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 مقدمه
 ندارم. نجایبه ا یکه تعلق شودیم ادآوریدارد؛ به من  دیسف یهاکه رگه یرنگیاقهوه یو موها رنگیآب یهاچشم
 یبرا یو من باز هم جواب زندیم ادی. وجودم فرکندیم یکجو مرموزم به من دهن بیظاهر عج نیو بارها ا بارها
 .کنمینم دایپ میهاسوال
 :زندیبار چندم اسمم را صدا م یو او برا کشمیم نهیبه صورت خود در آ یدست

 !یملور -
*** 
 هلن

به اتفاقات  کردم،یم یرو ط یطول و عرض اتاقک چوب یآشکار یبانگران کهیسرم گذاشتم و درحال یرو رو دستم
 .دمیشیکه چند روز قبل رخ داد اند یسازبد و سرنوشت

از  یاما رو تو هاله یندهیبده و آ رییسرنوشت ما رو تغ گونهنیا میکردیاومد، فکرش رو هم نم یکه وقت ینحس روز
 یخبر گهیتوسط فرمانده کارلوس به دره افتاد و د میداشت ازین ارانایما به وجود ت یکه همه یابهام فرو ببره. درست وقت

 ازش نشد.
ما  یهمه یهاشمهاش رو گرفته بود و مقابل چچشم یکه تو اون لحظه خون جلو انیرا یادهایفر یهم صدا هنوز

 .کنمیبرد، فراموش نم نیفرمانده رو از ب
. بردمیکه جادوگر به کارلوس فرمان داده بود به سر م یاز اون اتفاق گذشته و من همچنان تو بهت کار یروز چند

رو به دره هُل داد تمام معادالت  ارانایکه فرمانده ت یوقت یداشت؛ ول ازیچون به قدرتش ن خواست،یرو زنده م ارانایاون ت
 .ختیهم رما به
*** 
 بک فلش

 یهاباعث عربده یچ دمیفهمیبودم و نم جی. گمیستادیو از حرکت ا میدست از مبارزه برداشت یهمگ ان،یبلند را ادیفر با
 شده. انیخراش راگوش

 !اراناینه! ت -
توش مشخص  یزیآلود که چمه یش به درهگردشده یهابا چشم کهیدره زانو زد. درحال یو لبه دیدره دو سمتبه

 .زدیرو صدا م ارانایشده بود مدام ت رهینبود خ
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 شتریب یاما هرچ گشتم؛یم ارانایهرچند کوچک از ت یاشده بودم و با نگاهم دنبال نشونه نیزم خیم ومبهوتمات
بودند و به  ستادهیومبهوت اانداختم. همه مثل من مات هیبه بق ی. نگاهکردمیم دایپ ارانایاز ت یکمتر اثر گشتم،یم

 .دادنیگوش م انیخراش راگوش یهاعربده
نبود و  ندیدستش اصالً برام خوشا یتو رِی. شمشرفتیم انیسمت رابه دست به ریبه فرمانده افتاد که شمش نگاهم

نبود که متوجه حضور فرمانده، پشت سرش  یطور انیرا طیدست گرفته بود. شرااون رو به ان،یحتماً به قصدِ کشتنِ را
 زدم: ادیکه استرس داشت فر یبلند یباشه. با صدا

 سرت!مواظب باش! پشت انیرا -
 یهامانند استخونترق یکار رو کرد که صدا نیا عیقدر سربه عقب برگردوند. اون عیسرش رو سر انیحرفم را نیا با

 شد. دهیفاصله هم شن نیگردنش از ا
 انی. رافتهیقراره براش ب یخشکش زده بود اصالً متوجه نبود چه اتفاق ان،یرا یهاخاطر برق نگاهکه به فرمانده

 سرخ شده بود. تیهاش از شدت بغض و عصبانچنگ زد و از جا بلند شد. چشم نیزم یرو از رو رشیشمش
فرمانده فرو کرد. با  ینهیـــ#ســـ یرو باال برد و تو قفسه رشیشمش هی. در عرض چند ثاندنیلرزیم هاشدست

 زد: ادیو با خشم فر دیصورتش پاش یکار خون رو نیا
 !یری! حقت بود بمیلعنت -

 یرو تا دسته داخل قفسه ریشمش یرحمی. با بکردیم دادیهاش بچشم یور بود و خشم تودلش شعله شیآت هنوز
 اومد. رونیاز پشت بدنش ب ریفرو برد که شمش شنهیــــ#ســــ

 بودم. دهیند نیخشمگ طورنیرو ا انیحال رابه عقب رفتم. تابه یو قدم دمیاز ترس کش یغیج
 بودن. انیدست را گر اعدام فرمانده کارلوس بههاشون نظارههم مانند من تعجب کرده بودن و با چشم هیبق

چه  دمیازه از شوک خارج شدم و فهمت نیزم یازشون نبود. با افتادن کارلوس رو یفرار کرده بودن و اثر سربازها
 افتاده. یاتفاق

دره افتاده باشه. با  یتو شدینبود! هنوز باورم نم یول گشتم؛یم ارانای. داشتم دنبال تدیاطراف چرخ یرو نگاهم
 :دمیهاش رنگ غم گرفته بود نگاه کردم و پرسکه حاال چشم انیکه گرد شده بودن به را ییهاچشم

 کجاست؟ ارانایت -
 :دمیسمت دره دوو به دمیکش یغیمرگ انداخت. ج یبه دره یزیانگنگاه غم میزانو زد و ن نیزم یرو انیرا
 ...دی! نبافتادیاتفاق م نیا دینه! نه! االن نبا -
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به  ارانا،یبا کمک ت میتونستی. حاال که مافتادیاتفاق م نیا دی. االن نبادمیکش غیو دوباره ج دیهام دوبه چشم اشک
خاموش و  بارهکیوجودم جون گرفته بود به یکه تو یدیام ی. شعلهافتادیاتفاق م نیا دینبا م،یمردم سروسامان بد

 داد. یدیو ناام أسیجاش رو به 
 دستم رو همراه با خاک چنگ انداختم. ریز یهادره گذاشتم و سبزه یلبه یرو رو دستم

بودن و به ته دره  ستادهیبود که پسرها با تأسف ا یدرحال نیبود؛ ا دهیچیپ طیمح یهقش توو هق کردیم هیگر تایر
 .کردنیکه اصالً معلوم نبود نگاه م

شلوارش فرو بـرده بود و دور از  بیدستش رو تو ج حس،یچرخوندم. کامالً خونسرد و ب مونیسمت رارو به سرم
 .رهیبگ یمیتصم نیهمچ اراناین باعث شد تاون بود. او ریش تقصما بود. همه یهاگر واکنشما نظاره یهمه

از  یاش زدم که ذرهــنه#ـــیسـ یبه قفسه یمحکم یسمتش رفتم. با کف دو دستم ضربهجا بلند شدم و به از
 زدم: ادیجاش تکون نخورد. فر

 ارتش جادوگر بده. لیبشه و خودش رو تحو دیناام یچکه اون از همه یتوئه! تو باعث شد ریتقص -
 تا عمق وجودم رسوخ کرد، در جوابم گفت: شیکه سرد ینسبتاً بلند یصدا با
 نداره. یاون خودش احمق بود! به من ربط -
داشتم؛ اما سرم رو باال گرفتم و چشم  یزیر یجثه مونیرا ینسبت به قدوقواره نکهیلباسش رو گرفتم. با ا یقهی

 زدم: ادیآلود فربُرّاق کردم. با لحن خودش حرص
. اون تنها ستی. اون احمق نبوده و نیکرد رشیش تحقت همهچرت و مسخره ی. با اون حرفایکرد بشیتخر تو -

 رو به روال قبل برگردونه. زیچهمه تونستیبود که م یراه نجات ما و مردم بود. تنها کس
 گفت: یاابروش رو باال داد و با لحن خودخواهانه یتا هی
 !ارهیمن رو با خودش ن خواستیم -
 یبدنم رو باال برد. لبم رو محکم رو یحرفش دما نیشد. احساس کردم ا نیصورتم سرخ و خشمگ هیاز ثان یکسر تو

و  دمیصورتش کوب یکه داشتم، تو یلباسش رو رها کردم. دستم رو باال بردم و با تمام قدرت یقهیهم فشار دادم و 
 گفتم: یعصب

چرا؟  یدونی. مموندیهم اون کنارت م یومدیجات بده. اگه باهاش نمجونت رو ن خواستی! میعشقش کردیفکر م -
 تو... یبود؛ ول دهیمهربون بود. عشقش رو تو وجود تو د یلیچون اون خ

 نیزم یکنان روهقرفتن. هق نییصورتم سر خوردن و پا یرو یگریپس از د یکیاشک  زودرشتیر یهاگلوله
 نشستم و به خاک چشم دوختم.

 فقط گفت: یلیس یبه من انداخت و بعد از نوازش جا یوارنگاه تأسف مونیرا
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 هم به همون سرانجام مبتال شد. ارانای. تستیجز مرگ ن یزیترسو چ یعاقبت آدما -
گلوم حالم  یگر رفتنش بود و بغض توپر از اشکم نظاره یهازد و نگاهش رو از من گرفت و دور شد. چشم یپوزخند
 .کردیرو بد م

 یحاال بعد از گذشتن هزار سال، تو کسر م؟یکردیم کاریچ دی. حاال بازدیکه افتاده بود نبض م یاز حجم اتفاق سرم
 تمام زحماتمون بر باد رفت. هیاز ثان
 تو گوشم نواخته شد: مونیدار ساخش یو صدا دیچیلرزونم پ یهادور شونه یدست

 ! آروم.زمیآروم باش عز -
خودم رو آروم کنم  خواستمیچطور م ره؟یبم ارانایکه آرزوش بود ت یهم کس اون کرد؟یرو به آرامش دعوت م من
 که زحماتمون به باد رفت؟ یوقت

 :دمیرنگ غم داشت. نال یدوختم. نگاهش کم مونیپر از اشکم رو به صورت سا نگاه
 چون قاتل پدرت بود. حاال... ره؛یاون بم یخواستیم شهیتو هم -
 ادامه دادم: هیدستم به دره اشاره کردم و باعجز و گر با
دود شد و رفت هوا؟  قهیکه هزاران سال صبر و زحمت ما تو چنددق یحالخوش مون؟یسا یحالحاال اون مرده. خوش -

 ! نابود!مونیسا مینابود شد گهیما د
 نیغمگ یکه کم ییآروم و با صدا یلیهاش رو بست و دوباره باز کرد. خچشم یاگفتم که چند لحظه غیرو با ج نابود

 بود گفت:
ما  نیاز ب عیطرز فج نیدوست نداشتم به ا ی. درسته که اون قاتل پدرمه؛ ولرهیبم طیشرا نیتو ا خواستمیمن نم -

 اون زنده مونده. دیهوم؟ شا م،یکن داشیپ میتونست دی... شادینکن هلن! شا هیبره. گر
 نیبا ا خواستی. ممونهیزنده م ارانایت کردمیبهم چشم دوخت. واقعاً مسخره بود اگه فکر م اقیبعد با شورواشت و

 من رو آروم کنه؟ خواستیم ایسخت جونه؟  ارانایت نکهیرو ثابت کنه؟ ا یحرف چ
 زدم که نگاهش رنگ باخت. گفتم: یکم رنگ پوزخند

 دوننیشون برگرده و نجاتشون بده؛ اما نمصدها نفر منتظرن که ملکه ،یمخف ی. تو درهشمیحرفت آروم نم نیبا ا -
 .ستیهم ن التونیخ نیع کدومچیما مرده و ه یشون مرده! ملکهکه ملکه

 یکرده بودم. درست از وقت دایپ ارانایبه ت ی. حس وابستگشدمیم وونهیبود. داشتم د دهیبه گوش آسمون رس ادمیفر
و از دست  دیکش رونیکه ما رو همراه خودش از قصر ب ینجات داد و مداوام کرد، وقت که من رو از زندان جادوگر

 یهاتو وجودش نبود. برخالف حرف یدیاز پل ی. آثاراشهبدجنس ب تونهیبهم گفت که اون نم یداد، حس یجادوگر فرار
 اون مهربون بود. مون،یسا
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 دادیخودش رو تکون م کهیگرفته بود و درحال انیرا نیبه خودم اومدم. بااشک و التماس از آست تایبلند ر یباصدا
 گفت:

چون به من قول داده به همه کمک  مونه؛یست! اون حتماً زنده م. اون زندهنیکن داشیتوروخدا! توروخدا پ انیرا -
 کن. داشی. توروخدا پکنهیو حتماً به قولش عمل م ستیمون رو برگردونه. اون بدقول نکنه، قول داده خانواده

 هیبرادرش تک یزانو زد و سرش رو به پا نیزم یگرفته بود؛ رو انیرا نیهمچنان از آست کهیامونش نداد و درحال هیگر
شده بود و  رهیت یو رنگشون آب دنیدرخشینم گهید شیکمان نیرنگ یهقش دلم رو آب کرد. موهاهق یداد. صدا

 ها نبود.از درخشش سابق رنگ یاثر
تنها  ارانایگذشته، ترو تحمل کنه. ازاون شیدور تونهیوابسته شده و االن نم ارانایدرک کنم که چقدر به ت تونستمیم

 بود که از دست رفت. کیتار یایدن نیما تو ا دیام یروزنه
*** 
 حال
 شیاهیپف کرده بود و س ادیز یهیهاش از گرچشم ریشد. ز یوارد اتاقک چوب ریزسربه تایخورد و ر به در کلبه یاتقه
 کرده بودن. یشرویهاش پچشم یدیسرخ، داخل سف یهاو رگه دیکشیبه رخ م شتریرو ب

خودش رو تو بغلم پرت کرد. دستم رو  هیقبل، با گر یسمتش گرفتم که مثل روزهازدم و دستم رو به یتلخ لبخند
 :دیدور شونه و سرش حلقه کردم و موهاش رو نوازش کردم. نال

 خواستیاگه م ای شمون،یاگه زنده بود تا االن برگشته بود پ گهیم مونیکنن. را داشیکه بتونن پ ستین یراه چیه -
اون  یکنی. هلن! توهم فکر مستیازش ن یاثر چیبود. ه دهیجادوگر بده تا االن خبرش به همه رس لیخودش رو تحو

 مرده؟
از  زیهاش که لبرچشم یجدا کرد و با گرد امنهیـــ#ســـ یاز نوازش موهاش برداشتم که سرش رو از قفسه دست

 شد. رهیاشک بود بهم خ
 شده بودم گفتم: رهیکلبه خ یبه کف چوب کهی. درحالدمیو نگاهم رو ازش دزد دمیکش یآه
 زندست. ایمرده  ارانایت دونمینم گهی. من هم ددونمینم -
 :دیلنا یخشدار یهقش اوج گرفت و با صداحرفم هق نیا با
م رو جبران با کمک اون، اشتباهات گذشته خواستمیدوستش داشتم. اون رو مثل خواهرم دوست داشتم. م یلیمن خ -

 ...یلیناراحتم... خ یلیام رو پاک کنم. خگذشته اهیس یاجازه نداد تا رو یسرنوشت لعنت نیا یکنم؛ ول
 کردم با حرف آرومش کنم: یدستم کمرش رو نوازش کردم و سع با
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 ی. درضمن ککنهیرو مشخص م یچ. زمان همهمیو منتظر باش میکن یصبور دیبا تای. رستیمعلوم ن یزیهنوز چ -
 میتونی. ما خودمون هم میستیبوده و تو مقصر ن یاون جادوگر لعنت ریکه افتاده تقص یهر اتفاق اهه؟یتو س یگفته رو

 !میریو انتقام بگ میاون رو شکست بد
بدون  ریمثل شمش ارانا؛یرو آروم کنم. ما بدون ت تایر خواستمینداشتم و فقط م نانیکه زدم خودم هم اطم یحرف به
 .اومدیاز دستش بر نم یکار چیکه ه میبود یاغهیت

 زدم و گفتم: ینیرو از خودم جدا کردم. لبخند غمگ تایو ر دمیکش یآه
که اون تا دشمنش رو  یفهمیم ؛یراجع بهش هست که اگه بشنو ییهارو مطمئنم. افسانه نیا مونهیاون زنده م -

 شده. روزی. اون بارهاوبارها مرگ رو شکست داده و پشهینم میتسل اره،یاز پا در ن
 دیبلعیگلوش رو م یبغض تو کهیگردش رو بهم دوخت. با پشت دستش صورتش رو پاک کرد و درحال یهاچشم
 :دیپرس

 که بتونه شکستش بده؟ هیباز هیارها مرگ رو شکست داده؟ مگه مرگ اون بارها و ب ه؟یمنظورت چ -
 گفتم: نهیکلبه بش یتو یتنها تخت چوب یتا رو کردمیم تشیهدا کهیرو تکون دادم و درحال سرم

 واسه اون آره! -
کنجکاوش نشون  یهاسمت چپ خم کرد. چشمسرش رو به یسمتم برگشت و کمتخت نشستم. کامالً به یرو
 بدم. حیکه چقدر مشتاقه تا بهش توض دادیم

 شدم و گفتم: رهیخ ینگاهش کنم؛ به سقف چوب نکهیدادم. بدون ا هیتخت گذاشتم و خودم رو بهش تک یرو رو دستم
 «.مرگ یملکه»کردم که روش نوشته بود  دایرو پ یبه جا مونده؛ کتاب لوسیکه از تاراگاس ییهاکتاب یتو -
 :دیپرس یتعجب و لحن سوال با
 ؟یکرد داشیمرگ؟! از کجا پ یملکه -

 آره تکون دادم و جواب دادم: یرو به معن سرم
ترها زنده بمونن رو اجرا کرد که بزرگ یطلسم لوسیتمام مردم تاراگاس یمرگ بود. جادوگر رو یآره، اسمش ملکه -

جونمون رو  یول میووَلد کنزاد میتونیم یباشن. ما حت نشونیسرزم یها بزرگ بشن و شاهد نابودترو کوچک رنیو نم
کنجکاو بودم بدونم  یلیاومد. خ ایبه دن لوسیتاراگاس یابودبودم که بعد از ن ییهااز بچه یکی! من میاز دست ند

 کشونده. یرو به نابود نشیبوده که سرزم یچطور آدم لوسیتاراگاس یملکه
 :دمیپرس تایاز ر جانیکردم و با ه یمکث

 رو بکشه؟ ارانایت خواستهیاولش م ارانا،یهمسر ت یدونستیم چیتو ه -
 گفت: هیصورتش مشخص بود. بعد از چند ثان یتو ینگاهش کردم. آثار تعجب و شگفت یبعد با لبخند محو و
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 واقعاً؟ پس چطور باهم ازدواج کردن؟ اصالً چطور باهم آشنا شدن؟ -
 هاطانیبتونن مقابل ش کهنیا یبودن و برا رانگریو و میجنگ عظ هی یآماده لوسیتاراگاس یهانیخب راستش سرزم -

زنده مونده  یکه از خاندان سلطنت یتنها کس دیکنن؛ با یستادگیداشتن، ا یادیکه قدرت ز یبیغربیعج یهاو غول
 یکه برا فتهیدل مسنگ طانیش هی ریتو راه، گ ارانای. تکننیماستفاده  ارانایاز ت نیهم یو برا کردنیم دایبود رو پ

 ارانایدل تبهدل طانیاون ش شهیو عشق، باعث م یمهربون یبزنه؛ ول یبه آرزوهاش حاضره دست به هرکار دنیرس
 یندگبه ز شهیعشق باعث م یول ره؛یمیو م دارهیبرم یقیزخم عم ارانایبده و عاشقش بشه. به خاطر غفلت کارل، ت

و شکنجه  شهیم دهیدزد شد،یمحسوب م ارانایت یکه اون زمان پسرعمو مونیتوسط پدر سا ارانایت ،یبرگرده. بعد از مدت
ممکن نبود؛ چون  نیرو به خودش انتقال بده؛ اما ا ارانایت یروهایازدواج کنه تا تمام ن ارانایبا ت خواستی. اون مشهیم
و کارل رو به  ننیبیرو م ایهمه مرگ ت گهید بارنی. اکننیرو مسموم م ارانایت نیهم یعاشق کارل بود، برا ارانایت

 . اما...کننیارتششون انتخاب م یفرمانده
 :دیوسط حرفم پر تایر
 !شهیدوباره زنده م اینگو که ت -

 از خنده داشت گفتم: یاهیماکه ته ییکردم و با صدا یاخنده تک
با مرگ  یتو باز ارانایچون ت . فکر کنمکنهیو بعد از جنگ، با کارل ازدواج م شنیم روزیو تو جنگ پ شهیآره. زنده م -

 مرگ. یمرگ رو شکست داده؛ اسم کتاب رو گذاشته بودن ملکه ،یو زندگ
 :دیمن پرسکرد و با من کیخودش رو بهم نزد یشتریب دیام با
 شمون؟یممکنه باز هم مرگ رو شکست بده و برگرده پ یعنی مونه؟یبازم زنده م یکنی... فکر میکنیفکر م -
 تخت بلند شدم و گفتم: یرو از
 باشه. طورنیکه ا دوارمیام -
 کلبه چرخوندم. یفکر بود. نگاهم رو تو یتو قاًیشدم. عم رهیتخت نشسته بود خ یکه همچنان رو تایر به
بودن تا به  ختهیتخت کاه ر یش قرار داشت و روتک نفره گوشه یتخت چوب کیکه فقط  کیکوچ یکلبه کی

 پوشونده بودن. یرنگیو زبر طوس تیفیکیب یکاه رو با پارچه یبشه و روعنوان تشک ازش استفاده 
اون  یرو رو یو قاشق چوب وانی، لاتاق قرار داشت که کاسه یمتر مین یپنجره ریهم ز یکوچک رنگیچوب یجعبه

 .دیدیبود که خودش رو باالتر از همه م یمونیرا یامکانات اردوگاه مخفهم  نینبود. ا یچیه گهیگذاشته بودن و د
 تخت بلند شد و گفت: یاز رو تایر
پسرها هم برگشته  دی. شامیاطراف رو بگرد نیا میحداقل بر ست؛ین یچیکلبه که ه نیا ی. تورونیب میبهتره بر -

 برامون آورده باشن. ارانایاز ت یباشن و خبر
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که هر لحظه  دادیحس رو م نیپام، بهم ا ریز یچوب یهاتخته ریجریج یسمت در رفتم. صداگفتم و به یاباشه
 درست شده بود. یچوب یهاهیپا ی، رومخصوصاً که کلبه ن؛یزم یرو فتمیها بشکنن و بچوب نیممکنه ا

 رفتم. رونیرو باز کردم و ب در
 یچوب یهاهیپا یکه رو یاواندازهشکلهم یهابه اردوگاه انداختم. کلبه یاومد. نگاه رونیپشت سرم از کلبه ب تایر

کرده بود که  جادیرو ا یمانند یضیب نیها، زمکلبه نیب یدرست شده بودن؛ دور هم قرار گرفته بودن و فضا یتنومند
وارد اردوگاه  یوحش یهاوونیشکل پوشونده بودن تا ح یچوب حصارمحل آموزش سربازها بود. اطراف اردوگاه رو با 

 نشن.
 رفتم و با چشمم دنبال پسرها گشتم. انگار هنوز برنگشته بودن. نییرو پا نیتا زم کلبه نیب یهاپله

. با ستیحواسش به ما دونفر ن یکه کس دادینشون م گهیبرنده، با همد یهاریکارآموزها و برخورد شمش ادیفر یصدا
 .میپنهون شد هادهیو از د میگرفت شیآسوده، راه پشت کلبه رو در پ الیخ
 :دیپرس تایر
 ؟یریکجا م یهلن؟ دار یکن کاریچ یخوایم -

 گفتم: گرانهخیتوب
دستور داده حواسشون به ما  مونیرا ؛یدونی. خودت که مشنوهیاطراف باشه صدامون رو م نیا یکی! اگه سیه -

 .میمتر از اردوگاه دور بش مین یباشه و نذارن ما حت
 آورد: نییآرومم، ولوم صداش رو پا یصدا ریتاث تحت

 ؟یکن کاریچ یخوایآخه م یول ؛یگیآره راست م -
 یاگهید یکنار تنه ده،یرو به آسمون بود و به صورت خم زشیشده بود و سر ت دهیکه بر یدرخت یتنه یرو رو دستم

 و گفتم: دمیقرار داشت کش
 ییبال هیکردن  داشیندارن؛ چه بسا که اگه پ ایاز ت یدلِ خوش کدومشونچیه نای. اارانایدنبال ت میریخودمون م -

 .ستین ی! بهشون اعتبارارنیهم سرش ب
 بلند شد: تایمعترض ر یزدم که صدا یحرفم پوزخند بندپشت

چطور انتقامش رو از کارلوس گرفت  یدینبود. ند ارانایبه مرگ ت یاصالً راض انیرا یندارم؛ ول یکار مونیمن با را -
 .یبود؛ برادرم نبود! بهتره همشون رو باهم جمع نبند ایبه مرگ ت یراض یو اون رو کشت؟ هرک

 بهش انداختم. یتفاوتینگاه ب مین
 .میکن دایرو پ ارانایت دیما فقط با کنه؛یفکر م یچ یکه ک ستیمهم ن -
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دستم  نیها بودم. بنابراچوب وندیباز کردن پ ریپشت کلبه، درگ یمن چند روز یبود؛ ول ادیز یچوب یحصارها ارتفاع
 افتاد. نیزم یکه حصار رو دمیسمت خودم کشکه از قبل جدا کرده بودم گذاشتم و اون رو به یتکه چوب یرو رو
 :دمیپرس تایپرت کردم و خطاب به ر نیزم یزدم و چوب رو رو یلبخند

 ؟یبش خیتوب یترسیم ای ؟یایتو هم با من م -
 گفت: یلحن پر حرص با
 کنه. خیرو توب دیهم حق نداره پرنسس خورش ی. کسترسمینم یچیه من از -
 زدم: یشخندین

 دیبا م؛یهمه رو نجات بد می! ما اگه بخواکننینم خیکه از مقامش عزل شده رو اصالً توب یآره. مخصوصاً پرنسس -
 .میبر شیو کنار هم و با اتحاد پ میرو کنار بذار مقام و درجه

 گفت: یتیو با نارضا دیکش یاکالفه پوف
 . حاال واسه من کالس اتحاد گذاشته.یتو بگ یباشه بابا. هرچ-
 یهاسمت حصارها رفت. لپم رو از داخل به دندون گرفتم و با چشمبعد من رو کنار زد و خودش جلوتر از من به اون و
 شده بهش نگاه کردم. زیر
 خواستیو م کردیم هیداشت گر شیپ یقهیچند دق نیه همانگار کبه جنگل چشم دوخته بود و انگارنه یذوق خاص با
 برگرده. واقعاً که بچه بود. ارانایت

 یتکه چوبِ حصار رو برداشتم و از محدوده ست؛یاون اطراف ن یمطمئن شدم کس یبه اطراف انداختم و وقت ینگاه
 رفتم: تایرسمت خودش قرار دادم و به یرفتم. چوب رو مثل حالت اول، سرجا رونیاردوگاه ب

اون  دی. شامیکن دایبه دره رو پ یو راه ورود میمرگ رو بگرد ی. بهتره اطراف درهمیبر دیاز کجا با دونمیمن م -
 .میکن دایرو پ ایت میموقع بتون

 .میتنومند رفت یهاسمت درختگفت و باهم به یاباشه
و ساکت و  خوردنیها هم تکون نمدرخت یهاشاخه ی. حتزدیپر نم یاپرنده چیوکور بود و هکامالً سوت جنگل

 بودن. نیغمگ ارانایشدن ت دیها هم به خاطر ناپدبودن. انگار اون ستادهیصامت، سرجاشون ا
هم به  تای. رستمیآشوب رو به دلم انداخت و باعث شد از حرکت با یاکه تو جنگل حاکم بود؛ لحظه یانیپایب سکوت

 :دیو با تعجب پرس ستادیاز من ا تیتبع
 ؟یشد خکوبیسر جات م طورنیافتاده که ا یاتفاق ؟یستادیچرا وا -

 نظر گرفته بودم جوابش رو دادم: ریهام جنگل رو زطور که با چشمتکون دادم و همون نیرو به طرف سرم
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حالتش به دلم  نیا ییجورا هیسکوت غرق شده.  یاز حد تو شیجنگل ب نیا کنمی. فقط حس مفتادهین ینه! اتفاق -
 ترس انداخته.

 شد. رهیمن خ به جنگل انداخت و دوباره به یبه جلو داد و بعد سرش رو گردوند و نگاه کوتاه یرو کم لبش
 !یشیحساس م یتو دار دیداشته باشه. شا یبیغربیعج زیجنگل چ نیا کنمیمن که فکر نم -
 نیحرفش برام سنگ نکهی. با ایترسیلف بچه بهم بگه ماَ هیمونده بود که  نیشدم. هم رهیچشمم بهش خ یگوشه از

طور که دوباره فرستادم و همون رونیبهش بدم؛ اما نفسم رو صدادار ب یشکندوست داشتم جواب دندون یلیبود و خ
 حرکت رو از سر گرفته بودم گفتم:

 یساده و عاد زیکه به جنگل حاکم شده؛ اصالً چ یبیسکوت عج نیا یترس وجود نداره؛ ول یبرا یلینه اصالً! دل -
 داره. یلی. حتماً دلستین

و چند لحظه بعد، صداش تو گوشم  دمیشنیپاش م ریز یهابه لطف چمن اومد؛یهاش رو که پشت سرم مقدم یصدا
 انداز شد: نیطن
 !یدونیتو بهتر مداره.  ییو چه صداها هینکردم که بدونم جنگل چطور یجنگل زندگ یمن که تاحاال تو -

هام رو با حرص و چشم دمییهم سا ی. دندونم رو رودیکشیناخواسته، داشت پرنسس بودنش رو به رخم م ای خواسته
 تا به خودم مسلط باشم. دمیکش یپدریو پ قیعم یهاباز و بسته کردم. نفس

 یدادم سکوت کنم و جوابش رو ندم. حدود سه سال حی. ترجکردیو اصالً نگاهم نم اومدیمن داشت م یشونهبهشونه
 بچه بودنش بذارم. یها و کارهاش رو به پاحرف نیا تونستمیبود و م ترکیازم کوچ

 گفت: تایکه ر یی. تا جاشدیم ترقیو عم ترنیآور جنگل، سنگسکوت مرگ م؛یرفتیجلو م شتریب یهرچ
 .میبرگرد ایب ترسمیهلن، من م -
هاش خودش رو به با دست کهیدرحال تایو به پشت سرم نگاه کردم. ر ستادمی. من هم ادمیپاش رو نشن یصدا گهید

ترس  نیا لی. دلزدیم ینیهاش ننگاه نگران و لرزونش رو به اطراف دوخت. ترس تو چشم د؛یکشیـــوش م#آغـــ
 .کردمیرو درک نم شیناگهان

به عقب رفت. واکنشش باعث  یو با ترس قدم دیش گذاشتم که از جا پراشونه یبه جلو گذاشتم و دستم رو رو یقدم
 هام گرد بشه و با تعجب بپرسم:شد چشم

 ؟یدیترس یاز چ ؟یکنیم یطورنیچرا ا -
 گفت: دیچسبیبه من م کهیچشم دوخت و درحال ینامعلوم یبه جا دوباره

 ...اهنیچندتا هستن. س ست،ین دونهی... یعنیاونجاست؛  یزیچ هی -
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 یهاها، جسمدرخت نیدورتر از ما، ب یشده بود نگاه کردم. کم رهیکه اون هم خ یامن بودم که باترس به نقطه بارنیا
 .رفتنیو به چپ و راست م کردنیبا سرعت حرکت م یرنگاهیس

 موفق نبودم تا لرزش صدام رو کنترل کنم گفتم: کهیگلوم رو قورت دادم و درحال آب
 .کنمیاشتباه م میواسه ترس وجود نداره. حتماً دار یزی... چیعنیمن...  -
 :دینال یبا لرزش آشکار تایر
. میستیما تو اردوگاه ن دونهینم کسچیه ؟یباشن چ یوحش وونی. اگه حمیهردوتامون اشتباه کن ستیممکن ن -

 !میریمیم جانیهم
 :دمی. نالدیچیتو بازوم پ یدبه بازوم انداخت که درد ب یهقش بلند شد. چنگهق یبعد صدا و
 ولم کن! ،یگوشتم رو کند ؟یکنیم کاریچ یدار تایر -
دستم  یهام جمع شد. به سختمن از درد، اشک تو چشم بارنیتر گرفت که ادستش رو آزاد نکرد؛ بلکه محکم تنهانه

لباسم رو درست کردم. آروم بازوم رو نوازش کردم  یمچاله شده یآزاد کردم و پارچه تایبلند ر یهارو از حصار ناخن
 و گفتم:

 .یایباهام ب خواستمیهرگز ازت نم ،ییترسو قدرنیا دونستمی. اگه میکن هیگر ستیالزم ن م؛یبرگرد ایباشه! ب -
 یپشت سرم خشک شد. لرز یبه صحنه ش،یاشک یهابهم بزنه که چشم یبا حرص سرش رو بلند کرد تا حرف تایر

پسرها متوجه نبود ما تو اردوگاه  دیووحشت شده بود، گرد کرد. فکر کردم شاهاش رو که حاال پر از ترسکرد و چشم
بود که از  یخراشبلند و گوش غیکه تونستم انجام بدم؛ ج یبرگشتم، تنها واکنش یوقت یکردن؛ ول دامونیشدن و پ

 اومد. رونیگلوم ب
شدم. تو اون  رهیروم خروبه اهیس یهابه توده د؛یلرزیکه از ترس م یبود و بدنزده  رونیکه از حدقه ب ییهاچشم با

سرمون  یینکنن؛ چه بال دای. اگه پسرها ما رو پکردمیفکر م زیچ کیکنم. فقط داشتم به  کاریچ دونستمیلحظه نم
کرد و به  ینیپاهام سنگ یبه عقب رفتم که وزنم رو یقدم وحرکت دادم  یسست و لرزونم رو به سخت یپاها اد؟یم

 بود. اهیس یهااون جسم خیهام مافتادم؛ اما همچنان چشم نیزم یپشت، رو
تا به ما برسن.  دادنیآروم حرکت مبودن و بدن دود مانندشون رو آروم رهیبه ما خ نشونیقرمز آتش یهااون چشم با
 :دیپرس دیلرزیکه م ییبا صدا تایر
 ن؟ی... هستیشـ... شـ... شما... کـ... ک -
 تیکه چندان ن دادینشون م د؛یدرخشیدستشون م یکه تو یسبز رنگ یرهایشمش یول م؛ینکرد افتیدر یجواب چیه

 .میکردیفرار م دیکه بود؛ با یهم ندارن. هرچ یخوب
 به اون دودها نگاه کردم. زد؛یم ادیمتعجبم که ترس رو فر یهاو با همون چشم دمیکش نیزم یرو به پشت رو خودم
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رو به اجرا  یآهنگ ناموزون خوردن؛یهاش که به هم مچق دندونچق یو صدا دیلرزیاز شدت ترس بدنش م تایر
 گذاشته بودن.

 نی! من باعث اکردمیم یکار هی دیاما با ارم؛یو هر لحظه ممکن بود از شدت استرس باال ب زدیدهنم م یتو قلبم
 .کردمیدردسر رو برطرف م نیا دیدردسر شده بودم و با

بود که نگاهم رو به اون دودها  یدرحال نیرو چنگ زدم. ا نیزم زد؛یم یدیو سردم که به سف دهیکش یهاانگشت با
 دوخته بودم.

کردم  تیدرختان رو هدا یهاشهیخاک، ر قی. آروم آروم از طرمیفرار کن میتا حداقل بتون کردمیاستفاده م رومیاز ن دیبا
 افتادن. نیزم یهوا رو چنگ زدن و رو هاشهیر یها بشه؛ ولاون یشرویتا مانع از پ

از حرکت  یاشدم. لحظه رهیدوختم و بعد به صورت اون موجودات وحشتناک خ هاشهیرو به ر مدهیناباور و ترس نگاه
 خراششون، من رو تمسخر کردن.بلند و گوش یهاو با قهقهه ستادنیا

 کردیحرکت م هیها که جلوتر از بقاز اون یکیاز چند صدا بود قطع شد و بعد  یبیشون که ترکدورگه یهاخنده یصدا
 گفت:

به ما، سربازان  تونهیم تتیخاصیبه درد نخور، و قدرت ب یهاشهی! به نظرت اون ریهست یهاهاها! دختر احمق -
 .دهیزمان مرگ شما فرار رس گهیاثر کنه؟ حاال د میکه از دود متولد شد ،یکیتار

سمت ها رو بهبرگ عیسر یلیکه گلوم به سوزش افتاد. با دستم خ دمیکش یفیخف غیرو که باال برد؛ فقط ج رشیشمش
 ها شد.اون دیها مانع از دبرگ ادیکردم که حجم ز تیها هدااون

 دم؛یدویبا تمام سرعت م کهیرو گرفتم و درحال تایدست ر م؛یریکجا م میبفهمم دار نکهیبلند شدم و بدون ا نیزم از
 .دمیکشیاون رو هم به دنبال خودم م

 نیا تا،یبا وجود ر یفرار کنم؛ ول یکیتار یبشم و از دست سربازها لیسبز تبد یهابه برگ تونستمیتنها بودم م اگه
 .افتادیدردسر م یکار ممکن نبود و اون تو

 و تندتند گفت: دیکش غیج تایر
 ...ی. وارمیبم خوامیمن نم ای! خداکشنیاالن هردوتامون رو م ی! واانی! دارن مانیارن مد -

 کسچیبود که ه یدرحال نیدردسر انداخته بودم و ا یبلندش دلم رو به درد آورد. من اون رو تو یهاهیگر یصدا
بودم  دهیتند نفس کشقدر تندو اون شدیم نییاز ترس باالوپا نمیس ی. قفسهمیرفت رونیما از اردوگاه ب دونستینم

 بود. دهیچیپ هامهیر یتو یاکه درد آزاردهنده
جونمون تموم  متیبه ق کردم،یغفلت م یااگه لحظه ستم؛یاز حرکت با تونستمینم یگز افتاده بود ولبه گز پاهام

 .شدیم
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 :دینال تایر
 تو بدوم! یپاپابه تونمینم گهی! هلن دتونمینم یوا -

 داد زدم: شدنیتنگ و گشاد م هامهیهام از درد رچشم کهیدرحال
 فقط بدو! تایخطره. بدو ر یجونمون تو ست،ین یبچه باز نیا تای! ریبتون دیبا -

کم تراکم . کمرفتمیو جلو م دمیدویها مدرخت نیفقط به سرعت باد، ب دادم؛ینم صیراه درست رو تشخ اصالً
 مرگ! یآشنا بود؛ دره یلیکه خ یصاف یجا م؛یدیصاف رس یجا کیها کم شد و به درخت

! تونستمینم گهیتندم رو کنترل کردم. د یهام گذاشتم و نفســنه#ــیس یقفسه ی. دستم رو رومیستادیحرکت ا از
 بدوم و فرار کنم. توانم تموم شده بود. نیاز ا شتریب تونستمینم
 نگاه کردم. دیکشیزانوهاش گذاشته بود و تندتند نفس م یدستش رو روکه خم شده بود و  تایعقب برگشتم و به ر به

 م؟یرفتیکجا م دیاما با نمشون؛یبب تونستمیهم م نجایشدم. از ا رهیها خدرخت یالو به البه دمیرو آروم باال کش نگاهم
 و کارمون ساخته بود. کردنیم دامونیها پاون میرفتیهر کجا که م

 به اطراف انداختم و گفتم: ینگاه
صددرصد  م،یاگه به اردوگاه بر م؛یفرار کن نیاز ا شتریب میتونی! ما نمگمیم یچ نی. خوب گوش کن ببتایر نجایا ایب -
 .کننیبه اردوگاه حمله م یها وجود داشته باشه و اونوقت همگاز اون یادیو ممکنه تعداد ز کننیم دایما رو پ یجا
 :دیپرس یو با نگران ستادیا تایر
 م؟یکن کاریپس... پس چ -

 گفتم: تیشدم. با جد رهیهاش خبه چشم میمستق
 !میستیجلوشون با دیبا -

 از خنده داشت گفت: یاهیماکه ته یناباور یرو گرد کرد و با صدا هاشچشم
 گه؟ید یکنیم یشوخ -

 :دینال کنم؛یدارم نگاهش م یجد یلیخ دید یوقت
 نداره. ریرو اونا تاث یچیاصالً ه !میریمیما م -

 نگاهش کنم گفتم: نکهیبه پشت سرش بودم؛ گارد گرفتم و بدون ا رهیخ کهیدرحال
 .میدیرو لو نم هیو بق میکنیحداقل تالشمون رو م -

رو  نمونیتند و سنگ یهانفس یو مثل من گارد گرفت. صدا ستادینداره؛ کنارم ا ریمن تاث یهاش روحرف دید یوقت
 .ادیسرمون ب ییبود که قراره چه بال نیو اون هم ا خوردیذهنم چرخ م یتو زیچ کی. اون لحظه فقط دمیشنیم
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 یگو کهیدرحال تایشروع شد. ر یکیتاریروهایما و ن نیب یناعادالنه یسخت مبارزه یکه لحظه دیطول نکش یلیخ
 زد: ادیفر کردیپرت م یکیسرباز تار نیترکیسمت نزدرو به یرنگ درخشان ییطال

 م؟یمقاومت کن طورنیا دیبا یتا ک -
خورد و خودش  وتابچیهوا پ یاومد و تو رونیب نیاز دل زم یاشهیها گرفتم که رسمت اونرو شالق مانند به دستم

 ما ظاهر شدن. یشدن و بعد تو چند متر بیغ هایکیتار ه،یچند ثان یاما تو د؛یها کوبرو به اون
خودم فرو رفته  یعقلیمنجالبِ ب یدردسر من بودم و حاال تو نیکنم. باعث ا کاریچ دونستمیزده بودم؛ نم وحشت

 بودم.
 یشکل رهیدا یهاتوپ کهیبود. درحال تایر یرهیبه عقب رفتم. نگاهم خ یرو پاک کردم و چند قدم میشونیپ یرو عرق

 به عقب رفت. کرد؛یها پرت مسمت اونرنگ رو به ییاز نور طال
 !میفرار کن دیبا تایر -
 گرد شده نگاهم کرد و با بهت گفت: یهاچشم با
 فرار کرد؟ یکیتار یهاغول نیاز دست ا شهیاصالً مگه م م؟یفرار کن میتونی! تا کجا مم؟یفرار کن -

 و با استرس گفتم: تند
 !دونمینم دونمینم -
 م؟یفتیدردسر ب یکه ممکنه تو یفکر نکرد نیبه ا ؛یاومدیم رونیاز اون اردوگاه ب یداشت یتو وقت یعنی -
 پرت کردم و داد زدم: راینام یهاسمت اون غول یاگهید یشهیر
 نکنن. دایها من رو پبشم و اون لیبه برگ تبد تونمیراحت م یلیموندم؛ چون من خ نجایخاطر تو امن به -
 کهیها فرستاد و بعد درحالسمت اونپشت سرهم، به ،ییطال یسمتش رفت. چندتا گلولهکه نگاهم به دیکش یادیفر

 با حرص گفت: رفت،یعقب م
 .رونیب امیاز اردوگاه ب ی! تو باعث شدیدردسر انداخت ی! چون تو من رو تویبمون نجایا دیبا -

 من بود. ریش تقص. همهگفتیرو بازوَبسته کردم. راست م هامچشم
افکارم  یرشته تا،یخراش ربلند و گوش غیج یدرست کنم؛ اما صدا واریکردم د یسعدادم و  رونیرو با استرس ب نفسم

 از دست دادم. هاروشهیرو پاره کرد و کنترل ر
هوا قرار داشت؛  یسوار شده بود و تو ییطال یهااز گرده یابر یرو کهیسمتش سوق دادم. درحالهراسونم رو به نگاه

 :دمیپرس یاومد. با نگران رونیب تایر یسبزه یهاانگشت نی. خون از بدادیبازوش رو فشار م
 شد؟ حالت خوبه؟ یچ -
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 یهاشهیاز ر یبلند واریتمرکز کردم و د بارنیسرش رو تکون داد و دوباره با دست سالمش گلوله پرت کرد. ا فقط
مقابل  وار،ید نکهیقبل از ا یرو گرفت؛ ول یکیمقابل تار ،یکه مثل سد دمیکش رونیساختم و از دل خاک ب ن،یرِزمیز

 دردناکش، وجودم رو لرزوند. یناله یرفت و صدا تایر متس ر،یدرست به شکل ت یکیها قد علم کنه چند دودتاراون
هام گرد شد و اسمش رو چشم ن،یزم یش روشده جسم مچاله دنیسمتش برگردوندم و با دبه یرو با نگران سرم

 ناباورانه صدا زدم:
 !تایر -

افتاده؛  نیزم یرو حرکتیوبصامت دمید یبه جلو برداشتم و دوباره اسمش رو زمزمه کردم؛ وقت یسست و لرزون قدم
 زدم: ادیو اسمش رو فر دمیسمتش دوبه
 بلند شو! تایر -

و آسمون معلق  نیزم نیب جون،یو ب حالی. سرش بدمشیسمت خودم کشزانو زدم و بازوش رو گرفته، و به کنارش
 شده. هوشیب دادیش نشون مبسته یهاموند و چشم

نکرد. ترس تو جونم نشسته بود. اگه  یحرکت چیه یقلبم باال رفته بود. تکونش دادم و اسمش رو صدا زدم؛ ول ضربان
 .ارهیسرم م ییبال هیخاطر خواهرش، صددرصد به انیبتونم فرار کنم؛ را نجایاز ا

هم م به. معدهارمیهر لحظه ممکنه از شدت استرس، باال ب کردمیو احساس م دیلرزیهام متکونش دادم. دست دوباره
 .دمیکشیبود و تندتند نفس م دهیچیپ

 دیلرز کیستریبست. کامالً حضورشون رو فراموش کرده بودم. بدنم به صورت ه خیصورتم افتاد و تنم  یرو یاهیسا
 شدم. رهیقرمزشون خ یهاباال آوردم و به چشم یو سرم رو به سخت

 :دمیهام از ترس گشاد بشه. نالکرد که باعث شد چشم یوحشتناک یخنده شونیکی
 م؟یکرد کاریمگه چ ن؟یدار کارمونیشما چ -
 یو با صدا دیهوا خودش رو جلو کش یداشت؛ تو یقرمز درخشان ریهوا معلق بود و شمش یکه تو یکیتار یروین

 گفت: یخراشو گوش دورگه
 !دیریبم دی. شما بادیشما دشمن بانو هست -

 نیهم فشار دادم. من عامل ا هام رو محکم بهو سرم رو برگردوندم و چشم دمیکش یغیرو که باال آورد؛ ج رشیشمش
 اتفاقم...

. تنم از افتادیاتفاق نم نیا دی. اون وقت شااومدمیحداقل تنها م ای موندم،یاردوگاه م یبهتر بود همونجا تو دیشا
ها ما اون نکهیمطمئناً قبل از ا موندم؛یتو اون حالت م گهید یهیو کرخت شده بود. اگه چند ثان حسیشدت ترس، ب

 شد چشم باز کنم. باعث یمرد یاما صدا مردم؛یرو بکشن، از شدت ترس م
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 جا هستن؟همه یکیتار یسربازها دیدونیمگه نم د؟یکنیم کاریچ نجایشما دوتا ا -
شکل  یچوب یبه مرد انداختم. عصا ینبود. نگاه یکیتار یهااز اون غول یسمتش برگردوندم. اثربه اطیرو با احت سرم
بهمون نگاه  ش،یسبز رنگ جد یهارو باال داده بود و با چشم شیمشک یتو دستش قرار داشت و موها یبیغربیعج

 شدم. رهیخ تایر تو بعد به صور دمیرو کاو. دوباره با نگاهم اطراف کردیم
 دادم و اسمش رو صدا زدم: تکونش

 چشماتو باز کن. تایر -
و به حالت  دیجوشیتو وجودم م ینکرد. نگران یحرکت چیبه صورتش زدم و تکونش دادم؛ اما ه ینسبتاً محکم یلیس

 گذاشت. تایر یشونیپ یو روکنارمون نشست و دستش ر شناختمش،یکه نم ی. مرد جوانزدیتهوعم دامن م
 دیچیدشت پ یتو یمیخنک و مال می. نسدیکش یقیبست و نفس عم یاهاش رو لحظهتعجب نگاهش کردم. چشم با

 یرو صدا نیداشت. ا انیدشت و جنگل، جر نیا یتو یــص در آورد. زندگ#گندم رو به رقـــ ییطال یهاو خوشه
 .کردیم ابتکه به پرواز در اومده بودند؛ بهم ث ییهارقصان و آواز چکاوک یهاخوشه

 شده. هوشی. فقط بشهیحالش خوب م -
اون  د؛یدستش د یرو رو مرهینگاه خ ی! وقتدیدرخشیها برداشتم و بهش نگاه کردم. کف دستش مرو از گندم نگاهم

 گفت: یبم یرو مشت کرد و از جا بلند شد. با صدا
 جا هستن!همه یکیتار یروهای. ندیبر نجایبهتره از ا -
 یشد. هنوز هم با تعجب به جا دیدورش رو فرا گرفت و ناپد ،یبیدود رنگارنگ عج ه،یاز ثان یرو گفت و در کسر نیا

 .کردمیاون مرد نگاه م یخال
 کاریچ نجایبود؟ ا یتجربه داره. ک یلیمشخص بود خ یبود؛ ول مونیسن ساهم دینداشت، شا یادیو سال ز سن

 کرد؟یم
 کرده بود گفتم: تیکه به صدام سرا یرو تکون دادم و با همون استرس تایو مضطرب، ر گرانن

 .میبر دیچشمات رو باز کن. با تا،یر -
و به اطراف  دمیکش یاعرق غرق شده بود. پوف کالفه یموهاش تو یشهیو ر زدیبرق م دینور خورش ریز صورتش

 .وفتهیم یبشه و اون موقع معلوم نبود چه اتفاق دایشون پدوباره سروکله یکیتار یسربازها دمیترسینگاه کردم. م
کنم.  ینیبشیپ یوگوش کرده بودم تا هرخطر احتمالرو اونجا نشسته بودم و تمام بدنم رو چشم یطوالن یهاقهیدق
خوب نشه؟ اگه  تای. نکنه اون مرد دروغ گفته باشه و رشدینم دهید یاز بهبود یبود و اثر هوشیهمچنان ب تایر

 اتفاقات بودم. نیتمام ا یوبانباعث. من بخشمیمن هرگز خودم رو نم فته؛یب تایر یبرا یاتفاق
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ش از کجا سروکله هویبود؟  یاون ک یعنیکه بهمون کمک کرد فکر کردم.  یو به اون مرد جوان و مرموز دمیکش یآه
 اومد؟ یکیتار یروهایسر ن ییه بالشد و نجاتمون داد؟ اصالً چطور ما رو نجات داد و چ دایپ

 یبه موها یسردرد گرفتم. دست تیبودم که درنها رشونیقدر درگمثل خوره به جون مغزم افتاده بودن و اون هاسؤال
 ...کردیکمکم م یکیکاش  موندم؟یمنتظر م دیبا یاز درد کردم. تا ک یاو ناله دمیسبزم کش

 انیرو باز کردم تا خون، داخلشون جر مدهیخم یپام درست کردم و زانوها یرو رو تایانداختم. سر ر ریرو به ز سرم
 کنه. دایپ

هام چشم یجلو ارانایشدم. دوباره خاطرات کوتاهم با ت رهیمرگ خ یگرفتم و به دره تایر یبسته یهااز پلک چشم
 و آروم بود. نیغمگ شهینقش بست. هم

بد قضاوت کرده بود؛ هرچند که  مونی! ساکنهیم یمردم، دوستان و عشقش هرکار یکه برا دمیمدت کم فهم نیا تو
 !رهیگیانتقام مرگ پدرش رو م یزنده باشه؛ روز ارانایقاتل پدرشه و اگه ت ارانایهنوز هم معتقد بود ت

 جون سالم به در ببره. فته،یب نییکه از اون دره پا یکس کنمیزنده بمونه؛ هرچند فکر نم دوارمیام
نفس افتاده بودم. به نفس اد،یز ی. از شدت گرمادیکشیرو به رخم م انشیپایب یبود و گرما ستادهیسرم ا یباال آفتاب

 پشه! کیاز  غیکنم؛ اما در دایرو پ یادوباره چشم گردوندم تا جنبنده
رنگ گرفته بود و  ینگاه کردم. صورتش کم تایو موهام رو پشت گوشم فرستادم و به صورت ر دمیکش یاکالفه پوف

 نداشت. یدگیپراز رنگ یاثر
 ظیمه غل یکه تو میبود یاالن مثل افراد یول م؛یکن کاریچ دیبا میدونستیبود... حداقل اگه اون بود؛ م ارانایت کاش

 .شناسنیراه درست رو نم کدومچیافتادن و ه ریگ
 ؟یکنیم کاریچ نجایهلن، تو ا -
 کردن! دامونیپ ی. وادیهام پراز تعجب داشت جا خوردم و شونه یاکه رگه مونینسبتاً بلند سا یصدا با

با اخم  مونیشدم. را رهیخ مونیو سا انیبه عقب برگردوندم و به صورت متعجب را اطیو سرم رو با احت دمیگز لب
 :دیپرس دواریتهد نشیو خشمگ یجد یشده بود. با صدا رهیبهم خ یظیغل
 مد...او رونیچطور از اردوگاه ب -

 ش رو کامل کرد:بود؛ جمله دهیبغلم خواب یکه تو تایر دنیرو خم کرد و با د گردنش
 سرش اومده؟ ییچه بال ن؟ینذار رونیو پاتونو از کلبه ب نیمگه بهتون نگفته بودم همونجا بمون ن؟یاومد -
 دیرو به آغـ*ـوش کش تاینشست. ر نیزم یسمتم اومد و روبه یبا نگران انیشدن. را تایتازه متوجه ر مونیو سا انیرا

 :دیازم پرس یبا نگران دهیجواب نم دید یو چندبار اسمش رو صدا زد. وقت
 جواب بده هلن! ن؟یکنیم کاریچ نجایسرش اومده؟ شما ا ییچه بال -
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 تند بگم:باعث شد تند شیدستور لحن
هم باهام اومد؛  تایدنبالش، ر امیگرفتم ب میخودم تصم نیهم واسه ن؛یکن دایرو پ ارانایت نیتونیشما نم دمیمن د -
باهاشون  میمجبور شد م؛یدیکه رس نجای. به امیو فرار کرد میافتاد بیعج کیچندتا موجود تار ری... اما وسط راه گاما

 یریتقص تایمن بود؛ ر ریش تقصنداشت. همه یاونا اثر یرو روهامونینبودن و  یقو یلی. اون موجودات خمیمبارزه کن
 ندا...

شده  لیبکشم و صورتم رو که به راست، متما یبلند نیکه صورتم رو به درد آورد؛ باعث شد ه ینیدست سنگ ضرب
 نییچشمم پا یاز گوشه یشدم. قطره اشک رهیخ انیرا نیچشمم به صورت خشمگ ی. از گوشهرمیدستم بگ یبود، تو

 بلند شد: مونیسا ادیو فر دیچک
 ؟یزد یلیرتش سبه صو یبه چه حق -
 :دیتو صورتم غر کرد؛ینگاهم م شدهیقرمز و از هم در یهابا چشم کهیدرحال انیرا
 .نهیبب بیش باعث شد خواهرم آسمسخره می. اون با تصمفتهیحال ب نیاون باعث شده خواهرم به ا نکهیا یبرا -

داشت؛ اما  یشد. درسته که ظاهر آروم شتریترس بعد از کشتن فرمانده کارلوس ب نیو ا دمیترسیم انیاز را راستش
که به  شدیتنگ و گشاد م شینیب یهاپره یجلودارش نبود. مثل حاال که جور کسچیه شدیم یکه عصب یوقت

 .زدیآشوب دلم دامن م
 گفت: یزیدآمیرو بغـ*ـل گرفت و با لحن تهد تایجا بلند شد و ر از
 رونیکاش امروز از اردوگاه ب یهزاربار آرزو کن یکه روز ارمیبه سرت م ییوگرنه بال فته؛یبراش ن یدعا کن اتفاق -
 .یبود ومدهین
نگاهم  نهیزد و دست به سـ*ـ یپوزخند مونیاز ما فاصله گرفت. از جا بلند شدم. را یبلند یهارو گفت و با قدم نیا

نه تکون دادم و چند  یبشه که سرم رو به معن کیخواست بهم نزد مونی! ساستین ارانایاونه که ت ریش تقصکرد. همه
هام رو و دست دمیکش یقیشد. نفس عم رهینگرانش بهم خ یهاو با چشم ستادیعقب رفتم. همونجا از حرکت ا یقدم

شدم و خودم رو به دست باد سپردم؛ تا هرجا که دوست داره؛  لیاز هم فاصله دادم و به جسم آزاد و برگ خودم تبد
 ببره. من رو با خودش

*** 
 (ارانای)ت یملور
رو داخل  یو خاموش بیشدم. برق عج رهیخ نهیخودم، داخل آ یهاسرم جمع کردم و به چشم یبلندم رو باال یموها
 اما... کردمیهام احساس مچشم

 !رونیب ایب زمیعز ،یملور -
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رو به  شیچوب یعصا کهیدرحال امیلیکلبه رفتم. و یچوب یسمت پنجرهگرفتم و به نهیخودم، داخل آ ریاز تصو چشم
 .دیبه صورتم پاش ینیبه من انداخت و لبخند دلنش ینگاه رونیاز ب داد؛یم هیتک نیزم
 ونیرو مد ییروشنا نیبود و ا ییجوابش رو دادم و از پنجره فاصله گرفتم. کلبه غرق در روشنا یلبخند کمرنگ با

هنوز هم برام ناآشنا  نجایشدم. ا رهیکلبه خ یبودم که دورتادور کلبه وجود داشت. چشم گردوندم وبه اجزا ییهاپنجره
 بود.

 ؟یمل! کجا موند -
 یاسم نداشتم. با صدا نیبه ا یاسم متعلق به منه اما من حس خوب نیا گفتیم امیلیبه اسمم نداشتم. و یحس چیه

 گفتم: ینسبتاً آروم
 !امیلیدوختم( و نیزم )نگاهم رو به... امیاالن م -

حرفم رو  یانیخاطر آروم بودن صدام، قسمت پابود که مطمئن بودم به یدرحال نیکردم؛ ا انیوار برو زمزمه اسمش
 یدرستبه تونستمیو نم کردیرفتم. زخم پهلوم همچنان درد م رونیقدم برداشتم و از کلبه ب ریزبه. آروم و سردهینشن

 راه برم.
. دیسمتم دونسبتاً کوتاه رها کرد و به یهاچمن یلوازمش رو رو یبالفاصله عصا و کوله د؛یرو د تمیکه وضع امیلیو

 :دیپرس یدستش گرفت و با لحن نگران یبازوم رو تو
 بغلت کنم و ببرمت داخل کلبه؟ یخوایم ؟یملور یخوب -
و درد پهلوم  دمیاز جانب من نشد و خم شد تا من رو به آغـ*ـوش بکشه که خودم رو عقب کش یبعد منتظر جواب و
 ی. لبم رو از درد گاز گرفتم و با صدادمیهام فهمگونه یناگهان یرو از داغ نیهام رنگ گرفت. اشد. از شرم گونه ادیز

 گفتم: یارفته لیتحل
 .یبغلم کن ستینه! نه! من حالم خوبه. الزم ن -
 زیچچیبودم. هنوز ه ومدهیموضوع کنار ن نی... هنوز با اتونستمیاما من نم دمیشنیش رو مکالفه و درمونده یهافسن

 باشم. جیسرگردون و گ شدیباعث م نیرو به خاطر نداشتم و ا
 کهیبود و درحال ستادهیچشمم بهش نگاه کردم. پشت به من ا یگفت و ازم فاصله گرفت. از گوشه یبلند یِلعنت ام،یلیو

تو اون حالت موند و بعد با  یاقهی. چند دقدیفرم و براقش کششخو یداخل موها یسرش رو به آسمون بود؛ دست
 گفت: یمینرم و مال یصدا

ت رو، که و پاره یخون ِلباس یمن حت ؟یبهت ثابت کنم که تو همسر من هست دی! من چطور بازمیعز ،یملور -
 ست؟ین یاعتماد کردن کاف یبرا نیبهت نشون دادم. ا م،یمون رو از دست بدمن باعث شد بچه یانگارسهل
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داخل شکمم  یمن باردار بودم و بچه یعنیبودم.  ومدهیکنار ن هیقض نی. بچه؟ هنوز با اانداختم ریبه ز شتریرو ب سرم
که همه  کردمیگفته بود؛ اما من حس مباره بهم ن نیدر ا یچیه امیلیو ؟یچ یچطور و برا یرو از دست دادم؟ ول

 م رو از دست نداده بودم.باشه. کاش حافظه دیکه با ستیطور ناون زیچ
که دور بازوم نشست؛ باعث شد از جا بپرم و دست از فکر کردن بردارم. نگاه نگرانم رو به صاحب دست دوختم  یدست

 داشت... یبیهاش غم عج. چشمدمیکش یانفس آسوده ام،یلیو دنیو با د
 زیچ لشیهم دل دیشا آوردم؟یچون اون رو به خاطر نم ایبود؛  نیرو فراموش کرده بودم غمگ زیچچون من همه یعنی
 بود! یاگهید

که  ییبایبه چوب بلند و ز یبرداشتمش. نگاه نیزم یلوازم رفتم و از رو یسمت کولهنزدم و آروم به یحرف
 چرا؟ یچوب رو با خودش به همراه داشت ول نیا شهیهم امیلیانداختم. وشده بود  یاز گل، روش حکاک یونگارنقش
براشون نداشتم. خم شدم و چوب رو برداشتم  یجواب چیکه ه ییها. سؤالخوردندیسرم چرخ م یتو یادیز یهاسؤال

 به عقب برداشتم. یپرت کردم و قدم یکرد. وحشت زده و با تعجب، چوب رو به طرف دنیکه شروع به درخش
 :دیکه توجهش به من جلب شده بود پرس امیلیو
 افتاده؟ یاتفاق ؟یشده ملور یچ -

 عصاش نشده. با دست لرزونم چوب رو نشونش دادم و گفتم: رییمشخص بود اصالً متوجه تغ کامالً
 ! برق زد! چرا؟!دیاون... اون... درخش -
زمزمه کرد و خودش رو به چوب  یالب امکان نداره ریدوختم. ز امیلیمتعجب و یهابعد نگاه پر از سؤالم رو به چشم و

 .فتادین یاتفاق چینشون بده؛ اما ه یبیبرداشت. منتظر بودم اون چوب باز هم واکنش عج نیرسوند و اون رو از زم
 امیلیبه عصا و بعد به و دیکه من توهم زدم. با ترد کنهیبهم انداخت. حتماً داره با خودش فکر م یبینگاه عج امیلیو

 گفتم: ینگاه کردم و با لرزش آشکار
 ! مطمئنم... اشتباه نکردم.دیاون درخش دمیمن... من خودم د -

بود؛  امیلیهم قد و بایدستش گرفت. عصا، تقر یرو تو بیعج یبلند شد و عصا نیزم یرو تکون داد و از رو سرش
 داشت. یبه عصا برتر ام،یلیاما قد و
 رونیدستاش ب ریمور شد. خواستم خودم رو از زکرد که تنم مورم حلقه اخم داشت. دستش رو دور شونه یکم نگاهش

 بکشم؛ اما اون محکم نگهم داشت و من محکوم به سکوت شدم.
بودم که ذهنش  یا. درسته! وحشت! من االن مثل کودک تازه متولد شدهکردمیاحساس وحشت م یکیهمه نزد نیا از

که چه  دمیفهمیم دی. من باخواستمیرو نم نیو من ا شدیذهنش ثبت م یتو دیشنیکه م یود و هر چب دیدِسفیسف
 افتاده. یاتفاق
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 .یافتاده. حتماً اشتباه کرد یچه اتفاق ستیمهم ن -
 گفتم: یچندان راضهن یکردم و با صدا یکرد. اخم تیسمت کلبه هدامن رو به زد؛یحرف م کهیدرحال

 !دیتو درخش بِیمن مطمئنم که اشتباه نکردم و چوبِ عج یمن توهم زدم؟ ول یعنی -
 شمرده گفت:کرد متقاعدم کنه. آروم و شمرده یسع
 خوبه؟ یطورنی. اهیعصا چ دنیعلت درخش نمی. تو برو استراحت کن؛ من هم ببزمیباشه عز -

خارج بشم اما  امیلیو یهااز حصار انگشترفتم. دوست داشتم هرچه زودتر  شیرو فقط تکون دادم و به جلو پ سرم
 گمراه کنم و موفق هم شدم! یکیهمه نزد نیکردم با نگاه به اطراف، ذهنم رو از ا ی! سعشدینم

کاج در  یهانداشت قرار گرفته بود و اطرافش رو درخت یکه ارتفاع چندان ینسبتًا بلند یتپه یرو امیلیو یکلبه
 .کردیم یریگیاونجا ماه امیلیقرار داشت که اکثر مواقع، و یاتپه رودخونه نییبرگرفته بود. پا

 :دمیباال انداختم. پرس ییروش قرار داشت ابرو یاز خاک که سنگ گرد یاتپه دنید با
 ه؟یاون چ -
و نگاهش  ستادمیاز اون ا تیکه من هم به تبع ستادیاز حرکت ا امیلیرو نشون دادم. و کیکوچ یخاک یبا دستم تپه و

 شده بود. اسمش رو صدا زدم که به خودش اومد و گفت: یخاک یتپه خیبودند و م نیهاش غمگکردم. چشم
باعث شد جونش رو  مشیوخ تیکردم. وضع دایاون سمت جنگل پ یدختر رو کنار رودخونه هی شیپ یچند هفته -

 فنش کردم.د نجاینشه؛ ا یوحش یهاوونیجسمش خوراک ح نکهیا یاز دست بده. برا
کامالً کالفه و ناراحت بود.  امیلیچون و هاست؛نیفراتر از ا یزیمسئله چ گفتیزمزمه کردم؛ اما احساسم بهم م یآهان
سمت تخت رفت و روش به امیلیو میپشت سرش به راه افتادم. وارد کلبه که شد نباریسمت کلبه رفت و من هم ابه

گذاشتم و  کیکوچ یناهارخور زیم یبه راه افتادم و کوله رو رو کشیکوچ یسمت آشپزخونه. من هم بهدیدراز کش
 داخل آشپزخونه رفتم و بازش کردم. یسمت پنجرهبه
زدم و از  یصورتم رو نوازش داد و به کلبه هجوم آورد. لبخند یخنک و دلچسب یمحض باز شدن پنجره، هوا به

 رفتم و روش نشستم. زیسمت مم گرفتم و بهآوازخوان بودند چش یهاپرنده زبانیسرسبز که م یهادرخت
دست  کیو در آخر...  جاتیسبز یسرخ، با کم بیلوازم داخل کوله شدم. چندتا س یرو باز کردم و مشغول وارس کوله

 سبز رنگ زنانه. ریلباس حر
 کوله برداشتم و بازش کردم. یزدم و لباس رو از تو یلبخند
تا آرنجم بود  نشیداشت. آست یاشده یساده و گلدوز یو باالتنه دیرسیداشت که تا قوزک پام م یدامن بلند لباس

 به دلم نشست. یلیو خ
 رفتم و با ذوق گفتم: امیلیسمت ورو تو دستم نگه داشنم و به لباس
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 ... رنگش به دلم نشسته.باستیممنونم. واقعاً ز -
 زد و گفت: یهام، اون هم لبخندبل یرولبخند  دنیبهم کرد. با د یهاش برداشت و نگاهچشم یرو از رو آرنجش

 نه. ایاندازت هست  نیبپوش بب -
و دوست نداشتم  دمیکشیخجالت م امیلیسمت آشپزخونه رفتم تا لباسم رو عوض کنم؛ چون از وتکون دادم و به یسر

 .نهیبدنم رو بب
وارد آشپزخونه نشه؛ با  امیلینگاهم به چهارچوب در بود تا و کهینشستم و درحال نیزم یرو ،یناهار خور زیم پشت

دار و پر از لباسم رو در آوردم و بدون فوت وقت، لباس سبزرنگ رو به تن کردم و از جا بلند شدم. دامن پف اطیاحت
 دادم. هیسمت چهارچوب رفتم و بهش تکرو مرتب کردم و به نشیچ

فکر  یتو قایدستاش محبوس کرده بود و عم یبود؛ سرش رو تو نیزم خیم کهینشسته بود و درحال یتخت چوب یلبه
 نداد. یبار صدا زدم و اون جواب نیکه اسمش رو چند دمیفهم یرو زمان نیبود. ا

سمتش قدم برداشتم. آروم و شد، خودم به یکه سپر یطوالن قیسکوت کردم تا خودش متوجه من بشه؛ اما دقا یکم
 شدم. کشینزد نهیبا طمان
سمت برداشتم و به کیکوچ زیم یدر حال زوال بود. جام حامل شمع رو از رو مشیاز نصف گذشته بود و نور مال آفتاب

 برگشتم. امیلیو
 صداش زدم: یمیمال یخم شدم. با صدا یش گذاشتم و کمشونه یرو رو دستم

 !امیلیو -
 یاز هر حس یهاش خالهوم نگاهم کرد. چشمگنگ و نامف یو بعد آروم سرش رو باال آورد. کم دنیباال پر هاششونه

 تو همون حالت موند و بعد گفت: هی! چند ثانیبود؛ هر حس
 تو... -

 :دمیپرس یو با لحن سوال دیباال پر ابروهام
 ؟یکنینگاهم م یدار یطورنیافتاده چرا ا ی! تو حالت خوبه؟ اتفاقامیلیو -

 یهاهیتو ما یهاش که رنگلب یرو یتکون داد و چندبار پشت سر هم پلک زد. لبخند محو نیرو به طرف سرش
 گفت: ینیریش یبود نشوند و آروم و با صدا یو کرم یصورت

 !یمن حالم خوبه ملور -
 گفت: دیتنم د یتوتر برد. لباس رو که  نییصورتم سر داد و پا یرو از رو نگاهش

 پرنسس من! یها شدمثل فرشته اد؛ی. چقدر بهت مت رو درست گفتمانگار اندازه -
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حرفش، لبخند از  یادآوریم نشست. اما بعد با سرخ و برجسته یهالب یرو فش،یاز تعر ینینشو دل نیریش لبخند
 :دمیپرس یو با کنجکاو دیهام پر کشلب یرو
رو  زمیسا م؛یکردیم یمدت که در کنار هم زندگ نیمگه تو ا ؟یم رو به فروشنده درست گفتاندازه یتو گفت ،یلیو -
 ؟یدونستینم

 یبرا یفکر کرد و بعد که انگار جواب یصاف و صامت شد. کم هیاز ثان یکه به لبخند کش اومده بود؛ در کسر لبش
 زد. یکرده سرش رو چندبار تکون داد و لبخند محو دایسوالم پ

 مانندش باعث شد ابروهام باال بپرن. جام شمع رو از من گرفت و گفت: ریج یتخت بلند شد که صدا یرو از
 تا روشنشون کنم. اری. شمع هارو برام بشهیم کیداره تار گهیهوا د -

 رو بردارم؛ درهمون حال گفتم: یاگهیش جام دسمت پنجره رفتم تا از لبهتکون دادم و به یسر
 .یجواب من رو نداد ام،یلیو -

 شمع روشن بودم که گفت: یرهیسمتش رفتم. خو بهرو برداشتم  جام
 نه. ایت باشه همون مطمئن نبودم که لباس اندازه یکرده؛ برا دایپ رییت تغاندازه کمیراستش  -

گردوند و مثل  لهیتیانگشتش رو دور ف یشمع دقت کردم. چندبار یلهیتیف یگفتم و به حرکت انگشتاش رو یآهان
 من، شمع روشن شد. رتیقبل، درکمال ح

جا کنه با چند حرکت ساده خاک رو جابه ایروشن کنه؛  شیبا حرکت انگشتاش آت تونهیچطور م دونستمیهم نم هنوز
من  یکارها کرده؛ ول نیعنصر افزاره و قبال هم از ا کی گفتیو به آب روان داخل رودخونه حالت بده! خودش که م

 بود. وربرام گنگ و نابا ک،یاتفاقات کوچ نینبود و هم ادمی یچیه
 :دمیتخت نشستم و پرس یرو
 کارهارو انجام بدم؟ نیمثل تو ا تونمیمنم م ام،یلیو -

 گذاشت و گفت: شیقبل ینگاهم کرد و بعد جام رو سرجا یکم
 .یبه من نزده بود یحرف بارهنی. خودت هم در ایکن یبودم عنصر افزار دهیفکر نکنم! من که ند زمینه عز -

سمت تخت رفتم و روش دراز من به م؛یخورد بیچندتا س نکهیشده بود. بعد از ا کیکامال تار گهینزدم. هوا د یحرف
 .دیتخت و در کنار من دراز کش یزد و رو یلبخند امیلی. ودمیکش
 تخت پناه بردم. آروم گفتم: یکه هنوز معذب بودم؛ خودم رو جمع کردم و به گوشه من
 .رونیفردا برم ب خوامیمن م -

 گفت: وارزمزمه
 پر از ببر و گرگه. برات خطرناکه! نجای. اامیباهات ب دیمنم با یول زم؛یعز ستین یمشکل -
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مقابل صورتم قرار گرفت  یناشناس یچهره یداریخواب و ب نیگفتم. ب ریخبه زمزمه کردم و شب یاباشه یتینارضا با
 گفت:اما اون  شناختمش؛یو ضربان قلبم باال رفت. من نم

 !یتعلق ندار نجای. تو به اشهیم ری! داره دیبرگرد دیبا -
شد و  دیم نشست؛ اون مرد هم ناپدگونه یکه رو امیلیو یهالب یول خواد؛یم یو ازم چ هیاون مرد ک دونستمینم

 فرو رفتم. یقیبشم به خواب عم امیلیبتونم مانع از کار و نکهیمن بدون ا
*** 

 تایر
رو به  جمیهام رو باز کنم. نگاه گنگ و گمردها، باعث شد چشم ادیو فر گهیبا همد ریشمش یهاغهیبرخورد ت یصدا

که رخ  ینشست و چندبار پلک زدم تا اتفاقات میشونیپ یرو یجیاز گ یناش یکجا بود؟ اخم نجایدوختم. ا یسقف چوب
 .ارمیب ادیداده بود رو به 

 یکردن اطرافم شدم. کلبه زیشدم و مشغول آنال زیخمیکه برامون افتاد؛ باترس ن یو اتفاق کیموجودات تار یادآوری با
 مونیرا یاردوگاه مخف تونستمیکه درست کنار تخت قرار داشت و م یاشهیمربع و بدون ش یو پنجره کیکوچ یچوب

 .ستمبفر رونیباعث شد نفسم رو آسوده و آروم ب نم؛یرو بب
تخت قرار داشت نگاه  یلبه ینشسته بود و سرش رو نیزم یکه رو انیبه راچشم چرخوندم و  ،یتکون جسم با

 خواب فرو رفته. یتو قاًیکه عم دادیو نشون م شدیم نییهاش آروم باال و پاکردم. شونه
خاطر . تمام بدنم بهدمیباال کش یتخت چوب یهام نشست. خودم رو رولـب یخاطر برادر مهربونم رو به یمهربون لبخند

 و کوفته بود. کردیبودم درد م دهیکه روش خواب یتخت مزخرف
 خوابم رو در کردم. یفرستادم و خستگ رونیو بعد نفسم رو صدادار ب دمیبازوهام رو با دستم مال یکم

و به  دمیکش عیخورد. دستم رو سر ینوازشش کردم که تکون یفرو بردم و کم انیرا دیسف یرو داخل موها دستم
 شدم. رهیآلودش خصورت خسته و خواب

چندبار پلک زد و  د؛ینگاه خندونم رو د نکهیخمـار از خوابش رو بهم دوخت. بعد از ا یهارو باال آورد و چشم سرش
 سرعت من رو بغـ*ـل کرد و اسمم رو صدا زد:بعد به

 .زمینگرانت شدم خواهر عز یلی. خیحالم که بهوش اومدخوش تا،یر -
ها از داشتنش محروم که سال ی. عطردمیبرادرم رو به مشام کش نینشمتقابالً در آغوشش گرفتم و عطر دل هم من

 عطر با قبل فرق داشت... نیم رو از دست دادم. اما اکه اون اتفاق شوم افتاد و من خانواده یبودم؛ درست از زمان
 تن برادرم نبود... . یبو نیه فرق داشت! امطمئنم ک یمن اون موقع اشتباه کرده بودم؛ ول دیشا دونمینم
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هم بود!  طورنیو هم انهیکه من رو بغـ*ـل کرده را یمطمئن بشم شخص خواستمیدقت به صورتش نگاه کردم. م با
 من دچار اشتباه شده بودم. دیبود و شا انیاون خود را

 :دمیزدم و پرس یامهینصف و ن لبخند
 هلن کجاست؟ م؟یبرگشت نجایما چطور به ا -

 :دیپرس ینینسبتاً خشمگ یو با صدا نهیصورتش بش یرو یقسمت دوم حرفم باعث شد اخم وحشتناک دنیشن
تو  تایر ن؟یاردوگاه بمون یتو مینکرده بود دیو چندبار بهتون تأک نیمگه چند ؟یرفت رونیاز اردوگاه ب یچ یبرا -

تو سه روز  یافتاده؛ ول یچه اتفاق قاًیدق دونمینم ؟یفهمیم یدادیخودت، خودت رو به کشتن م یبا دستا یداشت
 .یقصد بهوش اومدن نداشت م،یکرد یو هرکار یبود هوشیب

بهت و تعجب قرار  یمن هنوز هم تو یاز طرف من بود؛ ول یشد. منتظر جواب رهیتازه کرد و در سکوت بهم خ ینفس
 :دمیگرفته بودم. با همون تعجب پرس

 افتاده؟ یتفاقسه روز؟! چرا مگه چه ا -
 اتفاقات، سرم رو آروم تکون دادم و در جواب خودم گفتم: یادآوریبعد با  و
 .ستین ادمی یچیه گهیپرت کرد و بعد د یکیتار یسمتم گلولهبه شونیکیو  میشد ریدرگ یکیتار یروهایما با ن -
 داشت گفت: تیاز عصبان یاهیماکه ته یبا لحن انیرا
که  دمیدره، تو و هلن رو د یلبه یول م؛یاردوگاه شد یراه م؛یکن دایبه دره رو پ یراه ورود مینتونست یما وقت -

 با هلن کردم. یبد یافتاده؛ تورو به اردوگاه آوردم و دعوا یچه اتفاق دمیفهم یمواظبت بود. وقت
 یاتفاق یرو تو ریتقص نیاون کمتر دیبا هلن دعوا کرده باشه. من خودم خواستم با هلن برم و شا انیرا شدینم باورم

 اون بود. یبرا هیتنب نیشتریمن افتاده بود داشت؛ اما ب یکه برا
 گذاشتم. تند تند و باهول گفتم: مـنهیسـ یقفسه یپنج انگشتم از هم فاصله داشتن؛ رو کهیرو درحال دستم

 یازش عذرخواه دیاز دستم ناراحته. با یلی خمن خودم خواستم با هلن برم. اون اصالً مقصر نبود. حاال کجاست؟ حتماً -
 کنم.

 گفت: رفتیسمت در مبه کهیتکون داد و از جا بلند شد. درحال نیرو به طرف سرش
 روزه که به اردوگاه برنگشته.کجاست. سه ستیزده و معلوم ن بشی. از اون روز غمیدونینم -
افتاده که  یافتاده؟ حتماً اتفاق یمن! نکنه براش اتفاق یخدا ینبود؟ وا یتعجب نگاهش کردم. سه روز از هلن خبر با

 !ارانای! حاال شدن دو نفر! دو نفر که از گروه رفته بودن؛ هلن و تگشتیبرم دیبود تا االن با فتادهیاگه ن
*** 
 هلن
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 م:دادم و اسمش رو صدا زد دیکاویداشت اطراف رو م فروغشیب یهاکه با چشم یلیآب رو به دست ل سطل
 فتاده؟یمدت ن نیکه تو ا یاتفاق خاص ،یلیل -
 داد: لمیتحو یصورتم نگاه کرد و لبخند هرچند کمرنگ به
از پس مشکالت  میتونست یبه راحت م؛یاریرو به دست ب روهامونیبه ما کمک کردن تا ن ارانایکه بانو ت ینه، از وقت -

 .زننیو بهمون سر نم دوننیمردم خودشونو قابل نم گهید شونیچرا ا دونمی. فقط نممیایبر ب
چه  ارانایت یبرا دونستنیشدم. هنوز نم رهینم داشتند خ یکه کم ییهاانداختم و به خاک نییحرفش سرم رو پا نیا با

 افتاده. یاتفاق
من گذاشت و  یشونه یآشپزخونه گذاشت. دستش رو رو یسکو یسطل آب رو رو د؛یرو که د میو سرگردون یجیگ

 دیداشت. با ترد یاون برتر یدهیداشته باشه. گرچه قامت من، مقابل قامت خم دیسرش رو خم کرد تا به صورتم د
 :دیپرس

 جادوگر شده؟ هان! یافتاده؟ نکنه ملکه زندان یاتفاق -
ستون بدنم رو به کرده بود. دوباره تکونم داد و لحن نگرانش  تیرو تکون داد. آشوب صداش به من هم سرا امشونه

 لرزه در آورد:
 م؛یبدون دیافتاده با یاگه براشون اتفاق م؛یدار اجیاحت شونیما به ا یکه همه یدونیهلن؟ خودت م یزنیچرا حرف نم -

 .میکمکش کن میبتون دیشا
حرف درست باشه؛ اما لبم رو با زبونم  نیصدام مشخص بود. مطمئن نبودم گفتن ا یتو دی. ترددمیکش یقیعم نفس

 تر کردم و گفتم:
 مرده! ارانایفکر کنم ت -
 رهیباعث شد به سرعت برگردم و به صورت وَنِسا خ یافتادن جسم یهاش گرد بشه. صدابود تا چشم یحرف کاف نیا

باورش رو بهم دوخت و نا یهاشده بود. چشم میتقس ینامساو یکهیبشم. ظرف آب از دستش افتاده بود و به هزار ت
 با وحشت گفت:

 ! هممون!میریمیهممون م ارانایبدون ملکه ت -
*** 

 جادوگر
خم شدم و با ناخن  یگو ی. روستادمیگرد زدم و از حرکت ا زیدور م ی. چرخدمیو روحم کش رنگیب یبه گو یدست

 بلندم روش زدم و گفتم:
 ...نمشیبب خوامینشونش بده! هرجا که هست! چه مرده چه زنده! م -
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شده بودم. اونقدر  رهیها خرنگ انیم زیشده به ست زیر یها. با چشمدیچیتوش پ یدیاز سف ییهاشد و رگه اهیس یگو
 نقش بست. یعصا، تو گو کیاز  یناواضح ریمحو شدن و تصو تیکه درنها دندیچیهم پ یتو

 گفتم: یادهیخراش یرو گرد کردم و با صدا هامچشم
 !خوامیاحمق! من اون دختر بچه رو م یگو -

 یشده بود؛ تکون دهیکه دورتادور اتاق کش یبنفش یهارو لرزوند. پرده میچهارستون اتاق مخف میبلند و عصب یصدا
 خوردن و سرجاشون ثابت موندن.

سردش  یهاچشم یسمتش برگشتم و تو. بهدیچیگوشم پ یدستور بدم که صداش تو یباز کردم تا دوباره به گو لب
سمتش رفت و که درست وسط اتاقک قرار داشت کردم. صاف به یکوچک یبه صندل یاشدم. با سرم اشاره رهیخ

 نشست. گفتم:
 هستن. یتی. بگو تو چه وضعشنومیم -

 سردش تنم رو لرزوند: یصدا
زنده  گهیتو اون دره افتاده؛ د ی! هر کستدهیفایب یول گردنی. اونا دارن دنبالش مستین ارانایاز ت یخبر چیه -

 نمونده.
من  یرو شروع کرده بود؛ ول یباز نیا چندصدساله من بودم! اون یباز یگفتم. برنده یارو تکون دادم و خوبه سرم

 . جالب شد.رفتمیم رونیب روزیپ
 مقابله با من رو داره؟ ییتوانا نمیبب خوامیکه اون مرده؛ م حاال

 رو بهم دوخت: روحشیبنفش و ب یهاجا بلند شد. چشم از
 !؟یدی! فهماهاتیکابوس رو شمیوگرنه من م ؛یبهتره دست از سر پسرم بردار -

 دمیطور تهدزدم؛ من رو نشناخته بود که اون یرفت. پوزخند رونیبه من، از اتاقک ب توجهیکه تموم شد؛ ب حرفش
و به شدت آشنا  بیعج یگشتم. همچنان اون عصابر یسمت گوبود. به یخاطر اون اتفاق عصب. هنوز هم بهکردیم

 .دادیرو نشون م
خم شدم. آره خودشه! سرم رو  یگو یگذاشتم و رو زیم ی. با هول دستم رو روشناسمیعصا رو م نیکن! من ا صبر

 نه تکون دادم و زمزمه کردم: یبه معن
 کرده... از کجا؟! داشیامکان نداره! از کجا پ نینه ا -

 انتقام! کردم؛یفکر م زیچ کیقصر رو لرزوند؛ اما من اون لحظه به  یوارهاید میعصب یادهایفر یصدا
*** 
 هلن
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صداشون رو بشنوم.  تونستمیم یشده بود که به راحت ادیوارشون اونقدر ززمزمه یدور هم جمع شده بودن و صدا همه
مقصر  ارانایت گفتنیهمه م نکهی. با امیردکیحلش م ارانایبا نبود ت دیکه با یتلخ تیتلخ بود! واقع تیواقع هی نیا

انجام  ییچه کارها ارانایکه ت دمیخودم د یها. من خودم با چشمنمباور ک تونستمیکه رخ داده؛ اما من نم هیاتفاقات
داشت؛ با گذشت بود. از گـ ـناه  یقلب مهربون نکهی. اون عالوه بر اکنهینجات مردمش م یبرا ی. چه تالشدهیم

ملکه!  کینجاتش داد. درست مثل  یکشتنش اومده بود گذشت و با خودش از اون قصر جهنم یکه برا یمونیسا
 از خودش، به فکر مردمش هم بود. ریکه غ یاکهمل

 گفتم: یبلند یسکو و با صدا یباال رفتم
 باهاتون حرف بزنم. دی. بادیساکت باش کنمیخواهش م -

و کارل  ارانایت یقصر مخف یروکه روبه یانبوه تیها آروم گرفت. به جمعو زمزمه دندیسمتم چرخبه یکییکی سرها
مطلق فرو رفته  یکیتار یتو نجایشدم. ا رهیبود خ صیهاشون قابل تشخبودند و با کمک نور مشعل، چهره ستادهیا

 غرق شده بود. یکیرتا یدره در طول روز هم تو نیاسوال داشت که چرا و چطور در  یمن هنوز هم جا یبود و برا
 یهارو کنار زد و جلو اومد. با چشم تیچهل سال سن داره؛ جمع یباال دادیش نشون مجا افتاده یافهیکه ق یجوان مرد

 ی. جا خوردم! با دستش من رو نشانه رفت و با صداشدیم دهیهاش نفرت دچشم یشد. تو رهیرنگش بهم خ یطوس
 :دیخطاب به مردم غر یبلند

 انداخت! تیوضع نیکه ما رو به امرده! همون ارانایملکه ت گهیدختر اومده م نیا -
 ادامه داد: یپرنفرت و سوءظن یمردم برگشت و با صدا سمتبه
به ما کلک زده؟ اون وانمود کرده مرده تا از خشم ما در امان بمونه. اون  اقتیلیب یاون ملکه نیکنیفکر نم -

 !گهیغ مدختر داره درو نیست و ازنده
کردم  یکردن. سع دییمردم بلند شد و حرفش رو تا میعظ یاهویبگم. ه یچ دونستمیگرد شد. واقعاً نم هامچشم

 متقاعدشون کنم. تندتند گفتم:
هاست که گروه تجسس ما دارن مرگ. االن هفته یکه ملکه افتادن تو دره دمیدروغه! من خودم د نینه! نه ا -

اونقدر به فکر شما بود که  ارانایملکه ت یکنن. درثان دایبه اون دره رو پ یراه ورود توننینم یول گردن؛یدنبالش م
 .کردیم دایمقابله با جادوگر پ یبرا یداشت راه حل

به تن نکرده.  ییهاست لباس نوسال دادیکه به تن داشت نشون م یکهنه مندرس یهاپا به جلو گذاشت. لباس یزن
و چروک فرو رفته بود؛ مشخص  نیاز چ یاحاله یهاش که گود افتاده بود و توو چشم یرنگ یخاکستر یموها

طور که کمرش خم بود سرش رو باال گرفت و داد و همون هیتک کشیکوچ یداره. به عصا یادیکه سن ز کردیم
 شد: اندازنیطن طیمح یتو دیلرزیم یریبهم نگاه کرد. صداش که به خاطر پ
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 خوره؟یم یپس اون اژدها به چه درد -
 و سوال داشت گفتم: یاز ناباور یاهیماکه ته ییابروهام نشست. سرم رو تکون دادم و با صدا نیب یاز نامفهوم یاخم

 کارل داره؟ جنابیعال یبه اژدها یماجرا چه ربط نی! اشمیمن متوجه منظورتون نم -
 شد: زیبار لحنش تمسخرآم نیا

 کنه. دایرو پ ارانایمرگ نفوذ کنه و ت یراحت به دره یلیخ تونهیم جهیپرواز کنه. درنت تونهیاون اژدها م-
 گفتن: تیجمع نیکرد. چند نفر از ب سکوت

 .گهیراست م -
 به دره وجود نداره. یراه یگیپرواز کنه. پس چرا م تونهیاژدها م -
 ...و

به  تونستمیم شدمیم لیتبد یخود من هم وقت یبود؟ حت دهیفکر فرو رفتم. واقعاً چرا به فکر خودم نرس یتو قایعم
 گفتم: یاشرمنده ی. با صدامیدره فکر نکرده بود یداخل دره برم. انگار ما با دقت به راه ورود

 بزارم. ونیمسئله رو باهاشون درم نیبرم و ا دی. بامیراه فکر نکرده بود نیمتأسفم! ما به ا -
 هاش پر از نفرت بود گفت:همون مرد که چشم یبشم ول لیتبد خواستم

 نیحتماً خودتونو نجات داد ؟یدوستات! اصالً از کجا معلوم راست گفته باش شیپ یببر دی. ما رو بامیایما هم با تو م -
 نهیهم یشده. برا دهیما به لجن کش یو زندگ نیکنیم یراحت زندگ الیبا خ نیظلمات. شما دار یتو نیو ما رو انداخت

 .یبریاون دوستات نم شیکه ما رو پ
بودن و دوست داشتن ثابت کنن حرف خودشون  نیبدب زیشده بودن. به همه چ وانهیمردم د نی. اآوردمیسر در نم واقعاً

با دستاشون من رو نشون  کهیسمت سکو حرکت کردن و درحالبه کبارهیکه مردم به  تونمیدرسته. خواستم بگم نم
 گفتم: یبلند یبودن. با صدا هرو به پا کرده بودن. انگار شورش کردومرج هرج دادنیم
که براتون  ستمیمطمئن ن یبرسه. درثان بیها آسبه زن و بچه خوامی. اما راه خطرناکه. من نمنیایباشه! باشه! باهام ب -
 باشه. یکاف یجا

 همون مرد گفت: دوباره
 .میهامون هستو مواظب زن و بچه میکنیم دایخودمون پ یخواب برا ی. ما جاستین یمشکل -

. درمونده و کردنیمردم شورش م کرد؛یکه م یااشاره نیترمردم رو به دست گرفته بود و با کوچک یفرمانده مرد
 ناتوان گفتم:

 .میفتی. راه منیرو جمع کن لتونیوسا -
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عبور  شدیکه خودش ظاهر م یبیعج یبه مردم کمک کردم تا از راه پله م،یبشم؛ تو قالب انسان لیتبد نکهیا بدون
حرکت کردن رو نداشتند؛  ییکه توانا یانسالیها و افراد مو زن و بچه کردندیاز مردها جلوتر حرکت م یکنند. تعداد

 بودن. رکتها در حپشت اون رفتند،یجوان راه م یهابه کمک زن
داشتم؟ اگه  یاگهید یمگه چاره یدرست باشه؛ ول مونیرا یها به اردوگاه مخفهم مطمئن نبودم بردن اون هنوز

از اون  یکی ریو گ انیب رونیب گاهشونیهم ممکن بود از مخف رفتمیاگه م آوردن؛یسرم م ییبال هی موندمیم نجایا
 !شدنیعام مقتل ی. قطعا همگاومدیم ونسرش ییبشن و اونوقت معلوم نبود چه بال یکیتار یروهاین

شد. نگاهم  بیپله رو رد کردم؛ پله غ نیآخر نکهیها باال رفتم و همزمان با او آخر از همه، من از پله هیدنبال بق به
 گفت: یاو دورگه ریپ یها بود که صداپله یخال یمات جا

وگرنه تو شب  م؛یامن برس یجا هیتا شب به  دیگذشته و ما با مهیآفتاب از ن م؟یاز کدوم سمت بر دیخب... حاال با -
 .میافتیخطر مبه 

شدم.  رهیبهش خ کرد؛یبهم نگاه م یکه درکمال خونسرد رزنیهمون پ دنیسمت صدا چرخوندم. با درو به صورتم
روز  کیاز  شتریحتماً ب اده،یپ یو با پا ادهیز یلیخ نجایاردوگاه تا ا یکه فاصله دیفهم شدیم یحساب سر انگشت هیبا 

و  رزنیپ نیبود که من از ا یمهم نبود. مهم دستورات مسئله نیاالن ا یول .میمکان امن برس هیتا به  کشهیطول م
به  یکه منته یافتاده بود. اتفاقات یادیاتفاقات ز میسر نزده بود نجایکه ما به ا ی. انگار تو مدتگرفتمیاون مرد م

 .شدیم یدو نفر رهبر نیکه به دست ا یما شد. شورش هیشورش مردم عل
 لحن ممکن گفتم: نیترالیخیفقط نگاهش کردم و با ب حسیب

تا شب به  ی. اونوقت تو چطور انتظار دارکشهیدو روز طول م ای کیاز  شتریکه ب میگرفت شیرو در پ یما راه -
 اردوگاه برسونمتون؟

 گفت: دواریسمتم گرفت و شمرده شمرده و تهدسمتم اومد. انگشتش رو بهبه تیبا عصبان مرد
درد نخورتون که ما رو دست به سر کردن؛ به یو اون ملکه مونیما افتاده. سا یکه برا یهست یئول اتفاقاتتو مس -
. میبه اردوگاه برس دیسؤاله. اما تا شب با یبرامون جا ،یو نرفت ی! حاال چرا تو هم ما رو ول نکردیتونیتو نم یول

 !؟یدیفهم
تا جون  میو رفت میما رهاشون کرد کردنیها فکر مهام رنگ تمسخر گرفته بود. پس اونزدم. چشم یصدادار پوزخند

انداختم و سرم رو تکون دادم. پشت  تیبه جمع ییتأسف داشت. نگاه گذرا ی. واقعاً که جامیخودمون رو نجات بد
 وارد جنگل بشم گفتم: خواستمیم کهیبهشون کردم و درحال
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 نی. ظاهراً همتون تحت اوامر رهبرستیمربوط ن گهی. به من دنیکه خودتون انجام داد هیانتخاب نی! انیفتیراه ب -
 ی. اگه ناراضمیرسیامشب نم ه؛ی. راه طوالننیکردیم یو چطور زندگ نیبود یرفته چ ادتونیو  دیهست دتونیجد

 .نیایاصالً با من ن نیتونیم نیهست
 یبرم؛ ول نجایبشم و از ا لیمن انجام دادن؛ تبد هیعل یبه جوش اومده بود. هر لحظه آماده بودم تا اگه اتفاق خونم

 انجام بدن. یکار توننیبودن که بدون کمک من نم رفتهیظاهراً پذ
پر کرده بودن؛ راه عبور ما از  زودرشتیر یهاها و سبزهها قرار داشت و اطرافش رو چمندرخت نیکه ب یخاک راه

از هم، اطراف جاده  کیدور و نزد یهاو در فاصله یانظم و قاعده چیکه بدون ه یوبلندکوتاه یهاجنگل بود. درخت
ها درخت نیکه از ب یازوزه یصدا یبود و هر از چند گاه انیجنگل در جر یتو یمیرو در بر گرفته بودند. باد مال

 .دیرسیم مبه گوش کرد؛یعبور م
مردم،  نیا نکهیبدم. با ا صیرو تشخ کردیم دمونیکه تهد یوگوش شده بود تا هر خطر احتمالوجودم چشم تمام
 .میها مسئول بودما در مقابل اون ینشناس شده بودند ولنمک
تا نکنه اون سه م؟یسمت دره پرواز کنتا با آذرخش به دیفکرم سمت دره رفت. واقعاً چرا به فکر خودمون نرس دوباره

تالششون رو کردن؛ پس چرا به  ی! اگه همهارانایکه رفتن دنبال ت گفتنیو دروغ م زدنیمدت ما رو گول م نیتو ا
که  ییهانهیها به خاطر کممکنه اون یعنیمشغول بود.  داًیشد مبا آذرخش به ته دره پرواز کنن؟ فکر دهیفکرشون نرس

 گشته باشن؟به دل گرفتن دنبالش ن ارانایاز ت
 گشتیبرم دیاگه زنده بود با ارانای. تشدینم یرو تکون دادم تا از دست افکار مشوّش و نابسامانم آزاد بشم ول سرم

 . حتماً مرده.ستین یست که ازش خبرهفته نیاالن چند یول
 دیهامون بود جنگل رو در بر گرفته بود. خورشبا کفش زودرشتیر یهاکه حاصل برخورد سنگ یخرت مانند یصدا

 بود. دهیکش ریبه تصو نیزم یرو رو موندهیبلند و کش یهاهیپشت سرمون بود و نور در حال زوالش سا
کنم. از تراکم  زیرو آنال طیتا اطراف رو رصد و مح گردوندمیکوتاه و مختلف، به اطراف م یفواصل زمان یرو ط سَرم

 .خوردیبه چشم م یفرنگپرحجم تمشک و توت یهاها کمتر شده بود و بوتهختدر یهیاول
ها درخت ریز ،یمتعدد یهاهیباعث شده بود سا کردند؛یم ییها خودنمادرخت یکه رو یسبز و زرد یهابرگ انبوه

که  یدلچسب یها استراحت کرد و از خنکامدت شهیها مدرخت نیا یهیسا ریبشه. کامالً مشخص بود که ز جادیا
 داشت لـ*ـذت برد. انیجنگل جر یتو

کدوم شاخه از  یکه مشخص نبود رو دیرسیبه گوش م یآواز بلبل یصدا یسکوت بود و هرازچندگاه یتو جنگل
شاخه  نیبه سرعت باد از ا یاپرنده ی. هرازگاهکشهیو فاخرش رو به رخ ما م بایز یکدوم درخت نشسته و داره صدا

 سکوت جنگل بشنوم. یبال زدنشون رو تو یصدا تونستمیو من فقط م دیکشیبه اون شاخه پر م
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ها صاف نگه داشته بودم خشک شده بود. دستم رو و کمرم رو که مدت کردیدرد م ادیز یروادهیپاهام از شدت پ کف
 یادهیفا چیه ینوازش کردم تا خوب بشه؛ ول یکمرم رو کم فم،یلباس نرم و لط یو از رو دمینامحسوس به کمرم کش

 نداشت.
ورودمون به جنگل  یمن بود، از ابتدا یپدرم برا یادگاریبا زمرد سبز داشت و تنها  یدیسف یرو که دسته خنجرم

 .ستادمیکه دور کمرم بسته بودم گذاشتم و از حرکت ا یاپارچه یدستم نگه داشته بودم رو داخل غالفش، تو یتو
که  یتیسمتشون برگشتم و به جمعصاب خوردکن خرت مانند نبود. بهاع یاز صدا یپا که قطع شد؛ خبر یصدا

 قرمز شده بود و یصورتشون از شدت خستگ
 نییتندتند باال و پا یهمگ ینهیسـ*ـ ینگاه کردم. قفسه داد،یرو نشون م شونیشون که خستگجمع شده یهاچشم

 کرده. دایاستراحت پ یبرا یفرصت تیو در نها دهیدو لومترهایکه ک یادرست مثل دونده شد؛یم
 یهایبود و پارگ یفیرو، که پر از گردوخاک و کث دشیلباس سف یبا دست راستش گوشه کهیها درحالاز زن یکی

. به من زدیراه رفتن لنگ م یتو یبه جلو اومد. کم یدستش گرفته بود چند قدم یتو د،ید شدیم یلباس رو به راحت
مورد مجازات مردم قرار  دیترسیداشت حرف بزنه و م دیبه مردم پشت سرش انداخت. انگار ترد ینگاه دیکه رس

 یهاش به بازانگشت نیانداخته بود و به لباسش که ب نییبه من نگاه کنه سرش رو پا نکهیبدون ا نیهم ی. برارهیبگ
 .کردیگرفته بود نگاه م

 ییفرستادم. آوا رونیو دستم رو به کمرم زده بودم؛ نفسم رو صدادار بهر د کهیابروم رو باال انداختم و درحال یتا هی
 دادم و همزمان گفتم: رونیبه اوم از دهنم خارج شد و بعد لبم رو ب هیشب
 زن... نیا ن؟یکرد رییچه خبر شده؟ چرا همتون تغ نجایپوف! ا -
 بود نشونه گرفتم و ادامه دادم: هیبق شتازیبا دستم همون زن رو که پ و
 بودن بهره بردم؛ حرف بزنه؟ یلحظه در کنار شما بودم. همراه شما از استرسِ فراربهکه لحظه یبا من، من ترسهیم -
 برداشتم: یسمت چپ قدمچرا باال آوردم و به یدستم رو به معن دو
 قدرنیا دیتا شا شده یچ نمیبب نی. به منم بگارمی. من از کار شما سر در نمدونمیرو نم نیشد یطورنیحاال چرا ا -

 شما تعجب نکنم. یاز رفتارا
رفتار غلط  نیکردن و ا رییتغ ییهویچرا  دونستمیآروم بشم. واقعاً نم یتا کم دمیکش یقیکه تموم شد؛ نفس عم حرفم

 گرفتن. شیو سراسر بودار رو در پ
 دستم اشاره کردم به اون زن و گفتم: با
 کارت دارم! ایتو! با من ب -

 :دی. با دستش به خودش اشاره کرد و لرزون پرسزدیم ینیهاش نچشم یرو که باال گرفت ترس تو سرش
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 ؟یچ یمن؟ ب... برا...  -
 کردم و گفتم: دییش رو تاسرم قسمت اول جمله با
 .یبگ یخواستیم یچ نمیبب خوامیآره تو! م -

هاش باهم در و انگشت دیلرزید. بدنش مش به پشت سرش نگاه کرراست و چپ شونه یدوباره از گوشه باترس
قدر باال بود که زن بترسه. شدت ترسش اون نیباعث شده بود ا یزیچ هیواقعاً تعجب کرده بودم.  گهیجدال بودن. د
 و گفت: افتی انیهاش جراشک از چشم

 نداشتم. فقط خواستم بگم... خواستم بگم... تونیمن... من کار -
کمرش  کردمیبود که احساس م ستادهیا یشد. جور نییگلوش باال و پا بکیقورت داد که س یگلوش رو به سخت آب

واقعاً  فروغشیرنگ ب یمشک یهاسرش بسته بود و چشم یونابسامان، باالرنگش رو آشفته ییخرما یقوز داره. موها
 .کردیاحساس ترسش رو به من منتقل م

 اما منصرف شدم. ن؛یتر حرکت کنآروم کمیخواستم بگم که... آها... خواستم بگم  -
چه خبره.  نجایا آوردمینگاه کردم. سر در نم رفتیعقب م تیآروم، پشت به جمعو به زن که آروم دنیباال پر ابروهام
منبع  هیاز  یرو از نظر گذروندم. تعداد هاشونافهیکردم و ق زیرو آنال کشونیبهکیانداختم.  هیبه بق ینگاه دیبا ترد

 .کردنیم همبا شرارت نگا یو تعداد دندیترسینامشخص م
 کردمیها نگاه مبه درخت کهیتا درخت تنومند بود اشاره کردم و درحالپنج نیکه ب ینسبتاً باز یدستم به محوطه با

 گفتم:
به استراحت دارن تا  ازیهستن ن نمونیکه ب ییترهامسن طورنیها و همها و بچه. زنمیاستراحت کن یبهتره کم -

 .ارنیخودشون رو به دست ب یبتونن قوا
 صداش شده بود گفت: یچاشن ،یخشمِ اندک کهیجلوتر اومد و درحال مرد

 .میامن برس یجا هیبه  دی. تا شب بامیاستراحت ندار یما وقت برا -
 تکون دادم: نیرو به طرف سرم

 .میاستراحت کن. بهتره میامکان نداره تا شب به اردوگاه برس -
 سمتم نشونه رفت:رو به انگشتش

 ؟یما رو از سرت باز کن یخوای. نکنه میکنیاز اندازه وقت رو تلف م شیب یتو دار نیبب -
ش چرخوندم. و مردمک چشمم رو تو کاسه دمیکش یاکرد و با سوءظن نگاهم کرد. پوف کالفه زیهاش رو ربعد چشم و

و ناراحت  ی( عصبتای)برادر ر انیکردم اون روز که از دست را یکم مونده بود از سرم دود بلند بشه. عجب اشتباه
 کردم. هانیا ریاومدم و خودم رو اس نجایبودم؛ به ا
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 ...یعصب کی. درست مثل تسترسم بوداز ا یاهم نمونه نیداخل لپم رو به دندون گرفتم و لبم رو جمع کردم. ا از
و  دمیکش قی. چندتا نفس عمشدیم نییکه به تن داشتم؛ باال و پا یفیلباس نرم و لط ریاز ز منهیسـ*ـ یقفسه
 :دمیپرس

 ه؟یاسمت چ -
 کرد و گفت: یشخندین

 ؟یپرسیبعد تو اسم من رو م یسر کنبهما رو دست یخوایتو م گمیاسم من برات مهم شده؟ من دارم م -
 تأسف تکون داد و ادامه داد: یسرش رو به معن گرفت؛ینگاهش رو از من م کهیزد و درحال یپوزخند

سپرده  نایو مثل گوسفند، خودمون رو به دست ا میاعتماد کرده بود ایمدت به ک نیما تو ا نینیواقعاً که! مردم بب -
کمکمون کنن؛ اما فقط به فکر منفعت  خوانیم نایا میجا بوده؟ ما فکر کردمدت حواسمون ک نی. واقعاً تو امیبود

 کرد! یسالخ دیرو با ییآدما نیهمچ هیخودشون هستن. 
موافقت بلند شده  یاز مردم که به نشونه یتعداد یگفت که باعث شد صدا یبلند یآخر حرفش رو با صدا قسمت

 ترنییپا یقدر بد بود که دستم رو کمحس اون نی. اختیتو دلم فرو ر یزیزمان چجنگل رو پر کنه و هم طیبود؛ مح
 .دمیکش قیاز گلوم گذاشتم و چندتا نفس عم

 یخوب تونسته بود جو رو متشنج و آشوب به پا کنه. تعداد یلیبودمش؛ خ دهیحال ندکه تابه ییو ناآشنا بیعج مرد
 .کردنیم یو )هو کنان( ابراز شاد دادنیو تکون مو بعد سرشون ر زدنیم یحرف شونیدستاز مردم با بغـ*ـل

 گفتم: یبلند یو با صدا دمیکش میشونیبه پ یدست
به  نیمرد رو بدونم تا از ا نی! بسه! من اصالً قصد نداشتم شما رو از سرم باز کنم. فقط خواستم اسم انیآروم باش -

که  نینیبی. اما حاال مگشتمیبر نم نجایبعد با اسم خطابش کنم. من اگه قرار بود شما رو از سرم باز کنم؛ هرگز به ا
 و قصد دارم شما رو با خودم ببرم. نجامیا

خشمم به سطوح اومده بود. با  گهی. دارنیسر من ب ییبال هی خواستنیهمچنان م گهیتعداد د یآروم شدن ول یتعداد
 یقهیاش شونه یخودم رو به اون مرد که پشتش به من بود رسوندم. با دستم از پشت و از باال زانید گام تند و نامچن

 نداشت؛ تلوتلو خورد و بعد خودش رو کنترل کرد. یآمادگسمت خودم برگردوندمش که چون لباسش رو گرفتم و به
خودش مچاله کرده بود انداخت و بعد نگاهش رو باال  یمن که لباسش رو تو یبه دست مشت شده یعصب ینگاه
 دادیفرو رفته بود و خشم و نفرت توشون ب یقرمز یحاله یهاش که توچشم دنیشد. دلم از د رهیو به من خ دیکش

 نیاز ب کرد،یم انیکه درونم غل یتیکردم آروم بشم و با همون حرص و عصبان یسع یول خت؛یفرو ر کردیم
 :دمیم غرشده دیکل یهادندون
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 دیدار یچه فکر ستیندارم. واسم مهم ن یکار کدومتونچیبا ه گهیمن د ای ؛یکنیآرومشون م االننیهم ای نیبب -
 ...یول ه؛یکارها چ نیو قصدتون از ا

به کتفش زدم و  یام ضربهدستم جمع شد. با همون دست مشت شده یتو شتریتر کردم و لباسش برو سفت مشتم
 ادامه دادم:

در قبال شما ندارم و صرفاً  یتیمسئول چی. من هیبه نفع توئه که اونا رو آروم کن نیکمکتون کنم و ا خوامیمن م -
ظاهراً شما،  یقبول کردم بهتون کمک کنم. ول نم؛یرو بب نیزدیکه ازش حرف م ییایدن خواستمیم نکهیخاطر ابه

 نه. ای نیبرگرد لوسیگاسبه تارا ستیکه اصالً براتون مهم ن نیهست یتنها افراد
هاش احساس کردم چشم یاشد. لحظه ادتریلبم باال رفت و خشم اون مرد ز یزدم که گوشه یصدادار پوزخند

 .دیقرمز شد و درخش دستکی
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
لباسش رو رها  یقهیرو حفظ کنم و موفق شدم.  میکردم همون خشم ظاهر یسع یتعجب کرده بودم؛ ول نکهیا با

 قدم به عقب رفت. هیکه  دمیکوب شنهیبه تخت سـ*ـ یاکردم و با کف دو دستم، ضربه
چپم بود، مدام  یراستم رو که جلوتر از پا ینوک پا کهیشدم. درحال نهیهم ازش فاصله گرفتم دست به سـ*ـ من
 چشمم نگاهش کردم و گفتم: یاز گوشه زدم؛یم نیزم یرو
 .رمیمن م ایاالن آرومشون کن.  نیهم ایمنتظرم!  -

 خطاب به مردم گفت: ره،یبارش رو از من بگنگاه نفرت نکهیکرد و بدون ا یاقروچه دندون
 یتو یو خوراک موجودات درنده میه رو گم کنوگرنه ممکنه را م؛یبه حرفش گوش بد دی! بانیآروم باش گهید هیکاف -

 .میجنگل بش
 یکیمن خم شد. صورتش رو به نزد یلباسش رو با دستش درست کرد و بعد رو یقهیشد.  کیبه من نزد آرومآروم

 گفتم: شیعصب یهابه چشم رهیسمتش برگشتم و خصورتم آورد. کامالً به
 . پس...یجنجال رو به پا کرد نیو تو ا دمیونشون نکش! من فقط اسمت رو پرسبا نگاهت واسم خط یطوراون -
 زدم و ادامه دادم: شنهیسـ*ـ یبه قفسه یو آروم یسطح یم ضربهنوک انگشت اشاره با
 .یمردم و در مقابل من کم آورد نیا شیکه تو پ ستیبه من مربوط ن نیو ا یخودت مقصر -
 گفت: یادورگه یبار اون بود که پوزخند زد. با صدا نیا

 .یاسم رو هرگز فراموش نکن نیکه تا آخر عمرت ا کنمیم ی. مطمئن باش کارنهیَاسم من سِباست -
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! ضربان قلبم باال رفت و دمیکه ترس کنمیباعث شد بدنم بلرزه. اعتراف م شیعصب یهاخشن و چشم یصدا لحن
ش بشم، از من دور شد و من متوجه نکهیشست باعث شد پوستم مورمور بشه. بدون اتنم ن یکه تو یکیلرزش کوچ

تونست کنترل  هیکه تو چند ثان یبترسم از مرد دیاز اون بترسم. آره با دیبا کردمیشدم. حس م رهیپام خ ریز نیبه زم
 .شنیآروم م ای کننیاون شورش م کیکوچ یاشاره هی. مردم فقط با رهیمردم رو به دست بگ

 یها و جنگ اعصاباختالف نیا یسر مردمت اومده. همه ییچه بال ینیبب یایکه ب ییکجا ارانای. تدمیکش یقیعم نفس
مرده. اون با  ایست زنده ستیگم شده و معلوم ن ارانایبود که ت نیخاطر افقط بهوشکل گرفته بود؛ فقط همه نیکه ب

رو  یچچقدر خوب تونسته بود همه یبود؛ ول شیدشمن خون ینوع به مونیسا ایشکسته بود، از مردم دل نکهیا
 ملکه رفتار کنه. کیسروسامون بده و مثل 

. سرم رو باال گرفتم و دمیدوخته بودم باال کش نیم رو که به زمکردم و نگاه ماتم بـرده یکه به تنم خورد؛ لرز سرما
بعد هر وزش باد، آروم  شدن؛یم یها که به آسمون منتهدرخت ییباال یهاها انداختم. شاخهدرخت یبه باال ینگاه
. باد دوباره شدت میسر کن جانیو بهتر بود امشب رو هم شدیم کی. هوا داشت تاررفتنیطرف مو اون طرفنیبه ا

و با رو گرفتم  خوردیم وتابچیهوا پ یخاطر باد توسبزم رو به رقـ*ـص در آورد. لباسم رو که به یگرفت و موها
به  وکه به خاطر ورود گردوغبار به داخل چشمم بود سرم رو چرخوندم  یاشده زیر یهادستم نگهش داشتم. با چشم

 ها که حاال توسط مردم پر شده بود نگاه کردم.درخت نیباز ب یمحوطه
از  یدادن بودن. تعداد کم هیتک هاشوننهیهاشون رو بغـ*ـل گرفته بودن و سر فرزندانشون رو به سـ*ـبچه ها،زن

 کنم و چطور کنترلشون کنم. کاریچ دیبا دونستمینم گهیکز کرده بودن. د یو به نوع زدنیحرف نم هیمردم با بق
چشمم  ینشد. طعم گس دهنم باعث شد گوشه بمینص یچیخاطر خشک بودن دهنم هبه یول دم؛یدهنم رو بلع بزاق

بد رو  یمزه نیا نیهم ینخورده بودم و برا یزیها چ. ساعتنهیصورتم بش یتلخ رو یاز اون مزه یجمع بشه و اخم
 .کردمیاحساس م

 خودم گفتم: فیبلند و لط یبودم، با صدا ستادهیکه ا ییهمون جا از
 .امیتا ب نیبمون جانی. همارمیجمع کنم و ب وهیم یکم رمیم -
تأسف تکون دادم و  یسرم رو به نشونه نیهم نزدن؛ بنابرا یحرف یسر بلند نکردن تا به من نگاه کنن. حت کدومچیه
درخت چنار نظرم  ریز یتوت فرنگ یکم از نگاه مردم محو شدم. بوتهآروم جلو رفتم و کمها رفتم. آرومسمت درختبه

 یلیشکمم بلند شد و من خ ی. صدااومدنیم دهیرس نظرهداشت و ب یبزرگ و سرخ یهایفرنگرو جلب کرد. توت
دل  نیباعث شده بود ا هایفرنگتوت یکنندهم شده بود و رنگ مجذوبدستم رو روش گذاشتم. واقعاً گشنه عیسر

 ضعفه، دو برابر بشه.
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ش نرسه. به بوته یبیتا آس دمیچ هارویفرنگچندتا از توت اطیزانو زدم. بااحت نیزم یرفتم و رو شیسمت بوته پبه آروم
از لـ*ـذت  د؛یچیدهنم پ یکه تو نشیریش یتر بود رو برداشتم و گاز زدم. مزهسرختر و درشت هیکه از بق یکی

 یریخوردم و احساس س هارویفرنگتوت نکهی. بعد از اسپردمخاطر رو به شیداشتندوستیهام رو بستم مزهچشم
 بودن جدا بشن. دهیکه بهش چسب ییهابلند شدم. دامن لباسم رو تکون دادم تا خاک نیزم یکردم، از رو

باال  یارو دنبالم نفرستادن. شونه یبود که فکر نکردن فرار کردم و کس بیکه اومده بودم کردم. عج یبه راه ینگاه
 لب گفتم: ریز گشتم؛یطور که راه اومده رو برمانداختم و همون

 پرشون نچرخم. دم ادیبا من ندارن؛ بهتره منم ز یحاال که اونا کار -
که بهتره  کردیفکر به ذهنم خطور م نیاون مسئله، ا یادآوریخاطر داشتم و هربار با ار بدشون رو بههم رفت هنوز

راه رو گم کنن و خوراک  دمیترسیهم م ی. از طرفمونیبرم به اردوگاه را میجا، مستق نیبرنگردم و از هم گهید
 جنگل بشن. یدرنده یهاوونیح

اتفاق  نیا یزمان دوارمی. فقط امدهیمن آخرش کار دستم م یواحساساتدل نازک نیخودم تکون دادم. ا یبرا یسر
 کمک به من وجود داشته باشه. یبرا یکه کس فتهیب

 .یجسور شد ،یشد ارداریاخت کمیتو  نکهیآره؟ مثل ا یما رو لو بد یخواستیخب! حاال مخب -
که  یزیچ دنیها نگاه کردم. با ددرخت نیب یبود. سرم رو باال گرفتم و به فاصله نیسرد و خشن سباست یصدا
 شدم. میدهنم گذاشتم تا صدام بلند نشه و پشت درخت قا یو زود دستم رو رو دمیکش ینیروم بود هروبه
با من حرف  خواستیبود که م یهمون زن شونیکیافتاده بودن.  ریگ یکیتار یروهایچندتا از ن نینفر از مردم، ب سه

 بودن. رمردیپ هیپسر بچه و  هی گهیبزنه و اون دو نفر د
از کجا  یکیتار یهااومده. غول لوسیسر مردم تاراگاس ییکنن؟ اصالً چه بال دایچطور؟ چطور تونستن مارو پ یول

 خوردم؟ یاز اول باز یعنیکنن؟ پس  دایمردم رو تو دره پ گاهیتونستن مخف
. از شدت افتادمیکمرم حرکت کرد و حالم رو دگرگون کرد. داشتم از ترس پس م یغهیت یرو یسرد عرق
 بود... نیواسترس، حالت تهوع گرفته بودم. پس همترس
 یکیتار یروهایها ننبودن، اون لوسیها اصالً مردم تاراگاسچون اون کردن؛یمن شورش م هیعل نیبه خاطر ا مردم

 بلند شد: کردیالتماس م یکیتار یرویاون زن که به ن یبودن. صدا
 .میبش ریتسخ هیمثل بق میخوای. ما نممیما بر نیآقا... بذار کنمیخواهش م -

 چارهیقلبم درد گرفت. ب یابود. لحظه دهیچیجنگل پ یودردآورش توتلخ یهاهیگر یافتاده بود و صدا هیبه گر زن
که همون  نیسباست ینگاهش کردم. زن جلو اطیآوردم و بااحت رونیسرم رو از پشت درخت ب یاون زن. به آهستگ

 صیصداش تشخ یکه فقط از رو یکیتار یرویتا اجازه بده اون بره؛ اما ن کردیبود زانو زد و التماسش م یکیتار یروین
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ترسناک و  ی. با صداستادیو پشت سرش ا دیشده بود، دورش چرخ ظیدود غل هیو جسمش کامال مثل  هیک دادمیم
 گفت: یادورگه

 .یریتر بمتا راحت یبهتره کمتر حرف بزن -
متوجه من شدن  یکیتار یروهاین یهیو بق دیچیجنگل پ یکه صدا تو دمیکش یغیبعد، از کمرزن وارد بدنش شد. ج و

افتاده بود  نیزم یاون زن مونده بود که رو یها، نگاهم فقط روبه اون توجهیمن ب یول د؛یسمتم چرخو سرشون به
هاش مثل کم چشم. کماومدینم رونیازش ب ییصدا یول شدی. دهنش بازوبسته مشدیم اهیداشت سکم و بدنش کم

 به خاکستر شد. لیتبد هیاز ثان یاومد؛ بدنش در کسر رونیکه از بدن اون زن ب یکیتار یرویقرمز شد. ن شیآت
 یاز مزه یخبر گهیهام گرد شده بود و دهنم خشک. د. چشمکردمیوحشت داشتم به اون صحنه نگاه م با

. آروم رسوندیکم من رو به مرگ مشده بود که داشت کم یبه زهر لیش تبدنبود. همه یتوت فرنگ یداشتندوست
 زد: ادیفر شونیکیعقب رفتم و با دستم لباسم رو چنگ زدم. 

 کجاست! هیبق یبه ما بگه جا تونهیکه م هی! اون تنها کسنشیریبگ -
چه  دونمیاما نم االن؛نیهم شدم؛یم لیتبد دیزدم با یغیسمتم اومدن. جهوا معلق شدن و به یشون توهمه ناگهان
 یبرم پس چه اتفاق نجایبود؛ اگه من از ا رمردیاون پسر و پ خیانجام بدم. نگاهم م یکار تونستمیشده بود که نم مرگم
 .فتهیها ماون یواسه
در گردش  یکیتار یروهایاون دو نفر و ن نیم مدام بگرد شده یهاچشم! دمیشنیضربان قلبم رو از تو سَرم م یصدا

 نیا یتو ستاد،یاینم یثابت یو جا خوردیو نگاه سرگردونم، که مدام چرخ م رمیبگ میدرست تصم تونستمیبود. نم
 بود. لیمسئله دخ

واسترس . تنم از شدت ترسختیهم ربه شتریرو ب شونمیآشفته و پر یموها د،یوزیها مدرخت نیکه از ب یکشزوزه باد
زده  خیقلبم  کردمیرو نداشتم. حس م دیلرزیم رو که مدام مزده خیلرزون و  یهازده بود و قدرت کنترل دست خی

 .شدیبدنم پخش م یآروم توداشت آروم یزدگخی نیو ا
چشمشون از شدت شرارت زبانه  یهاکه شعله یرنگاهیدورتادورم پر شده از موجودات س دمیخودم که اومدم؛ د به
 رو ازم گرفته بود. حسمیحرکت دادن تن ب یگذاشته بود و قوا شیهام حال نزارم رو به نما. چشمدیکشیم

مثل خوره تو سرم  یزیرو قاب گرفته بود. چ رمردیپسر کوچولو و پ کیموجودات بود؛ جسم کوچ نیکه ب یخال یفضا
 :زدیم ادیو فر کردیرو محکوم م که من یزی. چخوردیوول م

 . تو...یانجام نداد یرو به خوب تتی. تو مسئولیاتفاقات هست نیتو باعث ا -
ها اون یاتفاق قراره واسه نیا دونستمینداشتم. من اگر م یریرو آروم به چپ و راست تکون دادم. من تقص سرم

 یاونجا بود، قدم خیطور که نگاهم م. همونذاشتمیبشن، هرگز تنهاشون نم ریتسخ یکیتار یروهایو توسط ن فتهیب
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 یخال یسمتم اومد. جاهوا شناور شد و به یبود؛ تو هکرد یمعرف نیکه خودش رو سباست یکیبه عقب رفتم. موجود تار
 .دمیموجودات که پر شد؛ نگاهم رو آروم باال کش نیب

 دونستمیموجودات برخورد کرده بودم و م نیانجام ندادم. قبالً هم با ا یکار چیجا ثابت موندم و هشدت ترس همون از
 یبا صدا نیفرار کنم، چون اون دو نفر هنوز هم اونجا بودند. سباست خواستمینداره. نم یریها تاثاون یمن رو یروین

 خراشش که لرزه به اندامم انداخت گفت:گوش یدورگه
وگرنه تو و  ام؛یباهات ب گاهتونیکه نتونستم تا مخف فی. حیمم رو فراموش نکنکه هرگز اس کنمیم یگفتم کار -

 ریدره رو تسخ یتو ارزشیب یهااما در عوض جسم انسان کردم؛یرو درجا نابود م گرِتیاغی یهادوست یهمه
 قدرتمند و برترم. ینجوریا. نهیبرگردم هم میبه جسم انسان خوامیمن نم نکهی. علت امیکرد

م خشک شده یهاکرد. لب دایم پآروم راهش رو تا چونهافتاد و آروم مزدهخی یگونه یاشک از پلک چپم رو یاقطره
مرگ رو  ایاز گلوم خارج نشد. اثرات ترس بود  ییصدا چیه یهَم زدم؛ ولهام رو آروم بهباز کردم. لب یرو به سخت

 هم... دیبودم؟ شا دهیهام دچشم یجلو
آروم کردن. آروم دنیو همراهانش شد. شروع به چرخ نیسباست یکه داشتم؛ باعث خنده یو هرحالت که بود یهرچ

سرم اکو  یوحشتناکشون جنگل رو پر کرده بود و تو یهاخنده ی. صدادادنیو من رو نشون م دنیچرخیدورم م
باال  یآرنجم رو خم کرده و دستم رو کم کهیور بشه. درحالسمتم حملهها بهاز اون یکی. هر آن ممکن بود شدیم

 .دمیآورده بودم؛ آروم چرخ
هستم و ازشون  یکه قو دادمینشون م دی. باکردمیمقاومت م دیمن با یداشتن من رو نداشتن؛ ولقدرت نگه پاهام

باالخره از لرزونم نداشتم.  یهاانگشت یرو یکنترل چیو ه خوردندیهام به هم مدندون شد؟یمگه م ی. ولترسمینم
 . به زور لب زدم:ستادندیحرکت ا

 ؟ی... خوای... می... ازم.. .چیچ... چ -
 دیکشیهاش رو به رخم مچشم یورشدهشعله شیآت کهیزد و درحال یساده رو بگم. پوزخند یجمله هیکندم تا  جون
 گفت:

 . به جز جونت!خوامیازت نم یچیمن ه -
خودم مچاله بشم. با سرش به پشت سرم اشاره کرد و قبل از  یترسناکش باعث شد ناخودآگاه لرز کنم و تو لحن

از اون  یکیم زدهناباور و بهت یهارو به کمرم حس کردم. در مقابل چشم یبرخورد جسم ام،یبه خودم ب نکهیا
 اومد. رونیموجودات، از کمر وارد بدنم شد و از شکمم ب

. دمیشنیتند و مقطعم رو م یهابه بدنم بود؟ نفس حیاثرات ورود اون موجود کر ایکم بود  ژنیفتادم. اکسنفس انفس به
 یقدر وحشتناک که من رو وادار به نالهداشت. اون یو دستم رو به قلبم رسوندم. درد وحشتناک دمیدور خودم چرخ
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به بدنم نفوذ  یکم حس کرخت. کمشدینم یببرم ول نیرو از ب دردلباسم چنگش زدم تا بتونم اون  یکرد. از رو یفیخف
 .شدیم لیتبد اهیدستم بود که آروم آروم داشت به رنگ س یآب یهارگ خیکرد و نگاه من م

. کردمینگاه م رمردیچشمم فقط به اون بچه و پ یولو شدم. از گوشه نیزم یرو نداشت و رو حسمیتحمل بدن ب پاهام
اون دو نفر کردم؛  یانجام بده. من خودم رو قربان خواستیم ارانایرو انجام دادم که ت یارزشش رو داشت؟ من هم کار

 همه کنه. یخودش رو قربان خواستیم ارانایت
 :دیچیگوشم پ یتو نیناواضح سباست یصدا

 دختره رو هم... نی... انیسرورمون... اون دوتارو از ب یشانس آورد -
که حس کردم؛  یزیشد و تنها چ وتاررهیاطرافم برام ت یای. دندمینشن گهیرو د دمیشنیم انیدر م کیرو که  یکلمات
 افتاد. نیزم یرو داد،یصورتم رو نوازش م کهیچشمم آروم سر خورد درحال یبود که از گوشه یاشک

*** 
 امیلیو
جنگل  یتو یچ یو برا کردنیم کاریچ نجایها ااون دونمیاون دختر افتاد بودم. نم یکه برا یدور شاهد اتفاق از
 بود. یکیتار یروهایحاال اون دختر تو چنگ ن یول گشتن؛یم
بدنش بود رو وارد بدن اون دختر  یرو که تو یسم مُهلک ،هیاز ثان یوارد بدنش شد و در کسر یکیتار یروهایاز ن یکی

 افتاد. نیزم یرو یحالیو با ب دیرو به اون صحنه دوختم. دختر دور خودش چرخ زمیر یهاکرد. چشم
دستم  یسبکم رو تو یگر ماجرا بودم. عصانظاره ادیز یدرخت رو چنگ زدم و از اون فاصله یهام تنهانگشت با

که روش نشسته  یاتا شاخه نیزم ادیز یبودم؛ چمباتمه زدم و به فاصله ستادهیکه ا یاشاخه یجا کردم و روجابه
 کنم. یسر برسه و نتونم براش کار یلعنت یلوانایس نکهی. قبل از ادادمیاون دختر رو نجات م دیبودم نگاه کردم. با

 یگوشم نواخته شد و موهام رو به باز یعبور باد تو انی. جردمیپر نییدرخت پا یو از شاخه دمیکش یقیعم نفس
 یکم رنگ،یاشده بود و نور ماه نقره کیبه اطراف انداختم. هوا تار یفرود اومدم. نگاه نیزم یرو ینرمگرفت. به

 کرده بود. دیجنگل رو واضح و قابل د
 یروهایچرا و به چه علت، ن دونمینشه. نم داشیاطراف پ نیا گهیاون دختر رو نجات بدم و ازش بخوام که د دیبا

 نجاتش بدم. دینشده با ریتا د یدنبال اون هستند؛ ولبه یکیتار
پشتش سنگر گرفتم. آروم  دمیکه رس ی. به درخت تنومندرفتمیو جلو م کردمیرکت مها حدرخت نیسرعت باد، ب با

 شون گفت:ها نگاه کردم. سردستهآوردم و به اون رونیسرم رو ب
 دینبا نیاز مردم اون سرزم کدومچی. سرورمون دستور دادن هنیکن ریتسخ هیو پسربچه رو هم مثل بق رمردیاون پ -

 زنده بمونن.
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 گلههینشسته بود و دست راستش رو تک نیزم یرو شدهیبا کمر خم رمردیسمت اون دوتا رفتن. پگفتند و به یابله
 هاش بخونم.از چشم تونستمیفاصله هم م نیبدنش کرده بود. ترس رو از ا

 ،هیاز ثان یکه در کسر دیجنگل دو یگهیسمت دو به دیاز ترس کش یادیفر یکیتار یروهایشدن ن کیبا نزد پسربچه
 برداشت و وارد بدنش شد. زیسمتش خبه شونیکی

در مهار  یشد. دستم رو از شدت خشم مشت کردم و سع اهیکم سافتاد و بدنش کم نیزم یپسربچه رو جونیب جسم
شده  اهیبچه که کامالً س فیاز بدن پسربچه، بدن نح یکیتار یروی. با خارج شدن نشدینم یکردن لرزشش داشتم ول

 هوا پخش شد. یدود شد و تو بود
هم  یهام رو روشده بود. دندون ریمواجه شدم. اون هم مثل پسربچه تسخ شیخال ینگاه کردم که با جا رمردیپ به

 گفت: دادیکه گوشم رو آزار م یادهینخراش یشون با صدا. سردستهدمیساب
 شون کجاست.دارن بدونن سردستهدوست یلیبه قصر. ملکه خ مشیدختر رو ببر نیبهتره ا -

هم فشار  یشده بودند. لبم رو محکم رو اهیاز دم س یدخترک بودم که همگ یهاگفتند و من مات رگ یابله همه
 جا پشت درخت بمونم.باعث شد همون یازنونه یکه صدا امیب رونیدادم و خواستم از پشت درخت ب

 کجاست؟ ارانایبهتون نگفت ت -
 نیدار و پر از چشد. دامن پف کیها و دختر ناشناس نزدآروم به اوناومد و آروم رونیها بدرخت نیش از بپوشنل زن

مونده بود. به  رونیب د،یدرخشیشب هم م یکیتار یتو یکه حت یبراق رنگیرنگ لباسش، از شنل بلند مشکقرمز
 و کاله بزرگ شنلش رو کنار زد. ستادیاز حرکت ا د؛یکه رس یکیجمع تار

که  ی... زنلوانایبود. س نجایا یمن مشت شد. اون زن لعنت یهاکردن ودست میها تعظشدن صورت زن، اون انینما با
 یلیچرا حاال؟ چه دل یاومد؛ ول رونیب گاهشیمن رو ازم گرفت. هزاران سال صبر کرد و حاال از مخف یهاتمام داشته

 اره؟یتونسته اون و به دست ب یعنی خواست؛یمانده از نسل من رو مباز نیداشت؟ اون آخر
 .میدیرسیخدمتتون مما خودمون به ن؟یسرورم شما چرا اومد -
 یهالطف چشم حرف رو گفته بود دوخت. به نیکه ا یکیسمت تاررو به شدهیدر یهاو چشم نینگاه خشمگ لوانایس

 بدم. صیکامالً جاهاشون رو تشخ تونستمیم نشونیآتش
 به زانو در اومد. نیزم یانداخت و رو نییاز ترس سرش رو پا یکیسمتش برداشت. تاربه یقدم آروم و مرموز لوانایس
 سرورم. نیمن رو ببخش -
 :دیپرس یو مرموز یباال گرفت. باحالت سؤال یرنگش رو گشاد کردم و سرش رو کم یمشک یهاچشم لوانایس
 ؟یو اظهار وجود کرد یحرف زد یک یگفتم حرف بزن؟ با اجازه من بهت -

 .رهیزهرچشم بگ خوادیکه م یکرد؛ مثل کس زیرو ر هاشچشم
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در مقابل من اظهار وجود  یدادم. حاال دار یزندگ یوجود آوردم؛ بهتون اجازهموجود احمق! من خودم شما رو به -
 اومدم؟ هان! نجایچرا به ا یگیو به من م یکنیم

 :دیکه بدنش به رعشه افتاده بود نال یکیتار
 سرورم من... -

 یآورد و عصا رونیشنل مونده بود رو ب ریرو که تا االن ز انشیعر دست لوانایتموم نشده بود که س حرفش
 رفت. نیگرفت و از ب شیآت یکیتار ه،یزمزمه کرد که در چند ثان رلبیرو ز یسمت اون گرفت. وردرو به زشیانگنفرت

 زن ترسناک بود! نیا
رنگ دختر سبز یسرش چمباتمه زد و با خشونت موها یسمت اون دختر ناشناس رفت. باالزد و به یصدادار پوزخند

 . سرش رو چندبار تکون داد و گفت:نهیبب یخوبرو کنار زد تا صورتش رو به
مردمش  یروز کردیهرگز فکر نم امیلیاونو نجات بده. هه! و خوادیم یکینجاتت بده؟  تونهیاون دختر م یفکر کرد -

 من بشه. یچهیباز یطرز مضحکبازمانده از نسلش هم به نیو آخر فتنیروز ب نیبه ا
 دیکنم. با داشیپ دی... بایکنه. لعنت داشیتونسته بود پ یعنیبازمانده از خاندان من؟ پس  نیشد. آخر زیر هامچشم

 ه؟یچه شکل دونمیو نم شناسمیاون رو نم یکجاست؟ من حت ینجاتش بدم؛ ول
ها قبل، نجاتش بدم. من سال دیمهم بود. با لوانایس یبرا قدرنیکه ا شناختیمن رو م یدختر ناشناس بازمانده ظاهراً
 .رمیدست بگ رو به زیچکنترل همه دیکردم. حاال با یخودم شونه خال یفهیاز وظ

 یکه باهاش خودم رو مخف یاز پشت درخت ینمونده بود؛ ول یبرام باق ییرویودردآور، نبعد از اون اتفاق تلخ نکهیباا
 اومدم. رونیکرده بودم ب

حمله بودن.  یبالفاصله گارد گرفتن و آماده هایکیسمتم برگردن. تارها باعث شد سرها بهچمن یمن رو یپا یصدا
 یخودش رو حفظ کرد و با پوزخند یهاش گرد شد. خونسردچشم یامن لحظه دنیسرش رو باالآورد و با د لوانایس

تن  یرنگ لباسش روبراق قرمز یو پارچه کردیمدختر ناشناس عبور  یاز رو کهیبلند شد. درحال نیزم یاز رو
 سمتم اومد.به شد،یم دهیدخترک کش

دوباره پوزخند  د؛یهام که رسکرد و به چشم زیپا شروع به آنالبه من انداخت. از نوک یو نگاه ستادیفاصله از من ا با
 گفت: دارششیزد و با زبون ن

ت و دنبال بازمانده یخبردار شد زیچ! اما ظاهراً از همهیکرد ستینبعد از اون اتفاق خودت رو سربه کردمیفکر م -
 برات مهم شده. زهایچ ی. انگار بعضیگردیم

 یاگهیجور د لوانایبلکه از خشم؛ اما سنه از ترس؛  د،یلرزیکردم. دستم م یدستم خال یتو یعصا یرو رو تمیعصبان
 گفت: زیرآمیفکر کرد و تحق
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 !امیلینترس و ؟یدی! ترسیآخ -
 ادامه داد: یشد و با لحن ترسناک یجد
 تاوان کار تو رو بده. دیکوچولو کار دارم. اون با ارانایندارم. با ت ینترس! من با تو کار -

 گفتم: نداختمیم هوشیبه دختر ب یاش نگاهشونه یاز رو کهیجا کردم و درحالدستم جابه یرو تو عصا
حاال  ن؛یرو شروع کرد یچکه همه نیشما بود نی. امینداشت یخصومت مزیبا تو و ج وقتچیکه ما ه یدونیخودت م -

 ؟یزنیاز تاوان حرف م یتو دار
 کاج رفت و گفت:سمت درختبه کردیمرموزش م شتریکه ب یانرم و آهسته یهاکرد و با قدم حرکت

 .یاز قدرتت استفاده کن یتونستی. نمیعاجز بود یلیخ دمتیکه د بارنیآخر روهات؟یخبر از نچه یراست -
 کردم و گفتم: یاقروچهدندون

 ولش کن بره. ؟یدار کاریبا اون دختر چ -
 ت:زد و خطاب به من گف یشخندینگاهم کنه ن نکهیدختر نگاه کرد و بدون ا به
 ...گمیت مهمه؟ خب مواسه یلیهاه! خ -
 گفت: آوردیدستش رو باال م یتو یعصا کهیشد و درحال رهیهام خچشم به
ازش محافظت  یظاهراً خودت دار یول ستم؛یبازمانده از نسلت کجاست. هنوز مطمئن ن نیآخر دونهیفکر کنم اون م -
 !یکنیم
 بهیبه جز اون دختر غر یکس ه؟یمنظورش ک کردم؟ینظر گرفت. من ازش محافظت مالعملم رو تحتدقت عکس با
 . نکنه...ستین شمیپ
 !امیلیمن اشتباه کرده. بدرود و یو احتماالً گو یخب ظاهراً خودت هم از وجودش خبر ندار -

فراگرفت.  یظینشون بدم، اطرافم رو دود غل یواکنش نیتربتونم کوچک نکهیو قبل از ا دیکوب نیرو به زم عصاش
. دستم رو نمیرو بب ییجا ذاشتیغرق شده بودم که نم یظیهام رو بازوبسته کردم. تو دود غلکردم وچشم یاسرفه

 هوا تکون دادم تا دودها رو از خودم دور کنم. یتو
هم فشار هام رو بهو اون دختر ناشناس مواجه شدم. دندون روهاشیو ن لوانایس یخال یغلظت دود که کم شد با جا از

 گفتم. رفته بودن. رلبیز یدادم و لعنت
 یاومدم تا جلو ندهیشدم و به آ دیموقع من ناپدکنه. اون  دایفرزند از نسل من رو پ نیتونسته باشه آخر شدینم باورم
 دمیفهم دم،یرس یزمان یدوره نیبه ا یکم بشه. وقت یلیخ روهامیباعث شد ن کارمنیا یول رم؛یرو بگ لوانایس یکارها
که  یاندک یرویترسو به دره فرار کردم و با ن یهارو به دست گرفته و من هم مثل آدم یکنترل همه چ لوانایکه س

 بره.ب نیرو از ب گهید یهانینتونه به طمع قدرت، سرزم لوانایرو بستم تا س گهید یهانیداشتم راه ورود به دره و سرزم
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 به بار آورده بودم و خودم خبر نداشتم. لعنت به من! یامن! چه فاجعه یخدا یوا
هام رو از هم فاصله دادم دست دم،یجویم ادیلبام رو از استرس ز کهی. درحالشدمیو مطمئن م گشتمیبه دره برم دیبا

 .دیچیاز عصام خارج شد و دورم پ یو دود
تند و  یهاخوردکن رو تحمل نکنم. نفساعصاب یهاهیو ثان رهیانتقال صورت بگ عیسر یلیرو بستم تا خ هامچشم
خاطر عشقم از  من مقصر نبودم. من فقط به یول لوانا؛یاز س ایباشم  یاز خودم عصب دیبا دونمی. نمدمیکشیم یعصب

 کردم. یشونه خال تیمسئول
 یسوزن یهاکه برگ یدرخت تنومند یاهم رو از روها باعث شد چشم باز کنم. نگپرنده یو صدا دمیکش یقیعم نفس

 سرسبز نگاه کردم. یهاداشت گرفتم و به بوته یو شاداب
و اون  دادیم یزندگ یبو نجاینبود. ا سهیدره( اصالً قابل مقا رونیاون باال )ب یهادره با جنگل نیا یو شاداب طراوت
 مرگ! یباال بو

 دهیهام خمرو کنار زدم تا از سرراهم کنار برن. شونه یپهن و سم یهاقدم برداشتم و با نوک عصا، برگ آرومآروم
 شده بود و سرخورده شده بودم.

اون باال و  رفتمیم دیبا کهیدرحال ختم؛یکردم و تو فراق عشقم اشک ر میقا نجایها کورکورانه خودم رو اسال من
 .گرفتمیرو م لوانایس یجلو

بلند و پهن رو کنار  یبوته نیبود رو با دستم باال فرستادم و آخر ختهیر میشونیپ یرو که رو ییموها ج،یو گ کالفه
 من توش قرار داشت شدم. یکه کلبه یزدم و وارد دشت

که  ییبایز کماننیرو پر کرده بود و رنگ طیاز کلبه قرار داشت؛ مح یچندمتر یکه در فاصله یآبشار بزرگ یصدا
ابرها  یالکه از البه یدینور خوش یواسطهمن به یکرده بود. کلبه زیانگشده بود، منظره رو دل لیآبشار تشک نییاپ
 روشن شده بود. د،یتابیم

 یپسرها یبشه. چندبار نجایآسمون به ا قیاز طر یدره اجرا کرده بودم تا مانع از ورود هر انسان ناشناس یرو یطلسم
ها رو به عقب پرت وارد دره بشن و طلسم اون خواستندیم یقرمزرنگ یبودم که با کمک اژدها دهیرو د یناشناس

که انجامش داده بود؛  یکه هرکس یسکیبزرگ بود. ر سکیر هی نییدره به پا یها پرت شدن از لبهاون ی. براکردیم
 زنده نمونده بود.

من دوباره برگشته بود! هزاران سال  یزدم. عشق مرده یافتاد. لبخند یملور فیو اندام نح فیظر یجثه یرو نگاهم
 داد. جهیصبر کرده بودم و باالخره صبر من نت دنشید یبرا

سرخش  یهاکه لب ینیریداشت رو پشت گوشش فرستاد و با لبخند ش یادیز دیسف یهابلندش رو که رگه یموها
 و اصالً متوجه حضور من نشده بود. دادیها آب مکرده بود، به گل نیرو مز
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نداشتم.  یدیکردم، به زنده موندنش ام دایدره پ یو برنده زیت یهاسنگ نییآلودش رو پاو خون یجسم زخم یوقت
رقم خورد.  یاگهینظر رو داشت؛ اما سرنوشت جور د نیانتخاب کرده بودو هم هم ،یرو که بعد از عشقم ملور یهمسر

 زنده موند. د،بو یبه ملور هیشب اریناشناس که بس دختر نیهمسرم مرد و ا
رو  یمن بود. داستان ساختگ یفرصت مناسب برا هی نیاش رو از دست داده و احافظه دمیبهوش اومد، فهم یوقت

 قبول نکرد. یکردم بهش ثابت کنم که اون همسر منه؛ ول یکردم و سع فیبراش تعر
گرفتم و  یکه قبر همسرم بود رفت. همسرم رو بعد از مرگ، اونجا دفن کردم. نفس یکیکوچ یسمت تپه نگاهش

 سمت کلبه رفتم.به
کش اومد و  یلبخند کمرنگ ینگاهش رو از قبر گرفت و به من دوخت. لبش به معن د؛یمن رو که شن یپا یصدا

 گفت:
 نگرانت شدم. ؟ی. کجا رفته بودینبود شبید -

 ش نگاه کردم.و به دمیپشت گردنم کش یدست
 مجبور شدم شب رو بمونم. نیهم یوبرا دیکارم طول کش کمیشرمنده!  -

چند  هیبق یبود و برا قهیمن چند دق یبر بود. براکه انتخاب کرده بودم زمان یبود؛ روش انتقال دهیطول نکش کارم
 استفاده کنم. یروش انتقال نیاز ا تونستمیکه برام مونده بود، فقط م یاندک یرویساعت! با ن

 خواستمیبود. من نم سکیر یبره؛ ول رونیدره ب نیدوست داشت از ا یلیانداخت. خ نییگفت و سرش رو پا یآهان
ببرمش،  رونیچندبار که از من خواست با خودم از دره ب نیهم یکنه. برا داشیدختر برگرده و پ نیدنبال ابه یکس
 نزد. بارهنیدر ا یحرف گهیسخت باهاش برخورد کردم و د یلیخ

برام مهم نبود. من تازه تونسته بودم  یکه متأهله؛ ول دیفهم شدیکه از دست داده بود م یاخودخواه بودم. با بچه من
 بشم. کیشر یاگهیاون رو با کس د خواستمیکنم و اصالً نم دایپ یاگهیعشقم رو در قالب شخص د

 ست؛یبازمانده ن نیاون آخر شدمیمطمئن م دیکار انداخته بود! با در دره، عقلم رو از یکنم هزاران سال زندگ فکر
 تا مردم رو نجات بده. کردمیرهاش م دیمن با صورتنیچون در ا

هل بدم.  شه،یکه آخرش به مرگ ختم م یراهبه یبشورم و اون رو دو دست زمیدوست نداشتم دست از عشق عز اصالً
ابراز عالقه  یبه ملور لوانا،یو همسر س میقرار ازدواج گذاشت زمیعز یکه با ملور یدور شد. وقت یهاگذشته ریذهنم درگ
ازدواج  لوانایبا س شیباطنلیم رغمیزم رو به قتل رسوند و علیعز یملور د؛یشن یاز ملور یکه جواب منف یکرد و وقت

 کرد.
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شد  تریروز قوما شد. اون روزبه یر سالهچندهزا ینهیآغاز ک نیگرفتم و ا لوانایرو از همسر س یانتقام مرگ ملور من
کنم  دایرو پ یکردم تا بتونم دختر یها خودم رو مخفبازمانده از سلطنت من رو زجرکش کنه و من هم سال نیتا آخر
 .میکن یو تا روز مرگم، در کنارهم زندگ هیملور هیکه شب

 :دیبه گوشم رس یملور نیریش یم نشست و صداشونه یرو یدست
 ؟یزنیافتاده؟ چرا حرف نم ی! اتفاقامیلیو -

! چندبار پلک زدم خالصیرنگ داده بود؛ آب رییشدم. تغ رهیخ یملور یهااز کنکاش گذشته برداشتم و به چشم دست
 کرده بود. رییهاش تغتا مطمئن بشم که اشتباه نکردم؛ اما درست بود! رنگ چشم

 و گفتم: دمیرو از استرس جو لبم
 .کردمیفردت فکر مفکر رفته بودم و به اخالق منحصربه. فقط به فتادهین ینه اتفاق -

 یارزشش رو داشت. من تمام عمرم رو برا یول گفتم؛یم ادیدروغ ز یداشتندختر دوست نیداشتن اخاطر نگهبه داًیجد
اومده که  یمیقد یهاکرده بودم. تو افسانه داشیصرف کرده بودم و حاال هم پ هیبه ملور هیکه شب یکردن دختر دایپ

صبر  یمیقد یافسانه نیهم یهی. من هم برپاکنهیم یندگخودش ز یندهیو چندبار در گذشته و آ نیچند یهر کس
 کردم. دایکنم و پ دایپ یبه ملور هیشب یکیکردم تا 

 سمت کلبه رفتم که اسمم رو صدا زد:هاش جا خوش کرده بود. بهلب یرو یبیفردل لبخند
 صبرکن! لحظههی! امیلیو -
 گفت: گرفتیرو م نمیآست کهیخودش رو بهم رسوند و درحال عیکه سر ستادمیحرکت ا از
 اون... -
 با دستش به قبر همسرم اشاره کرد و ادامه داد: و
 مرد؟ یاون چطور -

 فقط گفتم: نیداشتم؛ بنابرا اجیبود و به زمان احت ری. فکرم کامالً درگدمیکش یقیعم نفس
 .ستی. حالم اصالً خوب نیاستراحت کنم ملور دیبا -

 ش اضافه کردم:درهم رفته یافهیبه ق توجهیکردم و ب یمکث
 دور نشو. خطرناکه. نجایاز ا -

 یشونه یکردم و رو یکوتاه یبلند شد. سرفه رشیرجیج یکه صدا دمیدراز کش یتخت چوب یکلبه شدم و رو وارد
 ی. همهکردیم جمیو گ خوردیسرم چرخ م یتو یمختلف یم رو بستم. فکرهاهاو چشم دمیخواب واریسمت دچپم، به

 تونستمینم وجهچیهسمت من بود و بهبه امبه من بفهمونن که من مقصرم! انگشت اته خواستندیاتفاقات فقط م
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نره؛  یکیتارتا به کوهستان کردمیرو نگرفتم. اگه اون زمان کنترلش م لوانایس یمن بود که جلو ریمنکر بشم. تقص
 .کردینم یکیو وجودش رو سرشار از تار کردینم دایبه اون معجون دست پ وقتچیه

 م شد.خسته یهاخواب مهمون چشم کمکم
*** 
 (ارانای)ت یملور

 چیبهش نداشتم؛ ه یحس چینگاه کردم. ه امیلیو یجسم مچاله شدهشده، به زیر یهادادم و با چشم هیدر کلبه تک به
 !یحس
 کنه. دایشکل، نجات پ زندان بزرگِ دره نیاز ا خواستیتعلق ندارم و وجودم م نجایکه من به ا گفتیبهم م قلبم

م کمک کنه. کنم که بتونه به برگشتن حافظه دایتوش پ یزیبتونم چ دیکنار پنجره افتاد. شا یصندوقچه یرو نگاهم
 نشستم. نیزم یسمت صندوقچه رفتم و رورو از در برداشتم و به مهیتک

 .شدیم نییباال و پا دن،یآروم، همراه با نفس کش یلیکردم، کامالً خواب بود و بدنش خ امیلیبه و ینگاه مین
 دنیصندوقچه قرار داشت. با د یلباس تو یادیدر صندوقچه رو باز کردم. مقدار ز اطیو با احت دمیکش یاآسوده نفس
 زمزمه کردم: یو با لحن دمغ دمیها لب برچلباس

 من رو برگردونه؟ یکه بتونه حافظه ستین یچیواقعاً ه یعنی -
 توجهم رو جلب کرد. یفیو سرخورده خواستم صندوقچه رو ببندم که درخشش جسم ظر دیناام
برق وتاج درخشان و پر از زرق کیرو که کنار  یفیظر ریباال رفته، لباس رو کنار زدم و زنج یو ابروها یکنجکاو با

 بود رو برداشتم.
به  یجیکردم و با گ زیهام رو ر. چشمکردیم ییخودنما رینوشته شده بود؛ وسط زنج نیکه به شکل الت ارانایت یکلمه

 .اومدینظرم آشنا مشدم. به  رهیاون گردنبند خ
 شدم: رهیپشت پالک خ یرو برگردوندم و به نوشته ریزنج

 .یسالگ ستیدر تولد ب زمیعز یارانایت یکارل برا از طرف -
 ها رو زمزمه کردم:لب چندبار اسم ریز
 من آشناست؟ یبرا قدرنیها ااسم نیمن! چرا ا ی... کارل... آه! خداارانایکارل... ت -

 رو به سرِ دردناکم گرفتم و ادامه دادم: دستم
 اد؟ینم ادمی یچیچرا ه -
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ها گم لباس ونیبودم و حواسم بود تا م دهیچیهام پرو دور انگشت ریطور که زنجرو از سرم جدا کردم و همون دستم
ها برداشتم و اون جسم رو رو لمس کرد؛ دست از کنکاش لباس یزیو رو کردم. دستم که جسم ل ریهارو زنشه؛ لباس

 .دمیکش رونیها بلباس ریاز ز
که روش مشخص بود نگاه  یادیز یهایدستم گرفته بودم و به پارگ یاتن بود رو توکه از جنس س یبراق اهیس لباس

 .کردمیم
از لباسِ پاره، خشک بود.  ییهاکردم. قسمت ینمونده بود وارس یازش باق یادیز زیلباس رو که چ ،ینیزبیدقت و ر با

که  دمیکردم و بو کش کینزد مینیبود و بر اثر پاک نشدن، خشک شده بود. لباس رو به ب ختهیروش ر یزیانگار که چ
 .شهب ترشیو باعث شد سردردم ب دیچیمشامم پ یخون تو یبو

فکر کردم که  نیبه ا کردم،یدرهم، نگاهش م یهابا اخم کهیو با انزجار از خودم دور کردم و درحال عیرو سر لباس
گذاشتم و  نیزم یداشت رو رو یرنگ یمشک یداره؟ لباس رو که نوارهارو نگه یزیچ نیهمچ هی دیبا امیلیچرا و

بود برداشتم و نگاهش کردم. شلوار  یبه قبل هیاز لباس رو که شب یاگهید یدوباره به صندوقچه نگاه کردم. تکه
 هم بودن. یدوتا رو نیرنگ که پاره بود. احتماالً اقرمز یهابا خط یرنگیمشک

رو که  فیجمع شده بود، تاج براق رو برداشتم و نگاهش کردم. تاج ظر یلبم از شدت تعجب و کنجکاو کهیرحالد
 ییبایتاج کار شده بود، ز یکه رو ییهااقوتیکردم. زمردها و  شیست برداشتم و وارسکامالً مشخص بود زنانه

 بود. دهیبهش بخش یاکنندهرهیخ
 یکوچک زیم یکه رو یبزرگ ینهیآ دنیکلبه گردوندم و با د ی. نگاهم رو توکردمینگاهش م یو کنجکاو جانیباه

 رسوندم. نهیخودم رو به آ عیداده بود، از جا بلند شدم و سر هیتک واریقرار داشت و به د
موهام  یلبم نقش بسته بود، تاج رو رو یرو جان،یخاطر ه که به یبه تاج درون دستم انداختم و با لبخند ینگاه

تاج ثابت مونده  یو نگاهم رو دیدرخشیم جانیهام از شدت هنگاه کردم. چشم نهیآ یخودم تو یذاشتم. به چهرهگ
 یکه ناگهان درد وحشتناک دمیکه درست در رأس تاج قرار داشت کش یبه الماس درخشان ی. دستباستیبود. چقدر ز

 هام عبور کرد.چشم یمثل برق از جلو یریو تصو دیچیسرم پ یتو
 :دمیگرفتم و نال کردیدرد م یعیزانو زدم. دستم رو به سرم که به طرز فج نیزم یکردم و رو یاناله

 !ای! آه! خداکنهیچقدر درد م -
 کدستی یبا موها یافتادم. دختر نیزم یسجده رو حالت هام رد شد و من بهچشم یمثل برق از جلو یریتصو دوباره

 یرو از رو یفیظر بود. اون پسر تاج ستادهیمقابلش ا یبود و پسر مومشک ستادهیا تیپر از جمع یسالن یتو دیسف
 مردم بلند شد: یصدا کار،نیبا ا انزماون دختر گذاشت. هم یموها یبالشتک مخصوص برداشت و رو

 !ارانایتباد ملکه. زندهلوسیباد تاراگاسزنده -
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بلند شدم و نگاهم به خودم  یوقت یآشنا فکر کردم؛ ول اریبس یچقدر تو اون حالت موندم و به اون صحنه دونمینم
 نگاه کردم. نهیخودم تو آ یلبم گذاشتم و به چهره یافتاد، از شدت بهت، دستم رو رو نهیآ یتو
 من! موهام... چشمام یخدا یوا -

گردم مدام  یهاپرت کنم که از موهام جدا نشد! چشم یکه افتاده بود، خواستم تاج رو به طرف یاز اتفاق زدهوحشت
 درگردش بود. میآب دستکی یهاو چشم دیکشیدرخششش رو به رخ م دم،یسف یکه همراه با موها یتاج یرو

من افتاده بود،  یکه برا یبودم. عامل اتفاق دهیترس گهیتکون نخورد. د یاذره یاز تاج گرفتم تا بلندش کنم؛ ول دوباره
 یآورحس خنک و دلهره هیو  دیکوبیم منهیسـ*ـ یج بود. از شدت استرس قلبم محکم خودش رو به قفسهتا نیا

 وجودم رو در بر گرفته بود.
 مقهیشق یرو یخالکوب دنیبا د ینه؛ ول ایموهام هست  یتو ،یااز رنگ قهوه یاثر نمیرو پشت گوشم بردم تا بب موهام

 .کردیم ییخودنما مقهیشق یدرست رو یکیسرخ کوچبهت و تعجبم دوبرابر شد. گل
قدر بد بد بود؛ اون یلیانداختم. حالم خ نییخاطر ترس، خشک شده بود رو پاهام رو که بهو دست دمیدهنم رو بلع آب

زانو  نیزم یتا کردم و رووزنم رو تحمل کنه  تونستیسست و لرزونم رو که نم ی. پاهاشدیکه باعث لرزش بدنم م
چق برخورد چق یو صدا دیلرزیم بازممهین یهابشه. لب ادنمکردم تا مانع از افت هیتک نیزدم. با کمک دستم به زم

 هم، کلبه رو پر کرده بود.هام بهدندون
 منهیسـ*ـ ی. قفسهدمیدراز کش نیزم یتو وجودم رخنه بسته بود که دستم رو رها کردم و رو یونگرانترس یجور

 .دمیبار چندم، آب دهنم رو بلع ی. براشدیم نییپاهام نامنظمم باالونفس تمِیهمراه با ر
 یایچه خبره؟ اون رو نجایا آوردم،یسرم، آروم پلک زدم و نفسم رو رها کردم. واقعاً سر در نم یبه سقف باال رهیخ

ده بودم؟ ذهنم از هجوم افکار مختلف، مشوش و درهم ش امیرو یاون دختر تو هیبود و چرا من شب یکوتاه متعلق به ک
 شده بود.

 !دهیبلند شو! وقتش رس ارانایت -
 تیکلبه چرخوندم و درنها یرو تو مدهینشستم. نگاه هراسون و ترس نیزم یرو عیدوباره گشاد شد و سر هامچشم

خوردم و خودم  یبود که تکون ستادهیاونجا ا حرکتیو ب میقدر مالبه انسان بود و اون هیکه شب یدرنگیجسم سف یرو
 .دمیرو عقب کش

 سکوت باال آورد. یمعنو دستش رو به  دیهوا به جلو کش یبکشم که خودش رو رو غیباز کردم تا ج لب
 شما ندارم. من... یبرا یخطر چیمن! من ه یآروم ملکه -

هوا شناور  یفاصله داشت و تو نیاز زم یاون که چند سانت یپاها یو نگاهم تنها رو دمیهاش رو نشنحرف یادامه
 بود، ثابت موند.
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سرش رو پشت یبدنش، اجزا یاز تو تونستمیقدر محو بود که مطور محو. اونهمون د،یطور سفروح بود؛ همون مثل
 .نمیبب

 یهالب دادم،یتکون م نیطرفسرم رو به کهیو درحال دیچسب واریکه پشتم به د دمیخودم رو به عقب کش دوباره
 لرزونم رو از هم باز کردم و گفتم:

 ... تر...کینزد اینـ... ن -
 گفت: ینرم یو با صدا ستادیجا اکنم. همون یبود قالب ته کیفشار دادم و از ترس نزد واریرو به د خودم

رو  زیهمه چ یزود. بهدیبر نجایاز ا دیو شما با دهیهستم. زمانش فرا رس یبراتون ندارم؛ فقط حامل خبر یمن خطر -
 .دیآوریم ادیبه

 :دمیبرام نداره پرس یکه مطمئن شده بودم خطر حاال
 پس... ؟یزنیحرف م یدار یاز چ -
 که غرق خواب بود اشاره کردم. امیلیدستم به و با
 مونه؟یم نجایاون ا ؟یاون چ -

جلوتر اومد و  خورد؛یم وتابچیهوا پ یتو زد،یم یدیخاطر محو بودنش به سفکه به  شییطال یموها کهیدرحال
 انداخت و گفت: امیلیبه و یکوتاه نگاهمین

شده. ما  یمخف نجایترسو ا کیرو رها کرده و مثل  تشیشده که مسئول نینفر کیوقته که طرد شده!  یلیاون خ -
همراه  . تاج و گردنبندتون رو بهدیبر نجایاز ا دیبا دیدست آوردرو به تونیواقع ی. حاال که چهرهمیدار یترکار مهم
 قرار دادم. فیسکه داخل اون ک یادیمقدار ز
 حاال... یرفت که از اول اونجا نبود؛ ول یکوچک فیسمت کبه نگاهم
 نگاهش کردم که ادامه داد: دوباره

 یزوددارن. به اجیاحت. مردم به کمکتون دیرو ترک کن نجایشده. هرچه زودتر ا لیاز کلبه تشک رونیانتقال، ب یدروازه -
 داشتن عصا رو نداره. اقتی. اون مرد لدیقدرت رو هم با خودتون ببر ی. عصاگردهیتون برمحافظه

 :دمیپرس داشتمیرو از کنار تخت برم امیلیو یعصا کهیبلند شدم و درحال نیزم یاز رو واریکمک د به
 دارن؟ اجیکمکم احتچرا مردم به ستم؟ین یآخه چرا؟ مگه من ملور -

 رو آروم بازوبسته کرد و گفت: هاشچشم
 برم. دیبا گهی. من ددیفهمیم یرو به زود زیچ. خودتون همهدیهست اراناینه ملکه! شما بانو ت -

 سمتش برداشتم و باهول گفتم:به یقدم عیاز قبل محو شد که سر شتریب رنگش
 ؟یاومد یصبر کن! تو از طرف ک -
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شما  یاز عهده ده،یاتفاقات که رخ م یکه کنترل بعض دیداشته باش ادی رو به نی. فقط ابزنم یمن اجازه ندارم حرف -
 ...دی. شانمتونیبیم یزودخارجه. به

 یبه عصا یو نگاه دمیاز اون نبود. بااسترس لبم رو جو یرفت. دوباره اطراف رو گشتم. خبر نیبعد محو شد و از ب و
قاطع  یرفتم. اون نگهبان جور رونیرو برداشتم و از کلبه ب فیک یمعطل چیهیانداختم. ب زیم یرو فیدستم و ک یتو

 نذاشت. یرو باق یشک چیه یحرف زد که جا
در کلبه قرار داشت  یروکه درست روبه یو من به در دیتابیم نییدره، به پا یباال یابرها یالچنان از البههم آفتاب

. زدیبرق م دشیسف یرهیگبود و دست یانقرهثابت مونده بود نگاه کردم. در به رنگ نیزم یرو ،یوارید چیهیو ب
و قبل از  ستادمیدر ا یسمتش رفتم. جلوو به دمیکش ینفس زد؟یمکه ازش حرف  هیانتقال یهمون دروازه نیا یعنی
رفتم؟  نجایمن از ا شهیمتوجه م امیلیو یعنیو از نبودن تاج، مطمئن شدم.  دمیبه موهام کش یبازش کنم، دست نکهیا

 .مبر دیپس با ارم،یدست مم رو بهو چرا به من دروغ گفت؟ اون روح بهم گفت حافظه دهینشون م یچه واکنش
سمتم هجوم آورد به یدیسف ه،یاز ثان یچشمم رو زد و در کسر یاکنندهرهیو خ دیاسترس در رو باز کردم که نور سف با

 شدم. هوشیب دم،یکشیم غیج کهیهام رو از شدت نور بستم و درحال. چشمدیداخل نور کش و من رو به
*** 

 تایر
از  دمیبهشون رس یو وقت دمیسمتشون دوکه با چندتا سرباز مشغول حرف زدن بودند، به مونیو را انیرا دنید با

 یسمت دستهکردن و به میتعظ عیها سربه سربازها گفت و اون یزیمن، آروم چ دنیبا د مونی. راستادمیحرکت ا
 رفتند. رفتند،یاردوگاه م یسربازها که به ورود ییتادوازده
 انیخطاب به را مون،یبه حضور را توجهیخودم رو به برادرم رسوندم و ب کرد،یها رو بدرقه منگاهم اون کهیدرحال
 :دمیپرس

 ن؟یکن دایهلن رو پ نیشد؟ تونست یچ -
 انیرا یکنم؛ ول افتیدر یمنتظرم بهش نگاه کردم تا خبر خوب یهاو با چشم دمیلعکه تموم شد، آب دهنم رو ب حرفم

 گفت: کردیجا مدستش جابه یرو تو رشیشمش یقبضه کهینه تکون داد و درحال یسرش رو به معن
 .نینکردن. انگار آب شده رفته تو زم دایازش پ یانشونه چیه -
 :دمینال کردمیجا مپاهام جابه یوزنم رو رو کهیو صورتم دَرهم شد. درحال دیپر کش دمیتمام ام کبارهی به
 .انیرا یتو مقصر فتهیبراش ب یتوئه. اگه اتفاق ریش تقصهمه -
 بشم. مونیآلود که باعث شد از حرف خودم پشاخم یچشمش نگاهم کرد. نگاه یگوشه از
 حقش بود. یلیپس بدتر از اون س ؟یفتیب یکیتار یروهاین ریرفته اون باعث شد گ ادتی -
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. دمشیسمت خودم کشبود گرفتم و به ینسبتاً نرم یرنگش رو که از جنس پارچه یلباس آب یقهی ،یو عصب معترض
 کالفه گفت: داد،یرو با دستش باال م رنگشیخی یموها کهیکمرش رو خم کرد تا هم قد من باشه و درحال

 رو بردار!! دستت تایر ستیکارت اصالً خوب ن -
 حال گفتم:نه تکون دادم و درهمون یکنم، سرم رو به معن شیو جد یبه لحن دستور یتوجه نکهیا بدون

 نیکرد بیرو تخر ارانای. اول تیکن دایاون رو پ دیشده! تو با بیرفته، غ ،یکه تو باهاش داشت یخاطرِ رفتار بداون به -
 زده. بشیحاال هم هلن غ ن،یو به کام مرگ فرستاد

 .ستادیجدا کرد و صاف ا شقهیم رو از قفل شده یهادستم گذاشت و با فشار، انگشت یرو رو دستش
لباسش قرار  یستادهیا یقهیحصار  یهم فشار دادم. گردنش تو یهام رو رونگاهش کردم و از حرص دندون فقط

 مالحظهیو ب دهیدستور م یلیاوقات خ یگاه یش کنم! درسته که برادرمه؛ ولدوست داشتم االن خفه یلیداشت و من خ
 .کنهیرفتار م
هامون باعث شد قفل چشم ،یشخص یهانفسو نفس دنیدو یکه صدا دیکشینشون موهاش برام خطبا چشم داشت

. کردیم ییخودنما شیشونیپ یرو یزودرشتیجمع کرده بود و عرق ر یهاش رو از خستگکه چشم مونیباز بشه. به سا
از جنس پارچه، به دور کمرش  یرنگیکزانوش بود و کمربند مش یتا دو وجب باال شیو که بلندر شیلباس طوس

 بود رو صاف کرد و گفت: دهیچیپ
 .مینجاتش بد دیجادوگر، هلن رو گرفته! اون االن تو قصر جادوگره، با -
داشت  یدیهم با ناامدوختم. اون  انیرو به را روحیصورتم رنگ باخت و نگاه ب د،یاومدن اسم جادوگر و قصر خورش با

سرخ شده بود نگاه کردم. مردمک  دنیازش گرفتم و به صورتش که از شدت دو ری. نگاهم رو با تأخکردینگاهم م
 یاسم جادوگر، همه یول م؛یبزن ینفر حرف از ما سه یکی. منتظر بود تا دیچرخیومدیچرخیما م یهاش مدام روچشم

 بود. ما رو به سکوت واداشته
 خراشش، روحم رو آزار داد.به جلو برداشت و لحن دل یقدم یبا نگران م،یزنینم یحرف چیه دید یوقت
 !ستیحقش ن نیتون کمک کرده و ااون به همه ن؟یکه هلن رو رها کن نیخواینم -
انداختم. اگه من اون روز قبول  نییپا یو سرم رو از شرمندگ دمیهاش دچشم یاشک رو تو یحلقه لیتشک وضوحبه
. من هم مقصرم، درست به شدینم یطورنیا وقتچیبگردم؛ ه ارانایمرگ برم و دنبال ت یباهاش به دره کردمینم

 !انیرا یاندازه
 یمواظبت کرد؛ ول یکیتار یروهایاون از تو در مقابل ن ه؟یچ یدونیم تا؟یشاهزاده ر نییپا یچرا سرت رو انداخت -

صورتش خورد، از صداش، صورت من هم درد گرفت. به  یبود که وقت یدردناک یلیشد؟ جوابش س یچ اشیجواب خوب
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خوبش  یدستمزد کارها نیحال تو کمک کرد. ا ودبه قصر آوردمش به بهب یوقت یها به همه کمک کرد؛ حتاون سال
 .ستین

 یکه بهم گفت، جا ییهاگر و حرفشتم. لحن سرزنشگفتن ندا یبرا یرفت و من واقعاً حرف لیرفته تحلرفته صداش
نگاه کردم.  خوردنیتکون م هیهاش که از شدت گرنذاشت. سرم رو آروم باال آوردم و به شونه یبرام باق یاعتراض

بود قلبم رو لرزوند و باعث شد با  دهیچیپ طیتو مح ن،هل یخطر افتادهخاطر جون بهش که بههق مردونههق یصدا
 بغض بگم:

 اگه من... رفتم؛یاگه اون روز باهاش نم دی. شافتهیب یاتفاق نیهمچ خواستمیمن نم -
کردم و لبم رو به دندون گرفتم تا صدام  یهام راه خودشون رو باز کردن. هق آرومگلوم سر باز کرد و اشک یتو بغض

به من  ینگاهمین مونیبزنم که را یم رو پاک کردم و خواستم حرفگونه یرو یهابلندتر نشه. با پشت دستم اشک
 رفت. مونیسمت ساانداخت و به

رو صاف کرد و سرش رو  مونیسا یگذاشت و با فشار دستش، کمر خم شده مونیلرزون سا یشونه یرو رو دستش
 .نهیدستش گرفته بود بب یرو که تو مونیسا یخم کرد تا چهره یکم
کرد؛ انگار از اون کمک  انیبه را ی. نگاهمیکن کاریچ دیبا میدوستینم کدوممونچیو سرگردون بود. ه جیهم گ اون

شلوارش گذاشت.  بیبه عقب رفت و دستش رو تو ج یآروم سرش رو تکون داد و قدم انیرا یول خواست؛یم
ش سخت مشغول بادکرده یهاو با لپ دیشک نیزم یرو یفرض یهابا پاهاش خط کرد،ینگاه م نیبه زم کهیدرحال

 فکر کردن بود.
 داشت گفت: مونیدر قانع کردن سا یکه سع یینگاهش رو از برادرم گرفت و با صدا مونیرا
 ...یدار یچه حال فهممی. مکنمیمن درکت م مونیسا نیبب -

که نفرتش رو  یش پس زد و با لحنشونه یبا خشونت دستش رو از رو مونیحرفش رو بزنه، سا یادامه نکهیاز ا قبل
 از تمسخر داشت گفت: یاهیماو ته دادینشون م

 کردیکه ادعا م ییارانایبا ت ؟یفهمیبدونم چطور حال من رو م شهی! هه! م؟یفهمی! تو حال من رو م؟یفهمیم -
حاال ادعات  م؛یوضع افتاد نیما به ا یکه فرار کرد و به دره افتاد و همه یرفتار کرد یو اسمت کارله؛ جور یهمسرش

 وپرت بگو.کمتر چرت مونیرا ؟یکنیمن رو درک م شهیم
باهاش حرف  داد،یدوتا دستش رو باال آورده بود و تکونشون م کهیهاش رنگ تعجب گرفت و درحالچشم مونیرا

 زد:
به اونجا نفوذ  میتونیما نم جادوگره، یهاتو دست ده،یقصر خورش ی! هلن تویحرف بزن یبهتره منطق مونیسا -
 .میکن
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 عشقم رو تنها بذارم. تونمیدنبالش! من نم رمیمن م -
 زد: ادیفر تیبا عصبان مونیرا
 یمطمئن یاومد، با نقشه شیمناسب که پ تیموقع یتا تو یصبر کن دی. بایدیاحمق نباش! خودت رو به کشتن م -

 رونی. بمیشدن دار یمخف یرو برا نجایواکنشمون برابر با لو رفتن پناهگاهه. ما فقط ا نیتر. االن کوچکمینجاتش بد
انتظارمون نشستن و منتظر شکار ما هستن.  هستن؛ به راینام یهاکه مثل غول یکیتار یروهایاردوگاه، ن نیاز ا

 .کردن صد نفره یبهتر از قربان یلینفر، خ هیکردن  یقربان یول گم؛یم نویمتأسفم ا
بود، از  دهیاشکش خشک یکه چشمه مونیناباور سا یهامتعجب ما و چشم یهابه نگاه توجهیحرف رو گفت و ب نیا

 یبه چهره یگرفت و به ما نگاه کرد. پوزخند مونیرا یخال ینگاهش رو از جا یبا مکث طوالن مونیما دور شد. سا
 .دمیبارش رو شننفرت یمن زمزمه یدور شد؛ ول ماگرد کرد و از انداخت و عقب انیرا نییمستأصل من و سَر پا

 تون متنفرم!از همه -
*** 

 ارانایت
. نکنه براش کنهیتخت افتاده و چشماش رو باز نم یرو هوشیشده؟ االن چند ساعته که ب هوشیچرا ب یکنیفکر م -

 افتاده؟ یاتفاق
 یواقعاً مشکل دی. شاادیچرا بهوش نم دونمینم یول کشه؛ینفس م تمیآروم و با ر یلیکه خ ینیبیم کنم،ینه! فکر نم -

 داشته باشه.
 دمیمشغول بگومگو بود رو شن شیبا پسر کنار شدیم یاقهیکه چند دق یمانند دختر غیج یصدا

 دختر اومده. نیسر ا ییتا بهمون بگه چه بال اریرو ب یکی... برو دونمینم ای ار،یب بیکن. برو طب یکار هیاه!  -
 ادآوردهیرو به  یکه به ذهنم هجوم آورده بود و همه چ یکه بهوش اومده بودم و از شدت خاطرات شدیم یاقهیدق چند

 هام رو باز کنم.چشم خواستمیبودم، نم
اون دوتا که داشتن باهم بحث  یبودم رو لمس کردم و لحاف رو چنگ زدم که صدا دهیکه روش دراز کش یتشک

که با دقت بهِم نگاه  یلرزونم رو باز کردم و به صورت دو نفر یهاقطع شد. لحاف رو رها کردم و پلک کردنیم
 شیشونیپ یرو، رو کیچند تا فر کوچ وسرش جمع کرده بود  یرو باال شیفرفر یشدم. دختر موها رهیخ کردن،یم
کم پشتش رو باز  یهاداشت. مژه یزیر یهامکش ککبود و صورت سبزه رنگیو صورت کیبود. لبش کوچ ختهیر

چون  ومد؛ینظر بچه م کرد. به یهام رو وارسچشم د،یدرخشیم ادیکه از ذوق ز رنگشاهیس یهاو بسته کرد و با چشم
 گفت: جانیها بود. با هبچه هیصورتش شب تیومداشت و معص یفینح یجثه

 بود! یرنگ نیمنم ا یارنگ چشماش چقدر خوشگله! کاش رنگ چشم نی! ببکی! جِیوا -
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ست. که اون بچه دادینازکش نشون م یوشوقش و صداسرهم پلک زدم. درست فکر کرده بودم. ذوقبار پشت چند
بدنم کرده بودم،  گاههیطور که دستم رو تکشدم. ابروهام رو باال فرستادم و همون زیخمیبا تعجب نگاهش کردم و ن

مک از کک یداشت و خبر یمواج یتفاوت که پسر موها نیهم بودند؛ با ابه هیپسر غلتوندم. درست شب ینگاهم رو رو
 .دیرسیتر منظر بزرگصورتش نبود. قدش بلندتر بود و به یرو
 ییها. فانوسنمیرو که توش بودم رو بب یکیعقب رفت و من تونستم اتاق کوچ یسرش رو تکون داد و قدم کیج

و  شدیم دهید رونیب یپنجره قرار داشت و منظره وار،ید یبه جا وار،یمت دس کیشده بودن و  زونیدورتادور اتاق آو
رو بردارم و موفق  منهیسـ*ـ یقفسه یتو ینینگتا س دمیکش یآسمون با ابرها محاصره شده بود. نفس یآفتاب تو

 خطاب به دختر کنارش گفت: کیهم شدم. ج
 تعجب کرده؟ ینیبی. نمیبهتره آروم باش ا،یجول -

 هم خطاب به من ادامه داد: بعد
 براتون افتاده بود؟ ی. اتفاقمیکرد دایتو اطراف شهر پ هوشی. ما شما رو باستیخواهرم جول نمیا که،یاسم من جِ -

 گفتم: ینیریش یبه محبتشون زدم و با صدا یلبخند
 هوشیچند روز غذا نخورده بودم ضعف کردم و از شدت ضعف ب نکهیخاطر ابود، به فتادهین یازتون ممنونم. نه اتفاق -

 شدم. از لطفتون ممنونم.
 قای. دقکردمیرو آشکار م تمیهو دیرو بگم؛ چون نبا یدروغ مصلحت نیدوختم. مجبور بودم ا نیبعد نگاهم رو به زم و

و هر لحظه ممکن بود  گردهیم جادوگر به من گفتن که جادوگر داره دنبال من یکه تو جنگل، سربازها ارمیم ادیبه 
من  ک،یکه حرف ج دادمیبود و به افکارم سروسامون م نییپامن رو به جادوگر لو بدن. سرم  یاسمم، جا دنیبا فهم

 رو به بهت فرو برد.
 .ارانایملکه ت میشناسیما شما رو م -

تا حاال به جادوگر خبر داده بودن. من  یعنی نیو ا شناختنیزده نگاهشون کردم. من رو مپلک زدم و وحشت آروم
. فتهیب یچه اتفاق ستیبرم؛ وگرنه معلوم ن نجایاز ا دی. باکردمیم دیمردم رو از خودم ناام دینبا رفتم،یبه اونجا م دینبا

 کنم. لیتبد یدیهزاران نفر رو به ناام دیام خوامیمن نم
م شد، کف دو دستش که متوجه نگاه آشفته کیر نداشت. جو آروم و قرا خوردیچرخ م ایو جول کیج نیمدام ب نگاهم

 شمرده گفت:رو باال آورد و آروم و شمرده
 دیشما رو تهد یخطر چیامنه و ه نجای. جاتون امیو به جادوگر خبر نداد میما از دوستانتون هست دینگران نباش -
 .کنهینم

 حرفش دست خواهرش رو گرفت و ادامه داد: نیاز ا بعد
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تون از دست رفته یقوا دیتا بتون دیدار ازیو به استراحت ن ستدهیرنگ پر یلی. صورتتون خدیاستراحت کن دیتونیم -
 .نیو غذا بخور رونیب نیایب نیتونیم نیشد داریب ی. وقتدیاریدست برو به
رو با  ارهیب رونیداشت دستش رو از دست اون ب یاز جانب من باشه، خواهرش رو که سع یمنتظر جواب نکهیا بدون

ش باعث شد که کنندهفرستادم، لحن صادق و قانع رونیاتاق برد و در رو بست. نفسم رو آسوده ب رونیخودش به ب
 حرفش رو باور کنم.

به بدنم  یوقوسبودم. کش هوشیرو ب یادیبود که مدت ز نیخاطر ابه شتریحالتم ب نیبود و ا حالیکسل و ب بدنم
رفتم  یاپنجره واریسمت دبه انداختم،یتنم م یبلند تو یبه لباس صورت ینگاه کهیدرحال دادم و از جام بلند شدم و

لباسم  دم،یاون روح رو د ام،یلیو یکلبه یتو نکهینبود و بعد از ا تنم یلباس تو نیکه ا ادمهی قاًی. دقنمیرو بب رونیتا ب
 یهفت مانندش سنگ دوز یقهیو  شیاحلقه نیزانوم بود و دور آست یتا رو شیکه بلند یلباس صورت هیکرد.  رییتغ

 ؛یچسبوندرو روش  یاگهید یپارچه کردیشده بود که آدم فکر م یمیزخ یدوزشده بود و دور کمر لباس هم گل
در حقم  امیلیکه و یکار یادآوریبودم. با  یلباس نیداشت و من عاشق همچ یادیطور نبود. دامنش پف زاون یول

مشت کردم و با  تی. دستم رو از شدت عصباندمییهم سا یهام رو رووجودم فوران کرد و دندون یکرد، خشم تو
 آشکار گفتم: یحرص

به من دروغ  یگرفت میتصم نکهیوقت خودت از ا. اونیدیرو پس م یکه به من گفت ییها! تاوان دروغی! عوضیلعنت -
 .یشیم مونیپش یبگ
دره افتادم و  یتو یدارم که چشم انتطارمه؟ شک ندارم که وقت یم، همسرمن حامله یشد که وقتاون متوجه ن یعنی

به من دروغ گفت. واقعاً قصدش  یسبز لعنت یهابود. اون چشم امیلیمتعلق به و دم،یلحظه د نیکه آخر ییهاچشم
م رو حافظه یکه من روز کردیداره؟ فکر نمخودش نگه شیبه من دروغ بگه و من رو پ خواستیم یبود؟ تا کِ یچ
 بده؟ یجواب من رو چ دیموقع بااون کردیفکر نم ارم؟یدست مبه

هام پخش شده بود رو جمع کردم و پشت گردنم فرستادم. شونه یرو که رو دمیبلند سف یو موها دمیکش یاکالفه پوف
 یوبان. اون باعثگذاشتمیرو کف دستش م یق اون جادوگر عوضو ح گشتمیبرم دیم برگشته بود، باحاال که چهره

من شورش کنن  هیکرد که مردمم عل یرو آواره کرد، کار منکه برام افتاده. اون کارل رو ازم گرفت و  هیتمام اتفاقات
تکِ اشتباهاتش رو پس کنن. اون تاوان تک رمیخطاب کنن و هر لحظه تحق یو بهم اعتماد نداشته باشن. من رو فرار

رو از  سیآالر یطانیشده بودم که اتحاد ش ییارانای. من دوباره همون تستمیو سرگردون ن جیگ گهیچون من د ده؛یم
 کرد. کپارچهیرو متحد و  نشیبرد و سرزم نیب
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 کردم،ینگاه م اومدیم رونیها بخونه یهاکه دود از دودکش یکیکوچ یاز پنجره به دهکده کهیدرحال
 زیخونه قرار داشت، حرکت مردم رو آنال نیبلندتر یکه تو یکردم و از اتاق زیهام رو رشدم. چشم نهیسـ*ـبهدست

 .کردنیم دیبازار خر یو تو کردنیکردم. چقدر با عشق رفتار م
 پلک زدم و زمزمه کردم: آروم

 . من برگشتم!نیمنتظرم باش -
لب زمزمه  ریداشتم لبخندم رو مهار کنم، ز یسع کهیم انداختم. درحالشونه یووِل بافتم و رورو شُل دمیسف یموها

 کردم:
رو که از  یاتا جبران کنم. من با قدرت برگشتم تا انتقام همسرم و بچه یکه بهم داد یممنونم بابت فرصت ا،یخدا -

 .رمیدست دادم رو بگ
 یاده بودم افتادم، مغموم و گرفته، موهام رو رها کردم و دستم رو دو طرف بدنم، روکه از دست د یابچه ادیبه  دوباره

 شدم. رهیخ نیدادم و به زم هیتخت تک
من رو  ذاشتمیو نم کردمیحداقل از خودم در برابر اون سربازها دفاع م ای کردم،یاون روز مثل ترسوها فرار نم اگه

 م رو از دست بدم.که بچه شدمیپرت نم نییو من از دره به پا افتادیکنن، اون اتفاق نم یزندان
 یمن رو هول داد و شک ندارم که کار اون فرمانده یکیبودم،  ستادهیدره ا یلبه یمطمئنم که اون روز، وقت من

 به دیکردن کارل نبا دایپ یبرا گهی. دکنمیکشتنش درنگ نم یلحظه هم برا کی یکنم حت داشیبود. اگه پ یعوض
 یبرا یزیو از هر چ کردیمثل کارل رفتار نم الًکارل بود، اص هیشب یلیکه خ یمونیبدم؛ چون را تیشون اهمچهره
 .کردیکردن من استفاده م تیو اذ ریتحق

چشمم رو با نوک  یو اشک گوشه دمیرو بلع شدیم لیرو که داشت تو گلوم تشک یو بغض دمیکش یقیعم نفس
 که دورگه شده بود گفتم: یدارگرفته و خش یانگشتم پاک کردم. با صدا

 ...یزودکارل. به کنمیم داتیپ -
رنگ  یاشکل قهوه یارهیدامیسمت در نشده بود، بلند شدم و به دهیپوش رنگیکه با لحاف آب یتخت چوب یرو از

دو -یکیکه با فاصله  ییرفتم. در رو که بستم، با تعجب به تعداد درها رونیبه اتاق، از در ب ییرفتم و بعد از نگاه گذرا
 قرار داشتند نگاه کردم. گهیاز همد یمتر

شکل  یارهیدا یهاکه از پنجره د،ینور خورش ریکه ز یرنگ یانقره یرهیبودند و دستگ یاقهوه دستکیدرها  یهمه
نصب شده بودند گرفتم و  وارید یدرها و رو نیکه ب ینقاش یها. نگاهم رو از تابلودندیدرخشیم د،یتابیبه داخل م

 ها رفتم.سمت پلهبه
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نصب  یهاشکل گرفته بودم، به فانوس یمربع یچوبیاز نرده کهیرفتم و درحال نییرو پا یچوب یهاپله آرومآروم
شکل نشسته  یمربع یزهایکه دور م یبا تعجب به مردم دم،یها که رسپله نیینگاه کردم. به پا وارید یرو یشده

 کردم. اهنگ خوردندیم یدنیو نوش دنیخندیم یبلند یبودن و با صدا
و سراغ  کردیجمع م زهایو سفارشات رو از م دیچرخیم زهایم نینفر تندتند ب کیمسافرخونه بود، چون  نجایا انگار

 .رفتیم یبعد زیم
سمت آشپزخونه برم؛ به وارید یرو سمت خودم بکشونم، از گوشه یجلب توجه کنم و نگاه کس نکهیکردم بدون ا یسع

 بودم. دهیرو موقع رفتن به آشپزخونه د کیچون ج
فکر  یعنی. امیب رونیخوردن غذا، از اتاق ب یها از من خواستن برااون ،یچ یسوال بود که چرا و برا یبرام جا واقعاً

 رونیوار باد کردم و بعد نفسم رو بهام رو کالفهجادوگر باشه؟ لپآدم، جاسوس  همهنیا نیاز ب یکیممکنه  کردنینم
که از  یوارینظر گرفته بودم، خودم رو به آشپزخونه که پشت د ریمردم رو ز یرفتارها یچشم ریز کهیفرستادم. درحال

 سمتشون پا تند کردم.به زد،یحرف م ایکه داشت با جول کیج دنیدرست شده بود رسوندم و با د یچوب یهاتنه
 :دیترس داشت پرس یکه چاشن یبه من جلب شد و با تعجب کیکه شدم، توجه ج کشونینزد
 د؟یکنیم کاریچ نجایشما ا -
 ادامه داد: انداختیم یبه پشت سرم نگاه سرسر کهیبعد درحال و
 کنه؟ جادیو براتون مشکل ا نهیبب نجایشمارو ا یممکنه کس نیکنیفکر نم -

 شدم گفتم: دیکل یهادندون نیهم فشردم و از ب یرو رو دندونم
 خبره؟چه نجایا دونمیمن نم یفکر نکرد ام،یغذا خوردن ب یبرا یتو خودت گفت -

آشپزخونه، باعث  واریبه د یشدن جسم دهیکوب یبه جلو برداشت تا حرف بزنه که صدا یو قدم دنیباال پر ابروهاش
 شد چشم هر سه ما، گرد بشه.

 زهایاز پشت م ینگاه کردم که همگ ییهارفتم و به مرد رونیب یچوب واریاز پشت د اد،یبه خودش ب کیج نکهیاز ا قبل
 یهابود و از چشم ستادهیا یکه وسط سالن غذاخور یاالجثهمیباترس، به مرد عظ یبلند شده بودن و باتعجب و تعداد

 .کردنینگاه م ختیریش شرارت مسرخ شده
بود و  انیاز ترس نما ییآلود نگاهش کردم. تو چشم همه کورسوو اخم ستادمیروش ااز مرد، روبه یادیز یفاصله با

رو  نی. آروم پلک زدم و با دستم اون مرد خشمگدمیگشاد شده و بدن کز شده شون فهم یهارو از چشم نیمن ا
 :دمینشون دادم و پرس

 ؟یرو کرد نکاریا یچ یبرا ؟یهست یتو ک -
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قل خورد و  نیزم یزد که فنجون به شدت رو نیزم یرو یبه فنجون شکسته یاچپش ضربه یزد و با پا یپوزخند
 فنجون رو گرفتم و آروم کنارش زدم. یپام، جلو یهاسمتم اومد. با نوک انگشتبه
 یشخندیبره. ن نجای، از اکنه جادیدردسر ا نکهیآروم بشه و بدون ا یراحتکه بود، مطمئناً قرار نبود به یمرد هر ک نیا

 گفت: یخراشزمخت و گوش یبه صورت من زد و با صدا
 !نمشونیبیهستن کجان؟ نم نجایکوچولو که مسئول اپس اون دوتا موش ؟یهست یک گهیتو د -
 و از دو طرف صورتم به پشت سرم نگاه کرد. دیگردن کش یشیبعد به صورت نما و

 :دمیپرس کردمیهام رو مشت مدست کهیکردم و درحال زیرو ر هامچشم
 .ی! پس بهتره حرفت رو به من بزنیتو با من طرف ،یکنیم کاریچ نجایو ا یهست یک دمیازت پرس کنمیفکر م -

 یراستش رو باال آورد و رو یزد. پا یپوزخند ترسناک شون،دهیترس یهانگاه دنیبه جمع انداخت و با د یاجمال نگاه
 یبلند یزانوش گذاشت. با صدا یکه واژگون شده بود گذاشت و دستش رو هم خم کرد و رو یچوب یصندل یهیپا

 گفت:
 گذرم؟یپولم م دیتر از خودت، من از قبدبخت یکیبا فرستادن  یفکر کرد ؟یشد میاحمق کجا قا کیج -

 نثارش کردم و کوبنده گفتم: یاغرهچشم
 ؟یکن ریمن رو تحق یدیچطور به خودت جرئت م -
کرد، حسابش رو  یشد. کامالً آماده بودم تا اگه حرکت کیآروم بهم نزدبرداشت و آروم یصندل یرو از رو شهیتک

 :دیپرس یزیرآمیبا لحن تحق د،یچرخیدور من م کهیبرسم. دستش رو پشت کمرش قفل کرد و درحال
 نجا؟یا دیکلفت جد ؟یهست یتو ک -

سمت لبش باال رفت و  کیشد.  رهیباال آورد و به صورتم خ مدهیو کش ـانیعـر ی. نگاهش رو از پاهاستادیا مقابلم
 ادامه داد: کردیبهم زنش نگاهم م حال یطوس یهابا چشم کهیدرحال

 تا تختش رو... دهی! چقدر بهت پول میشهم معشـ*ـوقه دیشا -
از  یر رو از من نداشت، آخکا نیبه صورتش زدم؛ چون انتظار ا یش رو کامل کنه، مشت محکمجمله نکهیاز ا قبل

از  کیج یزدههول یبود و با دستش، صورتش رو گرفته بود. صدا نییعقب رفت. سرش رو به پادرد گفت و عقب
 پشت سرم بلند شد:

 بانو؟ نیکرد کاریچ -
 :دمیشده بود غر زیکه ت ییهارو به مرد ناشناس، با چشم ک،یبه ج توجهیب

 .یپس بهتره مواظب حرف زدنت باش ارانام،یمن ملکه ت -
 زد و گفت: یپوزخند
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 .رمیبگ یگونمژده دیقصر خورش یاز ملکه دیخوبه، خوبه! فکر کنم با-
صورتم فرود  یمشتش رو نکهیش رو باال آورد. قبل از اسمتم هجوم آورد و دست مشت شدهکه تموم شد به حرفش

 نکهیجلو پرت شد. قبل از ا راستم رو باال آوردم و به کمرش زدم که به یو پشت سرش قرار گرفتم. پا دمیچرخ اد،یب
 یکه به پشت رو دمیو به عقب کش دمیچیمرد پ هنپ یخاک رو کنترل کردم و دور پاها اد،یفرصت کنه به خودش ب

قفل  نیاز جنس خاک درست کردم و دست و پاش رو عمالً به زم یریها و پاهاش، زنجدور دست عیافتاد. سر نیزم
 کردم.

 مسافرخونه رو برداشته بود. وارشوانهید یادهایفر
تا  یآزادم کن لعنت ؟یندازیکه ادمونت رو دست م دهیرس ییجا هر... حاال کارت به یکهی! زنکشمیمن تو رو م -

 دارم. ینشونت بدم بهت برتر
 یقفسه یچپم رو باال آوردم و رو یشدم و پا کیمتعجب مردم، بهش نزد یبه چهره توجهیزدم و ب یپوزخند
 شده بود گذاشتم و با تمسخر گفتم: یمخف ش،یخاک اهیلباس س ریکه ز شنهیسـ*ـ

 ارانای. برو بهش بگو ترهیعذابش برگشته تا انتقام مرگ همسر و فرزندش رو بگ یت بگو فرشتهبرو به اون ملکه -
 !ستین فیضع گهید

م مچاله بشه و با انزجار زردرنگش باعث شد چهره یهادندون زیبرانگعفنت یکه بو دییهم سا یرو رو هاشدندون
نشسته  نیزم یرو ایبود و پشت سرش، جول ستادهیا یچوب وارید یجلو یکه با نگران کی. به جرمینگاهم رو ازش بگ

 نگاه کردم. کرد،یشده جمع م ونواژگ زیو کنار م هارو از گوشهظرف یشکسته یهابود و تکه
 :دمیپرس کیسرم به اون مرد ناشناس اشاره کردم و خطاب به ج با
 اومده؟ شیبرات پ یداره؟ مشکل کاریچ نجایو ا هیمرد ک نیا -

من  یپا ریانداخت و بعد به ادمونت که ز ایبه جول ینگاه کوتاه مین کرد،یم یدستش باز یهابا انگشت کهیدرحال
 نشونه گرفت و گفت:درحال تقال بود نگاه کرد. با دستش اون رو 

مسافرخونه رو بنا کنم. من هم همون چند روز اول  نیطال قرض داد تا ا یبه من صد سکه شیماه پ کیمرد  نیا -
طال  یخاطر پنجاه سکهبهش دادم؛ اما اون به یپنجاه سکه به عنوان قدردان یعالوهکه کارم جور شد، صد سکه به

رو خراب  نجایبا گروه آشوبگرش ا م،یاگه بهش باج ند و رهیگیو ازمون باج م نجایا ادیکرد و هرروز م زیدندون ت
 .کنهیم

باال رفته  شخندین یلبم به معن یگوشه کهیسمت ادمونت کردم و گردنم رو کج کردم. درحالرو تکون دادم. رو به سرم
 بود، گفتم:
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تا  دمیفرصت م هیمن بهت  ین محو کرد؛ ولجها یتو و امثال تو رو از رو دیبا ،یجالبه! پس آشوبگر هم هست -
 .یجبران کن

 ادامه دادم: دادم،یم یم رو با ناخن انگشت شستم بازناخن انگشت اشاره کهیرو باال آوردم و درحال دستم
 گهیبعد د ینشه؛ چون دفعه داتیپ نجاهایا گهیو د یبر نجایو از ا یگورت رو گم کن االننیهم دمیبهت اجازه م -

 شزهیانگ ،یکه به من کرد ینیچون با توه کنم؛یکار رو م نیکه ا یدونی. مرمیگیو جونت رو م کنمیبهت رحم نم
 . حاال هم پاشو برو!یرو هم بهم داد

ازش فاصله گرفتم. کف دستم رو گرد کردم و آروم باال آوردم و  یبرداشتم و کم شنهیسـ*ـ یقفسه یرو از رو پام
متعجب  یهافرو رفتن و در مقابل نگاه نیزم یبود، تو دهیچیکه دور دست و پاش پ ییهابردم. خاک نییپا عیبعد سر

 شدن. دیجمع حاضر در مسافرخونه ناپد
ش بلوز کوتاه به تن داشت که شکم گنده کیبود و  اهیاز قرمز و س یبیبلند شد و لباسش رو که ترک نیزم یرو از
 ها از روش پاک بشن.تکوند تا خاک کرد،یم ییشده بود هم خودنما دهیچیرش پکه به دور کم یاپارچه ریاز ز یحت

 بلند شد: کینگران ج ادیبرم تا کمکش کنم که فر ایسمت جولپشت کردم و خواستم به بهش
 ! پشت سرتون!نیبانو مواظب باش -

 یهام از درد گشاد شد و به جلو پرت شدم. صدابه کمرم خورد که چشم یمحکم یضربه ام،یبه خودم ب نکهیاز ا قبل
شده  ونیدر م یکیم هجوم آورد. نفسم مقطع و مچاله شده یهاپخش شد و اشک به چشم طیمح یدردناکم تو غیج

ف شده کمرم از وسط نص کردمی. حس مرمیکمرم بگ هدستم رو ب تونستمیکه نم دیلرزیقدر از درد مبود و بدنم اون
 حرکت کنم. تونمیو نم

 !یلعنت کشمتی... می... آیعوض یآخ... لعنت-
 یباعث شد ناله دیچیکه تو وجودم پ یادیشدم، درد ز زیخمیکه ن نیهم یبلند بشم؛ ول نیزم یاز رو خواستمیم

 .دندیم غلتگونه یشدن و رو یهام جاراز چشم ،یگریاز پس د یکیها کنم و دستم رو به کمرم برسونم. اشک یبلند
. دادیگوشم رو آزار م زشیانگنفرت یهاقدم یدورم پخش شده بود. صدا دمیسف یموهام باز شده بود و موها بافت

کارش به عقب برگشت  نیسرم احساس کردم و سرم همزمان با ا یرو تو یریناپذسوزش وصف ستاد،یاز حرکت که ا
 .دیکشیبود و م دهیچیبلندم رو دور دستش پ یشدم که موها یمرد یهابه چشم رهیو من خ

 نیزم ی. کف دستم رو رودیلرزیبه غلغله افتاده بود و بدنم از شدت حرص م تیوجودم از شدت نفرت و عصبان تمام
 هام منتقل کردم و با خشم گفتم:بدنم باشه و نفرت وجودم رو به چشم گاههیگذاشتم تا تک

 .یشیم مونیکارت پش نیاز ا ؟یبه من دست زد یبه چه حق -
 م مچاله شد.و چهره دمیمنزجر دندوناش رو شن یباز موند و من بو یکبودش کم یهالبش باال رفت و لب یگوشه
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 .کنمینداره، خودم کوتاهش م یو درازه. اما اشکال دارشیهه! زبونت واقعاً ن -
کردم.  یفیضع یهام از درد جمع شدن و نالهچشم یشد و گوشه لیکه سرم به عقب متما دیکش شتریرو ب موهام

من، نگاه هــ*ـرز  یگلو بکیشدن س نییزمان با باال و پابه اشک نشه و هم لیتا تبد دمیگلوم رو بلع یبغض تو
 گلوم نشست. یادمونت هم رو

تا دلم  آوردمیم رو از کاسه در دیچرخیبدنم م یهـ*ـرزش رو که رو یهاچشم نینبود، االن ا ادیدرد کمرم ز اگه
 از خشم وجودم کم بشه. کمیخنک بشه و 

و درد کمرم به  شدینم یول امیب رونیدستش ب ریاز ز خواستمی. مسوختیم ادیز شدندهیخاطر کشموهام به یشهیر
 .زدیاتفاق دامن م نیا

 گفت: کیبه عقب برگردوند و خطاب به ج یرو کم صورتش
ونرم چرب یلقمه نیکارم که با ا ؟یقِسِر در بر یتونیتا با من مبارزه کنه، م یاریدختر بچه رو ب نیاگه ا یفکر کرد -

 .یبش مونیهزار بار از کار خودت پش یکه روز ارمیبه سرت م ییتموم شد، بال
 :دیچیلرزونش تو گوشم پ یصدا یول دمیدیرو نم کیج صورت

 ...یامروز رو آماده کرده بودم تا بهت بدم؛ ول ی. من پنجاه سکهفتهیب یاتفاق نیمن... اصالً قرار نبود همچ -
 و ادامه داد: دیحرفش پر نیب ادمونت

ها شونه از دادن سکه یخواستیم نیبنابرا ؛یمسافرخونه بود یتو کهیدرحال ،یستین نجایگفت تو ا شخدمتتیپ یول -
 !ستیمهم ن یول ،یکن یخال
 یکنم که پاش رو یافزارقبل خاک یقهیباال آوردم تا مثل چند دق یغفلت ادمونت استفاده کردم و دستم رو کم از

 با تمسخر گفت: شدیم شتریهام بانگشت یفشار کفشش رو کهیدستم نشست. درحال
به من  یداشتدستات  نیبا هم شم؟یم دهیسوراخ گز کیمن دوبار از  یچموش... فکر کرد یآ! آ! ملکه کوچولو -

 آره؟ ؟یزدیصدمه م
از  کرد،یدردناکم رو له م یهاو نوک کفشش، انگشت دادیکفشش رو به چپ و راست تکون م یپاشنه کهیدرحال

 :دمیشدت سوزش پوست دستم نال
 !ذارمی! حسابتو کف دستت میولم کن لعنت -
. خونمیچشمات م یهم درد رو از تو االننیمن هم ؟یتمومش کن یخوای. نمجنبهیهه! هنوز هم که زبونت م -

 .یازم طلب بخشش کن هیفقط کاف
 تکون دادم و گفتم: نیرو به طرف سرم

 .کنمیمثل تو، خُرد نم یارزشیغرورم رو مقابل مرد ب وقتچیهرگز! من ه -
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 .دمیکش یقیدستم برداشت که نفس عم یرو آروم تکون داد و پاش رو از رو سرش
 .دمیفرصت بهت م هی. اما من کردیم میو به ملکه تقد کردیمن بود؛ سرت رو با خنجر قطع م یجا یهر ک -

 یهاکرد. از برخورد انگشتش با لـ*ـب کیآروم به لـ*ـبم نزدچشمم حرکت داد و آروم یش رو از گوشهاشاره انگشت
 ادامه داد: یام حس انزجار بهم دست داده بود. با لحن اغواگرانهزده خی
 شب مهمون تخـ... کیکه  دمی! بهت اجازه مبایز طورنیو هم یتو جذاب -
و دستش رو  دیکه با پشت دستش محکم به صورتم کوب دمیو آب دهنم رو به صـورتش پاش دمیکش یادینفرت فر با

 یکه سکندر دمیپاش کش ریبه گزگز صورتم، پام رو ز توجهیفرصت استفاده کردم و ب نیکه از ا دیبه صورتش کش
 دمیلبم کش یولو شد. از جا بلند شدم و چندبار پشت دستم رو که پوستش داغون شده بود رو رو نیزم یخورد و رو

 لبم پاک کنم. یانگشتاش رو از رو یتا جا
 .ادیجرئت نکنه جلو ب یباعث شده بود کس شیبود و لحن عصب دهیچیمسافرخونه پ یادمونت تو یناسزا

. مردک پست چطور به خودش زدیدامن م تیعصبان نیبه ا شتریو لرزش تنم ب زدمینفس منفس تیشدت عصبان از
طور حرف بزنه و با لـ*ـذت اون دمیکنه؟ واقعاً فکر کرده بود من بهش اجازه م ییتقاضا نیاز من همچ دادیاجازه م
رو از دست دادم و هنوز  زمیدرسته که کارل عز اره؟یصورتم به حرکت در ب یبشه و دستش رو آزادانه رو رهیبهم خ
به من  یفیمرد رذل و کث نینشدم که اجازه بدم همچ حواسیب یاما اونقدر کنم؛یم یخاطر نبودنش عذادارهم به

 بده. شنهادیپ
 .ینیبیدختر جون؛ وگرنه بد م فتیباهاش در ن -
 در افتاده. یبا ک دونهینادون نم یدختره -
 کنه. یاحترامیبهش ب دهیاجازه نم یبه کس اون ادمونته! -
 ...و
قلبم پرورش  یادمونت رو تو ینهیاز قبل تنفر و ک شتریو من هر لحظه ب دندیچیپیگوشم م یها توصداها و حرف نیا
 .دادمیم

 دهیرو خم مگهید یراستم رو کامالً دراز و پا یپا کهیطورچمباتمه زدم. به نیزم یرو یناگهان یلیو بعد خ دمیپر یکم
اومد و ادمونت رو که قصد بلند شدن  رونیب نیزم ریاز ز یزینسبتاً کوچک و ت یکارم صخره نینگه داشته بودم. با ا
 پرت کرد. وارید یداشت رو به گوشه

چنگ انداخته بود و  کیسمت خودش معطوف کرد. به لباسِ جو نگاهم رو به دیکش یاخفه غیج ایکارم جول نیا با
رو  شدهیو نگاه ترس دیخواهرش رو به آغـ*ـوش کش فینح یجثه عیسر کی. جدهیترس دادیلرزش بدنش نشون م

 به من دوخت.
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تا مبادا مورد  انیکه جرئت نکردن به کمکم ب یتیجمع یصداها به توجهیاز اون دوتا گرفتم و ب یسخترو به نگاهم
 به ادمونت نگاه کردم. رن،یخشم ادمونت قرار بگ

بلند شه و کمرش رو صاف کنه. لباسش که  تونستیمانندش دوباره به ناسزا بلند شد و از شدت درد نمناله یصدا
 شده بود و موهاش آشفته شده بود. فیبود، کث یاز قرمز و مشک یبیترک
 کردیاون خودش نخواست. اون مرگ رو انتخاب کرد و موند؛ چون فکر م یدوباره دادم؛ ول یبهش فرصت زندگ من

 خوابش بکشونه.من رو به تخت تونهیجدال اونه و م نیا روزیپ
 ...توننیروت و تا م فتنیچندتا مرد تنومند ب دیکه با یقدر هـ... هستاون -
که  یشیآت یو بدنم مثل کوره دیرسبه اوج خودش  تمیعصبان زانیلحظه م کیچون در  دمیحرفش رو نشن یهیبق

 انیکه داشت تو وجودم غل یدرحال خروش یرویو به ن دمیاز خشم کش یادیکردن آهن بود، داغ شد. فرذوب یآماده
 اجازه دادم آزاد شه. کردیم

کم در کم. شهیکه چطور از پاها، زانوها و بدنم به دستم منتقل م کردمیقدرتمند رو حس م یرویحرکت اون ن انیجر
با هربار درخشش دستم  دمیسف یهوا معلق شدم. موها یکنده شد و رو نیکمال تعجب من و بُهت مردم، پاهام از زم

از خشمم رو به بدن کز کرده و نگاه مبهوت ادمونت  شدهگشاد یهاچشم کهیو من درحال خوردیم تابوچیهوا پ یتو
 زدم: ادیفر یادورگه یدوخته بودم، با صدا

 !ریتاوان گناهش رو پس بده؛ پس بم دیاکار باخط -
حرفم کف هر دو دستم رو کنار هم قرار دادم و آب که تو دست راستم و باد که تو دست چپم تشکل  افتنی انیپا با

از  یوارد بدن ادمونت شدن. در کسر شدن،یرفته منجمد مرفته کهیو درحال دندیچیهم پبه یشده بود، مثل گردباد
 زمزمه کرد: لب ریادمونت به من دوخته شد و ز یگرد شده یهاچشم هیثان
 امکان نداره... نیا -

و  اوردیناسزاهاش هم دل من رو به رحم ن یهاش و گاهو التماس ادهایفر یشد و حت لیتبد خیکم به کم بدنش
شد  یمثل پودر خیشد و  خاموش شهیهم یش برازده خیبعد جسم  یقهیاز خشم وجودم رو کم نکرد. چند دق یاذره

 .فتادهین یاتفاق نجایرفت. انگار که اصالً ا نیو از ب
ولو شد. احساس  نیزم یدوختم و بدنم رو ایو جول کیرو به ج میحالیخمـار از ب یهاشد و چشم حالیسست و ب بدنم

کردم و دستم رو  یارو درد گرفته. ناله یاون همه انرژ یشده و حاال جا یتنم بود، خال یقدرت تو یهرچ کردمیم
 ایتارم صبر نکرد تا جول یها. دست از تقال برداشتم و چشممنداشت رویاصالً ن یدادم تا بلند بشم؛ ول هیتک نیبه زم

 خودش رو بهم برسونه و بسته شد.
*** 
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 زدم: ادیفر یلندنسبتاً ب یبا صدا رفتمیسمت مو اون سمتنیتو اتاق به ا کهیو کالفه، درحال یعصب
تون، جادوگر ممکنه با اون کار احمقانه نیکنیفکر نم یول ن؛یتون آوردو منو به مسافرخونه نیدرسته که نجاتم داد -

 من باخبر شده باشه؟ یاالن از محل زندگ
 رهیخورد. خ یفیکار، تکون خف نیسبزش با ا یبه عقب پرت بشه و لباس نخ کیج یهابلندم باعث شد شونه یصدا

 کرد آرومم کنه. یسع میعصب یهابه چشم
 نییو بعد پا نیکردیو از اون گذشته؛ اگه استراحت م فتهیب یاتفاق نیهمچ هی میکردیبانو، ما واقعاً فکر نم دینیبب -
 .شدینم جادیا یافاجعه نیمسافرخونه بود و همچ یلیزمان تعط ن،یاومدیم

 نکهیکردم و بدون ا لیبدنم رو به جلو متما یکم رفتم،یو راه م دادمیتکونش م کهیرو باال آوردم و درحال دستم
 بدم گفتم: رییلحنم رو تغ

موضوع باخبر بودم، باز هم  نیاز ا یوقت یست. فکر کردمسافرخونه نجایا دونستمی! من نمیگفتیبه من م دیتو با -
 ن؟ییپا اومدمیم
 گفت: یفیظر یرو تکون داد و با صدا زشیر یبود، جثه ستادهیا کیفاصله از ج یکه با کم ایبار جول نیا

 .میرو ترک کن نجایچون قراره ا ست؛یمسئله مهم ن نیاز طرف ما بوده؛ اما ا یانگار! سهلدیبانو ببخش-
 میشونیپ ی. اخم توستادنیوجور کردن و آروم اسمتشون برداشتم که خودشون رو جمعبه یو قدم ستادمیحرکت ا از

 :دمیشدم نگاهشون کردم. پرس جیاز حرفش گ دادیحالت صورتم نشون م کهینشست و درحال
 ه؟یحرف چ نی! منظورت از ا؟یچ -

 .دیکش یقیبه برادرش انداخت و با سر اشاره کرد تا اون جوابم رو بده. نفس عم ینگاه ایجول
پر از جاسوسه و تا االن حتماً جادوگر متوجه ورود شما به روستا شده.  نجای. امیدارنگه نجایشما رو ا میتونیما نم -

. باعث افتخارمونه اگه کمک ما میو بهشون ملحق بش میکن دایدوستان شما رو پ میبتون دی. بامیبر نجایاز ا دیپس با
 .دیریرو بپذ
شکمم قفل کرده  یرو رو مگهیدستم د کهیو دهنم گرفتم و درحال ینیب نیصورتم؛ ب یرو مشت کردم و جلو دستم

حساب مجبور  نی. با ادونستمیرو نم هیو بق تایر یمن جا یول م؛یرفتیم نجایاز ا دیبودم به فکر رفتم. صددرصد با
با  دیفعالً نبا یرو به دست آوردم؛ ول روهامیتا دست جادوگر به ما نرسه. درسته که ن میبه دل جنگل پناه ببر میبود

 منتظر فرصت مناسب باشم. دیرو بشم. باهنوز زوده که باهاش روبه گفتیبهم م یحس هی جادوگر رودررو بشم.
 .میتأمل کن دیلحظه هم نبا هی ی. حتمیبر نجایاز ا دیبا االننی. همنیبردار ازتونهیمورد ن یالهیاگه وس -

 یرو که با خودم از کلبه یکیکوچ فیسمت تخت رفتم و کرفتن. من هم به رونیاز اتاق ب عاًیگفتن و سر یاباشه
 رو باز کردم. فیبرداشته بودم رو برداشتم و قفل ک امیلیو
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 رو کنار عصا گذاشتم. فیکارل تو روز تولدم بود رو برداشتم و ک یهیرو که هد یگردنبند
و  دمیکش یمونده. آه ادگاریکه از عشقم برام به هیزیچ نیآخر نیبند نگاه کردم. احسرت و اندوه به اون گردن با

 .شدینم یکنه؛ ول زونیرو به گردنم آو نیبند زدم. دوست داشتم کارل خودش ابه گردن یابـ..وسـ..ـه
. من اگه اون روز از دادمیضعف نم یبه خودم اجازه ،یخواستم زمان به عقب برگرده و من اون روزِ لعنت بارهاوبارها
 .افتادیشوم نم اتفاقات نیهرگز ا کردم،یهام استفاده متمام قدرت

بهم داد.  یخوب یلیپالک با پوستِ تنم حس خ یِکردم. برخورد سرما زشیبند رو باز کردم و به گردنم آوگردن قفل
 لبم نشوندم و زمزمه کردم: یگذاشته بود، رو شیرو به نما میرو که غم درون یمحو یلبخند

 کارل رو برگردونم. دیهرطورشده، با -
که در حقم کرد رو  یکار دی. من باکنهیو داره من رو نگاه م شمهیکارل پ کردمیگردنبند احساس م نیداشتن ا با

 کنمیاز االنم م تریمن پرت کرد و از من محافظت کرد، حاال من خودم رو قو یجبران کنم. اون روز خودش رو جلو
 .رمیگیهمسرم رو از اون زن منفور م از یو دور م. انتقام فرزند از دست رفتهرمیتا انتقام اون روز رو بگ

با  یاروزهیرنگ ف بیکنه رو برداشتم و به ترک هیخواسته بودم برام ته ایرو که بعد از بهوش اومدنم از جول یلباس
م شونه یرو بستم و رو فیها کگذاشتم و بعد از مرتب کردن تاج براقم و سکه فینگاه کردم و بعد داخل ک دشیسف

 دن کرد.یرو برداشتم که عصا شروع به درخش یوبچ یانداختم. عصا
بود؛  بیاز اون همه عجا یکیکوچ یچشمه نیبودم که ا دهید زیو سحرآم بیغربیعج یزهایقدر چمدت اون نیتو ا

 باعث تعجب و بُهت من بشه. تونستیپس نم
 باال دادم و زمزمه کردم: یکنجکاو یاز رو یرو کم ابروهام

 .دمیحال ندرو تا به هشیعصا واقعاً خاصه. اصالً شب نیا نکهیمثل ا -
ها وجود طرح نیمن بهش دست بزنم، ا نکهیعصا نگاه کردم. مطمئنم قبل از ا یدرخشان رو یهادقت به طرح با

 .دیدرخشیدر اومده بود و م یعصا به رنگ آب یرو چیدرپچیپ یهاحاال اون طرح ینداشت؛ ول
 یو با هربار درخشش، مثل ستاره زدنیها برق مکردم. اون طرح کیعصا رو گرفتم و به صورتم نزد یدست دو

 .شدنینور مپرنور و کم یزنچشمک
دستم  یعصا رو تو نیحال ا. تا بهدمیطرح براق کش یرو اطیهام رو آروم و با احتنوک انگشت یکنجکاو یرو از

 ها و درخشش رو نداشت.طرح نیبودم و مطمئنم که تو دست اون هم ا دهید امیلیدست و ینگرفته بودم؛ اما تو
ها نگه داشتم و ضربان قلبم باال رفت. بدنم گر گرفته بود و باال اون طرح یمتریلیانگشتم رو در چند م ناخودآگاه
 فته؛یب ستیقرار ن یاتفاق چیکنم که ه لیکردم به خودم تحم ی. سعکردمیاحساس م یخوببدنم رو به یرفتن دما

 افتاد! یول
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 یکردم و در آن واحد که تو اتاق بودم، تونستم صحنه یسرد بود، بدنم لرز خ،یتکه  کیها که مثل لمس اون طرح با
 گوشم بشنوم و بزاق دهنم رو ببلعم. یکه باعث شد ضربان قلبم رو از تو یا. صحنهنمیرو بب یاگهید

 م:زده گفتتکون دادم و وحشت نیرو به طرف سرم
 امکان نداره! نینه! ا نه -

 . قلبم، قلبم...شدیاتاق پرت کنم، نم ینقطه نیترکار کردم تا عصا رو از خودم دور کنم و به دورافتاده هر
 شدی. باورم نمادیاالن از کاسه در م کردمیقدر گرد شده بود که حس مهام اونو چشم زدیدهنم م یداشت تو قلبم

 یهاغیج یو صدا سوزوندیآتش پوستم رو م یکه گرما یقدر واقعبود! اون یبود؟ آره واقع یواقع .فتهیاتفاق داره م نیا
 .آوردیم دو قلبم رو به در دادیدردناکش گوشم رو آزار م

 .گذاشتیرو نم یشک چیه یقدر واضح بود که جاصحنه اون یاتاق مسافرخونه بودم؛ ول یتو
 من... یمن! خدا ی! خدایسرشون اومده؟ وا ییبال نیافتادن و همچ ریها گاون یعنی

. افتادیاتفاق نم نیا دادمی. من اگه اون روز از خودم ضعف نشون نمذاشتمیتنهاشون م دیمقصر بودم. من نبا من
 جادوگر شدن. ریها هم اسدره افتادم اون یتو یحتماً وقت

 شیآت یهاشعله یول ه؛یباور کنم که واقع خواستمی. نمکردیم شتریجادوگر نفرتم رو ب یمنزجرکننده یهاخنده یصدا
 کردیباور رو در من زنده م نیا دن،یکشیم جونشیخودشون رو به رخِ تنِ ب یو برتر شدنیور مکه هرلحظه شعله

 .هیواقع یکه همه چ
م چونه یصورتم سر خوردن و راهشون رو از کنار لبم تا رو یرو یگریپس از د یکیهام زدم و اشک غیزدم... ج غیج
 بسته بود. خیدرست مثل بدنم که  د؛یلرزیکردن. دستم م دایپ
رو بهش  یو زندگ کردمیحرکت آتش رو کنترل م کیاونجا بودم و با  خواستی. دلم مدمیکش غیته دل ج از

. من دستم شدیزنده بمونه؛ اما نم تونستیتا اون م بردمیم نیتنومند رو از ب یچوب رکیحداقل ت ای. گردوندمیبرم
 اوج درد! یعنی نیو ا دیرسیبهشون نم

هام مقطع و . نفسکردیم ینیقلبم سنگ یمثل اون تو یخاطر از دست دادن دوست مهربون و دلسوزکه به یدرد
چون من اونجا نبودم.  دنینشن کدومچیصدا زدم؛ اما ه ادی. چندبار اسمش رو با فراومدیم رونیاز دهنم ب ونیدرمیکی

 .دمیکشیو عذاب م دمیدیمن فقط اون صحنه رو م
 یجهیو تا عمق وجودم بسوزم و نت نمیهام قرار داده بود تا ببرو مقابل چشم یاصحنه نیمن همچ هیتنب یخدا برا انگار

 بود. نیترـناه گـیاون ب. رهیاون بم خواستمی. من مقصر بودم. من نمنمیخودم رو بب یتیمسئولیب
که به اتاق اومدن، با  کیو ج ایهام نکردم. جولاشک لیپس زدن س یبرا یخدا رو با ضجه صدا زدم و تالش اسم

 نگاه کردن. زدمیوجدان ضجه مکه از شدت عذاب یوحشت زده و نگرانشون به مَن یهاچشم



 ر

 

69 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 الهه یخی

 .زیدوست مهربون و عز کیخاطر از دست دادن و صدام گرفته بود و خش داشت. حالم بد بود. بد... به دیلرزیم بدنم
حجم از درد رو  نیا تونستیم یسر عشقش اومد؟ دلش چطور ییچه بال دیهم اونجاست؟ د مونی!... سامونیسا آخ

ست، زنده کردمیبودم هنوز باور نداشتم اون مُرده و فکر م دهیهام دچشم یتحمل کنه؟ من که مرگ کارل رو جلو
 کرد؟یم کاریچ مونیحاال سا

که عشقش  رحمهیقدر بمطمئنم اون یباشه؛ ول یجورجادوگر اون رو اول کشته و بعد هلن رو کشته؟ کاش اون یعنی
 .کُشهیهاش مچشم یرو جلو

 جادوگره( ریکه فقط هلن اس دونهیهمه رو باهم گرفتن. نم کنهیفکر م ارانای)ت
دردناکش رو  یهاغیها جدارم که تا مدت نیقیگرفت و سوخت و من  شیهلن آت یهام بدن کبود و زخمچشم مقابل

 .زمیریو اشک م شنومیگوشم م یتو
 ...رید یتموم شد؛ ول باالخره

لبم تلنبار شده بود عصا رو ق یکه رو یدستم رها شد. با ناراحت یتو خی کهیت کیعصا خاموش شد و مثل  درخشش
 .ستادیافتاد و از حرکت ا نیزم یبرخورد کرد و رو واریپرت کردم که به د واریسمت دبه
 :دیش پرسزدهبا لحن وحشت کیج
 !نیافتاده؟ بانو جواب بد یشده؟ چه اتفاق یچ -
 رو از گلوم خارج کنم. دمیشنیزور م دارم رو که بهخش یم فقط تونستم صداحال نزار و آشفته با
 زد. شیزنده آتجادوگر، هلن رو زنده -

*** 
 زیاطرافم رو آنال کهیسرم برداشتم و درحال یکاله شنل رو از رو یو متوقفش کردم. به آروم دمیاسب رو کش افسار

 خطاب به اون دونفر گفتم: کردمیم
تا  میو به مردم کمک کن میکن دایرو پ گهید نیسرزم سهراه ورود به  دی. بامیفتیو بعد راه م میکنیاستراحت م نجایا -

 نشه. مالیخون دوستانم پا
رو  ینیبار هزارم بغض سنگ یهام اجرا شد و من براچشم یزنده جلو یشیمثل نما نیو غمگ ییاون اتفاق کذا دوباره
 گلوم خونه کرده بود رو پس زدم تا سد مقاومتم نشکنه. یکه تو
 یسمت درخت کاج تنومندتا به دمیفرستادم و افسار اسب رو کش رونیبه آه بود رو ب هیشب شکیلرزونم رو که ب یصدا

 پهن بود برم. نیزم یبزرگش رو یهیکه سا
بارم رو به . نگاه سست و غمستادمیایکارم م یو مثل قبل پا کردمینم یشونه خال تمیبار مسئول ریاون روز از ز کاش

 دوختم و لب زدم: ایجول
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تا استراحت  میدیها آب مو به اسب میخوریغذا م ی. کمدیجا بذار نیالزم رو هم لیوسا کیبا کمک ج ،یجول -
 .میفتیکنن، بعد راه م

 ش گفت:گونهو بچه فینح یبا صدا ایجول
 چشم بانو! -
 فرستاد،یشنلش رو با دست به عقب م یبلندا کهیاومد و درحال نییپا رنگشیااسب قهوه ینرم و با مهارت از رو یلیخ

 رو گرفته بود داد. دشیسف-اهیکه افسار اسب س کیو به ج دیافسار اسب رو کش
اومدم.  نییرو کنار زدم تا در فرصت مناسب دوباره از نو موهام رو ببافم و از اسب پا میشونیپ ینازک رو یِتار مو چند
 و نگاهش کردم. دمیرتش پخش شده بود کشصو یبلندش رو یموها یبه صورت اسب که طره یدست

بسته بود. حاال  نیصورتش رو آز دشیبلند سف الیبود و  دهیکش ریمن رو به تصو یچهره شیدرشت مشک یهاچشم
 باهاش حرف بزنم: تونستمیدست آورده بودم مهام رو دوباره بهکه قدرت

 ه؟ی! اسمت چبایدختر ز -
 و با زبون خودش گفت: دیآروم کش یاههیش
 من. یاسمم الماسه بانو -

 زدم و گفتم: یرنگکم لبخند
 ؟یشناسی. من رو مدرخشهیو براقت که مثل الماس م دیمخصوصاً به تن سف اد،ی. بهت میدار ییبایالماس... اسم ز -
 !میبشناس دی. چون باشناسنیشما رو م نیموجودات چهار سرزم یبله بانو. همه -

 :دمیگونه پرسو سؤال دیباال پر یاز فرط کنجکاو ابروهام
 من رو بشناسن؟ دیبا یچ یبرا -
 .دیفهمی. زمانش که برسه، خودتون ممیبه شما بزن یحرف میسؤال معذورم. ما اجازه ندار نیبانو! از جواب به ا دیببخش -

االن هم  یول است،یقضا نیپشت ا یرو مهار کنم؛ گرچه دوست داشتم بدونم چه کس میکردم کنجکاو یسع
 .زدینم یحرف یکنم، چون کس یکار تونستمینم
 .نیفتی. ممکنه تو دردسر بهیکیتار یروهایپر از ن نجای. ادیبهتره مراقب باش -

 تکون دادم. یسر
 یها آوارگ. مطمئن باش تقاص سالکنهینم دمونیتهد یهام رو دارم و خطرنگران نباش الماس! من حاال قدرت -

 .دنیمردم رو پس م یو بدبخت
 دستش دادم. رو صدا زدم و افسار الماس رو به کیهام آورد. جلب یرو رو تیهاش، لبخند رضاچشم درخشش

 دور کنن. نجایاستراحت کنن تا بتونن ما رو حمل و از ا دیها بااسب نیشون آب بده. ابه همه -
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 گفت: دیکشیافسار رو م کهیتکون داد. درحال یسر
 دنبال آب. فرستمیرو م ایتپه رودخونه داره. االن جول نیا نییپافکر کنم  -
 آوردم. رونیشنل ب ریجا کردم و عصا رو از زم جابهشونه یشنل، رو ریرو از ز فیک
 ست ممکنه زورش نرسه سطل آب رو بلند کنه.بچه یلی. خرمیم ایمن همراه جول -
 :دمیشدم و پرس جیالعملش گعکس نینگاهم کرد. با ا دهیبرچ یهاحرفم نگاهش زار شد و با لب نیا با
 ناراحت شد؟ تافهیافتاده؟ چرا ق یاتفاق -

 تکون داد و از من فاصله گرفت. نیرو به طرف سرش
 افتادم. یاتفاق هی ادیبانو.  ستین یمشکل -

 گفتم: ایرفت تا مرتبشون کنه. من هم سطل رو برداشتم و به جول لیسمت وسادرخت بست و به یرو دور تنه افسار
 .میاریآب ب میبهتره ما هم بر -
بلند کرد. به دنبال من راه افتاد  نیرو از زم میرو که همراه خودمون برداشته بود یاگهیگفت و سطل د یاذوق بله با

 شدم. یدنبال آب راه به مرگ دردناک هلن دوباره ذهنم رو مشغول کرده بود کهیو من درحال
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
از ده سال از کاشتنشون  شتریداشتند و مشخص بود ب ینسبتاً کوچک یرو که تنه یفیضع یهابا نگاهم درخت کهیدرحال

 :دمیپرس اینظر گرفته بودم از جول ریرو ز گذرهینم
 ن؟یکنیاون مسافرخونه رو اداره م ییتو چند سالته؟ پدر و مادرت کجا هستن؟ تنها یجول -

 طنتیگردش رو که از ش یهازد و چشم یباعث شد نگاه متعجبم رو بهش بدوزم. لبخند نخود وارشطنتیش یصدا
 رو بهم دوخت و گفت: زدیبرق م

پشت سر هم سؤال  نیدار طورنیشغول کرده که اذهنتون رو م یادیز یهامدت سؤال نیآروم بانو. مشخصه تو ا -
 ه؟ی. حاال اسم خودتون چنیکنیم

 دادمیدستم تاب م یسطل رو تو کهیروم کردم. درحالروبه ینثار دختر کوچولو ییکردم و پررو رتیاز ح یاخندهتک
 گفتم: دادمیخودم رو تکون م وارطنتیو ش

 من جواب بده! یهاسؤال. حاال تو به نهیصدام کن. اسمم ا ارانایت -
 بهم زد و با همون لحن شادش گفت: یآروم یحرفم تموم بشه تنه نکهیاز ا قبل

 و... یملکه شد یجون چندسالته؟ چطور ایخب ت -
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من نگاهم به  یبه حرکتش ادامه داد؛ ول یطورنی. اون همستادمیگرد شده نگاهش کردم و از حرکت ا یهاچشم با
 شنلم بود که مچاله شده بود. یرو ایجول یتنه یجا

 هیبه خودم روح یکردم کم یدلم نشسته بود، سع یتو یمیغم عظ نکهیشد. با ا یپلک زدم. چقدر زود خودمون آروم
از خودم ضعف نشون بدم جادوگر موفق  یابگذارم. اگه لحظه جوابیپا پس بکشم و مرگ دوستانم رو ب دیبدم. نبا

 مرگ... یمرگ هستم! آره باز یباز نیا یو من تا ابد بازنده شهیم
بود  روزیکه تا به امروز فقط جادوگر پ یهام کرد. بازرو از من گرفت و من رو سوگوار از دست رفته زانمیکه عز یباز

جواب  دیهستم و جادوگر با یباز روزی. از امروز من پدمیم رییرو تغ یباز نیاز امروز من سرنوشت ا یو من بازنده؛ ول
 .رهیرو بگ شیگستاخ نین اشکدندون

. چندتا دیکش رونیکه توش غرق شده بودم ب یگرفت من رو از فکر یو موهام رو به باز دیجنگل وز یکه تو یباد
که از من دور شده بود راه  ایسر جولتا زمان و مکان رو بهتر درک کنم و بعد پشت دمیسرهم کش ِپشت قینفس عم

 نیزم یو رو شدندیها جدا مهرچند کم، از شاخه هاو برگ درخت خوردیافتادم. شنل لباسم با هربار وزش باد تکون م
من بنا شده بود  یایدن یکه رو ایدن نیو من شش ماه کامل رو تو ا دیرسیکم داشت از راه مکم زیی. پاختندیریم

 کرده بودم. یزندگ
 یداشت نگاه کردم. آب زالل و شفاف انیتپه جر نییکه پا یعمقو کم کیکوچ یبه رودخونه میرفت نییپه که پات از

 داشت من رو به وسوسه انداخت. انیکف رودخونه جر یهازهیرسنگ یکه رو
 یمواظب بودم عصا که رو کهیگذاشتم و کنار رود زانو زدم. دستم رو داخل آب فرو بردم و درحال نیزم یرو رو سطل

 .دمیاز آب رو نوش یکردم و مقدار کیدستم رو به لبم نزد فته،یرودخونه ن یزانوهام گذاشته بودم تو
بازش کردم دوباره دستم رو پر از آب  نکهیهام رو ببندم و بعد از اچشم هیو دلچسبش باعث شد چندثان نیریش طعم

 کردم و وجودم رو خنک کردم.
به خودم  نکهیو قبل از ا دیشلپش به گوشم رس یو صدا دیآب پر یتو یب رو تموم کنم؛ جسم بزرگآ نکهیاز ا قبل

حالش خوش یهاو خنده کردیآب بپربپر م یدوختم که تو ایشد. نگاه متعجبم رو به جول سیسروصورتم از آب خ ام،یب
رنگ نشستم. زانوهام رو جمع کردم و دستم سبز یهاچمن یبود. از رودخونه فاصله گرفتم و رو دهیچیپ طیمح یتو

 رو دورشون حلقه زدم.
 یاقهیبره. چند دق نیاز ب یسیباعث شده بود که اون خ دیخورش یحدواندازهیب یگرما یشده بود؛ ول سیخ یکم لباسم

 اومد. رونیکرده بود از رود ب سیخودش رو کامالً خ نکهیبعد از ا ایرو اونجا نشستم و جول
 من شد و با لحن شادش گفت: کیخنده نزد با
 ؟یومدیداد. پس تو چرا ن فیک یلیخ -
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 گفتم: فقط
 .فتنیم قیه تعوبشدنم اونا  ماریدارم که با ب یمهم یبشم. من کارها سیخ ادیدوست ندارم ز -

 گفت: مقدمهیشد. ب رهیلبخند ساده زد و بعد بهم خ کی فقط
 و پنج سالمه! ستیمن ب -

 :دمیلحنم پر از بُهت بود پرس کهیابروهام رو باال فرستادم و درحال یو سؤال متعجب
 ؟یدید نهیخودت رو تو آ یبار ک نیآخر ؟یکنیم یشوخ یدار ؟یگیم یچ -

 پاش دوخت. ادامه دادم: ریز یهاتکون داد و نگاهش رو به چمن نیکرد و سرش رو به طرف یاخنده تک
 نبود. یجالب یست. اصالً شوخبچگونه یلیت خچهره -
. آروم موهاش کردیشده بود و آب ازش چکه م سیخ شیفرفر یبار سرش رو باال گرفت و بهم نگاه کرد. موها نیا

 و شروع کرد. دیکش یقیبود رو باال فرستاد و نفس عم دهیچسب شیشونیرو که به پ
کردن با گرفتن جون  یبودن سع صیاز اونا که حر یما باز شد تعداد یایسحروجادو به دن یکه پا شیچند سال پ -

شب به  هیمونده بودن،  یکه باق یبا کمک مردم کشته شدن و تعداد اندک شونیکنن. تعداد ادتریمردم قدرتشون رو ز
 ما حمله کردن. یروستا

کرد  تینگاهش به لبخندش سرا بیلبش بود. غمِ عج یرنگش همچنان رولبخند کم یرنگ غم گرفت؛ ول نگاهش
 یپا شده بود. انگار گوبه ییهاش غوغاو رفت. تو چشم دیلبش پر کش یهم از رو کیلبخند کوچکم همون و کم

 بود. دهیکش ریهاش آشوب اون روز رو به تصوچشم اهیس
که  یقبل رو نداشت. درست مثل گل یشاداب گهیبود. لحنش د یاگهید یحواسش جا یبه رودخونه زل زد؛ ول صاف

 پژمرده باشه، صداش هم پژمرده شد.
کار  نیمحافظت کنن؛ اما ا کیکردن از من و ج یسع یلیشد. پدر و مادرمون خ دهیکش شیجا به آتاون شب همه -

سوخت و به خاکستر  شیآت یما تو ی. روستادمیرو به چشم د یجونشون تموم شد. اون شب جهنم واقع متیبه ق
 یو از اون باال همه جا رو بررس دندیچرخیمهوا  یها توکامالً مخروبه شد، ساحره روستا نکهیشد. بعد از ا لیتبد

خودشون رو به  هایلینداشتن. خ یو اگه مرده بود باهاش کار گرفتندیزنده بود، جونش رو م ی. اگه کسکردنیم
خودم رو به مرگ زده بودم . من هم کیها خودشون رو نجات بدن؛ مثل من و جمردن زده بودن تا بعد از رفتن ساحره

هاشون بودن و چشم دهیپوش دشونیبلوز سف یرو از رو یبلند بنفش یرو که ردا هیاون موجودات کر یرچشمیو ز
 .کردمیبنفش بود نگاه مبه رنگ دستکی

 مهین یهاپلک یولو شده بود. از ال نیزم یما رو یچند متر یمرده بودن و جسدشون تو یعیو مادرم به طرز فج پدر
 سخته؟ دهیدر یهااون جسم دنیچقدر د یدرک کن یتونی. مدمیدیشون رو متکهبازم بدن تکه
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 یها آروم از توبدم. اشک شیداردل یبگم و چطور یچ دونستمی. نمرهیچونه و لبش باعث شد قلبم درد بگ لرزش
 کردن. سیو صورتش رو خ دندیغلت نییهاش پاچشم

بد،  یبا زنده کردن اون خاطره خوامی. نمیدیکش یبفهمم که اون لحظه چه درد تونمی. میبهتره ادامه ند ایجول -
 ادامه ند... گهی. ددمیت پرسحالت رو دگرگون کنم. متأسفم که از گذشته

 :دینال هیبا گر یادار و دورگهخش یهام، با صدابه جمله توجهینداد حرفم تموم بشه و ب اجازه
. اون زمان من فقط شونزده رمیانتقام مرگ پدر و مادرم رو بگ خواستمیرو لو ندم. م هیبقنتونستم مقاومت کنم و  -

نامحسوس سرش  یلیکنم و خ کاریچ خوامیم دیبود، فهم دهیکم از من دراز کش یکه با فاصله کیسال داشتم. ج
 غیبود رو برداشتم و با ج رو که کنار دستم یبزرگ گمن به حرفش گوش نکردم و سن ینه تکون داد؛ ول یرو به معن

 یسمتم هجوم آوردند و دود ناشبه یکارم باعث شد توجه چهارتا ساحره به من جلب بشه و همگ نیاز جا بلند شدم. ا
خاطر که پدر و مادرم رو کشته بودم پرت کردم که به یاسمت ساحرهاز پروازشون هوا رو پر کرده بود. سنگ رو به

گفت من  شونیکی. هر چهارتاشون من رو محاصره کردن. دیکش یادیخم شد و فربودن کارم صورتش ز یگهاننا
سمتم پرت کرد که باعث به یبزرگ شیکه قاتل پدر و مادرم بود آت یاساحره ینداشته باشن؛ ول یم و با من کاربچه
تا کرده، بعد از رفتن اون سه یکه از من طرفدار یاگفت ساحره کیج یول دم؛ینفهم یچیبشم. اون روز ه هوشیشد ب
 هیبمونه و روحم، روح  یوسال باقم تو همون سنکار باعث شده تا من چهره نیکرده تا من زنده بمونم؛ اما ا یکار

 ساله باشه. 25دختر 
هاش که تو صورتش رو دنبال کردم و به چشم یرو یفرستادم. رد اشک خشک شده رونیرو همراه با صدا ب نفسم
 فرو رفته بود نگاه کردم. یاز سرخ یاهاله
 گفتم: یرنگبودن. با لبخند کم دهیهم چسبخاطر اشک، بههاش بهقرمز شده بود و مژه هیاز شدت گر شینیب نوک

 که تو گذشته واست افتاده. یاون اشکات رو پاک کن. من واقعاً متأسفم بابت اتفاقات -
 شد،یم دهیسمت اون اتفاق کش. فکرش مدام بهدیبه صورتش کش یهاش رو پاک کرد و دستپشت دستش چشم با
که  دمیدیمن م قیدقا نیو تو هم شدیم رهینقطه خ کیرو به  یطوالن قیچون دقا دم؛یفهمیهاش مرو از چشم نیا

 از اشک شده. زیهاش لبرچشم
باهاش حرف  یامتقاعد کنندهبه صورتش زدم. با لحن آروم  یبخش نانیش گذاشتم و لبخند اطمشونه یرو رو دستم
 زدم:

رو از دست دادم. همسرم رو و  زانمی. من هم مثل تو عزرمیرو بگ زانتیتا انتقام مرگ عز دمیمن بهت قول م ایجول -
 شکمم درحال پرورش بود رو از دست دادم. یرو که تو یاچندماهه نیجن
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به  دینبا گهیاما د کردم؛یهردوتاشون رو حس م یخال یبرآمده نبود گذاشتم. جا گهیشکمم که د یرو رو دستم
ببرم.  نیاز ب شهیهم یفطرت رو برابه فکر انتقام باشم و جادوگر پَست دیبا بعدبهنی. از ادادمیم تیاحساساتم اهم

 ادامه دادم:
مانع از جلو  کیو محکم باشم تا اتفاقات کوچ یدارم قو یسع یول کنه؛یم ینیداغ هردوتاشون رو دلم سنگ نکهیبا ا -

کنم و اشک  یدوستانم سوگوار طورنیهمسر و فرزندم و هم یها براو ساعت نمیبش تونمیرفتن من نَشَن. منم م
اما اگه  ذاره؛یو حق جادوگر رو کف دستش نم کنهینمحال رو خوش ی. کسکنهیرو درست نم یچیه نیاما ا زم؛یبر
حال کنم و همه رو خوش تونمیباشم و با قدرت جلو برم، متحدانم رو بشناسم و همه رو دور هم جمع کنم، م یقو

که فراتر از حد خودشون قدم بر ندارن. حاال تو هم  هیبق یبشه برا یحق جادوگر رو کف دستش بذارم تا درس عبرت
و فقط  شهیدرست نم یچیو فکرکردن به گذشته، ه کردنهی. با گریریانتقام بگ یتا بتون یباش یقو دی. بایمثل من

 .یدیخودت رو آزار م
 زد و سرش رو تکون داد. از جا بلند شد که نگاه من رو هم همراه خودش باال برد. گفت: یمحو لبخند

به دشمنانم بفهمونم  دی. من بارمیرو که از من گرفتند رو پس بگ یخوش یانتقام روزها دی. من بایگیآره تو راست م -
 کنن. دیم رو تهدخانواده دمیکه بهشون اجازه نم

احساس  گهید کس،چیه نکهیا خواستمیرو م نیمن نقش گرفت. من هم یهالب یرو یبخشتیبار لبخند رضا نیا
 من باشه. یبرا یهمراه خوب تونهیدست آورده، م که از االن به یاهیدختر با روح نیبودن نکنه. فکر کنم ا فیضع
 گفتم: فتهیب نیزم یباشه، رو دهیبهش چسب یزیتا اگه چ دادمیلباسم رو تکون م کهیجا بلند شدم و درحال از
 یبه اهداف دنیرس یبمون. برا یپر قدرت و باانرژ طورنیدارم؛ پس هم ازیمثل تو ن یخوبه! من به کمک دوست نیا -

 تو حساب کنم. مگه نه؟ یدوستانم همراهم باشن. فکر کنم بتونم رو دیسر دارم، با یکه تو
سمتش گرفته بودم انداخت. مکث به دستم که به یسمتش گرفتم و بالبخند نگاهش کردم. نگاهبعد دستم رو به و

 من هم دور مچش حلقه شد. یهامچ دستم رو گرفت و انگشت ،یکرد و با تبسم کوتاه یکوتاه
 من کنارتم. فته،یکه ب یالبته! هر اتفاق -

بفهمم چرا  تونمیکنم؛ م دایرو پ شونیباشم. اگه مکان قبل نیچهار سرزم یدنبال مرزها دیرو تکون دادم. حاال با سرم
 کنم. دایرو پ یبعد نیراه ورود به سرزم تونمیم ایرفتن،  نیاز ب

 گفتم: نیخشک شده بودن؛ بنابرا ایجول یموها
 .میکرد رید یلی. خمیبهتره برگرد گهید -

و بعد از  ستادمیسمت رودخونه رفت. من هم کنار رودخونه اآره تکون داد و سطل رو برداشت و به یرو به معن سرش
 کارم رو شروع کردم. دم،یکش یقینفس عم نکهیا
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 یادیلحظه دستم رو با شدت باال بردم که مقدار ز کیزمان در کنار هم از چپ به راست بردم و در دستم رو هم دو
 گرد شد. ایجول یهاهوا معلق موند و چشم یاز آب رودخونه تو

 .میندار شتریما که دوتا سطل ب م؟یدارنگه میخوایم یهمه آب رو تو چ نیا -
 وجور بشه گفتم:تا آب جمع دادمیرو انجام م ییهابا دستم حرکت کهیکردم و درحال یاخنده تک

 .ارانامیم. من تهست یکه من ک یفکر کنم تو فراموش کرد -
ادامه  کردمیبا نفسم باد سرد رو به آب منتقل م کهیش رو از نظر گذروندم و درحالزدهبُهت یهازدم و چشم یچشمک
 دادم:

 از هم جداشون کنم. تونمیم ایکنم و  بیعناصر رو با هم ترک یبه راحت تونمیعناصر! من م یملکه -
قرار داشت نگاه کردم. خوب شده بود.  نیزم یکه درست کرده بودم و رو یبزرگ یخیکه تموم شد به قالب  حرفم

هام نابود کردن قدرت بیکشفش کردم که ادمونت رو با ترک یوقت یقدرت رو به دست آوردم؛ ول نیچطور ا دونمینم
 کردم.

 یهاو چمن ختیر نیزم یاز آب رو یرها کرد که مقدار نیزم یدستش رو رو یپرِ تو یهاسطل یبا شگفت ایجول
 کرد. سیسبز رو خ

 دادینشون م کردیم تیهدا یخیسمت قالب و اون رو به شدیکنده م نیزم یاز رو ینیآرومش که به سنگ یهاقدم
رو لمس کردن،  خیکه سر انگشتاش  یدراز کرد و وقت خیطرف هاش رو بهانگشت اطیکه چقدر تعجب کرده. با احت

 ش گفت:برداره به من نگاه کرد و با همون خنده خی یدستش رو از رو نکهیو بدون ا دیخند زدهرتیح
 ؟یکار رو کرد نیا یچطور ؟یشده. چطور لیتبد خیواقعاً به  نی! اخهی -

رها شده بود رو با دستم باال فرستادم که دوباره  میشونیپ یرو که رو دمیسف یکردم و چند تار از موها یاخنده تک
 گفتم: طنتیو با ش دمیکش یبرگشت. پوف شیقبل یخورد و سرجا زیل

 !بیمنه. قدرتِ ترک یهااز قدرت گهید یکی نمیخب ا -
 ها اشاره کردم و ادامه دادم:دستم به سطل با
 .ارمیرو م نیرو بردار، من ا نایتو ا -
بزرگ انداخت  خیبه  یها و بعد نگاهبه سطل یفاصله گرفت و نگاه خیاشاره کردم. از  یخیبعد با دستم به قالب  و

بزرگ و  خی نیاومده که چطور قراره ا شیسؤال تو ذهنش پ نیها نگاه کرد. مطمئن بودم االن او دوباره به سطل
 رو با خودم حمل کنم. نیسنگ

 خیکردم و باال بردم که  تیهدا خی ریباد رو به ز انینشون بدم چقدر قدرت دارم، با چند حرکت ساده، جر نکهیا یبرا
 ختیهم رافکارم رو به ایبلند جول غیبودم که ج خیهوا در اطراف  انیکنترل جر ریآسمون معلق موند. درگو  نیزم نیب
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خورد شده  یهاخی زیر یهاولو شد و دونه نیزم یبزرگ رو خی تکهاون  ه،یو تمرکزم رو از دست دادم و در چند ثان
 .دیبه اطراف پاش

رو به لباسم حس  خی یهابه صورتم نخوره. برخورد تکه یابرگردوندم و با دستم پوشوندم تا صدمه عیرو سر صورتم
برخورد کرد  نیبا زم خیکه  یهنگام یالماس خورد شده بود؛ به اندازه یها که مثل صدااون زیر یو صدا کردمیم

 بلند نبود.
وار سرم رو تکون امالً پودر شده بود نگاه کردم. افسوسکه ک خیدستم رو از صورتم برداشتم و به  قهیاز چند دق بعد

 ایاز اول درستش کنم. اصالً جول دی. پوف! حاال باشدینم ریخرد و خاکش طورنیباال نبرده بودم،ا ادیاگه ز دیدادم. شا
 د؟یکش غیج یچ یبرا

 آلودم رو بهش دوختم که تندتند گفت:اخم نگاه
 تعجب کردم. نیهم یهوا حرکت کنه. برا یتو خیبودم  دهیآخه... آخه تا حاال ند -
با سرعت خودش  باًیبلند کرد و تقر نیزم یها رو از روسطل عیداد و سر لمیتحو یینمابه دنبال حرفش لبخند دندون و

قالب  هیمشغول ساختن  کردم،یلب غرغر م ریز کهیتأسف براش تکون دادم و درحال یاز رو یرو از من دور کرد. سر
 شدم. ترکیکوچ یتو اندازه گهید یخی

 نیاما هم کنه؛یو داره به من نگاه م ستادهیهاست وامدت یکیبودم که اصالً متوجه نشدم  خیساختن  ریدرگ اونقدر
 نیشخص مقابلم بُهت و تعجب بهم هجوم آورد و ا دنیبا د وندم،یبپ ایو جول کیکه کارم تموم شد و برگشتم تا به ج

 نگاه کردم. اونگرد شده به  یهاکردم و با چشمرو رها  خیبار خودم 
 نداشت؟ تیاصالً واقع دم،یکه د ییاینمرد؟ نکنه اون رو هیواقعاً خودش بود؟ مگه اون هم همراه بق یعنی! شدینم باورم
 نشد که اسمش رو صدا بزنم: نیمانع از ا خی یخرد شدن دوباره یصدا

 !ان؟یرا -
 باور کنم. نه... تونستمینم
گوشت  یبو کنم،یاالن که بهش فکر م یحت دم؛ینبود! من مطمئنم که هلن رو درحال سوختن د یباورکردن نیا

 ایممکن بود که اون رو یعنیباور کنم.  نجایرو ا انیوجود را تونستمیبود؛ اما... اما نم دهیچیهلن تو مشامم پ یسوخته
 یواقع زیچمن مطمئنم که همه یول شم،یحال مخوش عاًواقمن باشه؟ اگه اونجور باشه،  لیذهن و تخ یش زادههمه

 افتاده بود؟ یبودنش شک کنم. پس چه اتفاق یبه واقع تونمیدرصد هم نم1بود. 
کرد  زیهاش رو رهم مثل من خشکش زده بود. چشم انیخشکم زده بود و اصالً قصد نداشتم حرکت کنم. را جاهمون

 گفت: دیسمتم گرفت و با تردش رو بهو انگشت اشاره
 ... رانا؟ایت -
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انداخته بود. آروم سرم رو تکون دادم  انیرو تو دل را دیترد نیصورتم اتفاق افتاده بود ا یکه تو یظاهر رییتغ انگار
 :دیاز حرص داشت نال یاهیماکه ته یکه با لحن

 میگردیدنبالت م میچند وقته که دار یدونی! میمرد میکردی. فکر میه افتاددر یکه تو میدیآخه چرا؟ ما خودمون د -
 دنبالمون؟ یومدیو چرا ن یتا حاال کجا بود م؟یکنینم داتیو پ
بودم،  دهیکه د یریتصاو یپس حالشون خوب بود. خداروشکر که همه بست؛یکلمات رو جمع م زد،یحرف م یوقت
 بود. خداروشکر... ایرو
 :دمیلحنم آشکار بود پرس یکه تو یادیشوق ز با
 هلن... هلن کجاست؟ سالمه؟ حالش خوبه؟ -

صورتش نشست که باعث شد  یتو یبعد غم آشکار هیمن در مورد هلن باعث شد جا بخوره و چند ثان یناگهان سؤال
هلن افتاده. اون دوست  یبرا یباور کنم اتفاق خواستمیدرد آورد. نمصورتش قلبم رو به یناگهان رییتغ نی! ازهیقلبم بر

 .کردیم یجا از من طرفدارجوره پشتم بود و در همهکه همه یمن بود، دوست
 :دمیپرس یدواریکج کردم و با ام یچند قدم لرزون و کوتاه، خودم رو بهش رسوندم. گردنم رو کم با
 ستهیبق شین االن سالمه و پبود. او ایفقط رو دمیمن د ی. هر چفتادهیواسش ن یمگه نه؟ اتفاق گهیهلن خوبه د -

 مگه نه؟
 گفتم: ادیرو از دست دادم و با فر کنترلم

 !یلعنت گهیدِ حرف بزن د -
وخروش قدر فوران کرده بود که باعث شد آب رودخونه به جوشوجودم اون یقدر بلند بود و خشم تو... صدام اونصدام

که اون پشت چه  دونستمیبه پشت سرم برگردم. م خواستمیسرم شده بود؛ اما من نمماتِ پشتِ انی. نگاه رافتهیب
 :دمی. دوباره پرسافتادههلن  یبرا یافتاده؛ اما مطمئن نبودم چه اتفاق یاتفاق

 هان! ؟یزنیحرف نم یچ یافتاده. برا یمدت چه اتفاق نیبهم بگو تو ا ؟یحرف بزن! چرا ساکت انیرا -
 امش دعوت کنه:کرد من رو به آر یدستش رو باال آورد و سع دو
 آروم باشـ... دی. تو بایبزن بینکن که به هردوتامون آس ی. کارارانایآروم باش ت -

 زدم: غیرو با دستم پس زدم و ج هاشدست
 !االننیحرف بزن! هم -
 گفت: یلحن آروم با
رو بهت  یهمه چ میدیامن که رس ی. به جاستیاصالً امن ن نجای. امیبر نجایاز ا دینه. با نجایا یول گم؛یباشه م -
 .میبر نجایاز ا دی. فقط االن باگمیم
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افتاده  یبفهمم. بفهمم که چه اتفاق االننیرو هم یهمه چ خواستمیاز جواب دادن طفره بره. من م خواستمینم من
 !؟یچ یو برا

 به خودم گرفتم. یاشاره کردم و لحن جد نیانگشتم به زم با
 افتاده. زود! یچه اتفاق یبگ دیجا، با نیو هم االننیهم -
 تندتند گفت: یناچار یو از رو تیعصبان با
 .گمیباشه باشه! االن م -

 تونستی. انگار از درون با خودش جدال داشت و نمختیهم ررو به دشیسف یو موها دیبه پشت گردنش کش یدست
 باالخره شروع کرد: یطوالن قیبه خودش مسلط بشه. بعد از دقا یخوببه
 یتا اونجا مخف میرفت مونیرا یسربازها فرار کردن و ما به اردوگاه مخف یمرگ، همه یافتادن تو به درهبعد از  -

 حداقل... حداقل... ایخودت رو  دی. ما بامیو در همون زمان هم دنبال تو بگرد میبش
هام رو کنم که اخم یپوشش چشمادامه دنیبهم نگاه کرد تا از شن یبراش سخت بود. باناچار یبعد یکلمه گفتن

 و نگاهش کردم. ناچار ادامه داد: دمیدرهم کش
گذشته . ازاونمیکن داتیپ میتونستینم یول م؛یرو دنبالت گشت یادی. مدت زمان زمیکردیم دایت رو پحداقل جنازه -
که  یظیگذشته مه غلو ازاون میبا استفاده از آذرخش وارد دره بش دادیبه کار رفته بود که اجازه نم ییدره، جادو یتو

 چیاما ه م؛یکن دایتا تو رو پ میبه دره بود یدنبال راه ورود نیبنابرا م؛ینیرو بب ییجا ذاشتیدره رو پوشونده بود نم
 .مینکرد دایپ یاز راه ورود یاثر

به من  رفت و روش نشست. پاهاش رو کنار هم چفت کرد و نگاهش رو یسنگسمت تختهو به دیو چرخ دیکش ینفس
 داده بودم، دوخت. ریینگاهم رو تغ ریبودم و فقط مس ستادهیا میقبل یکه سرجا

رفته بودن و  رونیاز اردوگاه ب انهینگران تو بودن مخف یلیچون خ یول اومدن،یم رونیاز اردوگاه ب دینبا تایهلن و ر -
 بغـ*ـل هلن افتاده بود. یتو هوشیب تایر م،یکرد دایاونا رو پ یافتادن. ما وقت یکیتار یروهایاز ن یگروه رِیگ

افتاده بود و من خبر  ییهامن! چه اتفاق ی. خدادهید بیهم آس تای. پس ردیهام به باال پرخوردم و شونه یفیخف تکون
دردسرها رو به وجود  نیکرده بودم و ا یشونه خال تمیبود که من از مسئول نیخاطر افقط به هانیا ینداشتم. همه

 .امیآورده بودم. صداش باعث شد به خودم ب
باعث شد اون از ما  نیشدم و با هلن دعوا کردم. هم یعصب تشیوضع دنیمن اون لحظه با د یسالم بود؛ ول تایر -

رو کردن و خودشون  ریرو تسخ لوسیکه مردم تاراگاس یکیاز تار یگفت که هلن توسط گروه مونیجدا بشه. بعداً سا
بهش نگفته  یچیکه هلن ه نیخاطر اشده و چند روز بعد هم جادوگر به ریدستگ رن،یمردم کردن تا اون رو بگ هیشب

 سوزوند! شیآت یزنده توبود اون رو زنده
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 و من رو کامالً داغون کنه. فیرو که در نبود من رخ داده بود رو تعر یزیانگچند کلمه تونست اتفاقات وحشت تو
طور آواره شدن و بعد هم توسط بندازم. مردم مهربونم که اون نییگلوم نشست و باعث شد سرم رو پا یتو بغض

 .دمیکه مرگش رو به چشم خودم د زمینابود شدن و هلن عز یکیتار
شده  رمیگبانیگر یدیوجدان شدمن... عذاب ریمن بود، تقص ریمن دردسرساز شد. تقص یتیمسئولیب نی! چقدر اایخدا

 .شدیبحران در درون من م کیبه  لیحس تبد نیدرصد ا100 زد،یبهم نم یحرف ای دادینم میدلدار یبود و اگه کس
سمتم به عیحال من، هول کرد و سر دنیبا د انینشستم. را نیزم یسستم وزنم رو تحمل نکردن و آروم رو یپاها

 بهم داد و اسمم رو صدا زد: یفیم گذاشت. تکون ضعشونه یاومد. کنارم نشست و دستش رو رو
 .میدار اجیما بهت احت ی. همهیو آشفته باش ختهیهم ر به طورنیا دیافتاده؟ تو نبا یاتفاق ا،یت -

 ادامه بده: یو به آروم نهیهام رو ببچشم یهامون باعث شد اشک توصورت نیکم ب یرو باال گرفتم. فاصله سرم
کمتر  میکنیم یهرکدوم از ما سع یول مون؛یمخصوصاً سا ست،یاز ما خوب ن کدومچی! حال هیکن هیگر دیتو نبا -
 . درست مثل ما، درست مثل قبلِ خودت.یباش یقو دی. تو هم بامیرو بد نکن هیتا حال بق میغم رو نشون بد نیا

د. با بغض لبم ثابت مون یرفت و رو نییهم همراه اون اشک پا انیاومد و نگاه را نییاشک من از چشمم پا نیاول
 گفتم:

تنهاتون  دیو بعد از اون نبا آوردمیم رونیشده شما رو از قصر ب نییتع شیاز پ یبدون نقشه دیمن بود. من نبا ریتقص -
 نبودم. اشتباه از من بود، از من! ریپذ تی. من مسئولذاشتمیم

لرزونم رو محکم کرد و من قبل  یهقم بلند شد و نگاهم رو ازش گرفتم. دستش دور شونههق یدنبال حرفم صدا به
 آغوشش فرو رفتم. یتو امیبه خودم ب نکهیاز ا
کنم و با همون صورت گرفته نگاهش کردم  یپوشچشم انیدلم باعث نشد که از کار را یاومده و غم تو شیپ طیشرا

 گفتم: یو به تند
 .ستیکارِ تو اصالً خوب ن نی! اانیکن را تیحد خودت رو رعا -
. با دیدستش رو از دورم برداشت و خودش رو عقب کش عیمتوجه منظورم شد، سر یکرد و وقت تعجب نگاهم با

 جواب داد: یشرمندگ
 نداشتم. یبهت دست نده. قصد بد یکمکت کنم تا احساس بد خواستمیمتأسفم! فقط م -

تا  کردمیدست مدست قدرنیا دینبا کردم،یم یکار هی دینبود. من با یسرم رو تکون دادم. االن وقت عذادار فقط
که من نبودم، جادوگر چند قدم جلوتر از من رفته بود و حاال  ی. ظاهراً تو مدترهیرو از من بگ کانمینزد یجادوگر همه

تا مقابل  کردمیرو دور هم جمع م نمیو متحد کردمیخودم رو جمع م یتمام قوا دی. حاال باکردمیجبران م دیبا
 .ستمیجادوگر با
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زمان با من بلند شد. با پشت دستم اشکم رو پاک کردم و با هم هم انیبلند شدم و را نیزم یو از رو دمیکش ینفس
 گرفته گفتم: یهمون صدا

 یچو همه میکن دایهرچه زودتر مرزها رو پ دی. بامیدرنگ کن یاذره دینبا گهی. دهیبق شی! من رو ببر پستیمهم ن -
 .میرو به حالت قبل برگردون

 یعذادار یوقتم رو برا تونستمیمن تعجب کرده بود؛ اما من نم ییهویحالت  رییتغ نیرو تکون داد. از ا تعجب سرش با
سمت طور که راهم رو بهاصالً خوب نبود. همون نیاز کارهام عقب افتاده بودم و ا یلیصرف کنم؛ چون خ هیو گر

 گفتم: دادمیم رییاونجا بودند تغ ایو جول کیکه ج ییجا
لحظه هم وقت رو تلف  هیبگذرونم؛ چون اگه  هیکنم و وقتم رو به گر ینکن! من وقت ندارم اظهار ناراحتتعجب  -

 . وقتمون کمه.فتهیکنم، جادوگر از من جلو م
 :دیگفت و با چند گام بلند خودش رو به من رسوند و پرس یآروم یباشه

 راه اردوگاه از اون سمته. ؟یریکجا م -
 میبا ما فاصله داشتند اشاره کرد. ن یبزرگ چنار که چند متر یهاسمت درختش بود، بهتو ریبا دستش که شمش و

 گفتم: دادمیطور که راهم رو ادامه مفرو رفته بودند و همون یکیتار یرفته توها انداختم که رفتهبه درخت ینگاه
 به اونا هم خبر بدم. دیدو نفر از دوستانم همراه من اومدن، با -
 :دیپرس یکنجکاو با
 باشن. لوانایس یهادوستات؟ قابل اعتماد هستن؟ امکان داره از جاسوس -
که در نظر گرفته  یسمت مقصدطور که راهم رو بهبود؟ تا حاال اسمش به گوشم نخورده بود. همون یک گهید لوانایس

 :دمیپرس یبا کنجکاو بردمیم شیبودم، پ
 م؟یکرد دایپ دیدشمن جد هینکنه  ه؟یک گهیاون د لوانا؟یس -

 گفت: تندتند
 .میکه جادوگر خطابش کن نهیبهتر از ا یلیخ مینظرم اسمش رو صدا کن اسم همون جادوگره، به لواناینه! اصالً. سنه -

 گفتم: زیرآمیپوزخند باال رفت و تحق یلبم به نشونه یگوشه
 جالبه! -

بود که بفهمم به من زل  یقدرنگاهش اون ینیخودم حس کردم؛ اما نگاهش نکردم. سنگ یکنجکاوش رو رو نگاه
 :دیکه تعجب توش آشکار بود پرس یزده. با لحن سؤال

 جالبه؟ یچ ؟یچ -
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از شنل رو که عصا  یآوردم و سمت رونیشده بود ب یشنل مخف ریدستم رو که ز یتو یباال انداختم و عصا یاشونه
 هام انداختم تا راحت باشم.دستم بود رو به پشت شونه یتو
عصا و  یفکر کردم که طرح رو نیدستم که از دست تا آرنجم ادامه داشت دوختم و به ا یرو به طرح رو مرهیخ گاهن

 دارن. گهیبا همد یجالب بیدستم چه ترک یطرح رو
بهشون  یبودند. هر چ شیکه مشغول درست کردن آت نمیرو بب ایو جول کیتپه تموم شد و من تونستم ج کمکم
مونده بود تا بهشون  ی. چند قدمکردندینگاه م انیو با تعجب به را شدندیاون دوتا هم متوجه ما م م،یشدیم ترکینزد
 گفتم: انیکه در جواب سوال را میبرس

 .ذارهیم شیرو به نما شیچون اون اسم، باطن واقع لوانا؛یتا س ادیبهش م شترینظرم جادوگر ب به -
 :دیرو نشون داد و خطاب به من پرس انیبه جلو برداشت و با دستش را یقدم کرد،ینگاهم م یکه با کنجکاو ایجول

 .دمشیتا حاال ند ه؟یک نیا ارانایت -
 شیخی یکرد و بعد به موها زیبود رو آنال دیو سف یاز آب یبیکرد. سَرتاپا، لباسش رو که ترک شیبعد با دقت بررس و

 من نگاه کرد. یو دوباره برگشت و با تعجب به موها دیرس
 !ن؟یشما خواهر و برادر -

. میخواهربرادر باش نکهیچه برسه به ا م،ینداشت گهیهمدبه یما اصالً شباهت زد؟یبود که م یچه حرف نیکردم. ا تعجب
 لحنم آشکار بود گفتم: یبا همون تعجب که تو

خواهربرادر  نکهیچه برسه به ا م،یندار گهیبه همد یشباهت چیما اصالً ه ؟یکنیم یفکر نیمعلومه که نه. چرا همچ -
 .میباش

سمت من نشونه گرفته بود ش رو بهانگشت اشاره کهیدر گردش بود، آخر سر درحال انیمن و را نیمدام ب هاشچشم
 گفت: چرخوندیم انیسمت راو به

 .نیداشته باش گهیبا همد ینسبت دیفکر کردم شا نیهم ی. برادهیآقا سف نیتو و ا یموها -
 تا نگاهش کنم گفتم: گرفتمیفاصله م انیاز را کهیزدم و درحال یلبخند مچهین یو باشگفت زدهرتیح
هستن؛  دیقصر خورش یشاهزاده شونی. ادهیرنگ موهامون سف ی. به صورت اتفاقمیباهم ندار ینسبت چیآ... نه ما ه -

 !انیشاهزاده را
 گفت: ینادم یبا صدا کیاحترام کردن و ج یادا عیسر یلیخ ایو جول کیحرف، ج نیا دنیشن با
 .میشاهزاده. شما رو نشناخت دیما رو ببخش -
 و پراُبهت گفت: یشاهزاده، جد کیتکون داد و مثل  نیرو به طرف یسر انیرا
 .نیندار یریشما تقص ست،ین یمشکل -
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واضح  نیبنابرا شناختند؛یاون رو نم یادیز یآمد نکرده بود و عدهومردم رفت نیب ادیکه ز دادیحرفش نشون م نیا
 اون رو اصالً نشناسن. ایو جول کیبود که ج

 داشتم و گفتم:م رو نگهشونه یرو فیدادم و با دستم ک هیتک نیرو به زم عصا
تا  میریم شونی. ما با اکننیهستند که به من در شکست دادن جادوگر کمک م یاز همراهان یکی انیشاهزاده را -

 .میانجام بد یکه چه کار رمیگیم میو بعد از اون من تصم میبرس یمنبه مکان ا
قرار داشت رفتن  زمیکه با خودشون آورده بودند و االن کنار ه یسمت لوازمگفتند و به یاهر دو باشه ایو جول کیج

 تا جمعشون کنن.
ها اومدن تا از مرز رد بشن و جونشون  یلیقبل تو خ ؟یکن دایرو پ هانیسرزم نیمرز ب یتونیکه م یتو مطمئن ارانایت -

افتادن و جونشون رو از دست  یاموجودات افسانه ریگ اشونیلیموفق نشدن. خ ینجات بدن؛ ول لوانایرو از دست س
 دادن.

 کردیصورتم نگاه م ینگاهش کردم و بعد ازش چشم گرفتم و به الماس که صاف تو یاچشمم چند لحظه یگوشه از
 گفتم: انیه راشدم. خطاب ب رهیخ
طور که من تو رو شاهزاده خطاب هستم؟ بهتره همون یو ک هیمن چ یواقع تیکه هو یباش دهیفکر کنم فهم گهید -
 ست؟یبهتر ن نی. ایتو هم من رو ملکه خطاب کن کنم،یم

 لبم نشسته بود ادامه دادم: یکه گوشه یشخندیابروم رو باال انداختم و با ن یتا هیسمتش برگشتم. به کامالً
 دارم؟ ینشونت بدم چه قدرت یخوایهوم؟ م ؟یهستم شک دار یک نکهیهم هنوز به ا دیشا -
 ستادهیا نجایکه ا ییارانایت نیکردم. ا رییهمه تغ نیمن ا کردیفقط در سکوت به من زل زده بود. انگار باور نم انیرا

 تا آسمون فرق داشت. نیرو مالقات کرد، زم انیکه بار اول را ییارانایبود، با ت
 شیاحساساتم بر عقلم غلبه کنه و با فکر پ دادمیکنم، اجازه نم کاریچ دیبا دونستمیشده بودم. م تریحاال قو من

 .رفتمیم
از  یتا به کارل و بچه دمیجادوگر رو شکست ندم، به خودم اجازه نم یلوانایکه س یرو گرفته بودم؛ تا زمان ممیتصم

من باعث شده بود تا مردمم و هلن رو  یفکریب نیرفته بودم و هم شیم فکر کنم. من قبالً با احساساتم پدست رفته
 از دست بدم.

 گفتم: انیدر جواب نگاه متعجب را یحس چیو بدون ه یعاد یلی. خامیب رونیتا از فکر ب دمیکش یقیعم نفس
 تعجب نکن! ادیز -

 یدرخت باز کردم. دست یسمت الماس رفتم و افسارش رو از تنهبه یرنگاز جانبش نشدم و با لبخند کم یجواب منتظر
 گفتم: اهشیس یهابه چشم رهیخ دمیبه صورتش کش
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 دارم. ازیمثل تو ن ی. به اسبیراه به من کمک کن نیتو ا دیفکر کنم با -
 :دیبودم به گوشم رس دنشیکه فقط من قادر به شن یفینرم لط یصدا

 !دینباش لیاگه خودتون ما یدارم تا آخر راه در کنارتون باشم، حت فهیمن! من وظ یحتماً ملکه -
 گفتم: وارطنتیباال انداختم و با همون لبخند، ش ییابرو

 .یکه اجازه ندار فیح یتورو مأمور کرده؛ ول یدوست دارم بدونم ک یلیخ -
 حرکت باال رفتم. کیرو گرفتم و با  نیکنار رفتم. ز دشید یزدم و از جلو یبعد چشمک و

 ادامه دادم: یآروم یو با صدا دمیبلند الماس کش الیبه  یدست
 بوده. یکه کمکم کرد، از طرف ک یعصا و نگهبانِ محافظ نیکمک کن بفهمم ا -
 اسب نشسته بودند کردم و گفتم: یکه رو ایو جول کیکرد. رو به ج ترقیو لبخندم رو عم دیکش یبلند یههیش
 ن؟یلوازمتون رو جمع کرد ن؟یحاضر -
 سرش رو تکون داد و همزمان گفت: کیج
 .میا. آمادهمیبله جمع کرد -

که سوار  یاگهیاسب د دنیبا د انیاسب نشسته بودند و را کی یهر دو رو ایو جول کیسرم رو تکون دادم. ج فقط
 گفت: رفتیجلو م کهیو درحال دیاسب رو کش یسمتش رفت و روش نشست. دهنهنداشت، به

اطراف  نیکه ا دمی. موقع اومدن چندتا از اونا رو دلواناستیس یکیتار یروهایجنگل پر از ن نی. ادیایدنبال من ب -
 .نیجدا نش گهیاز همد زدن؛یپرسه م

 ایو جول کیتا از بودن ج کردمیبه پشت سرم نگاه م ی. هرازچندگاهمیفتر شیو در کمال سکوت پ مینزد یحرف
 بدم. صیرو زودتر تشخ یتا هر گونه خطر احتمال کردمیم زیمطمئن بشم و بعد چشم و گوشم رو ت

 نیها با زمبرخورد سم اسب ی. صدادیتابیها مشاخه یالها سنگر گرفته بود و نور گرمش از البهپشت درخت دیخورش
 دهیشن گهید یبه شاخه یااز شاخه یاپرنده دنیپر یهم صدا یو هرازچندگاه دیرسیبود که به گوش م ییتنها صدا

 .شدیم
 کردمیداخلش رو چک م یبود و داشتم اجزا فیرو باز کردم تا لوازم داخلش رو چک کنم. نگاهم به داخل ک فیک قفل

نکردم و  یتوجه م،یدیمَد نظرش بود رس انیکه را یگاهیبه مخف کردمی. من که فکر مستادیکه الماس از حرکت ا
 لوازم رو نگاه کردم.

از لوازمم کم نشدن، قفلش رو بستم و در  کدومچیه نکهیآسوده از ا الیخودش قرار داشت. با خ یسر جا زیچهمه
 :دمیهمون حال پرس

 ما... د؟یکنیپس چرا حرکت نم -
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انداختم.  هیبه بق ییتعجب کردم و نگاه گذرا هیچند ثان یروم افتاد، براوجودات روبهرو که بلند کردم و چشمم به م سرم
جلوتر از من  یهم که کم انیو روح شده بود. را رنگیب خیبسته بودند و صورتشون از ترس مثل  خی ایو جول کیج
قدر محکم نگه داشته بود که دستش رو اون رشیشمش یدسته و دادیهم فشار مهاش رو محکم بهبود، لب ستادهیا
 !دیلرزیم

ما رو در نظر  نشونیقرمز آتش یهااز دود بودند که با چشم یابه توده هیبودم. شب دهیموجودات رو ند نیحال اتابه من
 فاصله داشتند. نیاز زم یمتر میگرفته بودند و حدود ن

همون  هانیممکنه ا نکهیتا، حدس ابودم؛ اما با توجه به واکنش اون سه دهیموجودات رو تا حاال ند نیا نکهیا با
 جادوگر باشن سخت نبود. یسربازها

 .میتا بودند؛ بزرگ و عظو با خشم نگاهشون کردم. سه یتعجب رو گرفت و جد یجا اخم
 گفت: انیتا حرکت کنه. با جلو رفتن من، را دمیالماس رو کش افسار

 کار رو نکن! نیا ا،ینه ت -
نشده  ری. تا حاال باهاشون درگکردمیاون رو حل م دیوجود داشت و با یمشکل هی نجایدادم باهاش حرف نزنم. ا حیترج

از  یکار چیدود بودند که ه یفقط چندتا توده هانیهمه ترسناک باشن. ا نیا دیچرا با دونستمیبودم و اصالً نم
 .اومدیشون بر نمعهده

 گفتم: یجد یو با صدا ستادیا از حرکت الماس
 از قبل. تریقو یبرگشته؛ حت ارانایت دیکه شما رو فرستاده بگ یو به کس دی. بردینش ریبه نفعتونه که با ما درگ -

 شتریب ییها. خندهدنیها شروع کردن به خنداون یتاطور که انتظارش رو داشتم هر سهکه تموم شد، همون حرفم
 وحشت رو به دل ما بندازه. نکهیتا ا داد؛یگوش آدم رو آزار م

 گفتم: انیکنم به را ینینشاز موضعم عقب یاذره نکهیا بدون
 .نینمون نجای. انیشاهزاده، شما بر -
دور  نجایاز ا دیها بابرسه. اون بیآس یبه کس خواستمیحرفم اعتراض هر سه نفرشون بلند شد؛ اما من نم نیا با
 به صداهاشون گفتم: توجهی. بننینب بیآس گرفت،یشکل م یریتا اگه درگ شدنیم
 .فتهیب ی. ممکنه حواسم سمت شما پرت بشه و اتفاقنیدور بش نجایپس هرچه زودتر از ا ن،ینیبب بیآس خوامینم -
 انجیحرف رو زدم تا از ا نینه؛ اما من ا ایفکر کردن که من فقط نگران جون خودم هستم  نیاون لحظه به ا دونمینم

 نجایکه از ا دادمیم حیترج نیهم یبرا شد؛یم یتا غول چسه نیمن با ا یسرانجام مبارزه دونستمیدور بشن. نم
 برن.
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 انیسمت راها بهنکردن. من که کالفه شده بودم، جهت نگاهم رو از غول یرو اونجا موندن و حرکت یالحظه چند
 دادم و گردنم رو کج کردم. رییتغ
 نجایهر چه زودتر از ا ؟یدوتا رو هم مثل هلن، به کشتن بد خودت و اون ینکنه دوست دار ؟یهست یمنتظر چ -

 .دیدور بش
روبه اون دوتا کرد و مشغول حرف زدن باهاشون شد تا  یلیمیزمزمه کرد. با ب یاسرش رو تکون داد و باشه ناچار
گره  کهیسمتشون نرن و درحالو تحت نظر گرفتم تا بهها رها، غولبه اون توجهیدور کنه. من هم ب نجایها رو از ااون

 شروع به حرف زدن کردم: کردمیشنلم رو باز م
 زنمی. حدس مدیها پرسه بزنجنگل یتو منظورینداره شما ب یلیجادوگر از من به شما گفته؟ حتماً گفته چون دل -

 کنهیفکر م فم،یمن هنوز ضع کنهیفکر م د؛یو به قصر ببر دیکن دایزنده پ ایشما رو فرستاده تا من رو مرده  یهمه
 .ستمین فیضع گهیکه من د دونهینمقرار داره؛ اما  تیمثل قبل احساساتم برام در اولو

م کرده بودند تا که حاال محاصرهرو به اون سه زمیجا کردم و نگاه تدستم رو جابه یتو یرو باال گرفتم. عصا سرم
 ادامه دادم: یدوختم و جد

 از قبل برگشتم. تریشدم و قو یواقع یملکه کیکه من تازه  دونهینم -
حواسشون پرت شد، از فرصت  یها پرت کردم و وقتاز اون یکیسمت حرف شنلم رو با دست آزادم به نیبا ا زمانهم
 ادیحفظ تعادل خم شده بود با فرخاطر کمرم به کهیو درحال دمیپر نییاسب پا یاومده استفاده کردم و ازرودستبه

 گفتم:
 !االننیبرو الماس! هم نجایاز ا -

 یداشت درسِ درست میکه حاال قدرتمند بود و تصم یاملکه ساخته بود. ملکه کیم از من و لحن کوبنده یجد نگاه
 دندیچرخیتا دود بزرگ که دورم ماز ما دور شد و من موندم با سه عیسر ،یبلند یههیبه دشمنانش بده. الماس با ش

 ببرن. نیتا گمراهم کنن و تمرکزم رو از ب
زمان و هم زدیکرده و برق م دایپ یدرخشان یهابهش بندازم. مثل قبل، طرح یکوتاه منگاهیعصا باعث شد ن درخشش
اون منتقل کنم تا  قیرو از طر روهامیستفاده کنم و ناز عصا هم ا تونستمیم دی. شادیدرخشیدستم هم م یطرح رو

 ها نابود بشن.غول
و سر عصا رو به  دمیچرخ عی. سرشهیم کیها داره بهم نزداز اون یکیباد در پشت سرم بهم خبر داد که  ییجاجابه

شدن اون غول  کیکردم تا مانع از نزد جادیجلوش ا یمحکم یخاک واریزمان با باال بردن دستم، دو هم دمیکوب نیزم
 به خودم بشم.
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 یخوردم و رو یدادم. غلت یسمتم پرت کرد که جاخالبه یاهیس یمن استفاده کرد و جرقه یپرتاز حواس گهید یکی
 بودند کردم. ستادهیتا که حاال مقابل من ابه اون سه یدستم، زانو زدم. سرم رو باال گرفتم و نگاه بد کیدو پا و 

داشتم؛ پس  لیتبد تیچهار عنصر بودم، قابل یدارم. من ملکه ییهاچه قدرت دادمیبهتر بود بهشون نشون م دیاش
سمتشون پرت کردم که کردم و به جادیدستم ا یرو تو یبزرگ شی. آتدادمیو شکننده خودم رو نشون م فیضع دینبا

پرت کرد. از فرصت استفاده  یمثل بمب منفجر شد و هر کدوم رو به طرف دیبهشون رس یوقت شیدادند؛ اما آت یجاخال
 بشم. لیتبد رو متمرکز کردم تا به قالب فرشته رومیکردم و ن

و بزرگم پشتم ظاهر شدن  دیسف یهابال هیاز ثان یو در کثر سوزهیهام داره ماز شونه ترنییپا یحس کردم کم کمکم
 هوا شناور شدم. یبلند شدم و مثل خودشون تو نیزم یاز رو ارن،یب ورشی سمتمها بهاون نکهیو قبل از ا

. خشمم فوران کرده بود و دیرقصیهوا م یداشت، تو زیو موهام که چندتا بافت ر خوردیو تاب م چیمدام پ لباسم
 .دادمیاز خودم ضعف نشون م دی. نباکشتمیها رو ماون دیبا االننی. من همزدمینفس منفس

رو که  یدینور سف یکهیسمتشون گرفتم و بار. کف دست آزادم رو بهدمیکش یادیو فر دمییهمسا یرو رو دندونم
. فتادیبراش ن یبود، به نور برخورد کرد و اتفاق هیکه جلوتر از بق یسمتشون پرت کردم. اونها بود، بهقدرت فرشته

 بود. ومدهیسرش ن ییبال چینور از وسط بدنش گذشته بود و ه یکهیبار
سمتشون پرت ها رو استفاده کنم. آب رو بهعنصر یتمام تونستمیم یراحتبود که تو جسم فرشته بودم و به خوب

و  ثی. با لبخند خبفتادیبراشون ن یاتفاق چیکردم و پشت سرش، خاک، آتش و گردباد رو هم امتحان کردم؛ اما ه
 .شدندیم کیمدام بهم نزد هشونیکر یهاخنده یصدا

 دهیو اون دوتا ترس انیچرا را فهممیاحساس ترس کرده بودم. حاال م یعقب رفتم. کم یگشاد شد و کم هامچشم
 نبود. رگذاریها تأثغول نیا یرو ییروین چیبودند. ه

. عقب رفتم و با نگاهم اطراف رو شدندیم کیلحظه به من نزدبهسالم بودند و لحظه یبهشون برخورد کرد؛ ول رومین
 بردم؛یسؤال م ریو قدرت خودم رو ز اومدنیدنبالم م کردم،یاگه فرار م یبود؟ حتماً بود؛ ول یکردم. راه فرار زیآنال

 من قصد نداشتم فرار کنم. یدرثان
کنندشون بود رو نابود کنم؟ نه! من جادوگر رو که خلق تونستمیچطور م دادمیها رو شکست نماالن اون غول اگه

. کردیملکه بودنم بهم اعالم م یفهیدرسته و وظ کردمیکه فکر م دادمیرو انجام م یاون کار . منکردمیفرار نم
 .کردمیم دایپ دیداشتن که با یضعف. قطعاً نقطه ستادمیایتاشون مهر سه یجلو دیحاال با
بکشم و به درخت تنومند پشت سرم برخورد کنم.  یدردناک غیبه تنـم خورد که باعث شد ج ینینسبتاً سنگ یضربه

 هیدرخت تکبلند شدم. به نیزم یاز رو یسختاز درد کردم و به یاافتادم. ناله نیزم یدرخت سُر خورد و رو یتَنـم رو
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که تو کمرم  یو درد کردیم ییپوستم خودنما یرو یحو سط قیعم یهادادم و نگاهم رو به بدنم دوختم. خراش
 نفسم رو بند آورده بود. کردمیاحساس م

 یصورتم افتاد و نگاه من رو به خودشون جلب کرد. نگاهم حاال رنگ ترس گرفته بود. هرکار یها رواون یهیسا
 برگردم؛ چون بالم شکسته بود. میکردم نتونستم به جسم انسان

که ازش  یشکسته بود و خون قرمزو دردناکم که  دیبه بال سف یبار آخر نگاه یو من برا ستادنیسرم ا یباال درست
 بود کردم. یجار

 فرار کنم. فاجعه بود! تونستمیداشتم، نه م ینه راه فرار گهید حاال
. سرم رو باال ارهیهام هجوم ببود، باعث شد اشک به چشم دهیچیتنم پ یخاطر شکستن بالم توکه به یوحشتناک درد

 میقبل یبلند بشم که درد تنم دوبرابر شد و باعث شد دوباره سرجاتاشون رو از نظر گذروندم. خواستم گرفتم و هر سه
 :دمیدردناکم پرس یکردم و با صدا یابرگردم. ناله

 ن؟یکن کاریچ نیخوایحاال م -
 رهیمطلق صورتش خ یاهیو با انزجار به س دمیصورتم خم شد. سرم رو عقب کش یکرد و رو یهیکر یخنده شونیکی

 چندنفر بود گفت: یزمان صداش که انگار همدورگه یرو در سکوت گذروند و بعد با صدا یاقهیشدم. چند دق
اما متأسفانه سرورمون دستور  م؛ینابود کن کنه،یم یدراز زبون ادیمثل تورو که ز یفیموجود ضع میشیحال مخوش -

 .میببر ششونیرو زنده پ ریحق یدادن تا تو
 :دمیکردم و با خشم غر زیچشم ت ر؟یحق گفتیبه من م یجرأت . با چهدمییهم سا یرو رو هامدندون

 .نیاالن مرده بود نیبودم، حتماً تا هم دهیند بیموجود پست. مطمئن باش اگه آس -
 یکرد که با دستم دستش رو پس زدم. در کسر کیبه دست بود بهم نزد هیرو که شب یاهیاز س یاهیزد و ال یپوزخند

بود که دور دستش  یدیاطراف دست من و اون موجود رو گرفت و نگاه مبهوت من به دود سف یدرنگیدود سف هیاز ثان
 یکم یلیخ دیکه از نوکشون دود سف مدهیبلند و کش یهاو به ناخون دمی. دستم رو عقب کشرفتیو باال م دیچیپیم
دستش که مثل  یبود، محو شد و نگاه متعجب من رو دهیچیکه دور موجود پ یکم دودشدم. کم رهیخ ومدیم رونیب

رو  یکیآروم موجود تارو اون دود آروم دمیثابت موند. خودم رو عقب کش ختیریم نیزم یو رو دیپاشیپودر از هم م
که  یخاموش شد. باد شهیهم یو وجودش برا دیچیجنگل پ یغرش دردناکش تو یبعد صدا لحظه و چند تدربرگرف

زدم. اون دوتا  یهومانندش گوشم رو نوازش داد. لبخند مرموزهو یو صدا دیها وزدرخت نیبود، ب دهیچیجنگل پ یتو
و  یسختببرمشون. به نیاز ب دیبا طوربودم که چ دهیعقب رفتن؛ اما من تازه فهم یکم دنیکه مرگ دوستشون رو د

 خودم بشه. گاههیدادم تا تک هیتک نیبلند شدم و عصا رو به زم نیزم یبا کمک دستم از رو
 جلوتر. نیایب ن؟یدیندارم. پس چرا ترس یقدرت چیو ه رمیگفت من حق یکس کنمیفکر م -
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که نشان داشت منتقل کردم  یو عصا رو به دست ستادمیتر رفتن. از حرکت اسمتشون برداشتم که دوباره عقببه یقدم
 بهش انداختم. یو نگاه

دود به عصا منتقل شد و سر عصا، گردباد  نیکم اکرد و کم دیتول دیسف به دود هیشب یزیهام دوباره چانگشت نوک
 .رمیباعث شد نگاهم رو از عصا بگ شونیکی یشد. صدا لیتشک یدیسف
 .ستیجز مرگ ن یزیکار تو چ انیپا -
بعد اون هم مثل  یتنش فرو رفت و چند لحظه یصاف تو د،یسمتش گرفتم و گردباد سفاومد که عصا رو به سمتمبه
کجا  یعنیکردم.  زیهام رو راز موجود سوم نبود. چشم یرفت. با نگاهم اطراف رو کنکاش کردم. خبر نیاز ب یقبل

و در  کردیدرد م مدهید بی. بال آسکردمیم داشیپ دیبابشه؛ اما من  یمخف ییجا ایرفته بود؟ امکان داشت فرار کنه 
تأسف تکون  یاز رو یدستم رو نگاه کردم. سر یو خون تو دمیبهش کش یدست. کردمیدرمانش م دیفرصت با نیاول

 گفتم: یبلند یبا صدا رفتمیطور که راه مدادم و نگاهم رو ازش گرفتم. همون
 ؟یدیباهات مبارزه کنم. ترس خوامیم ایب ؟یکجا رفت-

و من رو تحت نظر گرفته.  جاستنیهم کردمیاطراف بود، حس م نی. اون همدمیزدم و دور خودم چرخ یپوزخند
. شدیم کیسرعت بهم نزدسمت راستم برگردم. همون موجود سوم بود که بههوا باعث شد به یتو یزیحرکت چ

و به عصا و  دمیکش یقیشد. نفس عم ررفت و پود نیاز ب هایسمتش گرفتم که اون هم مثل قبلعصا رو به درنگیب
 دونستمیکشف کرده بودم و نم یاتازه یروهاین راًینگاه کردم. اخ گشتنیخودشون برم یکم به حالت قبلدستم که کم

 یبلند ی. با صدامیرفتیم نجایاز ا دیذهنم اضافه شد. با یتو یبه معماها گهید یمعما هی. فکر کنم انیاز کجا م
 یبا نگران تمیوضع دنیخودش رو بهم رسوند و با د عیبود، سر هایکینزد نیو اون که ظاهراً هم مالماس رو صدا زد

 گفت:
 ن؟یشد یمن، شما زخم یبانو -

. سرم رو چرخوندم و بهش نگاه ستادیسرم او پشت دیدورم چرخ ی. با نگرانستادمیرو تکون دادم و مقابلش ا سرم
 .کردیبالم رو نگاه م یکردم. بادقت شکستگ

 الماس. ستین یزیچ -
 رو بلند کرد. سرش

بال بزرگتون کامالً شکسته و چند جا هم خراش برداشته. من واقعاً در تعجبم که  ست؟ین یزیچ نیگیچطور م -
 .زدیرو چنگ م نیشما بود االن از درد زم یجا ی. هر کنیکنیچطور درد رو تحمل م

به  توجهیدرمانش کنم. ب تونستمیخودم م دیبدم؛ شا تیبهش اهم خواستمینم یزدم. درد داشتم؛ ول یدردناک لبخند
 :دمیحرف الماس پرس
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 کجا هستن؟ ایو جول کیو ج انیشاهزاده را یدونیم -
 و گفت: دیکش یاههیش
 شدن. یهاست مخفدرخت نیکه پشت ا یهمراه دوستانتون پشت تخته سنگ بزرگ بله بانو، شاهزاده به -

 :دیجوگرم پرسونگاه جست دنیگفتم و دنبال شنلم گشتم. الماس با د یاباشه
 من؟ یبانو نیهست یافتاده؟ دنبال چ یقاتفا -

 گفتم: دمیکاویکه با نگاهم اطراف رو م طورهمون
 افتاده باشه. دیبا هاجانیهم گردم،یدنبال شنلم م -
 صداش بلند شد: قهیو اون هم مشغول گشتن شد. بعداز چند دق دیکش یاههیش
 .نجاستیمن، شنلتون ا یبانو -

زدم و به همون  یابود نگاه کردم. لبخند خسته ستادهیشمشادها ا یو به الماس که پشت بوته دمیاز گشتن کش دست
شده بود. با دست آزادم شنل رو برداشتم و  یخاک یافتاده بود و کم نیزم یسمت رفتم. شنلم پشت شمشادها، رو

 دستم انداختم و گفتم: یرو
 ما هستن. ها حتماً منتظراون م،یکرد رید یلی. خمیبهتره بر -

دادم و دستم رو مقابل صورتم  رونیراه افتاد. نفسم رو آروم بپشتش سوار شدم و به اطیگفت و من هم با احت یاباشه
 شدم. رهیخ مدهیکش یهاگرفتم و به انگشت

. آروم دستم رو مشت کردیبود و کار نم نوریب ینداشت. نشانم مثل چراغ خاموش یدرخشش چیبود و ه یعاد کامالً
برن و نابود بشن. خداروشکر که تونستم اون  نیاز ب یاهیکه بود باعث شد موجودات س یهرچ دیجد یروین نیکردم. ا

 بابت شاکر بودم. نیحال حواسش به من بود و از ابزرگم درهمه یببرم. خدا نیموجودات رو از ب
 انیفقط با شکستن بال من به پا یریدرگ نیشکر داشت که ا یکوله شده بود کردم. باز هم جاوبه بالم که کج ینگاه

بودم،  دهی. اون لحظه واقعاً ترسشدیبه مرگ من ختم م دیشا ایبکشه و  کیبار یوگرنه ممکن بود کار به جاها د؛یرس
 .کردمیاون ترس رو احساس م کردمیاالن هم بهش فکر م نیهم یبودم که حت دهیقدر ترساون

 دنیبا د ایبودند. جول ستادهیا یکنار تخته سنگ ان،یهمراه را ایو جول کیرو از بالم گرفتم و به جلو نگاه کردم. ج نگاهم
 و باتعجب اسمم رو صدا زد: دیسمتم دومن به

 ... تو...ارانایت -
 به بالم انداخت و ادامه داد: ینگاه

 .ادیمن، بالت شکسته و داره خون م ی... اوه خدایول ؛یها بال درآوردمثل فرشته -
 زدم. یبخشنانیاطم لبخند
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 خودت رو ناراحت نکن. قدرنیا ا،یجول ستین یمهم یمسئله -
که  نیاما هم زد؛یو شکننده دست م فیجسم ظر کیبالم برد، انگار که داشت به  کیدستش رو نزد اطیاحت با

 :دمینالم تو هم رفت و با درد انگشتش بالم رو لمس کرد چهره
 .ایدست نزن جول -
 زد. یحرص نگاهم کرد و لبخند حرص با
 خودم رو ناراحت نکنم؟ یگیو م یکشیدرد م یاالن دار نیهم ست؟ین یزیچ یگیم نیتو به ا -

 تکون دادم، آروم گفتم: نیبه طرف یسر
 برگردم. میدرمانش کنم تا به جسم اصل دیبا ن؛ییپا امی. حاال کمکم کن بفتهیب نیبدتراز ا یاتفاق تونستیم -

و  میسمت تخته سنگ رفت. بهامیب نییگرفت و کمکم کرد تا از اسب پا اطیشد و سر تکون داد. دستم رو با احت قانع
 به بالم انداخت و گفت: یبا هول نگاه کینشستم. ج نیزم یرو
 تا درمانش کنه. میاریپزشک ب دیشکسته؛ با -

 گفتم: عیسر
 دارم. ازیآب ن یمقدارکار رو انجام بدم؛ فقط به نیا تونمیخودم م ست،ین یازینه، ننه -

 گفت: یبا شرمندگ ایجول
اتفاق  نیا دونستمیکه آب وجود داره، نم میریم ییجادرخت گذاشتم. فکر کردم به یهارو اونجا پاراستش من آب -
 . متأسفم.فتهیم

 گفتم: کوتاه
 نداره. یاشکال ست،یمهم ن -
 سمتم گرفت.رو که دور کمرش بسته بود رو باز کرد و به یچوب یبطر انیرا
 ه؟یآبه. کاف کمهی نیا -

 یدرون باطر عیما یافزاررو باز کردم و با آب یگفتم. بطر یاکردم و آره نیسنگ-رو گرفتم و وزنش رو سبک یبطر
 کردم. تیسمت بالم هداآوردم، به رونیرو ب
و  دمیکش یقیدردم آروم شد و بالم خوب شد. نفس عم قهیرد کنم؛ اما بعداز چند دقاحساس د یباعث شد مقدار آب

بال زدم و  یکردم و از جا بلند شدم. بال بزرگم رو باز کردم و چندبار به صورت امتحان تیهدا یآب رو دوباره به بطر
 دادم. انیرو به را یمطمئن شدم خوب شده، پشتم جمع کردم و بطر یوقت
 .نیزاده، لطف کردممنونم شاه -
 :دیبه حرفم، پرس توجهیب
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 ؟یهستن. چطور فرار کرد رایسر اون موجودات اومد؟ اونا نام ییچه بال -
 فرار کنم؟ تونستمیچطور م یزخم فرار نکردم، حاال با اون بال تونستمیلحظه که م زدم. فرار؟ من اون یپوزخند

 گفتم: یاما جد آروم
فرار  خواستمیوقت با بال شکسته چطور مکار رو نکردم؛ اون نیاز دستشون فرار کنم، ا تونستمیکه م یمن زمان -

 کنم؟
 کردم و ادامه دادم: یتلخند

 ببرم. نیرو از ب لوانایو س رمیکه فرار کنم، اومدم تا انتقام همه رو بگ ومدمیمن ن -
 گفت: انهیجوکرد حرفش رو اصالح کنه و دل یسع
 هستن... رایها نامنبود؛ آخه اون غول نینه! من منظورم انه  -
 گفتم: گرفتم،یاز اون فاصله م کهیو درحال دمیحرفش پر نیب

 ببرمشون. نیاز ب تونمیمن م ستن،ین راینام گهید -
 گوش سپردم. انیو به را دمیبه صورت الماس کش یبه من رسوند. دست عیشد و خودش رو سر زدهجانیه صداش

بردنشون  نیاز ب یتا تو یبه ما هم بگ دیبا ؟یکن دایراه کشتنش رو پ یچطور؟ چطور تونست یول ؟یگیراست م -
 .میکمک کن

لبم  یخم شدم. گوشه انیسمت رابه ینشستم، کم رنگیاقهوه نیز یحرکت باال رفتم و رو کیافسار گرفتم و با  از
 باال رفت و گفتم:

 .زیعز یقدرت رو فقط من دارم شاهزاده نیمتأسفم! ا -
 نگاهش روبه اون دوتا کردم و گفتم: ینیبه سنگ توجهیرو ازش گرفتم و ب نگاهم

 بشه. دایاون موجودات پ یدوباره سروکله نکهیازاقبل میفتیراه ب نیایب -
و مرطوبم  دهیپررنگ ینگاهش رو از چهره ،یطوالن قیبعداز دقا انیهاشون شدن. راتکون دادن و سوار اسب یسر

که تحمل  ی. درد وحشتناکدمیکش میشونیبه پ یشد، مثل قبل جلوترازهمه راه افتاد. دست کیگرفت و سوار اسب ج
ظاهر بال  کهنیبذاره. با ا شینما خودش رو به ورتمص یتو یدگیپرطور تعرق و رنگبودم، باعث شد آثار درد بهکرده

. درد از کمرم شروع کردمیاما من هنوز هم درد رو احساس م د؛یرسینظر مبه یخراش چیهیبزرگم کامالً سالم و ب
ذهنم رو جمع کنم و  دادیدرد وحشتناک بود که اجازه نم نیقدر ا. اونکردیم دایم ادامه پو تا استخون شونه شدیم

فرصت  نیموضوع رو کنار بذارم تا در اول نیگرفتم فعالً ا میتصم جهیبگردم، درنت نیسرزم نیاز ا یدنبال راه خروج
 تونستمیهام رو جمع کردم. اگه ظاهرم رو مفرستادم و شونه رونیدست اومده بهش فکر کنم. نفس مقطوعم رو ببه
قلبم  یبود که رو یاز دست دادن کارل و فرزندم درد بزرگ غمحفظ کنم؛ اما در درون کامالً شکسته بودم.  یخوببه
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 دیراحت و آسوده از دست دادم؛ شا یلیکه هنوز وجودش رو کامل حس نکرده بودم خ یفرزند کوچک .کردیم ینیسنگ
 هزاربود؛ اما  زمیکه از وجود من و کارل عز یام زنده بود. بچههنوز بچه کردمیخودم هم مقصر بودم و اگه فرار نم

نه؛ اما قصد نداشتم تا  ایست مطمئن نبودم که کارل هم زنده گهیافسوس که حاال هردوتاشون رو از داده بودم. من د
برخورد  یو احساسات خوردمیدوباره شکست م رفت،یدنبالش بگردم؛ اگه فکرم دنبال کارل م لوانا،یس یاز نابودقبل

 .کردمیم
 .میشد یکه ما توش مخف هیاردوگاه مخف نجای. امیدیرس -
مقابلمون بود که  میبزرگ و عظ یصخره هینگاه کردم.  کردیاشاره م انیکه را ییاومدم و به جا رونیفکر ب از

 هیداد  صیتشخ شدیها مسنگ یهایشکستگ یدربرگرفته بود و فقط از رو یسرتاسرش رو پوشش سبز جنگل
 ست.صخره

 :دمیباال رفته پرس ییابروها با
 اردوگاه باشه؟ تونهیچطور م نجایا -
 حال گفت:ها شد و درهمونسنگ یرو یزیسمت صخره رفت، مشغول گشتن چشد و به ادهیاسب پ از
 .یاسمش رو گذاشتن اردوگاه مخف ه،یمخف شیچون ورود -
 گفت و اون جسم رو فشار داد، ادامه داد: یکه مد نظرش بود، آهان یزیکردن چ دایپ با
 لو رفته بود. مونینبود که تا االن مکان زندگ یاگه مخف -

که  یکنار رفت و ورود یبلند یبا صدا یورود یرو داشت، از جلو یکه نقش ورود یشکلرهیبزرگ و دا سنگ مککم
. شنلم رو باز کردم، دور دمیکش یقیفرو رفته بود آشکار شد. نفس عم یکیتار یو تو شدیم یبه درون صخره منته

سرمون پشت یو ورود میشد کیوارد غار تار چهارنفرمون. هر وفتهیم بستمش و بعد به الماس اشاره کردم تا راه بشونه
سمت به کردم،یطور که اطراف رو رصد مکنه و همون انیرو نما طیروشن کردم تا مح یشیبسته شد. کف دستم آت

 .میرفت شدیختم م ییته تونل که به روشنا
 انیو عبور جر دیرسیبه گوش م تو گوشه و کنار تونل د،یچکیکردن قطرات آب که احتماالً از سقف مچکه یصدا

 ایاما جول کردند؛یجلوتر از ما حرکت م کیو ج انیگوشمون نواخته بشه. را یتو یهوهومانند یصدا شدیباد باعث م
 :دیوار پرس. زمزمهکردمیکنارم حرکت م

 باشه؟ تونهیم ییجا چطور جانظرت اونبه -
 باال انداختم و مثل خودش گفتم: یاشونه

 یروشن کردن؛ ول یزیوجود داره و مشخصه که اونجا چ یی. آخر تونل روشنامیفهمیم یبه زود یول دونم؛ینم -
 .دهیخاطر نور خورشبه ییکه اون روشنا دمیاحتمال م انه،یچون هوا در جر
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 چون دوباره گفت: د،یطول نکش ادیسکوت ز نیگفت و سکوت کرد؛ اما ا یآهان
رو احساس  یدرد چیواقعاً ه یعنیراحت خوب بشه؛  یلیکه به اون وضع شکسته بود خ یبال شهیمن که باورم نم -
 ؟یکنینم
 زود خوب شد، درد هم، ندارم، کامالً خوب شدم. یلیخ نیهم یمنه که با آب درمان کنم؛ برا یهاازقدرت یکی نیا -

سکوت  کردمیم یسع نیهم یبرا بشه؛ دیاز من ناام ایبفهمه و نگران بشه،  یدوست نداشتم کس یداشتم؛ ول درد
 شدمیرو مبا دوستانم روبه یمدت طوالن هی. حاال که بعداز دمیکش یپدریو پ قیعم یهاکنم و دردم رو بروز ندم. نفس

 یکردم. چه جواب یکه از قصد خودم رو مخف کردنیم کرف انیشون مثل راحتماً همه دادن؟ینشون م یچه واکنش
من رو مقصر  شکیباشه؛ چون هلن رو از دست داده و ب مونیسا یواکنش برا نیبدتر دیشا دادم؟یبهشون م دیبا
 ییشدم. روشنا رهیرو خبرداشتم و به روبه شونمیکه ته تونل وجود داشت دست از افکار پر یادیکم با نور ز. کمدونهیم

 کم هینور اول زانیکم از م. کمنمیسمت تونل رو بب اون دادیتونل رو دربرگرفته بود و اجازه نم یخروج ،یاپرده مثل
 نییو پا خوردیبلند بود و چندتا پله م نیکه از سطح زم یسنگ یسکو یهامون رو. اسبمیشد و ما از تونل خارج شد

 بودند. ستادهیا رفتیم
و اطراف  دیتابیم دیخورش نور شکلشیارهیبزرگ دا یچهیقرار داشت که از در یبزرگ یدرون صخره یمخف اردوگاه

برامون بود.  یعال گاهیمخف هی نجایا یعنی نیها محاصره شده بود و ا. دورتادور اردوگاه توسط صخرهکردیرو روشن م
ها ساخته شده بودن هم دورتادور اردوگاه بزرگ درخت یهاتنه یور ن،یاز زم یمترمین یکه با فاصله یچوب یهاکلبه

 گفت: انیاومدم که را نییبودن. از اسب پا نیقرار داشتن و سربازها وسط اردوگاه مشغول تمر
 تا به اسطبل ببره. نیبد تریهاتون رو به پاسب -

نتونستم صورتش  نشییسر پاخاطر بود سپردم و به دهیشلخته لباس پوش یلیکه خ یاسبم رو به مرد قد کوتاه افسار
کم توجه همه به من جلب شد و رفتم. کم نییآروم پاها آروماز پله هیها گرفتم و جلوتر از بق. نگاهم رو از اوننمیرو بب

 نکهیا و خونسرد، بدون یمن کامالً عاد یبااخم؛ ول یاعده کردن،یبا تعجب نگاهم م یا. عدهستادنیاز حرکت ا
و با  ستادیو مقابل اون کلبه ا دیباسرعت دو انیبزرگ ته اردوگاه رفتم. را یسمت کلبهرو بروز بدم به میاسترس درون

 گفت: یبلند یصدا
 .نیتعجب کن دنشیبا د زنمیاومده که حدس م یکی. رونیب نیایب -
بودن و  ستادهیا هاکلبه یسربازها رو که جلو یچشم ری. زستادنیسرم اهم پشت ایو جول کیو ج ستادمیحرکت ا از
 یکه تو ییهاتا به خودم مسلط بشم و حرف دمیکشیم قیعم یهادورمون کرده بودن، نگاه کردم. نفس ییجوراهی

 اومدن. رونیاز کلبه ب ییدختر و پسر آشنا وذهنم مرتب کرده بودم رو دوباره مرور کردم. در کلبه باز شد 
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هام رو بازوبسته چشم نینبود؛ بنابرا یکار سخت مونه،یرا ستادهیکه جلوتر ا یو پسر تاستیکه اون دختر ر نیا صیتشخ
 گفتم: ییرسا یدادم و با صدا هیتک نیرو که حاال متعلق به من بود به زم امیلیو یکردم و عصا

 سالم، من برگشتم. -
 زکردنیهاش که مشغول آنالزدم و به چشم یرنگرو کنار زد و خودش رو بهم رسوند. لبخند کم مونیبا تعجب را تایر

هام چشم یمن خودشون رو نشون دادن. رو دنیهاش با دشدم. درخشش سابق رو نداشت؛ اما برق چشم رهیمن بود خ
 :دیپرس جانیهمراه با ه یتوقف کرد و با تعجب

 ؟ییارانایواقعاً ت ؟یخودت -
 :دمیپرس نهیرو تکون دادم، آروم و با طمأن سرم

 ؟یشناسیکردم که من رو نم رییتغ قدرنیا -
گوشم  یدارش توبغض یبغلش فشرد. صدا یحرف، من رو به آغـ*ـوش گرفت و محکم تو نیبعداز ا بالفاصله

 :دیچیپ
از تو نبود و ما  یخبرچیآخه ه م؛یکردیفکر رو م نیهمه هم یعنی ؛یمرد کردمی. فکر میزنده باش شهیباورم نم -

 ؟یومدین شمونیمدت پ نی. چرا تو امیکن داتیپ میتونستیهم نم
و مثل  دادیرنگ م رییمدام تغ اد،یز جانیهاش رو گرفتم. موهاش از شدت هخودم جداش کردم و با دستم شونه از

 شمرده گفتم:. آروم تکونش دادم و شمردهدادیفانوس نور م
 .نجامیاما حاال ا آوردم؛ینم ادیرو به  یچیگرفته بودم و ه یبابت. من فراموش نیمتأسفم از ا -

 زد. یضیعر لبخند
 .ستیکه مرگ هم جلودارش ن یاملکه ،یمرگ یکه تو ملکه گفتی. اون راست میینجایحالم که اخوش -

مرگ خطاب کرده بود؟ لبخند از  یمن رو ملکه یک زد؟یداشت حرف م یو در سکوت نگاهش کردم. از ک باتعجب
 افتاده گفت: یصورتش پاک شد و با سر یرو
 .ستین شمونیپ گهیاالن د یحرف رو بهم گفت؛ ول نیهلن ا -

کردم  یسع کردم،یکمرش رو نوازش م کهیمن اون رو به آغوشم دعوت کردم و درحال بارنیزدم و ا یتلخ لبخند
 نکنه. هیآرومش کنم تا گر

 یغم بزرگه که رو هی نیناراحتم. ا یلیبابت خ نیهلن افتاده و از ا یبرا یچه اتفاق دردناک دونمیم زم،یعز یتایر -
 لوانایرو از س زانمونیو انتقام مرگ عز میباش یقو دی. ما بادهیرو آزار م مونیسا ترشیقلب ما نشسته و از همه ب

 .یریگیمن انتقام م رو در کنا یستیایم ی. بهم قول بده که قومیریبگ
 ش گفت:دار و دورگهبغض یدورم حلقه کرد، با صدا ترشیکرد و دستش رو ب نیفنیف
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 .رمیانتقام بگ دیمن با کنم،یم یانتقام سپر یایمن هرروز و هر شبم رو با رو -
 رد. گفتم:کچشمش رو پاک  یسیخ د،یفرو رفته بود کش یسرخ یحاله یبه چشمش که تو یمن جدا شد، دست از
 زود. یلیخ م،یکنیم لیتبد تیرو به واقع ایرو نیما ا تا،یر ستین ایرو گهید -

 ی. آب دهنم رو به سختکردیکرده بود به من نگاه م شیکه جد یبا اخم مونیاز سر شوق زد و کنار رفت. را یلبخند
 شدم. رهیخ نقصشیو به صورت ب دمیبلع

 ،یم که باز اشتباه گرفتزد بیله زد؛ اما به خودم نهله دنشیبه آغـ*ـوش کش یقلبم باال رفت و وجودم برا ضربان
. ومدیموضوع کنار م نیکه کارل رو از دست داده و با ا دیفهمیم دی. قلب من باستگهید یکیو  ستیاون کارل ن

 گفت: یکردم تا به خودم مسلط باشم. جلوتر اومد و با پوزخند ترشیعصا ب یفشار دستم رو رو
 ؟یت رو هم کنار گذاشتاحمقانه یهامیتصم ایکرده؛ اما آ رییظاهرت تغ ،یکرد رییتغ -
با تشر اسمش رو صدا زد تا اون رو وادار به سکوت کنه؛ اما اون ادامه  تایشدم. ر رهیهاش خخوردم و فقط به چشم جا

 داد:
بهت بگم اگه  دیبا یاما حاال که برگشت ؛یما رو به دردسر انداخت یهمه ،یکه گرفت یاشتباه میبا تصم بارنیآخر -
وقت خودم اون ،یخودت بهم بگ هیکاف ؛یبد لوانایس لیخودت رو تحو ستیالزم ن ،یدت رو به کشتن بدخو یخوایم
 .یرو به دردسر ننداز کسچیه گهیتا د کشمتیم

 گفتم: یبه جلو رفتم و جد یکرد تا به کلبه برگرده؛ اما من قدم گردعقب
 مردن برنگشتم. یکه من برا یبفهم دیاما با ؛یحرفات رو زد -
 ادامه دادم: نانیو با اطم یسمت من برنگشت. جداما به ستاد؛یا

و مقتدرترازقبل برگشته و قصد نداره  تریشدم که قو یا. من دوباره ملکهرمیرو که افتاده بگ یاومدم تا انتقام اتفاقات -
اگه در گذشته مرتکب  یحت ؛یکن یاحترامیبهم ب یاجازه ندار بعدبهنیعقب بکشه. حاال تو، خوب گوش بده. ازا

 یتونیبرم. حاال که حرفم رو گفتم، م شیدست آوردم تا با قدرت پشده باشم، من دوباره قدرت و ظاهرم رو به یاشتباه
 .یبر

 ینینشاما من قصد نداشتم عقب کرد؛یم ینیمن سنگ یرو یاریبس یها. نگاهکردینم یبود و حرکت ستادهیا سرجاش
 گفت: یدبلن یبا صدا مونیکنم. را

 .یباش بندیبه حرفت پا دوارمیام -
 هاش باال رفت.بزرگ رفت و از پله یسمت کلبهحرف به نیبعداز ا و

 یکه به من چشم دوخته بودن و منتظر بودن تا حرف ایو جول کیبرگشتم. ج هیسمت بقو به دمیکش یاآسوده نفس
 توش مشخص بود گفت: یاز شرمندگ ییهاکه رگه ییشد و با صدا کینزد تایبزنم؛ اما ر
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 .زنهیحرف م یطورنیکه با تو ا نهیداره؛ انگار پادشاه چهار سرزم یاخالق نیچرا همچ مونیرا دونمینم د،یببخش -
 م:نگاه کردم و گفت تایبه کلبه انداختم و بعد به ر ینگاه میتکون دادم، ن نیطرفبه یسر
دوتا دوست رو به  خوامیبهم دستور بده. حاال م کنهیتر وقت ممحل بدم، کم مونیتر به راکم یهرچ ست،یمهم ن -

 ما بمونن. شیکنم که قراره پ یتو معرف
رنگ  رییو تغ خوردیو تاب م چیهوا پ یمانند توموج شیکماننیرنگ یچشم دوخت. موها ایو جول کیشوق به ج با
 .دادیم

 یهاهم قفل کرد و با چشم یو آروم، دستش رو تو نیمت یارو پشت کمرش گذاشتم و اون هم مثل دختره دستم
و برق  کردیرو نگاه م تایر یموها ینداشت. با شگفت تایاز ر یهم دست کم ایچشم دوخت. جول ایبه جول یاقیپر اشت
از االن حدس بزنم که  تونستمی. متایبه ر رسهبدم، چه ب صیتشخ تونستمیبود که من هم م ادیقدر زهاش اونچشم

 لبم گفتم: یبا لبخند رو نیبپرسن؛ بنابرا گهیدسؤال از هم یدوتا منتظرن تا تنها بشن و کل نیا
به بعد  نیهستن که خواهر و برادرن و ازا ایو جول کیدوتا هم ج نی. اانیخواهر شاهزاده را تاست،یشاهزاده ر نیا -

 ما باشن. شیقراره پ
 گفتم: تایکون دادن و سپس به رهم ت یبرا یطرف سر هردو

 استراحت کنه. یرو با خودت به کلبه ببر تا کم ایلطفاً جول تایر -
 کردم: کینزد انیانداخت. دستم رو از کمرش برداشتم و خودم رو به را ایبه جول ینگاه یرچشمیگفت و ز یاباشه

 تا استراحت کنه. دیرو با خودتون ببر کیو ج دیشاهزاده شما هم لطف کن -
 به حرفم گفت: توجهیرو تکون داد و ب سرش

 میکه مثل دوست کنار هم هست میگروه هیشاهزاده خطاب بشم. ما  کهنیندارم به ا یاعالقه ه،یکاف انیهمون را -
 .خورنیدرد نماصالً به جانیا نیها و عناوپس لقب م؛یببر نیو دشمن واحدمون رو از ب یتا هدف اصل

. سرم رو بیرق هینه مثل  کرد،یدوست رفتار م هیزدم. خوب بود که متوجه اشتباهش شده بود و حاال مثل  یلبخند
که دورتادور  یاصخره وارید یکردم و به بلندا یاردوگاه رو بررس گهید بارهیتکون دادم و نگاهم رو از اون گرفتم. 

به وجود ما داخل صخره شک نکنه.  یبود که کس ادیز یقدرصخره به یاردوگاه رو پوشونده بود نگاه کردم. بلندا
 یصخره، رو یوارهیمختلف د یپوشونده بودن، در جاها یرنگیمشک یکه صورتشون رو با پارچه ییکماندارها

سرمون که محل عبور هوا و نور  یبزرگ باال یچهیبودن. به در یبودن و مشغول نگهبان ستادنیا یکیکوچ یهاسکو
ساخته شده  وارهید یرو طورنیصخره و هم یکه درست در دهانه یچوب کیکوچ یهاو به اتاقک کردمبود نگاه 
داخل اتاقک  یسربازها یول شدن؛ینم دهیها دجا نگهبان داشت. اون اتاقکشدم. خوب بود که همه رهیبودن خ

اجسام دور استفاده  دنیسه دوا ییایکه دزدان در یکیکوچ یها)تلسکوپنیبا استفاده از دورب تونستنیم یراحتبه
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برداشتم و گره شنلم رو باز کردم و سپس شنلم رو تا  ی. دست از بررسرنیصخره رو تحت نظر بگ رونی( بکننیم
کردم  یکه حاال هرکدوم مشغور کار خودشون بودن نگاه ییگذاشتم و به سربازها کمیکوچ فیزدم، اون رو داخل ک

. پا رفتنیبزرگ قرار داشت م یدوتا کلبه نیکه ب یابه کلبه زدنیکه حرف م طورهمون ایو جول تایراه افتادم. رو به
بده و بعد به  میخودش رو از درون ترم میداشتم تا بال زخم ازیتند کردم و خودم رو بهشون رسوندم. به استراحت ن

 نیترحیواقعاً وق ی. اون عوضمیبر دنشیبه د دیو با دونهیم ییزهایچ هی امیلیو گفتیبهم م ی. حسفتادمیم یافکر چاره
خودم رو از دست دادم و همسر دارم؛ اما به دروغ  یکه من بچه دونستی. اون مدمیبود که به چشم خودم د یمرد

بشه؛ وگرنه خودم  کیبهش اجازه ندادم تا نزد میخاطر فراموشبشه. خداروشکر که به کمیبهم گفت که همسرمه تا نزد
مجازاتش  شینابخشودن یباز هم به خاطر اون خطا نمشیهرچند که اگه دوباره بب کشتمش؛یمخودم  یهابا دست

رو از  فمیک مقدمهیوارد کلبه شدم و ب ایو جول تایسر رچشم نداشته باشه. پشت کسچیو به ه ادیتا سر عقل ب کنمیم
و عصا رو هم همراه خودم  دمیکش زدست راستم درا یتخت به رو یگرد گذاشتم. رو زیم یم برداشتم و روشونه یرو
و با وحشت نگاهش کردم.  دمیزد که از جا پر یغیبزرگم شده بود ج یهاکه تازه متوجه بال تایتخت گذاشتم. ر یرو

 .کردیمن رو نگاه م یاگرد شده یهادهنش گذاشته بود و با چشم یدستش رو رو
 بزرگ از کجا اومدن؟ یهامن، اون بال یخدا یوا -

 گفتم: بستمیهام رو مچشم کهیدرحال دم،یبهش انداختم و دوباره دراز کش یچپ نگاه
 استراحت کنم. خوامیم و مچون واقعاً خسته نیلطفاً سروصدا نکن گم،یبعداً م -

 دربره. میاز خستگ یدست خواب سپردم تا کمو خودم رو به دمینشن ییصدا
که  یمکان یادآوریانداختم و با  یبه اتاقک چوب ینگاه سرسرشدم.  زیخمیتخت ن یبه تنم دادم و رو یوقوسکش

نبود و مشخص  ایو جول تایاز ر یاثر چیاومدم. ه نییتنم بود رو کنار زدم و از تخت پا یکه رو یتوش هستم، لحاف
قرار  یچوب یکه کنار صندوقچه یسطل بزرگ متساتاق قدم زدم و به یبود تا االن مشغول حرف زدن هستن. تو

و ناخواسته باعث  شدیپام بلند م ریز یچوب یهاتخته رمانندیرجیج یصدا داشتمیکه برم یداشت رفتم. با هر قدم
ها رفتم و به تخته یاغرهچشم تیاعصابم بود که درنها یقدر روبردارم. صدا اون اطیرو با احت یقدم بعد شدیم
خودم رو به سطل رسوندم.  یبا قدم تند و بلند فتم،یب نیزم یوها بشکنن و من رن شدم که ممکنه تختهیا الیخیب

ست. دست و چسبش به صورتم، مطمئن شدم که آب تازهدل یسطل بود که با برخورد خنک یتو یآب زالل و پاک
کردم و از جا بلند شدم.  تیهدا رونیباز کلبه به ب مهین یاز آب شستم و اون آب رو از پنجره یصورتم رو با مقدار

و تکونشون  دمیکش نشونیهام رو بزانوهام بود، انگشت یکیبه آبشار بلندش که تا نزد توجهیموهام رو باز کردم و ب
کردم و  دایجا که گذاشته بودمش، پهمون ز،یم یاون رو رو تیگشتم و درنها فمیهوا بخورن. دنبال ک یدادم تا کم

. دمیداشت رو برداشتم و لباس رو پوش ینرم یکه پارچه یرنگیکردم و لباس ارغوان سمتش رفتم. قفلش رو بازبه
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داشت.  شدهیدوزسنگ یاحلقه نیو آست یدلبر یقهیپاهام بود و  یتا رو شیداشت که بلند یمانند یدامن پف
بهش  یباربرداشتم و نگاه حسرت وکارل ر یادگاریو گردنبند  فیدوباره رفتم سراغ ک دمیلباس رو پوش نکهیبعدازا

و  کنهیم تمی. نبودنت واقعاً اذستمیبا لوانایس یتا جلو یستادیایو پشتم م یبود نجایکارل؟ کاش ا ییانداختم. کجا
نباشم؛ اما  ینشون بدم و احساسات ی. درسته که قرار بود خودم رو قودهیقلبم آزارم م یرو شینیکه سنگ هیغم بزرگ

 یفرستادم و قفل گردنبند رو باز کردم و به گردنم انداختم. حس سرد رونیشدم... نفسم رو صدادار بیکه تنها م یوقت
 کیبنفش کوچ ی. تاج رو کنار زدم و شونهنهیهام بشلب یهرچند محو رو یگردنبند با پوست گردنم باعث شد لبخند

 هیها که کارل با دور، اون موقع یهاذشتهبه گ دیرو برداشتم و مشغول شونه زدن موهام شدم و دوباره ذهنم پر کش
که خوابم  دادیرو خوب انجام م نکاریقدر او اون زدیآروم شونه مبلندم رو آروم یو موها ومدیم رنگییطال یشونه

و اون هم با خنده و « رو انجام بده تا من راحت بخوابم نکاریبذار وقت خواب ا »گفتمیبهش م شهی. همگرفتیم
. دلم براش تنگ کردیش معاشقانه یهاها و نـ*ـوازشو صورتم رو مهمون بوسـ*ـه گفتیم «یاشهبا» طنتیش

سرم بستم و آبشار بلندش رو آزادانه رها کردم. قفل  یکنم. موهام رو باال داشیشده، کاش زنده باشه و من بتونم پ
موهام بذارم، هنوز  یکه اون تاج رو رو شهبا دهیتخت گذاشتم. فکر نکنم حاال وقتش رس یرو بستم و اون رو رو فیک

ها رو ترک بچه یوقت ادمهی. کردمیم دایبا خودم آورده بودم رو پ دیرو که موقع فرار از قصر خورش فمیک دیزود بود. با
. عصا رو برداشتم و از هیک شیکجاست و پ فیخبر داره که اون ک شونیکیغار موند؛ پس حتماً  یتو فیکردم، اون ک

مشغول  روزیامنه. کارآموزها مثل د زیچهمه یعنی نیا کردمیو احساس م دیدرخشینم گهیرفتم. عصا د رونیکلبه ب
 یبه اردوگاه، دوتا سرباز نگهبان یورود یها بودن. جلوهم مشغول رفت و آمد به کلبه یاگهیبودن و تعداد د نیتمر

سمتش پا تند کردم و خودم ش کرده بودن بهسرباز دوره دکه چن انیرا دنیها گرفتم و با د. نگاهم رو از اوندادنیم
صورتم به یشد. لبخند کمیسمتم برداشت و نزدبه یمن سربازها رو مرخص کرد و قدم دنیرو بهش رسوندم. با د

 :دیو پرس دیپاش
 .یدیخواب روزیکه از د یخسته بود یلیفکر کنم خ ؟یخوب استراحت کرد -
 :دمیپرس گفتم،«یاآره»سرم رو تکون دادم و یروز گذشته؛ ول کیشدم که خوردم. خودم اصالً متوجه ن جا
 حرف بزنم. دیکجان؟ با همشون با هیبق -
 کیبزرگه، ج یکلبه یهم تو مونیها نشستن، راو پشت کلبه زننیدارن حرف م بندهی روزیکه از د تایو ر ایجول -

 هم... مونیچطور از خودش مواظبت کنه و سا رهیبگ ادی دیبا دنه؛یمشغول آموزش د
 یهاش با پارچهرو که پنجره یانگاهش رو دنبال کردم و کلبه ریدوخت. مس یارو به کلبه نشیکرد و نگاه غمگ یمکث

چشم به  یکرده بود. برگشتم و از گوشه یشده بود رو نگاه کردم. پس اونجا خودش رو زندان دهیپوش یرنگیمشک
 و ادامه داد: دیبه گردنش کش یردم که دستنگاه ک انیرا



 ر

 

100 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 الهه یخی

 اومدن نداره. رونیش نشسته و قصد بکلبه یقبل تو یهم مثل روزها مونیسا -
 رونیکنه و ب یجا مخفخودش رو اون خوادیم ی. تا کمونیرو تکون دادم. فکر کنم بهتر باشه اول برم سراغ سا سرم

پاهاش  یبتونه رو دیبا یباشه و احساساتش رو کنار بذاره. درسته که عشقش رو از دست داده؛ ول یجد دیبا اد؟ین
 . کوتاه گفتم:رهیو انتقام بگ ستهیبا
 باهاش حرف بزنم. دیبا مون؛یسا شیپ رمیم -

که دستم رو گرفته بود دوختم. دستم رو رها  انیرو به را میشد و من نگاه جد دهیکردم تا برم که بازوم کش گردعقب
 :دیکرد و پرس

 .ستین ندیبهت بزنه که خوشا ییهانداره و قطعاً ممکنه حرف یاون حال مناسب ش؟ینیبب یخوایم یمطمئن -
 گفتم: ینسبتاً بلند یرو ادامه دادم و با صدا راهم

اون عشقش رو از دست داده، منم همسر و فرزندم رو از دست دادم،  م،یدرد رو تجربه کرد کیمن و اون هردومون  -
 .میایباهم کنار ب میتونیم

 یها رو طبود رفتم و پله انینگاه را ریکه مس یاسمت کلبهبه یعاد یلیو خ دمیرو شن «دشیموفق باش»آروم  یصدا
 بلند شد: یدار مردخش یو در زدم که صدا ستادمیدر ا یکردم. جلو

 .نیو تنهام بذار نیگم بش نجایاز ا نم؟یرو بب کدومتونچیه خوامینگفتم نممگه  -
 کنم در رو باز کردم و رفتم داخل. یمکث نکهیا بدون
لطف نور کردم. به زیو اطراف رو آنال ستادمیا بازمهیدر ن یرو جلو یاقهیفرو رفته بود. چند دق یکیتار یکامالً تو کلبه

. چشم گردوندم نمیشکل رو بب یمربع زیو کمد و م یر به کلبه اومده بود تونستم تخت چوبد ونیکه از م یهرچند اندک
دوباره اطراف رو نگاه کردم  شیخال یجا دنیتخت رفت؛ اما با د یرو اولکنم و نگاهم  دایکلبه پ یرو تو مونیتا سا

آوردم. خواستم  نییپا یو سرم رو کم دمی. آب دهنم رو بلعدمیاتاق د یرو گوشه یپوش اهیس یشدهکه جسم مچاله
 بلند شد: شیعصب یسمتش برم که صدادر رو باز بذارم و به

 ن؟یدست از سرم بردار نیخوایحاال نم ن؛یرو به کشتن داد میکس زندگ نیزتریاز جون من؟ عز نیخوایم یچ گهید -
 نیو دست چپم رو باال آوردم و ماب دنیهام باال پرکنه. شونه یفیخف یصداش باعث شد سرفه یو بغض تو خش

 ادامه داد: یبلند یهام رو بهش دوختم که با صدامشت کردم. مردمک لرزون چشم منهیسـ*ـ یگردن و قفسه
 از همتون متنفرم. خوره،یحالم از همتون بهم م رون،یگمشو ب یهست یهرک -

رو درک  کردیم ینیلرزونش سنگ یهاشونه یکه رو ی. با تمام وجود، غم بزرگدیچیکلبه پ یبلندش تو یهاهیگر
 آلود با خودش حرف زد:کرد و حرص ینیفنیمن رفتم ف کهنیا الیبه خ مونی. در رو پشت سرم بستم و ساکردمیم
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شون رو نجات هلن بهم کمک کنن، همه یازشون خواستم برا یوقت خوره؛ی. حالم از همشون بهم مایعوض -
. زمیانتقام مرگ پدرم، مادرم، هلن عز رم،یگیسراغم. انتقام م انیمرده، م میبرگردوندن و حاال که تنها فرد زندگ

 کنن. یزندگ شیروز در آسا کی ذارمینم
اون رو به ارث بـرده.  تایبود و کامالً آشکار بود که اخالق سیپر از نفرتش وجودم رو لرزوند. اون پسر آالر لحن

سمتش برداشتم. کنه. آروم قدم برداشتم و به کاریو چ رهیکه چطور انتقام بگ گشتیم نیحول ا سیفکرش مثل آالر
 یبلند تخته ریج یلحظه صدا کیبشه؛ اما تو  دهیشن امپ یصدا یاکه شک داشتم ذره رفتمیقدر آروم راه ماون
نثار  یپام نگاه کردم و لعنت ری. با هول به زکردیهم نم هیگر گهید یسکوت کرد. حت مونیپام بلند شد و سا ریز یچوب

 ها کردم.کلبه یسازنده
 با نفرت گفت: مونیسا
 ؟یریبم ینکنه دوست دار رون؟یمگه نگفتم برو ب -

ف دستم رو ک نیبنابرا نمش؛یبب یبه خوب تونستمینم یکیزانوهاش برداشت. تو تار یزد و سرش رو از رو یپوزخند
به  نکهیکلبه نسبتاً روشن بشه. بدون ا یکردم که باعث شد فضا جادیدستم ا یرو تو یشیآت یباال آوردم و شعله

آشفته و  یدر برگرفته بود و موها یبلند شیر ونگاه کردم. صورتش ر مونیبه صورت سا میبشم مستق رهیاطراف خ
بعد از مرگ هلن اتفاق  یظاهر راتییتغ نیا یکرده بود. مشخص بود همه یشرویهاش پچشم یکیبلندش تا نزد

نکنه؛ اما  تیهاش رو اذچشم شیصورتش گرفت تا نور آت یافتاده. صورتش رو برگردوند و دستش رو جلو
قرمز شده بود  دستکیهاش شد. چشم زمیشده مشغول آنال زیر یهاو با چشم آورد نییدستش رو پا قهیبعدازچنددق

 :دیپرس ینی. با شک و بدبشدیم دهیکامالً د ادیز یهیخاطر گرداخل چشمش به یخون یهارگه و
 ؟یدار کاری. تو اتاق من چدمتیند جانیتا حاال ا ؟یهست یتو ک -

 کیآروم بهش نزد. آرومنهیابروهام بش نیب یزیو باعث شد اخم ر دیچیمشامم پ ینا و خاک تو یکه بو دمیکش ینفس
 شدم و گفتم:

 ؟یمن رو نشناس ،یکه از من متنفر ییکردم که باعث شده تو رییتغ قدرنیا ؟یشناسیمن رو نم یعنی -
 یناباور یجا تیکم خشم و عصبانمن مات مونده بود. کم یرو شدهیگرد و از هم در یهانگاهم کرد. چشم ناباور

 لباسم رو گرفت: یقهیسمتم هجوم آورد و رو گرفت و از جا بلند شد، با خشم به
 .یریمثل اون بم دیخاطر تو مرد، تو هم با. هلن من بهیعوض کشمتیم -

 ش گذاشتم و گفتم:مشت شده یهادست یرو رو دستم
 هلن برگرده. شهیتو باعث نم کارنیا م،یبذار باهم حرف بزن مون،یآروم باش سا -
 :دیش غرجفت شده یهادندون نیبه حرفم محکم تکونم داد و از ب توجهیب
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 تو بود. فیدورو و کث تیشخص قیمرگ ال ،یمردیهلن م یبه جا دیتو با -
 ادشیز یهاو فشار انگشت دیچیش رو دور گردنم پزمخت و مردونه یهاانگشت یناگهان یلیرو باال آورد و خ دستش

گشاد  مونیخاطر کار ساهام بههوا باز و بسته شد و چشم دنیبلع یبسته بشه. دهنم برا دنمیباعث شد راه نفس کش
گردنم  یتو یگردنم باعث شد درد وحشتناک یقدرتمندش رو یهااما فشار پنجه دم؛یشده بود. سرم رو عقب کش

 گفتم: دهیبردهی. برچهیبپ
 .می... بذار حرف... بزنستیراهش... ن نی... امونیسا -
چشمش  یدیداخل سف یخون یهاشده بود و رگه. صورتش سرخ کردیم ادیهاش رو زفقط فشار انگشت مونیسا اما

شده بود که  ادیقدر ز. تپش قلبم اوندیلرزیهاش مانگشت ادیخاطر فشار زاون رو وحشتناک کرده بود، سرش به
 کشت؛یصددرصد من رو م کردمینم یکم هوا کم آوردم؛ اگه کار. کمزدیگوشم زنگ م یش توکوبنده یصدا
و دستش رو از دور گردنم  دیاز درد کش یاکه عربده دمیدستش کوب یدستم رو باال آوردم و رو یتو یعصا نیبنابرا

سرفه کردم. دستم  هامهیهوا به ر یخاطر هجوم ناگهاندادم و به یچوب زیبه م هیباز کرد. چند قدم به عقب رفتم و تک
آلودم عقب بکشم. نگاه اخم عیم رو سرکه سوزش وحشتناکش باعث شد دست دمیدردناکم کش یگلو یرو اطیرو با احت
شده بود انداختم. دستش رو مقابل صورتش گرفته بود و به آرنج لباسش که تا مچ  رهیکه به دستش خ مونیرو به سا

چرا اون  فهممیزد نگاه کردم. حاال میباال انداختم و به عصا که جرقه م یی. ابروکردیکامال پاره شده بود نگاه م
نگاه  مونیداشت. سا یادیز یهاعصا رو با خودم داشته باشم؛ چون قدرت نیمن ا خواستینند منگهبان روح ما

 من کرد. یرو حواله نشیخشمگ
مدت کدوم  نیاصالً تو ا ؟یچرا به هلن من کمک نکرد یهمه قدرت داشت نیتو که ا ی. لعنتیشد تریقو نمیبیم -

 ؟یبود یگور
بشه و  شیشرویکردم تا مانع از پ تیسمتش هدارو به یمندو کالفه باد قدرت یسمتم هجوم آورد که عصببه دوباره

 در همون حال گفتم:
 برام افتاد. یبذار بهت بگم کجا بودم و چه اتفاق ،یزنیچقدر حرف م گه،یتمومش کن د -

عقب پرت شد و به مونیهول دادم که سا بارهکیباد رو به  یو با ناچار دمیمن هم عقب نکش یآروم نشد؛ ول اصالً
 افتاد. نیزم یبرخورد کرد و رو واریبه د
 نیآست یشد. از ال دهیسمت آرنجش کشو نگاهم به ختیصورتش ر یمدت بلند شده بود رو نیبلندش که تو ا یمو

ها شدم من باعث اون زخم کهنی. مغموم و ناراحت از انمیآرنجش رو بب یو درشت رو زیر یهازخم تونستمیش مپاره
 ش گذاشتم که با تشر دستم رو پس زد و گفت:شونه یسمتش رفتم و کنارش نشستم. دستم رو روبه
 رو به من نزن. فتیدست کث -
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 خاطر از دست دادن هلنه؛ پس گفتم:به هانیا یکه همه دمیفهمیم
انتقام  دیاما ما با گردن؛یبر نم گهیها داونکه از دست دادم.  یاهلن مرده، درست مثل کارل، درست مثل بچه -

 زمیرو از دست دادم، من همه چ میزندگ یمن همه یول ینفر رو از دست داد کیتو  مونی. سامیرینبودنشون رو بگ
 .میریهلن رو باهم بگ تقام. کمکم کن تا انرمیانتقام بگ خوامیرو از دست دادم و م

 ادامه دادم: یترشیهم خوب بود، با جرأت ب نی. همدیکشینم یعصب یهانفس گهیشده بود و د ترآروم
 کنمیم یکه نبودن عشقت چقدر داغونت کرده؛ چون خودم هم عشقم رو از دست دادم؛ اما خودم رو قو دونمیم -

که انتقام مرگ هلنت رو  ستین یکس یاگه من رو بکش ؛یکنیکارت روح هلن رو آروم نم نی. تو با ارمیتا انتقام بگ
 دیپس بهم کمک کن. ما با اد؛یاز دستت برنم یکار چیمن ه کمکیکه ب یدونیتو خودت خوب م مونی. سارهیبگ

انتقامت  یتونیاونوقت تو هم م م؛یببر نیرو از ب لواناینه مقابل هم. آروم باش و بهم کمک کن تا س میدر کنار هم باش
 .یریرو بگ

 .گردونهین هلن رو بهم بر نماما انتقام گرفت -
 رو خم کردم و مسرانه ادامه دادم: سرم

 .کنهیروحش رو آروم م یول -
 زدم و آروم گفتم: یبخشنانینگاهم کرد. لبخند اطم دیرو باال گرفت و با ترد سرش

هم  ره،یببرم تا هم روح هلن آروم بگ نیرو از ب لوانایس دمیهم که شده بهم اعتماد کن. من بهت قول م بارهی یبرا -
 وجود ما.

بود. کمرم رو صاف  دهیهاش گود افتاده بود و رنگ صورتش پرچشم ریرو تکون داد و سر جاش نشست. ز سرش
 :دیو پرس ستادیعصا ا یزمان با من باال اومده بود روبه عقب رفتم. نگاهش که هم یکردم و قدم

 ؟یبه ما خبر بد یومدیکه ن یت کجا بودمد نیتو ا ؟یرو از کجا آورد نیا -
 گفتم: مونیعصا بود خطاب به سا ینگاهم رو کهیو درحال دمیعصا کش یبه تنه یدست

کجاست؛  نیتون حرف بزنم. فکر کنم بدونم مرز چهار سرزمبا همه دیبا ه،یبق شیاومدم تورو هم با خودم ببرم پ -
 .میآماده بش ترعیهرچه سر دیبا نیبنابرا
مانع از  تونستمی. من نمدیکش رونیرو ب یرنگ یگفت و از جا بلند شد، کمد رو باز کرد و لباس مشک یاباشه فقط

 رفتن گفتم: رونیسمت در کلبه رفتم و قبل از بنپوشه. به یبروز احساساتش بشم و ازش بخوام تا لباس مشک
کن و مثل من فقط به  یه، خودت رو قوهلن برگرد شهیتو باعث نم یکارها نی. امونیظاهرت رو درست کن سا -

 انتقام فکر کن.
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مقاومت  مونیسا کردمیفرستادم. فکر م رونیسرم بستم و نفسم رو آسوده باز جانبش نشدم. در رو پشت یحرف منتظر
 مونیمسئله کنار اومده بود. کاش هلن زنده بود و به سا نیراحت با ا یلیکنه و نخواد حرفم رو گوش کنه؛ اما اون خ

 که... سوسدل شکسته نباشه؛ اما اف قدرنیتا اون ا دادیم روین
 ؟یمن، سالم یخدا ؟یکردیم کاریجا چتو اون ا،یت -
. ستادمیرفتم و مقابلش ا نییها پااز پله یحیاما من با لبخند مل کرد؛یم یو ابراز نگران زدیداشت حرف م بندهی تایر

گذاشته بود. موهاش از  شیخودش رو به نما یاصالت سلطنت ،ینیتزئ یهارهیبسته بود و با گ یاموهاش رو گوجه
 .دادیرنگ م رییتغ ییبه طال هو بعد دوبار یابه نقره ییمدام از طال جانیشدت ه

 ش گذاشتم و با همون لبخند گفتم:شونه یرو رو دستم
 یو برا میاما زخم خورده ی. همهدادیقرار م تیاولو یاحساساتش رو تو دیالزم بود باهاش حرف بزنم. اون نبا -

 خورد. میصددرصد شکست خواه م،یرفتار کن یاحساسات کمیاگه  م؛یجمع شد نجایانتقام ا
 یهاکه با طرح یرنگیبا کت طوس یکوتاه رنگیکه لباس زرشک ایها فقط سرش رو تکون داد. جولزدهشوک مثل
 :دیو پرس ستادیا تایلباسش ست شده بود به تن داشت، کنار ر یهیحاش

 .یخسته بود یلیفکر کنم خ ؟یخوب استراحت کرد -
 برداشتم و سرم رو تکون دادم. بعداز چند لحظه گفتم: تایر یرو از شونه دستم

رو  انیتو برو را تایمدت کجا بودم. ر نیافتاده و من ا یکه چه اتفاق دیبفهم یهمگ دیبزرگ. با یبه کلبه میهمه بر -
وقتش  گهیفکر کنم د ن،یکلبه باش یتو یهمگ گهیساعت د میتا ن خوامیبگرد. م کیتو هم برو دنبال ج ایجول ا،یب

 .میبر جانیاز ا دهیرس
گوش  گهیدبه هم هازهیو ن هاریبرخورد شمش یبه صدا کهیگفتن و از من دور شدن. من هم درحال یادو باشه هر

 گرفتم. شیسپرده بودم، راه کلبه رو در پ
*** 
 تکشون گفتم:به صورت تک رهیخ دم،یکشیبه جلو م یخودم رو کم کهیرو تو هم گره زدم و درحال دستم

مرگ  یتو دره نیمرز چهار سرزم گهیبهم م یحس م،یبر جانیاز ا دیبود که اتفاق افتاد. ما با ییماجرا یهمه نیا -
جنگ و  ترازقبل،شیکه ب نیا یآشوب بزرگ رو به پا کرده و برا نیکه ا هیکس امیلیشده. من مطمئنم و یمخف
 رو بسته. نینکنه، راه چهار سرزم دایادامه پ یزیرخون

 :دیانداخت و بعد به من نگاه کرد و پرس هیبه بق ینگاه ینیبا اخم و بدب مونیرا
 ؟یکنیکه مثل قبل اشتباه نم میاز کجا مطمئن باش -

 گفتم: تیمرطوبم رو از هم فاصله دادم و با جد یهاهاش زل زدم و لبچشم یتو خونسرد
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رو به  هیتا اشتباه کنم و جون بق دمیاجازه رو به خودم نم نیعنوان ملکه ا. بهمونیشاهزاده را کنمیمن اشتباه نم -
 خطر بندازم.

 گفت: دیکش شیکالمش که تا عمق قلبم رو به آت شیزد و با ن یشخندین
 ن؟ینکرد یکه اشتباه دیگیاشتباهتون به مرگ فرزندتون ختم شده. باز هم م یحت د؛یکار رو کرد نیااما  -
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
و سر به  ادیباهام راه نم یراحت نیبه ا مونی. مطمئن بودم رادمیهم ساب یمشت شد و دندونم رو رو زیم یرو دستم

هام اشک ختنیشدم تا مانع از ر رهیهام لبالب پر از اشک شد. سرم رو بلند کردم و به سقف خ. چشمدارهیمخالفت برم
هاش با حرف یعشق من نبود؛ ول یبا خودم آوردم. اون لعنت و. لعنت به من که اون رزدیم شیبدجور ن مونیبشم. را

 از اشک بود رو پاک کردم و گفتم: یکه ناش یسیهام رسوندم و خ. دستم رو به چشمانداختیبه جونم م شیآت
 ماتیو سرگردون بودم، تصم جیکامالً گ فتمیبه دره ب نکهیازا. من قبلیمسخره رو تموم کن یباز نیبهتره ا مون،یرا -

دست آوردم. من برگشتم که کمکتون کنم تا رو با از دست دادن فرزندم به شجهینت تیکه در نها گرفتمیم یاشتباه
نزن و خردم نکن.  شیجبران اشتباهات کنم، ن خوامیکه م الپس حا د؛یریرو پس بگ تونیخوب قبل یو زندگ گاهیجا

 یدستت رو بذار ستی. خوب نکنمیباهات رفتار نم طورنیا یبعد یباهات رفتار کردم؛ اما دفعه متیبار رو با مال نیا
 .مهیزندگ یزخم من تو نیترنقطه ضعف بزرگ نیبسا ارو نقطه ضعف من که چه

کرده بود تشر  شیرو چاشن تیکه عصبان یبلند یلب باز کرد تا بهم اعتراض کنه که با صدا یظیبا اخم غل مونیرا
 زدم:

چون تو با من خوب  رون؛یب یبر جانیه از ابهتر ،یکه قراره برم دار یبا من و راه ی! اگه مشکلمونیتمومش کن را -
 نیا یتا ابد تو یتونیو تو هم م کنمیکه قراره در کنارم باشن ترک م یرو با کسان جانیبد، من فردا ا ای یباش

نکنه؛ حاال ساکت شو بذار حرف  دایمکانتون رو پ لوانایس ات یها مواظب باشو مثل ترسو یبش یبزرگ مخف یصخره
 بزنم.

تا  دمیکش یقیو نگاهش رو از من گرفت. نفس عم دیکوب زیم یساکت شد؛ اما مشت پراز حرصش رو رو مونیرا
 آشوب دلم رو آروم کنم و بعد گفتم:

در  یجا بودم، سعکه من اون یمدت یکه تو دونستیم یزیچ امیلیآغاز ماجراست. و یجا نقطهمن مطمئنم اون -
 دیداره و با امیلیبه و یشده بودم، حتماً ربط هشیکه من شب یملور تیکردنش داشت. از اون گذشته شخص یمخف
لوازمش رو آماده کنه؛  اد،یکه خواست با من ب یرک. فردا صبح هکنمیرو ترک م جانی. من فردا اهیربط چ نیا میبفهم

 انتقام. یمگر برا گردم؛یبرنم جانیبه ا گهیچون من د
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رفتم.  رونیاز کلبه ب ،ییجادو یشکل بزرگ، بلند شدم و با برداشتن عصا یلیمستط زیحرف رو زدم و از پشت م نیا
 هیتک یچوب یو به نرده دمیکش یقیرفتن نفس عم رونیمحض بخفه و ناآروم بود که به یقدراون کلبه به یفضا

اردوگاه نگاه کردم.  یباال یچهیگرفتم و به در دنها فرو رفته بوچوب یکه تو یآهن یهاخینگاهم رو از مدادم. 
وسط فقط  نیاما ا دادن؛یم یبعد یخودشون رو به ابرها یو جا کردنیآروم حرکت مشکل آروم یاپنبه یابرها

.اگه کارل بود بهم افتخار رسوندیبود و از پشت ابرها نور خودش رو به اردوگاه م ستادهیا جاکیبود که  دیخورش
 گاههیقبول دارم که بعداز مرگش کامالً خودم رو باختم و دنبال تک شدم؟یمن باعث افسوسش م نکهیا ای کرد؟یم

. چراغ ننیبیم بیآس هیو بق خورمیشکست م ستم،یپاهام نا یبودم که اگر خودم رو دهیاما حاال فهم گشتم؛یم یامن
ها رو از نرده مهی. تکدونستیبزرگ م یخدا فقطرو  نیا ؟یاما ک نم؛یبیدلم روشن بود که من دوباره کارل رو م

رفتم  نییها پااز پله رنیبگ یدرست میتا تصم کردنیکلبه باهم مشاجره م یها که توبچه یبه صدا توجهیگرفتم و ب
قدر بزرگ بود که بشه داخل صخره بود؛ اما فضا اون یحفره یتو نکهیاردوگاه شدم. باا یو مشغول گشت و گذار تو

چکش و آهن نظرم رو جلب کرده بود؛  دنیکوب یها قرار داشت و صدات کلبهپش یگرتوش گشت و گذار کرد. آهن
 بزنم. یبه آهنگر یگرفتم سر میتصم نیبنابرا

صخره، قرار داشت که دورتادورش  یوارهیبه د دهیها و چسبتر پشت کلبهبزرگ یدر اندازه یول یچوب قیآالچ هی
 یبه موها یجا کردم و دستدستم جابه یبنا شده بود. عصا رو تو هاهیپا یرو یسقف چوب هیبدون حصار بود و فقط 

بودن  یشدم. مردها هرکدوم مشغول کار یآهنگر واردحاصل کنم و بعد  نانیتا از مرتب بودنشون اطم دمیخودم کش
 بدون استثناء ی. همگشدیشدن پوستشون م فیکه به دور تنشون بسته بودن مانع از کث یرنگیاقهوه بندشیو پ

گذاشته بود. نگاهم  شیبازوهاشون رو به نما یدهیبودنن که عضالت ورز دهیپوش بندشیپ ریاز ز ینازک دیلباس سف
 ریچشم دوختم. شمش کردیکار بهم نگاه م نیداشت و ح یمرتب دیسف یکه موها یرمردیگرفتم و به پ هارو از اون
مانند، همراه با بخار آب، به هوا بلند  زیبخار شدن آب، ج یدستش رو درون سطل آب فرو برد که صدا یناتموم تو

 :دیشد. کمرش رو صاف کرد بعد پرس
 ؟یهست یک دم،یند جانیتو رو تا حاال ا -

 بودم گفتم: ستادهیکه سر جام ا یطورزدم و همون یبخشنانیاطم لبخند
 .اراناستیبه اردوگاه اومدم، اسمم ت روزیمن د -

 :دیپرس خاروندیابروش رو م یبا انگشتش باال کهیو درحال دیمرتبش کش شیبه ر یباال انداخت و دست ییابرو
 ؟یاملکه یکه ادعا داشت یهمون -
 نیبود که ا نیمهمه ا جانیکه ا یزیواقعا ملکه بودم؛ اما چ یتعجب نگاهش کردم. ادعا داشتم؟ نه ادعا نداشتم؛ ول با

 ه؟یک ارانایت دونستیمرد از کجا م
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رو باز  بندششیو از کنار ابزارها برداشت و دستش رو پاک کرد. پ زیم یلبش باال رفت. دستمال رو از رو یگوشه
 بود داد و خطاب به من گفت: ستادهیدورتر ا یجوونش که کم اریکرد و به دست

فقط فکر  متون؛یکه بشناس هیعاد یلیخ نیو ا دنیدرمورد شما شن ییزایچ هی جانیخانوم. همه ا نیتعجب نکن -
 که ملکه شده. نیدختر بچه باش هی کهنینه ا ن،یتر باشجا افتاده یکم کردمیم

بودم  یبهتر یبودم ملکه ریاگه پ ؟یباشم؟ خب که چ ریپ خواستینشست. م میشونیحرفش رو پ نیاز ا یفیظر اخم
 ادامه بده: یاخندهم باعث شد با تکدرهم رفته یافهیندارم؟ اخم و ق یکشوردار یچون جوونم عرضه ای
 یکم نیاومد جانیگفتن از گذشته به ا یوقت یول د؛یکن یکشوردار دیتونینبود شما نم نیالبته که منظور من ا -

 .نیداشته باش ییسن باال دیتعجب کردم و فکر کردم شا
 کردمیعصا رو لمس م یبرجسته یهات شستم طرحبا انگش داشتمیطور که قدم برمانداختم و همون ریزرو به سرم

 :دی. پرسستادمیمن هم از حرکت ا ستادنشی. با ادادمیگوش م رمردیپ یهاو به حرف
 ن؟یاومده بود یبه آهنگر یچ یبرا -

 گفتم: نیبنابرا شد؛یم یعال یلیخنجر داشتم خ هی ایکمان  ر،یشمش هیاگه  کردمیفکر کردم. حس م یکم
 .نیسالح درست کن هیبرام  خوامیم -
 :دیپرس یشگفت با
 ن؟یازمندیبه سالح ن یچ یبرا نیعصا رو دار نیا یسالح؟ وقت -
شده بهش  زیر یهادستم نگه داشتم و با چشم یتر توکرد. عصا رو محکم دستم اشاره یقدرت تو یبعد به عصا و

 واکنش نشون داد. افکارم رو به زبون آوردم: نطوریکه ا دونستیعصا م نیبه اراجع ینگاه کردم. اون چ
 ؟یدونیبهش مراجع یچ ؟یشناسیعصا رو م نیتو از کجا ا -

 :دیسمتم دراز کرد و پرسرو به دستش
 رمش؟یدستم بگ یاجازه هست تو -

 یرنگش کامالً آروم بود. سر یخاکستر یهاشدم. چشم رهیخ رمردیبه عصا کردم و بعد به صورت منتظر پ ینگاه
کرد.  زشیآنال یداشت و با شگفتدستش نگه یعصا رو تو اطیدستش دادم. بااحتعصا رو به دیتکون دادم و با ترد

زده شگفت قدرنیمرد ا نیکه باعث شده ا هیچعصا  نیبدونم ا خواستمیانداخته بود و م شهیتو جونم ر یکنجکاو
 گفت: جانیو ه یهارو لمس کرد و با شگفتزمختش طرح یهابشه. با انگشت

عصا  نیا نیدونیاصالً م ن؟یدست آوردعصا رو به نیعصا دست شما باشه. چطور ا نیکه ا شهی. باورم نمهیعال نیا -
 داره؟ یو چه قدرت هیچ

 نه تکون دادم که عصا رو به من داد و گفت: یبه معن یسر
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داره؛ اما فقط تونستم  یچه قدرت دونمینم قاًی. دقدمیواحد د نیکتاب سرزم یقدرت رو من تو یعصا نیفرزندم ا -
 نیکه ا یداده بود. کس حیتوض ادشیز یهابرگ از اون کتاب رو قبل از نابود شدنش بخونم که درمورد قدرت کی

 .شهیم لیتبد ریناپذفرد شکست هیعصا، به  نیا ارداره که در کن یمندروح بزرگ و قدرت رهیگیدست معصا رو به
 قدرتمند بود؟ قدرنیا یعنیگرد شد. عصا رو باالتر بردم و بهش نگاه کردم.  هامچشم

عصا قرار داشت، درست  یباال بیالماس عج هی دمیکتاب د یکه من تو یکم داره. اون نقاش یزیچ هی نیفقط... ا -
 اونجا.

. با خوندمین کتاب رو ماو کاشیفکر رفتم. ا یتو قاًیداشت اشاره کرد. عم یبیعج یبه رأس عصا که فرو رفتگ و
 گفتم: یپرتأسف یصدا

 از اون وجود نداره. یاگهید یافسوس که نسخه یاون کتاب رو مطالعه کنم؛ ول تونستمیکاش من هم م -
. فکر شنیم یدارنگه نیسرزم کی یواحد چهار جلد وجود داره که هر کدوم تو نیکه از کتاب سرزم دمیمن شن -

که  نیبفهم دیشا ن؛یکن دایرو پ یسه جلد بعد نیعصا باشه؛ اگه بتون نیدرمورد ا یاها نوشتهاز اون یکی یکنم تو
 داره. یو چه قدرت هیعصا چ نیا

 گفتیم رمردیکه پ یزیها و اون چ. کتابدمیدیرو م گهید نیو سه سرزم رفتمیم دیتکون دادم؛ پس حتماً با یسر
خنجر برام  هیبهم گفت  رمردی. پهیماجرا چ تیواقع فهممیو م کنمیم دایرو پ ستیعصا قرار داشت و االن ن یتو

 و بعد ازش دور شدم. هکردم تا فردا اون خنجر آماده بش دیو من تأک کنهیدرست م
*** 

 تخت بلند شدم و گفتم: یبرداشتم، از رو نیبه در کلبه خورد و نگاهم رو از زم یاتقه
 تو. ایب -
 به من انداخت و گفت: یباز نگاه شیاول سرش رو آورد تو، با ن تایباز شد و ر در
 .میتا فردا گرسنه نش میاز االن غذا بخور دیباوقت غذاست؛  -
 دمشیدیبود و من نم رونیکه ب یاتاق. در رو با دستش نگه داشت و به شخص یبعد در رو کامال باز کرد و اومد تو و

 گفت:
 .زیم یرو نیتو و غذا رو بذار نیایب -
 وهیداخلش شامل غذا و م یکه محتوا یبزرگ ینیکه مشخص بود از سربازها هستن؛ با س یمشک یهامرد با لباس دو

بزرگ  ینیرفتن. کنار رفتم و با تعجب به اون دوتا نگاه کردم که س زیسمت ماتاق و به یبود، اومدن تو یدنیو نوش
به  یصورتش داشت دست یرو یکم شیربود و ته رتکه جوون یکیگذاشتن و کمرشون رو صاف کردن.  زیم یرو رو

 :دیو با ناله پرس دیصورتش کش
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 .نیدیاجازه رو به ما نم نیاما شما ا م؛یلوازممون رو جمع کن دیما با ن؟یندار یبا ما کار تایبانو ر -
 کمرش گذاشت و گفت: یرو وردستش  تایشد. ر رهیبه من خ یبا ناچار چارهیبه اون پسر رفت که ب یاغرهچشم تایر
 هتیخوبه به داداشم بگم تنب ؟یزنیحرف م یطورنیوقت تو با من اهستم، اون نتونیسرزم یواقعاً که. من شاهزاده -

 کنه؟ هان؟
 گفتم: یزدم و با لحن آروم یبزنه که لبخند یهم رفت و خواست حرف یپسر تو یچهره

 .میندار یازیبهتون ن نجایا ن،یبر نیتونیم -
شدم و  کیشروع به غر زدن کرد؛ اما با خنده بهش نزد تایرفتن. ر رونیسرعت از کلبه بکردن و به یمیدو تعظ هر

 بازوش رو گرفتم:
 کجاست؟ ایجول یکه کار دارن. راست ینیبیم ؟یکنیم تیرو اذ هاچارهیچرا اون ب تا؟یچه خبرته ر -
 در بود گفت: یرهیهنوز نگاهش خ کهیدرحال یاتینارض با
کردن، بعد غذا رو  مارشونیهامون غذا دادن و تکه چقدر تنبلن، از صبح فقط آب آوردن، به اسب یدونیآخه نم -
 . واقعاً که.میخسته شد گنیما تا کلبه آوردن، بعد م یبرا

 :دمیش و پرسشونه یگرد شد و زدم رو هامچشم
 رو انجام دادن. یکه گفت ییاکار یکنن؟ اونا که همه کاریچ یخواستیم گهید -
 گفت: یاسرش رو خاروند و با لبخند مسخره یشیصورت نما به
 .ایگیراست م-
نگاهش کردم و بعد  یطوراون یاقهینگاهش کردم. دختره پاک خل بود. چند دق یحسیخوردم و با صورت ب جا

 :دمیپرس
 ؟یاوردیکجاست. چرا اون رو با خودت ن ایجول ینگفت -

 گفت: کردینگاه م ینیس یتو یطور که با ذوق به غذاهاباال انداخت و همون یاشونه
 .ومدیبا برادرش غذا بخوره و با من ن دهیم حیگفت ترج-
 زیبود ناخنک زد. من هم پشت م دهیچیکلبه پ یکه عطرش تو ییرنگ و بوخوش ینشست و به غذا زیبعد پشت م و

 به غذا انداختم، گفتم: ینشستم و نگاه متعجب
 ست؟ین ادیما دوتا ز یهمه غذا واسه نیا-

 طور که مشغول جدا کردنشون بود گفت:رو برداشت و همون یانگور
 یتونیدرست کردن، پس تا م یدرست و حساب یها برامون غذا. بعدازمدتمیراه بر یکل میخواینه بابا، فردا م -

 بخور.
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 :دمیو پرس برداشتم یهم مثل خودش انگور من
 ش مال خودته.همه ،یریگید ممگه فردا چه خبره؟ حاال کمتر بخور دل در -

 دهنش پر از انگور بود گفت: کهیگفت، درحال یباال انداخت و نچ ییابرو
 .میایفردا قراره ما هم با تو ب -
 درهم نگاهش کردم و تشر زدم: یافهیق با
 اول بخور، بعد حرف بزن. تایر -

 آروم شد گفت: نکهیکرد و بعدازا یاسرفه د،یشون رو بلعکه گشاد شده بود همه ییهاو با چشم دیانگورها رو جو تندتند
بشه؛ اما  یتا راض دیطول کش یلی. خمیایباهات ب میبه همه گفته لوازمشون رو جمع کنن تا ما هم فردا بتون مونیرا -

 .میباهم بر یگتنها راه نجاتمونه قبول کرد تا هم نیا دیفهم یوقت
 یو غذا زدیناخنک م ینیس یتو یهاو غذا هاوهیبه م یگاههم گـه تایگفتم و مشغول غذا خوردن شدم، ر یآهان

بلند شدم، مشغول  زیو بعداز خوردنش از پشت م ختمیخودم ر یآب برا یوانی. غذا که تموم شد لخوردیخودش رو م
بلند شد، خودش  زیاز پشت م یطوالن قیهمچنان مشغول خوردن بود و بعداز دقا تایراه رفتن شدم تا غذا هضم بشه. ر

 تخت پرت کرد و گفت: یرو رو
 خوب بود. یلیخ ذیلذ یغذا نیا دن،یکش یشدن و سخت یها مخفخوشمزه بود. بعداز مدت یلیخ ش،یآخ -

 :دمیاز تأسف براش تکون دادم و پرس یسر
 تا؟یر-

 کردن با موهاش شد. ادامه دادم: یاز خودش در آورد و با انگشتش مشغول باز یهوم یصدا
 دارم. اجیدارم که بهشون احت یلیآورده بودم کجاست؟ توش وسا دیکه من با خودم از قصر خورش یفیک یدونینم -
 باشه. مونیرا یکلبه یاالن تو دی. بامونهیرا شیپ دونم،یچرا، م -

کم کلبه به  یفضا یطور که توو همون دمیچیهام رو به هم پگفتم، دست یو آهان دنیال پرناخواه باخواه ابروهام
رو که من با خودم از  یکتاب اتیبود؛ پس حتماً محتو مونیدست را فی. اگه اون کرفتمیسمت مو اون سمتنیا

 یهم تو یاگهید زیچ ایدوست داشتم بدونم آ یلیخوند. خیکتاب رو م دیکتابخونه آورده بودم هم خونده بود. اون نبا
. اصاًل یعوض یاون رو خونده. لعنت مونینه. اگه نوشته شده باشه حتماً را ایبودن نوشته شده  دیکه قبالً سف یصفحات
رو روبه ونمدام با ا دیمن با یچ یمن. برا یآه خدا فتاده؟ین تایر ایدست اون باشه؟ چرا دست هلن  یتو فمیک دیچرا با

 ییایدر یبه فکر رفتم. اون کتاب، پر قاًیکلبه دوختم و عم یوارهیرو به د زمیر یهابشم آخه؟ لپم رو باد کردم و چشم
 هیتک واریقدرت که به د یشد سمت عصا دهیروح و... نگاهم کش یبودم، پر دهید میقلمرو سلطنت یکه تو یکیکوچ

حس  ؟آوردمیسر در م یاز چ دیمن با ؟یرو به من بفهمونن؛ اما چ یزیچ هی خواستنیم هانیا یداده بودم. همه
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ماجراست. مشتم  نیپشت ا یکی کنمیحس م کنم،یکه من فکر م ستین یطوراون زیچکه همه گفتیبهم م یبیعج
 یسرنخ دیسراغ اون کتاب تا شا رفتمیم دیبا دم؛یکش یابه کف دستم زدم و پوف کالفه یصورت عمودرو چندبار به

 خودش برداشتم، کوتاه گفتم: ی. پا تند کردم و عصا رو از جاکردمیکار رو م نیهم دیکنم، آره با دایپ
 .مونیرا دنیبه د رمیم -
سربازها  یباز اردوگاه کردم. برخالف صبح، همه یدر کلبه رو باز کردم و خودم رو وارد فضا تایر یهابه سوال توجهیب

باال  یدامن لباسم رو گرفتم و کم ی. جلوانیشون قراره بهمه یعنی نیهاشون بودن و امشغول جمع کردن لوازم
اعالم حضور  ایدر بزنم  نکهیباال رفتم، بدون ا مونیبزرگ را یکلبه یهانکنه و تندتند از پله ریپاهام گ ریآوردمش تا ز

بزرگ  زیکه پشت م مونیرا یرو میور بچرخه، مستقو اون ورنینگاهم به ا کهنیکنم در رو باز کردم رفتم تو، بدون ا
 یحرص آشکار امن ثابت مونده بود؛ اما من ب ینشسته بود و کتاب مد نظرم که مقابلش بود، ثابت موند. چشمش رو

 گفتم:
جناب  ینکن یفضول هیبق لینداده تو وسا ادیکه بزرگت کرده، بهت  یاون کتاب متعلق به منه. کس کنمیفکر م -
 مون؟یرا

 گفتم: یحال با لحن قبلسمتش رفتم و درهمونآروم بهاما من آروم کرد؛یم دادیهاش بچشم یتو خشم
سرک بکشه؛ چه  یکس لیحق نداره تو وسا کسچی. هیتوش سرک بکش یلوازم متعلق به منه و تو حق نداشت نیا -

 م.بسا اون شخص من باشم که ملکه
از کتاب که درحال مطالعه کردنش بود، قرار داشت. کتاب رو  یاصفحه یکتاب گذاشتم. دستش ال یرو رو دستم

 رو بهم دوخت. رحمشیو ب یمشک یکه محکم نگهش داشت و با پوزخند چشما دمیسمت خودم کشبه
 .یو ملکه باش یکه توش حکومت کن یو نه قصر ینه مردم ،یدار ینی. فعالً که نه سرزمیاخودت ملکه یتو برا -

 :دمیهم فشردم و پرس یهام رو رودندون دندون
 یتا برا گمیبار آخر م یبرا مونیرا ؟یکنیم یادآوریاشتباهاتم رو  شهیکه هم یبریم یو آزار من چه لذت تیاز اذ -

همسرم رو برگردونم و  نمیسرزم خوامی. من باهات سر جنگ ندارم، من فقط میرو تموم کن یمسخره باز نیا شهیهم
 .نمیرو دوباره بب

 به جلد کتاب گفت: رهیرو از من گرفت، خ نگاهش
 ارانا؟یکدوم حرفت رو باور کنم ت ؟یدنبال همسرت یگیم یکه من همسرتم، حاال دار یقبل از رفتنت ادعا داشت-

 تر ادامه داد:من. آروم لیپخش بودن و مشخص بود تازه رفته سراغ وسا زیم یهام روو لباس فیک سوت،
 .ینانیقابل اطم ریبهت اعتماد کنم، تو غ تونمیمن نم -



 ر

 

112 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 الهه یخی

کتاب بود، چند ورق  یکه چون دستش ال دمشیسمت خودم کشکتاب رو گرفتم و به یرفتم و دو دست یاغرهچشم
 دستش موند. یاز توش کنده شد و تو

ها سمت ورقهکردم، دستم رو به مونینثار را یپاره رو نگاه کردم و با حرص عوض یهاگشاد شده ورقه یهاچشم با
 یها پودر شد و روورقه مون،یمتعجب من و را یهاها رو لمس کنه، مقابل چشمدستم ورقه نکهیازادراز کردم؛ اما قبل

 .ختیر زیم
 و گفتم: دمیکش یغیو کالفه ج یعصب

 من؟ لیسر وسا یبهت گفت بر یدست از سرم بردار؛ اصالً ک ؟یخوایاز جونم م یچ یلعنت -
سمت من خم شد و با بود، به زیهمچنان پشت م کهیبلند شد، درحال زیو از پشت م دیکوب زیم یدستش رو رو کف

 خودش گفت: یاخم ذات
به لوازمت سرک بکشم. من به تو اعتماد ندارم؛ اصاًل  تونمیراحت م یلیچون من خ ؛ینکن ادیداد و فر ادیبهتره ز-
 ؛یکار رو انجام بد نیا یکه تونست یهان؟ تو نه تنها ادعا دار اد؟یب ندهینفر از گذشته به آ هیکه  شهیباورش م یک

. صادقانه بگم تو در نظر من یاز دستش نداد ق،یمرگِ عم یدره یکه با افتادنت تو یدار یبلکه جون سفت و سخت
 .یقابل اعتماد ریکامالً غ
کارل  مون،یفکر کرده بودم را نکهیدادم. از ا هیاشتم و بهش تکگذ زیم یاز خشم سرخ شده بود. دستم رو رو صورتم

تا  نینداشت؛ البته به جز ظاهرش، باطنش کامالً زم زمیبه کارل عز یشباهت چیشدم. اون ه مونیمنه، سخت پش
 گفتم: بستیم شهیوجودم ر یکه داشت تو یزدم و با نفرت یآسمون با کارل فرق داشت. پوزخند

خودم متأسفم که احساسم به عقلم غلبه کرد و تو رو از اون قصر نجات دادم؛ اما حاال  یمن واقعاً برا مون،یرا نیبب -
 .یکه تو واقعاً کور نمیبیم کنمیفکر م
 و گفت: دییرو هم سا هاشدندون

تک تک یباهات ندارم، پس رو یخوب یکه من رابـ ـطه یدیمواظب حرف زدنت باش. فکر کنم خودت هم فهم -
 .اریماتت تمرکز کن و بعد به زبون بکل

 بود باز کردم و با دستم صفحات پاره شده رو نشونش دادم. زیم یرو که رو کتاب
 یفقط نوشته شده، همه شیابتدائ یشون نوشته ندارن؛ بلکه چند صفحهکتاب همه نیا یهاصفحه مونیرا نیبب -

 یمتوجه باش دیکه پاره شدن مثل پودر دود شدن و رفتن هوا؛ با ییهامنه؛ اما صفحه یها هم متعلق به زندگنوشته
نگرفتن  شیها توسط تو آتساده نبود. اون صفحه گرفتن شیآت هیو اون اتفاق اصالً  ستین یعاد یمسئله هی نیکه ا

 یبهم بگ دیپودر! حاال با ؟یفهمیها پودر شدن ممن و تو اون صفحه یهاچشم یدر کار نبود. جلو یشیچون اصالً آت
 نوشته شده بود. یها چتو اون صفحه
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 شد و بعد گفت: رهیدستش خ یصفحات تو یخال یهنوز اخم داشت دستش رو باال آورد و به جا نکهیا با
 نیبخونمشون ا یدادیبودم. اگه اجازه م دهیها رستو من تازه به اون صفحه یاومد ینتونستم بخونمشون. وقت -

 .افتادیاتفاق نم
 کردم و گفتم: یامسخره یسرم رو تکون دادم، خنده ناباور

 ای ؟یفهمیم خوره،ی. حالم ازت به هم مستیاصالً خوب ن نیمن و ا یسر لوازم شخص ی. تو رفتمونیواقعاً که را -
 کنه؟یحس من رو قبول نم نیا تیو بت سنگ یاون غرور لعنت

افتاده بود رو چنگ زدم و  زیم یرو که کج و کوله رو فمیبرداشتم. ک زیم یبهش رفتم و کتاب رو از رو یاغرهچشم
گذاشته، درش رو قفل  فیک یپرت کردم و کتاب رو تو فیک یهام رو مچاله شده توآشکار، تندتند لباس یبا حرص
 رو برداشتم و گفتم: فیکردم. ک

 .ستین رید یلیو اون روز خ یشیم مونیرفتارت پش نیاز ا یروز -
به خودم  تونستمیمن نم شد،یخودم رو آروم کنم؛ اما نم قیعم یهانفس دنیکردم با کش یسع رفتم و رونیکلبه ب از

تا سر حد مرگ کتکش  تونستمی. کاش مخورهیحالم ازش بهم م ه،یعوض قدرنیکه ا مونیمسلط باشم. لعنت به را
 سر لوازم من؟ یتو چرا رفت ینتجبران بشه. آخه لع زدیکه به من م ییهابزنم تا زخم زبون

شدم و در رو محکم بستم که باعث  تایخودم و ر یگفتم و با حرص وارد کلبه یلب چند بار لعنت ریو ز دمیکش یپوف
 یصندل یرو نکهیگرد پرت کردم و بدون ا زیم یرو رو فیمتعجبش ک یافهیبه ق توجهیاز خواب بپره. ب تایشد ر

 م.برداشت فیک یخم شدم و کتاب رو از تو نم،یبش
نوشته شد بود  یاگهید یصفحه یکه بعد از صفحات پاره شده، رو یاصفحات رو ورق زدم و به تنها جمله تندتند

 موندم. رهیخ
به اصل او، اتفاق افتاده  دنیرس یماجراها برا ینخواهد رفت و همه شیپ لشیمطابق م زیچچیکه ه داندینم ارانایت»

 «است.
اعصاب  تیکردم. رفتارش واقعاً خارج از ظرف مونینثار را ییو ناسزا دمیها کشورقه یبه پارگ یدست یو عصب کالفه

دوست نداشتم با زور  یخودش بشونم؛ اما از طرف یاون رو سرجا روهام،یبا ن خواستیدلم م یلیمن شده بود. خ
کارها رو به من بسپره. هر دو دستم رو باال آوردم و  نانیکنه و با اطم دایخودش به من باور پ دیهمراهم باشه. اون با

نگاه کردم. همون  یقبل یبه صفحه یچشم ریصورتم بردارمشون، ز یاز رو نکهیبعد بدون ا دم،یصورتم کش یرو
 بیاتفاق عج هیمدت نوشته شده بود، توسط  نیکه تو ا یهرچ یعنیکتابخونه خونده بودم.  یبودن که تو یصفحات

 دارتمیهام رو با حرص و رگذاشتم و انگشت زیم یلبه یو دستم رو رو دمیکش ی. پوفختیر نیزم یونابود شد و ر
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 یسر هم رواتفاقات و مشکالت پشت یچرا همه ایها نوشته شده بود؟ خداتو اون صفحه یچ یعنیزدم.  زیم یرو
 لب گفتم: ریبلند شدم و مغموم و کالفه ز زیاز پشت م شن؟یسرم آوار م

 شن؟یاتفاقات مسخره تموم نم نی... چرا اای... خداایخداآه  -
 یو با ابروها ستادمی. ادیکش رونیم نشست، من رو از اعماق افکار مشوش و نابسامانم بشونه یکه رو تایر فیظر دست
 :دیپرس یحینگاهش کردم. با لبخند مل دادیرو نشون م میکه ناراحت یدرهم

 .یدار لوانایشکست دادن س یرو برا ی. مطمئنم که تو قدرت کافارانایت میشیمما موفق  ؟یاکالفه طورنیچرا ا -
 تکون دادم و درجوابش کفتم: نیبه طرف یسر
 که اتفاق افتاده. هییماجراها یپشت همه یکی کنمیو سرگردونم؛ چون حس م جی. من گستین نینه مسئله ا -

 :دیپرس یطوالن یهاقهیبه باال انداخت، بعداز دق ییکرد و ابرو سکوت
 ؟یزنیهارو محرف نیا یکه دار یدونیم یزیچ ؟یزنیحرف م یاز چ ی. دارشمیمن متوجه منظورت نم -

رو  تایو ر رفتمیم زیسمت مطور که بهزمان سرم رو تکون دادم، مچ دستش رو گرفتم و همونگفتم و هم یاآره
 گفتم: دمیکشیدنبال خودم مبه
 .نیرو بب نیا ایب -

گرد مانند نشست. کتاب رو  یچوب یصندل یمن رو یرونشستم، اونم هم روبه زیرو رها کردم و پشت م دستش
 قفل کردم و گفتم: زیم یسُر دادم و با سر بهش اشاره کردم. دستم رو رو زیم یسمتش، روبه
 یزینوشته؟ تازه چ یمن رخ داده رو نوشتن؛ اما ک یکه برا ییهاکتاب اتفاق نیا یکتاب بنداز. تو نینگاه به ا هی -

برحسب اتفاق چند صفحه رو  مونیرو که رخ داده، نوشته شده. امروز را یتوش ننوشتن و فقط اتفاقات ندهیدرمورد آ
 خوادیکتاب نم نیا یسندهینو یعنی نی. اختیر زیم یرو وپودر شد  یقبول رقابلیها به طرز غپاره کرد و صفحه

 صفحه دقت کن. نیا یآخر تو یمتن کتاب باشه. به جمله یخواننده نیجز من اولبه یکس
 برداشتمش ادامه دادم: نکهیآخر و تنها جمله گذاشتم و بعدازا یصفحه یم رو رواشاره انگشت

 .دهیم یما رو باز یکه داره همه یکی است،یقضا نیپشت ا یکی کنمیمن حس م -
شده.  جیکه اون هم گ دادیابروهاش نشون م نیزور از اون جمله برداشت، اخم برو باال گرفت و نگاهش رو به سرش

 :دیکرد و پرس سیلبش رو با زبونش خ
 دیراست باشه با یزنیکه م ییهابده؟ تازه اگه حرف یهمه قدرت داره که بتونه ما رو باز نیا یآخه مگه ممکنه؟ ک -

 .میدرموردش بگ هیبه بق
واسش نداشتم.  یو من جواب گرفتیذهنم شکل م یمعما توپشت. معماآوردمی. سر در نمدمیاسترس لبم رو جو با

کتاب،  نیذهنم سخت مشغول بود. اون عصا، نگهبان روح، ا یول گشت؛یاجسام اطرافم م یرو ینگاهم بدون هدف
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 دیدشمن جد هی دیشا ده؛یم مونیچرا داره باز دمیفهمیم دیو من با استیپشت قضا یکیبهم بگن  خواستنیهمه م
. طبق دادیرو به من نم یبه اون قدرتمند ییعصا وقتچیاما نه؛ اگه دشمن بود، ه دادم؛یشکستش م دیبود که با

نداشتم. خسته و کالفه از  یبود که من ازشون اطالع یخاص یهاقدرت یآهنگر اون عصا دارا یهاگفته
 هوا خشک شد. یمعلق تو دیجسم سف یبه تخت چشمم رو دهینرس یرفتم؛ ول تسمت تخبه میذهن یهامکشکش
 ی. با لبخندارمیدست بم رو بهمرگ نجات داد و باعث شد حافظه یکه من رو از دره ینگهبان بود، همون یپر اون
 صورت محوش گفتم:به رهیسمتش رفتم و خبه ییروو گشاده قیعم
 داشتم. ازیبود و به کمکت ن ریقعاً ذهنم درگوا ،یخوشحالم که اومد -

 .دیچیکلبه پ ینوازش تونرم و گوش یاحترام برام خم کرد و صدا یرو به نشونه سرش
 .کنمیبار دوم شما رو مالقات م یحالم که برا. خوشارانایدرود بانو ت -

جا همون یحرکت چیبدون ه تایر یول نم؛یتا واکنش اون رو بب دیچرخ تایر یرو یکه تموم شد نگاهم به تند حرفش
واکنشش  نی. از ازنمیحرف م یمن دارم با ک نهیسرش رو کج نکرده بود تا بب ینشسته بود و حت یصندل یرو

. نگاه دیشنینم یزیچ چیبود؛ اما حاال کامالً سکوت کرده بود و انگار ه یجانیآدم کنجکاو و ه تایجاخوردم؛ اصوالً ر
 .دیشنینگهبان رو م یاون ثابت مونده بود؛ اما گوشم صدا یرو مرهیخ
متوجه بشه ما باهم  دینبا یمتوقف کردم تا بتونم با شما حرف برنم، کس قهیچند دق یزمان رو برا د،ینگران نباش -

 .میزنیحرف م
و از صورتش پرت و نگاهم ر خوردنیو تاب م چیگرفتم و به اون دوختم. موهاش مدام پ تایرو با مکث از ر نگاهم

 .کردنیم
 باعث شده من تورو دوباره مالقات کنم؟ یخب چ -

هامون باعث شد صورت نیهوا، هم یبودم و اون رو نیزم یو سرش رو خم کرد. من رو دیسمتم کشخودش رو به یکم
 و گفت: دیصورتم چرخ یهاش رو. چشمستهیمقابل هم با

 .دیکنیکارل رو مالقات م جنابیعال یزودبه -
 یو تو نمیکارل رو بب تونستمیناباورم حلقه زد. من دوباره م یهاچشم یو اشک تو ستادیا یالحظه یقلبم برا قلبم،

 گفتم: اقیزدم و با اشت یخدا دوباره به من فرصت در کنارش بودن رو داده بود؟ لبخند هول یعنیآغوشش گم بشم؟ 
 دلتنگش شدم. قاًیو عم دمشیکه ند هیادی. مدت زمشنیزودتر بب خوامیمن م نجاست؟یا نمش؟یبیم یک ؟یک-

به  ی. توجهافتادیچشماش چند خط نازک م یو گوشه شدیجمع م دنیخند نیهاش حکرد، چشم ییتو گلو یخنده
 نم،یبود که کارل رو دوباره بب نیا خواستمیکه م یزیخاطر هول شدن من بود نکردم. من االن تنها چش که بهخنده

 گفت: ششیپ ظهچند لح یبه سؤال من و خنده توجهیبود. ب یمن کاف یبرا نیهم
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 .دیتا زودتر نقل مکان کن دیرو به اونجا باز کن یاقدرت دروازه یعصا قیمرگ از طر یبهتره موقع ورود به دره -
کارل  یجا دونستیدرمورد کارل بهم بگه. اون حتماً م خواستمیقدرت داشتم؛ اما االن م یدرمورد عصا یادیز سؤال

 . لب باز کردم و گفتم:چوندیپیرو م هیو قض گفتینم یول کنه؛یم کاریکجاست و چ
 کارل...-
 فقط گفت: تیبا جد د،یحرفم پر نیب

 باشه. دارتونید نیآخر دیکوتاه خواهد بود و شا دارتونیمدت زمان د -
جا موندم و رو اون یاشد. چند لحظه بینشون بدم غ یواکنش نیترمن بتونم کوچک نکهیبدون ا ه،یاز ثان یدر کثر و

 دارمونید نیآخر دیکوتاهه و شا دارمونیشده بودم. اون گفت مدت زمان د رهیخ شیخال یبدون پلک زدن به جا
 ...ایخدا فته؟یقرار بود ب یاتفاق یعنیباشه. 

 .یدیتخت خواب یمن فکر کردم رو ؟یکنیم کاریاونجا چ ارانا؟یت -
داشتم  ی. درسته که سعنمیبرنگشتم تا صورتش رو بب ینه تکون دادم؛ حت ینزدم و فقط سرم رو به نشونه یحرف چیه

گول بزنم. کارل تموم من بود؛  تونستمیاما خودم رو نم رم؛یبروز احساساتم رو بگ یجلوه ندم و جلو یخودم رو احساس
 نمش،یبیداشتم دوباره م دیبودم و حاال که ام ختهیفرو ر دنشاز وجودم بود که با از دست دا یجدانشدن یانگار جزئ

چشمم حلقه زده بود رو با پشت دستم پاک  یتو ادیخاطر ذوق زرو که به یخودش رو بروز داده بود. اشک جاناتمیه
 زدم و گفتم: یلبخند کرد،یگرد و متعجبش نگاهم م یهاکردم که با چشم تایبه ر ینگاه میکردم، ن

 رو بردار. ازتیپس حتماً لوازم مورد ن میریم نجایاز ا میما دار ؟یجمع کردلوازمت رو  -
 زیم یگذاشت، نگاهم همراه کتاب، رو زیم یدستش نگه داشته بود رو یواکنش من شد و کتاب رو که تو الیخیب

 سر خورد. آروم گفت:
 کنمیاما من هم مثل تو حس م فته؛یم یداره چه اتفاق دونمینم قاًیها نوشته شده. من دقاتفاق یهمه ن،یا یتو -
 هاست.داستان نیپشت ا یکی

 گفتم: یموضوع مشکوک بشه. با لبخند ساختگ نیبه ا ادیز تایر خواستمیهوا تکون دادم. نم یرو تو دستم
 .دمیکتاب رو فهم نیبعداً راز ا دیولش کن؛ شا ستیمهم ن -
 یپشت همه یک فهممیشدم. من باالخره م رهیخ بشیبرداشتم و به جلد عج زیم یزمان کتاب رو از روهم و

 .استیقضا
*** 

 کل یدانا
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محفوظ مونده بود رو تو هوا حرکت داد تا راه  شیچرم یهارو که تو حصار دستکش شدهیکش یهاانگشت لوانایس
رو دربرگرفت؛ اما  لوانایس یو مخف کیاتاقک کوچ یظیغل رنگاهیاز دود س یبا جاسوسش رو برقرار کنه. موج یارتباط
داد و منتظر موند تا ارتباطش برقرار  هیسرش تکشکل پشت یلیمستط زیبه م نه،یبیرو نم ییجا نکهیبه ا توجهیاون ب

دستش رو  یمدت با کالفگ نیبرقرار بشه و در تمام ا شیتا ارتباطش با جاسوس مخف دیبشه. چند لحظه طول کش
خونسرد مرد  یچهره نکهیمحض ا. بهکردیبود به مرکز دود نگاه م دنیدر یکه آماده ییهاو با چشم زدیم زیم یرو

 زد: ادیفر تیبا عصبان د،یرو داخل دود د
 .یشیم یسخت هیمطمئن باش تنب ؟یدادیکه گزارش نم یبود یتا االن کدوم گور -

و  کنهیم کاریچ دونستیهاش رو گرفت. پسر نمچشم یرنگ اصل یجا یو رنگ قرمز دیپسرک درخش یهاچشم
اتفاقات  یقبالً به خوردش داده بود مسموم شده بود. از تمام لوانایکه س یطلسم یلهیذهنش به وس یهمه گه،یم یچ

جاسوسش گوش سپرده بود. لبخند  یهابه حرف روزمندانهیپ یبا لبخند لوانایداد و س لوانایس لیتحو یمو گزارشموبه
 یهاش نقش بست. دستش رو به معنلب یگذاشته بود رو شیرو به نما لوانایس یذات یکه بدجنس یو مرموز ضیعر

 تکون داد و کوتاه گفت: یمرخص
 .یبر یتونیحاال م ؛یگزارش بد دیدوباره با -

پسر بتونه  کهنیهاش رو گرفت؛ اما قبل از اداخل چشم یسرخ یجا یو رنگ مشک دیپسر دوباره درخش یهاچشم
قدر مرموز بودند بلندش اون یهاقهقهه یکرد. صدا یطانیش یخنده لوانایتماس قطع شد و س نهیرو بب لوانایس یچهره
آروم جادوش رو نگاه کرد. آروم یگو یو با مرموز ستادیاتاقک هم از ترس به لرزه در اومده بودن. ا یهاوارهیکه د

رو که  یبنفش نرم یرنگش گوش سپرد. پارچه یکفش مشک یبرخورد پاشنه یرو دور زد و با لـ*ـذت به صدا زیم
قدرت  یبلندش رو که جفت عصا یرفت. عصا رونیو از اتاق ب دیکش یگو یبود رو برداشت و اون رو رو یکنار گو

رو که  یعرضو کم یطوالن یکه راهرو یزد. در تمام مدت یخندشیکرد و ن یبود رو با دقت وارس لوسیاسارواح تاراگ
. کردیم یکجدهن زیچلبش به همه یگوشه شخندی. نکردیفکر م ارانایبه عاقبت شوم ت کردیم یبدون سکنه بود، ط

ها رو داده بود، اون دیکه به سربازان قصر خورش یاو وعده کردیبلندش همه رو محکوم به اطاعت م یهابا قدم
 ستادیبودنشون انداخته بود. از حرکت ا صیسربازها رو در دام حرکارش  نیمحکوم به اطاعت از خودش کرده بود. با ا

 زانو زد و گفت: لوانایدر مقابل س یکیشد. غول تار رهیدست خودش بود با دقت خ یکه ساخته یبه سرباز
 لتونیش رو تحوجنازه یدنبالش هستن. به زود روهایفرار کرده و تمام ن سی. آالرایدن نیتمند ادرود بر تنها قدر -
 بانو. میدیم
 تکون داد و گفت: یسر لوانایس
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چهار  یبه دروازه یراه ورود دیاالن سربازها رو جمع کن؛ با کنه،ی. کار اون رو جاسوسمون تموم مستیمهم ن -
 .یکن دایرو پ نیسرزم
 یاعال یکه با پارچه یسلطنت یصندل یمغرورانه رو لوانایشد. س بیغ هیاز ثان یگفت و در کسر یچشم یکیتار غول
خودش  یبه عصا یانداخت و دست پایاون رو جال داده بود نشست، پارو یمتیق یهاشده بود و سنگ نیمز یسرخ
 آروم زمزمه کرد: د،یکش
خودش  تینهایاون رو لمس کرده، اون عصا به قدرت ب ارانای. حاال که تارمیقدرت رو به دست م یعصا یبه زود -

که فکرش رو  ییقراره از جا یدستش نگه داره. طفلک خبر نداره به زود ینداره عصا رو تو اقتی. اون بچه لدهیرس
 .نهیصدمه بب کنهیهم نم

به  میبه خاطر مرگ همسرش تصم لوانایکه س دونستینم کسچیش قصر رو لرزوند. همغرورانه یهادوباره خنده و
 دهیبه اون رس اراناینسل از گذشتگان تبهکه نسل ییقدرت باشه، عصا یصاحب عصا خواستیانتقام نگرفته، اون م

وجود  کردیکه موضوع رو خطرناک م یزیکنه؛ اما چ درو نابو ایدن تونستیبود که م یادیبود و حاال، حامل قدرت ز
گروه قرار بده  یتو ماهرانه تونسته بود یلیخ لوانایکه س یبود، جاسوس ارانایدر کنار ت مونیعصا نبود؛ بلکه وجود را

 .مونینبود جز را یکس
*** 

 ارانایت
دوستانم  یبه همه یدوشم انداختم، نگاه مصمم یبود رو برداشتم و رو یقبل فیدو ک اتیمحتو یرو که حاو فمیک

 انداختم و گفتم:
که  یراه انیپا دونمیخودم هم نم ن؟یایب نیخوایکه م نی. مطمئننیندار یراه برگشت گهید ن،یایاگه االن با من ب -

 .ادیاجبار همراهم ب ایزور به یکس خوامینم نیبنابرا ه،یچ رمیدارم م
 تکون داد و گفت: نانیانداخت و سرش رو با اطم ایجول یدستش رو دور شونه کیج
 .ستین یدر کار یپس اجبار هیکی. هدف ما میایهمراهتون م ایمن و جول -

 یصورتش نشوند که منم متقابالً لبخند یرو یاز برادرش تکون داد و لبخند گرم تیحما یسرش رو به نشونه ایجول
هاش رو باز و بسته کرد همه قرار گرفته بود. آروم چشم یجو جد ریکه اون هم تحت تأث دیچرخ تایر یزدم. نگاهم رو

 گفت: گرفتیش رو محکم مشونه یرو فیبند ک کهیو درحال
 .امینداره من همراهت ن یلیپس دل م،یرو شکست بد لوانایکه س میمن و تو به هم قول داد -

 گفت: تایهم سرش رو تکون داد و بعد از ر انیشد. را قیعم لبخندم
 .امیهستم، باهات م یجد ممیتصم یمن هم تو-
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 .دمیسمت اون دوتا چرخبراش تکون دادم و به یسر
 یبا سر مونیسا یشده؛ ول یمرموزش مخف یهاپشت اون چشم یو معلوم نبود چ کردینگاهم م تیبا جد مونیرا

. دیاون دوتا چرخ یهم رو هیفکر بود. نگاه بق یتو قاًینشسته بود و عم شیصندل یانداخته بود، همچنان رو ریکه به ز
 سکوت باال یبزنم دستم رو به معن یحرف نکهیا نو لب به اعتراض باز کرد که بدو دیخودش رو جلو کش یکم تایر

 گرش رو بهم دوخت؛ اما لب زدم:گرفتم. نگاه سرزنش
 .رنیبگ میبذار خودشون تصم -

فکر رو تو سرش  نیمن ا یعنیگرفتن انتقام بود؛  ریچون فکرش درگ اومد؛یبا ما م مونیانداخت. سا نییرو پا سرش
ش رو که اون تن خسته مونیچون سا دیطول نکش ادیمطمئن نبودم. افکارم ز ادیز مونیانداخته بودم؛ اما در مورد را

 یرنگیمشک یکه قبضه رشیبلند کرد و با برداشتن شمش یصندل یمتحرک کرده بود رو از رو یمرده کیبه  هیرو شب
 داشت گفت: یامورب نقره یبا نوارها

 که مقصرن تاوان پس بدن. ییکسا دیبشه؛ با مالیبذارم خون هلن پا تونمی. نمامیمن هم باهاتون م -
کنار  زیصورتم نشسته بود دلم رو لرزوند. کمرش رو صاف کرد و از پشت م یهاش که روهاش، برق چشمشمچ برق

 گفت: یکوتاه با لحن خشک یلیتکون داد و خ یهم سر مونیرفت. را
 کنن. دایپ خیکنارتون باشه که نذاره مشکالت ب یکی دیحداقل با ام؛یمنم باهاتون م -

 یکه کتابم رو پاره کرد و اجازه نداد بفهمم توش چ یکس زنه،یمشکل حرف م جادیداره از ا یک نیزدم. بب یپوزخند
بودن و  ستادهیا یچند صف طوالن یتو یسمت در رفتم و بازش کردم. سربازها همگبهش به توجهینوشته شده. ب

فتن. سرم رو براشون تکون گ« درود» یبلند یکردن و با صدا یمیمن تعظ دنیشون به در کلبه بود. با دنگاه همه
به  ینگاه دمیکه رس نیاومدن. به زم رونیسرم از کلبه بپشت یکییکیها هم رفتم و اون نییها رو پادادم، آروم پله

انتقال  یبرا یااز عصا درخواست کنم دروازه نکهیازادادم، قبل هیتک نیمصممشون انداختم و عصا رو به زم یچهره
بزرگش که پشتش بود رو  رنگیکرم فیشد و سرش رو برام خم کرد. ک کیبهم نزد یگر با لبخندباز کنه، آهن رامب

و مقابل من گرفت، با  دیکش رونیب فشیرو از ک یکیلوازمش، خنجر کوچ یگذاشت و بعد از گشتن تو نیزم یرو
 گفت: یلبخند

 که از من خواسته بودن. یهم سالح نیبانو. ا نییبفرما -
داشت  ییبایز یکاربا کنده یاهیس یزدم و ازش تشکر کردم، خنجر رو برداشتم. دسته یقدردان یبه نشونه یلبخند

روش نصب شده بود. خنجر رو از غالفش  یدرخشان ینتیشده بود و سنگ ز یکارو غالفش هم مثل دسته، کنده
کمربند پهن  یزدم و اون رو تو یبخشتیرضا دگر لبخناز کار آهن یشدم. راض رهیش خلبه یزیو به ت دمیکش رونیب

 گرفتم و گفتم: یباز یسمت محوطهکه دور کمرم بسته بودم گذاشتم. سر عصا رو به یریدحریسف
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 مرگ، برام باز کن. یبه دره یانتقال یدروازه -
 دیباز حرکت کرد. به اون منطقه که رس یسمت محوطهرفت و به رونیمثل رعد و برق از عصا ب یدیسف یجرقه

شد. بدون  لیتشک دیچیپیکه مثل گردباد به خودش م یدیابر مانند سف یتوده تیو درنها دیمدام دور خودش چرخ
 انتقال عبور کرد. یشدم که از دروازه ینفر نیمکث، اول یالحظه

. از پشت دمیکش یقیشمم رو بستم و نفس عمقدر آزاردهنده بود که چکه به چشمم خورد، اون یدیسف یزننده نور
باز کردم.  اطیچشمم رو با احت نیکم شده و بنابرا هیبدم از شدت نور اول صیتشخ تونستمینازک چشمم م یپرده

 یمشغول تماشا یزیاحاطه شده بود. با اخم ر یسنگ یاوارهیدره توسط د یتو طیبود و مح یصاف جار یرودخونه
تو سرم چرخ خورد و باعث شد دوباره  امیلیو ی. کارهاکردمیم یتوش زندگ یبودم که مدت زمان کوتاه یطیمح

 زمزمه کردم: ینامعلوم یبه نقطه رهیبشم. حرص آلود دستم رو مشت کردم و خ یعصب
 .رسمیمردک پست! حسابت رو م -
 ده؟یکه همه رو به کام مرگ کش یمرگ یهمون دره یعنی نجایا -
دوختم و کوتاه  ایاز حرص توش بود رو به جول ییهارگه ام،یلیو یکارها یادآوریخاطر رو که به مینگاه جد ریختأ با

 گفتم:
 آره، همونجاست. -
خود بسته بهسربازها و دوستانم از دروازه عبور کردن و دروازه خود یکم همهنزد. کم یحرف ینگاه من جا خورد؛ ول از

و  کردندیبودند، با تعجب به اطراف نگاه م ستادهیا مونیسر راپشت یاسورمه-دیسف فرمیونیکه با  ییشد. سربازها
. نگاهم دادنیتکون م یو سر کردنیپچ مپچ گهیگوش همد ریز یگاه. هرازکردندیم زیآنال دندیدیرو که م یاجسام

کردن  دایبرم. با پ امیلیو یبه کلبه دیبه اطرافم انداختم تا بفهمم از کدوم طرف با یها گرفتم و نگاه سرسررو از اون
 جهت کلبه، دستم رو به همون سمت نشونه رفتم و گفتم:

 مرزها کجاست. یورود دونهیاون. اون حتماً م شیپ میبر دیاون سمته. با امیلیو یکلبه -
و خشم  شدیتر مذهن من آشفته میشدیم ترکیبه کلبه نزد یرچ. همینزد و ما به راهمون ادامه داد یحرف کسچیه

 هم بهش بزنم. ینخواهم داشت و چه بسا کتک مفصل ی. مطمئنم که واکنش مناسبکردیم انیدرونم غل
 گهیوجودش د دیگفتم شا ،یازش نگرفت یخودت سراغ دمید یبهت برنم؛ اما وقت یحرف هی خواستمیمدت م نیا ایت -

 .ستیبرات مهم ن
 یجیکامالً خونسرد بود. با گ شافهیو ق رفتیمن راه م یشونهبهدوختم که شونه تاینگاهم رو به ر جیو گ آلوداخم
 :دمیپرس

 ه؟یچ یکه زد یمنظورت از حرف ؟یچ -
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 بودم گفت: دهیکه به ندرت ازش د یتیپشت دستش صورتش رو نوازش کرد و با جد با
 .یدر موردش نکرد یسؤال چیمدت ه نیتو ا ؟یواقعاً وجود آذرخش رو فراموش کرد یعنی -
گرد شده نگاهش کردم. پاک وجود آذرخش رو فراموش کرده بودم؛ اصالً تو اون مدت نتونسته  یهاو با چشم ستادمیا

ازش  یو اصالً سراغ کل فراموش کرده بودمکارل رو به یادگاریمن. من تنها  یکجا بود؟ خدا یعنی نمش،یبودم بب
رسوندم  تایخودم رو به ر عیزود به خودم اومدم و با چند گام سر یلیچون خ د؛یطول نکش ادیز ستادنمینگرفته بودم. ا

 :دمیو از بازوش گرفتم، با هول پرس
که داشتم کاماًل  یخاطر افکار مشوشو به نمشیهمه مدت نتونسته بودم بب نیآذرخش کجاست؟ من اصالً تو ا -

 فراموشش کرده بودم.
 میبهش مستق توجهیبازوش برداشتم و ب یو باعث شد اخم کنم. دستم رو از رو ومدیزد که به مذاقم خوش ن یپوزخند
 رو به من اثبات کنه؟ واقعاً که. یپوزخند چ نیبا ا خواستیرو نگاه کردم. مبه روبه

اما انگار آب  م؛یدنبالش گشت ادیپرواز کرد و رفت. ز م،یکن داتیپ میتونینم دید یوقته که رفته، وقت یلیآذرخش خ -
 رفت. تیو در نها کردیم یقراریچون مدام ب دهیفهم یزیاون چ میکردیفقط حس م شد؛ینم دایشده بود و پ

من رو ببخشه.  دوارمیکارل مراقبت کنم، ام یهایادگاریشدم. من نتونستم از  نیغمگ ینگفتم؛ اما از درون کم یچیه
سمت کلبه رفتم. به کلبه که به تیپاک کنم و با جد زیچکردم ذهنم رو از همه یسع امیلیو یشدن کلبه انیبا نما

به در  یاو تقه دمیکش یقیست. نفس عمخونه یحدس زدم تو اومد،یم رونیکه از دودکش ب یخاطر دودبه دمیرس
چهارچوب در برار گرفت،  یتو امیلیو یتا در باز بشه؛ اما وقت دیکشطول  یزدم و عقب رفتم تا در رو باز کنه. کم

ش نگاه کردم. و آشفته شونیپر یافهیو به ق دمینثار صورتش نکنم. ابرو در هم کش یلیدستم رو مشت کردم تا س
ش افتاده شونه یکه جذب تنش بود شل و ول رو رنگشیابلوز سورمه یقهیبود،  فیکث طورنیچروک و هم شلباس

که  یسبز یهاآشفته و چشم یبا موها یمرد عوض نیا کنمیصورتش رو محصور کرده بود. اعتراف م یشیربود و ته
و اون  تیبود. من از خشم و جد وردههم گره خ یاز خون غرق شده بود جذاب بود. نگاهمون تو یااچهیدر یتو

و  میبود ستادهیجا اهمون یسخت و طوالن یهاقهیدق .گشتیصورت من م یتو یاحتماالً به دنبال شخص خاص
به  ینگاه میدستش رو از چهارچوب در برداشت و کنارش انداخت، ن کی امیلیو تیاما درنها زد؛ینم یحرف یکس

 گفت: زدیموج م یهاچشم یکه تو یدیدستم انداخت و با ترد یتو یعصا
 ؟یملور -
 :دمیکنجکاوش شده بودم غر یهاچشم یرهیخ کهیم، درحالشده دیکل یهادندون نیب از
 .ارانایملکه، ت اراناست،یاسمم ت -

 خم کردم و گفتم: یمانند کم کیعقب بره. سرم رو ت یباعث شد قدم ستادنمیا لینگاهم و استا تیجد
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 .یتو بدون کنمیکجاست؛ چون فکر م نیسرزمچهار  تا بدونم مرز نجایاومدم ا -
کلبه  یدورتادور ورود یسرم که همگمن و افراد پشت نیهاش مدام بهراسون شد و مردمک چشم یکم نگاهش

 لب به حاشا باز کرد: دیبودن، در گردش بود. با ترد ستادهیا
 نجا؟یا نیاصالً، اصالً شما چطور اومد ن؛یزنیحرف م یدرمورد چ دونمیمن نم -

 دستم اشاره کردم و گفتم: یتو یزدم و با سر به عصا یپوزخند
 انتقال باز کردم. یدروازه نجایدره به ا یعصا، مثل تو، از باال نیبا ا -

چهارچوب در گذاشت تا مانع از ورود  یرو که کنارش افتاده بود باال آورد و رو گرشیرو تکون داد و دست د سرش
 من بشه و گفت:

 کنه؟یم کاریچمن دست تو  ی. عصاییبرام آشنا یلیخ ؟یهست یتو ک -
م کاماًل درسته که چهره آورد،ینم ادیبود که من رو به  نیخاطر اهاش؛ بلکه بهحرف یکرد، نه برا انیدرونم غل خشم

 یاز رو ینکرده بودم که من رو حت ریینداشت؛ اما اونقدرها هم تغ یملور یبه چهره یشباهت چیکرده بود و ه رییتغ
 گفتم: دادمیکه با کف دستم به داخل کلبه هولش میصورتش براق شدم و درحال یصدام هم نشناسه. تو

 همسرتم. یمتأهلم، به دروغ گفت یدونستیم نکهیش سقط شده بود و تو بااکه بچه میمن همون -
نار که ک نهیصندوقچه و آ یهام روکلبه انداختم و چشم اتیبه محتو یرفت و من به داخل کلبه رفتم. نگاه کل کنار

داده بود و در کنار هم بودن اون دوتا، خاطرات اون روز رو برام  رییصندوقچه رو تغ یهم قرار داشتند ثابت موند. جا
سمت مانع از ورود دوستانم به داخل کلبه بشه، به خواستیکه م امیلیو زیآماعتراض یبه صدا توجهیکرد. ب انینما

 .ستادمیرفتم و جلوش ا نهیآ
 یخودم تو یدورتادورش رو از نظر گذروندم و بعد به چهره یاخودم کنم، قاب نقره یبه چهره ینگاه نکهیازاقبل

 رنگمیآب یهاسرهم بسته بودمش. چشمپشت ییهارهیرو از دو طرف بافته بودم و با گ دمیسف یزل زدم. موها نهیآ
موهام انداختم. هنوز  یتاج، رو یخال یبه جا ینگاه. دادنیخودش رو نشون م ترشیب میمشک یهادر قالب مژه

 بود. دهیوقتش نشده بود اون تاج رو به سر بذارم، هنوز وقتش نرس
بود  یادوختم. اون تاج نشونه فیاز استرس داشت رو به ک یاهیمادستم فشردم و نگاهم رو که ته یرو تو فمیک بند

 .کردمیازش استفاده م یتو زمان مشخص دیکه با
 من؟ یدره یتو یهمه آدم اومد نیبا ا یچ یخبره؟ براچه نجایحرفات رو باور کنم. بهم بگو ا تونمیمن نم نیبب -

بودن  ستادهیسرش اسمت دوستانم که پشتسمتش برگردم. دستش رو بهباعث شد به امیلیو زیآماعتراض یصدا
 ه و گفتم:هام نخونرو از تو چشم میکردم تا نگران یم رو عادنشونه گرفته بود. چهره



 ر

 

123 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 الهه یخی

دره  یتو شیکه چند هفته پ می. من همون زنزنمیحرف م یکه من دارم از چ میدونیمن و تو خوب م ام،یلیو نیبب -
 ه،یاسمش ملور یکه بهش گفت یداشت. من همونم، همون زن دیسف یهابا رگه ییخرما یکه موها ی. همونیکرد دایپ

 زنته، من همونم. یبهش گفت
 تکون داد و گفت: نیبا دستش من رو نشون داد. سرش رو به طرف بارنیعقب رفت و ا ناباور

 . من...یسرش آورد ییبال هیتو نبود. حتماً  هیمن اصالً شب ی. ملوریگیدروغ م ،یگیدروغ م -
نشسته بود  امیلیصورت و یمحکمم که رو یلیس یو آشفته از رفتارش صبرم تموم شد و دستم باال رفت. صدا خسته

 گفتم: یبلند یبشن. با صدا رهیما دو نفر خ نیب یباعث شد همه سکوت کنن و به جدال لفظ
 ریرنگ حرلباس سبز هیهان؟  ؟یبود دهیخر یچه رنگ لباس یملور یبهت بگم برا یخولی. مامیلیتمومش کن و -

 ...دیجا پوش. اوندیتو نپوش یکه اون لباس رو جلو
من  یول اره؟یدلم رو به رحم ب خواستیرو بهم دوخت. م شیاشک یهابا دستم به آشپزخونه اشاره کردم. چشم و

 نگذاشته بودم. لب زد: یوجودم باق یتو یرحمدل یبرا ییبودم که جا یاونقدر از دستش عصب
دره افتاده  یتو یو خون یکردم زخم داشیپ یکنم؛ اما وقت دایپ یبه ملور هیشب یکیمن هزاران سال صبر کردم تا  -

مرد  مانیاما برعکس اتفاق افتاد. اون موقع زا ؛یممکنه زنده نمون گفتیبود. من مداواش کردم و همسرم مدام بهم م
و من فکر  یت رو از دست داده بودحافظه ،یبهوش اومد یت. وقیزنده موند یرو از دست داده بود نتیو تو که جن

 کردم،فکر کردم...
 یسوزبا دل تایدوستانم نگاه کردم. ر یبلند هق زد. سرم رو باال گرفتم و به چهره یزانو زد و با صدا نیزم یور

 یذات یهم با خونسرد مونیرا گردوند،یم امیلیمن و و نیگرد شده نگاهش رو ب یهابا چشم کیج کرد،ینگاهش م
 به من زل زده بود. نهیسـ*ـبهخودش، دست

 رفتم و گفتم: امیلیسمت وبه یقدم یرحمیب با
 کجاست؟ نیسرزمفقط بگو مرز چهار ست؛یبرام مهم ن لتیدل -
 زد: ادیکه دورگه شده بود فر یبلند یصدا با
قلبم  یفراموش کرده بودم؛ اما تو با اومدنت دوباره عشقش رو تو باًیرو تقر ی. من ملوریبرات مهم باشه لعنت دیبا -

 .یونیتو به من مد ،یزنده کرد
با همون  دمیکشیعصا م یحکاک یدستم رو رو کهیکردم، مقابلش چمباتمه زدم و درحال یزیتمسخرآم یخنده
 لبم گفتم: یرو یخنده
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خاطر کار اشتباهت درنظر به تونمیکه م یمجازات نیبگم کمتر دیبا ،یحق و حقوقت رو وسط بکش یپا یاگه بخوا -
که اگه من ازت  دونهیو خدا م یبش کیبه من نزد یو قصد داشت یده کردمن سوءاستفا یمرگه. تو از فراموش رم،یبگ

 .یپس بهتره اصالً درمورد احساساتت حرف نزن ذاشت؛یروح و روان من م یرو یاجهیچه نت کردم،ینم یدور
 نیاون درازتره، بنابرا شیبود که حق با منه و زبون من پ دهیانداخت و سکوت کرد. کامالً فهم ریسرش رو به ز امیلیو

 گفت:
 دیبا ،یبازمانده از نسل من باش نیآخر کنمیطور که من فکر مبدم. تو اگه همون حیرو توض یبذار از اول همه چ -
 .یتا درست حدس بزن یرو بدون ییزهایچ هی

 یه. نگاه کلکمکم کن خواستیسر کنه و مبهکردم و با دقت نگاهش کردم. ظاهراً قصد نداشت من رو دست یاخم
نگاه کردم. با دستش  امیلیصورتشون مشخص نبود. دوباره به و یتو یواکنش چیانداختم. همه ساکت بودن و ه هیبه بق

 عجز و التماس گفت: اب د،یبه گردنش کش یکنار زد و دست شیشونیپ یموهاش رو از رو
 کمکت کنه. یلیبهت بگم که خ ییزایچ تونمیبهم فرصت بده، من م -

سرم رو تکون دادم، از جا بلند شدم، روبه  تیو باجد دمیکش یقیهمون حالت موندم، نفس عم یتو یالحظه چند
 بودن گفتم: ستادهیها اکه پشت بچه ییسربازها

 .میکار دار نجایما ا ن،یمنتظر باش رونیشماها ب -
 یو گرد و خاک دیشلوارش کش یبه زانو یاز جا بلند شد، دست امیلیرفتن. و رونیسرهم از کلبه بگفتند و پشت یاباشه

که اون کرده  یملتمسش رو بهم دوخت؛ اما کار یهانشسته بود رو پاک کرد، چشم نیزم یرو که در نبود من، رو
 بود. یبود کامالً نابخشودن

 رهیخ رونیدادم و از پشت پنجره به ب هیتک یچوب واریسمت پنجره رفتم، به دازش گرفتم و به یتفاوتیرو با ب نگاهم
رو از  مهیتک نکهیابودن. بدون گهیکدیمشغول حرف زدن با  ینشسته بودن و با کنجکاو گهیشدم. سربازها کنار همد

تخت نشسته  یرو ایهم  هینشسته بود نگاه کردم. بق انیمون و رایدر کنار را زیکه پشت م امیلیرو به و رمیبگ وارید
 گفتم: ییرسا یداده بود. با صدا هیتک واریمثل من به د ایبودن 

 .یتا تو حرف بزن میما منتظر یهمه ام؟یلیو یشروع کن یخواینم -
و با  دیگلوش رو بلع یبغض تو کرد،یم یها بازهاش، با اونبه انگشت رهیگذاشته بود و خ زیم یدستش رو رو دو

 گرفته گفت: یهمون صدا
بودم و مردم مرفه بودن. ادوارد  لوسی. من اون زمان پادشاه تاراگاسمیباهم ازدواج کن میداشت میتصم یمن و ملور -

بهش گفته بود که با من قراره ازدواج کنه و ادوارد با  یدرخواست ازدواج کرده بود؛ اما ملور یبود که از ملور یمرد
دختر و پسر که  هی م،یدار شدبچه ی. من و ملوریکرد و من با ملور جازدوا لوانایبود. اون با س دهیعقب کش یتینارضا
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قصر، پشت  اطیح یرو کشت. تو یادوارد ملور یول رن؛یرو به عهده بگ لوسیقرار بود بعد از ما سلطنت تاراگاس
تا به  ابودن؛ ام دهید یکردم. خدمتکارها ادوارد رو درحال کشتن ملور دایتمشک، جسد غرق در خونش رو پ یهابوته

و افسرده  نیقدر غمگنشد. اون یول رمیدنبال ادوارد گشتم تا انتقام بگ یلین خمن مرده بود. م یخودشون بجنبن، ملور
مادرش چطور به  دونستیخودم به تخت نشوندم. اون که م یکردم و پسرم رو به جا یریگزود کناره یلیبودم که خ

ادوارد رو کشت و انتقام خون مادرش رو گرفت.  تیکنن و درنها دایرو مأمور کرد تا ادوارد رو پ یسربازان دهیقتل رس
جا . اونرهیرفت تا قدرتش رو چندبرابر کنه و از ما انتقام بگ یکیبه دل گرفته بود به کوه تار یقیعم ینهیکه ک لوانایس

لطنت ببره تا س نیاز ب یناسبنسل من رو در زمان م یبازمانده نیشد و قسم خورد تا آخر یبه جادوگر پر قدرت لیتبد
 یعصا نکهیاکردم و بدون یشونه خال مفهیاز وظ رم،یجلوش رو بگ نکهیا یمن، منِ احمق، به جا یما از هم بپاشه. ول

 یزمان اومدم و منتظر موندم تا شخص نیبه ا نده،یانتقال بدم، خودم رو جاودانه کردم و به آ یارواح رو به شخص بعد
دره  نیها به اشده و من مثل ابله نجایقدرت مطلق ا لوانایکه س دمید نجایاومدم ا یکنم؛ اما وقت دایپ یبه ملور هیشب

 یبه دره نفوذ کنن، نتونن و با قدرتم مرزها رو مخف خوانیکه م ییهاکردم تا اون جادیدره ا یرو یفرار کردم و طلسم
 دونم،یمن م یول دونه؛یا رو نمهمرز یجا یکس نکهینرسه. با ا گهید نیبه سه سرزم یچارگیو ب یکردم تا بدبخت

 .نهیداره، مرز چهار سرزم انیکلبه جر نییکه پا یهستن. رود جانیمرزها هم
بوده باشه؛  لوسیپادشاه تاراگاس یاون هم روز شدیخبر داره؛ اما باورم نم زیاز همه چ امیلیو دونستمیم دونستم،یم
 .میرو مالقات کن گهیهمد طورنیسال ا نیبعد از چند شدیباورم نم ایاون جد من بود. خدا ییجوراهی یعنی
 ی. با لبخند محودمیسمتش چرخگرفتم و به واریرو از د مهیشد. تک کیبه صورتم، بهم نزد رهیبلند شد و خ زیپشت م از

 نگاهم کرد و گفت:
رو که من نتونستم انجام  یکار ره،یرو بگ لوانایس یجلو خوادیشده که م یقدر قومن اون یحالم که نوادهخوش -

 .گهیرو بهم م نیچشمات ا یبرق تو ،یشیتو موفق م ارانا،یبدم رو تو انجام بده، ت
 دستم کرد و ادامه داد: یتو یبه عصا ینگاه

 یسختکه من به ییعصا ،یریدستت بگ یعصا رو تو نیروحت قدرتمند هست که اجازه دادن ا یقدرحتماً اون -
 .ارمیدست ببه داشتنش رو اقتیتونستم ل

 :دمیپرس یبه عصا کردم و با کنجکاو ینگاه آلوداخم
 ؟یدونیم یعصا چ نیتو درمورد ا -

 ایم گذاشت که با اخم ازش فاصله گرفتم. اگرچه اون جد من بود، شونه یشد. دستش رو رو ترقیعم لبخندش
بهش  یمثبت دیمن با د دادیکه انجام داده بود اجازه نم یکه کرده بود، گناه یبهم کمک کنه؛ اما کار خواستیم
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 یاگونهانداخت و آروم، به نییسرش رو پا د،یدستش رو عقب کش یتیلبش پاک شد و با نارضا ینگاه کنم. لبخند از رو
 ها خبر نداشتم.امروز از اونکه من تابه یقینشنون شروع کرد به گفتن حقا هیکه بق

دورافتُن  نیقدرتمند و رانده شده از سرزم یجادوگران یکه همگ نیشد، بزرگان سرزم یگذارهیپا لوسیتاراگاس یوقت -
(dorafton) دستت هست  یکه تو ییشده عصا سیتازه تأس نیسرزم یبقاء و ماندگار یگرفتن برا میبودند تصم

ها چقدر قدرتمنده درست بشه. اون یدونینم یکه حت ییتا عصا دیها طول کشسال یها و حترو درست کنن. ماه
داره رو انتخاب کنن و  لوسیروح رو در تاراگاس نیرو که قدرتمند تر یشخص بار،کیداشتند تا هر هزارسال  میتصم

که  یزیاما چ ده؛یدست تو رسو حاال به دهینسل چرخبهعصا نسل نیخودشون رو به اون بسپارن. ا یعصا ،یبا آزمون
 از اون به تو ندادن. یاطالع چیعصا رو به تو سپردن و ه نیکه ارواح محافظ، چطور ا نهیتعجب کنم ا من شهیباعث م
دست من بود و  یعصا حاال تو نیبهم دست داد. ا یو حس نامفهوم دنیتک جمالتش باال پرتک دنیبا شن ابروهام
 مسئله برام گنگ و نامفهوم بود؟ نیا قدرنیچرا ا ؟یچ ای بودمیمحافظ م دیمن هم با یعنیبده؟  تونستیم یچه معن

 نیبه ا ینامعلوم یبه نقطه رهینگاه کنم، خ امیلیبه و نکهیام رو محصور کردم و بدونانگشت اشاره و شستم چونه با
از همون  یکی دم،یکه من د ینه؟ پس اون نگهبان ایارواح بلشه  نیفکر کردم که ممکنه اون کتاب هم از جانب هم

 ارواح بود.

 گفتم: امیلیدرجه چرخوندم، خطاب به و90کردم و سرم رو  زیرو ر هامچشم
 اون ارواح هستن؟ شیپ ایشون مردن اومده؟ همه یقبل یهاسر نگهبان ییچه بال -

 توش نداشت گفت: یحس چیکه ه ییو با صدا دیصورتم دو یگهیسمت دسمت صورتم به نیهاش از اچشم مردمک
هستن و  لوسیارواح محافظ تاراگاس یها همگ. اونوندنیپیدورافتن م یبه ارواح جادوگرهاشون بعد از مرگ، همه -

 .کننینم یپوشچشم لوسیمحافظت از تاراگاس یبرا یکارچیاز ه
بودن و اصالً  گهیدانداختم که سخت مشغول صحبت با هم هیبه بق یش نگاهشونه یبه جلو گذاشتم، از رو یقدم

 :دمیچشم دوختم، پرس امیلیحواسشون به من نبود و بعد به و
البته نابود شده،  کنه،یرو نابود م لوسیداره تاراگاس لوانایحاال که س یچ یهمه قدرتمند هستن، برا نیها که ااون -

 چرا جلوش رو نگرفتن؟
 ت:رفتن گف رونیسمت در رفت، در رو باز کرد و قبل از بو به دیچرخ

 .رهیرو بگ لوانایس یجلو دیکه با یهست یدست تو سپردن. پس تو اونارواح، به یرو توسط عصا روهاشونیها ناون -
دادم و پوست لبم رو به دندون گرفتم.  هیتک واریو گنگ به د جیرفت. گ رونیمنتظر من باشه از کلبه ب نکهیابعد بدون و

 یبزرگ یخواسته نیها ازم همچداشتم که اون یرو به من سپرده بودن؟ مگه من چ یبزرگ تیمسئول نیچرا چن
داره، کمکم  یمن بستگ یهامنه و به واکنش یهادست یمن خودت کمکم کن. جون هزاران نفر تو یداشتن؟ خدا
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دوختم. حاال  چشم زدیگر درموردش حرف مکه آهن یخال ی. عصا رو باال گرفتم و به جارمیبگ میکن تا درست تصم
 یو سرجا کردمیم دایرو پ زدیگر ازش حرف مرو که آهن یاون الماس دیدوشم بود، با یرو ینیسنگ تیکه مسئول
شدم،  کیمشغول بحث بودن نزد یبلند یکه با صدا هیچشم از عصا گرفتم و به بق یسخت. بهگذاشتمیخودش م

 و با تحکم گفتم: یجد
 .میکن یکشخودمون هم وقت کمی نکهیچه برسه به ا م،یهم کمبود وقت دار یطورنیهم م،یفتیراه ب دیبا ن،یبلند ش -

 گفت: مونیمنتظرشون باشم به طرف در رفتم که را نکهیابدون
 مرزها خبر داره؟ یاز جا امیلیو یدیصبر کن، تو از کجا فهم -

 کهیبود. درحال مونیجواب بدم؛ مخصوصاً اگر اون شخص را یکالفه، دوست نداشتم به کس طورنیبودم و هم خسته
 گفتم: گرفتمیبا دست آزادم سر دردناکم رو م

مرزها رو  یتا جا رمیاالن هم من دارم م ،یایهمراهم ن یتونی. من بهت گفتم که مستیواقعاً حالم خوب ن مونیرا -
 .فتهیراه ب ادیبا من ب خوادیم یکنم، هرک دایپ
بودن.  ستادهیکنار هم ا یخاص یبلند شده بودن و بدون نظم و قاعده نیزم یرفتم. سربازها از رو رونیبعد از در ب و
 گفت: امیلیو
 یعنی د،یخورش نیسمت سرزماز اون ن،یعبور کرد لیاز غار قند نکهیو بعد از ا نیرودخونه شنا کن قیاز طر دیبا -

بهش  نیخوایرو که م یمکان ییجادو یها و وردهابا کمک تابلو نیتونی. اونجا منیایم رونیب طرفیب یمنطقه
 .دیو به همون سمت بر نیانتخاب کن نیبرس

از سربازها آورده شده  یکیباشم افسار الماس رو که توسط  هیمنتظر بق نکهیاجلوتر راه افتاد و من هم بدون خودش
 شمیم داریکه ب یسر ببرم و وقتخواب به یرو تو یبخوابم و مدت طوالن خواستیبود گرفتم و جلوتر راه افتادم. دلم م

 تموم شده باشه. یچهمه
رو هم با  هیاما مجبور بودم بق رفتم؛یراه جلو م نیا یتو ییو خودم به تنها اومدمیسفر م نیتنها به ا خواستیم دلم

 .رنیشون رو بگگذشته یهایچون بهشون قول داده بودم تا کمکشون کنم انتقام سخت ارمیخودم ب
کردم با  یدرد مرطوب شده بود. سع نیخاطر اسرم جمع شده بود و پوست بدنم به یخاطر درد توچشمام به یگوشه
... با مشغول کردن خودم دست از فکر کردن یداشت خودم رو آروم کنم ول یمرتب یکه فواصل زمان قیعم یهانفس

با  هیو بق مونیو سا انیبود نگاه کردم. را شدهگروه محاصره  یال توسط اعضاکه حا امیلیبه سرم برداشتم و به و
. باور دادیشون جواب مصورتش نشسته بود به همه یکه رو یبا اخم امیلیو و دنیپرسیاز اون سؤال م یکنجکاو

 شدمیباهاش آشنا م یاگهیاگه جور د دیباور بود؛ شا رقابلیمن کامالً مضحک و غ یاز اجداد منه، برا یکیاون  نکهیا
به  دادیبخششش اجازه نم رقابلینسبت بهش داشتم؛ اما رفتار زننده و کار غ یداشت، حس بهتر یمناسب رو رفتا
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ها که درحال کم شدن بود نگاه و به تراکم درخت رفتمیراه م یحوصلگیفکر کنم. با رخوت و ب شگهیاخالق د
بودن، به  زیبرجسته و ت یهادره که به صورت صخره یهاوارهیکم شد و د هادرخت یهیکم از تراکم اول. کمکردمیم

نگاه کردم.  رفتیکوه بزرگ م کیرود که به داخل  یکردم و به انتها زیهام رو ت. چشمشدنیم کیرودخونه نزد
 شدن. خودم رو بهش رسوندم و گفتم: رهیو در سکوت بهش خ ستادنیا امیلیو ستادنیهمه با ا

 ؟یسرم کنبهدست یخوایمطمئن باشم نم م؟یکن کاریچ دیباخب حاال  -
خودش با اخم کردن من رو محکوم به  الیخبه تونستیاخم نگاهم کرد؛ اما من از موضعم عقب ننشستم. اون نم با

 گفتم: تیبهش اعتماد نداشتم. من هم متقابالً اخم کردم و با جد گهیسکوت کنه؛ چون من د
 رفتار خوب و شاد رو از من نداشته باش. هینسبت بهت داشته باشم، پس انتظار  یکه حس بد یکرد یکار -
 سرش رو تکون داد و بعد گفت: یگرفتگ با
 رودخونه... نیا قی. ما از طرامیهام رو ثابت کنم باهاتون محرف نکهیا یشمارو گول بزنم و برا خوامیمن نم -
 به آب ادامه داد: رهیدستش به رودخونه اشاره کرد و خ با
که الزم باشه  ستین یقدر. عمق آب اونمیبر ن،یخوایکه م ینیبه سرزم میتونیو از اونجا م میرسیدشت م هیبه  -

 .میطرف برسونبا راه رفتن هم خودمون رو به اون میتونیپس م م؛یشنا کن
 یلند بود که آب رودخونه از کمرش بود. نگاهقدر باون امیلیو یوارد آب شد. قدوقواره امیلیو بعد و میتکون داد یسر

 به بقبه انداخت و گفت:
 .فتهینم یاتفاق نیآب، نگران نباش یتو نیایب -

وارد آب شد.  انیبا کمک را تایبا گرفتن دست خواهرش و ر کیوارد آب شدن. ج دیترد یو کم یتیبا نارضا یهمگ
 هردوتاشون بود. یهر دو از کمر خواهرشون گرفته بودن چون آب از گلو

 سمتم دراز کرد و گفت:دستش رو به مونیسا
 .ادهیشما ز یبرا یتا کمکت کنم. عمق آب واسه ما کمه؛ ول ریدستم رو بگ -
حدقه  یکه با ترس از غرق شدن، دست برادرهاشون رو گرفته بودن اشاره کرد. چشمام رو تو ایو جول تایبا سر به ر و

آب گذاشتم  یتو اطیدستش قرار دادم که محکم دستم رو گرفت. پاهام رو با احت یدستم رو تو دیچرخوندم و با ترد
رو چنگ  مونیو دست سا دمیکش یبلند نیاتفاق، ه نیبودن ا یخاطر ناگهانآب فرو رفت و به یتو بارهکیکه به 

آب فرو  یمن رو نگرفته بود، کامالً تو مونیو اگه سا خوردیکف رودخونه سر م یهازهیر سنگ یانداختم. پاهام رو
 . متأسفانه شنا هم بلد نبودم.رفتمیم
 گفتم: امیلیاخم به و با
 .میبه همراهانمون بچسب طورنیا ستین یازین گهیآب رو کنترل کنم و د یافزاربا آب تونمیمن م -
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نثارش کردم  یاغرهکردم و چشم یاانداخت. دندون قروچه مونیبه سا یکرد و نگاه معنادار ییتو گلو یخنده امیلیو
 از خنده داشت گفت: یاهیماکه ته یکه با لحن

 .اثرهیتوش ب ییو هرگونه جادو و کار جادو نهیچهار سرزم یچون مرز ورود ست؛جهینتیب یعنصرافزار نجایا -
آب به جلو  یرو دور کمرم حلقه کرده بود، تو که حاال دستش مونیو با اخم سرم رو تکون دادم و با کمک سا یناراض

 .میرفت
 یقدر کم که داخل غار تواون شد،یکم م یلیخ هینور اول زانیو از م شدیم ترشیعمق آب ب میرفتیجلوتر م یهرچ

گردنم بود و سرم رو باال گرفته بودم تا  ری. آب رودخونه از زدیاطراف رو د شدیم یسختفرو رفته بود و به یکیتار
خاطر آب گم بشه. صورتم به یآب فرو نره، عصا رو محکم گرفته بودم تا مبادا از دستم رها بشه و تو یصورتم تو
 مقهیکنار شق یداخل غار، مرطوب شده بود. با پشت دستم صورتم رو پاک کردم؛ اما وجود موها یازاندازهشیرطوبت ب

تا حداقل منبع  کردمیم زیدرهم اطرافم رو آنال یافهی. با قدادیبود، آزارم م دهیبه پوستم چسب اد،یز یسیخخاطر که به
 .ییذره روشنا هیاز  غیکنم؛ اما در دایاز نور رو پ یفیضع
 وار گفت:گوشم زمزمه ریز مونیسا
 .میدینرس یاجهیبه نت یول م؛یکنه؟ ما چندسال دنبال مرزها گشت یبه نظرت چطور تونسته مرزها رو مخف -

 کرده بود گفتم: رییتغ یبیگلوم، به طرز عج یدگیخاطر کشکه به ییرو تکون دادم و با صدا سرم
و  بیعج یلیخ شهی. هماوردمیبودم سر از کارهاش در ن ششیکه پ یاصالً تو مدت به،یعج یلیخ امیلیو دونم،ینم -

 .کردیمرموز رفتار م
 کردم و با تأمل اضافه کردم: یمکث

 یکیو سرگردون بودم.  جیچرا گ فهممی. فکر کنم االن مترهدهیچیپ کردمیکه فکرش رو م یزیداستان از چ یول -
 یخنده داره؛ ول زه،یریرو به هم م یو همه چ برهیدست م فتهیکه م یاتفاقات یتو یو گاه ستادهیماجرا ا نیپشت ا

 که من هم جزوشونم. هبه نام ارواح نگهبان وجود دار یگروه دونستمیاصالً نم
 .دادیآزارم م ازحدشیب یکینزد نیبود و ا دهیبه تنم چسب ازحدششیب یسیخاطر خکرد. لباسم به یاخنده تک

 ومد؟ین ایپسر به دن هیتو  یاصالً چرا به جا ؛یقدرتمند باش قدرنیا دیتو چرا با دونمیواقعاً نم -
 اعتراض گفتم: با
پسر بود، بهتر عمل  هیمن  یاگه به جا یکنیچرا فکر م ام؟یبرنم یکار چیچون دخترم، از پس ه یفکر کرد -
 کرد؟یم
 .ستینظرم اصالً خوب نبه نیو ا یغیضع ،یهستن، تو دختر تریچون پسرها قو -

 :دمیو پرس دمیکه سرخ شده بود، لب گز ییهاکه حرفم رو فراموش کردم. با گونه دیستبرش به پشتم چسب ینهی*ـسـ
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 .شهیم ترشیعمق آب ب میریجلوتر م یهرچ م؟یراه بر دیبا گهینظرت چقدر دبه -
 ؟یترسیم یاز چ ه؟یچ دونم،ینم -
 . با حرص گفتم:دیرو ند ظمیبود، اخم غل کیداخل غار تار یچون پشتم بود و هوا یاخم کردم؛ ول یکیتار یتو
 .میرسیم یک گمیترس وجود داره؟ فقط م یبرا یزیچ نجایبترسم؟ مگه ا دیبا یاز چ -

 داشت گفت: طنتیاز ش یاهیماکه ته ییکرد و با صدا ییتو گلو یخنده
 .رمیو ناعادالنه انتقام بگ یطورنیاما دوست ندارم ا ؛یتو آب، درسته که پدرم رو کشت یفتیب کنمینترس ولت نم -

با  تونهیم مونیفکر نکردم که سا نی. چرا به ادمیتر چسبناخواسته دستش رو محکم ایگرد شد و خواسته  هامچشم
. غرق شدینم دهید یزیچ چیبود و ه کیلحظه ول کردنم من رو خفه کنه؟ از اون گذشته داخل آب هم کامال تار هی

 :دمیشد و با هول پرس یقاط یامردونه ادیفر یبا صدا یآورنازک و دلهره غیکه ج رفتمیدر افکارم جلو م
 افتاده؟ یشده؟ چه اتفاق یچ -

 امیلیو ی. صداهیبدم که اسمشون چ صیتشخ تونستمینم یول نم؛یرو بب شونیشکل کل ه،یمثل سا تونستمیم فقط
 بلند شد:

 .میتا نجاتش بد مینیبیرو نم ییآب افتاده. جا یاز دخترها تو یکی -
 :دمیاومده، با هول پرس شیپ تیو آشفته از وضع زدهوحشت

 ن؟یرونیکدومتون ب ا؟یجول تا؟یکدومشون؟ ر -
 بلند شد: تایر یهیگر یشدم. صدا رهیروم خروبه یهایاهیو به س دمیرو جلو کش خودم

 !رهیمیاالن م ارانا،یآب. توروخدا نجاتش بده ت یافتاد تو ایجول -
 آب فرو رفتم. یشد و تو یمن هم خال یپا ریکه ناگهان ز دمیرو رها کردم و خودم رو جلوتر کش مونیسا

آب  ینجات خودم تو یکردم و برا یاشد. سرفه هامهیاز آب وارد ر یادیو حجم ز دیچیآب پ یبلندم تو غیج یصدا
هام به شمارش افتاده بود و شنا بلد نبودم. نفس دمیدیرو نم ییبود که جا نیکه من داشتم ا یتقال کردم؛ اما مشکل

 کاریها اون باال دارن چاون دونستمی. نمکردیم ینیسنگ منهیسـ*ـ یجمع شده بود تو قفسه هامهیر یکه تو یو آب
بدنم رو فرا گرفت. دستم از  یکم بدنم سرد شد و سستبه خواب داشت. کم یبیعج لیمن م یهااما چشم کنن؛یم

 کردنیآب حرکت م یکه تو دمیرو د یادیو ز یانقطه یهام بسته بشه، نورهاچشم نکهیازاصا شل شد و قبلدور ع
 هام بسته شد.و بعد چشم

*** 
که  یبعد ی. ضربهکردیرو به وجودم منتقل م یقیدرد عم شدیوارد م منهیسـ*ـ یکه به قفسه یمحکم یهاضربه
 مهیر یرو که تو یادیسرم رو باال آوردم و آب ز یبلند نیتنم رو لرزوند و با ه یبود مثل شوک هایاز قبل ترنیسنگ
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 یقفسه یکه از شدت سرفه گرد شده بود، دستم رو رو ییهاشدم و با چشم زیخمی. نختمیر رونیجمع شدم بود ب
 بهش زدم تا آروم بشم. ینسبتاً محکم یهامشت کردم و ضربه منهیسـ*ـ

شدم.  رهیکه دورم رو گرفته بودند خ یبه افراد جیمنظم شد و به خودم اومدم. متعجب و گهام نفس تمیر کمکم
. کردیصورتش رو که حاصل شاهکار من بود، پاک م یآب رو ،یپاهاش چمباتمه زده بود و با دستمال یرو مونیسا
با تأسف و پوزخند  مونیداده بود و را هیتککه توش اشک جمع شده بود به برادرش  ییهاو چشم یبا نگران تایر

 یرنگ یاو قهوه میضخ یکه پارچه یاجسم مچاله شده یتکون داد. چشم گردوندم و رو یلبش برام سر یگوشه
 .ستادمیخودش رو پوشونده بود ا

 ایجول یسالمت دنی. دکردیرو نوازش م سشیخ یرو در آغـ*ـوش گرفته بود و با دستش موها ایبا محبت جول کیج
 سرم بلند شد:از پشت امیلیو یبزنم. صدا یباعث شد لبخند

 کارت واقعاً احمقانه بود. ؟یکنیاحساس نم یحالت خوبه؟ درد -
 بهش زل زدم و گفتم: سیکردم و سرم رو به جانبش برگردوندم، با همون اخم و صورت خ یاخم

 ازینجات خودم ن یهرگز به کمک شماها برا نمیآب رو بب ریز تونستمیاگه م ن؛یکردیکار رو م نیا دیشماها با -
 نداشتم.

 گفتم: یاخفه یروم نشسته بود انداختم و با صداکه روبه مونیشد. رو به سا رهینزد و در سکوت بهم خ یحرف
 .مونیسا کنمی. لطفت رو جبران میممنون که نجاتم داد -

 رو کنار زد و گفت: شیشونیپ یرو یزد و موها یمحو لبخند
 من نجاتت ندادم. یول -

 :دمیپرس یجینشست و با گ میشونیپ یندونستن رو یاز رو یمحو اخم
 بود؟ یپس ک یمن رو نجات داد؟ اگه تو نبود یپس ک -
. دمیبهشون گفت که نشن یزیسرش رفت و چپشت تیسمت جمعلباسش رو تکوند و به یجا بلند شد و خاک رو از

 جیگ یکه واسم افتاده بود کم یخاطر اتفاقبلند شدم. به نیزم یتم از روازش گرفتم و با کمک دس یجینگاهم رو با گ
گفتم و به اطراف  «یممنون»لب  ریرو گرفت. آروم و ز تمکمکم کرد و دس امیلیو فتمیب نیزم یرو نکهیازابودم؛ اما قبل

ش باعث شد تنم مورمور بشه. و برنده زیت یهاقرار داشت که لبه یسنگ یهالیاز قند یسرمون تونلنگاه کردم. پشت
که رودخونه  کردینفس بکشم بهم اثبات م یسختبه شدیکه باعث م یاما رطوبت م؛یبود ستادهیا یسنگ نیزم یما رو

 .هاستیکینزد نیهم
 .شناسنینجاتت دادن. ظاهراً تورو م هانیا -
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من  دنیها با داز اون یکیآب نگاه کردم.  یتو یجلوتر رفتم و به موجودات کوچولو امیلیبه کمک و ،یکنجکاو با
 زد و گفت: یغیج
 حالم که حالتون خوبه.خوش طورنیو هم نمتونیبیحالم که دوباره م. خوشارانایملکه ت -

بود که  ییکوچولو ایآب ثابت موند. اون مار یجسم کوچولوش تو ی. نگاهم روشناختمیرو م فیظر یصدا نیا من
سرش جمع کرده بود و با  یتر بود، موهاش رو باالآراسته تشیوضع نباریبودم؛ اما ا دهید میقلمرو سلطنت یمن تو

. دیرقصیآب م یتو باشیز یبه تن داشت و باله یانقره یهابا گل ییکرده بود. بلوز طال نشیتزئ یزیر اریصدف بس
و همراهانش  ایروشن، مار یهاوارد دستم شد. پس اون جسم عیآب فرو بردم که سر ینشستم و دستم رو تو نیزم یرو

 گفتم: یبودن. قدرشناس و با مهربون
 .یکه نجاتم داد زیعز یایممنونم مار -

 شنا کرد و بعد گفت: واررهیدستم دا کیکوچ یفضا یزد و تو یلبخند
آشنا شدم که من رو  رآبیاز مردم شهر ز یمن با گروه نیاون روز نجاتم داد نکهیبود سرورم. بعدازا فهیوظ -
بهم گفت به  یحس هی. امروز میکرد یو زندگ میرودخونه اومد نیها به او بهم کمک کردن. با اون شناختنیم

حالم که حالتون و بهتون کمک کردم. خوش دمشنا کر گفتیکه قلبم م یسمتبه نیهم ین،برایدار اجیکمکمون احت
 خوبه.
 دل آب گم شد. یشنا کرد و تو هاییایدریپر یآب رها کردم که با دسته یسپاس اون رو توزدم و با  یلبخند
شدم.  رهیبود خ صیغار، قابل تشخ یکه به لطف نور اندک تو امیلیرو از آب رودخونه گرفتم و به صورت و نگاهم
 ضیگرفتم بدون تعو میتصم نینبودن که نشه ازشون استفاده کرد؛ بنابرا سیخ یقدرهام نم داشتن؛ اما اونلباس

 ینثارش کنم که به خودش اومد و کوله یاغرهمن باعث چشم یرو امیلینگاه و یرگیلباس، روزم رو تموم کنم. خ
 ادیخاطر آب زداخلش نگاه کردم. انتظار داشتم به اتیو به محتو دمیاز دستش کش عیسر یلیلوازمم رو بهم داد. خ

 یرونیب یبه لبه یتعجب داشت. دست یجا نیکامالً خشک بود و ا یچاما همه شده باشه؛ سیرودخونه، لوازمم خ
 زمزمه کردم: رلبیو ز دمیکش بیکتاب عج یهاورقه

 آب فرو نرفته. یکامالً خشکه، انگار که اصالً تو -
 میسؤال بپرسم و حس کنجکاو امیلیبعداً از و تونستمیماجرا رو نداشتم، م نیرو تکون دادم. وقت فکر کردن به ا سرم

 رو سرکوب کنم.
 م؟یکجا قراره بر نجایاز ا م؟یکن کاریچ دیحاال با -
 یسمت حفرهبه کهیدوختم. درحال امیلیگرفتم و به و فیرو از ک خکوبمیسرم رو بلند کردم و نگاه م انیسؤال را با

 گفت: رفتیدرون غار م
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. افراد میو ازشون کمک بخوا میماه برس یلهیقب نیسرزم یعنی ن؛یسرزم نیترکیبه نزد میتونی. مهیراه خروج نجایا -
با  دیمقابله با اون رو نداشتن. شا یبرا یکاف یرویمتأسفانه ن یهستن؛ ول لوانایس یکامالً مخالف رفتارها لهیاون قب

 .میبش روزیمبارزه پ نیا یتو تاو کمکمون کنن  وندنیبه ما بپ ارانایاومدن ت
غار،  نیاز ا یراه خروج شکیو ب شدیم دهید یی. ته حفره، روشنامیرفتیسرش راه مو ما هم پشت زدیحرف م اون

 جا بود.همون
 یاسمتم چرخوند و با لبخند خستهشدم. با احساس حضور من سرش رو به رفتیراه م ییتنهاکه به ایجول کینزد

 گفت:
 .یانداختخاطر من خودت رو به دردسر ممنونم که به -

 بود گفتم: نیغمگ یکه کم ییو با صدا دمیلب گز زدهخجالت
 من که نتونستم نجاتت بدم، بدتر خودم هم کمک الزم شدم. ده؟یچه فا -

 یرو یپارچه یلبه کهیتکون داد و درحال نیانداخت، سرش رو به طرف ریکرد و سرش رو به ز ییتو گلو یخنده
 با همون خنده گفت: دیچسبیتر مش رو محکمشونه

 بهتر بود. یاومدینم داد،یخودت رو نجات م دیبا یکیاما  ؛یمن رو نجات بد یفکرش رو بکن؟ اومد -
 ش زدم و گفتم:به شونه یاکالمش باعث شد من هم همراهش بخندم. مشت دوستانه طنتیو ش انیب طرز

 خانوم. اینداره جول یبتو اصالً عاقبت خو کارنیرو مسخره کن، ا نتیسرزم یکم ملکه -
 .میکوتاهمون بردار یباعث شد دست از مکالمه مونیسا یصدا

 ام؟یلیباشه، مگه نه و نیمرز چهار سرزم یهمون خروج دیبا نجای. امیدیرس کنمیفکر م -
 سمتمون برگرده جلو رفت و گفت:به نکهیاسرش رو تکون داد و بدون امیلیو
ماه،  یلهیقب ن،یکه مدنظرتونه حرکت کن ییهانیسمت سرزمبه نیتونیم نجایمرزهاست. از ا یخروج نجایدرسته، ا -
 .دیخورش نیبه مرزهاست؛ البته بعداز سرزم نیسرزم نیترکیفاصله داره و غالباً نزد نجایروز از ا کی

شده بود، دستم  دهیاز نور پوش یاکه وجود داشت، توسط پرده یادیخاطر نور زحفره دوختم که به یرو به انتها نگاهم
شدم و از اونجا  رهیشده بودن، به حفره خ زیر ازحد،شیخاطر نور بکه به ییهاهام کردم و با چشمچشم بونهیرو سا

دربرگرفته  وهیم یهاکه دو طرفش رو درخت یو به راه خاک میبود ستادهیا یسنگ یسکو یرو یرفتم. همگ رونیب
شده  روحیسرد و ب ز،ییمثل پا دیخورش نیبهار بود و سرزم نجایا نکهیبرام سخت بود، باور ا . باورشمیکردیبود نگاه م

و  شدنیاز درخت جدا م یخنک بهار میتوسط نس یآرومرنگ درختان به یصورت یهابود برام سخت بود. شکوفه
 یقی. نفس عماومدنیبه حرکت در م م،یرنگ اطراف جاده با هر وزش نسکوتاه سبز یهاچمن دن،یچرخیهوا م یتو

غار که کاماًل  یسرم رو چرخوندم و به خروج دم،یبود به مشام کش دهیچیهوا پ یرو که تو ییهاو عطر گل دمیکش
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جنگ بود و  هیاز  یناواضح ریتصو یخروج یالشدم. با رهیاندازه احاطه شده بود خ هیمنظم و  یهاتوسط سنگ
 ییهاآروم پلهنگاهم رو از چهارچوب غار گرفتم و آروم یلیمی. با بگرفتمیم جهیتر نتکم کردم،یدقت م ترشیب یهرچ
 رفتم. نییکردم و پا یشکل و کم ارتفاع بودن رو ط یارهیدامیکه ن

 گفت: انیرا
 .میاوقت ناهاره، همه خسته م؟یاستراحت کن ستیبهتر ن -
 گفتم: امیلیو به
 م؟یماه بش یلهیچقدر مونده تا وارد راه قب -
 اشاره کرد و گفت: یراه خاک یدستش به انتها با
و  میراه مورد نظرمون رو انتخاب کن دی. بعداز اون بامینیرو بب هانیراه سرزم میتونیم گهید یقهیچند دق باًیتقر -

 .میکن یهمون راه رو ط
دروازه  نیبهتره از ا یول م،یکه همه خسته شد دونمی. ممیکنیو بعد استراحت م میکن یروادهیپ یباشه پس کم -

 .میدور بش
و  دمیکش قیباال رفتن ضربان قلبم بود. چندتا نفس عم شجهیبه پا شده بود که نت یدلم آشوب یخودم نبود. تو دست

 .کردیم یقراریقلبم ب م،یرفتیجلوتر م یبه راه افتادم؛ اما هرچ
هر کدومشون  یشکل رو که ابتدا یچیو مارپ یو با نگاه کنجکاوم سه راه خاک میستادیاز حرکت ا یطوالن قیدقا بعداز

ما بود جلوتر رفت و  یراهنما ییجورا هیکه  امیلیکردم. و یقرار داشت رو بررس بیو غر بیعج یسنگ یمجسمه هی
 قرار داشت اشاره کرد و گفت: یبزرگ یکه مجسمه یبا دستش به راه

 ماهه. یلهیقب نیسرزم نیترکینزد رسه،یماه م یلهیبه قب میراه مستق نیا -
ماه  یلهیکه به قب یسمت جهتدستش نگه داشته بود و به یهالل ماه رو تو هیکه  یزن یرو از مجسمه مرهیخ نگاه
شدم. دو  رهیدرخت پر برگ ابتداش قرار داشت خ هی یگرفتم و به راه دوم که مجسمه کرد،ینگاه م شدیم یمنته

 دوباره گفت: امیلیبرسن. و یکه به جنگل پر زدمیشده بود و حدس م یتراشسنگ یو بزرگ بایز یهابال طرف درخت
 ...یکی نی. و اهاستنیحد وسط تمام سرزم ک،ینزد ادیدوره، نه ز ادیجنگل نه ز نی. ارسهیم یراه به جنگل پر نیا -

تراش خورده  فیقدر با دقت و ظرشده بود. سنگ اون دهیتراش ییبایاز کوه قرار داشت که به ز یاسوم مجسمه راه
 داد. صیکوه رو تشخ یلبه یهایبرجستگ شدیم یراحتبود که به

 .استیدن نیا نیسرزم نیدوره و سردتر یلیخ نجای. ارسهیم یراه هم به کوهستان برف یکی نیا -
 یکه کم ییهاسنگ بزرگ و درختتخته نیب یبه فضا تیبه اطراف، درنها یرو براش تکون دادم و با نگاه اجمال سرم

 از ما فاصله داشتن اشاره کردم و گفتم:
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جا استراحت و خنکه. همون هیکامالً سا سنگها و تختهخاطر وجود درختاستراحته. به یجا برا نیاونجا بهتر -
 .میفتیو بعداز ناهار دوباره راه م میکنیم

زدم و  یخستگ نیبه ا یافتاده به همون سمت رفتن. لبخند ییهاو شونه یگفتن و با خستگ یاباشه یهمگ
 که همراه من بود گفت: مونیسرشون راه افتادم. راپشت

 کم عمق نجات بده. ینتونست خودش رو از اون رودخونه یبه اون بزرگ ینیسرزم یکه ملکه کنمیواقعاً تعجب م -
لبم بهش نگاه کردم که از  یندم. با همون پوزخند گوشههام رو تو حدقه گردوبهش زدم و چشم یزیرآمیتحق پوزخند

کنه؛ اما  رمیتحق ینوعکنه و به تیتا من رو اذ کشهیمسئله رو وسط م نیکه ا زدمیواکنشم جا خورد. حدس م نیا
 گفتم: الیخیکامالً ب

 یدارن. تنها موجود ازیبه کمک ن واناتیح نیترالجثهمیموجود تا عظ نیتردارن، از کوچک ازیافراد به کمک ن یهمه -
 یبهتره بر ،یکن ریمن رو تحق یکن یکه سع نیا ینداره خداوند بزرگه. حاال هم به جا اجیاحت چکسیکه به کمک ه

دست انداختن من صرف  یرو برا تیو انرژ یاگه استراحت نکن م؛یماه بر یلهی. چون بعدش قراره به قبیاستراحت کن
 ...یکن

 دادیو تأسف توش ب ریکه تحق یبراق یهاصورتش خم شدم و با چشم یبهش انداختم، رو نییپا از باال تا ینگاه
 ادامه دادم: کردیم
 .یندار زتیبه جز زبون تند و ت ،یخاص تیقابل چیچون ه ؛یماه برس یلهیبه قب یتونینم -

رو محکم گرفتم و ازش دور شدم.  فمیلبم نشسته بود، بند ک یکه رو یاما من با لبخند پررنگ ستاد؛یجا اهمون اون
 رو داشت که شورش کنه و من رو کنار بزنه. نیا تیوگرنه قابل نشوندم؛یرو سر جاش م مونیرا دیبا
به کارل، من رو به اشتباه انداخته  حدشازشیخاطر شباهت بکه به یپوچ و واه یبهش نداشتم، عالقه یاعالقه گهید

 کارل بود؛ اما در باطن... هیشب یبود. اون فقط ظاهر
 .ارانایت نجایا ایب -

نشسته بود  یکوتاه یهاسبزه یپرت کنم. رو مونیباعث شد به همون سمت نگاه کنم و افکارم رو از را تایر یصدا
سمتش . بهدیکشیم رونیرو ب فشیک یزانوهاش نشسته بود و لوازم تو یپشتش به تخته سنگ بود، رو کهیو درحال

 یپارچه یداشت و تو یناهموار یهاکه گوشه رو یشکل یمربع یبسته کهی. درحالستادمیم و کنارش اپا تند کرد
 گفت: دیکشیم رونیشده بود رو ب دهیچیپ یرنگ دیسف
 کنه؟یجا خشکش زده و داره بهت نگاه مکه همچنان اون یبهش گفت یچ -

 اضافه کرد: یاسرم دوخت و با تک خندهرو به پشت نگاهش
 ها همون جا خشکش زده.از جاش حرکت کنه. مثل مجسمه تونهیبوده که نم نیفکر کنم حرفت اونقدر براش سنگ -
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 یعصب یافهیق دنینگاهش رو دنبال کنم تا از د ریدادم مس حیاما ترج زنه؛یحرف م یداره درمورد ک دمیفهمیم
با هر دم و بازدمش باز و بسته  شینیب یهاشده بود و پره رهیبهم خ یادهیدر یهانمونم. با چشم بینصیب مونیرا
 نشستم و گفتم: نیزم یلبم باال رفت و با تکون دادن سرم نگاهم رو ازش گرفتم، رو ی. گوشهشدنیم
 کردمیم یبهش حال دیمن رو دست بندازه؛ با طورنی. اون حق نداره اکنهیدرازتر م شیلمیداره پاش رو از گ یلیخ -

 طرفه. یکه با ک
 گذاشت و دوتا قاشق رو کنارشون گذاشت. گفت: نیزم ینسبتا گرد بود رو رو نشییرو که پا یاگهیسبز د یبسته

 برتر جلوه بده. هیتا خودش رو نسبت به بق کنهیم ینده، اون هر کار تیبهش اهم ادیز -
 رنگش ادامه داد: یحجم و صورتکم یهاهام با لببه چشم رهیخ
 برتر نبوده. هینسبت به بق چوقتیکه اون ه نهیکه داره ا یاما مشکل -

 گفتم: یرو تکون دادم و با حرص آشکار سرم
 به کارل نداره. یشباهت چیاشتباه گرفته بودم. اون ه زمیواقعاً متأسفم که اون رو با همسر عز -

 گفت: یبا اخم محو کرد،یطور که زانوهاش رو نوازش مرو دراز کرد و همون پاهاش
رو به خودش  یاحترامیهرگونه ب یو اجازه رهیخودش رو باال بگ شتریتا ب یباعث شد یاون رو از قصر آورد یوقت -

 بده.
 .کردمیرو م کارنیبرگردونم، حتماً ا لوانایس شیاون رو به قصر و پ تونستمیکردم؛ اگه االن م یکار اشتباه -
 شدم. رهیبهش خ یزیآم طنتیبعد با لبخند ش و

 یاکاسه یها حاواز بسته یکیها رو باز کرد. دور بسته یگفت و نوارها یباال انداخت، آهان یرو با بدجنس ابروهاش
 ادمیاون غذا تازه  دنیسود شده بود. با دبسته گوشت نمک یکیبود که داخلش برنج پخته شده قرار داشت و اون 

 الیکرده بود رو کنارم گذاشتم و با خ دایآب پ یاز تو امبر مونیدستم رو که سا یتو یافتاد که چقدر گشنمه. عصا
 دستم گرفتم. یبرنج رو تو یراحت قاشق رو برداشتم و کاسه

 :دمیبرنج رها کردم و پرس یباال انداختم و قاشق رو تو یی. ابروکردیبا لبخند نگاهم م تایر
 ؟یخوریم یتو چ ؟یپس خودت چ -

. با همون لبخند محو که صورتش رو دیکش اشیکمان نیرنگ یبه موها یهم گذاشت و دست یرو آروم رو هاشپلک
 گفت: کردیم بایز یلیخ
 . تو بخور تا من هم غذام رو آماده کنم.مهیپشت کوله یتوئه، واسه من هم تو یغذا یهیسهم نیا -

آخر برنج  یکه تا دونه قدر آزارم داده بوداون ی*ـل مشغول خوردن شدم. گرسنگـیرو تندتند تکون دادم و با م سرم
 و بعد گفتم: دمیسود رو جوگوشت نمک یهارو خوردم و تکه
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 چه برسه به برنج و گوشت. چسبه،یم ی. به آدم خسته و گرسنه سنگ هم بددیدستت درد نکنه، چسب -
شکمم جمع  یدهنش گذاشت. پاهام رو تو یش رو توکاسه یتو یاز غذا یاگهیسرش رو تکون داد و قاشق د آروم

رو  زیرو باز کردم و کتاب اسرارآم فمیک تیدر بره و در نها میکردم و گردنم رو به چپ و راست تکون دادم تا خستگ
 .دمیکش رونیب

 ریحرکات من رو ز یرکیرزیکتاب ثابت شد؛ اما خودش رو مشغول خوردن کرد و ز یرو تایر یرهیکنجکاو و خ نگاه
 نیبود. کتاب رو باز کردم و طبق معمول به آخر رینمک اتفاقات اخ ازحدششیب یدختر با کنجکاو نینظر گرفت. ا

 دایرو پ دیناآشنا و جد یهانوشته نکهیمحض اگشتم. به یدیجد یدار رفتم و با نگاهم دنبال نوشتهنوشته یصفحه
 سرخم رو از هم باز کردم و آروم زمزمه کردم: یهالب یکردم با لبخند محو

عاشق پنهان  دیکه تمام مدت زنده بود و خود را از د یاش قرار دارد. معشـ*ـوقهمعشـ*ـوقه یقدم کیدر  ارانایت -
 چندان دوستانه نخواهد بود و... دارید نیکرده؛ اما ا

و  یجد یخم کردم که صدا ی. گردنم رو کمرمیگردنم باعث شد چشمم رو با بهت از کتاب بگ یرو یجسم یسرما
 :دیغر یامردونه

 .ینکن یحرکت اشتباه چیبهتره ه یاگه جونت رو دوست دار -
 ادامه داد: یمکث کوتاه با
 ن؟یهست یشماها ک -

و با همون  کردیم دادیحرکاتم ب یرفته بود. تعجب و بهت تو ادمی دنیچشمم رو زد، نفس کش ریشمش یغهیت برق
هاش مدام مونده بود. مردمک چشم رهیسرم خچشم دوختم. قاشق از دستش افتاد و چشمش به پشت تایحالت به ر

 رشونیشمش هیافراد چقدره. سربازها و بق دادکه تع شدمیمسئله آگاه م نیو من از ا گشتیسرم ماشخاص پشت یرو
شد  جادیگردنم ا یتو یو ناگهان یگردنم فشار داد و سوزش سطح یرو شتریرو ب ریرو چنگ انداختن که مرد شمش

راحت  یلیکردم خونسرد باشم و با حرف زدن مسئله رو حل کنم. خ یم از درد مچاله بشه. سعکه باعث شد چهره
 گفتم: نیوجود نداشت؛ بنابرا ینگران یپس جا ارم،یقدرتم از پا در ب اها رو باون تونستمیم
 .میاومد نجایبه ا یکار مهم یو برا میواستون ندار یخطر چیکنار. ما ه یبذار رویبهتره اون شمش -
 طرفیب یوارد منطقه دیخورش نیسرزم یدروازه قیسرباز و از طر یادیکه همراه تعداد ز یبه کس شهینظرت مبه -

 شده اعتماد کرد؟ هان؟
 جواب دادم: یحوصلگیحدقه گردوندم و با ب یرو تو هامچشم

 .میندار کسچیه یبرا یخطر چیو ه میماه اومد یلهیقب یمالقات ملکه یما برا -
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هاست که با بودن. سال ومدهیمنطقه ن نیهاست که به اسال دیخورش نیافراد سرزم م؟یبهتون اعتماد کن دیچطور با -
 .نیاعالم جنگ اومد یپس حتماً شما هم برا جنگن؛یم گهید نیمردم سه سرزم

گرد شد. مرد ناشناس با سماجت  تایگذاشتم تا از گردنم دور کنم که چشم ر ریشمش یلبه یرو یرو با خونسرد دستم
 رو فشار داد؛ اما من گفتم: ریشمش

جادوگر از مردم سه  یلوانایشکست س یبرا خوامیمکان گذاشتم. م نیو به قصد صلح پا به ا اراناستیاسم من ت -
 .میبراتون ندار یخطر چیکمک جمع کنم و مطمئن باش که ه نیسرزم

افتاده بود  نیزم یکه رو ریافتاد. با تعجب به شمش نیزم یشل و واررفته رو ریشمش یغهیشل شد؛ چون ت دستش
 خکوبیکرد. نگاهش م جیمن رو گ تایر یناگهان یسرم بلند شد و سرفهاز پشت یخشخش ینگاه کردم. صدا

 اطیکردم و سرم رو با احت ی. اخمچرخوندیم مونیسرم و رافرد پشت نیسرم بود و مات و مبهوت نگاهش رو بپشت
 .نمیبه عقب گردوندم تا صورت فرد مورد نظر رو بب

بلند و پرپشتش  یهامژه ونیکه تو م شیمشک یهاش که از شدت بهت باال رفته بودن و چشممردونه یابروها
 محبوس شده بود، ضربان قلبم رو باال برد.

 ...نگاهم
 دستهیرو  اهشیصاف و س ی. موهاکردیجزءشون رو رصد مگردش بود و جزءبهصورتش در  یاجزا نیمدام ب نگاهم

کاله  یش همچنان روسبزه یهاباز مونده بود، انگشت رتیش از شدت حمردونه یاقلوه یهاباال داده بود و لب
رو  گهیهمد یطوالن قیتا دقا دادیم اجازهحاکم شده بود، بهمون  طیمح یکه تو یشنلش خشک مونده بود و سکوت

 یخودش رو به قفسه یادی. قلبم با شدت زمیمدت رو از خودمون دور کن نیآور او مالل ادیز یتنگو دل مینگاه کن
 .دمیشنیگوشم م یپرقدرت و پرش پر شتابش رو تو یو صدا دیکوبیم منهیسـ*ـ
 یسرهم پلک زدم و قد بلندش رو توشد. تندتند و پشت دمید یاز اشک چشمم رو پوشوند و باعث تار ینازک یحلقه

 نشونیرو ب مونیچرخوندم تا را تیجمع نیکه جذب تنش بود، رصد کردم. نگاهم رو تند و با شتاب ب یاون لباس مشک
وابستاده و کارل منه. نگاهم جزءجزء صورت افراد  نم یکه جلو ستین مونیمطمئن بشم اون را خواستمیکنم. م دایپ

قدر بود نگاه کردم. اون ستادهیروم اکه روبه یتوقف کرد. دوباره به مرد مونینگاه متعجب را یز نظر گذروند و رورو ا
زدم. با  یو هق بلند ختیهام فرو رسد اشک یبلند یبا صدا تیردوبدل شد که در نها مونیکارل و را نینگاهم ب

 اسمش رو صدا زدم: هیرگ
 کارل؟ -

توسط  زه،یفرو بر نیزم یرو نکهیازانداشتم و از وسط تا شدن. بدن سست و لرزونم قبل تحمل وزن من رو زانوهام
 شدیستبرش گذاشتم و از ته دل هق زدم. باورم نم ینهیسـ*ـ یاحاطه شد. سرم رو رو یاو مردونه یقو یهادست
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آغوشش  یها من رو توبعداز مدت شدیکردم، باورم نم دایو سالم پ حیرو صح زمیمدت باالخره کارل عز همهنیبعدازا
دستش رو  هیلرزونم رو باال بردم و دور کمرش حلقه کردم.  یها. دستکنهینم غیگرفته و عطر وجودش رو ازم در

 رو دور کمرم سفت کرد و آروم نجواگونه گفت: شگهیسرم و دست د یرو
 بودم؟ دنتیچقدر منتظر د یدونیمدت؟ م نیا یتو یمن؟ کجا بود یایجانم ت -
 دارم رو به گوشش رسوندم.خش یچنگ گرفتم و صدا یبلندم لباسش رو تو یهاناخن با
من  فم،یضع یلی. کارل من بدون تو خیتو مرد کردمی... فکر مکردمینکردم. فکر م داتیمن دنبالت گشتم؛ اما پ -

 تنهام نذار. گهید کنمیادامه بدم. خواهش م تونمیبدون تو نم
 شدیگوشم اکو م یبه آغـ*ـوش گرمش فشرد. ضربان قلبش که تو ترشیموهام زد و من رو ب یرو یا*ـهبـوسـ

منه،  یبرا استیدن هی یکه به اندازه کیچهارچوب کوچ نیکه ا کردیم یادآوری. بهم دادیم تیبهم آرامش و امن
 که دلم رو لرزوند گفت: ییفقط من. آروم نجواگونه با ارتعاش صدا

حالم خوش یلی. خنمیبب گهید بارهیتا بتونم صورتت رو  شمردمیمنتظرت بودم، روزها رو م یلی. خزمیعز دونمیم -
 قلب من. یکه دوباره وجودت رو تو آغـ*ـوش گرفتم ملکه

ش حل بشم. من مردونه یهاشونه یآروم گرفتم و اجازه دادم تو ه،یبق یهابه زمزمه توجهیرو بستم و ب هامچشم
چقدر تو  دونمینم دم،ییبویو با مکث عطر تنش رو م قیبودم. عم دهیتنش رو به مشامم نکش یه بوها بود کمدت

من رو از خودش  یکمرش باز شد. کارل با نگران رکم سرد شد و دست سستم از دوبدنم کم یاون حالت موندم؛ ول
گوشم  یعبور باد رو تو یمن فقط صدا یول خوردن؛یهاش به هم مرو تکون داد. لب حالمیب یهاجدا کرد و شونه

 بازوش رها شد. یرو جونیو ب حالیشد و سرم ب ریگوشم سراز یاز تو یگرم عی. احساس کردم مادمیشنیم
*** 

 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا
http://www.negahdl2.ir 

*** 
 .ینباهاش حرف بز یتونیو م ادیبهوش م یزودنگران نباش، به ادیز -

 گفت: ینگران یمتأثر کارل بلند شد و ضربان قلبم همراه با صداش باال رفت. آروم و با صدا یصدا
 اد؟یبراش افتاده که بهوش نم یشد؟ نکنه اتفاق بد یطورنیچرا ا -

. تخت دیچیگوشم پ یتو ینامفهوم یسرش صداهاو پشت دمیرو شن شدیم ترکیکه بهم نزد یهاقدم یصدا
 :دمیرو شن مونیسا یشد و صدا نییباالوپا

 .ترسهیصددرصد م نهیصورتش بب یسانت کی یبشه و تو رو تو دارینشو. االن ب رهیطور بهش خاون -
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 گفت: یصورتم پخش شدن. با حرص آشکار یگرمش تو یهاو نفس دمیش رو شنکالفه یصدا
 زه؟یهم برمن به دنیمگه من ترسناکم که با د -

 وار گفت:از خنده داشت زمزمه یاهیماکه ته ییبا صدا مونیسا
قبالً هم  ه،ینشناستت. نگران نباش، اون قو ،یکیخاطر اون همه نزدممکنه به ؛یرو صورتش خم شد یلیخ ینه ول -
 .نجاستینشده و ا بیشده بود، باز خوبه که جسمش مثل قبل غ طورنیا

و پر شوق  زدهجانیه یابروهام نشست که صدا نیب یزیرکرختم رو تکون دادم و تا بفهمن بهوش اومدم. اخم  بدن
 کارل بلند شد:

 شو. داریب زم؟یعز ای. )و بعد خطاب به من ادامه داد( تادیداره بهوش م -
. دمیشده بود د دهیهام کشچشم یکه رو یتار یناواضح کارل رو از پشت پرده ریهام رو باز کردم و تصوچشم آروم

و با  دمیتخت عقب کش یشدم و خودم رو رو زیخمی. نکردیجزء صورتم رو رصد مو جزءبه کردیبا لبخند نگاهم م
 زیچکاش همه کردم،یم داشیبود. کاش زودتر پ دهها تنگ شچشم نیا دنید ینگاهش کردم. چقدر دلم برا یدلتنگ

بودم غم فرزند از  دهیبره. حاال که کارل رو د نیاز ب نکهینه ا اومد،یم ایبود تا فرزندمون سالم به دن ختهیهم نربه
 ق؟یشاه ال هی ای شدیملکه م هیکارل؟  ای شدیمن م هیشب اومد،یم ایاگه به دن کرد؛یم ینیدلم سنگ یم رودست رفته

لرزونم رو که مالفه رو  یهاو دست دیسمتم کش. کارل خودش رو بهدیهام لرزهام هجوم آورد و لباشک به چشم
 یعشق رو تو انیروشون نشوند. مورمورم شد و غل یمهربون یدستش گرفت و بوسـ*ـه ینداخته بود توچنگ ا

 آروم گفت: مونیوجودم حس کردم. سا
 .نیشما راحت باش رون،یب رمیمن م -

اتاق نبود؛ چون من از  یکه کارل من رو به آغـ*ـوش گرفته، اون تو یمطمئن بودم وقت یچطور رفت؛ ول دمینفهم
 ومدهین ایکه به دن یسرم اومده، از فرزند ییچه بال کهنی. از ازدمیو از غم نبودنش حرف م زدمیزار م یشدت دلتنگ

به صورتش هجوم آورد و از من جدا شد. من که  تیرو که گفتم حرص و عصبان امیلیو یاز دستش دادم، ماجرا
هام حصار دست یش رو توشدم و دست مشت شده زیخمیو با هول ن عیده سراز جا بلند ش یبه چه قصد دونستمیم

 قفل کردم، تندتند و با استرس گفتم:
 رو از دست داده. شیکار رو نکن، اون اشتباه کرده، اون خودش طرد شده و زندگ نینه کارل ا -
آلودش دلم رو با خودش برد. با ش نشست و لحن حرصبرجسته یهارگ یتخت نشست. نگاهم رو یحرص رو با

 گفت: دیلرزیم تیخاطر عصبانکه به ینسبتاً بلند یو صدا تیعصبان
 داشته؟ یتیچه قصد و ن کهیاون مرت یدونیبرم و به حسابش برسم؟ اصالً م یذارینم یچ یبرا -
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 دیبا دونمیکه نم یهست ریو حق زیانگقدر نفرتونا ام،یلیانداختم. لعنت بهت و نییسرخ شد و سرم رو پا صورتم
م گذاشت و سرم رو باال آورد، انگشت چونه ریکردم که دستش رو ز ینیفنینشون بدم. ف یکنم و چه واکنش کاریچ

سرش رو  یتکون داد و کم نیسرش رو به طرف کرد،ها رو پاک وار رد اشکو نوازش دیم کشگونه یشستش رو رو
 خم کرد، آروم و مهربون گفت:

بهت شک  یالحظه یقدر بهت مطمئنم که حت. من اونینکرد یتو که کار بد ،یبنداز نییسرت رو پا دیتو نبا -
 مجازات بشه. دیاون با ست،یاصالً قابل بخشش ن ینکردم؛ اما کار اون مردک پست و عوض

بشه.  دهیبخش امیلیو کهنیتا ا اره،یب امیلیکه دوست داره سر و ییکارل هر بال دادمیم حی. ترجدمیرو ازش دزد نگاهم
 و نجواگونه گفتم: دمیلب گز

 .یکنیکه فکرش رو م هیزیتر از چانجام بده، فقط نکشش. اون بدبخت یهرکار دوست دار -
ش بلند و مردونه یشونیرو به پ میشونی. غرق در آرامش، پدیهام رو بوسچشم یو رو دیسمت خودش کشرو به صورتم

 دادم. هیتک
تو همون حالت  یاو از در کنارش بودن لـذت ببرم. چندلحظه نمشیدوباره بب یشکرت که بهم فرصت داد ایخدا

 :دمیپرس ریو متح یو بعد ازش جدا شدم. سؤال میموند
 که تو، خب، خب... دمیتو افتاده؟ من خودم د یبرا یمدت چه اتفاق نیا یتو -

 ادامه داد: یالبم رو گاز گرفتم. با تک خنده یگوشه
من اعمال کرده بود، من  یرو لوانایکه س یاهیس یکه من مردم؟ خب بله. من کامالً مرده بودم. جادو یفکر کرد -

ها بهم گفتن هنوز مرگم به کمکم اومدن، اون لوسیمرگ، ارواح تاراگاس یقدم هیکرد؛ اما تو  تیسمت مرگ هدارو به
 ؟یشناسیها رو م. تو اوندهیفرا نرس

همه جا  شد؟یم دهیجا دها هم اوننگهبان یرد پا رفتم،یرو به کارل دوختم. چرا هرجا م رمیگرد و متح یهاچشم
حداقل زودتر من رو آگاه  ایحضور داشتن؛ اما به خودشون زحمت ندادن فرزندم رو نجات بدن،  یهر اتفاق یبودن و تو

 :فتمو با تکون دادن سرم گ دمییسا هم یکنن. دندونم رو رو
 جا هست.رد پاشون همه یول دمشون،یبله. تازه باهاشون آشنا شدم؛ البته هنوز ند -

 سرش رو تکون داد و گفت: تند
 یرو فراموش یبهوش اومدم چند مدت نکهیبودم و بعدازا هوشیها بانتقال داده بودن. هفته نجایها من رو به ااون -

آوردم خواستم دنبالت بگردم  ادیرو به  یهمه چ یاما وقت د؛یسف یصفحه هیبود، درست مثل  یگرفته بودم. ذهنم خال
ها اون یهرطور شده خودم رو بهت برسونم؛ ول خواستمیو م مشده بود یها مانعم شدن و اجازه ندادن. عصبکه اون
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لحظه به  هی دم،یتورو د ی. امروز وقتنمیقتش برسه و تورو ببمنتظر موندم تا و نیهم یقدرتمند بودن و نذاشتن؛ برا
 و خب... کردیم تیخواستن ادیز یلیکه گرد شده بود، خ رنگتیآب یهاهام شک کردم، اون چشمچشم

 هام با عشق ادامه داد:به چشم رهیخ
 من. یایدلتنگت شده بودم ت یلیخ -

بازش کردم.  ،یقیهام رو بستم و بعداز نفس عمچشم هیچند ثان یبغلم کرد و من رو به آغوشش فشرد. برا دوباره
 بود. شمیداشت و کارل پ تیواقع زیچو بود. همه ته،یواقع یو همه چ ستیمطمئن باشم که خواب ن خواستمیم
 و گفتم: میمکث از هم جدا شد با
 کنن؟ینم هیرو تنب لوانایقدرتمند هستن، پس چرا خودشون س قدرنیها ااگه اون نگهبان -

 باال انداخت و گفت: یاشونه
اما  ؛ییبه تنها ،یکن یراه رو ط نیتو خودت ا خواستنیم یبهم ندادن، همگ بارهنیدرا یجواب کدومچی. هدونمینم -

 .یجور مشکالت رو بکش ییتنها دمیاجازه نم یشمیاالن که پ
که  یاو دونفره یبود. تخت چوب بایز حالنیدرع یساده؛ ول زیچزدم و بعد به اطراف نگاه کردم. همه ینیریش لبخند

تختم، در سمت  یروروبه یو بزرگ یقد یشده بود و پنجره دهیپوش یقرمز یبودم با روتخت دهیمن روش دراز کش
داده شده بود و  هیتک واریبه د یلیمستط زیم بود،در دو طرفش جمع شده  یرنگیشمی یراست قرار داشت و پرده

 یقرار داشت که دارا گرشید یهم درگوشه یبزرگ رنگیاهم روش قرار داشت، کمد قهوه ییبایز یانقره ینهیآ
 :دمیپرس دیبود. با ترد نییچند در، در باال و چند کشو در پا

 ماهه؟ یلهیقب نجایا -
 لبخند گفت: با
 .کنهیرو اداره م جانیو ا جاستنیا یملکه یآره. حدس بزن ک -

 نشست. نگاهش کردم که ادامه داد: میشونیپ یرو یجیاز گ یزیر اخم
 فکر کن. کمیآشام. خون هی ،یمیدوست قد هی -
 که به ذهنم خطور کرد اون دختر بود. با بهت گفتم: یآشام گشتم؛ اما تنها کسخون ،یذهنم دنبال دوست یتو
 کنه؟یم کاریچ نجایآخه اون ا ؟یکنیم یشوخ ینه. دار -
 گفت: نانیاطم با
 .نهینگران تو بود. حاال هم منتظره که تو رو بب یلیمدت مواظب من بود و خ نیخودشه. اون تو ا -

*** 
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و کارل در سمت  کیو ج مونیسا مون،یرا ان،ی. رامیبود نایسرسرا منتظر اومدن جوج یرو عوض کرده بودم تو لباسم
مالقات کنه  نایو با جوج ادیب نجایست نداشت به ااصالً دو امیلیبودن، و ستادهیهم تو سمت چپم ا ایو جول تایراستم و ر

 ریحر یهابشم. پرده چشمیتوو باهاش چشم نمشیبب خواستمینم وجهچیهمن بود؛ چون به یحالباعث خوش نیو ا
 گرفتنیها فاصله مقدر از پنجرهاون یو هرازگاه اومدنیبه حرکت در م کرد،یکه به داخل سرسرا نفوذ م یمیبا هر نس
و ما با  بود یامهیند ایاز هرگونه سرباز  ی. سرسرا خالگرفتنیباشکوه رو م یهارز مجلل گل یهاگلدون یکه جلو

 ی. کممیکردیاطرافمون م طیاستفاده رو از مح تیو نها میداد هیتک یرنگیراحت و آب یهایآسوده به صندل الیخ
 گوشش زمزمه کردم: ریوار زپچسمت کارل خم کردم و پچسرم رو به

 ه؟یقلمروش ناراض یاز حضور ما تو ایافتاده  ینکنه اتفاق بد اد؟یپس چرا نم -
 آروم زمزمه کرد:سمتم خم شد و آرومکرد و مثل خودم به یاتک خنده کارل

 پس خودت رو با افکار مشوش آزار نده. نه؛یمن، ذوق داشت تو رو بببود که بعداز یاون تنها کس -
 ون دادم و مصرانه گفتم:رو تک سرم

 همه منت.... نیا دیآخه چرا با یول -
باال رفته حرفم رو قطع کردم و  ییحرفم رو قطع کردم و با تعجب و ابروها دیچیسرسرا پ یبلند که تو پوریش یصدا

 شد،یم یمنته شیسلطنت یرو که به صندل یچیمارپ یهاآروم پله نایشد. جوج دهیها کشپله یسمت باالنگاهم به
هم  شگهیپاش نره، با دست د ریرو گرفته بود تا ز نشیدستش دامن لباس قرمز پرچ هیبا  کهیکرد و درحال یط

من هم  یهالبش باعث شد لب یو مهربون رو یمی. لبخند صماومدیم نییپا یها رو گرفته بود و با لبخند گرمنرده
به جلو رفتم و اون هم با  یاز من بلند شدن. چند قدم تیهم به تبع هیبشه. از جا بلند شدم که بق یمهمون لبخند

 فشرد، با شوق گفت: یخودش رو بهم رسوند. دامنش رو رها کرد و دستم رو به گرم یحالخوش
 کردم. ییرایپذ جنابیحالم که حالتون خوب شده. باعث مسرّت منه که از شما و عالملکه، خوش نیاومد خوش -

 فشردم و با لحن خودش گفتم: یرو کم دستش
 یلیخ یرفتیمن و همراهانم رو پذ نکهیحالم. از اخوش دارید نیتو از ا یمنم به اندازه ز،یعز ینایممنونم جوج -

 ممنونم.
 گذاشت. شیرو به نما دستشهیو  دیسف یهادندون فیخنده باز شد و رد یبه نشونه ترشیب هاشلب
 .کنمیرو فراموش نم نیرو که در حق من و مردمم کرد یفمنه. هنوز هم لط یفهیوظ نیا -

 گفت: هیکرد و رو به بق هایبه صندل یارو تکون دادم. با دستش اشاره سرم
 .نیهست یمقام یو عال زیشما مهمانان عز ی. همهنینیلطفاً بنش -
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که با لبخند  یخودشون نشستن. تنها کس یهایصندل یرو یبه هم انداختن و با مکث کوتاه یبا تعجب نگاه همه
 یسمت صندلتا به میداشت. از هم جدا شد مونیاز را یبارز یکه شاخصه یگر من بود، همسرم بود، کسنظاره یمحو

 گفت: عیخودم برم که سر
 .نینیمن بش یصندل یرو نییاونجا نه، شما بفرما -
 ینگاهمیتکون دادم و ن یو چوب اعال درست شده بود اشاره کرد. سر یکه از مخمل عال یبزرگ یبا دستش به صندل و

 به کارل انداختم و گفتم:
 ها ازش دور شدم.باشم که مدت یشخص شیپ دمیم حیاون تخت متعلق به توئه. من ترج -
 .نییبانو، بفرما کنمیدرک م -
 یو من هم متقابالً لبخند مهربون فشرد ینشستم که کارل دستم رو به گرم یصندل یخودم برگشتم و رو یجا به

کرد و اون هم بالفاصله طناب قطور و  یابود اشاره ستادهیسرش اکه پشت یامهیبا سر به ند ناینثارش کردم. جوج
شکل  یارهیدا یما، نقشه یبهت زده یها. در مقابل چشمدیقرار داشت، کش نایسر جوجرو که پشت یرنگییطال
 هایآورد، صندل رونیسر ب نیزم ریبه همون شکل، از ز یبزرگ زیکه وسط سالن قرار داشتن کنار رفت و م ییهایکاش

 یکه کامل سر جا زی. مکردیم لیرو تکم دمانمونیچ ز،یشده بودن و قرار گرفتن اون م دهیکنار هم چ مانندرهیدا
 گفت: نایگرفت جوج رخودش قرا

 تیخودش درآورده و چطور ملکه و همسرشون رو اذ یرو تحت سلطه دیخورش نیچطور سرزم لوانایس دونمیمن م -
ارواح نگهبان  قیدستورات از طر ی. همهنیتا ما رو هم با خودتون متحد کن نجایا نیکه اومد دونمیم طورنیکرده، هم
 کنم. ییتون رو راهنماهمه تونمیو م دهیبه من رس

بودن  دهیبودم اون ارواح رو مالقات کنم. ظاهراً همه اونارو د لیما یلیاما من خ زدن؛ینم یساکت بودن و حرف همه
 به من ادامه داد: رهیکه قرار بود از خودشون باشم. چقدر مسخره. خ یجز من

 نیبخور یجنگل پر یاز آب چشمه دیبا نیهم یکارل شده، برا جنابیعال هیشب لوانایس یتوسط جادو مونیجناب را -
 و...

 به عصا کرد و ادامه داد: یااشاره
 تیو در نها یکوهستان برف ،یاز جنگل پر بیترتبه دیهمون با یبرا ه،یخال یاون عصا دست منه؛ ول ستالیکر -
 تا کار کنه. نیرو پر کن ستالیو اون کر یکن دایرو پ ییماه عناصر جادو یلهیقب
 نگاهش کردم. چقدر کار داشتم. جیخورده و گ جا

*** 
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از  هیارث هیعصا  نیکه ا دونستمیکردم و به فکر رفتم. من م شدیم یخونه منتهکه به در کتاب ییهروبه را ینگاه
 داینداشت وقتم رو صرف پ یلیرو نابود کنه؛ پس دل لوانایبتونه س دیکه شا هیزیتنها چ لوسه،یتاراگاس یهاطرف نگهبان

 .فهممیرو م یکردن اون کتاب کنم. وقتش که برسه، خودم همه چ
 مهربونش بلند شد: یبه در زدم که صدا یاتقه دمیکه رس نایکردم و راه اومده رو برگشتم، به اتاق جوج گردعقب

 ه؟یک -
 زدم و از پشت در گفتم: شیبه مهربون یمتقابل لبخند

 تو؟ امیب تونمیم ارانام؟یت -
باز شد و من با  عیکار داره، پشت در منتظر موندم؛ اما در سر کهنیا الیلحظه سکوت برقرار شد و من به خ چند

 نگاهش کردم. دهیباال پر یگرد شده و ابروها یهاچشم
 کارو انجام بدم. نیا تونستمیخودم م ؟یدرو باز کرد یچ یبرا -

هوا  یآزادانه رها بودن و تو ،یو گل سر رهیگ چیبلندش بدون ه یکنار رفت. موها حرفیزد و ب یلبخند فقط
در  یمجلل یانشستم. تخت خواب دونفره یصندل ی. نگاهم رو از آبشار نسبتاً بلند موهاش گرفتم و رودنیرقصیم

که اطراف تخت رو  یریحر یهابود. پرده فتهدربرگر یو بزرگ یقد یهاوسط اتاق قرار داشت و دو طرفش رو پنجره
جواهر نسبتا  ی. با قرار گرفتن جعبهکردنیم جادیا یجالب یو منظره خوردنیهر حرکت باد تکون م پوشوند،بایم

دامن لباسش رو با دستش  کهیدرحال ناینگاهم رو از اطراف گرفتم و به اون نگاه کردم. جوج ز،یم یرو ،یکیکوچ
 مچاله نشه گفت: رشیزگرفته بود تا 

 قدرته. یعصا یکه برا هیسنگ الماس نیا -
 یجعبه یرو یهل داد. دستم رو دو طرف جعبه گذاشتم و به نقش و نگارهاسمتم هاش اون رو بهبا انگشت و

و در جعبه  دمیباز شد. آب دهنم رو بلع یکیت یو جعبه با صدا چوندمیقفلش رو پ اطینگاه کردم. با احت شکلیلیمستط
قرار داشت. دستم رو دراز کردم و الماس  یرنگیشمیبالشتک  یجعبه و رو یتو یشفاف یاشهیرو باز کردم. الماس ش

داشت.  یاکننده رهیخ ییبایکردم. ز یرو با دقت بررس میحج یضلعشیو ش یاشهیبرداشتم. الماس ش اطیرو با احت
رو جذب  گهیدربا همکردم که مثل دو جفت آهن کیعصا رو به الماس نزد یخال یرو باال گرفتم و جا مگهیدستم د

بلند شد و دستش  شیصندل یاز رو جانیبا ه نای. جوجمینگاه کرد زدیعصا برق م یه الماس که روب یکردن. با شگفت
 گفت: زیانگجانیبه عصا کرد و ه یسمتم خم شد، با بهت نگاهگذاشت و به زیم یرو رو

اونا رو به  یتونیم ییکردن عناصر جادو دایبعد از پ کردمیرو جذب کردن، من فکر م گهی. اونا همدشهیباورم نم -
 جالبه. یلی. خیهم وصل کن
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 دمیدستم رو عقب کش عیشد. تند و سر لیبه ابروباد تشک هیشب یکه داخلش جرقه زد و شکل دمیبه الماس کش یدست
 :دمیکردم و پرس ناینگاهم رو از عصا گرفتم و رو به جوج دیو با ترد

 ست؟یها تو دستت ناز اون یانشونه ای یانقشه ؟یدونیرو نم ییاون عناصر جادو یخب تو جا -
 گفت: کردیرو باز م شیشیآرا زیم یطور که کشوکنار رفت، همون زیرو تند تکون داد و از پشت م سرش

 تهیحائض اهم یلیکه خ یمهم یهست که محل هر کدوم از عناصر رو مشخص کرده. مسئله شمینقشه پ هیچرا،  -
 که... نهیا

 ادامه داد: دادیبسته شده بود بهم نشون م یرو که با روبان قرمز یاشدهکاغذ لوله کهیرو صاف کرد و درحال کمرش
 عناصر. یهم نقشه نی. انیمواظبش باش دیدارن که با ییهاعنصر حتماً تله نیهرکدوم از ا -
گذاشتم و از  زیم یگرفتم، گره روبان رو باز کردم، روبان رو رو نایکاغذ رو از جوج یگفتم و با کنجکاو «یممنونم»

نقشه که با ضربدر مشخص شده بود نگاه  یرو ینقطه درهم به سه ییتا باز بشه و با ابروها دمیدو طرف کاغذ کش
 یبخش ،یااز نقشه به رنگ سرمه یشدم. بخش رهیجدول خ یگذاشتم و به اشکال ناآشکار رو زیم یکردم. نقشه رو رو

 بود. شده ینقاش دیبه رنگ سف یبه رنگ سبز، و بخش
 گذاشت و گفت: دیبخش سف یانگشتش رو رو نایجوج

 ادتیماهه.  یلهیقب یاو بخش سرمه ،یکه با رنگ سبز مشخص شده جنگل پر یکیاون  ه،یکوهستان برف نجایا -
 .دنیوگرنه قدرتشونو از دست م ،یاریبه دست ب بیبه ترت دیعناصر رو با ینره که همه

به دست وارد اتاق  ینیس یخدمتکار قهیرو تکون دادم و نقشه رو دوباره بستم و کنار عصا گذاشتم. بعدازچنددق سرم
 .میشد زیم یو ما هم با حرف زدن، مشغول خوردن تنقالت رو دیچ زیم یرو رو وهیو م یو چا کیشد و ک

*** 
 ستادیکنارم ا نایدستم جمع کردم. جوج یالماس نشستم، افسارش رو تو یحرکت رو هیرکاب گذاشتم و با  یرو رو پام

 الماس گذاشته بود گفت: یدستش رو رو کهیو درحال
 دایپ یکه برا یها نوشته بودن هرککتاب یتو یچرا ول دونمینم ،یخودت کمتر استفاده کن یهاکن از قدرت یسع -

 ش استفاده کنه.العادهاز قدرت فوق دینبا ره،یعناصر م نیکردن ا
 گفتم: یبخش نانیرو تکون دادم و با لحن اطم سرم

 دوستانم باش. اونا برام قابل احترامن. یهینگران نباش حواسم هست. مواظب خودت و بق -
 رو تکون داد و گفت: سرش

. یبرگرد نجایزود به ا یلیدست آوردن عناصر متمرکز کن تا خبه یحتماً، تو نگران اونا نباش. افکارت رو رو -
 . زود برگرد.مهیجنگ بزرگ و عظ هی یآماده لوانایگفتن که س دیخورش نیسرزم یما تو یهاجاسوس
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الماس زدم و خطاب  یبه بدنه یاکنم. ضربه یریجلوگ میعظ یفاجعه هیدادم به موقع برسم و از وقوع  نانیاطم بهش
 گفتم: مونیبه کارل و را

ماه به  یلهیتا از قب کشهیچهارده ساعت طول م گفتیم نای. جوجمیبرسون یپر خودمون رو به جنگل دیتا شب با -
 .میجا برساون

 نشسته بود خودش رو بهم رسوند و گفت: یرنگاهیس دستهیاسب  یکه رو کارل
 ؟یگرفت نایرو از جوج ییمحل عناصر جادو ینقشه -

 یدست کارل دادم. با دقت نگاهو به دمیکش رونینقشه بود رو ب یرو که حاو یکاغذ فمیرو تکون دادم و از تو ک سرم
 که سمت راستم بود گفت: مونیفاصله را نیشد. در ا رهیداخل نقشه خ یبه اجزا

مدت اون  نی. من تو ایکنیکه فکرش رو م هیزیتر از چقدرتمند یلیاون خ ؟یشیم روزیپ لوانایکه مقابل س یمطمئن -
 دله.و سنگ رحمیرو خوب شناختم، اون ب

با  تیرد و بدل کرد و درنها مونیمن و را نیب یابروم رو باال انداختم. کارل نگاهش رو از نقشه گرفت و نگاه یتا هی
 هاش رو باز و بسته کرد. گفتم:چشم یلبخند مهربون

درست  فه،یضع یلیکه خواست با کشتن من و کارل، کارش به مبارزه نکشه. اون خ ستیترسو ن هیجز  یزیچ لوانایس -
اون  یو صدا شمیم روزیجنگ پ نیا ی. من مطمئنم که تودهیداره که اون رو لو نم ییبرخالف ظاهرش، باطن ترسو

 .کنمیخفه م شهیهم یرو برا
 گفت: یرو تنگ و گشاد کرد، با لحن تند هاشچشم

 ؛ینش ریکن باهاش درگ یسع ارانا،یت دمی. بهت هشدار مگرلهیح طورنیاون ترسناکه و هم ،یشناسیتو اون رو نم -
 .یشیچون بازنده م

 که کامالً مختص خودش بود گفت: یبم یباز کردم تا جوابش رو بدم؛ اما کارل با صدا لب
لشکر  هیمن کنارشم، دوستانش کنارشن،  ست؛یهم براومده. از اون گذشته، تنها ن لوانایمن از پس بدتر از س یارانایت -

 .ذارمیمن نم یعنی ترسه؛ینم یچیاز ه ایکنارشه. ت
 نکهیاکارل بدم؛ بدون لیتحو یاسکوت کنه و من لبخند عاشقانه مونیکه کارل از من کرد باعث شد را یتیحما

که از  یسنگ واریبه د ،یکردن مسافت طوالن ی. بعداز طنمیافسار اسبش بب یرو رو مونیرا یمشت شده یهادست
دو زن که  یگرفتم و به مجسمه سروتهشیب ینگاه کردم و نگاهم رو از انتهاها ادامه داشت هردوطرف تا مسافت

داشتن، درست مثل  زیت یهابا گوشه ییهاها بالشدم. مجسمه رهیبودن خ ستادهیا یدست، دو طرف ورودبه زهین
 .یداشتنتا دوست کردیتر مها رو ترسناککه اون زشونیبلند و نوک ت یهاگوش
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ها گرفتم و به م رو از مجسمهگرد شده یها. چشمدنیکشیبلندشون رو به رخ م شین یهاباز بود و دندون دهنشون
 لب زمزمه کردم: ریو ز دمیآب دهنم رو بلع یسختنگاه کردم. به واریآلود پشت دمه یفضا

 .ذاشتمینم واریاگه مجبور نبودم، عمراً پام رو اون طرف د -
رو از  نشیگوشت یهاشد. لب دهیسمتش کشدستش رو پشت کمرم گذاشت که نگاهم بهکرد و  یاتک خنده کارل

 هم باز کرد و گفت:
 .میرسونیراه رو به تمام م نیمن کنارتم، نگران نباش. ما باهم ا -

 م،یرد شد واریاز د نکهیمحض ااما به م؛یشد یآروم وارد جنگل پررو تکون دادم و دستش رو چنگ انداختم. آروم سرم
جنگل بسته شد. ضربان قلبم باال گرفتم و از  یورود یشد و بالفاصله دروازه دهیسرمون شناز پشت یبیمه یصدا

 گرفتم. شتمتنم بود رو تو م یرو که تو یاسترس شلوار بنفش جذب یرو
 .میرینم رونیب نجایزنده از ا گهیبهم م یحس هی -

 :دمیپرس یمرتعش یاما با صدا به آشوب دلم دامن زد؛ مونیرا یدهیترس یهازمزمه
گذشته االن شب ازاون ست؛ین دنیقابل د ییجاچیکه پر از مه هست و ه نجایا م؟یکن دایحاال چطور راهمون رو پ -

 هام استفاده کنم.جنگل حتماً دنبال شکارن، منم که اجازه ندارم از قدرت یوحش یهاوونیشده و ح
 اومد. کارل گفت: رونیاز دهنم ب یناواضح یکردم و صدا یلرز
 .میکه ادامه بد میاما مجبور زه؛یانگوحشت نجایقبول دارم ظاهر ا -
 یگرفتن دستش تو یفقط سرم رو تکون دادم و دستم رو برا نم،یکارل رو بب نکهیابدون ظ،یشب و مه غل یکیتار تو

جنگل رو در بر گرفت.  غمیج یشد و صدا ریاس یزیت طورنیهوا دراز کردم که ناگهان دستم توسط جسم لزج و هم
 داشت نگاه کردم. یو غرق در خون ندبل یهاکه ناخن یو به دست سبز رنگ دمیبا ترس خودم رو عقب کش

آلود رو دربرگرفته بود و گلوم هر لحظه وحشتناکم جنگل مه یهاغی. جشدینم نیگردتر و صدام بلندتر از ا هامچشم
شده بودن و من هرلحظه منتظر بودم  ختهیمن درهم آم یهاغیلماس و جا یهاههیش ی. صداسوختیم ترازقبلشیب

بلندش که  یهامن رو بترسونه. ناخن خواستیم الًاما ظاهراً اون شخص فع نم؛یتا صاحب اون دست ترسناک رو بب
 شییجلو یعرق شد. الماس که رَم کرده بود؛ دو پا سیگرفت و بدنم خ شیگوشتم فرو رفت تا مغز استخونم آت یتو

مسئله باعث شد اون دست ترسناک  نیافتادم که هم نیزم یرو باال برد که من تعادلم رو از دست دادم و به پشت رو
بود و  نیساق پام مماس با زم هیکه  یزانوهام نشستم به طور یرو عیسر یلیو صدالبته چندش، از من جدا بشه. خ

 یرو با دست سالمم پوشونده بودم و عصا میدست زخم یم، رورو خم کرده بودم و دستم رو روش گذاشته بود یگرید
دوباره  بیتا مبادا اون موجود عج ودبه بغـ*ـل گرفته بودم. تمام بدنم چشم و گوش شده ب یاقدرت رو مثل بچه

 ایکارل  دمیترسی. ماومدیاز کنار صورتم شرّه کرده بود و نفسم از ترس باال نم یور بشه. عرق سردسمتم حملهبه
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نبود و  مونیرا ایاز کارل  ییصدا چیچرا ه دونمیکنه. نم دایمن رو پ زیانگرو صدا کنم و اون موجود رقت مونیرا
دستم  قیزخم عم یکه رو یو هربار که نگاهم به خون دنیلرزیهام م. انگشتزدیمسئله به آشوب دلم دامن م نیهم

نفس  اطیبااحت یم بلند نشه؛ حتناله یتا صدا دمیدرد گز. لبم رو از رفتیدلم ضعف م افتاد،یجمع شده بود، م
 نیکنه. بدنم با فکر به ا دایرو پ شتا شکار زنهیو داره پرسه م جاستنیاون موجود هم کردمی. حس مدمیکشیم

آماده بودم و  یکیاون تار یقدر توچه دونمی. نمیچیه دم؛یدیجز مه نم یزیکردم. چ یموضوع مورمور شد و لرز
هام نبود. مردمک چشم ظیاز اون مه غل یشد و اثر دیجنگل قابل د یکم فضاکم یبودم؛ ول ستادهیمنتظر حمله ا

 یها. درختیچینبود؛ ه یچیه یکنه؛ ول دایاز اون موجود ناشناخته پ یاتا نشونه دیچرخ طرافاجسام ا یو تند رو دیلرز
چنگ انداختن  یافراد متـ*ـجاوزگر آماده یهاها مثل پنجهبودن و شاخه هدیچیهم پ یتو انهیبدون برگ و عور وحش

بگردم. آروم و نجواگونه اسمش  رلآور جنگل دقت نکنم و دنبال کارعب یکردم به فضا یو سع دمیکش یبودن. نفس
 و گفتم: دمیبلند شدم. دور خودم چرخ نیزم یرو صدا زدم و از رو

 .یمن رو بشنوه؟ لعنت به اون موجود عوض یصدا یطورآه... آخه چه ؟ییکارل؟ کجا -
. دیکشیقد علم کرده بود و بلنداش رو به رخم م یشد که مثل کوه بلند دهیکش یبزرگ سنگ واریسمت دبه نگاهم

ون . دوباره به اکردمیرو بدون کارل ترک نم نجایوجود نداشت، هرچند اگه وجود داشت هم من ا یراه خروج چیه
 هیشب ترشیب جانیگذاشته بود؟ ا یجنگل پر ور جانیاسم ا ینگاه کردم. کدوم احمق بدون عقل زیانگجنگل رعب

 عیشده بود جلب شد. با اخم سر ختهیر یخاک نیزم یکه رو ی. نگاهم به خونیجنگل ارواح وحشت بود تا جنگل پر
 خواستیدلم نم ی... حتیعنی نیبود ا سینشستم. با دستم خاک رو لمس کردم، خ نیزم یخودم رو بهش رسوندم و رو

 یسمت درخت تنومنداون موجود مجهول افتاده. درمونده و خسته به ریگ ایسر کارل اومده،  ییبال هفکر کنم ک نیبه ا
 شد؛یم دهیکامالً د یهمه چکه  کردیم یقدر نور افشانمهتاب اون یشب بود؛ ول نکهیبود رفتم. با ا صیکه قابل تشخ

. دمیخودم رو از درخت باال کش یسختتا مانع از افتادنش بشه و به دمیچیرو دور عصا پ فمیمثل اون رد خون. بند ک
خون حالم  دنیکه با د یمن یآزاردهنده بود؛ مخصوصاً برا یلیکه من داشتم خ یباال رفتن از درخت اون هم با زخم

بودم  دواریدادم. ام هیدرخت تک یمحکم، رها کردم و به تنه یهااز شاخه یکی یرو رو. با مشقت خودم شدیبد م
ناشناخته و  یجا هیبه  یایبا دونفر همراه، ب نکهیدرخت. واقعاً وحشتناک بود، ا یباال ادینتونه ب یموجود چیحداقل ه

وجودم رو لرزوند. کاش  د،یچیپ هادرخت نیکه ب یگرگ یزوزه یواقعاً ترسناک بود. صدا ؛یتنها بمون تیدرنها
 هام استفاده کنم؛ کاش...از قدرت تونستمیم
کارل،  یبرا یو دلم از شدت نگران کردمیآلود اطراف رو نگاه مخواب یهاکه هوا روشن بشه، من با چشم یزمان تا
 زیاومدم. چشم ر نییاز درخت پا یبه تنم دادم و با کرخت یکم روشن شد، کش و قوس. جنگل که کمکردیم یقراریب

 :گفتم یبلند یبا صدا دم،ییپایاطراف رو م کهیکردم و درحال
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 .نیجواب بد نیشنویکارل؛ اگه صدام رو م مون،یرا ؟یشنویصدام رو م ؟ییکارل کجا -
وسط  یانشونه. با حالت زار و خسته هیاز  غیدر یول زدم؛یصداشون م یبلند یو با صدا رفتمیرو راه م یطوالن قیدقا

حاصل  یهاو عرق دمیصورتم کش یازشون نبود. ناراحت و مغموم پشت دستم رو رو یخبر چی. هستادمیها ادرخت
 دنبال نقشه گشتم. فمیک یتو زدم،یغر م کهیلب درحال ریاز گرما رو پاک کردم. ز

 ما رو به کام مرگ فرستادن. یشقم جدا کردن و بچهها من رو از عو ارواح نگهبان. اون لوانایلعنت به س -
رو پوشونده بودن و با  نیدرختان، کف زم یشدهخشک یهانشستم. برگ نیزم یکردم و رو داینقشه رو پ باآلخره

پاهام گذاشتم و  یرو رو فیها انداختم و کبه برگ ی. نگاه کوتاهدیپودر شدنشون به گوشم رس ینشستن من، صدا
از  یادیز یبا فاصله ضربدرهینگاه کردم.  هامتبه عال یجیدادم. نقشه رو باز کردم و با گ هیعصا رو هم بهش تک

. سرم رو بلند کردمیم یروادهیبه اون ضربدر پ دنیتا رس دیحساب من با نیدروازه، در سمت شرق قرار داشت و با ا
 خواستی. دلم مکردمیم یروادهیدر سمت شرق پ دیاومده بودم. پس با جانیابه میها و مستقکردم. من از کنار درخت

احساساتم رو کنار  تمیمامور انی. من به خودم قول داده بودم که تا پاتونستمیبگردم؛ اما نم مونیدنبال کارل و را
دردسر  یتو یلیخ دوارمیفقط ام اد؛یکارها بر ب یاز عهده تونستیداشتم، اون خودش م مانیبذارم. من به کارل ا

 باشه. فتادهین
به  کهنیبلند شدم و بدون ا نیبودم، از زم دنشیطور که مشغول جوبهش زدم. همون یبرداشتم و گاز محکم یبیس

 بیو غر بیموجود عج نیقدم رو برداشتم، توسط چند نیکه اول نیسمت شرق رفتم؛ اما هماطرافم دقت کنم، به
 محاصره شدم.

*** 
 رلکا
 :دمیغر مونیخودم رو تکون دادم و با حرص رو به را یسخت به
 به تو اعتماد نکرد. ادیز ارانایحالم که تت. خوشجز چهرهبه من نرفته، به تیچیتکون بخور احمق. ه کمی -
 :دیشد و مثل خودم غر یحرفم عصب نیبود، با ا دهیکه پشتش به کمرم چسب مونیرا
کردن. اون چشماتو باز کن و  زونیگوشت، از پا آو کهیت هیکه هردوتامونو مثل  ینیبیکنم؟ م کاریچ یخوایم -
 کردن. زونیباتالق آو هی ینگاه کن. مارو باال نوییپا

 یخوبخاطر سروته بودن، به. بهمیتکون بخوره و ما بچرخ ریتکون باعث شد زنج نیخودم رو تکون دادم که ا دوباره
به ما  بیو غر بیچندتا موجود عج ظیاون مه غل یتو شبی. دکردیم مکالفه نیمو ه نمیاطراف رو بب تونستمینم

خشک  یهاباتالق رو برگ یوضع بندازن. رو نیا هکردن ما، تونستن مارو ب هوشیراحت با ب یلیحمله کردن و خ
 نکهی. کالفه از ارفتیباتالق فرو م یحتماً تو گذاشت،یمکان م نیبدون اطالع پا به ا یشده پوشونده بود و اگه کس
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هوا پراکنده شد.  یو تو دیاز دهنم زبانه کش شیکه آت دمیکش تیاز عصبان یادیفر مونه،یم جهینتیب کنمیم یهرکار
 بلند شد: مونیرا ادیفر یبدنم باال رفته بود و هراحظه ممکن بود وجودم از خشم فوران کنه که صدا یماد
 .یکنیم یچه غلط ی. داریسوزوند ... احمق منویتمومش کن. سوختم... وا -

نفس  نیرو تحمل کنه؛ بنابرا یداغ نینبود که بتونه ا طانیش ایافزار رو فراموش کرده بودم. اون آتش مونیرا وجود
صورت بخار و دود، بدنم به یبدنم به حالت نرمال دراومد و گرما یکم دماتا به خودم مسلط بشم. کم دمیکش یقیعم

 ییقرار داره، کاش دنبال عنصر جادو یتیچه وضع یتو دونستمینگران بود. نم ایت یاز نقاط بدنم خارج شد. دلم برا
سرم جمع شده بود و  ی. خون توشدیآماده م دیجنگ بود و اون با یآماده لوانایچون س اد؛یبگرده و به دنبال ما ن

 دمبه خو یتا کم دمیآروم نفس کش. آرومرمیمیسرم جمع شده، االن م یکه تو یخون ادیاز حجم ز کردمیاحساس م
باعث شد هراسون  یازنونه غیج یکه صدا کردمیفکر م میکه از دست داد یاسکوت داشتم به بچه یمسلط بشم. تو

 چشم بگردونم و به اطراف نگاه کنم.
 یهاغیج ی. صدااراناستیمطمئنم که اون ت شناختم،یزنونه رو م یصدا نیبهم دست داد. من صاحب ا یبد حس

 یهادرخت یشاخه یها که رواز کالغ یابود. دسته دهیچیجنگل پ یتاگوشهگوشه دیکشیکه م یمکرر و پشت سرهم
 :دیبا شک پرس مونیپر زدن و از ما دور شدن. را ارانایت غیج یترسناک نشسته بودن با صدا

 اراناست؟یاون صدا متعلق به ت -
 :دمیبا خشم غر ختهیآم یم رو باز کنم، با نگرانبسته یهادست خواستمیم کهیرو تکون دادم و درحال خودم

 بهش حمله کردن. ایخطر افتاده، اون لعنت یخودشه. تو یآره صدا -
 آروم و خونسرد گفت: یلیبه لحن آشوب و نگران من خ توجهیب

آخ هم  یاون حت یشده بود؛ ول کهیت کهیمرگ افتاده بود، االن ت یدره یتو یهرک حرفاست،نیترازااون سگ جون -
 خطور نکرده که از قدرتش استفاده کنه. وبشینگفته. در تعجبم که چطور به عقل مع

 :دمیآشکار غر یهم فشردم و با حرص یهام رو رودندون یو عصب نیخشمگ
 ارانایکه ت یخوشحال باش دی. تو بایجمالتت رو انتخاب کن اطیبهتره با احت یزنیحرف م ارانایدرمورد ت یدار یوقت -

و اگه االن  یکنیکه فکرشو م هیزیتر از چخالص کنه؛ درضمن، اون باهوش لوانایهمه رو از شر س خوادیست و مزنده
 زد کرده از قدرتش استفاده نکنه.بهش گوش نایجوج که نهیا یبرا کنهیاستفاده نم تشینهایاز قدرت ب

به  گهیتا د شکوندمیدستم باز بود و گردنش رو م خواستی. دلم مختیزد و افکارم رو بهم ر یحرص درآر پوزخند
 رو نده. ارانایبه ت یاحترامیخودش جرأت ب

درضمن اگه از  زنه؛یکه تو زمان مشکالت، جا م هییو ترسو یزن دست و پاچلفت اد،یمن اصالً از زنت خوشم نم -
 ست، هه.هات بستهتو که دست ؟یکن کاریچ یخوایاده نکنم مثال مکلمات مناسب استف
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 لب زمزمه کردم: ریز
 .کنمیم کاریبسته چ یهاکه با دست دمیحاال بهت نشون م -

 یهابه خون توجهیو ب دمیکش یقیم رو به چپ و راست تکون دادم و چشمام رو بستم. نفس عمخشک شده گردن
 بدنم رو باال بردم. یتمرکز کردم و دما دادمیکه آزارم م هامقهیکنار شق یخشک شده

هام لب یکه رو یثیبلند شده بود. با لبخند خب مونیرا یو ناسزا ادیفر یداغ شده بود و صدا یآهنگر یمثل کوره بدنم
شده بودن بدن من سرخ  یخاطر گرماکه به ییرهایسرم رو بلند کردم و به زنج جانینشسته بود چشم باز کردم و با ه

 گفتم: یاروزمندانهینگاه کردم. با لحن پ
 هه. مون،یانجام بدم جناب را تونمیرو م کارنیمن ا -
 تمومش کن... آخ سوختم، تمومش کن. یعوض -
 لب به التماس باز کرد و ادامه داد: یناچار با
 پوستم کنده شد. یکه اشتباه کردم. لعنت گمیهم م ارانایاشتباه کردم؛ اصالً به خود ت ی... واکنمیخواهش م -
بدنم رو کم کنم. با  ینکنم و دما یشرویپ نیاز ا ترشیب گهیباعث شد د دیچیمشامم پ یگوشت سوخته که تو یبو

 از درد کرد. یاناله مونیرنگ سرخشون برگشت و را رهایسرد شدن زنج
 ی. من اون رو به سختستیتنها ن گهید بعدبهنیاگه تا حاال تنها بود، ازا ارانای. تمونیرا یبهتره حواست رو جمع کن -
 .کنمیرهاش نم هایراحت نیدست آوردم؛ پس به همبه
 نیعجز و شکست خوردن اون حرف رو زده و هم یکه از رو دونستمیزدم. م ینثارم کرد که پوزخند یلب فحش ریز

 کهنی. با اکردیمن رو نگران م نیخاموش شده بود و هم ارانایت یهاغیج یصدا ی. مدتکردیمن رو خوشحال م
هام دنبال اما با چشم اومدن؛یموهام م سمتبهکمرم  یغهیاز ت درشتوزیر یهاو عرق دمیدیجا رو وارونه مهمه

 یدرحال نیبه کنار باتالق اومدن، ا زیانگکه اون موجودات رقت دیطول نکش ادی. انتظارم زگشتمیها مدرخت نیب ارانایت
 .دنیکشیم نیزم یرو گرفته بودن و اون رو رو ارانایت یهابود که دو طرف دست

 گفتم: ادیو با فر دیهاش نشست که بسته بودن. دلم لرزچشم یرو نگاهم
 .دارشویب ایت ارانا،یت ن؟یسرش آورد ییچه بال -

*** 
 ارانایت
 نیزم یشدن پاهام رو دهی. با کشزدیگوشم زنگ م یکارل تو یادهایفر یهام رو باز کردم. صداو منگ چشم جیگ

آور اون موجودات چندش دنیشدم و خودم رو جمع و جور کردم. با د اریهش یهام، کمدست یرو یجسم ینیو سنگ
 تونستمی. چون نمشدنیم کیبهم نزد ومآرمن رو دوره کرده بودن و آروم یآوردم. همگ ادیرو به  شیچند لحظه پ



 ر

 

153 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 الهه یخی

 یصداها یکه آهنگر برام آماده کرده بود استفاده کنم؛ اما همگ یگرفتم از خنجر میهام استفاده کنم تصماز قدرت
 مینیبشه و خون از کنار صورتم و ب جادیبدنم ا یرو یو بزرگ کیکوچ یهاکردن که باعث شد زخم جادیا یناهنجار

لزج اون موجود آزاد بشه که متوجه من شدن.  یهاتا از حصار انگشت دمیبشه. با خشم دست راستم رو کش ریسراز
با  فشونیکث یهابالبودن؟  یچ گهید نایافتادم و با حرص نگاهشون کردم. ا نیزم یدستم رو رها کردن که رو

کنه، زشتشون کرده بود.  بایز وهاراون نکهیایجامانندشون بهعلف یهازشت بود و گوش یلیخ زیتنوک یهاگوشه
خورده . پوست بدنشون مثل افراد سالکردیم انیبدنشون رو نما فشونیپاره و کث یهاپوست بدنشون سبز بود و لباس

بلند شدم.  نیزم یشکلشون گرفتم و از رو یگرد و بادوم یهانگاهم رو از چشم تیخورده بود. درنها نیچروک و چ
لباسم پاک کردم. با اخم  یلباسم رو درست کردم و با تکوندنش، گرد و خاک رو از رو نییو پا دمیبه لباسم کش یدست

 گفتم:
 ن؟یدیانجام م کارارونیا یچ یبرا ن؟یهست یشما ک -
 ایداد که زنه  صیتشخ شدیبدنش نم ایموهاش جلبک خشک شده داشت و از حالت چهره  یها که رواز اون یکی

 :دیغر یادهینخراش یداد و با صدا هیتک نیرو به زم زشیشاخ نوک تسه یزهیمرد، جلو اومد و ن
 اون باتالق. یتو یبر دیتو با -
 گفتم: یدرآرکردم و با لحن حرص یحرص یسرم رو نشون داد. خندهبا دستش پشت و
 .فرستمیو خودم رو به کام مرگ م دمیآره حتماً. من هم به حرفاتون گوش م -
 وپنج درجه خم کرد و گفت:چهل یهیرو رو به باال با زاو شزهیخونسرد و آروم ن یلیخ
 .رنیمیاون دوتا م ،یاگه به حرفم گوش ند -

 زونیمرداب آو یبسته شده بودن و از باال ریکه با زنج مونیو را انیرا دنینگاهش رو با اخم دنبال کردم و با د ریمس
و بزرگ  زیت یزهیپاشون چندتا ن ریشده بودن و درست ز زونیبودن نگاه کردم. هردوتاشون پشت به هم و وارونه آو

تنم مورمور شد. با هول  فته،یم یآزاد بشه، چه اتفاق ریزنج نمسئله که اگه او نیقرار داشت که با فکر کردن به ا
 سمت همون شخص برگشتم و گفتم:به
 آزاد بشن... رهایاگه اون زنج ن؛یر و همراهم رو آزاد کنهمس کنمیخواهش م -

 . دوباره به اون موجود گفتم:فتهیکارل ب یبرا یاتفاق دمیترسیو م زدینامنظم م قلبم
 .رمیمیاگه من برم تو اون باتالق م -
 یآب چشمه ؛یکنیکه فکرش رو م میبود یزیتر از چو برازنده بایز یلی. خمینبود ینیبیشکل که م نیما به ا -

ما رو شکست و از اون موقع  یعنصر جاوادنگ یثیشب جادوگر خب کیاما  کرد؛یم بایما رو جاودان و ز یجنگل پر
 .میشد لیتبد زیانگرقت وجوداتم نیبه ا یشده و ما همگ لیآور تبدمکان رعب کیجنگل به  نیا
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خودش قرار داده باشه. ادامه  یثانهیخب یشعاع کارها رو تحت یچهم اومده باشه و همه نجایبه ا لوانایس شدینم باورم
 داد:

ما از  یهربار که عنصر جاودانگ می. ما متوجه شدیوارد اون باتالق بش یتونیو م یهست یموجود عاد هیحاال تو  -
 صندوقچه. هی یمردابه، درست وسط مرداب تو یتو دیو عنصر جد رهیگیجاش رو م گهید یکیبره،  نیب
 گفتم: دیرو با زبونم تر کردم و با ترد بمل

 ن؟یکن دایرو پ یتا عنصر جاودانگ دیریپس چرا شما خودتون نم -
 شدن؛یها خودشون وارد باتالق نموجود داشت که اون یهمون فرشته رو داشتم، حتماً مشکل ای یرگ پر هیخودم  من

 بود با مرگ. یگرچه ورود به باتالق مساو
به سنگ  لیهم تبد یاشده، عده دهیکنه، توسط باتالق بلع دایکرده به اون عنصر دست پ یکه سعهر کدوم از ما  -

 .ارهیوارد باتالق بشه و اون عنصر رو برام ب تونهیفرشته نباشه م ای یکه پر یانسان عاد هیشدن؛ اما فقط 
 :دمینال یحالت نزار با
 من خودم... رم،یمیاما من م -

 و گفت: دیحرفم پر نیحرفم تموم بشه ب نکهیاز ا قبل
 م؟یما دوستانت رو بکش یبذار یتونی. مستیمشکل من ن گهید نیا -

صورتم رو پاک کردم  یکرده بودم از دست بدم. اشک رو دایهمسرم رو که تازه پ تونستمیبه درد اومد. نه من نم قلبم
 دیشنیرو م ادشیفر یکارل. گوشم صدا شیو ذهنم پباتالق بود  یتو یالوسمت باتالق رفتم. نگاهم به گلو به

حرف روح نگهبان درمورد  دادمیاز دستش بدم. اجازه نم دوباره تونستمیکار رو نکنم؛ اما من نم نیا خواستیکه ازم م
قدمم رو داخل باتالق گذاشتم که  نیاول اطیو با احت دمیکش یقی. نفس عموندهیبپ قتیبه حق دارمونیکوتاه بودن د

 .شدمیم لیپام سفت و سخت شد. باورش سخت بود؛ اما انگار داشتم به سنگ تبد یهاحس کردم نوک انگشت
 و باعث شد قلبم بلرزه. دیچیگوشم پ یکارل تو ادیفر
 از دستت بدم.دوباره  خوامی. من نمایبرگرد عقب ت ،یرگ فرشته دار هیکار رو نکن. تو خودت  نیا اینه ت -

به حرفش گوش بدم؛ چون گوش دادن به حرفش باعث مرگش  خواستمیچشمام حلقه زده بود؛ اما من نم یتو اشک
مهربونش بشم  یهاچشم ریاگه درگ دونستمی. سرم رو بلند نکردم تا نگاهش کنم. مخواستمیرو نم نیو من ا شدیم

شدم و قدم  رهیرو خفقط به روبه نیبنابرا ده؛یو اون جونش رو از دست م شهیدادن سست م ادامه یدست و پام برا
من رو از پا بندازه.  یدیناام نیا دادمیاجازه م دینبا یول کنه؛یم دایداره به قلبم راه پ یدیناام کردمیبرداشتم. حس م

داشتن. من تنها  اجین احتها به مچشمام نقش بست. اون یشده بودن و دوستانم جلو ریرو که تسخ یمردم یچهره
هم فشار دادم و به  ی. لبم رو از حرص روشدمینم مونیپش یراحت نیدر جنگ بودم و به ا یروزیپ یبرا دشونیما
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در اومده  یباالتر از کمرم به رنگ خاکستر یقرار داشت نگاه کردم. بدنم تا کم میقدم کی یصندوقچه که درست تو
مسئله  نیا الیخیحرکت کنم؟ ب تونستمیچطور م کهبود  نیکرده بود ا ریکه ذهنم رو درگ یجالب یبود؛ اما مسئله

برداشتن صندوقچه دراز کردم که با لمس کردن صندوقچه بآلفاصله بدنم خشک شد. وحشت  یشدم و دستم رو برا
 لینم حاال به سنگ تبدتکونش بدم. بد دونستمینم گهیبدنم دوختم که حاال د یزده نگاهم رو به اون قسمت خاکستر

رو دربرگرفت. بآلفاصله صندوقچه رو  منهیسـ*ـ یکه قفسه ییآروم ادامه داشت تا جاآروم لیتبد نیشده بود و ا
هام تا کم شونهوجود نداشت. کم یقفل و در چیاما ه گشتم؛یچنگ انداختم و تندتند دنبال بازکردن در صندوقچه م

 دیکوبی... قلبم مینشه؛ ول لیتبد سنگتا صورتم به  دمیکشین سرم رو باال مآرنجم شروع به سنگ شدن کردن و م
در صندوقچه  یرهایصندوقچه رو سروته کردم که گ عی. سرگشتیمن م یبرا یو فکرم دنبال راه نجات دیکوبیو م

کف دستم قرار گرفت.  یشکل یرو چرخوندم که الماس کوچک مثلث هارهیکردم. بالفاصله گ دایصندوقچه پ ریرو ز
سنگ به مینیب یکارل گوش دادم. تا رو ادیهام رو بستم و به فرشدن و من چشم حسیکم بهام کمنوک انگشت

 دنیتا اون الماس شروع به درخش دیکوتاه طول کش یهینفس بکشم. چند ثان تونستمیشده بود و من عمالً نم لیتبد
رو ببندم تا کور  ماخاطر برقش من مجبور شدم چشمدش ساطع کرد که بهاز خو یگنندهرهیو خ یرنگ یکنه. نورها

آب  یهام رو توآب فرو رفتم. چشم یتو یناگهان یلیرفت و من خ نیتنم از ب یتو ینشم. آروم آروم اون حس سنگ
خودم بودم؛ چون شنا بلد  دنیباال کش یبرا یمشتم نگه داشته بودم، دنبال راه یالماس رو تو کهیباز کردم و درحال

کف رودخونه دوختم که  یبایز یهامرجان یو نگاهم رو رو دمیدیم مینیاز ب ور یزودرشتیر یهانبودم. خروج حباب
 یقیاز آب قرار گرفت نفس عم رونیناگهان دو دست از دو طرف من رو گرفتن و روبه باال شنا کردن. سرم که ب

زدم با یروم نگاه کردم. حدس مروبه یبایبود به جنگل ز دهیورتم چسبکه به ص سمیخ یو از پشت موها دمیکش
چپم رو گرفته بود  یبشه. کارل که بازو زیانگرتیو ح بایخودش برگرده و ز یجنگل به حالت قبل نیشکستن طلسم، ا

 گفت:
 ا؟یت یدی. فهمیکن یچیاز حرفام سرپ یحق ندار گهید -
 کردم و گفتم: ییتو گلو یکه خنده دیکش سمیخ یبه مو یبعد دست و
 توأم. یکه من فرمانروا یدونیخودت هم م -
 گوشم زمزمه کرد: ریهاش رو گرد کرد و آروم زبهش زدم. چشم یزیآمطنتیبعد چشمک ش و
 .هیک یفرمانروا یکه ک کنمیبعداً بهت ثابت م -

ثابت موند. حاال که  مونیصورت را یرفتم. نگاهم رو رونیو کارل از رودخونه ب مونیکردم و با کمک را یاخندهتک
 رنگییخرما یبه موها یبودم. دست یبرگشته بود و من راض شیواقع یاز آب رودخونه رو خورده بود چهره یکم
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 اچهیدر نیگفته بود ا نایجوج یش هم برگرده؛ ولحافظه شدیسبزش نگاهم کرد. کاش م یهاو با چشم دیکش سشیخ
 ببره. نیرو از ب مونیرا یطلسم چهره تونهیفقط م
 :دیکنارم قرار گرفت و با فشردن دستم پرس کارل

 ؟یو پا تو اون باتالق گذاشت یکرد یاطیاحتیب یچ یحالت خوبه؟ برا -
 گفتم: دنیدرخشیکه م ییهاکردم و با چشم یرو مهمون لبخند گرم صورتم

 اگه الزم باشه از جونمم... یحت دم؛یالزم باشه انجام م ینجات جون تو هر کار یبرا -
هام زمزمه به چشم رهیلبم گذاشت و من رو وادار به سکوت کرد. خ یبگم که زود انگشتش رو رو خوامیم یچ دیفهم
 کرد:

 .یرها کن ایدن نیو خودت رو از ا یمن رو تنها بذار یتونیدرمورد مرگت حرف نزن. تو نم وقتچیه س،یه -
 ییبایز اریبود و به موجودات بس ستادهیهم گذاشتم و بعد که بازشون کردم کارل کنارم ا یبلندم رو آروم رو یهامژه

وحشت  دنشونیبودن که من از د یزیانگهمون موجودات رقبت هانی. اکردیکه مقابلمون قرار گرفته بودن نگاه م
 ریز شونیاشهیو ش بایز یهاها شده بود. بالهم محو اونشده بودن که نگا کنندهرهیو خ بایقدر زداشتم؛ اما حاال اون

بودن و با  دهیپوش یبراق ریحر یها. لباسدیرسیزانوهاشون م ریبلندشون تا ز یو موها دنیدرخشیم دینور خورش
تو  کهقدرت رو  ی. رهبرشون جلوتر اومد و سرش رو برام خم کرد و عصاکردنیمن رو نگاه م یالبخند قدرشناسانه

 جنگل گم کرده بودم به دستم داد و گفت:
عصا منبع  نیو ا نیاز ارواح نگهبان هست یکی. شما میمون برگشته، شما رو شناختبانو. حاال که حافظه میممنون -

 دارن. اجی. مردم به کمک شما احتدیبر یقدرت شماست. لطفاً هرچه زودتر به کوهستان برف
 یشکل یاون با عصا، الماس مخروط ینگاه کردم که درست در محل تالق یاشهیرو تکون دادم و به الماس ش سرم

دادن و ما با  لیهامون رو بهمون تحوبود. اسب ییعنصر جادو نیاول نیکه از باتالق برداشته بودم قرار داشت. پس ا
 :دیو پرس دیشک ششیربه ته یدست مونی. رامیرفت رونیتشکر از اون جنگل ب

 دشواره. یمسئله کم نیدوره و ا یلیاونجا خ گفتیم امیلیطور که واون م؟یبر یبه کوهستان برف دیحاال چطور با -
 گرفتم و رو به کارل گفتم: زدیبرق م دینور خورش ریش که زرو از پوست سبزه نگاهم

 ازش مواظبت کنم. یمتأسفم که نتونستم به خوب یلیبود. خ جانیکاش آذرخش ا -
 جا کرد و گفت:دستش جابه یم کنه، نقشه رو تونگاه نکهیابدون کارل

خودش  یبرا دمیو فهم دمشید کردیکه داشت تو آسمون پرواز م یوقت ش،یپ یجفتشه. چند هفته شیاون االن پ -
 کنار جفتش باشه. شهیهم یآزادش کردم تا برا نیهم یکرده، برا دایجفت پ
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خوشحال  یلیمادرش دست بکشه و آزادش کنه. درهرصورت خ یهی. چه راحت تونسته بود از هددنیباال پر ابروهام
 بود. فتادهیبراش ن یبودم که آذرخش سالم بود و اتفاق بد

*** 
که مشغول  مونیدرست کرد. خطاب به را شیو کارل با چند حرکت ساده، آت ختیر نیزم یرو رو هازمیه مونیرا

 بود گفتم: شیآت ونیها مجا کردن چوبجابه
 ؟یاستفاده کن شیاز قدرت آت یتونستیتو چطور م -
 گفت: دادیطور که به کارش ادامه منگاهم کرد و همون یچشم ریز
نتونستم  گهیکه برات افتاد، من د یکه بعداز اون اتفاق دونمیرو م نیبرام افتاده، فقط ا یچه اتفاق دونمیخودمم نم -

 استفاده کنم. یافزاراز قدرت آتش
کور  ینقطه خواستمیبه هم گره خورده بود و من م یفکر فرو رفتم. همه چ یکردم و توشکمم جمع  یرو تو پاهام

و به  امیباعث شد به خودم ب دیچیمشامم پ یکه تو یگوشت کباب یکنم و به افکارم سامان بدم. بو دایگره رو پ نیا
 و گفت: شستبشم. کارل کنارم ن رهیکه مقابلم قرار گرفته بود خ یگوشت

. فقط میبش روزیجنگ پ نیتو ا میتونیراحت م یلیفکر نکن. من مطمئنم که ما خ زایچ نیغذاتو بخور و به ا ایب -
 .یکه به خودت مطمئن باش هیکاف

دلم برپا بود و خودم  یتو یبیزدم و گوشت رو ازش گرفتم و مشغول خوردنش شدم. آشوب عج یامهینصفه و ن لبخند
 .هیآشوب چ نیعلت ا دونستمیهم نم
 کنم. دایبه کوهستان پ یترعیسر ریخودم رو به آرامش دعوت کنم تا مس یکردم کم یو سع دمیکش یقیعم نفس

 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
برف که تو  یهادونه ازحدشیکردم تا از هجوم ب لیسمت راست ماسرما خودم رو بغـ*ـل کردم و صورتم رو به از
راه رفتن نداشتن و علتش هم  ینا گهیها دکنم. اسب یریجلوگ کردنیسرما مثل سوزن به صورتم برخورد م نیا

رو دور  یو پشم میضخ یهاپارچه ون. هر سه نفرمکردیکوهستان حکومت م یبود که تو یازحدشیب یسرما
که به  یلرزون یداشت. با صدا یما برتر یسوز سرما به کارها یول م؛یتا از سرما در امان باش میبود دهیچیخودمون پ

 گفتم: شدیم دهیزور شن
 .زنهیم خیهام داره خون تو رگ ؟یغار لعنت نیپس کو ا م؛یریمیم نجایما ا -

 گفت: یبلند یبا صدا کارل
 .ستیازش ن یاثر چیه یاطراف قرار داشته باشه؛ ول نیغار هم دیبا دونم،ینم -
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. دست و پاهام کرخت شده بودن و با نفسم اومدیرو مبه شمارش افتاده بود و کوالک برف درست از روبه هامنفس
به  غمیج یافتاد و صدا نیزم یالماس رو یناگهان یلیبود. خ دهیفایهام رو گرم کنم؛ اما بداشتم نوک انگشت یسع

هام، دوطرف پارچه رو گرفته بودم، دستم رو به ستکه با دیافتادم و با هول، درحال نییالماس پا یهوا رفت. از رو
 صورتش رسوندم و تندتند گفتم:

 شده؟ یبرات افتاد؟ الماس چ یچه اتفاق -
 سر داد و گفت: یدردناک یههیش
 .نیو به راهتون ادامه بد دیمن رو رها کن تونم،ینم گهید -

بشه؛  سینشسته بود باعث شد لباسم خ نیزم یکه رو ی. برفدمیتکون دادم و خودم رو جلو کش نیرو به طرف سرم
 نکردم و گفتم: یاما توجه

 .یتو دوست و همراه من ،یایبا من ب دیتو با ذارم،یتنها نم نجاینه من تورو ا -
باشم. من رو رها  یبار اضاف هیکه  نیانجام بدم، جز ا یکار چیه تونمیمن شکسته و من نم یمتأسفم بانو، زانو -
 .نین ادامه بدو به راهتو نیکن

 زدن. شیم رو آتزده خی یهاو گونه دنیچک نییاز چشمم پا هاماشک
 پاشو. ،یتونیبذارم. پاشو الماس تو م نجایتو رو ا تونمیمن نم -

 یبود که حت نیقدر سنگاون یول دم؛یحرفم دستم رو دور گردنش حلقه کردم و اون رو به باال کش نیبا ا همزمان
 بلندش کنم. نینتونستم از زم

 :دیم نشست و صداش به گوشم رسشونه یکارل رو یهادست
 .یزنیم خی یبمون نجای. اگه امیبر دیبا ایت -

 رو تکون دادم تا از دستش خالص بشم و گفتم: خودم
 .رهیمیبمونه م نجایاگه ا ن؛یبب م،یاونو با خودمون ببر دیاسب خوبمو تنها بذارم. ما با تونمینه من نم -

 گفت: یو دستور یجد
رفته چطور  ادتی ؟یکن مالیکه مردن رو پا یخون افراد یخوای. میریمیتو هم م یبمون نجایاگه ا ارانا؛یپاشو ت -
 مون مرد؟ هان؟بچه لوانایخاطر سبه

س الما یم روزده خینگاه  کهیتر کرد، من رو همراه خودش برد. درحالدورم رو محکم یو پارچه دیرو باال کش بدنم
رو ازم گرفت، باعث شد من  زیچهمه یلعنت یلوانایمحو شد. س مدهیاز د ظیبرف و مه غل یکم توثابت مونده بود، کم

 ...کشمشیم کشمش،یم یخاطر انتقام گرفتن از اون، از دوستانم بگذرم. لعنتبه
 .نجایا نیایهمون غاره، ب نیفکر کنم ا -
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بود  دهیچیهام پطور که دستش رو دور شونهبندازم. کارل همون نییباعث شد پلک بزنم و سرم رو پا مونیرا یصدا
 گفت:

 .هییعنصر جادو نیدوم نیا شه،یدرست م یچهمه -
و اسب  کمیهلن، فرزند کوچ نم،یقلبم پر از انتقام شده، انتقام مرگ مردم سرزم کردمیاما من حس م د؛یرو بوس سرم

. دمینشون م یالیخیو ب یدارم از خودم خونسرد ازحدشیروزها ب نیا کردمیحس م دنم،یکش ینفس .میداشتندوست
 شوارهید یکه رو یبیبراق و عج یهاتوسط طرح رغا یاحساس گرما کردم. فضا یو من کم میغار شد یوارد فضا

 .مینیاطراف رو بب میتونستیقرار داشت روشن بود و م
 ینگاه ینیمرکزش قرار داشت. با شک و بدب یسکو تو هیکه  میشد یشکل یارهیدا یو وارد فضا میجلو رفت اطیاحت با

سمت سکو باال انداختم و به یاوجود نداشت تا از عنصر دوم محافظت کنه؟ شونه یاتله چیه یعنیبه اطراف انداختم؛ 
 ستادمیبود. مقابل سکو ا ییعنصر جادو داشت و حتماً همون رقرا یاشهیش یمحفظه کیداخل  یرفتم. الماس سبزرنگ

عنصر داخل  یعنیبود؟ پس  خی نی. ادنیحدش ابروهام باال پر ازشیب یمحفظه گذاشتم که از سرما یو دستم رو رو
 بود؛لبم نشست. اون باال  یرو یلبخند ،یعنصر اصل دنیبود؟ سرم رو باال گرفتم که با د یاصل ریاز تصو یبازتاب خ،ی

 زونیتور از سقف آو هی. اون الماس داخل انداختیرو به شک م نندهیوجود نداشت؛ چون ب یاتله چیه نیهم یبرا
افتاد.  نییاون رو پرتاپ کردم که تور پاره شد و الماس پا ،یقیدق یریگو با نشونه دمیکش رونیشده بود. خنجرم رو ب

 ماه. یلهیقب گشتمیبرم دی بازدم. حاال یقیعم خندهوا گرفتم و لب یو آسمون تو نیزم نیالماس رو ب
*** 

 میجنگل سرگرون بود یها توکنم. ساعت دایعنصر رو پ نیآخر قیبه نقشه انداختم تا محل دق یبار هزارم نگاه یبرا
عنصر،  نیکردن دوم دای. بعداز پمیکن دایشده پ یگذارنقشه عالمت یرو که تو یااچهیمحل در میو هنوز نتونسته بود

 دایاز اون پ یاثر نیترافتاده بود رو گشتم؛ اما کوچک جارو که اون یکردن الماس، وجب به وجب محل دایپ یبرا
 و غرغر کنان گفتم: دمیبه گردنم کش ینکردم؛ انگار دود شده بود رفته بود هوا. دست

که من هم قراره  شهیگرفته، باورم نم شونیارواح هم حس باز نیجا قرار دارن؟ ا هیعناصر هر کدوم  نیا یچ یبرا -
 از اونا باشم. یکی

 هاش رو از دوطرفم رد کرده بود و افسار اسبش رو گرفته بود با خنده گفت:که دست کارل
 .یآروم و صبور باش دیو با یاملکه هیغر نزن، مثالً تو  قدرنی. اهیآخر گهید نیا -
 از اون استفاده کنم. دوباره نقشه رو باال گرفتم نذاشته بود که حاال یبرام صبر و آرامش ریزدم؛ اتفاقات اخ یشخندین

 و گفتم:
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خطر  یاونارو تو ایدوستانم رو از دست بدم  نکهیخسته شدم ازا گهیماجرا رو تموم کنم، د نیزودتر ا خوامیفقط م -
 بندازم.
 گفت: وارزمزمه

 .یکنیکه فکرش رو م یزیزودتر از چ یلیخ شه،یتموم م -
 روهامیکرده بود از ن دیتأک نایکنم؛ اما جوج دایرو پ اچهیاستفاده کنم و محل در میافزارآب یرویاز ن خواستیم دلم

. دیکشیرو به رخمون م حدشیب یسرمون قرار داشت و گرما یدرست باال دینجاتم بده! خورش ایاستفاده نکنم. آه خدا
رو که از کنار گوشم، به صورتم  میزیر ی. تار موهادادیم دستبهم  یو حس خفگ دادیآزارم م داًیلباس تنگم شد

جنگل  نیا یخنک تو یهوا کمیبودن رو با دستم به پشت فرستادم و پوست مرطوبم رو لمس کردم. اگه  دهیچسب
 یول اد؛یب نییبدنم پا یم رو از هم فاصله دادم تا دماخشک شده یها. لبمیشدینم تیاذ قدرنیداشت، ا انیجر
و با باز کردم درش اون رو به لبم چسبوندم و با عطش  دمیکش رونیب فمیاز تو ک شد. درنهاست ظرف آب روینم

بود. ظرف رو که حاال  متیهم غن نیبدن من. هم یدما ی. آب نسبتاً گرم بود؛ اما نه به اندازهدمیش رو سر کشهمه
 رهیآب جمع شده بود، به اطراف خ یناگهان دنیخاطر سر کشکه به ییهااز آب بود از لبم جدا کردم و با چشم یخال

 برگردوندم و خطاب به هردوتاشون گفتم: فمیشدم، ظرف رو دوباره به ک
 .میکن دایرو پ یلعنت یاچهیهرچه زودتر اون در دوارمیآب من هم تموم شد. ام یرهیمتأسفانه ذخ -
 گفت: شیذات یو بدخلق یبا خستگ مونیرا
 اه کردم با شماها اومدم.به قصر ماه، اشتب گشتمیبرم دیمن با -
 تشر زدم: ییروترش با
 م،یاما خسته یاز اون گذشته همه ؛یاالن هم برگرد نیهم یتونیم ،یبرگرد یلیما یلیاگه خ مون؛یتمومش کن را -

 .یکن ادیرو ز یخستگ نیا یتو شعله ستیالزم ن
 .کردینم تمیتر شده بود و علناً مثل گذشته اذقبل کوتاهبهنگاهش کردم. زبونش نسبت زینثارم کرد که ت یاغرهچشم

 .میشد کینزد اچهیفکر کنم به در شه،یتر مهوا داره خنک -
حرفش سر  دییتأ. بهدیرسیآب به گوش م یکم شده بود و صدا شیچند لحظه پ یاز شدت گرما گفت،یم درست

ها مشخص شد درخت نیاز ب اچهیکم درکرد. کم ترشیاسبش زد و سرعتش رو ب یبه پهلو یاتکون دادم که ضربه
که درست  اچهیو به در میها رو رد کرد. درختنمیرو بب اچهیتا زودتر بتونم اون در دمیگردن کش یضیو من با لبخند عر

آسمون پرواز  یتو یگروهها بلند احاطه شده بود نگاه کردم. پرنده یهاتوسط درخت ،یشکل یارهیدا یوسط محوطه
رفت و با گرفتن دستم،  نیی. کارل از اسب پاستاچهیهمون در نجایکه ا دادیآب نشون م انیجر یو صدا کردنیم

جا کردم دستم جابه یعنصر کم داشت رو تو کیقدرت رو که حاال فقط  یبرم. عصا نییتا پا کردبه من هم کمک 
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برم و  خواستمیشدم. من که شنا بلد نبودم، چطور م رهیخ اچهیو به مرکز در ستادمیقدم برداشتم. ا اچهیسمت درو به
 بردارم؟ فکرم رو به زبون آوردم: اچهیاون عنصر رو از تو در

 اچه؟یدر یچطور برم تو دیحاال با ستم،یمن شنا بلد ن -
 به تنش داد و گفت: یکش و قوس کارل

 کار رو انجام بدم. نیا تونمیمن م -
 تم:گف آلوداخم

 تو آب. یپس فکرش رو هم نکن که بر کشه،یانتظارمون رو م اچهیاون در یتو یچ میدونیما نم -
 بلند شد: مونیرا ادیفر یدوختم که صدا اچهیرو دوباره به در نگاهم

 ه؟یچه موجود گهید نیمن! ا یخدا -
رو متعجب کرده بود نگاه کنم؛ اما با  مونیکه را یزیو به چ رمیبگ اچهیوادارم کرد نگاهم رو از در مونیرا یصدا

قرمزرنگ بود،  یمترنگاهم به اون غول سه کهیو چند قدم عقب رفتم. درحال دمیکش رونیخنجرم رو ب عیسر دنشید
 مبهوت لب زدم:

 غول از کجا اومده؟ نیا ه؟یچ گهید نیا -
 سمت اون موجود بود گفت:به رشیکه گارد حمله گرفته بود و شمش کارل

 .میبش اچهیاجازه بده وارد در یراحت نیعنصره، فکر نکنم به هم نیاً نگهبان آخرحتم -
 یمانع برا یهرچ خواستمیفرستادم. طاقتم تموم شده بود و م رونیب یرو باد کردم و نفسم رو کالفه و عصب هاملپ

. موجود رفتمیمنجالب موانع فرو م یتو ترشیب رفتم،یجلو م ترشیب یببرم؛ اما هرچ نیرفتن من وجود داره رو از ب
 یخراشگوش یش آورد و با صدااز دهن چاک خورده رونیبه زبون مار بود؛ اما بلندتر، ب هیزبون درازش رو که شب بیعج

 گفت:
 ناهار امروزم حاضره. -
 یداشت برا. دمییهم سا یزدم و دندونم رو رو یحرص شخندیو داخل دهنش برد. ن دیبعد زبونش رو دور دهنش کش و

 عیسمتمون دراز کرد که خنجر رو سرو چنگال بلندش رو به دیکش یاچه مسخره. نعره د؟یکشیخوردن ما نقشه م
 گفت: یبد یو با صدا دیکش یبلند ادیفر الجثهمیپرت کردم و خنجر به پشت دستش خورد. غول عظ

 موجود چموش. کشمتیم -
بشه،  کیبه اون موجود نزد یحت رشیشمش نکهی برد؛ اما قبل از ارو باال رشیور شد و شمشسمتش حملهبه مونیرا

 یبلند نیافتاد. ه نیزم یپرت شد. نگاهم همراهش رفت، که به درخت خورد و رو یسمتتوسط دم بلند و پهنش به
 :دمیو پرس دمیکش
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 مون؟یرا یخوب -
 :دیرد و نالکدستش خون دماغش رو پاک  و با پشت دیرو باال کش خودش

 غول هـوس کتک خوردن کرده. نیآخ... آره خوبم؛ انگار ا -
 لب زمزمه کردم: ریز
 فعالً که هـوس خوردن ما رو داره. -

 رو بهم داد و گفت: رشیجفت شمش کارل
 مواظب خودت باش. -

و باعث شد تعادلم رو از دست بدم.  دیکوب نیور شدم که دمش رو به زمسمت غول حملهرو تکون دادم و به سرم
 یاو ضربه دمیهوا پر یدوباره به کارم ادامه دادم و مواظب بودم تا با دمش بهم ضربه نزنه. تو یخوردم؛ ول ییوتلوتل

 یاگهید یسرش بود ضربهعقب زد. کارل که پشت دشد و از در جادیروش ا یقیراستش زدم که زخم عم یبه پا
 ادیفر دیچیپیاز درد به خودش م کهیکرد. درحال ریچنگالش اس یو اون رو تو دیزود چرخ یلیبهش زد؛ اما غول خ

 زد:
 .رمینم نیاز ب یراحت نیزابورا، به ا گنیبه من م -

داشت خودش رو آزاد کنه؛ اما زابورا اون رو محکم  یو با تقال سع کردیکارل مچاله شده بود و از درد ناله م یچهره
دمش رو چرخوند و  یترشیله کردم که با قدرت بسمتش حم. بهکردیم تشیمشتش گرفته بود و داشت اذ یتو

 یاچهیدر یو تو دمیاز درد کش یادیبدنم خورد شدن. فر یهابهم زد که احساس کردم استخون یمحکم یاضربه
کردم از  ینفس زنان سعوجب. نفس هی یبه اندازه باً یکم بود، تقر یلیکه من افتاده بودم خ یافتادم. سطح آب قسمت

که از زور درد باز  ییها. با چشمگرفتیبود داشت نفسم رو م دهیچیبدنم پ یکه تو یاما درد ام؛یب رونیآب ب یتو
شدم که از درد  رهیخ مونیو بعد به را کردیم کیبه زابورا انداختم که داشت کارل رو به دهنش نزد ینگاه شد؛ینم
م آب داشت وسوسه یپس... سرما م؛یشدیخورده م جانیحتماً هم کردمینم یتکون بخوره. اگه کار تونستینم
که چشمم به کارل  نیشدم؛ اما هم مونیپش نایحرف جوج یادآوریتا از قدرتم استفاده کنم؛ چند لحظه با  کردیم

 سمت زابورا فرستادم.از آب رو به یمیعظ انیگفتم و جر ینه بلند ادیافتاد، با فر
از حد معمول کردم که  ادتریکردم. فشار آب رو ز ریو بدن تنومندش رو اس دمیچیبه دور زابورا پ یرو مثل مار آب
 ادیباال بردم و فر ی. زابورا رو تا ارتفاع نسبتاً بلنددیافتاد و از درد نال نیزم یکرد و دستش شل شد، کارل رو یاناله

 زدم:
به  ی. حاال که داشتفتهیاتفاق ب نیکه ا دمیمن اجازه نم یعنیمن صدمه بزنه؛  یحق نداره به خانواده کسچیه -

 .ینیکارتو هم بب یجزا دیبا ،یرسوندیم بیهمسرم آس



 ر

 

163 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 الهه یخی

 گفت: د،یکشیو تندتند نفس م کردیاز عرقش نگاهم م سیشده بود و با صورت خ زیخمین کهیدرحال کارل
 .یکردیاز قدرتت استفاده م دینبا ؟یکرد کاریچ ایت -
 ون دادم.تک نیزدم و سرم رو به طرف یشخندین

با  میتصم گهید بعدشنجابهیکه دادم، ازا دادمیتو رو نجات م دیفقط با فته،یب یکه قراره چه اتفاق ستیبرام مهم ن -
 .ارمیموجود پست ب نیسر ا ییکه چه بال دونمیخودمه و خودم م

ش نکرده بودم؛ انگار زخم که تا اون لحظه تجربه دادیبهم م یزابورا چنان انرژ یهاخورد شدن استخون یصدا
لحظه قدرت  هی ی. توگرفتمیکه سرم اومده بود رو از زابورا م ییم سر باز کرده بود و داشتم انتقام تمام بالهاکهنه

 صورتم یش قطع شد. قطرات آب روناله یافتاد و صدا نیزم یکنترلم رو از آب برداشتم و زابورا از اون ارتفاع رو
پرواز  یها همگبلند بود که باعث شد پرنده یقدراون نیبرخورد زابورا با زم یکردن. صدا سیجا رو خو همه دنیپاش

 یکیزدتا ن کهیافتاده بودن رو برداشتم و درحال یرو که هر کدوم به طرف ریدور بشن. عصا و شمش نجایکنن و از ا
زابورا رو  حرکتیتن ب زمیهام جمع شده بودن و نگاه تچشم یآروم جلو رفتم. گوشهشده بود، آروم سیزانوهام خ

هاش مرده؛ خاطر خورد شدن استخونمطمئن بودم به نکهیرو باال بردم؛ باا رمیکه شدم شمش کشی. نزدکردیرصد م
 زترارحمیب شم،یم رحمیموجود ب هیبه  لیدارم تبد کردمیکم نشده بود، احساس م میخشم درون شیهنوز از آت یول
 .کردمیکه فکرش رو م یزیچ

 خاموش شد. کمرم رو صاف کردم و با پشت میدرون شیکرد و آت نیاومد، خون اطراف رو رنگ نییکه پا رمیشمش
 گفتم: یوارکیستریه یصورتم رو پاک کردم، با خنده یدستم خون رو

 ...خواستیکارل رو بکشه، م خواستیاون مرد، من کشتمش، کشتمش؛ آخه م -
شده بودم؟ قلبم پر از نفرت شده بود و افکار نابسامانم  یطورنینشستم. چرا من ا نیزم یو رو دیاز چشمم جوش اشک

داشت موهام رو  کهیم حلقه شد و من رو به خودش فشرد. کارل درحالدور شونه ی. دستخوردنیسرم چرخ م یتو
 گفت: کردینوازش م

 یزی. چیبه اهدافت برس یتا بتون یآروم باش دیبا ؛یبریم نیت رو از بخود یدار یطورنی. تو اارانایآروم باش ت -
 .فتادهین یاتفاق ست،ین

 ...یهام رو مهار کنم؛ ولش فشار دادم تا اشکصورتم کنار زد و من صورتم رو به شونه یرو از رو سمیخ یموها
 گفت: یچندان متعجبنه یبا صدا مونیرا
 ن؟ینگاه کن اچهیدر نیلحظه به ا هی شهی. مستین یچیه نیکه ا دمیمدت د نیتو ا بیو غر بیاتفاقات عج قدرنیا -
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 نیوجود نداشت. خب ا گهینگاه کردم که د یااچهیبه در یهام رو پاک کردم، با کنجکاورو بلند کردم و چشم سرم
زابورا هم نگاه  یخال یشده باشه. از جا بلند شدم و به جا دیناپد یبه اون بزرگ یااچهیبود که در باوررقابلیغ کمی

 گفت: یبخشنانیلحن اطم اشده بودن. کارل ب دیکردم. ظاهراً هر دوتاشون ناپد
 .یخودت رو آزار بد دیفقط نبا دم،یرو بهت قول م نی. اایت میشیما موفق م -
 .میعنصر روش قرار داشت رفت نیکه آخر ییسمت سکوتکون دادن سرم بسنده کردم و باهم به به
 ؟یاستفاده نکرد تیافزارکارل تو چرا از آتش -
 گفت: یلحن متأسف با
کردم نتونستم از  یهام استفاده کنم، االن هم هرکاراز قدرت تونمیاومدم، کمتر م یزمان یدوره نیبه ا یاز وقت -

 .یکردیو تو از قدرتت استفاده نم افتادینم اتفاق نیا بردم،یاگه قدرتم رو به کار م دیاون استفاده کنم؛ شا
ابروهاش نشسته بود. نگاهم رو از اون گرفتم  نیهم ب یزیبه سکو چشم دوخته بود و اخم ر تیکردم، با جد نگاهش

عنصر  نی. با برداشتن آخرفتادین یاتفاق چیه کهیدرحال کردم،یاز قدرتم استفاده م دیفکر کردم که چرا نبا نیو به ا
 هموار کردم. نیسرزم به سه دنیرس یرو برا لوانایراه س محمقانهبدونم با اون کار ا نکهیبدون ا م،یقصر ماه شد یراه

*** 
 .دی. نبایکردیاز قدرتت استفاده م دیتو نبا ارانایت -

 و گفتم: دمیکوب زیآلود دستم رو به مو اخم یعاص
ماجرا رو به آخر برسونم و برگردم خونه، من از قدرتم استفاده کردم  نیهرچه زودتر ا خوامیم نا،یخسته شدم جوج -

 که هر سه عنصر رو هم با خودم آوردم. ینیبیم فتاد،یهم برامون ن یاتفاق چیو ه
وار به عصا انداخت و سرش رو تکون داد، زمزمه ینگاه کوتاه نایعصا اشاره کردم. جوج یبا سرم به سه الماس رو و

 گفت:
 اشتباه. ا،یت یرداشتباه ک -

 نایکنه، و جوج یادآوریاشتباهم رو به رخم بکشه و مدام بهم  ینداشتم کس عالقه چیمشت شد. ه زیم یرو دستم
افکارم رو به  نکهیازافرستادم، قبل رونیآلودم رو بنگاهش کردم و نفس حرص ی. جدکردیرو م کارنیداشت ا قاًیدق

 نایمقابل جوج مهیجلب شد که سراس یما به سرباز متعجببدون در زدن باز شد و نگاه  نایدر اتاق جوج ارمیزبون ب
 گفت: کردیصورتش نم یرو سیخ یکنار زدن موها یبرا یتالش چیه کهینفس زنان درحالزانو زد. نفس

تظر شماست تا شهر من یپشت دروازه لوانایبشن، س نیسرزم نیتونستن وارد ا لوانایمن. ارتش س یمن، بانو یبانو -
 باهاتون مذاکره کنه، ارتشش بالغ بر پونصدهزار نفره.

 شد و تندتند گفت: رهیبه سرباز خ زد،یم ادیکه ترس توش فر ییهابلند شد و با چشم زیزده از پشت موحشت نایجوج
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 ما بشه؟ نیبشن؟ اون چطور تونسته وارد سرزم نیسرزماونا چطور تونستن وارد قلمرو سه  ؟یچطور -
و  کشهیم شیحتماً قصر رو به آت م،یبهش ند خوادیرو که م یزیاگه چ میمن. گفت بهتون بگ یملکه دونمینم -

 .کنهیعام ممردم رو قتل
و تونسته راه ورود به  نجاستیاالن ا لوانایس نکهیعلت ا دمیفهم هیثان کیبه من انداخت و من در  یزینگاه ت نایجوج
 و از جا بلند شدم، خطاب به اون سرباز گفتم: دمیمنه. لب گز یکارها کنه، دایرو پ نایجوج نیسرزم

 باهاش حرف بزنم. تونمی. مطمئنم من بهتر ملوانایس شیمن رو ببر پ -
دوختم و با لحن  نایرفت. نگاه مضطربم رو به جوج رونیاز جا بلند شد و با تکون دادن سرش از در ب چارهیب سرباز
 گفتم: یمتأسف

 .فتهیاتفاق ب نیا خواستمینم -
کنم  کاریچ دیکنه؛ حاال من با دایما رو پ نیاون محل ورود به سرزم یتو، تو با استفاده از قدرتت باعث شد ارانایت -

 عام نشن؟قتل گناهمیتا مردم ب
 رو تکون دادم و مصرانه گفتم: سرم

 .دمیرو بهت قول م نیبشه، ا دهیجنگ به داخل شهر کش دمیمن اجازه نم -
 .یگیبشه که تو م طورنیهم دوارمیام -

که  میتکون داد یو به سرباز که پشت در اتاق منتظرمون بود نگاه کردم. براش سر میرفت رونیاز اتاق ب عیسر باهم
به ارتش  کشیو از اتاقک کوچ میقلعه شد یباندهیوارد برج د م،یبا سرعت به ته راهرو رفت و ما هم به دنبالش رفت

و کمان به دست  ریت هاراندازیاتاقک حاضر شدن و ت ی. دوستانم همراه با کارل هم تومینگاه کرد انالویس میعظ
... یلی،خیلیاون لباس جنگ خ یتو لوانایمنفور س یقلعه به صف شده بودن، چهره وارید یبودن و رو یراندازیت یآماده

 دشیصورت سف یمشک بندیشونیسرش جمع کرده بود و پ یبلندش رو باال یکه جذاب شده بود. موها کنمیاعتراف م
 اهیس یبود و با همون عصا دهیپوش ییزره طال هیبه تن داشت که از روش  یلباس مشک داد،ینشون م ترشیرو ب

کارل ثابت موند.  یزد و نگاهش رو یشخندیمن ن دنیاسب نشسته بود. سرش رو بلند کرد و با د یدستش رو یتو
 گفت: یبه من دوخت و با پوزخند هدوبار تیو درنها مونیکه نگاهش رو به را دمییم ساه یدندونم رو رو

و  یراحت گول خورده بود یلیکه خ کنمیالبته اعتراف م ؛یکن دایرو پ زتیکارل عز یکه باالخره تونست نمیبیم -
 من، همسرته. یپسرخونده یکردیفکر م

قدر بلند بود که مبهوت نارتشش بلند شد. صدا او یخنده یانداخت که صدا نییسرش رو پا یزیتمسخرآم یخنده با
به  یشک ندارم که همه چ ؟یچ یاما برا نجا؛یبه عقب برداشتم و دامن لباسم رو چنگ زدم. اون اومده بود ا یقدم

 گفت: یبلند یبا صدا نای. جوجشهیدرست مثل هم شه،یمن ختم م
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 لوانا؟یس یخوایاز ما م یچ -
 تکون داد و گفت: نییسرش رو به باال و پا دیخندیم کهیدرحال لوانایس
 .گمیهام مطلع بشن مهمه از حرف یحاال که دوست دار -

 زدنیکه م یها، و برق. اون چشمدمیهاش رو بهم دوخت ناخودآگاه به عقب پرچشم یکه وقت یقدر جدشد، اون یجد
 .ترسوندنیمن رو م
 گفت: یو با لحن ترسناکسمتم گرفت رو به انگشتش

وقت با اون ن،یاعالم کن نیبه حق چهار سرزم یمن رو فرمانروا ن،یرو بهم بد ارانایت خوام،یمن فقط اون رو م -
 .خوامیرو م ارانایندارم. من، فقط ت یکار کسچیه
 :دمیپرس یآروم ینگاه کردم و با صدا نایصورت جوج به
 یریبگ میدرست مثل من، و اگه تصم یاملکه هیکه باشه تو  یهرچ ؟یکن کاریچ یخوایحاال م ه؟یچ متیتصم -

 ...یبد لوانایس لیمن رو تحو
گرفت و خودش رو جلو  یاتاقک چوب ینگاهش رو ازم گرفت، دستش رو به لبه نایحرفم تموم بشه جوج نکهیازاقبل
 . بلند و رسا گفت:دیکش
گر ظالم و سلطه یفرد میدیما اجازه نم م،یدیدشمنمون نم لیماه دوستان و همراهانمون رو تحو یلهیما مردم قب -

 .میجنگ یما آماده ره،یرو به عهده بگ نیسرزمحکومت چهار 
 هیخاطر مردمش هم که شده از من بگذره و مانع از و لحن محکمش جا خوردم. انتظار داشتم به نایحرف جوج از

بازوش رو گرفتم  ی. با تعجب و ناباورختیهم رحرفش تموم معادالتم رو به نیبا ا یبشه؛ ول یزیرخونوجنگ و خون
 صورتش گفتم: یسمت خودم برگردوندم، تکونش دادم و توو اون رو به

 .رنیمیمردمت م ؟یمطمئن یکنیکه م یاز کار ؟یکنیم کاریچ یمعلوم هست دار -
 گفت: میآب یهاچشم یتو رهیرو تکون داد، خ سرش

حاال نوبت ماست که  ،ینجات داد ایزمان مارو از دست سلور هیمطمئن نبودم. تو  یاز انجام کار قدرنیتا حاال ا -
 .میجبران کن

به تعدادشون نگاه کن  شه؟یم یوقت چاون یدونیمردمت دوست نداشته باشن همراه با ما بجنگن. م دیشا یول -
 عام کنن.لمارو قت توننیچقدر هستن؟ اونا م

 م زد، گفت:رو باال آورد و چند ضربه به شونه دستش
که  یزیتر از چراحت یلیخ یتونیتو م ارانا،یت یدار تینهایقدرت ب هیتو  ؟یمگه به خودت و قدرتت شک دار -

 نکن. دمونیپس تو هم ناام م؛یدار مانیمگه نه؟ ما بهت ا ،یها رو شکست بداون ،یکنیفکرش رو م
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 با بهت گفت: تایر ستادن،یکنارم ا ایو جول تایبودم. ر ستادهیجا اکنارم گذشت و من همون از
خودت رو  ،یریانتقام بگ کهنیبدون ا یخواستیحاال م ره،یت بمکه باعث شد بچه هیحالت خوبه؟ اون زن همون ایت -

 ؟یریبگ دهیما رو ناد یو زحمات همه یبد لشیتحو
 و آروم لب زدم: دمیبه سر دردناکم کش یدست

 .ارهیشده من رو داره از پا در م جادیدرونم ا یکه تو ییهامکشکش نیچه مرگم شده. ا دونمیخودم نم -
 طورنیخاطر مرگ همسرش اچرخوندم و نگاهش کردم. اون واقعاً به لوانایسمت سچپم به یشونه یرو در راستا سرم

 مثل قبل گفت: لواناید داشت؟ سهم وجو یاگهیعلت د ای رهیگیداره انتقام م
 ی؛ ولجنگ مشخصه نیا یجهیگرچه نت م؛یکنیتو دشت پارال نبرد م گهیروز د هی ن،یبه جنگ دار میحاال که تصم -

 .دیبش مونیپش دیتا شا دمیبهتون فرصت م
 گفتم: کردمیمغرورش م ینثار چهره یاغرهچشم کهیرو تندتند تکون دادم و درحال سرم

 .یبر نجایحاال تو، بهتره از ا دم؛یمن به همه قول م م،یشیجنگ م نیا روزیما پ -
 گفت: نیزد و زهرآگ یپوزخند

 کنم؛یرو نم کارنیکنم؛ اما ا رانیکه خودم درست کردم شهرتون رو و یبا ارتش تونمیاالن بخوام، م نیاگه هم -
 .کنمیصبر م نیهم یبشکنم؛ برادرهم روتیغرور و بزرگ ارم،یتورو به زانو درب خوامیچون فقط م

هزار حرکت کنه، ارتش چند صد یاگهیو با برگردوندن سرش اون رو وادار کرد تا در جهت د دیاسبش رو کش افسار
که از  میبود یگر گرد و خاکما نظاره یو همه دیچیپ طیمح یها تواسبسم یدنبالش راه افتادن. صداهم به شینفر

 شده بود. جادیا ن،یها به زمبرخورد سم اسب
 ی. باد گرمرسمیماجرا م انیدارم به پا کردمیکه بود، احساس م یاما هرچ فته؛یقراره ب یچه اتفاق دونستمینم خودمم

ام فکر بودم و به خودم و کاره ستادهیجا ابشه همون کیکه هوا تار یگرفت؛ اما من تا زمان یو موهام رو به باز دیوز
من نابود شده  نیبود که خسته شدم، سرزم نیخاطر اش بهلجوج و خودخواه شده بودم، همه یاواخر کم نی. اکردمیم

. رهیخودش بگ اریرو در اخت گهید نیقرار داشت و حاال اومده بود تا سه سرزم لوانایس اریکامالً در اخت دیبود، قصر خورش
 انیآسمون نما یکه تو ییاهجنگل گرفتم و به ستاره یاهی. چشمم رو از سکردمیم یکار دیبا دادم؛یاجازه م دیمن نبا

عام قتل یمقاومت کنم تا همگ کهنیا اینشه؟  یزیروخونتا خون کردمیم میخودم رو تسل دیشده بودن نگاه کردم؛ با
مرگ فرزند، دوست و مردمت  باعث یکه گرفت یمیبا تصم شیپ ی. دفعهیانجام بد کارونیا دیتو نبا ایت ا،یت م؟یبش
 یبرا یدرست یتا نقشه میدادیم لیجنگ تشک یجلسه دیبا دم؛یکش یقی. نفس عمریبگ میپس درست تصم ؛یشد

 یو از لبه دمیکش دنیلرزیشب، م یسرما یبه بازوهام که تو ی. دستنهی. آره، راه درست هممیداشته باش یروزیپ
 اتاقک دور شدم.
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*** 
اومده بود نگاه کردم و  رونیسرم از چادر برفتم و به کارل که پشت رونیبود ب یکه محل فرمانده یچادر بزرگ از

 گفتم:
مطمئن باش که من تمام  فتهیکه ب یبازنده؛ اما هر اتفاق ای میشیم روزیپ فته،یب یفردا قراره چه اتفاق دونمینم -

 .کنمیتالشم رو م
 و گفت: دیکش ینفس د،یرو به رخم کش شیمشک یهازد و برق چشم یمهربون لبخند

تالش همه رو نابود  یخوایتو که نم م،یشیم روزی. ما حتماً پیکنیکه فکرش رو م یهست یزیتو قدرتمندتر از چ -
 ؟یکن

 تر کردم. ادامه داد:تکون دادم و دستم رو دور عصا محکم نیرو به طرف سرم
تو سالح قدرتمند ما  یول ه؛یفردا روز سخت م،یبش روزیکار ببر تا فردا پتالشت رو به ینشو و همه دیخب پس ناام -

 ختهیر نیزم یرو یادی*ـناه زگـیو خون افراد ب میخوریما شکست م ،یلحظه غافل بش کیفردا اگه  ای. تیهست
 پس لطفاً فردا با قدرت بجنگ. شه؛یم

 و گفتم: دمیقدرت کش یعصا یبه بدنه یرو تندتند تکون دادم و دست سرم
 یهاکنه و اون غول بیعناصر رو باهم ترک تونهیکه من دارم، م یتیعصا و قابل نیا دم،یکه من فهم ییتا جا -

 ببره. نیخلق کرده رو از ب لوانایکه س یکیتار
 .هیفردا روز سخت ،یاستراحت کن یخوبه؛ حاال بهتره بر یلیخ -

که قرار بود جنگ صورت  یدشت یرو تکون دادم و از اون جدا شدم. هوا نسبتاً سرد بود و اردوگاه درست در ابتدا سرم
جمع  شیهم دور آت ییهاو گروه دادنیم یبه دست دورتادور اردوگاه نگهبان زهین ییمستقر شده بود، سربازها ره،یبگ

ببرن؛  نیرو از ب ینگران نیداشتن با حرف زدن ا یودن و سعب اشون نگران فرد. همهزدنیشده بودن و با هم حرف م
 اما...

 یهابودن دوختم. تعداد مشعل لواناینشأت گرفته بودن و متعلق به اردوگاه س شیکه از آت ییهاییرو به روشنا نگاهم
کامالً ناعادالنه بود.  رهیکه قرار بود فردا صورت بگ یتنبه. جنگ تندیکشیرو به رخ م لوانایارتش س یروشن، فزون

 ای ریهم داره که با شمش یکیتار یهاغول اده،یز اریبس نکهیبراعالوه لوانایارتش س یهستن؛ ول رایارتش ما اندک و م
 یببرم. آه نیو دم رو از ب شاخیاون موجودات ب تونستمیبودم که م یمن تنها کس یبه عبارت رن؛یمینم یعاد یروین

 یتو یکم انسوسوکن یهاشده بود و ستاره یمخف یاکهیت یشدم. ماه کامل پشت ابرها رهیو به آسمون خ دمیکش
تکشون تک یول دن؛یدرسته که ارتش من ترس م،یشیکنه حتماً موفق م مونیاریاگه خدا  شدن؛یم دهیآسمون د

بود از نظر  دیل دقاب یکم شینور آت یتکشون رو که توو انتقام گرفتن دارن. صورت تک دنیجنگ یبرا یازهیانگ
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ها اومده بودن تا و افرادش از دست داده بودن، اون لوانایشون رو توسط سخانواده ایدوست،  ایگذروندم. اکثرشون 
فردا به ما کمک کنه؟  تونستیم یعنیشدم؛  رهیخ زدیبرق م یکیتار یعصا که تو نی. به نگرنیبجنگن و انتقام بگ

 رستادمف رونیخالص کنن. نفسم رو کالفه و خسته ب لوانایتا ما رو از شر س انیچرا اون ارواح نگهبان به کمک ما نم
رو کنار زدم و وارد  ینازک ورود یمن در نظر گرفته شده بود رفتم، پارچه یکه برا یرنگ یسمت چادر مشکو به

درستش کرده بودن رفتم و روش نشستم. عصا  یسختکه سربازها به یت چوبسمت تخشدم، به کشیکوچ یمحوطه
 چیه یکرده بود، تا حاال تو ریفکرم رو درگ ردا. اتفاقات فدمیم کشبه صورت خسته یتخت گذاشتم و دست یرو رو
که  یاز اتفاق شدیباعث م شیکیتار یو سربازها لوانایو سرگردون نبودم که االن شدم. قدرت س جیگ قدرنیا یجنگ

کنم.  زیشده اطراف رو آنال زیر یهاو با چشم زهیهم برباعث شد افکارم به یخشخش یبترسم. صدا فتهیقراره ب
 زیچ چیداخل چادر کامالً روشن باشه. ه شدنینسبتاً بلند قرار گرفته بودن باعث م یهاهیپا یرو که ییهامشعل

 ی. تمام تنم گوش شده بود و به محل خالشدیم ترکیه به من نزدداخل چادر نبود؛ اما اون صدا هرلحظ یمشکوک
من  یول نجاست؛یا یکی یعنی نیو ا شدیو خاموش م یچشم دوخته بودم. عصا مدام نوران اومدیکه صدا از اونجا م

که  یاو سرگردون عصا رو به هرنقطه جیتخت بلند شدم، گ یعصا رو چنگ زدم و از رو نمش؟یبب تونستمیچرا نم
افتادم و عصا به  نیزم یبه صورتم خورد و از درد رو ینیسنگ یلحظه ضربه هی یجا نبود. توصدا از اون گرفتمیم

 ی. نفسدنیدیهام تار مشده بود و چشم ریو سرم سراز ینیبود که خون از ب نیسنگ قدرونپرت شد. ضربه ا یطرف
 یها. درست در مقابل چشمختیهم رد دهنم شد و حالم رو بهاز راه لبم وار مینیکه به سرفه افتادم، خون ب دمیکش

 شد، بدجنس گفت: رهیبه من خ یثیتنش برداشت و با پوزخند خب یکه شنل رو از رو دمیرو د لوانایس جمیگ
 کار دستت داد ملکه کوچولو. تایفکر کنم شنل مادر ر -
 شدم. هوشیهم افتادن و ب یرو یکنترل چیهیهام ببه سرم ضربه زده بود که چشم یبا چ دونمینم

*** 
جا هام رو باز کنم و به اطرافم نگاه کنم. همونچشم یجیکه به صورتم برخورد کرد باعث شد با گ یمحکم یلیس

 چادر. یبودم، تو
بزنم که متوجه شدم  یآلود خواستم حرفو اخم نی. خشمگکردیروم نشسته بود و نگاهم مروبه یبا پوزخند لوانایس

بودم که دور مچ دستم بسته شده بود؛  یمحکم یهادر شل کردن طناب یوپام بسته شدن. با تقال سعدستدهنم و 
 یدوختم. رو لوانایو کالفه نگاهم رو به س یعصب تیادرنه گرفتم،یم جهیکمتر نت کردم؛یتقال م ترشیهرچه ب یول

 داد و گفت: هیتک یپرقدرت به صندل یهاهم انداخت، مثل حکمران یرو رو شدهیکش ینشست و پاها یچوب یصندل
 تا باهات حرف بزنم. نجایتقال نکن ملکه کوچولو، من اومدم ا ادیز -

 تکون دادم که با تأسف سرش رو برام تکون داد. نیرو به طرف سرم
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 یستین یقدر قون گذشته، تو اونمتحدشون کرده بودن، از او نیسرزم یدختر بچه رو ملکه هیتأسفه که  یواقعاً جا -
 یبودن تو تو یول ؛یکنیکه فکرش رو م یزیمندتر از چ، قدرتمند هستنها قدرت. اونیکه جزء ارواح نگهبان باش

 من. یالبته برا رسه؛ینظر ممضحک به یاون جمع کم
درحال شکل گرفتن بود؛ چون لبخندش هرلحظه  یسرش افکار بد یبرق شرارت داشتن و تو اهشیس یهاچشم

من چقدر احمق بودم که اون  ایاومده؟ خدا نجایقدرت به ا یبرداشتن عصا ی. نکنه براشدیم قیاز قبل عم شتریب
 لوانایکردم. س دایکه افتاده بود پ ییجاندست قرار داده بودم. با چشمم دنبال عصا گشتم که اون رو هموعصا رو دم

 گفت: یاکنندهم رو دنبال کرد و با لحن قانعنگاه ریمس
 بشم. کشینزد یحت تونمینگران اون عصا نباش، من نم -

داشتم طناب رو باز کنم؛  یطور نگاهش کردم. با دستم سعنقش بست و همون میشونیپ یاز ندونستن رو یناش یاخم
 که طناب دور مچم رو زخم کرده بود. یمحکم بسته بود، به طور یلیخ شد،ینم یول
 فتهیبه خطر ب زتیکارل عز شهیکار باعث م نیچون ا ؛یکه سروصدا نکن یدیو تو قول م کنمیمن دهنت رو باز م -

 .رنیخواب بگ یمن جونش رو تو یو سربازها
کردن تکون قبول یدوختم. آروم سرم رو به معن لوانایس روزیپ یهانگرانم رو به چشم یهاو من چشم دیتنم لرز تمام

دور  اهیس یسرم و پارچهخودش رو بهم رسوند. دستش رو برد پشت یاستوار یهادادم که از جا بلند شد و با قدم
 حرص گفتم: باصورتش تف کردم و  یدهنم رو باز کرد که آب دهنم رو رو

 فطرت!پست یعوض -
 شیقبل ینشون بده با پشت دستش صورتش رو پاک کرد و دوباره به سرجا یواکنش نکهیجا بلند شد و بدون ا از

 آلود گفتم:برگشت. اخم
انتقام خون  ،یریاز اون انتقام بگ نکهیا یجاش همسرت رو کشتن، بهو خانواده امیلیو ؟یخوایاز جون ما م یچ -

 ؟یریگیشوهرت رو از ما م
 و گفت: دیتمسخر خند با
اون مرد که اسم  ی. واقعاً فکر کردستیتو ن قیمطمئن شدم که حکومت ال گهیحاال د ؛یدار یکیواقعاً مغز کوچ -

 دردسر بندازم؟ یخاطرش خودم رو توارزش داشت که من به قدرنیا دیکشیم دکیهمسر رو 
 :دمیپرس یاخفه یبا صدا آورد؟یبالها رو سر ما م نیداشت ا یچ یشدم؛ پس برا جیگ
 ؟یاریبالها رو سر ما م نیا پس چرا ه؟یمنظورت چ -
رفتم  لوسیتاراگاس یهمسرم مرد از شهر مرکز یقدرت و حکومت بودم. وقت یتشنه یمن از بچگ ؟یدونیخب م -

وجود داره که  یکیکه اون اطراف کوه تار دمیشن یکیادامه دادم و از  میدورافتاده به زندگ یهااز دهکده یکی یو تو
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اون کوهستان  یراه نیهم یقدرت بودم؛ برا یها و به افراد انتقال بده و خب من تشنهقدرت نیشرورتر تونهیم
از اون  یوقت یدونی. نمدمیداشتم به هدفم برسم و رس میمن تصم یول رم؛یها بمبود توسط تله کیشدم، چند بار نزد

شده بود انتقام  یکه منزو امیلیاون از و بدنم حس کردم، بعد از یرو تو یو انرژ رویکوه خوردم چه ن یلزج تو یماده
 خواستم،یم یترشیارواح رو برداشت و فرار کرد. من قدرت ب یگرفتم و اون احمق هم خودش رو جاودانه کرد و عصا

ببرم تا نسل ارواح نگهبان از  نیتو رو از ب دیکه با دمیفهم قیتحق یاز ارواح نگهبان باشم. بعد از کل یجزئ خواستمیم
ش همه ،یبچه بود یلیخ دمتیبار د نیاول یبرا ینباشه. وقت ایدن نیا یجز من تو یشخص قدرتمند چیبره و ه نیب

 ،یکه ارزشمند دمیتو پرت کرد فهم یکارل خودش رو جلو یوقت یبکشمت؛ ول خواستمیم ،یداشت یتو خال یادعا
 نم؛یبیتو رو م یک دونستمیراه بندازم و تو رو طلسم کردم. خودم هم نم کیکوچ یلیخ یباز هیگرفتم با تو  میتصم
ناشناخته رو از سراسر جهان جمع کردم و  نیچهار سرزم ادمیرو آواره کردم و با قدرت ز لوسیمردم تاراگاس نیبنابرا

 رو بست و من ناکام موندم. گهید نیراه سه سرزم امیلیداشتم بهش حکومت کنم که و یسع
رو  شافهیق یرو کشتم و با معجون مونیرو آزاد کردم و چون با تو مخالف بود، با من متحد شد. همسر را مونیاس پدر
 مونیکه را یحدس بزن یتونستینم یهم شد؛ اما تو حت طورنیو هم یشوکه بش ش،یدید یبه کارل کردم تا وقت هیشب

 جاسوس منه!
همه قدرت رو با رفتن به کوه  نیآزاد شده بود؛ اما چطور ممکنه؟ چطور ا سیهام گرد شد. آالرخوردم و چشم جا
 یجاسوس لوانایس یکنارمون بود داشت برا مونیکه را یدر تمام لحظات شدیبه دست آورده بود؟ باورم نم یکیتار
 زبون آوردم: بهکنه؟ فکرم رو  یقاتل همسرش جاسوس یبرا دیچرا با یول کرد؛یم
 در خدمت قاتل همسرش باشه؟ تونهیم یچطور مونیرا -
آخه من طلسمش  کنه،یم یکه داره جاسوس دونهیش رو از دست داده و اصالً نمطور که گفتم اون حافظههمون -

کار رو  نیا یمحل تو رو بهمون لو بده؛ ول میو خواست میما هلن رو گرفت یشده بود دیتو ناپد یوقت میکردم. بگذر
 نکرد.

 زد و ادامه داد: یلبخند جانیه با
هنوز هم تو مشاممه.  شیسوختگ یبو د،یکشیم یادیزنده سوزوندمش چه فرزنده شیآت یکه تو یوقت یدونینم -

 رو نکرد. کارنیو زنده بمونه؛ اما ا وندهیبه ما بپ تونستیاون م
 نجایهمه رو به ا یادیکه جون کارل در خطر بود؛ وگرنه با فر فینثارش کردم. ح یرو تکون دادم و لعنت خودم

 .دمیکشیم
 داد: ادامه
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حاال هم  نجا؛یا میایب میما آشکار بشه و بتون یبرا نیچهار سرزم ریمس یتو با استفاده کردن از قدرتت باعث شد -
داشتم؛ تمام دستم رو سوزوند. من فقط مرگ تو رو  کارنیدر ا یبار که سع نیعصا رو بردارم چون آخر خوامینم
 .خوامیم
 زدم و با تمسخر گفتم: یشخندیبار من ن نیا

 که من قدرتمندتر از تو هستم. فردا... کنمینه من. فردا بهت ثابت م ییتو رهیمیکه م یکس -
 جا بلند شد و گفت: از
 ؟یبجنگ یتونیهم م قیزخم عم هیبا  نمیبذار بب یقدرتمند یباشه، حاال که ادعا دار -

داشتم خودم رو  یگفتم که مقابلم نشست و محکم دهنم رو گرفت. تقال کردم و سع یبلند یکردم و چ یظیغل اخم
خنجر که باال رفت باعث شد  یغهیداشت. برق ت روین ،یچند مرد قو یهاش آزاد کنم؛ اما اون به اندازهاز حصار دست

 لوانایس یهاانگشت نیکم بدردنا یرو گرفت و ناله سمنف دیچیوجودم پ یکه تو یقیخشکم بزنه. درد عم یاز ناباور
پهلوم فرو کرده بود  یتکون بخورم. خنجر رو که کامالً تو تونسامینم یکه حت کردیقدر درد مشد. پهلوم اون یمخف
 وافتادم  نیزم یدهنم برداشت و من رو رها کرد. با درد رو یبه خون خنجر، دستش رو از رو رهیو خ دیکش رونیرو ب

رو برداشت و با  تاینگاه کردم که شنل ر لوانایبود به س یهام جاراشک از چشم کهیکردم. درحال یآلودخون یسرفه
 گفت: یحالخوش

 کوچولو.ملکه دارید دیبه ام -
 یسختبودن و من به دهیبازم به صورتم چسب یرفت. موها رونیصورتش انداخت و از چادر ب یشنل رو رو کاله

. با درد کردیم ترفیو من رو ضع اومدیم رونیاز زخمم ب یادینفس بکشم، خون ز ایخودم رو تکون بدم  تونستمیم
 زدم: ادیفر
 ...نجای... اادیب یکیکمک...  -

به خودم گفتم. من  یهام رو بستم و لعنترو بشنوه. محکم چشم ادمیفر یرفته بود و شک داشتم کس لیتحل صدام
 مونیرو به سا حالمیچادر کنار رفت و من نگاه ب یمقصر بودم. پردهتا اون شنل جا نمونه، من  بودمیمواظب م دیبا

زده خودش رو بهم رسوند، سرم رو از زد و وحشت داکه از ترس و بهت خشکش زده بود دوختم. اسمم رو با ترس ص
که دست و پاهام رو بسته بود رو باز کرد  یپاهاش گذاشت. خنجرش رو برداشت و طناب یبلند کرد و رو نیزم یرو

 :دیو پرس
 .ایجواب بده ت ه؟یبال رو سرت افتاده؟ صورت و دور لبـت چرا خون نیا یبرات افتاده؟ ک یشده؟ چه اتفاق یچ -

متحد شده بود؟ چطور خبر زنده بودن  لوانایشدم. پدرش زنده بود و با س رهیهاش خکردم و به چشم یدردناک یخنده
 اخبار رو بهش بدم؟ نیحاال چطور ا ره؛یزنده بمزنده شیآت ونیرو بهش بدم؟ من باعث شدم عشقش مپدرش 



 ر

 

173 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 الهه یخی

و  دمیچیپیمن از درد به خودم م یداشت من رو بلند کنه؛ ول یبود؛ چون سع فتادهینگاهش به زخم پهلوم ن هنوز
 .دمیسابیهم م یدندونم رو رو

 بذار خودم کمکت کنم. ؟یشیچرا بلند نم -
هم فشار  یهام رو روکردم و چشم یفیخف یزخم پهلوم گذاشت تا من رو بلند کنه که از درد ناله یرو رو دستش

 به ناله بود. هیشب ادمیفر یصدا یرفته بود و حت لیتحل میجسم یدادم. قوا
 :دیزده مقابل صورتش گرفت و با ترس پرسآلودش رو وحشتخون دست

 رو سرت آورده؟ حرف بزن. بال نیا یک ا؟یت یشد یچرا زخم -
 درد لب زدم: با
 ... جا بود.نی... اون الوانای... سلیس -

 گرد شدن و با بهت گفت: شدهیترس یهاچشم
 بال رو سرت آورده؟ نیبود؟ اون... اون ا نجایا لوانایس -

. با هول اومدیدوختم. نفسم از درد داشت بند م ینامشخص یهام رو باز و بسته کردم و نگاهم رو به جاچشم آروم
 گفت:

 درمانت کنه. ادیب گمیبه پزشک م رمیاالن م -
 تکون دادم: نیمحکم دستش رو گرفتم و سرم رو به طرف میبگذاره که با دست خون نیزم یشد تا سرم رو رو زیخمین

 ... بازن.یخودشون رو م ...ننی... ن وضع... ببـیا وینـ... نه؛ اگـ... ه االن منـ...رو ت -
 گفت: صالیاست با
 نو؟یا یفهمیم یمونیتا صبح زنده نم ادیاگه پزشک ن ؛یریمیم یدار یول -
کار  نیکنه، ا فی.... که ما رو تضعنـیا یبرا لوانای. سشمیم روزیجنگ... پ یمن... من فردا تو رم،یمینـ.... ه من نم -

 رو کرد.
 یمن رو بغـ*ـل کرد و از رو اطیکرد با احت دایپ یوقت یول گشت؛یم یدنبال چ دونمیبه اطراف انداخت. نم ینگاه

هم فشار هام رو به درد چشم یشد، از رو ریلبم سراز یاز گوشه یادیکردم و خون ز یفیخف یبلند کرد که ناله نیزم
 یزیبزنم و به هرچ ادیفر خواستمیکه م سوختیقدر ماون ممشدن. زخ ریسر هم از چشمم سرازهام پشتدادم و اشک

فقط لبم رو گاز  فته،یداره م یچادر من چه اتفاق یمتوجه نشه تو یکس نکهیا یاطرافمه چنگ بندازم؛ اما برا یکه تو
قرار داشت رو برداشت و بعد ظرف  زیم یرو که رو یبنفش یبا هول پارچه مونیخوددار باشم. سا یتا کم گرفتمیم

شد، مشعل کنار تخت رو گذاشت کنار دستش و دستم رو  کیو بهم نزد دیکش رونیکمرش برو از شال دور  یکوچک
 گفت: یاخفه یهاش جمع شد و با صداچشم قمیزخم عم دنیزخم برداشت، با د یاز رو
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 .نجایا ادی. بذار به پزشک بگم بقهیعم یلیخ -
 :دیغر یآلود و عصبتکون دادم که حرص نیرو تندتند به طرف سرم

 ؟یریبم یاحمق! دوست دار یریمیم -
. بردیدر مکه مرگ رو دور زده بود و هر بار جون سالم به زدیدرمورد مرگ حرف م یگرفته بود. داشت با کس مخنده

 کوتاه گفتم:
 نخ و سوزن هست. زیم یرو -
 هاش گرد شد و سرش رو تکون داد و گفت:حرفم چشم نیا با
 زخمت رو بدوزم، من... تونمیکار رو انجام بدم، نم نیا تونمینه نه، من نم -

 :دمیزدم و پرس یلبخند دمیکشیکه م یدرد نیماب
 ؟یترسیم -
صورتش رو به  یدهیرنگ پر شیآت یبود و شعله انینما شیشونیپ یو درشت عرق رو زیر یهانگاهم کرد. دونه زیت

 . از جا بلند شد و گفت:دیکشیرخم م
 کنم؛ اگه هلن زنده بود... قیزخم عم نیا یبرا یکار تونمیمن نم ارم،یپزشک رو ب رمیم -

دست  یهاو نوک انگشت شدیهام داشت بسته مزمزمه کردم. چشم یدیلب ببخش ریو من ز دیرو از من دزد نگاهش
 یمونده . با تهدادیخودش رو از دست م یو بدنم داشت دما شدیم ترسیرفته خو پام کرخت شده بود، لباسم رفته

 جونم زمزمه کردم:
 ست.پدر... پدرت... زند... ه -
و نفسم قطع، بدنم  شدنیهام داشتن بسته م. چشمدمیشنینم یچیمن ه یگفت؛ ول یزیسمتم برگشت و چهول به با

مهربون  یچهره گهید دم،یدیکارل رو نم گهید مردمیاگه االن م رم؛یمیدارم م کردمیاز سرما لرز کرده بود و حس م
گوشم  ریش رو زعاشقونه یهادعوت کنه و حرف ربونشتا من رو به آغـ*ـوش مه دمیدیرو نم اهشیس یهاو چشم

 کردمیدرد رو احساس نم گهیحس کنم، د تونستمیهام کوتاه شده بودن و ضربان قلب کندم رو مزمزمه کنه. نفس
 :گفتنیبودن و مدام م دهیچیپ طیمح یاکو مانند تو ییبهم دست داده بود، صداها یو حس سبک

شونو از همه لوانای... سرهیاالن بم دی... اون نبامیکن نییتع نیبراش جانش دی... باوندهیپی... اون به ما مدهیوقتش رس -
 ...برهیم نیب
 .دمینفهم یچیه گهیو بعد د دمیبودن که صاحبشون رو ند یواضح یهاتنها حرف هانیا

*** 
 لوانایس
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به تن داشتن و زره  یرنگیالباس نقره یجمع کرده بود نگاه کردم. همگ ارانایکه ت یبه ارتش اندک یلبخند مغرور با
 نمیفرمان نبرد بودن. چشم گردوندم تا بب دنیشن یهاشون آمادهاسب یبودن، رو دهیلباس پوش یهم از رو ییطال

لبم نشست.  یرو یروزی. لبخند پکردمینم دایپ ارانایاز ت یثرا گشتمیم یهرچ ینه؛ ول ایجمع حاضره  یهم تو ارانایت
زدم و  یلبخند یحالسپرده بود. با خوش نایرو به دست جوج یازش نبود و فرمانده یمرده بود، مرده بود که حاال اثر

 بودم. نیسرزم نیدستم فشردم؛ حاال من قدرت مطلق ا یرو تو اهمیافسار اسب س
 گفتم: یبلند یصدا با
 نیتونی. شما نمنیبش میاتفاق افتاده، بهتره تسل نیرفته؛ حاال که ا نیاز ب زتونیبزرگ و عز یکه ملکه نمیبیم -

 .نیبش روزیجنگ پ نیا یتو ارانایبدون کمک ت
ابرها دشت رو  یالاز البه دیدشت حاکم شد، آسمون دشت گرفته بود و نور خورش ینزد و سکوت تو یحرف کسچیه

انجام بدم؛  یهرکار تونستمیشده بودم و م نیمرده بود من حاکم تمام چهار سرزم ارانایال که تروشن کرده بود. حا
جا شدن کردن . ارتش مقابل شروع به جابهکردینم دیمن رو تهد یرفته بود و خطر نینسل ارواح نگهبان از ب گهید

اون  یهودهیب یکارها یرهیخ یشخندیبا ن دادن؟یم ینظام شیآرا رییابروهام نشست، داشتن تغ نیب یظیو اخم غل
االن  دیامکان نداشت! اون با نیتو بدنم نشست. ا یو لرز دیچیدشت پ یتو یپرتحکم یشدم که صدا زیافراد ناچ

 چطور زنده مونده؟ قیبا اون زخم عم ،مرده باشه
 یبلندش گذاشته بود و عصا یموها یرو یتاج سلطنت اومد،یخرامان جلو منشسته بود و خرامان دشیاسب سف یرو

 ریگکامالً چشم شییلباس بلند طال یبه تن داشت که از رو یرنگیادست راستش گرفته بود، زره نقره یقدرت هم تو
 زد و گفت: یزیرآمیشده بود. نگاه مبهوت و ناباورم رو بهش دوختم. پوزخند تحق

که درحال مرگ باشه، از اون گذشته  یزمان یحت ه؛ذاریتنها نم طیشرا نیبدتر یمردمش رو تو وقتچیملکه ه هی -
 .ستین شیب یااوهیتو  یهاکه من در صحت و سالمت هستم و حرف ینیبیم

کردم، مطمئنم خنجرم رو وارد پهلوش  ی. من مطمئنم که اون رو زخمدمیرو تکون دادم و اسبم رو عقب کش سرم
از درد  یآثار یاالن سالم بود و حت یکمک خبر کنه؛ ول یرو برا یبهش زدم تا نتونه کس یو کار قیکردم و زخم عم

 گفت: ی. با لبخند مغرورشدینم دهیصورتش د یتو
نفر در مقابل  هی ن،یبه جنگ با ما بفرست نیخوایشما هر چند نفر رو که م م،یکنیتن رو انتخاب مبهما جنگ تن -

 چند نفر.
 رو با تمسخر تکون دادم و گفتم: سرم

بره. صد نفر از ارتش  رونیدشت ب نیزنده از ا تونهینفر از شما هم نم هی یحت ن؛یشیعام مقتلشما امروز  -
 .کنهیشما مبارزه م یهااز جنگجو یکیمن با  یدوهزارنفر
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 اسبش زد، جلوتر اومد و گفت: یبه پهلو یاضربه ارانایت
 .کننیبا من مبارزه م -

من  ره،یجنگ بم دونیم یم برسم؟ حاال که دوست داشت تومن به خواسته. چرا نمرده بود تا دیلرزیاز حرص م بدنم
 رفتن. ارانایکه خودم درست کرده بودم به جنگ با ت یکیتار یروهای. صد نفر از نکردمیلطف رو در حقش م نیا

*** 
 ارانایت

جه درست بودن متو هیاز زخمم خارج بشه و بق یادیداشتم اصالً خم نشم؛ چون هر لحظه ممکن بود خون ز یسع
من؛ چون من  یزندگ انیجنگ مصادف بود با پا نیا انیگرچه پا خواستم؛یرو نم نیبشن و من ا لوانایس یهاحرف

ها بهم گفتن زمان مرگم رو مالقات کردم، اون لوسیبودم ارواح نگهبانان تاراگاس هوشیکه ب یمعامله کرده بودم. زمان
 بردمیم نیاز ب شهیهم یرو برا لوانایامروز س دیمن فرصت خواستم چون هنوز زمان مرگم نبود، من با یول ده؛یفرا رس
عصا  یبیترک یرویور شد که با نسمتم حملهبه یکیتار یروی. ندادمیجنگ شوم چندصدهزار ساله خاتمه م نیو به ا
 نیاز ب ای رین با ضربه زدن بهم من رو تسخداشت یو سع ومدنیسمتم مبه یرفتن. گروه نیبهش زدم و از ب یاهضرب

که در رأس عصا قرار داشتن  ییهاشدنشون بشم. الماس کیداشتم مانع از نزد یسع یادیبا حواس ز یببرن؛ ول
. به خودم که اومدم دورم شدیم شتریب رخششد نیا زدم،یم یکیتار یروهایکه به ن یاو با هر ضربه دنیدرخشیم

 رونیب نهیاز سـ*ـ یسختآوردم و نفس مقطعم رو که از شدت درد، به نییبود. عصا رو پا یاجنبنده چیخلوت و بدون ه
سمت تا به دمیما بلند شد و من افسار اسبم رو کش یروهاین یحالو خوش یشاد یفرستادم. صدا رونیرو ب اومدیم

به  یکوتاه نگاهمیباال رفت. ن شونیشاد یباال بردم که صدا یحالخوش ی. دست آزادم رو به نشونهگردمها براون
 یروهایرو ن یداده بود و تعداد اندک لیتشک یانداختم. اکثر افراد ارتشش رو افراد عاد لوانایو مبهوت س دهیترس یچهره

 گفت: جانیجا گرفتم که با ه نایدربرگرفته بود. کنار جوج یکیتار
 .یاریما به ارمغان ب یبرا یروزیپ هیو  یرو بکش لوانایفر از افراد سصد ن یتونست ییتنها. تو بهارانایکارت خوب بود ت-

 رو پاک کردم. چقدر درد داشتم. میشونیپ یاکتفا کردم و عرق سرد رو یبه لبخند تنها
*** 

 کل یدانا
 نیبود، نگاهش مدام ب ختهیرا برهم ر اشیرخنه کرده بود و ضربان قلب نامنظمش احوال درون لوانایدر وجود س ترس

به قصد کشتن  شبی. ددیچرخیکرده بود م جادیا شیپهلو یرو شبیکه د یزخم یو جا ارانایصورت آرام و خونسرد ت
اش موفق گرچه در نقشه زد؛یرو درهم بر ارانایافکار ت زدیکه م ییهاداشت با حرف یوارد چادر او شده بود و سع ارانایت

 خواستیم لواناینبود که او در نظر گرفته بود. س یزیچ شجهیمو اجرا کرده بود؛ اما نتشده بود و تمام اتفاقات را موبه
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زد خودش بود. یدر وجودش موج م یکه نگران یحال تنها کس یول زد؛یارتشش را درهم بر یهیروح ارانایبا مرگ ت
 شد،یاز قبل م شتریکه هرلحظه ب یمتوجه درد یفرستاد تا مبادا کس رونیو لرز ب اطیبا احت نفس دردناکش را ارانایت

را شکافته بود و  شیپهلو لوانایکه خنجر س ییگذاشت، جا رنگشیازره نقره یکار دستش را روآهسته و محافظه
را  اشیظاهر یهاو واکنش ارانایت اطیها با احتدر تمام لحظه مونیبـرده بود، شود. سا شیجانش را تا مرز مردن پ

معامله کرده بود، آن هم سر جان  ارانایگرچه ت فتد؛یب شیبرا ینظر گرفته بود و هر آن نگران بود اتفاق ناگوارتحت
 یکرد تا مدت کوتاه استها درخوموافقت کرد؛ از آن لوسیتاراگاس یبا نگهبانان گذشته یهوشیکه درحال ب یخود. وقت

 جنگ زنده بود. انیتا پا ارانایو ت یروزیو پ دنیجنگ یبرا یبه او فرصت دهند. فرصت
 ...نکهیمگر ا گرفتی. هرآنچه که توافق شده بود انجام مشودینم اشیحال یمعامله که عشق و دلتنگ گر،یبود د معامله

شود، با  ختهیشود و شک سربازانش برانگ دایتا مبادا در ظاهرش هو کردیمبارزه م اشیکه با آشوب درون لوانایس
مبارزه بروند.  دانیها خواست به مبودند اشاره کرد و از آن دیکه متعلق به قصر خورش یپوشاهیدستش به سربازان س

 یبه پهلو یافکر کنند، ضربه زیرجنگ خون نیبدون آنکه به عاقبت ا شتریبه طمع پول و ثروت ب چارهیب یسربازها
بود از ارتش دور شدند.  نیبا زم شانیهاکه حاصل برخورد سم اسب یشان زدند و با بلندشدن گردوخاکاسب درمانده

 ها گفت:سر به آن یکرد و با اشاره مونیو را تایر ان،یبه را ینگاه نایجوج
 یو جنگ ینظام یو به شگردها نیهست دیخورش نیباشه شما اهل سرزم یهرچ ن؛یها بپردازشما به جنگ با اون -

 .دیکامل دار یاون سربازها آگاه
کار وحشتناک و ناعادالنه نداشت. او  نیرا به انجام ا یقلب لیانداخت. م نشیسرزم یبه سربازها یبارنگاه اندوه تایر

 یبه چهره یرحمبا دل کند،یم یدلسوز شیفرزند خو یکه برا یبود و همانند مادر چارهیسربازان ب یشاهزاده
 یسرش را به نشانه عیآگاه بود تند و سر تایکه کامالً به افکار ر ارانایخود نگاه کرد. تکاله ریها، زسرباز یشدهیمخف

 گفت: نایخطاب به جوج ینه تکان داد و با لحن سرزنشگر
هستن و مبارزه با سربازانشون  دیخورش نیسرزم یهاها شاهزادهباشه اون یکار رو انجام بدن؛ هرچ نیا دینه نبا -

 بهتر باشه... دی. شامیکن یکار نیاونا رو مجبور به انجام همچ دیبراشون سخته. نبا
شد.  رهیها خآن یکرد و در چشمان هر دو ریکه به او چشم دوخته بودند سراز مونیو سا امیلیسمت ورا به نگاهش

خاطر مرگ به مونیاش و سااز دست رفته یخاطر روزهابه امیلیداشتند؛ و دنیجنگ یزهیهر دو انگ مونیو سا امیلیو
 ها ادامه داد:آن ونگاه هر د دنیدوستش داشت. با د یکه در زندگ یتنها فرد

 ن؟یایها بر باز پس اون نیتونی. شما ممینبرد استفاده کن نیا یتو مونیو سا امیلیبهتر باشه از و دیشا -
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کرد؛ حاال  ارانایو مرطوب ت دهیپرصورت رنگ یبه جلو خم شد و نگاهش را روانه یبا تکان دادن سرش، کم مونیسا
وخامت  زانیباشد، به م میوخ شیهرچقدر هم که برا طیچرا او نکند؟ قطعاً شرا کرد،یم یگذشتگازجان قدرنیکه او ا

 .شودینم شد،یمتحمل م ارانایکه ت یدرد
 و متأسف گفت: نیشرمگ کرد،یه مکه گناهکار بود، مؤاخذ یخاطر مرگ پدررا به ارانایچقدر ت نکهیفکر به ا با
بذارن  هیاز جون ما دیاستفاده کنم. امروز همه با نجایرو که از پدرم به ارث بردم رو ا یباشه قدرت دهیوقتش رس دیشا -

 .ستمین یقاعده مستثن نیو من هم از ا
خشک و  یهافرستاد و لب رونیب یسخترا به نشینفس سنگ راناایسر خورد. ت اراناینگاهش رو محل زخم ت و

اشتباه  یمتوجه کارها مونیحال بود که باالخره سازمزمه کرد. خوش یااش را با زبانش تر کرد و خوبهبرداشتهترک
بود، تبر  یروز نیها منتظر همچکه سال امیلیجبران اشتباهات گذشته را کند. و خواهدیپدرش در گذشته شده و م
 بلند کرد و با خشم گفت: نیبود از زم زهین کی یدسته بلندش را که به بلندا

 .ستیکنارم ن گهیکه د یرفتن و ملور نیکه از ب یانتقام مردم رم،یگیبد گذشته رو م یامروز انتقام تمام روزها -
اسبش، آن را وادار به تاختن  یبه پهلو یاو با ضربه دیخشم کش یاز رو یادیفر ارانا،یت یبرا یبا تکان دادن سر و

که دور کمرش  یآماده کرده بود از درون نوار پهن یروز نیهمچ یبرا شیها پشالق بلندش را که مدت مونیکرد. سا
شالق  یشده بود را در دست گرفت. بلندا دهیپوش یرنگاهیرا که با نوار س اشیچوب یو دسته دیکش رونیبسته بود ب

قرار داشت. چشمانش را بست و  نیزم یبه دور خود چمبره زده بود و رو یهمانند مار شیود که انتهاب ادیز یبه قدر
که  دیشیاند یبه قاتل کرد،یآتش دلش را آرام نم شیهاکنارش نبود و با حرف گریفکر کرد که د یهلن یبه لبخندها

گوش سپرد و با  رهایشمش یغهیبرخورد تبر با ت یو به صدا دیکش یقیبود. نفس عم دهیامروز زمان مرگش فرا رس
سرتاسر  یو درشت زیر یهاو دشمنان را به لرزه. جرقه آوردیرا به وجد م ارانایمکث چشمانش را گشود. برق چشمانش ت

 یزیرجز مرگ و خون یزیکه چ یدانیرا در م ییبایز یمونرا دربرگرفته بودند و با رنگ بنفشش هار یشالق چرم
اسب  یبه پهلو یابا ضربه امیلیخم کرد و مثل و ارانایت یاحترام برا یکرده بود. سرش را به نشانه جادینداشت، ا

و  شکافتهوا را  داد،یکه به آن م یوتابچیخود را به او رساند، شالق بلندش را به هوا بلند کرد و با پ اشیاقهوه
 ریافتادند و ز نییاسب به پا یبخت از رونگون ینفر از دشمنانش زد که سربازهابه سه  یو دردناک نیسنگ یضربه

 رشیکه شمش یبه شکم سرباز یاها لگدمال شدن. دوباره با مهارت شالق بلندش را در هوا چرخاند و ضربهسم اسب
 نیصورت خشمگ یشد و نگاه ناباورش رودردناک سرباز به هوا بلند  ادیرضربه زدن به او باال بـرده بود زد که ف یرا برا

 یرود، خون همانند جو رونیاز دهانش ب یحرف نیترکوچک نکهیاز اشده بود نشست. قبل  نیکه با خون مز مونیسا
با مهارت و قدرت تبر  مون،یهمانند سا زین امیلیشد، و نینقش زم هیاز ثان یو در کسر دیجه رونیاز دهانش ب یآب

 یسرباز چیه دادیو اجازه نم دیکوبیم شد،یم کیکه به قصد کشتن به او نزد یهر سربازدسته بلندش را بر تن 
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 شدیبود که م یزیخون و خاک تنها چ یشده بود که بو یبه قتلگاه لیماه تبد یلهیقب یبایشود. دشت ز کشینزد
کردن به آن با هر بار نگاه ارانایشده بود که ت ریهوا دلگ درقشده بود و آن کیاستشمام کرد، آسمان گرفته و تار

گرفت و به  کردیدر آن پرواز نم یاپرنده چیکه ه یاز آسمان یبار. نگاهش را با آه حسرتشدیو ناراحت م نیاندوهگ
 قرا که حاصل شال یبنفش یهاجرقه ینیزبیاحاطه شده بود، دوخت. با ت یظیکه توسط گردوخاک غل یمحل نبرد

داشت  نانیکرده بود، اطم یکه صورت دردناکش را پشت آن مخف یو با لبخند محو کردیبودند را دنبال م مونیسا
 دو موفق خواهند شد. که آن
فکر  نیداشت به ا یو سع دادیبود. افسار اسبش را فشار م یرو به سرد شیو دست و پاها شدیم شتریهرآن ب دردش

شوند و بعد  روزیتا در جنگ پ کردیاو تحمل م یآرزخمش گذاشته تا آن را خوب کند.  یرو ییکند که پزشک دارو
 اشینبرد چشم دوخته بود نگاه کرد. چطور دور دانیبه م یزیکارل که با اخم ر ی. به صورت جدشودیمهم نبود چه م

 نیآخر یکوتاه و برا دارشونیبه او گفته بود ممکن است د رسانغامیچرا آن روح پ دیفهمیحاال م کرد؟یرا تحمل م
 .دیکوبیخودش را م یقراریخود او بود. اشک در چشمانش حلقه زد و قلبش با ب ردیکه قرار بود بم یبار باشد، کس

 لب زمزمه کرد: ریماالمال از دردش را آرام کرد و ز قلب
 .یداشته باش یبهتر یبعد من زندگ دوارمی. امزمیکارل عز ذارمیمتأسفم که دارم تنهات م -

آورد  نیینشود. دستش را که پا ریتا اشک از چشمانش سراز دیبلندش کش یهاو مژه سیشمان خدستش را به چ آرام
 :دیکارل با تعجب پرس

 ؟یکنیم هیگر یدار ارانا،یت -
 یکه رو یو لبخند هول یتنگعشقش دوخت و با دل یداشتندوست یشده نگاهش را به چهرهو هول جاخورده

 نشسته بود گفت: شیهالب
 .شنیم تیمن هم دارن اذ یهاخاک شده و چشموجا پر از گردکه همه ینیبیکنم؟ م هیگر دیبا یچ ینه؛ برانه...  -

 انداخت و گفت: ارانایت یشدهسرخ یهابه چشم ینگاه یرفت و با لبخند گرم نیاز ب اشیظاهر تعجب
 .یشینم تیاذ گهیو د کنهیگردوخاک عادت م نیزود چشمات به ا یلینگران نباش، خ -
ارتشش که بلند شد با لبخند  یهو و شاد یکوتاه با تکان دادن سرش نگاهش را از او گرفت که صدا یلیخ ارانایت

نبرد را  نیحال بود که ابودند نگاه کرد. خوش ستادهینبرد ا دانیهم، وسط م که پشت به مونیو سا امیلیبه و یقیعم
سمت ارتششان حرکت به یبخشتیو با لبخند رضا دندیکشآلودشان به صورت خون یشده بودند. هردو دست روزیهم پ

بود و با لبخند  مونیگر سانظاره یدرختان چشم یهیسا انیم ،یسرو جنگل یهادرخت یالدورتر و البه یکردند. کم
داشت که  مونیمثل سا یحال بود که در نبودش پسر. پسرش بزرگ و قدرتمند شده بود، خوشکردینگاهش م

کند.  دیتنها فرزندش را تهد یکه خطر ینداشت مگر در زمان شدنکیارث بـرده بود. قصد نزد بهرا  شیهاقدرت
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هلن را  یوقت یبه اهدافش به پسرش صدمه بزند؛ ول دنیرس یبرا لوانایمتحد شد، قرار نبود س لوانایاشتباه کرد با س
. ماندینم بندیپا شیاز قول و قرارها کدامچیهبه اهدافش به  دنیرس یابر لوانایکه س دیزنده در آتش سوزاند، فهمزنده

 یبرا شد؛یچشمانش پاک نم یاز پرده یاکه از دور شاهد مرگ هلن بود، لحظه یوقت مونیآلود سااشک یهاچشم
 زد: ادیفر یو عصب نیخشمگ لوانایفرو نرود. س یاهیباتالق س یاز قبل تو شتریرا ترک کرد تا ب لوانایس نیهم
؟ دور نفر از افراد من بشن ستیدو فیحر ییبه تنها توننیدو نفر م یعنی ن؟یخوریم یبه چه درد ایپس شما لعنت -

 احمق رو افراد قدرتمند. یاراناینخور گرفته و اطراف اون تدردو بر منو افراد به
از خشم و  زیاطرافش کرد. وجودش لبر یدهیترس یبه چهره یو با خشم نگاه دیاش کشآشفته یبه موها یدست

جنگ  کی دیبا رد؛یرا بر عهده بگ نیچهار سرزم ییشود و فرمانروا روزیدر جنگ پ توانستینم طورنیبود، ا تیعصبان
با او را  دنیشده و توان جنگ یزخم ارانایداشت که ت نیقیخودش باشد.  روزشیکه تنها پ انداختیبه راه م اریعتمام

انداخت؛ اگر همه با هم  ارانایبه ارتش اندک ت ینگاهمیکه به ذهنش خطور کرد ن یثیبا فکر خب نیهم یندارد، برا
 زمزمه کرد: یبدجنس یلب با صدا ریفرصت فکر کردن و مبارزه را نداشتن. ز کدومچیوقت هآن کردن،یحمله م

 .میکشیها رو مو اون احمق میکنیهمه باهم حمله م -
 گفت: یبلند یصدا با
 !دیحمله کن یهمگ -

داشت  یادیرا که قدرت ز اهشیس یاسب به هوا بلند شد. عصا یههیزد که ش اهشیاسب س یبه پهلو یاضربه
 گرفت. ارانایسمت ارتش تبه
 اشینظام یدست به جنگ با تمام قوا اشیپدریپ یهاخاطر شکستبه لوانایکه حدس زده بود ممکن است س ارانایت

 دادن سرش گفت:بزند، از قبل با ارتشش هماهنگ شده بود. با تکان
 .میحمله کن دیبا ده؛یوقتش رس -

 رو به او گفت: ینیبه کارل انداخت و با لبخند غمگ ینگاه بارنیآخر یگفتن ارتشش که بلند شد برا« بله» یصدا
 من باز هم عاشـقانه دوسـ*ـتت دارم. فتهیکه ب یباشه هر اتفاق ادتی -

فرو خواهد  اشیدرنگ کند اشک از چشمان زالل آب یااز جانب کارل نماند. مطمئن بود که اگر لحظه یحرف منتظر
افرادش  یهاسم اسب یسرش صدانبرد تاخت و پشت دانیخواهد کرد. اسبش به م ختهیو شک کارل را برانگ ختیر

کردن سر رو به قصد قطعاز روبه میمستق یرینبرد شده بودند. شمش دانیم یکردن روانهکه به قصد حمله دیشنیرا م
خطر را رد کرد. احساس کرد پوستش داغ شد و در  نیاسب، ا یکردن خودش روناچار با خمبه ارانایآمد که ت ارانایت

 یگر خودش را روا یکه انجام داده بود سر باز کرده بود؛ ول یادهینثار آن سرباز کرد. زخمش با کار نسنج یدل لعنت
کشته شود. با خشم  مرتبهنییسرباز پا کی. او معامله نکرده بود تا به دست شدیم یحتماً زخم کردیخم نم سبا
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 یزدهوحشت یهابه آن سرباز زد. چشم یاکار گذاشته بود ضربه ریشمش یغهیقدرتش که ت یعصا یو با لبه دیچرخ
با اکراه نگاهش را از فرد کشته  ارانایبود ثابت ماند. ت دهیاشپ ارانایصورت ت یکه متعلق به او بود و رو یخون یسرباز رو

. دادیبه کارش ادامه م یشتریب ینبود تا با آزاد یرا دفع کرد. کاش زخم اشیکنار ریشمش یشده گرفت و ضربه
 جادیرا ا یآورانخفق یبود فضا دهیچیکه در مشامشان پ یخون یو بو گریکدیبا  ریشمش یهاغهیبرخورد ت یصدا

از آتش را پرقدرت به تن  یاگلوله گرشیزد و با دست د شیرو شیبه سرباز پ یاکرده بود. کارل با مهارت ضربه
 نکهیاز اقبل  یگشت؛ ول ارانایاز ت یافتاد. با نگاهش دنبال اثر نیاسب به زم یکه سرباز از رو دیاز سربازها کوب یکی

که صورتش پر از  یعبور کرد. چشمان گردش را به سرباز شیلوگ خیدرست از ب یریکند شمش دایاز او پ یانشانه
 :دیدوخت. کارل با خشم غر کردیخون بود و با خشم به او نگاه م

 ؟یبا من نبرد کن یکنیچطور جرئت م -
دستش به  زد و از رشیشمش ریاش رو باال برد که کارل با خشم زپهن و دولبه ریزد و دوباره شمش یشخندین سرباز

از خون  سیخ یکارل که موها نیافتاد. سرباز که حاال کامالً خلع سالح شده بود با وحشت به صورت خشمگ نییپا
مرد مبارز را  ینهیسـ*ـ یقفسه رشیشمش زمانو هم دیکش یادیبود نگاه کرد. کارل فر دهیچسب اشیشانیبه پ

 .خوردیهم م به یزیرجنگ و خون همهنیشکافت. حالش از ا
 بود گفت: ینگران یکه از رو یادیبا فر تایر
 سرت باش.مواظب پشت انیرا -
بود که  نیزد. اندوهگ چارهیبه تن سرباز ب یاشود به پشت برگشت و ضربه یزخم ریتوسط شمش نکهیاز اقبل  انیرا

که همه  ییلوانایبه س. لعنت شدیکشته م کشت،یو مجبور به کشتن آنان است. اگر نم جنگدیم نشیبا مردم سرزم
 .شدینم ریس ختنیررا به جان هم انداخته بود و از خون

و تاج درخشانش  ییکه با لباس طال ینبرد تنها زن دانیگشت. وسط م ارانایاش دنبال تچشمان به خون نشسته با
و  اهیس یند. عصاک دایپ یتینهایب یروین توانستیکه با کشتنش م یفیبود، حر اشیواقع فیدرحال نبرد بود، حر

 از سربازها گرفت و زمزمه کرد: یفیسمت ردرا به اشیکیتار یرویسرشار از ن
 هلپون کانا. وسیسارن وسیولب -
 کردیکه برخورد م یو به هر کس دیجه رونیب اهیس یعصا نیبا دود از نگ ختهیآم یاهیس یهاجرقه هیاز ثان یکسر در

فقط  ارانا؛یاز افراد ت ایاز افراد خودش هستند  شوندیکه کشته م ینداشت کسان یفرق شی. براشدیباعث مرگش م
 جنگ قدرت شود. نیا روزیو پ زدیدوست داشت خون بر

به  توانستیشمار بودند و مشد. تعدادشان انگشت رهیبود خ ماندهیباق یکیتار یروهایکه از ن یبه تعداد اندک ارانایت
شروع  یادیرا به سوزش انداخت و با درد ز شیگلو یادیلحظه حس کرد خون ز کی یول اد؛یها برباز پس آن یراحت
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کرد.  نیرا رنگ دشیاسب سف الیو  ییطال و لباس دیجه رونیلبش ب یاز گوشه یو روشن ظیبه سرفه کرد. خون غل
و لرزانش را که  دهی. دست رنگ پررساندینم یاری اشدهیدرد کش یبه جنگ ادامه دهد. بدن زخم توانستینم گرید
تمام وجودش  یریگانگشتش درد وحشتناک و نفس یرساند، با لمس سطح شینمانده بود به پهلو شیبرا یقدرت گرید

بلند و دردآلودش به آسمان برخاست. تمام تنش  ینزند، صدا ادیداشت فر یسع نکهیا رغمیو او عل رگرفترا درب
. کندیرا در دست گرفته و با خود حمل م ینیسنگ اریجسم بس کردیس مداشتن عصا را نداشت. حو توان نگه دیلرزیم

مانده  یبودند نگاه کرد. فقط پنج نفرشان باق تهکه اطرافش را گرف یکیو تار اهیکمرش را صاف کرد و به موجودات س
 یرکیرا که با مکر و ز لوانای. به کل وجود سدانستیکارش را تمام شده م گرید بردیم نیپنج نفر را از ب نیبود. اگر ا
به درخشش  یو مرطوبش را دور عصا محکم کرد و نگاه دهیکش یهابـرده بود. انگشت ادیاز  شدیم کیبه او نزد

آب و باد را  یروهایاستفاده کند. ن گرفتیاز او م یکمتر یآب و باد که انرژ بیاز ترک توانستیکرد. م ازحدششیب
 یهمه هیبودند. در چند ثان دهیچیماند. همانند دو ماه قطور درهم پ رهیهم خ ن دو بهآ دنیچیاز اطراف فراخواند و به پ

به درد  نکهیعصا را نگه داشت و بدون ا یشدند که او دو دست ورلهحم ارانایسمت تبه ماندهیباق یکیتار یروهاین
 هیاز ثان یدر کسر کرد،یاز بدن هر کدوم که عبور م هاخیها فرستاد. سمت آنرا به خی یرویتوجه کنه ن ازحدششیب

اسبش خم شد.  یرو جانی. خسته و بفرستادندیرفتنشان را به هوا م نیو آثار از ب کردندیبه دود م لیها را تبدآن
همه آن انیدر م ارانای. خون سرخ تدادیسر م یبلند یهاههیو ش کردیم یتابیزده و خسته بوحشت چارهیاسب ب

 دادیداشت، با دقت مواظبش بود و اجازه نم یآگاه ارانایکه تمام مدت از زخم ت مونیکامالً آشکار بود. سا یدیسف
در چه مورد با ارواح  ارانایت دانستیگذشته را جبران کند. نم یرهایو تحق اقات. دوست داشت اتففتدیب شیبرا یاتفاق

 .گفتیم انیتا خود صبح هذ بودکه هرچه  ینگهبان حرف زده بود؛ ول
شده بود.  یافتاد که از درد خم شده بود و تمام لباسش سرخ و خون ییارانایرا که صاف کرد نگاهش به ت کمرش

خودش را به او  عیاو را ترساند. سر شتریب ارانایوحشت در جانش رخنه کرد و با ترس نامش را صدا زد. ثابت ماندن ت
گرفته بود.  ارانایسمت ترا به شیعصا یثیشد که با لبخند خب ییلوانایاو برسد متوجه سبه  نکهیاز اقبل یرساند؛ ول

اسب به  یاو انداخت و هر دو باهم از رو یکند خودش را رو یکار لوانایس نکهیااز قبل  ،یو عصب دهیترس مونیسا
بود  رکنان از جا بلند شد. گارد حمله گرفته بود و منتظسرفه مونیبه هوا بلند شد و سا یادیافتادند. خاک ز نیزم
 :دیغر د،ییسایهم م یرا رو شیهادندان کهیدرحال لوانایحمله کند. س لوانایس
 شیآت یکنه و تو یمگه نه؟ درست مثل اون هلن احمق که حاضر نشد با من همکار یریبم یتو هم دوست دار -

 سوخت.
تند و کوتاه شده  شیهانفس فشارد،یانگشتانش گرفته و م انیقلبش را م یآتش گرفت و حس کرد کس مونیسا قلب

آلود اشک ییهارا از ذهن گذراند و با چشم شیهاهیرا با هلن مرور کرد. خنده و گر نشیریبود و تمام خاطرات تلخ و ش



 ر

 

183 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 الهه یخی

شکافتن هوا باعث شد غلط  یسمتش گرفت که صداعصا رو به لوانایضربه بزند. س لوانایشالقش رو باال برد تا به س
 صیتشخ توانستیم یول د؛یدینم یو منگ سرش را باال گرفت. به خوب جیگ ارانای. تستدیتر باآن طرف یبزند و کم

شد.  ارتریهوش یکم لوانایس دنیو با د دیهستند. پشت دستش را به چشمانش کش دنیدهد که دو نفر درحال جنگ
 در نکرده بود.به  دانیرا از م اشیبود و دشمن اصل دهینرس انیبه پا ارشهنوز ک

انداخت. درد جانش  نییاسب پا یاز رو یسختبه تن سرد و مرطوبش خودش را به توجهیو ب دیرا باال کش اشینیب آب
محکم گرفت . عصا را ردیبرساند و بم انیجنگ را به پا نیهر چه زودتر ا خواستیبود. م دهیرا گرفته و نفسش را بر

 گفت: یلرزان یو با صدا
 .یبا من بجنگ دیتو منم، تو با فی! حرلوانایس -
 گفت: یزیپرت کرد، با لبخند تمسخرآم یرا به طرف مونیرا خواند و سا یورد کوتاه لوانایس
 کوچولو. ملکه دهیفرا رس تیزندگ انیپا نکهیمثل ا -
بلند کرد. درد  نیاز زم اریبر عصا، خودش را با زحمت و درد بس هینه تکان داد و تک یبه نشانه یسر ارانایت

 کنند. جادیا لوانایس یبرا یندیخوشا یمدام برهم برخورد کنند و سمفون شیهاسوزش باعث شده بود دنداناستخوان
صورتش را مقابل  ستاد،یدورش زد و مقابلش ا یچرخ لوانایرا از عصا گرفت. س اشهیو تک دیبلع یسختدهانش را به آب

 :دیپرس یگرفت و با پوزخند ارانایصورت ت
 ...ـیزخم د هی ایسرت رو قطع کنم  ؟یریچطور بم یدوست دار -

به صورتش زد که  ینیسنگ یبا سر عصا ضربه ارانایخارج شود، ت لوانایاز زبان نحس س یگرید یآنکه کلمه ازقبل
 گفت: دیلرزیکه از درد م ییبا صدا ارانای. تفتدیب نیزم یبلند شده و رو لوانایس ادیباعث شد فر

 .رمیمیو بعد م ارمیتو رو از پا در م قمیزخم عم نینه من. من با ا ییتو رهیکه قراره بم یبهت گفتم کس شبید -
خون کف دستش  دنیاش به دستش نگاه کرد. با ددر گونه یو با حس سوزش دیبه صورت دردناکش کش یدست لوانایس

 رهیخ دیچکیکه خون از او م اشیاغهیت یقدرت و لبه یجنون به او دست داد و با خشم از جا بلند شده و به عصا
 دیکه درحال مرگ بود با یچه فرد یداشت؟ برا یاندکبود و ارتش  یاو که زخم شد؟یم روزیپ ارانایت دیشد. چرا با

 یشخندیبودند. با ن ارانایت یزخم پهلو خیاش مبه خون نشسته یهاکامالً مشوش و چشم لوانایافکار س شد؟یم روزیپ
 ارانایت قیبه زخم عم یانشان دهد ضربه یواکنش نیتربتواند کوچک ارانایت نکهیاز ارا باال برد و قبل  اهشیس یعصا

 یکرده بود، رساند. پاها یزیره خونحبس شد و با بهت دستش را به زخمش که دوبار ارانایت ینهیزد. نفس در سـ*ـ
دنبال کارل  حالشیکرده بود با نگاه ب هیتک شیبه عصا کهیزانو زد. درحال نیزم یسست و لرزانش را خم کرده و رو

به خواب داشتند.  یبیعج لیو م افتادندیهم م یحالش مدام رویو چشمان ب دیکوبیم یشتریگشت. قلبش با سرعت ب
مرگش  یادیو او با لـ*ـذت و شوق ز مردیانداخت. داشت م ارانایت قیبه حال بد و زخم عم یبا لـ*ـذت نگاه لوانایس
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و اسمش  دیکش یاوراز ناب یادیزانو زده بود فر لوانایمقابل س حالیو ب یکه زخم ارانایت دنی. کارل با دکردیرا تماشا م
لبالب از  شیهاو چشم شدیانجام دهد. قلبش فشرده م یکار توانستیو او نم مردیرا صدا زد. تنها عشقش داشت م

 حالیرساند. سر ب ارانایت نیو با چند گام بلند و تند خودش را بر بال دیپر نییاسب پا یاشک پر شده بودند. از رو
 و مضطرب نامش را صدا زد: دی. ترسدیکش حالشیصورت سرد و ب به یو دست دیعشقش را به آغـ*ـوش کش

 زم؟یسرت اومده عز ییمن، چه بال یارانای! تارانایت -
انداخت و سرش را از  کرد،یاطرافش را پر م یشتریبه محل زخم که آغشته به خون بود و هرلحظه خون ب ینگاه

 همسرش نشده بود؟ با درد لب زد: میتأسف تکان داد. چرا متوجه حال وخ یرو
 !ای! تیریبم دی. چشمات رو باز کن و نگاهم کن. تو نبانیمن رو بب ا،یبرات افتاده؟ ت یچه اتفاق یچرا بهم نگفت -
گرفت. حاال بهتر  ارانایت جانیسمت تن باش کرد و عصا را بهسرخ شده یهالب همانیم یلبخند شرور لوانایس
 ستادهیهمه اباشد.  لوسیهمان تاراگاس ای نیمطلق چهار سرزم یببرد و خودش فرمانروا نیرا از ب ارانایت توانستیم

 انیقبل از به پا دیشده بودند. نبا رهیخ دادیدر آغـوش کارل جان م ارانایکه ت یینبرد، جا دانیبودند و به مرکز م
 ...دی. نبامردیم تشیرساندن مأمور

افتاد. از پشت  نیزم یحبس شد و عصا از دستش رو اشنهیبود که نفس در سـ*ـ یدرحال زمزمه کردن ورد لوانایس
و  مونیسا دنیبه عقب برگشت و با د زدهخیو  جیسوزن داشت. گو حس سوزن سوختیکمرش م یگردنش تا گود

کمر  یکه رو یقیو خون به صورتش هجوم آورد. پدر و پسر کارشان را با زخم عم زیدر کنار هم چشمانش ت سیآالر
اندک  ارانای. تاورندیاز پا در ب توانستندیرا نم لوانایس یراحت نیهم رساندند؛ اما به انیکرده بودند به پا جادیا لوانایس
بود  ینگاه کرد. فقط کاف لوانایس قیاز آغـ*ـوش کارل دل کند و به زخم عم یسختخودش را جمع کرده و به یروین

گفته بود که تماس عصا با پوستش  لوانای. خود سشدیتمام م زیهمه چ گریقدرت را به آن زخم برساند و د یعصا
 پس... شود،یباعث سوختنش م

 نیآخر گهید نیا» کردیبا خودش زمزمه م کهیلب چند بار اسم خدا را به لب آورده و از جا بلند شد، درحال ریز ارانایت
 چسباند. لوانایس قیالماس عصا را به زخم عم« باره

 یهاآشکار بود. مقابل چشم زیحالت در پوستش ن نیوجودش آتش گرفته بود و ا د،یکشیم غیو ج زدیم ادیفر لوانایس
شد.  یخون جار لوانایس یزدهتاول یهاپوست یالبود و از البه دهیچیجا پدر همه یسوختگ یهمه بو یزدهبهت

 حرکتیب شهیهم یاشد و تنش بر نیسوخت و نقش بر زم ودشخ یاهیدر آتش انتقام همه و س لواناینبود، س بایز گرید
 کدامچیافتاد. ه نیزم یرو یهم قرار داد و با نفس آخر یرا رو حالشیچشمان ب یبا لبخند دردناک ارانایماند. ت یباق
 دردشده بود و قلب همه را به  ختهیکارل آم یادهایبا فر ا،یو جول تایر یهاهیگر ی. صدادندیکشینفس نم گرید
 .آوردیم
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*** 
 سال بعد سه
 خم کرده بود متواضعانه گفت: دیقصر خورش یشاه و ملکه یبا احترام سرش را برا کهیدرحال لیدن
 .کنمیم یرو همراه تایمن شاهزاده ر دیسرورم اگر اجازه بد -
 ضشیداشت لبخند عر یسع کهیشده بود انداخت و درحال رهیبه او خ یحالکه با خوش تایبه ر یچشم نگاه یگوشه از

 را پنهان کند به لحن شوخ ملکه گوش سپرد:
. از اون گذشته، دیببر دیهر جا که دوست دار تونیقلب یو خواسته لیخودتون رو با م یندهیکه همسر آ دیشما آزاد -

 .دیریم شونیا شیاتاق شاهزاده پ یکه از پنجره میما که مانع ورود شما به قصر نشد
 منتظر دور شدن شاه و همسرش ماند. انداختیم ریبه ز شتریا باش رزدهکه صورت شرم یدرحال لیدن

 یابوسـ*ـه دیکشیاو را به آغـ*ـوش م کهیشد و درحال تایو براق ر زدهجانیرا که بلند کرد نگاهش قفل نگاه ه سرش
 گفت: میمال یلیبلندش نشاند و خ یموها یرو
 .میبرس رید دی. نبامیبهتره بر زمیعز -
تندتند سرش را تکان داده و جلوتر از او  کند،یبزرگ م یبه ملکه یبزرگ یاحترامیب رکردنیبا د دانستیکه م تایر

 به راه افتاد.
. ندیاسب بنش یکمک کرد تا رو ایبه جول گرفت،یم مونینگاهش را از همسر را کهیقصر درحال اطیدر ح انیرا

 فشرد و گفت: یگرمدستانش را به
 کن. یپس تندتر سوارکار. میبرس رید دینبا -

 شیتأسف برا یبه نشانه یسر یدینکرد. با ناام دایاز او پ یگشت؛ اما اثر کیگفت و با نگاهش دنبال ج یاباشه ایجول
به راه  ینگاه یکالفه و عصب مونیکه قرار مالقات داشتند حرکت کردند. سا یسمت محلها بهتکان داد و همراه آن

 لب غر زد: ریآشکار ز یانداخت و با حرص
 م سر رفت.کردن. حوصله رید یلیخ ان؟یچرا نم -

را به درخت  اشهیتک خواندیاو را به کنار خود فرا م کهیو درحال دیبه صورت همسرش پاش یبخشلبخند آرامش هلن
 داد و گفت:

 .رسوننیها خودشونو نمبا راه رفتن و حرص خوردن اون ن،یبش ایب -
برگرداندن همسرش  یجا گرفت. با عشق چشمان سبز هلن را رصد کرد و از خدا برا زد و کنارش یلبخند مونیسا

 دست راستش را باال آورد و گفت: جانیتشکر کرد. هلن با ه
 اوناهاش اومدن. -
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سوار کم شش اسبشده بود نگاه کرد. کم یها مخفدرخت یالکه البه یو به راه خاک دینگاهش را باال کش مونیسا
هلن را گرفت و او را هم از جا  فیظر یهااز جا بلند شد و انگشت مونیشدند و خود را به آن دو رساندند. سا انینما

 ها گفت:رو به آن ییروبلند کرد، با ترش
 .میکه منتظر ما هستن، بهتره بر هی. ملکه چند ساعتنیکرد رید یلیخ -

 ند.به راه افتاد یسمت قصر مخفهم تکان دادند و به یبرا یسر
*** 

 گفت: آوردیارواح نگهبان را م غامیپ شیکه برا یگرفت و رو به روح نگهبان نهیبار نگاهش را از آ نیآخر یبرا ارانایت
 نجا؟یا یموقع از روز اومد نیکه ا یداشت یکار واجب -

 کرد و گفت: زیم یبه کتاب رو یااشاره د،یهوا به جلو کش یسرش را خم کرد وخودش را رو ایسوف
 شما نوشتن. یکتاب رو برا نیگفتن ا شونیخودتون باشه، ا شیکتاب بهتره پ نیجناب اسکاتال گفتن ا -
 گفت: آوردیم ادیلطف اسکاتال را به  کهیبه جلو گذاشت و درحال یچشمانش را آرام باز و بسته کرد، قدم ارانایت
 من شدن. ازشون ممنونم که اون روز مانع از مرگ یلیخ دیبه جناب اسکاتال بگ -

 آرام در جوابش گفت: یلیخ ایسوف
 طورنیو هم نیبرد نیرو از ب لوانایو س نیبود بندیپا نیکه با ارواح نگهبان داشت یگفتن چون شما به عهد شونیا -

 .نیادامه بد تونویتا راهتون رو ادامه بده، بهتون اجازه داده شد تا زندگ نینداشت یوارث
خود را به آغـ*ـوش  یشد. بالفاصله در باز شد و دختر کوچک دیمقابل چشمانش ناپد هیاز ثان یبعد مثل قبل در کسر و
 انداخت و گفت: ارانایت
 آوردن. فیمادر، پدر گفتن دوستانتون تشر -
دخترش را بافت و  رنگدیسف یبه خودش بود، موها هی. کامالً شبدیزد و صورت دخترش را بوس یلبخند ارانایت

 رفتند. رونیدردست هم از اتاق بدست
کشته بود، از زندان  ایکرده  ریتسخ لوانایرا که س یبا کمک او افراد کرد،یم نیرا تحس ارانایاز جنگ، اسکاتال که ت بعد
 بازگرداند. یآزاد کرد و همه را به زندگ یکیتار

 شد. لوسیروح محافظ تاراگاس اکانشیامه داد و بعد از آن همانند نکه مرگش فرا رسد اد یخود تا زمان یبه زندگ ارانایت
 .دیمانع از ملکه شدن دخترش گرد یبعد از او، اتفاق هولناک اما
 انیپا
 

*** 
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 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
 ه است.نگاه دانلود منتشر شد تیدر امده و در سا ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا

 
 
 
 
 

 منبع نگارش:
 

 ارتباط با نویسنده:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://negahdll2.ir/threads/285603/
https://negahdll2.ir/members/34538/
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