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 .نیبردار سرم از دست ا،یلعنت نینش کینزد من به نه نه،

 

. خوردنیم رو ذهنم داشتن قطار، سوت مثل د،یچیپیم گوشم یتو صداها

 .شدیم هاتکرار جمله مدام

 ملکا رو خودت وند،یبپ ما به نجاست،یا تو یجا ما، به ییما به متعلق تو-

 .کن

. مشد رهیخ روم شیپ کیتار یفضا به و نشستم تخت یرو. دمیپر خواب از

 و دمیشک صورتم به یدست. کردیم ینیسنگ تنم یرو عرق، از راهنمیپ یسیخ

 یا نبود بس ایخدا. شدم رهیخ سقف به دوباره، انداختم تخت یرو رو خودم

 وانشت گهید موقع، یب یداریب شب همه نیا از شدم خسته گهید کابوس؟ همه

 .نداشتم رو

 خجالی یتو از آب یوانیل. رفتم آشپزخونه طرف به و شدم بلند جام از

 . کرد آروم یکم رو ملتهبم تن آب یخنکا. دمیکش سر جا به و برداشتم



 

 

 ختماندا تخت یرو رو خودم. برگشتم اتاق به و گذاشتم نکیس یرو رو وانیل

 اشتمبرد رو میگوش ناچار. نبرد خوابم کردم یکار هر اما. بستم رو میهاپلک و

 .دادم گوش یهندزفر با آهنگ هی و

 یلعنت یکابوسا نیا فکر مگه اما. بخوابم کردم یسع بستم رو چشمهام

 لدتو به چقدر هر کردمیم احساس. شدیم شتریب و شتریب روز هر ذاشتیم

 ماه ود. شهیم شتریب ها کابوس وحشت و شدت شم،یم کترینزد میسالگ 81

 شیمعن دونستمینم. داشتم وحشت کابوسها شدن شتریب من و بود تولدم گهید

 بالق که یآرامش نداشتم، یخوب حس اصال. کردیم تمیاذ شتریب نیا و هیچ

 وابج کردن دایپ دنبال سردرگم من و بود شده گم که بود مدتها االن داشتم

 .بودم سواالم

 .بود گرفته رو آرامشم و دمیدیم که یخواب طرف رفت فکرم آن کی

 

** 

 بهم یخوب حس ذاشتمیم روشون رو پام که زرد یهابرگ شدن خورد یصدا

 .زدمیم قدم زده خزان باغ هی یتو. دادیم

 .بودم خوشحال یلیخ دم،یرقیم دم،یچرخیم



 

 

 . کردم تند هامو قدم آن کی

 احاطش شکل یا رهیدا صورت به کاج یها درخت که دمیرس یا محوطه به

  بودن کرده

 . شد اهی،س شد تار جنگل کدفعهی وسطش، به و دمیرس

 

 میزخ یشنلها پشت هاشونچهره که پوش اهیس ییآدمها ها درخت نیب از

 .اومدن رونیب بود شده پنهان

 

 .ایب ما با ییما یبرا تو-

 

 ..شدم داریب خواب از مامان دست یهاتکون با که برد خوابم یک دونمینم

 .شهیم رتید کم کم داره کنم فکر ؟یبش داریب یخواینم ن؟یکاتر-

 

 یتوج اصال اطرافم به. رفتمیم باال آروم آروم و بود هاپله به رهیخ نگاهم

 یچهره به تفاوتیب افتادو دستم از فیک خودر بهم که یاتنه با. نداشتم

 در شهیهم که یدختر. بود النا. کردم نگاه کرد برخورد باهام که یشخص



 

 

 تیاهم برام هم ذره کی یحت که یزیچ بود، من با بچگانه یهایلجباز حال

 .نداشت

 لبم یگوشه یپوزخند. نداشتم رو ارزشیب یهاآدم با بحث یحوصله

 یلیدل چه دمیفهمینم واقعا. دیخندیم بهم مسخره یحالت با النا. نشست

 حرص لحن با و گذاشتم جلو یقدم. بخنده اشاحمقانه کار نیا به که داره

 :گفتم یدرآر

 .احمق درک به برو-

 طرف به قرمزش صورت به توجه بدون و برداشتم نیزم یرو از رو فمیک

 هیچندثان از بعد و طرفم به برگشت یهانگاه. کردم باز رو در. رفتم کالس

 یرو و رفتم کالس آخر سمت به آروم. شدن مشغول خودشون کار به همه

 اطیح هب نگاه. بود دهینرس هنوز دوستم یملود. نشستم پنجره کنار یصندل

 .شدیم شهر وارد داشت کمکم زمستون. انداختم موسسه

 .گرفتم چشم زییپا آخر خشک یهابرگ از امشونه یرو یدست نشستن با

 مصورت یرو یکج لبخند دنشید با. بود یملود. کردم نگاه دست صاحب به

 .نشست

 چطوه؟ حالت  یخی دختر سالم-



 

 

 .خوبم ملو، سالم-

. یشیم تردهیپر رنگ یدار روز هر. بزن دکتر به سر هی حتما گمیم یکت یه-

 .یرسینم نظر به خوب اصال

 رو حرفمادامه اجازه و شد کالس وارد راب پروفسور بدم جواب خواستم تا

 .گرفت

 رو هاشحرف یحوصله. کرد دادن درس به شروع شهیهم معمول طبق

 .کردم نگاه یزییپا یتنها یهابرگ و اطیح به هم باز. نداشتم

 دایپ درس کالس از جالبتر یزیچ چه بپرسم تونمیم جونز؟ زهیدوش-

 ن؟یکرد

 که خونهیم نگاهم از اونم حتما. کردم سکوت فقط هاش،چشم به نگاه با

 هب نگاه با نداشتم حوصله یوقت. بود طور نیهم شهیهم. ندارم رو احوصله

 یول دم،یم انجام رو کار نیا یچطور دونمینم کردم،یم ساکتشون آدما

 .دارم دوستش هست یچ هر

 ور لمیوسا حرفیب. افتاد دانشجوها نیب همهمه شد، تموم که کالس ساعت

 گاهن دست صاحب به زم،یم یرو نشست یدست که بود نییپا سرم. برداشتم

 .بود النا بازم. کردم



 

 

 درس؟ سر بود کجا حواست کت؟ یه-

 .بود تحمل رقابلیغ واقعا خواهرش النا دوستم، نایال برعکس

 اتعیضا چقدر هر چرا النا یه باشه، داشته یربط تو به کنمینم فکر-

 زا بفهمونم بهت دیبا یچطور ؟یداریبرنم من با زدن حرف از دست کنمیم

 .برمینم لذت اصال تو با زدن حرف

 صورت به یپوزخند دن،یخندیم داشتن همه. شد بلند هابچه پچپچ یصدا

 .باشه بسش نیهم کنم فکر. شدم بلند جام واز زدم النا یشده سرخ

 یداص با. کردم کردن فکر به شروع و نشستم کافه یصندل یرو هرروز مثل

 .نشستن روبروم یملود همراه. اومدم رونیب فکر از نایال

 .بدم خبر هی بهت رفت ادمی کت، یه-

 دیبا دیفهم خودش. کردم نگاهش یخاص العملعکس و جانیه چیه بدون

 .بده ادامه

 ردف دوستش به جان دهیشن گفت زدم،یم حرف اوانز یسال با داشتم روزید-

 قصر مراسم) پرام جشن یبرا خوادیم توئه، دنبال چشمش وقته یلیخ گفته

 .یبر باهاش بده شنهادیپ تو به امسال(یرستانیدب



 

 

 باورم. کردم کنترل رو خودم اما بزنم، غیج تعجب از داشتم دوست یلیخ

 از و فتهیخودش یلیخ اون. پرام یبرا برم باهاش بخواد من از جان شدینم

 رو خودشون تا بودن فرصت هی دنبال هم مدرسه دخترا همه. بود یخودراض

 .بچسبونن بهش

 :دیپرس و شد خم طرفم به جانیه با یملود

 .یکن قبول یخوایم که بگو ؟یکن قبول یخوایم کت-

 :گفتم کردم تعجب چقدر بدم بروز نکهیا بدون

 نیاترک عالمه هی. نباشم من منظورش اصال دیشا. کنم فکر دیبا دونمینم-

 .هست مدرسه نیا یتو

 :گفت و داد هیتک شیصندل به نهیس بهه دست و زد یپوزخند نایال

 قرمز یموها با جونز نیکاتر هی فقط یول هست، نیکاتر عالمه هی آره-

 .داره وجود مدرسه نیا یتو یآتش

 

 

 .کردم تند کوچه سمت به هامو قدم



 

 

 دینکش ی،طول شدم یم لذت غرق و شدیم پودر پاهام ریز یزییپا یها برگ

 !شد لیتبد ترس به لذتم که

 ماورد رو سرم یوقت که کردم فکر چقدر دونم ینم افتادم شبمید خواب ادی

 البا ساختمون یها پله از و کردم باز دیکل با خونم،درو در یجلو دمید باال

 لداخ رفتم یحرف چیه بدون میمستق دمیرس که خودمون ی طبقه به رفتم

 !کردم عوض رو لباسام و اتاقم

 

 

 

 که ودب یک دونم ینم بود گرفته برام یملود که بودم یکتاب خوندن مشغول

 زنگ گوشم داخل قطار سوت مثل رفتم،صداش خواب به و شد گرم چشمام

 .یکیتار ،تویقدرت منبع م،تویاری یم دستت ،بهییما یتوبرا:خورد یم

 

  نین،کاتریکاتر:

 .شدم بلند یصندل یرو از ترس با مامان یصدا با

 



 

 

 ترس از که دونم یم رون،امایب رفت اتاق از و گفت بهم یچ مامان دونمینم

 .دمیلرز یم داشتم

 

 قرار دوش ری،ز آوردم در هامو لباس و برداشتم قدم حمام سمت به آروم

 . کردم باز سردو آب گرفتم،

 بزرگ یخدا ده یم یمعن چه یچ یعنیکم؟یتار من!خوابم سمت رفت فکرم

 .خوان یم جونم از یچ

 .دمیچیپ بدنم دور حلمو و دمیکش کنار دوش ریز از خستمو تن

 .بود میسالگ81 تولد که فردا پس سمت به رفت فکرم

 .نداشتم بهش یخوب چرا؟حس دونم ینم

 .بود کرده خوش جا دلم داخل...قیعم ترس هی

 نیا و دمیترس یم هم خورد یم تکون زیم یرو که یساعت ی عقربه از یحت

 .داد یم عذابم موضوع



 

 

 دمید کیک کردن درست مشغول رو مامان و برداشتم قدم اشپزخونه سمت به

 و ختمیر وانیل داخل خودم یبرا یرفتم،آب خچالی سمت به و کردم یسالم

  بردم لبم سمت به

 ...دیچیپ گوشم داخل قطار سوت یصدا خوردم که رو آب ی جرعه نیاول

 دیتول یبد یصدا و افتاد ها کیسرام یرو و خورد سر دستم از وانیل و

 ...!کرد

  اومدم خودم به مامان یصدا با

 .!خوردم جا بود یجار که یخون ی کهیبار دنید با کردم نگاه کیسرام به

 . انداختم پام به ینگاه

 .کرد جمع هارو شهیش و رسوند من به رو خودش دو با مامان!بود شده دهیبر

 .گفت ینم یزیچ و داشت خبر میروح اوضاع از

 .وردآ لبم کینزد و ختیر برام یا گهید آب وانیل پام کردن پانسمان از بعد

 هام رگ به یزندگ کردم حس و دمینوش وانیل داخل آب از قلپ قلپ

 .!برگشت

 ...!رفتم اتاقم سمت به لنگان لنگان مامان از یخواه عذر با



 

 

 

 .!شدم کتاب ی ادامه خوندن مشغول و نشستم یصندل یرو

 از ستد تلفنم یصدا با که بود گذشته ساعت ایقه،یه،دقیثان چند دونم ینم

 هام لب یرو یلبخند یگوش یرو اسم دنید با دمیکش کتاب خوندن

 ...نشست

 ...جان

 کردم برقرار تماسو

 یخوا یم یرنگ چه لباس بپرسم پرام جشن یبرا زدم زنگ...کت سالم:

  یبپوش

 

 نگرفتم میتصم درموردش هنوز...سالم:

 میهمراه خوام یم امسال جشن داخل که یباش دهیشن دوستت از دوارمیام:

 !درسته؟ یکن

 

  نشست هم یرو لذت از هام چشم

 



 

 

 ...!جان کنم یهمراه باهات خواد یم دلم واقعا من بله،و:

 

 .بود دستم داخل تلفنم

 .تلفنم اهیس ی صفحه بود شده خشک نگاهم و

 

 دمیکش دست جان و خودم افکار از مامان یصدا با

 شام ایب یکت:

 

 .!مشد متوقف بابا و مامان یصدا با که رفتمیم آشپزخونه سمت به داشتم

 یصدا خودم که یبرداشتم،جور قدم نیپاورچ نیپاورچ اتاقشون سمت به

 .دمیشنینم پاهامو

 

 رنه،بهتیبیم کابوس داره روز و شه،شبیم تر بد داره روز به روز جوزف،کت:

 ؟.روانشناس هی شیپ مشیببر ستین

 

 .گرفت قرار دهنم یرو و اومد باال خودگاه نا دستم



 

 

 شدم؟ وونهید من کردن یم فکر یعنی

 .باشم شده وونهید واقعا دیشا

 

 .شدم وارد و زدم در به یا تقه

 !بود واضح یبخوب هاشون حرف از دنیکش دست

 

 .دمیشن رو هاتون حرف:گفتم یآروم لحن با

 !اوردم باال سکوت ی نشونه به رو دستم که بگه یزیچ اومد مامان

 !فردا نه اما برم، روانشناس شیپ حاضرم من:

 !هیخوب تیموقع کت؟فردا چرا:

 خوام ینم دلم مهیزندگ روز نیبهتر فردا:گفتم بشنوم خودم فقط که یطور

 بمل یرو یا ناخواسته لبخند شد باعث موضوع نیا به کردن شه،فکر خراب

 روز همون!تولدمه روز فردا فردا،پس پس:دادم ادامه بلند یصدا با. ادیب

 .میبر



 

 

 اتاق از بود نشده خارج دهنش از حرفش هنوز کنه، مخالفت اومد مامان

 .کردم حرکت آشپزخونه سمت به و رفتم رونیب

 .نشستم یغذاخور زیم یرو و

 .دش زیم دنیچ مشغول من به ینگاه مین با شد اشپرخونه وارد یوقت مامانم

 

........... 

  بودم شده رهیخ اتاق سقف به و بود باز چشمام

 .دادیم نشون رو شب نصفه 3 ساعت یها عقربه

 .!داشتم وحشت دنیخواب از میخستگ اوج تو من و

 .شدم بلند جام از شدت با

 .شد یم نییپا باال سرعت به استرس و شدت،ترس از نمیس ی قفسه

 .دمید که بود یخواب ریدرگ ذهنم

 !بودن؟ ایک افراد اون

 دهید که یخواب سمت رفت ذهنم ناخودآگاه.خواستن یم جونم از یچ

 .بود شد تکرار دمید یم دفعه هر که ییزایچ ی بودم،همه



 

 

 .بود انداخته وحشت به منو که جمله هیداشت، وجود تفاوت کی فقط

 د،بهیرس انیپا به انتظارمون:شد تکرار مغزم داخل خوابم داخل یصداها

 و رهیگیم فرا رو وجودت ی همه یکیتار یزود ،بهیکت متینیبیم یزود

 .یکن یم دایپ ازین ما به که اونوقته

 

 کمد سمت به و شدم بلند تخت یرو قه،ازیدق5186انداختم ساعت به ینگاه

 .رفتم هام لباس

 .شدم خارج خونه از صبحانه خوردن بدون هام لباس دنیپوش از بعد

 و دیکوب صورتم به رو خودش وار شالق رون،بادیب گذاشتم خونه در از که پامو

 .رفتم فرو پالتوم داخل شتریب من

.................................... 

 هک کردم یم حرکت ابانیخ سمت به داشتم هدف یب.بود شده تموم کالسام

 یور یلبخند ها دست صاحب دنید به که برگشتم.گرفت رو ،دستم یدست

 .نشست هام لب

 .بود کرده خودش مشغول رو ذکرم و فکر تمام که یجان،مرد



 

 

 جوابش یلخند با و برداشتم کردن فکر از دست جان کردن سالم یصدا با

 .دادم رو

 ؟ یکرد آماده امشب یبرا رو ؟خودتیکت خبر چه:

 دنبالم یای یم خودت یدارم،راست استرس کمی فقط آمادم جان آره:

 !اد؟یب تنها بزارم و باشه من همراه تو مثل ییبایز خانوم شهیم آره،مگه:

 .نشوند دستم یرو یا بوسه و برد باال رو دستم

 .زدم جان به یلبخند

 حرکت خونه سمت به جان همراه به ها کار هیبق کردن هماهنگ از بعد

 .!کردم

 .زدم صدا رو مامان بلند یباصدا.کردم باز آروم رو در

 اسلب کردن عوض مشغول.کردم حرکت اتاقم سمت به دمینشن یجواب یوقت

 .رفتم حمام سمت به و کردم آماده رو شبم یها لباس.بودم شده هام

 .ستادمیا دوش ریز و کردم باز رو سرد و گرم آب ریش

 .شدم خشک سرم داخل ییصدا دنیشن با ناگهان



 

 

 شوندیم کامل ها وندیپ

  که است شب یها مهین

  یگرید ی صفحه روزگار

 زند یم رقم را ریتقد از

 تبار از شود یم زاده یفرد و

 .!یکیتار

 

 نمبد و شد متوقف هم یشد،ناگهان اکو سرم داخل صدا که یناگهان همونطور

 .برگشت یعاد حالت به

 .بود شده مشغول ذهنم

 ینگاه.بودم شده موهام کردن خشک مشغول و بودم نشسته نهیآ یرو روبه

 رفتم کمد سمت به عیسر.داشتم قرار جان با1ساعت شب7.انداختم ساعت به

 چک از بعد و برداشتم داخلش از رو بپوشم امشب خواستم یم که رو یلباس و

 .دمشیپوش نباشه فیکث که کردنش

 .شدم شیآرا مشغول و نشستم نهیآ هیجلو



 

 

 

 

................ 

 اول کرد ترمز پام یجلو ینیماش که بودم جان اومدن منتظر خونه در یجلو

 سر.شد خارج راننده سمت در از که جان دنید با که نکنم یتوجه خواستم

 .بود شده بایز ،چقدر.شدم خشک جام

 

  کت سالم:

 جان سالم:

 دشخو نمیبش نیماش داخل که کرد کمکم و کرد باز برام رو شاگرد سمت در

 .میکرد حرکت و شد سوار هم

 

 !امساله؟ جشن یبرا یمشخص جان،بار:

 زمیعز آره:

 

 .نشد زده یحرف دنیرس ی لحظه تا



 

 

 بار یورود در سمت به هم کرد،دوشادوش پارک رو نشیماش جان یوقت

 .میکرد حرکت

 .شد جلب ما به همه توجه در یباال زنگ یصدا با

 .کردن یم نگاهم بهت با یا عده و نفرت با یا ،عده تعجب با یا عده

 .شدن خودشون یها کار مشغول همه دوباره قهید چند از بعد

 به که مکن حرکت سمتشون به شدم بلند و زدم یلبخند نایال و یملود دنید با

 شدم متوقف جان یصدا

 !؟یکت کجا:

  باشم ششونیپ قهید چند خوتم یم اومدن نایال و یملود:

 برو زمیعز باشه:

 

 .برداشتم یملود و نایال سمت به هامو قدم

 میشد زدن حرف مشغول باهاشون یپرس احوال و سالم از بعد

 

............. 



 

 

 .ساعت ی عقربه با افتاد نگاهم. میبود نشسته جان بغل

 .شدم یم ساله 81 من گهید ساعت مین.قهیدق88131

 .میرفت رقص ستیپ وسط به و شد دهیکش جان توسط دستم ناگهان

 

 .شد یم پخش داشت یمیمال آهنگ

 

 من من، نیکاتر:گفت گوشم دم یآروم یصدا با جان و شد تموم آهنگ

 .دارم دوست

 و شد بسته هام چشم گذاشت،ناخودآگاه لبهام یرو رو لبهاش بعدش و

 .کردم شیهمراه

 اهناخودآگ و شد باز چشمام که بود گذشته قهید چند ای لحظه چند دونمینم

 .افتاد دلم به ترس 81 ساعت دنید با افتاد یچوب ساعت یها عقربه به نگاهم

 ممعلو که سرم داخل یصدا بعد و شد بلند قطار سوت مثل ییصدا  ناگهان

 :گفت مرد ای زنه به مطعلق ودین

  شدند کامل ها وندیپ



 

 

  شودیم زاده و

  یکیتار نماد با یجادوگر

 جهان ی همه قدرتش با که

 کند نابود تواند یم هارا

 

 ...جان...

 

 . بود داخلشون نیکاتر جون یب بدن که هام دست به بودم شده رهیخ

 کردم،آروم حرکت نیماش سمت به و گرفتم بغلم داخل رو نیکاتر عیسر

 انمارستیب سمت به سرعت تیبانها و نیماش عقب یصندل یرو گذاشتمش

 .کردم حرکت

 دنیسر یکردم،وقت صدا هارو پرستار بلند یصدا با مارستانیب به دنیرس با

 .شه عمل دیبا که گفتن نیکاتر یبرا الزم یها نهیمعا از ،بعد

 فاصالهبال افتاده یاتفاق چه گفتم و گرفتم تماس نیکاتر ی خانواده با یوقت

 .رسوندن رو خودشون



 

 

 

 دنب و بود خواهد یسخت عمل که گفت کت پدر از امضا گرفتن از بعد دکتر

 .کردن عمل اتاق وارد رو کت جون یب

 خارج در از دکتر میبود منتظر و بود عمل اتاق در به رهیخ هممون یها نگاه

 لحظه اد،همونی یم بهوش گهید ساعت چند تا کت و ستین یمشکل بگه و بشه

 .شد خارج دکتر و شد باز عمل اتاق در

 ،کتدکتر شد یچ:میدیپرس و میبرد حجوم سمتش به همه دکتر شدن خارج با

 !سالمه؟

 به هگید یها ساعت تا و شده رفع مشکل بگه دکتر که میبود منتظر هممون

 فممتاس:گفت زد یم موج چشمهاش داخل که یتاسف با اما شهیم منتقل بخش

 دوازده ساعت راس اونم شده یمغز مرگ دچار شما ماریب که بگم دیبا یول

 ور نهایا کرد،دکتر براش یکار شد یم دیشا نشیآورد یم صبح امروز اگه

 .کرد هیگر به شروع کت مادر رفت دکتر که بالفاصله. گفت

 وی یس یس سمت به و شد خارج عمل اتاق از بود اون یرو کت که یبرانکارد

 .رفت

 



 

 

....................... 

 ...نیکاتر...

 حبس یکیتار از یا هاله داخل کرمیم کردم،حس یم یوزن یب احساس

 .بودم شده

 غمیج یصدت.کنن یم رو تنم پوست دارن پام یانگشتا از کردم حس ناگهان

 دهاوم سرم ییبال چه دونم یدم،نمیکش یم غیج بلند یصدا رفت،با هوا به

 !نبودم؟ جشن جان با مگه بود،من کجا نجایبود،ا

 

 امه کابوس دخال شهیهم که ییصدا و دیچیپ گوشم داخل قطار سوت یصدا

 اون به دید،نباینبا نه شد،نهیم نطوریا دینبا:گفت تیعصبان با داد یم عذابم

 جونز نیکاتر ارمی یم دستت به روز هی، ییما به متعلق تو!یشدیم منتقل ایدن

 ستین رید روز اون

 

 شدم هوشیب و دمیکش یبلند غیج تنم پوست شدن دهیکش احساس با

.... 

 



 

 

 .شدم بلند جام از ترس با

 یم درد العاده فوق بود،سرم وحشتناک بودم،چقدر دهید خواب بازم

 دنید با.کردم باز رو هام چشم و دادم باال رو هام پلک آروم آروم.کرد

 یعنیکردم، بسته و باز بار چند رو هام چشم ترس با روم به رو ی منظره

 یبیعج یها لباس با یادیز افراد که کردم نگاه یکاخ به.نبودم خواب

 آن متس به هامو کاخ،قدم تا بود مدرسه هیشب شتریب بودن رفتن راه مشغول

 .کردم تند جا

 همنگا یخاص تعجب برگشت،با سمتم به ها نگاه ی همه شدم محوطه وارد تا

 .بودن دهید جن انگار که یجور کردند یم

 خونه به خوام یم ،من شدم گم ،من کجاست جا نیا:دمیپرس بلند یصدا با

 !.برگردم

 افراد از یکی ناگهان هیچ تعجبشون علت دونستم ینم شد شتریب افراد تعجب

 و کرد زمزمه یزیچ لب ریز گرفت سمتم به رو دستش و بست رو چشمهاش

 همب برخورد کرد،با حرکت سمتم به و شد خارج دستش کف از بنفش ینور

 .شدم هوشیب و شدم پرتاب عقب به بالفاصله

 



 

 

 

 

............................................ 

 

 تکون هام دستم دمید که بدم تکون هامو دست اومدم کردم، باز هامو چشم

 میها دست به که یریزنج دنید با و انداختم هام دست به یخورن،نگاه ینم

 اهشد،نگ داخل یمرد و شد باز در ناگهان بستم رو هام چشم ترس با بود وصل

 .کردم نگاهش و آوردم باال رو مضطربم

 

 !؟یاومد نجایا ،چطوریهست یک تو:

 .بود اومده بند زبونم ترس از

 ؟!یهست یک تو گمیدختر،م یشنوینم: 

 بفهمم یزیچ تونم ینم ینطوریا انگار:گفت لب ریز

 



 

 

 نگاهش ترس با.کرد زمزمه لب ریز رو یزیچ و آورد باال رو هاش دست

 عقب به رو من ها کار نیهم با محوطه داخل که افتادم یفرد اون ادی کردم

 !بود؟ کجا جا نیا واقعا.بود کرده پرتاب

 شدم مسخ ناگهان

 !ه؟یچ تو اسم:

 !هستم جونز نیکاتر من:

 

 

 .کردم باز رو چشمام

 ور قدرتم تمام کردمیم بود،حس بودنم حالیب کردم حس که رو یزیچ نیاول

 .بود شدهیچ دونم ینم گرفتن ازم

 قهید چند از نتونستم،بعد یول شم بلند نیزم از که کردم رو تالشم تمام

 .رفتم در سمت به سست یها قدم با شدم کردم،موفق تالش دوباره

 !نداشت یا رهیدستگ که کردم نگاه در به تعجب با

 .شد جلب ومدی یم در ور اون از که ییصداها به توجهم ناخودآگاه



 

 

 ممکنه چطور اما اومده نیزم از آدم هی ها سال از بعد:

 

 پادشاهان از یکی به مراسم کی یط ای شه اعدام دیبا ای قانون،اون طبق:

 .بشه داده متیغن عنوان به کهن

 

 میکن مشورت مردم با دیبا نهیهم راه نیبهتر:

 

... 

 دایپ درز رونیب به غمیج یصدا تا گرفتم دهنم یجلو هام دست

 !کنن؟ اعدامم ممکنه یعنیگه؟ید بودم من نکنه،منظورشون

 .من یخدا یوا

 .وحشتناکمه یها خواب اون از یکی نمیا باشم،نکنه خواب هنوز نکنه

 داخل اومد شیپ ساعت چند حدود که یمرد همون شد،و باز شدت در،با

 .شد ،وارد اتاق

 .ایب من با و ریبگ رو دستم:گفت و گرفت سمتم به رو دستش



 

 

 .کردم اعتماد بهش یول چرا دونم ینم

 

............................ 

 کید،ش یچ دونمینم میرفتیم نییپا ساختمون یها پله از میداشت ،آروم آروم

 .میبود ستادهیا یبلند هی یرو ما بعد و شد دیسف سرعت به جا همه لحظه

 .بود آدم کردیم کار چشم که ییجا کردم،تا نگاه رو نییپا

 .دیکوب نیزم به را آن بار سه و شد ظاهر ییعصا مرد اون دست در ناگهان

 .گرفت فرا سکوت رو جا همه ناگهان

 

 ماش نظرت به ایآ مردم یاست،ا نیزم از دختر نیا:گفت رسا و بلند یصدا با

 !رد؟یگ تعلق کهن پادشاهان از یکی به ایشود، اعدام دیبا او

 یعنیبود، گرفته فرا ترس را من و بود شده مخلوط درهم افردا یها صدا

 اشتد یاتفاق چه واقعا رمیبم تولدم یفردا که بود نیا من ری،تقد شدیم یچ

 .افتاد یم

 

.............................................. 



 

 

 

 از یکی به رو من گرفتن میگرفتند،تصم برام که یا یریگ میتصم از بعد

 .بدن کهن یها پادشاه

 

 !ومد؟ی یم سرم ییبال چه

 

 

 

 بودم حبس اون داخل تمیموقع شدن فیتکل تا که یفعل اتاق به ینگاه

 .انداختم

 خوان یم کهن یها پادشاه سال هزار ،بعد شد اکو سرم داخل هاشون حرف

 .بدن نشون رو خودشون

 !کردن؟ یزندگ زمان نیا تا یچجور

 در.نکردم تعجب سنشون از که دمید روز کی داخل بیعج یها زیچ نقدریا

 .شد داخل یخانوم و شد باز

 .دییایب من همراه لطفا هستند باشما مالقات خواهان و اومدند پادشاهان:



 

 

 .رفتم همراهش

 به یسنگ کدوم هر و.بود مختلف یدرها دورش تا دور که میرفت یاتاق به

 ونا یرو دیسف و اهیس سنگ دو که یدر به توجهم.بود باالش یمختلف رنگ

 .شد جلب بود

 خانوم اون یصدا سنگ،به دو در اون اما داشتند سنگ کی ها در ی همه

 یاب یسنگ باالش که میرفت یدر سمت به همراهش و شد جلب بهش توجهم

 .بود انینما

 هچ یعنی نشست دلم داخل ترس سالن افراد دنید با میشد وارد که یوقت 

 !آوردن؟ یم سرم ییبال

 .تر جلو ایب: 

 .رفتم جلو سمت به باشم شده مسخ صداش با که انگار

 عمر سال هزار که یافراد به یشباهت چیافتاد،ه هاشون صورت به نگاهم

 .نداشتن کردن

 از هام چشم دنشید بود،با نشسته زیم صدر که شد جلب یمرد به توجهم

 .شد گرد تعجب



 

 

 31 یال12 یها مرد مثل چرا پس!شتر؟یب هم دیشا ای بود سالش هزار نیا

 .بود ساله

 .زد یپوزخند و انداخت بهم ینگاه

 

 !؟یکت درسته یینجایا چرا که یدونیم حتما:

 بله:

 علقت تو امروز.زارهیم ما یایدن به پا که یهست یادم نیاول تو سال هزار بعد:

 هب حاال تا رو یانسان چیه که جمع نیا در حاضر افراد از یکی به یریگیم

 .اوردنین دست

 

 یم ساله 31 نظر به که یمرد اون یرو و چرخهیم افراد تمام نیب فرد نگاه

 ودوج قصرت داخل یانسان تو ادی یم ادمی که ییجا تا کالسین:گهیم ومدی

 !درسته؟!نداره؟

 

 ادم کی یبرا صدا نیا زنهیم خی استخوانم مغز تا شنومیم که یصدا با

 .بود قدرت پر و سرد نقدریا چرا پس!بود؟



 

 

 ...من اما بله:

 .یکن قبول دیبا کالس،توین نشنوم یزیچ:

 .کنهیم نگاه من به اخم با و دهیم تکون یسر ناچار به

 

 !شدم؟یم شکشیپ داشتم که بودم من نیا شدینم باورم

 

 .بودم سقف به رهیخ

 .شدیم اکو سرم داخل مهیند اون یها حرف

 موجودات از یگوناگون یها جداست،گونه یاومد که ییایدن از ایدن نیا)

 ...(ممکنه ،البتهیباش مراقب دیکنن،با یم یزندگ نجایا

 

 .زدیم حرف باهام یوقت چند که  دیچیپ سرم داخل ییصدا

 ورودت ماه نیاول در که باشد

  نابودگر برسد دستت به

  یبرس قدرت به که آنگاه



 

 

 تو دستور به

 انتکارانیخ شوند کشته

........................ 

 هوشیب چطور صدا اون دنیشن بعد دونم ینم کردم باز آروم رو هام چشم

 .شدم

 و انداخت من به ینگاه.شد وارد مهیند بعد یا قهیدق و شد بلند در یصدا

 گفت

 .میکن یم حرکت یاصل قلمرو سمت به امروز.دیش آماده دیبا شما:

 کالسه؟ین قلمرو یاصل قلمرو:

 

 انپادشاه اسم دینبا شما:گفت و شد رهیخ بهم شده گرد یها چشم با مهیند

 هب ممکن و دارن ییجادو قدرت ها اسم نیا از یبعض دیاریب زبون به رو کهن

 .بزنن بیاس خودتون

 تسم به.شد من کردن آماده مشغول مهینگفتم،ند یزیچ یول کردم تعجب

 هک یکرد،وقت خارج یدیسف یکنه،ردا آماده من یبرا یلباس تا رفت کمد

 .شد اهیس دست کی یباور قابل ریغ طرز به ، دمیپوش رو آن



 

 

 .کرد نگاه من به تعجب با مهیند

 .دیایب من دنبال:

 انداختم،با میبود شده خارج ازش که یقصر به ینگاه میبود حرکت حال در

 .مشد واردش اول بار من که ستین یمکان اون نیا دمیفهم بهش کردن نگاه

 

 هاتون مچش بهتره:گفت مهیند میدیرس جنگل به که میبود شده حرکت مشغول

 دیببند رو

 .کردم نگاهشون یچشم ریز و بستم یکم رو هام چشم نگفتم یزیچ

 .گذاشت داشت قرار کنارمون که یبزرگ سنگ یرو رو دستش

 ام سمت به سنگ از ینور بعد یقیدقا و شد خارج دهنش از ینامفهوم کلمات

 .اومد

 

 .بستم رو میها چشم ترس از

 .شدم مواجه یبیعج ی صحنه با کردم باز رو هام چشم که یوقت

 .نبود یخبر ها مهیند از و بودم یاتاق داخل من



 

 

 یزیم و لباس از یکمد و یچوب دونفره یتخت انداختم،که اتاق به ینگاه

 .داشت

 .شد باز در ناگهان

 

 

 ��کالسین��

 

 !چرا دونمی،نم بود ینیزم دختر اون ریدرگ یبیعج طرز به ذهنم

 .داشتم سمتش به یبیعج کشش هی

 یبیعج طرز به هم من قلمرو به ادیب دیبا اون که گفت لرد زیم سر که یوقت

 از مینارحت ،اما دونستم ینم رو میخوشحال لیناراحت،دل هم و شدم خوشحال

 بشه دردسر باعث ممکنه مردگان یایدن داخل زنده آدم هی که بود نیا

 .برگردن یزندگ به اون جسم قیطر از کنن یسع هاممکنه یلی،خ

 .ادیب کنار باهاش بتونه ها یراحت نیهم به که نبود یا ساده زیچ ما یایدن

 اشبر گهید یاهایدن و خودمون یایدن درباره بگم ها مهیند از یکی به دیبا

 .بده حیتوض



 

 

 .بود کینزد کامل ماه

 و گرفت فرا رو روم روبه یظیغل مه کردم اجرا رو یطلسم یونانی زبان به

 رگم سنگ کینزد ها مهیند کنار در که بود دختر آن ریتصو بعد یا هیثان

 .بود ستادهیا

 

 ترس شد باز دروازه که یوقت کرد،یم نگاه ها مهیند یها کار به یچشم ریز

 .بود مشهود صورتش اجزا داخل

 

 

 

................................ 

 و نیقوان کردن گوشزد یبود،برا اومده من قصر به دختر اون که بود یقیدقا

 صورت به رو در و کردم حرکت اتاقش سمت به کارهاش دادن اطالع

 .کردم باز یناگهان

 

 .برگشت سمتم به ترس با

 



 

 

 ��نیکاتر��

 .کرد رخنه دلم به یترس کالسین دنید با

 داشت؟ کارمیچ

 .برداشت قدم سمتم به یمحکم یها قدم با آروم

 .دمیچسب وارید به که تا رفتم عقب عقب

 گفت و زد یپوزخند

 از! یبترس ازش دیبا که هست یادیز یها زیجون،چ دختر نترس من از:

 قدرت و یاری ینم دووم منوال نیا با هم روز کی دونمیم که ییاونجا

 یکن یم یرزم آموزش به شروع صبح فردا از یندار هم ییجادو

 

 که یجور آورد باال رو سرم و گرفت چونم ریز رو دستش که نزدم یحرف

  افتاد نگاهش به نگاهم

 مفهومه؟!دارم جواب توقع زنمیم حرف باهات یوقت:

 بله: دادم پاسخ لرزون یصدا با

 



 

 

 

......................... 

 یبیجع وحشت باعث آدم نیگذشت،ایم کالسین رفتن از قهید چند دونمینم

 .شدیم من درون

 تا بود وممعل که ینجوری،ا بود کامل بایتغر افتاد،ماه رونیب به پنجره از نگاهم

 .کامله ماه گهید روز چند

 

 .شدم بلند تخت از ترس با

 هانزدم،ناگ صدا رو مامان بلند یصدا کالسم،باین قصر داخل که نبود حواسم

 .ستمین خونه داخل که دمیفهم تازه من و شد داخل مهیند و شد باز در

 گفت اومد سمتم به تعجب با مهیند

 !افتاده؟ یاتفاق چه:

 اتاق زا و رفت در سمت به گم ینم یزیچ دید که یقیدقا از نگفتم،بعد یزیچ

 .شد خارج



 

 

 کامل مرگ یها امشب،نشانه)بودم دهید که یخواب سمت رفت فکرم

 جادو،اما یها حصار از یشویم ،ازادیشو کامل که یشود،هنگامیم

 !(است نیکم در مرگ...بدان

 .اومد باال آگاه خود نا دستم

 .بود امده دیپد یبیعج ی نشانه دستم کردم،کف تعجب دستم دنید از

 !تاج کی

 و شد داخل مهیند و شد باز در ،که بودم کردن فکر مشغول چقدر دونن ینم

 گفت

 بانو دیکن شروع رو ناتتونیتمر دیبا امروز:

 !کنم؟ کاریچ دیبا االن خب اریبس+

 گفت و کرد خارج رو ییها لباس کمد از مهینو

 .میبر آموزش طیمح سمت به تا دیبپوش هارو نیا:

 

 .کردم حرکت مهیند دنبال به لباس دنیپوش از بعد



 

 

 و بودن مرد کردم،همه تعجب یلیدم،خیرس نظر مورد طیمح به که یهنگام

 !نبود یدختر از یاثر

 گفت که ستین نجایا یدختر چرا دمیپرس مهیند از تعجب با

 ها مرد اما ندارن یرزم اموزش به یازین و دارن ییجادو یروین ها دختر:

 ییجادو یروین شما چون باشن،و داشته هم یا اماده بدن دیبا روین بر عالوه

 .دیکن نیتمر دیمجبور یندار

 .دادم تکون یسر

 و جبتع با یا م،عدهیرفت بود پا بر آموزشگاه وسط قایدق که یچادر سمت به

 مهمراه که یا مهیند نگاه داخل ی،حت کردنیم نگاه نفرت و خشم به یا عده

 .بود نفرت از پر هم بود

 ودب نشسته یشکوه با یصندل یرو که یجوان مرد دنید با میشد وارد یوقت

 .کردم تعجب

 !کنن یم نیتمر شما شیپ امروز از یفان آدم نیور،ایجون جنابیعال:



 

 

 از نگفتم،قبل یزیچ اما شدم یعصب یفان آدم دنیشن از چرا دونم ینم

 مرد ونم،ایکن یم مالقات سپاه کل ی فرمانده با که بود گفته مهیند ورودمون

 گفت و شد رهیخ من به یپوزخند با

 ییبال ممکنه شب که رهیادبگی فنون یکم امروز کامله،بهتره ماه امشب:

 !ادیب سرش

 ادرچ از حرف نیا گفتن با مهیشما،ند با شونیا کردن آماده پس ،حتما بله:

 !شد خارج

 صبح 7 ،از ستین ینظم یب از ینجا،خبریا: گفت و برگشت سمتم به مرد نگاه

 !یکن شروع رو نتیتمر تا رونیب میبر بهتره. یباش نجایا دیبا

 

 یزیم سمت به برگشت سمتمون به ها نگاه هم باز چادر از شدنمون خارج با

 یها سالح انواع که انداختم زیم به یقیدق رفت،نگاه بود محوطه وسط که

 .نبود زایچ جور نیا و تفنگ از یخبر ،اما بود یمیقد

 .شد دهیکش یا یمشک ریشمش سمت به رمیخ نگاه

 گفت دید که رو ام رهیخ نگاه

 .نداره رو کنترلش ییتوانا یکس هر قدرته از پر ریشمش اون:



 

 

 .خوام یم رو همون من:

 !ستین ممکن یزیچ نیهمچ:

 .کرد لمس رو اون ی غهیت دستم و رفتم ریشمش سمت به بهش توجه بدون

 شد بلند فرمانده نه ادیفر

 .نشد یخبر اما بستم رو هام چشم ترس با

 یرو بر که شدم رهیخ دستم به تعجب با کردم باز هامو چشم آروم آروم

 ی غهیت یرو خونم از یا قطره و بود اومده دیپد یکوچک زخم انگشتم

 .شد جلب خونم به توجهم بود ختهیر ریشمش

 .داخلشه سبز از ییها رگه و ستین کامل قرمز خونم کردم حس

 یرو و اومد باال ریشمش و شد محو خون که کنم نگاه شتریب دقت با خواستم

 .نشست دستم

 .کرد یم نگاهم تعجبم با فرمانده

 !فتاده؟ین برات یبیعج اتفاق حاال تا:دیپرس ازم

 !؟یچ یعنی:



 

 

 !ستین یمعمول انسان کی یها ییتوانا از که یبد انجام یکار:

 .افتاد یم یاتفاقات اوقات یگاه:

 کرد زمزمه لب ریز تعجب با

 !باشه؟ داشته ییجادو قدرت ممکنه یعنی:

  ایب من دنبال میکن شروع رو ناتیتمر بهتره داد ادامه بلند یصدا با

 گفت انداخت ریشمش به ینگاه

 !اریب همراهت هم رو نیا:

 رفتهگ نفسم رفتم سمتش به دو کرد،با تند مبارزه دونیم سمت به هاشو قدم

 گفت بلند یصدا با و زد بهم یبود،پوزخند

 !نجایا ایب دیوید:

 بده شبه رو یمعمول نایتمر گفت و پسر سمت کرد ،رو اومد سمتمون به یپسر

 اب ندارم وقت من ستین مهم یداد هم شتریب یبد توانش حد در کن ی،سع

 !بزنم کله سر یمعمول یها آدم

 .زد سمتم به یپوزخند بعد و



 

 

  گفت برگشت سمتم به پسر اون فرمانده رفتن با

 !میکن شروع بهتره:

 :گفت افتاد دستم داخل ریشمش به نگاهش حرف نیا گفتن با همزمان

 زده دست بهش یهرکس حاال تا!؟یاورد دست به یچجور رو ریشمش نیا

 یروین که یافراد توسط فقط ریشمش نیا گنیم شده،همه خاکستر به لیتبد

 !شهیم کنترل دارن اهیس

 

 .دادمیم گوش هاش حرف به تعجب با

 .ناتیتمر سر میبر بهتره گفتم تنها

 به یبر بهتره گفت شد کیتار هوا یوقت داد بهم یمختلف یها نیتمر شب تا

 !خطرناک و کامله ماه امشب قصر

 

 

 

 

 



 

 

 فک به ی،نگاه دمیکش گوشم به رو شد،دستم یم اکو سرم داخل غیج یصدا

 .بود شده سیخ خون از که انداختم دستم

 !دمیکش یقیعم غی،ج کردم باز رو هام چشم ،آروم بود نیسنگ هام پلک

 !داشت یمختلف یها در که بودم یاتاق همون داخل

 .شد جلب بود اون یرو دیسف و اهیس سنگ که یدر سمت به نگاهم

 .شدم دهیکش در سمت به من و شد باز درش که شد یچ دونم ینم

 .داخل سمت به شدم دهیکش اما نشم داخل تا گرفتم وارید به رو دستم

 نگس کی با یاتاق انداختم بودم داخلش که یمکان بر دور به رو نگاهم آروم

 .داشت قرار یمشک یا حلقه اون یرو که بزرگ

 .شد ظاهر روم به رو درست حلقه ناگهان

 دوجو به دستم داخل یوحشتناک کردم،درد دستم رو حلقه اما چرا دونم ینم

 .اومد

 . زدم یغیج درد از

 حلقه از یاصر دمید و کردم دستم با یرفت،نگاه نیب از سرعت به درد

 .ستین



 

 

 ترس از روم به رو درست یترسناک یعصا دنید با اوردم باال که رو سرم

 .شدم خشک

 گفت یصدا

 .برس قدرت به و اریب باال را دستت:

 .اومد باال دستم نبود امیاخت تحت بدنم

 !شدم هوش یب و شد اهیس هام چشم عصا لمس با

............... 

 .شدم داریب خواب از ادیز یتشنگ احساس با

 عصا اون یعنیبود، خواب همش یعنیانداختم، بر دور به ینگاه ترس با

 نداره؟ وجود

 .بود نشده صبح 6 هنوز کنم فکر ، بود کیتار هنوز هوا

 .بخورم آزاد یهوا خواست یم دلم

 !؟یچ فتهیب یاتفاق برام داشت،اگه برم ترس اما

 و ایدر به زدم بود،دلمو شده زنده دلم تو یبیعج شجاعت چرا دونم ینم

 .محوطه سمت به رفتم



 

 

 

 .داد یم بهم یبیعج آرامش شدیم له پام ریز که ها برگ خش خش یصدا

 !بود کامل ،ماه انداختم اسمون به ینگاه

 انداختم ینگاه برم و دور آورد،به خودم به منو شاخه خوردن تکون یصدا

 !افتادم نیزم به ترس از کنارم درست یکس حضور ،با

 !آشامه خون دمیفهم ششین یها دندون از

 هاله بعد و کردم احساس خودم در رو سرما از یموج که شد چطور دونمینم

 یصدا جادیا و آشام خون اون شدن پرت باعث شد،و خارج بدنم از یآب یا

 !انداختم بدنم به ینگاه تعجب با شد یبلند

 !داشتم؟ جادو هم من یعنی

 

 .ردندکیم نگاهم تعجب با کالس،همهین یاومدن،حت رونیب همه بلند یصدا از

 گفت بلند یصدا با کالسین

 !خبره؟ چه نجایا:



 

 

 و رفت سمتش به سرعت با شد دهیکش آشام خون اون سمت به رشیخ نگاه

 .گرفت رو لباسش ی قهی

 گفت تیعصبان با

 سرش ییبال اگه خبره چه نجایا!،هان ادین رونیب یکس کامل ماه نگفتم مگه:

 !؟یچ ومدی یم

  بودن کرده سکوت همه

 گفت من سمت اومد تیعصبان با

 !؟یرونیب چرا:

 گفتم اومد یم رونیب چاه ته از انگار که ییصدا با

 که شد یچ دونمینم کرد حمله بهم موجود نیا بخورم،که هوا بودم اومده:

 .شد خارج بدنم از یا یآب ی هاله

 گفت شد لیتبد تعجب به تشیعصبان

 !یآب ی هاله:

 رفت باال ها زمزمه



 

 

 ...هیچ جادوش یعنیداره، جادو شده،اون آزاد جادوش:

 .برد قصر سمت به و گرفت رو دستم کالسین

  گفت نشوند تخت یرو رو من

 !یداشت یحس چه:

 گفت که کردم نگاهش تعجب با

 پاسخ لرزون یصدا با ؟یداشت روتین شدن آزاد موقع یحس چه:

 بدنم از یآب ی هاله اون بعد و کردم حس بدنم داخل یمیعظ یسرما:دادم

 . شد خارج

 خوا ینم دلم اما چرا دونمینم!بکشنت بخوان ن،ممکنهیکاتر یخطر در:

 !نکشن؟ منو تا میبد انجام دیبا یکار چه: گفتم ترس با. یریبم

 دمیپرس تعجب با. باال یها مقام با ازدواج:

 هام چشم داخل!کنه کارو نیا یمعمول آدم کی یبرا حاضر یک ،یک اما: 

 .کنم یم کارو نیا من گفت و کرد نگاه

 !شد خارج اتاق از و

 .،بودم بود گفته که یا جمله ریدرگ



 

 

 ؟...کالسین و من یعنی

 .رهیبگ آروم افکارم تا بستم رو چشمام و دادم تکون رو سرم

 .رفتم فرو یقیعم خواب به که بود یک مدونمین

 

 :گفتیم که دیچیپ سرم داخل ییصدا

 کن کسب

 بود اقتتیل که را یدانش

 گرفتند تو از و

  را یکاران انتیخ کن نابود

 !کردند ترد را تو که

 

 ...فردا از کردمیم حس ؟اما چرا دونم ینم

 

 



 

 

 برخورد یسخت جسم با که خودم وول جام تخت،داخل اومدن نییپا حس با

 با و رفتم یبیعق کالسین دنید با و کردم باز رو هام چشم ،آروم کردم

 .خوردم نیزم بلند یصدا

 ی،آییآ:

 .دیخند بلند یصدا با کالسین

 یمن رو و بود بلد دنیخند نمیکردم،ا نگاهش تعجب با و آوردم باال رو سرم

 کرد؟

 گفت و شد سخت اش افهیق ام رهیخ نگاه دنید با

 رهبهت اما!یدار جادو تو که ادین ادشونی تا  کنم یم اصالح رو افراد ذهن من:

 !یبش حفاظت تا میبخور وندیپ تو منو

 !نفهمه؟ یکس که میبخور وندیپ یچجور!؟یچجور:

 .سمیوا هم من گفت و ستادیا 

 اشارش انگشت یرو رو اشارم انگشت و اومد سمتم به شدم بلند

 هک کردم حس عصا به نگاه شد،با ظاهر کنارش در یدیسف یگذاشت،عصا

 .منده قدرت العاده فوق اون



 

 

 زمزمه رو یکلمات آوردم ینم در سر اون از یزیچ که یزبون با کالسین

 .کردیم

 خون و شد یزخم کالسین و من دست  و گرفت شکل ما دور یا حلقه ناگهان

 د،یچک نیزم بر هامون

 زا سرعت به مثلت بعد شدن،و بیترک هم با و رفتند هم سمت به هامون خون

 .رفت نیب

 گفت کالسین

 !یمن ی مهین االن تو ایدن نیا قانون شد،تو تموم:

 تگف بود درونش تیعصبان و حرص یکم که ییصدا با که نکردم نگاهش

 !کن؟ نگاهم یزن یم حرف بامن یوقت نگفتم بهت مگه:

 داد ادامه بلند یصدا با و خوبه گفت لب ریز که آوردم باال رو سرم

 !مفهمومه؟ یمن ی مهین تو که بفمه دینبا کس چیه

 !بله:

 .شد خارج اتاق از و داد تکون یسر



 

 

 السکین به هروقت چرا دونم ینم.شدم ولو تخت یرو و دمیکش آسوده ینفس

 یبیعج ترس رسمیم

 .کنمیم دایپ سمتش یبیعج کشش و رهیگیم فرا رو وجودم 

 

 محل به دیبا که اومد ادمی اما بزنم یگشت قصر داخل خواست یم دلم

 !برم ناتیتمر

 .کردم تند قصر ی دروازه سمت به هامو قدم

 نیتمر ی محوطه سمت به رو خودم دو با شدم خارج دروازه از یوقت

 .بشه یعصبان فرمانده و نکنم رید وقت کی که رسوندم

 زد خشکم جام سر ترس و تعجب از دمید که یزیچ با اما

 

 

 

 



 

 

 از ییها رشته و بود یمشک و قرمز از یبیترک که آسمان در ییگو دنید با

 حضور محل در شبید که بود رفته یافراد سر داخل و بود اومده رونیب اون

 .کردم تعجب داشتن

 .بود هم کالسین

 به ور خودم سرعت با بود سرش یباال درست یگو و نبود سمتش یا رشته اما

 .رسوندم سمتش

 !خبره؟ چه نجایا:

 گفت اخم با و برگشت سمتم به کالسین

 !یکنیم کاریچ نجایا تو:

 گفت که کردم تکرار دوباره رو سوالم

 ...سف هر که هیگو هی نیا:

 اون از یکی تنها و داره اون از یکی یپادشاه: داد ادامه و خورد رو کلمش

 !تهس شر و ریخ یروین منبع گنیم و نکرده داشیپ کس چیه هنوز که هست

 !کنه؟یم کاریچ یگو نیا:دمیپرس تعجب با



 

 

 ی،رو رو یروب ذهن یها طلسم انواع که هیروب ذهن یگو هی یگو نیا:

 !کنهیم اجرا تیجمع از باال یها تعداد

 !ه؟یچ یروب ذهن طلسم:دمیپرس تعجب با

 ها طلسم ی همه با یزود به هست وقت:داد پاسخ و زد سوالم به یلبخند

 ...فقط! ستین یجنگ یها نیتمر به الزم گهید! یشیم آشنا

 یچ فقط:

 دایپ یزی،چ یباش داشته هم ییجادو ی لهیوس دیبا شهیم فعال روتین یوقت:

 !؟ینکرد

 !شه خبر با عصا اون وجود از خواستم ینم ،اما چرا دونمینم

 رو یکلمات ناخودآگاه طور به که کرد حرکت سمتم به ها رشته اون از یکی

 .کردم زمزمه

 ونا سمت به و شد خارج دستم از بود نازک اریبس که ییطال رنگ به یا هاله

 .شد یمتالش اون رشته به هاله اون برخورد با رفت رشته

 !بود؟ یچ گهید هاله نیا: دمیپرس کالسین از تعجب با

 .کنهیم دفاع تو از وجودت یجادو:



 

 

 طلسم گنیم شد خارج دستت از که یزیچ نیا به!هاله؟:داد ادامه خنده با

 !جون دختر

 . دمیکش موهام به یدست تعجب با

 .میرفت قصر سمت به باهم شد تموم کالسین کار که نیا از بعد

 .بود شام خوردن موقع و بود رفته یتارک به رو هوا

 !میرفت بود شده دهیچ رنگارنگ ییها یغذا با که یسلطنت زیم سمت به

 قشاتا به رو من بعد یساعت گفت ها مهیند از یکی به کالسین شام از بعد

 !کنه ییراهنما

 !داره ارمکیچ کالسین که کردمیم فکر خودم با و رفتمیم باال قصر یها پله از

 .بروم حمام به گرفتم میتصم.شدم اتاق وارد یوقت

 به ینگاه تعجب ،با شدم رو به رو یبزرگ ی نهیآ با شدم حمام وارد یوقت

 گفتم خودم با و انداختم هام چشم

 داخلش سبز از ییها رگه االن اما بود یآب من یچشما شیپ روز چند تا:

 .داشت وجود

 



 

 

 

 

 .شد باز اتاق در که بودم موهام کردن خشک مشغول

 .شد وارد مهیند و

 .دیبر پادشاه اتاق به بانو،وقتشه:

 .میکرد حرکت کالسین اتاق سمت به اون با و.گفتم یا باشه

 .زد در به یا تقه مهیند

 ا،داخلیب:

 گفت و نشد وارد خودش کرد،اما باز رو در مهیند

 !ممنوعه اتاق نیا به ما ورود:

 شد رد صورتم کنار از درست یطلسم که گذاشتم اتاق داخل را پام آروم

 .شد عصا جذب طلسم و شد ظاهر کنارم عصا شهیهم برعکس دفعه نی،ا

 .کردیم نگاه عصا به یفراوان تعجب با که افتاد کالسین به نگاهم

 دمینفهم رو شیمعن که شد خارج دهنش از یا جمله

 !طانیش یعصا:



 

 

 !؟یچ:

 !؟یکرد دایپ کجا از رو عصا نیا:

 تو!نیکاتر ینشد نابود لمسش با چطور:داد ادامه! بود سکوت تنها جوابم

 !یباش دورگه کی دیشا کردمیم تصور که یهست یزیچ اون از فراتر

 ؟یچ یعنی!دورگه؟:دمیپرس تعجب با

 سال ات یکن ها طلسم نیتمر به شروع دیبا نیکاتر! جادوگر و انسان یعنی:

 میتعل معروف یها استاد نظر ریز و یبش یجادوگر ی مدرسه وارد ندهیآ

 !ینیبب

 باور قابل ریغ برام اتفاق از حجم نیکردم،ا ینم درک رو جمالتش مفهوم

 .بود

 شستن قلبم یرو سرما از یریحر کی دستش لمس گرفت،با رو دستم کالسین

 .اومد لبم یرو یلبخند و

 .کردینم درک رو حسم

 !ستادیا یوارید یرو روبه و شد خارج اتاق از من با



 

 

 ودنب مفهوم برام که یکلمات ، شد ظاهر یا یدست چوب دستش داخل ناگهان

 .کرد زمزمه رو

 .بود شده ظاهر دروازه کی یبزرگ به یدر وارید یجا به بعد یا هیثان

 !میشد وارد ما و شد باز در

 هزند ییگو و کردندیم حرکت که انداختم ها ینقاش و ها یکاش به ینگاه

 !بودن

 .شد لیتبد یرنگ یآب و فاخر لباس به و کرد ریتغ سرعت به کالسین لباس

 .گرفت شکل اون یرو ینافهوم کلمات و شد یمشک دست کیمن، لباس اما

 گفت و کرد نگاه لباس و من به تعجب با کالسین

 االن ماا! یکنیم فکر که هست یزیچ اون از تر بزرگ یلیخ ما یایدن نیکاتر:

 ! یبمون امان در تا یکن یادیز یها نیتمر و تالش دیبا

 !کنم؟ دیبا کاریچ:

 باشهن باز کتاب کی مثل ذهنت تا یریبگ ادی رو یروب ذهن یها طلسم بهتره:

 !بخونتش بتونه یهرکس و

 



 

 

 

 .شدم داریب خواب از یادیز یصدا و سر با

 جیگ سرم که شم بلند جام از رفتم،اومدم خواب به که بود یک دونم ینم

 .رفت

 .شدیم دهیشن قصر داخل ادیفر یصدا.شدم خارج اتاق از زحمت هزار با

 .کردم حرکت صدا سمت به

 اون چرا فتهیب اتفاقات نیا ممکنه یدونست یم کالس،توین توعه ریتقص ها نیا:

 !یآورد قصرت به رو دختر

 .بود من مورد در سخنانشون که دمیفهم ها حرف نیا دنیشن با

 یم رو مقامم بزرگ پادشاه وگرنه نداشتم یا چاره شدم قربان،مجبور:

 !دیفهم

 !بمونه ینطوریا شهینم شه گرفته دیبا دختر اون یها قدرت:

 میدب آموزشش دی،با دهیرس مقام نیا به مجمع دییتا بدون اون قربان شهینم:

 !بشه تست و بره مجمع به تا

 !بده دست از هاشو  قدرت نشد قبول اگر



 

 

 !ببرم من بده رو دختر اون کالسین نکن یکار تو:

 !قربان کنم ینم یکار نیهمچ من نه:

 .شد بلند کالسین ادیفر یصدا که بودم دادن گوش مشغول

 هل گهید مرد چند و کالسین دنید با و شدم اتاق وارد اما چرا دونم مین

 !شدم

 .کنه طلسم رو کالسین خواست یم مرد اون

 گفت سرم داخل یسرد یصدا ناگهان

 !کن نبود رو ،همه ریبگ رو بکش،قدرتشون:

 .شد ظاهر کنارم عصا یچطور و یک دونم یشد،نمیم یخال داشت ذهنم

 گفت صدا اون دوباره عصا لمس با

 .ببرشون نیب کن،از نابودشون:

 سطتو که فرستاد یطلسم سمتم به ها مرد اون از یکی که شد یچ دونم ینم

 .شد جذب عصا

 .هارا قدرت کن کن،جذب نابود:



 

 

 ان ی همه و شد خارج طلسم 6 عصا از زمان هم و کردم ی زمزمه اریاخت یب

 .کرد حرکت مرد ان سمت به ها

 یا یدست چوب با و داد یخال جا ها طلسم یجلو از یا حرفه صورت به اون

 .کرد منحرف هارا ان از یکی بود دستش در که

 دیچیپ سرم داخل کالسین یصدا

 !باش آروم نیکاتر بسه نه:

 گفت سر یصدا اون کالسین حرف اتمام از بعد همزمان

 !ببر نیب ،از کن نابود:

 .کرد خورد بر شکمم به درست و اومد سمتم به یطلسم ناگهان

 !شدم هوشیب هم باز و شدم پرتاب عقب به متر چند

 

 

 !دیچیپیم سرم داخل اطراف یصداها

 ظتمحاف ازش درونش یجادو نگفتم مگه!دینزن بهش یبیآس نگفتم مگه:

 !اد؟یب سرتون ییبال چه بود ممکن دیدونیم کنهیم



 

 

 .زدیم هارو حرف نیا داشت که بود کالسین

 شد بلند کالسین ادیفر یصدا ناگهان

 !ه؟یچ عصا اون یدون ینم مگه!نزن دست عصا اون به:

 !رهیمیم صاحبش بجز بزنه دست عصا اون به یهرکس

 !کردم تعجب بودم دهیفهم عصا درمورد که یاطالعات از

 !هستم؟ عصا صاحب من یعنی

 و ومدا سمتم به بازم یها چشم دنید با کی،ن کردم باز رو هام پلک یسخت به

 گفت

 !ن؟یکاتر یخوب:

 .نداشتم زدن حرف یتوان

 .دادم تکون رو سرم یآروم به

 من یور رو طلسم نیا که یکس اون سمت به دید رو حالتم نیا یوقت کالسین

 !دیکوب صورتش به یمشت و رفت بود کرده اجرا

 !شد بلند مرد اون ناک درد ادیفر یصدا



 

 

 ارهد یروب ذهن کالس،مسابقاتین:گفت بود تر ریپ همه از که ها اون از یکی

 یخوا یم چطور دختر نیا با کنن،تو شرکت دیبا سفرا ی همه!شهیم آغاز

 !؟یکن شرکت

 ییجورا هی دیشا و نداشتم یخوب حس اصال مرد نیا به نصبت چرا دونم ینم

 !بودم متنفر ازش هم و دمیترس یم ازش هم

 گفت جوابش در کالسین

 !اعظم ریسف کنهیم شرکت مسابقه نیا داخل هم نیکاتر:

 !.دونهینم جادو از یزیچ چیه اون یچجور اما:

 آماده کت موقع اون تا گسید دوماه مسابقات دونم یم من که ییاونجا تا:

 !شهیم

 !نشده دییتا هنوز اون اما:

 من ههمرا و دورگه کی عنوان به انهیمخف بعد و شهیم تست مسابقات از قبل:

 !میکن یم شرکت باهم

 !نمتونیبیم گهید ماه میریم نجایا از ما ، باتو تشیمسئول پس:

 گفت یپوزخند با و من سمت به برگشت



 

 

 ،مراقب یداد تاحاال که هست ییزایچ نیا از تر ترسناک یلیخ ایدن نیا:

 !نهیکم در باش،مرگ

 نام ریسف بودم دهیفهم که افراد اون ی هیبق افتاد،با تنم به یلرز حرفش از

 ! شدن اون وارد و رفتن نهیآ سمت دارن،به

 .!بود فکر در غرق قایعم که انداختم کالسین به ینگاه

 

 

 .بستم رو اتاق در

 !دادم هیتک در به و نشستم نیزم یرو همونجا

 اومد؟ سرم بال نیا چرا!بود یچ من ریتقد

 !شد شروع میسالگ 81 تولد از یهمچ گفتیم بهم یبیعج حس

 !هیشکل چه نمیبب و نمیبب دقت با رو عصا خواست یم دلم شدم بلند

 واه و نیزم نیب معلق روم به رو درست کردم فکر عصا به که یا لحظه همون

 .شد ظاهر



 

 

 یها دود یگو داخل و بود روش یمشک ییگو که انداختم عصا به ینگاه

 .بود یرنگ یطوس

 .داشتن ادامه عصا نییپا تا و بودن شده دهیتن مار دو یگو یرو بر

 .نبود نطوریا اما زندن ها اون کردم حس ها مار لمس با

 .گرفتم دستم در رو عصا

 .بدم سر یا خنده شد باعث که شد بدنم وارد یانرژ و روین از یموج

 .دونستم ینم رو خندم نیا لیدل

 .افتاد کتاب ی قفسه به نگاهم

 !خوندم رو کتاب هر اسم و رفتم سمتش به

 اه،جذبیس یموجودات،جادو ،انواعیروب جادو،ذهن ی مقدمه

 ...جادو با ییروبان،آشنا کنندگان،ذهن

 .دمیکش رونیب قفسه از رو اهیس یها جادو کتاب اما چرا دونمینم

 .دمیکش گرفتش خاک و یمیقد جلد به یدست

 .شد اتاق وارد سرما از یموج کردم حس کردم باز که رو کتاب



 

 

 و دیشکیم یفرض یمثلث و دیکنیم ظاهر را خود یعصا ابتدا=طانیش مثلث)

 سطتو که یطلسم ،هر دیخوان یم بلند یصدا با و یونانی زبان به را طلسم

 (.کندیم حرکت سمتش به شتریب یقدرت با دیایب شما سمت به دشمن

 .گرفت رو وجودم ی همه وحشت طلسم نیا خوندن از

 .کردم یبعد طلسم خوندن به شروع

 ثدرت ها زبان تنها و شهیم اجرا مختلف یها زبان به طلسم نیا=زا توهم)

 نیتر یقو با را یطلسم هر...  زبان و الف زبان بخشن یم بهش یمختلف یها

 سبب، دیکن اجرا دشمنات یرو بر رو طلسم نیا که یکنند،هنگام یم ادا روین

 ییگو شود ظاهر شیبرا یوحشتنکار صورت به ترسش نیتر بزرگ شودیم

 !(است یواقع انگار

 .بستم رو کتاب ترس با

 ! دیلرز یم هام دست وحشت از

 .شد اتاق وارد کالسین و شد باز در ناگهان

 .دش خشک کتاب به نگاهش اومد،که سمتم به تیوضع اون داخل من دنید با

 گفت تیعصبان با بعد یقیدقا



 

 

 !کنهیم کاریچ نجایا کتاب نیکت،ا:

 

 .شد جلب قرمز و یمشک یگو همون به نگاهم

 یموج کردم حس کردم،ناگهان لمس رو یگو و رفتم سمتش به چرا دونمینم

 .بود رفته یدیسف به رو یشد،گو بدنم وارد روین از

 گفتیم که شد بلند کالسین ادیفر یصدا

 !شهیم نابود مردگان یایدن اون جذب کت،با نه:

 .شدینم جدا یگو اون از دستم کردمیم یهرکار

 .دیکش مخالف جهت به رو من و دیدو سمتم به کالسین

 .زد خشکم ترس از دمید رو دستم یوقت اما. شدم جدا یگو از بالخره

 .بود شده هک شاهرگم یرو یکلمات و بود شده اهیس کامل دستم

 گفت ناباور کلمات اون دنید با کالسین

 !شه ریسف کیسفرا، مجمع دییتا بدون یممکنه،کس چطور:

 !هیچ گهید ریسف!ر؟یسف: دمیپرس تعجب با



 

 

 گفت و شد دوبرابر کالسین رتیح

 !کت؟ گفتم یچ من یدیفهم تو:

 ؟!دمیفهم یم دینبا گهید آره:

 یها ریسف به دیبا!شهیم فعال داره هاش قدرت یزود نیهم من،به یخدا:

 .میبد خبر گهید

 .شد خارج اتاق از سرعت با و گرفت رو من دست

 !افتاد؟ یم داشت یاتفاق ،چه بگم یچ دونستم ینم تعجب و ترس از

 !ستادیا یا نهیا ی رو روبه و شد اتاق وارد کالسین

 ریوتص بعد یقیدقا و برداشت موج نهیآ ی صفحه گفت رو یطلمس وار زمزمه

 .شد دهید نهیآ داخل یمرد

 دییتا بدون شده ریسف نفر کی، افتاده یبیعج ،اتفاق کن خبر رو ،مجمع وید:

 .دیایب من قصر به!مجمع

 .برگشت خودش حالت به دوباره نهیآ سطح

 گفت و برگشت سمتم به کالسین



 

 

 دب و خوب اتفاقات ممکنه شب! نکن فکر زیچ چیه اتاقت،به داخل برو کت:

 !فتهیب یادیز

 .کردم حرکت خودم اتاق سمت به و گفتم یآروم ی باشه لب ریز

 داخل قطار سوت یصدا وقت چند از بعد گذاشت اتاق داخل رو پام که نیهم

 .دیچیپ گوشم

 .شدیم ریسراز گوشم از که کردمیم حس رو خون یگرما

 مقام نیا به نبود قرار تو!جون دختر نبود من یها برنامه داخل نیا!نه،نه:

 ! باش منتظرم اد،ی یم سراقت به یزود به مرگ!  یبرس

 .بعد و دادم سر یبلند غیج

 !رفتم یهوش یب عالم به

 

 

 

 رمس بود ییبال چه نیاومد،ا سراغم به تعجب و ترس مثله یمختلف یها حس

 .اومد



 

 

 .ادی یم سرم ییبال چه یعنی

 یایدن هب من چرا کالس،اصالین افتاده یاتفاق چه:گفتم و کردم کالسین به رو

 !ادی ی من سر داره ها بال نیا ،چرا اومدم شما

 رتیح و تعجب با دیشن یم زبونم از رو اسمش بود اول بار که کالسین

 که نفر کی شدن ریسف اما ممکنه زیچ همه ایدن نیا ین،تویکاتر دونمینم:گفت

 ...!دیشا ستین یمعمول اصال!اومده نیزم از

 .نداد ادامه گهید رو جملش

 فرصت شتریب ماه کی،یش اماده دیکت،با:گفت یا یجد لحن با من به رو

 تقدر! یبش مردود سفرا آزمون داخل اگه!فتهیب ممکنه یاتفاق هر!  یندار

 !یاری ینم دووم هم روز کی و رنیگیم رو تییجادو

 گفت و زد یبخش آرامش لبخند که گرفت فرا رو وجودم تموم ترس

 ندرومین جادوگر کی تو ندهیآ ماه کی ،تا ارمی یم برات هارو معلم نیبهتر:

 !کت یشیم

 !شد ختهیر شیآت یرو که شد یآب مثله لبخندش و حرف

 گفت که شم خارج اتاق از خواستم



 

 

 دنب آموزشت قراره که ییکسا گهید ی،ساعت دنبالت فرستم یم رو دمهین:

 !کت نکن دمیام نا! انی یم

 

 .شدم خارج اتاق از و زدم بهش یمضطرب لبخند و بستم رو هام چشم

 سرپ سه و دختر دو و شد باز سالن در که رفتم یم خودم اتاق سمت به داشتم

 . شدن وارد

 نقش دو ،هر خورد من به و اومد سمتم به سرعت با یدختر لحظه همون

 !کردن نگاه ما به تعجب با نفر پنج اون نگاه و میشد نیزم

 !دارم اون با یدور ییآشنا کردم حس افتاد دخترک به که نگاهم

 .شد بلند و اومد خودش به من ی سرفه یصدا با که بود شده من ماته هم اون

 .کرد حرکت یباوقار یها قدم با و کرد یخواه عذر یآروم یصدا با

 .داشتم دختر نیا به یبیعج حس

 و شدم بلند سرعت به افتادم نیزم یرو هنوز که دمید و اومدم خودم به تازه

 گاهن تو نگاهم آخر ی کردم،لحظه حرکت اتاقم سمت به و تکوندم رو لباسم

 .افتاد نفر پنج اون از یکی



 

 

 .!کردیم نگاه من به یبیعج نفرت و نهیک با دختر اون

 

 

 .کردم نگاه کالسین هیعصب صورت به ترس و تعجب با

 گفتم بهش رو

 شویمک شدم کنجکاو!دمید کتابخونه قفسه داخل رو کتاب نیا شه؟منیچ مگه:

 !خوندم

 گفت تیعصبان با

 ای دنخون با یحت!ستین آماده براش تو ،بدن اهیس هیها طلسم ناین،ایکاتر:

 و خودت یبرا یبد عواقب و شهیم کم یانرژ ازت هم کردنشون زمزمه

 !داره انتیاطراف

 .کردم تعجب کالسین یها گفته از

 گفتم بهش رو

 !بخونمش دینبا که دونستمینم:



 

 

 بهتره! نجاستیا هنوز جرا دونم ینم!دارن برش بودم گفته ها مهیند به:

 ! هستن منتظرت م،یبر

 .داد دستم به و آورد در کمد از یلباس

 !ایب و بپوش هارو نیا:

 !شد خارج اتاق از و گفت رو نیا

 !بود ییبایز لباس ، انداختم دستم داخل لباس به ینگاه

 !دمیپوش رو لباس و گرفتم قرار نهیآ یجلو

 .شد اهیس دست کی و کرد ریتغ لباس هم باز

 اون یرو یخطوط و شد یم یمشک فقط که شهیهم خالف بر دفعه نیا

 .شدیم داریپد

 .بود اومده وجود به ردا یها دنباله یرو بر دوسر یمار

 .شد اتاق وارد کالسین که بود لباس ی رو نگاهم

 ...چرا پس:

 .کرد رها نصفه رو جملش و دیلغز لباس یرو نگاهش



 

 

 .بود مشهود نگاهش داخل تعجب

 خودش دنبال به رو من و گرفت رو دستم و اومد سمتم به و نگفت یزیچ

 .کشوند

 .برد اتاقش سمت به رو من

 و فتادا هم دی،شا فتادین ی،اتفاق کرد زمزمه رو یطلسم میشد اتاق وارد یوقت

 .دونستم ینم من

 گفت و کرد من به رو

 تو کنن یم فکر اونها!هستن ها معلم نیبهتر هستن نییپا که یافراد نیکت،ا:

 یحرف چیه! یبگ ها اون به خودت ی درباره دیاین زیچ چیه!یا دورگه کی

 ؟یدیفهم یزن ینم بودنت ریسف از

 گفت که دادم تکون یسر تعجب با

 .میبر خوبه،:

 .میکرد حرکت قصر یها مهمان اتاق سمت به و گرفت رو دستم

 .ومدی یم گوشون و گفت یصدا



 

 

 سالن سکوت ما ورود ،با کرد باز رو در کالسین! منه ی درباره بود مشخص

 !گرفت فرا رو

 نشونیب هم فرمانده! کردن میتعظ جلوش و شدن بلند کالسین احترام به همه

 !بود

 

 ادشاهپ مخصوص یصندل یرو و داد تکون یسر تنها یجد ی افهیق با کالسین

 .نشست

 گفت یا هیثان از بعد

............... 

 مخصوص یصندل یرو و داد تکون یسر تنها یجد یا افهیق با کالسین

 .نشست پادشاه

 گفت یا هیثان از بد

 به یجادوگر میتعل و آموزش یبرا د،شمایدون یم خودتون که همونطور:

 !دیا اومده نجایا جونز دورگه

 .دیشیم مجازات یبخشش چیه بدون دیکن یخالف اگه



 

 

 !؟ مفهومه

  گفتن صدا کی نفر پنج اون

 !بله،سرورم:

 !دیکن یمعرف نیکاتر به رو خودتون ، خوبه:

 

 .کرد سکوت و دوخت من به رو نگاهش

 گفت و شد بلند فرمانده همه از اول

 و!مهست مردگان یایدن نگهبانان تمام ی فرمانده من دیدون یم که همونطور:

 !بدم ادی شما به رو یجنگ و یرزم فنون تمام که نهیا فمیوظ

 گفت کردیم نگاه من به نفرت با ورودش ی لحظه که یدختر اون

 که دمیم ادی بهتون و!دمیم ادی شما به رو اهیس یها جادو هستم،من نایال من:

 .دیکن کنترلشون چطور

 آگاهخود نا کردیم تیاذ رو من شهیهم که افتادم ییالنا ادیاسمش، گفتن با

 !شدم متنفر دختر نیا از

 گفت و شد بلند گهید دختر



 

 

 ذهن یها هستم،طلسم روب ذهن یها نژاد از یکی جز هستم،من مارتا من:

 !دمیم ادی شما به خطرناک و فیضع تا یقو از رو یب رو

 .زد من به یلبخند حرفش اتمام از بعد

 !نشست دلم به بیعج دختر نیا

 گفت و شد بلند ها اون از یکی.بود مونده مرد دو تنها

 یها طلسم آموزش من ی فهیهستم،وظ درمانگر کیهستم، توماس من:

 !شماست به یدرمان

 !هیمند قانون آدم بود ،مشخص نشست هاش گفته از بعد

 شد بلند خودش یمعرف یبرا هم نفر نیآخر و

 اروید تا کنم یم کمک شما به!  پرداز ذهن نیتر بزرگ! هستم سیمور ، من:

 !نفهمه رو شما افکار کس چیه تا دیبکش ذهنتون دور ییها

 گفت و کرد من به رو کالسین هاشون حرف شدن تموم از بعد

 !کن یمعرف رو ن،خودتیکاتر:

 گفتم ومدی یم در چاه ته از انگار که ییصدا ب



 

 

 !بردم یپ خودم یجادوگر به تازه که دورگه کی، هستم جونز نیکاتر من: 

 !نه ای گفتم خوب نمیبب که کردم کالسین به ینگاه

 .کرد بسته و باز دییتا ی نشانه به به چشماش و زد یمحو لبخند

 .شد بلند جاش از کالسین

 .شدن بلند هم افراد ی هیبق اون شدن بلند با

 گفت و کرد من به رو

 مادهآ تا یکن نیتمر دیبا شب مهین تا صبح از کنهیم امادت مهیند فردا از: 

 !یش

 .میشد خارج سالن از کین همراه و گفتم یا باشه

 .رفتم اتاقم سمت به

 !برد خوابم رفت بالشت یرو که سرم

 .رفتم در سمت به و کندم دل بالشت از خورد یم در به که ییها تقه با

 !شدم رو به رو مارتا با کردم باز که درو

 گفت و زد من به یلبخند



 

 

 .یباش داشته یا آماده ذهن دیمنه،با با کالست نیر،اولیبخ صبحت:

 .گفتم یا باشه و دادم رو جوابش

 کتاب تمام خودم دنیم ادی بهم که ییزایچ جز به خواست یم دلم بیعج

 !بخونم رو قصر ی کتابخونه یها

 !دمیپوش رو یمشک یردا همون و رفتم کمد سمت به

 گفتم و رفتم مارتا سمت به

 !میبر حاظرم من:

 گفت و دیخند طنتیش با

 !ذهنته تو یچ نمیبب میبر:

 .کردم حرکت دنبالش و دمیخند حرفش به

 گفت میرفت یم مبارزه سالن سمت به میداشت که همونجور

 !؟یآورد در سر جا نیا از چطور ن،تویکاتر:

 .خوردم جا سوالش از

 !طور؟ چه:



 

 

 .ینطوری،هم یچیه:

 .آورد قصر نیا به رو من پادشاه:

 اتاق در و گفت یا نداشتم،باشه اعتماد بهش چون بگم دروغ بودم مجبور

 .کرد باز رو مبارزه

 گفت میشد وارد یوقت

 .کت ریبگ قرار من یرو روبه:

 .ستادمیا روش روبه

 .شد قطع سرعت به اومد،درد سرم به یفشار کردم حس بعد یا هیثان

 .بود بسته هاش چشم که انداختم مارتا به ینگاه

 گفت من به رو

 !بفهمم تونم یم بخوام رو ی،هرچ هستم تو سر داخل االن کت،من:

 .گرفت فرا رو وجودم ترس

 ! کت یکن رونیب رو من کن یسع:گفت



 

 

  به مارتا طلسم ی زمزمه از بعد!  کردم زمزمه رو اون و گفت بهم یطلسم

 .شد پرت عقب

 .ادی یم خون داره شینیب از که دمید دمیرس بهش ی،وقت دمیدو سمتش به

 ؟!شد ینطوریا چرا دمیپرس ینگران با

 بدم ادی بهت بهتره! بهیعج یلیخ نیا یکرد رونیب یراحت به منو کت،تو:گفت

 !یبکش خاطراتت دور یمحافظت یها وارهید

 .میکرد نیتمر به شروع و گفتم یا باشه

 !افرد یبرا شیبق کت بسه گفت مارتا که میکرد نیتمر چقدر دونم ینم

 یدر به توجهم که رفتمیم اتاقم سمت به داشتم رفت و کرد یخداحافظ

 .شدم جلب یمشک

 !ممنوع ورود

 .شدم وارد و کرد قلبه ترسم بر یکنجکاو حس

 .کردم تعجب یمیعظ ی کتابخونه دنید با

 !کردم خوندن به شروع رو یروب ذهن از یکتاب و رفتم ها قفسه سمت به

 



 

 

 ...بعد هفته کی

................... 

 !کردم نایال خشم از پر صورت به ینگاه

 لباسش بود شده باعث بود کرده برخورد بهش من طرف از که یطلسم

 !بسوزه

 !فرستاد سمتم به رو یاهیس طلسم و اومد سمتم به خشم با

 از ماطالعات و بودم خونده رو کتابخونه یها کتاب شتریب هفته کی نیا یتو

 !میشد یمیصم حد از شیب مارتا با و بود شده ادیز یلیخ ایدن نیا

 با یونانی زبان به رو ،طلسم دمیکش یفرض یمثلث و کردم ظاهر رو عصام

 .کردم زمزمه بلند یصدا

 کرد زمزمه تعجب با نایال

 !طانیش مثلث:

 ریتغ دیرس مثلث به که بالفاصله یراحت به بود یارغوان رنگ ره که طلسمش

 .کرد حرکت نایال سمت به و داد جهت

 .کرد برخورد بهش طلسم و خورد جا نداشت رو حرکت نیا توقع که اون



 

 

 .شد دهیکوب سالن وارید به و شد پرت عقب به متر چند

 .آورد باال خون و کرد یا سرفه

 کردن چک یبرا سالن وارد کالسین که بود االن بود ساعت به ینگاه

 !بشه تیموقع

 .کرد نگاه نایال به ریمتح ییها چشم با شد سالن وارد یوقت

  گفت من ربه و رفت سمتش به

 !کت؟ افتاده یاتفاق چه:

  گفتم و انداختم باال یا شونه

 گشتبر رو طلسمش طانیش مثلث با کرد،منم استفاده من یرو اهیس طلسم:

 .دادم

 .خوند لب ریز یطلسم و کرد ظاهر رو عصاش

 . شد خوب نایال حال بالفاصله

 .شد متوقف کالسین هیعصبان یصدا به که ادیب سمتم به خواست

 !نایال رونیب برو سالن از! بسه:



 

 

 گفت و کرد من به رو شد خارج سالن از نایال یوقت

 !؟یریم ممنوعه ی کتابخانه به کت،چرا:

 گفت که کنم بیتکذ خواستم

 !یکرد پاک رو نگهبان یها جن اون ذهن چرا:

 گفتم بهش رو تیعصبان با

 که شدم یقو ،اونقدرینیبید،میباش مراقبم بچه هی مثله ادی یم بدم چون:

 .کردم طلسم رو نایال

 !داره یبد عواقب ها طلسم نیکت،ا نگرانتم من:

 کس چیه یول کشمیم دوش به رو زنت اسم که یمن من؟نگران نگران:

 !ست؟ین زیچ چیه ما نیب ی؟وقت!دونهینم

 

 گفت و گرفت قرار روم به رو اومد سمتم به تیاعصان با

 

............. 



 

 

 کس چیه یول کشمیم دوش به رو زنت اسم که یمن ؟نگرانیمن نگران:

 ؟!دونهینم

 !ست؟ین یزیچ چیه ما نیب یوقت

 گفت و گرفت قرار روم روبه و اومد سمتم به تیعصبان با

 ...نیهم که نکن یکار! بگو ن،واضحیکاتر تیخوا یم یچ:

 گفتم و شدم یعصبان

 بعد گهید ی هفته 3 کالسین دارم بودن یاضاف حس!هان؟ یچ نیهم که:

 ...رمیم شهیهم یبرا تست

 .دیماس دهنم داخل لبام،حرف یرو یها لب گرفتن قرار با

 .بود گرفته دندون به رو نمییپا لب و دیبوس یم رو من صیحر

 .رفت و انداخت بهم یقیعم م،نگاهیآورد کم نفس که یا قهیدق از بعد

 واستخ یم بود،دلم تینها یب کالسین به نسبت من کشش اما چرا دونم ینم

 !باشه کنارم شهیهم

 !دونستم ینم هامو حس نیا علت



 

 

 .بود اومده سراقم یدیشد درد سر

 .کردم حرکت قصر باغ سمت به

 ها گل از یکی یرو.اومدم وجد به رز یها گل دنید با. شدم گلخونه وارد

 !دمیکش دست

 .شد دهیبر و کرد ریگ گل غیت به دستم

 .شد خارج دستم از که کردم نگاه یخون به متعجب

 .قرمز و سبز از مخلوط یخون

 .ستادمیا ها شده مسخ مثله دفعه کی

 گفت مرد ای زنه یبرا نبود مشخص که ییصدا

 شود رهیچ تو بر خشم که هنگام آن:

  گرتید یرو شودیم آزاد

  تواندیم که یزیچ تنها گاه آن و

 ردیبگ را تیجلو

 !هاست مهین یجادو



 

 

 .شد قطع سرعت به صدا

 .فتگر رو گلوم یزیچ که انداختم در به ینگاه تعجب با.شد باز گلخونه در

 ی اماده ششین یها دندون که یآشام خون دنید ،با انداختم بهش ینگاه

 .بود گلوم داخل رفتن فرو

 !زد چنگ دلم به ترس

 و کرد برخورد آشام خون یها دست به که کردم زمزمه لب ریز رو یطلسم

 !شه جدا ازم شد مجبور

 زمزمه یونانی زبون به رو سرخ بیصل و کردم ظاهر رو عصام سرعت به

 !کردم

 !داشتم اهیس یها طلسم به یادیز ی عالقه اما چرا دونم ینم

 خون سمت به کنان چرخش و شد خارج عصا یگو از رنگ یارغوان یطلسم

 ...بعد و رفت آشام

 

................... 

 .کرد برخورد آشام خون شکم به



 

 

 .شد پرت عقب به یمتر چند

 ذهنم به سرد یصدا اون دوباره. بودن شده قرمز دست کی هاش چشم

 گفت و برگشت

 !کنن نابودت خوان یم که رو ییکسا ببر نیب از!کن بکش،نابود:

 !گرفت فرا رو ذهنم سردش ی خنده یصدا

 !اومد تر نییپا و نییپا بدنم یدما

 خارج دهنم از که یا کلمه نیاول با بگم، یزیچ آشام خون به خواستم

 !رفت یسرد به رو و اومد نییپا یمحسوس طرز به هوا یدما!شد

 .من سراغ یاومد چرا! یهست یک تو،:

 !کرد حمله سمتم به یقیدقا از بعد!شد رهیخ من به شیوحش یها چشم با

 .برگشت بدنم به روین عصا ی دوباره لمس با

 !کن نابودش:

 کنه،فقط نابود رو آشام خون اون یخواست عصا از که شد یچ دونمینم

 برخورد با و رفت آشام خون سمت به رنگ یطوس یطلسم که دمیفهم

 !شد خاکستر آشام خون!بهش



 

 

 .کردم کاریچ که دمیفهم و اومدم خودم به تازه

 .دمیکش یبلند غیج

 !شدم هوشیب بعد و

 ��کالسین#

 !شدم یعصب نیکاتر یها حرف از

 .مکارکردیچ دمیفهم تازه دمشیبوس که یوقت! بود چشمم تو همش هاش لب 

 .باشم دار خود تونم ینم اصال دختر نیا یجلو من

 !دارم کشش کت سمت به نقدریا چرا دمیفهم یم دیبا

 !رفتم ممنوعه ی کتابخونه سمت به

 !کردم حس رو کت یبو شدم که واردش

 حس بدنش یرو و کت اطراف شهیهم من که بود یی،بو قرمز رز یبو

 .کردمیم

 !تنشس میشونیپ یرو یظیغل اومده،اخم کتابخونه نیا به نکهیا حس با

 !شدم خارج کتابخونه از سرعت با



 

 

 . کردم باز شدت با رو اتاقش در. کردم حرکت کت اتاق سمت به و

 .آورد هجوم بهم دلهره شیخال تخت دنید با

 

............. 

 .کردیم نگرانم نیا و رفته کجا دونستمینم

 !بده نشون رو تشیموقع تا کردم اجرا یطلسم

 

 !نبود معلوم یزیچ و بود اهیس فقط زیچ همه اما

 !شدم خارج اتاق از

 !گرفت رو جلوم نایال که کردم حرکت قصر باغ سمت به

 .زد یبیفر دل لبخند

 وجود به درونم یخاص حس لبخندش اون به نسبت گهید چرا دونمینم اما

 !ومدین

 



 

 

 لدنبا تا فرستادم محوطه کی به رو هرکدوم و زدم صدا رو قصر یها نگهبان

 .بگردن نیکاتر

 

 .نشد بازوم یرو نایال دست که برم گلخونه سمت به خواستم

 !؟یکن یتوجه من به یخوا ینم:

 .شد خفه گلوم داخل حرفم ،اما بگم یزیچ خواستم

 

 .!بود دنمیبوس مشغول و داد قرار لبام یرو رو هاش لب تمام وقاحت با نایال

 

 .کردم زمزمه الف زبان با لب ریز یطلسم

 .کرد برخورد وارید به شدت با خودش شدو جدا لبام از نایال یها لب

 نیا از بود یا گهید زمان هر دی،شا کردم حرکت سمتش به تیاعصبان با

 !کردمیم استقبال کارش

 

 .بود اومده سرم ییبال چه دونمینم االن اما

 



 

 

 ییطال یها ،سوزن کردم زمزمه رو یطلسم. گرفتم قرار که روش به رو

 .شد ظاهر سرش یباال

 

 .شد دوخته هم به ها اون و کرد حرکت هاش لب سمت به من ی اشاره با

 .کردم صدا رو نگهبان بلند یصدا با

 

 گفتم اومد نگهبان یوقت

 .کنم مشخص رو فشیتکل بعدا من تا کن منتقلش قصر چال اهیس به:

 .کردم حرکت گلخونه سمت به سرعت با و نشدم نگهبان جواب منتظر

 .دیرس مشامم به یبد یبو گلخونه در کردن باز با

 

 .کردم حرکت رز یها گل سمت با

 .کردم حرکت سمتش به بود شد ختهیر نیزم یرو که یخاکستر دنید با

 



 

 

 سترخاک که دادم صیتشخ کردنش بو یکم دم،بایرس خاکستر کینزد یوقت

 !آشامه خون کی

 

 .بود افتاده نیزم یرو که خورد یجسم به چشمم ی گوشه

 !نهیکاتر که دمیفهم بدنش دنید کردم،با حرکت سمتش به

 !بود گرفته فرا رو وجودم ترس!دمیدو سمتش به

 !شده هوشیب ترس از که دمی،فهم کردم چک رو شیاتیح عالعم یوقت

 .کردم حرکت قصر سمت به و گرفتم آغوشم داخل رو نیکاتر

 !گشتیم نیکاتر دنبال داشت که دمید رو یسرباز راه نیب

 

 گفتم  یجد لحن با و کردم بهش رو

 

 .بده خبر هم نگهبانا ی هیبق به!شد دایبانو،پ:

 .کردم حرکت قصر سمت به جوابش یبرا موندن منتظر بدون

 



 

 

 .دادم قرارش تخت یرو آروم و کردم وارد رو نیکاتر اتاق در

 .انداختم معصومش ی چهره به ینگاه

 

 !بود بزرگ یادیز دختر نیا یبرا اتفاق همه نیا

 

 وابخ عالم به که بود یک دونمینم!بستم رو هام چشم و دمیکش دراز کنارش

 !رفتم

 

 

............................... 

 !شدم داریب خواب از نیکاتر خوردن تکون حس با

 !انداختم بهش ینگاه

 

 !بود شده عرق از سیخ بدنش و لباس تمام

 .دادیم کابوس داشت بود مشخص

 گفت خواب داخل و  گذاشت سرش یرو رو دستش



 

 

 !یخوا یم من از ی،چ بسه!یخوا یم جونم از یچ:

 

 .دیپر خواب از و دیکش یغیج

 !بود نشده من حضور متوجه هنوز و بود روش به رو به نگاهش

 .برگشت سمتم به ترس با و زد یغیج که گذاشتم شونش یرو رو دستم

 

 !شد کم ترسش از من دنید با

 .بود پوشونده رو روش اشک قطرارت که افتاد صورتش به نگاهم

 

 گفتم و شدم یعصب شیگر دنید از اما! چرا دونمینم

 !که فتادهین یاتفاق یکنیم هیگر ن،چرایکاتر:

 

 زیچ تونستم ینم نیهم یبرا و نداشتم اطالع بود دهید که یخواب از هنوز

 !بگم یا یقطع

 !شد شتریب اشکاش زشیر سرعت



 

 

 

 !دمشیکش آغوشم یتو که شدیچ دونمینم

 .بود مشهود بدنش لرزش

 یها کابوس که دمیفهم هم بودم دهید مغزش داخل که یخاطرات داخل

 !نهیبیم یادیز

 

 گفتم و کردم خارجش آغوشم از. شد آروم که یکم

 !؟یبترس نقدریا شد باعث که یدید یخواب چه!افتاد؟ یاتفاق کت،چه:

 

 

 .شد رهیخ صورتم به حرف یب و صدا یب و آورد باال رو نگاهش

 

 !کنم لبام ریاس رو هاش لب خواست یم دلم.افتاد هاش لب به نگاهم

 .بود تر مهم موضوع دنیفهم فعال گرچه

 

 کردم تکرار رو سوالم دوباره



 

 

 آشفته نقدریا شده باعث که یدید یخواب کت،چه:

 !؟یبش 

 ��❤��نیکاتر#

 .بودم کرده نگاه کالسین صورت به حرف یب

 

 بار نیا و کرد تکرار رو سوالش دوباره

 گفتم ومدی یم در چاه ته از انگار که ییصدا با کردم باز هم از رو هام لب

 .دمیدیم هارو خواب نیا میسالگ 81 تولد قبل کالس،ازین دونمینم:

 تر ،وحشتناک شتریب ها خواب نیا میسالگ 81 به شدمیم تر کینزد یهرچ

 .آوردم در نجایا از سر و شدم هوشیب شد سالم 81 یوقت که نیا تا. شدیم

 

 .کردیم گوش حرفام به داشت دقت با

 گفت متفکر یا افهیق با حرفام شدن تموم بعد

 



 

 

 به هک نی،ا یبرس مقام نیا به یراحت به تو که نیا! کت ستین یعیطب نیا:

 !کت ستین یعیطب زیچ چیه! یایب ایدن نیا

 

 .دادم تکون هاش حرف دییتا ی نشونه به یسر

 نیمرت خوب دیبا اون از قبل اما افتاده ها اتفاق نیا چرا میبفهم دین،بایکاتر:

 .یش قبول سفرا ازمون داخل تا یکن

 

 ور هاش لب سرعت به کالسین که بگم یا باشه تا کردم جدا هم از هامو لب

 .داد قرار لبام یرو

 

 .دیبوس یم رو من امروز که بود بار نیدوم نیا

 .داشتم بهش نسبت یبیعج کشش

 

 .برد کنار صورتم یجلو از رو صورتش میدیکش نفس که هردو

 ...شتریب یلیم،خیبد ادامه شتریب خواست یم دلم

 



 

 

 .بود اومده وجود به درونم که بود یچ حس نیا دونمینم

 !بودم رهیخ کالسین به خمارم یها چشم با

 

 .دیکش دراز تخت یرو و شد الیخیب اما ادیب سمتم به خواست

 

 !کردم تعجب کارش نیا از

 یبیعج  ینقاش  اون یرو که شدم رهیخ اتاق سقف به و دمیکش دراز کنارش

 !بود شده دهیکش

 

 یچککو ی عالقه چرا بود،دروغ کین به نسبت بیعج کشش نیا ریدرگ ذهنم

 .بود اومده بوجود دلم درون هم

 

 .دمیکش کردن فکر از دست کالسین یصدا با

 ؟یدید یخواب چه یکت،نگفت یراست:

 

 .افتاد تنم به یلرز ترس از خوابم به کردن فکر با



 

 

 گفتم و کردم کین روبه

 

.................................... 

 

 

 .افتاد تنم به یلرز ترس از خوابم به کردن فکر با

 گفتم و کردم کین به رو

 

 ...مرده هی شهیهم! مرده هی:

 .دپوشون رو صورتش یرو یاخم مرده هی گفتم بودم،تا رهیخ کین صورت به

 

 دادم ادامه

 برعکس دفعه نیا اما!ببره خودش با منو خواد یم شهیخواد،هم یم منو:

 .کرد مرگ به دیتحد منو شهیهم

  

 دادم ادامه و دمیکش یقیعم نفس



 

 

 

 امروز از گفت! رمیبم دیبا من افتاده که یاتفاقات و اومدم که ییجا با گفت:

 .فرستهیم من کشتن یبرا رو روهاشین

 

 !ودب شده رهیخ من بود،به پوشونده رو صورتش که یخاص اخم و دقت با کین

 

 گفت سکوت یقیدقا از بعد

 که تسین ساده زیچ هی نیا! یباش خودت مراقب شهیهم از شتریب دیکت،با:

 ! یبگذر ازش راحت

 !یکنیم شروع خودم با رو ناتتیتمر فردا از

 

 گفت تیعصبان با بهم رو باشه اومده ادشی یزیچ که انگار

 !؟یرفت ممنوعه ی کتابخونه به چرا ن،تویکاتر:

 

 ؟!بود دهیفهم کجا کردم،از تعجب

 



 

 

 گفت که بزنم یحرف اومدم من من با

 !میریم کتابخونه به خودم با فردا از

 ...میکن یم نیتمر بعدش و یخون یم رو الزم یها کتاب

 

 .شد قطع حرفش زدن در یصدا با

 !داخل؟ امیب تونمیبانو،م:

 .شدم مواجه کالسین یخال یجا با که کردم مگاه تخت به حل با

 

 .دمیکش یآسودگ از ینفس

 !دادم مهیند به ورود ی اجازه یدییبفرما با

 .شد وارد مهیند

 هشد نیبدب و بود خوابم خاطر به حتما داشتم، ازش ترس حس چرا دونمینم

 !بودم

 

 .کرد حرکت تختم سمت به



 

 

 .شد رو حمله سمتم به و زد یوحشتناک لبخند که کردم نگاهش رهیخ تعجب با

 

 رو طلسمش و کردم ظاهر رو عصام سرعت به که کرد پرتاب سمتم به یطلسم

 .کردم دفع

 

 ��❤�🍂�کالسین#

 

 .شدم خودم اتاق وارد و کردم اجرا یطلسم

 

 یکس خب ،اما بودم کت شیپ االن!داشتم یبیعج ی  دلشوره دلم ته

 !دونستینم

 

 ردکیم فکر و کردینم شک هم مهیند ینجوریا کردم حرکت اتاقش سمت به

 !کنم نظارت کارش به اومدم

 

 .شدم مواجه یبیعج ی صحنه با اتاق کردن باز با



 

 

 

 ...دیدو بدنم یها سلول داخل خشم

 

 

 

................................ 

 .شدم مواجه یبیعج ی صحنه با اتاق کردن باز با

 

 .دیدو بدنم سلول داخل خشم

 .بود مهیند بدل به طلسم فرستادن مشغول که دمید رو نیکاتر

 .بردم کار به هارو الف طلسم نیتر یطانیش و بستم رو هام چشم خشم با

 

 . شد جلب من به دوتاشون هر توجه من یصدا شدن بلند با

 بسته و باز اتاق یها پنجره و در رفتیم رونیب دهنم از که یا کلمه هر با

 .شدیم

 



 

 

 تسم به و شد خارج عصام از یمشک یورد،طلسم شدن تموم بعد بالفاصله

 .رفت بدل

 .داد یخال جا طلسم کنار از.شد بلند نیکاتر کنار از سرعت به

 .شد بشیتخر باعث و کرد برخورد وارید با طلسم

 

 .شد جذبش بدنم به برخورد با که فرستاد سمتم به یطلسم

 حرکت لبد اون سمت به و شد میتقس رشته هزاران به بدنم هیثان از یکثر یتو

 .کرد

 

 رفت و شد دود بودن اومده وجود به من بدن از که ییها رشته برخورد با

 هوا

 

 

 .دیلرزیم ترس از که شد جلب نیکاتر به توجهم

 

 .رسوندم بهش رو خودم بلند یها قدم با



 

 

 .بود شده دوبرابر ترسش االن اتفاق نیا و بود دهید که یخواب اون با

 

 هگزاشت مسابقه هم با دنیلرز یبرا انگار.  شد جلب لباش سمت به نگاهم

 .بودن

 .دیدو بدنم یتو یبیعج خواستن تب هی

 

 .گرفت نشونه رو هاش لب لبام که شد چطور دونم ینم

 .کردم حس رو تعجبش لباش رو لبام گرفتن قرار با

 

 .بفهمم رو نیکاتر افکار بتونم تا کردم، اجرا ذهنم داخل رو یطلسم

 بهرو دختر نیا دمیفهم بود گرفته رو خاطراتش دور که یظیغل مه دنید با

 .کرده یادیز شرفیپ روم

 

 .شم رد خاطراتش سد از نتونستم کردم تالش چقدر هر

 

 �🍂�❤نیکاتر#



 

 

 !بودم مهیند با جدال مشغول

 .بود دهیدو بدنم یها سلول داخل ترس.بود کرده حمله بهم چرا دونمینم

 

 .شد ظاهر در قاب داخل کالسین و شد باز در ناگهان

 .پوشوند رو صورتش تیعصبان یا هیثان بعد که دمید

 

 .شد مهیند با جدال مشغول

 .شد آروم یچ همه که بود یک دونمینم

 

 .کردمیم حس خودم یرو رو نگاهش. اومد سمتم به

 !شم؟یم وابسته روم روبه مرد نیا به دارم کنمیم حس چرا

 

 .رفتم ینیریش ی خلصه داخل یها لب یرو هاش لب ینرم حس با

 .گرفت فرا رو وجودم سراسر تعجب

 



 

 

 .شد زنده وجودم داخل یبیعج خواستن لیم

 ؟!نه باشم راست رو تونستمیم که خودم با

 

 !داشتم دوست رو روم به رو مرد نیا من

 .زد زل بهم خمارش یها چشم با برداشت لبام یرو از رو هاش لب

 

 گفتم و کردم باز هم از رو هام لب

 !کرد؟ حمله من به اون،چرا:

 

 !کت نبود متیند خوده اون:

 !نبود؟ ممیند خوده اون که یچ یعنی: گفتم تعجب با 

 !کت بزنه بیآس بهت خواد یم یکس! بود بدل هی اون:

 

 

 !شدم متعجب



 

 

 

 بزنه؟ بیآس من به خواست یم یک یعنی

 .گرفت فرا رو وجودم ترس بودم دهید که یخواب یادآوری با

 

 !نباشه؟ اون کار نکنه

 ! کنه؟ نابود منو خواد یم که اونه نکنه

 

 گفت و نشست هام دست یرو کین یها دست

 ! کت یکن شروع رو ناتیتمر و مطالعاتت االن نیهم از بهتره:

 

 .دادم تکون دییتا یمعنا به یسر

 

 

........................................ 

 .گذشت باد سرعت به ماه کی

 



 

 

 .بود من سرنوشت روز فردا

 !دادمیم هارو ریسف آزمون دیبا که یروز

 

 .کردم کسب یادیز دانش و کردم یادیز یها نیتمر وقت چند نیا یتو 

 .کالسین جز بده شکست رو من تونست ینم کس چیه که یحد در

 

 .زدیم نیزم به طلسم کی با رو من یراحت به

 .بود قهید 81 ارمیب دووم دوئل هی داخل باهاش تونستم که یزمان نیشتریب

 

 .شد داخل مارتا و شد باز در

 

 .گردهیم دنبالت داره پادشاه!کت یه:

 .زد من به یطونیش لبخند حرف نیا گفتن از بعد

 

 داد ادامه



 

 

 !دنبالته؟ که یکرد کاریچ باز:

 

 !واال دونمینم: 

 .کردم حرکت کالسین اتاق سمت به 

 .زدم در به یا تقه

 

 .زد یلبخند من دنید با.شدم اتاق وارد کالسین داخل ایب یصدا با

 

 گفت اومد سمتم به

 !یداشت یادیز شرفتیپ وقت چند نیا تو کت:

 

 

 گفت و گرفت سمتم به و برداشت رو یکتاب تختش یرو از

 !عه جادو و اهیس طلسم عنواع کتاب نیا:

 



 

 

 .گرفتم دستش از رو کتاب یخوشحال با

 

 هک یکار از و اومدم خودم به. کاشتم کالسین ی گونه یرو یا بوسه ذوق با

 .دمیکش خجالت بودم یکرد

 

 گفت که انداختم نییپا رو سرم خجالت با

 .یکن سرافرازم خواد یم دلم! توعه سرنوشت روز ن،فردایکاتر:

 

 !میریبگ یا یجد میتصم وندمونیپ ی درباره میتون یم که اونوقته

 

 .گرفت فرا رو وجودم ترس

 !ببره نیب از من با رو وندشیپ بخواد نکنه

 

 دمیپرس کالسین از تعجب و بهت با

 !؟یببر نیب از رو نمونیب وندیپ یخوا یم یعنی:

 



 

 

 !کنم یرسم رو وندیپ نیا خوامیم! کت نه:

 

 .آورد هجوم بهم همزمان یخوشحال و تعجب

 .نشد پنهان دشید از که نشست لبم یرو یلبخند

 

 

 .شد باز در

 .چرخوندم در سمت به رو سرم تعجب با

 

 .شد رفع تعجبم فرمانده همون یعبارت به ای دیوید دنید با

 

 یمیقد یها دوست دیوید و کالسین بودم دهیفهم وقت چند نیا داخل

 .هستن یمیصم اریبس هم با قصر از دور به و هستند

 

 !؟یینجایا تو کت! عه:دیوید

 گفتم طنتیش با و انداختم باال ییابرو



 

 

 !که ینیبیم:

 

 

 

 و دیکش رو هاش یصندل از یکی و رفت شکل یا رهیدا و بزرگ زیم سمت به

 .نشست

 

 .بودن کالسین با زدن حرف مشغول

 .کردم یمسلحت یا سرفه

 گفتم.شد جلب سمتم به توجهشون

 

 !میبزن شهر داخل یگشت و کنم نیتمر مارتا با یکم رمیم من گهید خب:

 

 .شد دگرگون دیوید حاله دیفهم شدیم یراحت به مارتا اسم آوردن با

 

 .کردم حرکت خودم اتاق سمت به و شدم خارج اتاق از



 

 

 .کنهیم شونه رو موهاش داره که دمید رو مارتا شدم اتاق وارد یوقت

 

 .گفتم یپخ و گرفتم قرار سرش پشت

 .کرد نگاه رو اونور ور نیا تعجب با دیپر جاش از ترش با

 

 گفت و کرد نثارم لب ریز یا یعوض من دنید با

 

 .کشمتیم! کت برسه بهت دستم نکهیا مگه:

 

 گفتم خنده با و باال بردم رو دستم که ادیب سمتم به خواست

 .میبزن یگشت هی شهر داخل میبر شو نه،آماده االن مارتا:

 

 !رونیب امیب اتاق از ندارم اجازه من و کامله ماه که هم فردا

 

 .بود کالسین ی بهونه رونیب امیب دینبا من کامل ماه که نیا

 



 

 

 !بدم هارو ریسف آزمون خوام یم من بفهمه یکس دینبا گفتیم چون

 

 !میکرد حرکت شهر سمت به مارتا شدن اماده از بعد

 

 بجل ییصدا به توجهم میگشتیم هارو ابونیخ و کوچه داخل که ینجوریهم

 .شد

 

 !کت؟ یشنویم توهم:

 

 .دادم تکون رو سرم تنها

 .ومدی یم ادیفر یصدا

 سمت اون با سرعت با یتیجمع دنید با که میکرد حرکت صدا سمت به

 .میکرد حرکت

 

 .هستن دوئل حال در که دمیفهم بود شده دهیکش که یا رهیدا دنید با

 



 

 

 رهز قدرتش داشت شییجادو سپر ریز که یدختر دنید با رفتم سمتشون به

 راف رو وجودم خشم کردنیم حمله بهش پسر کی و دختر کی و شدیم کم زره

 .گرفت

 

 برخورد دوئل ییجادو مرز با که شم رد ازش اومدم رفتم رهیدا سمت به

 .کردم

 

 واردش رفت نیب از اون مرز یجادو به عصا برخورد با کردم ظاهر رو عصام

 .شد جلب بهم نفر سه هر توجه که شدم

 

 .رفتم دختر اون سمت به دو با

 .کنه درمانش تا سپردم مارتا به رو اون مشیوخ حال دنید با

 

 .برگشتم نفر دو اون سمت به

 

 



 

 

................................... 

 

 ���کالسین

 رابطه نیا خواستینم دلم و داشتم عالقه کت به من بودم، گرفته رو ممیتصم

 !بره نیب از ایگیساد نیا به

 

 ی مهین اون که کنمیم اعالم من و شهیم من ی رده هر یزود به کت

 !شه قبول ها ریسف آزمون داخل بتونه دوارمیام!منه

 

 ودهب یمعمول آدم هی که دونمیم دیبود،بع بیعج کت یبرا اتفاق همه نیا اما

 .باشه کرده دایپ قدرت ما یایدن به اومدن با فقط و باشه

 

 .رفتم قلعه نوک سمت به

 

 فال زبان به یطلسم و کردم ظاهر کنارم رو ستادم،عصامیا قلعه نوک یرو

 !کردم زمزمه ها



 

 

 

 حرف هب شروع باهام بشنوم تونستمیم من تنها که ییکرد،صدا یغرش آسمان

 !کرد زدن

 

 !؟ادی یم بر من از یکمک چه! دوم ریسف و مردگان ،پادشاه درنان کالسین:

 

 !بگو بهم یدونیم جونز نیکاتر درمورد که یزیهرچ:

 

 که یدیتبع یده،فردید خودش به ایدن که یریسف نیتر یجونز،قو نیکاتر:

 !بود کرده دشیتبع بود نوزاد اون یوقت اعظم ریسف شیپ ها سال

 

 پرسمیم و کنمیم تعجب هاش حرف از

 

 !شد؟ دیتبع چرا:

 

 ! اوست فرمان تحت مرگ مار و یکیتار رایز:



 

 

 

 !بود یدیتبع نوزاد اون کت شدینم باورم

 

 یزندگ باهاشون نیزم داخل که نبودن ییها اون نیکاتر یواقع مادر و پدر

 !کردنیم

 

 !شد کشته اعظم ریسف دست به مادرش و پدر

 

 !دارم؟ کشش جونز نیکاتر به شدت نیا به من چرا:

 

 فعال شما در ها مهین یجادو ، است انیجر در یواقع عشق شما نیب رایز:

 !دیهست لیاص ی مهین شما! است

 

 زا تونستنیم ها مهین نوع نی،ا لیاص ی مهین ، شد وارد بهم یمیعظ شک

 از یقیطر چیه به و پاکه عشقشون! کنن استفاده خودشون یها مهین قدرت

 !رهیمیم هم یکی اون شونیکی مرگ با و رهینم نیب



 

 

 

 هنیا از بودم خوشحال چرا دروغ شد، قطع ارتباطم و خوندم لب ریز یطلسم

 !بود اومده سراغم عشق سال هزار ،بعد دارم رو نیکاتر

 

 !شدم ظاهر اونجا بعد هیثان و هستم اتاقم داخل که کردم تصور ذهنم داخل

 ���نیکاتر

 

 .رفتم دختر اون سمت به دو با

 .کنه درمانش تا سپردم مارتا به رو اون مشیوخ حال دنید با

 .برگشتم نفر دو اون سمت به

 

 گفتم خشم با

 !د؟یاریب دختر نیا سر رو بال نیا دیداد جرعت خودتون به چطور:

 

 گفت و زد یدرار حرص پوزخند بود مقابلم که یپسر



 

 

 !جون دختر ینکن دخالت ها تر بزرگ یها کار یتو و یبر نجایا از بهتره:

 

 .انداختم بود تر بزرگ ازم سال 7 ای 5 حداقل که مقابلم پسر به ینگاه

 

 .دیدو بدنم یها سلول داخل خشم

 .کردمیم حس گردنم یرو یسوزش

 

 گفتم نداشت دخترونم و فیلط یصدا به یشباهت چیه که ییصدا با

 

 !د؟یموافق دوئل کی با:

 

 .برداشتن عقب به قدم کی صدام دنیشن با

 

 !جون دختر باشه گفت و نداد دست از رو نفسش به اعتماد

 

 .شد جادیا دورمون دوئل ی حلقه و کردم یا زمزمه



 

 

 

 ولقب مجازه ییجادو نوع هر از استفاده دوئل نیا در:گفتم یبلند یصدا با

 !د؟یکنیم

 

 !کردن دییتا دوشون هر

 

 .ادی یم داره سمتم به که دمید رو رنگ یارغوان طلسم دو سرعت به بعد و

 

 ! نشست لبم یرو یلبخند

 !کردم منحرف هارو طلسم دستم با

 

 !بود شده شتریب گردنم سوزش

 

 !کردم اجرا رو مرگ رعد طلسم یونانی زبان با

 



 

 

 خارج ازش یرعد یگاه از هر که شد جادیا یاهیس ی توده سرم یباال

 !شدیم

 

 که یطلسم! کردم جادیا زاهم توهم ،طلسم طلسم نیا یاجرا با همزمان

 !کنه استفاده ازش تونستینم چکسیه و بودم کرده درستش خودم

 

 !نهیبب مقابلش رو ترسش نیتر بزرگ فرد شدیم باعث

 

 یبرا ها بعد یول کردم تعجب کنم درست طلسم تونمیم دمید یوقت اوال

 .شد یعاد

 

 !شد هوشیب ترس از زا توهم طلسم دنید با کردیم دوئل پسر کنار که یدختر

 

 از یکی برخورد با د،یلرزیم پاهاش و دست ترس از که انداختم پسر به ینگاه

 !کرد برخورد دوئل حصار به و شد پرتاب عقب به بهش ها رعد

 



 

 

 گفت بود فیضع اریبس که ییصدا با پسره

 !خوردم شکست من:

 

 به اسملب که انداختم خودم به ینگاه د،یرس انیپا به دوئل شکستش اعالم با

 .بود کرده ریتغ یمشک رنگ

 

 .شد بلند بودن مکان اون داخل که یافراد زدن دست یصدا ناگهان

 

 .کردم حرکت مارتا سمت به

 

 !کت بود یعال کارت:مارتا

 !مارتا؟ چطوره حالش:

 

 !ادی یم بهوش االنا که شده هوشیب فقط کردم درمانش کامال:

 

 .گرفت تعجب رنگ نگاهش ناگهان



 

 

 

 ...!کت:گفت بود مشخص داخلش تعجب و بهت که ییصدا با

 ...!کت:گفت بود مشخص داخلش تعجب و بهت که یصدا با

 

  میپرسد تعجب با

 !مارتا؟ شدهیچ:

 گردنت دور که دومار ، اومده وجود به یخالکوب هی گردنت دور کت:

 !چرخنیم

 

 !زد خشکم تعجب شدت از

 

 .بود نیا گلوم یها سوزش علت پس

 

 !میکرد حرکت قلعه سمت به مارتا با

................. 

 !بود شب ی رهیت آسمون به نگاهم



 

 

 !شد اتاق وارد کالسین و شد باز اتاقم در

 

 !کردیم جادو منو چشما نیا! دوختم چشماش به رو نگاهم

 گفت زدیم موج توش عشق که ییصدا با

 !نیکاتر:

 

 !کالسین:

 

 گفت و اومد سمتم به

 فقط یمن یبرا تو که کنمیم اعالم شدنت دییتا از بعد فردا ، میهم ی مهین ما:

 !من یبرا

 

 !کردم شیهمراه هاش لب یگرم حس با

 

 !شد جدا ازم میآورد کم نفس دومون هر نکهیا از بعد



 

 

 گفت یآروم یصدا با

 !دارم دوست: 

 گفتم و رفتم فرو آغوشش داخل

 

 نطوریهم منم:

 

 !شد دیناپد و شد جدا ازم سرعت به در یصدا با

 !آوردم رو فرداتون یها لباس بانو گفت و شد داخل مهیند

 

  گفتم لبخند با و فرستادم یلعنت وقتش یب ورود نیا به دلم در

 !یبر و زیم رو شونیبزار یتونیم ممنون:

 

 

 کالسین که کردم فکر نیا به دمیکش دراز تخت یرو مهیند رفتن از بعد

 . دیند چطور رو بود اومده وجود به گردنم یرو که یا یخالکوب



 

 

 .برد خوابم که شد چطور دونمینم

 

 جادو یها حصار از یشویم آزاد

 یبخوان فرا را مرگ یمارها که یهنگام

 تو فرمان تحت یکی تو دستور به

 ...!است ات مهین فرمان تحت یگرید و

 

...................... 

 .شدم داریب خواب از یدیشد یها تکون با

 

 !یبد هارو ریسف آزمون دیبا شهیم رید داره نیکاتر:کالسین

 

 !دمید گردنم یرو رو کین مبهوت نگاه که نشستم تخت یرو آروم

 

 !کردن حرکت یخالکوب یها مار کردم حس دیکش یخالکوب یرو یدست

 



 

 

 !کت؟ شد داریپد یک:

 

 گفتم یآروم یصدا با

 روزید:

 

 ! ینییب یبیآس زارمینم:  گفت لب ریز و دیبوس رو میشونیپ

 

  داد ادامه یتر بلند یصدا با

 !یش حاضر بهتره کت: 

 

 .شد خارج اتاق از و دیفهم که انداختم بهش ینگاه

 !رفتم بود آورده نهیمد که یدیسف لباس سمت به

 

 !هست تنم در لباس که کردم د،تصوریسف رنگ با یلباس

 



 

 

 دهینت مار دو و کرد دایپ ریتغ یمشک به ،رنگش تنم داخل لباس شدن ظاهر با

 !مفهوم نا یحروف و خطوط با اومد وجود به روش هم در شده

 

 ...!حا کت:

 

 !کرد ول نصفه رو جملش لباس دنید با کالسین

 

 .میبر بهتره!یحاضر که نمیبیم:

 

 !شد ریسراز وجودم داخل یبخش لذت یگرما گرفت، دستش داخل رو دستم

 

 !میکرد حرکت قصر نیزم ریز سمت به آروم

 

 !میستادیا یسنگ تخته یرو

 !کن زمزمه من با رو گمیم یهرچ کت:

 



 

 

 رظاه یا خفه و کیتار یجا داخل بعد یقیکردم،دقا زمزمه کین با رو طلسم

 !میشد

 

 !کردیم روشن رو اونجا که بود مشعل نور تنها

 

 .آورد خودم به منو بود آزمون ناظر که یافراد از یکی یصدا

 

 !جالبه ، دختر هی:

 

 !انداختم ها شاهد گاهیجا به ینگاه

 

 !داشت وجود داخلش همه و همه... یپر ، نهیگرگ جادوگر، آشام، خون جن،

 

 .گرفتنیم آزمون ازم دیبا مرد 3

 



 

 

 انجام رو مرگ طلسم و دادم یخال جا طلسم اومد،از سمتم به یطلسم هوی

 !دادم

 

 توسط هام دست شدن فشرده با ، رفت ها مرد اون از یکی سمت به طلسم

 !کردم متوقف رو طلسم و اومدم خودم به کین

 

 .دیچیپ سالن داخل صداش دهنش کردن باز بدون مرد

 !دارم قبول یریسف به رو دختر نیا من:

 

 !نیبش گفت مردا اون از یکی و شد ظاهر جلوم یا یصندل

 

 !شهیم کم داره قدرتم کردم حس یصندل یرو نشستن به

 

 یصندل یرو که دمید رو مار دو کردم،ناگهانیم حس یحرکت گردنم یرو

 !خزنیم

 



 

 

 !شد خاکستر به لیتبد بعد و شد اهیس کپارچهی یصندل

 

 .رفتن نیب از هم یناگهان اومدن وجود به که یناگهان همونطور ها مار

 گفت زدیم موج داخلش تعجب و ترس که یصدا با مرد  

 !کنمیم دییتا یریسف به رو تو هم من: 

 

 

 . برگشتم سمتش به سوم مرد یصدا با

 !کن ظاهر رو عصات:

 

 حبس من و کالسین جز به سالن داخل افراد تمام نفس عصا کردن ظاهر با

 !شد

 

 !کنمیم دییتا رو تو هم من: 

 

 .شدم جدا کین از



 

 

 !شدم معلق هوا داخل خودم خواسته بدون

 

 !شد اکو ذهنم داخل میدیشنیم ادیز وقت چند نیا که ییصدا

 

 !مرگ ملکه به من درود:

 

 ��اول جلد انیپا

 

 برای دریافت جلد دوم به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید

 

 آدرس کانال تلگرامی ما :

khabi_az_jense_marg 

 

https://telegram.me/ khabi_az_jense_marg  

 


