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 :شگُفتاریپ

که با  ستین یمبارك و خوش آهنگ يجادوگران کلمه  يایدر دن قتایحق ،یاشـــتــبــاهـــ طــلــســـم

 جاتیهزاران نوع سبز نیکه مادربزرگتان درون باغچه اش ب يدیسف ياهایلوب يبسان جوانه  يلبخند دنشیشن

قرن ها  يهستند که برا ینادرست يطلسم ها ،یطلسم اشتباه!بر عکس قایدق! کارد، رشد کند یو حبوبات م

 ییها شهیشدن ر دهیسبب سست شدن و پوس ،یبدنام نیند و همجادوگران شده ا نیخوش نام تر یِموجب بدنام

 .پا حفر کرده اند يجا يرا برا نیها زم لومتریاوقات ک یگاه یشود که حت یم

 حیتوض شیها انیو سود و ز یاز طلسم اشتباه یالمعارف ها، کل رهیکه مثل دا دیانتظار دار البد

 هیمن، بر پا یتوان گفت که زندگ یم...بود یاز طلسم اشتباه یمن، خودش شرح کامل یداستان زندگ!!ریخ!دهم

 ...شده يگذار انیبن یطلسم اشتباه ي

 !سر من ظاهر شد ياز آسمان رو یاله يمعجزه  کیبود که ناگهان، درست مثل  ییبال ،یاشتباه طلسم

 استیمقام ر ن،یاز زم یآبنبات چوب کیبلند کردن  یرا آن چنان اجرا کردم که پس از آن بتوانم به راحت طلسم

صخره از  کیبلند کردن  ینیدوشم، به سنگ يرو يشد، بار بمیکه نص يزیاما تنها چ. مجمع را به دست آورم

 .بود ایمالیه يآن سنگ ها

دور از  یها شما را به زمان یجاه طلب نیاز ا یکی. دارد ینیمع يبها يشکست خورده ا یهر جاه طلب... خب و

 کینکرده اند و  یکه اجدادتان هرگز در آن زندگ یشما را به مکان يگریفرستد و د یم دیکه متولد شده ا یزمان

 !آورد یرا سرتان م ایبال نیا يهم وجود دارد که هردو »یبه اسم طلسم اشتباه« یجاه طلب

که  یبه نظر برسند، اما زمان زیانگ جانیه -دور يها نیسفر در زمان و سرزم– زهایچ نیتمام ا دینظرتان شا از

 يزیتنها چ رند،یباکالس را از شما بگ یچرم يعمل بنشانند و قدرت وول خوردن در کاناپه ها شگاهیشما را در پ

به کار  جانیکه در مورد ه يکلمات احمقانه ا ماماست که شما را از ت نیریش يکرد توبه ا دیکه به آن فکر خواه

 !برهاند د،یبرده ا

 اهیس يوالهایماجراها رابه ه نیشما را از تمام ا يها يپرداز الیکه خ يزیچ! ستین نیو همه اش ا...امممم

عقاب به  کیگذشته باز کرده و به سرعت  شیکه نصف شب در ِکمدتان را که مدت ها از روغن کار یرنگ

است که  یقتیکند، حق یم لیبدبردند، ت یتنتان باال م دنیدر يرا برا شانیخزند و چنگال ها یسمت تختتان م

که  یفرد از نسل خودت هست نیتو اول«:دیگو یبه شما م ییها جنا لمیوهم آلود ف يزمزمه ها هیشب ییدابا ص
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و  زیوجود دارند؛ ننگ آم يزیچ نیچن فیتوص يکه برا  یو تنها کلمات».در کارنامه ات ثبت شده یطلسم اشتباه

 ...رحمانه هستند یب

با  یحت!شد روزیانداخت و پ هیعاقل اندر سف یهم، نگاه وانیپر ل ي مهیتوان به ن یم شهیبه اعتقاد من، هم اما

 !ثانهیبد و خب يراه ها

 سپتامبر 22.مورگان نیکاتر

*** 

نگذاشته  يا هیثان. افتاد نیزم يخارج شد و جلز و ولز کنان رو یمس گیاز د یچیبا حرکت موزون و مارپ قطره

 .به بخار غذا به خود گرفت هیشب يمتر باال ترش، ظاهر یلیم کی يبود که هوا

 ییقطره غذا يرقم بزنم که ذهنم رو یتوانستم سرنوشتم را در حال ینم. بود یقدر حواسم پرت م نیا دینبا! آه

 .متمرکز است

 .کرد دایپژواك پ ،يفلز يتاشو يها یصندل يها فیرد انیدر هوا و در م يا زمزمه

 نیورد خواندنش تمام شد و ا. کند انیگذار ب ریورد تاث نیارا مثل  زیتوانست همه چ یخوب م ایناتال مادربزرگ

 :آورد گفت یها را به لرزه در م واریرسا که د ییبار با صدا

را جشن  وسیجن وسیاوا مورگان مات نیکاتر يجادوگر یتا زندگ میجا جمع شد نیاکتبر ما در ا 2امروز  -

 .دهد وندیرا فرا گرفته و به نسل قبل از خود پ يقلب و منیخوش  یباشد که طلسم م،یریبگ

مثل دعا کردن حک  یدر حالِ حالت يبلند شینقش مرد ر شیرا که رو يجام زنگ زده و چند صد ساله ا بعد

 .شده و با آب چاه پر شده بود به سمتم گرفت

و  ياز سرد هیخودم را با التوانسته بودم . دختران جادوگر به ثمر نشسته بود گرانیرفتار، بر خالف د يبرا تالشم

 .رمیکرد، بگ یکه پوستم را مور مور م یالیخ یب يبپوشانم و توجهم را از سرما یالیخ یب

داده  ادیکه از قبل به من  يو بعد از گفتن چند ورد دمیحرکت جنازه وار از دست مادربزرگ قاپ کیرا با  فنجان

از  نمینکنه ا اینقره وجود داره  دیاصال اکس«. دمیاد نوشد ینقره م دیاکس يشده بود، آب درون جام را که مزه 

 »رم؟یگ یهم اشتباه م اکه طعم هارو ب رهیگ یسرچشمه م یمیاستعدادم در ش ینارسائ

آن ها پدربزرگ من  نیتر ریهمان پ ایمجمع  سیرئ يمجمع به وجود آمد که با صدا ریپ ياعضا نیب يا زمزمه

 :قطع شد کیفردر

 .يجادوت رو نام ببر ي ندهیکه طلسم گشا میخوا یما از تو م -
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 :مسلط پاسخ دادم کامال

 .قربان) philter](1[طلسم عشق -

 .آموخته بودم یرا از مراسم پارسال بث نیا دند،یپرس یرا نم اسم

 محکوم به عشق؟ تیجنس -

 .مذکر -

 ه؟یمعشوق مورد عشق ک -

 .خودم هستم قربان -

تا کنون . حد، قابل درك نبود نیکس احمق بودن من تا ا چیه ياز جمع بلند شد، برا یعصب يزمزمه  يصدا

اجرا شده بود که به شخص به وجود  ییجادو ي ندهیطلسم گشا یسالگ 15 يفقط سه بار در کل مراسم ها

 یم دیطلسم را تهد نیولا يشروع کننده  يادیمعموال خطر ز. شد یم یچهارم یکی نیبا ا. آورنده متصل باشد

 . شد یقدرتمند م يبه جادوگر لیکرد تبد یطلسم را درست ادا م ایماند  یکرد و بعد از آن اگر شخص زنده م

منع کرده بودند اما من در لحظه  يطلسم دو طرفه ا نیمرا از انجام چن نمیپدر بزرگ و مادربزرگ و هم والد هم

 نیدو قورباغه به هم را گرفته بودم و حاال اطلسم عشق  يبر انجام طلسم عشق دو طرفه به جا میآخر تصم ي

 . افتادم یپس م انمیاطراف یو عصب زیت ينگاه ها ریو جوان داشتم ز ریپ ياز جادوگرها یانبوه نیجا در ب

 .آرامش و خطر داشتم نیب یحس

 :گفت د،یلرز یم یو نگران تیکه از عصبان ییبا صدا کیفرد

 و جاناتان؟ دیفرزند آدال یکن یانتخاب م یمنیخوش  يرا برا يچه عدد -

 .ونوس قربان ي ارهیس -

 3و  1که شامل ياعداد خاص جادوگر ياستفاده از انرژ يها باال رفته بود،من به جا یبعض ادیفر يبار صدا نیا

استفاده  نیتام يخاص برا يها ارهیس يخواستم از انرژ یشد م یم 169و  121و  33و  21و 1+13و  13و  7و 

 یم یکردند که باعث بد شانس یم حسمن نامرسوم بود و  يخانواده  ياعضا نیب یبیبه طرز عج کار نیکنم؛ا

جالب  حیخوانده بودم،توض اراتیانتخاب س يدر باره  ییها زیچ یمادربزرگ ناتال يشود اما من در کتاب راهنما

 یمرگ را به دنبال خواهد داشت ول لیاز قب يادیخطرات ز نده،یبود که هنگام شروع طلسم گشا نیتوجهش ا

 .کند بتیرا نص یمنهر انج استیتوانست ر یبعد از آن م

 :با بهت گفت) پدربزرگم(کیفردر
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 .نیحاضر يبه مشورت داره،تنفس برا ازیمجمع ن -

 وانهید تیجمع.شدند کیبه هم نزد ،یاهیو تک سر موس ينقره ا يمحجوب شده با موها ياز سر ها يا دسته

 وونهیاون د«جمالت  شانیحرف ها نیتوانستم از ب یم.کردند یاز مگس ها، پچ پج م يدسته اوار، مثل 

 .مو امثالهم را بشنو »دهیخونش بهش اجازه نم«، »کار رو بکنه نیتونه ا ینم«،»شده

 :شد در صورتم و گفت رهیخ.بود د،پدرمیکش يمرا به کنار اهیچرم س نیشده با آست دهیپوش یدست

احمق از نسل مورگان ها محسوب  نیاول یتون یو تو نم!کار احمقانه اس نیا.ریاالن حرفاتو پس بگ نیهم -

 !یبش

. محتاط بود يداشته باشند، آن اسم خود کلمه  یاسم وسط -مورگان ها یعنی–من  ياگر قرار بود خانواده !بله

کمتر از سه  ياستخوان برا کیدادند، شکستن  یانجام م يدو طرفه را دو نفر يآنقدر محتاط که طلسم ها

باعث شده بود که خونشان مقاوم  نمحتاط بود نیهم...گریشرم آور د زیچ یبود و کل رممکنینفرشان با جادو غ

 .استفاده شود یو ب فیانسان ضع کیخون  يشده و کم کم به اندازه 

 سکیبه اسم ر يزیچ چیاز آن ها، به ه کی چیبود که ه نیشدن ها و عواقبش هم به خاطر ا فیضع نیا تمام

 ...نداشتند -یدلخوش يبرا یحت– ياعتقاد نیشد خطر کردن، کوچکتر یمعادلش که م ای

بودم، نظاره  بینص یبود و من ازشان ب دهیرا در خود پوشان یرحم یعنصر ب یپدرم را که اندک یآب يها چش

 :کردم و گفتم

 .شه یبشم که وارد مجمع م یمورگان جوون نیخوام اول ین مم.کنم یکار م یدونم دارم چ یبابا،من م -

 

]1[philter 

 

 :بود گفت ستادهیبعد کنار پدر ا یکه اندک مامان

 !مجمعه سیپدر بزرگت رئ یول -

 :تحکم گفتم با

 !مثل تو مامان ست،درستیمورگان ن هیاون  یول.درسته هست -

به جز مادر  ل،یکس در کل فام چیه.قرار گرفت میشانه ها يرو یبا طراوت بایو تقر دهینچندان چروک يها دست

 :دیو پر نفوذش را خواهم شن قیعم يپس حدس زدم که بعدش صدا.نداشت ییجادو يدست ها نیبزرگم، چن
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شه،ال  یم دتیکلمه اشتباه در اون باعث تبع کیتونه تورو بکشه و  یم.خطرناکه یلیکار مرگباره،خ نین،ایبب-

 .انتخاب کن یجهنم ي ارهیاون س يو به جااز اعداد ر یکیاقل 

 :شانه ام پس زدم و گفتم يرا از رو دستش

 یاومدم؛پس م ایخوام قدرتمند بشم، در ماه اوج ونوس به دن یمن م...کنم یکار م یدونم دارم چ یمن م -

 !یاعداد جهنم يسر هینه از  رمیخوام از اون قدرت بگ

اشک حلقه زده به دور سبز .مادربزرگ لبش را گاز گرفت.را درست مثل لحن مادربزرگ ادا کردم یجهنم و

من از  یبود اما به طور مشخص د،مضحکیچشمان مامان توجهم را جلب کرد،بالفاصله مرا در آغوش کش یشمی

 :کنار گوشم زمزمه کرد.سانت بلندتر بودم 15او 

 ای!کنه یدو طرفه مقاومت م يمورگان ها در مقابل طلسم ها ر،خونیخوام از دستت بدم،حرفاتو پس بگ ینم -

 ...باعث

 تیخون هر فرد ظرف. جادوگران بود نیب يگرید یمزخرف موروث ي صهیخص...خون مقاوم!بزرگم يخدا يوا

 يبرا ییاسم بهتر آن فضا...دینام يآن را نگه دار قایتوان دق یجادو داشت، البته نم ينگه دار يبرا یخاص

 .و حرکت جادو بود ییجاجاب

جادو  تیاز انسان ها ظرف شتریب یبودند که خونشان فقط کم ییاز آن خانواده ها یکیمورگان ها  ي خانواده

 میتوانست یکند، ما هم م دیناپد نشیرا در آست یتوانست توپ یدلقک انسان زاده م کیهمانطور که  یعنی. داشت

 د،یسف يشد که جادو یباعث اشتباه ما م ییخون ما هم از آن جا. میبا جادو آن کار را به همان نسبت انجام ده

بدان  م؛یرا نداشت یمیعظ تیظرف نیدر سراسر بدن داشت که ما چن افتنی انیجر يبرا یبه خون ازیانجام ن يبرا

 و دیآفر یباز هم خونمان دردسر م م،یکرد یرا هم درست ادا م یطلسم يکلمه به کلمه  یمعنا بود که اگر حت

 .کرد یم تیکه دوست داشت هدا یجادو را به هر سمت

 :و ادامه داد دیکش یپر بغض نفس

 کنه؟ ینیب شیشدنت رو پ دیتونه تبع یم یشه؛ چه کس یمرگت م -

 :تر مرا در آغوشش فشار فشرد محکم

 .ریکنم حرفاتو پس بگ یخواهش م -

که در درونم پروانه  یآن ها را برانداز کردم،آن هم در حال يو خونسرد همه  دمیکش رونیرا از آغوشش ب خودم

 :کرد مرا متقاعد کند یبار بابا بود که سع نیا.کردند یرا باز م شانیپرواز بال ها يها برا
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که مرگ  یموقع م،همونیقد يبفرستنت زمان ها ،ممکنهيرینفع خودته که حرفاتو پس بگ ن،بهیکَاتل نیبب -

 نیتر کیممکنه بفرستنت به تار ای.شده بود ریکه وبا همه گ یموقع یحت ایشد  یمد محسوب م هیمثل  اهیس

 یتو نم.احمقانه اس يریپذ سکیر هی نیا ؛یقدرت منفجر بش ادیز یطلسم از انباشتگ يممکنه وسط اجرا...جاها

 .يبه باد بد يطور نیمغزت رو هم یب ياون کله  یتون

 یکرد، م یم انیاز دو بار ب شتریرا ب» ممکنه« يپدرم کلمه  یوقت.دیبار او بود که من را در آغوش کش نیا و

 .دیالوقوع را داشته باش بیقر يخطر بالقوه  کیانتظار  دیتوانست

 یشدم حت یکوبنده گرفته بودم،منصرف نم قیحقا نیفرار از ا يخودم را برا میگفتن نداشتم،تصم يبرا یحرف

دار  نیاگر دست خون آلودم درون دامن چ یحت ایشد  یپرتاب م یطلسم هر تکه از بدنم به طرف انیاگر در م

 ...اگر یحت ای!افتاد یمادرم م

 !قابل تحمل تر بود یکی نیشدم؛ا یم دیدور تبع يها نیسال ها به سرزم يبرا

 :، گفت کیفرد يبه جز صدا ییدفعه، صدا نیا

 .دییگرد آ نیحاضر -

 :گفت دیرس یاعضا به نظر م ي هیکه جوان تر از بق يزمزمه ها تمام شد مرد یوقت

 تیمسئول.داره وسیجن وسیاوا مورگان مات نیکاتر یینها میبه تصم یبستگ زیهمه چ:نهیمجمع ا میتصم -

در صورت .شه ینم رفتهیاز طرف مجمع پذ یتیمسئول چیهست و ه شونیشخص ا يبه عهده  یهرگونه اتفاق

 .خواهد شد یدر پ يشخص و يطلسم عشق مجازات از قبل مشخص شده را برا حینا صح ياجرا

و پر نفوذش را  اهیس يبعد چشم ها.خواند یرا م يدکلمه ا يکاغذ يزد انگار که داشت از رو یحرف م يطور

 :کرد و گفت میمن تنظ يسوخته  يدر چشمان قهوه ا

 ت؟یینها میو تصم -

 :گفتم. مشتم فشردم نیرا ب دشیسف-یوار گذاشتم و تار و پود آبشل يرا رو میدست ها دم،یکش یقیعم نفس

خود طلسم عشق دو طرفه را به  يجادو ي ندهیطلسم گشا يبرا وسیجن وسیاوا مورگان مات نیمن کاتر -

 .نمیگز یکمک ونوس بر م

 یم یزشت اریبس يلب ناسزا ها ریاز آن ها هم ز یبلند تر از قبل بود،بعض یلیتعجب خ يها ادیبار فر نیا

 !میستین ایجادوگر در کل دن يخانواده  نیما مودب تر قتایخب، حق.گفتند
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 یبدون نگاه کردن هم م.سقوط کرد ت،یاست ریبالش از فراز امپا کیافتادن  هیشب ییدر کنارم، با صدا يزیچ

 .توانستم بفهمم که مادرم از هوش رفته

 .خود بردند یهوش یب يامه اد يبرا يکمک چند جادوگر و پدرم او را به گوشه ا به

 :گفت يبلندتر يبار با صدا نیمرد جوان ا همان

 .یشروع کن یتون یم -

با نمک و  يچهره . را بستم میرفتم؛ چشم ها شیمجمع پ يساخته شده از چوب گردو زیقدم به سمت م کی

 :طلسم يبور آرون را در ذهنم مجسم کردم و شروع کردم به زمزمه 

 خوانم یسمت م نیعشق،تورا به ا يا-

 نیفرانکل سهیدادن آرون اود وندیپ يبرا

 خوانم یسمت م نیتو را به ا!من به

 قلب او به قلب من وندیپ يبرا

 او يبه من برا يابد یکه عشق باشد

 ...ردیگ شکل

 یوقت...بوسه شود کی ایآغوش  کیاز سمت آرون بودم که منجر به  یمنتظر حرکت.را باز کردم میبعد چشم ها و

که داشت  دمیگرداندم و بن استوارت را د تیگشتم، چشمانم را درون جمع دیاز جانب او نا ام یاز هر حرکت

 يمتعجبم، مولکول ها ادیفر.آمد یم واز قبر برخاسته اند، جل یکه به تازگ ییها یو درست مثل زامب صانهیحر

 :دیمجمع رس يهوا را شکافت و به گوش اعضا

 ...قرار بود آرون ستیدرست ن نیا -

 .حرفم باز مانم يو سپس باطل الطلسمش باعث شد از ادامه  زیم يمرد جوان رو يضربه  يصدا

منفجر شدن،  يبه جا.باز گشت؛ فاجعه به بار آمده بود شیاصل يعقب به جا يبا چند قدم به سو رتیبا ح بن

 !اجرا شده بود یطلسم اشتباه

 یبدنم را به لرزش يهر چه که بود، تمام اندام ها!یمانیاز پش دیه، شااز غص دیاز خشم، شا دیشا دم،یلرز یم

 .پاك کردن خون پشت لبم را با کف دستم نداشتم ییتوانا یکه حت دمیلرز یم يطور.ممتد انداخته بود

نفر  کیروش مرگ  نییتع يخواهند برا یاز جالدها که م یمانند مجمع اه،یو تک سر س ينقره ا يسرها

 .اشک آلود بود يها ییسوگنامه سرا هیهام شب شانیپچ پچ ها يصدا یحت.شدند کیبه هم نزد رند،یبگ میتصم
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 :پچ پچ همان مرد جوان اعصاب خرد کن گفت قهیدق 5از  بعد

شه،باشد که در سال  یسالن اعالم م نیو قبل از طلوع ماه در هم دینوع مجازات امروز بعد از غروب خورش -

 .افتدین یاتفاق نیچن گرید يها

شد بر سطح  یم یکه کم کم در صورتش متجل یبرابر محکم تر از بار قبل و با نگران 10بار دستش را  نیا و

 نیزم يکه رو کارایخودم را ملزم ندانستم که سرم را بچرخانم و بدن خاله ورون یدفعه حت نیا.دیکوب ییگردو

 .نمیافتاده بود، بب

 .دیسالن را ترك کن عتریشما صادر شده،لطفا هرچه سر يخروج برا ياجازه  -

که خارج شد من  ينفر نیخارج شدند؛آخر ییایکتوریو و یمیمدرن پوش از سالن قد يجادوگرها يدسته  دسته

 .سرد و شبح آلود سالن ترسناك و مجلل جا ماند طیکه در مح يآن هم با افکار.بودم

 یبود؛م ختهیفرو ر شهیهم يحساس برا يام در لحظه ا ندهیکرد،آدرك  یرا به راحت نیشد ا یزده بودم،م گند

به  يدیتبع کیبر  د،عالوهیمورگان ها مرا نخواهند بخش ي هیبق نیخانواده و همچن يکدام از اعضا چیدانستم ه

جادوگر  يتمام شد،قصه !سال بعد نداشتم 20در  میاز زندگ ینیب شیپ چیه.شده بودم لیطرد شده هم تبد کی

مصرف و دور انداخته شده  یمخ و ب یب يجادوگر زاده  کیقرار بود  د،حاالیرس انیانجمن به پا يساله  15

 !خلق شود

******* 

تنم را به  يزییسرد پا يهوا.هرز بودم يشده با علف ها دهیپوش اطیاز همه جا مشغول راه رفتن در ح الیخ یب

اما از !دیبدان یعذاب اله کی اینعمت  کیرا  کایآمر یبخش شمال ییسرما نیا دیتوانست یم.انداخت یلرزه م

اکثر اوقات . است رینظ یب اعصابشآرامش  يکه سرما برا دیگو یبه شما م دیمنطقه بپرس نیهرکس که در ا

 !خیاز برف و  دهیپوش

اول فکرد .دیکوب کیدر آن نزد يفلز واریو پشتم را به د دیام را چسب قهی یلگد کردم که کس نیزم يرا رو یعلف

 یگوش مال کیاست که آمده تا به خاطر لگد کردن علف ها،  یعصبان عتیطب نیاز آن حافظ یکیکردم که 

 تیروبرو شدم که با عصبان ونآر يشده  کیبار يسرم را باال آوردم و با چشم ها یاندک!بهم بدهد یحساب

 :لب گشود.کرد ینگاهم م
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 نینه ا!کشتمت یخودم م یگفت ی؟میمرگ داشت يطلسم؟آرزو نیا اچرا؟چرا من؟چر!کارات اشتباهه يهمه  -

 يطلسم احمقانه  هیباعث مجازات خودت با  رهیرومئو رو بگ يکه قصد داره جا یتیاحمق؛مثل ژول هیکه مثل 

 !یعشق دو طرفه بش

 :و گفت دیکوب يفلز واریمحکم تر از قبل پشتم را به د گریبار د کی

کم ناراحت باش تا بفهمم قدر  هیالاقل !داره يهم حد یشق ؟کلهیاحمق یبه همه ثابت کن يچرا دوست دار -

 !مغزت مونده یب يکله  يسر سوزن عقل تو کی

خودم هم !شدم درست مثل حاال یفکر خطاب م یعقل،کله شق و ب یمن بودم که ب نیا شهیهم.زدم پوزخند

از مورگان  یخوب زیچ چیوقت ه چیه...دیرگان بود؟شادانم چرا طلسم کار نکرد؟به خاطر مقاومت خون مو ینم

 یکی«: میتوانستم بگو یجمله م کیدر !از همان مضرات مورگان بودن است یکیهم  نینشده و ا بمیبودن نص

 »!مورگان بودن، مورگان بودن است ياز ضرر ها

 :نا باور بهم نگاه کرد و گفت آرون

 موضوع خنده داره؟ نیا ي؟کجايشد وونهید -

گونه اش را با کف دست لمس کردم !شد یهم جزو القاب ثابتم محسوب م وانهید.شد لیتبد شخندیبه ن پوزخندم

 :و گفتم

 یکردن داستان زندگ لیبا تبد یتون یخوبه، م تیکنم تو که نقاش یفکر م نیفقط دارم به ا.ستیخنده دار ن -

 .یل برسمثل مارو یبه شهرت دمیشا!ياریپول در ب یکل ک،یکام هیمن به 

 .ام را ول کرد قهیحرفم شل شد و  نیبعد از ا شیها دست

که با قدرتم  یمن ذات سرکش خودم را با استفاده از طلسم.نداشتم یشک چیبابت ه نیاز ا.شوم دیبود تبع قرار

شد که  یاجرا م دیتبع یفقط زمان.بود یانجام طلسم اشتباه يمجازات برا نیا.خواند، نشان داده بودم ینم

باشد  ینم یبه انجام طلسم خاص قادرموضوع که  نیو دانستن ا شیرویاز ن یجادوگر در حال داشتن شناخت کاف

 15بود که در  یگشودن جادو، مراسم!روبرو نشود یمطلوب جهیانجام دهد و با نت شیگشودن جادو يآن را برا

از قدرت  شیب یاز قدرت یوقت.شد ینجام مذهنش ا يبرداشتن سد جادو يبعد از سن بلوغ جادوگر، برا ،یسالگ

شد، بلکه تمام آن چه که اطرافش را فرا  یم ریکه خرد و خاکش نیبر ا هسد عالو نیا ،يکرد یخودت استفاده م

 10دانستم که  یمن هم م.کرد یرا، درب و داغان م یروحان يها رویو ن یبدن يگرفته بود، عالوه بر بافت ها
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 يجادوکار را انجام دادم و بعد از آشفته کردن  نیدو طرفه را دارم اما باز هم ا درصد شانس انجام طلسم عشق

 !فرستادم یپراکنده شده ام در هوا آن را به سمت شخص نادرست

 :گفت.آمدند شیداشتم پ يدیکه از آن تنفر شد یعمل يبار بازوانش برا نیا

 یم نجایکه دارن به خاطر اون طلسم، از ا ینیو بب یستیبا یتون ینم ،يبر نجایاز ا دیدم، تو با یم تیفرار -

 !بودن يتکنولوژ یو ب یفرستن به دوران بدبخت

 :به خاطر داشتنش سپاسگزار بودم، پس زدم و گفتم شهیکه هم يادیز يرویرا با ن شیها دست

 یگردم ول یبر م یبرم بعد از مدت دیاگه االن به تبع.طلسمو قبول کردم نیمن با اعتماد کامل انجام ا!شه ینم -

 !ندارم یفرق هیسا ياگه فرار کنم با جادوگرها

 يبودم که چهره  دهیرس جهینت نیساله بود که مدت ها قبل به ا 19همان آرون  نیا.را گرفت میها دست

 یچه کس! بزرگ يآه خدا! عاشق نشدن او بود يدردسر ها برا نیحاال تمام ا نیدارد و هم یو با نمک نیریش

دهند،  یرا به باد م سرنوشتشانپسر به فرد مشهور مورد عالقه اشان،  کیرا که به خاطر شباهت  یآمار دختران

 دارد؟

 .پشت سرم را سرکوب کنم يآجر واریکله اش به د دنیکوب يرا برا لمیتوانستم م یسخت به

 :و گفتم دمیکش رونیرا ب میداشت به من محبت کند؟دست ها یسع چرا

 .زنم یمجازاتم باهات حرف مامشب بعد از گفتن نوع  -

 2.بزرگ سالنه سالنه به راه افتادم اطیام در طول ح یشینما یالیخ یتنها گذاشتم و با ب يفلز واریاو را کنار د و

قرمز رنگ را در ذهنم  يآجر يخانه  يمنظره  گریدادند؟بار د یلفتش م نقدریچرا ا.ساعت تا طلوع ماه مانده بود

خاله :از جمله.کردند یم یو استورات ها در آن زندگ ااز مورگان ه یکه جمع يخانه ا.قابل تحمل بود.ثبت کردم

 انیو در کنار آن ها هم آدر کیمادر مامان و پدر او فردر یمادربزرگ ناتال.ویلویبن،شوهرش س کا،پسرشیورون

هم جزو آن  يپدربزرگ و مادربزرگ پدر.بد اخالق يزن عمو نایترسو و سر يمحتاط،جاشوآ عمو يپسر عمو

 يدادند در خرابه ا یم حیشدند که با ازدواج دو نسل متضاد مخالف بودندپس ترج یمحسوب م يدسته افراد

بودند،  ییآدم ها نیمورگان ها چن!بله.خانواده ها بدهند نیاز خطرناکتر یکیبا  یکنند تا تن به هم خانگ یزندگ

 يشاخه  هاآن .کردند یرا عوض نم شانیجانشان هم، راه و روش زندگ متیبه ق یکه هرگز، حت ییآدم ها

خطرناك و اعصاب  یباتیترک!لجوج، سفت و سخت ر،یناپذ رییبودند، تغ يسد ساز ياز جنس سنگ ها یخانوادگ

 !کنم یاما قرار نبود من هم آن ها را همراه...خرد کن
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 نیافتاده بود، دوباره از هوش رفت؛هم میکه برا یخبر اتفاق دنیها بعد مادرم به هوش آمد اما بعد از شن ساعت

بود که  نیدختر کنار پرچ نیاتفاق هم نیدانستند که مسبب تمام ا یو همه خوب م!هم آمد کایبال سر خاله ورون

 ...تکه تکه کند ا رایتوانست جز به جز دن یگرفت، م یبه دست م یجادوئ يریاگر شمش

مورگان  نیبه اول لیمجازات نشده بود و واضح بود که من تبد یمورگان چیوجود مورگان ها ه يدر تمام سال ها

 !شدم یمجازات شده م

بزرگ  يخودش دردسر نیو ا...استوارت ها از مادرم يگر یاغیبود و  دهیخالص مورگان از پدرم به ارث رس خون

 .کرده بود ریبا خودم درگ يا تضادو مادام العمر بود که مرا ب

 ...و ،يفکر یب!یوانگید!یکله شق:داشت یمتفاوت يمرگبار که اسم ها يتضاد

************* 

 نیخواستم آخر یم.آن دوره فرا خواندند يبا سبک معمار ییایکتوریبود که همه را به سالن و امدهیباال ن ماه

با شکوه را در ذهنم  يطاق ها يو مکان همه  اندازمیها ب وارید ییطال يها ينگاهم را به تک تک کنده کار

 .دندشده بو هیشکنجه تعب ایانجام مراسم اعدام  يثبت کنم که انگار برا

پله  4و کم ارتفاع شرکت کننده که با  یچوب گاهیو من هم به سمت جا ستادندیا شانیقبل يها گاهیدر جا همه

کردم و ثابت اما پر استرس  یط یکی یکیپر سر و صدا را  يپله ها.شد رفتم یجدا م نیاز سطح زم يفلز

 :کرد تشروع به صحب اوردمیکه هرگز اسمش را به خاطر ن اهیمرد جوان مو س.ستادمیا

از استوارت ها  دیفرزند جاناتان از مورگان ها و آدال وسیجن وسیاوا مورگان مات نیکاتر:قراره نینظر مجمع از ا-

شده  دهیسکونت شما برگز يمکان که برا نیشود،ا یمنقل م 1497دور افتاده، در سال  يسال به اروپا 10 يبرا

مکان، نام برده حق خروج  نیبعد از ورود به ا.دهورود و خروج شما در نظر گرفته ش ياز سکنه است و برا یخال

سال دوباره به  10 یکه پس از ط یبه شرط.خود را دارد دیسال تبع 10گذران  يبرا دیجد یمکان افتنیاز آن و 

 قهیدق 13امشب راس .در آن مکان است یمحکوم به زندگ شهیهم يصورت برا نیا ریمکان بازگردد در غ نیا

 يبرا یباشد که عبرت.انجام خواهد گرفت و نام برده مجبور به حضور است انتقالشب مراسم  مهیبعد از ن

 !دهند یناشناخته انجام م يخود طلسم ها يشناخته  يرویشود که با ن یجادوگران

و همراه .دیکوب زیشده را که تمام مدت در دست گرفته بود بر سطح محکم م يکنده کار يِبار جام نقره ا نیا و

البته به شرط آن که، ... ـــــــــافـــــتی انیمن پا یعیطب یجام زندگ يفلز يارتعاش مولکول ها يبا صدا

 ...دینام یعیجادوگر را بتوان طب کی یزندگ
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 شده دیتبع:اول فصل

 

آمدند و پس از  یم یکی یکیهمه .داد یخراش م رونیرا از ب ه،پوستمیبق زیترحم آم يتمام طول شام نگاه ها در

 یکیاروپا در نزد یدر قسمت شمال ،یاعصاب خرد کن یو سالمت تیموفق يآرزو میبرا دنمیدر آغوش کش

آن قدر !گرانیبعد خودمان نه، د.بروم گریبعد د کیقرار بود به .کردند یدر صدها سال قبل م ریکب يایتانیبر

خواستم  یکه من م یزمان.مثل من بسپارند »يمغز یب«را به انسان  شانیاحمق نبودند که سرنوشت کل زندگ

اد کردن آب ینیسال به زمان تخم 5در واقع  ای.بود دهیرا به چشم ند کایآمر يبود که بشر قاره  یبه آن بروم زمان

 :کنم و سرش داد بزنم دایکلمب را پ ستفیمجبورم کنند، شخصا کر تندتوانس یم دینیبب.آن مانده بود

 !ياریمنو هم به وجود م يخانواده  هیخانواده شب هیتو با کشف اون قاره،!احمق-

اتاق ها بزرگتر اما در عوض نمناکتر و سرد تر و پر سر و صدا  يرفتم،از همه  یروانیش ریاز شام به اتاقم در ز بعد

دانستند از طبقات  یحرکت دهنده اش را م چییسو يدر سقف که فقط چند نفر جا یمخف يتر بود و با پله ا

 يرو چییبلند شدم و سو میپا يپنجه  يم، رویبه خاطر شکم پر شده از غذا ار،یبس يبا تقال.شد یجدا م گرید

 یکیپله ها  -نشدن يبه خاطر سال ها روغن کار– یگوش خراش يشار دادم و منتظر شدم که با صداسقف را ف

و  نیزم يرو ياکثرا خاکستر يبدون توجه به بلوز ها.از پله ها باال رفتم میبا کمک دست ها.شوند انینما یکی

شکل مناسب با  یو مثلث میعظ يبه سمت قفسه  مایشده با انواع لباس ها مستق دهینا مرتب و پوش یتخت چوب

 يآن را رو يکردم و همه  یخیتار يو کتاب ها یمیورد قد يکتاب ها دنیساختار اتاقم رفتم و شروع به بر چ

 .نشستم نیزم يانداختم و سپس در کنارشان چهار زانو رو یچوب يکفه 

 :که برداشتم شامل يزیزدم و در آخر تنها چ یورق م یکی یکیها را  کتاب

 در انگلستان 1560تا  132 يسوابق جادو در سال ها-

 و مرجع ییمدل جادو 1500و  1400و  1300 يکشور انگلستان در صده  خیتار-

 )کوچک بود يکه کتابچه ا(سفر يبرا ازیمورد ن يورد ها-

 )داد یتعفن م يکه بو(بداند  دیبا يهارا هر جادوگر نیا-

 .بود یکوچک دیسف يدفترچه  و
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ام  یاضافه کردم و همه را در کوله پشت میبه لباس ها گرید يزهایلباس گرم و چ يآخر هم مقدار در

غذا،  ینبودم که بخواهم ب یقطعا من آدم...خورد و خوراك هم بردارم ي لهیوس یباشد که کم ادمی!آه.چپاندم

 .اورمیدوام ب يادیمدت ز

***************** 

 کیچشم دوخته باشم تا او مثل  واریکه منتظر به در و د نینه ا.امدیشب ن مهیساعت قبل از ن 2 امد،تاین آرون

 یمن انتظار م يشرمانه  یب دیمثل او، ظاهر شدن بعد از تبع یاز کس...ظاهر شود، اما خب میبرا وانه،یعاشق د

 يا هیکه سا قرار داده بودم میلب ها نیرا ب نیریعلف ش ينشسته بودم و تکه ا ياست که در گوشه ا ادمی.رفت

 :گفت. دیچیدر گوشم پ نیزم ينشستنش رو یو سپس صدا تلپ دمید وارید يرا بر رو

 ؟یهنوزم با فرار کردن مخالف-

 :کمرم زدم و گفتم يضربه به پشت دستش رو چند

 .هستم...آره-

 چرا؟-

 !رو بهت گفته باشم لمیفکر کنم قبال دال-

 :گفت يوار سیرا که حدس زدم دوستانه باشد، به دستم وارد آورد و سپس با لحن قد يفشار

 .يبود یخوب یلیتو برام دوست خ-

 :برداشتن دستش تقال کردم و غر و لند کردم يشد؛ برا یم شتریب میپهلو يداشت رو فشارش

 ق؟یرف يشه دستت رو بردار یم-

 :و گفت امدیباز هم کوتاه ن اما

 !ستین یخوب زیخانواده شما چ يشده بودن تو دیتبع!بدم تیرارخوام ف یمن م-

 :محکم گفتم یلیکردم و خ اخم

 .یناکام بمون کیکام دنیبعدا تو کش يخوا یحاال هم لطف کن و دستت رو بردار، اگه نم!يحق ندار-

 :با تعجب گفت.ترحم است ياز رو شیآخر يلحظه  يگفت تمام کار ها یبه من م یحس

 چرا نه؟-

 !کردم انیرو برات ب لمی؟داليزد تیخودتو به خر ای یاحمق-
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داشتم که  ازین یمن به کس.داشته باشم ازینبود که من به آن ن يزیشدن، ترحم چ دیبعد از تبع.دمیترحم را د برق

 :دیو بگو ردیبگ شگونمین

 .خوابه هیهمه اش  نیاحمق ا-

 :گفتم ادیفر هیشب یبا حالت.کرد یم ممحکو يداریمرا به ب شتریکارها، ب نیاو داشت با ا اما

 !که حالم چقدر خوب بوده و چقدر بهم خوش گذشته یفهم یگردم و م یبر م گهیسال د 10!تنهام بذار!برو-

 ...من-

 :دمیرا بر حرفش

 اتیدر طول قرن ها ح يدیدارن بهم بفهمونن من تنها مورگان تبع یچرا همه سع!من حالم خوبه!گم برو یم-

 ؟!؟!جادوگرام؟

 ...ندا يقصد بد-

 نیهمتون ا!بهم دست بده یحس بدبخت یشیخوب تو باعث م ایبد بوده  ؟قصدتیچ یعنیقصد بد  یفهم یم-

تو و اون استوارت  يخون مال خانواده  نیتر يقو!یبلو بالد هست هی ه؟تویچ یبدبخت یدون ید؛میکن یکارو م

مصرفم توسط  یخون ب خاطرو من به !!خون مورگان ها نه یول!کنه یرو قبول م ییخونت هر جادو!هیلعنت يها

چشمام دور  يحاال هم از جلو!محافظه کارانشون طرد شدم يخراب کردن سابقه  يتمام مورگان ها برا

 !جهنم باشه يتو مونیبعد دارید دوارمیام!شو

 !کَت-

 :زدم داد

خوام  یوقت نم چیه!يریبم نجایسرت بکوبم که هم يتخته چوب بردارم و اون قدر تو هیکه  نیقبالز ا!برو-

 !طلسم عشق روت نداشتم ياز اجرا يمنظور چیتو گوشت فرو کن،من ه نویا!نمتیبب

 :خودم اعتراف کردم شیپ

 !ییمو طال يبودنته پسره  افهیفقط به خاطر خوش ق-

شد با  یه ازش ساطع مهم ک یآخر اعتراف در دلم تمام نشده بود که آرون رفت و موج ترحم يکلمه  هنوز

 !چه راحت دل کند.خانواده ام تنها گذاشت ییروستا يآجرنما يخودش برد و مرا در پشت خانه 

 ...کردند یدوستانشان را ترك نم نیچن نیا یدانستم، دوستان واقع یآن جا که م تا

**************** 
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چپ چپ هم  ير در سالن با نگاه هاافراد حاض یعصب يلرزش ها ریو زنگ زده، ز يفلز يها یصندل ریج ریج

بعد .تیها با عصبان یها با دلشوره و بعض یبعض.را به وجود آورده بود يشده و جو خفقان آور بیترک يخون ها

 :قبل از دستان پدرم خورده بودم و کلمات یقیعمرم که دقا یلیس نیاز اول

 ینم!يسوال برد ریجادوت ز يتو تمام نسل رو با طلسم ناشناخته برا ،امایش یکردم باعث افتخارم م یفکر م-

 یسرکش يکس بهت اجازه  چیمطمئن باش ه یکنن،ول یبرخورد م يچطور يبرگرد یوقت گهیسال د 10دونم 

چون !کنه یم یرو همراه هیبقخواهم بود که  یکس نیو منم اول!ده یخانواده نم يبرا گهیدردسر د هیو ساختن 

 15 نیتمام ا يکنم؟تو کاریبا تو چ دیدونم با ینم!يسوال برد رینکردن ز یسرکش يمن رو برا تیربتو تمام ت

 ي نهیشیاما تو پ ،يکه مورگان ها دارن رو بر باد ند ییزایچ يو همه  ینش یاغیسال تمام تالشم رو کردم که 

شدن خونشون  فیتو باعث کث یقائلم،چون سرکش يادیاحترام ز تونسل بعد از  يمن برا.يمارو خراب کرد

 .مورد تو یب يها یپر از سرکش!هیگر یاغیپر از !ستیخونشون مثل ماها مطهر ن گهید!شهیم

 یاز قبل سر افکنده م شتریکردم بازگشتم خانواده ام را ب یمغرور نبودم،حس م!گرفتم که هرگز بر نگردم میتصم

مثل  یکس يخواستند وجود دوباره  یم يمورگان ها مثل يکه خانواده ا يزیچ نیبندم آخر یو شرط م... کند

 .من بود

هوشمندانه بود،  يادیز!  13و  1و  9و7شده از اعداد  بیترک يعدد.شدم یم 1497از  یبه بخش لیهم تبد من

را  يعدد نیاز حدش چن شیاعالم و آشکار کردن دانش ب يبرا ،یاز خود راض ياز آن بلود بالد ها یکیانگار 

 یبه عمل لیکار تبد نیاما ا ،جستجو کنم یکم یآن سال جهنم يکرد که برا یعقل حکم م.انتخاب کرده بود

 .فراموش شده گشت

 دیناام. کردند یم ياشک که از گونه ام فرو افتد لحظه شمار يقطره ا دنید يبودند و برا نجایجادوگر ا 39

را  میها هیگر! من يترسناك باشد، اما نه برا يل دورسا 10 دیشا. داد یکردنشان احساس شعف و لذت بهم م

 ...خواهم برد يگریبه بعد د

 نیبه نام کاتر یشخص گرید 2023سال .با آن ها را به جهنم موکول کردم میبعد داریکه د دمیکس نفهم چیه

 یپرتگاه نامرئ کی ياز لبه  یمورگان شده بودم و با خوشحال يننگ جادوگرها ي هیمن ما.دید یمورگان را نم

 .بودم رفتهیآن را پذ

که صد ها  یجادوئ يگفتند، ناسزاها یم يناشناخته ا يلب ناسزاها ریبا من ز یاز آن ها موقع خداحافظ یلیخ

 يفکر یو ب یکله شق يساله بود، پاك شده بود؛درباره  121 یما هم که زن نیتر ریپ يو خاطره  ادیسال بود از 
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از خون  یمن نسل آن هارا دچار افت و قسمت یبه طور واضح!همه دل خون بودند!ها زیچ نیو ا يمغز یو ب

کارم از نظر  نیاز نظر خودم و منفورتر دمیتنها کار مف!داده بودم رییو نادرستم تغ یاغی ينسل بعدشان را با جادو

 !بود نیهم هیبق

نور نه چندان  يتوده .آورد بودند یکه کم کم فضا را به رنگ سبز پر رنگ در م ينور يبه توده  رهیخ همه

 .میکرد یم ریآن ها س ي لهیکه تابستان ها اسب ها را به وس ییاز آن توده کاه ها یکی يبه اندازه  یبزرگ

 :کرد يادآوریبا  نیآخر يبرا یکله مشک.آمد ینور به سمتم م ياز باد سرد از توده  یموج

 نیساعت و هم نیهم.شهیبرات باز م یشیکه واردش م یمکان نیدر هم يا چهیدر گهیسال د 10-

 .یو البته از کارت عبرت گرفته باش یباش نجایاون موقع ا دوارمیام.خیتار

و  یخوراک يورد و طلسم و چند تکه لباس گرم کرده بودم و مقدار يرا که پر از کتاب ها یچرم ي کوله

 :پشتم جابجا کردم و گفتم ياش شده بود،رو مهیهم ضم ییدارو اهانیگ

 .انتقال حاضرم يمن برا-

نظر  ریتعلل ز ایدرنگ  نیکوچکتر يبودند که من را برا ییلحظه تمام صداها قطع شد و فقط چشم ها کی يتو

 !گرفته بودند

 :گفت ییصدا

 .وارد شو-

 یرا که بر بدنم عمود م ییتمام موها.شد سرد و نمناك بود یکه از آن خارج م ییهوا.نور رفتم يسمت توده  به

 يرو يحسش درست مثل سوار.راستم را يگذراندم و پس از آن پا چهیچپم را از در ياول پا.حس کردم شد را

تونل  کیو نه مثل کارتون ها از  دمیخفرق که نه چر نیلند بود، با ا یزنید يرولر کوستر ها لیر يها چیمارپ

 یحال م نیدر ع.بدنم داشتم یانیدر قسمت م یمانند تکان خوردن جرعه آب یتنها حس.عبور کردم یسبز نوران

کله  يصدا.سرد و ترسناك يگریطرف گرم و گرفته و د کی.نمیافتاد را بب یکه در دو سمت م یتوانستم اتفاقات

 :دمیرا از پشت سر شن یمشک

 .يسالم برگرد دوارمی،امیموفق باش-

کرد  دایاهش اندازه پنور شروع به کوچک شدن کرد، از آن حالت کاه شکلش خارج شد و آن قدر ک يتوده  بعد

 .تاالر را با خودش برد يگرما يذره  نیبگذرد و آخر انشیهم نتواند از سوراخ م یکه موش
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سراسرش را فرا گرفته  ییاروپا يکه سرما طیمح کی.شد یم یشدن هرکس خکوبیاطراف باعث م طیمح

 .کردند یم يشده بودند، در هر طرف جلوه گر دهیپوش خی يها ستالیکه با کر یقطب اهانیگ.بود

از برف  دهیپوش يتپه ا.از اطراف داشت یبود که چشم انداز مخوف يمتر 40 يبودم تپه ا ستادهیکه من ا ییجا

درشت  يسنگ ها.ینیچمن را بب يدسته ا یتوانست یآن م يبود،در گوشه گوشه  دهیزده و به هم چسب خی

را  افتدیبخورد و ب يرا که سکندر یدقت یو انتظار هر موجود سهل انگار و ب برف را شکافته بودند يسطح بلور

 .دستگاه برش سوراخ کنند کی يزیتا جمجمه اش را به تم دندیکش یم

ام به  یشناس اهیساعت بعد از کالس گ کیکدامشان را از  چیپراکنده از درختان مخروط دار که نام ه يها دسته

گذشت،  یبود، مدت ها م دهیدور و اطراف بار نیکه ا یبرف نیاز آخر.تبه گسترده شده بود نییخاطر نداشتم در پا

 يتنها لکه ا د،یخورش.شکل منجمد شده بود یسوزن يبرگ ها يرو دیلجباز به دور از نور خورش يچون برف ها

 يبه شکل ها يترخاکس يکرده بود ابرها نیکه آسمان را مز يزیاز ابرها بود و تنها چ يکمرنگ پشت توده ا

 .بودند دهیبر دهیبر

که درون  یصمغ ي حهیسرد و دردناك بود، اما را دنشینفس کش. یپر از طراوت و تازگ. بود یبیعج زیچ هوا،

بود که با  یخالص يتنها هوا...یداشت و نه ذرات معلق يدود ينه بو... بود يگرید زیچ دیچیپ یها م ژكینا

 .ختیآم یجنگل در م طیمح

کردم،اگرچه با خودم عهد بسته بودم هرگز به زمان  یاستفاده م ينشانه گذار يرا برا میطلسم زندگ نیدوم دیبا

 دایپ ،يکه با نشانه گذار نیوادار به ا...کرد یکار م نیمرا وادار به ا یخودم بر نگردم،اما حس یو محل زندگ

 نیاشاره بتوانم ا کیبود که باز هم با  یروش ،ينشانه گذار.سال بعدم آسان تر کنم 10 يمحل را برا نیکردن ا

 .ابمیمکان را هر زمان که خواستم ب

 دهیپوش يجستجو کتابچه ا یبا اندک.زانو زدم نیزم يگذاشتم و کنارش رو نیچرم را از پشتم بر زم یپشت کوله

 .گشتم» مکان ينشانه گذار« يکردم و در قسمت فهرستش به دنبال کلمه  دایشده با پوست آهو را پ

 :نگاشته شده بود رشیدر ز یبا خط نه چندان درشت حاتشیتوض.25 ي صفحه

طلسم در  يگوشت خود شخص اجرا کننده  ایخون  ایمو  ایمکان الزم به دفن پوست  ينشانه گذار يبرا-

 :است ریورد ز يکار الزم به ادا نیاز سه بند انگشت در محل است،بعد از انجام ا شیعمق ب

 گذارم یم تیبرا يخاك،نشانه ا يا-

 را تا روز مرگ من حفظ کن نشانه
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 ابمیکنم و مکان را ب دایپ ازیکه به آن ن يروز تا

 ام است» گوشت/خون/پوست/مو«من  ي نشانه

 .نیزم نیا ریتطه دیبه ام.دهیاز اجدادم به من رس که

آزاد  يخون ها يبا خون مقاوم است و الزم به ذکر است که برا ییطلسم کننده ها يورد باال فقط برا*:نکته

 .رود یبه کار نم يورد

 يسانت؛برا1از دو بند انگشت با قطر  شیگوشت ب يبرا.قطره الزم است 4از  شتریدرباره اندازه خون ب:2نکته

 .متر یسانت 2متر با قطر  یسانت 7از  شیمو ب يدهم فوت و برا کیاز  شتریپوست ب

 9حدودا  يام که نامم بر آن حک شده بود تکه ا یبیج يآخر پوزخند زدم،به کمک چاقو ياز خواندن جمله  بعد

شروع به کندن  یوحش یوانیمثل ح یبا دست خال.دمیام بر یمشک-يقهوه ا یسانت 12 یرا از دم اسب یسانت

دادند و باعث  یرا خراش م ستمها پوست د زهیرفتند و سنگ ر یم میناخن ها ریخاك سرد و برف ز.کردم نیزم

 يمتر یسانت 10که به عمق  یتا زمان. کارم بازدارند يدند، اما نتوانستند مرا از ادامه آه از سر درد ش يتعداد

و سرد پوشاندم،سپس شروع  سیرا با همان خاك خ شیموها را درون حفره انداختم و رو.مکث کندم یب دمیرس

کلمات و به کمک  لهیبه وس دیبود با يادیخون مقاوم ها ز يکه برا ییهااز ورد  یبعض.ورد کردم يبه زمزمه 

 .شد یموجود در هوا اجرا م يروهایلرزش ن

چند  متیبه ق ابانمانیکه تابستان ها در خ ییها مونادیل ادیکه مرا به  یبیعج ییمویورد نور زرد ل ياز اجرا بعد

نشانه  نیزم.شد دیسطح خاك را فرا گرفت و سپس ناپد هیثان کی يبرا. انداخت یفروختم م یم زیسنت ناچ

بروم و سرنوشت قاره  کایکه به آمر نیذهنم را به خودش مشغول کرده بود، ا یبیعج میتصم. شده بود يگذار

!) برم یرا با خودم م یروم آشفتگ یبه قول خواهرم، هر جا که م(کنم  يدستکار یبعد را کم نیدر ا کایآمر ي

جانم فرو دادم و بعد  یب يها هیزده را به درون ر خی يهوا.انگلستان بودم یپادشاه یکیحاال در نزد کهی،در حال

 یخیتار يرا که طبق کتاب ها يریام مس 2009شده در سال  دیتول يبه کمک قطب نما لمیاز جمع کردن وسا

 .رفت انتخاب کردم یم ریکب يایتانیکه در مدرسه خوانده بودم به سمت مرکز بر

 دند،یپوش یم شمیو  قیقیع يبه سنگ ها نیمز ییالباس ه یاشراف يآن زمان که زن ها يبرا میها لباس

کاپشن چند  کی...دیرس یجادو به نظر م یمردان آن زمان ها نوع يبا لباس ها سهیدر مقا. بود بیعج يادیز

گرم و  اهیس يچکمه ها همراهبه  نیشلوار ج.شده با چرم گرم و ضد آب دهیو پوش شهیپر شده با پشم ش ي هیال

 .پوشاند یرا م میسرخ شده از سرما يرنگ مادربزرگم بود که گوش ها 7 یبه سرم هم کاله بافتن. دست ساز
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از  یداشت به سمت غرب و حجاب يعجله ا چیدر آن زمان بدون ه دیبود خورش دایطور که از ظواهر امر پ آن

 یبکاهد اما آشفتگ میظاهر يز خونسردنتوانست ا يلومتریدر چند ک یگرگ يزوزه  يصدا.رفت یدرختان بلند م

 .در درونم بر پا کرد یوحشتناک

را با دستکش  دمیسرد و سف يانگشت ها!ارمیسال دوام ب 2دانستم قبل از  یم دیبع تیوضع نیبا ا!سال تنها 10

قطب نما و باز کردن آن به دنبال حرکت  يبا لمس درپوش فلز گریبدون انگشتم پوشاندم و بار د یبافتن يها

 ...خوردند رفتم یآرام آرام تکان م تندو داش امدهیاش که هنوز به درست با خود کنار ن یسیمغناط يعقربه ها

 .بود نیدرستش ا...لندن!شرق جنوب

از تپه به در حنجره ام شکل گرفته بود،  اریاخت یکه ب یآه دنیبرداشتم و بعد از کش نیزم يرا از رو وسائلم

اما در آخر سالم و سر  دم،یزده لغز خیبرف  يرو ایراه تلو تلو خوردم  نیدر ب يچند بار.شدم ریسراز نییسمت پا

 .کردند، وارد جنگل شدم یم يباز يقطب نما باز يحال، همان طور که انگشتانم با درب فلز

از تنها  يکه هر انسان عاد یگرفتن ترس دهیبا ناد. دیبود که به مشامم رس يزیچ نیتند صمغ، اول ياز بو یموج

و  یسوزن يجنگل ناشناخته با برگ ها نیحرکت در ب. کردم يشرویوارد شدن به جنگل دارد، شروع به پ

درختان بر دست و صورتم  ریت يشدن برگ ها دهیکه کش یخارش.اوقات دردناك بود یخراشنده؛خواب آور و گاه

جدا افتاده، دوست  يکدام از درختان آن دسته  چیکه ه دیرس ینظر مبه . بود ریکردند، وصف نا پذ یم جادیا

 يانبوه برگ ها نیداشت ب د،یاز نور سرخ خورش ينشانه ها نیآخر. خروج دهند يندارند که به من اجازه 

 دیبا خورش کاریگرفت که لجوجانه قصد پ یدر آسمان م يدیسف يآن را نقطه  يشد و جا یچنگال دار محو م

 .داشت حال را یب

 نیدرختان کمتر شد و زم یکه فشردگ نیناشناخته قدم تا ا يایدن نیقسمت از ا نیدر ا دیبا شک و ترد قهیدق 5

 .گشت داریمتفرق درخت پد يبا دسته ها یمسطح

متعلق به خرس مرده،به  يبود و چه غار یدرخت يخانه ا افتم،چهی یم یمرگبار هوا پناهگاه یکیقبل از تار دیبا

 .کرد یچابک حفظ م يزنده و گرگ ها يهر حال مرا از مرگ توسط خرس ها

کنار  بیاز ج.شب حس شد یکینزاع با تار يبه چراغ قوه را برا ازمیکرده بودم که ن یرا ط يلومتریک 2 حدود

قرار داشت  شیه در انتهاک يو بعد از فشار دادن دکمه ا دمیکش رونیهالوژن را ب يام چراغ قوه  یکوله پشت

 .تاباندم زیزده و موجودات اسرار آم خی ينورش را بر درخت ها

 ... !کرد یهوشمند را جذب م یداد و موجودات یم يخطرناك را فرار واناتیح یخوش شانس نیکه در ع ينور
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ساعت قبل آن را ترك کرده بودم، اما  میبود که ن يپر تکنولوژ يایاز دن يادگاریکه  يخور يباتر يقوه  چراغ

و  ردیاز اشک دور مردمکم شکل بگ یمات يموجب شد که حلقه  د،یرس یبه نظر م شیسال پ 30درست مثل 

 .تار تر کند یکیتارم را در آن تار دید

به مرد  هیخوب که دقتم کردم، سا. دمیقطور د یرا پشت درخت یام، حرکت هیاز اشک رو زجاج یپشت پوشش از

شد، هر چه که در مورد من وجود  لیشده داشت تبد یبلند و دم اسب يو موها یشمیابر ي قهیبا جل يکه مرد

و به قول خواهرم با روش  داسر و ص یب.بود را ترسانده بود میاز زمان قد یرا که نماد کامل يداشت مرد

 .مرد رساندم و بالفاصله نور چراغ قوه را بر صورتش تاباندم يدرخت کاج را دور زدم و خودم را روبرو »یشبح«

 :بزنند غیج یکی نیبود که بتوانند مثل ا دیکه اکثر مرد ها داشتند بع ییصدا با

 !جادوگـــــــــر-

 :سپس التماس کنند و

 .یگم که تو جادوگر هست یکس نم چیبه ه.ز لطفا جونم رو به من ببخش...ـیساحر عز-

که ناگهان حساب کار با ... دهند صیساحر تشخ ریقدر راحت ساحر را از غ نیکردم که مردم آن زمان ا ینم فکر

کرد که من در  یمرد به من خاطر نشان م یمیقد يلحجه !دستم آمد 15در قرن  یآن چراغ قوه هالوژن

 :هستم یسال نیهمچن

 .من زن و بچه دارم!نمک یالتماس م...گم ینم یچیه هیبه بق.گناهم یمن ب.کنم یخواهش م-

 میزدند، پا یم رونیکه از تعجب، چشمانم داشتند از حدقه ب یدر حال!انداخت نمیپوت يخودش را با صورت رو و

کمک محسوب  میتوانست برا یکرد م ینم ادیهمه داد و فر نیاگر ا.دمیصورتش کش ریاز ز متیرا با مال

گرفته  ادی میسیاما دوست انگل زکه ا یسیانگل يرا تا آنجا که جا داشت ترسناك کردم و با لحجه  میصدا!شود

 :بودم امر کردم

 .شه یم رتیحد و حصرم دامن گ یپناهگاه ببر وگرنه قدرت ب نیتر کیجنگل و نزد نیمنو به خارج از ا-

الزم به  ریغ يبود که جاها نیمن ا یاصلاز مشکالت  یکی.بود از خنده منفجر شوم کیآخر نزد ياز کلمه  بعد

 !!!!کردم یپراندم اخم م یمزه م دیکه با ییپرداختم و جاها یم يمسخره باز

 :شد و گفت زیخ میاز من هم بلند تر بود ن شیکه موها مرد

 .دیریکنم فقط جونم رو ازم نگ یم دیبگ يهر کار-
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صورتم  يبر رو يشخندیکرد که باعث پهن شدن ن یهملت ادا م ي شنامهیرا مانند نما شیاز کلمه ها یبعض

 !شد یم

 .کنم یبر سالم ماندنت نم ینیتضم يجا نبر نیاز ا رونیکه منو به ب یتا زمان-

حرکت من  نیبا ا.کردم میساله تنظ 30مرد  یخی یآب يچشم ها يبر رو مایبار نور چراغ قوه را مستق نیا و

 یجستجو سنگ یزده پس از کم خی نیزم يو شروع به فرار کرد،در جوابش خم شدم و از رو دیبالفاصله از جا پر

 .پرتاب کردم شیبه سمت ساق پا راآن  میذات يریکشکک زانو برداشتم و با کمک استعداد نشانه گ یبه بزرگ

و کنار او که پوش رفتم  قهیبا خنده به سمت مرد جل.انداز شد نیمرد در جنگل طن» آخ« يبعد صدا يا هیثان

 :بود زانو زدم و گفتم نیحاال پخش زم

 .ارمیتونم برات به وجود ب یهم م يکه االن تجربه کرد نیبرابر ا 100 ییدرد ها-

 :التماس کنان گفت. ادا کردم که باعث وحشت دو چندان مرد شد مییکایآمر يجمله را از قصد با لحجه  نیا

 .ازم سر نزنه ییکه خطا دمیم دم،قولیقول م-

را با انگشتاش فشار داد و بعد با همان دستش  شیشکل چوب بیرا به سمت گردنش برد و گردنبند صل دستش

را  -!مثل من– یطانیموجود ش کی بشیصل یروحان يخواست با انرژ یخودش م الیبه خ! دستم را لمس کرد

 :مو ترسناك گفت زیآم دیگرفتم، بلند شدم و تهد دهیحرکتش را ند نیا. دچار درد کند

 !شهیموجب مرگت م تیحرکت بعد-

 :لب گفت ریترس بلند شد و لنگان لنگان راه افتاد و ز با

 .ایدنبالم ب-

جنگل خارج  طیکرد مرا بکشد اما باال خره از مح یرفت و به دفعات سع يادیمناطق کشنده و خطرناك ز نیب از

 :گفت زشیبا همان لحن ترحم برانگ. میشد

 من برم؟ نید یحاال اجازه م.نیرس یغار م هیفوت به راست به  100.از جنگله جا خارج نیا-

 :گفتم میایکردم ترسناك به نظر ب یم یکه سع یو در حال ستادمیاش ا نهیبه س نهیس

 ؟يدیفهم.يایاونجا با من م ؟تایبگ تویاز کجا معلوم حق-

. میدیرس يفوت به غار 100آن  یگفت،بعد از ط یراست م.کرد و از جلو راه افتاد نییشدت سرش را باال و پا به

تار و پود  انیبرند، م یخطاب دادن نوکرانشان به کار م يبرا کیکالس يها لمیرا که اربابان ف یکردم لحن یسع

 :گفتم. ببافم میصدا
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 .امیمن از پشت سرت م.نباشه نیدر کم ياول برو و چک کن که خطر-

 هیسا کی یاهیغار به س ي مهینصفه و ن یکیو در تار دیکش يرانه ادخت غیج. محکم هلش دادم به درون غار و

به هم  کیلیت کیلیت يشدم، صدا یم دیداشتم از آمدنش ناپد یگذشت، درست وقت يا قهیچند دق. شد دیناپد

 یترسناک شخندین.دمیشد، د یم انینما یکیتار انیو سپس خودش را که از م دمیرا شن شیخوردن دندان ها

اش متوقف شد، به  دهیلرزش بدون توقف دستان رنگ پر یوقت. بهش زدم که باعث شد چند سانت به هوا بپرد

 :آب دهانش را قورت داد و گفت یسخت

 .جا مسکون بودم نیهفته ا کی کیقبال نزد ست،ینبوده و ن نجایا یچیه-

 :خودم را گرفتم و گفتم يجلو!).وهوهاهای(مسکون  ي کلمه

 .ستهیا یاز کار م یفرستم؛ اگه دروغ گفته باش یطلسم به سمت قلبت م هیاالن  نیهم-

 :کشان گفت غیج

 یمن م!...نیکارو نکن نیکنم ا یخواهش م. ستیبه فرستادن جادو ن يازیخورم که راستشو گفتم، ن یقسم م-

 .بمونم یخوام مطهر باق

اعصاب خرد کنش را در هوا  غیج غیو باز هم ج دیدهانش کوب يآخر کف دستش را رو يبعد از گفتن جمله  و

 :پخش کرد

 .کنم یخواهش م!نداشتم يمنظور چیه.دیمنو ببخش-

به  لیکرده بود احتماال حاال تبد یاندازه از من خواهش و عذر خواه نیو تا ا نیچن نیعمرش ا يتو یکس اگر

 :داد زدم.استثنا بود یکی نیشد اما ا یقلبم م يفرمانروا

 .ستهیا یبازهم قلبت از کار م یبگ يزیچ یو راجب من به کس ادیگه صدات در با یول يبر یتون یم!بسه-

بعد از .رفتم تنها گذاشت یم سهیام ر انهیموذ يکه از خنده  یو مرا در حال دیدو رونیو لرزان از غار به ب ترسان

اطراف آن  ،بهیهالوژن يکمک چراغ قوه  ،بهیفکم فرصت را مناسب شمردم تا نگاه ي چهیدردناك شدن ماه

 .اندازمیغار ب

 زیت يبود که در چند سمت به شکل گوشه ها يدراز یضیبه شکل ب شیبود، فضا یمرطوب و آهک طشیمح

مانده  یباق.شد یم دهید نیزم يرو یاهیس يمثلث در آمده بود،در چند طرف به خاطر روشن کردن آتش لکه ها

 نیزم يبودند، رو هکباب شد یقبل نیکه توسط ساکن گرید وانیها و چند ح یمرغ ها و ماه ياستخوان ها ي

 .شد یم دهید
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 نیبود که ا نیداد، اما حداقلش ا یرا به داخل م یقطب ياز سرما يورود مقدار يبزرگ غار اجازه  ي دهانه

 !مکان قابل سکونت بود

را  یکپه شده درون غار و فندکم آتش کوچک يگذاشتم و به کمک چوب ها يرا در گوشه ا یپشت کوله

را از درون کوله ام که بر خالف اندازه  يو کتابچه ا دمیچیکاپشنم را محکم تر به دور خودم پ.برافروختم

 :دنوشته بو يبا خط شکسته ا شیرو. دمیکش رونیآمد، ب یبه نظر م لویکوچکش چند صد ک

 دهیسه سر د يدهااژ کیبا نقش  یموم يآخرش اثر مهر ي» ر«حرف  ریسفر و در ز يبرا ازیمورد ن يورد ها-

چند .کردم و تا صفحه مورد نظرم ورق زدم دایرا پ یابیریمس يجستجو در فهرستش کلمه  یبا اندک.شد یم

 :تریمتفاوت نوشته شده بود و در آخر ت يها یابی ریمس يدرباره  یپاراگراف

 :زمان ياز سکنه  یبه پناهگاه خال يریمس افتنی-

مرا «:يآن و گفتن جمله  ياراده .است نیآزاد يخون مقاوم ها و چه برا يورد ها،چه برا نیاز ساده تر یکی نیا

 .خواهد کرد ییشما را با کمک افکار راهنما» !مقصدم یکیمردم در نزد نیاز مزاحمت ا یببر،خال ییبه جا

از  یغم طاقت فرسا ناش يادیخس خس و مقدار ز یامشب را با کم کیفردا و  يگذاشتم برا یرا م یابی ریمس

 .کردم یم یساله از مدرسه در درونم جوانه زده بود، ط کی یکه به خاطر مرخص يو شاد دیتبع

************ 

 یکه سرکش يبا نور. را ازمن گرفت قیعم یخواب يناشناس اجازه  واناتیگرگ ها و خرخر ح يزوزه  يصدا

 میزا يغ کوله ام رفتم تا شکالت انرژشده بود، از خواب برخواستم و به سرا ریغار سراز طیکرده و به درون مح

 !!!را ببلعم

. طلسم گرفتم يبه اجرا میتصم میکردن دندان ها زیاز تم خت،بعدیفندوقش اعصابم را به هم ر يها تکه

را با چند  میصدا ستادم،یغار ا يدر کوله ام جمع کردم و در دهنه  ینظم خاص چیرا نا مرتب و بدون ه لمیوسا

 »!مقصدم یکیمردم در نزد نیاز مزاحمت ا یببر،خال ییمرا به جا«:کردم و گفتمخلط آور صاف  يسرفه 

 نانیهمان راهنما بود،به آن اطم.شکل گرفت نیاز زم ياز نور سبز پررنگ در ارتفاع دو متر يادامه دار خط

 .داشتم

دردناك و خارش آور با  يرفت،باز هم آن خراش ها یبا برف م دهیبه درون انبوه درختان پوش.کردم دنبالش

 خش،ی ریمتر بود و در ز 4عرضش کمتر از .دمیزده رس خی يدرختان را که رد کردم به رودخانه ا.صمغ تکرار شد
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خطر غرق شدن در  تیبودم،نهامطمئن ن خشیدر مورد قطر .دمید یرا م ياز موجودات شناگر یمبهم ریتصو

 !!!زدن در آن بود خی ایرودخانه و 

رودخانه گذاشتم اما  يچپم را هم رو يپا.چرق چرق صدا داد اما نشکست خی.گذاشتم خی يرو اول را بر قدم

 يتوانستم از رو یکردم،خوشبختانه کف رودخانه را م یحس م میپا ریآب را در ز انیجر.امدیبه سرم ن ییبال

 .رمیگفاکتور ب ستمیتوانستم غرق شدن را از ل یم نیبنابرا نمیبب خیسطح شفاف 

 ریشکستن غ يمانده بود که صدا یباق یمتر به خشک کیهنوز .داشتم یبر م يگریپس از د یکیرا  میها قدم

از نوك انگشت .صفر فرو رفتم یزانو در آب منف يو تا باال ختیفرو ر میپا ریز خی. دمیرا شن یو نا موقع یعیطب

 یرا م رشیشد و فقط نظ ینم دایپ يزریفر چیکه در ه ییدر بر گرفت، سرما يسوزاننده ا يرا سرما میتا زانو

 خیسطح  يفراوان، خم شدم و دستم را رو يبا تقال.ینیقطب شمال بب کینزد يپراکنده  ریدر جزا یتوانست

 یمتر باق کیو  دمیکش رونیمخلوط شده با آب ب یخی يرا از درون حفره  میجفت پا میبا کمک دستها.گذاشتم

 يشده ام سرما سیخ يلباس ها و چکمه ها.کردم یبود ط دهیوجودم دو رکه د ییرودخانه را با سرما يمانده 

 .دردناك بود میاستخوان ها.کرد یرا به من القا م يچند برابر

به  يشتریناشناس ب ينبود،در عوض صداها يخبر یبرگ ها مانند جنگل قبل یاز فشردگ.وارد جنگل شدم دوباره

 نیسطح پوت يآمده از برف را که از رو رونیب زینوك ت يحس بود و چوب ها یکامال ب میپاها.دیرس یگوش م

 میپا ياز جلو یرنگ دیبا عبور موجو کوچک سف.گرفتم یم دهیناد ياراد ریزد را به طور غ یم خونکیبه من س

به هر .ها داشت قیبه سار يادیشد شباهت ز یم دیدرختان ناپد نیموجود که حاال داشت ب.دمیعقب کش یقدم

 يدر اندازه  يگرید يبه رودخانه .داشتم یجانور شناس يشد،بعدا وقت برا یگرفته م دهیناد دیحال آن هم با

 .زده داشت خیعبور از آب  يبرا ییها سنگهنوز هم قلوه  یکی نیدم،ایرس یهمان قبل

 هیزود آن را به دست آوردم و بق یلیتعادلم را از دست دادم،اما خ میپاها یحس یکردم به خاطر ب یرا که ط یاول

 يزیبا فاصله بود،چ ییبا تک درخت ها یبرف ینیآن طرف رودخانه زم نیدفعه زم نیا.کردم یسنگ ها را ط ي

 .درختان بود يده و بعضا قطع شده یبر يداد،تنه ها یرا به من م یانسان اتیبه ح یکیکه باعث حس نزد

برف در نظرم  يدو تپه  نیدر ب يمتر 200 يدر فاصله  يکه کلبه ا نیکردم،تا ا یرا لنگان لنگان ط یساعت دو

 يکه باعث تعجب بود،دود يزیو چ دیرس یسبز به کلبه م دم،نوریکش یم نیزم يرا به زور رو میپاها.شد دایپ

 نیهمچ ای ییآتش جادو شد؟احتماالاز سکنه با یخال دیمگر نبا.شد یخارج م يفلز-یبود که از دودکش چوب

 :در دلم به خودم پاسخ دادم...اگر جادو اشتباه باشد چه؟.در آن روشن بود يزیچ
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 !اشتباه باشه یکن یکه م يتا آخر هر کار ستیقرار ن یطلسمت اشتباه بود ول نیدرسته که اول!ابله خانم-

و  یدر چوب ي رهیدستگ.رساندم نیاما دلنش یچوب يکردم و خودم را به کلبه  یبه افکارم دهن کج گرید بار

به درون کلبه وارد شدم و در را  دنیلوال ها و سرك کش ژیق ژیق يصدا دنیو بعد از شن دمیکش نییکهنه را پا

 .پشت سرم بستم

نا مرتب از جنس درخت سرو  یاز آن تخت يدر گوشه ا.شده بود ریتعم يچهار گوش، پر از درز و سوراخ ها کلبه

 یمیقد يلکه ها شیجا يکرده بود و در جا دایپ لیتما يرنگ تخت به خاکستر دیسف يملحفه .قرار داشت

در  یصندل يدرخت به جا يبود که دو کنده  نیاز جنس چوب زرب يزیوسط اتاق م.شد یم دهید یچرب ینارنج

 یخیکه س يسوخته ا مین یروشن بود و گوشت کباب يدر گوشه ا یچوب-سنگ ي نهیشوم. کنارش قرار داشتند

سمت راست اتاق نشان  يلباس ها يبه کپه  یکرد، توجه اندک یآن جلز ولز م يورد شده بود بر ر انشیاز م

به آن لباس  انداختنینگاه ن دیشا!...بودم دهیترس یندگهمه نشانه از ز نیاز ا یچون همانطورش هم حساب.دادم

 ...بود يهستند، اشتباه مضحک و ابلهانه ا یام 21زدند قرن  یکه داد م ییها

 :گرفته بودم را زمزمه کردم ادیاز مادربزرگم  ،یکیدر نزد یحضور کس یرا که راجع به تجل يورد

 خاك باش و به من خودت را نشان بده-

 بوده؟ یحضورت ک يلحظه  نیآخر

 ؟یهست چه

 :ها در ذهنم نقش بستند جواب

 شیپ هیثان 33و  قهیدق 23ساعت و  4روز و  5-

 !يجادوگر يرویبا ن انسان

اگر قرار بود صاحب !ستمیمطمئن ن ادیز...بهم داد یکه دوم یحس ياما در باره ...را راحت کرد المیاول خ جواب

کرد با قورت دادن دستکش  یمجبورم م ایداد؟آ ینسبت به من نشان م یکلبه برگردد چه؟چه عکس العمل نیا

 کرد؟ یمهربان باهام رفتار م یکه مثل آدم نیا ایخودم را خفه کنم،  میها

 يآن ها را به صورت بر عکس جلو نکهیدر آوردم و بعد از ا مینشستم و چکمه ام را از پا ن،یزم يآتش، رو کنار

 .کردم کیکه تاکنون حس کرده بودم نزد ییگرما نیرا به لذت بخش تر میکردم پاها زانیآو نهیشوم

م، خوشبختانه حواسم بود که را از تنم خارج کرد نمیهمان حال که نشسته بودم،کاپشن و سپس شلوارم ج در

کاپشن و شلوارم را با فاصله . محافظت از بدنم در مقابل سرما، بپوشم يبرا یشلوار بدون ساق پشم کیقبلش 
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بودم » شکمو«معروف به  هدماغم بود و من هم ک ریگوشت همچنان ز يبو. پهن کردم نیزم ياز آتش رو

هر  یحت ایگربه  ایگوشت انسان،! از گوشت را کندم یزرگب يدستم را دراز کردم و با کمک کاردك زغال تکه 

 ینمک يمزه . نزده بودم زیچ چیتا به حاال لب به ه شبینداشت، چون از شام د یمن فرق يبود برا يگرید زیچ

و با  هیپر ادو یعیو سپس آغشته به ما!) به به(سود شده بود مکداشت، احتماال قبل از پختش خشک و ن یو خوب

 ...مزه

 یحت! گذاشتم یآن را در دهانم م یاضطراب چیه یکردم و ب یگوشت را با کمک کاردك زغال جدا م يها تکه

 یداشت،و م يبر خالف ظاهر سوخته اش طعم فوق العاده ا. زغال مانند نوك کاردك نکردم یاهیبه س یتیاهم

 یآرام آرام مثل کره آب مو  دیگذاشت یدهانتان م يتو متیکه با مال ییگوشت ها يتوانستم آن را از دسته 

 .دیشد قرار ده

روغن . اشتها آورش شدم يآتش برداشتم و مشغول خوردن تکه ها يگوشت را از رو ي هیبق یترس چیه یب

آورد، روغن داغ،  یبه وجود م میساق پا يسرما نیرا ب ینقاط گرم د،یچک یم انمیعر يپاها يگوشت که رو

 .دیرس یاز قبل گرم به نظر م شتریسرما، ب نیقطعا در ب

اول فکر کردم . دیبه درون وزد يگرم و نرم باز شد و سپس باد سرد يحال لنباندن گوشت بودم که در کلبه  در

در جا  میروبرو يمنظره  دنیو بعد از د دمیبه سمت عقب چرخ...که باد زوزه کشان درب را به داخل هل داده اما

 !شدم خکوبیم

دار  خیم يو چکمه ها اهیس نیو شلوار ج میپسر روبرو يکوتاه و مدل داده  يرد،موهاکوبم ک خیکه م يزیچ

حداقل راك اند  ایطرف متال  کیزدند صاحبشان  یکه داد م ییلباس ها نیو چن 1497در سال ! مدرنش بود

 :گفت دیرول است؟ آن وقت است که با

 !بزرگ ياوه خدا-

من زودتر .شده بود رهیبزنند خ رونیکه کم مانده بود از حدقه ب ییمو قرمز هم متقابال به من با چشم ها پسرك

 :و گفتم ستادمیا میپاها يرو یدادم، به سخت یاما گرمم را تکان ان،دردناكیعر مهین ياز او به خودم آمدم و پاها

 ؟یهست يجور نی؟چرا ا...تو-

-16پسرك .دالر خرجش شده بود اشاره کردم 600که حداقل  شیآرمان ویو کاپشن جرج نیبا سر به شلوار ج و

 :ام اشاره کرد و گفت ییکاموا يتنه  میساله به ن 17

 !لباسات...؟؟ویهست يجور نیخودت چرا ا-
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چند قدم . با دقت به اطراف کلبه انداخت ینگاه د،یایکه کامال به سمتم ب نیبست و قبل از ا اطیرا با احت در

 :و گفتم ستادمیاش ا نهیبه س نهیس.شد کمیبرداشت و نزد

 ؟ياومد یاز چه سال -

 :نگاهم کرد و گفت انهیموذ

 به؟یغر یتو چ.اومدم 2011ش،یدو سال پ -

 ...2013 روزید -

 ه؟یاسمت چ-

 مورگان،تو برادر؟ نیکاتر-

 یم یکه به آب شیتوانستم در چشم ها یپس به راحت. دیرس یم شیخط موها ریقدم تا ز بایتقر.نداد یجواب

 :میزد،نگاه کنم و بگو

 ه؟ینجا؟تصادفیا يچرا اومد-

 !ينبود نجایتونم بگم که تو قبال هرگز ا یم ست،یهم در کار ن یتصادف چیو ه!مال منه نجایا-

جادوگره  ارویالبته تو اگه همون ...گفت یم نویا یگذاشت یکه باق ي،انرژيرو ترك کرد نجایا شیروز پ 4اما تو -

 !یبوده باش

به امالك  یقانون ریراجع به ورود غ یمتحده، قانون التیا.متعلق به منه نجایآره رفتم و حاال برگشتم؛ ا !خودمم-

 نداشت؟

 :زد و ادامه داد يشخندین

 درسته؟!يشده ا دیتبع هیتو -

 ...مثل من ،درستیتو هم هست-

 ؟ياومد نجایچرا ا-

 :آمد گفتم یبه سراغم م یکه در مواقع بحران یالیخ یب با

 !قطب نما يتو...سر راهم بود-

 :و گفت دیام را چسب قهیبه سمتم آمد و  زیآم دیتهد

 تو رو فرستاده؟ یک-

 :باال انداختم شانه
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 .چکسیه-

از دروغ  يو صورتم را به دنبال رد دیچرخ یدر حدقه م يو خاکستر یاز آب یبیترک یرا که به رنگ چشمانش

 :کرد، به چشمانم دوخت و گفت یم یبررس

 باشه؟ نجایا یکمیو  ستیقرن ب هی دیبا ؟چرایگ یبهم دروغ م يدار چرا-

 !بود نجایاطراف هم نیگرم و نرم ا يشدم و تنها جا دیتبع هیگفتم که من -

 .نشون بده تویشدگ دیمهر تبع-

 :باال بردم  رتیح يرا از رو میابروها

 مو؟یچ-

 .مچ دست چپت باشه يرو دیکه با یهمون!دتینشان تبع-

 یم فیخف یلینور خ ياول بعد از عبورم از توده  ي قهیکه چند دق یدست چپم را همان نیکردم و آست اخم

شده  دیتبع«:نوشته شده بود یسوختگ کیرگم به شکل  يپوست باال يرو قایمچ دستم دق يرو.سوخت باال زدم

نبود که بشود  انیهم نما يادیز».1497اکتبر  2به مدت ده سال به  2023اکتبر  2تا  2013اکتبر  2 خیاز تار

 یجدا م هیاز بق دیسف یشانینمود که تورا مثل گاو پ یطرد شدن م يمهر برا کیاما به هر حال مثل .دشید

دستم را درون دست .آن را به پسرك نشان دادم نیننگ ينشانه  نیام به خاطر ا یبا خشم وصف نشدن.کرد

 :کرد و گفت یدستم را با دقت وارس يرو یسوختگ ياج.که به خاطر سرما سرد شده بود قرار دادم شیها

 .وانزیراسل ا-

 ؟یچ-

 :در آورد و گفت يرا به حالت مسخره ا شیها چشم

 ]1.[وانزهیاسمم راسل ا-

 :را عوض کردم بحث

 بمونم؟ نجایتونم ا یم...حاال.دمتیخوبه که د-

 :را جمع کرد و گفت شیها لب

 !نه-

 .کنم یخواهش م-

 ...نه!گفتم که-
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 .رو واسه رفتن ندارم ییجا-

 !؟یکش یمطمئن باشم که منو نم دیچطور با-

 :باال انداختم و گفتم شانه

 .يدم که دست و پام رو ببند یکنه بهت اجازه م یم تیراض نیا ،اگهیکن نانیبهم اطم یتون یمطمئن باش م-

 :قاطع گفت یلیخ

 !یجسد باش هی یحرکت یبه ب دیبا ،یبمون نجایبندم، اگه قرار باشه ا ینم-

 :در آوردم و گفتم یشکلک

آروم  نجا،یکه ا یکنم،که موقع نانیکه من چطور بهت اطم نهیاسمشو بذار،حاال موضوع ا يخوا یکه م یهرچ-

 م؟یکه بکش ینکن یسع دم،یکوچولو خواب یشیپ هیمثل 

 :زد و گفت يلبخند

از اونا  یکیدم که شکار درست  یبخواب و منم نشونت م نجایخرس گنده ا هی ؟مثلیکن یچر امتحانم نم-

 ه؟یچطور

 .دم یومن هم ادامش م يشروعش کرد ق،خودتیرف نیبب-

 :را نشانم داد دشیسف يها دندان

 !ندارم یباهاش مشکل-

 :گفتم.را حفظ کنم میظاهر يکردم خونسرد یهم فشار دادم و سع يرا رو میها لب

 !شم یحرکت نم یپس من مثل جسد ب-

 :از من گفت خونسردتر

تو  ایکشم  یمن تورو م ایکه  نهیا تشینها!یبمون نجایکنم ا یم م،قبولیسرشت کیاز اونجا که من آدم ن-

 !از دست دادن وجود نداره يبرا يزیچ!منو

 :هم فشار دادم و گفتم يرا رو میها پلک

 !هیاستدالل باحال-

 !دیدونم،شا ینم...آم-

 ياز انرژ یموج] 2[بود، دهیکه خود را راسل نام يپسر مو قرمز يآوردن حرف ها ادیو به  يریگ میاز تصم بعد

موجودمو قرمز با آن چشم  نیکردم که ا یحداقل من حس م ایگفت، یراست م.به سمتم روانه شد دیسف يها
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حداقل تا فردا صبح را  ماندن يبرا ییجز اعتماد به او نداشتم،چون جا يچاره ا.دیگو یراست م يموذ يها

 .نداشتم

 :به من انداخت و گفت یمشکوک نگاه

 خب؟-

 :کنار آتش برگشتم و گفتم میاما سالنه سالنه به سر جا لکسیر

 .نرسونم یبیبهت آس نجامیدم که تا فردا که ا یمن قول م-

 ؟يبر يخوا یکجا م-

 !لندن:گم یبهت م شهیمحسوب م دارمونید نیو آخر نیاول نیکه ا ییاز اونجا-

 !حل و فصل دارم يبرا ییخرده کارا هیمنم اون جا -

 یکه قبال گوشت اشتها آور آنجا بود نگاه م يکه به نقطه ا یکنار من با فاصله نشست و در حال نهیشوم کینزد

 :کرد گفت

 ؟يتو گوشت گوزنم رو خورد!اوه لعنت-

 :صورت در هم رفته اش نگاه کردم و گفتم به

روز در  5گوشت  هیدونم چطور تونستم  ینم!يبود یمراقب پختش م شتریب یکاش کم ي؟ا!گوشت گوزن-

 حال طبخ رو بخورم؟

 :گفت تیعصبان با

 یجا پرتت م نیاز ا لتیمن هم بدون وسا یدست بزن نجاسیکه ا ییزهایبعد به چ ياگه قرار باشه که دفعه -

 !رونیکنم ب

 :را با دستانش پوشاند و گفت صورتش

 .نده بودبرف برام مو نیبود که تا آخر ا ياون تنها آذوقه ا-

 :خواهد آتشم بزند یبه من دوخت که انگار م يرا طور شیچشم ها بعد

 .يگرد یو بدون غذا بر نم یکن یم دایو غذا پ ير یاالن خودت م نیهم-

 !تونم ینم-

 :دیپرس تیعصبان با

 ؟یتون یچرا نم-
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 !ینیب یکه م تمویدوست دارم برم اما وضع-

 ياخم کرد و پا.صورت خم شده اش تکان دادم يخالص شده بود جلو دیاز بنفش وسف یبیرا که ترک میپاها و

 :راستم را در دست چپش گرفت و گفت

 افتاده؟ یلعنت يپا نیا يبرا یچه اتفاق-

 م؟یگو یکالمش بود،درست نم هیتک یکنم لعنت فکر

 !آب يپام شکست و افتادم تو ریز خیخواستم از روش بگذرم که .زده بود خیرودخونه -

 :دیفرو کرد و پرس میرا درون پا ناخنش

 ؟یکن یحس م يزیچ-

 !به جام صحبت کنه لمیدم وک یم حیترج یستیحاال که ن یگم آره،ول یبهت م یاگر تو دکتر باش-

 :را به شدت به سمتم پرتاب کرد و گفت میپا

 يکه بر يمجبور يجا بر نیاز ا نکهیپاهات بذار،فردا هم قبل از ا يآب گرم رو ي سهیامشبو ک! یبانمک یلیخ-

 !دنبال غذا

 :و گفت رونیب دیکش(!) تخت ریرا از ز يشده ا اهیس يکتر

 !ستهیکنم قلبت از حرکت با یم يکار هیخودم  یدست بزن يزیچ ارم،بهیرم برف ب یم-

 :لب گفتم ریز

 .ده یلطفتو نشون م-

از آتش  یکینزد يدر که بسته شد خودم را در فاصله .سرد باعث شد بر خودم بلرزم ياز هوا یرا باز کرد،موج در

 .گرفت یبلوزم آتش م نییخوردم پا یتکان م يمتر یجمع کردم،آنقدر که اگر سانت

 یبا نمک يچهره .قرمزش بود يموها يبرا يواقعا اسم برازنده ا!راسل.به دست برگشت يبعد کتر قهیدق 5

کک و مک ها  نیکه من ا دینپرس(شد یم دهیپوستش د يرو یکمرنگ یلیخ یلیخ يکک و مک ها.داشت

 )دمیکمرنگ را چگونه د یلیخ یلیخ

تخت  يبهم انداخت و دور از آتش رو يکرد،نگاه خصمانه ا زانیآتش آو يرو ي لهیرا به م يکتر ي دسته

 .نشست

 :که گفت میرا در سکوت گذراند يا قهیدق 10

 ؟يشد دیچرا تبع-
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 ؟يشد دیخودت چرا تبع-

 .درازه شیقض-

 !مال منم-

 !میبش الشیخ یب ایپس ب-

 .قبوله-

و آن را لبالب از آبجوش پر  دیکش رونیلباس چرك ها ب يکپه  نیرا از ب یچرم يا سهینگذشت که ک يزیچ

 :کرد و سپس درش را بست و گفت

 !سرت ریز يراون گوشه رو بذا يو چند تا از لباس ها یبخواب نیزم يرو یتون یم-

 :را کج و کوله کردم میها لب

 يطور نیمن هم...تر باشن نییپا یلیخ یلیمتحده، خ االتیا یبهداشت يفکر کنم اون لباسا از استاندارد ها-

 .راحت ترم

 :آب را پرت کرد تو بغلم وگفت ي سهیک

 .یبرام غذا جور کن دی،بايکه بر نیباشه،فردا صبح قبل از ا-

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...يحرفا زرنگتر نیتو از ا یداشتم قالت بذارم ول میتصم!یاوه لعنت-

 ؟یچ امیبهت بدم،اگه خودم باهات ب ياجازه ا نیهمچ ستیقرار ن-

 :را کامال از هم باز کردم میها پلک

 چرا؟-

 :را در حدقه چرخاند شیها چشم

مقدار  هیکه منم اونجا  نهی،منظورم اتا لندن بدرقه ات کنم يخوام به طرز شاعرانه ا یکه م ستین نیمنظورم ا-

 .کنم تیکه تا اونجا همراه نمیب یتوش نم یکار دارم و اشکال

 :باال انداختم يراستم را به طرز شگفت آور يابرو

واسه از دست دادن  يزیبازم من چ یدر زمان باش يا رهیقاتل زنج هیاگه تو  یکه حت نجاسیا شیباشه،خوب-

 .ندارم

 :تخت خواب نشست و گفت يرو
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 !یرس یخوشحال به نظر م يادیز يدیتبع هیواسه -

کنم،اما متاسفانه  هیگر یو به طرز دردناک نمیگوشه بش هیخونه هم همه از من انتظار داشتن که  ي،تویدون یم-

 هیر و منتظ ننیش یگوشه م هیاز همونا که ...هیکه منظورم چ یدون یم.ستمین زیاشک ر يمن از اون مدل ها

 !مونن یم] 3[معجزه

 :در آورد يا انهیزده را به طرز ناش رتیح يانسان ها يادا

 .حرف نداره تیفلسفه باف...جالبه!واو-

 :را در هوا تکان دادم دستم

 .میرو کنار بذار ایارسطو باز نیا ایب!الیخ یب-

 :را تا شانه اش باال برد و گفت فیو لحاف کث دیتخت،پشت به من،دراز کش يباال انداخت و رو شانه

 نیرو هم کارت که باهاش تموم شد پر از برف کن،قبل از ا سهیاون ک!زیلباس هام آب دهن نر يخواهشا رو-

 !یکن یم دایو غذا پ يریم) ام را باال آورد و نشانم داد یکوله پشت(بهت پس بدم نویبشم و ا داریکه من ب

 :شدم و گفتم زیخ میدر جا ن میوجود درد پاها با

 کنه؟ یکار م یاون دست تو چ-

 :بغل کرد یعروسک یرا مثل خرس کوله

 ...يذار یپا نم ریکه معامله رو ز نیا اط،بهیمحض احت-

 :و اضافه کرد دیکش يصدادار ي ازهیخم

فکرشم باعث  یحت!یش یم ریطلسم موجود تو هوا اس ي لهیخودت به وس یمنو بکش يکه بخوا نیقبل از ا-

 .یحرکت بش یشه که درجا ب یم

سرم قرار دادم و  ریبوگندو را ز ياز لباس ها يکپه ا یراه چیدادم و بدون ه رونیاز هوا را از دهنم ب یانیجر

جوراب  کیآب را به کمک  سهیو ک دمیخودم کش يشد به رو یم دهیآن د يخون رو يرا که لکه ها یراهنیپ

 :دمیکه بخوابد پرس نیقبل از ا.بستم میساق بلند به هر دو پا

 يدروغ برا هی ه؟نکنهیچ گهید یطلسم نیهمچ ،پسيشد دیکم تبع يرویتو اگه به خاطر ن...طلسم نیا-

 دختر؟ هیترسوندن 

 .نشدم دیبه خاطر اون تبع یکم باشه ول رومین دیشا!ندارم يبه ترسوندن اعتقاد-

 :دمیدم و پرسوول خور میدر جا یاندک.داد یجوراب آزارم م نیشده ب ریاس يپاها
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 ؟يشد دیتبع یپس واسه چ-

 ؟یکن یفکر م یخودت چ-

 :گفتم!نه امکان نداشت...اگر.بالفاصله به ذهنم هجوم آوردند یشوم افکار

 ؟يشد دیبه خاطر قتل جادوگرا تبع یعنی!یگ یدروغ م-

 

]1[Russell Evans 

 !مرد موقرمزه يراسل در لغت به معنا] 2[

]3)[miracle 

 

 :کردم انیرا ب اتمیوار حدس ادیرفتم و فر نهیبسته عقب عقب رو به سمتم شوم يو با پاها دمیپر میجا از

چند نفر رو تا .صفت یقاتل ب يا...تو!یکن یکارو م نیا يمرده دار يتو با کمک روح سرگردانِ اون جادوگرها-

 ؟یحاال کشت

به آن ها نسبت داده شده بود،  یشتقبل عمل به شدت ز یقیکه دقا یکسان يبود و با چهره  دهیاز جا پر راسل

 :دیپرس یعصب يبا صدا. کرد یبهم نگاه م

 !اون نبود ؟منظورمیگ یم يدار یچ-

 :بار گفتم نیهم به عقب عقب رفتن ادامه دادم و ا باز

 !چطور تونستم بهت اعتماد کنم؟!يروح دزد دار هی!یدزد روح هیتو -

 ياحساس ها ا،بایدو دن نیروح معلق ب کی.بدتر بود تیصد ها هزار بار از مرگ برا دندیدزد یروحت را م اگر

که (بود که روح دزد یکرد قدرت یزندگان متصلت م يایکه به دن يزیشدند و تنها چ یکه هرگز رفع نم یانسان

دش به خو یبیعج ي افهیق ارب نیراسل ا.داد یگرفت و به صاحبش م یاز تو م) بود یفلوت کوچک هیشب

 :جمع و گفت شیگشاد شد و لب ها شیگرفت؛اخم کرد و چشم ها

ساعت به چرت و پرت  کیاز  شتریکه ب نیا ایشه؟ یم دیتبع ایراحت نیکه روح دزد داره به ا یبه نظرت کس-

 کل غذاش رو بدون دردسر بلونبونه؟ ذارهیده و م یدختر گوش م هی يها

 :را خاراندم و گفتم میستادم،ابرویا میجا سر

 ؟يشد دیپس تو چرا تبع.خب نه-
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 :به خود گرفت يدیترسناك و پل ي افهیق

 !هیسا يبه خاطر استفاده از جادو-

عقب تر رفتم و  یکم! کلبه را به لرزه در آورد یچارچوب چوب يرعد يصدا هیسا يبا گفتن کلمه  همزمان

 :گفتم يبار با ترس کمتر نیدادم و ا هیتک نهیپشتم را به کنار شوم

 .باشن يبد يکنن،آدما یاستفاده م هیسا يکه از جادو ییاونا يفکر نکنم همه ...خب-

 :و گفت دیباال کش شیبار رو به من پتو را تا گلو نیبه تختش برگشت و ا دوباره

 .نه دمیشا!......دیشا-

 :گفت دیدرهم مرا د ي افهیق یوقت.که باعث شد به هوا بپرم دیخند یطانیش و

 .جادو ییفرستادن نه عصر شکوفا یم کیکرده بودم منو به دوران ژوراس يبد یلیمطمئن باش اگه من کار خ-

. کرد دایخرخر نا محسوسش در هوا اکو پ يبعد هم صدا قهیدق 5و  دیسرش کش يزد و ملحفه را رو يلبخند و

بار با مقدار  نیکشاندم و ا لباس يکشان کشان خودم را به سمت کپه ها]1[هیاز مرگ و جادوگر سا الیخ یب

 .دمیدر جا، خواب دنیساعت غلت 1ترس پس از  یتقال و کم يادیز

********* 

گذشتم و همزمان  یو دردناك م زیت يشاخه ها انیکرد و من از م یدنبالم م یدر جنگل برف یپوش اهیس موجود

 :زدم یداد م

 ؟يخوا یم یاز من چ-

. زده بودند رونیاز درونش ب یرحم یو ب زیت يسنگ ها.ظاهر شد میجلو یسرد و خروشان اه،یس يایدر دم؛یدو

که  نینداشتم،قبل از ا يچاره ا.قدمم غرقم کند نیهست که با اول ادیگفت که انقدر عمقش ز یبه من م یحس

 :کنار گوشم پچ پچ کرد ییداخل آب بپرم صدا

 .طرفش نرو-

 یکمرش هم نم ریمن تا ز دیبلند بود،شا يبه طرز بدداشت،قدش  يبم و گرفته ا يصدا.پوش بود اهیس موجود

انسان مانند و پوشش  لیانگار پشت آن شما. صورتم متوقف شده بود يمتر یصورتش در چند سانت! دمیرس

 یلیخ...درد داشت. ستمیبا میشد در جا یحس سوزش باعث م. را پنهان کرده بود یترسناک شخندین اهش،یس

کردم عقب عقب بروم و خودم  یم یسع. دیایکمان در ب کیشد پشتم به حالت قوس  یدرد باعث م نیو ا ادیز

که  یفرد ناشناس يبرا یشکار گوشت لعنت يبود که برا نیآمد ا یم ادمیکه  يزیچ اندازم،تنهایرا درون رودخانه ب
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 بیآمدم و به تعق رونیشب و هالل ماه کم جان ب یکیاز ناخودآگاهم بهم امر کرده بود، در تار یکیدر مکان تار

و  اهیموجود س نیحاال در دام ا... دادم و حاال یرا در دست فشار م یپرداختم، خنجر ناشناس يگوزن قرمز

 :گفت يشتریوحشت ب يبا عصاره  گریصدا بار د. ترسناك و دردناك افتادم

 .بهش فکر هم نکن یحت-

را از جناغ  یداغ ي زهیکرد و ن یرا خرد م میو دنده ها چاندیپ یتمام مفاصلم را م یامان بود،انگار کس یب درد

 کیخودم را به آب نزد يشتریقدم ب. بود نیدرد هم ي هیتخل يزدم،تنها راهم برا یم غیج. داد یام عبور م نهیس

خوب  میشنا...شدم یدرد خالص م نیا دم،ازیشک یموجود منفور را با خودم به درون آب م نیتر کردم،اگر ا

 !!خوب بود؟؟؟ میشنا...بود

بلند آنقدر  یلیخ. زدم غیشد،ج شتریب دم،دردیصورتش قرار داشت همراه خودم کش يرا که رو شیاز ردا یقسمت

. قدرت تکلمم را از دست خواهم داد يمهلکه جان سالم به در ببرم به احتمال قو نیکه احتمال دادم اگر از ا

گفتند، به همراهم به سمت آب  یم دهگن کلیکه دو خواهرم به آن ه یکلیکه به خاطر ه یدر حال اهیموجود س

 :گفت ییآشنا يآمد با صدا یم

 .طرفش نرو...رونیفکرت رو از کلت بنداز ب ؟اونیکن یم يدار یچه غلط-

. را از دست داده بودم میصوت يتوان ارتعاش پرده ها گریشده بود اما د شتریرا در پشتم حس کردم،درد ب ییگرما

آشنا از دهان  يصدا گریبار د.آمد یهم به همراهم م اهیموجود س.شوم یم کیکردم به آتش نزد یحس م

 :آمد رونیموجود به ب

 ...کشمت یولم کن احمق،وگرنه م-

و  میداد؟پاها یآمد و حس تلو تلو خوردن را بهم م یکرد؟چرا؟چرا به دنبالم نم یدرست حرکت نم میپاها چرا

 یرا حس م میسوختن تمام موها...آتش هستم يمتر یسانت کیردم در ک یکمرم داغ شده بود،حس م

درد  نیداشتم احتماال ا یرا که بر م گریبودم و قدم د یاهیآن س يمتر یسانت کیبه پشتم انداختم، ینگاه.کردم

 .ساله 15مورگان  نیکاتر بیمرگ شجاعانه نص کی.شد یتمام م یلعنت

 :گفت اهپوشیس

 .یاوه لعنت-

 ...اورمیب ادیخواهم به  یرا که م ییزهایگذاشت چ یکرد؟نم ینم ياریچرا ذهنم !!گفتن ها یلعنت نیا
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گرم بودم  يدر کلبه ا.بدن دردناکم برداشته شد ياز رو یاهیس يو سپس انگار پرده  دمیرا شن يزمزمه ا يصدا

 ...و

 !آخ

 .سوختم-

انگشتانم گرفته بودم، ول کردم و  نیقرمزش را ب يداشت و موها يخاکستر-یآب يرا که چشمان ها یپسرک و

بودم،همه اش  نجایمن ا.آوردم یم ادیتازه داشتم به .کرد و پشتم داغ بود یبدنم درد م. فاصله گرفتم نهیاز شوم

 .دمیبخش یانجامش خودم را نم طراز آن ها که تا سال ها به خا.احمقانهو شرم آور بود يخواب گرد کی

زورم  نیبا آخر شیپ ي هیثان کیکه تا  نیآن هم به خاطر ا(آشفته و در هم بر هم بودند  شیکه موها راسل

 :گفت تیبه سمتم آمد و با عصبان یبا حالت دفاع) دمشیکش یداشتم م

 یخواست یکه چرا م نجاسیسوال ا...نه گهیرو د شیجور نیا یول!یمنو بکش يخوا یدونستم که م یم-

 ...کیکردن رمانت یسم قربانمرا هی؟یجفتمون رو با هم بکش

 :داد ادامه داد یهم فشار م يرا رو شیکه دندان ها یحال در

 اون؟ هیشب يزیچ ای-

درست مثل آرون  اورم،یب رونیانگشتانم ب نیمو را از ب يکه فرصت کنم با تکان دادن دستم، تارها نیاز ا قبل

تر  رومندیاز آرون بلندتر و البته که از او ن یقدش کم. کوباند واریام را گرفت و پشتم را به چوب سخت د قهی

. و غرق کردن خودش در مجله ها انجام نداده بود يگرد التیبه جز ا يکار ش،یآرون در تمام طول زندگ!بود

 :کنم حیکردم خودم را توج یسع

 .دمش داریخواب دردناك ب هیاز  هویانگار ...انگار.دونم یباور کن نم.افتاد یدونم چه اتفاق یمن،نم-

 :گردنم فشار داد و گفت يخشم دستش را رو با

 !یگ یدروغ م-

 .خورم یقسم م-

 :فشار داد و گفت میگلو يرا محکم تر رو دستش

 .بخور قتیقسم حق-

 یگفت یاگر دروغ م دیطلب یرا م یخواست فقط ورد کوچک ینم يادیز يروین.جادوگر ها نیقسم معروف ب کی

اکثر  يعمده  يها يقسم به خاطر حقه باز نیا يهمه .زد یم رونیکه قلبت قرار داشت ب ییاز جا ينور قرمز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ٤٠ 

عمل کردن اختراع  يبرا يا هقسم را به طرز مسخر نیبودند که ا فیضع ركیابله ز يسر کیجادوگر ها بود،

 یو حساب قدرت درست چیه روزید نیقسم را انجام نداده بودم، چون تا به هم نیتا بحال ا. کرده بودند

. خوردند یقسم را م نیبودم که در مالء خواص ا دهیخانواده را د فیضع ينداشتم؛اما بارها جادوگر ها

ما خون !گرید دیدان یم!خب...ما ياما برا...طلسم را منحرف کنند نیتوانستند ا یقدرتمند راحت م يجادوگرها

 !دردسر دارد یشخص يو استفاده از جادوها میمقاوم

 :گرفته بود گفتم میاپیپ يها غیکه از ج ییبا صدا.کم شود میاز حس خفگ یرا به عقب هل دادم تا کم دستش

 .باشه-

 

]1[Shadow wizard 

 

 .باشه-

 :به زبان آوردم يبلند يوردش را با صدا و

 موجود در هوا يروهاین-

 را یدروغ د،اگرییایسمتم ب به

 دیدارم با نور خود آشکار ساز نهیس در

 دیدان یمن را م ي جمله

 دیمرا بخوان يادعا

 .دیسمت بران نیرا به ا قتیاسب حق و

خواندند، مگرنه؟نور سبز از  یم مانیترساندمان در سن کودکستان برا يبود که برا ییاز آن شعرها یکی هیشب

انتظار داشتم او ولم . گشت دایبر صورتم هو یطانیش يشخندیبر صورت راسل ن دنشیزد،با تاب رونیقلبم ب

 :ام گذاشت و فشار داد نهیس يقفسه  يآرنجش را بر رو میگلو يکند،اما در عوض به جا

 !اهیس يروین يرو که اتفاق افتاده مو به مو بگو، ا يزیهر چ-

 يدرد خودم شانه باال انداختم و همراه با يدر ذهنم برا!اه؟یس يرویکدام ن!گرفته بود؟ شی؟؟شوخ!!اه؟؟یس يروین

دستش همراه با کلمه .شرح دادم شیرا برا هیگرفت،قض یآوردم سرچشمه م یکه به زبان م يکه از هر کلمه ا

 .تام برداشته شد و کنار بدنش قرار گرف نهیس يقفسه  يآخرم از رو ي
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 :گفت يخونسرد با

ساخته شده،پخته  هیسا يکه از جادو یشیتوسط آت يکه خورد یاون گوشت. کار دستمون داد تیشکم پرست-

 .عادت نداره مشکل ساز و باعث توهم شده زایجور چ نیبدنت که به ا...شده بود

 :باال انداخت و گفت ابرو

 !درد داشت؟؟منظورم طلسمه یلیخ-

 :کردم و گفتم اخم

 .معلومه که درد داشت-

 ؟يتو فکر کشتن من بود-

 .شد رهیحق طلبانه در چشمانم خ و

 .ذا بودمکردن غ دایفکر پ ر،توینخ-

 ؟یشد که منو با غذا اشتباه گرفت یو چ-

 .نمیگذاشت چهره اش را به طور واضح بب یاتاق نم ینسب یکیشانه باال انداختم،تار یعصب

 .که داشتم گوزن قرمز بود یکابوس...ـیرو...يدونم،فقط تو ینم-

 :به خودش گرفت و گفت یعصبان يا افهیق یشیطور نما به

 !وار داره وانهید تینوع خالق هی ییجورا هیذهنتم ... گوزن قرمز -

 :زدم و نامش را با خنده به زبان آوردم) دیشو یبه خرخر دچار م انشیکه م ییاز آن ها(وار  ریبچه ش يا قهقهه

 .یباحال یلیخ!اوه راسل-

 :قرار داد و گفت وارید يرا دو طرف صورتم رو شیدست ها.

 .هم به نظر خواهم اومد لتر،باحايبار که گرفتار طلسم مرگبارم شد نیا-

که  دیفهم یم(!)  یچشم خوان ي نهیدر زم يکرد که هر آماتور دایدرخشان در چشمانش تاللو پ يبار نقطه ا نیا

 هیجادوگر سا کیمن  یدوست مخف نیتر یمیصم...خواست از دستم راحت شود؟اما ینکند م. است يدیبرق پل

 يبدنش به طور کشنده ا ياعضا کشرارت در تک ت! دیرس یبود، او به نظر نم دیپل یکی نیبود و آنقدر که ا

 .آماده شود یکشتن کس يخواهد برا یکه انگار م يبود، طور دایپ

 :چسباندم و گفتم واریرا به د خودم

 .دمید نجاینگم که تو رو ا یدم به کس یرم،باشه؟ قول م یاالن م نیهم ياگه بذار...کنم یم ن،خواهشیبب-
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به من  شینشد در عوض راست شدن قامتش در جا بمیاش نص یکیتار ریشده با حر دهیپوش ياز چهره  يزیچ

 :شده ينشان داد که جد

دونه  هیکه  دمیبه خودم حق م نیاز همون طلسما بود که جونمو نجات داد، بنابرا یکیباشه  ادتیاگه -

 یمنو با خودت بکشون یخواست یو م يکرد یدر مقابل درد مقاومت م یمرگبارترش رو کار بذارم، چون تو داشت

 يخطر برا هیبدون . تره تبرام راح یلیاگه االن تورو بکشم خ. میریتا جفتمون با هم بم...نهیتو شوم

 خوام؟ یم یچ گهید...جونم

 :فاصله گرفتم و گفتم واریاز د یکم

درك کن،هم تو  نویرسه،ا یکدوممون نم چیبه ه تو توسط من ایاز کشتن من توسط تو  ینفع چین،هیبب-

هم  گهیده سال د دیکه شا نیاز ا ریغ...یهست يدیخودت تبع یاون طور که گفت یعنی.هم من یهست يدیتبع

 .پس بذار برم.افته یبرامون نم یاتفاق خاص چیه میبش دیتبع

البته . آورد یمن، به زبانشان م تیدر موقع ،يگرید یبودند که هر کس ییزهایکه از دهانم خارج شدند، چ یکلمات

 ...هستم يعاد ریغ یگونه باشد، وگرنه مطمئن خواهم شد که آدم نیا دوارمیام

و حاال داشتم به ...آمده بود یکوفت يسال ها نیبه ا کیو  ستیبه او اعتماد کرده بودم، چون او هم از قرن ب من

 .گرفتم یله ماز او فاص گریکدیزدنمان به  بیخاطر ترس از آس

 :گفت میو در جواب حرف ها دیکش یقیعم نفس

کشتنت برام مثل آب .که قبال بودم مییجا راحت تر از جا نیمن ا. اضافه بشه دمیکه به تبع ستیبرام مهم ن-

 ...خوردنه

هاله به . دمیگرفت، د یرا که از با فاصله از نوك انگشتانش شکل م یرنگ اهیس يرا باال برد و من هاله  دستش

 :داد گفت صیرا تشخ میاو که انگار ترس درون چشم ها.دیرس یکشنده و دردناك به نظر م يطرز بد

کتاب رو از  هیکه  یبهم کمک کن هیکارات و غذام،کاف نیبه خاطر جبران ا...خوام یگوشت نم...ام،لندنیمنم م-

 ؟یهمراه داشته باش هیفکر نکنم برات بد باشه که ...یقصر بردارم، تازه، تو تنها هست يکتابخونه 

آورد و  نییو صورت درمانده ام را از نگاه او خواندم، دستش را پا دمیانعکاس خودم را در چشمانش د یوقت

از  دیداده بود،اما قبلش با شنهادیجبران کردن پ يرا برا یراه خوب. شد دینوك انگشتانش ناپد يهمزمان هاله 

 :سال قبل را نداشتم 515در  گریدردسر د کی يآوردم چون حوصله  یمکارش سر در 

 ؟یتون ینم ییچرا خودت تنها-
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 :که گفت شیو بعد هم صدا دمیرا د شیانداختن شانه ها باال

رو  یکه بهت دادم و جون ییکه بهت دادم،غذا ییواسه جبران جا یتون یتو هم م...کتاب ورده هیاون ...شهینم-

 .یبهم کمک کن دمیکه بهت بخش

 :گفتم متعجب

 رو برات جبران کنم؟ يزیچ دیکه من با یکن یقدر تکرار م نیاصال چرا ا ش؟یکه بدزد-

 :و گفت ستادیا دیتاب یم نهیکه از آتش شوم يرا فوت کرد و در پناه نور نفسش

 .میداریبر م تیموقع نیو اونو تو بهتر میش یدربار م ،واردیذارم،ما به عنوان هرچ ینم دنیاسمشو دزد-

به خاطر  دم،امایترس یدرد ناك م یاز از دست دادن جانم آن هم با راه. گرفت دهیسوال دومم را ناد یبه سادگ و

در ذهن  يرا که انتظار داشتم به جز جمله ا يزیشوم،پس چ یاندك راض زیچ نیخب قرار نبود من به هم...جان

 :دمیهم باشد را پرس تیواقع کیمن، 

 !یمنو بکش يدونم که واقعا قصد ندار یاد؟میم رمیگ یاز جونم چ ریغ-

 .شد یزنده زنده سوزاندنم نم ایکه باعث به زندان افتادن  یبه شرط...نبود يبد زیچ ییکم ماجراجو کی

 :درست بود حدسم

 .دم یم ادتیکه بلدم رو  يدیسف يورد ها يو همه  ياگه بخوا ه؛یچند تا ورد سا هی...نیبب...خب-

که  یبفهم یتوان یم یکس يگفت از حالت چشم ها یکه مادربزرگم م دیآ یم ادمی. زل زدم شیچشم ها در

 :گفتم. دروغ ای دیگو یراست م

 !خطر مرگش چقدره؟ یعنیه؟یخوام بدونم اون کتاب مربوط به چ یمن م -

 :که گفت دمیفقط شن. دادند یرا نشان نم زیچ چیه چشمانش

 ...در محورش يزیو چ هیسا يواستفاده از جاد يدرباره ...کتاب هی-

 :نگاهش کردم شکاك

 ش؟یریراحت و دوستانه ازشون بگ یلیخ ير یخوب چرا نم-

 :کند، نگاهم کرد و گفت یکه تا آن زمان زاده شده، نگاه م يموجود نیکه به کم هوش تر انگار

 يمردم بودن و برا يبرا یکدوم قرن جادوگرها موجودات دوست داشتن يتو یبهم بگ شهیم.کتابِ ورده هیاون -

 شیصدا(یاونا و بگ شیپ يبر يخوا یمصرف به کار رفتن؟م یمشت ب هیواسه  ییاز طلسم دلربا شتریب يکار

رو  هیسا يکتاب ورد ها شهیم بدونمخواستم  یجادوگرم و از شهر اُز اومدم،م هیمن  دیببخش!اوه«):را نازك کرد
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 ای!سوزوننت یم رنیگ یم...شه ینم»کوچولوم بخونم؟ ین ین يقبل از خواب برا يقصه  يتا به جا نیبهم بد

 !کنن یدسر بعد از غذا استفاده م يمرد بوگندو که از شپش هاشون به جا يسر هی نیاندازنت ب یبدتر م یحت

 :دمیپرس!هم حال به هم زن و وحشتناك بود تصورش

 ش؟یدزد یو نم ير ینم میمستق ؟چرایش یچرا وارد دربار م!به هر حال-

 :کرد و گفت کیرا به صورتم نزد صورتش

 يمتر تا خزانه  100قسمت قصره و فقط  نیمحافظت شده تر يمرکز قلعه و تو يکتاب تو ق،اونیرف نیبب-

قرن ها معروفه و قصر هم به خاطر  يقابل نفوذش برا ریمحکم و غ يها واریقلعه به د!قصر فاصله داره

 ؟يو اونو بدزد يبر یکن یف ملط زیعز نیحاال کاتر رش،خوبینظ یمحافظت ب

و من هم به  میشده رو بدزد نیو اون کتاب نفر میبش یکشه تا وارد اون دربار لعنت یچه مدت طول م!يوا-

 هام برسم؟ لیفک و فام یعقاب يدور از چشما میدوست داشتن يوردها

 :داد و گفت هیتک نهیشوم يباال وارید به

خوب کمکمون  یلیلباس ها هم خ نیو ا میوارد دربار بش شگویبه عنوان پ م،قرارهیدیرس یدرست يبه مقوله -

 ...کمتر ایماه  کی دیشا.کنه یم

 نیمهم ا...فکر کردم،خب یکم.خودش اشاره کرد یمشک– دیشرت سف یو ت نیشرت تن من و شلوار ج یبه ت و

سرکشم که از اعمال سنگدالنه ام  یاشک يفکر غده ها نیبا ا.(خانواده ام برگردم شیبود که قرار نبود من پ

 انیرا ب ممیتصم.بهم برساند یانچند بیمضاعف قرار نبود آس جانیپس ه)در آمدند تیشگفت زده بودند، به فعال

 :کردم

 مانیپ دیبا...به تک ،تکيبد ادیمدت بهم  نیا يرو تو يکه بلد ییکه تمام ورد ها يقول بد دیبا یول...قبوله-

 .يقلب ببند

 :کرد و گفت یعصب يخنده .دوست دارم جانیکردم؛فکر کنم قبال هم گفتم که ه یبه عهدم وفا م من

خب !منه يدستا يرو ببندم که اگه بهش عمل نکردم منو با زجر بکشه؟واقعا؟جون تو تو یمانیپ یگ یم يدار-

 !نباشه طشیشرا دیشا

 لیداره کم کم تبد!من تو دستاته، بردارکه جون  نیو دست از تکرار کردن ا...ستین طشیپس واسه منم شرا-

 .شهینمک م یب یشوخ هیبه 

 :باال انداخت و گفت شانه
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 .شم یکنم و از شر تو خالص م یم دایرو پ گهید یکینداره، یبیع-

پر فکر مغزم که حاال تار  ي مهیبه استفاده از ن میتصم.شد یدوستانه تر از قبلش م ریمان داشت غ ي مکالمه

 :دمیخند یتصنع. عنکبوت بسته بود گرفتم

 100سال؟ 5سال؟ 10بشه؟ دیکنه و تبع یعقل یاز همزمان هات ب گهید یکیکشه تا  یباشه،مگه چقدر طول م-

 !سال؟چقدر؟تازه اگه اونم قبول کنه تا واست کار کنه

 :هم فشار داد و گفت يرا رو شیها لب

رو هم  ییزایبهت کردم و عالوه بر جونت چه چ یباشه که چه لطف ادتی یول!یگ یم تو یهرچ...خب یلیخ-

 .یکن یشرکت م مانیپ نیا يدادم؛تو هم تو ادتی

اش قرار  نهیس يگذاشتم که رو یهمان دست يقلبش گذاشت و من هم دستم را رو يراستش را رو دست

 :قرار دادم،سپس او شروع به خواندن ورد کرد شیانگشت ها نیرا ب میداشت و انگشت ها

 و شر ریخ يروهاین-

 خواهم یاندکم شما را م يروین با

 که در صورت شکستنش يد،عهدیشما عهد مرا ببند تا

 از کار افتد قلبم

 قلبش اگر عهد مرا انجام ندهد از کار افتد و

 ذره و تکه تکه،آنقدر درد بکشم تا از شکستن ذره

 شوم مانیپش دختر نیبه ا عهدم

 .کمک به او التماس کنم يبرا و

 آنقدر درد بکشد تا از شکستن زیاو ن و

 شود مانیبه من پش عهدش

 کمک به من التماس کند يبرا و

 ...میده یحفظ ما تو را قسم م دیام به

 دیسف يروهاین يو ا هیسا يها روین يا

 که قبل از موعد و قبل از انجام عهد نیا مگر

 میرفته باش نیزم ریز يایدن به
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 دینور خورش ریدر ز ییجسممان را جا و

 .میجا گذاشته باش به

و  هیسا يروهایبه کمک ن یکی نیش،اینبود که راحت بشکن ییاز آن عهد ها نیا دم،چونیکش یراحت نفس

 نیبود ب يهمکار. خوانده بودم یناتال ياز کتاب ها یکیساله که بودم درموردش در  12شد، یبسته م دیسف

قادر به شکستنش  زین نجادوگرا نیتر يقو یحت.یو روشن یکیتار نیاشتراك ب ينقطه  کی.روهایها و ن هیسا

که در ...نیاز طرف یکیحداقل کشته شدنِ  ایقول بود و آن هم مردن؛ نیشکسته شدن ا يراه برا کیتنها .نبودند

 !روزانه تکرار شده بود حیتفر کیبستن بار ها به صورت  مانیپ یمرگ ها در پ نیا خیطول تار

قلب  مانیپ شیشد که راسل بخواهد برا یم یارزشمند تلق تینها یهر چه که بود ب.کتاب چه بود نیدانم ا ینم

 ستیمن و دوست قرن ب نیب مانیپ نیشد اما با وجود ا یراحت تمام م شیکشت برا یالبته که اگر مرا م.ببندد

دست  نیکه از قلبش و از ب ینامرئ و دینور سف!داد یم(!)  يدزد نیدر ا تیاحساس امن یام بهم کم یکمیو 

 .بسته شده مانیزد بهمان اعالم کرد که پ رونیب مانیها

 :و گفتم دمیکش رونیتر بود ب دیدرجه از دست من سف 2دستش که حداقل  نیرا از ب دستم

 م؟یکن یحرکت م یک.خب،حله-

 .کمتر ای گهیساعت د کی-

 ؟مگه االن ساعت چنده-

 .صبح 5 ای 4دونم، ینم-

 که؟یتار نقدریپس چرا ا-

 .کهیجا به شدت به قطب شمال نزد نیچون ا-

 االن جل و پالسم رو جمع کنم؟ یعنی-

 .درسته-

 :کردم و گفتم زیرا ر میها چشم

 .یکش یعهد نم نیتونم مطمئن شم که تو منو به خاطر ا یاز کجا م-

 !منظورم امتحان کردنه...یکش یکار در رفتنت منو نم ریشم که تو به خاطر از ز یهمونطور که من مطمئن م-

 .لذت ببرم ییصحرا ییدستشو هیخب پس من برم لباسامو بپوشم و از ...جالبه-
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بازش  میخم شدم و از دور پاها.شدم میگره زده به مچ پاها یچرم ي سهیبردارم که متوجه ک يقدم بلند خواستم

بود رفتم و  نیزم يرو نهیسپس به سمت شلوارم که حاال گرم و خشک کنار شوم. رت کردمپ يکردم و گوشه ا

 .به تن کردم گرمید يآن را به همراه لباس ها

 :کرد کردم و گفتم یرا تنش م شیکه از کلبه خارج شوم رو به راسل که داشت لباس ها نیاز ا قبل

 .کنم ییخوام دستشو یچون من م.این رونیب-

 ای ییصحرا ییدستشو يبه جا يرفتم و مشغول انتخاب درخت قطور رونیاز کلبه ب.نگفت يزیو چ دیخند

 !ام شدم یحداقل قطب

 :که تمام شد برگشتم داخل کلبه،رو به راسل گفتم کارم

 .پس بده مویکوله پشت-

 :تختش اشاره کرد و گفت يلحاف مچاله شده رو نیب ينقطه ا به

 .برش دار-

حد و  یب یبودند و نشان از فضول فیباز که خارج از ک ییکه کامال باز بود و چند کتاب با صفحه ها پشیجز ز به

را هم اضافه کنم که مقدار  نیالبته ا. آمد یها دست نخورده به نظر م زیچ ي هیدادند،بق یپسر م نیحصر ا

 :دمیپرس کردم و جمعصورتم را !شده بود دیناپد یدرون کوله پشت يها یاز خوراک يادیز

 ؟يهارو خورد یخوراک نیتو ا-

 :زد و گفت يشخندین

فوك  یحت ای یخوردن گوشت سمور آب یدون یم...ها مدرن نخورده بودم یوقت بود که از اون خوراک یلیخ-

 !ستیدلچسب ن ادیز

 یمردم يشده بود تا برا زیکلبه حلق آو نیحاال از دودکش ا نیسرزنش کردنش را نداشتم و گرنه هم ي حوصله

به فکر !شود یعبرت درست و حساب کیمتعلق به من را بچشند،  يها یطعم خوراک ندهیکه قرار است در آ

 .دادم هیرا بستم و منتظر به چارچوب در تک یکوله پشت پیزدم و ز يخودم لبخند

 :دینگاه کرد و پرس یسوال

 ؟يخوا یم یچ-

 .میافتیساعته راه ب کیقرار بود -

 !ساعت نشده کیدونم هنوز  یکه من م ییتا اونجا-
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 .یبست مانیباشه پ ادتی...من حاضرم یول...دیشا-

 :کرد و گفت اخم

 .یگرفتن وردهات، از شرم خالص ش ادیبا دوز و کلک بعد از  ینکن یکه تو سع یمونه، به شرط یم ادمیمن -

که  يدوستانه کردن جو يبرا.گذشتند و او همچنان مشغول جمع کردن وسائلش بود یم يبه کند لحظات

 :ساخته بودم، گفتم هیجادوگر سا نیمکالمه ام با ا

 ،راسل؟ییاهل کجا-

 :جواب داد یدر کوله پشت لشیچپاندن وسا مشغول

 .یتیس لزیاومدم منظورت باشه،ما ایکه به دن ییاگه جا یول.نجا،اونجایا-

 !سرد ه،درسته؟ویبزرگ يجا-

 ؟یکت...خودت چطور.نکهخ ییجورا هیشه بهش گفت بزرگ،اما  ینم-

 ؟يشد دیتونم بپرسم چرا تبع ی،میش یاگه ناراحت نم.شیلومتریک 60روستا در  هی ي،تویلواکیم-

 !!!نه-

 سنت چطور؟ يدرباره .نداره بیع-

-17! 

 ؟یچ-

 .سالمه فدهیه-

 تونه، برات با استفاده باشه؟ یبا من م يکه همکار یگرفت میتصم ییهویچرا -

 هیبا  یتون یم ،پسيفکر که اگه در مقابل اون طلسم درد مقاومت کرد هی.بود یناگهان میتصم هیتو فکر کن -

 یمحرك درست و حساب هیازش به عنوان  ست؟ین نطوریا.یبرام باش یبه مرگ کمک خوب دیکم عنصرِ تهد

 هیمن  ي ثانهیخب قیحقا دنواسه آشکار کر.يبهم ملحق شد يدردسر چیتو بدون ه! استفاده کردم و بعد دادام

 .یبدون نویکه ا يبه نظرم حق دار یکم زوده، ول

 :دمینشستم و باز پرس یچوب زیم يرو

 برات مهمه؟ نقدریکتاب ا نیچرا ا-

 :داد یرا پاسخ م میتک به تک سوال ها یمکث نیبود که بدون کوچکتر نیجالب ا ي نکته

 .رو بفهمونم ییزایچ هی هیخوام به بق یم ییجورا هی.رمیبگ ادیکه هست رو  یخوام هرچ یچون م-
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 ؟يشد دیچند سال تبع يبرا-

-10. 

 :ناجور خارش گرفته بود خاراندم و گفتم یلیام را که خ قهیشق کنار

 .چوقتیمن ه ی،وليگرد یبر م گهیساله د 8-

 :برگشت و گفت یگنگ يبا حالت چهره .به اندامش افتاد چوقتیبعد از گفتن ه يدیشد ي لرزه

 نوشته شده؟ يا گهید زیدستت چ يو رو يمحکوم شد يابد دیبوده که به تبع یجرمت چ-

 :را درون شکمم جمع کردم و جواب دادم میپاها

 .بر نگردم گهیگرفتم که د میمحکوم نشدم،تصم-

 .دندیجنگ یآمدن از چشمانم م رونیب يرا حس کردم که برا ینمناک يحرف گوله ها نیبا ا و

 چرا؟-

 :دمکر یتالف ییجورا کی

 .دم در موردش حرف نزنم یم حیترج-

 :سکوت گفت یباال انداخت و پس از اندک شانه

 !یباش یجا نذاشت انیم نجایکه بعد از ما ا ییکسا يبرا يزینگاه به دور و بر بنداز و مطمئن شو چ هی-

 یرا به دور خانه م شیراسل که چشم ها. حاصل کردم نانیبودن کلبه اطم یکه امکان داشت از خال ییآنجا تا

 :گرداند خطاب به من گفت

 .بردارم نجارویخوام طلسم ا یرون،میبرو ب-

 :دمیپرس

 نم؟یشه بمونم و بب یم-

 يها ییاز توانا یکاف يبه اندازه  ،ینه مرس.بار جنازم همراهت باشه نیکه دوباره بدنت مقاومت کنه و ا-

 .شگرفت تو کندن موهام لذت بردم

 چیه یب نیبنابر ا.کند نانینداشتم اطم نانیبه من درست مانند من که به خودش اطمدادم که  یحق م بهش

 یخطر به نظر م ینداشت و کامال ب هیشبازان سا مهیبا خ یشباهت نیکه کوچکتر هیبه جان جادوگر سا یاعتراض

 .ستادمیبرف ها منتظر ا انیاز کلبه خارج شدم و م دیرس

 :دلم گفتم در
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تورو  ،اونیبمون ششیاز همون اول،و اونم بهت اعتماد کرد و گذاشت شب پ.يکردبهش اعتماد  ن،تویبب-

قرن  ياز ساده لوح ها يمگه دزد. کتاب رو کش بره هیکه  یکمکش کن دینکشت و تو هم در عوض با

 .يریگ یم ادیجور واجور  يوردا یچقدر سخته؟ اون وقته که کل یپونزدهم

 :داشت ختنمیدر برانگ یدر درون سرم سع ییندا

 بده؟ ادتی هیسا يجادو يخوا یچرا ازش نم-

 :ام درش مشخص باشد، به خودم پاسخ دادم یلیم یداشتم ب یکه سع یلحن با

 یم ياز اون ها دور یرسند و همه در هر زمان یو قاتل به نظر م دیپل شهیهم هیسا يجادوگرا.به آرونم گفتم-

 ...خوا یکه نم نهیکنن،به خاطر هم

 :دیافکارم را در ي راسل رشته يصدا

 .میرس یاصطبل م هیو بعد به  يرو ادهیپ لومتریک 5فت،یراه ب-

 :راه افتادم و گفتم کنارش

 واسه انتقال وجود نداره؟ يورد یهرچ ای هیسا...اهیس...يتو جادو-

 !نه-

 ياست؟چرا به او اعتماد کردم؟فکر ها زیاسرار آم نقدریچرا ا انِیپا یباز هم سوال ب.درختان عبور کرد نیب از

 چگونه به سراغش آمدند؟ شیناگهان

 .کرد یدرد م یقبل يزخم ها يهنوز جا.درختان عبور کردم نیدنبالش از ب به

 !چون من تنهام!خواستم یهمراه م هیچون من -

 کیبه  ییاز سر تنها!فرود آمد ریتدب یعقل و ب یفکر،ب یال،بیخ یبود که مثل پتک بر سرِ منِ ب یجواب نیا و

 !کرده بودم نانیام مطمئن نبودم اطم یمخف یمیکه از تشابهش به دوست صم هیجادوگر سا

 :دمیکه گذشت پرس یکم

 جا تا لندن چقدر فاصله هست؟ نیاز ا-

 :راهش کنار زد و گفت يرا از جلو یبرگ یدرخت سوزن ي شاخه

 ...لومتریک 60 ای 50 دیشا.امممم-

 :دمیپرس گریشاخه رد شدم و بار د ریز از

 ؟یقبال رفت-
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 .نجایکه کتابو از فرانسه آوردن ا دمیهمون موقع فهم...شیروز پ 4-

 .بود نیخب احتماال درستش هم هم.مکالمه ندارد نیا يبه ادامه  يمشخص بود که عالقه ا.هم ساکت شد باز

ساعت .شناسد یر از خطوط بخت کف دستش مرفت که انگار آنجا را کامل ت یدرختان راه م نیدر ب يجور کی

که کنار  يبه خودم آمدم که در کنار کلبه ا یزمان.میرفت مانیاصل رینداشتم که بفهمم چقدر در جهت خالف مس

 یلیکلبه رفت و خ یمیو قد یوبتامل به سمت در چ یراسل پس از اندک.میستادیبوگندو قرار داشت ا یاصطبل

گرفته و  يکه صدا نیکار تکرار شد تا ا نیا گریچند بار د.دیبر در کوب) محکم است یلیخ یلیمنظورم خ(محکم

 :دیداشت، به گوش رس شیپر درز جلو يها واریکوچک که دو پنجره در د ياز درون کلبه  يخش دار

 .امیصبر کن االن م-

 رونیبود ب دهیپوشگشاد و راحت  بایتقر يو گرم با شلوار یپشم یکه کت يرمردیبعد هم در باز شد و پ و

با .داشت ينقره ا شیطاس و ر يبلند به همراه کله  يهم قد من بود و موها.دیرس یساله نظر م 80حداقل .آمد

 :را بلند کرد شیصدا. ردشوکه شد و بعد صورتش را با حالت اکراه جمع ک یراسل به طرز محسوس دنید

 ست؟ین یکاف يکرد یکه زخم یاسب ؟اونيخوا یم یباز چ-

که پس و  ییزهاینامفهوم بود که با توجه به چ میکلمات برا یبود و بعض ظیغل یلیخ یلیخ شیسیانگل ي لحجه

 یمثل مال آن مرد البته با اندک يزد و با لحجه  يشخندیراسل ن.شد یآسان تر م صشیآمد تشخ یم ششیپ

 :مشکل جواب داد

 .اتفاق بود هی].1[انیلیمتاسفم د-

 :گفت یبا بد خلق رمردیپ

که اسب  نیکن یقبول م نیرو کشت لیاص ياز اون اسبا یکیکه  یزمان ن،فقطیهست يطور نیشماها ا يهمه -

 !و ناجور بیعج يمغرور، با لباس ها یمشت از خودراض هی.افتضاحه تونیسوار

 :نا مفهوم گفت يزد و رو به من با همان لحجه  يلبخند راسل

 ؟يبلد ياسب سوار-

 !مییدختر روستا کیت کم من دس!است که بلد بودم معلوم

 .آره-

 .میخر یتا اسب،م ان،دویلید-

 خرد؟؟ یم
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 انیشگویپ: دوم  فصل

از هرجور  گریبودم که د دهیپر نییپشت اسب باال و پا يآنقدر رو.لگنچه ام دردناك بود استخوان

 .بودم زانینشستن؛مخصوصا از نوع متحرکش گر

 !یـــــــیآ-

 :زد خطاب به من گفت یاسبش سقلمه م يبه پهلو شیها زیکه با مهم یدر حال راسل

 .به قصر میبرس گهیساعت د2 ای 1 دیشا-

 !!!!آهـــــ-

 2بود که دو ماه، در  نیدرد کمتر شد،همه اش هم به خاطر ا.پشت اسب بوگندو قرار دادم يشکمم را رو و

 یاز آن استفاده م 2013که من در  ینیرا هم اضافه کنم ز نیا دیظاهر نشده بودم و با یاسب چیه يلومتریک

 .متفاوت تر بود اریکردم بس

 !ییآ!!!مـــتـــفــاوتــ

و صد البته فوق  اهیاسب س نیا يها الیدرون  يداد،معلوم نبود چقدر موجودات موذ یسفت بود،اسب بو م نیز

 !هم نشده بودند دیشا.میباش نیخوش ب دیایب!آهــه!پنهان شده بودند یعضالن

 :دمیشن يمتر کی يراسل را به فاصله  يصدا

 ؟يبلد ياسب سوار یمگه نگفت-

 !ندارم ریحر یبه نازک ینیبا ز یطوالن يمسافت ها یعادت به ط یول.بلدم-

 زنده اس؟ ریشکسپ!يد یچه شاعرانه کلماتو کنار هم قرار م-

 ؟یپرس یم یچ يبرا.ستیوجه خوب ن چیبه ه خمیتار.دونم ینم-

 .میپرس یم یکیاز  میدیبه هرحال لندن که رس.هیخوب زیشاگرد براش چ هی.ششیتو رو بردم پ دیشا-

 :دمیکه گذشت پرس یکم

 ؟ياسب از کجا آورد دیخر ياون همه پول رو برا-

 :و گفت دیمسخره خند به

 ؟ياریدر ب هیسر از کار بق يعادت دار-

 :گفتم.پشت اسب برداشتم يرا از رو سرم
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 يفردا چند تا از اون سربازا به جرم دزد نیاز کجا معلوم هم.ارمیکه بهم مربوطه در ب ییعادت دارم سر از کارا-

 نکنن؟ رمونیدستگ

 .خرت و پرت به دست آورم يسر هیپولشو از فروش .کنن ینم-

 :را باال انداخت، سرم را به چپ کج کردم و گفتم میابروها

 !خرت و پرت؟ يسر هی-

 !درسته-

 ...بهیعج-

 :کردم اضافه یناگهان و

 ...یعنی.ادیم ایبه دن 1564 رینوشته شکسپ اتیادب خیتار يتو-

 :شد زانیو لوچه ام آو لب

 !گهیسال د 70-

آن را به پهلوان اسب  ،یناگهان ییرها کیاسب فاصله دادم و با  يرا از پهلو ها میتوجه به درد ماتحتم،پاها یب

 .دمیکوب

 

]1[Dillion 

 

*********** 

 !واو-

 يسقف ها.شد یم دهیدرونش د یزندگ يدورتر نشانه ها لومتریک 1داشت و از  یشکوه خاص.محشر بود لندن

توانستم  یم.و پر از سوراخ شده بودند دهیخاطر سال ها حفاظتشان فرسوده و پوس یو چوب یسنگ یروانیش

آمده بودم  نجایکه ا يبار نیآخر. نمیکردند بب یمحکم م شانیسقف ها را که چارچوب ها را در جا يریقسمت ز

وجود  یمیچشم لندن عظ نجایدر ا.شباهت نداشت نجایذره هم به ا کی یآن موقع، لندن حت.بود 2011سال 

 دنید يآن موقع برا.ینیبن را به وضوح بب گیآن اطراف و ب يها ابانیتمام خ ،يسوارش شو ینداشت، که وقت

 ...ایعمه مار دنید يبرا...میآمد یکس
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از خانواده و  يانجام داده و به دور هیاستوارت کامال خالص که طلسم سا کی.مادرم بود يعمه  ا،یمار عمه

 نیاو را تحس ه،یسا ياستفاده از جادو يتوانستم به خاطر شجاعتش برا یم.خاندانش محکوم شده بود

 :دیراسل افکارم را بر يصدا.کنم

 چطوره؟ شگویبه نظرت وارد شدن به دربار به عنوان پ-

 :گفتم.را باال انداختم میها ابرو

 افته؟یم یچه اتفاق ندهیکه در آ میبگ یعنیشگو؟یپ-

 !افتهیقراره ب یکه چه اتفاق میدون یچون ما از قبل م.هشیشب-

 :دمیپرس

 مزخرفات؟ نیا...زنن و ینم ششونیآت ستن؟مثالیجادوگرا ن هیبر عل نجایمگه همه ا-

بدون جادو  يشگوهایپ نیدارن جزو هم یکه حس ششم خوب ییآدما.ينه جادوگر! ییشگویگم پ یمن دارم م-

 .شن یحساب م

 مارو بکشه؟ ستیقرار ن یکس یعنی-

 ؟ینگران نقدریا ست،چرایمردن برات مهم ن یتو که گفت-

 !بهتر بود خفه شم...به قول آرون نیبنابرا.دانستم یرا نم لمیدل یب یترس و نگران نیا لیخودم هم دل قتایحق

که  یهر کس.کنند ینگاه نم گریکدیکنند، به  یمردم آنجا، آن طور که به ما نگاه م دمیهمکه گذشت، ف یکم

اخم  کیسپس .کرد یو نظاره مان م دیچرخ یم 51 يمنطقه  يسرش درست مانند بشقابک ها د،ید یمارا م

 .رفت یگرفت و م یشد و بعد با ترس راهش را م یصورتش ظاهر م يرو ییاز ناآشنا یحاک

طبقه با  کی يدو طرفش را خانه ها.میگذشت يکوچه ا انیم م؟ازیگو یبود،درست نم مانیخاطر لباس ها به

 .آمد یجالب به نظر م يمعمار.گرفته بودند اهیس نِیسنگ یِسنگ يها یروانیش

 يبا صدا یجالب یسم اسب ها هارمون يصدا.بود یضلع 5 ياز سنگ فرش ها یکوچه نوع مخصوص کف

 یکی يمرد ژنده پوش با دندان ها 3از کودکان،  ریغ.کرده بود جادیا دندیخند یکه در آن اطراف م یکودکان

 یکه به نظر ثروتشان کم يهر سوار يبه لباس ها نشان،یبودند و با انگشتان چرک ستادهیافتاده، آن جا ا انیدرم

 هیشب یانینوا یکه من از ب يریتصو.بود بیعج میبرا.کردند یو ناله م دندیکش یاز خودشان بود، پنجه م شتریب

نم و  يزدند و بو یاسکله ها چمباتمه م ریو ز یفاضالب خروج يبودند که کنار لوله ها یآن ها داشتم، مردان
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شده از  لیو کامال تشک یاستخوان!آوردند یکه دل انسان را به درد م یئاتیه نیبا چن یدادند، نه کسان یعرق م

 !زبر يپوست ها

و به من و راسل مات و مبهوت  ستادیا ياش را با نوك انگشتانش گرفته بود،لحظه ا دهیکه دامن چروک یزن

 :رو به راسل گفتم میبدون تکان دادن لب ها.نگاه کرد

 ست؟یلباسامون بد ن نیا-

 :زد و گفت یثیخب شخندین

 .کنه یخوام بگم کمک م یکه م یاتفاقا به داستان-

 :شده بود اشاره کردم و گفتم رهیبه ما خ تکارانیکه مثل جنا يسر به مرد با

 !خواد مارو بکشه یانگار م اروی نیا-

 .یکن یعادت م-

 :مدرن گفت یسیو انگل ییکایآمر ياز لحجه  یبیرو به همان مرد با ترک سپس

 م؟یبه قصر بر میتون یچطور م.آقا دیببخش-

 يبود و چهره  دهیچرم ساق بلند پوش يو شلوار به همراه چکمه ها راهنیبر سر داشت و پ یکه کاله چرم مرد

 :پاسخ داد د،یدرخش یم دینور خورش ریبورش ز

 .معلومه نجایساختمون قصر از ا-

تازه اول راه  نجایا.و دور شدن از ما کرد دنیرا در هوا تکان داد و شروع به دو شیگوشت يانگشت ها بعد

قرمزش  يموها.بود يهنر يصحنه !ها ها.اسب کرم رنگش زد يبه پهلو يراسل سر تکان داد و ضربه ا.بود

قرمز در هوا  یبه صورت موج(!) آنقدر بلند نبود که آه شیموها.داشت یتضاد باحال دشیکنارپوست سف

 .کرد یرا بلند م یلعنت) به قول خودش(يآن موها یشد،فقط اگر کم یم يچه پسر شاعرانه ا...برقصد

 .از او، اسبم را به تاخت وا داشتم تیوارد تکان دادم و به تبع وانهیفکار دراندن ا يرا برا سرم

******** 

 :زد ادیفر یکس.میدیقلعه که رس يها وارید به

 .نیبمون نیهمونجا که هست-

 .کار را تکرار کردم نیو من هم هم دیافسار اسبش را کش راسل
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ظاهر شد  د،یبنام یبان دهید واریآن را د دیتوانست یمتر که م 8به ارتفاع حداقل  یسنگ وارید کیاز درون  يمرد

 :دیپرس یظیفوق غل يو با لحجه 

 مدرك گذرت؟-

در آن جا  ایدن کیکه انگار  شییجادو بیچه بود؟هر چه که بود، راسل دست در ج گریگذر د ؟مدركیچ مدرك

سپس به .کرد یرا بررسمرد با سوظن مدرك گذر .دیکش رونیرا ب یشد، کرد و تکه کاغذ کلفت و زرد رنگ یم

شست نشان دادن قرن  هیشب یبیداد، عالمت عج یرا آزادانه در هوا تاب م رکمانشیکه ت وارید يباال ینگهبان

در  هیسه مرد بلند شد و دروازه، شب ایدو  يکر کننده و ناله ها ریج ریج يبعد صدا قهیدق 2.خودمان نشان داد

 .کورن فلکس باز شد يبسته  کی

تر  یانیساختمان ها اع نجایا.مرمر همان يبا سنگفرش ها یشدن راه انیشدن در دروازه همانا و نما باز

اما مردم هنوز هم ...شدند یم دهید يو ژنده پوش کمتر فیمردان کث.داشتند يکمتر يها سوراخ ها وارید.بودند

 !کردند یبه ما نگاه م تکاریمثل دو جنا

 يزیاحترام آم یبلند و ساختمان سنگ يها واریاز د يگرید میعظ يبه مجموعه که  نیتا ا میرا به تاخت رفت راه

متر و  6 يبه بلند ییها واریدور تا دورش د.بود قیدق فیتوص يسخت برا طیبا شرا یقصر مکان رونیب.میدیرس

 یقرار داشت که شرط م یسوراخ وار،ید ازمتر  3در هر . شده بودند دهیسنگ و چوب کش ي لهیمتر به وس 2قطر 

 .زده بود رونیکه نگهبانان به دست داشتند، از آن سوراخ ها ب يزیت يرهایمتر از نوك ت یسانت 3بندم، 

 شانیمانند درون غالف ها زهین يها لهیو م زیت يرهایدو سرباز مسلح با شمش میدیدرش که رس يجلو به

 :گفت شانیکی. جلومان را گرفتند

 ن؟یخوا یم یچ نجایا-

 :آورد گفت یاشراف زادگان را در م يادا یکه به صورت مشخص یآمرانه و درحال راسل

 .مینیرو بب ناندیپادشاه فرد میخوا یم-

 :آمرانه تر از او گفت سرباز

 ؟يچه کار يبرا-

اطالعات  يسر هی.رو کمک کنه شِیشدنشون در جنگ پ روزیتونه در پ یکه م میاطالعات دار يسر هیما -

 .مهم
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 يرا رو يدیتوانستم اثر زخم سف یم.راسل بلند کرد دنیتر د قیدق يآمد و سرش را برا کینزد یدمق سرباز

 :گفت.دهم صیصورتش تشخ

به پادشاه اطالع  یتا کس نیصبر کن نجایا دیبا.میبه قصر رو ندار بیعج يها بهیورود غر يبرا يما اجازه ا-

 .داشت یخواه يمجازات بد يریحضرت رو بگ یخود وقت اعل یفقط بدون اگه ب.بده

 :کاپشنش را مرتب کرد ي قهی راسل

 .میاومد یدادن اطالعات مهم يبرا!!!) ؟؟؟؟؟؟(دم که من و خواهرم  یم نانیبهت اطم-

در که به . بود به در زد یچوب مهین یآهن مهین يدروازه  يکه رو يسر تکان داد و چند ضربه با کوبه ا سرباز

 . داخل شد د،یچرخ مشیعظ يهالوال يرو به داخل رو یآرام

 .میکه آمد تنها با حرکت سرش گفت که منتظر بمان رونیب د،یایب رونیتا مرد ب دیطول کش يا قهیچند دق. 

 :وار خطاب به راسل گفتم زمزمه

 من خواهرتم؟-

 بگم من و همسرم؟ یانتظار داشت-

باز  »ژیق« يو بعد از صدا دیچرخ شیلوال ها يرو میبعد باز هم در عظ قهیدق 10حدود .باز هم دهان مرا بست و

 :آمد و اعالم کرد رونیکالهخود پوش از درون آن ب يشد و سر

 .ننیحاضر شدن شمارو بب ناندیشاه بزرگ فرد-

 یواقع يو مثل جنتلمن ها ستادیسپس کنار اسب من هم ا.شد ادهیگفت و از اسبش پ يا» باعث افتخاره« راسل

همان مرد کالهخود دار به درون قصر  لهیافسار اسب ها به وس يعد از گرفتن دهنه ب. شوم ادهیکمکم کرد که پ

 .میشد تیهدا

 یبرف طیبا مح سهیبود که در مقا يخشک و بدون نخاله ا نیتوجهم را جلب کرد، زم اطیکه در ح يزیچ تنها

 .زد یچشم م يواقعا تو رونیب

شده  دهیکش اطیطرف تا آن طرف ح نیبود که از ا یسنگ يبزرگ وارد ساختمان قصر که چند طبقه  يدر از

 .و چند رنگ به استقبالمان آمد یسنگ یبلند با کف ییراهرو. میبود شد

چند جا هم پرتره . شد که با پرده پوشانده شده بودند یم دهید يادیز يراهرو پنجره ها يها واریدو طرف د در

از  دمینگهبانان قصر را د یکه وقت زیآن قدر هراس انگ ياشده بود، پرتره ه ختهیآو واریبه د انیاز اشراف ییها

 .پس قرار است آن پرتره ها چه کار کنند دمیخودم پرس
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بود و با سنگ مرمر ساخته شده بود در دو  یحد و حصر خاندان سلطنت یکه نماد قدرت ب يادیز يها مجسمه

. شده بود نیمز ییطال ییها یشمعدانسقف بلند با . شده بودند خیم نیبه زم يگریپس از د یکیطرف راهرو 

 .نقره نصب بود یهم چند تا شمعدان وارید يرو

ادامه  يشرویبود به پ یتر از قبل ریکه نورگ ییو در راهرو میدیچیموزه وار به سمت چپ پ يراهرو نیآخر ا در

جا  نیا ،یقبل يراهرو بیعج اءیعالوه بر اش. بود شیایتنها در مدل اش یقبل يبا راهرو یکی نیفرق ا. میداد

که به  دیفهم یمدل راهرو ها م رییتغ نیااز  یقطعا هر کس. شده بود ختهیها آو وارید يهم رو ریسپر و شمش

 »يفرد«گفتم  ینه چندان دلچسب م خیهمانطور که من در کالس تار ای] 1[ناندیبا پادشاه فرد داریمحل د

 . میبرو

آمد و پرتره  یبه نظر م یقبل يکه به نسبت با شکوه تر از دو تا ییراهرو. بود يبعد يپادشاه در آخر راهرو اتاق

 .شد یم دهیگنده تر د يگنده و لپ ها يبا شکم ها ياز آدم ها يشتریب يها

خورد تا  یم یسلطنت يشدن خانواده  میبه درد قا شتریو محکم داشت که ب دیسف یچوب يدر شیانتها در

 دنیبا د. دادند یم یبودند و نگهبان ستادهیشده در انبوه فلز دم در اتاق ا دهیچیهبان پدو تا نگ! مالقات با پادشاه

 يمرد کاله خود. برود حبس گشت نییاشکمشان باال و پ يشد زره رو یهم که باعث م یدنینفس کش یما حت

هل داد و  نییدر را رو به پا رهیدستگ. نیوارد ش:که گفت يخش دار يصدا دنیچند ضربه به در زد و بعد از شن

شروع به پرواز در مقابل چشمانم  ینقاط نوران.اندازه کور کننده بود یهجوم نور ب.وارد شد؛ما هم به دنبالش

 !تر بود ریبا آن همه شمع و پنجره صد برابر نورگ یقبل يرواتاق به نسبت راه نیا.کردند

 ییبلند و بزرگش طال يپنجره ها يرنگ پرده ها. تقرار داش يادیز یناتییو تز یتجمل يایدو طرفش اش در

 يبا موها يساله ا 16و خانواده اش که شامل دختر  ناندیاز شاه فرد يداشت و پرتره ا دیبود،کف راهرو مرمر سف

 نیقابل تحس ییبایبا ز یسبز و زن نو چشما ییطال يساله با موها 5 يو پسر یآب ریتقص یو چشمان ب ییحنا

باهاشان  دیکه نبا ستییزد از آن زن ها یفر خورده بود که چهره اش داد م ییحنا يو موها رایگ یبا چشمان آب

 .بود زانیشده آو يکنده کار واریبه د یدر افتاد پست تخت پادشاه

و انگشتر به همراه  اقوتی يادیبا مقدار ز یبا شکوه ییحاال حق به جانب با تاج طال نیهم که هم ناندیفرد

تا کمر خم شد سپس  يکاله خود.بود ستادهیا مانیچاق روبرو یو اندام کم يقهوه ا ياچشمان سبز و موه

سپس همه .آن کمرم را خم کرد دنیداشت؟راسل دستم را گرفت و با کش یلیدل.از او خم شد دیراسل هم به تقل

برگه  نیبرا که تمام مدت  یبود که کس بیعج میبرا.ستمیتا راست با دیکه راست شدند دوباره دستم را کش
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با همان جالل و  میکرده بودم، حاال جلو یماهرانه طراح یشاخ شیبودم و با مدادم برا دهید خیکتاب تار يها

 . بود ستادهیجبروت ا

 :گفت یبم و با ابهت يبا صدا پادشاه

 .نیلندزها دار يدر جنگ ما با تر يروزیپ يبرا یکه شما اطالعات مهم گهیمشاورم م-

 :را صاف کرد شیصدا فیخف يبا چند سرفه  راسل

 یکه م میدار یاستفاده کنن اطالعات ورلسیر يکه اون ها قراره در دره  ییها ياستراتژ يدرباره .بله قربان-

 .تونه کمکتون کنه

 :بلند داشت نشست و گفت یچوب يتخت جواهر نشانش که دسته ها يرو نهیدست به س ناندیفرد

 اسمت؟...يدار يمدرك معتبر چیه-

 :پا و آن پا کرد و گفت نیا یمک راسل

 .خواهرمه لیوسا نیب...راسل قربان-

خواست؟احتماال  یم يزیجنگ ها چ خچهیتار ينقشه ها نیوجود داشت؟نکند از ب يزیمن چه چ لیوسا نیب

 نشیدر ب یاندک.کوله ام را از پشتم برداشتم و آن را در دست راسل که به سمتم دراز شده بود گذاشتم.بود نیهم

ورق زدن دو صفحه را که به هم  رآورد و بعد از چند با رونیبزرگ تر بود ب هیرا که از بق یسپس کتاب.گشت

 يدستان دراز شده  نیکه آن را در ب یخم شد و در حال یداشتند کند و کم يدیسف يبودند و پشته  دهیچسب

 :گذاشت گفت یم ناندیفرد

لندز، آگوستوس هم در  يمهر خود شاه تر.میبه دستش آورد اریبس يکه ما با دشوار هینظام يهمون نقشه  نیا-

 چکسیکار ه شیساز هینشده و شب دهید رشیکشف شده نظ يها نیکه در کل سرزم يمهر.قرار داره رشیز

 .نیچک کن نیتون یم.چون با جادو درست شده.ستین

پادشاه در هم ،سپس باال  ياول ابروها.دار شد شیاز جانب پادشاه ر یرا بهم برگرداند و منتظر عکس العمل کوله

آهسته کنار گوش راسل نجوا  میدیاز جانب پادشاه نشن يکه کلمه ا یهنگام.گرفت يرفت و بعد حالت عاد

 :کردم

 بده؟ رییرو تغ ندهیآ ستیقرار ن نیا-

 :تکان داد و پاسخ داد سر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ٦٠ 

 میداد ینقشه هارو بهش م نیباشن،چون چه ما ااروپا  يتو ندهیدر آ يشتریب يمثال خانواده ها.کم یلیخ دیشا-

ما  یاصال تو زندگ نیا...که نیو ا.شه یبرنده م يکمتر یلیاما حاال با تلفات خ.جنگ بود نیا روزینه اون پ ای

 که؟ یدون یم!نداره ریتاث

 :به حرف آمد ناندیفرد قهیبعد از پنج دق.کردم شیشدن به پادشاه همراه رهیبار من هم در خ نیتکان دادم و ا سر

 .نیبب نارویا ایب و،یآنتون-

آمد و بعد از  رونیپرده ها استتار کرده بود ب نیرا ب کشیاندام بلند و بار يکه تاکنون به طرز ماهرانه ا يمرد

 يمرغ مگس خوار، به رو کیبه سرعت بال زدن  شیچشم ها. گرفت ناندینقشه را از دست فرد یکوتاه میتعظ

 :کرد و گفت یبیخر تبسم عجدر آ. دندیرقص ینقشه م

 .ادیبه نطر م بیعج یاما جنس کاغذش کم.کامال معتبره سرورم-

 :پادشاه رو به راسل گفت.یکمیو  ستیکاغذ قرن ب!هاه

 ؟يبه دستشون آورد يچطور-

 :به پادشاه است لیتحو يبرا یمشخص بود که مشغول سر هم کردن داستان.من من کرد یکم راسل

دور و دراز ما،  يداستان ها دنیبا شن نیفکر نکنم دوست داشته باش.هیدر واقع داستانش طوالن...قربان،خب-

 .نیخودتون رو سر ببر يحوصله 

 :دیپرس ویآنتون

 که همراهته؟ يا زهیمرد جوان؟تو و دوش ییو اهل کجا-

بوده  یکه با آن در صلح نسبلندز  يکشور به تر نیتر کیراسل داشت در اعماق ذهنش به دنبال نزد مسلما

 :بار در محضر پادشاه عرض اندام کردم نیاول يبهتر بود برا خمیبرابر از تار 20 میایمن که جغراف.گشت یباشد م

 ]2.[سلوآن-

 :دیشکاکانه پرس ویآنتون

 .ستیها ن یسلوان هیلحجه اتون شب یول-

 :کرد میاریبستن  یدر خال.دیرس یآسوده تر از قبل به نظر م یاندک راسل

ناشناخته،مارو هم به صحبت کردن با زبان خودش  يها نیسرزم...هیخی يها نیچون پدرمون اهل سرزم-

 .عادت داده

 :دیپرس ناندیفرد
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 پدرت کجاست مرد جوان؟-

 .کشتن...آگوستوس اون و مادرمو يسرباز ها...قربان-

 .دیگو یارد راست ممن هم باور کردم که د یحرف را زد که حت نیا یعیلحن پر بغض طب با

 :دیپرس مشاور

 راسل؟ ،يدار یحیدر مورد لباس هات چه توض-

 

]1[Ferdinand 

]2[Selevanذهن من يساخته  هیالیخ ینیسرزم 

 

که اونا رو از  ستنین يادیافراد ز ده،یکس به چشم ند چیکه ه یمردمان.قربان خیمخصوص مردمان  يلباس ها-

 .دونه، نژادشون نامشخصه، اما وجود دارن یدر موردشون نم يادیز زیکس چ چیباشن، ه دهید کینرد

آنقدر .کرد یآب دروغ سر هم م وانیل کی دنیجرعه جرعه نوش یبود که به سادگ ياو داستان ساز ماهر.يوا

 :خطاب به مشاورش دستور داد ناندیفرد.توانستم باور کنم یرا م شیمن هم حرف ها یراحت که حت

تا بعد از جنگ .مهمان ها يراهرو  ياز اتاق ها یکیبه  نیچند تا سرباز بفرست یهرو با همرا بهیدو غر نیا-

در  يمجازات بد...صورت نیا ریدر غ...خواهند گرفت یدرست گفته باشن پاداش خوب ن،اگریازشون مراقبت کن

 .انتظارشون خواهد بود

از جانب  يبودند تا با اشاره ا ستادهیسرباز در دو طرف اتاق شدم که مثل مجسمه ا يادیمتوجه تعداد ز تازه

 .کنند یو بلند همراه کیبار ياتاق با در کیمحاصره کرده بودند تا  ییتا 8که مارا  یو در حال ندیایجلو ب ویآنتون

 يخانه  کیاز  ،يریپر از غارت و زور گ يریدرگ کیانگار آن را در .آمد یبه نظر م هیتر از بق یراشرافیاتاق غ درِ

 123 رمردیپ يدر مانند زانوها يلوالها.از سرباز ها در را باز کرد یکی.قرار داده بودند نجایده و در اکن ییروستا

و خاك به سمت صورتم را حس کردم،انگار درست گفتم  داز گر يسپس هجوم خفه کننده ا.صدا کردند يساله ا

قرار گرفت و همزمان با راسل مرا  در پشتم یدست.جدا شده بود 15در قرن  ییروستا يتکه از خانه ا کی نیکه ا

قفل  يصدا دیبه گوش رس رونیکه از ب يزیچ نیآخر.بعدش در پشت سرمان بسته شد.به درون اتاق هل داد

 .آن طرف در بود درقفل کوچولو،  کیشدن 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ٦٢ 

راحت اعداممون  یلیتونستن خ یم.میکه االن توش قرار دار هیتیمنظورم وضع...ادیاون قدرا هم بد به نظر نم-

 .کنن

 :از هوا را از دهانم خارج کردم و گفتم یانیجر

 نیکه ا نیاز ا ریغ!ادیب شیممکن بوده، برامون پ یکه چه اتفاقات يد یاالن بهم اطالع م يممنون که دار-

 .ادیبد به نظر نم یچیده ه یمرده م يراسو ياتاق بو

 :زد و گفت يلبخند

 .هم بشه نیتونست بدتر از ا یم.باش نیخوش ب-

که در کلبه  يآن ملحفه ا يبه بد.شده بودند دهیرفت که در طول اتاق چ یاز سه تخت یکیهم به سمت  بعد

 .پسر بخوابم نیا يلباس چرك ها ياقال مجبور نبودم رو.بود، نبود

آن طرف اتاق  واریتخت کنار د يمن هم رو.دیبود خواب واریکه کنار د یتخت يکاپشنش را در آورد و رو راسل

 یستون مهره ام قل م يعرق رو يکه در تخت وول خوردم احساس کردم قطره ها یکم.دمیدراز کش

آن  قیاز طر يشتریب يکاپشنم را از تنم در آوردم و همزمان که گرما دهیهمانگونه دراز کش نیبنابرا.خورند

از افکار، مثل  یکرد، گذاشتم موج یار مگرفت و مرا از عبث بودن در آوردن کاپشنم خبرد یملحفه ها مرا فرا م

 .خونخوار به درون سرم بخزد یکرم

پدر درد ناك بود و  یلیس.نبرده ام ادیرا از  دمیدر چشمان مادرم د دمیخبر تبع دنیرا که بعد از شن يآن درد هنوز

شون شدن خون فیتو باعث کث یچون سرکش«:شده بود دهیدر صورتم پاش دیالبته جمله اش که مانند اس

ترش  فیکث میکارها نیدارم با ا الکردم و حا فیمن خونشان را کث»!ستیخونشون مثل ماها مطهر ن گهید!شهیم

 یجادوگر خبره م کی.کشد اما آن وردها ارزشش را داشتند یپسر مرا نم نیدانستم ا یم!به جهنم.کنم یهم م

 یشود و اسمشان باعث برق درخشان یثبت م یخیتار يکتاب ها يشوم؛از آن ها که نامشان در تک تک بندها

 .گردد یدر چشمان عوام و خواص م

 کیمثال .دست و پا کردم یخودم مقام يکردم و برا کینزد يقهوه ا شیر ناندیفرد نیهم خودم را به ا دیشا

 يکه برا ییاز آن ها یکی یحت ای...آورد یرتبه که چهار دست و پا مقام مشاور اعظم را به دست م نییپا ریوز

 .زنند یم بیج بهطال  يسود و سکه ها یشوند و در آخر کل یفرستاده م ،يمعامالت تجار

 یرا که حاال ب یدو سه روز سوختگ نیبار در ا نیدوم يصورتم گرفتم و برا يچپم را باال آوردم و جلو دست

 2مدت ده سال به  به 2023اکتبر  2تا  2013اکتبر  2 خیشده از تار دیتبع«:نبود، خواندم یشباهت به خالکوب
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داشت خارج از ساعات  یسع یوقت ربزرگ،خط پد ادینوشته شده بود و مرا به  يزیر بایبا خط تقر».1497اکتبر 

 4تر از مفصل دستم تا  نییسانت پا 4از .انداخت ینشان بدهد، م يگرید یمدرسه، حروف الفبا را بهتر از هرکس

را که از  مینوك انگشت ها.دانستمش یعلق به پدربزرگم مبود که مت يادگاریسانت قبل تر از آرنجم همان 

 .سوخت یزبر بود و با هر لمس من م.دمیدستم کش يرا رو ودموقع قرمز شده ب یب يشدت گرما

 .یاستوارت یمثل من مورگان با اخالق یکیشود و  یمثل آرون بلو بالد و ذاتا قدرتمند م یکی

 .شهیبره و تازه هر ماه پررنگتر از قبل م ینم نیاما از ب.شهیخوب م-

 ارمیاش را در اخت یالمعارف رهیاز اطالعات دا يگوشه ا ،يزیهر چ دنیآمد که عادت داشت با د ینظر م به

 :استخراج اطالعاتش بود يبرا یفرصت خوب.بگذارد

 ؟يشد دیتبع یخیچه تار-

 يادیز يانرژ».نیبب ایخودت ب«:گفت یکرد که انگار م زانیآو يتخت جور يدست چپش را از لبه  مچ

را از  میراه چکمه ها نینخورده بودم،اما به هر حال بلند شدم ،ب يزیچ شبیاز آن گوشت گوزن د ریغ.نداشتم

زدم و مچ دست گرم اما  انوقرار داشت کنار تختش ز نمانیکه درب یخارج کردم و بعد از رد شدن از تخت میپا

پر رنگ که با  ينوشته ا.بود یخالکوب هیدرست شب. بلوزش را باال زدم نیروشنش را در دست گرفتم و آست

 1495مارس  2سال به  10به مدت  2021تا سال  2011مارس  2شده در  دیتبع« :کلمات يمورد یب يپافشار

 .داد یرا نشان م» 

. نشستم نیزم يدستش را رها کردم و رو.مال من زبر و برجسته نبود ياندازه  دم،بهینوشته کش يرا رو دستم

 :زمزمه وار گفتم

 .راحت اعتماد کنم نقدریا دینبا-

 :گفت تیاز تمسخر و عصبان ینشست و با مخلوط شیسرعت در جا با

 ست؟ین یکاف نیه،ایسا يبه جادوگر ها ،اعتمادتيکه ازم دار یمان،اطالعاتیهزارتا قسم و عهد و پ-

 :چشمان گشاد شده از تعجب گفتم با

 .يدار يزیت يهاعجب گوش !پسر يوا-

 :کرد و چند بار سرش را تکان داد اخم

 ؟يخونسرد نقدریچرا ا-

 :باال انداختم و گفتم شانه
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و ) را چند بار باال انداختم میابرو ها(کنن من خونسردم یدر واقع همه فکر م.که هستم یکن یفکر م ستم،توین-

 !باحال

 :نرم شده بود گفت یکه مقدار قابل توجه ییبار با صدا نیو ا دیدراز کش دوباره

 !ارهیاوقات قلب آدم رو به درد م یاون قدر خونسرده که گاه.یمادرم هیتو درست شب-

 !یداشت یخوش به حالت پس مادر با حال-

 پدر مادر باشم، نه؟ یقراره ب يفانتز يمثل رمان ها يفکر کنم فکر کرد! دارم...نداشتم-

با لباس  يخدمتکار. و سپس باز شدن در قدرت تکلم را ازم ربود دیکل يصدا دوباره حرف بزنم که خواستم

 :تخت گذاشت و گفت يدر دستانش که با غذا پر شده بود وارد شد و آن را رو ینیهمراه با س يخاکستر-دیسف

 .میاریدستور دادن غذا براتون ب] 1[جناب پالسون-

قفل شدن آن به گوش  يصدا گریبار د کیه بسته شد و با عجله از در اتاق خارج شد، پس از آن در دوبار و

 کی.شخص من اشتها آور يبرا يبا ظاهر...سه تا بشقاب درون آن قرار داشت.غذا رفتم ینیبه سمت س. دیرس

 ادیبشقاب نان،که مرا به  کیو !) نه چندان دلچسب(دیسف يایبشقاب خوراك لوب کیشده، يبشقاب ران سوخار

 .انداخت یباگت م

شده را برداشتم و شروع به تکه تکه کردنش با دندان  ییطال یٍکوچولو و مامان ياز آن ران ها یکی بالفاصله

به جز ...تمام بشقاب ها قهیدق 5در عرض .برداشت يآمد و تکه ا شیراسل پ دیدست سف.کردم شمیپ يها

 .خورده شده بود ایبشقاب آبرومند لوب

زانوها و  يرو ن،یچرخش به سمت زم کیا به کف اتاق دوختم و با چشمانم ر.میرا وسط اتاق ول کرد ینیس

فرو برود و  یعیطب ریو گذاشتم نصف صورتم در بالش غ دمیخودم را از تخت باال کش. راه افتادم میکف دست ها

 .دستان سردشان را به سرم بمالند گر،یبار د کیکابوس ها 

]1[Polson 

 

*********** 

 .نمیبب چوقتیخوام ه یبر نگرد،نم گهی،دیشرم من ي هیتو ما-

 :زد یم ادیرحمانه در صورتم فر یحرف هارا ب نیبود و ا ستادهیام ا نهیبه س نهیس پدرم
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 فیمارو کث يتو خون همه )زد یمرا با آن صدا م شهیکه خودش هم یاسم(ن؟یکاتل يکارا رو کرد نیچرا ا-

گرفت که چطور جون  ینخواه ادیگرفت، یخواهن ادی یچیوقت ه چیکه ه یمصرف من یتو تنها فرزند ب.يکرد

 .بر نگرد گهید.یتو ننگ.يعقل بردار یو چطور دست از ب یخودتو حفظ کن

شد درجا سکته کنم  یبود که باعث م یاگر خواب یدم،حتیپر یبودم که هرگز از خواب نم ياز آن دسته افراد من

کردم و  یم هینه در خواب گر! یواکنش چیکنم که ه یم دیتاک. داد ینشان نم یباز هم بدنم در مقابلش واکنش

 !دمیخند ینه م

 ...بـــر نگــرد گـهید...بر نگرد گهید...برنگرد گهید-

بار نواخته نشد من از خواب  5 یکیدر آن نزد یکه ناقوس یو تا موقع...تکرار شد یدائم يجمله مثل زجر نیا و

 :نشدم داریب

 !ـرد...ـگـ...ـر نـ...ـه بـ...ـگـ...ـید-

********* 

 یداشتم و نه م میدر نوك انگشتان دست و پا ینه حس.دردناك تر دادم شهیاز هم یدردناکم را کش و قوس بدن

ناموقع، تمام تنم را در بر  يبود که بعد از آن گرما ییهمه اش سرما.در نوك دماغم را درك کنم یتوانستم عصب

 . گرفته بود

بعد از ظهر باشد،اما  5حاال ساعت  دیشا.دیتاب یتخت کوچکم به درون اتاق متاج  يباال ياز پنجره  يدیشد نور

 چه بود؟ يبرا بیعج يصداها نیا

 !تـــق!تــق!تـق!تق

 يمنظره .مزاحم شاهد منبع صدا باشم یپنجره را کنار زدم تا بتوانم ب يتخت بلند شدم و تور جلو يرو از

 ...بود يزیاعجاب انگ

درباره اش خوانده ) مزخزف(خیرفتند؛در درس تار یلس م وریر يکه داشتند به سمت دره  یکمک يها روین

که فکرش را  يزیتر از آن چ انهیکه حاال مطمئن بودم، ناش یشکوه و عظمت.شکوه و عظمتش يبودم،درباره 

 .شده فیکردم، توص یم

برخورد سپر ها به  يست و پا،صدامخصوص د يشده با کالهخود،انواع زره ها دهیکامال مجهز؛پوش ییها سرباز

 تیشدند و برقشان چشم جمع یم دهیکش رونیاز غالف ب ییخودنما يکه مرتبا برا ییها ریزره ها،شمش يبدنه 

 شتازیپ.را اشغال کرده بودند ابانیخشده بودند و تمام  میتقس 5در  14 يدسته  6سرباز ها در .کرد یرا کور م
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به  يگرینما بود و د يو عضله ا یکلیه یکی.بودند گریو دو مرد د ناندیشاه فرد يگنده  کلیآن ها ه يهمه 

 .گنده ناندیفرد ياندازه 

شده بود  رهیخ ابانیزده به خ جانیراسل بود که ه.بهم خورد و مرا به دور از چشم رس پنجره پرتاب کرد يا تنه

 :دیکش یو سوت م

 .ه شدهامتحان هم ک يبرا.شم یروز به لشکرشون ملحق م هی.هیعال-

 :را کنارش در طاق پنجره جا کردم و گفتم خودم

 يریشمش يجنگا نیاز ا یکی يآرزو داشتم تو شهیهم...وسط جنگ.و البته مردنه یزندگ يبرا یخوب يجا-

 .باشم

 .توپ و تپانچه هم هست-

 هست؟-

 .گم یجنگا شدم بهت م نیاز ا یکیهر وقت حضورا وارد ...نباشه دمیشا...دونم ینم قایدق-

 :وول خورد و گفت شیدر جا سپس

 .تک شاخ ها راست باشه يکاش افسانه -

 :دمیپرس

 چرا؟-

 .ینیب یاگه راست باشه خودت چراشو م-

از تخت ها  یکی يو هردو رو میبهمان نداد،کنار آمد يشتریب اتیجزئ دنید يکلفت پنجره اجازه  يها نرده

 .مینشست

 :دمیجابجا شدم و پرس یکم

 مطمئنه؟ يکه داد ينقشه ا-

 :زد و گفت يشخندین

 جهینت نیتو کتابات زدم و به ا یگشت هی يکه خواب بود یو همون وقت تییصحرا ییدستشو يرفته بود یوقت-

 .نهیراه هم نیکه بهتر دمیرس

 :زدم؛ گفتم شخندیر

 داره؟ ییشگویبه پ یچه ربط-
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 .تو و منه ییشگویپ نیکه ا میکن یبعدا ادعا م-

 کنن؟ یبه نظرت باور م-

 .باور کنن میکن یم يکار هی-

 :به شانه اش زدم و گفتم يا ضربه

 .يایحقه باز به نظر م ،یترسناک يجورا هی ق،تو،یرف یدون یم-

 :يتر شد و سپس جمله  قیعم شخندشین

 .هستم ام،واقعایبه نظر نم-

*********** 

 ...بعد يهفته  کی

ها  هیسر شوال يخانه ها مشت مشت به رو یروانیش ياز رو دهیو بعضا پوس یرنگ يخشک و روبان ها يها گل

راندن  يدستشان را برا ،یحوصلگ یاز آن سربازها، با ب یبعض.شد یم ختهیها ر یو سرباز ها و تعداد اندك زخم

و دست به  غیو ج یقیموس يصدا طرفاز هر .دادند یوار تکان م وانهیصورتشان، د يآن گل و روبان ها از رو

 :درست از پشت گوشم گفت ییصدا.دیرس یگوش م

 .بود یکارمون عال-

 :و گفتم دمیخند

 .شهیشروع م يبه زود تیحقه باز یقسمت اصل.محشر بود-

ها  وارید يقصر شدند،در آن سو اطیبه همراه دو همراه وارد ح ناندیقصر باز شدند و شاه فرد یاصل يها دروزاه

 ییسرباز ها.لندز بر پا بود،آن هم با حداقل تلفات يبه خاطر به دست آوردن مناطق تر یکوبیهمچنان جشن و پا

 .بوده است حرف نداشته دهکه شاه به کار بر يگفتند استراتژ یکه از جنگ برگشته بودند م

 یفاتیکردند تشر یکه با ما م ییکارها ییجورها کی.ساعت بعد مارا به نزد پادشاه احضار کردند 3 حدود

 م؛همهیرفت میکرده بود داریهفته قبل با پادشاه در آن جا د کیکه  ياالرسرباز به ت 5همراه با .شد یمحسوب م

که  د،انگاریرس یراهرو ها به گوش م ياز گوشه گوشه  یمحسوس یقیموس يداشت؛صدا یجا انگار شکوه خاص

 .تر از حد ممکن بود مینبرد عظ نیمردم ا يبرا

خش دار  يورود ما توسط همان صدا يجازه شد و سپس ا دهیدر چند بار به سطح در کوب يرو ییطال ي کوبه

اند  يشرت د یابتدا راسل که حاال ت م،یباز و نگه داشته شد تا ما داخل شو شرویدر توسط سرباز پ. دیصادر گرد
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کوتاه و فوق شلخته ام را  يموها هبود وارد شد و سپس من ک شیپا یقبل يو همان چکمه ها نیو شلوار ج یج

شد  یم دهیراست پادشاه د يگونه  يرو یزخم کمرنگ. بودم دهیشرت پوش یباز گذاشته بودم و شلوار کتان و ت

 م،یگو یجنگ م یها عوارض جانب نیمن به ا. انداخته بودند هیسا یکبود رنگ يهالل ها مین شیچشم ها ریو ز

 .دیکن شیخواهد صدا یحاال هر چه که دلتان م

 يبرا شیپ يمثل دفعه . مانده بود یهمانگونه دست نخورده باق رشینظ یو تخت ب متیتاج گران ق وگرنه

شاه به حرف آمد و کلمات لحجه دار . میستادیا مانیسر جا خیمثل م هیو پس از چند ثان میتا کمر خم شد میتعظ

 :انداز شد نیسالن طن ياش در پهنا یاتیو ادب

 ن؟یخوا یم یدر عوضش چ.تعجب نکردم ادیاونا طبق نقشه عمل کردن ز دمیکه د یبگم،موقع دیبا-

داشت که سرمان را به  یو محسوس» تابلو«به قول معروف  ياو نقص ها يوول خورد، نقشه  یبا ناراحت راسل

 :مینقشه را متحول کرد شتریمن نصف ب يتازه کشف شده  يداد؛ پس به کمک استعداد حقه باز یباد م

 .قربان میخوا یم زیدو چ-

او را  دییکه تا نیانداخت و بعد از ا یپرده ها پنهان شده بود نگاه انیکه باز هم در م ویبه مشاورش آنتون پادشاه

 :به راسل گفت د،رویبا حرکت سرش د

 ؟يزیچه چ-

 :صاف کرد و گفت ییته گلو يرا با چند سرفه  شیصدا راسل

و  ییشگویپ يسر هیکه خواهرم  نیا م؛فقطیخوا ینم یچندان يربط خواهد داشت،ما پاداش ماد یبه دوم یاول-

 .قصر داره ریز یمخف يالهام راجع به تونل ها ییجورا هی

 :گفت یکرد و با لحن تهاجم یظیاخم غل پادشاه

 ؟یدون یکنن رو م یکه از جادو استفاده م ییعمل اونا يمنظورت سحر و جادوئه؟تو سزا-

کار  يسر هی نه،ویرو بب ندهیتونه آ یجدا از جادوئه،اون فقط م يزیچ ییشگویست،پین...نه قربان،منظورم جادو-

 .نطوریمنم هم...گهید

! ما آگاه نبود یساختگ يها ییاز توانا یخودش هم به خوب یعنی. را به کار برد »گهیکار د يسر هی« شگرد

 :اپرا مانندش اعتراض کرد يبا صدا ویآنتون

 یرو از هم م یحکومت يکشن و سلسله ها یبه فساد م اشونیدربار رو با حقه باز ییآدما نطوریقربان،ا یول-

 ...اونا در طول قرن ها باعث مرگ ده ها پادشاه شدن...پاشونن
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 :گفتم دیایگذار به نظر ب ریو تاث يکردم جد یم یکه سع ییصدا با

 ایجنگ رو بدونه، يانش توکه عکس العمل دشمن ادیبدش م یباعث قدرتمند شدن صدها پادشاه شدن،ک یول-

شام، چه نوع  يکه شب قبلش، دشمنتون برا نیبفهم نیتون یم یشما حت...ییشگویتعداد نفراتشون رو؟با پ یحت

 نقدریچطور ا نیدیخودتون نپرس م؛ازیکه هم من و هم برادرم ازش بهره مند هییرویهمون ن نیا.دهینوش یدنینوش

 .شده بود نییدرستش از قبل تع تیمعلومه،چون موقع ده؟خبینقشه به دستمون رس نیراحت ا

 یاهرم ایخودم به سمت ستون کنار تخت پادشاه رفتم،با دستم به دنبال دکمه  يگستاخانه  ي وهیهم به ش بعد

 شد یم مانیخطا باعث مرگ هردو کید،یکوب یام م نهیقلبم به شدت در س.ستون گشتم يبر رو

 .سال کشف شده بودند 600از  شیب يپس از متروکه شدن برا یمخف ییآمدم، تونل ها نجایکه به ا 2011

 ...کردم شیدایپ باالخره

 يفشارش دادم و منتظر شدم،صدا.به وجود آمده بود یستون توخال یاشراف یبر آمدگ ریرا که در ز يا دکمه

صداها .هم يدو فلز بر رو شیمانند سا غیج يصدا د،بعدشیبه گوش رس ینامعلوم ياز نقطه  يزیشکستن چ

 د؛یکش یتاالر نفس نم نیدر ا سک چیبود که ه نیمانند ا دند؛یرس یبه گوش م میپا ریبلند تر شد،انگار که از ز

 .کرد یلغزان هوا را دچار ارتعاش م يمرمر مولکول ها ریاز ز بیغر بیبرخورد عج يفقط صدا ها

زنگ  ریزنج ي لهیمل کنار رفتنش به وساز کا شیشروع به حرکت کرد،آنقدر فرصت نداشتم که پ میپا ریز سنگ

که  يبود، و سپس برخورد یوزن یب يکه حس کردم احساس فوق العاده  يزیبپرم،تنها چ شیاز رو يزده ا

در ساعت بود  لیما 40 تبا سرع کریغول پ يو ویاس  کیبا برخورد با  يحاضر بودم قسم بخورم دردش مساو

 .اتفاق افتاد

 !بـوممم

از درد خالص شده بود حاال  یمن به هوا برخاست، لگنچه ام که به تازگ ییته گلو ادیاز خاك و فر يانفجار

کمرم جابجا  يکردم مهره ها یکرد و حس م یدرد م میتمام دنده ها.صد برابر بدتر از قبل شده بود يدچار درد

 یکه محافظ میکف دست ها.شوم دور دنیبدون درد کش تمیاز موقع يمتر یتوانستم سانت یشده،آنقدر که نم

به درونشان فرو رفته  يزتریر يبرداشته بودند و سنگ ها يزیر يبدنم هنگام سقوط شده بودند، زخم ها يبرا

 . بود
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نه مثل .ذره کی یشد،نه حت ینم دهیدر آن د یاز زندگ ياثر نیو بدبو بود و کوچکتر ک،نمناكیتونل تار کف

 یکه انعکاس چشمانش تو را بترساند از کنارتان رد م یاهیموش س نیزم يکه به محض فرود رو ییها لمیف

 .شد

 :دیراسل به گوش رس يآشنا يسرم صدا يسوراخ باال از

 خوبه؟ ن،حالتیکاتر-

 :گرفته از درد گفتم ياز او با صدا دیاغراق گفت،من هم به تقل یبه همراه کم ییکایآمر ظیغل يرا با لحجه  نیا

 !دخلشون اومد؛ نه من شیپ هیکه چند ثان یبپرس يا چارهیب ياز استخوونا دیبا نایا-

 :دیپرس ویمتعلق به آنتون يبار صدا نیا

 چطوره؟ نییاون پا-

بودم  دهیرا د نجایا 2011بدهم،همانگونه که  لشیرا تحو فمیتعر نیکردم هوشمندانه تر یوجود دردم سع با

 :کردم فشیتوص

که کفش کاه و چند تکه  چیکردم،چند تا تونل مارپ ینیب شیفکر کنم همونطور باشه که قبال پ-

 .هاست یکینزد نیهم ییجا هیزنگ زده هم  ریاستخوونه،شمش

 :روشن به داخل آمد ياز درون حفره  ویآنتون سر

 ؟ياریرو از خودت در م نایا يهمه  ز،چطوریعز ي زهیدوش کهیتار یلیکه خ نجایا-

 :خورد یداشت به دردم م میجواب حاضر

ما  يبرا ریتصاو نیکه ا ه،مخصوصایجادوگرا کار آسون رِیما غ يبرا زایچ نیا دنیو د مییشگویکه ما پ میگفت-

 .شه یتکرار م

درون سوراخ قرار گرفت و ابتدا  ینردبان.رخ داد یبعد اتفاقات ي قهیاز حفره خارج شد سپس در پنج دق ویآنتون سر

اندود شده وارد تونل شدند و نور مشعلشان را بر  ریراسل سپس مشاور و پس از آن پادشاه به همراه دو مشعل ق

 ریتونل ز نیکه گفته بودم در ا ییزهایخوشبختانه همان چ.و تار عنکبوت بسته اش تاباندند یسنگ يها وارید

کاه کف تونل را پوشانده  یشد،کل یم لیتبد کیتار يتونل به چند شاخه  متر جلو تر 20.شد یم دهید ینیزم

 .افتاده بودند نیزم ياز هم رو يدو سه متر يبود و سه جمجمه با فاصله ها

 یفرو رفته بود، نور مشعل را قرمز رنگ کرده و آن را به خودمان بر م وارید يکه تو يریشمش يها زنگار

 .گرداند
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 میپاها يراسل با گرفتن کمرم کمکم کرد رو.و پادشاه گشته شد ویتوسط آنتون دمانیجد طیربع مح کی حدود

 :آرام در گوشم زمزمه کرد. بلند شوم

 .شکست باز هم ارزشش رو داشت یاگه لگنچه ات هم م یحت-

 .صورتم شد يرو يو باعث تولد پوزخند دیمزه اش خند یصدا به حرف ب یخودش ب و

 میاز دستورات رژ یکیباشد  ادمیم،یدیشاه چاقالو را باال کش ادیو با زور ز میرگشتب یبه تاالر پادشاه باالخره

 .را بهش بدهم یمادربزرگ ناتال ییغذا

 :تونل که دوباره بسته شد دهان شاه باز شد درب

و اونوقت بهتون  نینشونم بد گهید زیچ هی.دهیراز باشه که از اجدادتون بهتون رس هیتونه  یست،مین یکاف-

 .ریخ ایخواهم گفت که به خواسته تون عمل خواهم کرد 

 .داد یم» الف« يبه او نمره  اتیو فرتوتمان قطعا در درس ادب ریپ اتیمعلم ادب. داشت یاتیعجب ادب!يوا يوا

 یببخواهند، فکر نکرده بودم؛ پس  گرید ییشگویپ کیکه ازمان  یتیموقع نیخوب نبود و در مورد چن خمیتار

آمده  ادشیبه  ينزد،اما ناگهان انگار که خاطره ا یحرف يا قهیراسل شدم؛چند دق يبعد ي دهیمنتظر ا الیخ

 :دیخورد و پرس یباشد تکان

 قربان؟ هیخیتونم بپرسم امروز چه تار یم-

 .اکتبر مرد جوان 10-

 :وار شروع به صحبت کرد يزده و قنار جانیه راسل

در تضاد  ییکه هر کدوم شاخ ها اهیو س دیباشکوه سف ياز اسب ها يگله ا» احتماال«سرورم،امروز بعد از ظهر -

 .شن یسرشون دارن وارد شهر م يبا بدنشون رو

 :شد و گفت یعصبان شاه

 ...نجـیا ادیگله شون هم ب هیکه  نیشاخ ها اصال وجود ندارن،چه برسه به ا ؟تکیکن یمنو مسخره م-

بود که داستان  یخیتار عیاز وقا یکی نیا.آمد قطع شد یکه از طرف پنجره م یاسب ي ههیش يبا صدا حرفش

تک شاخ ها پس از بازگشت با شکوه  يرژه  نیاز افسانه ها از هم یلیبر اساسش گفته بودند و خ يادیز يها

از صحت  یحت.دانستم یهارا نم باس نیعبور ا قیدق خیکه من تار یاما به راست. گرفتند یسرچشمه م ناندیفرد

 ریو غ یمنطق ریکار غ. که راسل کرد درست از آب در آمد یسکیهم با خبر نبودم؛ اما به هر حال ر هیفرض نیا

به جز  یقطعا کس( یکدام آدم احمق. دیهم ندار مانیبهش ا یکه حت دیرا بزن یکه حرف نیا. بود يمعقوالنه ا
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ماه بروند آن هم  يتوانند با دوچرخه به کره  یکه امروز مردم م دیوگ یبر حسب شانس م) راسل منظورم است

 کند؟ یرا نسبت به آن در خود احساس نم يباور چیکه خودش ه یزمان

 :انداخت و گفت رونیبه ب ینگاه شهیبود از ش ستادهیکه کنار پنجره ا یحرکت یب سرباز

شگفت ... نجاسیراس تک شاخ ا 2حدود  نمیب یکه من دارم م یینجایگه،از ا یسرورم پسرك داره راست م-

 !زهیانگ

هم به  گرید يما سه تا. پا به سمت پنجره رفت زیببر ت کیبلند شد و مثل  شیصندل يشوك زده از رو شاه

 نیاز آن جا که ارتفاع قصر و ا.میرا نگاه کرد رونیب زیشگفت انگ يو منظره  میبغل دستش رفت يسمت پنجره 

چند تک شاخ . بود تیقابل رو ياچ د يااز آن کانال ه یکیبه وضوح  زیبود همه چ ادیز ایرعا يتاالر از خانه ها

 یآمد عبور م یم شیگرفتنشان پ يکه برا ییها زهیدست ها و ن انیبا سرعت از م دیسف يبا شاخ ها اهیس

قرمز شده  يکوچه ها انیها را با احترام از م اهیکه س دیسف ای اهیس يبا شاخ ها دیتک شاخ سف يکردند و تعداد

 .کردند یاز نور غروب دنبال م

را گهواره  شانیها زهیرفتند و چنگگ و ن شیبه قصد شکار تک شاخ ها پ شانیمرد و زن سوار بر اسب ها چند

شد  دیتک شاخ ها و گرد و خاك پشت سرشان که نا پد ي ورتمهی يسر و صدا. دادند یوار در هوا تکان م

 :شد يا مهکل يبه دهان راسل برا رهیبه سمت راسل برگشت وخ انریح يبا چهره ا ناندیفرد

 .میهست نیب بیو غ شگویسرورم قبال هم گفتم،من و خواهرم پ-

و منتظر  ستادمیکنار پنجره ا میشدم و ساکت در جا مانیاما بعد پش»!حتما!آره«:میخواستم بگو يا لحظه

!) ـاند( نیفرد. همتا بود شدم یب یبا استعداد جنگ يکه قالبا مرد ساده و زود باور ناندیاز سمت فرد یواکنش

 :و در آخر گفت دیکش یقیعم ينفس ها

گله  هیتونه  یکس نم چیمطمئنم که ه.نیهست شگویداره،شما پ قتیتونم بگم که حق یاما م هیباور نکردن نیا-

 !کنترل کنه ده،یکس تاحاال ند چیاز اون اسبا رو که ه

 :لب گفتم ریبود که عاشقانه دوستش داشتم ز یعاتاز موضو یکیکه  ییایاسپان به

 .دهیاحمق،تازه فهم-

 :بود یوراج يبرا یانگار منتظر فرصت ناندیفرد
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کردم که وجود داشته  یفکر نم یحت.دمیرو به عمرم ند يزیچ نیتا حاال چن بان،یز یلیاونا خ!محشره نیا-

 قتیمردم ما به حق ياز افسانه ها یکیهستن؛ باالخره  یمنیاونا پر از سعادت و خوش !بزرگ يخدا يوا...باشن

 !وستهیپ

 ییاسب ها.دهانم باز ماند دم،ید یکه م يزیاز چ.راسل فاصله گرفتم و لنگان لنگان خودم را به پنجره رساندم از

و  دندیکش یخوانند م یکه اپرا م یزنان يصدا هیشب ییها ههیسرشان که ش يشکل رو لیو قند زیشاخ ت کیبا 

 :دیاز دهانم پر اریاخت یب.کنند ارراهشان را گرفته بودند، فر يکه جلو یکردند از دست آنان یم یعس

 !فوق العاده اس نیا-

 :آمد، گفت یهفتم جهنم م يکه از طبقه  يشخندیو با ن ستادیآمد و پشت سر من و پادشاه ا راسل

 !من که گفتم-

 :گفت ویو خطاب به آنتون دیچرخ شیپا يپاشنه  ياز همان تک شاخ ها، رو یکیبه سرعت  پادشاه

 !حاال نیهم!خوام یاز اون تک شاخ هارو م یکیکه من  نیبگ ایبه شکارچ-

رفته بود هم برگشت و  رونیکه ب یبا همان سرعت.رفت رونیتند تند سر تکان داد و به سرعت از اتاق ب ویآنتون

 :گفت

 !افتن یاالن راه م-

بودند که داشتند در  یتک شاخ يراس ها دم،ید یم رونیب يچه که من از منظره بود، آن  رید یلیکنم خ فکر

 .میامان برگرد هیاول يدادم و با سر اشاره کردم که به جا هیبه راسل تک. شدند یم دیافق ناپد يراستا

سفت و  نیبرخورد چند کتاب با زم هیشب ییاش برگشت و با صدا یهم پشت سرمان به تخت پادشاه ناندیفرد

 !نشست یتختش تلپ يسخت، رو

را فشار داد و همراه با  میگفت و با دستش بازو یانداختم،آخ شیرو شتریبه راسل رفتم و وزنم را ب يغره ا چشم

 :گفت ناندینگاه به فرد

قصر به عنوان مسئول  يتو میخوا یما م نیخوام که بدون یکه قدرت ما به شما ثابت شد م نیسرورم،بعد از ا-

 .میمشغول به کار ش يزیهرچ ای،یسلطنت يخانه کتاب

 :درنگ پاسخ داد یمحکم و ب ناندیفرد

 .واردش بشه ستیهم قرار ن یجا خودش مسئول داره و کس ست،اونیکار ن يبرا ییکتابخونه جا-

 :گفت گریفشار داد و بار د میحرف راسل آرنجش را محکم در پهلو نیا با
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 .نیهر طور که خودتون صالح بدون-

شه و شمارو به عنوان پناه داده  یماجرا خبردار نم نیاز ا یکس ن،امایکن یهم م ییشگویو پ نیمون یم نجایا-

 يزهایاثبات نشده، چ یکاف يهنوز به اندازه  استمداریس هیبودنتون از نظر  شگویکنم، پ یم یشده هام معرف

جا  نیحرف ها از ا نیا. نیکن یم ییشگویپ یرسم ریاما فعال به صورت غ ن،یاثباتش الزم دار يبرا يشتریب

 سرباز ها؟ نیدیره،فهم یره وگرنه جون خودتون و خانوادتون از دست م ینم رونیب

 :ادیاتاق فر يحرفش را با ما نبود، چون از چهار گوشه  نیا انگار

 .بله سرورم-

سپس شاه خطاب به مشاورش .فضول بود که خوشبختانه حل شد يآه پس موضوع سرباز ها.دیگوش رس به

 :دیپرس

 کجاست؟] 1[اَنگس-

 .کنه یسرورم؛ داره استراحت م-

 :داد و گفت هیتک شیپشتش را به تخت پادشاه ناندیفرد

 .ارشیشام ب يشد،امشب همراه خودت برا فیح!آه-

 .حتما سرورم-

 خوب شد؟ ،زخمشیراست-

 .کرده دایبهبود پ یجهبله سرورم،به طرز قابل تو-

 :رو به ما کرد ناندیفرد

 ...و د،راسلیایب يبه تاالر غذا خور گهید میساعت و ن کیشما دو تا هم -

 :کردم لیرا تکم حرفش

 .زنن یصدام م یکت هیسرورم،بق نیکاتر-

 ؟يبه پزشک که ندار ازین.یاوه،بله کت-

 :به کمرم دادم و گفتم یامتحان یچرخش

 .ره یم نیشب دردش از ب ر،تایخ-

 :تر کردن اوضاع اضافه کردم کیرمانت يبرا و

 !هم تحمل کردم نویبدتر از ا يمن درد ها-
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 يبرا یمحافظت از ما آمدند، وگرنه کس يدر راهرو ها فقط دو سرباز برا.به ما داده شد یمرخص ياجازه  باالخره

 !باز هم در پشت سرمان قفل شد میشد وارد اتاق که.فرستاده نشد يزیچ نیهمچ ای يدفع توطئه گر

 یبود که حمام نکرده بودم؛اما ب يهفته ا کی بایکه از زمان خودم آورده بودم رفتم،تقر یدست لباس 4سمت  به

بودم به  دهیخر میشهر رفته بود دیبه مرکز خر یشدم و شلوار چسبانِ چرم مورد عالقه ام را که وقت الشیخ

 !تنش بود یقبل يراسل هم که همان لباس ها.کردم شرت گشاد انتخاب یت کیهمراه 

سوپر مدل به نظر  کیلباس ها مثل  نیآن ها با ا يگوشت رو يا هیدرشت و ال يبا آن استخوان ها احتماال

و چه  یمهمان يشلوار چرم احتماال از نظر مادرم، چه برا/-! :از نوع پوست کلفتش 1497آمدم،آن هم در  یم

شلوار چرم فوق  کیخودم را از  بوداما من که قرار ن!!! چون چرم است و چرم ستین یمدرسه، لباس مناسب يبرا

 !مامانم محروم کنم ابیباحال، به خاطر غ

 میرفت شیپ یلیطو يساعت بعد در باز شد و سرباز ما را به خارج از اتاق دعوت کرد،در طول راهرو ها کی حدود

 .بود ينقره ا یکی نیا يکوبه .میدیرنگ رس يبزرگ و قهوه ا يتا به در

 یچوب يمتر 12 زیدر سالن سه م!زد یم خونکیکننده تاالر غذا مدام به حواسمان س رهیخ ییبایز میکه شد وارد

را بر اتاق حاکم کرده  يکمرنگ جو خواب آور یو آب ریحر يشده بود،پرده ها دهیگرم و نرم چ يها یبا صندل

سالن  يدر انتها يدر.ها قرار داشت واریاز د اسه پرتره بر سه ت نجایبود و ا دیبودند، کف سالن کامال از مرمر سف

 یمربوط به آشپزخانه م ییشدند،احتماال به راهرو یقرار داشت که آشپز ها و خدمتکاران از آن وارد و خارج م

 .رفت

 ویکنارش آنتون.کرد ینگاه م زیم يرنگارنگ رو يسته بود و با ولع به بشقاب هانش یصندل نیدر باال تر شاه

 :گفت دیما را که د ناندیفرد.زد یکنان حرف م ریرجیج یمانند موش

 .دیاومد-

با دامن نداشته  میتعظ يکه من ادا نیبعد از ا.خودش بود اشاره کرد یصندل کیکه نزد یبا دست به دو صندل و

 :شروع به صحبت کرد ناندیفرد م،یخم کرد نشست یاسل سرش را کمام را در آوردم ور

 .هستم يبعد يها يروزیمنتظر پ دوارانهیشد،ام دیخواه نیهمچن ن،ویشد یبزرگ يروزیشما باعث پ-

 :کرد گفت یم يرا باز ندهیچند وقت نقش نما نیکه ا راسل

 .داشت دینخواه شیدر پ یجنگ چیه ندهیباعث افتخاره،مطمئنا تا دو ماه آ-

 :تکان داد و گفت يحرف سر نیا دنیبا شن ناندیفرد
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 نیهر بخش از اون مشغول به کار بش يتو نیتون یم نیقراره قصر رو نشونتون بده و اگه خواست ویپسر آنتون-

 ...یهر بخش...حوصله اتون سر نره...تا

 :تامل کرد و سپس افزود یاندک

 .تابخونهک یعنیکه مربوط به خود انگسه  یبه جزء قسمت-

 .خلق کرد يزیاعجاب انگ يباز شد و صحنه  یبوم يسالن با صدا در

 

]1[Anges 

 

را  يهمان صحنه ا...آه.و نسبتا قد بلند وارد شد یعضالن یروشن، کم ينه چندان بلند قهوه ا يبا موها يپسر

بلند بود،اما به هر  یو کم یمیقد شیمدل موها.شد دهیپسر آفر نیکه از راسل انتظار خلقش را داشتم توسط ا

 يخوردند و تکه ها یتاب م مایپهوا يکنار صورتش مثل بال ها شیموها. آمد یحال به صورت مهربانش م

 .دندیکش یبلوندشان را به رخ م

انگار .بلندش پنهان شده بود يداشت که پشت موها یشد و لبخند کوچک یم دهیاز شرافت در صورتش د یبرق

خم  نیفرد يآخ و اوخ برا یگذاشت و با اندک شیپهلو يدستش را رو.برساند ناندیعجله داشت خودش را به فرد

گونه اش، خبر از شجاعت و  يابرش استخوان ه. دیرس یساله به نظر م 17-18.نشست ویشد و سپس کنار آنتون

 .داد یبودنش م لهیپ لهیش یب

 :کرد یپسر را معرف ناندیفرد

 .بده ییمدت رو بهتون راهنما نیکه قراره ا و؛همونیانگس پالسون،پسر آنتون-

به ما انداخت و  ینگاه میآمده باش يگرید ي ارهیشد،انگار که از س یپسر تازه داشت به سمت ما جلب م توجه

 :دیمودبانه پرس

 دهیلندز بهمون کمک کردن؟همونا که نقشه ها رو دزد يکه تو جنگ با تر شگوانیپ يهمون جاسوسا نایا-

 بودن؟

 :خود فشار داد و گفت کیبار يلب ها يانگشت سبابه چوب مانندش را رو ویآنتون

 .کار کمک کنن يسر هی يقصر به عنوان مهمان بمونن و بهمون تو يساکت پسر،اونا قراره تو-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ٧٧ 

 یستالیکر یچشمانش آب.شد رهیراستش را باال انداخت و سپس به بشقابش خ يدرست مثل من ابرو انگس

 .پوشاند یو محکمش را م افهیاز صورت خوش ق یلختش نصف يموها.باشد دیهمانطور که با.بودند

دهانم .بردم و بعد از برداشتنش درسته در دهانم قرارش دادم یخوك کباب يهوا دستم را به سمت تکه ا یب

حرکتم دهان راسل و انگس به  نیبا ا.چپاندم یجا نداشت، وگرنه کل خوك را درسته در دهانم م نیاز ا شتریب

 .شدند رهیمتوقع بهم خ ناندیبا اخم و فرد ویطور همزمان باز شد و آنتون

 یبال به سرتان م نیهم دیاشتباهم چه بود؟گرسنه بودم،شما هم اگر صبحانه و ناهار نخورده باش کار

 .را نداشتند یمیعظ يمسئله  نیچهار نفر قدرت درك چن نیا د،متاسفانهیآ

آغاز  يقورتش دادم و منتظر فرمان شاه برا يو با لبخند گناهکارانه ا دمیخوك را چند بار جو یرم و پفکن گوشت

 :غذا خوردن شدم

 .دیکن لیم زیمهمانان عز-

 :دیزد از راسل پرس یم يداشت ران بوقلمونش را گاز ناندیکه فرد نیا نیح در

 و خواهرت؟...چند سالته راسل-

 د؟یقبول ندار. رو اعصاب بود یلیپادشاه خ يآخر جمله ا يسوال ها نیا

 ...سالمه و خواهرم 17سرورم من -

 :خودم در مکالمه دخالت کردم!بزرگ او سنم را فراموش کرده بود يخدا اوه

 .سرور بزرگ 15-

 ن؟یهست يخوام بپرسم از چه خانواده ا یم-

 ینه آن که م...دیشا...باشد یلیه ام اسم فامکه خواند ییکتاب ها انیدر م دیفضول بود؟با نقدریچرا ا ناندیفرد نیا

با  ناندیکه فرد يزیچ...باشد یمیقد یلیخ يکه مربوط به نوشته ها يزیچ کیاست، جیرا يادیز میخواستم بگو

 :دمیفهم...بودن ما شک نکند یبه تقلب دنشیشن

 .قربان] 1[موفات-

 :مغزش به کار افتاد یفضول ينقطه  قهیدق 5و دوباره مشغول خوردن شد و پس از  دیکش ششیبه ر یدست شاه

 نه؟ ایواقعا آگوستوس پدر مادرتونو کشت  ایآ-
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که لقمه  ییکردم نقش انسان ها ینداشت بدهد،سع یکه جواب نیا یعنی.بهم انداخت ينگاه درمانده ا راسل

شتم و نگاهم کباب شده را کنار گذا جیهو.اندك استعدادم به کمکم آمد.کنم يکند را باز یم ریپشت بغضشان گ

 :کردم وعانگس دوختم و شر ي قهیکنند به  یکه به گذشته فکر م یرا درست مثل کسان

پدر و مادر .گشت یمشهور سلوآن يشگوهایبه دنبال پ انهیسال قبل به سلوان اومد و به طور مخف 5آگوستوس،-

 يبرا نشیو خون فیکث يهدف ها يبرا یآگوستوس به دنبال کس.بودن شگویاز همونا بودن؛جفتشون پ یکیما 

بود حاضر به  یو دل رحم ربوناول مادرم رو احضار کرد،مادرم که آدم مه.گشت یهمتا م یب سیانگل یسرنگون

مردم  يچشم من و برادرم و همه  يجالد سرشو با تبر جلو هی...گناه نبود،اونو کشتن یمرگ اون همه انسان ب

بودم،حقه باز تر از راسل  يمحشر يعجب داستان سرا يوا.(قطع کرد میکرد یم یکه زندگ یابونیخ يتو

 هیبعدش ما رو گروگان گرفتن،من و راسل رو،اون موقع من )رمیقرار بگ طشیکه در شرا یاحتماال منم به شرط

آگوست پدرم .گناه بود یب يساله  12 يپسربچه ) غول میخواستم بگو...(غو هیساله و راسل  10 يدختر بچه 

عممون مطمئن شد  شیپدرم از ساکن شدن من و برادرم پ یو وقت میراسل فرار کردرو احضار کرد؛من و 

و  هیکه حاال در اعماق جهنمِ سوزانه رو رد کرد و در عوض مرگ رو در راه همسا سآگوستو فیکث شنهادیپ

رو به خطر  یسیو حاضر نشد جون مردم انگل رفتیزادگاه عشق اول و آخرش پذ یعنیدوست کشورش سلوآن 

 ...میبرف و باران سرگردان بود ریبعد من و راسل ز يازه؛ماه هابند

 :پاك کرد و گفت يدیرا با دستمال سف شیاشک ها ویدم،آنتونیدماغم را باال کش شیبه صورت نما و

 به سر عمتون اومد؟ ییپس چه بال-

 ؟یچ-

 ن؟یبرف و باران سرگردان بود ریچرا ز ن،پسیساکن نشد ششیمگه پ-

 :کردم یم شیماست مال دیگند زده بودم و حاال با.دیدماغش را با صدا باال کش و

 مییشگویکه ما هم پ دنیفهم ياونا به زود م،چونیآگوستوس در سلوان بود يجاسوس ها بیما تحت تعق-

ه تا ب میباران و برف قدم بردار ریز يادیز يمدت ها میشد م،مجبوریبهره مند ییشگویپ یاز موهبت اله یعنی

 ...میبرس خی يها نیسرزم یعنیزادگاه پدرم 

 :دیبود پرس يزیاش به دنبال چ قهیکه در  یدر حال انگس

 آگوستوس منفور چطور تونست مردم سلوآن رو در کشور خودشون اعدام کنه؟-

 :آمد ياریراسل به موقع به .دادند یخودشان را نشان م یکی یکیداستانم  ينقص ها!دانستم ینم
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ضمن  د،دریترس یبود که از آگوستوس خونخوار به شدت م ییاز کسا یکی میکه ما توش بود ییحاکم روستا-

که اونا  ییکارا.کشوراس شتریآتش بس با ب ایو مجبور به صلح  ستین يکه سلوآن کشور قو نیدون یخودتون م

 .شد ینم یتلق یقانون ریوجه غ چیکردن به ه یم

 :را پاك کرد و گفت شیشانیقبل به دور گردنش بسته بود عرق پ یکه مدت یبا دستمال ناندیفرد

 .میافته و ما خبر ندار یمرزها م نیخارج از ا يچه اتفاقات ناگوار-

 :رو به انگس گفت ناندیشد فرد یبشقاب ها که خال.شروع کردم به لنباندن غذا دوباره

 یشغل درست و حساب هیاون ها .وب و آبرومنداتاق خ هیدو تا خواهر و برادر باش،لطفا ببرشون به  نیمراقب ا-

 .خواهند داشت

رفته  شیو نقص پ بیع یجا ب نیمشترکمان تا ا ي م؛نقشهیزد شخندیحرف من و راسل همزمان ن نیگفتن ا با

 :راسل در خواست کرد.بود

 سرورم؟ نیاتاق بد هینداره اگه به هر کدوممون  یبیع-

 :زد و گفت يلبخند ناندیفرد.هم با او موافق بودم من

اون پسر مشاور .مرد شجاع و آبرو منده هیاون  سیکه انگس خدمتکار ن نیبدون نویفقط ا.نداره يرادیا-

 شگویبر پ یرو مبن زیچ چیشما هنوز ه استمدار،یس هیکه از نظر ! نره ادتونیحرفمم ...و درضمن. مخصوص منه

 .نیبودن خودتون اثبات نکرد

در عقب  يکه از در دمانیو بعد از کسب اجازه به سمت اتاق جد میکرد قیرا تصد ناندیحرکت سر حرف فرد با

 :گفت ییرسا يبا صدا دیرس یمودب و شجاع به نظر م یلیراه انگس که خ نیب.میتاالر غذا راه داشت رفت

 !شگوهایپ...ارنیجا م نیا يکسر نیرو بدون کوچکتر لتونیخدمتکار ها تمام وسا-

 :کردم اعتراض

 !منو نه یول یصدا بزن یخواست يموقرمز رو هرجور نیا یتون یه،میمن کت اسم یه-

 !یکت زهیخوام دوش یمعذرت م-

و آن  نیا یوگرافیمن که عادت به کشف ب.دمید یسال م 2 نیکه در ا یجنتل من واقع نیتعجب بود،اول باعث

 :دمیداشتم،پرس

 ؟ ]2[چند سالته زاخار-

 :ادا کردم،پسر متعجب پاسخ داد یظیغل ییکایآمر يرا با لحجه  زاخار
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 ؟یداشت يکارزار چه منظور ي،از گفتن کلمه 17-

 :را در سمت راست صورتم جمع کردم و گفت میرا در هم گره زدم و لب ها میها انگشت

 .گن یباحال و خفن م يما به آدما تیتو وال... زاخار!! کارزار نه-

 .خوام؛اشتباه متوجه شدم یآهان،معذرت م-

مدت  نیدر تمام ا!را درسته قورت داده بود »دیچگونه جنتل من شو«کرد انگار که کل کتاب  یار مرفت يطور

تا .دیخند یاز جنتل من بودن نبرده؛داشت آرام آرام م ییبو چیهفته نشان داده بود ه کی نیراسل که در ا

 .نزد یحرف چیبه دم در اتاق انگس ه دنیرس

 

]1[Moffat یمربوط به قرون وسط یلیفام کی 

 يباز نیاستفاده کردم تا ا یسیدر انگل قیرف يازش به عنوان کلمه ! کلمه استفاده کنم نیمجبور بودم از ا] 2[

 .کلمات رو خلق کنم

 

 يرو يا یروغن يبا صدا. ساخته شده از درخت بلوط بود،خوشبو و محکم گرید يها یلیاتاق مثل خ درِ

 .مطبوع و گرم از خارج از اتاق هم محسوس بود،چه برسد به درون آن يشد،هوا و باز دیاش چرخ یآهن يلوالها

را حس  یقدم که به درون اتاق گذاشتم تازه تفاوتش با آن اتاق قبل.اشاره کرد که اول من وارد شوم انگس

پنجره رو به  4بالشت با نخ قرمز داشت ؛ 3و  دیسف یشمیابر يتخت دو نفره با ملحفه  کی یکی نیا.کردم

پوشانده شده بود،کف اتاق  دهیچیو قرمز در هم پ دیسف يپرده ها ي لهیو هر پنجره به وس رون،یب يمنظره 

اتاق کمد لباس قرار  يپوشانده شده بود،در گوشه  یپشم يکف پوش قهوه ا ي لهیبود که به وس دیمرمر سف

پرتره  کیقرمز بود، یکنف يبا نوارها دیسف واریرنگ د.بود ییگردو زیو م يقد يا نهییداشت و کنار کمد لباس آ

 .چپ اتاق يهم قد من در گوشه  يبا گل ها یلدانهم کنار در قرار داشت و گ ناندیاز فرد

 :دیکش رونیب فاتمیتوص يایانگس مرا از دن يصدا

 .من برم اتاق برادرتون رو نشونش بدم و بعد هم برم سر کارم-

 یبود که هرکس يزیمطبوع اتاق همان چ يگرما.تکان دادم،رفت و در را پشت سرش بست يسر شیراب

سر  هیشب ییطال يها یبا بر آمدگ يا نهیتخت شوم کینزد.زییپا یروزِ سرد برف نیرا دارد،آن هم در ا شیآرزو

 یبا تشک نرم تخت حس ردبه محض برخو.در تخت نرمم کرد دنیبود؛آتش سرخ و داغ مرا وادار به دراز کش ریش
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 ییاز آن پدرانه ها!پدرانه تر یحت دیحس تخت پدر و مادرم را داشت،شا قایزد،دقیدر دلم فرو بر يزیباعث شد چ

گند زده بودم؛فقط و  میمن به تمام زندگ.دنیدر آغوش کش يخوردن از پدرم است،بلکه برا یلیس يکه نه برا

 .شوم یقدرتمند م يکه جادوگر نیا يدرباره  یخال تو يپوچم و فکر يها یفقط به خاطر جاه طلب

ساده را با  يطلسم ها دیحاال با یحت...دور یلیخ يشده به سال ها دیتبع ی،قدرتيعجب قدرتمند!قدرتمند!هه

 ...آرون!کردم،چه برسد به طلسم عشق دو طرفه یاجرا م ادیز يتقال

 نیاشک را بعد از کل ا يقطره  نیاول...شد سیصورتم خ!چرا لعنت به او؟لعنت به من!یآرونِ لعنت نیبه ا لعنت

 .من يکرده  خی شهیگرم بود؛برعکس صورت هم...گونه ام حس کردم ياتفاق رو

 يراحت در نقشه  یلیسال بزرگتر شده بودم؛خ 10 يرا تمام کرده بودم اما انگار به اندازه  یسالگ 14ها  یتازگ

 زیکه چ نیکرده بودم آن هم بدون ا شیهمراه یروز به سادگ 10 یشده بودم و در ط لیدخ اهیجادوگر س کی

شده بود قمار کرده  میها یجاه طلب فام که همه اش صر یمعن یب یدر واقع سر زندگ.درباره اش بدانم يادیز

 .کیرا تحر میاشک يکردم و غده ها یم سیصدا چشمانم را خ یبودم؛عادت نداشتم هق هق کنم،فقط ب

 :میمجبورم کرد به خودم بگو یحس

 چرا؟ یکه بپرس نیا ،بدونيتا آخرش بر دیبا-

 »!!دونم ینم«رفتم؟؟؟؟ یم دیبا

********* 

لحاف چند تکه از شدت حرارت عرق کرده بودم و شلوار  ریشدم،ز داریطاقت فرسا از خواب ب يحس گرما با

اتاق به  يهوا.بود سیمتر خ یمتر به سانت یشرت سانت یتبود و  دهیچسب میبه پا يچرمم به طرز عذاب آور

 .سوخت یم نهیافشان در شوم يشدت گرم بود و آتش با خشم فراوان و جرقه ها

و همه جا را روشن کرده  دیتاب یبه درون م یشده بودند،نور صبحگاه دهیدر گوشه و کنار اتاق با نظم چ لمیوسا

 :به در خورد؛بلند داد زدم يخت خواب بلند شوم که ضربه ادر ر میهنوز فرصت نکرده بودم از جا.بود

 !تـو ایب-

 :داخل شد و گفت دیسف شبندیو پ یمشک راهنیبا پ يباز شد و خدمتکار در

 ن؟یالزم ندار يزین،چیاریب فیصبحانه تشر يحضرت گفتن برا یاعل زیعز ي زهیدوش-

 تونم حموم کنم؟ یالزم داشته باشم؟ فقط، کجا م دیبا یچ! نه بابا-

 .زنم یصداتون م امیگم آب رو براتون گرم کنن و هر وقت حموم آماده شد م یم-
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 .ممنونم-

 خانم؟ نیندار يا گهیامر د-

 .يبر یتون ینه ممنون م-

ام کنار گذاشتم  یرا از کوله پشت ییرفت، بالفاصله بعد از رفتنش، لباس ها رونیکرد و از اتاق ب یمیتعظ مچهین

که به در  نیچند راهرو گذراند تا ا انیباالخره آمد و مرا از م. نشستم یصندل يآمدن آن زن منتظر رو و تا موقع

 یبود که در مرکزش تشت يمتر 12 یم؛اتاقیشد دزد،وار یم رونیدرز درش بخار ب ریکه از ز میدیرس یکوچک

در  یکی یکیرا  میلباس ها.به جز بخار در خود نداشت يزیانگار چ شیپر از آب داغ قرار داشت و هوا یچوب

 .شوم زیتم یو خوشبو شدم تا حساب یآوردم و وارد تشت چوب

************** 

و همان افراد  ویرفتم،راسل،انگس،آنتون يبه سمت سالن غذا خور یهمان خدمتکار اول یبا همراه دهیپوش لباس

 یحق به جانب و ترسناك نظاره ام م يبودند و با نگاه ها نشسته زیپشت م ناندیفرد یخانوادگ یدرون نقاش

کنار راسل  ناندیفرد يبا اجازه .کردم میآن ها تعظ يرا بدانم برا لشیکه دل نیو بدون ا الیخ یب.کردند

 :شروع به صحبت کرد ناندیفرد.نشستم

 .هستند ایو وفادارم مار بایملکه ز شونیا-

 :خم کردم شیرا برا سرم

 .بزرگ يخوشبختم بانو-

 .زد یکمرنگ لبخند

 .زایدخترم شاهزاده ال نیا-

 :آخرش را کرد و گفت يبه پسر کوچک اشاره  و

 .هم پسرم پرنس شلدون نیو ا-

به راحت گذاشتن ما نداشتند چون بالفاصله  یلیها م نیانگار ا.آن پسر کوچک موبور هم سر خم کردم يبرا

 :شروع به صحبت کرد ویآنتون

 يروزیصبحانه بعد از اون پ کی نیبا عظمت شاه در تاالر غذا خوردند،ا يخانواده  کیکوچ ياستثنا هیامروز با -

 .میشد روزشیتلفات پ نیبا کمتر زمونیعز انیشگویوجود پ منیبزرگمونه که به 

 :و خرخر کنان ادامه داد دینوش شیاز جام برنز یقلپ بعد
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بعد از اون جشن به اتاق مخصوص .در تاالر با شکوه بر پاست یها جشن نیسرزم نیامشب به خاطر تصاحب ا-

 .دیرو بگ تونیبعد ییشگویو پ نیایحضرت ب یاعل

» نداره یبیع« يبه راسل که مانند من اخم کرده بود انداختم و بعد از گرفتن حرکت سرش که به نشانه  ینگاه

 :دیپرس ییمو حنا يزایال.نشستم میبود آرام در سر جا

 دوخته شده؟ لباست چطور-

 !بیغر بیدم و دستگاه عج يسر هیبا -

 :دیبا تعجب پرس زایال

 ؟یچ يسر هیبا -

 :من پاسخ داد يبه جا راسل

 .شهیمخصوص مردم ما هستند که طرز ساختش فقط مربوط به زنان مردم ما م ياونا لباس ها-

 :دیمشتاق شده بود کنجکاوانه پرس مانیموضوع صحبت ها يکه درباره  انگس

 باال پوش خود شما هم مربوط به سلوانه؟ یعنی-

 ...پدرمون يخانواده  یعنی.کنن یم یها زندگ خیکه در  هییمربوط به مردما!اوه نه-

از آن  ییقسمت ها یکه از شدت چرب اندازمیب یراسل نگاه فیو کث يشرت خاکستر یفرصت کردم به سوئ تازه

کردم تا هم  یپرتاب م نییآبشار آنجل به پا ياو را از باال مایتقمن بود مس یاگر او برادر واقع.زد یبه رنگ زرد م

 .خالص شوم فشیکث ياز دست خودش و هم لباس ها

 .قصر را به ما نشان دهد طیاز انگس خواست تا مح ناندیتمام شد،فرد صبحانه

 ....به ما نشان دهد» از کتابخانه ریبه غ«و کامل قصر را  عیوس طیواقع از او خواست مح در

******* 

 تیو بدون شکا نمیگوشه بنش کیتوانستم تا ساعت ها  یکرد که م یآن قدر درد م میبزرگ؛پاها يخدا آه

 !تا از دردشان خالص شوم ستمیساکت با

 جیشکل و گ کی يها واریو د میمجلل قصر راه رفته بود يوقفه در راهرو ها یبه دو ساعت بود که ب کینزد

توانستم آن ها را  یمتنفر شده بودم و اگر م ییکه به شدت از رنگ قرمز و طال ییجا م،تایبود دهیکننده اش را د

 دیشا.شدم یم یقصر لعنت نیا يبرا دیجد یکردم و منتظر تولد رنگ یپاك م ایموجود در دن يرنگ ها ستیاز ل

 .آوردم یرا به آن رنگ در م ایتوانستم تمام دن یرنگ مورد عالقه ام که اگر م ،همانيخاکستر
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 يکه فقط انگس برا ژهیو يکتابخانه  ياز دروازه  يمتر 1 يفاصله  م؛بایبود نجایبعد از حدود دو ساعت ا االح

 یچوب-یآهن میدرِ عظ نینگهبانان بگذرد و قفل سنگ يوقفه  یب يتوانست از رژه  یبه کتاب ها م یدگیرس

مهمان  یبودند که حت یجنگ يمت هایکتاب ها غن نیشد اکثر ا رمانیآن طور که دستگ.کتابخانه را باز کند

 کی دنید ياجازه  یدر واقع حت!را نداشتند شانیاز سطرها يکلمه ا دنیمخصوص پادشاه هم حق د يها

حس کردن  يدرباره  یمعن یچرند و ب يچه برسد به کتابها؛راسل حرف ها میاز کتابخانه را هم نداشت ركیت

اشعه مانند  ییاحتماال منظورش پرتوها!دمیآن را هم نفهم زکلمه ا کی یدر هوا زد که حت يقو ي هیسا يجادو

 .شد یکتابخانه ساطع م نیبود که از ا

قصر که گنج  يبه همراه خزانه  ینظام يها روین نیتر يضلع قصر قرار داشت و با قو نیتر یدر شرق کتابخانه

 یفیبا کاله ق یکه کس مینیدرش را بب میتوانست یتنها زمان.کرد یم يشد برابر یم يدر آن نگه دار میعظ يها

 زیچه چ نی؟؟؟ آن وقت شورش ب!!!!!!؟؟در قسمت اسرار کتابخانه به پا شده؟؟؟؟؟ یآمد و به راسل گفت شورش

 ي جهیکنم به نت یرا گاز بزنند؟؟؟هرچه فکر م گریپاتر است که کتاب ها همد يهر يکتاب ها يایدن!؟ییها

به سمت کتابخانه کرد و دست راسل را  دنیس با عجله شروع به دوکه انگ دمیرسم فقط فهم ینم یدرست

دستمان را ول کرد و  میدیرس بیغر بیبه در عج یوقت.قابالو راسل هم دست من را مت دیو کش) ؟(گرفت 

 .از آن گذشت و محکم آن را پشت سرش بست مهیسراس

راسل .گوش سپردم میرنگ روبرو يقهوه ا يدر ها يزد و خورد آن سو يدادم و به صدا هیدر تک يجلو وارید به

 :کنار گوشم پچ پچ کرد

که اگه دست اهلش  ییاون کتابه؛طلسم ها يطلسم ها تو نیتر يشه،قو یم يجا کتاب طلسم ها نگهدار نیا-

 .راحت تکون بده یلیرو خ ایدن هیتونه  یباشه م

 :باال انداختم و صادقانه گفتم شانه

رو  یتون یم میرو به دست آورد سکیوقت اون کتاب پر ر دم؛هریات نفهمکلمه از حرف کیاز  يزیمن که چ-

 !یطلسم هاش قمار کن

کوبه  دیکه با یبه قسمت گریبزنم و چشمانم را بار د ییباعث شد لبخند مکش مرگ ما هشیعاقل اندر سف نگاه

 .بدوزم ستیبود اما ن یم
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همان  يشده بود و موها اهیآمد،نصف صورتش س رونیب یبیعج ي افهیبعد در باز شد و انگس با ق قهیدق 5

چپ  نیو آست قهیچپ، يپهلو ي هیناح 3از  شیخالص واردات یشمیابر ي قهیشده بودند،جل خیطرف کامال س

 !دیبخش یم يشتریب يجلوه  راداتیا نیا يکارانه اش به همه  یسوخته بود،لبخند مخف

و همان انگشتم را باال بردم و به قسمت چپ  دمین مالآب دها يبه نوك انگشت سبابه ام به کمک زبانم مقدار

 کیگرفت،درست مانند  یپوست را باز پس م یانگشتم داشت رنگ اصل ریدم،زیشده بودم کش اهیصورتش که س

که  یامتدادش قطع شد و مدل سرخ پوست دیکش رونیدستم ب ریانگس صورتش را از ز یکه وقت يخط عمود

 !رفت نیقرار بود باشد از ب

 .دیعقب پر يمتر میحرکت انگس را آن قدر شوکه کرد که ن نیا

باال پوشش آثار آب  نییدادم و به انگس که داشت با پا هیپشت سرم تک واریباال انداختم و باز هم به د شانه

در همان  لکسیبه راسل که ر يزیآم طنتیاز تاسف انداختم و لبخند ش یحاک یکرد نگاه یدهان مرا پاك م

از انگس  هیعوض راسل با کنا د؛درنش افتیشدم که هرگز در یبود زدم و منتظر عکس العمل تادهسیقبلش ا يجا

 :دیپرس

 شده؟ اهیانفجار س هیبوده که صورتت مثل اثرات  يکتابخونه؟چطور ای شگاههیاون جا آزما-

 :کرد یاش مخف قهیجل ریباالپوشش را ز نییپا انگس

 شاتیآزما يکه برا يگر ایمیاون ک ي شهیانفجار درست شده،بر خورد دو تا ش هیدر اثر  قتیچون در حق-

 .ادیم نجایا شییایمیک

 يزیچ هیافتاده، یاتفاق هیدونم که اون جا  یمن م«:به انگس گفت شینزد در عوض با چشم ها یحرف راسل

 ».کنم یکشفش م...نداره زایچ نیو ا يگر ایمیبه ک یکه ربط

به شدت  یکلمات بود،کلمات نیهم دمیکه از آن طرز نگاه فهم يزیاما تنها چ ستمین یبمن چشم خوانِ خو...خب

از کلمات مختلف که هر کدامشان  یبیترک!!!!گرفت یمن سرچشمه م يکپک زده  لیکه از تخ یدوست داشتن

و شتم درون حروف چشم  ربمحبوبم به سرقت برده بودم و داشتم آن ها را به زور ض ي شهیهنرپ کیرا از 

 .کردم یراسل فرو م يها

رفت و انگس در جواب لبخند  يذهنِ نا متمرکز من نگذاشت بفهمم چه شد که راسل به انگس چشم غره ا نیا

 اندازدیمرمرش را برق ب يکند و سنگ ها یراهرو را نوران نیتوانست کل ا یکه م ینیریش ياز آن لبخند ها!زد
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برم و  یم ادیرا از  نمیریش يها واببود که من خ نیتنها مشکل ا...شود یبخش ثابت تیاهایو تا مدت ها در رو

 .سپارم یرا که در حد مرگ ترسناکند به خاطر م ییآن ها

بار هردو  نیآن ها گذشت که ا نیاز دست دادم،چه ب اورمیخواستم به دست ب یآن چه را که م بفرما،دوباره

 دند؟؟یپاش یم گریکدی يرا به صورت ها شانیداشتند لبخند ها

 :را گرفتم و غرو لند کنان گفتم نمیبرادر دروغ دست

جا  نیا گهید قهیدق 10و اون قدر گشنم که اگه  رمیتونم درجا بم یبرام بسه،اونقدر خستم که م گهیم،دیبر ایب-

 !خورم یجفتتونو درسته م سمیوا

 :فتمکند گ یو مارا نگاه م ستادهیانگس مانند خنگ ها ا دمید یوقت

نداره اگه راه اتاقمون رو بهمون نشون  یبیم،عیبرد ،لذتيداد بیقصر برامون ترت يکه تو يبابت تور یمرس-

 ؟يبد

 :و گفت دیکش رونیدستم ب يدستش را از درون حلقه  راسل

 .با خودتون حرف بزنم دیخواهرمو به اتاقش برسونه،من با نیبگ یکیبه  نیتون یم-

شد به او گفت که تنها  کینزد ياستاندارد يبه اندازه  ید،وقتیایب کتریاز سربازها اشاره کرد تا نزد یکیبه  انگس

سوال به دنبال سرباز  یکردم ب یکه مربوط به خودم بود دخالت م ییاز آن جا که فقط در کارها.مرا به اتاقم ببرد

 .به دنبال مادرش به راه افتادم یمثل جوجه اردک

 :به خودم تشر زدم یکردم؛ول یو قور شکمم را حس مغار  يصدا هنوز

 .يالغر تر شد یکم هی دیشکمو،شا یتا ناهار منتظر بمون دیبا-

در اتاقم  ي رهیبعد دستگ قهیدق 10دوختم، مینا خودآگاه چند ضربه به شکمم زدم و نگاهم را به نوك چکمه ها و

خواب آور و آرامش دهنده به سراغم  يان گرمارا چرخاندم و واردش شدم و در را پشت سرم بستم،باز هم هم

 .شد ینماتاق بودم هرگز متوقف  نیدر ا یتشک که وقت يآمد و همان حس وسوسه 

افتد که حال تک تکمان را خواهد  یم یاتفاق نحس يگفت که به زود یبه من م یها حس نیکنار تمام ا در

 ...گرفت

 ...بله

 ...بود شیدر پ ینحس اتفاق

 .گفت یکه هرگز به من دروغ نم یحس
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 و سوء قصد ییآدم ربا: سوم  فصل

پارچه  یکه خودش با اندک يانداز شده بود،انگار هر کس با هر ساز نیزنگ دار در کل سالن طن یقیموس يصدا

شدند آهنگ  یم یبه ما معرف قهیپادشاه و مهمانانش که دم به دق يو بخواهد برا دیایب نجایو چوب ساخته ا

 .زدبنوا

که پس از بارها در خطر افتادن به  میگفت من و راسل فرزندان دوست مرحوم اش بود یم ناندیطور که فرد آن

 !میفرما شده بود فیکران او تشر یمملکت ب

مشغول  دند؛راسلیرقص یگره خورده در وسط سالن م ياز طبقات مختلف جامعه با انگشت ها یمختلف يها زوج

سالن  يرا در دست گرفته بود و درگوشه  يدختر فیخوش و بش با شاهزاده خانم بود،انگس هم دست ظر

 .دادند یتکان م يخودشان را به طرز مسخره ا

گوشم  ریکه مدام ز يکردم،نه با آن کنت زاده ا یم ییفکرش هم از سرتان نگذرد که من احساس تنها یحت

 ییو آدم ها شیجنگ يها تیبگذارد و مدام از موفق شیرا به نما شیت بازوداشت عضال یکرد و سع یم یوراج

 یلیپدرش که از اقوام خ وتثر میهم که گذشت به سراغ مقدار عظ یزد؛کم یکرده بود حرف م ریکه کشته و اس

ت ها مرا که در تمام مد نیا يکرد با همه  یدور پادشاه بود رفت و سکه به سکه اش را حساب کرد و سع یلیخ

 يبرا لیکروکود يداده بودم و دهانم را به اندازه  هیتک دیسف وریدر شلوار چرم و پول دهیها پوش یدنینوش زیبه م

 .باز کرده بودم مجذوب کند ازهیخم

بهتر از  یهم صحبت یبرداشت و به دنبال زیگنده اش را از م کلیه يدیبود که موفق نشد و در کمال نا ام واضح

 .من رفت

روز بود  یهم به روشن نیشد و ا یمحسوب م شیبزرگ برا یحرکت من شرم نیبود ا هیشوال کیاو که  يبرا

 .تواند مرا با وجود آن همه احساسات دلهره آور مشتاق کند ینم دیایهم ب ناندیاگر خود فرد یکه حت

 زد که امشب قرار است همان اتفاق نحس یم ادیکوفت و در سرم فر یجمجمه ام م ریمدام در ز یحس

کدام از افراد  چیمورد اعتماد ه دیگفت هنوز همان قدر که با یزد و م یصورتم م يکه حماقتم را تو یحس.افتدیب

را در اوج  شیپا يجا ناندیفرد هک نیا يبود برا یافتی،ضیمهمان نیا.میستین ناندیخود فرد یحت ای ناندیفرد

 .توسط ما مبرا کند یانتیسلطنتش محکم کند و خود را از خطر هر خ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ٨٨ 

و خود  ناندیحالت هم بود که جانمان از هر طرف از سمت دشمنان فرد نیو در هم میمورد اعتماد نبود ما

 !شد یم دیتهد ناندیفرد

 یچوب زیم يرا از گوشه  یدنینوش یجام!مینداشت یجان تیبه اسم امن يزیذره هم چ کی یبود اما حت مضحک

بود که کل  يو پر از کالر بیعج یالکل ریغ یدنینوش.دیکه جام ته کش یی،تا جابرداشتم و ذره ذره مزه اش کردم

 یداشت که کل راه حلق تا معده ات را شست و شو م یظیو غل بیعج نیریش يگرداند،مزه  یرا باز م تیانرژ

آمد و  میجلو يخدمتکار.بود که به عمرم خورده بودم یدنینوش نیکه خوشمزه تر میتوانم بگو یداد،به جرئت م

 تیجمع نیرا در دستم گذاشت و با عجله ب یکی ینیریگرفت،با لبخند ش میرا جلو یدنیاز همان مدل نوش ینیس

 يکنم که انگس که حاال در فاصله ا کیخواستم به لبم نزد! آن جا نبوده گزکه انگار قبال هر يطور.شد دینا پد

 :از من قرار داشت گفت کینزد

شه و  یشکمت سفت م يازش بخور ادیز انه،اگهیب نیریو ش یوحش يها وهیشده از م بیترک یدنینوش هیاون -

 یبه جنگ م یها وقت هیشوال يکه برا یدنیفرمولش هم فقط مختص دربار ماست و نوش.يریگ یسوء هاضمه م

 !یلیخ...خطرناکه ادشیز یول هیجالب زیم،چیفرست یرن م

 شیبرا يدر رفتارش از دستم گرفت ،سر یاحترام یب نیترجام را کامال محترمانه بدون نشان دادن کوچک و

در دستان  فشیو ظر دیسف يحلقه حلقه داشت و تا حاال دست ها ییطال يکه موها يتکان دادم و به دختر

 :انگس قرار داشت اشاره کردم و گفتم

 بود؟ یک ییمو طال يتونم بپرسم اون خانم برازنده  یم-

 :قرمز مثل سرخ شدن فلز آشکار بود يشدن لپ ها قرمز

 .هست که به دربار اومده یسال کیـه، ] 2[نیاسمش امل]1[یدخترِ دوك کراول-

 .اس زهیدوش کی يبرا ییبایاسم ز نیامل-

دادم و  هیتک واریکنار تر آمدم و به د یاسم او باشد؟؟؟کم نیشک کردم نکند امل يلبخند زد که لحظه ا يطور

بودم و حاال به شدت  دهینخواب بمیغر بیچند شب را به خاطر احساسات عج نیشدم،ا میها قهیمشغول ماساژ شق

 .بد دهن نروم یکت اغکردم سر یم یکردم و در هر کلمه از افکارم سع یاحساس کمبود خواب م

مردمِ عالقه مند  نیا انیگونه در م نیا.باز دارم »یلعنت«از گفتن  زیبود ناسزا گفتن را ترك کنم و راسل را ن بهتر

! آه لعنت... (فکر نکنم گر؟نبود؟یعصر بود د نیمال ا کیگوت.میداد یاعتبار خود را از دست نم کیگوت يبه معمار

 .)آموخت یرا به من م خیاز نو تمام تار دیبا یکی
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را در  -ه بودکه قبلش به زور و با احترام از من گرفته شد یهمان-اشتها آور یجام ینامرئ یدست قهیاز چند دق بعد

از هرگونه سوء هاضمه  الیخ یب.خاص يخوشمزه با آن مزه  یدنیاز همان نوش یکیقرار داد، میدرون دست ها

را که تخم  يسمور ییدستشو یکه کس ارداد،انگ یآشغال م يمزه  یکی نیدم،اینفس سر کش کیرا  يجام فلز

! دماغش بوده همش زده باشد يقبل تو یقیکه دقا یباشد و با انگشت ختهیخورده را در درونش ر دهیمرغ گند

 .)است که در دهان داشتم يزیبه چ فیتوص نیتر کینزد نیا! متاسفم(

که جام را به من داده بود گشتم؛انگس بود که  یگذاشتم و به دنبال صاحب دست زیم يرا با اکراه رو یخال جام

 !دیکش یبار آه م کی هیکرد و هر چند ثان ینگاه م نیبه امل دایو ش فتهیش

 !!آهـ-

 :فرو کردم و گفتم شیبازو ي چهیرا درون ماه انگشتم

 ؟یبود که قبلش ازم گرفت ی،همونيکه به من داد یدنینوش نیا-

 :گفت یجیگ با

 !آرهـ...آره-

در زمان خودم من .جوان رفتم يها هیشوال يدسته  شیپ زیاز م يگریاز تاسف تکان دادم و به سمت د يسر

 ییسال قبل بود و مردم آن قد رعنا 600به  کیدختر با قد متوسط رو به بلند بودم چه برسد به حاال که نزد کی

 .کردم را نداشتند یکه فکر م

 :گفتم ییکایآمر يدادم و با لهجه  هیتک زیو به م ستادمیها ا هیکنار شوال در

 .نیافتخار ما هست ي هیهمه ما ن،شمایجنگ از خودتون نشون داد نیا يتو يادیشجاعت ز-

 :گفت یپت و پهن يداشت با لبخند مجذوب کننده  یدرشت یآب يکه چشم ها شانیکی

 .نهیشجاعت شما هم در مقابل جون سالم به در بردن از آگوستوس قابل تحس-

 :گذاشتم شیرا به نما میخرگوش مهینصفه و ن يزدم و دندان ها ییدندان نما لبخند

 ن؟یاز جنگ برام بگ نیتون یمثل شما باعث افتخاره،م ییها هیمالقات با شوال-

 يصحنه  يسر کی فیرا صاف کرد و شورع به تعر شیداشت با چند سرفه صدا ییفر طال يکه موها شانیکی

 .استخوان شکسته و خون کرد یشجاعانه با کل

آرام بکنم  انوسیبه وسعت اق يشد دهن دره ا ات؛باعثیبودم با همان جزئ دهیکه قبال خوانده و شن ییها همان

 .اش کنم مهیضم يطرفانه ا یو پشت بندش لبخند ب
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]1[Crowley 

]2[Emeline 

  

شنل  یکی یکی یسلطنت يگذشت در آخر مهمان ها یمعن یربط و ب یحرف ب يسر کیبا  یمهمان ي هیبق

چهار اسبه شان شدند و لخ لخ کنند ساختمان مجلل  يخالصشان را به تن کردند و سوار کالسکه ها شمیابر يها

 .گذاشتند یباقنوا  یخدمتکاران ب يرا برا سیخ يو راهرو ها فیکث يقصر را ترك کردند و ظرف ها

هرچه اعتماد آن ها به ما  م،انگاریرفت مانیدو نگهبان به اتاق ها یآخر من و راسل شانه به شانه با همراه در

خبر  هیکه از اصل قض یبود کسان نیا قتشیشد اما حق یان ها هم کمتر و کمتر مشد تعداد نگهب یم شتریب

و شک  ياعتماد یبود و همه و همه ب ردهاز اعتماد موجود به ما هم در وجودشان رخنه نک يذره ا یداشتند حت

ا در آن کدام از کشوره چیبه مردمان ه یشباهت نیمارك تنمان کوچکتر يبود؛چون مسلما ما با آن لباس ها

 .میدوره نداشت

کردم خونسرد باشم و خودم را به اتاق  یرود اما سع یم جیمتر مانده به در اتاقم حس کردم سرم گ 10

 يذره ا ییکردم بدنم کرخت شده و توانا یچند شب بود که حس م نیا يها یبرسانم،حتما به خاطر کم خواب

 .حرکت را ندارم چه برسد به رساندن خودم به تخت خواب

 یب میکه بهم داده بودند و من به دور گردنم بسته بودمش باز کردم و وارد شدم،دست ها يدیاتاقم را با کل در

به  تیاهم یکرد،ب جادیا نیبا زم يبرخورد يصدا شیاز دستم سر خورد و سطح فلز دیکل نیحس بودند بنابرا

ها از من فاصله دارد  لیما دیرس یم نظرکردم خودم را به تختم که به  یدر اتاق را پشت سرم بستم و سع دیکل

 .برسانم

 میشده بودند و پاها زانیدر کنارم آو میجان بود،دست ها یحس و ب یرفت و تمام بدنم ب یم جیبه شدت گ سرم

 یرا به دنبال خودم م ییلویک 200 يکه دارم وزنه ا نیبود؛احساس ا يآمدند،احساس بد یبه زور به دنبالم م

دور به دور اتاق چرخاند و  کیبار نگاهم را  نیآخر يرفت و برا جیخت بودم که سرم گکشم،وسط راهم به ت

 .اتاق بود نیبرخورد بدنم با کف مرمر يصدا دمیکه شن ییصدا نیرا مهمان چشمانم کرد و آخر یاهیسپس س

******** 
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 ریکنار گوشم داشت ز یکیکرد، یم خیبدنم را س يخورد تک تک موها یکه به صورتم م ییسرد هوا انیجر

 یاگه نبرمش منو م«و  »نهیچقدر سنگ« هیشب ییها زیداد،چ یدشنام م یونانی- یسیانگل هیشب يزیلب به چ

 دهیچیتمام شکمم پ رد يکردم درد بد یمن کجا بودم که حس م.شد رمیدو نفر دستگ يحرف ها نیاز ب» کشه

 دماغم بود؟ ریزده ز خیاسب  يمو يو کجا بودم که بو

حرف زدن و  يصدا يسر کی دمیشن یکه م يزیبود،تنها چ دهیفا یکردم چشمانم را باز کنم،اما ب یبار سع چند

و داغ کرده  یاز حد عصبان ادیاز دو نفر بحث ز یکیمعلوم بود .باستان بود یسیانگل هیشب یجر و بحث به زبان

بود که نور ماه،  کیزده و تار خی یدشت ردک یتا چشم کار م.چشمانم را باز کنم يباالخره موفق شدم گوشه .بود

قرار گرفته بودم و  یاهیاسب س يشدم،از شکم رو تمیکرد،ناگهان متوجه وضع یاز آن را روشن م یاندک

چهار  يگریجلو تر از ما اسب د یگفت،کم یناسزا م بیدر عقبم نشسته بود و داشت به آن زبان عج یشخص

 .رفت ینعل م

 یاسب بدبو چه م نیا يرو اهیس يعلف ها نیا نیبلش داخل اتاق بودم حاال در ببود،اگر من ق نیا یاصل سوال

 بودند؟ یمردان ک نیکردم؟؟؟و ا

 دهیاز پشت سرم شن ییآورد،در وسط اتاق از حال رفته بودم و سپس صداها ادمیرا به  زیهمه چ یذهن يا جرقه

دانستم  یدانم،اما هرچه بود م یاما چرا غش کرده بودم؟نم...زیچ چیشد و سپس ه یم کیبودم که به من نزد

 یم ای.ممکن بودم يآدم ها نیدتربودم،بلکه دچار ب فتادهین یدرست و حساب يآدم ها ریکه در حال حاضر گ

به خودم گفتم و  يا» درسته«کردم؛درست است؟در ذهنم  یفرار م دی؟بايزیچ نیهمچ ایخواستند مرا بکشند 

 یکیتا نزد شانیکه هر بلند يدر اطرافمان بود،طور يبلند یلیخ يعلف ها.اطراف انداختم طیبه مح ینگاه

 یکیعلف ها در تار نیآن وقت ب اندازمیب نییرا از اسب پا متوانستم خود یاگر فقط م. دیرس یگردن اسب م

نظر نگاه  کیاطراف را !بود يا رکانهیز يکردم،به نظر خودم که نقشه  یشدم و از دستشان فرار م یپنهان م

 .میجا عبور کرده بود نیبا راسل از ا شیروز پ 12کردم،آشنا بود حدود 

از چنگ راهزن ها فرار کرده باشد،  یکه به تازگ یمرد عصبان کیداشت، مثل  يتر ظیغل يکه لحجه  یکی آن

 :کرد، داد زد یکه داشت مرا حمل م یسر کس

 یتونست یچطور م.داشت يادیز سکیر م،یرو مسموم کن یدنیکه نوش نیاگم که اون نقشه در مورد  یبازم م-

 خوره؟ یکه اونو م یمطمئن باش

 :دیکش ییپر سر و صدا ي ازهیکرد، خم یکه داشت مرا حمل م یکس
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 !خونه میگرد یبر م ایاز راه در!و تمومه میقبل از غروب فردا، از مرز ها گذشت.فعال که نقشه امون گرفته-

را که  یهمان!مرا مسموم کرده بودند یدنیآن ها نوش...قرار بود نیاز ا هیپس قض...دیکش ازهیخم کیباز هم  بعد

قتل و آدم  ياش، توطئه برا لهیپ لهیش یاصال با آن سر و وضع ساده و ب...تکاریمردك جنا!انگس بهم داده بود

 .دیچسب یبهش نم ییربا

مخدر را شخصا، به تک تک  يماده ا یانگار کس.مآن دو مرد تمرکز کن يحرف ها يسخت بود که رو میبرا

 .کرده باشد قیمغزم تزر ينورون ها

تر آوردم،هنوز  نییسر و صدا از اسب پا یب یدو شخص مشغول فک زدن هستند خودم را کم نیا دمید یوقت

 نییپا...تر،هنوز متوجه نشده بود نییپا یکم.آمدم ینداشت،از پس خودم بر م يرادیکرخت بود اما ا میدست و پا

نوزادان نق  يبدنم را مثل گهواره .خورد یسر م نییدور بدنم هم داشت همراه با بدن من به سمت پا يتر، پتو

 !اسب افتادم و آخ ریو در آخر ز افتمیب نیینقو تکان دادم تا کامال پا

اسب به کنار  گرید يپا ریفشار دادم و از زدنده ام  يدستم را را رو.به من زد و از من رد شد یآهن يلگد اسب

شد، چون مرد خواب آلود و نصفه و  یچون و چرا محسوب م یب ياری يشب، در آن موقع برا یکیتار.دمیسر

 :من آگاه نشد بتیتا چند لحظه بعد، از غ ار،یهش مهین

اگه با ما  ،امایزن یم خیو  يریم یاز سرما م یفرار کن يبخوا ،اگهیبمون یدخترك بهتره همونجا که هست-

 !یشاهانه داشته باش یزندگ هیو هم  یرو بکن تییشگویهم پ یتون یم يایب

زده غلت خوردم،با هر بار چرخش بدنم،  خیو  سیخ يبه درون علف ها يفور ییشگویپ يکلمه  دنیشن با

لگد  يکردم جا یحس م.کرد یرفت و راه تنفسم را بدمزه و بدبو م یفرو م یگل نیدهان و دماغم به درون زم

 يدرون علف ها شتریب ،پسشده بود نبود بمیکه نص ياسب دنده ام را شکسته،اما االن وقت فکر کردن به درد

از  ییمجزا يانگار تکه  ن،ییپا نیعلف ها جا دادم،ا نیخودم را در کنار موجودات ا شتریو ب دمیخز يفکر یب

نسبت به  ن،یزم يقبلش با خودم فکر کرده بودم که رو.انتقال داده شده بود نجایقطب جنوب بود که با جادو به ا

بدنم  ياسب بر رو يرا که رو ییپتو. خواهم کرد، اما کامال در اشتباه بودم يشتریب تیاسب، احساس امن يرو

 10حدود  درخت ها بگذرم بعد از نیبود که اگر از ب ادمیرطوبت آورده بودم، نیا نیشده بود با خودم ب دهیکش

که  يزدن از ماندن در کشور خیزدم، که البته  یم خیبه قلعه  دنیقبل از رس قتایرسم،اما حق یبه قلعه م لومتریک

 !زدن است خیترسناك تر از  اریبس ،يدر موردش ندار یاطالعات چیه
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را با عجله چند بار تکان دادم تا اندك  میپاها.بلند شدم نیزم يزده ام، از رو خیزحمت و با کمک دست  به

مجروح  کی هیشب دنیبرداشتم و شروع به دو زیماراتون، خ يدونده  کیسپس، مثل .به درونشان برگردد یحس

 ییستون ها هیکه از هر طرف سر برآورده و شب یرفتم، درختان دهیچیبه هم پ يدرخت ها انیم.کردم یجنگ

 :گفت ییصدا.ن بودندسرما يباال يو ابر اهیآسمان س يبرا

 !رشیاوناهاش، بگ-

 .که من بودم آمد یکشان به سمت ههیاسبش زده باشد،اسب ش يبه پهلو يانگار که لگد سپس

فکر کردن  يبرا یمهلت چیبقا ه ي زهیغر...کردم یفرار استفاده م ياز تمام توان بدنم برا دینداشتم؛با يا چاره

و نم زده  سیخ نیزم يخودشان را رو اهیس ي هیسا والوار،یدرختان که ه انیبهم نداد و باعث شد که به م

برابر تند تر از  100 ییشد، قدم ها دهیشن رماز پشت س نیزم يبر رو دنیپر يصدا.انداخته بودند، تلو تلو بخورم

از آن مردان لحجه دار است که قصد جانم را  یکیدانستم که  یم.شد کیمن، به پشت سرم نزد يقدم ها

چلپ  يصدا.اش را به وضوح بشنوم یونانی يتوانستم دشنام ها یچک چک باران، م انیاز م یحت...کرده

کردم  یو سع دمیکش غیتوانم ج نیبا آخر.دیام را به سمت خودش کش قهی یو سپس دست دمیآب را شن دنیپاش

به سمت او  شتریکردم ب یتالش م شتریدستان گرم مرد خارج کنم،اما هرچه ب نیرا از ب ورمیپل ي قهیپشت 

 یوقت.داشت یعیماورا الطب يرا در ساعد مرد فرو بردم که بر خالف دستان من، گرما میناخن ها.شدم یم دهیکش

بار  نیا.دمیمرد کوب يرا از پشت باال آوردم و به زانو  میندارند،پا ياثر چینرم شده از آبم، ه يها خننا دمید

 :دمیکش غیج.شد اضافه شد یم دهیسمت او کشکه داشت به  یونیهم به کلکس میموها

 .دست از سرم بردار!ولم کن-

 میام از دستش ول شد اما موها قهی.به صورتش که درست در پشت سرم بود زدم يبار با دستم ضربه ا نیا و

 دیبا...قرار گرفت میدر کنار گلو يبار خنجر نیا.شد یم دهیکرده بود و محکم کش ریانگشتانش گ نیهنوز ب

فشار دادم و  شیدست ها درونرا با فشار  میزدم و ناخن ها شیبه پا یلگد محکمتر از قبل!کردم یم سکیر

که بدن  ییو تاجا دمیکش رونیب شیدست ها نیسرم را ازب عیرا حس کردم سر شیشل شدن دست ها یوقت

آن انسان  يدست ها نیمو در ب يادیکردم؛البته که مقدار ز ادیداد سرعتم را ز یحسم اجازه م یدردناك و ب

و البته زخم بد و نه چندان .بدنم اضافه کرده بود يها ددر ویگرگ صفت جا مانده بود و سر درد را هم به آرش

کرد، آن چنان  شتریرا ب یشب باران نیاما احتمال مردنم در ا دیرگ را نبر!شد جادیا میگلو يهم رو يکشنده ا

 .آمد یم نییاز گردنم پا يبسته ا مهیآب ن ریکه خون مثل ش
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بود، حاال نوبت باران که سرما را  دهیبود؟ تا چند روز قبل، برف امانمان را بر یچه کوفت گرید باران؟باران

 کرد شده بود؟ یم قیبه پوستم تزر مایمستق

قطعا با بار  نیپشت سرم را نگاه کردم،هنوز به دنبالم بودند و ا!توانستم یکه م ییتا جا...رفتم یم شیپ عیسر

 !!!يکردم که وا ادیهمان طور که صورتم به پشت بود سرعتم را ز.آمدند یمستحکم جلو م ياراده ا

 نیشد ا یخوفناك با چشم سالم هم نم یکیتار نیافتادم،در ا نیزم يبرخورد کردم و رو یبه درخت محکم

شب  يمثل کرم ها ،یرد رنگز يستاره ها!یکن یپشت سرت را نگاه م يکه دار یچه برسد در حال دیدرخت را د

 .دندیرقص یم یچشمانم با شکوه فراوان يبل، جلو نکریکارتون ت ي زهیم زیتاب ر

 میپوشانده شده بود از جا یکیتوسط تار شانیاز آن دو نفر که چهره ها يمتر 10 يبا فاصله  هیاز چند ثان بعد

بر درختان، خودم را به جلو  هیبا تک.رفتم شیآمد پ یکه به نظرم آشنا م ییبلند و از جاها يبلند شدم و با قدم ها

 :گفت یقبل يهمان صدا.کردم یاستفاده م يکمتر ياز انرژ يشرویپ يدادم و برا یهل م

 .داره ریحاال حاال ها تاث میختیر شیدنیکه تو نوش ییبود،دارو نجایاالن ا نیدور بره،هم ادیتونه ز ینم-

بود که از  یدنیمنظورشان همان نوش يکردند،احتمال قو یم يپرده بردار فشانیکث يداشتند از معما خودشان

گفت و من  یبود که او راست م نیا هیقسمت ترسناك قض!خائن بود کیشک او  یب!انگس خائن گرفته بودم

کتک  یکل شانیدنینوش لکه پس از نپرداختن پو ییمثل مست ها دیشا ایرفتم  یها راه م یهنوز مثل زامب

 .همان حس را داشتم قایدق!خورده اند

شدند،سرما کم کم داشت مرا از پا  یتر هم م يکه قطع نشده بودند بلکه قو نیپشت سرم عالوه بر ا ي صداها

نبود که من مدت ها قبل  يهمان مرگ شجاعانه ا نیا یدردسر،و به راست یراحت و ب یلیخ...انداخت یم

 )دیمرا در حال لبخند زدن تصور کن دیتوان یم(بود فراتر از آن يزیچ دیبلکه شا...انتظارش را داشتم

متر به  یرا قسمت به قسمت و سانت میبرگ پوست صورت،دست ها،پاها و لباس ها یدرختان سوزن يها شاخه

 .کردند یمنجمدم م يرا مهمان استخوان ها يشتریب يو سرما دندیخراش یمتر م یسانت

آمد،به شدت  یم رمیام گ نهیس يهمان قفسه  ایلگد اسب  ي هیاز ناح يشتریفقط درد ب دنیآن همه دو از

بودم درون رگ  دهیرا که نوش یسم يمولکول ها يدادم و ذره ذره  یفرو م میها هیصفر را درون ر یمنف يهوا

آن موقع رفته  ياز اسب برا افتادن نییبود،تمرکزم بعد از پا لیتحل هیقابل تجز ریکردم،اطرافم غ یحس م میها

را گرفته بود دست  میکه نصف انرژ يادیز يبا تقال دم،یرس یقطور درخت يبه کنده  یوقت دمیفقط فهم...بود

 .کنم یکردم خودم را پشت آن مخف یرا به دورش حلقه کردم و سع میها
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افتاده  زیل نیمدرخت که بر ز يمثل من هرگز بتواند از آن تنه  یتیبا وضع یهرگز فکر نکردند که کس احتماال

 يکه صدا یتا زمان یکردم،حت یچون هنوز هم داشتم تالش م.نداشتم يانتظار نیبود باال برود،خودم هم همچ

 .دمیشن یرا م شانیقدم ها

شده،اما من  یگفت که دماغم شکسته و گل یانداختم،حسم م نیحالت غلت خوردن،خودم را با صورت به زم به

 .چلپ چلپ آب آن ها را با خبر کنم يکان هم نخورم،مبادا با صداباشم و ت تیاهم یمجبور بودم ب

 :که نشسته بودم گفت ییدرست از پشت جا ییشدند،صدا کینزد یلیخ صداها

 .حسه یاون االن دست و پاش کامال ب!نرفته نجایمطمئنم از ا-

 گرید ییحس است؟صدا یمن لمس و ب يکند دست و پا يادآوریداشت که  يچه اصرار.را حبس کردم نفسم

 نیها محو شوند،با اول دیرفتم،اجازه دادم تهد یبه قلعه م دیحاال با.داد و سپس دور شد یاول يبه صدا یپاسخ

 ینم نیتر از ا کیافتادم،ش یگل نیزم يخوردم و رو زیبلند شدن برداشتم با صورت و شکم ل يکه برا یقدم

من ساخته  افتد،انگاریخواست از کار ب یآخر مرگم نم يتا لحظه  یمن هم که هرگز حت يشد،حس مسخره باز

 .اورمیدر ب يخودم دلقک باز يشده بودم تا در ذهنم برا

هوش  ونیخوبم را مد يحافظه .بلند شدم و لنگ لنگان به سمت آن طرف درخت ها رفتم یگل یسیتند مثل

کردم که  یمرگ را حس م.از حدم بودم که باالخره مرا به آن طرف جنگل رساند شیسرشار و اعتماد به نفس ب

 یاتیو تمام عالئم ح خزدشد ب یم دهیگزش سرما در نقطه نقطه اش د يپوستم که جا ریخواهد مثل زالو ز یم

 یم انشیبودم اما همان قدر هم از هردو یکیمن عاشق سرما و تار یبه راست.ببرد نیام را با دست سردش از ب

 یقطع يا جهیاست و حاال داشتم به نت یکیکه مرگ در اعماق سرما و در دل تار دمیفهم یم یاز کودک.دمیترس

 ییو چرا هنوز مثل احمق ها پتو...دو مرد فرار کرده ام آنشدم چرا از دست  یم مانیو پش افتمی یدست م

 ام؟ دهیچیرا به دور خودم پ سیخ

بسوزانم و خودم را در  يتوانستم با فکر کردن بهشان انرژ یبودند که نم يریو جبران ناپذ تیاهم یب ییزهایچ

تکان دادن  يبرا یحت یارزش نیخاص کوچکتر يلحظه  کیدر  زهایچ یکه بعض اندازم،واقعایآغوش مرگ ب

 .از آن ها بود یکیکه البته مرگ هم !سرت هم ندارند

 ي هیکه از ناح ییبا هر صدا.شدم یبلند م يادیز یلیافتادم و بعدش با تالش خ یم نیراه زم نیدر ب مرتبا

 یوحش واناتیشد گفت که ح یم.مرموز يسپردم به زوزه ها یگوش م یو اندک ستادمیا یم دم،یشن یدرختان م

 .من بودند ینگران نیکمتر ،کردند یم يکه آن را پوشانده بودند، سوگوار ییماه و ابرها يجنگل که برا
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کوفت و حرارت را  یحسم م یمحکم و دردناکش را به سر ب يزد و قطره ها یضربه م تند و تند، به سرم باران،

 یم نیا هیشب شتریب.که مرا از آن آورده بودند اصال ییآسان بود، اما بازگشت به جا میفرار برا.زدود یاز بدنم م

ول کرده و ازم خواسته بودند که شنا  یپپیس یس یم ربسته بودند و مرا د میرا به پا يپوند 600 يماند که وزنه ا

 کیمخصوصا اگر  د،یرس یو اساس به نظر م هیپا یممکن و ب ریمشخص بود که غ!کنان خودم را نجات دهم

 !شده باشد یپیس یس یم انیهم باعث طغ یباران طوفان

از بدنم،  يگرید يجا چیفرستاد،ه یحسم م یب يجز مغزم که شالق وار، دستوراتش را به پاها و دست ها به

را مجبور کند  میبود که مجبور بود، پاها یکس یفقط مغز تنها و ب...را در خودش پنهان نکرده بود یعصب فعال

آن ها  يشدند، از رو یسر راهم ظاهر م رکه با عداوت د یدرخت يو هنگام مواجهه با کنده ها ندیایبه دنبالم ب

 .چاره و مسمومم یو جدا افتاده از بدن ب دهیسرد، رنگ پر...هم مرده بودند میدست ها یحت!بپرند

وار  یزامب یواقع يبست،به معنا یجان داشت کم کم از جسمم رخت م دم،کهیقلعه را د ينور مشعل ها یوقت

کردم و بر  دایکرده بود پ دنیکه تازه شروع به بار یباران نیسنگفرش را از ب.افتادم نیراه رفتم و چند بار زم

آب را که از پشتم بر  يقطره ها يصدا.که تازه پا در آورده باشم کردم يتن مثل مارشروع به راه رف شیرو

رنگ و روح و بدن کوفته ام مانده بود،دست  یصورت ب يگل رو يهنوز مقدار. دمیشن یرا م دیچک یم نیزم

ماندم  یدر قصر زنده م يکردم،اگر تا جلو یکوفت حس م یمرگ را که با قطرات آب بر سرم م يشده  زیفر

 ییجنا يواقعا راحت و بدون دردسر بود،چون آن ها نه رمان ها دورشاهکار کرده بودم،فرارم از دست آن دو مز

 !بودند دهیرا د یسیاکشن پل يها لمیزمان ما را خوانده بودند و نه ف

 دهیخوابکه  يشهر نیکه خودم را از ب نیچشمانم گذشت تا ا يعمرم از جلو ياز تمام لحظه ها یمبهم افکار

که  يقصر رساندم و با ناله ا یپرداخت به در اصل یم اتیدر آن به ح يزیبود و انگار نه انگار به جز مشغل ها چ

 یجلو م یکه به حالت دفاع یپوش دشد خطاب به سرباز کاله خو یزنگ خطر محو م هیشب یناقوس يدر صدا

 .افتادم نیبر زم یچلپ يقصر با صدا يآمد جلو

 .نوازش مرگ بود يصدا هیشبکه درست  ییصدا

در شب  ک،یتراژ يکردم که چرا تمام مرگ ها یمن در آغوش مرگ بودم و فکر م!خودش بود...نبود هشیشب

 دهند؟ یو سرد رخ م یباران يها

******** 
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شد  یم دهیآثار سرما د شیاتیاز عالئم ح یته يچهره  يجا يجان دختر که در جا مهیبه بدن ن دیبا ترد سرباز

 :هم پستش را صدا زد.قدر آشناست نیچرا صورتش ا دیشد،هرچه فکر کرد نفهم کینزد

 .جا نیا ایب] 1[يگرگور-

 نیشد و بعد از ا کیبه تن داشت به او نزد نیاز درون پشم يکه مانند خودش کاله خود به سر و زره ا يسرباز

 :گفت ادیز یلیخ یشد با ترس و شوک قیرنگ دختر دق یب يکه بر چهره 

 !شاهه يهمون پناه داده شده  نیا-

 ؟یمطمئن-

 !مطمئنم-

ساله به نظر  15-16دخترك که  یگل يموها ریاش را به دست هم پستش داد و دستش را از ز زهین يگرگور

 نیزم يخواست تنش را از رو یشست رد کرد و وقت یکه باران خونش را م شیگردن زخم ریو از ز دیرس یم

 :گفت و دست به کمر بلند شد یبلند کند آخ

 !جنازه اس هیبدنش مثل !نهیسنگ یلیخ-

 :بلند شد و به هم پستش اشاره کرد شیروزیپ ادیبار فر نیرا کرد و ا شیسع گریبار د و

 دایخواستن بکشن رو پ یرو که امشب م یدرِ دروازه رو باز کن و به پادشاه خبر بده که خواهر همون]2[هوگو-

 !شده بود دیناپد رو که یهمون.میکرد

 :بزند ادیدستانش جابجا کرد و منتظر شد تا هوگو فر يدختر را رو یبا ناراحت گریبار د و

 .جاست نیپادشاه بزرگ ا يپناه داده شده ...نیقفل رو باز کن-

 :گفت ییبعد قفل بزرگ در باز شد و صدا هیثان چند

 .نیوارد بش-

خائنِ انگس به اتاق پزشک  یو در فرضِ کت رومندیدستان ن يرو وسیمات وسیمورگان جن نیربع بعد کاتر کی

راسل هم همان موقع ها سر .خنده دار شده بود یکه انگس در لباس خوابش گرفته بود کل یبا آن ژست.برده شد

 یبود انگس را همراه یو قسمت اعظمش تصنع یواقع شیکه مقدار کم یشد و با نگران دایو کله اش پ

آمد که  یبه نظر م.آمد یپاره اش هم هنوز خون م يابرو يچانه اش ظاهر شده و گوشه  نییپا یکرد،زخم بزرگ

 .قصر بر پا بوده یدر هنگام خواب اهال يادیز ياهویامشب ه
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 کیمرگ نزد گرشید یشده بود،و قسمت گرید يشگویبود که به جانِ راسل پ يسوء قصد اهویه نیاز ا یبخش

 يجا گریهرکس د...بود يبد يسرما.کرد یم نیحاال هم داشت خودش را وارد بدن کاتر نیبود که هم یکت

در  یهوش یب يقصر با وجود آن همه دارو يبه سنگفرش ها دنیشک قبل از رس یالغر تر بود ب یو کم یکت

نش انگس وارد بد یکه آن دو مزدور به همراه یهوش یب يکه دارو یکی نیسپرد چه برسد به ا یبدنش جان م

کرده  اریهوش مهیفعال و خود مغز را ن مهیداشت ن یبدنش را که گرم نگهش م زمیاز مکان یکرده بودند،قسمت

 .بودند

مقدار  نیشود و به خاطر هم یدارو باعث مرگ م نیاز ا يشتریدانستند که مقدار ب یخود آن مزدور ها م فقط

آن ها احتمال داده ...شد یبه او پادزهر خورانده م از شرق دیقبل از طلوع خورش دیکمِ درونِ بدن دختر هم با

را  ناندیگونه دادن اطالعات به فرد چیحق ه باشد  یآن ها م يبرا دیبا ای یبودند که دختر بخواهد فرار کند،کت

  .مرد یاو به هر حال م.نداشت

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !دیاز آن ها به جز پزشک آن را نچش کی چیبود که ه يبدمزه ا اریبس قتیحق

 مهیقرار داد و سراس]4[یگافن]3[يپزشک؛گادفرِ يمتر 30در مرکز اتاقِ  یتخت يرا رو نیانگس کاتر باالخره

 :زد ادیخطاب به او فر

 .کامال سرده ،بدنشيجا گادفر نیا ایزود باش ب-

 که در دستانش بود کنار رفت، یخشک و گرم يساله و پتو 68 يِبا عجله از سر راه گادفر و

 يکبود نیکاتر ینییپا يدنده ها يرو.»آ«هیشب يناله ا!کرد يناله ا یکت چندیبه دورش بپخواستند پتو را  یوقت

 .مهلک خلق شده يضربه ا ي لهیشد که مشخص بود به وس یم دهید یشکل و دردناک رهیدا

لباسش  ي قهی!مرده یبود که راسل فکر کرد کت فیآمد و آن قدر ضع یدخترك با نمک به زور در م يها نفس

 یم دهیصورت و دستانش د يرو يادیز يزخم ها.شده دهیبر يزیت یلیخ زیبود،مشخص بود با چ یکامال خون

 .شد

 ناتشیمعا يصورتش را کنار زدند و منتظر شدند تا گادفر يتو سیخ يموها.دندیچیرا بالفاصله به دورش پ پتو

 .را انجام دهد
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 یشکل نیر هم رفت که انگس به خاطر نداشت تاکنون او را اآن قدر د يگادفر يچهره  ناتیاز انجام معا بعد

 :و گفت دیخطرناك کش قیعم ياز آن نفس ها يگادفر.باشد دهید

 دیخواد،مشخصا قبل از طلوع خورش یپادزهر م!سردشه و مشخصه که مسموم شده...از دست داده يادیخون ز-

 نی،دور دهانش هم اثر ا]5[روزکُشه يمال سم بوته  تشیعالئم مسموم.رهیم یوگرنه م...بهش پادزهر برسه دیبا

 یم یفقط باعث فلج نسب شبکنه و در طول  یشه؛که سم خودش رو در طول روز کامال فعال م یم دهیسم د

 یعنی!گم به محضه یم ره،دارمیم یمسموم شده م دیبه محض طلوع خورش.شه یممتد م يها یهوش یشه و ب

 یرو م انیم رونیکه روز ب ییکنه و اونا یشبانه رو فلج م يها یشکارچ! هسمِ فلج کننده گل گوشت خوار نیا

 .حساسه دیخوره و نسبت به نور خورش یکشه و در هر صورت اونا رو م

 یعصب شتریناراحت نبود،ب...نداشت یشانس چیه گریمرد د یدختر م نیاگر ا!شد یحرف عصب نیبدجور با ا راسل

 !او و کتاب ربط داشت ي هیبه قض یلیخ یبه او نداشت ول یربط چیه نیمرگ کاتر!زد یم دهیو ترس

دختر اعصاب  نیا دیهرگونه که بود با!!!!نداشت یباز هم به او ربط یفکر هم ناجوانمردانه بود؛ول نیا یحت دیشا

به خاکستر  لیچشمانش تبد يداشت جلو شینقشه ها يهمه .داشت یخرد کنِ به ظاهر خونسرد را زنده نگه م

کننده  دینا ام!وجه قرار نبود جزو رزومه شان باشد چیبه ه یشدن کت دیسو قصد به جان خودش و ناپد!شد یم

 .صورت راسل يمرگ رو يبه جا يدیشد و نا ام یم دهید یکت يآثار مرگ به وضوح بر چهره .بود

 :بلند بپرسد شیمرد ر نیتوانست از ا یدانست،اما م یآورد؟؟؟؟خودش هم نم یم ریاز کجا گ دیرا با پادزهر

 شه به دست آورد؟ یپادزهر رو چطور م-

 .يآد به مسموم شده بد یرو که ازش به دست م يو عصاره ا یبجوشون یکیگل روز کش رو در تار دیبا-

 شه؟ یم دایگل کجاها پ نیا-

 .کشور دشمن ي،تویشمال يها اون طرف صحراها لیما-

 :هم وجود داشته باشد يگریراه د دیبا!یلعنت

 که از قبل اونو داشته باشه؟ یگرفتش؟مثال کس یشه از کس ینم-

 :تکان داد و گفت ینف يبه نشانه  يسر پزشک

 3 نجایکه پادزهر داره تا ا ییجا نیکتریدخترِ جنابِ پالسون مورد استفاده قرار گرفت،نزد يپارسال برا شیآخر-

 .انیلیمرد به اسم د هیساعت فاصله داره،

 :همان که اسب هارا به او فروخته بود!خودش بود!انیلید



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ١٠٠ 

 .آرم یرم و پادزهر رو قبل از طلوع آفتاب م یحاال هم م نیو هم هیک انیلیدونم د یمن م-

آمد رو به راسل با  یبه سراغش م یمارانیکه بعد از هر مرگ زودرس ب یسیو چشمان خ يدیبا ناام يگادفر

 :گفت يگرفته ا يصدا

 یطلوع م گهید میساعت و ن 3 دیکه خورش یبره،در حال یو برگشتت تا اونجا وقت م ساعت رفت 6حدود -

 !گشت که خواهرت مرده باشه یبر خواه یکنه،تو وقت

 

]1[Gregory 

]2[Hugo 

]3[Godfrey 

]4[Gaffney 

]5[Day killer 

 

شد  یاستفاده م یب دیرس یشمال نم يها نیسرزم يها يبه دست امپراطور یاگر کت!بود و هوشمندانه يبد سم

که فرستاده بودند  یآن ها مطمئن بودند که راسل به دست قاتل!طرف و نه آن طرف نیا يمرد،نه برا یو م

 لهیآن هم به وس!بودند دهیرا دزد یکی نیا گرید ییشگویراجع به پ يشتریب یفارغ از نگران نیخواهد مرد،بنابرا

قدرتمند ها بودند  يبرا يا يشب باز مهیخ يروسک هاکه مثل ع نییسطح پا يایدو ساده لوح احمق از رعا ي

 .کنند یطال فرزندانشان را هم قربان يچند سکه  يو حاضر بودند برا

 :پرخاش کرد گرانهیباز ردیو اساسش را بپذ هیپا یب يکه حاضر نبود شکست خودش و نقشه ها راسل

 يا جهیاگه به نت...پرسم یشهر و از مردم م دونیرم م یاالن م نیکار کنم؟هم یچ يانتظار دار!اون خواهرمه-

 .انیلید شیرم پ یم دمینرس

 :حرف انگس گفت يقرار گرفت و در ادامه  يلباس خواب پوش هن هن کنان کنار گادفر شاه

 .نقره از طرف پادشاه رو بده يسکه  10طال و  يسکه  60 يبهشون وعده -

 .رفت رونیز اتاق باحترام تکان داد و با عجله ا يبه نشانه  يسر انگس
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 یب ییو سم فلج کننده درون بدنش کم کم به نفس ها یدختر با وجود کوفتگ يخس خس نفس ها يصدا

 یکه محو م یاتیعالئم ح...کرد یم يجار شیها انیخودش را درون شر شتریسم داشت ب.در آمد یصدا و زورک

 ...شدند

 ...شک خواهد مرد یدختر ب نیدانستند که ا یبود،تمام افراد حاضر م دهیچیمرگ در اتاق پ يبو

 ...با شکوه کامال

 !کامل به سلطنت يبا وفادار و

*********** 

نه  يمرگ دختر متیکرد که به ق یباالخره هوس م دیمانده بود؛خورش دیساعت به طلوع کامل خورش میو ن 1

 .نشان دهد گرید یصبح يخود را برا ییچندان گناهکار صورت طال

بود که  دهیند یکس...سوزانده شدن جسد دخترك فراهم آورد يرفته بود تا مقدمات الزم را برا...رفته بود يگادفر

صفت ها را  یلیکه از درون خ يدختر يمرگ آرام برا کی.بر هم نگشته بود یراسل از شهر خارج شود،ول

 يدروازه ها شیاز دلتنگ یناش مخش يتوانست با شعله ها یداشت،از درون آن دلتنگ خانواده اش بود که م

آن قدر .آتش به وجود آمده را خاموش کند شیآن قدر ناراحت بود که بتواند با اشک ها.جهنم را به آتش بکشد

رحم جادوگران را در آغوش بکشد و هرگز خسته  یب تیجمع يتوانست تک تک اعضا یدلتنگ بود که م

 یدرست و حساب ي هیگر کیدلش ...ز دست داده بودرا ا شاز روح يکرده بود که تکه ا ينشود،آن قدر خودخور

 ایدانست آ یهم نم د،خودشیکش یمادرش پر م ياز همه دلش برا شتریب.خواست یم یمتوال يساعت ها يبرا

 .ریخ ایاست  یعیطب یهمه دلبستگ نیا

کرد هردو را  یم یو سع دید یبود که اختالفات مادرِ پر قدرتش را در مقابل پدرِ خون مقاومش م یکس ،اويآر

بخوابد و  نجایتوانست تا ابد ا یآن قدر خسته بود که م!آمد یم رشیگ »زمینداره عز یبیع«آرام کند و در آخر 

و بتواند بدون  دیاین رشینداره گ یبیع گریبارِ د کینشود،تا  داریآهنگ مورد عالقه اش را گوش دهد و هرگز ب

 .حد و حصر مادرش او را در آغوش بکشد یتوجه از قدرت ب

 لمیزد،درست مثل ف یم شیکه خودش شجاعانه صدا یآمد،مرگ یاتاق به پرواز در م يروحش در باال يآر

رفتند و او  یسر کار خودشان م» !يچه مرگ مسخره ا!اه اه«و آن ها با  دید یکه به همراه خواهرانش م ییها

 .کرد یبا افتخار را تماشا م يمرگ هانشست و  یم ونیزیتلو يجلو اقیبا اشت

 ...رخ دهد يگریانگار قرار بود قبل از مرگ دخترك اتفاق د اما
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 یم يگرید زیشد را روشن کرد چ یاتاق را که مربوط به دارو ها م يباال يکه طبقه  يزیسبز اسرار آم نور

 یلیخ يا دهیپوش نیپوت يپا.کند ياز جادو را در هوا جار یانیشکل بود که جر يآن قدر روشن و توده ا...گفت

اتاق به درون  رونیکه از ب یرنگ یصورتنور  ییها کهیفرود آمد،در بار نیزم یِسطح چوب ينرم از درون نور رو

 .شد ینم دهید یدرخشان دیبه جز پوست سف يزیچ دیتاب یم

 يکار جلو نیخواست با ا یرنگ از درون پنجره را گرفته بود،انگار م یعبور نور صورت ينسبتا بلند جلو قامت

 يجان رو یب بایکه دخترِ تقر یبه سمت مکان نییپا يها آرام آرام به سمت طبقه  رد،قدمیمرگ دخترك را بگ

 ییتخت افتاده بود،برق آشنا يورنگ و رو ر یب يدرخشان دختر يآن چشم ها ریز.بود رفتند دهیتخت آرم

تشعشع  ریداشت و ز یدر دست راستش بود،رنگ زرد کمرنگ یکوچک يبطر.دیمرد درخش يدر چشم ها يادیز

 یکه م يکامال مشخص بود،از کار نیداشت؛ ا دیمرد ترد.در آمده بود یبیعج ییمویبه رنگ ل دیخورش یصورت

شد و  یکه داشت نابود م يا ندهیآ...خودش یکرد هم زندگ یکار را م نیاگر ا.خواست انجام بدهد مطمئن نبود

به  يضربه ا!ادبانه ها یلب نا سزا گفت،نه از آن ب ریفرصت بود،ز نیآخر نیاما ا.کسرهیه ک نیهم کار کاتر

او هنوز جوان بود ...نبض دختر گذاشت يدستش را رو.را از کنار چشمش پاك کرد یقطره اشک. اش زد یشانیپ

 !اش محسوس بود قهیکنار شق دیسف يمرد که حاال موها کسبر ع!اما مرده

 :بست تکرار کرد ینقش م يکه در هر خاطر ییبا صدا گریبار د.بود ؛مردهدیمرد لرز دستانِ

 !تباه بشه...اگه یدرستش کنم؛حت دیبا-

و  دیکش نییدختر گذاشت و آن را پا يچانه  ریباز کرد،دستش را ز ي» هوپ« يکوچک را با صدا ي شهیش در

 .کرد یرا در دهان دختر خال شهیکه مطمئن شد دهانِ دخترِ مرده را باز کرده ش نیبعد از ا

چشم خودش  يدختر را جابجا کرد،اشک گوشه  یشانیبه پ دهیچسب ياش موها دهیو کش دیسف يانگشت ها با

 نیکاتر ينهفته در گونه  خیگونه اش را به تکه  د،یدختر را بوس یشانیپاك کرد و خم شد و پ گریبار د کیرا 

 !حس نکرد شیانگشتانِ سبابه و وسط ریرا زدستان دختر را در دست گرفت و نبضش  د،یمال

شدند  یشدند و در هوا شناور م یجدا م شیکه از پاها دیرا د ییطال يرا سبک حس کرد،گرده ها شیپاها مرد

وضع را داشتند،کل هوا  نینبض دخترك بودند هم هم يرفتند،نوك انگشتانش که رو یم يو به سمت نابود

 !یانسان چیباشد و البته ه دهیبه چشم ند يجادوگر چیکه ه یمیداد،آن قدر قد یم یو باستان يقو ییجادو يبو
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را با آن بدنِ  یجالب يرا درخشنده کرده بود و منظره  نیکل صورت کاتر ییشد،گرد طال یداشت محو م بدن

بار با  سه يزیساله کامال در هوا محو شود چ 39که مرد  نیقبل از ا.کرد یم جادیا ینارنج يمرده و اشعه ها

 !انداخت نیشده طن جادیا يانفر ممکن بود در گردباد هو کیکه فقط توسط  یو با پرخاش ییلحن آشنا

 !یلعنتـ-

 !یلعنــتـ

 !!!!یلــعـنــتـ

 یگوزن قرمز م ادیکه انسان را به  يزیقرمز داشت،همان چ يگرده ها شیمو قرمز محو شده بود،موها شخصِ

 !!...انداخت

****** 

 یم یآمدند،صورتش به صورت باشکوه نیبردنِ جسد کاتر يپزشک به همراه سه سرباز برا يِگادفر یوقت

 .پوستش نگه داشته بود يرو یرا به راحت ییطال يو گرده ها دیدرخش

آراسته شدن ببرند،حرکت  يبرا سایبه چوب بسته شده به کل يآن تکه پارچه  يرا رو نیکه نگذاشت،کاتر يزیچ

که  يگادفر.گذشت یکه داشت کم کم به پوستش باز م یاش بود ورنگ نهیس يتن قفسه رف نییممتد باال و پا

 يکه موها یدر حال یخوش حال اآمده کرده بود،حاال ب ختنیاشک ر يخودش را برا شیپ هیچند ثان نیتا هم

 :به سه سرباز اشاره کرد دندیرقص یدور صورتش م دشیسف

 !زنده اس ییبه طرز معجزه آسا!اون زنده اس!اون زنده اس-

بعد بدون در  يا هیرفت و ثان یکنان به سمت تاالر سلطنت زیبا وجود کمر دردش جست و خ یبا خوش حال و

 :اش خطاب به شاه گفت يسرسر میزدن وارد تاالر شد و بعد از تعظ

 ن،اونیکن يزیسوزوندن جسدش برنامه ر يبرا ستیزم نال!قربان،پناه داده شده اتون زنده مونده،اون زنده اس-

 .زنده مونده

 ادیفر بایتقر یمحضون فرو رفته با خوش حال ي ویآنتون ي قهیدر  بایسرش تقر شیپ يکه تا لحظه ا ناندیفرد

 :زد

 ؟یگ یراستشو م يدار-

دل نازك را گرفت و به دنبال خودش  يویو دست آنتون دیپر نییپا شیصندل ياز رو یخوش حال با

 یبردن راسل به جنگ و نگه داشتن کت يرا برا شیزیاش را از دست بدهد،برنامه ر شگویبود پ کید،نزدیکش
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را  شانیبود،او هردو شیسر جا زیاالن همه چ یول!زدیبود به هم بر کیدر شهر نزد ياهداف اقتصاد يبرا

 !یراحت نیمرا فتح کند،به ه ایتوانست کل دن یم!داشت

و  دیچرخ یداشت به پهلو م يبهتر تیبه دست آوردن موقع يدر خواب برا نیشدند،کاتر يوارد اتاق گادفر یوقت

او زنده .داد یمحافظت کند فشار م يزیخواست از چ یمشت دست راستش را به صورت نا خود آگاه که انگار م

افراد  دیماند،تا ابد و البته شا یباقراز  کیمثل درست  یکت یچگونه؟خوب شدن ناگهان دیهرگز نفهم یکس!!!بود

 ...از آن خبر داشتند یکم

خود  یدانست،نه حت یکس نم چیه...شده بود ختهیکه در دهانش ر یعیطال و آن ما يلطف آن گرده ها به

 .یکت

 زیاسرار آم ینجات يآن مرد فرشته  ای...به دست آمده بود یبود که به صورت ناگهان یطال لطف يآن گرده  دیشا

 ...بود

 .آمد یم رونیدانست؟باالخره ماه از پشت ابر ب یم یکس چه

+++++++++ 

 يباز زند؟دلقکیهم فلفل نر یبه شوخ یخواب در دهان من حت يچند بار گفتم تو!یاه لعنت.بار سرفه کردم چند

 گل کرده که دور از چشم مادرم مرا فلفل سوز کنند؟؟ میخواهرها

 !یــــیوا

 يمن مردم؟به خودم دست زدم و سپس نگاهم را بر رو...بازگشتم میدوباره به سر جا یبا آخ دم،ویجا پر از

 ام؟؟؟؟ ستم؟زندهیشاخ در آوردم؟روح هستم؟ن ایمشتاق افراد دورم چرخاندم؟نکند بال  يصورت ها

 میتکه کاغذ که آن قدر تا شده بود که شکل اصل خود را از دست داده بود،تصم کیدر دستم؟ ستیچ گرید نیا

با سر انگشت .اندازمیبه تکه کاغذ ب یخالص شدم نگاه ییو فضا بیعج ينگاه ها نیکه از ا نیگرفتم بعد از ا

که  دمیرا د يزیچشم چ ي هفرشته ها بود لمس کردم و سپس از گوش هیرا که شب يریصورت مرد پ میها

 .کرد میشیآت

اش با  ینیب شیقابل پ رتیح دنید يبه صورت انگس نواختم و بدون انتظار برا يبا کف دست ضربه ا محکم

 :نوارِ از قبل ضبط شده کیو شروع کردم به حرف زدن درست مثل  دمیتخت پر ياز رو يادیدرد ز

تو منو ...ادیبال به سرم ب نیهمون که باعث شد ا!يمسموم رو به من داد یدنیتو همون نوش...یتو قاتل!یتو خائن-

 .یبکش یخواست یم
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 :از کنار گوشم گفت ییصدا

 !يدر واقع تو مرده بود-

که نگاهم به او بود  یبرگشتم سمت انگس و درحال نیخشمگ يبا چشم ها.را گفته بود نیمهربان ا رمردیپ

 :گفتم ناندیخطاب به فرد

 !خائن اونه!خواست منو بکشه یاون م!ودبهم داد توش سم ب نیکه ا یدنینوش-

 یرفت نگاه م یدادم و به انگس که عقب عقب م یبا وحشت به من که انگشتم را به شدت در هوا تکان م همه

 :و گفتم دمیکش یغیج!کردند

 نه؟ يتو بود-

 :با ترس گفت انگس

 !نداشتم یکار نقش نیخورم که من در ا یقسم م-

 عیگونه مط نیمرد جوان به اصطالح دالور را ا نیحد که بخواهد ا نینه تا ا یاست ول نیدانستم دستم سنگ یم

 :گشتند یخاطراتم داشتند بر م.کند

 !نطوریرو بهم داد هم هم یدنیکه نوش یاون!يداد يو زور یازم گرفت يرو زور یدنیتو نوش...ياگه تو نبود-

 :دیپرس ویآنتون

 رو بهت داد؟ یدنیکه نوش یبود؟همون یاون چه شکل-

 :تخت نشستم و گفتم يرو دیتپ یم میکه لحظه به لحظه در استخوان ها يدرد با

 !نیصبرکن...ستین ادمی-

 :چشم به دهان من دوخته بودند همه

زانو  يهم بلند بود،تا رو ادمه،لباسشیخوب  نویا!اهیس گهید یکیسبز بود و  یکی!چشماش...مرد هی...امممممم-

لبش  نییزخم هم پا هیبود و  ییموهاش طال...بنفش پاش بود و موهاش يها نی،پوتیهاش و البته مشک

 .داشت

 :با ترس گفت.از همه وحشت زده تر بود ویآنتون

نامرغوب  تیفیبه خاطر ک شیروز پ 3همون که !آشپزخونه يها یدنیمسئول نوش!گه یرو م] 1[نالدیاون رج-

 !کنن رونشیمخصوصش خواستن از قصر ب يها یدنینوش

 :گفت دیکش یم یکه حاال داشت نفس راحت گسان
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 ...من که گفتـ-

 :صورتش زدم و گفتم يتو گریبار د کی

اتفاق رو باعث  نیمزخرفت نصف ا نیتو با اون امل!یگناه باش یهنوز ثابت نشده که تو ب!دهنتو ببند نیبب-

االن من وضع  یره برقصبا اون دخت يو نر يرو بهم پس بد یدنیکه نوش يکرد یرو نم نیتو قصد ا ،اگهيشد

 !داشتم يقابل تحمل تر

 :دیبا خرَد پرس يویآنتون

 ؟ياز قصر خارج شد يچطور

 :را خاراندم سرم

بلند  يدشت با علف ها هی ياسب همراه با دو تا مرد تو هی يکه به هوش اومدم رو نیدونم،بعد از ا ینم-

 .میبود

 :دیپرس کنجکاو

 ؟يدیچهره اشونو ند-

 ...زیخنجر ت هیداشت و  شیر شونیکیکه  نهیا دمیکه فهم يزیبود،تنها چ کینه تار-

 :و افزودم دمیگردنم دست کش يزخم رو ينا آخودگاه به جا و

 !هم ترسناك بود یلیهم داشت و خ یکلفت يصدا.بود اهیس شوئهیاسب همون ر-

 :زد و گفت ویآنتون يشانه  يرو انگس

 !ره یم] 2[درزیل ریکه به سمت کشور د هیبابا،منظورش همون همون دشت-

 :کرد و با خشم گفت يدندان قروچه ا ویآنتون

 .داره که بده یحیاحتماال توض...فرستم یم غامیپ هیاالن !مطمئنا کار خودشه-

 .شد یحل م دیبا يوسط داشت که به زود نیدر ا يکور يمعما گره  نیا!بود دهیچیو پ بیعج زیچ همه

 :زده گفتم شوك

 !نمیمن خودمو توش بب نیبد يزیچ هی-

 میزل زدم؛موها نهییبه انعکاس صورتم در آ.داد يرا در دستانم جا يداده شده ا قلیگرد و ص يفلز یش رمردیپ

 ،رنگيکرده ا دارشانیشده بود که به زور چماق از خواب ب یکسان هیبود،چشمانم درست شب یو گل دهیژول

 یشده بود،با هر نفس دیمرده ها سف اننددرست م میزرد و لب ها میبود و گونه ها دهیبرنزه ام حاال پر مهیپوست ن
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لگد اسب  يجا.وضعم بهتر از آن بود که انتظارش را داشتم.گرفت یام درد م نهیس يقفسه  دمیکش یهم که م

تم گرده صور يباحال رو زیچ!بود یشکرش باق يجا یکه من زنده بودم کل نیاحتماال ترك برداشته بود،اما هم

 .کرده بود نیهالوو يه دختران ترگل ورگل کرده یطال بود که مرا به شدت شب يها

 :کردم ویرو به پدرش آنتون.از من دور شد نیپاورچ نیخودم بودم انگس پاورچ یطور که من مشغول وارس همان

 .ممکنه اون خائن باشه!پسرت حق نداره از قصر خارج بشه-

 

]1[Reginald 

 !یالیخ يکشور] 2[

 

 قهیبود رفت و  ستادهیا شیبه انگس که خشک سرجا يبه من و سپس چشم غره ا يابتدا چشم غره ا ویآنتون

و  بیغر بیعج نالدیرج يریدستگ يبرا هیسپس بق.فرنج انگس را گرفت و با خود برد نییاش را مرتب کرد و پا

 :دمیچهره پرس بایز رمردیاشتم و از پگذ يفلز گرد را کنار.دور و اطرافم خلوت شد.رفتند نیریحال ش نیدر ع

 ه؟یاسمت چ-

 .یکت زهیهستم دوش یگافن يگادفر-

 برادر من کجاست؟ یدون یتو م.يخوشبختم گادفر-

که از شهر خارج  دهیند یاون رفت دنبال دارو اما کس.اش دهیکس ند چیکه از قصر خارج شده ه شبیاز د-

که به جونش شد کار  يرفتن بعد از سو قصد رونیگرچه من معتقدم ب...شده دینا پد یفقط به طور ناگهان...بشه

 .نبود یدرست

 من؟؟ ي؟رفته دنبال دارو برا...سوء قصد-

درست تا قبل از طلوع  نیشما مرده بود قتیو در حق اوردیاون هرگز دارو رو ن...خب یول...يزیچ نیهمچ هی-

وجود داره اما  ییکردن که عامل جادو یکنم،اونا فکر م دایزنده موندنتونو پ لیآفتاب،من مسئول شدم که دل

 ...من

 :صورتم گرفت يرا جلو يا شهیباالپوشش کرد و ش بیج يتو دست

پادزهر رو  نیا.شه یکه به محض طلوع آفتاب به شدت کشنده م یاهیپادزهرِ سم روزکشه،گ نیا!کردم دایپ نویا-

 .رد بدنت کردهبرات آورده و اونو وا یکه کس میدون یبه وضوح م
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 :توانستم درخواست کردم یکه م یلحن نیو با مودبانه تر دمیتخت دراز کش يتکان دادم و رو يسر متعجب

 .امیخوام با خودم کنار ب ی؟ميشه تنهام بذار یم-

مچاله  شتریفورا به سراغ تکه کاغذ درون دستم رفتم،ب.اتاق باال رفت يگوشه  يزد و از پله ها يلبخند يگادفر

بود که  يخودکار.........که باعث تعجب بود،مدل مدرن کاغذ و البته يزیرا باز کردم،چ شیتا.شده بود تا تاخورده

 :شروع کردم به خواندن نوشته.نوشتن آن را به کار برده بودن يبرا

 !زیعز نیکاتر«-

سال  22ت بعد از مرگ تو که راح یزندگ هیکردم و هرگز نتونستم  یمن بودم که احساس گناه م نیمدت ا تمام

 »!قبل بود داشته باشم

 :اش را خواندم هیتکان دادم و بق يسر.من؟من که حاال زنده و سر و مر و گنده بودم مرگ

 ندهیمن از آ)یخون ینامه رو م يالبته اگه دار(يکه زنده ا یگ یبه خودت م يدونم که تو االن دار یم«-

کنم  یمن حس م.آب سوزوندن يرو قیکه جسدت رو با قا نیبعد از ا تو و تیسال بعد از مسموم 22اومدم،از 

که دارو رو  یکس يخونه  يخسته بودم و تو.من بوده،اون شب من دارو رو به دست آوردم ریکه مرگت تقص

اون !يحس بود یجسد سرد و ب هیبرگشتم که تو  یشد و وقت یلیخ یکم نیاما ا...دمیخواب یازش گرفتم کم

من .داشته که بهت نگفتم یمن خطرات يهم نقشه  شهیمرگ تو به خاطر من بوده و از ر دمیموقع بود که فهم

رو عوض کردم و حاضر شدم شخص  ندهیآ ،منیخون یم ينامه رو دار نیاومدم و پادزهر رو بهت دادم،اگه ا

من .خالص کنم یحس گناه لعنت نیکه خودمو از ا نیا يببرم فقط برا نیرو با همسرم از ب میو زندگ یفعل

 یزجر م يفقط دارم از هجوم تکنولوژ 2035سال  يتو!نبوده یهام هرگز واقع يشاد یدارم ول یخوب یزندگ

که چه  دمیاندازه اش به تورو؛ فهم یو شباهت ب دمیبار د نیاول يبرا روزیدصورت بچه ام رو  یکشم و وقت

زمان رو از مجمع  يمجبور شدم ورد توده  شبید.کردم یبودم که فقط به خودم فکر م یرحم یانسان منفور و ب

چ حس یدچار ه ندهیو در آ!یمون یجادوگرها بدزدم تا بتونم خودم رو به تو برسونم و مطمئن شم که زنده م

 ...شم ینم یگناه

 یکه تازه م يا ندهیآ دوارمیام!...يمواز نه در بعد...ام در بعد خودمونو یاصل ي ندهیام رو نابود کردم،ا ندهیآ من

 ...خواد ساخته بشه مثل قبل بد نباشه

نامه به  نینه،اگه ا ایدونم شهامتش رو دارم  ینم.شه ینور داره باز م ي چهیدر سمیخطوطم رو بنو نیآخر دیبا

 .شهامتش رو داشتم یعنی دهیدست تو رس
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هرگز بهم نگو که  نکهیو ا.میهم باش يبرا یخوب يدوستا دوارمیکه ام نهیا سمیخوام بنو یکه م يزیچ نیآخر

 .برم دیبا.کنم یو حاشا م زیهمه چ ریزنم ز یدونم که م ینامه رو برات نوشتم چون م نیا

 وانزیراسل ا: تو دوست

 »...2035 اکتبر

ام خارج ام شد آن را از حنجره  نهیس يبلند که باعث درد قفسه  »ِيوا« کیتعجبم را جمع کردم و با  تمام

 ایناتال...آمده بود ندهیاما من در گذشته بودم،اما او از آ...ممکن بود ریامکان داشت؟نه غ يزیچ نیمگر همچ.کردم

 کی يدر گذشته  يخراب کار یعنیدارند؛ يمواز يها بعد نیگفت سه بعد زمان وجود دارد،که هر کدام از ا یم

گفت که  یداد،در واقع حسم م یم رییرا تغ یاصل ي ندهینداشت و فقط آ يگریبعد د ي ندهیآ يرو يریبعد تاث

 دیتبع!امدهیبه سرم ن ییبال چیشود ه جادیا دیبا رییهمه تغ نیکه ا یهستم،در حال يمن هم حاال در بعد مواز

دهند و بالغ  قیتطب طیدهد که گذشته را درست کنند و خودشان را با شرا ین فرصت را میجادوگرها به آن ها ا

 ! گذشته را رییطور حس تغ نیکردم و هم یفهم شدن نم زیالبته من حس چ!شوندفهم  زیو چ

 ...شد ینم رشانیدستگ زیچ چیشدند و ه یم جیابعاد، گ اتیچرند دنیبودند که با شن يادیچه افراد ز اگر

از همان ...بود و البته براق یقلیسطح کاغذش صاف و ص.بود زیبه نامه نگاه کردم،شگفت انگ رتیبا ح گرید بار

قابل باور هم به  ریعالوه بر مشکوك بودن،غ هیقض نیا.کاغذ هم وجود داشت يصورتم رو يرو ییگرد طال

عمل حقه  کیو  یواقع ریکردم غ یمکه به ماجرا نگاه  يا هیکردم و از هر زاو یهرچه که فکر م!دیرس ینظر م

نجاتم وجود  يبرا یراه ممکن نیاز ا ریچون به غ...کردم یش مباور دیبه هر حال با!آمد یبازانه به نظر م

من  يخب او هم برا!مهم نبودم شیچون من برا دیشا!اما چرا راسل غفلت کرده بود و برنگشته بود؟!نداشت

تفاوت باشم او هم  یاگر من در مورد او ب یعنیاحساسات متقابلند، يگفت همه  یخواهرم م.نداشت يادیارزش ز

 .ستیکداممان مهم ن چیه يمرگ او برا ایشود که مرگ من  یگونه م نیتفاوت است و ا یدر مورد من ب

کردم هر  یگذاشتم،احساس م فینمناك و فوق العاده کث وریکوچک پل بیرا مثل اول تا کردم و درون ج کاغذ

هم  يرا رو میو چشم ها دمیدراز کشهمان تخت  يرو.از حال بروم یلحظه ممکن است به خاطر خستگ

 .هم افتادند يروبر  مینگذشته بود که پلک ها يادیز دم؛مدتیگردنم باال کش ریگذاشتم و پتو را تا ز

 !!!پس از مرگ یآرام بود،درست مثل خواب یدم،خوابیند ییایرو

******* 
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 نیآن قدر بعد از خواندن نامه شوك زده بودم که اول.راسل بود يچهره  دمیکه د يزیچ نیکه شدم اول داریب

را  میزده شانه ها رونیاز حدقه ب يراسل با چشم ها! شد ییبلند و باال ي» هه« دنشیعکس العملم بعد از د

 :دیگرفت و پرس

 حالت خوبه؟-

 :تند گفتم تند

 !خوبم...خوبم!آره!آره-

 :دیپرس گرید بار

 !يکرد داینجات پ تیومتو تازه از مسم...یمطمئن-

 .به مرگ بودم کینزد یلیخ...آره-

 :تخت وول خوردم و به دهانش چشم دوختم يرو و

کرد  ینفر سع هیرو خاموش کردن  یفرع يراهرو ها يتموم شد و مشعل ها یکه مهمون نیاز ا شب،بعدید-

 !منو بکشه

 :دمیپرس يصورتش نگاهم کردم و با کنجکاو يزخم رو به

 ؟يشد؟زنده موند یبعدش چ-

 :افزود شیقبل ياز تاسف تکان داد و به حرف ها يسر

بود که من تو  نیاما اصلش ا...بلند اتاقم پنهان شده بود يپشت پرده !خواب خفم کنه يکرد تو یسع یکی-

(!) یحاال هرچ...هیو  دمیدهنم بذاره از جا پر يکه خواست بالش رو رو نیکردم و به محض ا یم ریس يداریب

کنه که موفق  میکرد با خنجر منو زخم یبار سع نیمن،ا یکیاون زد و  یکیبرداشتم و از خودم دفاع کردم،

 !کنن ییحاال هم اون مرده رو بردن تا ازش بازجو.نشد،بعدش نگهبان ها رو صدا زدم

 :دمیربط پرس یتکان دادم و کامال ب يکه تمام شد سر حاتشیتوض

 ؟يبود کجا دنیکه منو دزد شبیتو د-

 :شدنش مثل روز روشن بود؛من من کنان گفت دستپاچه

 !درسته دنبال پادزهر بودم!دنبال پادزهر بودم...من...خب راستش...من...اممم-

 ؟یو چرا حاال برگشت-

 :گفت يشتریب يبار با خونسرد نیداد و ا هیتخت تک به
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 !مشکالت بر خوردم يسر هیچون که گفتم دنبال پادزهر بودم و به -

 :دمیگوشم را خاراندم و پرس!که درون نامه هم نوشته شده بود یبله همان مشکل»مشکالت؟«را تکان داد؟ سرم

 ذارن که من برگردم به اتاقم؟ یم یک-

بد احساس  یلیگه ممکنه خ یم.مراقبت بمونه دیخاطر با نیدارو هنوز تو بدنته،به هم راتیگه تاث یم يگادفر-

داشته باشه  انیکه پادزهر تو خونت انگار که جر نیشه و هم ا یم میاره ترمهمه جراحاتت د ،چونیکن یخستگ

 !ذاره یخودشو رو بدنت م راتیتاث

 :جمع کردم و گفتم ظیرا با غ صورتم

 رم؟یگه ممکنه هر لحظه من بم یم یعنی!چرنده-

 !ماندم یزنده م دددیالبته شا!ماندم یمن زنده م!هرگز.اتفاق نخواهد افتاد نیدانستم که هرگز ا یخودم م گرچه

را از صورتم کنار زدم و  فمیکث يموها!وجود دارد،و من هم جزوش بودم 15مردن در قرن  يبرا يادیز احتماالت

 :دمیپرس

 ؟يجا بود نیمنو آوردن تو ا یوقت-

 :را در حدقه چرخاند و گفت چشمانش

 ؟یآره بودم،خب که چ-

 :را به چپ کج کردم سرم

 بود؟ يچطور تمیوضع-

 :کرد و پاسخ داد بیصل نهیس يتخت نشست و دستانش را رو يلبه  راسل

 .دنده هات کبود شده بود ریبود،ز دهیبر...نبود،بدنت سرد و کبود بود و گردنت هم يقو دینبضت آن چنان که با-

 :دمیکردم و پرس کیرا بار چشمانم

 کجا؟ قایدنده ها؟دق ریز-

لگد اسب را  يبلوزم را باال زدم و جا.تکان داد نشییپا يدنده  کینزد یقسمت يوار رو رهیرا به حالت دا دستش

 :و گفتم دمیکش نییکردم و بلوزم را پا یپوف...دمید

 برم به اتاقم؟ یکن یکمکم م-

 :تکان داد یمنف يرا به نشانه  سرش

 !دم یانجام نم یقانون ریغ يمن کارا-
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 م؟؟یتوانستم بگو یم چه

 !واقعـا که-

کردم؛هنوز قدم از قدم برنداشته بودم  يدیشد یتخت وول خوردم و خواستم بلند شوم که احساس خستگ يرو

 :تخت افتادم و سپس يکه رو

 !خــر پـــفــ-

 !مسموم د؟یفهم یم!کند؟ من مسمومم فیداستان تعر تانیاز دست مرگ، برا يفرار کیکه  دیندار انتظار

 

 .وندآموخته ش دیکه با ییوردها: چهارم فصل

 ید،کلیرس یبه نظر م بیو غر بیعج یکم یکی نینبود که من انتظارش را داشتم،ا یهمان زندگ نیواقع ا در

سه  نیبود و البته به من اعتماد نداشت چون ا سیخس!گرفته بودم ادیتا ورد از راسل  3زور زده بودم و تا حاال 

 هیشب يکردن اجسام کوچک،کار بیغورد  نشانیو خجالت آور تر يفور ي،سرمايورد شامل ورد حرارت فور

 يورد ها نیچطور چن ،یبحران طیدانستم که در شرا ینم. شد یدهند، م یکه شعبده باز ها انجام م یهمان

 تواند مرا از مرگ نجات دهد؟ یم يزیتمسخرآم

که  يدو روز نیا یکردم،نه در واقع ط ینم يجا نشسته بودم و کار کیمدت مثل شبدر  نیتمام ا دیفکر نکن اما

 .بودم که از زمان خودمان آورده بودم ییکتاب ها يدور شوم مشغول مطالعه  يگذاشتند از اتاق گادفر

فرستاده شده بود و هنوز  درزیل ریبه سمت کشور به نظر توطئه گر د ناندیفرد ي ندهیدو روز هم نما نیهم در

 دنیدزد يسوخت و ساخت و همچنان منتظر فرصت مناسب برا دیبه هر حال با.بود دهیبه گوش مان نرس يخبر

مسموم را به من داده  یدنیکه نوش انهم یعنیرا  نالدیتازه رج!ماند و سپس فلنگ را بست اهیس يکتاب ورد ها

بودند که داشته به دستور  دهیقصر د اطیاو را در ح یبار همان شب مهمان نیگفتند آخر ینکرده،م دایپ یبود،کس

 نیکس در ا چیمانده بود و ه یمن حل نشده باق کیمرگ نزد يمعما يهمه .کرده یقصر را ترك م ویآنتون

انداخته بودند قبل از هرگونه  ریرا هم که در اتاق راسل گ يآن مرد.نداشت برقصر پهناور از چند و چون ماجرا خ

 !خفه کرده بود ریخودش را با زنج ییبازجو

 رونیسستت ب يها هیو نفست را ذره ذره از ر دیچیپ یدور گردنت م ر،یزنج کی...بود یشجاعانه و ترسناک مرگ

 !يمرده ا ،یدرد شکنجه و باز پس دادن اطالعات را تجربه کن يکه نخواسته ا نیکشد و بعد به خاطر ا یم

 حواست به منه؟-
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خواست  یدفعه م نیمرا به خودش جلب کند،البد ا يکرد حواس پنجگانه  یم یبود که غرولند کنان سع راسل

 !بدهد ادمیورد  کی يپاستا را به جا ي هیطرز ته

 !!!آره هست-

 !یبدم؛بهتره خوب گوش کن ادتیخوام  یرو م يقو يطلسم اراده ا هیدفعه  نیا نیبب-

 :بلندش را در هم گره زد و افزود يها انگشت

 !خودته يها تین يبرا واناتیاستفاده از ح يطلسم برا هی نیا-

در  بشیدست مشت کرده اش را از درون ج» !نزن غیخواهشا ج«و به همراه  بشیج يکرد تو دست

 .انگشت کف دستش قرار داشت کی يبه اندازه  یکوچک اهیآورد،مشتش را که باز کرد موش س

 :گفتم يآمد که فور یو مظلوم به نظر م یمامان يکف دستش به حد موش

 !چه قدر نازه!من يخدا يوا-

 :گفتم دمیمال یکه آن را به لپم م یدستم را جلو بردم و موش را با چهار انگشت گرفتم و در حال و

 اد؟یکه بهش ب میبذار یاسمشو چ-

 :مردد گفت راسل

از  یکی رون،مامانشیب دمیقصر کش اطیسوراخ موش ح يبگم که اونو از تو دیکنه با یم جادیا یتفاوت نیاگه ا-

 !ودهبدنام پس آب ها ب يموش ها

 نیکردن لپم با آست زیکه آن را به راسل برگرداندم مشغول تم نیرا بالفاصله از لپم دور کردم و بعد از ا موش

 :لباسم شدم ینخ

 !بده ادمیخب لطفا ورد رو -

 :کنان شروع به صحبت کرد خنده

اراده ات کامال واضح و مشخص  دیفقط با ستیکلمات ن انیبه ب يازین یعنیه،یورد اراده ا نیگفتم که ا-

هم اضافه  نویا.سراغ تو ادیفرستم ب یم زاكیذارم آ یموش کوچولو رو که اسمش رو م نیمثال من االن ا.باشه

دور از  دیره تازه اونم با یممثل موش و حشرات به کار  یفیفقط واسه موجودات ضع يجور ورد نیکنم که ا

 .يد یرو از دست م چارهیموجود ب اریفاصله اختباشه وگرنه بال يقو يبا جادو ییها طیمح

و پر از  اهیو با عجله سراغ من آمد و بدن س دیپر نییدست راسل پا يجهش از رو کیموش با  هیاز چند ثان پس

 :دیمال میرا به زانو فشیکث يمو
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 !یییییاَ-

راسل .زیعز زاكیحرکت از جانب آ ياز ذره ا غیموش را از خودم دور کنم،در میمال يکردم با ضربه ها یسع و

 رهیخ زاكیبه آ يبه طرز عذاب آور شیآرام کردن من باال آورد و سپس با چشم ها يدستش را به نشانه 

 .متوقف گشته و پس از آن به سمت راسل بازگشت زاكیآ.شد

 !حاال تو-

 :ذهنم شروع به صحبت با موش کردم در

 از اونجا که من جادوگرم  زیعز زاكیآ«-

 يخوب به حرفم گوش بد يمثل بچه ها دیو هم بات و

 اون پسر مو قرمز ي قهی يتو يخوام که بر یم ازت

 !یپشتش رو پنجول بکش یتون یکه م ییتا اونجا و

 »!افتهیزدن ب غیکه به ج یموقع تا

به من انداخت سپس دهانش را باز کرد و  دیبا شک و ترد یبلند شد و ابتدا نگاه شیپاها يپنجه  يرو موش

 د،یراسل باال کش یام 15مخملِ قرن  راهنیجهش خودش را از پ کیبعد بدو بدو به سمت راسل رفت و با 

سرانجام .را انجام دهد اش ينورد راهنیکرد تا راحت تر پ یاو فرو م راهنیپ یبافت نخ يرا تو شیناخن ها

 یکس هیراسل شروع به تکان دادن خودش کرد،حرکاتش شب.ه رد کردراسل وحشتزد ي قهیخودش را از درون 

پر از  یاو را درون چاه زایبه سان لبخند مونال يو بعدش با لبخند یرا بهش وصل کرده باش يبود که برق قو

 .یانداخته باش لیکروکود

 :کرد غیج غیکه راسل شروع به ج دینرس قهیدق به

 !اریب رونیب راهنمیپ يرو از تو والیه نیاالن ا نیهم!کشمت یم نیکاتر-

در نظر  شیرا برا وتنیکه حاال لقب ن زاكیآ زمیزدن،موش عز غیو ج دنیو شروع کرد به دور اتاق دو دیجا پر از

بهم  يخصمانه ا ستاد،نگاهیراسل از حرکت باز ا.تک فرش اتاقم سقوط کرد يلباس راسل رو نییگرفتم از پا

 :کنان به سمتم آمد دیانداخت و تهد

 ؟یرو به من ثابت کن یچ يخوا ی؟ميد یدونه طلسم ساده رو از خودت نشون نم هیگرفتن  ادی اقتیچرا ل-

 :زدم و پاسخ دادم يلبخند

 !میکه من چه دختر شوخ و باحال نیا-
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اما او از »!راسل الیخ یب«:یعنی دم،کهیکش میگلو يرو یالیو راست خ یخط فرض يانگشت اشاره ام را رو و

 دانست؟؟ یچه م یسمیگناهانِ مازوخ یزبان ب

. اتاقم یبرگرداند و راه افتاد سمت در خروج بشیج يفرش برداشت، تو يموش را از رو. کرد یعصب يا خنده

نگاه دشمن مانندش را  نیاز چهارچوب در گذشت و آخر.اش ور رفت تا توانست در را باز کند رهیبا دستگ یاندک

نکرده  يمن که کار بد!ودکسل کننده ب.وجش در را پشت سرش بستمحکم پس از خر یلیبهم انداخت و خ

 !گونه با من برخورد کند نیبودم که او بخواهد ا

از آن خارش  یکی دیبودم؛شا دهیرا به آن مال فیکث زاكیکه سهل انگارانه آ ییهمان جا قایبه خارش افتاد،دق لپم

 سکیخارش آور ر يکک ها ایوجود شپش  يم روتوانست یبود، اما هنوز هم نم ینیبه قول خواهرم تلق يها

 !کنم

توانست  یمواقع الزم گذاشته بودم،که حاال که گرفتار وسواس شده بودم م يپر از آب برا یاتاق سطل ي گوشه

 یوقت.صورتم شدم يمشغول شست و شو ادیبه سمت سطل رفتم و با وسواس ز. کمکم کند یدرست و حساب

و مالمت گر  دمیدست از شست و شو کش ستیگونه ام ن يبر رو یکروسکوپیموجود م گریحس کردم که د

 میپا يسوار کار يو چکمه ها یقرن پانزدهم يشلوار مردانه .اتاق چک کردم يگوشم  ي نهییخودم را درون آ

 رینداشت،غ یداد و فرق چندان یرا بهم م میاصل يبودم که حس لباس ها دهیهم پوش يمردانه ا یبود و بلوز نخ

از من گشاد تر بودند چون  زیو البته دو سا!یکم فقط.خنک تر از مال خودم بودند یها کم یکی نیکه ا نیز اا

 کی يشدند نه برا یدوخته م هیسرباز و شوال ایکشاورزند  ایکه  يمردان تنومند يبرا يلباس ها نیقاعدتا ا

 !درشت يبا استخوان ها یدختر گوشت

 قِیزخم عم نینکرده بودند و همچن یچندان رییشده بودند تا بحال تغ دهیکه بر شیپ ياز دو هفته و اند میموها

انگشتم را به  یوقت.که قصد خوب شدن را بکند نیمانده بود بدون ا یخودش باق يگردنم هم هنوز بر جا يرو

 یم یحس خستگ یهم اندک دند،هنوزیکش یم ریت شانیزدم هردو یشکمم م يرو يکبود نیزخمم و همچن

قبرم رد شده باشد بر  نیزم ياز رو یکه کس نیافتادم هنوز هم مثل ا یسوزناك م يآن سرما ادی یو وقت کردم

 یبود که هرگز از کس نیگرفتم ا ادیهم که  يگرید ينکته .بود یکه شب هول ناک یراست دم،بهیلرز یخود م

که !هم یقبول نکنم و البته خوراک یدنیبر لب دارد نوش یکوکاما مش نیریکه لبخند ش یکس ایشناسم  یکه نم

 !!!!خوشمزه بودند يسال ها نیدر ا یسخت يجفتشان کارها
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کار ...مرجع را خیکتاب تار ياز همان متن ها یکیحداقل  ای میپادشاه ده لیتحو ییشگویپ کیبود امشب  قرار

حفظ کردن چند  یکه الزم بود بکن يو تنها کار یداشته باش خیبود که امتحان تار نیا هینبود؛درست شب یسخت

کردم دارم سال  یکه حس م نیاز ا ریغکرد  ینم جادیا يادیمشکل ز.بود ناندیخط راجع به جالل و جبروت فرد

فنجان قهوه  کیبود درست مثل  یحس تلخ اما باحال...برم یم ادیکرده ام را از  یزندگ 21را که در قرن  ییها

را از  نتیفنجان قهوه ات خاطرات آغوش والد يهمراه با جرعه جرعه  يکه دار نیمثل ا ،درستيفرانسو ي

 .دوست دارند شتریافتخارت را از تو ب ي هیات خواهران ما خانوادهکه  نیو البته حس ا...يبر یم ادی

جا  نیکردم مادرم ا یاز همه آرزو م شتریکس که باشد،ب رم؛هریخواستم که در آغوش بگ یرا م یکی االن

اتاق پنجره را  يحس بد از هوا نیخارج کردن ا يگرفتم برا میداشتم،آنقدر بد که تصم يبد یلیبود،احساس خ

 .وارد اتاق شود يزییسرد پا يباز کنم و بگذارم هوا

خواستم از  ید،میسرد خودش را به صورتم کوب يکردم بالفاصله هوا رونیرا که باز کردم و سرم را از آن ب پنجره

 !کردم یامسال را دوره م خیتار يآن چرت و پرت ها دیها خالص شوم،اما قبلش با یمرگروز نیا

هم کپه شده  يتختم رو يرفتم که بر رو ییاز هوا را از دهانم خارج کردم و سراغ کتاب ها یپر شدت انیجر

نظرم را باز  مورد يدادم و صفحه  هیتخت تک ينشستم و به لبه  نیزم يرا برداشتم، رو نشانیبودند،باال تر

افتاده بود درون کتاب ثبت شده  عدب نیکه در ا یاتفاقات يمو به مو یعنیمرجع بود، خیکتاب تار نیا.کردم

آن  اتیجزئ دنید يکتاب هم برا نیدر ا يکرد یرا در آن جست و جو م يزیکه چ نترنتیمثل ا دیبود،فقط با

 .آمده بود یاول کتاب به صورت پاورق يکه صفحه  يخواند یرا م يورد دیخاص با خیتار

 :باز کردم و ورد را خواندم ینوامبر را کامال شانس 15 خیتار

 خفته در کاغذ کتاب يروهاین«-

دیکن ایمن گو يرا برا خیتار نیا اطالعات 

 خبر از اتفاقات دیبه ام دیده نشانم

 کنم یکه لمس م یآن چه در زمان هر

 که اطالعات نیا دیداده باشد،به ام رخ

 ».واقع شود نیفرزندان زم يبرا دیمف

آمد،اما  یتازه به نظر م یشدن کردند،جوهر به طرز مضحک دایدر وسط کاغذ شروع به هو يها از نقطه ا نوشته

تازه نگه داشتن تک تک  ياست که برا يجادوگر ياز همان حقه ها یکیهم  نیدانستم که ا یرا م نیمن ا
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واو به واو و آپاستروف به  مکرد یخواندم و سع يگریپس از د یکیسطر ها را .شود یاسناد به کار گرفته م

 .دیرس یممکن به نظر م ریبود و غ ییآپاستروف را حفظ کنم،که صد البته کار طاقت فرسا

 يشده بود که کم کم شمع ها کیقدر تار د،آنیشهر پهناور کش يخود را رو اهیس ریو حر دیشب فرا رس باالخره

 ...راهرو ها شعله ور شدند يشن و مشعل هاقصر رو

کس  چیتوان آتش را روشن کرد،در واقع ه یدانستم چگونه م ینشسته بودم،چون نم یکیمن هم که در تار و

به دنبال .امدیشاه ن شیاحضار من پ نیروشن کردن شمع ها و همچن يمطلق برا یکیساعت بعد از تار میتا ن

رفتم،تا در آخر  شیپ دیرس یتو در تو که در شب مرموز و خوف ناك به نظر م يراهرو ها نیدر ب اهیس شیمرد ر

خش دار معروف که  يصدا افتم،همانی ناندیمالقات با فرد يبرا یتاالر سلطنت يدر آشنا يخودم را جلو

 ویشد،آنتون یم دهیدر تاالر د يادیز یلیخ يما را به داخل دعوت کرد،شمع ها ستیبودم متعلق به ک دهینفهم

با  یمیمنتظر ورود من ماند،خانمانه تعظ ریسر پا و البته سر به ز مکنار پادشاه نشسته بود و راسل ه یصندل يرو

 :دامن نداشته ام کردم و بر پادشاه درود فرستادم

 !بزرگ ناندیدرود بر شاه فرد-

از  یاندک يشده درون تاالر با فاصله  دهیچ یفیرد يها یصندل يزد و با اشاره به ما فهماند که رو يلبخند شاه

 :و شروعع به صحبت کرد دیکش شیپر پشت و نرم قهوه ا شیبه ر یدست میکه نشست نیبعد از ا.مینیاو بنش

 !کدومتون ن،هریبد ییشگویپ کیقرار بود امشب به من -

 :خطاب به من گفت راسل

 .تو شروع کن ،اولیکت-

 :دادن کردم حیتوض تکان دادم و شروع به دییبه نشان تا يسر

 اتیکه مال یانییروستا ي لهیبه وس یشرق يدر مرز ها گهیروز د 4که  هیشورش يمن درباره  ییشگویقربان،پ-

 يکه موها نهیدونم،ا یکه من م يزیمرد ناشناسه و تنها چ هی ره،رهبرشونیگ یها روشون فشار آورده صورت م

هم هست،حدود  ده،جوونیرو به چشم ند دیکه انگار رنگ خورش يداره،طور دتریسف یلیخ یلیو پوست خ دیسف

 ست،اونین یسرکش واقع هیکه اون مرد  نهیبگم ا دیکه با يزیچ.تا هم بچه داره 4ساله،قد بلنده و کشاورزه، 25

 يبرا یتین چیقبل که اعتراض کرده ه يخانواده اشه و دفعه ها يغذا ي هیته يبرا شتریفقط به دنبال پول ب

 .حکومت شما نداشته ينابود

 :دیپرس ویآنتون
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 کدوم روستا؟-

 ]!1[تالوِر)...آمد ادمیبه  هیرفته،بعد از چند ثان ادمیفکر کردم،حس کردم که اسم  یکم...(آممم-

در عزت انگلستان  یدانستم که زنده ماندنش نقش بزرگ یبودم و م دهیمرجع د خیمرد را در کتاب تار ي چهره

شد،اگر  یکنم،زنده ماندنش فقط باعث قوت کشور م حیتوج ناندیفرد يکردم کارش را برا یسع نیدارد،بنابرا

شد،مردم آن روستا دست به  یم شتهک ناندیفرد ي لهیمرد ِ زال به وس-که قبال افتاده بود یاتفاق-مثل قبل

 یم جادید ابع نیا ي ندهیهم در آ يرییهر تغ.شد یزدند که باعث مرگ هزاران نفر م یم یمیعظ يشورش ها

 .خودم آمده بودم يبه من نداشت،چون من از بعد مواز یربط چیشد ه

ساخته  يمواز ياهایکه قبل از به وجود آمدن دن ییایدن یعنی(کردم  یم یکه من در آن زندگ يواقع بعد در

که  ییو بعد ها) ساخته شده بود يمواز ياهایکه قبل از به وجود آمدن دن ییایدن یعنی(بود  ی، بعد اصل)شده بود

بعدها به دست فقط چند نفر  نیاز ا دامکه سرنوشت هر ک یفرع يشدند،بعد ها یها به آن فرستاده م يدیتبع

بنگ  گیانفجار ب يشدند و هر کدام از لحظه  یبار ساخته م کیهر هزار سال  یفرع يشد،بعد ها یساخته م

 یم میبرا ایکوچک بودم مادربزرگ ناتال یلیخ یقبل از خواب وقت که ییاز داستان ها یکیآمدند، یبه وجود م

 یلیخ ایشده بود  دیپدرش تبع ایوقت به من نگفت که آ چیه ایبود،ناتال کیژوراس يگفت،سفر پدرش به دوره 

 !به آن جا رفته؟ یتفنن

 :افکارم را جامد کرد يراسل روانه  يصدا

ها رو تا زانو در آب فرو ] 2[هدها لوریو س ادیکه بر اثر باران م یلیپس زدن س يبرا یروش درست نیو مطمئنا ا-

تپه منتقل کنن و  هیبلند مثل  يجا هیبرداشت شده اشون رو به  يمحصورالت کشاورز ست،بهترهیبره ن یم

فرصت  شتریشب ب 15روز و  15 هک نیفقط بدون!رو که به بار اومدن هرچه زودتر برداشت کنن یمحصوالت

 .نیندار

 :کرد سیرا با زبانش خ شیاه لب

 !بوده باشه دیمف دوارمیام.من و خواهرم بود يها ییشگویپ نایا-

پاك کرد و  یرا با دستمال شیسپس لب ها دینوش يزد و از جام درون دستش جرعه ا يلبخند مچهین ناندیفرد

 :گفت

 رسه؟ یها چطور به دستتون م ییشگویپ نیخوام بدونم ا یفقط م.خوبه-
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ها به  نیا يبود،اما ناچار از همه  ندینا خوشا اریمن شخصا بس يکه برا يزیداد،چ یامر م يبو یاندک لحنش

 :دهان راسل چشم دوختم

 یموقع ای میآب غوطه ور يتو یصبح،وقت ي هیداره؛ممکنه قبل از خواب،در ساعات اول طشیبه شرا یبستگ-

 ...ما يآلبته برا!ساده اس...ادیراغمون بس میافتاد ریگ زیانگ جانیه یحت ایغمناك  يها تیموقع يکه تو

 :دیپرس ویآنتون

 قدرت برخوردار بودن؟ نیمادربزرگ و پدربزرگتون هم از ا-

 :را طرف چپ صورتش جمع کرد و گفت شیلب ها راسل

 !میدونست یداشتن ما نم یقدرت نیرفتن؛اگرم همچ ایمتاسفانه اونا قبل از تولد ما از دن-

 :کرد و لبخند زنان گفت لیچربش را با انگشتان بلندش به سمت راست متما يموها ویآنتون

 زیتونه دل انگ یشهر م يگردش تو هیرو بهتون نشون بده، یالقیی يها نیدنبالتون تا زم ادیامروز انگس م-

 .باشه

همه دروغ  نیا زد و نگاه عاجزانه اش را به من دوخت،انگار او هم مثل من از يا گانهیاما ب نیریلبخند ش راسل

عجزش از  صیبه نظر برسد،که چندان هم موفق نبود،تشخ یعیکرد طب یم یبود و سع زاریکردن ب ییو دورو

کند  یم یاز بار ها کتک خوردن سع دماند که بع یم یاش به کسان افهیدردسر بود،ق یچشمانش کامال ساده و ب

 .شوند یسالم به نظر برسند و هرگز موفق نم

 

]1[Talverشهیمثل هم. یالیاسم خ  

]2[Silver heads 

 

در بعد  يپر از اوراد مختلف به نقطه ا یسرقت کتاب يکرد انگار من گوشش را گرفته بودم و برا یرفتار م يطور

ما  میت ییجور ها کی يکردنش به عهده  نیحال بهتر نیکه ساختش و در ع يبعد!مقابل آورده بودم

 یول ندیآ یها به وجود م نیکه ا ددانستن یابعاد وجود نداشت،فقط همه م نیا يدرباره  یکامل زیمتاسفانه چ.بود

از جادوگران هر خانواده محافظت  یاست که توسط مجمع يبه آن ها ورد یروند و تنها راه دسترس ینم نیاز ب

قاعده  نیوجود ندارد و وجود ابعاد هم از ا يویدن يها دهیاز پد کی چیه يدرباره  یاطالعات کامل...شد یم

 .انجام دهم یجانب قاتیتحق یکم يدر مورد ابعاد مواز یاطالعاتکشف  يباشد برا ادمی!ستین یمستثن
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**** 

و  دمیدو یم نییبود نشسته بودم و با شدت باال و پا دهیکه قبال راسل خر یاهیپشت اسب س يرو!دار بود خنده

 ریهمه اش هم تقص!کردم یکه در محضر خدا انجام داده ام اعتراف م يده و نکرده ادر هر کلمه به گناهان کر

بود و مثل  دهیترسناك زده بود و کرکر کنان خند اهیکه به پشت اسب س يراسل بود،آن هم با آن لگد

کردم و آن  ینثارش م يجانانه ا یلیس دیرس یاگر دستم بهش م!شده بود رهیبر پشت اسب به من خ ركیرجیج

 !افتدیزدم که به التماس ب یبه ماتحتش م یعصبان يقدر مثل مادر ها

چهار  يمثل شالق و تکه تکه کردن بدن به واسطه  ییمجازات ها ستم،وگرنهیرحم ن یآن قدر ها هم ب من

 يبود که من با سرعت باد داشتم در دامنه  نیقابل حل ا ریغ يتنها نکته !کردم یاسب تنومند را انتخاب م

 !اسب را از دست داده بودم لرفتم و کنتر یم شیلغزنده پ يها نیوزم دیبا آن ارتفاع شد یالقیی يها نیزم

توقف اسب  يقدرتم برا نیکه بود افسار اسب را از دو طرف گرفتم و دهانه اش را با آخر یهر سخت به

و خصمانه  ستادیکرد و سپس ا یکنترل یکامال شوك زده شده،اول ترمز ب اهمیمشخص بود که اسب س.دمیکش

 !دیکش ههیش

 :بودنش مطمئن بودم نوازش کردم و گفتم زهیرا که حاال از پاک الشی

 !اس وونهید زم،راسلیعز] 1[تیدارك نا-

 ییگذاشته بودم،هم ابهت داشت و هم به گوشم اسم آشنا یکیتار ي هیبت من شوال لمیاز ف دیرا به تقل اسمش

 .بود شیآمد و قابل ستا یم

حالت خصمش  نیاز ا یدهانش بردم تا بلکه کم کیدر آوردم و نزد یبیاش کردم و ته س سهیک يتو دست

مضرات را هم  نیهم ياسب اجاره ا کی د،داشتنیرس یگر به نظر م انیو طغ یکاسته شود،به شدت عصب

 !اندرفتار کرده  تیکه هرکدام هرگونه که دل خواهشان بوده با دارك نا يمتعدد يدارد،صاحب ها

 ...یطفل!یـآخــــ-

 .بوسه زدم شیها الی ییباال يسرم را به پشتش چسباندم و چند بار به نقطه  و

 کت؟ يشد وونهید-:

 يمرگبار مناسب تپه ها يها یشوخ نیکه ا ردیبگ ادی يبعد يدفعه  ده؛تایزمان مرگش فرا رس!راسل اوه

 !کند یدهد و هم خودش را دچار روح سرگردان من م یو هم سر من را به باد م ستیبلند ن نینچنیا

 !قبل از قتل انجام بدم شنیتیکنم مد یم یدارم سع...نه راس-
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 ماریکه ب شیزدم و شروع به تاختن به سمت راسل واسب سردر گم قهوه ا تیدارك نا يمحکم با پا به پهلو و

کرد از دست من  یآمده بود سع شیپ نعلش يبرا یزد و انگار مشکل یاسب که شل م.کردم دیرس یبه نظر م

اش را گرفته  قهیخودش بجنبد  بهکه راسل  نیبه او نداد و قبل از ا یفرصت نیکوچکتر تیفرار کند اما دارك نا

 .شل کنم ایرا تنگ  نیز يتکان تسمه ها یحداقل با اندک ایاسب واژگونش کنم  يداشتم از رو یبودم و سع

 :انگس از پشت سر داد زد!راسل يرحمانه  یب یشوخ ينه به اندازه  یداشتم ول یخطرناک رفتار

 ؟یبرادرتو بکش يخوا یم!تمومش کن-

 قهی!!!دمیدومم دست کش يشدم و از کار فوق احمقانه  مانیاما پش »ستیپسره برادر من ن نیا« میبگو خواستم

 میکه از آن آمده بود يریمت مسبه انگس انداختم و تازان به س ینیاش را خرخر کنان ول کردم و نگاه آتش

 !درصد کی یمجازات نشدن راسل عادالنه نبود،نه حت قتایحق.بازگشتم

تفاوت و  یها ب زیچ یلیمثل من را که نسبت به خ یکس یکرد،حت یرا مسخ م یاطراف هر کس يبایز مناظر

شده  دهیپوش یشد،جنگل یم دهیارتفاع سرد و ترسناك د نیکه از تپه و در ا ياوقات حواس پرتم،منظره ا یگاه

درنده  واناتیپر از ح دیجنگل است و با اشد،انگار نه انگار که آن ج یم دهیدر آن د یبود که کمتر آثار زندگ خیبا 

 ...کاه باشد ریخو و آب ز

هوا باالخره انگس و سربازان همراهش ما را به قصر باز  نیمان در ا ینیزدن آب ب خیاز چند ساعت  بعد

 .شدم ییدو سرباز به اتاقم راهنما یم که با همراهگرداند؛من ه

هنوز آن قدر  یگشت و گذار در قصر را هم به ما داده بودند ول ياجازه  یشد؛حت یپشت سرمان قفل نم گرید در

 ییشگویکس از صحت پ چیبخواهد جواز گشت و گذار در شهر را به ما بدهد،چون ه یکه کس میمعتمد نبود

 نیفقط ا!دانم یام باشد نم هروزان یاز زندگ یخواست بخش یم یکردن تا ک يقش بازن!نداشت یما اطالع يها

احتماال جان من در دستان جادوگر  م،االنیگفت ینم-شود یکه باعث عذاب وجدان م-همه دروغ نیکه اگر ا

 !ام باز گرداند يویدن يها ییهم وجود نداشت که بخواهد مرا به دارا یبد اخالق راسل بود،و کس ي هیسا

هارا هر  نیا« جست و جو کتاب  یام رفتم و پس از اندک یسراغ کوله پشت نیام سر رفته بود بنابرا حوصله

 يرا در شکمم جمع کرده بودم مشغول مطالعه  میکه زانو ها یکردم و در حال دایرا پ» بداند دیبا يجادوگر

 .پاراگراف به پاراگراف کتاب شدم
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 یکتاب اوراد حت م،آنینشد کیقدم هم به هدفمان نزد کیما تا حاال ...سراغم آمد یمختلف بعدش افکار قهیدق 5

با  یچه برسد به برداشتن کتاب میورود به کتابخانه را نداشت يما اجازه  د،چونیرس یهم دور به نظر م کیاز نزد

 !یتیامن يآن ها استراتژ

 میهست) یجعل( شگویخبر داده که ما پ درزیل ریکه به کشور د یقطعا تا حاال همان:يگرید زیسراغ چ دیپر فکرم

سوء قصد از طرف  نیخبر دهد،همان طور که ممکن است ا زین ناندیدشمن فرد ياز کشور ها یلیتوانسته به خ

تواند از طرف  یم ناندیقدرت از فرد نپس گرفت يهم برا يبعد يبوده باشد،سوء قصد ها و دردسر ها درزیل رید

 .است يساده ا يمقوله !باشد يگرید يکشور ها

 گرمیخواهرم ازدواج کرده است؟خواهر د ایکه آ نیدر مورد ا يدرباره خانواده ام بود،حس کنجکاو میبعد فکر

 یمانیدهد؟مادرم ناراحت است؟پدرم احساس پش ینشان م یرفته ام چه عکس العمل ششانیبفهمد من از پ یوقت

 ینشان م یمهمش را کش رفته ام چه عکس العمل يتا از کتاب ها 4بفهمد  یندارد؟مادربزرگم وقت

با  ياحساسش را پشت لبخند تیکرده با جد یاز اوقات سع یلیمثل خ ایمانده است  یدهد؟پدربزرگم عصبان

 .دانستم یکدامشان را نم چیکه جواب ه یسواالت جالب!پنهان کند؟جالب بود دشیدندان ها سف

 ....شدمـ یخالص م یگروزمر نیاز ا دیبا

 !بـــوم-

 

]1[Dark Knight 

 

برخورد  کیخواست پنجره را باز کند،  یشد؛ انگار م دهیپنجره کوب ي شهیمحکم خودش را به ش یلیخ يزیچ

باز شود و به  یمحکم تر بود و باعث شد پنجره مقدار کم یکی نیباز شد،ا یبار قفل پنجره اندک نیو ا گرید

 .د بدهدورو يسرد اجازه  يهوا

به درون اتاق پرتاب شد و سپس سرما خودش را مانند  یاهیهوا بلند شدم و پنجره را باز کردم که جسم س یب

 .به دنبال او وارد کرد یموش

بود؛در واقع  اهیس ياز پرها يدهم، توده ،انباشته ا صیمقابلم را تشخ اهیس يکمک کرد تا توده  شتریب دقت

با خودش  شیرا بسته به پا یبود که تکه پوست یکز کرده بود،کالغ نیزم يبر رو میپاها يکه روبرو يزیچ
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از جانب من  یهر حرکت اضاف ابه خود گرفته بود و مطمئن یبا ترس خم شدم،کالغ حالت تهاجم.کرد یحمل م

 .شد یاز انگشتانم م یکیشدن  یموجب زخم

باز کردم،بعدش سراغ تکه  اریرا با تالش بس کورش يلغزاندم و گره  شیدور پا یانگشتانم را به دور نخ کنف آرام

 :پوست ثبت شده بودند خواندم يرا که رو یماهرانه اش را باز کردم و کلمات يِپوست رفتم،برش داشتم،تا ي

از حد  شیمواظب اعمالت باش؛کمک ب!مارو نه یول یاحمق رو گول بزن ناندیفرد یبتون دیشا!يجادوگر هیتو «-

اداره بشه  یقیبعد به دست افراد ال نیا نیبذار!شه یبعد موجب مرگتـــون م نیو بر هم زدن ثبات ا ناندیبه فرد

دست از اطالعات دادن  ایبا خودتونه، تخابکم سن و سال؛ان يکنن،نه شما بچه ها نییو سرنوشتش رو اونا تع

 »!شه یم يزود خون از گلوتون جار یلیخ ای نیبردار ناندیبه فرد

قابل درك  ریو غ بیعج یبه شکل ترسناک ،بلکهیخیداشت و نه تار یجا تمام شده بود،نه اسم نیدر ا نامه

 یحت ایبوده؛ يدر مورد جادوگر یبا اطالعات کاف يفرد نیقینوشته ها را ثبت کرده به  نیهرکس که ا!بود

 ناندیشدن فرد رتمندخواهد از قد یم یکیدهد،انگار  یتوطئه م يبو زیهمه چ!جادوگر بوده کیخودش 

که انجام داده به  ي،در واقع کار)هر که که هست(به جادوگر ها نبوده هیکند،عملکردش که تاکنون شب يریجلوگ

 .شدت محافظه کارانه و مرموز بود

 !و البته هوشمندانه-

 آن دیشود،با یآمده اضافه م شیزمان پ نیکه در ا ییهم به خطر ها نیا ياحتمال قو!است هوشمندانه درست

که به دور کمرم بسته شده  يا سهیاش تا زدم و درون ک هیپوست را مثل حالت اول.دادم یرا به راسل نشان م

 .شدم رجکوباندم و سپس از در اتاق خا سهیک يبود گذاشتم،چند بار کف دستم را رو

خودم را به در کردم و  یبلند سنگفرش ها را ط يمتر با مال من فاصله داشت،با قدم ها 10اتاق راسل حدود  در

 میتخت ن يرو شیبعد وارد شدم،راسل سرجا يا هیکه منتظر پاسخ باشم ثان نیرساندم،در زدم و بدون ا یچوب

 :شد و گفت زیخ

 شده؟ يزیچ-

راسل .جلو آمده اش انداختم يدرون دست ها يکردم و نامه را در آوردم و فور سهیعجله دستم را درون ک با

در  شتریب شیباز کرد و چشمانش را به خطوط نامه دوخت،با گذشت هر لحظه اخم ها یکی یکیپوست را  يتاها

 :شد رهیانداخت و شکاکانه به من خ يرفت؛در آخر هم نامه را به کنار یهم فرو م

 !میکه ما جادوگر یگفت یک ؟بهيکار کرد یتو چ-
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 :گفتم مردد

 ...نگفتم يزیچ یخورم به کس یقسم م!نکردم يمن کار...من-

 :صورتم تکان داد و گفت يبار جنس لَختش را جلو نیرا دوباره برداشت و ا هنام

 اطالعات از کجا اومده؟ نیپس ا-

 :تکان دادم و سپس گفتم يخبر یب يرا به نشانه  سرم

 .نخ به پاش وصل بود هیبا  نیکالغ پنجره رو باز کرد و خودشو انداخت تو،ا هی-

 :بست و گفت تیچشمانش را از عصبان راسل

 م،هریکه هست،االن من و تو در خطر یکنه؛هر ک یما توطئه م ه،واسهیما چ یواقع تیدونه که ماه یم یکی-

 نیتمام نقشه ها با ا!ببره يشهر به جرم جادوگر دونیسوزونده شدن در م يو مارو برا ادیب یکیلحظه ممکنه 

 !زهیر یحساب به هم م

 !ترسوندن ما باشه يبرا يحقه باز هیممکنه فقط -

 :پاسخ داد ظیرا از من برگرداند و با غ شیرو

!!! ترسوندن بوده؟ابعاد؟؟؟ يکه فقط برا یفکر کن یتون یکه از ما داده،چطور م یهمه اطالعات کامل نیبا ا-

 زیچ میمن و تو هم که جادوگر یدن؟؟حت یم ییچه معنا يعاد يانسان ها يبرا نایا!!ابعاد؟؟ تیریمد!! جادو؟؟

 !!کنه تیخواد مارو اذ یکه م یکیچه برسه به  میدون یدر مورد ابعاد نم یدرست

 :تکه پوست را درون دستم گذاشت و گفت.نا باورانه سرش را با شدت تکان داد و

که  هیزیچ نیهمچ ایجادوگر  هی ادیکه هست احتمال ز یک م؛هریمحتاط عمل کن دیلحظه به بعد با نیاز ا-

مثل دخمه که  يبسته ا يجاها هی يتو دیره،بایرو بگ میرو که ما ازش استفاده کرد ییتونسته امواج وردها

 .میرو انجام بد مونییجادو يده کار ها یرو عبور نم يانرژ

 :تخت نشست و چند بار بر رانش ضربه زد و گفت يرو

 ناندیفرد يز دشمناا یکیبا  ایدشمنه؟ ناندیبا فرد دیم؟شایبه پاشاه کمک کن دیدونم چرا گفته نبا یفقط نم-

در  ناندیفرد شرفتیوجه پ چیآدم به ه نیکامال واضحه که ا!درزیل ریمثل پادشاه د کیمثال !کنه؟ یم يهمکار

به  شیپادشاه و دسترس شرفتیهم از پ دیشا...شه یعوض م ندهیدر هر حال آ ره؛چونیپذ یرو نم يا نهیزم چیه

 ياشاره ا چیه یعنیرحمانه، یب نیچن نیاونم ا!به مرگ کنه؟ دیمارو تهد دیچرا با یترسه؟؟ول یم میحج یقدرت

 ...دونم ینشده؟نم میمجازات بش ایسوزونده  ناندیکه ما قراره توسط هر کدوم از افراد مربوط به فرد نیبه ا
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 :سرم را خاراندم و کنار راسل نشستم و شروع به صحبت کردم پوست

 شرفتشیدشمن داره که از پ يسر هیهم  ناندیکه جون ما در خطره،فرد نیعالوه بر ا...واضحه يزیچ هین،یبب-

 هیبعد  نیدونن که ا یو م میجادوگر نیدون یم،میاومد گهیزمان د هیدونن که ما از  یدشمنا م نین،ایعصبان

وره د هیآدم قدرتمند از  يسر هیاگه  ایه؟یچ فیاز زمان ما اومده باشن تکل ه؛اگهیاطالعاتشون اساس!هیبهد فرع

 م؟یدرباره اش بگ ناندیبه فرد دینبا یراست...ممکنه مگه نه؟؟؟؟ نایا يپر ابهت باشن چطور؟همه  ي

 !معلومه که نــه-

نامه آن  نیرا حل کند،ا يا رهیقاتل زنج کی يخواست پرونده  یحالت متفکرش را حفظ کرد،انگار که م راسل

 يکار چاره ا نیا يبرا میدانست و ما مجبور بود یم یکیبود که  نیارزش توجه نداشت اما مهم ا دیکه با يقدر

گرفتن جان و  يبه باز متینه به ق یبود ول ندیخوش آ ییم،ماجراجویخواست ینم یدردسر اضاف م،مایکن دایپ

وردهارا داشت  نیو آن هم به دست آوردن آن کتاب که قدرتمند تر میهدف داشت کیسرنوشتمان،ما فقط 

 دهیهمه دردسر کش نیا میشده بود کیتا االن که فقط دو قدم به هدف نزد یبود،گفتنش آسان بود ول

 !يبعد يبه حال قدم ها يوا گریم،دیبود

 ییهمه ماجراجو نیاز ا ایشود؟آ یط هیکه آن چند قدم مجهول الهو دیآ شیپ دیبود که چقدر دردسر با نیا سوال

 برد؟ میجان سالم به در خواه

 !و منتظر بود دواریام دیبا فقط

فقط !آورد یکه انتظار با خودش م یداد،و هم عواقب یانتظار خوب داشت مارا زجر م یول ستمیرا مطمئن ن دیام

که  ادیز جانیه قتیکه مثل روز روشن بود حق يزیبود،تنها چ مانیرو شیپ یدانست که چه اتفاقات یخدا م

 !قلب مضر است بود يبرا

************ 

شوم و  یلیخ زیهمه چ!از او هم يخبر نیکوچکتر یهنوز باز نگشته بود،حت ناندیرسان فرد غامیروز گذشت و پ 4

از گور -آن ها ينه همه -آتش ها شتریشد در هوا احساس کرد،قطعا ب یرا م انتیمرگ و خ يبود،بو بتیبد ه

ممکن  ریرفتند؛غ یفرو نم نیو در زم ندشد یرسان با سه همراه آب نم غامیپ کی! شد یبلند م درزیل ریپادشاه د

 !بود

داد،انگس هم که  یکه حس مبتال بودن به وبا را به من م یکرد،حرکت یم يبود که راسل از من دور يروز چند

کمک به  يبرآمده برا يبا عضله ها دهیلشکر کامل از افراد ورز کیبا  ویآرام کردن شورش رفته بود،آنتون يبرا
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شد،چه  یمن ظاهر نم دید دانیدر م کالهم که  ناندیخانه رفته بود،فردرود انیو طغ لیکشاورزان قبل از س

 !قبلش و چه بعدش

هم  واریحرف زدن با در و د یکه حت ياز خانواده را نداشتم،طور يو دور ییوقت مثل حاال احساس تنها چیه

 ...ساله 5-6 يمثل بچه ها یالیدوست خ کیسرگرم کننده بود،چه برسد به ساخت  میبرا

سر  ییجورها کیانگس  ابیکردم در غ یم یرفتم و سع یم شیقصر داشتم پ يکنان در راهروها زیو خ جست

عنصر  یداشتم و اندک ازیشانس ن یدر کار نبود فقط کم يهوشمندانه ا ينقشه  چیاورم،هیاز اسرار کتابخانه در ب

 ي هیزاو دم،سریکه رس انهابخکت يبه راهرو.که هر دو از قبل در وجودم چمباتمه زده بودند يکار یمخف

سرباز در راهرو  12افتد با خبر شوم، یکه در راهرو م یاز اتفاقات انهیو سرم را کج کردم تا مخف ستادمیا شیانحراف

تا  ستادمیرفتند،خوش حال و خوش شانس ا یم شیهمان خروج ایحضور داشتند که داشتند به سمت ته راهرو 

تا وارد کتابخانه  دمیکش نییرا پا رهیکردم و دستگ یمتر مانده تا در را ط 20سربازان از راهرو خارج شوند،سپس 

 .شوم

در داشتند به  يرو دیدر قفل بود و سه تا سوراخ کل...اما انگار که نه انگار...نییباز پا...نییچند بار پا...بار باال چند

از  دیبا دیهم نکرده بودم،شا اعتراف کنم که اصال به قفل بودن در فکر دیکردند،خب با یم یمن دهن کج

کردم،کف دستانم  یداده بود استفاده م ادیقفل به من  اعباز کردن انو يروز قبل درباره  3که راسل  يهمان ورد

قفل را به حرکت در  يکردم با ذهنم از تمام چرخ دنده ها و تکه ها یرا صاف کردم و رو به قفل گرفتم و سع

 .آورم

 يشتریب يرویکردم ن یشد،سع یکه کردم باز نم يهر کار د،امایبه گوش رس ینییااز قفل پ یتلق تولوق يصدا

کرد  ییقفل صدا.حرکت سرعت گرفت نیشروع به زق زق کردند،ضربان قلبم هم با ا میها قهیوارد قفل کنم،شق

 .و باز شد

 یچند قفل از هوش م نیاگر به خاطر باز کردن ا یرفتم،حت گریرا پاك کردم و به سراغ قفل د میشانیپ عرق

هم کمکم نکرد،مجبور بودم از  میداشت مرا بکشد؛جادو یقفل انگار سع یکی نیا.نداشت یرفتم هم تعجب

 :رمیبگ يدر هوا انرژ يجار يروهاین

 جادو،جادو،جادو«-

 خودت را به من برسان یکه هست هرجا

 از جنس خودت یانسان ياری يبرا
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 تکان بده لوالهارا

 ببر و نیضد را از ب يها روین

 »...را باز کن قفل

رفتم؛مقاوم  يبرگرداند سراغ قفل بعد يهوا رو يکه جادو نیقفل هم باز شده بود،قبل از ا نیو ا يگرید يصدا

 .تر بود ریگ يو انرژ گرید يتر از آن دو

 یسرباز ها داشتند بر م.دمیخودم شن یکیجفت قدم را در نزد 12 يو دار باز کردن قفل بودم که صدا ریگ در

 چیمن ه.که از آن آمده بودم یبه سمت راه دنیقفل را به حال خودش رها کردم و شروع کردم به دو!!!گشتند

و من  ردیو مچ مرا بگ دیایب یکیکه  نیمانم و منتظر ا یجرم نم يآخر در صحنه  ي قهیها تا دق لمیوقت مثل ف

شود که اکثر مواقع چه در  یمن محسوب م يحفظ بقا ياه هااز ر یکیهم  نیا.شوم یبخواهم حاشا کنم نم

 .مدرسه و چه در خانه کارساز و به جا بوده

حاال نوبت پنجره .خودم را با عجله درون آن پرتاب کردم و در را محکم پشت سر خودم بستم دمیاتاقم که رس به

 ییبار با ضربه ها نیهمان دفعه اما ا درست مثل.که به گوشم آشنا بود مرا بترساند ییضربه ها يبود که با صدا

با  نیدر زم میپا يدر جلو يزیجالب و سپس چ یخرچ خرچ.شهیترك برداشتن ش يتر و صدا بیدو برابر مه

 .شدت فرو رفت

با .نبود يگرید زیهرچ ایاز پرنده  يبه آن وصل شده بود،خبر يچشم نواز که تکه کاغذ ییبا جال يخنجر

 :تکه کاغذ را از آن جدا کردم و آثار جوهرش را خواندم.خم شدم و خنجر را برداشتم اطیاحت

خودت نگه دار چون هر لحظه  شیخنجر رو پ نیا.به تو و اون پسر مو قرمز يزیاز هر چ کتریم،نزدیینجایما ا«-

هر صورت انتخاب  د،بهایما به کار ب يبرا دمیشا!که یدون یم...ممکنه که الزمت بشه...میایممکنه ما سراغتون ب

خودش  يو مرگ خودش با پا نیکه همونجا بمون نیا ای نیو بر نگرد نیاز اون قصر بر نیتون یبا خودتونه،م

 »دنبالتون؟ ادیب

خنجر را دستانم فشردم و با دو از اتاق خودم به اتاق .کرد خیبدنم را س ينامه موها يدر انتها يلبخند صورتک

خر و  يصدا.خودم را در اتاق انداختم یادب نیکوچکتر تیدر هم نزدم بلکه بدون رعا یبار حت نیا.راسل رفتم

 :دیاز خواب پر یعصب یپف راسل به ناگاه قطع شد و سپس با حرکت

 .بودم دهیمن خواب!یهـــ-

 :دادم گفتم یکه خنجر و کاغذ را به او نشان م یتخت نشستم و در حال يرو محکم
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 .اتاقم انداخت تو يز پنجره ا نویا یکیاالن  نیراسل،هم-

که از شکل خنجر  يزیتنها چ.دینرس يا جهیشد اما به نت یخوانده شد و خنجر توسط راسل موشکاف نوشته

تار مو را در حالت سقوط  کیتواند  یبود که از نقره ساخته شده و آن قدر برنده است که م نیشد ا رشیدستگ

خود را حفظ  يخونسرد يبعد يکرد که تا سرنخ ها شنهادیراسل پبودند،اما  زیکلمات وحشت انگ نیا دیشا!ببرد

آخرش هم .شد  ینم يزیبود و مصمما باعث چ شنهادیپ کی نیباز هم ا.میباش تیاهم یکلمات ب نیو به ا میکن

که  شیپ يو همراه با خودم به اتاقم باز گرداندم؛مثل دفعه  دمیکش رونیانگشتانش ب نیکه خنجر را به زور از ب

 چیانگار که ه.نبود شهیبا ش نیسهمگ ياز آن برخورد ها يدفعه هم اثر نید،اشده بو دیکالغ از وسط اتاقم ناپد

 .باشد افتادهین یاتفاق خاص

من به آرامش  د،روحیپس از مرگ،فقط شا دیشا.کننده ام فرو رفتم دیبالشتم گذاشتم و در افکار نا ام ریرا ز خنجر

 يزیانگشتان دستم پنهان بوده،تنها چ نیب یحت ایت،یموها نیپشت گوشَت،ب يخطر شهیابد،همیدست  یموقت

 کیکه  نیرفع و رجوع وجود دارد،و ا يبرا يخطر شهیبود که هم نیگرفتم ا ادیجادوگرها  نیب یکه از زندگ

 وقت چیه نیاحتماال منظور ا!وقت چیه...رسد یکامل نم تیوقت به امن چیه-فیو چه ضع يچه قو-جادوگر

 .شود یشامل مرگ نم

راسل را مجبور ...باعث سوء تفاهم آرون شدم...اشتباه گشوده شد ياز منفذ میجادو...تمیترب يشدم برا دیتبع...من

پدرم و مادرم را سر افکنده ...بدهد ادیبودند به من  یمعن یکردم با هزار قسم و قول ورد ها را که گاها ب

ام  دهیدراز کش یمعن یلحاف ب نیا ریحاال هم که ز...ها از خودم دور کردم لیمادر بزرگ و پدربزرگم را ما...کردم

 !ببرد خیتا ب خیرا ب میاتاقم ظاهر شود و گلو یدر وسط قال يا بهیدهم که غر یاحتمال را م نیو هر لحظه ا

قبل .من باشم دیآن شا رد؟؟خبیبم دیکه در تبع دیا دهیرا د یتا حاال کس!!!!!که من ندارم يا دوارنهیام یزندگ چه

که تا  يبخوابم و افکار مرگ شجاعانه ا یبهتر است کم یخواب یاز مردن به صورت بزدالنه از شدت ب

 .رفتم را کنار بگذارم شیکینزد

********** 

 .برف آمده بود مانیبود و تا زانو یگذشت،هوا سخت سرد و زمستان یماه از ساکن شدنمان در قصر م کی

 نییاتاقم پا يگوشه  یصندل يقصر پرسه بزنم،از رو يدر راهرو ها یودم که کمبود و من هوس کرده ب شب

سرم  يتخت برداشتم و رو يرا از رو میقرمز رنگ گذاشتم،پتو یصندل منگاهینش يو کتاب اورادم را رو دمیپر

دفعه  نیگرفتم ا میرفتم و وارد راهرو شدم،تصم رونیکنان از اتاق ب زیو جست و خ دمیچیانداختم و دور خودم پ
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قسمت از  نیا.بود فتادهیکه تاکنون گذرم به آن ن ییجا یعنیچم،یاز سمت راست بروم و بعد هم به چپ بپ

آب شده  مهین یبا شمع یشمعدان.چمیمجبور شدم پتو را محکم تر به دور خودم بپ.راهروها فوق العاده سرد بود

صورتم به  يرا که در جلو میرد شد که توانستم نفس هاکم کم آن قدر س اهو.برداشتم و به سمت ته راهرو رفتم

 نیکرد که در آخر ا یاعالم م ییجورها کیو  دیلرز یم فیشمع خف يشعله .نمیشدند را بب یم لیبخار تبد

 .وجود دارد رونیبه ب یراهرو راه

وارد شده  يگرید يایبود که به دن نیا هیشد،درست شب مین دهیراهرو د نیدر ا یبود که نگهبان نیا بیعج

 ...مشکوك بوــ!تر و مرده تر کیتار...تر ،سردیباش

آمد با لحجه  یکه شجاعانه به نظر م يبم و مردانه ا يزد و سپس صدا خونکیپتو به من س ياز رو يزیت یش

 :گفت

 .یش یکه در دستته رو رها کن وگرنه کشته م زیبچرخ و هر چ-

که  ییطال يچهار شانه با موها يدم،پسریبه سمت صدا چرخپتو را ول کردم و پنگوئن وار  يگوشه ها!اوهـــ

با  زیآم دیرا در دست چپش گرفته بود و تهد يپر تاللو بلند ریبود و شمش دهیچیرا به دور زره اش پ يشنل قرمز

 .تواند خطر ناك باشد یم رشیشداشت به من بفهماند که شم یسع انهیزد و ناش یم خونکیآن به من س

 :من دستپاچه شد و گفت يحق به جانب و لب کج شده  ي افهیق دنید با

 !ستین یخروج يپرسه زدن در راهرو يبرا یاالن موقع خوب-

 :باشد گفتم يمسئله عاد نیکه انگار ا يطور.بود نیهم!یخروج يراهرو

 .خواستم یقصر نمور م نیا يقدم زدن تو یمن حوصله ام سر رفته بود و کم ست،اماینه ن-

 :و گفت دیرا عقب کش رشیشنا مطمئن شم پسرك

 !شناسم یاما من شما رو نم دیببخش-

 :به کمر گفتم دست

 !!بکشم؟؟ ریشه که روت شمش ینم لیدل نیا یشناسم ول یمنم تو رو نم-

 :سرش را خم کرد و با احترام گفت یرا غالف کرد و اندک رشیشمش

 .ارتش شدم يبرا میهستم،تازه وارد کار آموز] 1[کوالسیمن ن-

 :و گفتم دمیچیرا دوباره به دور خودم پ پتو

 .مهمون پادشاه هستم یعنی...شـیصدام کن و من پ ینم،کتیمنم کاتر-
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 .دمید یآموزش لدیبرادرتون رو در ف شیچند روز پ-

 :پرسم یلحجه نداشت؟از خودش م چرا

 ؟يندار نجارویمردم ا يتو چرا لحجه  نمیبب یه-

 .ستمین نجایچون من اهل ا...خب-

 نه؟پس کجا؟ جانیا-

 .هیو پدرم سلوان نجاسیمادرم اهل ا!البته سلوآنِ سلوان که نه!!سلوآن...امممممم-

 .میاوه پسر ما هموطن-

 :اش را خاراند و با عجله گفت قهیشق کوالسین.را ثابت کرد يزیشد چ یداد،اما نم یبو م هیقض نیا

 .برم دیمن با-

 دیراهرو ناپد یکیادبانه به من کرد و در تار یباشند پشتش را ب نیسنگ شیبرا شیکه انگار زره ها يبعد جور و

 .شد

 »!!!میش یم یما با هم زوج خوب«!بود،هاها يا ینیب شیقابل پ ریو غ بیعج پسر

 .که آمده بودم باز گشتم یرفتن منصرف شدم و خودم را جمع و جور کردم و از راه از

 ...همان کنترل نفس است ياوقات کنترل کنجکاو یگاه

 

]1[Nicholas 

 

***** 

و به آن سمت تخت  ختمیدستش گر ریرا بلند کرد تا آن را در گردنم فرو ببرد اما من فورا از ز خنجر

قلبم .دمیتخت پر گریتخت رفتم و به طرف د يباز هم رو یطرف تخت آمد ول نیکرد و به سمت ا یدم،غرشیپر

 :زدم غیج.دارد جوددر خونم و يادیز نیداشت ثابت کند که آدر نال یو سع دیکوب یام م نهیتند در س

 !کـمــک-

 :دمیبعد پرس یاندک و

 ؟یهست یتو ک-
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 يخنجر نقره را تکان داد و پشت سر من از رو گریصورتش کرد و بار د يدستمال رو ریاز ز يخفه ا ي خنده

بلند خودش را قبل از من به در رساند و مانع  ياتاق رفتم،اما او با گام ها یهم به سمت در خروج د،منیتخت پر

 :زد و گفت يپوزخند صدادار.خروجم شد

 ؟يفکر کرد یچ-

 شینما یبا حرکت.شد یبود و باعث رخوت م د،ترسناكیرس یدور تر به گوش م لومترهایانگار که از ک شیصدا

ده کنان به سمتم و خن دیخراش يریج ریج يدر را با صدا یانگشتانش لغزاند و تن چوب نیخنجر را ب

سواالتم را قبل از  يقصد کردم که همه .تکارانیجنا شتریب يزد،همانطور که چشم ها یآمد؛چشمانش برق م

 :مرگم از او بپرسم

 ؟یمنو بکش يخوا یچرا م-

 :قفل شدن کرد يپشت سرش صدا درِ

 نیگورتونو از ا میگفته بود- تو و اون پسره-بود همون موقع که بهتون ،بهتريدر آر نجایچون قرار نبوده سر از ا-

 !نیذاشت یما م يبعد رو به عهده  نیو کار و بار ا نیکرد یجا گم م

 صیکه فقط چند کلمه از آن را تشخ يخفه ا يو سپس صدا دیبه در به گوش رس يزیشدن چ دهیکوب يصدا

 :دادم

 ...ك ــــــ باز کن یکت ـــــ خواهش م-

دورگه  يدر گوشم نواخته شد و سپس خنجر به قصد دعوت مرگ باال رفت و بعدش صدا يصدا دار پوزخند

 :گفت

 .خون مقاوم اد،یدردسر سراغتون م یمرگ راحت و ب هی يبعد ياخطار بود، دفعه  نیآخر نیا-

دانستم که از هوش نرفتم،  یفرو رفت؛ م یکیدر تار زیباشند همه چ دهیبه دور سرم کش یاهیس يکه هاله  انگار

 یافتادم و با غم فراوان نیزم يدر واقع واقعا کور شدم، از ترس بر رو...يکور هیشب يزیفقط چ! نمردم یحت

درد » من« يِبود که کور بیعج افتد،ینفر اتفاق ب کی يتواند برا یاست که م يزیچ نیبدتر دنیضجه زدم، ند

زدم،خارج از  هیگر ریز يبلند يبا صدا. یاهیشد در س یاش خالصه مهمه ...نه از آن ها ینداشت، درد داشت ول

 دمیدانستم کف اتاق است دراز کش یکه از قبل م یفرش يشکم بر رو يرو! نه!! ؟؟يکور.تحملم بود يآستانه 

 نگونهیبهتر از ا یلیبد بود،مرگ خ. ختمیمهابا اشک ر یفرش فرو کردم و ب یپشم يو صورتم را درون پرز ها

 .معلول شدن بود
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خواست در را باز  یم یکه کس د،انگاریرس یشدن چوب به گوش م دهیکوب يدر،صدا يپشت سرم،از ورا از

 !مهم نبود گرید.کند

 .افتیام شدت  هیگر

چشمانم  یو عدس ه،مردمکیرا از صلب اهیس يخواستم هاله  یدر آن لحظه م دیدم،شایچشمانم دست کش به

به دورم حلقه شد و مرا در آغوش  یدست دم،سپسیخرد شدن در را شن ياصد!بود یواه يدیم،امیبزدا

گوشم زمزمه وار  نارکه احتماال متعلق به راسل بود حلقه کردم، راسل ک یدستانم را دور بدن د،کورکورانهیکش

 :گفت

 ؟یکن یم هیگر يچرا دار-

 :گفتم میهق هق ها انیسر دادم و م هیبلند گر يصدا با

 !کارو کرد نیچون کور شدم، اون ا-

 :انگس يشانه ام قرار گرفت و بعدش صدا يرو یدست

 بود؟ نجایا یک-

 !ورم کرد...که کــ...مــرد...هی-

 :برق گرفته ها خودم را از راسل جدا کردم و گفتم مثل

 .نجر نقره داشتخ هیدور دهنش بسته بود و  اهیدستمال س هیهمون که !نجاستیاون ا!باشه نجایممکنه هنوز ا-

که  یکنان،در حال هیسرم را به اطراف چرخاندم و سپس دوباره گر اریاخت یو ب نمیتوانم بب یرفته بود که نم ادمی

درون آغوشش هق  گریکنم دستانم را دراز کردم،بار د دایشدن پ دهیدر آغوش کش يخواستم راسل را برا یم

در آغوشش فشار داد و زمزمه وار  ااسل دلسوزانه مرر!»من کور شدم«گفتم که  یلب م ریکردم و ز یهق م

 :گفت

 .یشیآروم،خوب م!سیه-

 !شدم،کاش یخوب م کاش

خنجر هم افتاده ...هی.ستین يزیباز اتاق چ يو پنجره  يریاز آثار درگ ریبهتره بگم غ ای...ستین نجایا يزیچ:-

 .يگادفر شیبده ببرش پ یلیراسل اگه حال خواهرت خ...نجایا
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کرد،فکر کنم  تیاز اتاق هدا رونیبلند شوم و مرا به ب میبعد کمکم کرد از جا يا هیراسل چه کرد فقط ثان دمیند

 یآسمان کامال نارنج زیچ چیه ي لهیکور شدم آن هم به وس...که یتازه غروب کرده بود،چون زمان دیخورش

 :پرخاش گرفته بود گفت يبو یراسل که لحنش کم.بود

 ؟يکار کرد یبا خودت چ-

 :و گفتم دمیام را باال کش ینید،بیدستم را محکمتر کش و

 يخواد تو یخنجر نقره رو م هیمرد چارشونه با قد بلند  هیکه  دمید...دارینفر ب هی يبودم،با سر و صدا دهیخواب-

دونم  ینم- کارو نیا دیانداخت و گفت که با رمیدر اتاق گ يو بعدش هم جلو زیو گر بیکم تعق هی!گلوم فرو کنه

بعدش هم خنجرش رو باال  میرفت یو م میذاشت یکولمون م يو دممونو رو میکرد یول م-بود یمنظورش چ

 !ـد کور شدم...اخطاره و بعـ نیآخر نیبرد و گفت که ا

 هیدانستم که با گر یچرت و پرت ها نبودم فقط م نیکنم،پابند غرور و ا هیکرده بودم اما دوست نداشتم گر بغض

 :دیراسل پرس.شود یحل نم يزیچ

 ه؟یچطور تیکور نیبهم بگو که ا یدونم سخته ول یم-

 :سرفه کردم محکم

 ینم يزیخوره اما چ یدونم که االن چشمام داره تکون م یدم،میچشمام کش يرو اهیس يپرده  هیانگار -

 .بعد اون حرکت آخرش با اون خنجر نم؛نهیب

 بهت نخورد؟ یخاص يضربه  یچیه-

 .دستشم بهم نخورد یحت!نه-

 احساست چطوره؟-

چشمام  يداره تو یکیچشمم بسته باشه و انگار که  يرو رو اهیدستمال س هی یکیکه  نهیا هیشب...یدون یم-

ماده  هیچشمام مثل  يجلو یاهیکنم س یهمش حس م...و...شنوم یوزوز م يگوشم هم صدا يکنه،تو یفوت م

 ياالنش هم دارم اون صدا نیهم!سوپ گید هیدرسته ...سوپ گید هیخوره،مثل  یداره تکون م ییایقل ي

 .کنم یفوت شده به چشمام رو هم احساس م يهوا...مینیب یرو م یکیشنوم و حرکت تار یوزوز رو م

 :کرد یداشت فکر م دیساکت شد،شا هیچند ثان ستادیراسل ا یناگهان

بتونم مشکلتو حل  دیبده شا صینم تشخک یرو که من فکر م يزیاگه اونم چ.ی،کتيگادفر شیپ میبهتره بر-

 .کنم
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 راسل؟ هیچ صتیتشخ-

 .دمیکه من قبال د هیزیچ هیبه شدت شب یول ستمیمطمئن ن...هیسا ياحتماال جادو-

 ...یدائم يکور کیباشد نه  هیسا يبودم جادو دواریام

 یاهیشد،در س یدر سکوت ط يبعد قهیدق 3و مرا به دنبال خودش به راه انداخت دیباز هم دستم را کش راسل

 :يگادفر يو سپس صدا دیکوچک به گوش رس يذهنم چند ضربه 

 اد؟یاز دستم برم یچه کمک...و برادرش یکت زهیدوش!اوه-

 :بدهد گفت حیرا چگونه توض هیکه قض نیا فیبالتکل راسل

 !!!بهتره بگم اون کور شده...نهیرو بب یچیتونه ه ینم یخب راستش کت...اومممم-

که از من  ینشاند و در حال یسطح يمن را رو يم،گادفریبه داخل دعوت شد.امدیدر ن ياز گادفر ییصدا

نگفت و  يزیکرد و آخرش چ نییرا باال و پا میپلک ها.ام کرد نهیخواست شروع به معا یماجرا را م حیتوض

از  شیتشو با سلرا.شد وجود داشت یکه وارد ششم م ییهوا يدر تک تک مولکول ها ینگران.سکوت کرد

 :سوال کرد يگادفر

 ه؟یچ صتیخب؟تشخ-

 :دمیشن يمتر 5را از  يگادفر يصدا

 لهیشه مگه به وس یوقت درمان نم چیه...وقـ چیه...هاش که ياز همون قو یکیاس؛ هیسا يبه جادو هیشب-

 .اهیس يجادو

داد،به  صیورجه وورجه کنانش تشخ يقدم ها يشد از صدا یرا م نیخوش حال بود،ا ییجورها کی راسل

 :گفت يگادفر

 نداره؟ ییدرمان دارو چیه یعنیپس -

 یول ادی یم عتیشه با دارو درمان کرد چون از طب یرو م دیسف ي،جادويدرمان کشف شده ا چینه ه!نه قربان-

 .شه یو به مرگ ختم م ادیرو نه چون از مرگ م هیسا

 :اوردیرا در ب دیافراد نا ام يکرد ادا یم یسع انهیناش راسل

 مونه؟ یم نایتا آخر عمرش ناب یحاال کت یعنی...بد شد یلیخ-

 ...درسته یگم ول یم نویمتاسفم که ا-
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ندارد و  یواضح يکه راسل نقشه  دمیفهم یم یرا به خوب نیدانستم و ا یراسل را نم ينقشه ...کردم بغض

 هیخواهد از جادو استفاده بکند؛آن هم از نوع سا یبود که م نیا دیفهم شیشد از حرف ها یکه م يزیتنها چ

 :راسل بغلم کرد و گفت.شیا

 !باهاتم شهینکن،من هم هیگر!کوچولو یاوه کت-

 :دیراسل پرس.يگادفر يمن و دلگرم کننده برا يبرا انهیبود،موذ انهیموذ شیصدا

کرد که خوبش  دایپ یراه هیبشه  دینداره اگه من خواهرم رو ببرم؟ شا یبیوجود نداره،ع یدرمان ،مطمئنايگادفر-

 ...کرد

تو .نمشیمن تا بب شیپ ارشیکرد ب-خوب چه بد ،چهيرییاگه وضعش هر نوع تغ یش،ولیاونو ببر یتون یم...نه-

 یکردم بهتون خبر م دایواسش پ هیسا ياز جادو ریبه غ يزیگردم و اگه چ یم میماریالمعارف عالئم ب رهیدا

 .زنده نگهش دار يها زیچ کیلطفا مراقبش باش و نزد.دم

 :راسل گفت.میرفت یاحتماال به سمت اتاق من م میراسل داشت با

هم درمان و هم راه .بتونم درمانش کنم ادیبه احتمال ز نیرو بلدم،کتابشو هم دارم بنابرا هیسا يمن جادو-

 .دمیرو فکر کنم تو کتاب د جادشیا

 !هیعال-

 :دیکه پرس دمیانگس را شن يم،صدایکه راه رفت یکم

 چش بود؟حالش خوب شد؟ یکت زهیدوش-

 :را صاف کرد شیکه راسل صدا دمیشن.»!کن کشیرو تراژ هیقض«یعنیراسل را فشار دادم  دست

 ...اون مرد مهاجم اهیس يجادو ي لهیبه وس!شده نایناب شهیهم ياون برا...یکت...خواهرم-

ناراحت .راسل باشد چسباندم يمکن است بازوکه فکر کردم م ییهق هق سر دادم و صورتم را به جا یتصنع

و نصف  یهق هق واقع نینصف ا دیشا!هم هیبرود و خراب کردن روز بق ادمیاز  يبودم اما نه آنقدر که مردم آزار

 نایناب شهیهم يوجود داشت که برا مه یاحتمال کم یعنی ادیبود چون راسل گفته بود به احتمال ز یالک گرشید

 :گذاشت که آن چنان ملول گفت میراسل آن فشار دست را بر حسب ناراحت دیدانم شا ینم!بمانم

 يگفت جادو یم يگادفر...کنم؛هر جور که شده یمن کمکش م!زود خوب شه یلیخ دوارمیفقط ام...دوارمیام-

وجود  ییدر کل کشور ها جادو میدون یدرمان کرد و همونطور که همه م هیسا يبا جادو شهیرو فقط م هیسا

 يبرا یکیکه  نینیو بب نیستیمنتظر با نیخوا یم یرو خوب بلده،تا ک يباز هیبوده سا نجایکه ا یر کنداره،ه
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که ما  نیبا توجه به ا– ادیسرمون ب ییدونم که اگه بال یخوب م نویدونم فقط ا یرو نم ادیم یکت ایکشتن من 

. ناندیو پادشاه فرد ویتو و آنتون. شماست ریتقص -میهست یمهم يو آدما  میکن یم ییشگویرو براتون پ ندهیآ

 یواضح ياشاره ( میو هنوزم دار میما هدف داشت) را پر کرد گوشماز خشمش  یحاک قیعم ينفس ها يصدا(

به اسم  يزیچ یکیکه اون  نیعالوه بر ا ادیسر هر کدوم از ما ب ییاگه بال) هیکتاب اوراد سا دنیداشت به دزد

 يبرا...کنه یرو ترك م نجایا گهیطرف د نیکه بود نیشیم يکه همون کشورده و بل یبهتون نم ییشگویپ

همش  نیو ا شنیهامون به شدت دچار حد و حدود م ییشگویپ افتهیکه ب يبعد و اتفاق بعد ي دفعه! شهیهم

اعتمادمونو  نیخوا یو نه شما به ما، اگه م میکه نه ما به شما اعتماد دار یدون یم...باشه ادتی! شماس ریتقص

مهم  یلیخ یلیخ زیچ هی يتو یقیکار شما نبوده بهتره به هر طر ایقضا نیا يکه همه  نیراجع به ا نیجلب کن

 ن؟یکن نانیبه من و خواهرم اطم

 انهیموذ یلیداشت خ»!خفن ينابغه  هی«!دییگرا ینابغه م کیبه  يزیشگفت آور بود،او به طرز شگفت انگ!!!اوه

شدن  دهیکه بعدش حس کردم کش يزیرد و بدل نشد تنها چ یحرف. فهماند که مارا وارد کتابخانه کند یبه او م

خانم متشخص  کیآداب رفتار با  واستخ یم یپسر ک نیدانستم ا ینم. توسط راسل بود انهیدستم به طور وحش

را  ییکور بودم و جا یلحاظ فن کرد که من از یرا هم لحاظ م نیا دیالبته با!!وقت چیاحتماال ه...ردیبگ ادیرا 

 ...کنم یباشد بعدا تالف ادمی!دمید ینوك دماغم را هم نم یحت

******* 

 .دمیشن یرا م یورق خوردن کتاب يتخت راسل باشد نشسته بودم و صدا دیرس یکه به نظر م یسطح نرم يرو

 ...خرچ...خرچ...خرچ

 راسل؟ یکن یکار م یچ يشه بپرسم دار یم-

 !ناهاششیا...آعــ.گردم یدنبال اون درمانه م-

 :دمیپرس.دیتخت کنار من پر يرو یبا خوشحال و

 شه درسته؟ یشر انجام م يروهاین ي لهیبه وس یعنیاس  هیسا يجادو نیاگه ا نیبب-

 :اکراه پاسخ داد با

تا آخر عمرت  یتون ینه بهتره بگم که م ایداره  يکه خطر یبگ يخوا یاگرم م.حرفت ندارم نیبه ا ياعتقاد-

 .ياریبه دست ب تویینایمجبورت نکرده که ب ی،کسیکور بمون

 !نداشتم يمن منظور نیبب یه-
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 .ریزبونتو بگ يبعد جلو يبه حال من نداره؛خواهشا دفعه  یفرق ینداشت ای یداشت-

 .متاسفم-

در اتاق  یسرد و ترسناک یلیخ یلیرا زمزمه کرد باد خ یبیغر بیکه راسل کلمات عج نیبعد از ا.ساکت شدم و

هزار زمزمه را که باعث شد لرزه بر  يسپس صدا.دیبلند شده بود در صورتم کوب یرا که کم میو موها دیوز

که چشمانم بود قرار  یبر محل يزده ا خینامفهموم،بعد انگار دست  ییها دم؛زمزمهیدر اطرافم شن افتدیاندامم ب

قرار  میها قهیشق يدو دست سرد هم رو.کار را نداشتم نیقدرت اانگار  یگرفت،خواستم سرم را عقب بکشم ول

دوست داشتم .هم پشت سرم قرار گرفت و سرم را باال کرد یراسل که سه تا دست نداشت داشت؟دست.گرفت

 .درمان است ندیفر آ نیدانستم که ا یبزنم اما م غیج

 درمان بود؟؟؟ ندیآ فر

 کیخودش  نیباشد؟خب ا نمانیب مانیبه در کردن من و شکستن پ دانیاز م يحقه برا کیهمه اش  نکند

 .مشخص نبود پس بهتر بود که قضاوت نکنم يزیهنوز که چ یامکان بود ول

اسم راسل  یدم،حتیپچ پچ ها شن نیاز ب يبرابر شد،ترسناك بودند و مرگبار،اسمم را چند بار 4پچ پچ ها  يصدا

هستند  یها چه کسان نیدانستم ا ینم.دادم صیحرف ها تشخ نیاز ب را هم یینایکلمه مثل ب دم،چندیرا هم شن

 هیها همان سا نینکند ا.من داشتند نبود باکه  يدر رفتار یتیسوء ن چیبه هر حال ه ؟اما»ییها زیچ«چه  یحت ای

کنند؟ احتمالش وجود  یازشان استفاده م هیهمان ها که جادوگران سا...موجودات مرده هستند يانرژ يها

کردند؛ نکته  یم قیتزر تیرا مثل سرنگ در رگ ها يداشتند که انرژ يسرد ییهرچه که بودند دست ها.داشت

کردند با آن  یم یکردند و سع یم يپا فشار شانیدست ها يسرد بربود که به شدت  نیهم ا گرشانید ي

 .کنند زیچشمانم را فر يمنجمد کننده کور يسرما

داده بودند  ادیبه ما  شهیهم نیباشد،بر عکس ا دیمف یحت ایبتواند موثر  هیسا يکردم که جادو یمفکر ن هرگز

هستند که به  يادیاشتباه ز يها زیچ شهیهم. رود یبه کار م یو آدمکش ب،قتلیتخر يفقط برا هیسا يکه جادو

 .هاست نهم از آ یکی نیشوند و ا یم جیما جادوگران را ياسم قصه در جامعه 

درمان شد  ییمن با همان جادو يکه کور میکرد یفراموش م دینبا. دمید ينور يتر شد و من نقطه  دیشد باد

 .دیسف يجادو یست،حتیکامال خوب ن يزیچ چیه. که آن را به وجود آورده بود

چشمانم شد و تا  ياز نور وارد حدقه  یرفت و سپس انفجار دردناک نیسرد از ب ياثر دست ها یطور ناگهان به

احتماال  یختگیاطراف با آن همه به هم ر دنید. چشمم را و بعد از آن اعصابش را دچار درد کرد یخود عدس
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 قایآفر يبود که در صحرا نیه ایحسش شب.بود رینظ یرا داشتم ب يکور يساعت تجربه  2من که حدود  يبرا

 .يکرده ا دایرا پ يجوشان و دست نخورده ا ي ،چشمهیآب یروز ب 3پس از 

ام  یینایب يمسرور از بازگشت دوباره .بود که چشمانم را باز کرده بودم یقبل يتر از دفعه  بایز زیهمه چ انگار

زدم و محکم راسل را در آغوشم چالندم و  غیبالش راسل را برداشتم و با تمام قدرتم به هوا پرتاب کردم و ج

 :تکرار کنان گفتم

چه اتفاق افتاد و اون سه تا دست  قایدق یشه بهم بگ یم.کنم یوقت فراموش نم چیکارتو ه نیا...راسل یمرس-

 بود؟ یسرد مال ک

 :زد و مرا از خودش جدا کرد و گفت یحالت یلبخند ب راسل

 .ینیشه کابوس بب یکه باعث م هیسا يکم هاله  هیوجود نداره،فقط  يدست سرد چیه-

 :دمیتعجب پرس با

 ن؟یهم-

 !نیهم...اوهوم-

شرح دادم،از  شیرا برا هیقض ازیتا پ ریو من هم از س دیکه در اتاق افتاده بود پرس یاتفاقات ياز من درباره  سپس

 گرید يدر آخر راسل بار. آن مرد ترسناك يپوزخندها  یکه آن مرد به زبان آورد و حت ییتک تک کلمه ها

 :داد و گفت هیبه راسل فکور شد و چانه اش را به دستش تک لیتبد

جادوگرِ  يسر هی زارمیب ناندیفرد يکردن ما برا ییشگویکه از پ ییکه همونا نیا یعنی...هیا دهیچیپ يعمام-

 .به ما طرد شدن کینزد یهستن؛که احتماال از زمان هیسا »سیخب«

 :کردم انشیبعد ب يآمد که لحظه ا دیدر ذهنم پد يا جرقه

ما اتفاقات رو به  ياگه بخوان به جا ؟مثالیبعد عالوه بر ما به دست اونا هم مشخص بشه چ نیاگه سرنوشت ا-

 یاستفاده م هیسا ياز اونا که از جادو...هستن يدیپل يها يدیتبع دیشا م؟یبدن و ما نذار ریینفع خودشون تغ

 !کنن

 :هم فشار داد يرا رو شیلب ها راسل

در حال حاضر کنار تو نشستم و مشغول  هیسا يمن هم به خاطر جادو یول ارمیکه به خاطرت ب نیمتنفرم از ا-

 .اتم هودهیفوق ب يگوش دادن به حرف ها

 :رفتم و گفتم ياو چشم غره ا به
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قدر راحت درباره ات قضاوت  نیا دیدونستم شا یاگه م...يشد دیچرا تبع...یینجایدونم تو چرا ا یمن که نم-

 .کردم ینم

 گریبود که د نیا شیشد؛ اما خوب یبدجور مور مور م شانیچون جا. دمیسرد را با انگشتانم مال يدست ها يجا و

 .نبودم نایناب

 کرد؟ یم جادیهم ا یفرق یدونست یاگه م یعنی-

 .دیشا-

 .بهت بگم يزیمن چ ستیچون قرار ن يبه قضاوتت ادامه بد دیخب متاسفانه با-

 :برخاست و ادامه داد یعصبان شیاز جا سپس

 .میکن يریجلوگ شتریاز خطر ب دیبدم، اوضاع بده و با ادتی يورد ستیفعال هم قرار ن-

گزنده بود و مالمت ...کند ياز من دور یخواست با بهانه تراش یبود که پدرم م ییموقع ها هیدرست شب لحنش

 !گر

هم زدم و خودم خبر  دیناراحت شود؟شا کبارهیو به  یگونه ناگهان نینزدم که او بخواهد ا يکه حرف بد من

 ...ندارم

****** 

کنند،آن قدر همه  دایمرا پ اهیس يدر اثر جادو يداشتند راز خوب شدن کور یبود،همه سع ییطاقت فرسا شب

آن تخت معروف وسط اتاقش نشاند و چشمانم را  يمرا به اتاقش برد و رو يبود که گادفر بیعج شانیبرا زیچ

 يزیکه چ نیدارم راجع به ا منکند  یبودن گفت حس م یر کمال موج منفکرد و د نهیبا دقت هر چه تمام معا

خوب  هیسا يبدون جادو هیسا يبعد از کور شدن توسط جادو یو امکان ندارد کس میگو یدانم دروغ م ینم

 نیا یقبل یاست که از مهربان نیمنظورم ا{به من انداخت و کامال سرد  يشود،بعدش هم نگاه شکاکانه ا

و اگر  دهیو احتماال دروغ شن دهید یکاف يکه به اندازه  تکرد و گف رونیمرا از اتاقش ب} نبود يخبر رمردیپ

من گفت که  ياو هم در جواب باشه .نمشیتوانم هر موقع که خواستم بب یم میرا به او بگو قتیخواستم حق

 .دیگو یحضرت نم یبه اعل شیاز ظن ها يزیچ

 ...)...دیشا(ناندیگفتم و او هم راجع به من به فرد ینم يبه گادفر يزیراسل چ يجادو يکه هرگز درباره  من

 

 ییرمز گشا: پنجم  فصل
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 نیسردش توه ياش آن هم با آن دست ها هیسا يخواست ثابت کند من به جادو یکه چه؟مثال راسل م خب

که خودم  یکه طبق قانون نینداشتم؟مگر نه ا هیقض نینسبت به ا يزیآم نیتوه دید نیکرده ام؟چرا خودم همچ

که  نیا يچشمانم فقط برا بردر برا یاز قانون شکن یانیچه بود؟طغ نیوضع کرده بودم احساسات متقابلند؟پس ا

 !ست؟یطور ن نیهم ا شهیثابت شود هم

 يتنها بد. يریبگ دهیهمه جالل و جبروتم را ناد نیاگر ا یدارم؛ حت يشدکه اخالق گند یداشت باورم م واقعا

 یگرفته بودند که نم ییبود که دور تا دورمان را نگهبان ها نیها ا زیجور چ نیسوء قصد ها و ا نیا يهمه 

 .بود کنواختیکه صد البته خسته کننده و  میقصر شو اطیآن ها داخل ح یگذاشتند ب

تا آن جا که  یها نکرده بودند،حت زیجور چ نیشده و ا دیناپد ي ندهیبه نما ياشاره ا نیها کوچکتر درزیل رید

) اش  یاز نوع تقلب( شگوهایما پ يبرا ناندیمعلوم بود که فرد!!!زده بودند زیهمه چ ریشده بود حاشا کرده بودند و ز

از  ينفر 200 ينگهبان نگذاشت،لشکر یهم آن جا را ب نطوریجنگ کند،گرچه هم ریحاضر نبود مردانش را درگ

آن هم به -که قدرتمند شده بود نیعالوه بر ا.را باال برد ینظام يوامردان را در کل مرزها پراکنده کرد و تعداد ق

به همان  یهر لحظه ممکن بود کس.در خطر هم افتاده بود،هم جان ما و هم جان او -خاطر وجود من و راسل

توانست در برابر  یاو نم دیدانست؟شا یم یبشود،و چه کس زیکه وارد اتاق ما شده بود وارد اتاق او ن یراحت

 یبه هم م زیما ن ينقشه ها يشد و همه  یمقاومت کند؟ آن وقت بود که او سرنگون م ه،مکارانهیسا يدوجا

چقدر قدرتمند  ابکت نیدانستم ا یکه من نم نیدر خطر بود؛ اول ا ایزوا يما از همه  يکال نقشه .ختیر

 که راسل گفت؟ یتیآن هم با آن همه امن م؛یکتاب را بردار میتوان یم یکه چه زمان نیاست،دوم ا

 ؟...تیامن

 م؟یآن آدم کش ها چگونه توانسته بودند وارد قصر شوند که ما نتوانسته بود تیهمه امن نیبا ا!نمیکن بب صبر

 نیجواب هم! خودش بود. کارکنان قصر کرده بودند یخودشان را قاط یعنی م؟یهمانطور که ما توانسته بود دیشا

بهانه وارد  کیبه هزار و  دیتهد يو برا دندکارکنان کرده بو یان را قاطخودش یآن ها به هر صورت يبود، همه 

کند، از  يریمورد ما جلوگ یخواست از ترس ب یم دینگفت؟ شا يزیپس چرا انگس چ. شده بودند مانیاتاق ها

مهربان وارد اتاقمان شود و با آن لبخند  ياز خدمتکار ها با چهره ا یکیکه هر لحظه امکان دارد  نیترس ا

 نیریآخرش لبخند ش يکه صحنه  یبود، مرگ یساده و ترسناک يتئور. ببرد وشسرمان را گوش تا گ نشیریش

 :کردم یقانون ساده وضع م کیخودم  يکه خودم برا نیمگر ا. خدمتکار باشد کی

 .داره نرو ینیریکه لبخند ش یطرف هر کس-
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قصر بود  ياز راهرو ها یکیکه کنار  یکنار پنجره،همان یصندل يخود ساخته ام از رو يزه از قانون تا خوشحال

 :آمد ادمیبه  تلریبه من زل زده است،سخن ه ياز نگهبان ها بدجور یکیبلند شدم و متوجه شدم که 

 !خواد بکشدت یم ایعاشقته  ایبهت زل زد، هیهفت ثان یاگه هر ک-

زند، دست مرا  یم رونیدادم، نگهبان را تصور کردم که از چشمانش قلب بقرار  هیاول سخنش را فرض قسمت

 م،یکن یتک شاخ عبور م کیسوار بر  دیغروب خورش يکند جلو یرا نوازش م میکه موها یو در حال ردیگ یم

 !د ر واقع او عاشق نه من!هر دو خوشحال و خندان و هر دو عاشق

 رشیبار شمش نیهمان نگهبان اما ا.رفتم تلریرا گرفتم و سراغ قسمت دوم سخن ه میطانیلبخند ش یتجل يجلو

دو سر  يِ غهیت د،یآ یزد آرام جلو م یچشمم را م رشیشمش يکه برق جال یبرد و در حال یرا آرام باال م

 .داشت يشتریمنطق ب یاز اول دومم هینظر. کند یم یبرد و دل و روده ام را کف راهرو خال یرا باال م ریشمش

 ادمیراهرو گم شوم، آن قدر هول بودم که  چیاز آن جا فرار کنم و در پ نیپاورچ نیخودم حق دادم که پاورچ به

 .به آن دقت نشان دهم یحت ایمشکوك نگهبان را به خاطر بسپارم  يرفت چهره 

به من  یحس.زیچ چیزده بود و مطلقا ه رونیکالهخود ب ریبورش بود که از ز يماند موها ادمیکه  يزیچ تنها

نظر دارد و منتظر  ریکارکنان قصر نفوذ کرده و هر لحظه، هر کار مرا ز نیدر ب هیگفت که همان جادوگر سا یم

 يو خندان ساطور به دست برا شحالتا او هم خو میبده ناندیفرد لیرا تحو مانیبعد ییشگویاست تا ما پ

 یستمینباشند حداقل قرن ب یکمیو  ستیاگر قرن بگفت آن ها  یهم بود که م يگریحس د. دیایما ب یسالخ

شود به حساب  یرا م نیاز ما نبود اقال کمتر هم نبود و ا شتریکه اگر اطالعات مدرنشان ب یعنی نیهستند و ا

 يدیاگر آن ها هم مثل ما تبع یراست. افتندیها با هم در ب یمانز کیگذاشت، یدرست و حساب يفاجعه  کی

 ...که نیا یعنیسرنوشت بعد باشند  يکننده  نییتع يباشند چطور؟ اگر آن ها هم مثل ما جزو همان دسته 

 ریو غ ییایخولیمال قتایافکارم حق دم؛یها باال بردم و بر دهان خودم کوب وانهیکف دستم را مثل د دنیدو نیح در

وقت  چیتجربه ثابت کرده ه. ساعته است 24ن و کتاب خواند دنید لمیبودند، احتماال همه اش در اثر ف یواقع

دهند البته  یرخ نم یواقع يایافتند در دن یس میباکس آف يستاره  10 يها لمیف ایکه در کتاب ها و  یاتفاقات

 .فاکتور گرفته شده از جادو

 :زد ادیاز پشت سرم فر ییصدا

 !نیصبر کن یکت زهیدوش! یکت زهیدوش-

 :کردم ادیسرعتم را ز نیدر آمدند بنابرا شیپر مخاطره پشت چشمانم به نما ییها جنا لمیف



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ١٤٢ 

 .نیرو جا گذاشت يزیچ هی نیصبر کن یکت زهیدوش!نیکاتر زهیدوش-

قدر  نیبودم قاتل مقتول را ا دهیکه د ییها لمیکدام از ف چیه يآورم تو یکه من به خاطر م ییتا آنجا اما

سنگ  يسانت بر رو ستم،چندیآشنا با يصدا نیگرفتم به پاسخ ا میتصم»!!!یکت زهیدوش«:کرد یمودبانه صدا نم

در قلبم فرو  يزیشد، چ یم انینما رکه داشت از دو دمیرا د ییبراق طال يها سر خوردم اما سر انجام موها

بر آمده که با هر انقباض و انبساط خود تکه  يپر درخشش و عضله ها يآن هم با وجود آن چشم ها خت،یر

راهرو با او مالقات کرده  یکیکه در تار یسلوان يبود،همان سرباز کوالسین. دادند یاز زره ها را تکان م يا

 .آمد یبه سمت من م لهدرون دستش بود و با عج يزیچ. بودم

داشتم را به  ییبا آن آشنا یرا که به خوب یبود کتاب امدهین شیدر تنفسش پ یاشکال نیکوچکتر یکه حت یحال در

 :از کرد و گفتسمتم در

 .نیجا گذاشت یصندل يرو نویا-

 یکردم نم یداد، اما هرچه فکر م یم شیرا مو به مو نما خیبود، همان که با ورد کل تار خمیمرجع تار کتاب

که از اتاقم خارج شوم آن را  نیکه قبل از ا یدر آورده، در حال یصندل يکتاب چطور سر از رو نیکه ا دمیفهم

حالت  رییکرد تغ یم یکه سع یگذاشت و در حال یبا سرش احترام کوالسیتختم گذاشته بودم؟؟ن يرو

 :چشمانش را پنهان کند گفت

 .برم به پستم برسم دیمن با-

 يزیرفت که انگار هرگز آن جا نبوده و تنها چ يطور.شد دیمشعل ها ناپد یکیدر تار يرو بایز یطانیمانند ش و

کرد که همانجا  یوادارم م یحس. بود که درون دستانم قرار داشت یداد کتاب ترسناک یکه آثار او را نشان م

نوشته شده  یکه با جوهر اشراف یادداشتیآن  بهرا در شکمم جمع کنم و کتاب را ورق بزنم و  میزانوها واریکنار د

 :بود برسم

 یم ه،عملیطور نیاونو به دستت رسوند،قدرت ما ا دیفکر که مارو ند یدرسته؟همون سرباز ب دیبه دستت رس«-

به کنار خودم انداختم اما خوشبختانه  ینگاه ترسان{درست کنارت، مییجا نیبفهمه،ما هم یکه کس نیا یکنه ب

و هر چه زودتر قصر  دیبردار ییشگویدست از پ م،یخالصت کن تیاز زندگ میتون یراحت م یلیخ} دمیند يزیچ

قصر رو ترك  ندهیآ يجونتون براتون اون قدر ارزشمند باشه که تا دو هفته  رمدوایام...نیرو ترك کن

 ».نداشت کشتنت هم نداره يما کار يهمونجور که کور کردنت برا.نیکن

 ؟یچــــــــ-
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از حد  شیب گرید یکی نیا. بدخط انجام دادم يبود که پس از خواندن دست نوشته  یعکس العمل نیاول

واقف  دشانیو هم تهد میهنوز هم بر تصم یعنیکه کرده بودند اعتراف کردند؛ يآن ها به کار!ترسناك بود

 .بودند

 !به راسل نشون بدم نویا دیبا!بزرگ ياوه خدا-

را از  يدرد چیو نشان دادن دست نوشته به راسل ه ستیاشتباه میکه تصم دمیبرداشتم اما بال فاصله فهم زیخ

کند و به خائن بودن متهمم کند؛  ریاز قبل مرا تحق شتریبرابر ب ستیشود که او ب یکند بلکه باعث م یمن دوا نم

اما . نظر کند دیکند تجد یم دیدر آن تاک منکه در رفتار خود که بر وجود نداشتن  یوقت يگذاشتمش برا دیشا

از آن  یکی. آمدند یدم به کار مخو شیکردن پ یمخف يبودند که فقط برا ییبه هر حال احساسات من همان ها

 ...هم دست داشت دیماجرا دست دارد، شا نیدر تمام ا کوالسیبود که ن نیها هم ا

 داند؟ یم یکس چه

**** 

 .ناندیسالروز تولد پادشاه فرد يبرا نجایا انیتمام اشراف زاده ها از سراسر کشور م ،فردایکت-

 :میدانستم به انگس چه بگو ینم

 ؟؟ی؟لباسیداره؟رقص یخاص فاتیتشر...امممم...هیعال...خوبه...خب...اوه-

که باهاشون در آتش بس  ییکه پادشاه اون کشور ها نیفقط ا!مردا که نه يکنم،واسه  یفکر نم یعنی...نه-

 .بهتره یلیخ یفقط اگه با راسل همراه باش.انیهم م میهست

 سرباز ها که هستن؟!ستیخب بد ن-

 :تکان داد و گفت دییابه ت يسر انگس

 .موقع اس نیسرباز ها مال هم تیفعال نیشتریب-

 :را در هوا تکان دادم دستم

 .پادشاهه...تولد فرد ینا سالمت!موقع اس نیمعلومه که مال هم!آره-

اگر در زمان ! تکان داد و رفت،پسر ساده و خوب میبار برا کیبهم انداخت و دستش را  یبینگاه عج انگس

 يجالب باشد حس موها دیبا. ختمیر یرا با پنج انگشتم به هم م شیبار هم شده موها کیحتما  میخودمان بود

 .سر انگشتانم ریبلند و نرمش ز
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زمان  رییفکر کنم تغ!!»رفت يشد وونهیکت د«افکار چرند چند بار تکان دادم نیکردن ا رونیب يرا برا سرم

 .گذاشته ریمغزم تاث یاتیح يبخش ها يرو

 !ترك احمقدخ الیخ یب

مطمئن شدم از  ادشیاز درد ز یگرفتم و وقت شگونیرا ن میدارد؟؟ران پا یبزنم اشکال یبه خودم پس گردن اگر

 .طرف آمدم نیدر کتابخانه ا يجلو

قفل  3و  یقفل اصل 3بودم و او گفته بود که در  دهیبود،از انگس درباره اش پرس دهیفا یشدن به آن ب وارد

تواند بکند  ینم يمن کار يعاد يجادو یعنیشوند دارد، یباز م گریبا سه قفل د یخاص زمیمکان یکه ط یپنهان

افراد قصر داشت که  نانیو اطم يخودخور یبه کل اجیباال بود و احت سکشیالبته ر د،یراسل شا هیسا ياما جادو

 .میما آن را نداشت

قصر  یو از در خروج دمیچیر خودم پدم در برداشتم و خز گرمش را به دو يلباس ها يکپه  نیرا از ب یشنل

 یمردم را م انیگشت و گذار م اورد،دلمیب میرا برا تیبه مسئول اصطبل کردم تا دارك نا يرفتم اشاره ا رونیب

را بپوشم،بلکه به انتخاب خودم لباس  انخواست، خوشبختانه هنوز مرا مجبور نکرده بودند که لباس زنان آن زم

و  ياسب سوار يبرا.راحت بود و در گرما خنک بود و در سرما گرم و نرم!!!!دمیپوش یمردان آن زمان را م

بدهد  ادی یزن ریو شمش يانداز ریکه بهم ت میخواستم به انگس بگو یم.بود یبه اصطالح خشن هم عال يکارها

د قص یفکر کرده بودم که از هر طرف کس نیچون به ا.شد یالزمم م یسابح ندهیماه آ 10سال و  9چون در 

دلم بخواهد راسل را بکشم باز هم درست مثل حاال که مشخص است با دست  یحت ایجانم را بکند مثل حاال 

 .شود یکشته نم یکس يموها دنیو کش یخال يها

سوار شدن بر پشت اسب  يبود که از آن ها برا يلوس باز.آمدند شانیبه همراه دو سرباز و اسب ها تینا دارك

کمک  يبرا ياردا ریرا به صورت غ شانیم،اما در هر صورت آن ها هر دو دست هاام کمک بخواه یبارکش ریپ

و  دمیپشت اسب پر يرو يا انهیشرا با حرکت سر رد کردم و با حرکت وح شانیکمک ها.آوردند یبه من باال م

 :گفتم

 .رم یمن از جلو م-

قصر رد شدم و به تاخت به سمت  ياز دروازه .به بدن اسب زدم میبا کنار پا یرا که گفتم لگد محکم نیا

 یم دهید اتیاز ح یزده بود،مگر در عمق که هنوز جنب و جوش خیرفتم که در آن وقت سال کامال  يرودخانه ا

 .شد
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دو .بستم نیزم يبر رو یدرخت يمتعجب شهر را پشت سر گذاشتم و اسبم را به کنده  شهیبعد مردمِ هم قهیدق 5

دادم و  یبا سر به سرباز ها سالم.دندیکش ینا مشخص را م يفرد یدند و نگهبانبو ستادهیدرختان ا نیسرباز در ب

دانستم  یکه خوب م یکس يصدا شیجا بهشدند  دیدرختان از نظر ناپد نیسربازها ب.به سمت رودخانه رفتم

 .شد نیگزیجا ستیک

لعنت به ) ...خیبا سطح  يزیبر خورد چ يصدا!چلپ(کتاب  نیلعنت به ا...هیبد درد یسردر گم!...یاوه لعنت-

آره  ارمیحال همشون رو جا م...رمیگ یمن انتـقـام م یاوناس ول ریهمش تقص...یزندگ نیلعنت به ا... دیتبع

 يحال همه )شدن آب دهیشپا يآمد و سپس صدا خیبا سطح  يمحکم تر زیبرخورد چ يشلپ صدا!(نهیهم

قلب سوراخ سوراخشون .کشم یتک تکشون رو م!ودمباشم و نه در بعد خ نجایکه باعث شدن من االن ا ییاونا

قدر قدرتمند که تمام جونشون از  نیا.رمیبگ ادیاون کتاب رو  يتو يورد ها هیفقط کاف.دم به خوردشون یرو م

 .بکشن که الل و کر بشن غیو اون قدر از درد ج ادیب رونینوك انگشت هاشون ب

درختان  نیاز وجودش را بهم نشان دهد از ب يتر کیکه قسمت تار نیقبل از ا.رحمانه بود یب شیها حرف

 :سرخ شد و گفت تیصورتش از عصبان یناگهان یلیخ.خودم را به راسل نشان دادم

 ؟يچرا دنبال من اومد-

 :باال انداختم شانه

 .یینجایتو هم ا دمیقصر گشت و گذار که د رونیب ومدم؛اومدمیمن دنبالت ن-

 ؟ییچند وقته که پشت درختا-

 !!کمتر ای شتریه؟؟؟؟بقیدق 3-

 !يو به حرفاش گوش ند ینش یکس یشخص مینده که وارد حر ادیمامانت بهت -

 :را به سمت چپ خم کردم سرم

 )گفتم یکه من داشتم دروغ م میدان یهمه م.(گوش نکردم یکس يمن به حرفا-

 ياما من لحظه ا.باز گشت شیبه رنگدانه ها دیخود را از دست داد و همان رنگ سف یاش کم کم سرخ چهره

 :از قبل باز گرداند شتریصورتش را دو برابر ب یگفتم که سرخ يزیبعد چ

 ؟یبا ورد سوراخ سوراخ کن يخوا یرو م یقلب ک-

 یکرد انگار که م ینگاهم م يطور.شد رهینزد و فقط بهم خ یکامل حرف ي قهیدق کیاز  شتریب دیشا يبرا

از  یاهیس يهاله .-است میاضافه کنم که منظورم تک تک سلول ها را نیا-خواست با چشمانش آتشم بزند
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که  نیاز ا ریافتاد،غین یارکاتفاقات مب دمیهاله را با چشمان خودم د نیکه ا يبار نیشد،آخر ينوك دستانش جار

در  يدیبرق پل.کاسه کردم کیخودم درون  لیابتدا به زور و سپس با م ناندیسرقت از فرد يبا راسل دستم را برا

نباشد بهتر است  فیتوص يبرا یمناسب يهاله کلمه  دیآمد،شا یداشت به سمتم م د،هالهیچشمانش درخش

پرخاش .باال آمد میاز ساق پا چیو کم کم به صورت مارپ دیچیم پیکه به دور مچ پا یعیما ظیغل يدوده  میبگو

 :کردم

 ؟یکن یکار م یچ يراسل دار-

 :آمد گفت یم رونیب یمنیاهر يموجود يگار از حنجره بود و ان یطانیلحنش که به شدت ش با

 ییشم و به تنها یخالص م اتیچرند نیو ا مانیدست اون پ افتاده،ازین یاتفاق چیاگه حاال بکشمت انگار ه-

 .شم یمثل تو خالص م يخود یشم و از دست موجود ب یخودم وارد عمل م

 :گفتم.بود دهیهمان دستان آشنا را دور انگشتان دستم حس کردم،چون هاله به نوك انگشتانم رس يسرد

گشت و گذار اومده بودم که  يخورم که فقط برا یخواستم به حرفات گوش بدم،قسم م یراسل متاسفم،من نم-

 !يزد...بعدم که اون حرف هارو... و  یینجایتو ا دمید

که به خاطر  ییبا صدا.یدر قطب جنوب به تن نداشته باش یلباس چینگار که هاز قبل،ا شتریشده بود،ب سردم

 :پوست خش دار شده بود گفتم ریسرما و درد ز

 ؟یمنو بکش يخوا یم!راسل تمومش کن-

 :بلندشان گردنم را فشار دادند یشدند و با انگشتان نا مرئ داریگردنم پد يسرد رو يها دست

 !ـل...راسـ-

 یحت ایمن  يکمک خواستن از سربازان را نداشتم؛گرچه شک داشتم که آن ها بتوانند برا يزدن برا غیج قدرت

شد؛انگار که  دیناگهان نا پد اهیس يدست راسل ناگهان مشت شد و تمام هاله .انجام دهند يمرگ خودشان کار

 :راسل گفت.وقت آن جا نبوده است چیه

 ...دینبا...منو ببخش!کت............متاسفم-

موقع  نیشدن در ا یدم،عصبانیگردنم را مال.ول داد یتخته سنگ يخودش را رو یتر از اتفاق قبل یناگهان یلیخ و

 :کرد یبدتر م مانیهردو يفقط وضع را برا

گوش دادم و بعد هم اون سوال  يزد یم» خودت«که با  ییبه حرفا »يعمد ریغ«راسل،من متاسفم که -

 .دمیرو پرس یشخص ياحمقانه 
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 یبا او حرف م –بار  نیاول يبرا –بود،داشتم با صداقت کامل  شخندیز هرگونه تمسخر و را يعار لحنم

 :دادن حیراسل شروع کرد به توض.زدم

نبودم و البته واسه  یقدر زودرنج و عصبان نیباشم ا کیبه کتاب ورد ها نزد دنیقدر به رس نیکه ا نیقبل از ا-

 یعدالت یبود از ب تمیواسه عصبان دیکارو باهات کردم،شا نیادونم چرا  یخودمم نم...حاال یول.انتقام مصمم

 دیتبع یسالگ 15 ياستفاده از جادو تو ي هیرو رییرحمانه منو به خاطر تغ یکه چطور اون قدر ب نیا...مجمع

 .کردن

 :دمیرا صاف کردم و پرس میصدا

 کردن؟ دتیافتاد که تبع ینداره اگه بپرسم که چه اتفاق یبیع-

 :دادن حیلگد زد و سپس شروع کرد به توض شیپا ریز يبه برف ها اول

 هی یعنی،يبه سمت خون عاد لیشدم،خونم مقاوم بود با تما دیگذشته بود که تبع میسالگ 15روز از تولد  8-

گرفتم؛ اما  ادیرو  دیورد سف یکل يپر انرژ یلیچند روز خ يتو} کنارش نشستم{داشتم يقدرت عاد ییجورا

 هیدر حد  ییجورا هی...ندمخو هیسا يکتاب در مورد جادو یقبل تر کل یلیدونستم که از خ یمفقط خودم 

 هیسا يکردم از جادو یکله شق بودم و سع} دیآه کش{دونستم ینوع جادو م نیکامل در مورد ا ي هیجادوگر سا

خونه نشسته  يتو...انهیوحش دیتبع هیدر واقع ...کردن دمیشد؟تبع یاستفاده کنم اما در عوض چ ریراه خ يتو

شده بود رو زنده کنم؛همون  ریتصادف جمجمه اش خرد و خم ثرسگ مرده رو که بر ا هیداشتم  یبودم و سع

اون  د،یجون تازه به اون سگ بخش هیشد و  يدوسش داشتم از سر انگشتام جار یلیآشنا که خ اهیدود س

ندونسته  هی...روز بعد از گشودن جادوم کیست حس معرکه بهم داد، اونم در هیکه از گلوش خارج شد  يخرخر

بود که  نیاونم ا -ستیبد و مشمئز کننده ن يحالت عاد يتو ادمیز دیگرچه تبع-شد دمیبزرگ باعث تبع ي

موزه  یتیامن ستمیدارن که درست مثل س نیزم يکل کره  يتو ییجادو یتیامن ستمیس هی هیسا يجادوگر ها

کرده رو  هاستفاد هیسا يرو که از جادو یکنه؛ اون هر عامل ناشناس یکار م ابیمثل فلز دیشا یحت ایالماس  ي

درست  هیسا يکه خودش از جادو یتیامن ستمیس نیا...ده یکنه و بعد از اونم مکانش رو نشون م یم ییشناسا

رو از  یاز اعمال خارج ییجادو يها تیوصله که تمام فعال ییجادو اهیس ستالیکر ونیلیم کیشده به حدود 

 يرا در هم گره زد و با نگاه مردد نگشتانشا...(کنه یشه رو ضبط م یکه از انگشتات خارج م يلحظه ا نیاول

اونا ... رسه یسال م 200قدمتش هم به حدود ...رو روین ریبلکه فقط تاث...رو نه رشیتصو) به من ادامه داد

 يبرا يشفا که کار ممنوعه ا يبرا هیسا يجادواز شش بار از  شتریب ينفر برا هیما  يخونه  يکه تو دنیفهم
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که قادر به جادو بودن  ینظر گرفتن و موجودات ریدو روز تمام خونمون رو ز. کرده تفادهاس هییجادو ریموجودات غ

وارد خونمون شدن و همه جا رو داغون کردن و گفتن ...کردن ییمن و مادر و پدر و خواهر بزرگترمو شناسا یعنی

که فقط تعداد  رینظر بگ رد نمیکت، ا...بهشون بگه دیرو انجام داده با -شفا یعنی–شده  نیکار نفر نیکه ا یکس

به  هیسا يجادوگر ها نیاونا هم چون ب) دوستم افتادم ادی( نیخوب يهستن که آدما هیسا ياز جادوگرا یاندک

نبودن  یه قدرت خودشون راضب ایهستن که  یسرکش يگرها انیهمون طغ هیدارن؛ بق هیسا ياومدن جادو ایدن

 - هیسا يهمون جادو ای–مرده ها و ارواح  يکه با انرژ یبودن، پس هر کار خوب ایکه دنبال تسلط بر دن نیا ایو 

 نیتازشم ا!!!کنه یزنده کردن استفاده نم ياز مرگ برا چکسیشه،چون ه یم یتلق منیاونا بد يبرا رهیانجام بگ

 نیجدان و کار من ممکن بود باعث بشه تعادل ب يدو تا مقوله  یمرگ و زندگ...هیعیطب ستمیخالف اکوس

 يبگم کار من چه از نظر خانواده  دیبا...زهیبه هم بر هیسا يگن، جادو یو اون طور که همه م دیفس يجادو

 ...بعدش هم...بود یها نابخشودن هیها و چه از نظر سا دیسف

انگشتانش گرفت و  نیزده بود ب رونیبرف ب نیعلف را که از ب يسته او د دیآه کش دیحرفش که رس ينجایا به

 :ادامه داد

گم؛ من به  یخانواده ام رو م ،يدید یحالت چهره اشون رو م دیکارو کردم، با نیمن بهشون گفتم که من ا-

 !رو استفاده کرده بودم ییجادو نیهمچ ییدست و پا یاون ب

 :دمیپرس

 بزرگ رو نداره؟ يازشون انتظار کارها چکسیکه ه يبود ییاز اون کسا یکیکه تو  یگ یم یعنی-

 :زد و گفت يپوزخند

 هیحس  ياون لحظه  يتو...بود یچه دوران! هه! ها بودم وانزیچون من تنها خون مقاوم ا...شه گفت آره یم-

کل اون حس  دم،ید یرانیهمه و نیپر از خشم مادرم رو به خاطر ا يچشم ها یوقت یغرور احمقانه رو داشتم ول

 دیگفتن که من با ومدنینظر م به یکه همه آدم ها باحال و خطرناک هیسا يجادوگر ها!! دود شد رفت هوا

 هیبرم، اما اونا با  ییذاره من با اون آدما جا یکنن؛ پدرم نذاشت،گفت که نم نییباهاشون برم تا مجازاتم رو تع

کدومشون رو ندادن و قبل از  چیحمله رو به ه نیپاسخ ا ياجازه  یکردن و حت هوششیب یپرتاب اهیس يشعله 

بذارن، اونا هم کف  شیپا پ دیسف يگرفتن من از اونا با استفاده از جادو يکه مامان و خواهرم بخوان برا نیا

 یظیاخم غل. (دفعه نوبت خودم بود که دست به کار بشم نیبدنشون نبود، ا يتو یافتاده بودن و حس نیزم

هر  وناا یکردم ول ادهیبلد بودم رو پ اهیس يکه از جادو يزیکردم فرار کنم و هر چ یسع) ش را پوشاندصورت
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مجازات من بهتر بود، در آخر هم منو  يبرا شونیریسال جادو کرده بودن و نشونه گ 20از  شتریب يکدوم برا

مجمع جادوگر  يها ندهیاز نما دادن و چند تا لیخودشون جلسه تشک نیب...گرفتن و به زور با خودشون بردن

کشمکش  هیاول ...رنیبگ میتصم -من یعنی-ننگ مشترکشون يرو هم خبر کردن تا اونا هم برا دیسف يها

مدرك رو  یکل یگن ول یها دروغ م هیکردن که جادوگر سا یهمه فکر م...در گرفت نشونیب یدرست و حساب

 شنهادیمرگ رو پ یکی!...»شفا« يبرا »هیسا يجادو«استفاده از : شد که من قانون هر دو طرف جادو رو شکستم

من دلش به درد اومد وبستن  يچهره  دنیبا د یکی...رو شهیهم يرابستن گوش و زبان ب دیسف يداد جادوگر ها

 تیمن رضا دیسال تبع 10به  دیسف يجادوگر ها يگادر آخر هم دو تا بزر...داد شنهادیزبان و گرفتن جادو رو پ

دو فرقه ارتباط  کینزد يکدوم از جادوگرها چیبرگشتم حق ندارم با ه یدادن و در آخرش هم گفتن که وقت

دو دشمن درست  يجادو بیکه با ترک ینور سبز لجن يتوده  هی يبعد هم چپوندنم تو...کدوم چیه...کنم ربرقرا

از  یدر بعد اصل 1499کتاب که تو سال  نیدر مورد ا هیسا يعاد يکتاب ها يمن هم که از قبل تو...شده بود

 دمیبعد رس نیبه ا یم گرفتم که وقتیداره خونده بودم تصم يادیشده و قدرت فوق العاده ز دیقصر ناپد يخزانه 

شه به اون  یوجه نم چیکه بدون همدست به ه مدیکتاب شروع کنم و بعدش هم فهم يجست و جومو برا

 يبهتر بود نقش باز!!! هیمعن یپوچ و ب نجایا یتیامن ستمیشکستن س يبرا یکرد و هر تالش دایکتاب دست پ

و کله  الیخ یبه شدت ب يشده  دیدختر تبع هی...شه یدا میپ هیقض يتو تو يکنم و بعدش هم که سر و کله 

 ...بود نیداستان من همش هم...آره...شق که حاضره با من همدست بشه

 :علف ها را ول کرد و چشمانش را در چشمانم دوخت و گفت و

 ...درد داشت یلیبود خ دیو سف هیسا ياون درد مچ چپ که نشات گرفته از جادو-

 :دمیاز او پرس.زد یخودش به حرف خودش لبخند کج و

 ؟يریانتقام بگ يخوا یم یمطمئن-

 :را به من دوخت و گفت نگاهش

رو بهت  نایفکر نکن ا. تونه باشه ینم میزندگ يسال هدر شده  10جبران  يبرا نیبهتر از ا يزیچ...کامال-

دهن  تیکه بعد عصبان نهیموضوع ا! حرفا نیو ا یرو بهت بگم چون جذاب نایا دیگفتم چون بهم الهام شده که با

 مگه؟ ،يدیفهم یراسل بزرگ رو م دیتبع يافسانه  دیبا ییجا هیکه باالخره  نیاشه و  یلق م یلیمن خ

 :گفت مانیخاتمه دادن به بحث انتقام يبرا سپس

 ه؟یتو چ دیتبع يخب کت،ماجرا-
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کردن داستان پر مخاطره اش احساس  فیو تعر(!) خوردمان میبگو دیبعد از آن زد و خوردمان البته با انگار

 یخون مقاوم نیشدن به اول لیتبد يدور و درازم برا يگفتم از آرزو نیبنابرا! من هم...کرد یم يشتریب یراحت

گفتم از ...بن را عاشق کردم یو اشتباه نمکردم آرون را عاشق خودم بک یکه سع نیاز ا...شود یکه وارد مجمع م

هم که ترسانده  ياز آن مردرنگ نور سبز،  يفسفر یبرخورد پدرم از غش کردن مادر و خاله ام و در آخر توده

ماه قبل از  6گفتم که راسل  يکردن کلبه ا دایبرود و در آخر از پ سهیبودم گفتم که باعث شد راسل از خنده ر

 .ودکرده ب دایمن آن را پ

 میکرد یم یو سع میزد یبا هم حرف م میاز دو ساعت بود که داشت شتریب يکه برا میبه خودمان آمد یوقت

بلند  دیبر صورتمان تاب دیتشعشعات غروب خورش نیکه اول یوقت. میفرو کن گریکدیحلق  يرا تو مانیها دگاهید

 :گفتم یبه راسل م دیداشتم که با يزیاما قبلش من چ م،یو قصد رفتن کرد میشد

 ا راسل؟؟-

 ه؟یچ-

بودنش هم  یسلوآن و کوالسیدر آورده بود،از ن کوالسیسر از دستان ن يزیاز کتابم گفتم که به طرز اسرار آم و

شد،به راسل در مورد دست نوشته که حاال پس از صد بار خواندنش  یم بیاوقات عج یگفتم و رفتارش که گاه

 :خونسرد باشد و گفت دکر یداد،سپس سع یرا نشان م شیحفظش کرده بودم هم گفتم،چهره اش تشو

 .یذاشت یم ونشونیزودتر باهام در م دیاونو نشونم بده،با میدیبه قصر رس یوقت-

 :باال انداختم و گفتم شانه

نشون دادن اون دست نوشته حاال زنده  يسروقتت برا ومدمیکنم که اگه زود تر م یفکر م ه؟دارمیچ یدون یم-

 نه؟ ایبودم 

رفت سرچشمه  یکه به قلبم م یخون يمن از رگ ها يتفاوت که خنده  نیبا ا م،یدیحرف خند نیبه ا جفتمان

 یحرف ها احساس سبک نیاز گفتن تمام ا دیشا...و تنها حنجره اش را همراه ساخته بودا يگرفت و خنده  یم

 .کرده نیکم مانیرو شیسر نوشت پ يسنگفرش ها ریخطر ز یکه کل میدانست یاما هر دو م میکرد یم

********* 

هم باز  گهید يشه اون سه تا یکه باز شدن سه تاش باعث م...تا قفل داره 6همون طور که گفتم ...آره راسل-

شاهن وارد  یجام هاشون به سالمت يمهمونا مشغول به هم زدن لبه  يکه همه  یموقع میتون یم...شن

 .میکتابخونه بش
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 :را صاف کرد و گفت شیا یلباس قرون وسط ي قهی راسل

 امشبه؟ ينگهبان ها برا يها تیفعال نیشتریکه انگس گفته ب یگ یفقط مگه نم...هیفکر خوب-

 حواسشون پرت باشه؟ گهیطرف د هیز نه اگه ا-

 :تکان داد و من گفتم »؟يچطور«را به عالمت  سرش

 وجود نداره؟ دیسف يجادو يتو یطلسم حواس پرت یراست.اونش با من-

 ...ياگه بخوا...داره.چرا هیاما سا...يایکه خب فکر نکنم تو از پسش بر ب...خواد یم يادیز یلیخ يجادو دیسف-

 !!جواب بده شتریهوشمندانه ام ب يفکر کنم نقشه !الیخ ینه ب-

 :و گفتم دمیخند و

 .یوارد عمل بش دیکه با هیهمون موقع ،يدیشن غیج يهر وقت صدا-

بودم نگاه کرد و  ستادهیکه تا چند لحظه قبل من آن جا ا ییسرش را تکان داد و مشکوك به جا جیبا گ راسل

 !زدم یم بیبه ج یم ثروت خوبشد یخودش فکر کرد که من اگر تبهکار م شیپ

******* 

انجام  يبرا ياما من کار مهم تر! تولد شاه بود یلرزاند، نا سالمت یقصر و قلعه را م يها وارید یقیموس يصدا

تمام بعد از ظهر را صرف . انداختم تا راسل بتواند کتاب اورادش را بردارد یخطر م يخودم را تو دیبا...داشتم

. که داشتم الزم بود ينقشه ا يصد درصد برا هلباسم کرده بودم ک نییبه پا یاما محکم یمخف سمانیدوختن ر

افتاده ام و  نییکردم که انگار از بالکن پا یرفتار م يزدم و طور یم جهیبود که خودم را به سرگ نینقشه ام ا

زدم و کمک  یم غیکرد ج یم ياریکه حنجره ام  ییکرده، بعدش هم تا آن جا ریبالکن گ يدامنم به لبه  نییپا

 .خواستم یم

 یکتابخانه محسوب م يکور راهرو يکتابخانه که نقطه  کینزد يکار را در نقطه ا نیبه ذکر است که ا الزم

 15که من تا  نیکار با توجه به ا نیا. توجه ها از راسل و کتابخانه پرت شود يدادم تا همه  یشد و بلند انجام م

 . بود یم تراح دیبا دمیکش یاز آن باال م دمید یرا که م یهر درخت یسالگ

 !!!بود یم...دیبا

. زدم یسوم گره م يکنار بالکن طبقه  یسنگ يرا به نرده  سمانیر يهم که خم شده بودم و داشتم لبه  حاال

 یبه کار م یخانم قرن پانزدهم کیمعمول  يها يلوس باز يحداقل برا یبود ول یمعن یظاهرم مضحک و ب

 !آمد
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لبه  خیرا م میپا يطرف نرده به آن طرفش رفتم و نوك پنجه  نیرا بلند کرد و از ا میگره زدن تمام شد،پا کار

. گونه معلق و برعکس در سرما بمانم نیساعت هم کی يبرا دیو آماده شدم تا شا دمیکش یقیکردم، نفس عم

را چند بار  سمانیر. را خلق کنم يرت هشاعران يکرده بودم تا صحنه  شانیامشب پر يرا هم از عمد برا میموها

کردم، سپس دستانم را محکم به نرده گرفتم و سرم را به پشت  دایپ نانیو از ثابت بودنش اطم دمیمحکم کش

 :در سرم گفت ییصدا. بردم

قصر  نینسبت به موندن تو ا یحس خوب چیمن ه نیبب-؟يارزشش رو داره که جونتو به خطر بنداز یمطمئن«-

و جمجمه ات خرد بشه  یافتیاگه گره شل باشه و با سر ب-.کنم تا کتابو برداره یبه راسل کمک م نیندارم بنابرا

 ».امتحانش کردم!گره محکمه مندر ض! برخورد نرم باشه يپام برفه و فکر کنم برف و چمن برا ریز- ؟یچ

 ي قهیرفت و وارد  یم میموها ریکه باد ز یرا ول کردم و دهانم را تا آخر باز کردم و در حال میدست ها سپس

دامنم  ي هیدر ناح یناگهان یبا حرکت.دمیکش غیتوانم ج نیکرد با آخر یشد و سرما را بهم القا م یلباسم م

 يکارها يدانم چرا همه  یمن! (حرکت باعث شد حس کنم ستون فقراتم خرد شده نیمتوقف شدم،که ا

 کی يساز هیشب يکه راسل برا یمن است، آن هم در حال ياتفاقات بد برا يکنم و همه  یخطرناك را من م

لباس محکم دوخته شده بود و به شانه  ي قهی!) کم دارد نیدر جام بلور یدنینوش کیتنها  يقنار ریسفر به جزا

لباسم  ریآمده بود،خوشبختانه ز نییپا یوصل نبود اندک سمانیر هسمت چپ دامنم که ب. کرد یفشار وارد م میها

ها  یقرن پانزدهم نیا يبرا یچه اتفاقات ینجات احتمال اتیعمل یبودم وگرنه معلوم نبود در ط دهیشلوار پوش

 .افتدیب

 :زدم ادیو فر دمیکش غیج گریبار د کی

 .افتم یاالن م! کــمـک-

که  دندیو مرا د دندیسرك کش نیینرده ها به پا يکه باالخره سه تا سر از ورا نیتا ا دمیکش غیج گریبار د سه

باعث شده بود که سه  ینقشه ام خام بود ول.کردم یوار دهانم را باز کرده و اصوات مختلف از آن خارج م وانهید

 :داشت گفت ییحنا ياز آن ها که موها یکی. ندیایجا ب نیخفن به ا يتا از اشراف زاده ها

 ...میانگس رو خبر کن دیبا...نیصبر کن م،یکن یکمکتون م-

 :اضافه کرد گرید یکی

 .چند تا سرباز و-

 :و داد زدم دمیکش غیدوباره ج.نبود یچند تا کاف!نه
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 ...کمک!! افتم یدارم م-

 یکی. هم خش دار شده بود میصدا. کردم یگرفت و طعم آهن را در دهانم احساس م یام داشت درد م حنجره

 :گفت يدهنده ا نیداشت با لحن تسک ییطال ياز آن سه نفر که موها

 .باال متونیاریم ن،مایخانم بهتره آروم باش-

و پس  گرید ياشراف زاده  3شدم،سپس انگس و بعدش هم  دایسرباز پ 6 يسر و کله !زدم؛دوباره و دوباره غیج

من  يعمد يبا آن همه دست و پا زدن ها یکردند مرا باال بکشند ول یم یکه همه سع گریسرباز د 4از آن 

 .توانستند ینم

 ...خرچ...خرچ

بار  نیا. شد یداشت پاره م سمانیر...بود يپاره شدن بافت پارچه ا يواقعا صدا یول دمیکردم اشتباه شن فکر

 :دمیکش غیواقعا ج

 !!!کـــمکــــ !شه یدامن داره پاره م...افتم یاالن م! شه یداره پاره م-

 :دراز کرد و گفت نییدستش را رو به پا انگس

 !يریدست منو بگ دیبا یکت-

جانم تمام شود و ممکن هم بود که  متیممکن بود به ق...خطر شتریکردم و ب یمعطل م شتریب دیشد با ینم! نه

 دم،یکش غیباز هم ج.کردم یو مرا با تمام قدرتش تاب داد، سردم بود و ترس را حس م دیوز یباد پر قدرت. نشود

 نیکتابخانه را به ا يراهرو يگروه سرباز ها دماما حداقل توانسته بو. به ناگاه قطع شد میغ،صدایج انیاما در م

 .سمت بکشانم

 ...خرچ...خرچ

 :کردم یکمک انگس را قبول م دیبا گرید.تر رفتم نییسانت پا چند

 .ریمــنـو بگ!اـفتم یدارـــم م)توانستم درست حرف بزنم ینم(اـگس-

کارم خوب ! معطلشان کرده بودم ربع ساعت کی. دستم را به زور باال آوردم و به سمت دست انگس دراز کردم و

خم شد، در آخر آن قدر خم شده بود که  شتریانگس ب. بود، احتماال تا حاال راسل توانسته بود کتاب را کش برود

حرکت  کیکرد، در  یمرا لمس م تنرده قرار داشت و انگشتش تازه داشت نوك انگش يلبه  يشکمش رو

را به دور مچ دستم حلقه کرد و مرا که  شیو انگشت ها دیکش نییبه سمت پا شتریتعجب آور او خودش را ب
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بود باال بکشد،چون چهره اش با تحمل وزن  کینزد یعنی. دیوزن بودم باال کش نیسنگ-کم یلیخ یلیخ-یاندک

 .درخواست کمک کرد راهانشرنگ داد و از هم رییمن کم کم کبود شد و تغ

خواست تا آن  هیدست انگس به دور مچ دستم قفل کرد و از بق يدستش را رو ییمو حنا ياشراف زاده  همان

 .ها را باال بکشند

 ياحمقانه  ينقشه  دیکردم، بلکه با ینقشه استفاده م نیاز ا دیکه نبا دمیرس یم جهینت نیداشتم به ا حاال

نجات از  يقصر و درخواست کمک کردن برا يدر راهروها دنیوار دو وانهیکردم که شامل د یرا اجرا م» ب«

 . که وجود نداشت بود یدست شخص

شوند قرمز شده  یم ییکه سوار ترن هوا یشد و آن دوتا هم بدتر از کسان یداشت از استخوانش کنده م دستم

و با خود مثل  رندیگ یهم وزن من را بغل م يقدر راحت دختر ها نیچطور ا 21قرن  يدانم پسر ها یبودند، نم

 نیتر و قد بلند تر بود ا یکلیام ه 21برند؟ تازه انگس که از نصف پسران قرن  یور و آن ور م نیا یدست فیک

 ...یرا از دست م شیها چهیماه يروین دیقدر راحت نبا

 ...خرچ

احتماال  يآخر نیتر رفتم،ا نییچند سانت پا یخرچ يدست جفتشان از دور مچ دستم ول شد و با صدا يا لحظه

 :زدم یم بود که قبل از الل شدنم یغیتنها ج

 !باال نیمنو بکش-

من را گرفتند و با همان  يو پسر هر دو به سمت من هجوم آوردند و همزمان نوك انگشتان دراز شده  انگس

 :گفتم يگرفته ا يبار با صدا نیا. کردند مرا باال بکشند یچهار انگشت سع

 ...آخـ!...نیشکنیانگشتامو م نیدار!لعنت-

 :گفت ییپسر مو حنا.دستم لغزاندند يرا جابجا کردند و از چهار انگشتم به رو دستشان

 یها هم کار درست تیموقع نیتو بدتر یهمسن شما ناسزا گفتن حت زهیدوش هی يکه برا نیبدون دیفکر کنم با-

 .نباشه

 !ییییییآ-

 یسلطنت يمهمان ها گرید يتا شد،دو تا از آن ها سرباز و دو دایبالکن پ يبر رو گریچهار نفر د يو کله  سر

 .بودند
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بودن فقط اسمش  یکه از اشراف فیدو مرد ضع نیکردم، در دستان ا یم يهم که نقش پاندول ساعت را باز من

. را خلق کرده بودند يشاعرانه ا يصحنه  میموها!!...آه...خوردم و یبه چپ و راست تاب م دندیکش یم دكیرا 

 .هدفم یکیآن هم در نزد رم،یمب يزود نیخواهم به ا یمن نم! یهــ! یمرگ اساس يصحنه  کیدرست مانند 

 نیا هیشدم، شب دهیبه باال کش یرونیب يعامل قو کیچپم حس کردم و سپس با  يساق پا يرا رو یگرم دست

او االن در  دیمگر نبا!راسل؟. داده بودم هیبعد متعجب به راسل تک يبودم و لحظه ا نییآن پا يکه لحظه ا

 کرد؟ یچه م نجایکتابخانه باشد؟پس ا

 !خــرچ

بالکن  يرو یآن لشکر درست و حساب يکرد و نگاه ها یدامنم کامال پاره شده بود،کمر و شانه ام درد م نییپا و

دندان  يصدا »؟یکن یم یچه غلط نجایتو ا«:یعنیگرفتم که  شگونیسوزاند، راسل را ن یبدنم را م يرو يموها

 يبا لحجه  ییو نا آشنا کلفت يشد و سپس صدا دهیگردنم کش يرو یسرد کس دم،دستیقروچه اش را شن

 :گفت یبیترسناك و عج

 .کنم یم يکار هیخودم  ایم،یخالص ش تیوضع نیکن که زودتر از ا يکار هیگه، یراسل م-

 :ا کنار گوشم زمزمه کردر نیسرد ا يبا بخار یدهان دم،انگاریاز راسل پرس» بود؟ یچ يصدا نیا«

نگاه  نیبکن تا دست از ا يکار هی.کنم یباهات ارتباط برقرار م هیسا يجادو قیمنم کت که دارم از طر نیا-

 .میمهلکه خالص ش نیفقط از ا يهر کار. هاشون بردارن

است، از  يو تکرار يا شهیکل يخب در واقع مشخص بود که غش کردن از لحاظ مردم زمان ما کار.است جالب

را به عقب  يچشم ها. کردم یخودم را کف بالکن ولو م دینداشتم، با ياما چاره ا نطور،ینظر خودم هم هم

 یاندک يرویگرفتن بدن پر دردم، خودم را با ن دهیچشمانم مشخص شود و سپس با ناد يدیکه سف يراندم،طور

 میصدا یبا نگران یشیسل مرا گرفته بود و نماکه با کف بالکن برخورد کنم را نیرها کردم، خوشبختانه قبل از ا

 :زد یم

 .شو داریبا توام،ب نین؟کاتریهو؟کاتریچت شد !شو داریکت،ب-

را از سر  نیهم واضح است که چرا نه؟ دورم شلوغ شده بود،ا لشیدل! توانستم بخندم یام گرفته بود، اما نم خنده

 :دمیانگس را شن يصدا دم،یشن یاطرافم م يپچ پچ ها يو صدا

 .يگادفر شیپ مشیببر دیبا-

 :که گفت دمیشدم و سپس شن دهیطرف کش نیحس کردم،اما بالفاصله توسط راسل به ا میبازو يرا رو یدست و
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 .حرف بزنم انگس ییباهات تنها دیبا-

قدم  يراسل به حرکت در آمد صدا یوقت! دستان راسل حس کردم يخودم را رو تانهیرومئو ژول یلیخ سپس

 تیبعد از چند لحظه احساسم به من فهماند که حاال دور از آن جمع دم،یکنار خودمان شن زیرا ن يگرید يها

 .میهست میعظ

 :از گرما، سپس راسل گفت یمیکنار منبع عظ ستادند،یا

 .کرد وارد کتابخونه بشه یسع یکی-

اما  میایدر ب نیدروغ یشهو یب نیکردم که از ا یم یتمام بدنم سع! خواست خودش را لو بدهد یاو م!یلعنت اوه

 .گرفت یرا م یعکس العمل نیکوچکتر يجلو کپارچهیعقلم 

 ...نفر کیو اون -

 :اما در عوض گفت» نفر من بودم کیاون  و«دیگو یبودم که االن م مطمئن

نجات خواهر  يبرا لیدل یب یلیداشتن پستاشون رو خ یهمه سع یشد،وقت بینفر توسط من تعق کیو اون -

 .من ترك کنن

به مشامم  شیکه بو ياما نقشه ا!احمقانه بود نیخب ا. خودم را گرفتم يکه جلو» !؟یچ«بود داد بزنم  کینزد

انگس شوك زده تر از من . من نبود لیدل یبه دخالت ب يازین د،پسیرس یبود هوشمندانه به نظر م دهیرس

 :دیپرس

 کار رو بکنه؟ نیداشت ا یسع یک-

 :جوالن داد و سپس راسل گفت انشانیسکوت در م يا هیثان چند

کره اسب شروع به  هیبه سرعت  دیمنو د یرفت و وقت یبا قفل در ور م یمرد ژنده پوش که داشت به سخت هی-

 .فرار کرد

وسط وجود داشت که راسل  نیدر ا يپلکم را باز کردم و عکس العمل انگس را تماشا کردم؛حتما نکته ا يال

بود، در خطوط صورتش خشم را  یو نگران شیانگس پر از تشو يچهره . را طرح کرده بود يانفراد ينقشه  نیا

 يو همه (شده ریامکان پذ نهامر چگو نیدانست که ا یخودش هم نم ادیداد، به احتمال ز صیشد تشخ یهم م

 ).نشده ریامر امکان پذ نیکه ا میدان یما م

 االن اون مرد کجاست راسل؟-
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فوت ازت  1قدش هم حدود  ،یتصورش رو بکن يکه بخوا دیدو یم یتند تر از اون یلیستم فرار کرد، خاز د-

 .بلندتر بود انگس

 :و گفت دیمن چرخ ينگاهش رو ریبه راسل انداخت و سپس مس ینگاه يبا ناباور انگس

 به کتابخونه که وارد نشد؟. کنم یحلش م-

 .نه،نشد-

 معلق بود؟ نیهوا و زم نیخواهرت چرا ب...گهیسوال د هیخوبه؛ و -

 .به هوش اومد ازش بپرس یدونم،وقت ینم-

 اد؟یبه هوش م یو ک-

 ؟یدونم،چطوره االن ازش بپرس ینم-

از آن ها  یکیزدند که  یرا م گریکدیافتند و آن قدر  ینبودند صد درصد به جان هم م تیموقع نیدر ا اگر

 !درست مثل قانون جنگل رد،یبم

 يمنظره  بتتونیغ...ارشیجشن ب يو هر وقت حالش خوب شد برا يگادفر شیفعال ببرش پ...شهینم...نه خب-

. ارشیب شیاریپس بالفاصله بعد از هوش...کنه یبراش حک م يبد یذهن ریحضرت نداره، تصو یاعل يبرا یخوب

 یدگیگرفته نشده رس »چکسیه«و توسط  یکرده وارد کتابخونه بش یکه سع يمرد نیا ي هیمنم برم به قض

 .دتیخواهم د. کنم

را کامال  میدور شد،خودم را در بغل راسل تکان دادم و چشم ها دمید دانیاز م یوقت. تکان داد و رفت يسر و

 :باز کردم و گفتم

 ه؟یچ هی،قضیوارد کتابخونه بش يکرد یکه خودت سع یبهش بگ يخوا یکردم م یفکر م!یهـــ-

دهانش را  شخندیبا همان ن. گذاشت شیدندانش را به نما 32ن قدر بزرگ بود که شد و آ انیراسل نما شخندین

 :کرد و پچ پچ کنان جواب داد کیبه گوشم نزد

 یصندوق مخف هیکه انجام دادم بهم  یابیوارد کتابخونه شدم، اما ورد جهت ! شهیمثل هم یناگهان ينقشه  هی-

 نینکرد بنابرا دایعبور از صندوق و باز کردن قفل پ يبرا يدرز چیه هیسا ياز جنس سرب رو نشون داد، جادو

و  بیبه قهرمان داستان تعق لیتبد وگرفتم که خودم ر میمن موفق نشدم که کتاب رو بردارم، حاال هم تصم

که  دمید یبهت بگم اون جا چ هیفقط کاف...رو جلب کنم انشیدزد بدجنس بکنم و اعتماد پادشاه و اطراف زیگر
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 يها یکن تا منم شگفت فشیبعدا برام تعر اد،ینقشه ات باحال به نظر م یراست...ا دهنت باز بمونهساعت ه يبرا

 . کتابخونه رو برات بگم

 :مشابه راسل زدم و گفتم يلبخند

 .کن فیخب برام تعر-

 :کردم یرا حس م دشیو پل سیخ يکرد که موقع حرف زدن نفس ها کیرا آن قدر به گوشم نزد دهانش

 .باشه 1497مدل  نیژوپ با شلوار آخر ینیفکر نکنم م...جشن يبرا میتا بر یبهتره لباستو عوض کن فعال!بعدا-

و دهانش را از کنار گوشم برداشت و با سر به دامن لباسم که  دینمکش قاه قاه خند یحرف ب نیخودش به ا و

بودم که مردان  دهیپوش رشیکه ز يو پف دار دیسف ییتا باال تر از زانوانم پاره شده بود اشاره کرد،شلوار باال زانو

به راسل  يبا دو دست باال گرفتم و چشم غره ا ادامنم ر.داد ینجاتم گمراه نشوند هم خودش را نشان م يبرا

 :رفتم و گفتم

 منظورم واسه جشنه؟...امیمنم باهات ب ای يریتنها م-

 !میخواهر برادر ینا سالمت. بهتره میبا هم بر-

 نمت؟یکجا بب-

 .گهید قهیدق 10. یدم در سالن سلطنت-

در . دیرس یبه اتاقم م هشیال یرفتم که منته ییکنان به سمت راهرو زیتکان دادم و جست و خ شیبرا يسر

اتاق  يگوشه  ي انهیاتاق را هل دادم و وارد شدم و ان را محکم پشت سرم بستم و به طرف کمد واقع گرا

و  ویکه از طرف انگس و آنتون ار یفاتیتشر يباز کردم و لباس ها يریج ریج چینرم بدون ه یلیدرش را خ. رفتم

 يرا رو يهمان لباس بلند خاکستر نیدوس داشتم، بنابرا یلیرا خ يرنگ خاکستر. بود را نظاره کردم ناندیفرد

و وز شده ام زدم  يبه موها يکه از راحت بودنش مطمئن شدم شانه ا نیو بعد از ا دمیاسپرتم پوش يکفش ها

 .یراه افتادم به سمت سالن سلطنت

چند تا از  هیاول يراهرو يتو. کنم یحاصل کردم که در را پشت سر خودم قفل م نانیاز ترك اتاق اطم قبل

راهرو به درون نفوذ کرده بود نفس  يپنجره ها نیکه از ب ییکنار پرده ها خاموش شده بود و هوا يمشعل ها

با  یشمار چوب یب يپنجره ها نبست يمواقع برا نجوریا يریپذ تیئولحس مس. کرد یم لیتبد خیرا به  میها

 .نداشتم...رفت که متاسفانه من یباحال به کار م يها يبر شهیش
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نبود  يزیبسته بودن پنجره چ ایباال انداختم و به راهم ادامه دادم، باز  يکه وجود نداشت شانه ا یشخص يبرا

با سرعت هرچه تمام تر  دیبود که من با یقیموس يقابل توجه صدا يکه من بخواهم نگرانش باشم، تنها نکته 

هم به من  یکی نیشد، ا یمن دور م زکه پشت سرم ا دمیرا شن ییقدم ها يصدا. رساندم یخودم را به آن م

 .کرد یرا کند م دنمینداشت و فقط رس یربط

سرش  يموها عیبودم که داشت فج دهستایراسل ا يبعد جلو ي قهیکردم و دو دق يرا دو برابر حالت عاد سرعتم

 .خاراند یرا م ششیو خط ر

 ؟یگرفت يزیچ یشپش...راسل-

 :از خاراندن خودش برداشت و مدافعانه گفت دست

 .شدم ينجوریکه ا ستین قهیدق 5-

زد و در سالن را هول داد و دستش را باال برد و اشاره کرد که دستم را به دور  شیموها نیب یوار چنگ وانهید و

طرز . را با دستم گرفتم شیدادم و بازو یکوتاهم را تکان يسرم را چپ و راست کردم و موها. حلقه کنم شیبازو

دست گره  هیبقگرفت تا  یانگشتان من را کف دستش باال م دیاو با دیشا اینه؟  گر؟یبود د يطور نیا حشیصح

 يهمهمه . باشم الیخ یتفاوت و ب یمثل قبل ب دیبا. آمد ینم ادمیدرستش  ي قهیطر نند؟یما را بب يکرده 

از  ریبه غ یدر سالن بر پا بود و خوشبختانه کس یاشراف يها ییو خوش آمد گو یدنیاز رقص، نوش یمیعظ

 ییطال يبه ما افتخار داد و دست راستش را که عصا ناندینکردند، فرد یو انگس به ما توجه ویو آنتون ناندیفرد

و به طرف آن ها  میصورتمان ظاهر کرد يرو یحیمل يلبخند ها. تکان داد مانیدر آن قرار داشت برا یرنگ

 يزطال دو دیسف-يدست راسل را ول کردم و با احترام دو طرف دامن خاکستر میدیبه آن ها رس یوقت.میرفت

کردم و به راسل نگاه کردم که داشت سرش را  یکیو ش زهیم زهیر میصله دادم و تعظشده را گرفتم و از هم فا

 :خش دار شده بود صاف کرد و گفتم ادیزدن ز غیرا که از ج میصدا. کرد یخم م ناندیفرد يبرا

داشتم که در جشن با شکوهتون  نویکه امسال افتخار ا نیمسرور شدم از ا اریتولدتون مبارك سرورم، بس-

 .شرکت کنم

 :شدم رهیراسل حلقه کردم و به دهانش خ يرا دوباره به دور بازو دستم

 .هیاز دور هم باعث خوشحال یبه مناسبت تولد شما حت یجشن دنید. تولدتون مبارك قربان-

 :زد و سپس رو به من کرد و گفت ییلبخند مکش مرگ ما ناندیفرد
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تو رو باال  ییکه سه تا نیتا ا يخورد یتاب م یو داشت يسوم معلق بود يبالکن طبقه  ریانگس گفت که ز-

 .افتادنت رو برام بگو نییپا لیدل ،لطفايهم که غش کرد دن،بعدیکش

دروغ عسل طعمم را در دامان آن سه نفر  نیبنابرا. را کرده بودم یموقع نیفکر همچ دنیلباس پوش موقع

 :جلو آمده شان بردم و آرام گفتم يگوش ها کیشان خم شدم،دهانم را نزدآرام و مرموز به سمت.گذاشتم

 نمیب یرو م يزیچ هیمثل من که  اد،درستیم شیمثل توهم براشون پ یبیعج يحالت ها شگوهایاز پ یبعض-

که  دمیبرم ود نییکرده بودم از چند تا پله پا یبه خودم اومدم که سع یکه اصال وجود نداره و امشب هم وقت

 .و آسمون معلقم نیزم نیب

قدر راحت  نیدانم چند وقت بود که من ا یسوال مثبت بود، نم نیجواب ا ادیز یلیشده بودند؟ به احتمال خ قانع

 نیدانستم که ا یکردم، فقط م یبازگو م گرانید يبرا یواقع یلیام را خ یلیتخ يگفتم و داستان ها یدروغ م

 یلیخ یلیراه کمکمان کند، خ نیدر ا ستتوان یخوب م یلیه بود خمکار وجودم که تازه به کار افتاد يقوه 

 ...راحت

 

 ما ییشگویپ: ششم  فصل

داخل -بر فراز تپه ها يکه در اعماق قلعه ا ینه وقت د،امایایبه نظر ب يکتاب کار ساده ا کیبرداشتن  دیشا

ماجرا  نیبا فکر ا! باشد یسرب يگاو صندوق ضد جادو کیسرباز و  نیشتریب ،بایسنگ يها واریدرون د يقصر

دچار شپش شده باشد، آن قدر  لدادم راس یداد، احتمال م یبدنم بهم دست نم یبه جز خارش عصب یحس چیه

 .داد یخراش م فشیکث يپوستش را با آن ناخن ها یرونیخاراند و سطح ب یکه روز و شب خودش را م

 يشروع شده بود و تا حاال هم که دانه ها ناندیفرد یسالگ 47جشن  یعنی شیبدنش از دو شب پ دیشد خارش

سوخت،  یم شیدلم برا ییجورها کیگرفتند متوقف نشده بود، یپشتش شکل م يرو یبا نظم خاص يقرمز

 یو سع دیچیپ یپشتش به خودش م دیمو قرمز از التهاب پوست سف يپسر بچه  کیکه مثل  یمخصوصا موقع

حاال هم که من از . دیرس یتش بلغزاند اما دستش به آن نمپش يکوتاه نشده اش را بر رو يکرد ناخن ها یم

 یکار همان موش دیکردم،شا یتختش نشسته بودم و با سو ظن به او نگاه م يمتر 4ترس کک و شپش در 

راسل دستش . نبود دیبع چیه...کرد یم فادهآموزش من از آن است يباشد که از پساب ها به دست آورده بود و برا

 :دست از کارش برداشت و گفت یخاراند، کامال عصب یپشتش برده بود و خودش را م يدب ي هیرا با زاو

 ...نجایا ایب یکت-
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 :را از تنش در آورد و رو به من گفت راهنشیشدنم به او پ کیو نزد یچوب یصندل يبعداز بلند شدن من از رو و

 .کنم یپشتم حس م يرو يزیچ هی-

 يزیبود که چ نیمن ا يها ییاز توانا یکیمن نبود، اما  یشگیلخت کار هم يتنه  میکردن به راسل با ن نگاه

پشت راسل چرخاندم و  يرا رو میچشم ها نیبنابرا. گرفتم یم دهیناد یمثل پوست راسل را به راحت یروشن يها

 :شوکه شدم دمیکه د يزیبا چ

 »!نیریبم ای...نیمربوط به جادوتون بردار يدست از تمام کارا«-

راسل  يبرا یغیج يرا با صدا زیباز کنم و همه چ شتریآن را ب ایستم دهان باز شده از تعجبم را ببندم دان ینم

قرمز  يخلق شده توسط دانه ها ينوشته  يو با لحن تند یبخوانم؟ آب دهانم را قورت دادم و به صورت ناگهان

 ...لتهبم...دردناك...قرمز ترسناك يخواندم،دانه ها شیپشتش را برا يرو

ها موجودات  هیخواست مطمئن شود که بعد از آن ثان ینزد،انگار م یمعروف راسل حرف ي هیهمان چند ثان تا

 :صحبت تکان داد يرا برا شیرفته اند،سپس لب ها رونیرا تند کرده بودند از اتاق ب مانیکه نفس ها ینامرئ

قراره تا  غامیحاال که کل پ دم،نهیفهم یم نایزودتر از ا دیبا!يآبله ا غامیگن پ ینوع که بهش م هی...هیسا يجادو-

از  زایچ یلیکه هستن،خ ییافراد هر کسا نیا!کنم یهم م یکنه و تازه احساس نا امن وونمیهفته از خارش د هی

رو به نفع  زیبعد منصرف کنن و همه چ نیا يابر يمحشر ي ندهیخوان ما رو از ساختن آ یدونن و م یما م

 .خودشون تموم کنن

 مثل ماست؟ يها يدیمنظورت تبع-

حاال که  یمانند،ول یقرمز از سر انگشتانش در امان نم يها شیداشت حتما آن ر شیدر آن لحظه ر اگر

 :فرو برد و گفت ششینداشت،نوك انگشتش را در خط ر

به  یچیما ه یدونن ول یر مورد ما مرو د زیکه اونا همه چ نهیکه مهمه ا يزیتنها چ...ستیمشخص ن...دیشا-

 .میدون یوارد قصر شدن نم يجور هیکه  نیو به قول تو ا غامایپ نیاز ا ریغ

 .استفاده کنن هیسا يکه هستن بلدن از جادو ییطرفا هر کسا نیبه اطالعاتمون اضافه شد که ا نمیو ا-

 ...بهتره بگم دیشا ایگم شده، میپازل عظ نیاز ا يادیز ياما تکه ها...قایدق-

 :کردم لیرا با قرار دادن کلمات باحالم کنار هم تکم حرفش

 .میکرد دایرو که گم شده پ میپازل عظ هیاز  ییکه ما تکه ها نهیمثل ا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ١٦٢ 

به مرگش را به  دیتهد یتوانستم حت یاعصاب خرد کن بردارد من م يوقت راسل دست از سر تکان دادن ها هر

 اریمخصوصا حاال که بس.کار را نداشت نیوس که حاال حاال ها او قصد ااما افس.بگذارم نیتحس کیحساب 

 يو آن جوش ها ببردخواست دستش را باال .قابل کنترل بود ریو غ کیسترینمود و احوالش ه یم یعصب

 :زورم را در کف دستم جمع کردم و پشت دستش زدم نیشتریمن ب یاعصاب خرد کن را بخاراند ول

 .درستش کن و نخارونش نویاون جادوت ا گه،بایبسه د!اَه-

 !شهینم-

 چرا؟-

 :استفهام سرش را تکان داد و گفت با

روز دوام داشته  13از  شتریکه ب شهیم غامیپ يجادو یموقع غامیپ يو جادو غامهیپ يجادو هی نیچون ا-

 .بدن شخص داره دیسف يجادو زانیبه م یباشه،دوامش هم بستگ

 :صورتش بردم کیرا نزد سرم

 و در مورد تو؟-

 ...روز 15تا  14-

شدند را لمس  یقرمز رنگ که هر لحظه واضح تر م يرفتم و انگشتانم را جلو بردم و دانه ها پشتش

پشتش  يرو يتوانستم دانه ها یبستم م یرا هم م میاگر چشم ها یبر آمده بود،حت لیکردم،درست مثل خط بر

 :آمد دیدر ذهنم پد يجرقه ا.بلند بخوانم يرا واژه به واژه با صدا

 ها خبر داره؟ نیا يجادومون و همه  م؟ازیهست یدونه من و تو دنبال چ یکه م هیک-

 شیتوانستم در هم رفتن چهره اش را حدس بزنم و بعد هم کلمات به شدت قابل پ یاز پشت سر هم م یحت

 :ینیب

خبر داره و  دیکه نبا ییزایچ یلیوسط هست که از خ نیا یکی...هم جونمون و هم اسرارمون...میما در خطر-

 داتیهمه تهد نیوقت ا چیه ذاره،وگرنهیخودش م يبرا يزیچ نیهمچ ای دیبه حساب تهد نارویا يهمه 

منظورم هدف  – فششخص هد نیکه ا نهیا میبفهم دیکه با يزیچ نیاول.دیکش یرو به رخمون نم یناگهان

 رو؟ یدونه؟من؟تو؟ک یم دیخودش و هدفش تهد يرو برا یکس ه؟چهیچ -شهیاصل

 :گفتم یلب ریز

 رو؟ یچ دیشا ای-
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شنود و من هم آن را  یجز خودم آن را نم یمن است که کس ياحمقانه  يها یلب ریاز همان ز نیالبته که ا و

قرمز  يدانه ها يکرده بود را رو خی یپوست ریباز هم انگشتانم را که از ترس ز.کنم یبازگو نم چوقتیه

 :و گفت دیراسل لرز.لغزاندم

 ؟يپشتم برش دار ياز رو شهیم...دستات منجمده!یه-

زده ام را به پشتش چسباندم  خیکردم،کف دستانم  یم دایپ طنتیش يبرا یلیمواقع هم من دل نیتر یبحران در

 :دیبپردو بگو شیکنان از جا غیج غیکه باعث شد ج

 !کنم ینم نیتمومش کن و گرنه زنده موندنت رو تضم نیکاتر-

را  راهنشیپ.دمیسرم گرفتم و به سمتش دو يسردم را به حالت چنگال باال يزدم و دست ها یطانیش لبخند

دور تا دور اتاق .کردم شتریب دمیانجام کار پل يکمربند لباسم چپاندم و سرعتم را برا يبرداشتم و گوشه اش را تو

 زیچ م،همهیدیچرخ یم» !مردکنم  یماالن منجمدت «زدم  یم غیو من ج» ولم کن«زد یداد م م،اویدیدو یم

ها را  یصندل ينرود،کوسن ها نیها از ب زیدستم با گرفتن چ يمن هم حواسم بود که سرما م،ویختیرا به هم ر

در واقع -بود و اکثر اوقات هم یکردم،کار مشکل یبه طرفش پرتاب م ستیفوتبال کیگرفتم و با پا مثل  یبا پا م

 .دادم یرا از دست م انانهفرصت پرتاب ج -درصد اوقات 99

 !هـــــورا-

و گرمش گذاشتم و محکم به قصد انجماد فشار  دیسف يشانه ها يسردم را رو يدست ها.دمیبه او رس باالخره

راسل که به  يپاها نیاز ب میپاها نیکف زم يبودن سنگ ها یقلیو ص ادیدادم،بعد هم که به خاطر سرعت ز

و باعث قوس کمرش رو به  ودمشده ب زانیشکل دو ستون کنار هم قرار گرفته بود عبور کرد،و من از راسل آو

چشم  يتو هیچند ثان.به جز من و راسل یهر کس نیرفت،البته ب یعاشقانه م يصحنه  کیانتظار .جلو شده بودم

شدم و حس کردم که نخاعم به  نیال نقش زمکه کام يزل زد و سپس مرا محکم از خودش جدا کرد طور میها

 .شده میتقس يمساو يدو تکه 

 :گفتم یمانیپش یبا چاشن یپوست ریز یتا سرفه از درد کردم و با خشم چند

 .فکر کنم فلج شده باشم-

که آن را تنش کرد  نیو بعد از ا دیکش رونیکمربند پر زرق و برق لباسم ب يرا از گوشه  راهنشیو پ دیخند

مرا با دستش  يمتر میحدود ن.دستش گذاشتم يزدم و دستم را تو یحیلبخند مل.دستش را به سمتم دراز کرد

 ...بلند کرد و بعد
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 !!آخ-

دهانم را باز کردم که .حس فلج بودن کردم یبار به راست نیم،ایمبالغه نکرده ام اگر بگو.انداخت نیزم يرو مرا

 :میبگو

 .اسللعنت به تو ر-

خون آماده بودند،  ختنیر يکه برا ییسرباز با اسلحه ها 4در را محکم باز کرد و سپس  یانگار دروازه شکن که

 ...وارد شدند

آماده  ياسلحه ها يمغزشان به عالوه  يبود،مشخص بود که تمام قسمت ها دایدر چهره شان هو دیترد حالت

 شانیصورت ها فیتوص يراحت تر برا يکلمه . کند یما مقاومت م یاصل تیموقع لیو تحل هیتجز يشان برا

 :دینفر از راسل پرس همان.کردند يرویهم از او پ هیکه اسلحه اش را غالف کرد بق شانیکی! ارور: است نیا

 اومده قربان؟ شیپ یمشکل...اومممم-

 :و گفت دیرا به صورت نگهبان پاش ییلبخند مکش مرگ ما راسل

 .من و خواهرم بود که سر و صدا درست کرد نیب یجزئ یشوخ هیفقط ...ریخ-

 :احترام خم کرد و گفت يسرش را به نشانه  -یفقط کم-یکم نگهبان

 .میسر پستمون برگرد دیما با نیندار ياگه امر-

 .نیبر نیتون یم...نه-

تکان دادند و در اتاق دوباره بسته شد،من هم که همچنان پخش  یخداحافظ يبه نشانه  يآن ها سر ي همه

 نیا قتایحق.کردم یرفتم و آخ و اوخ م یبار به راسل چشم غره م کی هیبودم و به صورت ممتد و هر ثان نیزم

بار لبخند  نیراسل ا.بود رفتهشدنم به فنا  دیمن به خاطر تبع ياستعداد ساخت انواع اصوات توسط حنجره 

و همزمان با  دمیگرفتن دست من جلو آورد،اما من دستم را عقب کش يزد و انگشتانش را برا ينه امهربانا

 :بلند شدن گفتم يتالش برا

تو  يروز من به خاطر کارا هیآخرش ...يخواستن منو با خودشون ببرن هم بدتر یکه م يادیتو از اون دو تا ش-

 .نمیب یخودم م يمرگو با چشما

 :ام گفتم انهیناش یمحل یذوب کننده ام را به او انداختم و با بنگاه  نیهم آخر بعد

 .میحرف بزن تیپشت جوش جوش ياتاقم تا درباره  ایب يدست از تالش به قتلت بردار یگرفت میهر وقت تصم-

 :تکان داد و گفت میبرا یکرد و دستش را به عالمت خداحافظ يدهن دره ا راسل
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 !نمتیب یشب م-

و در اتاق را باز کردم و بعد از نگاه ذوب کننده ام در را محکم پشت سرم  »نمتیب یشب م«:را در آوردم شیادا

 .بستم

 یلغت درست نیا دیشا( اریس ياز سرباز ها یکیاز !که بهتر بود يکاریانگس بروم،حداقلش از ب شیخواستم پ یم

 :دمیراهرو ها پرس) ند؟رو یطرف و آن طرف م نیاست که آن ها ا نیاز ا ریاما غ! نباشد

 انگس کجاست؟-

 .به جنگل رفتن يسوار کار يبرا شونیا-

 .قصر يدو لنگه  یکنان راه افتادم به سمت در خروج زیکردم و جست و خ نییرا چند بار باال و پا سرم

خب : دهم یدنبالش؟ من هم جواب م یرفت يچرا راه افتاد! یستیتو که نامزدش ن: دییبگو دیخواه یم البد

 .تونم بخندم یاطرافه که با دست انداختنش م نیاون تنها مرد جنتل منِ ا! معلومه

 یگاو م يچرم بود و بو یباران.را برداشتم یخروج يدرون راهرو ياز شنل ها یکیها و  یاز باران یکیراهم  سر

کاله شنل را . کرد یم چهیپرا دچار دل  یبود که هر آدم یحال به هم زن د،تضادیگل رز سف يداد و شنل هم بو

هدف در  یآمد ب یرا که به نظر م یاراناز خدمتک یکیقصر گذشتم، يفلز-یانداختم و از در چوب میموها يرو

 :دهد را صدا کردم یجوالن م اطیح

 ؟ياریرو ب تیاز اسطبل برام دارك نا شهیم...هووووم-

 .انیباهاتون ب تونیهمراه يگم که برا یبه دو سرباز هم م!بله بانو،حتما-

 :را در دلم با خود گفتم یحرف

 یعنی...کار خطره نیا يجا م،همهیگروگان گرفته بش یحت ای میترسن که فرار کن یندارن،م نانیاونا به ما اطم«-

 »...ارزشش رو دار

 :شدن از خواب بهم تشر زد داریراسل بعد از ب يصدا هیاز درونم شب ییصدا

 ».همه دنبالشم نیارزشش رو داره که من ا ؟البدیغر زدن رو تموم کن شهیم«-

کار خسته کننده .کردم یاز بر م ییشگویارائه پ يمرجع را برا خیکتاب تار دیبا(!) انگس بیاز برگشتن از تعق بعد

اش را  ییوینوکیپ زیبا آن دماغ نوك ت] 1[پسیلیخانم ف خیخواستم امتحان تار یبود،انگار که م یمفهوم یو ب

شد  یبه نظر من مفهومش م یول »یدون یم خیاز تار یهر چ«گفت  یامتحاناتش م نجوریه به ابدهم،خودش ک
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ها  نیبه حفظ ا یکم دیامتحانات زجر آور با نیهمان بود،باالخره خواندن ا هیاالن هم قض» !مو به مو خیتار«

 .کمک کند

شده ام به دو سرباز بداخالق و خدمتکار  زیر يتمسخر افکارم چند بار سرم را تکان دادم و با چشم ها يرو از

که به تاخت  یو در حال دمیآن پر يقرار گرفت به سرعت رو میافسار اسب که در دست ها.سر خوش نگاه کردم

 :زدم ادیام فر يدیپر از پل يرفتم با شاد یباز م يشدم و به سمت دروازه  یاز آن ها دور م

 .نیکن دامیپ نیرختا،اگه تونسترم سمت د یم میرفتم مستق نییاز دره که پا-

 یم یبوران يشب ها ادیمرگبار را که مرا به  يشد و لرز یکاله شنلم وارد لباسم م ریباد از ز.دمیقاه قاه خند و

عقل ها از قصر  یسرما مثل ب نیکه در ا نیبود،اول ا ياحمقانه ا یناگهان میتصم.کرد یانداخت به تنم القا م

محافظ پرزور،خشن،بد  يبه سر سربازها سرگرفته بودم  میکه تصم نیگرم و نرم خارج شده بودم و دوم ا

اتفاق باعث  نیرفتم؛که ا یبه تاخت م دیحساب تا خود قطب شمال با نیبگذارم،که با ا عیو سر نیاخالق،بد ب

 .کنند ادهیرا پ يدتریشد یتیامن ستمیشد که گردان محافظت س یم

 :زد یحرف م یکه داشت با کس دمیانگس را شن ينرفته بودم که صدا شیپ شتریب قهیدق 5

 ...یکیتونم با  یتونم،پدر من صدر اعظمه،من نم ینم ن،منیامل-

 :آواز پرنده ها گفت هیدرست شب ییبایو ز فیظر يصدا

 بهتر؟ نیاز ا یچ!کنته هیاما پدر من -

رد صدا  میکردم و با کمک گوش ها مینداشتند قا يا وهیفصل م نیبلند تمشک که در ا يرا پشت بوته ها اسب

 يقرمز بلند با موها یدر شنل مخمل دهیچیپ یفی، بدن ظر يبلند يدر ردا دهیچیرا دنبال کردم و انگس را پ

کت تک حرکات در ت.دمیبود، د ستادهیانگس ا يزده بود هم روبرو رونیکاله ب ریکه از ز ییطال يحلقه حلقه 

پر  يصدا.دهم صیرا تشخ ینحس تیتوانستم عصبان یصدا زده شده بود م نیدخترك که توسط انگس امل

 :دیچیآرامش و خونسرد انگس در گوشم پ

 .شه ینخواد ممکن نم يزیاز اولش هم بهت گفتم که اگر پدرم چ...نیامل میتون یما نم-

 :دیلرز یم نیامل يصدا

بهشون .يعمل نکرد یول يکه تو بهم قول ازدواج داد گمیبه همه م...تو...منم هستم!ياشراف زاده ا...تو...انگ-

 !یپا گذاشت ریز يرو که به شرافتت خورد یکه تو قسم گمیم

 :جلو رفت يزیآم دیبا حالت تهد انگس
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 .يدیاز اتاقم دزدطال رو  ي سهیک کیبه همه بگو و من هم به همه خواهم گفت که اون شب  نویا-

 

]1[Philips 

 

 :خارج شده بود یوانیآمد،انگار از دهن ح ینم فشیغرش خشن آن دختر اصال به بدن ظر يصدا

 ...یگیدروغ م يدار-

 :آمد یداد نم یکه از خودش بروز م یتیزد که اصال به شخص يپوزخند صدا دار انگس

اگه پدرم به ازدواجمون  یحت.سکه تمام ماجرا رو بهم گفت 30خودت در مقابل  ي مهیند....گم ینم!نــه-

 .دزد ازدواج کنم هیداد من حاضر نبودم با  یهم م تیرضا

 :کامال واضح انکار کرد.دیلرز یاز خشم م نیبدن امل تمام

 .طال سرش رو هم بده يسکه  هی يحاضره برا...گهیاون دروغ م!نــه-

 :جور نبود گفت اتشیکه اصال با خصوص يو با تمسخر دیچرخ نیقدم زنان به دور امل انگس

 ه؟یکردن چه موضوع یمخف يبرا یبرداشت ریاون باج گ يرو که از اتاقم برا یحاال اون پول-

 .انگس تمومش کن،من اون پول رو الزم داشتم!اَههه-

 ؟؟یچ يبرا-

 !تونم بهت بگم ینم-

 يسکه ا 30اون .یرو هم تمومش کن يو دروغ پرداز يازدواج با من بردار يبرا یافالبیپس بهتره دست از خ-

 .شم یم الیخیب یرو هم که کش رفت

موضوع  نیانگس را معطوف خود کرده بود،به ا يبود،که تمام حواس پنجگانه  یهمان دختر شب مهمان دختر

 یبهم م یدانستم که حس یاست؟فقط م بیمکالمه عج نیوسط ا يزیدانستم که چه چ یداشتم،اما نم نانیاطم

 یماه ها بعد وقت که ییزهایچ یعنی!میها» بعد فهم« ستیرفت جز ل یم...ستیوسط درست ن نیا يزیگفت چ

 .بردمیم یحمام بودم به آن پ یحت ایقبل از خواب -ییدر دستشو

تا  دنشیرا زده بود؟از آن صحنه ها بود که به خاطر ند یکیآن  یانداز شد،چه کس نیدر جنگل طن یلیس يصدا

سرش سر  يانگس بر افروخته شده بود و کاله دخترك از رو يکه چهره  دمیفقط د.خوردم یسال ها حسرت م

 :خالص شدن از درد دستش گفت يدختر برا.گذاشته بود شیرا به نما رشینظ یب يخورده بود و چهره 
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 .يآورد یسکه رو به خاطرم نم 30و اون  يودب یم بینج یمرد،بهتر بود کم-

 یکه از او دور م نیسرش انداخت و پشتش را به انگس کرد و ضمن ا يکالهش را رو یشینما یهم با حالت بعد

 :شد گفت

 .يفقط دردسر نمت،توینب گهید چوقتیدوارم،هیام-

عجب شجاعت پر !يواااا!بندمتوانستم ب یحرف از دهان دخترك را نم نیباز شده ام پس از خارج شدن ا دهان

درست مشابه من داشت،همه  یانگس هم حالت!بزرگ ياوه خدا...کرده بود نیاو به پسر صدر اعظم توه!یحماقت

 !!!قهیدق 10اتفاقات در کمتر از  نیا ي

 .میبود گم شدنتون رو به شاه گزارش بد کینزد!بـانــو-

 د،اخمیتمشک چرخ یتمشک ب يحرف را زد سر انگس به سمت بوته  نیسرباز که ا! یشانس لعنت نیبه ا لعنت

لبم فشار  يساکت کردن سرباز ها رو يکرد و پر تحکم به سمت پشتش آمد،و انگشت من هم که محکم برا

 :من کامال جا خورد دنیبا د.نکرد یشد هم کمک یداده م

 نجا؟یشما؟ا!نیکاتر زهیدوش-

است و اگر  یصدا کرده بود مشخص بود که از دستم کامال عصبان نشیکاترآن هم از نوع  زهیکه مرا دوش نیا از

مسلما  خیتار. صورتم داشتم يرا رو يریزخم شمش يحاال جا نیبودم حتما هم يعاد یلیخ يایاز رعا یکیمن 

 يا هیسا يانگس قرار داشت،با چگونه جادو يخودم تصور کردم که اگر حاال راسل به جا شیشد،پ یتکرار م

 .به سراغم آمد یبه ترس ختهیآم یپوست ریفکر لبخند ز نیا دم؟باید یصورتم م یسانت کیمرگ را در 

 !ا ؟؟ سالم انگس-

 .نیکارتونو بعدا بهم بگ نیتون ین،میداشت يگمونم باهام کار ن،بهیکاتر زهیسالم دوش-

 !ما...حتـ-

هم  یبه صورت اتفاق یگرفتم که حت یمن ادیبه خدمتم برسد،چرا  یخواست آنجا درست و حساب یم احتماال

وارد ذهنم شد،چند تا  یناگهان يهوشمندانه  ينقشه .دانم یگوش دهم؟خودم هم نم یکس يبه حرف ها دینبا

 :پر شدت کردم و گفتم یالک يسرفه 

 .بهتره برم!کم حالم بد شده هیمن -

 :شد دهیوسط انگس کشافسار اسب ت يفشار بدهم که دهنه  میاسب را با پاها يپهلو ها خواستم

 .کنم یم تونیتا قصر همراه-
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به سرم زد که قبل از  یاپیبار پ اورد،چندیزدم و منتظر شدم که برود اسبش را از آن ور درخت ها ب يلبخند

 !ممکن بود ریخب غ یول...آمدنش از آنجا دور شوم و پشت سرم را هم نگاه نکنم

که انگس به من برسد قدم  نیقبل از ا.میداد لیقصر اسب هارا به مسئول اسطبل تحو اطیبعد در ح قهیدق 10

به دنبالش است از  یداشتم که شکارچ -را یخرس یعنی!اهم اهم-را ییکه حس آهو یرا تند کردم و در حال میها

است که هم  نیا منظورم(بلند نبود ادیقدش ز.انگس کنارم قرار گرفت.شد دهیکش میاما باز هم بازو.او دور شدم

 یبه نظر م لتونیه ياز ساختمان ها یکیاما در آن لحظه به عظمت ) نبود ییکایبسکتبال آمر کنانیقد باز

 :به کلمات شدند لیبعد تبد يبر لب داشت که لحظه ا يلبخند موذ. دیرس

 ن؟یچند وقت بود که پشت اون بوته مستور بود-

 !یبه صورت اتفاق قهیدق 5حدود  دیشا...اممم-

 .انگس کامال نا توان بودم تیبعد از شخص نیخواستم طفره بروم اما در مقابل ا یم

 باشه؟اون دور و اطراف؟ یکه اونجا کس نیدیند-

 :چاندمیپاسخ را پ د،پسیخواهد فهم يفور میدانستم که اگر دروغ بگو یم

 .زد یحرف م یکیفقط انگار داشت با -که انگار دمیرو د فیظر يبور و دست ها يجوان با موها يبانو کی-

 بود؟ ینفر چه شکل کیاون  نیبگ شهیو م-

 !به شما داشت یبیفکر کنم شباهت عج-

 .زیعز ي زهیبه شما دوش نیآفر.درسته-

 :شناختم فرو رفت یکه م یدر جِلد انگس یناگهان یلیخ و

 ن؟یدیهم از مکالمه شون فهم يزیچ-

 !يزیر يزایچ هی...آرههه-

 :ممکن بود ریغ باینوازش صورتش تقر لیاش مظلوم و قابل نوازش شده بود،مقابله در برابر م افهیق

 یحت ای...نینذار ونیدر م یکلمه اشو با کس هی یو حت نیخودتون نگه دار شیشم،اگه همشو پ یممنون م-

اشتباه از  هیفقط  اون.نیمن هست یکه شما دوست واقع شهیوقت باورم م ن،اونیاگه فراموشش کن شهیخوب م

 .جنجال و دردسر از طرف اون دختر بود هیطرف من و 

 :زدم یحیمل لبخند

 .مونه یخودم م شیهمش پ.راحت باشه التیگم،خ ینم چکسیبه ه-
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 ...متقابال لبخند زد انگس

اتفاق بر دوش  نیاز ا يکردم که بار قطعه ا یاتفاق ادامه دارد؟چرا واقعا؟چرا حس م نیکردم که ا یحس م چرا

 کند؟؟؟ یم ینیسنگ ندهیآ

.... 

***** 

 !!!ـــــیوا-

کامل  ياگر انگلستان قوا ن،کهیخون یجنگ]1! [نزیو گلد مدال سیانگل نیبود ب یجنگ گریهفته د 1ماه و  2

به سمت راسل که چهار زانو نشسته  نیزم يکتاب را رو.رفت یبر باد فنا م شیروهاینداشت صد درصد اکثر ن

ر دادم و گفتمبود س: 

 .ینیبب دیبا نویا-

 :گفت دیلرز یم جانیکه از ه يصدا د،بایرقص یخط ها م يرو شیها چشم

که ازش  ییها یفقط نقاش...مونه یآدم زنده م یکل میریجنگ پر از کشت و کشتاره،اگه جلوشو بگ هی نیا-

و  شهیدفاع م یجنگ انگلستان کامال ب نیا يتو. يببر یپ هیبه تمام قض یتون یو م نیشده رو بب دهیکش

 .میبگ) است ناندیمنظورش فرد(امشب به فرد دیبا...دهیرو از دست م یمیقسمت عظ

 !درسته-

 یخط پررنگ.شدم يشتریشدن اطالعات ب انیوردش را خواندم و منتظر نما گریرا از راسل گرفتم و بار د کتاب

 :دمشخوان.شد انیآمد نما یبه چشم م هیاز بق شتریکه ب

و انگلستان در صلح کامل  نزیجنگ گلد مدال نیماه و سه هفته قبل از ا 2است که تا نیقابل توجه ا ينکته «-

 يصلح شد،شرط صلح دوباره  نیروستا باعث بر هم خوردن ا کی تیبردند،اختالف بر سرمالک یبه سر م

 رفتهیکه متاسفانه پذ.بود ملشهر کا کی تیمالک -با انگلستان داشت یکه مرز مشترک- نزیگلد مدال-انگلستان

 شیشهر راض نیا تیبه جز مالک زیچ چیبود که ه یمدع نزیمدال.جنگ کشته شدند نیدر ا يادینشد و مردان ز

 میقتل عام عظ نیا يها برا نزیکه در آن زمان با انگلستان در صلح بوده به گلد مدال زیفرانسه ن. نخواهد کرد

 »!شرم باد بر آن ها.کمک کرد

 .بخون نویا ایراسل ب-

 :را به دستش دادم و منتظر نگاهش کردم کتاب
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 خب؟-

 .میتلفاتش رو کم کن میتون یالاقل م میکن يریاز جنگ جلوگ میاگه نتون-

 ...بله-

 

]1 [Gold Medallions یالیخ یمملکت! 

 

******** 

 :گوشم شد يانگس باعث ارتعاش پرده  يصدا

که اونا  نیبه خاطر ا رن،فقطیم یجنگ م نیافراد ما در ا شتریکه ب یگ یم يدار!رحمانه اس یب یلیخ نیاما ا-

 دارن؟؟ قیمنجن

 :جواب داد راسل

 !درسته-

 :دیپرس ویآنتون

 ه؟یو چاره چ-

 :زد یلبخند نامطمئن راسل

با  قیو منجن رویاز اونا ن شتریب یلیکه خ نهیا ارن،چارهیمرگ م يبا خودشون به دره  قیتا منجن 15اونا -

 .حاال از هر جا که شده.میدمون ببرخو

 :را خاراند و ادامه داد پشتش

 .رنیگ یکمتر از قبل،چون اونا از فرانسه هم کمک م یداشت،کم میتلفات خواه يسر هیالبته بازم -

 :گفت ناندیفرد. دندیحرف را شن نیکه ا یبود وقت یدنید شانیها صورت

 !صلح داره يفرانسه که با ما معاهده  یول-

 .زنه یم رشیز یرکیز ریز یول!داره-

 :داد و گفت هیسرش را به دستش تک ناندیفرد

 و طال؟ یمقابل اراض ا؟دریاسپان م؟ازیکه اونا کمک دارن،پس چرا ما کمک نداشته باش یگ یم يدار-
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 شخندشیهر کس که در آن اتاق بود با ن!بود،چه برسد به عملش نیریفکرش هم ش.برق زد شیچشم ها و

 .کرد دییرا تاحرف ها 

 ...رفت که بشود یم يساده ا ي مقوله

 ...نما شگویما دوتا پ ينه برا البته

******* 

رو مردان  شیجنگ پ يجمع شدن لشگر برا يشلوغ و پر از همهمه بود، از تمام کشور برا اطشیو ح قصر

رفت که قرار  یم نیبه خاطر ا م،راسلیبا آن ها برو ییدو تا میخواست یآمده بودند،من و راسل هم م يرومندین

 ییشگویرا پ هیهر ثان يها تهو کش دیو انگس بگو ناندیدشمن را به فرد يهر لحظه  یجنگ يبود که استراتژ

 ...کند

مرجع حفظ  خیکتاب تار يرا از رو يلحظه ا يها زیتا آن همه چ دیکش یزحمت م یکل دیدانم،با یکه م من

 میگرفت یرا در نظر م نیاگر ا یبود؛حت يو همراهانش ضرور ناندیفرد يبه هر حال حضور او در جنگ برا.کند

کاغذ  يرا رو نزیگلد مدال یگحرکات جن يرا در دستش گرفته و نقشه  یبود که راسل مدام قلم یکه چند وقت

بود که اگر راسل به آن ها تقلب  انیجان آن همه سرباز در م يخنده دار بود اما پا شیکارها.دیکش یم یپوست

 .ماندند ینفرشان زنده م 50رساند تنها  ینم

حرف لج کردم و  نیدخترم و من هم به خاطر هم کیدر قصر بمانم،چون من  دیانگس مصر بود که من با اما

 یدفاع که چه بشود؟م یو ب يافاده ا يزن ها يسر کی نیگفتم که حتما با آن ها خواهم رفت،خب بمانم ب

تک تک مرگ ها،و قطره .و لحظه لحظه اش را در ذهنم ثبت کنم نمیبب کیرا از نزد یخیجنگ تار کیخواهم 

 یباشم و حت ياستفاده ا یاگر آن جا انسان ب یکنند،حت یم سیقرمزش خ يکه خاك را با نقطه ها ییخون ها

 !!!!!باعث زحمت هم بشوم

 .نهیخواد شما رو بب یصدر اعظم م ن،پسریکاتر زهیدوش-

 .امیباشه االن م-

بود  ستادهیو در سرما ا اطیدر ح يکنار مرد.انگس به راه افتادم دنید يو دنبال مرد قد بلند برا دمیرا مال شکمم

اسلحه ساز ها هم که .کرد یها و سرباز ها را مرور م هیشوال نیو همچن یجنگ يو داشت اسم داوطلب ها

زدند،  یم شیپهناور که انگلستان صدا ي رهیجز نیا يها يبلندها و  یپست. ساخته بودند قیمنجن 10تاکنون 

 .نباشد یسالح قابل قیمنجن يباعث شده بود در حالت عاد
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انبوه ورق ها بلند کرد و با  يسرش را از رو.شدم رهیو منتظر به انگس خ دمیچیرا محکم تر دور خودم پ میردا

 :لبخند گفت

 !یکت زهیسالم دوش-

 ).دانستم که پسر صدر اعظم است یدانستم،فقط م یخب من که مقامش را نم(انگس...سالم-

 .سمت باغچه ها میبهتره بر.خواستم باهات حرف بزنم یم-

 .قصر قدم زدم یقسمت شرق يو کنار انگس به سمت باغچه  ستادمیبانوان پر ابهت قصر صاف ا مثل

و  نجایا یبمون دیتو با.کنه یم دایپ رییاز االن تغ یلیاوضاع خ گهیهفته د 3!يایجنگ ب نیبه ا دینبا ،تویکت-

 .یکمک حال ملکه و پرنس و پرنسس باش

 :تمسخر گفتم با

گرسنه اشه و نامزد پرنسس  یملکه بگم که پرنس شلدون ک يها مهیتونم به ند یم ؟مثالیچطور کمک-

 اد؟یم دنشید يبرا یک زابتیال

 ت؟سیتو ن يبرا یمناسب يکت،جنگ جا-

 ؟یگیم نویا يدخترم دار هیچون من -

 ...که شهیم نیشامل ا...که شهیم نیقسمت شامل ا هیبخشش اونه و  هی-

 .بمونم نجایکه ا يخوا یازم م يشه درسته؟فقط دار ینم يزیشامل چ-

 .وهم ما یو ممکنه هم واسه خودت خطرناك باش ياینم يکار چیتو اونجا به ه.ستین نطورینه ا-

 !بجنگم» مردا«شما  يخوام شونه به شونه  یهم که نم امیاگه ب یاومدن رو داده،حت يپادشاه بهم اجازه -

 :و راهم را سد کرد و گفت ستادیا میروبرو انگس

 .از اصرار کنم شتریب دیکه نبا شمیمن هم قانع م ه؟ویاومدن چ يبرا لتیکه دل یبگ قایدق شهیم-

 :را بهش گفتم دیکه به ذهنم رس يزیچ نیکردم و اول فکر

 هیاونجاس و هر لحظه ممکنه  مهیزندگ يکه برادرم که تنها فرد موجود تو یباشم در حال نجایتونم ا یمن نم-

 .قلبشو بشکافه ریت هی ای ریشمش

 :مکث و سپس گفت یکم

خارج  یرماندهاز چادر ف دینبا میدیمرگ رس يجنگ و دره  دونیبه م یوقت یمن قانع شدم،ول...خب یلیخ-

 .یبش
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 :اما به انگس گفتم»کنم یم یاما سع دمیقول نم«:خودم گفتم شیدل و پ در

 .باشه-

را  ندهیجنگ نهفته بود که آ نیدر ا يزیبه قطع چ.شد یم دهیدر مردمکش د شیمحو شده بود و تشو لبخندش

 ...من و راســـــل را یحت ایمال انگلستان  دیداد،شا یم رییتغ

****** 

 هزار سرباز 10و  قیمنج 17با . میرفت یم - محل جنگ–مرگ يبه سمت دره  گریهفته د 2

صلح سرشان را از دست داده  شنهادیپ غامیبه خاطر بردن پ نزیدر گلد مدال ناندیفرد يرسان ها غامیتا از پ 3.

را  یو اراض میجنگ یم با شرافت ما«غامیهم که به همراه سرشان در مرزها گذاشته شده بود پ يزیتنها چ...بودند

 .کمک فرستاده بود يسرباز برا 2500هم  ایاسپانفرانسه علنا صلحش را با انگلستان به هم زد،.بود »میریگ یم

ها  زیو انداختن چ یپرت کردن حواس و استتار نسب تیدرِ پ يورد ها یماه و چند روز هم راسل کل کی نیا در

 نیهم با راسل تمر یکل.را حفظ کرده بودم یابیریکتابم ورد مس يداده بود،خودم هم از تو ادمیحرف ها  نیو ا

از خودم دفاع کنم و جان سالم به در  ازین اقعبتوانم در مو ،کهیفقط کم...با من؟؟ یول...کرده بودند یزن ریشمش

دختر  کیاز نظر خودشان اصال ...ندداده ا ادیها را به من  زیچ نیکمتر از راسل ا یکم میتوانستم بگو یم...ببرم

البته من قول داده بودم که به بهبود ...هم بکند یزن ریشمش نکهیکند چه برسد به ا دایدر جنگ حضور پ دینبا

 .ام را صادر کردند ییها کمک کنم،تا باالخره آن ها جواز نها یزخم

 يباز ریموقع که مردها دارند شمش قصر و همان يخانم ها يعصرانه  يبود،موقع چا مروزیحدود چهار ن ساعت

 ؟يباز ریشمش ایاست  زیانگ جانیه دنینوش يد،چاییکنند،شما به من بگو یم

کنار ملکه و سه خدمتکار مخصوصش نشسته ام،دارم  وانیا يدر خز و پشم رو دهیپوش نجایکه من ا یحال در

توانستم من  یکاش م.کند یاز کار آموز ها تقال م یکی ریشمش ریز رشیشمش ي غهیکنم که ت یراسل را نگاه م

 .داشت و باحال بود جانیه...بردارم و با ان مرد مبارزه کنم ریشمش کیهم 

 یو خوش چهره دور آن کار آموز و راسل که با وجود سرما عرق م يعضله ا يها هیلشگر کامل از شوال کی

گذاشتم و بدون  یچوب زیم يرا رو ياستکان چا.داشت ازیقوت قلب ن یپسر به کم نیا.جمع شده بودند ختیر

 :سر ملکه و همراهانش بلند شدم و داد زدم يتوجه به عالمت سوال باال

 !برادر یتون یراسل،تو م-
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 یم غیو ج دمیپر یم نییباال و پا جانیشد،همه با تعجب به من که با ه دهیبه سمتم کش هیعالمه شوال کی نگاه

 نیدر بدن راسل که هر روز به صورت فشرده تمر يتازه ا يمن باعث شده بود انرژ يکردند،صدا یزدم نگاه م

متعجب باال انداختم و بلند تر از  يها هیشوال يبرا يشانه ا.شود دهیدم دید یم بیآس شیها چهیکرد و ماه یم

 :زدم غیقبل ج

 ...يایاز پسش بر م!کار آموزه هیاون فقط !قیزود باش رف-

راسل را !آن ها فحش به نظر برسد دگاهیکه از د میبگو ییکایآمر يها را با لهجه  نیا يکردم که همه  توجه

. که من حواس کار آموز را پرت کرده ام دیبهم انداخت و فهم يا انهیچشم نگاه موذ يکه از گوشه  دمید

برنده شده  نیتمر نیاو در ا.داد هلکار آموز را  ریحرکت ساده با نوك شمش کیرا باال برد و با  یچوب ریشمش

حواس جمع بدون مهارت از افراد  ،افرادیتوجه کن زیچ چیبه ه دیگفت که در نبرد نبا یبه ما م شهیبود،انگس هم

استفاده کرد و کار  دنیفرصت خاص به خاك مال نیراسل هم که از ا. دو برابر بهترند دهیکم حواس دست ورز

 يفکر خنده  یحت!دمیخند یدر دلم م یطانیش يشتم با صداکه آن موقع دا دیفکر کن. (نهاد ریآموز را به ز

 !)شود سرفه بزنم یهم باعث م یطانیش

انداخت و به سمت  يا هیاحترام در دستان شوال تیرعا يذره ا یرا بدون حت ریمنقطع شمش يبا نفس ها راسل

مرا در آغوش  یبرادر واقع کیملکه کرد و دستانش را باز کرد و مثل  يبرا یخشک و خال میمن آمد،تعظ

و  میبود دهیرا رس گریکدیهم حساب  یمدت حساب نیچالند،من هم دستانم را به دور کمرش حلقه کردم،در ا

! بود بیعرقش در سرما عج يبو.پارادوکس قابل تامل کیم،یبا هم کنار آمده بود زیو مسالمت آم یهم به خوب

 د؟یدیفهم! دهند یکه فقط حس گرما م یخاص يعرق هااز آن ! ستیمتعفن ن ينه منظورم از آن عرق ها

 !دیتا بفهم دیباش دیخب با د؟یدینفهم

-یآب يموقرمز با چشم ها ينظر من پسر ها سم،ازیاعتراف بنو کی نجایخواهم ا یخودمان بماند؛م نیب

 یکیماه به راسل حس نزد 4که بعد از  دیمن،اما درکم کن يتوانند دوست داشته شوند،صرفا نه برا یم يخاکستر

 !هاهاها! پر از شرارت يکنم، راسل، اسطوره ا

مثل راسل  یشیبدون مخل آسا دیدم،تبعینرمش کش يموها نیباال تر بردم و ب یکمرش اندک يرا از رو دستم

ار بار قصد چه دیشا ایاممم نه سه بار ...تا حاال دو بار دیشا...رفت؟تصورش هم مشکل است یم شیچگونه پ

را  شیاجازه موها یداشتند ب میها ستبه جز کشتن من نداشته؟نا خود آگاه د ياو کار!یجانم را کرده باشد؟هـــ
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کار بردارم و توهماتم از  نیدست از ا دیکه با دمیپشتم فهم يرو میمال يکه با ضربه ها دندیکش یتار به تار م

 !منتقل کنم يگریگذشته را به مکان د

 !اهم اهم-

 :سرفه که متعلق به انگس بود يسمت صدا میو برگشت میهم جدا شد از

 يسفر رو يملزوماتتون برا يهمه  ایآ نیکاتر زهیدوش یرو خراب کردم ول بایز يلحظه  نیا دیببخش-

 ن؟یبرداشت

 :کردم زیرا ر میکردم و چشم ها اخم

 ؟يزود نیبه ا-

 :از هم فاصله داد و گفت» !دونم؟یممن چه « يرا به نشانه  شیدست ها انگس

دم آخر  نیدفاع رو ا ي هیثانو يها کیکنم که تکن یم شنهادیبهت پ.راسل نطوریتو هم هم!هر چه زودتر بهتر-

 .خواهرت رو کرد ایقصد جون خودت  ينزیگلد مدال هیکه  یفقط در صورت. يریبگ ادی

 :دمیپرس

 ام؟یبا راسل ب نیتونم واسه تمر یمنم م-

 :رفت ،سپس نامطمئن نگاهش را بازگرداند و گفت گریبه سمت د یانگس ناگهان نگاه

 !ره...آ-

 دایکه بر خالف راسل به خانم ها شد بیمهربان و نج.کرد ینم یچیکه سرپ یدوست داشتن يپسره !یآخ

 7 نیب من حاال يخورد قطعا خاکستر ها یخورد اگر راسل از من م نیکه او از امل یلیگذاشت،آن س یاحترام م

 .شناور بود ایدر

 :شانه ام قرار گرفت يراسل رو دست

 .من مراقبش هستم-

 :ست،گفتیاز چ یدانستم ناش یبه من انداخت و با آن برق درون چشمش که نم یبینگاه عج انگس

 .رهیبراش نباشه به جنگ م یکه مسلما مثل مردان اگه مانع نیدار یخواهر شجاع ن،شمایباش دمیبا-

زد به حتم  یحرف را م نیا يگریو زمان د يگرید يوقت پرخاش و دفاع از حقوق زنان نبود،اگر در جا االن

شود  یکه عبرت میکرد یم زانیآو کاپیشد و سرش را بر سر در سالن م یتوسط من و دوستانم گردن زده م

زمان حق داشتند با آن را اضافه کنم که زنان آن  نیا.رندیگ یرا دست کم م 21که دختران قرن  یکسان يبرا
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مردانه  يبه کار،کار ها يکار فیپر زرق و برق و دستان ظر يو تاج ها و انگشتر ها ریدست و پاگ يدامن ها

 :کن کرد شهیراسل افکارم را ر يصدا.نداشته باشند

 دیایگذار به نظر ب ریکرد تاث یم یکه سع یآرام يخم شد به سمت انگس و با صدا یکم(کیشما هم اگه -

در مقابل آدم رباها و راهزنا  ییکه چطور به تنها نیگرفت یم ادی نیو با برادرتون تک و تنها بود شگویپ) ادامه داد

 .نیاز خودتون دفاع کن

 يباال انداختند و انگس از راسل فاصله گرفت،انگار که راسل موجود يرا با ناباور شانیو ملکه ابروها انگس

با غرور به راسل نگاه کردم و دست راستم را محکم دور کمرش حلقه ).!!خب البته بود(و مضر باشد یسم

که حاال درخشش چشمانش  سانگ.از من دفاع کند يبخواهد کلمه ا یکردم که حت یچون اصال فکر نم.کردم

 :خودش فرو رفت یدفاع يتر شده بود به ناگاه در پوسته  يقو

 !يه رو چطور گذروندما2 نینشونم بده که ا ایبردار و ب ریشمش هین،یکاتر-

 .گرفتم هیرا که سابقا در دستان راسل بود از شوال يریتعجب دستم را از کمر راسل برداشتم و شمش با

 یکه اصال به چهره اش نم يانگس با پوزخند.به آن دادم یرا در دست گرفتم و تکان یچوب ریشمش ینامطمئن با

کند جلو آمد و  یکه انگار اصال از زورش استفاده نم یخودش را در هوا چرخاند سپس با حالت یچوب ریآمد شمش

 .دمیخند ردادن بودم،از سر راهش کنار رفتم و هر ه یجا خال يمن هم که ملکه 

 .را در حدقه چرخاند شیها چشم

نقاب تمام چهره ام را پوشانده بود  کیبود که مانند  يخونسرد ر،یاز شمش شیمبارزه، سالح من ب دانیم نیا در

و  دیکش یدستش قد م یبود که با هر حرکت گردش یسالح او، نفرت! رساند یبه پوست صورتم نم ییهوا چیو ه

 ...پوشاند یصورتش را م

 به جز نفرت بود؟ يزیچ دیشا ای

 ؟...یکی نیدهد، اما ا صشیتواند تشخ یدو ساله هم م يبرق عشق آن قدر تابلو است که بچه ا! عمرا! عشق

کشان،  ریصف رشیو اجازه داد شمش دیدور به دور خودش چرخ کی. باال گرفت شیپهلودفعه دستش را کنار  نیا

 .دیایدفاعم ب یهوا را از هم بدرد و با خشونت به سمت شکم ب

 .آمد تا به کشتنم دهد یکه داشت م يریفقط من بودم و آن شمش! فرو رفت یناگهان يدر خلسه ا ایدن

خواست مرا  یچرا م! انگس در پوست قرمز صورت و دستان لرزان و پر حرص مشخص بود يمعنا یب خشم

 به جز درد نبود؟ یارمغان يبکشد؟ چرا درخشش پر قدرت چشمانش نشانه 
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 یچوب سوراخ م يرفتم تا شکمم توسط تکه ا یاختالف کنار م هیصدم ثان يبود که با فاصله  یکاف فقط

 یکه بدون دفاع فقط جا خال نید،ایایاز حد بزدالنه به نظر ب شیکار من بفرد سلحشور  کیاز نظر  دیشد،شا

 60 نیفرار کرده ام و ا گسان ریشمش يضربه  3سلحشور بودم که تا حاال از  کیاز نظر خودم من  ،امایبده

 .)هاست یلیخ اریکه مع ینه آن مرتب.(کرده ام نیروز را مرتبا تمر

دانستم چرا  یبهم انداخت،مکث کرد،اصال نم یشدم،نگاه يبعد يکج کردم و منتظر ضربه  شیرا برا میها لب

 یسرش گرفته بود و با سرعت يرا باال یچوب رشیبعد شمش يا هیکه ثان دمیرسد،فقط فهم یمردد به نظر م

آن قدر  میاما پاها برومکرد که از سر راهش کنار  یمغزم تحکم م.آمد یجت پک جلو م کیمعادل با سرعت 

 .فرصت و سرعت نداشتند

سپس انفجار . حس و لمس شد یکه چوب سخت به دنده ام بخورد، آن قسمت از بدنم ب نیقبل از ا یحت

 .در بدنم شروع به گسترش کرد بیعج یاز حس یناگهان

 میها در دنده يافتاده بود،درد بد میبودم و او رو ریز م،منیمتر سر خورد 2و حدود  میافتاد نیزم يدو رو هر

خورده بود و هم  میتوانم نفس بکشم چون همزمان هم کتفش به دنده ها یکردم که نم یبود،حس م دهیچیپ

دردش آن !بزرگ يحاال،آه خدا اماکشت، یاز فلز بود در جا مرا م ریاگر آن شمش. ام نهیبه جناغ س رشیشمش

بدنم  گرید يکه نصفه  نیحلقه زد و شروع کردم به سرفه کردن،جالبتر ا میبود که اشک در چشم ها ادیقدر ز

 .شد یمرد بالغ داشت خفه م کیامان  یوزن ب رینداشت، ز یکه از لحاظ درد مشکل

انجام  »نیکاتر زهیدوش«را با  يکار نیبود که بخواهد همچ دیدر کار است اما از انگس بع يکردم که عمد حس

گرفتم آن ها را در وقت استراحت مرور کنم و حاال به فکر دنده  میر سرم آمد که تصمد يافکار عاشقانه ا.دهد

 .ندخور یبه درد کباب کردن هم نم یحت گریکنم د یباشم که فکر م ییها

 :گفت یمحسوس تیکه راسل با عصبان دمیمن کنار زد و سپس شن يانگس را از رو یپرقدرت يروین

 !ادیبه جنگ ب يبذار يخوا یکه به خاطرش نم يزیهمون چ! دختر هی! دختره هیمرد؟اون  شیبکش يخوا یم-

 :از درد جواب داد يبا ناله ا انگس

 .هیقو دنیجنگ يخودش گفت که به اندازه . متاسفم-

که  نیتمر نیدادند و باعث شدند بفهمم که سرم هم به زم یرقص زومبا انجام م دمید يجلو اه،یس يها لکه

 یهمه بال فقط به سر من م نیکه چرا ا ابمیفکر نکنم هرگز در. برخورد کرده است -انهخوشبخت-ازچمن بود
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نکنم سوراخ شدن بدنم به  رفک!یچوب ریآن شمش يشد،مخصوصا جا یباال تنه ام سوزن سوزن م د؟؟؟؟؟تمامیآ

 / -! :سوراخ نشدنش درد داشته باشد ياندازه 

کردند سر از حال من در  یم یهر شدند و تک تکشان سعصورتم ظا يرو هیتا سر شوال 7از چند لحظه  بعد

 :اورندیب

 حالتون خوبه؟-:

 ن؟یکمکتون کنم بلند ش نیخوا یم-:

 م؟یرو خبر کن يالزمه گادفر-:

برد تا کمک کند بلند شوم  یسرم م ریکه دستش را ز یآن ها را کنار زد و کنارم زانو زد و در حال يهمه  راسل

 :گفت

 !یخوام کمکت کنم بلند ش یکت،م-

 !نابغه

که از اشک پر شده  یینشستم و مرتبا با چشم ها میام با کمک راسل در سر جا نهیس يدر قفسه  یدرد فراوان با

به خودم؛ثابت کنم حالم  گران؛نهیکه به د نیا يبرا ییبود به انگس چشم غره رفتم،آخرش هم در کمال پررو

از تمام استخوان  یتق تق يداکمک پس زدم و با ص يراسل را برا آن ها از جمله يخوب است دست همه 

 .ستادمیا میپاها يرو میها

که بر چهره اش  يدیچپش بود با رنگ سف يشانه  يکه دستش رو یو انگس در حال ستادیهم کنارم ا راسل

راهرو قدم برداشتم و همزمان از عمد  يتند و محکم به طرف در ورود.ستادیا گرمیگسترانده شده بود در طرف د

 !حــــقش بود.به انگس تنه زدم یخودم را کج کردم و به طور دردناک یکم

تکان دادم و پنگوئن وار خودم را  يملکه مار يبرا يسر. بگذارم شیآمد مبادا جا یبدو بدو پشت سرم م راسل

سنگ کف راهرو  يرو نییچشمم پا ياشک درد از گوشه  يقطره  نیو آخر نیاول.درون راهرو پرت کردم

بود که  نیدرست مثل ا!ربرخورد اشک با سنگ مرم يصدا نیبود ا یعیطب ریداشت،کامال غ یبیعج يصدا.افتاد

 . یپر از شراب انگور راه به هم بزن یستالیکر وانیدو ل

 بود، کت؟  یچ يصدا-

 داره؟ یچه فرق-

 !داشت ستالیکر يصدا-
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 به حال تو داره؟ یهم باشه، چه فرق ستالیبه فرض کر-

 یدستانم م.آن را پشت سر گذاشتم ستندین شیب یصداها توهمات نیدرصد اوقات ا 90که در  نیتوجه به ا با

به جز او  یبه من اهانت کرده بود،از هر کس دم،اویکش یبودم و هم داشتم درد م یچون هم عصبان دندیلرز

 .را داشتم يانتظار نیهمچ

 :داشت بلند کردم یراسل که هنوز هم محتاطانه پشت سرم قدم بر م يراه دستم را برا انیم

 .من خوبم. برو-

 .نشود کیخرس زخم خورده نزد کیآن قدر درك داشت که به  خوشبختانه

ردم و باز ک یدقت یرا از دور گردنم باز کردم و به زور و با تقال در قفل چپاندم و در را با ب دیکل. دمیاتاقم رس به

از درد بود،در را محکم و با صدا پشت سرم بستم و  شترشیکه ب دیکوب یام م نهیوارد در س وانهیقلبم د.وارد شدم

 .چدیدر بدن و سرم بپ يا هتخت انداختم که باعث شد درد احمقان يخودم را رو

از او  ییزهایچه چ دانستم که قرار است یوجود هنوز نم نیبه تمام معنا بود،با ا یتیچند شخص کیپسر  نیا

نخواهم  یمهربان و خوش رو قات يوقت با مرد ها چیه گرید!خواست مرا بکشد؟ یم يبعد يدفعه  دیشا.نمیبب

 زیرا ن میزندگ يها رساز د گرید یکی.شود یم تیچون آخرش بدنم پر از مصدوم!چوقتیه چوقتیشد،ه

 :کس را نداشتم چیه يچند تقه به در خورد،حوصله .يریگ جهیگرفتم،ساده و با نت

 .نمیکس رو بب چیخوام ه ینم!بـرو-

 ...شد و بعد آن فرد هر کس که بود رفت دهیشن یفیضع نگیلیج يصدا

 ...دیایکردم که نگذاشتم آن فرد داخل ب ینابخشودن اشتباه

 

 هیمن،جنگ،مرگ،سا: هفتم  فصل

 .کوچولو بشوند يدختر بچه  کی يشبانه  يو ترسناك بودند،آن قدر که بتوانند باعث کابوس ها بیمه صداها

برخورد سپر به  يبه سپر، صدا ریبرخورد شمش يصدها مرد، صدا ينفس نفس ها يها شامل صدا  نیا ي همه

و فقط گوش  یبست یرا م تیفلز بود، اگر چشم ها يصدا شترشیشد، ب یبرخورد زره به بدن م يزره و صدا

آهنگر مشغول ساخت  نیدبازار آهنگرهاست و چن نجایه ابود ک نیآمد ا یکه به سراغت م يتنها فکر يکرد یم

 .هستند ریو شمش ریو سر ت زهین
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 مهینصفه و ن يمرد سوار بر اسب که در هوا يادیتعداد ز: يدید یرا م تیتازه واقع يکرد یرا باز که م چشمانت

انگس در . راندم یدر وسط ارتش و کنار راسل اسبم را م ییجا...من. روند یجنگ م دانیم يبه سو يبهار

 دهیکه پوش يا مهیو ن فهزره ها و کاله خود نص. رفت یم ورتمهیرنگش  نیارتش با اسب دارچ يجلو

ساخته شده  یبود که زره ام سفارش نیآهن داشت، البته قسمت خوب ماجرا ا لویک 20معادل  یبودم،درست وزن

هم که  میبه تن کرده بودم، موها فیل لطشنل مخم کیآن ها  يهمه  يگرم و باال یپشم وریزره پل ریز. بود

 .کرد یم تمیبود و اذ دهیچسب سمیاز عرق خ نِبلند شده بود به گرد یمدت کل نیبعد از تمام ا

اسبش  يرو يقرار یکرد و با ب ینداشت،مدام باال پوشِ زره را در بدنش جابجا م یفیراسل هم تعر ي افهیق

هم صورتش را با شنلش  يگه گدار.زد یم دشیاسب سف الیدر  یداد و چنگ یرا تکان م نیخورد،ز یوول م

 :دمیازش پرس.شود یم رهیخ ینا معلوم يرود و به نقطه  یکه با خودش کلنجار م دمید يپوشاند و چند بار یم

 راسل چت شده؟-

 :کالهخودش به من انداخت و آرام گفت ریاز ز ینگاه

 .افتهیب يفاقِ بدات هیشکمم دارم،انگار که قراره  يتو يحس بد هی-

 :و بعدش گفتم دیاز آن را ند یکوچک يگوشه  یباال انداختم که احتماال حت شانه

 !شهیراحــت پر م یلیخ شیخال يو جا رهیم نینکن،خودش از ب ییبهش اعتنا-

اسب فشار داد و با  يرا به پهلو ها شیها زیمهم. دیاسبش کش يها الیبه  یمعنا تکان داد و دست یرا ب سرش

 يبعد زیو چ دمیرا د نیبه انگس گفت،انگس هم جوابش را داد،فقط ا يزیچ. سرعت به اول صف مردان رفت

کل ارتش با فرمان . قرار داشت انانبوه مرد يپا ریبود که در ز قیپهناور و نه چندان عم يشد،دره ا تیکه رو

کار  نیا ایحبس کنند، آ قهیدق کی يگفت نفسشان را برا یم دنانیبا خودم فکر کردم اگر فرد ستادند،یا ناندیفرد

 :انداز شد نیدر دشت پر علف طن ناندیفرد يصدا! بله...کردند؟احتماال یرا م

 میسرباز ها بحث خواه نشیو چ مونیجنگ يراجع به نقشه ها یو تا فردا کم میزن یباال چادر م نیهم-

 .میش یو مرزبان ها خبر رو رسوندن آماده م دنیمرزامون رس یفرسخ 10به  یپس فردا صبح وقت...کرد

 :زد ادیحرفش را بلند تر فر يبعد ي تکه

که از مرز هامون  میبه نفعمونه، ما اومد نیتونن معطلشون کنن که ا یم یساعت مین يبرا يمرز يپست ها-

 . مید یانجام م تیکار رو با موفق نیو ا میدفاع کن
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را در گوشش نجوا  يزیمرد به نزدش رفت، آرام آرام چ یتکان داد و وقت یدهان اصلاز فرمان یکی يبرا یدست

 .ما پنهان شده باشند انیم ییبود که ممکن بود هر جا یاحتمال يدر مورد جاسوس ها يزیبه حتم چ. کرد

مردان . سرشان تکان دادند و سپس مشغول شدند يدر هوا و باال يروزیپ يرا به نشانه  شانیرهایشمش همه

اسب ها  يرا در غالف محکم کردند، کالهخود ها را رو شانیرهایآمدند، شمش نییپا شانیاز اسب ها يادیز

رفتم که  يبه سمت آن دسته ا. و روشن کردن آتش شدند لیمشغول به پا کردن وسا تیکردند و با جد زانیآو

از عمد آن را از  یکیکه  نیکه مثل ا رمیچادر را بگ يخواستم گوشه . کردند یا مرا برپ یداشتند چادر فرمانده

از دسترسم دور  گریمتر د میچادر رفتم که ن يدهانم را کج کردم و باز هم به سمت گوشه . دسترسم دور کرد

 یآتش درست مرفتم که داشتند  ییفرستادم و به سمت آن ها رونیب هانماز د تیاز هوا را با عصبان یانیجر.شد

من سنگ ها را  دنیزد با د یزانوانش نشسته بود و داشت دو سنگ چخماق را به هم م يرو شانیکی. کردند

ها چه  نیا. آتشش را روشن کرد و رفت یحرف نیکرد و پشتش را به من کرد و بدون کوچکتر میبازوانش قا نیب

حس  ییجورها کیکله ام را کج کردم و کف دستم را رو به آتش گرفتم، گرمم بود اما . داند یخدا م بود؟اشان 

 :دمیچیرا در شنلم پ میزدم و دست ها يبه فکر خودم پوزخند.داد یرا بهم م يوودیهال يها لمیف

 ؟یگیبا خودت جوك م يدار-

. باشد ستهینز 21که هرگز در قرن  نیمردان قرن پانزده شده بود،مثل ا هیشب قایرا به راسل انداختم، دق نگاهم

 :گفتم یچشمانم را در چشمانش دوختم و آرام و با لحن درگوش ستادم،یآتش را دور زدم و کنارش ا

 ؟!دونم چرا به خواهر برادر بودنمون شک نکردن ینم م،یستیهم ن هیشب افهیما اصال از لحاظ ق-

و ) تواند انجام دهد، مگر نه؟ ینفر م کینفر  ونیلیم کیکه از هر  يکار(تکان داد  انیدر م کیرا  شیابروها

 :گفت

مونه و  ینقشه لنگ م ؟یاون وقت چ م،یروئه، کشته بش شیکه پ یجنگ ياز ما تو یکیفکر کن که  نیبه ا-

 .رهیبه فنا م یکال همه چ

 :و گفتم دمیخند یرکیز ریز

 يبا ضربه  ،یاون انگس وحش یحت... جون سالم به در بردم شیهفته پ من از اون ترك استخوان دو-

 .رهیکه به جا گذاشت، نتونست جلومو بگ يمو برداشته ا يو دنده  رشیشمش

 !من درمانش کردم-

 .رمیم ینم نجایاما من ا!يباشه تو کرد-
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 :و گفت دیدستش چشمش را مال با

 ؟يکرد یفکر م سیو انگل نزیگلد مدال نیجنگ ب هی ياصال به مرگ تو ر،سابقایبخ ادشی!21قرن -

 .به حضور درش هم فکر نکردم چه برسه به مرگ یحت!نـه واقعا-

 :گفت یبیعج شخندین با

 .میاستفاده کنـ ریکار آموز از شمش...لِیاص یِسیانگل هیمثل  میفکر کن که االن بلد-

 :نشست و ادامه داد نیزم يناگهان چهارزانو رو بعدش

 .جنگ آماده بشم يبا مردا برا گهیساعت د 5وام خ یمنم م-

 .امیمنم باهاتون م-

 .آن مثل راسل نشستم يپهن کردم و رو نیزم يشنلم را رو نییپا و

 .بهت اجازه نداده ناندیفرد.کَت یتون ینم-

 :گفتم یحالت تدافع با

 .به خودم فرصت بدم دیاما اون گفت که با-

 .نه جنگ...بود شتریب یِزندگ يمنظورش فرصت برا-

 !یلعنت ياَ-

 :شرمانه راسل گفت یسکوت ب قهیدق کیاز حدود  بعد

 نه؟ اینبرد برم  يمرددم که واسه -

 :چانه ام گذاشتم ریرا ز دستم

 ،يریاما در عوض ممکنه توش بم ده،یجد يباحال و پر از تجربه ها ز،یانگ جانیه يزیچ نیشرکت تو همچ-

اش را با  کهیت نیا(من شیموندن پ! بد و بدتر نیانتخاب با خودته، ب. شمتوچ یبا حت يدست و پاتو از دست بد

 . مرگ يرفتن به دره  ای) کردم انیب شخندین

 :را با سر انگشتانش نوازش کرد رشیشمش

 !مرگ يرفتن به دره -

 یدنیدو نوش. شد و به جمع شدن چانه ام منجر شد یوجود داشت با حرف او خنث میلب ها يکه رو يا هیزاو هر

 یکیسپرمانند قرار گرفت،  ینیس کیدر  مانیمشخص نبود جلو یکیدر تار يزیچ اتشانیاز محتو یکیکه در تار

 :اعتراض راسل بلند شد ياز آن ها را برداشتم که صدا
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 ؟يخوریرو که جلوت قرار بدن م يزیهرچ شهیتو هم-

 يفلز وانیبه ل یبعد نگاه.کردم یدر دهانم خال ییایدزدان در هیرا شب یدنیردم و نوشرا از هم باز ک میها لب

 :دیکردم و از راسل پرس یدوم

 نداره که من بخورمش؟ یبیع يخور یاگه اونو نم-

برگرداند،  ینیرا به س وانیکرد و ل زیر میرا برا شیچشم ها. دیرا برداشت و جرعه جرعه آن را نوش وانیل

کرده بودند و به خوردم داده  شیهم سم قات یبود که در مهمان یداشت، فکر کنم از همان یطعم باحال یدنینوش

را از معده ام  یدنینوش...پرتگاه رفتم تا فطر يو به سمت چمن ها دمیپر میاز سرجا یفکر چند فوت نیبا ا. بودند

را گرفت و مرا به سمت خودش  میزونفر با کینفر تنه زدم که همان  کیراه مقصدم به  نیدر ب. خارج کنم

 :کرد یمن نگاه م يسرگشته  يبرگرداند، انگس بود که متعجب به چهره 

 ن؟یشده کاتر یچ-

 .رمیبم افتمیفکر کنم االناس که ب-

 :گفت يبلند يصدا با

 ؟یچــــ-

 .در اطراف ما ساکت شوند يباعث شد ده نفر که

و تا لب  دنیکه اون دفعه بهم دادن و مسموم بود خوردم،همون که به خاطرش منو دزد یدنیاز همون نوش-

 .مرگ هم رفتم

 :داد یحالت م رییاش مرتبا داشت تغ چهره

 ؟يکه االن خورد یدنیمنظورت همون نوش-

 :و در آخر گفت دیانگس قاه قاه خند.مثبت تکان دادم يرا با شدت به نشانه  سرم

 اردشیبراتون ب هیراه که دادم اون شوال نیب.ختمیخودم براتون ر یدنیاز مشک نوش شیپ قهیدق 1من اونو -

 .بهش اضافه نشه يزیمراقب بودم که چ

 شه؟یم یچ میریقرار باشه من و تو و راسل باهم بم ؟اگهیقبلش چ-

 :کرد و گفت یعصب يبا رگه ها گرید يپر صدا يخنده  کی نباریا

 .خودم بوده شیبرداشتم تا حاال پ -یبه صورت اتفاق-گاور هاجن ي هیکه اونو از سهم یاز موقع-

 ؟یاگه کل اونا رو مسموم کرده باشن چ-
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 .فرمانده درست شدن 3و  هیشوال 15غذاها با نظارت -

 :که جا داشت درشت کردم يرا تا اندازه ا چشمانم

 ؟یچ یاگه خودت مسمومش کرده باش-

افتاد اما در  یم هیتر به گر شیزمان ما بود پ ینازك نارنج ياز آن مردها یکیمرد در آن زمان نبود و  کی اگر

داده ام  صیمطمئن شد که من آن را تشخ یصورت من تکان داد و وقت يمشکش را جلو اتیعوض او محتو

 :دیگذاشت و قلپ قلپ ان را نوش شیلب ها يرو

 تهمت زدن مجازات داره؟ یدون یراحته؟تازه، م التیخ-

 گه؟یاف زاده؛داشر هیبه -

 !!آره-

 !یگناه یهنوز به من ثابت نشده تو ب یول-

 :شد گفت یکه دور م یپشتش را به من کرد و در حال یحوصلگ یب با

بهت خود به خود  یو زنده بمون یساعت که صبر کن کیباشه، یبا همون طعم سم یدنینداره که هر نوش یلیدل-

 !رو هیبق...رو مسموم کنه،مخصوصا من یکیاون  ستیقرار ن یو کس میاالن تو جنگ شه،مایثابت م

که بهم زده بود و  يبودنش بعد از ضربه ا یبود که با وجود دوست داشتن ياز افراد یکینه،او  ایدار باشد  خنده

افراد مشکوك قرار  ستیدر ل میجز راسل نگو یتَرَك بخورد و من آن را به کس میاز دنده ها یکیباعث شده بود 

 ...داشت

خرس در غارش موقع زمستان  کیمدت در چادرم مثل  نیرفته بودند که مردانه بجنگند و من تمام ا...روز بعد 4

فقط دو سرباز گذاشته بودند که مراقب باشند، من دنبال آن ها به دره . شرم بود ي هیبودم که کامال ما دهیخواب

برخورد  يو ناله، صدا ادیفر ي،صدایاپیپ ورپیش يد،صدایرس یچادر به گوش م رونیاز ب يادیز يصدا ها.نروم

 يدو طرفه  يها غهیبرخورد ت يآتش و از همه مهم تر صدا يزبانه ها يصدا ن،یبا زم کریغول پ يسنگ ها

 .گریکدیبه  ریشمش

 :دمیپرس شیچادر رفتم و با تشو ياز نگهبان ها یکیسمت  به

 رفتن؟ یاونا ک ي هیبق-

 .شد یمن، هم م یاشان شامل راسل، برادر جعل هیبق

 .شهیم یساعت 3حدود -
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 :دمیپرس گریبار د دم،یرا مشت کردم و بر کف دستم کوب دستم

 برادر من هم باهاشون رفته؟-

 .محل جنگه کینزد ییجا هی...بجنگه ستیکه قرار ن نیمثل ا یبله، ول دونمیکه من م ییتا اونجا-

 ختهیر نیزم يبر رو يادیجنگ نداشتم، انگار قرار بود خون ز نینسبت به ا یبه بدنم افتاد، حس خوب يا لرزه

دور شوم که  نیپاورچ نیخواستم از چادر پاورچ. شناختم یشناختم و نم یکه من م یشود، خون تمام آن کسان

 :سپر کرد و گفت نهیس مینگهبان جلو یکیآن 

 .دیتونم بهتون اجازه بدم که چادر رو ترك کن ینم-

 :خر درشت کردمرا با تمس میها چشم

 بهتون داده؟ يدستور نیهمچ یو چه کس-

 .پسر صدر اعظم-

 نینبودن من در نبرد به او کوچکتر ایبودن  يزد، مسئله  یم رونیدود ب میاگر امکان داشت از گوش ها قطعا

 بزرگ يدستها نیب میکه بازو یدر حال! دانم یدخالت داده بود را نم ينداشت، چگونه به خودش اجازه  یربط

 یبه مکان لیشد و چادر تبد دهیچادر هم پشت سرم کش يشدم، پرده  تینگهبان قرار داشت به درون چادر هدا

دزدانه ام بالفاصله در ذهنم شکل  ينقشه ها. عبور نور نداشت يهم برا يدرز یگشت که حت کیتار مهین

به سمت ته چادر رفتم، . آزمودم یرا م نشانیحاال اول نیهم دیخارج شدن از چادر که با يده ها طرح برا. گرفتند

از همان جا . دیرس یشد هم نم یم یعمل دیکه من داشتم و شا ينقشه ا نیفکرشان هم به ا یآن احمق ها حت

. پشت سرم بستم یبند کنف کیرا با  میموها. به تن کردم نیپشم یرا به کمرم بستم و کت يریغالف و شمش

و در کمال  دمیچادر همان سمت را به سمت باال کش نییو سپس پا دمیشک يکنار اریچند بشکه را با زحمت بس

طور است، هر چه  نیهم شهیهم. و دار داشت ریگ یشد، فقط کم داریعبور پد يکه درز کوچک برا دمید یشگفت

 !و نقص بوده بیع یگذارند تا ثابت کنند کارشان ب یدرز چادر م يروبرو دیایاز دستشان ب

دست چادر را باال گرفته  کیکه با  یکردم در حال یو سع دمیشکم دراز کش يچمن ها بر رو يو رو نیزم کف

کرد،  جادیکه ول شود ا یکش هیشب ییچادر از دستم ول شد و صدا ياز آن خارج شوم، چند بار زیخ نهیام س

 . شد انیماجفت پا کنار صورتم ن کیباالخره موفق شدم کمرم را از سوراخ رد کنم  یوقت

 ي هیسا د،یتاب یرحمانه از پشت سرش م یکه ب یزدم و سرم را باال گرفتم، نور آفتاب ییمکش مرگ ما خندلب

 دنمییپا يرا که انگس برا یکس يگذاشت چهره  یبر صورت به ظاهر پهنش انداخته بود و نم یرنگ اهیس
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و با گرفتن ساعد دستانم،  مددادم که به سمتم آ صیرا تشخ یاز حد بزرگ شیتنها دست ب. نمیگذاشته بود بب

 .از خوش و بش داشت شیب يزیبود که با انگس چ ییاز آن فرمانده ها یکی. دمیچهره اش را د. بلندم کرد

 !یلــعـنــتـ-

 :گفت شخندیدستان گنده اش را محکم به دورم حلقه کرد و با ر مرد

 .میسیوا دونست که گفت ما پشت چادر یم يزیچ هیخودش  ،انگسيبار موفق نشد نیا-

 :در آوردم و انگس را تصور کردم که قبل از حرکتشان رو به چهار نگهبان کرده و گفته یلب ریرا ز شیادا

و مطمئنا هم منظورش (تونه بکنه که از دستتون فرار کنه یکارا م يسر هیاون  اد،یب رونیاز چادرش ب نینذار-

ما قبل از  ن،یسیو گوش به زنگ وا نیسیچادر وا يگوشه  هیهر کردومتون ) حرف ها بوده نیو ا ییشگویپ

 .یحساب کنم یم دیتاک ن،یمراقبش باش یتا اون موقع حساب م،یگرد یبرم دیغروب خورش

مرد . بودند که انگس به آن ها گفته بود ییهمان حرف ها هیها شب نیسر هزار دالر شرط ببندم که ا حاضرم

 :خته شده بود، کنار زد و گفتاندا شیپ قهیکلفت چادر را که ده دق يپارچه 

 4گذاشته؛  نجایکرده که ما رو با خودش نبرده و ا یبزرگ سکیجنگه، انگس ر نیما حواسمون بهت هست، ا-

 .رو از دست بده ریتاث نیبذاره و اون حاضر شده که ا ریجنگ تاث ي جهینت يتونه تو یم یلیسرباز خ

 .میرو دوباره بهش بد ریتاث نیا میبر نیایخب ب-

 :را کامال نشانم داد شیبا استهزا مرا به درون چادر هل داد و دندان ها مرد

 .کن رونیفکر فرار هم از سرت ب یبا وجود ما حت-

از  يفکر نیرا بدون کوچکتر يزد و هر کلمه ا یپروا حرف م یقدر گستاخانه و ب نیاو که بود که ا. رفت و

 کرد؟  یتف م رونیدهانش به ب

 !صدا بزند» انگس«داشت که انگس را  یقام بزرگکه بود آن قدر م هر

 .کشند یباشد که با خالل دندانشان آدم م یبزرگ ياز آن فرمانده ها یکیتوانست  یم

 يزیاز چ شتریسرباز ها ب نیکردم، ا یم يگریفکر د دیبا دم،یکش یم میموها نیدستانم را مرتب ب تیعصبان از

بوگندو  يتشکچه  يرو. باهوش بود يادیز -انگس-حداقل رهبرشان ایزده بودم باهوش بودند  نیکه من تخم

 :آمدن به پادشاه داده بودم کار دستم داد يکه برا ينشستم و زانوانم را بغل گرفتم؛ بهانه ا

برادرم زودتر از همه باخبر بشم، من  نیشما و همراهانتون و همچن یاونجا که از سالمت امیخوام ب یمن م-

 .امیب نیکنم بذار یشم، خواهش م یم میت عصبزود دچار حال یلیخ
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را از  شیشگویخواست هر دو پ یکه من نجنگم؛ چون او نم یاو هم در کمال تعجب قبول کرد، البته به شرط و

؟ !نبرد بروم دانیگفته بود نجنگم و به شدت مراقب خودم باشم اما نگفته بود که حق ندارم به م. دست بدهد

 هیکه شب یبا وجود آن حس نحس یتوانستم بروم،حت ینم دم،منیکش نییگشتانم پاان يرا تا رو میها نیآست

 ...شده بود رمیشدنم دامنگ دهیروز قبل از دزد 4بود که از  یهمان حس

 ...افتاد یم يبد اتفاق

 ...مطمئن بودم من

********* 

خجالت  ي هیما نیبروم و ا رونیبودم از چادر ب دم،نتوانستهیشن یبازگشت اندك بازمانده ها را از دور م يصدا

و  دمیدو رونیشد از چادر ب کینفر باشد کامال نزد 500آمد متعلق به حداقل  یکه به نظر م ییصدا یوقت. بود

گفتم که  یبودم، م یسیانگل کیاگر  م،یداشت تهزاران تلفا! مرد 643 يها هیبا نور ماه مواجه شدم و البته سا

شد به  یکه م متیگران ق بِیو غر بیبود پر از جواهرات عج يمرگ، دره ا يدره . تلفاتمان ارزشش را داشته

بر سر مرز و ثروت  یجنگ درست و حساب کی يو قابل قبول برا یدرست و حساب یمنبع! خاطرشان آدم کشت

 .آمد یجلو م نشیاول همه بر پشت اسب خون ناندیفرد. باشد یکی نیمثل ا ینیتوانست زم یم

با  ناندیرا به سمتش گرفته بود، فرد یدنیرفت که نوش يو به سمت خدمتکار دیپر نییاز اسب پا دیکه رس کینزد

 :زد ادیرا برداشت و فر یدنینوش یخوشحال

 نیکه جون خودشونو در ا ییاون ها... نیکن ییرایمردان من، با سخاوت از خودتون پذ م،ینبرد شد نیا روزیما پ-

. خواهند موند یما باق ادیدر  شهیاون ها هم ياز شجاعت هستن و همه  ییها سیجنگ از دست دادن همه تند

ما با شرافت ) ندارد یخاص قشسخن است و ن شیآرا يبرا شتریب یبخش نیچن میدان یکه البته همه م(

جنگ شرکت کردن تا آخر  نیکه در ا ییآن ها يشما و همه . میو با شجاعت از حقمون دفاع کرد میدیجنگ

 .نیایعمر قهرمان به حساب م

کردن و  يشاد يکه فرصت را برا يخسته ا يِمرد ها د،یرس یبه گوش م يروزیو پ يشاد ادیهمه طرف فر از

 .دندید یمناسب م دنیخوردن و نوش

فورا  آن حک شده بود، يرو ریاز ش يزره انگس را که طرح برجسته ا دم،یرا با چشمانم کاو تیجمع نیب

بعد آن  يبود که لحظه ا یموضوع خال کیبه جز  يزیدادم، با سرعت به سمتش رفتم، فکرم از هر چ صیتشخ

 :دمیرا از انگس پرس
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 راسل کجاست؟-

 :توانست حرف بزند یمختلف بود، اما باز هم م يها يصورتم آورد، پر از زخم و کبود کیرا نزد صورتش

 دیناپد ییهویاما بعدش  د،یجنگ یخوب م یلیخودم بود و خ شیتا قبل از تموم شدن جنگ مراقبش بودم، پ-

 .دمشیشد، از اون موقع تا حاال ند

 :تامل به من هم منتقل شد یبود که بدون اندک یپر از اضطراب و نگران شیصدا

 راسل مرده؟ یگیم يدار-

 ...ازش نبود ياثر چیه...اجساد نبود نیکه اون ب نهینه اک ینگرانم م یلیکه خ يزیفکر نکنم، اما چ-

چرم تخت بتوانم چشم در چشم انگس  يکم بلند شدم، آن قدر که با آن چکمه ها یلیخ یلیخ میپاها يرو

 :بدوزم

 با خودشون بردن؟ یجنگ ریکه اونو به عنوان اس نهیمنظورت ا-

 یبر م نیچند ساعت صبر کن و بب هی...نه اونا مییما رهیبگ ریاس دیکه با یاون! میجنگ بود يما برنده ! نـــه-

 نه؟ ایگرده 

 :شدم گفتم یاز او دور م رشیهمراه با شمش نکهیو همزمان با ا دمیکش رونیب امشیرا از ن رشیشمش

 !دنبالش رمیمن م-

 .اونجا باشن نزیمدال يهنوز سرباز ها ن،ممکنهینرو کاتر-

 !!بذار باشن-

من احمق نبودم، فقط حس ... که هنوز خالصانه در سرم بود يکرد،همان حس بد یکار م نیمرا وادار به ا یحس

از عجز پشت سرم از دهان انگس  يناله ا هیشب ییصدا. داشتم نانیبود و من به آن اطم يقو يادیششمم ز

نخواهد  از آن او هرگز به دنبالم یناش یو خستگ دنیساعت جنگ 12خارج شد، اما من مطمئن بودم که با وجود 

 .آمد

 یبودم به حساب م دهید یکه در زندگ يجسد نیاول دم،یغرق در خون را از دور د يجنازه  نیبعد اول قهیدق 10

. قرمز فکر کردم که راسل است اما شاکر بودم که او نبود يلحظه با آن موها کی. بود یوحشتناک يآمد، تجربه 

 .شد داریپد میجلو رو یسیو انگل نزیمدال ياز جنازه ها یمیعظ يبعد توده  قهیدق 5

کردن آن  یکه بررس دیکدامشان راسل نبودند، باور کن چیکردم اما ه یتک تک مو قرمز ها را نگاه م صورت

و  ختهیر رونیکه از جمجمه ب ییتعفن و مغز ها يغرق در خون با آن همه خون لخته و بو يهمه جنازه 
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که تنها منبع نور  وصانبود، مخص یکار آسان و بدون ترس که از آتش جزغاله شده بودند اصال ییگوشت ها

از همراه  ياثر چیه افتم،یاز راسل ن يبودم، اما اثر مودهینبرد را پ نیساعت کل زم میدر عرض ن. تابش ماه بود

 .ام نبود مهیماه و ن 4

 :مثل یچند بار تکرار شد و کلمات. سکوت حاکم بر آن جا را شکست یفیپر خس خس و خف يناله  يصدا

 ...یرس ینم یچیبه ه نکاریتو با ا...نــه-

 :بود که پاسخ داد ییداد صدا یرا ترسناك جلوه م زیکه همه چ يزیمال راسل بود، اما چ هیصدا شب.تکرار کرد را

که دم  یهست یمعلومه فَرد مهم ؟؟یتو پسرمو کشت. شهیچندتاشون پاك م دیشا یحت ایاز دوستام  یکیخون -

 .يکرد یپچ پچ م ناندیکنار گوش فرد قهیبه دق

 .یکن یاشتباه م-

شدم؛ خوشبختانه  کیبزرگ بودند نزد يبه آن ها که پشت صخره ا ییصدا نیکوچکتر جادیآرام و بدون ا آرام

 3شد که تا  یم یناش نیبشکند و همه از ا میپا رینبود که بخواهد ز يزیچ نیاز چوب خشک و همچ يخبر

 ...!خارج شد میگلواز  ییصدا یب ادیفر دمیکه د يزیاز چ. نبود یدرخت نیجا کوچکتر نیا يلومتریک

 نیافتاده بود، اما ا نیزم يسرش گرفته بود، بر رو يکه دستش را رو یحرکت و ترسان در حال یآن جا ب راسل

بود  يریشمش... که نه نیزم يبود، رو نیزم يهم رو يگرید يزیوه بر او، چعال. بزنم ادینبود که باعث شد فر

بود که با هر نفس نفس، هر خس خس و  ینخو لیاو فرو رفته بود و احتماال دل ي نهیس يکه تا دسته در قفسه 

خورده و صاف  قلیفلز ص يکه رو یخون. دیپاش یزره اش م ي نهیس يگفت رو یکه راسل م يهر کلمه ا

هوا و در  انیم گرید يریباال تر از سر راسل، شمش یاندک. سرخ رنگ و خصمانه داشت ییبود، تاللو ختهیر

 شیگلو دنیرفت که جان را با در یرا نشانه گرفته بود و م لراس يقرار داشت که گلو يدستان مرد تنومند

 ...کشد رونیب

کردم که تا سال  ینا خودآگاه حرکت دیرسراسل که  ينا يرفت، هنگام سقوطش بر رو یآرام آرام باال م ریشمش

انگس را به حالت تهاجم باال تر از کمرم گرفتم و با نشانه گرفتن  ریشمش. شد یها بعد در ذهنم تجسم م

 انهیوار و انتقام جو وانهید يها ادیراز آن ف یکیحواسم بود که  دم؛یاز بدن مرد که زره نداشت جلو دو یقسمت

 یکردم فقط با اندک یراحت تر از آن چه که فکر م یدوست داشتن ریشمش. نکشم دمیکش یم شهیرا که هم يا

 لمیصبر نکردم تا مثل ف. گرفت يدست و باال تنه اش جا نیمرد کنار قلبش در درز ب یانحراف و خراش زره آهن

 شهیه همرا ک يراسل را بکشد، از درون کتم خنجر نقره ا شینفس ها نیبه او بدهم که قبل از آخر یها فرصت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ١٩١ 

. در گردن مرد فرو کردم يقاتل حرفه ا کیو مثل  دمیکش رونیبود ب دیکه از من بع یبه همراه داشتم با سرعت

 .شد میو باعث اشمئزا دیصورتم پاش يمزه رو نیو آهن فیخون کث! ها بود لمیدرست مثل ف یکی نیا

سر  نیزم يچند متر جلوتر از خودش بر رو رشیافتاد و شمش نیزم يرو به جلو و کنار راسل رو مرد

هر حال مگر من تا حاال چند نفر آدم را کشته بودم که بخواهم  دم،بهیخوشحال بودم صورت مرد را ند.خورد

 لیمتما يدیبه سف ستمحاال رنگ پو نیکه هم نیا يداشتم درباره  ینم؟حسیرا بب» مقتولم« نیاول يچهره 

به سمتش رفتم و  مهیسراس.داد یچشمانم جان م يم و هم راسل داشت جلونفر را کشته بود کیشده،چون هم 

 :دمیهوا پرس یکنارش زانو زدم؛ب

 راسل،حالت خوبه؟-

 :زره اش پخش شد يخون رو یو کل دیخند

 !شکمم فرو کرد يرو تو رشیطرف و شمش هی دیکه اون مرد منو کش یمخصوصا موقع!...میعال...که ینیب یم-

 :دمیپرس يبا ناباور.کردم یاشک را درچشمانم حس م یسیخ.زد رونیاز دهانش ب خون یحرف کل نیا با

 ،درسته؟یمونیراسل تو زنده م-

 :آن دهان قرمزش لبخند زد و گفت با

حسابشو !...منو بکشه...انهیوحش ياون مرد اون طور یتو نذاشت...شجاعانه بود یلیخ یلیکارت خ یراست!نــه-

 .ازت تشکر کنم یبنداز بعدا درست و حساب ادمی!...يدیکه شاهرگشو بر یمخصوصا موقع...!يدیخوب رس

 :دمید یبه درد آمد،از چشمانش انعکاس مرگ را م قلبم

 هیسرت  يدونم که تو یتونم بکنم؟م یم کاریبهم بگو که چ االی!تا حالت خوب شه دمیباشه انجام م يهر کار-

 !هست ییزایچ

دوستش  یوار ول وانهید يمن دوستش داشتم،نه از آن عشق ها.ر با اندوهبا نیرا بست و باز کرد اما ا چشمانش

دهند و  یمهمند انجام م میکه برا یکسان يبرا -کارها را شتریب– يدانستند که من هر کار یداشتم و همه م

 :راسل هم مهم بود

 ینم... نه... ياگه انجامش بد...ينطوریا...از تو ریواسه هر کس غ یول...هست یراه...هی...یتون ینم...نه کت-

 ...يانجامش بد یتون

 :گفتم عاجزانه

 !کنم بهم بگو یبهت التماس م...دمینجات جونت انجام م يباشه برا يراسل هر کار-
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 :آمد رونیاز دهانش ب ینیاش در هم رفت و سپس کلمات خون چهره

تا ...آوردمش...اهم اهم!...ون ورد باهامهجونو درمان کردم؟ا مهیسگ ن هی هیسا يبهت گفتم من با جادو ادتهی-

من ...یآغشته کن يـد...ـیو پل هیخونتو به سا يکه دوست ندار...دونم یم...ـات بدم...نجـ...آدمو باهاش يسر هی

که ... ستمین یمن آدم... در ضمن... دم یم حیترج کنهات رو ممکنه تباه  ندهیکه کل آ يمرگ رو به انجام کار

 !کنم یم نیتضم... نویا... ارزش نجات دادن داشته باشه

که خودم در  يا ندهیآ یهم داشت ول جانیه... فکرش هم بد بود یرا در دست گرفتم؛ حت شیلزج و خون دستان

پاك ماندن  متیمرگ را به ق دیبا ایآ... دیرقص یچشمانم م يخودم درست کرده بودم درست جلو يبرا میاهایرو

 يا هیسا يدانستم که اگر جادو یرا م نیاما بد بود، ا... کردم؟ یارزشم به راسل عرضه م یقدرت و ب یخونِ ب

 یم یممنوع شده و باعث بر هم زدن تعادل مرگ و زندگ هیو سا دیبه آن عظمت را که از طرف هر دو قومِ سف

... طرد خواهم شد یاز هر طرف یواقع ينخواهم داشت و به معنا ندهیها را در آ زیاز چ یلیشود را انجام بدهم، خ

را به قلبم باز کرده  یکیو تار هیراه سا فات،یطلسم و بدون تشر کیبودم که با  هیجادوگر سا کیچون آن موقع 

سرفه  يصدا...اما...را از دست بدهم میتوانستم زندگ ینم) دست راسل را ول کردم(توانستم ینم... نه... بودم

نشده بودم که  خواهرحم و خود  یهنوز آن قدر ب... کرد رونیآن افکار را از ذهنم بتمام  یراسل مثل دست سیخ

و ...که به دستش شده بودم ییها هیکه راسل باهام کرده بود و تمام سوء قصد ها و تنب ییبا وجود تمام کارها

 :مجمع کرد میصوت يسستم را در تارها يآن اراده  کیدر ...به مرگش شوم یراض...ها تیاذ یحت

 !يریتونم بذارم که تو بم یدم،نمیراسل،من انجامش م-

 ...دینبا...یکت-

 :گذاشتم میلب ها يرا به حالت سکوت رو انگشتم

 !فقط ورد رو بهم بگو و خفه شو...ساکت راسل-

 :گفت یفیضع يو با صدا دیخند دردناك

 !!دادم یوجه انجام نم چیکارو به ه نیتو بودم ا يِمن جا!ییاحمق به تمام معنا هیتو -

 :را با تاسف تکان دادم سرم

 کجاست؟ یکه گفت يحاال بهم بگو اون ورد.اما من کامال با تو فرق دارم!یگیتو درست م-

 يکرد، همراه با صدا یتر از قبل م فیام به شدت سست بود و راسل داشت با تمام قدرتش آن را ضع اراده

 :اش گفت هیاز درون ر يچندش آور
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 ...یاحضار کن...شفا يو مرگ رو برا شیبلند بخون يبا صدا هیفقط کاف...به کمربندمه زونیآو ي سهیک يتو-

 :اضافه کرد بعد

 ...من بکـ يکارو برا نیا ستیالزم ن-

 .خفه شو راسل تا کاغذ رو بردارم-

کرد و من خودم آن  یم رییام داشت تغ ندهیآ.رفت یپوستم م ریمورد راسل ز یب يبودم و حرف زدن ها یعصب

 یرا م شیدر نور ماه خطوط رو.دمیکش رونیب سهیخورد آن را از درون ک يدستم که به کاغذ.را خواسته بودم

 :دمید

 .هیکاف لیاسم و فام...اسم منو بگو یخال يجاها يستاره ها اسم خودتو بگو و به جا يبخونش و به جا-

 :اعتراض راسل بلند شد يرا صاف که کردم صدا میصدا

 !!!هیکاف شیلب بخون ریز-

 :شروع به خواندن کردم یناگهان میتصم کیصورتم گرفتم و در  يرا جلو کاغذ

 مرگ يمنم احضار کننده «-

 مورگان هستم نیکاتر من

 خواهم یمتفاوت م يکار يمرگ را برا ي دهیداس خم من

 وانزیراسل ا يشفا  يبرا

 وانزیرا رها کن از راسل ا خودت

 خواهم یاز تو م من

 امرم يکنم به سو یم تتیهدا

 را دارم يهر کار ییمورگان هستم و توانا نیکاتر من

 گوش فرا ده و دور شو...کنم یم تتیهدا

 خواهران و برادران خود را؛ و

 و زخم را با خود ببر ،تاوليدرد،کبود

 است هیجادوگر سا کیدستور من به عنوان  نیا

 هتوست اطاعت،پست گوش فرا د ي فهیوظ و

 »نیبرچ نجایخود را از ا اهیدامن س و
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پمپاژ  يزد،انگار برا یکردم و نبضم با سرعت و شدت م یسر و قلبم حس م هیرا در ناح ییتمام مدت سرما در

 .آمد را از خاطر نخواهم برد رونیرا که از سر انگشتانم ب یینا آشنا اهیس يخون عجله داشت،هرگز آن هاله 

 .شد یحال به هم زن يصدا جادیبکشم که باعث ا رونیرا از بدن راسل ب ریورد شمش نیبودم ب مجبور

فهمم چرا  یبرد مرگ به کار بردم، حاال م نیاز ب يمرگ را برا يها رویبه خودم مسلط شدم و تمام آن ن خوب

درست  نیزد، چون مرگ مجبور بود خودش را نابود کند که ا یرا به هم م عتیورد تعادل طب نیاستفاده از ا

 یموجبِ مرگ خودش م مو مرگ است که باز ه دیآ یهم از مرگ م یمرگ بود،و خودکش یخودکش هیشب

 .زنند یرا به هم م زیکننده هستند که تعادل همه چ جیگ ي رهیزنج کیها مثل  نیا يشود،همه 

چگونه رنگ صورتش جوش خورد و  يرو يکه چگونه زخم ها نیدم،ایخودم تمام آن اتفاقات را د يچشم ها با

 يگریاش درمان شد،هر کس د نهیس يرو يآن زخم گنده  یمزخرف ژیق ژیق يبه صورتش باز گشت و با صدا

که  يموقرمز دم،پسرکارم نگاه کر ي جهیشد اما من آنجا نشستم و به نت یمن بود دچار حالت تهوع م يجا

که  نیفکر ا یحت!که من انجام دادم يا هیسا...يِشد آن هم به لطف جادو یداشت قدم به قدم از مرگ دور تر م

 ...قابل باور بود ریرا به مغز و قلبم وارد کرده بودم هم غ هیسا يمن حاال جادو

 ر؟یخ ایکارِ درست را انجام دادم  ایکه آ نیآن هم ا دمیبود که من هرگز نفهم يا نکته

****** 

نازك از  يا هیکه از شدت سرما ال یکیزددر آن ن یو لرزان بود،چون خودش را در نهر آب سیسر تا پا خ راسل

باشد که  شیساعت پ میهمان پسر ن نیباورش سخت است که ا. کرده بود زیآن به وجود آمده بود تم يرو خی

شد و حاال هم که  یم يا چارهیهر ب یباعث دل به هم خوردگ شیمن نجاتش داده بودم؛ همان که سرفه ها

هنوز . که درمان شده بود یاز موقع قایدق یعنی...زد یحرف نم يکلمه ا یسر و صدا بود و حت یکامال ساکت و ب

آن که  يبرا م،یمحل اتراق بود کینزد. يخورد، اما نه آن قدر که بدون دقت هم متوجهش شو یتلو تلو م یکم

راه  يدستش را به دور گردن من انداخته بود که انگار دارد برا کند،ن ییخودنما ادیراسل ز یخوب شدن ناگهان

! گرفت یراه رفتن از من کمک م يبود که واقعا داشت برا نیا قتشیکه البته حق... ردیگ یرفتن از من کمک م

 .کردم یخودم حس م يوزنش را بر رو يچون همه 

از نوك انگشتان من خارج شده بود حاال در  شیربع پ 3که  یاهیس يبهبودش هنوز ادامه داشت و هاله  روند

 یم »یآخ«و  ستادیا یراسل م یهر از گاه. زخم ها بود نیدر حال درمان آخر یاهیزره اش مثل مار س ریز

که از دست  یاز ان همه خون نتازه م. آمد یکه مشت دستش کامال فشرده بود راه م یبار در حال نیگفت و ا
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 ي دهیاما پوست رنگ پر ر؟یخ ایشود  یخون هم دوباره ساخته م ایدانستم آ یداده بود فاکتور گرفتم، اصال نم

 ...گفت یم يگرید زیراسل چ

مدام در  ییبود که از نجات دادن راسل سراغم آمده بود، صدا یمانیها بدتر،حس حزن و پش نیا يهمه  از

 :زد یم ادیدرونم فر

اسمت  اتیزیبه خاطر تباه کردنِ برنامه ر یکه حت يموجود بد اخالق رو نجات داد هی؟يچرا نجاتش داد!احمق-

 !!!رو هم صدا نزد

 :دمیرا که موجب شَکَم نسبت به راسل شده بود را از او پرس یسوال

 ؟يچرا خودت انجامش نداد ،ياگه اون ورد رو خودت بلد بود-

 :بود بهم انداخت و گفت یاز هرگونه حس يکه عار ینگاه

 اینفر  کیعمال حضور . رهیانداخته نم هیکه از قبل مرگ روشون سا ییسراغ کسا ادیکه از مرگ م هیچون سا-

تو ...مثال. جا باشه کی زیچ کیاز  یتونه دو کپ ینم یعنی! ممکنه ریزمان دوباره غ کیمکان و  کیدر  زیچ کی

 نیهم ،یکه در واقع تو هست ينوزاد ای یشیم بیخودت از اون زمان غ ایچون  ،يبه زمان تولدت بر یتون ینم

واحد  کیدر  يا گهید زیهر چ ایکمک  يمرگ دوباره چه برا...من هم که در حال مرگ بودم افتاد ياتفاق برا

 .ومدیسراغم ن یزمان

را با  شیرا بهم داده بود، صحبت ها يادیز حاتیآمد توض یحوصله به نظر م یاش که ب افهیعکس ق بر

 :برداشت خودم کامل کرد

 !تونه در حالت رو به مرگ از خودش دفاع کنه ینم يا هیجادوگر سا چیکه ه نهیبه خاطر هم یعنی-

رو به  م؛یدیرس یبه آن ها م گریمتر د 40 دم،یرو به جلو قوز کرد، نور آتش و دود را از دور د شترینزد و ب یحرف

 :راسل گفتم

 ییشگویمربوط به پ يزیچ هیمثال  ؟يمدت کجا بود نیکه تمام ا ياریداستان از خودت در ب هی یتون یم نیبب-

 زا؟یچ نجوریو ا

 :بود گفت بیعج یمانیاز پش زیمنِ لبر يبرا یلیکه خ يهمان لحن سرد با

 !!ادیدروغ شاخدار از آب در ن هیدم که  یکنم، اما قول نم یخودمو م یسع-
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از آب در آمده بود،  یواقع ریبود و تنها آن اوائل بود که غ يحرفه ا شهیاو هم يدروغ ها دم،یمثلِ زهر خند تلخ،

رفت، زبانش هم  ینم اتیاصال طرف جزئ ایشد  یثابت م اتیوارد جزئ یلیخ ایبود که  نیاز کارش هم ار

 .کرد یم يباز شیرا برا شرفتهیسالح ما فوق پ کیخودش نقش 

کردم، احساس کردم که هر لحظه ممکن است  یکه به شدت احساس خستگ میبود دهیبه چادر ها نرس هنوز

که رطوبت  یبد تر از راسل تلو تلو خوردم، آرام در حال...شود رهیو خواب برمن چ افتدیهم ب يرو میپلک ها

 :خورد گفت ینفسش به گوشم م

 .تونم تا اونجا ببرمت یخوابت ببره من نم نجایاگه ا ،یبخواب یتون یو تو م میرس یاالن به کمپ م-

 :در حال ترك گفتم يمعتاد ها مثل

 اد؟یبال داره سرم م نیچرا ا-

 :داد گفت یم ینمک یبود و مرا قلقک ب دهیان حال که دهانش به گوشم چسبهم در

 یندگیدرست مثل طلسم گشا يکه تو انجام داد یطلسم! هیسا يخواب زاده از مرگه و مرگ به وجود آورنده -

 يجادو نیعوارضش فرق داره، من خودم شخصا بالفاصله بعد از انجام اول نیا نکهیبود، فقط ا دیسف يدر جادو

 میتازه تو ن! بار سر و صدا کرد 12 رساعت شماته دا هیشدم که  داریب یاونم موقع دم،یساعت خواب 12ام  هیسا

بار در  نیاول يتو عبور کرد، اونم برا نیمرگ از ب یعنیاز مرگ به جادو،  لتریف هی يشده بود شیساعت پ

 .روت خواهد داشت یراتیپس تاث. تیزندگ

 یامانش جلو آمده بود عذر خواه یسواالت ب دنیپرس ياز انگس که برا م،راسلیدیبه آن ها رس ادیزحمت ز با

هنوز تنم به ! حالم یمن را به رخت خواب ببرد، چون به شدت خسته و ب دیکرد و گفت که با یخشک و خال

تنها گذاشتم تا با داستان  تیواقع يایخوابم برد و راسل را در دن یبود که به راحت دهینرس ییایتشک بد بو و رو

 ...را درست کند ایسر آنها را گرم کند و قضا شیفانتز يها

 ...پووفـ...خـــر-

********** 

 یبه سمت قلعه باز م میداشت!بود که چگونه چشمانم را تا آن زمان باز نگه داشته بودم؟ بیخودم هم عج يبرا

گذاشته بودند، مبادا  شانیها را در مرز ها نزیتبگان مدالو من همچنان خسته بودم، آن ها اجساد مبلند مر میگشت

کردند؟ تنها  یچه م یسیکه با اجساد انگل دانستم یبرداشتن اجساد دوباره به مرز ما برگردند؛ نم يآن ها برا

 ...یسادگ نیبود که از آن ها اسطور خواهند ساخت، به هم نیکه مشخص بود ا يزیچ
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کردم، قطعا  ینم هیسا دیپل ياز همان جادوگر ها یکیبه  لیدادم و خودم را تبد یراسل را نجات نم روزید اگر

 !کردند یم ادیشد که از آن ها به عنوان اسطوره  یم يراسل هم جزو همان اجساد

 :کرد اریانگس باز هم مرا هوش يشد که صدا یم لیاز شدت خواب داشت به جلو متما سرم

 حالت خوبه؟ نیکاتر-

 ...مقدار هیخوبم فقط ...آره-

 :تمام مانده بود کامل کرد مهیشد حرفم را که ن داریپد ییکه کنارم به صورت معجزه آسا راسل

 !بهت گفتم شبیکه د هیهمون لشمیو دل...نیهم! خسته اس-

حتما  دیبا! !ستین دیاز راسل بع راینگفته باشد، ز يشرمانه ا یب زیفقط چ دوارمیچه به آن ها گفته بود؟ ام شبید

 یلیاز آن داستان تخ یمن هم جزئ ینا سالمت د،یآن ها سر هم کرده به من هم بگو يکه برا یداستان يدرباره 

  . هوشمندانه اش هستم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

که  یراسل وزوز کنان در حال. قیو سرباز و دو منجن هیهمه شوال نیا نیشدم،نه حاال ب یم ایرا جو ایبعدا قضا دیبا

 :دیپرس-شبینسبت به د-کمتر سرد بود یکم شیصدا

 شه؟یباورش م یروز به سرعت برق و باد گذشت،ک 4هفته و  1-

 :حال جواب دادم یب

 !مــــن-

 :زد يخند زهر

 ؟یکن یتالف يخوا یم-

 !که بله یفکر کن یتون یم-

 :داد و گفت -بود يکه کامال عمد– یطانیسرش را تکان ش یلیتخ يها لمیف يبدمن ها مثل

 يحاال هم هر کار ،يکرد یتالش خودت رو هم م یحت دیه بهت گفتم من ارزش نجات دادن ندارم، نبامن ک-

 !شهینم ینجات من تالف یکن
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راه راسل را با اسبم سد  انهیو ناش یمتوجه من که با خواب آلودگ یوکس میما آخر آن ارتش بود خوشبختانه

 :کردم نشد،با پرخاش گفتم

 هیاخالقت که از قبل بدتر شده، ! شاخه اشه هیخودش  يکه زد یحرف نیکنه؟ هم یم تمیاذ یچ یدون یم-

باال رفتنش . رفت یباال م -کمِ کمِ کم–داشت کم کم  میصدا(انگار که من وجود ندارم یکن یرفتار م يجور

هم به  هیثان کی یصبح حت وزمن امر. يا یکه انگار از درون عصبان یهست يجور هی) محسوس نبود ادیالبته ز

 دیکه نبا یمنو قانع کن يخوا یاون وقت تو مرتب م! کارو کردم فکر نکردم نیچرا ا ایکه کارم اشتباه بود و  نیا

 !نشونش بده يجور هی...خب یلیخ!؟یهست یعصبان!دادم ینجاتت م

 دهد؟ یم تیاهم یاما چه کس! بودند دهیدروغ را در خود پوشان يکه گفتم رگه ها یجمالت یبعض

 میرا در چشم ها شیچشم ها میافتادند، مستق نییکه تا حاال با غرور رو به باال بودند، شل شدند و پا شیها شانه

 :دوخت و گفت

خالص بشم دست از قانع کردن تو بر  تمیوقت موفق شدم از دست به قول تو عصبان ام،هریبا خودم کنار ب دیبا-

 م؟یستادیچرا ا نهیببسمت ما که  ادیداره م یکیدارم، حاال هم برو، چون  یم

 ستادهیا ناندیپشت سر فرد قهیدق 1که پس از  ياسب فشار دادم،طور يبه پهلو ها یرا با خشم پنهان میپاها

 :دیمتوجه من شد و پرس ناندیلحظه فرد کیبودم،در 

 بود؟ یجنگ چ ينظرت درباره -

 :از ته قلبم گفتم یصداقت با

 نزیگلد مدال ن،یکشته شدن اما به هر حال شما از پسش بر اومد يادیز دن،تعدادیمردان شما شجاعانه جنگ-

کدوم از  چیکرد االن ه یاگه باهاتون صلح م! خودتون کشت يچشما يبزدل بود که قاصد صلح شما رو جلو

 خت،تازهیر ینم نیزم يرو اهگن یب يهمه خون مردا نیرو از دست نداده بود و ا ینظام يهمه قوا نیا نیطرف

هر  ای ایاز اسپان ستیکردن ما قرار ن یاونا فکر م م،چونیو مرزامون رو نگه داشت میما برنده شد شد؟ یآخرش چ

 !!میریکمک بگ يا گهیکشور د

خودش  نیکه ا میکرد اطالع داشت یم دایپ رییو هوشمندانه تغ يهاشون که لحظه ا ياز تک تک استراتژ ما

 .شد یم يروزیپ يشانس ما برا شیباعث افزا

 :حرف صادقانه ام را در دلم گفتم ي هیبق
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همه  نیا یاونا و تعداد افرادشون خبر داشت ينقشه  يکه تو از همه  نیکه با وجود ا هیشرمسار ي هیما«-

 نیماش هیکنه،تو  يریفهمه که چطور از کشته شدن اون همه آدم جلوگ یم يدو ساله ا يهر بچه !!يکشته داد

 »!یهست ستیمغز استراتژ يبدون ذره ا يو قو کریغول پ يجنگنده 

بود و  بیعج شیمن برا یساکت شدن ناگهان دیشده بود نگاه کردم،شا رهیکه با تعجب بهم خ ناندیبعد به فرد و

 ...در هر صورت ینکرده بودم،ول انیب شیاز نظرم را برا يدانست که من قطعه ا یم

 دنیبه شن يمن عالقه ا!خودش نگه دارد يتوانست برا یخواست بزند م یکه م یهر حرف!خودم ربط داشت به

 !نینمانده بود،هم یباق میبرا يچون حوصله ا.نداشتم اتیچرند نیو ا سیاو در مورد اسطوره و تند يحرف ها

 یورد سفر در زمان م کیبه دنبال ... گرفت یدر ذهنم شکل م يزیراسل، کم کم داشت چ يرفتار ها نیا با

 یکار احمقانه م نیخودم را از ا يگشتم و جلو یم او را درمان کنم، باز مخواست یکه م یرفتم و به همان وقت

 !گرفتم

به اسم آرامش  يزیکه چ یاوقات. زد بیخوب در ذهنم بهم نه میصدا» .زده به سرت دختر! الشیخ یب! نیکاتر«

 .زند یبه سرم م يادیز یطانیندارد، افکار ش انیدرم جر

 رم؟یسر رفتن حوصله ام را بگ يجلو یجور مواقع نیشدم،تا در ا یخبره م ي هیجادوگر سا کی دیبا دیشا

 

 هیجادوگران سا: هشتم فصل

 ن؟یخوا یم یپاداش چ يبرا-

داشتند از حرکاتمان بخوانند  یشده بودند و سع رهیبه ما خ يبا کنجکاو -ناندیو فرد ویانگس،آنتون–سه نفر  آن

من و راسل از قبل در موردش  م؟یخواه یچه م مانییشگویپاداش پ يدر جنگ برا يروزیکه دو روز بعد از پ

 :کند حبتقرار بود راسل ص م؛یبود دهیرس جهیو به نت میکرده بود يزیبرنامه ر

 میخوا یها در صدد به دست آوردنشن، ما م یلیوجود داره که خ یقصر کتاب يدر کتابخونه  میدیقربان، ما شن-

 .میمطالعه داشته باش ياون کتاب رو برا يمدت محدود هی ياگه ممکنه برا

 :گفت ناندیسکوت بر فضا حاکم شد، سپس فرد يا هیثان چند

شما داشته  يتونه برا یم یناخواناست، چه مصرف کیدونم، اون کتاب پر از اسرار تار یکه من م ییتا اونجا-

 باشه؟
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اگر در ( دیپل يجادوگر ها نیو همچن هگید يشگویخودمون و اقوام پ ي نهیشیتا در مورد پ میخوا یما اونو م-

 .میاریبه دست ب یاطالعات) شد یخلق م یدنید يکرد صحنه  یآن زمان به خودش و من اشاره م

 :گفت ویآنتون

احتمال ...میدیکش رونیب يفرانسو ياز دست چند تا ساحره ! نوشته شده ياما اون کتاب تماما به صورت رمز-

کلمه ازش رو  کی ای نیاز اون استفاده کن نیکه بتون نیستیشما که جادوگر ن...که پر از جادو و ورد باشه میدیم

 ...نیبخون

 !بکنه يکمک مختصر هیبتونه بهمون  دیاون هم شا ینداره، حت يرادیا-

 :گفت ناندیفرد

 ر؟یخ ایابلِ تقبله ق نیکه خواست یپاداش ایانگس بهتون خواهد گفت که آ م،یدر موردش فکر کن دیبا-

 ن؟ید یبهمون م یمرخص ياجازه ... سرورم-

همراه با راسل شانه به شانه از در . رفتن داد يبا نوك چهار انگشتش به در اشاره کرد و به ما اجازه  ناندیفرد

. میزد یحرف نم گریکدیکلمه هم با  کی یکه من و راسل حت نیبود، مخصوصا ا یحرکت پر ابهت م؛یخارج شد

گرفتن  دهیناد يداده بودم، اما من برا تکه من جانش را نجا نیبود، به خصوص ا لیدل یحرف نزدن او با من ب

اخالق و  یپسر ب کیداشتم؛ او  یدرست و حساب لیدل -پاداش نظر من را خواست يکه برا یاز موقع ریبه غ- او

 يشتریب ژنیداشت که با نجاتش فقط اکس یمفکر وا  نیبود، که با هر حرکتش مرا به ا اقتیل یناسپاسگزار و ب

رفت خواستم از او جدا شوم  یم مانیکه به سمت اتاق ها ییراهرو يتو!! شود یکربن م دیاکس يبه د لیتبد

 :و گفت دیدستم مرا به طرف خودش کش ي لهیکه به وس

 .اتاقم ایباهات کار دارم، ب-

 :به جانب بهش چشم دوختم حق

 کارت مهمه؟-

 :شناختم ینبود که من م یتفاوت یهمان راسلِ ب نیهم فشار داد، ا يرا رو شیچشمها تیعصبان با

 .به اتاقم يایگفتم باهام ب یاگه نبود که بهت نم! معلومه که مهمه-

ها  سیمثل پل. دمیکش رونیدستش ب نیبود از ب رهیو آن مثل دستگ نیا يروزها برا نیرا که ا میخصم بازو با

 :بهش گفتم

 !من يها يسوزوندن کالر يبرا... یداشته باش يقانع کننده ا لیدل دوارمیفقط ام م،یبر افتیراه ب...خب یلیخ-
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و در سوراخ  دیکش رونیب بشیرا از ته ج يدیکل م،یدیو به در اتاقش رس میکرد یط يراهرو را چند متر طول

منهتن در بهار بود  يکه درست مثل هوا یمعتدل ياز هوا یانینرم باز شد و جر یلیوسط در فرو کرد، در اتاق خ

با خودش  کروبیمعلق و دوده و م راتذ زانیرا هم اضافه کنم که به همان م نیهجوم آورد، ا رونیبه سمت ب

 ! داشت

دماغم تکان دادم و بعد وارد  يام در خفا با راسل داشت دستم را جلو نهیرید ینشان از دشمن دکهیشد یاغراق با

 :شدند يبالفاصله کلماتش در هوا جار. در کنارم قرار گرفت و در را پشت سرش بست اتاق شدم، راسل هم

خودم رو  االتمیتو خ یکه وقت میمن از خودم عصبان ،یتو راست گفت شیدو روز پ!... میاز خودم عصبان... من-

... ستمیهم نوع دوست ن یچون به قدر کاف... کردم یرو نم يکار نیفهمم که هرگز همچ یم ذارمیتو م يجا

 دیکنم که نبا یفکر م... کنم یفکر م... برام نذاشته یتیانسان گهید هیسا يهمه جادو نیکنم ا یچون حس م

دونم  یم!... کردم یتو نم يکارو برا نیوقت ا چیشد من ه یچون اگه جاهامون عوض م يکرد یکارو م نیا

 ...دیمن تو رو نجات نم هیردن جاهامون در فرضکه هر بار بعد از عوض ک هیزیچ نیاما ا ه،یرحم یب

 :آرام و خونسرد گفتم دم؛یرا بر حرفش

بهت  ،یبرام بکن يکار نیکه همچ ستمیبرات مهم ن یکاف يکه من به اندازه  نهیا هیقض...ستین نیموضوع ا-

فکر بودم که تورو به حال  نیمنم تو ا یو دردناك بکن یخون يکه تو هم چند تا سرفه  نیقبل از ا دم،یحق م

 !رحمم یبپس منم  هیطور نیا یرحم یاگه ب م،یما مثل هم! يریخودت ول کنم تا بم

 :صورتم خم شد و گفت يرو

 !يتو در آخر انجامش داد یول-

 ،يمثل خودم اومده ارزشمند 21واز قرن  2011دوست خوب که از سال  هیو برام مثل  یدادم، چون تو دوستم-

سرفه هات و  دنیکنم؛ واسه تو هم بعد از شن یاز کارا رو م یلیمهمم خ يزاینگه داشتن چ يبراکه  میمن آدم

صورت فکر نکنم بعد از برگشتنم  هردر . ازت دور کنم... گرفتم مرگو میزره ات تصم ياون همه خون رو دنید

هم که  يا هیسا يجادو نیننگ؛ ا ي هیو ما میدیتبع هیداشته باشه، من  کیاز نزد دنمیبه د يعالقه ا یکس

به حال من داشته باشه  یفرق ادیاز خانوادم دور بشم، که فکر نکنم ز شتریب یفقط کم شهیانجام دادم باعث م

اتفاقا ) کردم یدر نا خود آگاهم نهفته بود که فقط خودم حسش م بیغم عج کیکه البته داشت،در آن زمان (

که زنده  یو بهم ثابت کن يبد ادمیرو  زیکه تو همه چ یه شرطکمکم کنه، ب یلیبتونه خ هیسا يجادو نیا دیشا

 !داره یهر چند جزئ ،ینفع هیمن  يموندنت برا
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در . چه هزارتا هیورد سا کینداشت، چه  یفرق میبرا گریفکر کرده بودم، حاال د یکل هیگرفتن اوراد سا ادی يبرا

 .بودم هیجادوگر سا کیهر شکل من حاال 

 یکی نیگرفت، فکر کنم که ا ینشات م بیعج يمعامله ها يسر کیمن و راسل بود از  نیکه ب ییزهایچ تمام

 :ردیرا بپذ

 .یبه اهدافم بهم کمک کن دنیرس ياز قبل برا شتریکه تو ب یشرط دم،بهیم ادتیرو  هیسا يقبول،من ورد ها-

 :را به سمتش دراز کردم و گفتم دستم

 .رونیب ایتهوع آور و بداخالقت ب يه پوست نیکنم که از ا یمعامله قبوله،خواهش م-

 :دوستانه فشرد و گفت یرا اندک دستم

 .اگه نخوام هم مجبورم یحت-

پر  ي ندهیمعامله آ نیرفت نگاه کردم، قطعا ا یم نییباال و پا نیآسمان و زم انیکه م مانیدست ها به

 !!دوست دارم جانیمن ه...نبود يبد زیکه البته چ...کرد یاز قبل پردردسر م شتریدردسرمان را ب

************ 

 :دمیپرس ناندیکه من از فرد میشام بود سر

 ن؟یدیرس يا جهیمطالعه به چه نت يسرورم،در مورد دادن کتاب به ما برا-

 یجدا کرد و بعد از قورت دادن گوشت و نگاه يگوسفند ياز دنده  شیگوشت را با دندان ها يتکه ا ناندیفرد

 :گفت ایمار به همسرش ملکه

ها محرمانه  یلیاز فرانسه اس که واسه خ یجنگ متیغن هیاون  م،یدار يادیبه مشورت با افراد ز ازین...هنوز نه-

 ن؟یدون یمحرمانه م متیغن نیکه شما از کجا درمورد ا نجاسیاس و سوال ا

 :به راسل انداختم و منتظر پاسخش شدم يدستپاچه ا نگاه

 .بهمون گفت یخی يها نیاز سرزم یدوره گرد محل هی-

 :آمد گفت یبه نظر م یاما پر ابهت فیکه زن ظر ایمار ملکه

 ده؟یاز کجا فهم یاون دوره گرد محل -

 :بعد در ذهنم شکل گرفت يا هیهوشمندانه ام ثان دروغ

 کیاز نزد میرو بتون یجنگ متیکه اگه اون غن م،گفتیایم سیبه سمت انگل میکه ما دار دیشن یفقط وقت-

 .میشانس آورد یلیخ مینیبب
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سر و  یب يانگار که از بحث ها زابتیکردند،پرنسس ال یمشکوکانه به ما نگاه م زیافراد حاضر در سر م ي همه

 :ته ما خسته شده باشد گفت

مذاکرات و معامالت باهاش  يسر هیکه  شهیگفته که خوش حال م اد،یم ندهیآ يهفته  يبرا کینیپدر،دوم-

 .نیانجام بد

پرنس شلدون کوچک . را گرفت میفضول يداشتم جلو یکه از کودک ياما خوددار داد،یقلقلکم م میوکنجکا حس

 :گفت يبا لحن بچگانه ا

 که ببردت؟ ادینامزدت م-

که  نیبا وجود ا یپرستند، حت یرا م گریکدیوار  وانهیگفتند د یهمان نامزد پرنسس بود که م کینیپس دوم! اوه

 .شاهزاده است کیتاجر و نه  کی کینیدوم

پدر و مادرم آن ها را نگاه  ابیوقت و در غ ریاست که خواهرانم تا د یکیرمانت يها لمیهمان ف هیاشان شب قصه

بهتر ! و آه یالک يموقع، پر از ماچ ها یب يپر از اشک، پر از نوازش، پر از آغوش ها ییکردند، صحنه ها یم

 !میاست ادامه نده

منتظر به پدرش  زابتیمزه در دهانم گذاشتم؛ ال یب عیاز آن ما يشباهت به مالقه نبود مقدار یقاشقم که ب با

 :چشم دوخته بود

 .بهش بگو، احتماال قبل از شروع تابستان نویا م،یکن یزود مراسم ازدواجتونو برگزار م-

دم که داشت با پوزخند به چشم به راسل نگاه کر يخوشحال شروع کرد به تند تند غذا خوردن؛ از گوشه  زابتیال

 3سن هرکدام  نیاحتماال حاال و در ا میدر زمان آن ها بود يکرد، اگر راسل و من پسر و دختر ینگاه م زابتیال

 !میتا بچه داشت

ندارد، آن سه  یزمان چیرا در ه يگریقصد ازدواج با د) از ما یکیاقال (کداممان چیراحت باشد که ه التانیخ...خب

کتابچه به دست آن مردك بد ذات  نیکه ا يچون مطمئنم روز د،یریمن فاکتور بگ يبچه را هم از تمام گفته ها

که شما  يکتابچه ا نیخب ا د؟یکن یگونه نگاهم م نیچرا ا. (ها را از سرم در خواهد آورد نیتمام ا یتالف افتدیب

 !)ستیمن که ن يوشته هاشده از دست ن یکپ يتنها نسخه  د،یدر دست دار

 :دمیپرس ناندیفرد از

 خورن؟ یسرورم، انگس و جناب صدر اعظم با ما غذا نم-

 :باال رفته گفت يبا ابرو ها زابتیال
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 .خورنیاز قصر مربوط به اوناس، اونا در بخش خودشون غذا م یبخش بزرگ هی-

 :شلدون اضافه کرد پرنس

 ن؟یخور یمبا ما غذا  نیدونم شما چرا دار یمن که نم-

که کله اش کج شده بود چشم  ناندیبر لبانش به فرد يدر ابروانش و لبخند یو ملکه با اخم دیخند زیر پرنسس

باال انداخت و  يشانه ا رهیآن همه نگاه خ ينمود روبرو یساله که به شدت راستگو م 6پرنس شلدونِ . دوخت

 :گفت

 ان؟ین نجایا گهیکه د میقصرو ند کهیت هیخب چرا بهشون -

 شیقهوه ا شیبه ر یدست ناندیاش را پنهان کند، فرد انهیتوانست آن لبخند موذ یراسل افتاد که نم يرو نگاهم

 :و گفت دیکش

 !کنم پرنسِ من یبهش فکر م! هیشلدون فکر خوب...هومممم-

و تند در تند  زابتیبا راسل رد و بدل کردم، بعد قاشقم را درست مثل پرنسس ال میبا تمام دندان ها يلبخند

کنان به طرف اتاقمان به راه  زیشام که تمام شد کنار راسل جست و خ. بشقاب فرو کردم و تمام سوپم را خوردم

 :رو به راسل گفتم میدر راه که بود. میافتاد

 !قسمت از قصر فقط مال ما باشه هیفرض کن که -

 :طرف دهانش زد کیبا  یکج لبخند

 !نهینب یبیهکتارش به ما آس 1کس از دادن  چیقدر بزرگ هست که ه نیقلعه ا نیقصر و ا نیا-

. میدیچپ مانیو هر کدام در اتاق ها میمختصر از هم دور شد ریشب بخ کیبا  مینزد یاو حرف گریدم اتاق د تا

کم مح یلیخ یلیجانانه در را خ اهیس يهاله  کیداده بود با  ادیکه راسل بهم  يا هیورد سا نیامتحان اول يبرا

 :بودم دهیقبل از شام از راسل پرس رابود که ذهنم را مشغول کرده بود و خوشبختانه آن  یبستم، سوال

 اد؟یهم سراغ من م یکی ينشدن،پس به زود هیسا ياونا متوجه کار تو با جادو نم،مگهیبب-«

کنه، فقط بر و  یکار نم يا گهیتو در بعد د يرو يانرژ ي ابندهیدر واقع اون  ،یستیبعد ن نیاز ا یتو جزوئ!نه-

 !بفهمن ییزایچ هیبچ بعد خودت ممکنه 

 :باال انداختم شانه

 »!ستیمهم ن-
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با » برگشتم مزاحم خانواده ام نشوم یوقت یعنی«که باخودم گذاشته بودم  يبود که بعد از قرار يمکالمه ا نیا و

 .مهم نبود میبرا زیچ چیه گرید. راسل داشتم

 زیکه نسبت به همه چ يکرد در مورد مرد فیتعر میرا برا یقبل از خواب داستان یاتالبود که مادربزرگ ن یزمان

مهم نبود،  شیبرا زیزد چون چ یم گرانیبه خودش و د یبیکشت و هر آس یتفاوت شده بود، همه را م یب

 تیو اهم یتفاوت یبود که ب نیا میداستان گرفت نیاز ا -ساله بودم 7 یوقت–هم که آن شب  یاخالق ي جهینت

شود، آخرش هم  یموجود با ارزش م یکل یکه باعث تباه ستیها در جهان هست زیچ نیندادن جزو خطرناکتر

 :بدهد گفت يشکننده ا یکیرا به تار شیاتاق جا ییبرود و روشنا نییکه مادربزرگ از نردبان پا نیقبل از ا

 هیسا ياش پس زده شده به دنبال جادو که توسط معشوقه نیپدربزرگ من بوده که بعد از ا ياون مرد عمو«-

 »!ينر هیسا يوقت دنبال جادو چیباشه که ه ادتیرفته، 

آن ها  يهمه  گریسال د 10مهم نبود،  میبرا زیچ چیبه سرنوشت همان مرد دچار شده بودم،ه قایمن دق حاال

مزخرفشان  نیقوان رویدارد که پ یچه ارزش جهیکدام مرا نخواهند شناخت، در نت چیناشناس خواهند بود و ه میبرا

 باشم؟

اتاق نشسته بودم مشغول  يکه گوشه  یراسل برداشته بودم باز کردم و درحال لیوسا نیاز ب شبیرا که د یکتاب

 :کرد دایپ انیجر میدر رگ ها يمطالعه اش شدم، خط اول را که خواندم حس بد

جادو  نیقادر به انجام ا یکه تنها کسان دیرا به خاطر داشته باش نیا هیسا يدر جادو یقبل از انجام هر عمل«-

 »)هیاز زاده شدگان با سا ریبه غ.(را داشته باشند هیاز سا یلیهستند که پتانس

زود به  یلیو خ دمیتخت خز يانداختم، و رو يکرد، کتاب را به کنار یمتهم م یداشت مرا به بدخواه مایمستق

 .فرو رفتم یبیخواب عج

********* 

 13خواهر  نایساله بود و ر 19دو خواهرم در مقابلم کم کم واضح شد؛ زوالخواهر بزرگترم که  یعصبان ریتصو

 .ساله ام

نداشت و  یواضح ریبود که تصو نیاتاق ا نیتنها مشکل ا. میدر اتاقم نشسته بودم و آن ها هر کدام رو برو انگار

 .میبودنشسته  يا شهیمات ش يمحفظه  کیانگار در 

 :خنده گفتم با

 ن؟یحضور داشته باش دیتو خوابم هم با-
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 :دمیغرش زوال را شن يصدا

 ؟یکن یم یچه غلط يمعلوم هست دار نیکاتر-

 بدم؟ حیبهتون توض دیخواب هم با يتو-

 :گفت یگرفت که دردش را کامال احساس کردم، سپس با لحن مضحک میاز پا یشگونین نایر

 م؟یخواب هی هیما االن شب-

 :ترس گفتم با

 من برگشتم؟-

 .میورد ارتباط در خواب بهت برسون قیاخطار رو از طر نیا دینه،طبق دستور مجمع و البته طبق اخطارش ما با-

 :گفت زوال

 ؟یدونستیممنوعه، م هیسا ياستفاده از جادو نیکاتر-

 :مثبت تکان دادم و گفتم يرا به نشانه  سرم

 ؟یحاال که چ-

 ؟یفهم یم يا هیجادوگر سا هیتو االن ! یو از ممنوعات گذشت يردرو نقض ک نیتو قوان-

 :تفاوت گفتم یو ب سرد

 داره؟ یچه اشکال نیفهمم و ا یآره م-

مشت  هیاونا ! ما يفاجعه برا یعنیاونا  يممنوع برا ؛يورد ممنوعه رو انجام داد هیگفته که تو  هیسا کیپ هی-

 !انجام بده ابتیمحاکمه در غ هیمجمع مجبوره  ،يانجام داد تیفراتر از جنا يو تو کار تکارنیجنا

 :اضطراب به آن ها نگاه کردم با

 بکنم؟ تیجنا دیچرا با! هیسا يانسان رو نجات دادم، اونم با جادو هیمن جون -

 :گفت يا دهینخراش يبا صدا. پدرم در کنار آن ها باعث شد شوك زده بشوم یشدن ناگهان ظاهر

 ؟يکرد کاریتو چ-

 :ترسناکش گفت تیبا عصبان. تکرار کردم شیرا برا حرفم

انسانش  يقمست شفا...البته! کنه یمجرم سابقه دار م هیبه  لیتورو تبد نیا! يکرد یکارو م نیا دیتو نبا-

 یو حت یشیدفعه از خانواده طرد م نیبد بوده، مطمئن باش ا یلیباز کارت خ یول... بکنه یکمک هیممکنه 

 !کنه ینم یمن و مادرت هم کمک اتیدفاع
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 ...دیبرفک دار شد و سپس ناپد ریتصو

 يبودند و محاکمه  یهمه از دست من عصبان.بودم دهینامفهوم د يعالمه خواب ها کیشدم، بعد از برفک  داریب

 کیمرا در  میها تصم نیا يهمه ! مهم نبود میبرا گریکند، اما د چارهیاز قبل ب شتریممکن بود مرا ب دمیجد

آن هم –شوم  یبود که من طرد م فتهخبره شدن راسخ تر کرده بود، پدرم با زبان خودش گ ي هیجادوگرِ سا

 ...نخواهد داد تیبه من اهم یکس گریو د -شهیهم يبرا

 .نمیب یقدرتمند م دیسف يجادوگر ها يایاز دن يجالبتر يزایهر روز چ-

 میخاله زنک لباس ها يمثل دختر ها دیآمدم،با نییبا چند غلت از تخت پا. بلند به خودم گفتم يرا با صدا نیا

ها به خاطر  نیهرچه باشد تمام ا. دادم یرفتم و اخبار دسته اول را به راسل م یکردم و بدو بدو م یرا عوض م

 !او بود

 نیبا توجه به ا(راحت  یلیو خ دمیکش رونیبدامن دار  يتله لباس ها کی نیام را به زور از ب یام 21قرن  شلوار

آن را  افتنشیمردانه گشتم و بعد از  يآن را پا کردم، بعد هم دنبال بلوز) الغر تر از قبل شده بودم یلیکه خ

چند ضربه به در . آن طرف راهرو رساندم يآشنا دراز اتاق خارج شدم و خودم را به  عیسپس تند و سر. دمیپوش

 .که منتظر جواب شوم وارد اتاق شدم نیزدم و بدون ا

بود و دهانش باز بود و داشت خر و  دهیخواب انیعر يتنه ا میشکم با ن يراسل به رو. بود يخنده دار ي صحنه

 !را هم بغل کرده بود يافتاده بود، کوسن قرمز رونیپتو ب ریهم از ز شیکرد، پا یپف م

سر صبح ها (سردم يتم و با تمرکزِ توجه بر دست هادر عوض سراغش رف دم،یخودم را گرفتم و نخند يجلو

 :آن ها را بر پشت راسل گذاشتم؛ تکانش دادم و پشت سر هم گفتم) گونه بود نیا شهیهم

 !مدرسه يبر دیبا...صبح شده! زود باش! شو  داریراسل ب-

 :و در عالم خواب گفت ییته گلو ییصدا با

 !شتم بردار، سردنپ يبذار بخوابم، دستات رو هم از رو...مامان-

 :و گفت دیداده باشند از جا پر یکیکه به آن ها شوك الکتر یمثل کسان بعد

 ؟یکن یم کاریچ يدار نجایمعلوم هست ا چیه!یهــــ-

 !کنم داریاومدم تو رو ب-

 ؟يجد-

 :را در حدقه چرخاندم چشمانم
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 .یباش داریپادشاه سرو شده ب يساعت از روز که صبحانه  نیا دیتو با! معلومه که نه-

 سرو شده؟؟؟-

 .گرفتم دهیرا ناد سوالش

 !شهیناهار سرو م گهیساعت د 1ساعت از روز، حدود  نیدونم ا یکه م ییمنم مثل تو خواب موندم، تا اونجا-

 :گشت که بخوابد گفت یکه بر م یو در حال دیکش يا ازهیخم

 .خوام بخوابم یمن م-

 :شدم يجد

 !مهمه...باهات کار دارم! نه-

 :و گفت دیچانه اش باال کش ریرا تا ز هملحف

 .بهم بگو-

 :تخت نشستم و گفتم يرو کنارش

 یابیغ يمحاکمه  هیقراره ... خواهرام باهام ارتباط برقرار کردن يزیچ نیهمچ ایورد  هیبودم که ،با  دهیخواب-

 !ورد ممنوعه کیدر راه  هیسا يبه خاطر استفاده از جادو... برام برگزار بشه

 :بلند شد و نشست راسل

 !اضافه بشه دتیدوباره به تبع دیشا یعنی...؟یگیم يدار یچ-

 !دونم یم-

 :اش در هم رفت چهره

 !يداد ینجاتم م دیمن که گفتم نبا-

 :کردم پرخاش

 ؟يبسته نگهدار قهیچند دق يدهنتو برا یتون یراسل م-

 :را از من گرفت، در همان حال گفت نگاهش

 !من ارزش نجات دادن نداشتم ؛يتو اشتباه کرد! کت نیبب-

بهم  دیشا! ادیبه حساب نم یچیواسه منِ طرد شده ه دیسال تبع 20...تمومش کن! راسل، قبال هم بهت گفتم-

 !خوش هم بگذره

 :زد شخندیرا برگرداند و ر شیرو
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 .کردم یکارو نم نیتو بودم ا يکه اگه من جا گمیمن بهت م یول. خوش بگذره؟ باشه-

محاکمه رو احتماال بهم بدن،  ي جهینظرت رو نگه دار واسه خودت، نت. فهمم ریاالن کامال ش... خب یلیخ-

 .زد میاون موقع دوباره در موردش حرف خواه

حسن ختام کوسن را نشانه  يدر اتاقش بردم،برا کیهم کوسن قرمز را بلند کردم و همراه خودم تا نزد بعد

آمدم و در را  رونیحاصل کردم از اتاق ب نانیاش اطم یشانیورد کوسن با پکه از برخ نیکردم و بعد از ا يریگ

 .خونسرد پشت سر خودم بستم

******* 

 یحواس یگرفتند و با ب یبدنم را م ياعضا يساعت بود که مرتبا اندازه  کیبه  کیو دو وردستش نزد اطیخ

 .کردند یسوزن ها را در بدنم فرو م

 !آخ-

 .افتهین گهیاتفاق د نیکه ا دوارمیام... تاره یچشمام کم! زهیشرمنده دوش-

اتفاق تکرار شده  نیهر بار مشابه هم یرا گفته بود ول نیکلفتش هم يقبل هم با آن سوزن ها يدفعه  18 هر

 6! من لباس بدوزند، آن هم از آن نوع پر زرق و برقش يبرا کینیورود دوم يبه دستور انگس قرار بود برا! بود

 .کردند یم ازدواجآمد و چند وقت بعدش هم احتماال با هم  ینامزد پرنسس م گریروز د

 .خانم نیلطفا بچرخ-

اتاق به  رونیانگس و راسل از ب يصدا. و منتظر شدم که سوزن در بدنم فرو برود دمیبه سمت راست چرخ یکم

 :دیگوش رس

 !نباشه یمناسب تیضعممکنه تو و رن،یگ یها دارن اندازه اش رو م اطیخ!راسل نرو تو-:انگس

 !یبمون رونیب یتون یزنم و تو هم م یداره، من باهاش حرف م یمگه چه اشکال! الیخ یب-:راسل

 ...نرو-:انگس

خشکش زد، بعدش هم که کرکر  شیما در جا تیوضع دنیبعد در باز شد و راسل داخل آمد، با د يا هیثان

کردند،  یبه او نگاه م رانیورم حلقه زده بودند حکه به د یمتشخص يحق هم داشت، تمام آن خانم ها. دیخند

چشم غره  دیخند یوقفه م یو به راسل که ب ستادندیافتاد، همه صاف ا نیبر زم ینگیلیج يبا صدا اطیسوزن خ

بودم و با دهان باز به راسل  ستادهیزانوانم ا يتا باال نیباالپوش چسبانِ بدون آست کیرفتند، من هم آن جا با 

 :باالخره راسل دست از خنده برداشت و گفت. شده بودم رهیخ
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 !رنیگ یها دارن اندازه اتو م اطیکنه که خ یم یفکر کردم انگس داره شوخ-

 :را تا حد آرنجم باال بردم میها دست

 بوده؟ يکه اون کامال باهات جد ياالن قانع شد-

 :زد و جواب داد يشخندین

 .مگرد یبر م گهیساعت د کیفکر کنم آره، -

 .باشه-

 :شد و گفت دایدرز در پ نیانگس از ب يبا دست به در اشاره کردم،کله  و

 .تو،اما اون بهم اعتنا نکرد ادیمتاسفم،من به برادرت گفتم که ن-

 !کنه ینم یفرق ادیپس ز یینجاینداره،خودتم االن ا یبیع-

 يبود، راسل هم درست مثل خواننده ها رونیباال تنه اش را از اتاق ب يتکان داد و فور یگناهکارانه دست انگس

کرد  یلب غرغر م ریکه مرتب ز یدر حال اطیخ. رفت و در را پشت سر خودش بست رونیهاپ از آنجا ب پیه

 ...اندازه ام را گرفت

 .رفتم یشده بودند، کنار راسل راه م پایام چل نهیس يکه رو ییساعت بعد، با دست ها کی حدود

 ؟یبهم بگ یخواست یم یچ-

 :دور گردنم انداخت و گفت يدستش را به حالت دوستانه ا اسلر

 یراست. زایجور چ نیفرمانده و ا یبده، با کل لیشورا تشک هیخواد  یدرخواست پاداشمون م يبرا ناندیفرد-

 باهات ارتباط نداشتن؟ گهیخواهرات د

 .سراغم انیمحاکمه م ي جهیگفتن نت ياحتماال برا... هنوز نه!نه-

 .سراغت امیخواستم ب زیدو تا چ نیفقط واسه هم-

 یداشت، با خودش کلنجار م یچیق هیحاضرم قسم بخورم اگه اون لحظه ! يدیرو د اطهیاون زن خ ي افهیق-

 نه؟ ایبکشه  یچیرفت که تورو با اون ق

 :بر اثر خنده را حس کردم شیشانه ها لرزش

 !اصول باشن؛ تازه تو لباس تنت بودبه  بندیقدر پا نیها ا يبعد نیکردم ا یفکر نم-

 :زل زدم و با استفهام گفتم شیو به چشم ها ستادمیا

 راسل؟-
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 ه؟یچ-

 !مودب باش-

لحظه دستش را آن  کی! دانستم یرا نم لشیزد، دل یهم حرف مفت م ادیو ز دیخند یم ادیروز ها ز نیا د،یخند

 :آمدم و گفتم رونیدستش ب ریخواهد مرا خفه کند، به زور از ز یقدر به دور گردنم محکم کرد که فکر کردم م

 ؟یمنو بکش یخواست یم-

 ؟من؟یک-

رفتم با خودم فکر  یطور که راه م نیهم. رفتم یخروج يرا از تاسف تکان دادم و با عجله به سمت راهرو سرم

 :کردم

و سال  میش یم کیبه بهار نزد می داربود و حاال زییاوائل پا نجایاومدم ا یوقت...زیهمه چ...چقدر زود گذشت«-

دونم  ینم...  م؟یبر.. . میجا بر نیو بعد هم از ا میاریکتاب رو به دست ب يممکنه به زود! ـئه 1498هم، سالِ 

جادوگر ... شدم هیجادوگر سا نجایکه ا نیا ای مردم؟ نجایبار ا هیهم برام سخته؟ چون  نجایفکر ترك ا یچرا حت

روز اونو همه  هیتونستم تصور کنم که  یخواب هم نم يبود من تو یلقب هم م هی ایصفت  هیاگه  یحت هیسا

چون من حاال ... که ازش متنفر باشم دوست دارم نیاز ا شتریرو ب یزندگ نیمن ا... جا با خودم به دوش بکشم

تونه بهم  یکس هم نم چیورد انجام بدم و ه یرو با ورد و ب ییخواست هر جادو دلمتونم هر وقت  یم

 ».مجرم باشم هیبده که من بخوام  يمنو فرار ستیآرون هم الزم ن یحت! ... سرکوفت بزنه

 :هجوم افکار به مغزم را صادر کردم يدادم، دستم را پشت سرم گذاشتم و اجازه  هیدر کنار راهرو تک یستون به

کس  چیو ه ادیاز دستت بر م يکارکه هر  نیمثل ا...داره یحس باحال هی!...حالت خاصه هیمجرم بودن مثل «-

کرد منو بکشه؟ تازه من دارم  یکنم چرا راسل اون همه دفعه سع یاما بازم درك نم! رهیتونه جلوتو بگ ینم

اطالعات داخلش رو با من به  هحاضر ایآ میاریاون کتاب رو به دست ب یوقت... ؟یبعدش چ. کنم یکمکش م

حافظه؟ اگه  يشست و شو ایمثل مرگ  يزیکنه از شرم خالص بشه، با چ یم یکه سع نیا ایاشتراك بذاره؟ 

رو از  یسکیکنم و هر ر ستیراسل رو سر به ن يجور هیکنم  یم یجاهامون با هم عوض بشه احتماال من سع

و مثل پوآرو احتماالت رو در  نمیفرق داره؛ بهتره از قبل نش نبا م اتشیو ذهن اتیاما اون تمام روح. ببرم نیب

 ».رمینظر نگ

 6 يبرا يسر راهم به سالن غذاخور م،یایکردم در ظاهر سرخوش به نظر ب یبرداشتم و سع واریام را از د هیتک

 چیوقت ناهار بود و از ه.خودم زدم يبا سوت برا ینگهبانِ راهرو دست تکان دادم و تمام راه را تا آن جا آهنگ
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و چوب  دندیکش یبودند که در هر راهرو جلز ولز کنان شعله م ییها نهینبود، تنها شوم يدود خبر يمشعل و بو

قصر وجود داشت که افکار بد را  يمتر از هوا یدر هر سانت یمطبوع ییکردند، گرما یخشک را خاکستر م يها

 .یفکر کن يقصه مانند يها ایشد به رو یکرد و باعث م یاز سرم آدم پاك م

کشد، مادرت  یدراز م نهیشوم يجلو تیمالد و بعد کنار پا یمرا به دستت  سشیخ ینیکه ب يژرمن شپرد سگ

 ...دهد یرا به تو و پدرت نشان م سمسیدکور کر يپدش را به دست گرفته و مدل ها يکه در کنارت آ

 :حاال یرا نداشته ام ول ییایرو نیهمچ میهرگز در کل زندگ! دمیکش یخودم آه با

 !چرنده-

و خانواده اش کردم و بعد از  ناندیبا آن کمر دردناك به فرد یچپک یمیتعظ .در سالن را هل دادم و وارد شدم و

 :دیپرس اینشستم، ملکه مار ناندیفرد ياشاره 

 پس جناب موفات کجاست؟-

 !:راسل بود منظورش

 .حضرت ایاعل ادیدونم، احتماال االناست که ب ینم-

 :گفتم ناندیبه بشقابم اشاره کردم و روبه فرد بعد

 اجازه هست سرورم؟-

 !البته-

ندارم، پس مهم نبود که چه  يآلرژ یینوع غذا چیمطمئن بودم که به ه نیاز ا. ختمیغذا درون بشقابم ر يمقدار

 .بخورم يزیچ

 !!اش ینه از آن نوع الک...داشتم ازین یدرست و حساب يشاد کیبه ...صبرانه منتظر جشن بودم یب

 ...میگتحول هرچند کوچک در زند کی دیشا و

 ...تحول کی

تا محو شدن در ذهنم تکرار شود که در به شدت  يها حدود ده بار لمیتحول قرار بود مثل ف کی يکلمه  نیا و

خودش غذا  ينشست و شروع کرد برا یصندل يگذاشت و کنار من رو یباز شد و راسل داخل آمد، احترام

 :دمیپرس ناندیاز فرد. دنیکش

 ان؟یچه موقع م قایدق کینیتونم بپرسم سر دوم یم-

 :جواب داد ناندیفرد يبه جا ایمار
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 !گهیو من گفتم هفت روز د يدیسوال رو پرس نیهم هم روزید-

 .خوام یعذر م-

 یدستور اعدامم را ب ایپادشاه نبودم مار يشگوهایاز پ یکیمطمئنا اگر من . نشان دادم میرا مشغول با غذا خودم

 !!کرد یدرنگ صادر م

 م؛یتحول خودمان برو کینسرد سر همان خو یلیخ دییایب

 ...تحول کی

 ...تحول

 ...تحو

 ...تحـ

 ...تـ

******** 

 ایکه تولد شاه بود  یتوانم از لحاظ موقع یسابقه به پا بود، البته من نم یب یهرج و مرج و شلوغ کیقصر  در

بودم و کتابِ خسته  دهیآن ها من در اتاقم چپ يآن را بسنجم چون در هردو دندیکه مرا دزد یهمان مهمان

 !خواندم یبودم م دهیدزد رگممادربز يمرجع را که از کتابخانه  خیتار زیانگ جانیکننده و گاها ه

اوقات که  شتریشد، برعکس ب یم دهید اتیپرشکوهش جنب و جوش و ح يقصر و راهروها يهر گوشه  در

 شانیبودند و به روبرو ستادهیا ير گوشه اگرفتم د یاوقات آن ها را با مجسمه اشتباه م یچند نگهبان که گاه

 !چشم دوخته بودند

 ،ینیپر از آب ب یمن دچار سرما خوردگ دیایب ناندیآن روز که قرار بود داماد فرد یخوش شانس ایبود  یبدشانس از

 ياخبار شبکه  يهم مانند مجر میو صدا دمید یمات م يرا از پشت پرده ا زیاشک و عطسه شده بودم، همه چ

 یدخترانه را از تنم در م يو آن لباس ها ردمک یپنهان م یکاله ریرا ز میمطمئنا اگر موها! شده بود یس یب یب

در راهرو ها  یبود که وقت نیقسمت باحال ماجرا ا. کرد یبه دختر بودن من شک هم نم یحت یکس چیآوردم ه

 يصدا گریبار د کیخودم  یوالنط ،يو بعد از گشت و گذار دیچیپ یدر تمام قصر م میکردم صدا یعطسه م

 .دمیشن یرا م میعطسه ها

 چته؟-

 !که سرما خوردم ینیب یمگه نم-
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 :را باال انداخت و گفت شیابروها راسل

 !يایب دیکه با یواسه مهمون-

 :رنگم پاك کردم  یاستخوان يام را با دستمال پارچه ا ینیب آب

 .امیکه نتونم ب ستیحساس ن تمیدونم، اون قدر وضع یخودم م-

 :را پاك کردم و منتظر شدم راسل حرف بزند میاشک ها بعد

به عنوان  يچون اون اشراف زاده ها شنالشون رو ،ياریبا خودت ب یچند تا دستمال اضاف هیامشب بهتره -

 !دنیدستمال بهت نم

 :تفاوت بهش زل زدم یب د،یحرفش خند نیخودش با ا و

نمک تورو هم بشنوم که  یب يها یاگه قرار باشه شوخ ست،یالم خوش نمن ح! شو الیخ یراسل، خواهشا ب-

 !رمیگ یم افتهیجهش  ينوع وبا هیاحتماال 

 يهوا یکم میبرا زیچ نیاالن بهتر. قصر اطیتکان دادم و راه افتادم سمت ح شیبرا يعطسه کنان سر بعد

که  نیقبل از ا. رفتم یپشم يشنل ها زیکردم و به سراغ آو يعطسه ا. معتدل بود يسرما یمطبوع با چاشن

 :بود نیرا برندارم ا شنلکه باعث شد به پشت بچرخم و  يکردم و عامل بعد يگرید يرا بردارم عطسه  یشنل

 ؟يگادفر شیپ نیر یچرا نم-

 :بود، همان نگهبان مشکوك کوالسین

 .شمیهنوز فرصت نکردم، خودم خوب م-

 گرید م،یکه از بعد از خوب شدن چشم ها یهمان. نمک در ذهنم آمد ناز و با رمردیآن پ لیو سب شیفکر ر بعد

 . نه با من و راسل حرف زد و نه نگاهمان کرد

رفتم و  یکه همزمان به سمت خروج م یرنگ را برداشتم و در حال یمشک یشنل. کردم کوالسیرا به ن پشتم

 :کردم گفتم یشنل را به تن م

 !تییدر هر صورت ممنون بابت راهنما-

 .تکان دادم شیدار برا یشنل را بر سر انداختم و دستم را معن کاله

را که  یبود که کتاب یکرد و همان کس ینبود، مثل آن ها رفتار نم نجایا یمشکوك بود، لحجه اش مانند اهال او

که او  نیاز ا ریتواند داشته باشد به غ یم ییچه معنا نیجا نگذاشته بودم به دستم رساند، خب ا ،ییجا چیهرگز ه

 دارند همدست است؟ ار مانینقشه ها ختنیکه قصد جان ما و به هم ر یبا آن کسان
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 !دندان درخشان دارد 32با  نیریلبخند ش کیدهم که او  یرا جزو استثنائات قرار م نیهم نبود، البته ا دیشا

 .باشد تکاریجنا کی ایمجرم  کی يا یصورت مامان نیبا چن یامکان دارد کس مگر

 !خفه شو نیکاتر-

در را همراه با سوز . نبود انداختم کوالسیاز ن ينگاهم را به راهرو که حاال در آن اثر نیخودم تشر زدم و آخر به

 ...باز کردم و خارج شدم يسرد

 

 سال  10: نهم  فصل

تر است به(را که به تن کرده بودم  یآن لباس پر زرق و برق نییرا با کف دستانم ماساژ دادم و پا میها قهیشق

 یام 21دختر قرن  کیانداختم، اگر او  ییمو حنا زابتیبه ال ینگاه. دمیباال کش) به زور تنم کرده بودند مییبگو

ساله و سرش را  17شد، اما حاال او  یبچه دار نم هم یسالگ 35کرد و تا  یازدواج نم یسالگ 30بود احتماال تا 

هم که قبل از تابستان برگزار  شانیجشن عروس. پر کرده بودشود  یساله که هرگز پادشاه نم 21 يبا افکار مرد

 .شد یم

 !دانم ینم کیاما از نزد دندیرس یدور عاشق به نظر م از

 ي قهیبا  يو باال تنه ا يدار خاکستر نیلباس با آن دامن چ نیدادم، ا هیو درمانده شانه ام را به راسل تک خسته

 بیار يها هیشد با حاش يطال دوز يها نیقرمز اشک شکل و آست يو آن همه جواهرات و گوشواره  یمربع

 .کم نداشت زیمردان چ یجنگ يو ناراحت بود و از زره ها نیسنگ یحساب

اما راسل ! بودم دهیپوش هیبود که به دور از چشم بق ياسب سوار يسر و ضع چکمه ها نیقسمت مناسب ا تنها

از جنس چرم گاو راحت بود، حق هم  ياد و شلوار و چکمه اگش راهنیو آن پ يقهوه ا ي قهیانگار با آن جل

 دیو در مورد من تاک میلباس بپوش لیاص یسیانگل کیمثل  یبود که شب مهمان نیداشت، تنها خواهش انگس ا

جز اطاعت نداشتم،  يچاره ا! بردارم دیسف وریآن شلوار چرمِ چسبانِ براق و آن پول دنیکرده بود که دست از پوش

 یکرد و بعد از کم کیبود در دستش گرفت و به صورتش نزد زانیرا که به گردنم آو ییداشتم؟ راسل مدال طال

 :دیتفکر پرس

 ش؟یدیدزد-

 :و گفتم دمیکش رونیرا از دستانش ب مدال

 !دمشیآره دزد: بهت بگم دیفکر کنم که با-
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 ؟یاز ک-

 .دزدم؟ ظهر انگس اومد و بهم دادش هی هیمن شب-

 :جلو داد الیخ یرا ب نشییپا فک

 !عجب سخاوتمند، احتماال اونو از مادرش کش رفته-

 .بهش پسش بدم ایتونم اگه خواستم نگهش دارم  یکرد که م يآور ادی؟ فقط بهم !دونم یچه م-

وز وز  نیتمام ا ي نهیوختم، در پس زمپراکنده در اطراف چشم د تیراسل انداختم و به جمع يرو شتریرا ب وزنم

از ازدواج پرنسسش  ناندینهفته بود، فکر کردم که احتماال فرد یماهرانه و سوزناک یقیاز صحبت موس یناش يها

 .ستین یراض زیهرچ ایدوك، کنت، سر  نیبا ا

سبزش  يو چشم ها ییطال يالغر و چاق بود و موها نیب يزیداشت، چ یقد متوسط ک،ینیدوم زابت،یال نامزد

به سمت  - یموقع معرف-نگاهش را از من  یکه وقت ییانداخت، چشم ها یم یاشراف يگربه ها ادیمرا به 

 :به راسل گفتم روام را پاك کردم و ینیب. دیملوس درخش يگربه  کیبرگرداند مثل  يبارویز زابتیال

 .نمیکنم تا بش دایپ ییجا هی رمیمن م-

 .آن لم بدهم ينکردم که بتوانم رو دایبالش هم پ کی یگشتن حت قهیدق 5از  بعد

 .محافظش نشستم ينرده  يسمت بالکن رفتم، لبه  به

نبود،  ییبوق و سر و صدا چیآمد نگاه کردم، ه یم زیکه در برابر شهر خودم مسخره و ناچ میپا ریشهر ز به

خودت در  يبرا یتوانست یب هم مش مهین 1 یبود، حت يجار اتیما از ح يزنده نبود، روستا یآرامش داشت ول

 ...نجایا یول. یکن دایپ یخودت سرگرم يدر خانه  ایخارج از شهر 

که بخواهم آن  یبه دست من بدهند، نه اسب يا چهیباز کیرمانت يکه با خلق صحنه ا ینه زوج عاشق! زیچ چیه

گرفتنش دنبالش بدوم، نه جشن بعد  يرا برا مانیروستا يرا رم بدهم و آخرش مجبور شوم دور تا دور محدوده 

! چپ چپ نگاه کند بیو غر بیجع يخانواده  کیاز  يکه مرا به عنوان عضو ینه کس ،یاز برداشت محصول

 !نبود سمسیهم از بعد از کر يشب باز مهیخ شینما کی یخدا حت يمحض رضا

توانستم با  یخوب م زیحزن انگ یقیموس ينفر هم در بالکن حضور نداشت؛ با آن صدا کی یجز من حت به

 یم هیبه گر هیهم بعد از چند ثان دیشا. در سرم بپرورانم یبیعج يها الیخودم خلوت کنم و پشت بندش خ

 .افتادم

 ...یتنها نمون شتیپ امیگفتم ب-
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 :به او رفتم و گفتم يغره ا چشم

 رو دوست ندارم؟ ییکه من تنها يچرا فکر کرد-

 :باال داده نگاهم کرد و گفت يلب ها با

 !يجور نیهم-

 :بالکن نشست و گفت ينرده  يرو کنارم

 .يشد يجور هیلباسا  نیتو ا-

 :دمیکه نگاهش کنم پرس نیا بدون

 شدم؟ يچجور-

 !شهیخنده دار م یلیخ! نیزم يو با سر بخور یکن ریپات گ ریفرض کن دامنت ز!...يجور هی...دونم ینم-

 :مسخره گفتم به

 !ههه ه-

 :دامنم را گرفت و گفت نییپا

 !که هست، رنگش باحاله یجنسش هر چ-

 گفت؟ یقدر چرند م نیخوب بود؟ چرا ا حالش

 .فکر کنم اون مداله مال مامانش باشه یول-

 :کردم و گفتم نگاهش

 .تونم نگهش دارم یگفت که اگه بخوام م! رینخ-

از اشراف  يکنن و بعد به جرم دزد یم يطرف جاساز يالیوسا يرو تو يزیچ یمدال هی ؟يدیند لمیمگه تو ف-

 !زنن یدارت م یینونوا يرحم باشن جلو یب یلیاگه خ ای رون،یکنن ب یاز قصر پرتت م ایزاده ها 

 :سرم را خاراندم و خونسرد گفتم يرو يموها يکپه  ریز

 !دمیم حیرو به زندان و شکنجه ترج یینونوا يمن مرگ جلو-

 ؟يطور نیمثال ا-

نفسم  هیبعد از چند ثان. خواهد مرا بکشد یکه فکر کردم م يطور د،یال دور گردنم را گرفت و محکم کشمد و

 :گفتم يگرفته ا يو با صدا دمیفرو کردم و کش شیموها نیب. را به حالت چنگال باال بردم میگرفت، دست ها

 !تونم نفس بکشم ینم! ادیاحمق، ازت بدم م-
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که من  یبا آن سرماخوردگ نکهیداد، بدون توجه به ا یرا شل تر کرد، اما همچنان داشت گردنم را فشار م مدال

 .از راه دهان است دنینفس کش يگرفتم، تنها راه ممکن برا

در دستش بود، هر لحظه  رشیاز زنج يادیگردنم را لحظه به لحظه کمتر کرد اما همچنان مقدار ز يرو فشار

 یابله م نیشد؛ ا یم کتریشد؛ صورتش هر لحظه نزد یدستش اضافه م يتو يبه کپه  يشتریب ریهم زنج

 بکند؟ یخواست چه غلط

کنم باشد،  یخورد، اگر آن طور که من فکر م یشد و به صورت من م یاش خارج م ینیکربن از ب دیاکس يد

صورتم شد،  کیکم کم نزد صورتش! هم من و هم او رد،یگ یقرار م مانیهردو یاحتماال جزو اشتباهات زندگ

 ...دبه حالت تمرکز از هم فاصله گرفتن شیکرد، لب ها یم رییحالت چهره اش داشت تغ

 ...و

 :با خودم گفتم! با دماغ به گونه اش برخورد کردم د،یمدال را به سمت خودش کش یحرکت ناگهان کی در

 !الیخ یب-؟...خواد تو رو یمو قرمز م يپسره  نیا يفکر کرد ؟یاحمق نیکاتر-

 :زنان مدال را ول کرد و گفت قهقهه

 واسه کشتنت استفاده کرد؟ یازش به عنوان سالح شهیچطور م يدید-

 :گفتم تیو با عصبان دمیپر نییبالکن پا ينرده  يرو از

 !یکشت یمنو م یراه دماغ من بسته اس؛ تو داشت! ینادون یلیخ-

 :باال انداخت شانه

اگه  یحت. یرو بدون در نظر گرفتن جوانب خطرش قبول نکن ییدادم که هر کادو یم ادیم بهت فقط داشت! نه-

 .مال مامان انگس باشه

بود، چون او به  یاتفاق خوب د،یس...که او مرا نبو نیعمال ا... . را بهم نشان داد و رفت شیدندان ها يهمه  بعد

 یکه به قدر کاف نیا یعنیداد،  یهرگز مرا نجات نم نیوضوح به من گفت که اگر من راسل بودم و او کاتر

 !شتریدر حد دو تا حقه باز است؛ نه ب طما فق يبکند؛ رابطه  يکار نیمهم نشده ام که بخواهد همچ شیبرا

. که بخواهد به خانه برگردد یمخصوصا موقع م،یشو یم یدردسر اضاف یدچار کل میاگر به هم وابسته شو تازه،

 .ردیگ یفسوس دامنمان را ماشک و آه و ا یکل

 ازین یدرست و حساب يمغز يشست و شو کیاست؟ به  یمعن یقدر افکارم مزخرف و ب نیچند وقت ا نیا چرا

 ...دارم
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 ...خواب کی یحت ای

 ...هیورد از نوع سا کی یحت ای

!!!! 

 يوردش برا نیشده ام که اول هیجادوگر سا کیمن  ینروم؟ نا سالمت يباز هیسا یکم نیتمر يزودتر برا چرا

 ...تمام اقوام ممنوعه بود

 ...روم یرودخانه م ایبه جنگل  ییگردش جادو یکم يبرا يزود به

********* 

... ورد انحراف مغز... یحس یورد ب... ورد فلج... یورد مرگ آن: شنلم ورد ها را مرور کردم ریاز ز گریبار د کی

 .لب ریفقط ز. خواست یبه اسم اراده نم يزیگفت، چ یلب م ریز دیهمه را با...! یورد خفگ... ورد زجر

بار  يانداختم، بعد هم برا یشده بود نگاه رهیانگس که کنجکاوانه به من که سرم در شنلم فرو رفته بود خ به

 :دهم حرفم را تکرار کردم

 که من بدون محافظ بخوام برم جنگل؟ بهیعج-

 :ردمنداد، دوباره لب به سخن باز ک یجواب

 يبرا یانیواسه من و چه ز يا دهیفرار کردن من چه فا ییتنها. کنم یاگرم قرار باشه فرار کنم، با راسل فرار م-

 يجا چیه! قلعه ام نیمنم که دور از برادرم و مردم ا نیداشت و ا دیخواه شگویشما داره؟ شما به هر حال پ

 .هم ندارم یخواب گرم و نرم

 :کردم یکلمه ادا م یکل دیقانع کردنش با يبرا. شده بود رهیبه او نگاه کردم، هنوز با شک به من خ دوباره

 یکار رو نم نیبرادرم رو از دست بدم و من هرگز ا...تونم یراحت م یلیمن اگه برم خ. ستمیمن جاسوس ن-

 از شهر خارج بشم؟ ستیمن قرار ن یکار کنم که باور کن یکنم، چ

 يمن برا ایاز طرف پادشاه  يجواز چیرد نشو، چون تو ه يمرز يبرگرد و از پست ها دیخورش قبل از غروب-

واسه خودت دردسر ! برنت یم یمحل ياز زندان ها یکیکنن و به  یم رتیدستگ ياونا فور ،يخروج ندار

نرو  شیجنگل پ ياد تویها، ز یبرو و نه فرع یاصل ياز جاده ها! خطرناك هم نرو يزایدرست نکن و سمت چ

 .ادیاز مردها باهات ب یکیو بذار 
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با آن داشتم انجام  یکیکه حاال احساس نزد هیورد سا یتوانستم بدون مزاحم کم یداشتم؟ چرا نم يچاره ا چه

 کیو  يروز کی ،ییجا کیاما . شرط و شروط را قبول کنم نیا ییجور ها کیدانستم که قرار است  یدهم؟ م

 .رفتم یکار خودم م یو پ چاندمیپ یآمدند را م یکنان م ورتمهیکه به دنبالم  ییها سربازان و گارد ،یوقت

 .ها قبوله نیا يباشه، همه -

 .ارمیرو ب یکیجا صبر کن تا من برم  نیهم-

دانست که  یراسل نم. دادم هیتک واریپشتم را به د ي رهیحالت، ت یب يبا عجله از من دور شد، با چهره ا انگس

و آخرش  رومیم حیتفر یکم يدانست که من دارم برا ینم نیشوم و همچن یمن دارم از قلعه و قصر خارج م

 .دانست که من کتابش را برداشته ام یهم نم

! انداخت که او را بکشم یفکر را در سرم م نیرفت و ا یراسل هنوز در ذهنم رژه م يآن حرکت مسخره  فکر

نگاهم را در ! دارد کیرمانت يضد حال زدن به من قصد يکردم به جا یداشتم که فکر م يافکار ساده لوحانه ا

صورتش را  د،یبه من که رس د،یآ یسمت م نیماتادور به ا کیکه مانند گاوِ  دمیاطراف چرخاندم؛ راسل را د

 :کرد و گفت کیبه صورتم نزد زیآم دیتهد

 ؟يریم يکجا دار-

 :کردم خونسرد به نظر برسم یسع

 بدم؟ یحیتوض دیچرا با-

 :اعصابم بود يرو شخندشیر

چند ! فکر احمقانه تو سرته هیاالنم حاضرم شرط ببندم که  ،یکن یاو ها رفتار م.اف.ویتا حاال مثل  شبیاز د-

 گشت و گذار؟؟؟!هه. واسه گشت و گذار یو گفتن رفت یستیاونجا ن دمیکه رفتم اتاقت د شیلحظه پ

 :تفاوت به او زل زدم و گفتم یب. را در هوا تکان داد دستش

 ؟یکارم داشت یچ-

 .نکردم داشیچون که صبح پ گم؟یدست توئه، درست م يا هیسا يکتاب وردا-

 .تو فرض کن که دست من باشه-

 :کرد و گفت زیرا ر چشمانش

 ؟یدرست کن يدوباره چه دردسر يخوا یم-

 :موقرمز نداشتم نیدروغ گفتن به ا يبرا لیدل
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 .هیسا يکم گشت و گذار با جادو هیخوام برم  یم-

 !؟!؟یچـــ-

 :به خودش مسلط شد و گفت بعد

و برگرد به  ادیرو رد کن ب یحاال هم اون کتاب لعنت. يدیرو لو م تمونیهو! یکن يکار نیهمچ يحق ندار-

 .اتاقت

 !نــــه-

 :را در مشتش گرفت و گفت شنلم

ورد  هی یحت گهید دمیبهت اجازه نم رم،یو من حق دارم اونو پس بگ يدیباشه تو اون کتابو از من دزد ادتی-

 !یهم اجرا کن

 . را محکم در دستم فشردم یجلد چرم اهیکتاب س. گفت یوصف ناشدن یتیحرف ها را با عصبان نیا ي همه

 .هات رو تموم کنم یسرکش نیتموم ا ندینه چندان خوشا انیپا هیبا  شمیتمومش کن، وگرنه مجبور م ن،یکاتر-

کار  -زهیم زهیبه جز کشتن چند جانور ر–خواستم  یبروم؟ من که نم نیتمر يگذاشت که من برا ینم چرا

 یفعال که آمادگ! دانم یباز هم احمق شده بودم؟ نم دیبود، شا زیانجام بدهم، همه اش چند ورد ناچ یخاص

 .نکرده بودم دایاغراق به اشتباه را پ

 اشتباه کار من کجاست؟! نراسل تو تمومش ک-

 یم دهیکش نیزم يپشت سرم رو میپاها د،یاز شنل که در دستش گرفته بود مرا به دنبال خودش کش یقسمت با

 .کردم خودم را از چنگال راسل خالص کنم یم یسع. شد

ده و حالتو و به پادشاه خبر ب نهیراهزن تورو بب هی یحت زه،یم زهیر يبچه  هی هیفقط کاف! دست بردار نیکاتر-

اون  یحت ای نهیکه ممکنه تو رو بب یو لطفا نگو که دهن اون آدم... میش یاون وقت جفتمون اعدام م ره،یبگ

رو که به  یهنوز عذاب وجدان! يببند يزیچ نیهمچ ایبا کشتن  دهیرو که باهات اومده و کارات رو د يسرباز

 .نرفته ادمی یخاطر کشتن اون مردك قاتل داشت

 :کرد و ادامه داد شتریمرا ب دنیشدت کش بعد

 .بدم ادی یخودم بهت چند تا ورد درست حساب يروز هیگم که ممکنه  یکنه بهت م یم تیراض نیاگه ا-
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از آن فرو کش کرده بود غر  يکه مقدار یتیراسل هم چنان با عصبان. برداشتند یکم کم دست از سرکش میپاها

 یبه شما حق م. نگهبان هم آن جا نبود کی یزد،حت یاهرو پر نمدر آن ر يخوش بختانه پرنده ا(کرد یو لند م

 .) :است یبیعج زیچ -نگهبان مجسمه وار در راهرو نینبود چند– يزیچ نیچن دیدهم که فکر کن

! کل نقشه هامون به فنا بره یشیباعث م ییجا هیمطمئنم  ؟يدردسر بنداز يمن و خودتو تو يچرا دوست دار-

و زبون  اتیفکر یب نیبه خاطر ا ییجا هیمطمئن باش ... یخانومِ باهوش؟ در اشتباه یکه عقل کل يفکر کرد

خوان زبونتو از  یکه م ییها ادیو اون موقع من هم نخواهم بود که تورو از دست اون ش یافت یم ریدرازت گ

کمک  هی یتون یفکر کنم تو م یباعث شد که منِ لعنت یدونم چ ینم! نجات بدم رونیحولقومت بکشن ب

 ؟یآوردن کتاب باش ریواسه گ یدرست حساب

که باعث  ییانداخت؛ همان حرف ها یخانواده ام م ياعضا شتریخواهر بزرگم و ب ادیمرا به  شیحرف ها ي همه

 .ببندم یو بخواهم کمر به قتل کس اورمیجوش ب یشد حساب یم

 :و گفتم دمیکش رونیشنل را از دستانش ب یخشم پنهان با

من نقشه هاتو خراب کردم؟ مثال با کله پا شدن از بالکن !یگ یم يدار یهم مواظب باش که چ ن،خودتیبب-

 نه؟ ای يکتابو بردار یتون یم یبفهم یکه بتون نیواسه ا

 :و گفتم دمیکش رونیشنلم ب ریکتاب را از ز بعد

 ؟يخوا یکتاب رو م نیا-

 :گفتم آمرانه

 !رشیبگ ایب-

 :گذاشتم شیواآن را محکم در دست معلق در ه و

 یبرم، فقط تو که پادشاه حقه بازها هست ییمن جا ستیقرار ن گهیحاال هم دست از غرغر کردن بردار، چون د-

 .کن هیواسه انگس توج يجور هیمنو 

با ( یدود شدن احتمال متیبه ق یگشتم، حت یدنبال دردسر هم نم یاطاعت کنم، ول یخواستم از کس ینم

 يروز کیراسل درست بود، اما  يحرف ها ییجورها کیکنم که  یاغراق م. نقشه مان) کم اریاحتمال بس

 ...آوردم یکه زد را بر سرش در م ییتمام آن حرف ها ی،تالف

 یزمان: دیگو یکه م یهمان قانون. روند یآن بالها را اگر من هم جبران نکنم با قانون کارما سراغش م ي همه

 ...پس دادن در مقابل گناهانتان تاوان يبرا دیفرا خواهد رس
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******** 

 يگرفتم برا یکه م ییخورد، از دستور ها یبه هم م گریسه ماه د يبرا يخود یب فاتیهمه تشر نیاز ا حالم

 .خورد یچشم نباشم هم به هم م يکه جلو نیا

از آن بدتر ! قصر اضافه کنند یرا به ضلع شرق یبود که دستور داده بود قسمت کوچک ناندیفرد ریاش تقص همه

 .شد  یم دهیقصر د يشده و همه جا نیب زیبود که انگس به شدت ر نیگرفت ا یحالم را م یلیکه خ يزیچ

 يگرید زیدر چ مانیو حرف ها میحرف زده بود مانیها يحقه باز يزیآن روز هم که با راسل در حد نقشه ر از

 !شد یخالصه نم

اگر قرار باشد عادات بدم را . دادم و در افکارم فرو رفتم هیپر پشت تک یلیسب تاج و کیبا  يمرد يمجسمه  به

 .کند یاول را اخذ م يرتبه  »زیدادن به همه چ هیتک«کنم،  ستیل

 يگرید زیکردن تمام شک و شبهه ها بکشم، اما در عوض چ یخنث يبرا یدرست و حساب يخواستم نقشه ا یم

 يو زوال با چشم ها تیپدرم با عصبان. پدرم نیزوال خواهر بزرگم و همچن ریچشمانم شکل گرفت، تصو يجلو

 یکه م يزیتنها چ دم،یابعاد را نفهم انیم یذهن يارتباط ها نیهرگز راز ا م،یما در اتاق من بود يهمه ! سیخ

من  یعنی؟!یهــ!بود يزیچ نیهمچ يریکننده امکان شکل گ افتیبود که فقط در خواب طرف در نیدانستم ا

 !به خواب رفته ام؟ لویبیاالن سرپا و کنار آن مردك س

 :پدرم نگاه کردم و گفتم به

 شد؟ یمحاکمه چ ي جهینت-

 :از خشم سرخ بود، شروع کرد به شمرده شمرده حرف زدن شیها گونه

 درسته؟. يکشته بود ناینفرو عالوه بر تمام ا هیتو ! فکر یب يتو دختره -

 !سته...در...بله-

 .دیلرز یمن بر خالف او م يصدا اما

 !مورگان ها یخانوادگ ي نهیشیشده بر خون و پ يبه لکه ا لیتبد يکه انجام داد ییجرم ها نیتمام ا-

 :کردم دایپ يشتریبار جسارت ب نیا

سرد و نمناك  طیبه مح يچون من عالقه ا گه؟؟یسوراخ موشه د يشدن تو میهمون قا نهیشیمنظورت از پ-

 گه؟یکردن د دیو تبعسوراخ موش ندارم من

 :صورتم تکان داد يانگشت اشاره اش را جلو پدرم
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 !! 2033تا سال ! يدیدر تبع گهیسال د 10کارات  نیبه خاطر هم-

 :شد یخال بادم

 ؟یگیم یچ يبابا، دار-

 :گفت زانیاشک ر زوال

 چیه ،یشیطرد شده محسوب م هیاز اون به بعدش هم ! یساله باش 35زن  هیکه  يگرد یبر م یوقت یعنی-

 !ارتباط با تو رو نداره يکس حق برقرار

 :دمیپرس يپدرم چشم دوختم و با نا باور به

 بابا؟-

 :گفت دیلرز یکه از خشم م یدر حال پدرم

 .کارو نکردن نیپدربزرگت ا یونیقبلش قرار بوده چشم و دهانتو ببندن، اما با پادر م! گه یاون داره راستشو م-

و دستانش را  دیو با ترس عقب پر عیسر. بدنم رد شد نیستم آمد تا مرا در آغوش بکشد اما دستانش از ببه  زوال

 :دمیشدم، از پدرم پرس رهیآن ها خ يدور خودش حلقه کرد؛ با بهت به هر دو

 نشون داد؟ یمامان چه واکنش-

مجمع در  ينزده و مرتبا با اعضا مجمع اخراجش کردن، تا امروز هم لب به غذا يو داد از جلسه  غیبه خاطر ج-

 .ارتباطه

به خاطر خودم ناراحت نبودم، همه اش به خاطر مادرم بود  د،یگونه ام خز يچشم رو ياز گوشه  یبه آرام یاشک

 .همه عذاب را متحمل بود نیکه به خاطر من ا

 .محو شدند ریتصاو

داده بودم و گردنم کامال  هیپشتم تک واریسرم را به د. نشسته بودم نیزم ينمناکم را که باز کردم رو چشمان

 :شده رهیکه با تعجب به من خ دمیدردناك بود؛ سرم را باال آوردم، راسل را د

 معمول تورو در آورده؟ ریغ يبود که اشک ها یدر مورد چ. يکرد یم هیتو خواب گر-

 :از چشمم فرو افتاد يگریکوچک د ي قطره

 !محاکمه-

 :زده ام گذاشت خیدست  يرا رو دستش

 و؟-
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 :دمیکش رونیدستش ب ریرا از ز دستم

ارتباط باهامو نداره،  يحق برقرار یکه برگردم کس یاضافه شد و در آخر هم وقت دمیبه تبع گهیسال د 10-

 .شهیمامانم داغون م

تو  يبرا یچه فرق ؟یچ یعنی نیپس االن، ا ،يوقت برگرد چیه یخواست یکه تو نم نجاسیاما کت، موضوع ا-

 داره؟

مشکل داره و  یمورگان ها ساختم حساب يکه من برا يا نهیشیدونم که بابام با پ یم...مامان و بابام! من نه-

 رییکنه نظر مجمع رو راجع به حکمشون تغ یم یچند روزه لب به غذا نزده و مرتب سع گهیمامانم هم که بابا م

 !زوال ناراحته... فقط انگار اد،یب شیپبراشون  یلفکر نکنم مشک...خواهرام هم که شه،یاون نابود م! بده

بود  نیا دمیکه فهم يزیتنها چ زم؟یر یچه اشک م يبرا گریکه گفتم د یلیاز دال ریدانستم به غ یهم نم خودم

 :و آرام کنار گوشم گفت دیبعد راسل مرا در آغوش کش یکه لحظات

که الزمه  ینیاز ا شتریکه ب يگفتم که ورد شفا همراهمه، اون وقت تو مجبور نبود یبهت م دیمن متاسفم، نبا-

 .منه ریتقص نایا يهمه ! یطرد بش یحت ای یبش دیتبع

 :گفتم یگرفته و لرزان يصدا با

 !خفه شو: نهیتونم بهت بگم ا یجور مواقع م نیکه ا زیراسل، تنها چ-

 ثل زهر بود؟واقعا خنده اش م ایمن حس کردم  د،یخند راسل

 !شده ام دیگرفت،که به خاطر او تبع یکه عذاب وجدان م البته

هست، همان  زین یکه او انسان مهربان میا دهیفهم نیو همچن ستیرحم یکه او انسان ب میا دهیما فهم ي همه

داد تا من زنده بمانم، که باز هم  رییخودش را تغ ي ندهیسال بعد آ 20ول کرد تا مردم و  یطور که مرا در حالت

 !کند یتوانست راحت زندگ یکه با آن نم یگردد به عذاب وجدان یآن بر م

روح و روانم  يکه کمک بکند رو نیاز ا شترینکته در راسل عذاب وجدانش است که در حال حاضر ب نیتر مهم

که من  یدانم موقع ینم. کنم دایام پ هودهیب يها ختنیاشک ر يبرا يشتریب لیشد م یزد و باعث م یقدم م

بود  نیشده بود، مهم ا دایاش پ کلهبودم راسل از کجا سر و  دهیمجسمه خواب نیحوصله ام سر رفته بود و کنار ا

هوا به او گفته بودم که اصال  یرا ب هیتمام قض يجور کیشدن  داریبود و من بعد از ب دهیکه مرا در خواب د

بود که او بتواند از  نیبودم ا دواریکه به آن ام يزیچ کهیقبل هم به او ربط داشته، ماجرا از  نیمهم نبود؛ چون ا
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ها خالص کند و  يحقه باز نیببرد و مرا از ا شینقشه را زودتر پ نیحداقل ا ایکند،  نرا جبرا نیا یهر راه

 .کمتر به من سخت بگذرد -ابشیشده در غ یحت–سال  20 نیکند ا يها کار نیا يگذشته از همه 

دادن ورد هم از او دارم که  ادیقول  کیها  نیا يهمه  يهستم، به اضافه  یکه من آدم کم توقع دینیب یم

 ...دیآ یبه کار نم ادیاند ز دهیشرمانه جوش یب میحاال که اشک ها

بهتر از قبل به  زیهمه چ يطور نیا رم،یبگ ادیکنم و  رهیذخ ییها زیچ دیام با یانسالیم يروزها يکنم برا فکر

مورگان  يکه بر سر گذشته  يا هیشدم به سا لیکه تبد یمن... کشم یکه من م يکمتر یسخت... رسد ینظر م

را هم اضافه کنم  نینه؟ ا ایداده بود  نجاما هیسا ياز مورگان ها جادو یدانم قبل از من هم کس ینم. ها افتاده

 هیسا يخودم هم، جادو يبچه ها يِبچه ها يتا چند نسل بعد رو -شدم یکه بچه دار م نیبه فرض ا-که من

 :را در ذهنم اعتراف کنم ياست که جمله ا نیاالن وقت ا. داشت ریکه به کار برده بودم تاث يا

 !داد یم یتکون هیمورگان ها رو  نیا دیبا یکی! بد هم نشد ادیز-

 .مدرن يها نییآ یمثل قربان. بودم یقربان کیمن مثل . دمیحرفم آرام خند نیخودم با ا و

زن بالغِ باحالِ  کیبرگردم که  یکه وقت نیا يچه ناراحت باشم؟ برا يبرا دیبا گریشد، د یبدتر نم نیاز ا یزندگ

 ساله باشم؟ 35

 .فکر نکنم-

 يها لیبه سب یدست طنتیبعد با ش. توجه به راسل بلند شدم یمجسمه گذاشتم و ب يشانه  يدستم را رو و

 ...زود تر از موعد ناخونک بزنم يبه غذا ها یقصر رفتم تا کم يبه سمت آشپزخانه . دمیمه کشمجس

******** 

به خنده  یحد و حصرِ شوخ یب یِمزگ یدر واقع از ب. دمیآن اشراف زاده خند يمزه  یکر کنان به حرف ب کر

دانست که من  ینم چارهیب! من حال کرد يبا خنده  یبود، خودش کل] 1[نیاشراف زاده که اسمش مارت. افتادم

 !غذا خرد کنم زیم يبه لبه  دنیحاال دوست داشتم، گردنش را با کوب نیهم

 دهیچسب شیبه استخوان بازو چهیماه هیاز بق شتریب یکم یکی نیبود که ا نیمشکل ا د،یرس یزورم م احتماال

. داد ینشان م دیاو را زشت و هنگامِ خنده پلدماغش بود،  يصورتش که از کنار گوش تا رو يبود و اثر زخم رو

 :زدم و گفتم يشخندیبه افکارِ او و خودم ن

 .مینیرو بب گهیدوباره همد دوارمیام-
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نمکش را دوباره به او بدهم، به سمت انگس رفتم و آرام  یب يها یکه فرصت تکرار شوخ نیهم قبل از ا بعد

 :کنار گوشش گفتم

 ه؟یسراغ بق رهیچرا نم اروئهی نیا-

 :و آرام تر از خودم کنار گوشم گفت دیخند انگس

 یداشتن کس يبرا نیمثل مارت ییاشراف زاده ها. باشه یرسومات نیهمچ یخی يها نیسرزم يبودم تو دواریام-

 هیازدواج ها هم بعد از  نیاغلب ا. گردن یبه دنبال همسر م -مثل پسر خودشون–که نسلشون رو ادامه بده 

ازدواج چشم اون رو  يهم برا تواحتماال . دو پدر باشه میاز تصم یهم ممکنه ناش شیبق...هینتسلط یمهمون

 !ياریم ایبه دن يتنومند يچون قدت بلنده و پسر ها ،یگرفت

 :و گفتم دمیبلند خند بلند

 !باشه نیو ممکنه خطر آفر شهیم شگویاما پسر من هم مثل خودم پ-

پشتم  يدهد؛ انگس دستش را رو یم رونیاست که انسان نا خودآگاه از دهانش ب ییاز حرف ها یکی نیا

 :گذاشت

از  ریخارج از دربار و غ یقصر، همراه با برادرت، حق ازدواج با هر کس نیکه تا موقع اقامت در ا نهیبه خاطرِ هم-

 ...از تو و برادرت... حضرت ازت گرفته شده یپادشاه، توسط خود شخصِ اعل کانِینزد

 .بگم یدونم چ ینم...خب! يوا-

مثال ... نطوریشوهرت هم هم... باشه نجایا دیاونم با ،یباش نجایکه تو ا یتا موقع اد،یب ایهم به دن ياگه بچه ا -

 .ممنوعه انجام نده يمحافظ و سرباز مراقبشن که کارها یاگه باهات ازدواج کنه تا آخر عمر کل نیمارت

 :و خودم را سرخ شده از خجالت نشان بدهم اورمیرا در ب یپانزدهمدخترِ قرن  کی يکردم ادا یسع

 م؟یبش الیخ یازدواج کردن وبچه دار شدن رو ب يشرمانه  یبحث ب نیا شهیم...انگس-

 یواقع ي افهیخوش ق ياشراف زاده  کیخودش را با حالت  یپشتم برداشت و کم يدستش را از رو انگس

 :جمع و جور کرد و گفت

 .مثل شما يا زهیدر برابر دوش میبابت گستاخ...متاسفم-

 .رمیرا بگ گرید يقهقهه ا ياز من گرفت که بتوانم جلو يادیز يروین
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 نجایخبر رفتن از من دلخورند ا یبود و من با چند تا از دوستانم که احتماال همه به خاطر ب 21االن قرن  اگر

خودش را در  مایهواپ نیکه با اول میانداخت یحرف دست م نیبودم، آن قدر انگس را به خاطر زدن ا ستادهیا

 .گم و گور کند ییجا

کرد به سمت راسل  یم ریگ میپا ریکه مرتب ز یتوجه به لباس مهمان یانگس زدم و ب يشانه  يضربه رو چند

خود  یکه حت ییکانادا ظیغل يبا لهجه . زدیحرف م یو خوش پوش بایرفتم که داشت با اطوار با دخترِ ز

 :آوردند رو به راسل گفتم یها هم به زور ازش سر در م ییکایآمر

االن انگس بهم  نیهم... یخارج از قصر باش یبا کس یتون یبودن نم شگویبه خاطر پ. تالش نکن خودیب-

 .گفت

 :خودم جوابم را داد يسرش را کج کرد و با همان لهجه  راسل

 .زنم یدارم باهاش الس م یفکر کن که شهینم یلیاگه من با هر کس حرف بزنم، دل-

 ؟يزد ینم یعنی-

 :فشار داد و گفت میپهلو يرا محکم تو آرنجش

 .نیکرد یمتقابل م یبا اون گندهه، مخ زن یتو داشت دونمیکه من م ییتا اونجا-

 :شده و گفتم رهیخ شیزده در چشم ها رتیح

 من با اون؟-

 .ناکام اشاره کردم نِیبا سر به مارت و

 !ادیم رتیگ ییهم فرصت طال یچرا که نه؟ کل-

البته طبق ... خواد یازدواج م ياون منو برا! افتضاحه يها هیتو ما يزیچ هیهم  هیقض نیفکر به ا یراسل، حت-

 .انگس يگفته ها

 :گفت ییزد و رو به دختر مو حنا شخندین راسل

 .ودب یبا شما باعث خوشحال ییاومده، آشنا شیپ یمشکل د،یمنو ببخش-

 یرا در حرف هیکنا يالبته باز هم رگه ها. دمید یچند ماه راسل را مودب م نیبود که در ا يبار نیاول! دمیخند

 :گفت زیدستش را به دور شانه ام حلقه کرد و تند و ت شخندیبا همان ن. شد حس کرد یکه زده بود م

راحت به قول تو مخ  الیو من دارم با خ یاون اشراف زادهه باش يمادر بچه ها یتون یکه نم یناراحت نیتو از ا-

 زدم؟ یدختره رو م
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 :دیراسل پرس! دمینزدم و فقط خند یحرف

 بود؟ یاون دختر ک یدون یم-

 :باال انداختم شانه

 بود؟ یک...نه-

 :اشاره کرد يساله ا 2-3 يپسر بچه  به

 !نیمامانِ ا-

 :راسل با خنده ادامه داد! دهان باز برگشتم به سمتش با

 .میباش یخوب يتونم با اون و شوهرش دوستا یگفت که م یداشت م-

 :و گفتم دمیهم خند خودم

 .یزنِ شوهر دار الس بزن هیبا  يبخوا يکه تو نیا یحت! ممکنه يزیاز نظر من هر چ-

 :هلم داد و گفت یشانه اش کم با

 زد چند سالش بود؟ یکه داشت مخ تو رو م یاون-

 .گرفت یآدم خنده اش م شینمک یکرد که از فرط ب یم ییها یشوخ هیکه بود  یهر چ! دمینپرس-

 :کرد کیرا بار شیها چشم

 .من نبود یپس به بامزگ-

 .شهیتو آخرش به مرگ طرف ختم م يها یشوخ! يا گهید زیچ هیتو !. نه-

سالن و دور از  يبزرگ گوشه  يکه به سمت پنجره  یرا فشار دادم و در حال شیزوبا يبا حالت دوستانه ا بعد

 :گفتم میرفت یدسترس مهمان ها م

 !مطالعه بهمون بدن؟ يهنوز بهت نگفتن که چه موقع قراره کتاب رو برا-

و  یجنگ يفرمانده ها نیمدت ب نیزنه؟ چون تمام ا یم بشیصبح ها انگس غ یکه چرا بعض يفکر کرد-

دادن  يبرا يقانع کننده ا لیگفت اونا هنوز دل یانگس م! شده یزرگان و وزرا و پادشاه و ملکه جلسه برگزار مب

سر کتاب  ییکه نکنه بال نظارته،اگرم اجازه بدن با  یانگس گفتش که حت! نکردن دایمطالعه پ يکتاب فقط برا

 .میعوضش کن ای میاریب

 :زدم و گفتم پوزخند

 !واسه گرفتن انتقام ارزشش رو داره؟ یهمه سخت نیا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ٢٣٠ 

 

]1 [Martin 

 

 .مردد بود یو پرسش يخبر نیجمله ام ب حالت

 ازیکه ن ییاز اونا شتریب یلیخ يزایاون کتاب چ يتو گهیبهم م یحس هی یول! نه ایدونم ارزشش رو داره  ینم-

 !کنم یمن که فکر نم. ورد هیمحافظت از  يهمه دك و پز برا نیآخه؟ ا هیمگه الک! ادیم رمونیگ میدار

 :داد وگفت هیتک میبود دهیپنجره که حاال به آن رس يبه لبه  بعد

 نه؟ ای دهیکه اونو از مامانش دزد ياز مدال انگس چه خبر؟ کشف کرد-

 :کج کردم و گفتم هیرا به حالت گر سرم

 !دوباره شروع نکن! الیخ یراسل، ب-

 .میسر به سرش بذار یکل میتون یباشه، بعدا م دهیاگه واقعا اونو دزد! هیموضوع باحال-

 !بچه هم داشت هیمرد بالغه، مثه همون دختره که  هیزمان  نیا ياون تو-

 :شد و گفت کینزد بهم

 .قصر اطیح يتو میبر ایب-

 .باشه-

 کوالسِیسر راه به ن م،یو در راهرو به راه افتاد میخارج شد یسنگ يطاق ها ریکنار هم شانه به شانه از ز و

 :خطاب به راسل گفتم. به من و راسل کرد و در سمت مخالف ما با عجله دور شد یمیدستپاچه برخوردم که تعظ

 یو هر وقت منو م ستیها ن یسیتازه لهجه اش هم مثل انگل...هیگه که سلوان یم. مشکوکه یلیپسره خ نیا-

 .همون سربازه بود نیسرباز ا هی يدستاسر در آوردن کتابم از  ي هیهمون قض يتو! رهیدر م يجور هی نهیب

 :دستش را محکم تر کرد و گفت يحلقه  راسل

 .میکم خونسرد باش هیمناسبت هم شده  یب یِمهمون نیامشب بهتره به مناسبت ا... میاریبعدا ازش سر در م-

 !یگ یراست م-

 میبود ییراهرو نیر همچداشت، ما هم االن د یبود که درب خروج ییکه کمتر بود، راهرو ییهر راهرو يدما

 .شد یبهار، از دهانمان بخار خارج م لیاوا يکه با وجود هوا
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نقش دوخته شده  زیر يمرد يبرا دیرس یرا برداشتم که به نظر م يشنل مردانه ا. میدیشنل ها رس زیآو به

را  یراسل هم شنل بنفش. پارچه اش اهیشنل و رنگ س نییکاله و پا يلبه  يباشد، مخصوصا با آن خز ها

مشعل ها  ينورِ کم سو ریز و اطیح يبعد تو یاندک. دیچیکالهش آن را به دور خود پ دنیبرداشت و بدونِ پوش

 :راسل گفت. میزد یقدم م

 !دن؟ینشون م یچه عکس العمل میستیاگه بفهمن من و تو خواهر و برادر ن ،يتا حاال فکر کرد-

 :جواب دادم یبدون مخاطب و يعمد ریتمسخرِ غ با

! دروغه دمیم هیکه به بق یـ»سالمـ«کنم  یمن فکر م یکه حت میو اون دروغ گفت نیبه ا نقدریمن و تو که ا-

که بعد از قتل پدر و مادر  میبود يا دهیما کودکانِ زجر کش میگ یمثال م: میساز یداستان م هیواسه اونم 

دردسر درست نشه، خودمون رو  که نیبعدم واسه ا. میشد گهیهمد يدل سوخته  يبه عاشق ها لیهامون تبد

 !میخواهر و برادر جا زد يجا

 یکرده بود و همه اش م دایمشکل پ یها از لحاظ عقل یتازگ. دیشکمش گذاشت و خند يدست رو راسل

 :آرام گفت. دیخند

 چطور؟ يچه دردسر دنیاگه پرس-

 .شناسن و نه خواهر و برادر ینوان دو عاشق مو سلوان به ع خیها  نیهمه ما رو در سراسر سرزم-

 نشیو ب يکرد یهمش واسه کمک منو نگاه م ل،یاون اوا ادمهی! یش یم يحرفه ا هیبه  لیتبد يتو دار! يوا-

 !کنم یبه عنوانِ استادت بهت افتخار م! االن یول... شد یاطالعات رسواگر از دهنت خارج م یکل

 :دستانش گرفت نیشنلم را ب يلبخندم را جواب داد و گوشه . نگاهش کردم یلبخند تلخ با

 .مثال بهاره...سرده یلیخ نجایا-

 .گهید هیمنجمد شمال انوسیاق کینزد-

 .میسکوت کرد يا قهیدق چند

 کَت؟-

 ه؟یچ-

 .يممنون که به خاطرِ نجات جون من تمام عواقبش رو قبول کرد-

 مونیکه هرگز از نجات دادنت پش دمیقول م ،یکن يآور ادیاتفاق رو  نیمتر اکم، ک هیفقط ...کم هیراسل، اگه -

 .نشم
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 !یشیبرم تو تنها م نجایکه من از ا یاما موقع! یش ینم-

 :کردم یکاله شنل مخف ریرا ز صورتم

 نه راسل؟! يبرگرد يدوست دار یلیخ-

 ...مامانم...خواهرم...واسه بابام. خونواده ام تنگ شده يدلم برا...فکر کنم آره-

 .منه هیاخالقش شب یکه گفت-

 :و گفت دیخند

 !يدار یخوب يحافظه -

 .درسته-

جرئت انجامش در مقابل  یاست که حت یسمت راستش حلقه کردم؛ وقت اعتراف يدوستانه دستم را دور بازو و

 :میکه او آن را بشنود بگو نیدر ذهنم و بدون ا دیخودم را نداشتم، اما با

 !آوردم یدووم م نجایدونم چطور بدونِ راسل ا ینم-

 شتریکرد که من از ته قلبم از او متنفر شوم، ب یم ییکه کارها نیبا ا یجاها کمکم کرده بود؛ حت یلیخ او

بکند که به مرگم برسد، درست  ییها یشوخ یحت ایداشت مرا بکشد  یبود که سع نیخاطراتم از او در مورد ا

اسب به  يدانست ممکن است از رو یکه م نیبا ا یحت! رم داد یالقییمثل همان موقع که اسبم را در مناطق 

 ...داخل دره سقوط کنم

 ...بخواهم او را به عنوان دوستم قبول داشته باشم یمسخره است که حت...دانم  ینم

که فرزند و همسرش را  نیاما باز هم به خاطر ا... مرا به کشتن داده بود گرید يا ندهیکه در آ نیبا وجود ا یحت

 ...دمیبرگرداند او را بخش لیدل یرحمانه و ب یسپرد و مرا ب یبه تباه

کرد اما بعد از  یم تیاذ! قوتش يشد و هم نقطه  یضعفش حساب م يکه هم نقطه ... وجدان داشت راسل

قرمزش  يموها... بود نیدلنش یحلقه کن شیکه دستت را به دورِ بازو نیبود و ا یدوست خوب...آورد یدلت در م

 ادیز د،یرا که نبا يزیچ... بود القبد اخ!... کاستارد بود هیشب دشیکرد، پوست سف یگوزن م هیاو را از پشت شب

با هر  دیرا با شیکک و مک ها... داشت صیقابل تشخ رینامفهوم و غ یرنگ شیچشم ها... کرد یم يآور ادی

ساله  30دزد  کی هیاوقات شب یساله گاه 17-18پسر ِ  کی يرفتارش به جا... برد یم نیکه بلد بود از ب يورد

ها باز هم او  نیاما با وجود تمام ا... متناقض بود شیرفتار ها... ساله 5 يچولودزد کو هیاوقات شب یبود و گاه

 یزمان و مکان او را م ياز بازه  گرید ياگر در هر نقطه ا... کرد مینا کجا آباد همراه نیبود که در ا یتنها دوست
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کرد،  یم جابیا میرا برا زیهمه چ طیحاال شرا یتصور هم بکنم که او دوستم باشد ول یامکان نداشت حت دم،ید

 ؟!دیایمتاسفانه از او خوشم ب م،یبگو دیبا دیشا ای... دیایکه دوستش داشته باشم و از او خوشم ب نیا

... گرفتم یم جهیکردم سرگ ینگاه م هیقض نیا يبه گوشه ها یکه وقت دهیچیپ يبود،در حد دهیچیپ زیچ همه

را  تیبتوانم آن قدر دروغ گو شوم که در لحظه داستانِ رومئو و ژول يکردم که روز یوقت فکرش را هم نم چیه

دانستم نه با  یچون م. کنم هیداشتم گر ستدو... اما حاال... کنم لیو کشت و کشتار تبد انتیپر از خ یبه داستان

 ...گردد یبه اول باز نم زیچ چیکردن ه هینکردن و نه گر هیگر

 ریساختم و تعب یخودم م يکه خودم برا يبا افکار... شد یعوض م میناگهان حال و هوا. بودم يطور نیا من

 ...کردم یم

 کت؟ حالت خوبه؟-

 .گونه ام سر خورده بود شد يکه آرام از چشمم رو یمتوجه قطره اشک راسل

 .ستین يزیچ! خوبم راسل-

 !؟یکن یم هیگر يدار-

 .دن یبد آزارم م يفکرا يسر هی... گم یبه تو دروغ نم.... قطره بود هیفقط -

 :شنل را که تمام مدت در دستانش بود ول کرد و دستش را به دورم حلقه کرد و گفت ي گوشه

 درسته؟. آزار دهنده ام يفکرا از اون یکیمنم -

 م؟یداشتم به او بگو یچه دروغ گرید! من است يخودش خبر داشت که جزو افکار آزار دهنده . دمیبغض خند با

شدند و  یبه دستور خودم متوقف م میبودم که اشک ها ییخوشبختانه از آن دسته آدم ها! ؟»راسل، پسر بد «به 

حرکت  یشرق واریراحت خودم را کنترل کردم و با راسل به سمت د. گذاشتند ینم یاز خودشان باق ياثر چیه

 ...میکرد

********** 

 !براتون دارم يخبر هی...نیراسل و کاتر-

 ؟یچ-

 :به خودش گرفت یژست باحال انگس

 .قبول شد يشورا يتوسط اعضا تونیپاداشِ درخواست-

 :دمیپرس. میو راسل ناباورانه به او زل زد من
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 م؟ینیاون کتابو بب میتون یم یک-

 :سرش را خاراند انگس

 !گهیروز د 5 ای 4.اس دهیچیکم پ هیکتاب  یتیکردنِ عوامل امن یخنث ندیدر واقع فرا-

 :میو راسل همزمان گفت من

 !اوه-

 :راسل آرام کنار گوشم گفت.ما دو تا تکان داد و رفت يبرا يشانه باال انداخت و سر انگس

 نیا ندشیکه فر آ نهی؟به خاطر هم!نداره هیسا يعبور جادو يبرا يدرز چیو ه هیصندوق سرب نیگفتم ا يدید-

 .کشه یهمه طول م

فرو کردم  شیآرنجم را در پهلو!فرو رفت یفلسف اسیزده باشد در حالت  یو پر از نبوغ یخیانگار که حرف تار و

 :و گفتم

 ...فعال!گشنمه...اتاقم ارنیاالن ناهارم رو م-

 یآخرش بود که مرا به خنده تا دم اتاقم وا م يلحظه  يفقط چهره !او دور شدم و به سمت اتاقم رفتماز  و

ام او  یخال يکه با فکر به معده  نیرا با او به مباحثه بگذارم نه ا یصندوق سرب ي هیانتظار داشت که قض!داشت

 !میرا بدرود بگو

دور گردنم را در سوراخ قفل فرو کنم  دیبردم و نگهش داشتم تا کل رهیرا به سمت دستگ دم،دستمیدر اتاق رس به

به دو طرف راهرو انداختم و  یحال محتاط، نگاه نیبا تعجب و در ع. که در خود به خود باز شد و عقب رفت

که انگار با خنجر  یخطوط يرفتم و رو کشیبا دهان باز، نزد! یبود،به جز کمد چوب يعاد زیهمه چ. وارد شدم

عقب  یقدم.در کمد،نگاشته شده بود يترسناك رو یبه شکل یحروف واضح.دمیشده بود دست کش دهیشخرا

 :لب جمله را خواندم ریرفتم و ز

 !آخراشه گهید...نیکن یمرگ شمارو راحت تر لمس م د،دستیتر بش کیبه هدفتون نزد یهر چ-

پشت پرده  دم؛یه اطراف سرك کشتخت بلند شدم و ب يتخت افتادم،اما بعد با استرس از رو يحال رو یب

نوزاد هم  کی یکه حت ییتخت، پشت در و هر جا ریشود، ز میتوانست قا یکودك م کیکه  ییها،کنار درزها

به . کف اتاق بود یسنگبر سطح  يچکمه ا یِکردم، اثر روغن دایکه پ يزیشود، اما تنها چ میتوانست قا یم

 نیبه ا الیخ یکه داشت سوت زنان و ب دمیراهرو را نگاه کردم و راسل را د يتو. سمت در که هنوز باز بود رفتم

 :زدم شیآمد صدا یسمت م
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 !جا نیا ایب! تو یه-

 »من؟«:یعنیبا تعجب نگاه کرد و بعد با انگشت به خودش اشاره کرد که  اول

 !گهید ایراسل، ب-

در اتاق را تا آخر باز کردم و اجازه .دیسمت دو نیکرد و به ا ادیام جا خورد و سرعتش را ز یعصب بایلحنِ تقر از

 :دمیپرس.متوقف شد و به کمد چشم دوخت یناگهان یلیوسط اتاق خ.دادم،بدون کاهش سرعت وارد شود

 بگم،درسته؟ دیبه انگس نبا-

آثار آن  يجلو رفت و دستش را رو یو دو دل اطیبا احت. نزد و فقط سرش را به عالمت مثبت،تکان داد یحرف

 :و انگار که از خودش بپرسد گفت دیکش زیت یش

 نگهبانا هم نفهمن؟ یقدر راحت وارد اتاقت بشه که حت نیتونسته ا یک-

راحت از جادو  یلیخ ای... داشت دیاحتماال فرد مورد نظر ما کل! فکر کردم، به تک تک لحظه ها...دانستم ینم

 :دمیپرس.استفاده کرده بود

 ؟یکن یابیجادوگر باشه، آثار جادوش رو رد اگریتون ینم-

 :گفت زینفرت انگ یهم بدون چشم برداشتن از آن حکاک باز

 .استفاده شده باشه دیسف ينه اگه از جادو-

خم . اخم کردم. دیبرخورد فلز به گوش رس يخورد و صدا يزیبه چ میداشتم که پا یآرام قدم بر م...رفتم جلو

 دمیکل نیزم يرو يبه دنبال آن انعکاس نور رفتم و در کمال نا باور. دمیرا د چشم برق فلز يشدم و از گوشه 

را  دیباال پوشم کل يبا گوشه  اط،یبا احت. به آن متصل شده بود ،یسمانیر ي لهیبه وس يزیکه چ افتمیاتاق را 

 !نفر را کشت کیشود  یساده چطور م دیکل کیکه بدانم با  دهید یسیو پل ییجنا لمیبرداشتم؛ آن قدر ف

 يوصل بود، به سمت خودم برگرداندم، با خط شکسته ا دیاز لباسم تکه کاغذ را که به کل يگرید يگوشه  با

 :نوشته شده بود

بهت گفتم تا تو و اون  نویا... ازش ساخته شده ينسخه ا ،یرو پشت در اتاقت جا گذاشت دیکه کل یهمون شب«-

 »!شهیم ختهیر ن،خونتونیاز پا خطا کنکه دست  نیکه به محض ا نیمو قرمز بفهم

مگر راسل هم نبود؟چرا ! کردند؟ یم يکردنِ من پافشار دیتهد يچرا آن ها فقط بر رو! کرد خی میو پا دست

 :دمیافتاد؟ با شک از راسل پرس یمن اتفاق م يها برا نیتمام ا

 آن؟ یکنن و هر بار هم فقط سراغ من م یم دیمن تهد ي لهیچرا هر دفعه، تو رو به وس-
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کاغذ را خواند و سپس انگار با . دیکش رونیانگشتانم ب نیرا از ب دینگاه کرد و کل میفقط در چشم ها راسل

 :زند گفت یخودش حرف م

 غام؟یچرا دو تا پ-

 :کردم که خودم هم به وجودش شک داشتم انیرا ب ياحمقانه ا ي هینظر

 !با هم، سراغمون اومدن یدو تا از اونا که در مقابلمون قرار گرفتن، بدون هماهنگ دیشا-

 :کمال تعجب راسل گفت در

 !دیشا...یگ یبدم نم-

 !کشه یروز منو م هیآخرش  د،یهمه فشار و تهد نیا! نبودم يراسل،من جد-

 ...که میاگه ما دوتا دشمنِ متفاوت داشته باش شهیم یچ... بودم ياما من جد-

 :مکث حرفش را ادامه دادم یب

سراغ داشته باشن، سر  گهیکه از وجود همد نیبدون ا م،یاریما قراره کتابو به دست ب دنیکه فهم نیکه بعد از ا-

 !وحشت دارن میکتاب نیکه ما دنبال ا نیچون هر دو از ا! وقت ما اومدن

قاب  يرا باال دیبعد هم کل. هل داد یکم يرویتکان داد و به سمت در رفت و آن را با ن دییسرش را به تا راسل

 :گذاشت و گفت يقد ي نهیآ یچوب

سخت  دیشا...و ستین میریکه ما کتابو بگ نیکس موافق ا چیکه ه میدون یچون م م،یکن اطیاحت دیاز االن با-

و  میکتابو که گرفت. میکن یم سکیر میکار دار نیکه با ا نیواسه ا م؛یاز هم جدا بش دیباشه اما تا حد ممکن نبا

 !خودش...دنبال سرنوشت رهیم...یهر کس م،بعدیریم نجایاز ا م،یاطالعاتو به دست آورد

 :گفتم تیعصبان با

 !يریم یم یاگه بهش عمل نکن. یبست مانیتو پ! ينداد ادمی شتریتو که چند تا ورد ب یول-

 :کرد کیرا به صورتم نزد صورتش

نشون  يبرا ياحمقانه ا يکارو نکنم، دست به کارا نیدونم اگه ا یچون م! باشه یول...دادم ادتیهمه ورد  نیا-

 !یزن یدادنِ استقاللت م

 :داد،زد و گفت یکه صورتش را کامال نشان م نه،ییچند ضربه به سطح آ بعد

 .هم دمِ دستت باشه يزی،چیسالح هی! ينذار ،جاییرو جا دتیبه بعد هم مراقب باش کل نیاز ا-

 !باشه-
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 :با سر به کمد اشاره کردم و گفتم و

 !اره؟یاز کارامون سر در ب ناندیفرد يخوا یتو که نم...درستش کنم نویبده که ا ادمی يورد هی-

 رونیرا ب یکوچک یمیس يفوقِ کهنه اش کرد و دفترچه  نِیبزرگ بسته به شلوار ج ي سهیک يرا تو دستش

 :صورتم تکانش داد و گفت يجلو. آورد

از رو دست نوشته  یتون یاگه من هم نباشم،م یحت. خوره یبه دردت م! زهیخرده ر ير از وردهاپ نیا يتو-

 !يریبگ ادیمن  يها

 :چهره اش گفتم يو بدونِ توجه به حالت مسخره  دمیکش رونیرا از دستش، پر قدرت ب اهیس ي دفترچه

 !يبر یتون یم-

 :نرمال تر گفت یو کم دیتر خند مسخره

 !مراقب خودت باش و در رو قفل کن-

در را قفل . دادم یکردم و دستم را به حالت ملوانان کنار سرم تکان تشیاتاق، به کمک دستم، هدا رونیبه ب رو

 .کردم

 یدر ذهنم داشت نقش م يبلکه فکر...بودم دهیند يزیبار چ نیخوشبختانه ا! لحظه پشت در خشکم زد کی

 :بست

ها، واسه  دیو تمامِ تهد ادیبه سرش نم ییبال چیچون ه ؟یافراد باشه چ نیهم يه اگه راسل، خود سر دست«-

لباسات؟ ! ؟يریکه ازت بگ يدار یمثال چ! ؟يفرض کرد لمیف هی يخودتو تو! احمق نِیلعنت به تو،کاتر! منه

که به  یتوئ نیو ا یخون مقاوم هیتو ! با خودت صادق باش! ش؟یدیدزد یکیکتابِ مادربزرگت،که خودت هم از 

راه  ییجنا يماجرا هیکه  نینه ا ،یقراره فقط کمک کن... ستین هیقض نیا يتو،تو يپا! داره ازیکمکت ن

 »!يبنداز

که  نیا!بود یحسِ جالب اما اعصاب خرد کن!کرد یکه با آدم نم ییکارها ،چهیحس ناامن!دمیافکار خودم خند به

 اهیچشمانت را س يراه تنفست را ببندد و جلو ایگردن تو را بکشد، يبرش رو کیبا  یممکن است،هر لحظه کس

 !کند

 يتا حاال شده دلتان برا. انداخت را ورق زدم یمدرسه م ادیرا که مرا به  یمیس يتخت نشستم و دفترچه  يرو

علت نرفتن من به مدرسه  افتنِی ياحتماال تا حاال مامورانِ دولت برا.شده بودم ينطوریمن ا!مدرسه، تنگ بشود؟

را از پدر و مادرم به ارث برده باشم، پس  ياززدم که من ژنِ حقه ب یحدس م! بودند دهیبه خانه مان سرك کش
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باز  هیقض نیرا به ا یمددکاران اجتماع يشوند و پا الیخ یکردند که مامورانِ دولت ب یجور م یلیحتما آن ها دل

 !نکنند

و بدونِ  يروزِ عاد کیتوانستم  یچرا من نم. دمیتشک دراز کش يشدم و رو الیخ یرا ب یمیس ي دفترچه

روزِ  کیمن ! خارج کند؟ يبود که روزم را از حالت عاد یچرا همه اش اتفاق! قصر تجربه کنم؟ نیدردسر را در ا

 يخترهامثل د یکه نتوان نیا...زند یدلِ آدم را م یکه متفاوت بودن هم گاه دیمطمئن باش! خواستم یم يعاد

 ...ادیز یلیخ! مشمئز کننده است ،یرا تجربه کن تیها نیاول-نیاول گر،ید

 دنیاز حد به خواب ادیروز ها،ز نیا.دمیخودم کش يِبه رو م،یو پتو را بدونِ در آوردنِ کفش ها دمیکش يا ازهیخم

 یلیخ...گرفت یداد؛ خواب را از چشمانم م یآزارم م ییسال تنها 20که شب ها،در مورد  يافکار. داشتم اجیاحت

 ...راحت

 

 کتاب: دهم  فصل

 یکتاب.انگس نِیب زیکنجکاوِ من وراسل و چشمانِ ر يچشم ها يو جلو زیم يجا،درست رو نیهم!بود خودش

انگس . متر بود یسانت 5بود و قطر کتابش حدود  ییکه جلدش از جنس پوست خرگوشِ صحرا یمیقد یلیخ

 :اعالم کرد

 فهیمن وظ اد،یب نجاینظارت بر کارهاتون ا يبرا یکه کس نیفعال،قبل از ا...نیخواست یکه م هیهمون کتاب ن،یا-

از کتاب،  نیکه گفت يمطمئن شم که منظورِ اون مرد...از اون کتاب رو نشونتون بدم و يداشتم تا چشمه ا

 !بوده نیهم

 :و گفت دیکتاب کش يها یبرجستگ يِدست بر رو راسل

 .ادیکردم به نظر م یهمون طور که فکرشو م! خودشه-

دانستم که چگونه در مورد به  یمن نم نیکتاب،به من نگفته بود؛بنابرا لِیاز شما زیچ چیراسل قبال ه متاسفانه،

از کتاب به ذهن دارم، حبس شدنِ نفسم بود؛ به  ییکه از زمانِ رو نما يزیتنها چ. کرده ینظر آمدنش فکر م

 ياز کتاب برداشتم و به خودم اجازه  چشمانگس که به پشتم خورد به خودم آمدم و  يا ضربه هاکه ب يطور

بعد از کشف کردنِ اوراد . کتاب بود نیتمام مدت و تمام دروغ ها به خاطرِ ا. از اندازه را دادم شیب يهوا دنِیبلع

. گرفتنِ حقوقش کمک کنم يبه راسل برا یتوانستم، کم یمن هم م دیشا. میرفت یقلعه م نیکتاب، از ا نیا
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ناظر، از  کی ایچشمانِ کنجکاوِ خود انگس  يجلو میتوان یما چطور م. جا هست نیا یول کی شهیهم! یول

 !م؟یاعالمش کن گریو به هم د میرا کشف کن هیاسرار سا نیطرف او تمام ا

او را در  يکه حضور معنو يزیحواسش اصال به من نبود و تنها چ. راسل چشم دوختم صیچشمانِ حر به

 د،یدرخش یم یآب-يخاکستر انوسیکه آن اق یوقت. کرد، برق طمعِ چشمانش بود یاعالم م بیعج يکتابخانه 

 ...کارمان شک کنم بودنن ایکه باعث شد با تمام وجود به درست بودن  يزیچ: نمود یگونه م وانیترسناك و ح

 :خطاب به انگس گفت راسل

 م؟یکتاب رو با خودمون ببر شهیم-

 :گفت یفیخف تیبار با عصبان نیا انگس

آدم در تمامِ قصر  یاالنش هم،کل نیهم. جا خارج بشه نیاز درِ ا یطیشرا چیتحت ه دیکتاب نبا نیا! شهینه نم-

 ياز چارچوب در که خارج بشه،حسابتون بدون هر دستور. خارج نشه شیاصل گاهیکتاب از جا نیمواظبن که ا

 !شهیم دهیرس

 :به او زل زدم ناباور

 !انگس؟-

 !که اونجا چه خبره ینیب یبنداز و م رونیدر به ب نینگاه از ب هیخودت ! نیگم کاتر یم يدارم جد-

انگس با . از نگاهش نگرفتم یبر قرار کنم اما باز هم جواب یکردم با راسل ارتباط چشم یکردم و سع اخم

 :ادامه داد متیمال

 نیا نیخوا یکه م یساعات. نیاریسر از اسرار اون کتاب در ب نیتون یم يو به مدت محدود یساعات خاص نیب-

 نیاز ا یبدن شیاگر هم قبل از ساعت مشخص و بدون تفت. تا به نگهبانا بگم نیرو به من اطالع بد نیجا باش

 ...متاسفم. رهیگ یصورت م هتونیعل يادیاقدامات ز ن،یجا خارج بش

 :گرفته شده بود گفتم ياعتماد یهمه ب نیا که از شدت ییصدا با

 شه؟یکتاب محافظت م نیهمه از ا نیانگس؟ چرا؟ چرا ا-

 :دیبلندش کش يموها نیب یدست انگس

جادوگر بود که قبل از  هیکتاب ازش گرفته شده بود،  نیکه ا یکس نیآخر: گم یم یول!بهتون بگم نویا دینبا-

گفت که . و رو کنه ریرو ز ایتونه دن یکتاب بدونِ محافظ م نیکه ا نیدر مورد ا. گفت ییزایچ هیدار زده شدنش 

بود که اون جادوگر  یحرف قایدق نیا–ها  زمان يممکنه سرنوشت همه  افتهیب دیو پل قیآدم نا ال هیاگه دست 
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کتاب و اسرارش اون قدر مهمن که تا حاال جون  نیفقط گفت که ا. فهمم یمنظورش رو نم. عوض بشه -زد

 !با تمام وجود از دسترس تمام مردم دور بشه دیران نفر به خاطرش گرفته شده؛ گفت که باهزا

 :دیپرس راسل

 ن؟یجادوگر بوده، چرا به حرفش گوش داد هیاما اون -

 :چشمش را به خاطر وجود اشک پاك کند گفت يانگار که گوشه  انگس

پسر  ینا معلوم لیبه دال...اما اون دختر...بشه قرار بود همسر پسر پادشاه...اون جادوگر، پرنسس فرانسه بود-

تا مجازاتشو انجام  میکه اونو به انگلستان آورد نیبعد از ا...به قتل رسوند شیسال پ کیرو حدود  ناندیپادشاه فرد

 .میمحافظش باش جودکتاب بهمون داد و ازمون خواست که با تمام و هیم؛یبد

 :دیکش يو پر سوز قیعم نفس

و فالکت  یرو آغشته به بدبخت يزیچ نیتونه همچ یجادوگر چطور م هیدونست  یپادشاه قبول نکرد؛چون م-

 یقاتل شاهزاده گوش نم يکنه اما پادشاه گفت که هرگز به حرف ها هشیکرد توج یپرنسس سع. کنه

 يبد يفاجعه  دهیگفت که اگه بعد از مرگ اون از کتاب محافظت نشه، قول م. شد دیپرنسس مجبور به تهد.ده

 .رخ بده

 :دمیرخنه کرده بود پرس میها انیماجرا در شر يادامه  يکه برا يبا تمام کنجکاو. نزد و تنها سکوت کرد یحرف

 !ن؟یقدر راحت قانع شد نیا-

 :داد و دوباره شروع به صحبت کرد هیتک يبه قفسه ا انگس

وقت قرار  چیکه اون ه نیبا وجود ا یدر گرفت، حت یجنگ سخت! اعدام شد نایپرنسس سرف...نبود نیهمش ا!نه-

بگم که اون کتاب روز بعد از  نویا...ما تموم شد يبرا متیعالمه خراج و غن هیآخرش جنگ با . نبود ملکه بشه

که  ییها متیغن نیاز ب یول يچجور یدونم حت ینم...به فرانسه برگردونده شده بود اما بعد نایمرگ سرف

اونو به اسقف داد و ازش ! کرد از دست کتاب خالص شه یپادشاه سع. ودن سر در آوردسربازها جمع کرده ب

 بیعج يو قتل ها یدرست همون موقع خشکسال یشد ول یچ دیکس نفهم چیه. ببره نیخواست کتاب رو از ب

قتل که از  ییها یتمام قربان. به قصر و قلعه شروع شد موممفه یب يو سرك ها لیدل یب يو دستبرد ها بیغر

 !زدن یداشته حرف م يسرد يکه دست ها اهیدود س هیبردن، بعدش فقط از  یها جون سالم به در م

 !يوا-
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دونست که اگه کتاب  یچون م...اسقف خواست که کتاب رو برگردونه ه،ازیطور نیا تیوضع دیپادشاه که د-

با دست  اهیدود س يسر هیموند به جز  ینم یباق یچیما ه ياز امپراطور گهید...زهیریبه هم م زیهمه چ اد،ین

مجبور شد دست به دامان  شاهپاد. بگه کتاب رو به پادشاه برگردوند يزیکه چ نیاسقف بدون ا! سرد يها

 یراه حل نداشتن و فقط به اون م يزیچ نیکدوم در مورد همچ چیخارج از مرز بشه، اما اونا ه يجادوگر ها

همه گفتن که ! شهیم ياز تلفات و مرده ها قو هیکنه چون به مرور با تغذ دایادامه پ هیقض نیگفتن که نذاره ا

اسرار، تمام  نیمحافظ شدنِ ا یگفتن که در صورت ب یم...که به کتاب متصل شده...جور جادوئه هیمربوط به 

فاش  دینبا قیافراد ال يگفتن که اسرار به جز برا...دارن قیبر برگردوندن محافظ ال یسع روهاین

داشت کشورش رو هم از دست  گهیپسرش رو از دست داده بود و از طرف د یکه از طرف! پادشاه...نـیفرد...بشه

 يگنج با ارزش الزمه رو برا هیمحافظت از  يکه برا يزیرو به عهده گرفت و تمام چ تیولداد مسئ یم

وقت نبودن،  چیانگار که قبال ه ،یعیبط ریو غ بیعج یلیاون اتفاقات خ يهمه ...محافظت از اون کتاب قرار داد

بود که  نیا م،یدیکه بعدش فهم يزیقتل ها کمرنگ شد و تنها چ...برگشت تیمحصوالت و امن. متوقف شدن

شد، تمام  لیکه تشک ییشورا... قیافراد ال يبمونه، به جز برا یباق يسر دیبا نایسرف يکتاب طبق گفته  نیا

جنگ با لهستان  يکه برا ییشگویکه در مورد پ نیبا ا. قرار داد یدرستتون رو مورد بررس ياشتباهات و کارها

. تر بود ادیدرستتون ز يبازم کارها یوجود داشت ول) دیچرخراسل  ينگاهش رو(خطا و اشتباه  یکل نیانجام داد

 يسر هیته فاکتور گرفته از الب. شد دییشورا تا يدر آخر از سو اقتتونیل) چه؟ یعنیخطا؟اشتباه؟!نمیصبر کن بب(

 .محرمانه يها زیچ

 ؟یمثال چ-

و  نیکتاب رو داشت نیا يمطالعه  اقتیمحرمانه، شما ل يها زیصرف نظر از اون چ! نیکاتر زهیگفتم که دوش-

 !دهید کیاز نزد یکتاب رو حت نیکه ا نیشیم -دربار ياز اعضا ریغ – ییکسا نیبه اول لیتبد

 دیحرف وجود دارد که با یمطمئن بودم که کل!کرد یبه راسل افتاد،او هم داشت مشکوکانه به من نگاه م نگاهم

که چرا  نیرا به من نگفته،ا ییحرف ها نیوقت همچ چیکتابِ خطر ناك که راسل ه نیدر مورد ا.گفته شود

که ما را  یمثال همان کسان دیشا– يگریافراد د ایکه آ نیراسل خطا وجود داره و ا ییشگویانگس گفت که در پ

بد ...کننده ام به سراغم آمدند ینیب شیپ ر؟احساساتیخ ایخبر دارند  یکتاب نیاز وجود چن -کنند یم دیتهد

 یکیهمه اش تار.نمیدر آن بب یروشن ينرفته بودم که نقطه  شیبد و من،هنوز آن قدر در ماجرا پ یلیخ!بود

 ...راسل نمانده ام يها يکار یسهم از مخف یهم،ب منکردم که  یحس م قتشیحق...مطلق بود
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********* 

. کرده بودم نیعبور راسل کم يبرا واریاز د يکور ياز راسل،از کتابخانه خارج شده بودم و حاال در نقطه  زودتر

هوا و بدون  یب دم،یرا شن ییقدم ها يصدا! مردم یکردم احتماال تا شب م یام را رفع نم ياگر االن کنجکاو

اشتباه ! امممم! دمیآمد با تمام قدرتم کش ستمرا که به د يا قهی نیرا جلو بردم و اول میگاه کردن، دست هان

. ستیحرف ها ن نیاالن وقت ا. درخشان است یآب ينگهبان، با چشم ها کیدر عوض  ست،یراسل ن نیا...شد

هل دادن، او را به درون  یو مرتبش کردم و با اندک دمینگهبان کش ي قهیدست به  يبا لبخند گناهکارانه ا

همراه با نگاه گنگش . سوء تفاهم بشود نیا الِیخ یتکان دادم که ب شیبرا همدستم را . کردم تیراهرو هدا

 .باال انداخت و رفت يشانه ا

 نیت به اکه داش دمشیچشمم منتظر راسل شدم؛ باال خره د يکردم و از گوشه  تیاصول را رعا یبار کم نیا

کور  يرا گرفتم و به درون نقطه  شیحس کردم، بازو میشدنش را که به کمک گوش ها کینزد. آمد یطرف م

 :دیپرس یکرد و عصب اهمپرسشگرانه نگ. بدهد هیتک يمتر کیمجبورش کردم به آن طرف درزِ . دمیکش وارید

 ه؟یچ-

 !راسل؟-

 ه؟یگفتم، چ-

 ه؟؟یطور نیکتاب ا نیکه ا یدونست یتو م-

 ؟یبپرس نارویکه فقط ا نجایا يمنو کشوند-

 .راسل جواب منو بده-

دونم  یمن فقط م! کس ازش خبر نداره چیسر بوده و ه هیکتاب فقط  نیانگس گفت که ا! دونستم ینه نم-

 ...که...که

 :را با خصم فشار دادم شیبازو

 ؟یکه چ-

 !تونه مارو قدرتمند کنه یم...که اون کتاب-

 :دمیپرس شکاك

 در قدرتمند؟چق-

 .کردنو برسه تیکه مارو اذ ییدونم اون قدر قدرتمنده که حساب تمام اونا یفقط م! دونم ینم...دونم ینم-
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 :گفت یو با لحن محکم دیکش رونیانگشتانم ب نیرا از ب شیبازو بعد

گوشم آورد و  کیدهانش را نزد( هیکه جنگ شب نیاز ا...به خاطر دارم ییزایچ هی! پرسم یحاال من م...خب-

 یحت ایکردم اشتباه از اونا بوده  یمرجع تو نوشته بود، فکر م خینبود که تو کتاب تار یاون) زمزمه کرد

 ؟يکرده بود شیتو دستکار...اما...خودم

 :با تعجب گفتم. به من نگاه کرد زیآم دیتهد و

 .کنم انتیحرکت ساده خ هیکه به تمام نقشه ها،با  ستمین یمن کس! معلومه که نه-

 ست؟یازت ن قتیحق دنِیکش رونیب يورد برا هی يبه اجرا ازیو ن یگ یراستشو م يدار یمطمئن-

 :نگاهش کردم که ادامه داد زیآم سرزنش

 ؟يدیپروانه شن ي هیدر مورد نظر يزیچ! اومده شیکردم،پ یکه فکر م يزیپس اون چ-

 :رفتم یکم داشتم از کورهدر م کم

 ؟یحرفاتو بزن مایو مستق یتمومش کن شهیراسل، م-

 :تواند یبه نظر برسد، اما مشخص بود که نم لکسیکرد ر یداد و سع هیتک وارید به

اون بال  يتو يپروانه ا چیکه ه ییایپروانه توش بال زده با دن هیکه  ییایکه دن گهیپروانه م ي هینظر ن،یبب-

 یم وار،ید نیزدنِ تو به ا هیتک یبعد، حت نیا يوما ت کیهر حرکت کوچ یعنی. داره یمتفاوت ي ندهینزده کامال آ

 !کنه زیبوده متما یبعد اصل يکه تو يا ندهیرو از آ ندهیاز آ يتونه گوشه ا

 :دمیپرس یم يزیچ دیبا. قابل درك بود ری،غیاندک شیها حرف

 اون جنگ رو عوض کنه؟ ي جهیتونسته نت یآب م وانیل کیخوردن  یکه حت نهیمنظورت ا-

 :زد و گفت مهینصفه و ن يمن خوشحال شده باشد، لبخند یکه انگار از قدرت فهم نسب راسل

 ي هینظر. جورشه هی نیا. مونه یم یباق نیتو به نقشه منحل شده، فقط هم انتیخ ي هیحاال که نظر! قایدق-

وضع داره بد ... کنه جادیتوفان ا گهیتونه تو طرف د یم ا،یطرف دن کیپروانه در  هیگه که بال زدن  یم یاصل

که اونا کم کم  نیا یعنی نیو ا شهیم ترها غلط  ییشگویپ م،یبمون نجایا شتریب یهر چ) لبخندش محو شد(شهیم

 !کنن یبه ما شک م

 :اوردمیخودم ن ياش ناراحت شدم، اما به رو هیاز جمالت اول یکم

 .میو بعد بر میاریب به دست میدار نجایرو که در ا یزودتر هدف دیکه با میریگ یم جهینت-

 !اوهوم-
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 م؟یکار کن یچ دیاون ناظر ها با يبرا! یراست-

از اون  يزی،اون چ میکتابخونه ا يکه ما تو یتا اون موقع م،یاز ورد فلج مغز استفاده کن دیبا دیشا...دونم ینم-

 .ساعات نفهمه و فکر کنه که تمام مدت خواب بوده

 .ادینقص به نظر م یب ییجورا هینقشه ات -

 .میدر موردش فکر کن دیوجود داره که االن نبا سکیر يسر هی...شنوم یم نویخوشحالم که ا-

 :افتاد که برود که پشت سرش گفتم راه

 .ینقشه ام پنهان نکن کیکن از من که شر یرو سع يزیکنم، تو هم چ ینم انتینقشه خ نیوقت به ا چیمن ه-

 .شد دیراهرو ناپد چینشانم داد و در پ» !اشهب« يدستش را در حال دور شدن به نشانه  پشت

 ؟يسادینگهبانا وا گاهیتو جا ؟چرایکت-

 :دهم حیرا توض تیکردم موقع یسع.شده بود رهیبا استفهام بهم خ انگس

 !نبود نجایا ینگهبان چینگهبانه،چون ه گاهیجا نجایدونستم که ا یدر ضمن،نم!(!) يطور نیهم-

همان حرکت پشت دست را هم  قایراسل از آن جا دور شوم و دق ياز اداها تیکردم با تبع یبعد من هم سع و

 !!!! کردم دیتقل

******* 

آن  نینگاه سنگ ریو ز مکتین يو از راسل که کنارم رو دمیزرد رنگ کتاب کش يصفحه  يگوشه  يرو دست

 :دمیناظرِ تنومند و با شکوه نشسته بود،پرس

 ؟يکه قراره رو انجام بد ياون کار يخوا یم یک-

 :لب و آن طور که فقط من بشنوم گفت ریز راسل

 !شروع کنم به ورد خوندن یاس که ناگهان عیضا یلیاز ما پرت شه، خ یبذار حواسش کم-

 :گفت یخشن يبا صدا ناظر

 .نیبلند بزن يصدا ن،بایکه دار یگذره؟هر حرف یم یاونجا چ-

 :کرد مرد را قانع کند یسع راسل

ما رو  يتو دار!(!!!!!!!!)میندار يوگرنه ما که نقشه ا!میاریکتاب در ب نیسر از کار ا میدار یما فقط سع...آقا نیبب-

 ...ینیب یبه وضوح م
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 زیچ. نامفهموم کرد ییبه مرد شروع به زمزمه ها یچشم ریز یاز کتاب را ورق زد و همراه با نگاه يصفحه ا بعد

زد؛  رونیدرز آن ها ب نیاز ب یاهیصدا تکان خوردند و دود س یسر مرد بپشت  يکتاب ها! اتفاق افتاد یباحال

 يزیچشمانش کم کم محو شد و تنها چ یآبداخل شد، بخش  زیناظرِ عز يشد و از گوش ها کیآرام به مرد نزد

بود و با تمام وجود  ستادهیمثل مجسمه، درست همانجا ا. بودند دشیدست سف کی يماند، چشم ها یکه باق

 :رو به راسل گفت. شده بود زمیپنوتیو ه دید ینم زیچ چیاما انگار که ه د،یکش ینفس م

 !نهیبب نارویا يتو و همه  ادیب یکی هیفقط کاف ؟یبکن بشیعج ي افهیق يبرا يکار چیه يخوا ینم-

 يو صحنه  دیهم لغز يرو یاو به آرام يلب گفت و بعد پلک ها ریز »ـسیهـ« هیشب گرید يچند کلمه  راسل

 .خلق شد يپوند 160مرد  کیاز خوابِ  یعیطب

 .رمیبگ ادیخوام  یمنم م نویا! بود یکارت عال-

 :بهم انداخت و گفت یپر حرص نگاه

 چه خبره؟ نجایا نمیبب ،تایتمومش کن شهیم-

را  شیها ،انگشتیعصب. نامرتب بودند تمرکز کرد یسیحروف انگل يسر کیاول از کتاب که  يصفحه  يرو

 :فرو کرد و گفت شیموها نیب

فکر کردم کتاب ! کنم ییشروع به رمز گشا دیصفحه با يدونم از کجا ینم یمن حت! شهینم نیمحشر تر از ا-

 !فکر نکنم...اما االن ؛يا هیسا ياز خط جادو

 اد؟یب رمونیشروع گ يسرنخ برا هیتا  میکن یسانت به سانت کتاب رو بررس دیبا دیشا-

 !دونم ینم-

کتاب  يصفحه  يدستم را رو! داد و کتاب را از خودش دور کرد هیتک زیم يرا به لبه  شیپهلو ف،یبالتکل و

 :دمیاز راسل پرس!چیاما ه. دمیکش - هر چند کوچک باشد– یلمس برجستگ يبرا

 يواسه استفاده  نیمشترك باشه؟چون ا دیو سف هیسا يجادو نیکه ب يزیچ هی ست؟مثالین يورد چیه-

 عوامه،درسته؟

 :زد و گفت زیم يرا به لبه  سرش

 !دونــم ینمـــــ! دونم ینم-

کردم با  یو سع دمیام را کنار هم چ ختهیآرام افکار به هم ر. برگردم میکردم به حالت مشهورِ خونسرد یسع

 :کنم انیحرفم را ب یفیلحن ظر
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 !نوشته باشه یالعمل ش،دستورییجا هی دیشا...راسل-

همان پسرِ  نیلحظه شک کردم ا کی يکه برا دیرس یهم و گرفته به نظر مرا بلند کرد؛آن قدر در  صورتش

 :گفت یلب م ریآرام ز زد،یکه ورق م یو در حال دیجلو کش لیم یکتاب را ب. قبل باشد قهیچند دق

 ...نباشه ؟اگهیاگه نباشه چ-

 :دهم نشیکردم تسک یسع

 .مینگشت یچیما که هنوز ه! قیآروم باش،رف-

گرفت؛ در آخر او  یرا از من م شتریعوض شدنِ صفحات توسط راسل، اعصاب خرد کن بود و توان صبر ب يصدا

 :با خشم به عقب هل داد و گفت فیکث یش کیکتاب را مثل 

 !همه اش! همه اش. تمام زحمتام بر باد رفت! ستین یلعنت نیا يتو یچیه-

 .کردم یم يکار دیبا. شده بود یعصب یواقع يشده بود، به معنا یعصب

معلوم بود که با آن وضع . کتاب، آن را به سمت خودم آوردم و شروع کردم به دقت گشتن يکمک گوشه  به

گشت؟خب  هیثان 30را در  يصفحه ا 400کتاب اقال  کیشود  یمگر م! شود ینم دایپ زیچ چیگشتنِ راسل ه

خورد  یکه ورق م یبا هر برگ...کنم دایاز او دقت کنم و سرنخ را پ شتریب یکم دیمن با. شود یمعلوم است که نم

افتاده  ریگ یکردم که در بن بست یدادم و حس م یاز دست م شتریرا ب دمیداد، ام یرا نشان م یمعن یو حروف ب

 دینگاه نا ام...هدف بد بود یب يگشتن ها نیا...حروف نا خوانا بد بود! بد بود...قاتل به دنبالم هستند يام و عده ا

 ...گفته بودم بد بود چیسر ه دیکه شا ییحس دروغ ها...ودبد ب میراسل به دست ها

در ذهنم نقش بست و باعث شد که فورا صفحه را  هیهمان ثان رشیرد کردم که تصو يدیرا با ناام يا صفحه

 :خارج شد و بالفاصله گفتم میاز گلو -یخوشحال غیج هیشب دیشا– ییبرگردانم؛ صدا

 !کردم داشیکر کنم پف-

یهر کدام از حروف شب. قرار گرفته بودند 169که در صفحه  یمرتب و منظم حروفبودند که  یسیحروف انگل ه

 یزده بود و حرف رونیب یکج و معوج ي رهیدا يخط از گوشه ها 7مثال ! یباش دهیخاردار کش میبه دور آن ها س

 يکه جان دوباره ا نیمتن، مثل ا دنِید زو بعد ا دیجان خودش را به کنارم کش یراسل ب. را ساخته بود 0 هیشب

 :کرد کیبه کاغذ نزد جانیگرفته باشد صورتش را با ه

 .خدا رو شکر!يا هیحروف سا!خودشه-

 ؟یبخون يا هیسا يتو بلد-
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 !گرفتم؛ به صورت دست و پا شکسته البته ادیسالم بود  13-14 یوقت! آره يحد هیتا -

 :دیازم پرس دبع

 ؟يخودکار دار-

 .تکان دادم» !نه، احمق« يشدم و فقط سرم را به نشانه  مانیچشم غره را داشت، اما پش کی اقتیل

 !نداره بیع-

 یلیخ ياول دفترچه . گشت یلیدور کمرش به دنبال وسا یدائم ي سهیدر ک يریچشم گ یبا سر خوش و

 :دمیاز او پرس. را کنارش گذاشت يآورد و بعد مداد رونیرا ب یکوچک

 م؟یبش شیتفت نجایقبل از خروج از ا ستیقرار ن ،مگهیراست-

کن  یحاال سع! خود کتابن یحت ایکاغذ از کتاب  ي کهیت هیگردن دنبال  یاونا م! شهینم ن،جایکتاب که تو ا-

 ... میکن یم يکار هیهامون هم  ادداشتیواسه . ترجمه کنم نویتا من بتونم ا یساکت باش

من هم .هل دهد تا خودش راحت تر بتواند به کارش ادامه دهد مکتین گریبه طرف د یکرد مرا با ضربات یسع

بود که چرا کتاب را به  نیا دمیوقت نفهم چیکه ه يزیچ. جا باز کردم شیبودم برا(!!!) یعیکه دختر کامال مط

 !که خودم آن طرف بروم نیا يطرفش سر ندادم، به جا

و طبق  زیر یلیاما خوشگل آن ها را خ یمعن یاز حروف ب کیهر  دنیبا د!کارِ حوصله سر برَش نگاه کردم به

هم  دیو شا دیرس یم جهیبه نت يترجمه ا يکارها نیاز ا دیشا.نوشت یدفترچه اش م يخود کتاب رو بیترت

مرد طلسم شده  يو رو دماناتاق چرخ يچشمانم را در فضا.شد یموضوع احتماال تا ظهر روشن م نیا!نه

 :در سرم آمد يفکر.دوختم

 فهمه؟ یارم،میمرده ب نیسر ا ییبال ق،اگهیرف-

 :حواس جواب داد یب راسل

 !فهمه ینه،نم-

و من  ردیشد بدنش درد بگ یباعث م دنیخواب ییسر پا.بلند شدم و به سمت مرد رفتم نیپاورچ نیو پاورچ آرام

که در سرم بود، لبم را گاز گرفتم و  ياز زور خنده و فکر.رحم نبودم که او را به امان خدا ول کنم یآن قدر ها ب

 دمیخند انهیو موذ زیر.آمد یبه نظر سخت نم يمرد نیگذاشتن چن نیزم يرو.نشستم میپاها يمرد رو يکنار پا

 .بکشم رشیمرد را از ز يکردم پا یو سع

 .به تمرکز دارم اجیمن احت! متر سر و صدا کنک ،یکن یم يکه دار ين،هرکاریکاتر-
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 !دراز بکشه نیزم يمرده رو مجبور کنم که رو نیخوام ا یم-

 !ن؟یکاتر-

 ه؟یچ-

 .تمومش کن-

 !اشه...بـ-

به پدر  هیحس و حالم گرفته شده بود و همه اش هم به خاطرِ لحن مالمت گر راسل بود که درست شب تمام

 مکتین يرو ز،یبرگشتم و آن طرف م. گرفته اند يساله شان را در حالت خرابکار 5ماند که مچ دختر  یم ییها

 :دمیتاب پرس ینشستم و ب يگرید

-قراره کار ترجمه تموم بشه؟ یک 

 .بردار دنیحاال هم دست از سوال پرس!دونم کت ینم-

 .کاغذ نوشت يرو زیرا بد خط و ر يگریحرف د و

 الاقل دراز بکشم؟ شهیراسل، م-

 .بکن، فقط سر و صدا نکن يخوا یم يهر کار-

شانه باال انداختم و سرم . که حاال داشت ينه به رفتار شش؛یپ قهیدق 10 ينه به شاد! بد اخالق شده بود یلیخ

 ریکرد، پس دستم را ز یم تمیاذ مکتیسطح سفت ن. دراز کردم گریرا در طرف د میگذاشتم و پا مکتین يرا رو

حوصله  يفضا نیهم که شده از ا قهیدق 1 يبرا یکردم بخوابم، حت یو سع دمیسرم گذاشتم و به پهلو دراز کش

 .سر بر خارج شوم

************** 

برخورد کاغذ هم که تا چند  يصدا یآمد، حت ینم ییصدا! شدم داریاطرافم از خواب ب طیمح ییسر و صدا یب از

بدنم  يها چهیخواستم بلند شوم که حس کردم تمام ماه. قطع شده بودهم  دمیشن یقبل، در خواب م قهیدق

 يچرق چرق مهره ها يبا صدا اهو همر دمیرا مال میکردم و دست و پا ییته گلو يناله ا. خشک و کوفته است

را در هم گره زده بود و  شیقبلش نشسته بود و انگشت ها يبه راسل نگاه کردم که در جا. کمرم راست نشستم

زمزمه  يگرید يها زیخواند و پشت بندش چ یرا م ییها زیدستش چ يکوچک جلو يدفترچه  ياز رو مدام

 :دمیگفت از راسل پرس یبا حنجره ام که کلمات را مدام به خاطر خواب، قطع و وصل م. کرد یم

 ؟يشد؟ ترجمه کرد یچ-
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 آره؟-

 نوشته؟ یخب، چ-

 !نوشته یبیغر بیعج يزایچ هیدونم، ینم-

 .نمیواقعا؟بده بب-

 :توانستم بخوانمش یاما م. بد خط بود. را به دستم داد دفترچه

 خون،اشک،لمس«-

ورد .در حالت طلوع نور و غروب آن د،یدر حالتش باش.یکیطلوع و از تار د؛ازیسه را در کنار هم قرار ده نیا

خون را به اشک . شما ياز دوره  یاقتیمردم با ل يخواهند شد، برا داریکلمات پد. که گفته شده د،همانیبخوان

و ورد  دیو بر چشم خرگوش قرار ده هملمس در  دیو سف هیسا د؛یلمسش کن د،سپسیو طلوع آغشته کن یکیتار

 :دیرا بخوان ریز

 دیگرد یمتجل کلمات

 قتیکشف راز و کشف حق هدف

 جنگ ایصلح  يبرا میایم شیدو قوم پ از

 میکه کتاب را به دست آورد میهمان بود ما

 میقیشود که ما ال یاثبات م اقتیل

 میفرست یو با خون به سر م مینیب یچشم م از

 ستیجهت ن یب لمسمان

 گریکدیگاه که انگشت ها با خون و اشک با  آن

 بود میگر خواه تیبندند،ما هدا یم مانیپ

 پوستت را با پوستمان میکن یم لمس

 ...که ثابت شود یاقتیل دیام به

نخواندمش،چون ...(دور باشد از انیآن که از دست سود جو يبرا ه،یباز گرداندن کتاب به حالت اول يبرا و

 »)کار نداشتم نیا يبرا يحوصله ا

 :اورمیشناس را در ب فهیمعلم وظ کی ينداشت،بگذار ادا یابهام يکه نقطه  نیا

 بدم؟ حیتا برات توض یفهم یکجاشو نم-
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 :دفترچه چشم دوخت يگردنش را کج کرد و به کلمات رو راسل

 ؟یچ یعنی یکیدر حالت طلوع و تار ن،مثالیبب-

 :آمد یکه ساده به نظر م نیفکر کردم،پاسخ ا یکم

 ست؟ین دیسف يو جادو هیسا ياحتماال،منظورش جادو-

 !یباهوش یلیتو خ! خودشه-

 .نواخت میبازو يدستش را دراز کرد و دوستانه،چند ضربه رو شخندیبا ن زیاز پشت م و

 ره؟یرو اندازه بگ اقتمونینکنه واقعا ل اقت؟یو در مورد اثبات ل-

 !یدست باالش گرفت یلیخ گهیفکر نکنم،تو د! نه بابا-

حاال  !215 يویک يآ يکامال باهوش با درجه  ایشدم  یخنگ م یلیخ ایشدن از خواب  داریمن بعد از ب معموال

 :دمیخمار از خوابم پرس يبا همان چشم ها. بودم افتهیام دست  215 يویک يبه آ یموهبت اله کیهم با 

 م؟یکارو انجام بد نیا میتون یاالن م-

 !شده ختهیآم هیسا ياما آخه خونِ تو با جادو-

 !بشه هیغالب بر سا دمیباشه که خونِ سف یکاف دیسف يجادو هیکه اشاره نشده، فکر کنم خوندنِ  يزیبه چ-

 :را ناباور بهم دوخت شیها چشم

 ؟يقدر باهوش شد نیا هویتو چرا -

 :دمیخند

 .میانجامش بد ایفقط ب! دونم ینم-

هم  زیتم حایو ترج زیت زیچ هی ؟ياریب ریگ زایجور چ نیظرف و ا ایچند تا هاون  یتون یم نیبرو نگاه کن، بب-

 !نره ادتی

 .باشه-

 3بعد، همراه با  قهیچند دق! که گفته بود رفتم ییها زیرا تکان دادم و به دنبال چ مین هاتق تق کنان، استخوا و

 يا النهیرذ شخندیدست راسل که ن يقاشق مانند برگشتم و همه را جلو یش کیچاقو و  کیو  یسنگ يکاسه 

 .داشت گذاشتم

 گه؟یبود د نایهم-

 .یمرس! آره خودشونه-
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 .در شکمم جمع کردم مکتین يرا رو مینشستم و پاها میقبل يجا سر

 .در قفل باشه نیاول برو چک کن بب! نه صبر کن...دستتو بده به من کت-

 .مرده بعد از ورودمون پشت سر خودش قفلش کرد دمیخودم د! قفله-

 !خوبه-

ارم و با سر اشاره کرد که دستم را در دستش بگذ. دیرس یبه نظر م تکارانیجنا يسر دسته  هیشب شیکارها تمام

 :سپس گفت

چاقو رو . زمیر یم ادیز اطیمحض احت یدونم چقدر،ول ینم. خوام یچاقوئه ببرم، خون م نیخوام دستتو با ا یم-

 دیدرد سف فیورد تضع هیبرم،  یکه من دارم دستتو م نیا نیدر ضمن،ح. کنم یم زهیلیهم قبلش با جادو استر

 .خونت هم فعال بشه دیسف يبخون تا درد کم بشه و جادو

دستم را در دست دراز شده . و سپس محو شد دیچیبه دور چاقو پ یاهیس يلب گفت و هاله  ریچند ورد ز بعد

 .ها بلدش بودم شیوقت پ یلیدرد که از خ فیاش گذاشتم، شروع کردم به خواندن ورد تضع

 !!!آمد چه برسد به حاال که آخ یبدم م زیت يها زیهم از چ یبچگ از

شدم و تا آن جا که توان داشتم  یگرفت مطمئنا بلند م یاگر دستم را محکم در دست نم. داشت يدرد عجب

چند روز بعد قادر به استفاده  يکردم که برا یبود و فکر نم دهیکف دستم بر. شدم یو از آن جا دور م دمیدو یم

مگر من چقدر قدرت داشتم که  ماحس درد خوانده بودم، ا فیتضع دیورد سف کیدرست است که . از آن بشوم

را  ظمیکاسه گرفت و من خون غل يدرست مثل قاتل ها زخم دستم را رو! رم؟یرا بگ یدرد مهلک نیچن يجلو

 .داد رییکف آن را به قرمز تغ اهیو رنگ س ختیکاسه ر يتو باریکه مثل جو دمید

ها،کف  وانهیدرست مثل د يپاکساز اتیلانجام عم یکرد و بعد از کم زیچاقو را تم راهنشیداخل پ ي هیبا ال بعد

 کیکه کاسه تا  ییتا آن جا. کاسه گذاشت يو آن را کنار دست من بر لبه  دیدست خودش را بر

 .پر از خون شد ششیچهارم،گنجا

 !میکن هیگر دیحاال با-

 ؟یچ-

 !يزیکاسه اشک بر يتو دیبا! گهیخب گفته اشک د-

 ؟یگ یم يجد يدار-

 !ها يکه خودت هم اون دستورالعمل رو خوند نیمثل ا-
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 .ادیام در نم هیاما آخه،من که گر!خب یلیخ...باشه-

 .اضافه شده دتیهم به تبع گهیسال د 20فکر کن -

 :دمیکردم و پرس يزیاعتراض آم ي ناله

 کاسه؟ يرو رمیکله امو بگ-

 !کاسه يلبه  يبهتره که لپتو بذار-

برابر  100کردم آن را  یدردم تمرکز کردم و سع يرو. از خونِ کاسه گذاشتمسرد و لزج  يلبه  يام را رو گونه

را که ممکن  ییفکر کردم و تمام اتفاقات بد و فاجعه ها میخاطرات بد زندگ يدردناك تر جلوه دهم؛ به همه 

 ریسراز یرا حس کردم اما اشک ممشدن چش سیخ. شخص خودم رخ دهد را تصور کردم ایخانواده  ياست برا

 :دیلب پرس ریراسل ز. شد یمن

 ؟یافتیب هینداره منم کمکت کنم گر بیع-

 .نداره بیع. نه-

 يبد افتاد يمخمصه  هی يهم براش وجود نداره، همزمان تو یدرمان چیو ه يشد یینایفرض کن تو دچار ناب-

 هیو با  یخواب یم. يد یراه حل رو انجام م نیباالخره آخر! اضافه نشه دتیکه به تبع یکار کن یچ یدون یو نم

 یدچار مرگ ناگهان دت،یتبع ي ضافهسال ا 20خبر  دنیدن که بابات بعد از شن یخواب بهت خبر م نیح امیپ

 ادیتوئه؛ همه اونجا از تو بدشون م ریهمه اش هم تقص. فلج شده يزیشده و مادرت هم به صورت شوك بر انگ

داستان خود ساخته اش در  يث کرد تا ادامه مک یکم(و پدرت رو هم يکرد کیچون مادرتو به مرگ نزد

 شیاتفاقات برات پ نیفکر کن، همون لحظه که تمام ا حظهبه حس اون ل. یکشت ییجورا هی)...دیایذهنش ب

 حاال؟...نمونده یحلش باق يهم برا يچاره ا چیاومده و ه

 يبا صدا. آمد و در کاسه افتاد نییکه لب کاسه بود پا یدر کمال تعجبم، دو قطره اشک پشت سر هم از چشم و

 :دمیپرس يبغض دار

 ست؟یدر مورد ورد اشک در آوردن ن هیسا يجادو يتو يزیچ-

 .در موردش نخوندم يزیاگرم باشه من چ-

 ؟یکن هیگر يخوا یحاال خودت هم م-

 هم دارم؟ يچاره ا-

 :کرد و شروع کرد به چپ و راست کردن آن ها زیچشمانش را ر و
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 ؟یکن یکار م یچ يدار-

 !کنم هیکنم گر یم یدارم سع-

 کرد؟ هیگر شهیهم م يطور نیا یچرا به من نگفت-

 !یکن کیرو تحر تیغدد اشک شهیم يطور نیکه ا یدون یفکر کردم خودت م-

اشک در چشمانش شکل گرفتند و دماغِ  يزود حلقه ها یلیبازگشت؛ خ شیبه کارِ گرداندن چشم ها بعد

خورده باشند، از دو چشمش اشک درون کاسه  نیکه زم یکوچک يپسر بچه ها هیقرمز شد و شب دشیسف

 :بلند بلند خنده سر دادم. ختیر

 ه؟یچ-

 !يایمظلوم به نظر م یلیخ یکن یم هیگر یوقت! با مزه بود یلیخ-

فرو  یسنگ ياز تاسف تکان داد و سپس نوك چاقو را در کاسه  یحاک يبود که سر نیکه انجام داد ا يکار تنها

چند حرکت به سمت راست و چند حرکت به سمت چپ و در آخر خونِ من و او . برد و شروع کرد به هم زدن

 :دیتکان داد و پرس سمتمرا به  عیبا لبخند ما. به رنگ قرمز پر رنگ به وجود آورد یظیغل مهین عیما

 زنه؟ یچطوره؟حالتو به هم نم-

 حالمو به هم بزنه؟ دینه،چرا با!ستیبد ن-

 !یچیه-

 :من و خودش گذاشت و کاسه را به طرفم گرفت و گفت نیب ز،یکتاب را وسط م بعد

 .نیبه ا میو بزن میکن یدستامونو خون دیکه من خوندم با ییتا اونجا-

اگر انسان ها . بود، لمس کرد دهیرا که به پوست خرگوش چسب یحالت یبا انگشتش جسم خشک شده و ب و

 :دمیکه نق بزنم پرس نیشد، پس بدون ا یتر م بایز ایبودند دن ریکمتر بهانه گ

 فقط کف دست؟-

 .کل دستتو بزن اطیمحض احت-

 دارش؟ ریداشت چه؟ آن هم از نوع واگ یخون يماریب کینداشت، فقط اگر راسل  یمشکل. تعلل کردم یکم

 .از جانبت نگران باشم دیکه با ییتو نیا! من سالمم-

 !منم سالمم-
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 يلرز. است فیقابل توص ریحسش آن قدر حال به هم زن بود که کامال غ.در خون فرو کردم یدستم را ناگهان و

خون من و راسل از اشکمان که درون خون غوطه ور بود و از کشمکش  لیدل یب يدر بدنم نشست، از آن گرما

 رونیا بحس کردم که تمام پوستم قرمز شده، دستم ر یوقت. خون راسل اهیس يخون من و جادو دیسف يجادو

. کرده بود والیه کی يو حالتش را مثل دست ها دیچک یقطرات خون از آن م. صورتم گرفتم يو جلو دمیکش

 :آورد و گفت رونیدر کاسه فرو کرد و ب عیراسل دستش را سر

 .دستتو بده-

د منعق يآن تکه  يرا به رو مانیدست لزج هر دو. گره زد میانگشت ها نیصفحه ب کیرا مثل  شیها انگشت

 .ورد واضح باشد مانیهردو يکه برا يگذاشت، طور نمانیبعد دفترچه اش را ب. کرد تیکتاب هدا يرو

 .به خوندن؛ فقط مکث نکن یهمزمان با من شروع کن دیبا...کت-

 :میچشم خرگوش قرار گرفت و شروع به خواندن کرد يرو مانیکف دست ها بعد

 دیگرد یکلمات متجل-

 قتیکشف راز و کشف حق هدف

 جنگ ایصلح  يبرا میایم شیدو قوم پ از

 میکه کتاب را به دست آورد میهمان بود ما

 میقیشود که ما ال یاثبات م اقتیل

 میفرست یو با خون به سر م مینیب یچشم م از

 ستیجهت ن یب لمسمان

 گریکدیگاه که انگشت ها با خون و اشک با  آن

 بود میگر خواه تیبندند،ما هدا یم مانیپ

 پوستت را با پوستمان میکن یم لمس

 .که ثابت شود یاقتیل دیام به

 یفرستادم و به کتاب که ب رونیبود، ب امدهین رونیب يا قهیدق کی ياز تمام شدن ورد، نفسم را که برا بعد

 :دمیگذشت، پرس قهیدو دق. قرار داشت چشم دوختم یقبل يدر ظاهرش در جا يرییتغ

 ؟یاالن چ-

 ؟يدستمال دار...نمیبذار بب-
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 ؟یچ يواسه -

 .خوام دستامو پاك کنم یم-

 !نه ندارم-

اگر چه بر . را با لباسش پاك کرد شیاو هم دست ها. را با داخل دامن لباسم پاك کردم میخودم دست ها و

هر لباس  یتوانست به راحت یشد که م یم دهید یبراق و سرخ ي هیهنوز هم ال مان،یهر دو يدست ها يرو

سر در آوردن  میخواست یم که يزیتنها چ م،یداد ینم یتیشدن کتاب اهم فیاما ما به کث. کند فیرا کث يدیسف

 .بود زیآن کتاب اسرار آم ياز محتوا

کتاب را به . را دور زدم و کنار راسل نشستم زیم. شد ینم دهیکداممان د چیه يلب ها يرو يا هیزاو نیکوچکتر

 يصدا هیشب يریرجیاگر باز کردن کتاب باعث به وجود آمدن ج! انمد یچه؟ نم يبرا. مردد بود. باز کرد یآرام

که  دمیرا د یسیباز کردم،کلمات انگل شمچ یبار پلک زدم و وقت کی. کردم یشد، اصال تعجب نم یدر م يلوال

 .شده بودند دهیبا نظم چ گریکدیکنار 

 !اون کار کرد-

 :کلمات را خواندم!سر دادم يشاد ادیبعد فر و

 گر،هرگزی؛دیکتاب را بخوان نیاگر ا«-

 نخواهد گشت يعاد یزندگ

 قتیو در صفحات بعد حق يزود به

 آشکار خواهد شد یروشن به

 ».باش مراقب

 :گفتم جانیه با

 !اونا قابل خوندنن-

 .ده یآغاز نشده،داره اخطار م یاما کتاب با مهربون.درسته-

 یاخطار درست حساب هی نیاما ا.اخطار داده هیباحال و مهم،اولشون  يکتابا!هیجور نیهم لمایف يتو همه -

 !گه یم قتیفقط گفته حق.ادیسرمون م یینگفته که بال!باشه-مراقب هیفقط  نیست،این

 .دیشا-

 ...کتاب را ورق زد بعد
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********* 

محکم به در خورد و  یلیخ يضربه  م،چندیخواندن کتاب را داشته باش ییکه هر کدام از ما،توانا نیاز ا قبل

 :انگس آمد يسپس صدا

 .رونیب نیایو ب نیدرو باز کن نیا!وقت تمومه-

 :داد زدم يفور

 .صبر کن!باشه-

 :زمزمه کرد.با حرکت سر راسل را خبر کردم و

 .گردونم یبر م شیکتابو به حالت اصل نیمنم ا. برش دار و بخونش. بمهیباطل الطلسم،واسه مرد تو ج-

را باز کردم و دستپاچه شروع کردم به خواندن  شیتا. دمیکش رونیرا ب يکردم و تکه کاغذ شبیج يرا تو دستم

به حالت قبل  یخون را پاك کرد و حروف را طبق دستورالعمل يمدت زمان هم راسل لکه  نیدر ا. کردم

 .بازگرداند

 .مشیبشکن میشیوگرنه مجبور م! درو نیا نیباز کن-

ترجمه ها را هم به من داد تا در لباسم به .پنهان کرد واریرا پشت،درز د لیوسا ي هیکاسه و چاقو و بق راسل

کتاب  يقفسه  ياش را از لبه  هیداد و تک کلشیبه ه یباالخره مرد تکان.همراه دفترچه پنهان کنم

 :دیپرس یلرزان يبه نظر آمد و با صدا دهیناگهان ترس.برداشت

 بودم؟ دهیمن خواب-

 :خودم برگردم يت عادتا به حال دمیکش ینفس

 .يبود دهیخواب.اوهوم-

 !===نیباز کن===

انگس با چهره .چرخش در را باز کرد کیفرو کرد و با  دیرا در سوراخ کل دیو کل دیبا عجله به سمت در دو مرد

 :بود ستادهیآن جا ا یبر افروخته و عصبان يا

 .سرت اومده ییفکر کردم بال ؟يقدر لفتش داد نیچرا ا-

 :کرد و در آخر پاسخ داد یمن من مرد

 .ـده بودم....ـیب...من خوا...من...من-

 :زد ادیفر بایتقر انگس
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 !ینذاشتم که بخواب نجایتو رو ا ؟منیچ-

 .متاسفم...من-

 ...نمتیب یاتاقم م يتو.یباش دمیبا-

 !قربان-

 !يبر یتون یم-

رو به من کرد و با .را بکشد یوانست کست یبندم در آن لحظه م یبود،آن قدر که شرط م یالعاده عصبان فوق

 :دیخصمانه پرس ینگاه

 کارتون تموم شد؟-

 .فکر کنم آره یعنی...آره-

 :از پشت سرم گفت راسل

 .تموم شده-

 :دیپرس یعیطب ریغ ي نهیبا ک انگس

 کتاب کجاست؟-

ن شد،کتاب که مطمئ نیکرد و بعد از ا یکتاب را وارس یکتاب را نشانش داد و انگس هم،حساب يجا راسل

 :پر از شک به ما انداخت و گفت ینگاه(!)نکرده يرییتغ

 .اما الزمه ادیگستاخانه به نظر ب دیشا.گردنتون یدم در م ينگهبانا د،قبلشیبر دیتون یم-

حق هم داشت،من و راسل هم حاال .کرد یگونه برخورد م نیاسترس بهش وارد شده بود که ا یلیکنم خ فکر

کتاب وجود  دنید يهم برا يبعد يبه هر حال دفعه !هم که نه دیناام دیالبته ناام...میبود دیکامال نا ام

 ...مرد میخواه یضولبعد از ف يبود که من و راسل تا دفعه  نیمن ا يفرض ها شیاز پ یکی...داشت

اما راسل کردند، یبا ادب برخورد م یالبته با من کم.را گشتند مانیهردو يسرباز لباس ها م،دویدیدر که رس دم

که باعث شد استرس را  دمیکش یقیکارشان که تمام شد نفس عم.فرودگاه گشتند تیگ يورود یرا بدتر از بازرس

 !رمیم یم یدانم از فضول یمن که م.از خودم دور کنم

 

 رییرو به تغ:  ازدهمی فصل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ٢٥٨ 

قانع  يکوچولو لیدل کی یحت م؟یشو کیبه کتاب نزد گریداشت که نگذارند تا سه روز د یچه معن! پووووف

اعصابش را . هم ادامه داشت ناندیفرد لیدل یخود و ب یب يها یمهمان! یکی یکننده هم وجود نداشت؛ حت

خارج  میحالت خونسرد ظاهر نها داشتم از آ یتازگ. ها را بپرسم یمهمان نیا لیدل ینداشتم که بخواهم از کس

زده و  جانیبود که در تمام زمان ه نیبه خاطر ا دیشا. دادم یاعصابم را به همه نشان م یب يشدم و هسته  یم

 .بن بست گنگ خارج کند نیکه بتواند مرا از ا يزیفقط چ! کهنه یحت ایاتفاق نو  کی. اتفاق بودم کیمنتظر 

 :رفت، خطاب بهم گفت یرد شد و همان طور که با عجله داشت م میاز جلو انگس

. به افتخار اوناس یمهمون نیو ا میقبل از غروب از رم مهمون دار. بره اتاقت یلباستو م اطیخ ن،یکاتر-

 يباش و دست از سر لباس ها زهیدوش هیمثل ) کرد یم دایپ يکمتر ومیشد، ول یهمچنان که دور م شیصدا(

 !مردونه بردار ياسب سوار

 :داد زدم بایتقر

 !کنم یم یسع-

چشم غره  لویسب يدادم و به مجسمه  هیتک واریدارم، به د یدشمن میروبرو يکه با مجسمه  نیا هیدوباره، شب و

به نظر  یانسان ریغ لمیم نیا دیشا! را تا سر حد مرگ زجر بدهم یتوانستم کس یدوست داشتم االن م.رفتم

 یاز آن را حرص و ب یکه بخش ستوانستم آن حس ناشنا یبود که با آن م یبرسد، اما در نظرم تنها راه

 .دادند را رفع کنم یم لیتشک یحوصلگ

 یآخر هر دفعه که از کنارم رد م! راسل خورده بود يبه کله  يزیروز ها چ نیکردم ا یعکس خودم، حس م بر

 :گفت یکنار گوشم م واشی یلیشد خ

 !يبه زود-

اقم که راه ات یام را برداشتم و در حال هیبه نظر شما حق نداشتم که به عقلش شک کنم؟ تک. دیخند یکر کر م و

 .دار زدم لیسب يبا کف دست به صورت مجسمه  یآرام يگرفتم، ضربه  یم شیرا در پ

چقدر  شیکه از چند ماه پ نمیتوانستم بب یم. کار گذاشته بودند یقلیبراق و ص يدر راهرو ها سنگ ها یتازگ به

اضافه اش را از دست داده بود و  يها یشکمم چرب. بلند شده بود زیدو سانت ناچ ای کیقدم . کرده بودم رییتغ

هم حاال تا  میموها. اضافه شده بود یربو چ چهیماه بیترک هیشب ییها زیچ میپاها يدر عوض به کناره ها

بود که من در زمان  نیبه خاطر ا دیشا. دیرس یتر به نظر م رهیت شهیبود و از هم دهیرس میشانه ها نییپا
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را هم  هیبا آب جوش سر و ته قض تایحاال نها یکردم ول یف استفاده ممختل يسرُم و شامپوها یخودمان از کل

 .آوردم یم

اتاق  کینزد. برخورد نکنم يزیشدن به خودم برداشتم و چشم به رو برو دوختم تا با صورت به چ رهیاز خ دست

و جلو  دمیخند. سر پا خوابش برده بود بایکه تقر دمیرا د یسلطنت اطیخوش پوش خ ارانیاز دست یکیکه شدم، 

حرکت، در اتاق  نیبه عنوان حسن ختام ا يو با گفتن تشکر دمیکش رونیلباس را از دستانش ب ي سهیرفتم و ک

لباس را کنار در . نگرفته بودم که چند ضربه به در خورد يادیز يهنوز از در فاصله . را باز کردم و وارد شدم

که پشت در  دمید يگرید يبایرا به همراه دختر ز اریدفعه همان دست نیا باز کردم و اگذاشتم و در ر نیزم ي،رو

 :بودند ستادهیا

 شده؟ يزیچ-

 نیدون یخودتون م. ستین یاون لباسا کار آسون دنیپوش. نیامشب آماده ش يتا برا میکمکتون کن میما اومد-

 !که

 بایجدا از ز. است يبار بتیمزخرف، کار مص يلباس ها نیا دنیبودم که پوش انیخودم کامال در جر! بله

 .بودنشان با آن ها به مشکل برخورده بودم ریبودنشان، من به خاطر تنگ و دست و پاگ

 .تو نیایب-

 :در که بسته شد، همانجا باالپوشم را از تنم در آوردم و گفتم. در کنار رفتم ياز جلو و

 .نمیبب نیدور کمر رو بد زِیاون چ-

مربع  يکردند و به پرده ها یآن ها فقط با بهت نگاهم م. را در آوردم مییروستا يمردانه  هم شلوار بعدش

برگشتم و شانه باال  الیخ یب نیدوباره به جِلد همان کاتر. لباس بود اشاره کردند ضیتعو يکه برا یشکل

 سمانیآن ها فهماندم که دو تکه ر هتنگ را تنم کردم و با حرکت سر ب یشمیپوش ابر ریز تیاهم یانداختم و ب

لباس نفسم  ياز جانب بند ها یاز دهانم خارج نشده بود که با فشار ناگهان ییهنوز صدا. پشتش را محکم کنند

 :گفتم يخفه ا يبا صدا! تنگ شد

 .تر واشی-

شان  شل کرد و سپس گره یپشتم را کم يها سمانیر شانیکی. قرار وول خوردم یب ،یشمیابر يدر پارچه  و

در ژانر اکشن از نزد  یحرکت نیگفت که امشب، با کوچکتر یبهم م ینحس ینیب شیهنوز هم تنگ بود و پ. زد

 :دمیپرس اطیخ اریرا از دست یسوال ترسناک! ساده جِر بخورد یلیمن،ممکن بود لباس، خ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ٢٦٠ 

 جنس لباس ها محکمه؟-

 !محکمه. بله-

بود که  یرنگ نیدوم يبعد از خاکستر! سبز! يوا. رد کنملباس سبز  ریحر ي قهیاز (!) را  میکمکم کرد پا و

 .دوستش داشتم

کمر لباس هم که بعد از . خورد یم زیل نییدست آدم به باال و پا يداشت که تو یشل و ول يها نیلباس،آست

و  بایبه شدت ز راهنیپ! کمر را بهم داد ي هیسبزش، حس دار زده شدن از ناح يها سمانیمحکم شدن ر

 ییجاها کیکردم  یحس م کهبل دم،ید یاز تنگ بودن نم ياثر چیکردم، ه یهم که نگاه م نهیناراحت بود،در آ

 یبا متانت خاص اریدست. راحت دور بدنم تکانش دادم یلیدست به کمر لباس زدم و خ. کوچکتر شود دیهم با

 :گفت

وقت با  چیدو دفعه ه یکیاز  ریشناختم، غ که شما رو یکه من از موقع نهیبه خاطر ا. نیکن یکم کم عادت م-

 یاسطبل دار لباس م هیمثل  شهیاما شما هم –حرفم  نیبابت ا دیمنو ببخش -و دمتونیند زهیدوش هیلباس 

 .دهیاشراف زاده بع کیکه از  نیپوش

اجازه دادم که . شدم مانیاما بالفاصله پش» !ستمیمن اشراف زاده ن«: میقصد کردم که بگو یآن يلحظه  کی

در  یصندل يهلم داد رو بایتقر. بروند میپخش و پال ياز لباس پنهان کنند و سراغ موها يا هیال ریگره را ز

مخصوصا رنگش و در تن . قشنگ بود باسل. انتقال داد میرا به کمک دختر جوان تر به روبرو نهیو آ کمانینزد

مرسوم  ییکه چنان لباس ها یبه شرط(ود که در قرن خودمان در واقع آن طور نب. شد گفت قابل تحمل یمن،م

 ».ندار قهیاون اصال تو انتخاب لباس سل! عوق« :دییبگو دنمیاز آن ها را بپوشم و شما با د یکی) باشد

که جوان  یکیاست و آن ]1[که اول دم در اتاق بود گفت که اسمش هلنا یکیو آن  دمیها را پرس اریدست اسم

 :دیپرس رایهلنا خطاب به ما. کرد یمعرف] 2[رایتر و خوشگل تر بود، خودش را ما

و ساده نگهش  میشونه کن دی، به نظرت موهاشون رو با!!)ندارم؟؟(ندارند  يبلند يما موها يبایز ي زهیدوش-

 م؟یکن نشیبا جواهرات سبز تزئ ای میدار

 .میکن نشیبا جواهرات تزئ دیفکر کنم با-

 میکه موها نیمخصوصا ا! آمد یدردم م. شد میرا از نا کجا آباد رو کرد و مشغول شانه زدن موها يشانه ا و

 . آشفته و شانه نکرده بودند و سانت به سانتشان گره خورده بود
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]1[Helena 

]2[Myra 

 

. کرد که سرم را ثابت نگه دارد یم یسع رایشد، اما ما یخم م نییرو به پا م،سرمیهر حرکت شانه در موها با

حالت به خودش گرفته بود را  یرا که حاال کم میربع ساعت کار دردناکشان تمام شد و موها کیباالخره بعد از 

درخشان  يبود و از درونش سنگ ها رایمارفتند که از اول در دست  يو سراغ جعبه ا ختندیر میشانه ها يرو

 .وصل کردند میبه موها یآهن يرا با کمک سنجاق ها تا سنگ 5 کینزد. دندیکش رونیسبز ب

خورده بود  چیپ چک،یپ کیبود که از دو طرف سرم مثل  ییمدل مو که خوشم آمد، دو دسته مو ي کهیتنها ت از

 :دمیپرس يبا کنجکاو. وصل شده بود یشکل لیو به پشت سرم به کمک سنگ مستط

 !دنیرس یقدر به من نم نیا یقبل يها یآخه واسه مهمون افته؟یقراره ب یامشب اتفاق خاص-

 :و جواب داد دیخند رکانهیز هلنا

نا  زیچ نیکوچکتر دنیبا د. هستن یمزاج یفرد به شدت دمدم ارن،یم فیرم که امشب تشر يشاهزاده -

 نیمسلمه که ا. داده شده، ممکنه از قرار داد صادرات چوب منصرف بشن بیکه براشون ترت یشیدر ع یهماهنگ

باورتون ! رو فسخ کرد دادقرار  هیپادشاه،  يپسر کوچولو یادب یبه خاطر ب شیپ يدفعه . ستین یخوب زیچ

 شه؟یم

 :دمیدادم و پرس هیتک یصندل یبه پشت. دیرس یبه نظر م یشاهزاده، چه انسان مزخرف نیا

 آماده کردن من وجود داره؟ يبرا يا گهید زیچ-

 :جواب داد عیسر هلنا

 .اریاونا رو ب...رایما) اشاره کرد رایبه ما! (بله! بله!اوه-

جسم قلم مو  کیهمراه با  ،یآهن یگذاشت و از درونش، قوط یکوچک زیم يدرون دستانش را رو يجعبه  رایما

قلم مو را از درون  یآهن یهلنا آن ها را از او گرفت و بعد از برداشتن چوب پنبه سر قوط. دیکش رونیمانند ب

 :سپس رو به من گفت. فرو کرد و چند بار تکان داد یقوط

 .نیچشماتونو ببند-

اول چشم چپ و سپس چشم راست و بعد از آن . حس کردم میمژه ها کیرا نزد يسرد. را بستم چشمانم

 :هلنا که گفت يصدا
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 ن؟یریگ یبه خدمتتون نم مهیچرا ند ،یراست...نیچشماتون فعال بسته نگه دار-

به  يبردم که من عالقه ا یپ نیبه ا دمیدوما حاال که فهم! دارم ياریاخت نیدانستم همچ یمکه من اصال ن اوال

 :ندارم یمزاحم اضاف کی

 تونم چشمامو باز کنم؟ یحاال م...دوست ندارم-

 .خوام لب هاتونو قرمز کنم یم...نیصبر کن يا قهیچند دق هی-

 :گفت رایکه گذشت ما يا قهیچند دق. حس کردم میلب ها يرا رو يهم سرد بعد

 .نیچشماتون رو باز کن نیتون یم-

پشت  يا انهیناش اهیفقط خط س! نکرده بودم یشگرف یلیخ رییتغ. شده بودم رهیخ میروبرو ي نهیکردم و در آ باز

قرمز تر از حالت  یلیخ میداد و لب ها یدرشت تر از قبل نشان م یشده بود و چشمانم را کم دهیکش میمژه ها

 :دیبا شوق و ذوق پرس رایما. شده بود يعاد

 ه؟ینظرتون چ-

 !ستیبد ن-

 :زد و گفت يلبخند

 .نیرز قزمز بدرخش هیمثل  ،یمهمون يامشب تو دوارمیام-

 یکه شخصا خوشم نم ییاما از آن جا! رز قرمز کینه  دم؛یدرخش یعلف سبز م کیمثل  یواقع از لحاظ فن در

را جمع کردند و کامال با وقار و  لشانیآن دو وسا. نگفتم يزیب کند، چشاعرانه ام را خرا يها هیتشب یآمد کس

که  يبند بلند يشدم و به سمت کفش ها دبلن. متانت از اتاقم خارج شدند و در را آرام پشت سر خودشان بستند

ن چون کفشا. کشت و من هم قصد نداشتم آن ها را بپوشم یکفش ها مرا م نیا. آن ها جا گذاشته بودند رفتم

همان ! دمیکش یکردم و دردش را م یحسش م يرفت فور یم میپا ریز یآن قدر نازك بود که اگر تکه سنگ

 نیزم يبرشان داشتم و چهار زانو رو وارید ياز گوشه . تر بودند یخودم، دوست داشتن ياسب سوار يچکمه ها

 میچون مخصوص خودم ساخته شده بودند و به پا. دیطلب یم يادیز يتقال دنشانیپوش. نشستم تا بپوشمشان

 !چرم خالص. دندیچسب یم

 کینزد. دامن بلند لباسم پنهانشان کنم ریوقتم را گرفت تا چکمه ها را بپوشم و ماهرانه ز يا قهیدق 20 حدود

 !ست؟یک يپسر ناز ناز نیکه ا دمید یم دیبا. اعالم شد يحال به هم زن و افاده ا يغروب هم ورود شاهزاده 

********** 
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. داشت یبیعج اهیرنگ س شیموها. کردم یراسل حلقه کرده بودم و پرنس رم را نگاه م يرا به دور بازو دستم

کرد انگار  ینگاه م يرفت و به همه طور یبا غرور راه م. داشت یخوب يها چهیدر عوض ماه. قدش کوتاه بود

صورت هر کدام از  يرو! سوت زدن صادر کند یحاال، دستور اعدام تک تکشان را به راحت نیکه اجازه داشت هم

 یعنی. دیباالخره به ما رس. رفت یاعتنا م یکرد و بعد ب یزوم م یکوتاه يلحظه  یافراد حاضر در سالن پادشاه

طاب به انگس و در خ. کرد یشکار به من و راسل نگاه م کیمثل . بودم ستادهیا نشانیانگس و راسل که من ب

 :که نگاهش به ما بود گفت یحال

 ه؟یاسمشون چ گه؟یهمون پناه داده شده هستند د نایا-

سال سن نداشت، دل  18از  شتریپسرك شاهزاده که ب نیکه او هم از ا دیرا فهم نیشد ا یم. معذب بود انگس

 :را صاف کرد و گفت شیصدا. ندارد یخوش

 .موفات نیکاتر زهیهم خواهرشون دوش شونیراسل موفات هستن و ا شونیا-

راسل هم . کردم یکوچک یلیخ میحاضر در سالن، تعظ گرید ياز خانم ها دیدامنم را گرفتم و به تقل ي گوشه

 :پرنس گفت. سرش را خم کرد یکم

سرگرم  يمهمون ها شهیچون هم. دوست دارم یلیرو خ سیدربار انگل. ـئه] 1[که اسم من لورنزو دیدون یم-

 !شنیم تیباعث خوش حال یو اراده کن يکه هر وقت بخوا ییمهمون ها. داره يکننده ا

 نیراسل برداشتم و با رئوف تر يدستم را از دور بازو. میآب دار به او نگو يناسزا کیخودم را گرفتم که  يجلو

 :آمد گفتم یکه در آن لحظه ازم بر م یلحن

 ن؟ید یبهم م یمرخص ياجازه . خوام یعذر م-

 :گفت طنتیپر از ش يشخندین با

 !البته-

توجه به  یرا هل دادم و ب يا شهیدر ش. از سالن رفتم که به بالکن راه داشت گرید یو به سمت دمیغر یلب ریز

 قیدادم و پشت سر هم و عم هیتک یسنگ يبه نرده ها. سرد بود تا خنک، وارد بالکن شدم شتریکه ب ییهوا

 د؟یآ یاز آن ها خوشش م یچه کس! هه! ادب به شدت متنفر بودم یاز آدم ها مغرور و متکبر و ب. دمینفس کش

 !یمشت، دماغشان را خرد کن کیرا دارند که با  نیا اقتیکردم ل یحس م

 !داشت يفکر نکنم که اون منظور. آروم باش کت-

 :دمیبود پرس ستادهیاستفهام از راسل که حاال کنارم ا با
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 ...يها کهیون عمال داشت به من تنداشت؟ ا-

 .دادم رونیب میدندان ها نیرا از ب نفسم

 .ادیبهت م یلیاون خط چشم خ-

 :کوتاه داد يخنده  کیرا به  شیجا تمیعصبان

 !ادیبهت م یلیلباس ها خ نیتو هم ا هینطوریاگه ا گه؟ید یجو رو عوض کن یخواست یاالن م-

 :دیبا خنده پرس. کرد میو او هم همراه دمیکرکر خند و

 !یش یم چارهیتو ب نه،یاون چکمه ها رو بب یکیاگه  ،یدون یم-

 :دمیعنصر خنده پرس یباور، همراه با کم نا

 شون؟یدیتو از کجا د-

 ؟یمنو دست کم گرفت-

 :انداخت و گفت نییسرش را پا بعد

 !یناراحت بش يحق دار! دیانگس هم منظور لورنزو رو فهم یحت-

 

]1[Lorenzo 

 

 یمثل راسل هم هر از گاه يشعور یب يآدم ها! دیتعجب نکن. چاندمیپ شیمار به دور بازو کیرا مثل  دستم

 .شعور تر از خودشان را دارند یب يآدم ها ییشناسا لیپتانس

 !ادیخط چشم، واقعا بهت م میگ یپشت چشمت که بهش م اهیس زیاون چ یول-

 :و گفتم دمیخند

 !که منم در مورد لباس هات صادق بودم یفرض کن یتون یم. فتیممنون از تعر-

 :و گفت دیبلند بلند خند راسل

 !يکه البته نبود-

نور  ریکه حاال ز بشیعج يچشم ها. کرد به راسل چشم دوختم یکه شعاع جمجمه ام را آشکار م يشخندین با

رجه کنان صورتم را به قرار و ورجه وو یشدند، ب یم دهید يخاکستر ییشگویپ يماه مثل دو گو ي دهیرنگ پر
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 ریکه هر موجود زنده و غ یماه نور ریمو قرمز شده بود که در ز يدرست مانند مرده ا. دندیکاو یم يزیدنبال چ

 .داد از قبر برخاسته باشد یجلوه م کیرا ترسناك و درامات يزنده ا

 يهر دو. فکش انداخته بود يرو یسرخ رنگ ي هیکرد سا یصورتش رشد م يرو گاهیکه گاه و ب يقرمز شیر

مسئله را گواه  نیبلند من ا ياو و قد و موها يجوانه زده  شیر! بالغ تر... و میماه قبل بزرگتر شده بود 6ما از 

 ...میستیکردند، ن يهم همکار اکه حقه بازانه ب ییکلبه، همان ها يتو يداد که ما همان آدم ها یم

چشمانش داشت بر آن رنگ  یحاال رنگ آب. قفل و ساکن شدچشمانم  يچشمانش درست رو يلحظه ا يبرا

 ...شد یچشمش مدام باز و بسته م هیعنب. گشت یم روزیپ يخاکستر

 یتوان به احساسات پ یو مردمک م هیگفت از چشم ها و حرکات عنب یکارآگاه ییجنا لمیف کی ياست تو ادمی

مطمئنا قلب راسل . داد یتند و پر شدت م یشد، نشان از ضربان قلب یکه مدام بزرگ و کوچک م يا هیعنب. برد

 .ددا یهل م شیها انیوقفه خون را در شر یلحظه داشت پر خشونت و ب نیدر ا

 يتر از آن حد مجاز کیتا صورتش نزد ستادمیمنتظر ا. کردم يگوشش زدم نه کار ينه تو. ستادمیحرکت ا یب

شب سرد از  نیکه در ا یکربن دیاکس يد. فاصله کم شد. اش را داده بودمپسر اجازه  کیکه تا حاال به  دیایب

 ...شد میها هیام را غوطه ور کرد و وارد ر ینیب يجلو يگشت هوا یبخار خارج م کیاش به صورت  ینیب

 ایخواب بوده  دیکن یحس م. دیدار دیوجود دارد که در اتفاق افتادنشان شک و ترد تانیها در زندگ زیچ یلیخ

ما هم اتفاق  نیکه ب يزیچ. که موجب اتفاق شده رد خواهد شد یمورد که بعدا از جانب کس یتصادف ب کی

را  شیبخار نفس ها گرید یحت حظهدر آن ل. بود که به واقع شدنشان شک داشتم یاز همان تصادفات یکیافتاد 

 میها هیر میمستق... موم کندمرا مس ياو هوا يها هیکربن ر دیاکس يهم نبود که د يفاصله ا یحت. دمید ینم

 !ساخت یرا مسموم م

که نه اجدادم و نه  يدر بعد شتریاحمق که به خاطرش ده سال ب کیآن هم از جانب . ام بود یدر زندگ نیاول

 .ماندم یم دیبا میخودم قبال در آن بوده ا

بازوانش  يرو میدست ها. فشرد یراند و مرا محکم در آغوش خود م یرا به پشتم گوشم م میمکث موها یب

 .بود

همان گونه ناز و  د،ید یسال او را م 100داشت که بعد از  يبندم اگر معشوقه ا یشرط م. داشت یبر نم دست

 !کرد که مرا ینوازشش م
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رساند  یپشت به مرکز جمجمه م ي رهیخودش را از ت یو لرزش زدیر یوجود دارند که قلب آدم فرو م ییها هیثان

که من و  يها هیدارد، آن ثان یو گنگ وا م یمعن یب یسوزاننده به رقص ییرا با سرما تانیها چهیماهو تمام 

 نیبه سن من چن يکه دختر بیعج یپر از ترس و پر از حس ییها هیثان. از همان ها بود یکیهم  میراسل داشت

 .دیگنج یدر ذهنش هم نم یحت یحس

 !!!من ياوه خدا-

 يباعث شد سکندر ستد،یگناه کنارم با یوارد آورد تا مرا از خود جدا کند و ب میکه راسل به شانه ها يفشار

 ياوه خدا« ي ندهیدر مقابل گو دیبود که با يزیچ میدرد پهلو. بالکن برخوردم کنم ينرده ها يخورده و به لبه 

شود اما  دهید یاشت چهره اش به درستگذ یمن دیتاب یکه از پشت سرش م ينور. گرفتم یم دهیآن را ناد» !من

 کیکند، یکه احتماال حاال فکر م ستیبه جز انگس ن یزد که فرد متعجب کس یجار م شیصدا يتُنِ آشنا

مشخص بود . است دهید ستین جیخواهر و برادر ها را نیکه به صورت متداول ب يخواهر و برادر را در حال کار

چون بعد از ما و . که باعث پهلو درد من شده راسل است یو کس نیمن کاتر داند یم ،یکیبا وجود تار یکه حت

خوشمزه  يها یدنیرقص آور و نوش یقیبالکن نشده بود؛واضح بود که با وجود آن موس نیوارد ا یقبل از ما کس

 !ندارد یبه ترك مهمان لیم یو گوارا،کس

 ییدهد در روشنا یم حیکه راسل ترج نیبر ابود دال  ينشانه ا یکیدست من و خارج کردنمان از تار دنیکش

 م؛یبرد یجان سالم به در نم یکی نیمطمئنا از ا...انگس. کند هیانگس توج يشمع ها و مشعل ها کارمان را برا

 يادیز قتیدر حق... هم باهوش بود یلیبر عکس، خ! بود، اما خنگ نبود يدرست است که مرد مهربان و ساده ا

 :دیکرد و پرس مانیبه هردو يبا دستش اشاره ا د،یلرز یکه چانه اش از بهت م یدر حال. باهوش بود

 ن؟یکرد یکار م یچ نیداشت-

 .دستم را ول کرد راسل

 ».میدیبوس یرو م گهیهمد میداشت«-

عذر  چیه. بود» !مچتونو گرفتم« تیموقع کی هیاالن اوضاع شب یخواستم به او بدهم ول یبود که م یجواب نیا

 یاو فکر م. شده بود هیتخل يمغزم کامال از هر ژن حقه باز گرید یبه عبارت. در ذهنم شکل نگرفت يو بهانه ا

 يبرا يزیچ! الیخ یب!...اوه...آن هم با...یشکل نیوقت خواهرش را ا چیبرادر ه کیاما  م،یکرد ما خواهر برادر

 !در مقابل فرزند صدر اعظم مانییشرم و رسوا فیتوص يعالمه کلمه برا کیفقط . گفتن نمانده بود

 !من اونو بغل کرده بودم...فقط...یچیه-
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 .حرف را زد نیبود که ا راسل

 یم...رو گهیهمد...نیشما داشت. آغوش ساده نبود هیاون فقط . ارمیمن هنوز هوش! بغل؟ هه-

 !دو تا عاشق...مثلِ...مثلِ...بوسـ

 !زد یحرف ها را م نیانگس بود که ا متاسفانه،

فاجعه  کی...اگر نه! دیبا! کرد یاز خودش سر هم م یلیداستان تخ کی دیاو با. به راسل زدم يسقلمه ا آرنجم با

بود که اول شروع کرد  یاو کس. روبرو شوم یمشکل نیبا چن ییتوانستم به تنها یمن نم. آمد یبه بار م يجد ي

 !!دمگناه بو یمن کامال ب. نمود يبه همکار»»» مجبور«««و سپس مرا 

آرام و . را از دست داده بود شییاحتماال ذهن او هم مثل مال من، قدرت دروغ گو...سکوت کرد هیچند ثان راسل

 :گفت يبا لحن قانع کننده ا

 .اندازه یدردسرمون م يندونستنش به نفع ماست و دونستنش تو. اما االن نه. دم یم حیمن برات توض-

کردن دستانش  یمخف لیدل دنیفهم. دستانش را پشت کمرش برد. تکان خوردند يزیچ يبه زمزمه  شیها لب

امان کند،  یآمد تا وارس یکه داشت قدم به قدم جلو م یتوجه به انگس یچند لحظه بعد، ب. دیطول نکش ادیز

 يرو مکث یفرود آمد و ب نیزم يمثل آبشار رو. شد ياز نوك انگشتانش جار ییمانند آشنا عیو ما اهیس يهاله 

انگس  يبود که کنار گوش ها یما با آن هاله زمان يدوباره  دارید. گم شد یکیمحجب به تار يسنگفرش ها

 .انگس را نشانه گرفت يدر آمد و گوش ها يبه شکل لوله مانند. کرد ییخودنما گریبار د کی

گوش انگس  يرا دارد به سمت سوراخ ها يا چارهیب يزدن موش کوچولو شیکه قصد ن يمار زهر آلود مثل

 . رفت رجهیش

 .دیبنام يعاد ریآن را غ دیتوان یاتفاق افتاد که م يزیچ

کرده بود  نیرا تزئ شیرا که لب ها يپوزخند يصورت راسل جا ياخم رو. برخورد کرد ینامرئ واریبه د هاله

خودش را  گریبار د کیهاله ... شد یر مانگس داشت با ما کمت يفاصله ... ورد خواند يشتریبا سرعت ب. گرفت

 .بالکون را پر کرد يکل فضا شهیخرد شدن ش يصدا. دیزد کوب یکه پسش م ینامرئ ي وارهیبه د

 :دیپرس یمشابه راسل کرده بود، از نه شخصِ خاص یو همان طور که اخم ستادیانگس ا

 بود؟ یاون چ-

 وارهیخودش را به د گریبار د کیهاله . چشمانش بود ي رانهیتر از برق شر ریراسل چشم گ يدندان ها درخشش

 .کر کننده بود شهیخرد شدن ش يصدا... دیکوب ینامرئ ي
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 :دیو ترسان پرس یعصب انگس

 افته؟ یداره م یچه اتفاق-

 شهیخرده ش يتوده ا يدارد رو نیسنگ يبا قدم ها يبود که مرد نیدرست مثل ا. خرد شدن يباز هم صدا و

 یِنامرئ واریکه محکم به د نمیتوانستم آن هاله را بب یم. دیخرد شدن به گوش رس يباره صدادو....رود یراه م

 يکه با عجله ورد ها دمیشن یراسل را هم م يصدا. خواست وارد شود یزد و م یگوش انگس ضربه م کینزد

به درون  اهیس ينا معلوم و وارد شدن جادو یمکان يبر رو شهیش ختنیفرو ر يصدا. خواند یپشت سر هم م

 .هماهنگ شدند گریکدیگوش انگس با 

 هیتک واریشد و سپس تعادلش را از دست داد و دستش را به د جهیسرگ هیشب یدچار حالت ،یناگهان یلیخ انگس

 :سرش را بلند کرد و گفت یناگهان یلیبود و سپس خ تیدر آن وضع يا هیچند ثان. داد

وارد شدم  یمن ک ره؟یم جیچرا سرم گ! اوه...شهیداره شروع م یرقص سلطنت. نیایاومدم بهتون بگم ب! راسل-

 .داخل نیایب. شم یم وونهیفکر کنم دارم د! الیخ یب...دمیکه نفهم

چهره اش . دیکش شیلب ها ينگاهم کرد و زبانش را رو. زد نگاه کردم یم شخندیبه راسل که داشت ن ناباور

انگس که از بالکن خارج شد، راسل آب دهنش را تف کرد و  .بود که در هم رفت شیلب ها ياحتماال از طعم رو

 :دیپرس دیساب یهمان طور که با شدت دستش را به زبانش م

 قدر بد مزه بود؟ نیچرا ا-

 میصحبت برا يقدرت برا يذره ا یکه حت یندانستن شانه ام را باال انداختم و همراه راسل، در حال ينشانه  به

درباره  يزیبا سرعت اتفاق افتاد که نتوانستم از راسل، چ زیآن قدر همه چ. ارج شدمنمانده بود، از بالکن خ یباق

 ...بپرسم شهیخرد شدن ش يو صدا ینامرئ واریآن د

** 

 کیفقط اگر راسل . کردم یرا حس م شیپ قهیهنوز استرس اتفاقات چند دق. توانست آرامم کند یم یقیموس

دهانم را کنار گوش . کنم رونیسرم را تکان دادم تا آن افکار آزار دهنده را از ذهنم ب!! بلد نبود؟؟ یورد فراموش

 :راسل بردم و زمزمه کردم

 !بود یکارت عال-
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را دوست  ییکه تنها نیبا وجود ا-کردم یم ییتنها يهنوز احسا. دستم را محکم به دور بازوش حلقه کردم و

شود که با راسل در مورد اتفاق  یبر طرف م یام تنها زمان ییتم که احساس تنهادانس یم زهیغر ياز رو. داشتم

 .اورمیبته و توهش را در  گرید یدرون بالکون صحبت کنم و به عبارت کیرمانت

دو جام را در دستانش  الیخ یکه ب یدر حال بش،یعج يزشت و موها شخندیکه لورنزو با آن ر دینکش یطول

 .ظاهر شد دمید دانیکرد، در م یحمل م

انگشتان پهنش در دستانم  ي لهیرا که در دست راستش بود با باز کردن مشتم به وس یجام د،یما که رس به

درخشانش  يبا چشم ها. اوردهین يزیاو چ يتا به راسل نشان دهد که برا دیرا بالفاصله نوش یکیگذاشت و آن 

 :فاصله داد و گفت شیسبز رنگ است نگاهم کرد و جام را از لب ها دمیفهم یکه حاال م

هم که بهت داده هم  يزینخوردن چ ست،ین یپرنس کار درست و معقول هیکه رد کردن  نیعالوه بر ا-

به ظاهر ناخود آگاه  یبعد ناگهان تکان( ؟يایگستاخ به نظر ب يخوا یتو که نم! ادبانه اس یهمونقدر نامعقول و ب

 یخانم نیشما که برادر همچ يکه برا هدر واقع کار من هم دور از ادب) آشفته گفت یرو به راسل با حالت خورد و

 .اوردمین يزیچ نیهست

به  یرا صدا زد و به او گفت که جام شخدمتیاز طرف هر کدام از ما شود، پ یکه منتظر جواب نیهم بدون ا بعد

 يآخرش برا. که در دستم بود گرداند یمن و جام نیکه رفت، لورنزو مدام نگاهش را ب شخدمتیپ. راسل بدهد

بار مثبت، خالص شوم، جام را کامال  تاداشت  یبار منف شتریاش که ب يپر از کنجکاو ينگاه ها نیکه از ا نیا

 يوردم و آن را روقورت دادن را در آ ياز آن خورده باشم، ادا یبه لبم چسباندم و بدون آن که قلپ یشینما

 .گذاشتم وارید یسنگ يطاقچه 

راسل  يرا به بازو میها و حرکت راسل مجبورم کرد که بازو سمانیاز آن ر یو کمردرد و پهلو درد ناش یخستگ

بود راسل تعادلش را از دست بدهد اما بعد  کیلحظه نزد کی. اندازمیاو ب يدهم و نصف وزنم را رو هیتک

 .دیهم کش يرو تیاز عصبان یحاک یرا خارج از هر حالت شیخودش بازگشت و دندان هابالفاصله به حالت ثابت 

 اتیبه چرند میمجبور بود. میقرار داد شو کیکه مانع بسته شدن  میخواست ینه من و نه راسل نم بدبختانه،

 :میپرنس لورنزو گوش ده

 د؟یمون یم نجایا ای دیشما فقط مهمون-

 :شدم تا راسل جواب دهد منتظر

 !میمون یم...نه-
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 :لورنزو مرا خطاب قرار داد. کردم یرا از صورتش پاك م شخندیقدرتش را داشتم، همان لحظه آن ن اگر

 .بلند تره دمید میکه تو زندگ ییبانوها شتریقدت از ب-

 !بزرگ شدم ریمناطق سرد س يکه من تو نهیبه خاطر ا دیشا-

 يآب و هوا راتیاز تاث يزیهم من بودم که چ دیشا ای. آورد یسر در نم یمیاقل اتیجور چرند نیاو که از ا اما

 :دیدانستم؟ خند یرشد نم يسرد بر رو

 ن؟یتو و برادرت چند ساله ا! ام نداره یاما فرق. قانع نشدم-

نکردم و نگاهم را  ییاعتنا. کند نظر مارا به خودش جلب کند یم یداد که به شدت دارد سع ینشان م سواالتش

 :دیچیدر گوشم پ شیرقصان وسط سالن دوختم که دوباره صدا تیبه جمع

 چند سالته؟ یگفت-

 يبرا یقینفس عم! احتماال بله...واقعا حق داشت که ما را آزار دهد؟ ایدرست است اما آ نیا! شاهزاده بود کی او

 :و گفتم دمیکنترل بر اعصابم کش

 .سن دارم یسال و چند ماه 15من ! نگفتم، قربان-

 ت؟و برادر-

 :جواب راسل منتظر نشستم یندادم و در پ یجواب نیهم يدانستم، برا ینم

 .سالمه 18من هم -

 !را از دست داده ام يتولد رایفکر کنم اخ... خب! ساله بود 17سال؟ قبال که  18

 ن؟یاومد نجایبه ا یشما چه زمان. سال قبل بود 1اومدم، حدود  نجایکه ا یقبل يدفعه -

 :ادهم راسل جواب د باز

 .ماهه 6کمتر از -

 ؟يتو ازدواج کرد(!) نیکاتر یراست...طور نیکه ا-

 :با خودش کرده بود؟ پاسخش را دادم ياو چه فکر. زدم و همزمان اخم کردم پوزخند

 !معلومه که نه...نه-

 نامزد؟ معشوق؟-

 :گفتم د،یرا که با يزیگفتم؟ چ یم دیچه با...یکی نیا...خب

 جواب بدم؟ دیبا-
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 یخوش و بش م یاشراف يبانو کیراسل برداشتم و با عجله به سمت انگس که داشت با  يام را از بازو هیتک و

انگس را از او قرض گرفتم و بعد از رفتنش به انگس  بارو،یز ياز آن بانو يمختصر یبا عذر خواه. کرد رفتم

 :گفتم

 اون پرنس چه مرگشه؟-

 :ترسان جواب داد انگس

 .پرنسن شاوندانیاز خو نجانیکه ا ییمهمونانصف ! مراقب حرفات باش-

پرسه که  یسوال م یتحملش واقعا مشکله و کل... هیفضول و از خود راض يادیاون ز. خوان باشن یم یهر ک-

 !به اون نداره یربط

 .پرنسه هیکه اون  نهیا لشیدل-

 :گفتم يتند به

 یلیگفت که اون خ یم شمیکه اومده بود پ یاطیاون خ! من يمردم خودش پرنسه، نه برا ياما اون برا! درسته-

 نیکنه، ا یعوض م مشویتصم یراحت واسه هر اتفاق یلیاومده و خ يقرار داد تجار هیبستن  يو برا هیدمدم

 درسته؟

 !متاسفانه بله-

حال هم  نیدر ع. از بستنش منصرف بشه یکس ایقرار داد به خاطر من فسخ بشه  هیخواد  یمن دلم نم. نیبب-

 .چرندش رو تحمل کنم يو سواال ختشیبد ر يم اون لبخنداتون ینم

 يمعامله  هی نیچون ا ،یتحمل کن دیتو با. هیاتیح هیقض نیا. افتهیبشنوه، ممکنه جنگ راه ب یاگه کس! سیه-

 .زهیر یبه هم م زیسود آوره و در صورت به هم خوردنش، همه چ

 !دور نگه دار اروی نیفقط منو از ا! بــاشــه! بـــاشــه-

 :زد تشر

 !نیکاتر-

صورتم گرداند و  يرا رو شیانگس چشم ها. باال بردم میتسل يرا به نشانه  میشدم و فقط دست ها ساکت

 :گفت

 .یشیم شونیامپراطور يبه ملکه  لیتبد ،یاگه باهاش ازدواج کن. از تو خوشش اومده دیشا-
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از  ریبه غ یکه آن پرنس هر کس ی، البته به شرطپرنس بود کیالس زدن با  يبرا يزیوسوسه انگ شنهادیپ

را تا به تار  شانیموها دیکه در برخورد اول دوست دار ییاز آن ها یکیتا حاال با . حال به هم زن باشد يلورنزو

 .از آن هاست یکیخب لورنزو هم  د؟یبرخورد کرده ا د،یبکن

 .فکرش هم ناراحت کننده اس یحت! نه، اصال-

 !مقام...پول؛ثروت. برات هست ياونجا سرنوشت بهتر. بهش فکر کن-

 .هیکنه، جواب من منف يازم خواستگار.)...لحظه به شک افتادم کی(اگه خودش هم شخصا  یحت! الیخ یب-

 :کرد تیها هدا یدنینوش زیتکان داد و مرا به سمت م يسر ن،یریش يهمراه با لبخند انگس

 .یون مخصوص دربار ما بنوشاز همون معج یتون یم نجایا-

 یم یدنینوش نیاز ا تیمسموم ينه؟ هنوز هم سر ماجرا ایشک کردم که بنوشمش . را به دستم داد یجام و

قطره که تمام شد، زبانم را  نیتا آخر... داشت يمحشر يمزه ! شیآخ. دمیکردم و جام را نوش لکسیر. دمیترس

 :گفتم دنیآه کش هیشب ییو با صدا دمیکش میدندان ها يرو

 .فوق العاده بود-

سپس تا کمر خم شد و دستش را به سمتم دراز کرد و . گذاشت زیم يبا لبخند جام را از دستم گرفت و رو انگس

 :گفت

 !نید یدور رقص رو بهم م هیافتخار  ن،یکاتر زهیدوش-

 :کردم و گفتم زیرا ر چشمانم

 !ستمیبلد ن يزیچ هاپ پیو رقص ه یالک يمتاسفانه من به جز تکون تکون ها-

 ؟یچ پیه-

 .رقصم یآره باهات م. یچیه-

در حال تکان دادن خودشان بودند که ما هم  یزوج اشراف يسر کیوسط سالن . دستم را در دستش گذاشتم و

گذار  ریهمه تاث نیلبم، ا يرنگ قرمز بد مزه برا کیساده و  شیآرا کیدانستم  ینم. میبه جمعشان اضافه شد

 کیو انگس از من درخواست رقص کند و ملکزاد ! اهم اهم...شب راسل کیکه در  يطور. خواهد بود

 ينداشتم و همه اش زاده  يریچشم گ رییدر هر حال هنوز هم معتقدم که تغ. دیایاز من خوشش ب يامپراطور

 .است شانیذهن مردان و هورمون ها
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. مضحکش تکان بخورم يا تکان خوردن هابعد هم مرا وادار کرد که ب. کمرم قرار گرفت يدست انگس رو اول

 :دمیاز انگس پرس. گهواره بود هیرقص درست شب نیحس ا

 .داشت يشادتر يرقص ها یقبل یمهمون-

 .آروم دوست داره يو رقص ها یقیکه پرنس موس نهیبه خاطر ا-

 :خودم را گرفتم ياما جلو» !قشیپرنس و عال يگور بابا«:میبگو خواستم

 .مهمونا خوابشون گرفته باشه يرسه همه  یبه نظر م-

 :آرام تر اضافه کردم و

 !من نیهمچن-

به لورنزو نگاه  یسنگ يکشان به سمت راسل که با چهره ا ازهیانگس را از کمرم جدا کردم و خم يدست ها و

 زیرا ر شیرا کج و کوله کرد و با ابرو به لورنزو اشاره و چشم ها شیمن لب ها دنیبا د. کرد رفتم یم

 .ستمیمنظورش چه بود؟ من که زبان اشاره بلد ن.کرد

فکر کنم خودشان . سالن رفتم يگوشه  یقیرا کج کردم و به سمت گروه موس رمیمس. از تاسف تکان دادم يسر

 .زدند ینم يلبخند نیدادند و کوچکتر یآمد؛ چون مدام سرشان را به چپ و راست تکان م یهم خوابشان م

 .رمیرا ازشان بگ شانینا آشنا يتوانستم سازها یهم م نکنم با اعمال زور فکر

*** 

آن  يهنوز هم صدا. سر خوردم نییدادم و رو به پا هیآهسته به تختم تک یلیخ. چشمم را ماساژ دادم يها گوشه

بلکه حداقل آن صدا خفه  میبکو واریدوست داشتم سرم را به د. شد یکسل کننده در مغزم پخش م یقیموس

 جیبه جز گ يدرد چیراسل که تمام طول شب آن را به کار برده بود، به ه ینیفرا زم يبان اشاره ز. ردیخون بگ

 .شدنم نخورد

 دیکه کل نیقبل از ا. بلند شدم و به سمت در رفتم. آمد که در اتاقم را پشت سرم قفل نکرده ام ادمیلحظه  کی

 :که گفت دمیراسل را شن يرا در قفل بچرخانم چند ضربه به در خورد و سپس صدا

 .داخل امیبذار ب! کت،منم-

راسل باز کردم وخودم به  يشمارم را پاك کردم و با آرامش در را برا یب يها ازهیحاصل از خم يها اشک

 :دیراسل در را پشت سرش بست و پرس. دمیسمت تخت رفتم و دراز کش

 ؟يدیخواب-
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 :بسته گفتم يچشم ها با

 .شونزدهم بود ییو برات باز کرد، روح لوکه در یاون. دمیآره خواب-

 ؟یکن یلباساتو عوض نم-

 .خوام بخوابم یزود بگو، م ؟يکار دار یچ. ولش کن-

خودش  يسنگ کف، جا يرو شیکه تق تق چکمه ها نیبعد از ا.دمیشن یقدم زدنش در طول اتاقم را م يصدا

شد داد، شروع به صحبت  یآتش شکسته مرنگ  ینارنج ياخگر ها دنیترک يداد که تنها با صدا یرا به سکوت

 :کرد

 ...که تو بالکن افتاد یدر مورد اون اتفاق... یدون یم-

 گه؟یهمون ماچه منظورته د-

 .من بود ي هیمنظورم مقاومت انگس در مقابل ورد سا! نــه-

 :را باز نکردم و در همان حالت گفتم میها چشم

 خب؟-

 ...داره دیخورش يمهره  هیبه نظر من اون -

 ؟یچ یچ يمهره -

بر  دیسف يجادو یکل. شده ادهیروش پ دیسف يجادو یکه کل دیمس به شکل خورش کهیت هی. دیخورش يمهره -

اون قدر  اشونیتا ازش وجود داره که بعض 13بود که فقط  عهیشا م،یتو بعد خودمون که بود. هیسا يجادو هیعل

 .فاعند یهم ب اءیجابجا کردن اشمثل  يدر مقابل ورد ساده ا یشدن که حت فیضع

 کرده؟ داشیپس اون از کجا پ-

 یدونه، که اگه م ینم یچیاون سنگ ه ییدونم که خود انگس هم در مورد کارا یم نویفقط ا...دونم ینم-

اون . داد یکنار گوشش عکس العمل نشون نم شه،یخرد شدن ش يدونست اون طور متعجب در مقابل صدا

قبال مال  انگس دیکه مهره خورش نیا ای ادهیکه هست قدمت اون سنگ ز یهرچ. رو من شکستم یدفاع وارید

 هیسا يدست جادوگر ها يآورده و جلو یدر م يبوده که همش احمق باز) خودم ادآوردی(مخ  یکله شق ب هی

 .دهیپلک یم

 .دوستش داشته یلیاون مهره رو بهش داده که خ یکی دیاصال شا... جالبه-

 ...و حاال. مینکن کیرو درامات هیضق ایب-
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 ؟یحاال چ-

 !»همون ماچه« ،یهمونطور که گفت ي هیبه قض میرس یم-

 ؟...و-

که مثل من  یخواست با کس یم یکی یها و کتاب ها وقت لمیدر اکثر ف. که او نشسته دمیفهم. تکان خورد تخت

 .نشست یبود م دهیکه او دراز کش یتخت يرو ایزد  یکنارش زانو م ایصحبت کند  يجنازه وار افتاده، جد

متاسفانه ... » ماچ«که آن  نیدر مورد ا يخواستم به خاطر دو جمله حرف جد ینم. را بسته نگه داشتم چشمانم

 :دمیراسل را شن يصدا. بوده، خوابم از سرم بپرد یکامال اتفاق

 ...که نیو ا-

بار،  کیو تنها و تنها همان » ماچ« بار کیبعد از  ینبود که حت يزیچ ش،یمعمول لب ها ریغ حرارت

 .فراموششان کنم

 .زنده کرد میرا برا شیلب ها يو دما شبید يبعد انجام داد، خاطره  ي هیکه ثان يکار

 یخون به شدت به درون سرم پمپاژ م. يگرید زیبه خاطر شوك و تعجب باال رفت تا هر چ شتریقلبم ب ضربان

شخص  ياما بستن چشمان خودم، برا! او چشمانش را بسته بود. کرد یمغزم را پر م يو خم ها چیپ نیشد و ب

 ...نمود یم يخودم، کار دشوار

 !زدم یبه او زل م ده،یند يمثل دختر ها دینبا. را بستم میپلک ها يزود به

کرد  یرا مرتب م شیکه لباس ها یدر حال. تخت بلند شد يکرد و از رو يمودبانه ا يبعد، راسل سرفه  قهیدق 5

 :اش گفت یشگیهم شداریطرف در رفت و با لحن ن به

 .نجایا امیمن م ایاتاقم  ایتو ب ایصبحا . شهیبه بعد صبحونه تو اتاقامون سرو م نیگفت از ا یانگس م-

 :کردم و گفتم زیرا ر میرا طرف راست صورتم جمع کردم و چشم ها میها لب

 ادتی،يبد ادیبهم  هیسا يکه ورد ها يتازه بعد از صبحونه هم تو قول داد...خوام بخوابم یمن خسته ام و م-

 که نرفته؟

 !نع-

 .باال انداخت و بعد از خروجش در را پشت سرش بست میبرا ییدر را باز کرد و ابرو و

 چیبار ملحفه پ نیو ا تکاندم، در را قفل کردم و دوباره برگشتم یکه خودم را م یاز جا بلند شدم و در حال خسته

 ...را بستم و میشده چشم ها
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 !خرررپفففف

 .دمیند یکیرمانت ایعاشقانه  يایرو چیدر خواب ه متاسفانه

******** 

زدم و  میدر جا یبه آن تق تق اعصاب خرد کن، غلت تیاهم یاما ب دم؛یکه به در خورد را شن يضربه ا چند

 :دمیرا شن یکس يبار صدا نیا. دمیصورتم کش يملحفه را رو

 بذارمش دم در؟. براتون صبحانه آوردم! بانو-

را هم  شیکلمه از حرف ها کی یشد، حت یکه هنوز هم در ذهنم پخش م یقیموس يبه خاطر صدا قتشیحق

 :گفتم يخواب آلود يبا صدا يزیاما به طور نا خودآگاه و غر. دمینفهم

 .بذار-

 .هم افتاد يرو میباز هم پلک ها و

****** 

 .کرد داریراسل بود که مرا از خواب ب يار نور سر ظهر و صداب نیا

 ؟!ـنین؟کـاتـریکت؟کاتر-

. که همان لحظه، رگ کمرم گرفت دمیرو به باال کش شانیها چهینرم کردن ماه يشدم و دستانم را برا بلند

قفل در را باز . دمیرا پشت سرم کش میرفتم پاها یکه به سمت در م نیدست به کمر بلند شدم و همزمان با ا

بود که راسل با من  يمسخره ا یشوخ! دمیرا که راسل بنامند،ند يموجود چیدر را باز کردم ه یکردم و وقت

 :کرد گفتم یم دایکه در راهرو انعکاس پ يبلند يبا صدا. کرد

 !مسخره يِمزه  یب-

وسط اتاق،  ن،یزم يرو. در را پشت سرم بستم. افتاده بود برداشتم  میپا يرا که جلو ییخم شدم و ظرف غذا و

کاسه سوپ در  کیکاستارد و  هیشب يزیشده و چ اتیکه نان ب ییغذا ینیبه س یچهار زانو نشستم و با گرسنگ

 .آن بود نگاه کردم

مشغول . کردم در زمان خودمان بود برداشتم و درون ظرف سوپ فرو يمالقه ا هیشب شتریرا که ب يفلز قاشق

 یم. مواجه شدم اهیس ياز هاله  یسرم را بلند کردم، با هجوم یوقت. خم بود نییسرم به طرف پا. خوردن شدم

که درون  دمیرا د يدیرا برداشتم که کف سف يقاشق بعد! که فکر کردن ندارد نیکار راسل بود؛ ا!شناختمش
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بود، عقب  زانیکه از دهانم آو یرا با زبان ینیانداختم و س ینیس يبا تهوع قاشق را تو. زند یقاشقم قُل م

 ...دیچیپ یم انمیعر ينگاه کردم که حاال داشت دور ساق پا اهیس يبه هاله ها. فرستادم

 !نمیکن بب صبر

با . به خودم نگاه کردم. انیعر يبودم، نه با ساق پا دهیخواب شبید يمن که با همان چکمه ها ان؟؟امایعر

که  یموقع ،یمرحوم مادربزرگ ناتال يبود که دختر عمه  یهمان لباس. ه تن داشتم نفسم گرفتکه ب یلباس

شل و  دیسف يها نیسر آست ماندار مسخره و منفور و ه نیهمان دامن چ. درون تابوت خفته بود به تن داشت

مجموعه  ریز نیتر نییاز پا یکیدر  یلباس حت نیاما ا. به مد و مشتقاتش نداشتم يعالقه ا. بودم یعصب. ول

 !مدل شلوار هم بدتر بود کی دنیباره پوش 10از  یحت! گرفت یمد و فشن هم جا نم يها

به  یمو، نگاه يدر هم گره خورده  يطره ها انیکردن انگشتانم م ریبا گ. رد کردم میموها نیرا محکم ب دستم

که اکثرشان به دو شاخه  یختیر یب يشده از تار موها لیتشک! سوخته يو قهوه ا يفرفر. انداختم میموها

صورتم . خودم را نگاه کردم. دمیاتاق دو يتو يقد ي نهیبلند شدم و با عجله به سمت آ. شده بودند میتقس

 يجوش ها...بود و البته يفرفر يشده بود، همان موها دایکه پ يتنها فرق عمده ا. همان بود؛ بدنم همان بود

 یبه خودم نگاه م نهییوحشتزده در آ. متر صورتم ظاهر شده بودند یمتر به سانت یکه در سانت یبزرگ نیچرک

از  غایاما در. نهیبه آ گریبار د کی م،یبه خود واقع گریبار د کی نه،یبه آ بار کی م،یبار به خودم واقع کیکردم، 

 يجوش ها يدم و روانگشتانم را آهسته باال بر. ها توهم است نیا يکوچک که نشانم دهد همه  ينشانه  کی

 نیا...! اول ارحسشان هر دفعه همان قدر تهوع آورد بود که ب...سه بار...دو بار...بار کی دم،یحال به هم زن کش

ها  نیا يشدند؟ راسل کجا بود؟ اگر همه  یم دهیهنوز داشتند به سمت من کش یبا چه هدف اه،یس يهاله ها

 .دیسر او باشد، هرگز او را نخواهم بخش ریز

 ؟يدیچرا جواب نم ن،یکاتر! نیکاتر+

 :داشت یبر م فشیکث يباز نیدست از ا دیکجا بود؟ هر جا که بود، با راسل

 .کننده اس ،مشمئزیکن یباهام م يکه دار ییکارا! راسل تمومش کن-

 من؟ ؟یک+

فرو  میموها نیصورتم برداشتم و ب يکرد؟دستانم را از رو یم دایها، اکو پ واریبود که از د یچه کس يصدا نیا

 :غرش گفتم هیشب يکردم و با صدا

 .يکردن من انتخاب کرد تیاذ يراه رو برا نیبدتر!موها افتضاحه نیا-
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 .نمیپاشو بب! پاشو ؟یگ یم يدار یچ+

 ؟يسر من آورد هییچه بال نیا! یکه هست یهر ک! لعنت بهت-

 ؟یکن يقدر مهمن که به خاطرشون نقش باز نیغذاها ا نیا+

 :اتاق و به اطرافش نگاه کردم و گفتم يگشتم به سو بر

 ؟يشد میکه قا ییاز هر جا رونیب ایب. خودتو نشون بده-

 .يکاسه سوپ،دعوا راه ننداز هیهمه به خاطر  نیو ا یچشمات رو باز کن هیفقط کاف. ستادمینادون، من جلوت ا+

 گفت؟ یچه داشت م یعنتل يصدا نیپس ا. چشمانم را باز کنم؟ چشمان من که باز است چشم؟

 !یمون یبرم و تو هم گرسنه م یدارم، م یغذاهاتو بر م ،یاگه بازشون نکن+

 يدر جلو یینمایس لمیدر کمال تعجب، انگار که ف. را باز کنم میفرض يپلک ها المیکردم در خ یسع! هاه

بودند اما  نیزم يدستم رو يو کاسه ها جلو ینیهمان س. گرفت يگریشکل د ایچشمانم تمام شده باشد، دن

 میرو يجلو یکس يپاها. يفرفر ياز آن موها ياز آن لباس شل و ول و زشت بود و نه خبر ينه خبر گرید

که ابلهانه  ییقرمز کمرنگ و چشم ها يلب ها د،یبه پوست سف دمیدنباله اش را گرفتم و رس. بود ینیکنار س

را تکان داد و من در  شیراسل لب ها. قرمز بود يدسته مو کیآن ها هم،  يباال تر از همه . شده بودند رهیخ

 :آوردند یها از خودشان در م وارید شیپ یقیکه دقا دمیرا شن ییصدا ،یکمال شگفت

 ؟یصدات کردم، چرا درو پشت سرت بست یوقت-

 !زده بود بتیچون غ-

بود و  سادهیستون وا هیچرا پشت  دمینفهم. سر و ته بهم زد یب يحرفا يسر هیچون اون سربازه صدام زد و -

 !زد یحرف م ایو اقاق ایمگنول يداشت از گل ها

مرده تنم بشه و موهام به  هی يتا لباس ها يبه سرم آورد ییبال هیبعد تو  میکه ندون یبه شرط هیداستان جالب-

 .ادیدر ب يشکل مسخره ا

-دونم؟ یکردم که خودم نم يکار نیهمچ یمن ک 

 ؟يبود دهیرو د نیون لباس تدفاصال تو از کجا ا-

 :را در حدقه گرداند شیها چشم

 ؟يزد یحرف م یدر مورد چ يدونم تو دار یمن اصال نم-
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که کل اتاق رو پر  يا هیسا ياون جادو ها ای ؟یسوپه که قُل زد چ نیپس ا ؟یباف یچاخان به هم م يدار-

 کرده بودند؟

 یب يغویج غیدخترِ ج هیواسه  هیهم به توج يازینکردم و ن يکار چیگم من ه یدارم م ؟يشد وونهید ای یابله-

 .مغز ندارم

 پس اونا چرا اتفاق افتادن؟! هه-

 ا؟یچ-

کار خسته کننده و خواب . دهم حیتوض شیرا که افتاده بود برا یاخبار، تمام اتفاقات ندگانیمجبورم کرد مثل گو و

آخرش . کنم فشیآب و تاب تعر یابم نبرد، با کلشخصا خو- که خودم نیا يبود و من هم مجبور شدم برا يآور

فکور شده بود نگاه  يمجسمه  هیشب هبه راسل ک یچشم ریز. دمیتشک دراز کش يکردم و رو يهم دهن دره ا

 :کردم

 گذره؟ یتو سرت م یچ-

 شروع شد؟ یاز ک. يدچار شده بود يا هیتهوم سا هیکه تو به  نیا-

 .خوردم یداشتم سوپ م-

 سوپ؟ نیهم-

 !آره-

 آوردش؟ یک-

دختره آوردش و  هیبودم  يداریتو خواب و ب یفکر کنم که وقت...فکر کنم...اممم...بذار فکر کنم...دونم ینم-

 .خودم بهش گفتم که بذاردش یعنی. گذاشتش پشت در اتاق

 ه؟یچ يا هیتوهم سا یدون یم...تونستن مسمومش کنن یراحت م یلیپس خ-

 !نــه-

 یحت ای يکه دوست ندار ینیب یرو م ییزایچ شونیکه خورد نیخونن و بعد از ا یورد م تیدنینوش ایغذا  يرو-

تو . ياریبه سر خودت ب ییبال هیو  یبزن بیکنن تا به خودت آس یم تتیاون قدر اذ زایچ نیو ا ياز اونا متنفر

. کشه یخودشو م -درست مثل تو– شدهکه مسموم  ینباشه، اون یعنصر خارج هیاکثر مواقع هم اگه دخالت 

در حال  ای يکردم، احتماال تو االن مرده بود ینم دادیرو سرت داد و ب یو کل شتیاومدم پ یاگه من نم یعنی

 ...خور یم ارنیرو که برات م يزیچرا هر چ...يکردن خودت بود زیحلق آو
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 :ودند گفتزده ب رونیکه تا آخر از حدقه ب ییبا چشم ها. دیحرفش را بر ي هیبق و

وجود  یعنصر خارج چیخواست منو، تعمدا اونجا نگه داره تا دخالت ه یاون م...که تو راهرو بود ياون سرباز-

 !یخودتو بکش-خودت یعنی ،یکشته بش ینداشته باشه تا تو به راحت

 يراجع به حرف ها يزیتا به حال چ دیزد و من هم نبا یحرف م »زیمتخصص همه چ« کیمثل  شهیاو هم چرا

 :و گفت دیدر هوا پر یباشم؟ با خوش حال دهیاو شن

 .شناسمش ینمش،میبه بعد هر جا بب نیاز ا. میدیهامون رو د بیاز رق یکیپس ما -

 بود؟ یکه چه شکل یبه منم بگ یتون یم-

 !ياریکه بگم احتماال از تعجب شاخ در م نویا-

 :داد یرا آرام تکان شیلب ها يدیپل شخندیبا ن. شدم رهیبهش خ منتظر

 .کوالسین-

بهم  یکیو انگار که شوك الکتر یناگهان. را که پشت سرم بسته شده بود را با کف دستم لمس کردم میموها

 :زدن گفتم غیج هیشب ییو با صدا دمیوصل شده باشد از جا پر

 !فرق داره هیدونستم که اون با بق یم! دونستم یم! دونستم یم-

 .دیخند راسل

 !شگویبه تو خانم پ نیآفر-

 :دمیقبل برگشتم و پرس ي هیحالت چند ثان به

 م؟یکار کن یچ-

 :در فکر فرو رفت و به حالت زمزمه گفت راسل

 !به زور یشده حت م،یکش یم رونیکه باشه ازش ب یو هرچ میانداز یم رشیگ مش،یدیهر وقت د-

 اممم راسل؟...جالبه-

 هوم؟-

 فاصله انداختن؟ دمونیدو بازد نیروز ب 3چرا -

 .دونه یاون بهتر م. از انگس بپرس ؟یپرس یچرا از من م. دونم ینم-

 :از اعماق قلبم گفتم یصداقت با
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 یده و سع یجواب نم یسوال چیبپرسم؟ انگس که کال به ه یاز ک دیخب با. یدون یرو م زایچ شتریچون تو ب-

 ...ها پنهان بشه یکیتار نیکنه ب یم

به  يبه من چه که او عالقه ا. الیخ یآه ب! یاز خود راض دیپل! بیعج دیپل! بد نه دیپل. سرشت شد دیپل صورتش

 :گفتم يخودم شکلک در آوردم و با لحن خسته ا يبودن دارد؟برا دیکدام نوع از پل

 .رو هم با خودت ببر یلعنت يغذا ها نیا!برو گهیحاال د-

 :دینگاه کرد و پرس ینیسوپ درون س يکاسه  به

 !اش هم تهوع آوره افهیق ؟ینگاه کن يبد مزه ا زیچ نیبه همچ یحت یچطور تونست-

را  یکردم مالحت یسع! نثارش کنم يدیحاال نوبت من بود که لبخند پل. اش افتاد ینیب يقلمه  يرو یچروک و

 میپاها يرا برداشتم و رو ینیس.بودنم کنم دیپل یبود که هرگز در لبخندم وجود نداشت،چاشن یسال 15که حدود 

 :گذاشتم گفتم

اش  افهیمن به ق...خب...در واقع...خوشمزه اس و! خوردمش یاالن هم م نیگه جادوش نکرده بودن، هما-

 .ندارم يکار

 :ادامه دادم ردیرا بگ میزدم تا کوتاه شود و کمتر دست و پا یدامنم را گره م نییکه پا یبلند شدم و در حال بعد

 !که ببره آشپزخونه یکیدم به  یم نویرم ا یحاال هم م-

که خارج شوم تذکر  نیدر را باز کردم و قبل از ا. برود میرا چند بار در چکمه ام چرخاندم تا خوب به پا میپاها و

 :دادم

 ،درویاتاق رو ترك کن یهم خواست ین،وقتیبب نجایهم ینیبب يخوا یکه م یبا خودت نبر و هر چ يزیلطفا چ-

 !پشت سر خودت ببر

 :پر از امواج خنده گفت يصدا با

 رو کش نرم؟ يزیمثل خودت نباشم و چ یگ یم يدار-

 .فکر کن آره-

 یسر و ته یب يمکالمه  نیکه قصد خودم و راسل از آغاز کردن چن دمیوقت نفهم چیاتاق را ترك کردم و ه و

 چه بود؟

******** 
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 يوزناك بهارس يهوا. رفت یم نییخورد و باال و پا یتاب م بمیدر تعق یدامنم بعد از برداشتن هر قدم ي گره

به گشت  دمیشد لیم. داد یپر نشاط و سر زنده کننده نشان م يزیرا به طرز اغراق آم -البته اواخر صبح–صبح 

همه  نیا نیاز خوك ها هم ب مراقبت -به قول راسل تهوع آور–کارِ  یحت. زدن در باغ ها به سراغم آمد

باال  يکه از لوله ا ختیر یب يآن گاو ها رینگاه کردن به ش یحت. آمد یجالب به نظر م تیاهم یب تیاشراف

که ! توانست لذت بخش باشد یهم م دیرس یکردن بود م رهیذخ يکه برا یرفت و در آخر به مخزن اصل یم

 مثل لورنزو وجود دارد؟ یبا امثال کسان زدندر سر و کله  يسرگرم کننده ا زیچه؟ چه چ

 یخنک میدامنم و نس نییکردم، تاب خوردن آن گره کلفت در پا یه حس ملحظ نیکه در ا یجالب يزهایچ تنها

 .کرد یرا منجمد م میرفت و پاها یدامنم م ریداد و ز یم ایدر يبود که بو

. نه به خاطر من. آمد یطرف م نیداشت به ا یکه سالنه سالنه و با لبخند ترسناك و زشت دمیرا از دور د لورنزو

 .رفت یحرکت اضافه و نا موجه در کنارش راه م یبود که با کم ییبایبود و حواسش به زن ز دهیهنوز مرا ند

که  ییاز همان مکان ها یکیمثال . کردم یم دایشدن پ میقا يجا کی يفور دیبا. به اطراف انداختم ینگاه

 .هستند يا بهیو مراقب عبور هر غر ستندیا یسرباز ها در آن خبردار م

 یتوانستم در تو رفتگ یم دیشا. دیرس یم نیداشت و تا کف زم يادیشده بود، طول ز ختهیآو به پنجره يا پرده

 ...سپردم یگوش م شدارشین يو دالورانه به حرف ها ستادمیا یبهتر بود م دیشا ای. شوم میپنجره قا

نفر در حد  کیتواند باعث شود که شما از  یهم م یمکالمه در حد احوال پرس کی یحت. دیکن نانیمن اطم به

 يشد، آن چهره  یاش باعث م یانسان ریغ ياما حرف ها و آن اداها. بود بایلورنزو ز يچهره . دیمتنفر شو یاعل

 .گرفته شود دهیناد نیریفرشته گونه و ش

 :زدم بیخودم نه به

 !وار رفتار کن کت زهیدوش-

پا و  کیکه نزد دمیاش را د یاشراف يها نیپوت. کور دامنم را باز کنم يکردم گره  یبا عجله خم شدم و سع و

آن زن  يکفش ها. شود و از آن جا برود الیخ یبه کارم ادامه دادم تا ب تیاهم یب. البته صورتم متوقف شد

را  شیگذشت تا صدا يچند لحظه ا. بود ستادهیمجسمه ا کیکه مانند  دیشد در کنارش د یرا هم م بارویز

 :دمیشن

 .ابراز عشق به من وجود داره يهم برا يا گهید يباال راه ها- بلند يها میاز تعظ ریبه غ ن،یکاتر-
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 یو سع ستادمیا میگره را باز کردم و صاف در جا. اشتباه گرفته بود يگرید زیاو خم شدن مرا با چ! یلعنت اوه

رفه را با چند س میصدا. بود يتالش کارساز. لبخند بزنم م،یبدون نشان دادن دندان ها زه،یدوش کیکردم مثل 

 :کردم و گفتم(!) صاف تر از حد معمول 

 .نمتونیب یخوشحالم که دوباره م! قربان-

 .یمن خوشحال يدوباره  دنیخوشحالم که از د-

آن –کرد و از عمد  کیصورتش را به صورتم نزد. کمربند و باالپوشش فرو کرد نیب يفاصله  انیدستش را م و

 :برادران مهربان گفت هیشب ییبا صدا -طور که من متوجه شدم

 ؟يشد ماریب. اس رهیچشم هات ت ریز-

 یتیانگشتش را در آب فرو کرده است، وضع ینه لباسش را عوض کرده و نه حت یکه بعد از مهمان یکس مسلما

واقعا به درد خورده  یدر پ یپ يسرفه ها نیا! ضمیچند سرفه زدم که نشان بدهم مر. بهتر از من نخواهد داشت

بردم  ینم یپ میبودن پلک ها رهیت بهگفت من هرگز  یبود که اگر خود لورنزو نم نیت خوب ماجرا اقسم. بودند

 :کردم ینم دایبودن پ ماریب يبرا یلیو دل

 به اتاقم بر گردم؟ دید یاجازه م. نا مساعده یسرورم، حالم کم-

 .دم یاوه البته که اجازه م-

 !قهقهه زنان بخندد دیبابا خنده اش به آن زن ساکت فهماند که او هم  و

که بهم داده  يکه از اجازه ا نیدادم و قبل از ا یرا تکان میرا درشت کردم و شانه ها میچشم ها. زدم لبخند

. دمیکه قبلش از آن آمده بود دو ییهمان جا یعنیدامنم را گرفتم و به جهت مخالف لورنزو،  نییشود، پا مانیپش

 .افتمیمثل لورنزو ب يخود یآدم ب ریگ دیدانستم که نبا یفقط م! روم یم یمهم نبود که کدام طرف میبرا

 يادیز يکم بود که انرژ يشاد غیج کیفقط ! مدرسه شروع کردم به سر خوردن کف راهروها يراهرو ادی به

 .بودم دهیرس یخروج يبه خودم آمدم که به راهرو یوقت. رمیزدنش را بگ يبرد تا جلو

و با حالت  نیپاورچ نیپاورچ. بود یبود و بزهکارانه، مشغول نگهبان ستادهیکه ا کوالسین دم؟ید یچه م! يوا

 :ام نلرزد گفتم نهیکردم از زور ستبر کردن س یم یکه سع ییترسناکم به سمتش رفتم و با صدا یتهاجم

 !تو یه-

 :دمیرا که به سمت من چرخاند کامال تعجبش را د چشمانش

 بله بانو؟-
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ثابت نشده بود و  زیچ چیاعتراف کنم که هنوز ه دیبا... خب. داند ینم زیچ چید، انگار که هکر یرفتار م يطور

است که ذهن راسل را از باز شدن درب اتاق من منحرف کرده  یبود که او کس نیا میدانست یکه م يزیتنها چ

در  يزیچ چیا او هرا قضاوت کند ام يزیندانسته چ دیگفت که انسان نبا یم شهیهم میمادر بزرگ پدر! است

 :دوختم و گفتم شینگاهم را در چشم ها. ستادمیا شیروبرو! مورد شک کردن و سپس قضاوت کردن نگفته بود

 چرا؟-

 :باال رفته گفت يابروها با

 چرا؟ یچ-

 ؟یمنو بکش يکرد یچرا سع-

 من؟-

 !درسته خود تو-

 :با کف دستم به عقب هلش دادم و

 .شم یبانو متوجه منظورتون نم-

 ؟یش یکه متوجه نم-

کار . فشار دادم یگردنش گذاشتم و کم يساعدم را رو. چسباندم واریپشتش را به د. به عقب هلش دادم شتریب و

 یسع. شدم یم یکی نیآن موقع بود که کامال با سطح زم! داد یکه به عقب هلم نم یبه شرط. نبود یمشکل

 :بود گفتم غرش هیکه شب ییبا صدا. کردم نگاهم را سوزاننده کنم

 ؟یراسل رو از اتاقم دور کن يکرد یپس چرا سع-

 !ادینم ادمی يزیمن؟ من چ-

از  ریغ! یگرم کن ایمگنول يدر مورد گل ها اتیچرند يسر هیسر برادر مو قرمز منو با  يکرد یسع...امروز صبح-

 نه؟یا

خانم به من  هی) در پس زدن من نداشت یسع يزیبه نفس نفس افتاده بود و به طرز شگفت انگ... (اما...اما-

من !...اهم اهم...ام عمل کردم فهیمن فقط به وظ. راهرو رو بپرسم يتو يدر مورد گل ها شونیگفت که نظر ا

 .کنم يرویدن پ یها بهم م يکه قصر یاز دستورات دینگهبانم و با هی

 :گرفته بود شیصدا. سرفه کرد يبا شدت مسخره و دور از باور و

 .شم یدارم خفه م ن؟یدستتون رو بردار نینتو یم-
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 .یپرده بهم نگفت یرو کامال ب قتیکه حق ینه تا زمان...شهینه نم-

 !یباور کن دیگم و تو با یرو م قتیدونم و دارم حق ینم يزیچ...من-

 يقانع کننده ا لیتوانستم دل یکردم نم یهرچه فکر م! شد یشده بود و دهانش پشت سر هم باز و بسته م کبود

 .میایکبود شدنش ب يبرا

 ؟یمنو بکش يکرد یچرا سع! هیچ قتیکه حق یبهتره بهم بگ-

 .خورم یقسم م. خبر ندارم یچیمن از ه-

و در آخر دست و . جهیسپس سرگ. ناگهان در شکمم احساس جوشش کردم. مظلومانه کرد يباز هم سرفه ا و

 يجلو ریتصاو. از آن همه فشار نماند زیچ چیدر آخر ه. بودکم شده  کوالسیگردن ن يفشار رو. شل شد میپا

 ...چشمانم کم کم محو شد و سپس

 ...دمیبود که شن يزیچ نیآخر نیزم يافتادن بدنم رو يصدا

هستم  یکنند من آن یآن ها فکر م دیشا ند؟یآ یسر من م ایبال يوقت بفهمم، چرا همه  چیه ستیقرار ن انگار

بودنم و به خاطر  فیبه خاطر دختر بودن و ضع دیپندارند، شا یمرا مخ اعظم م دیشا... دهم یکه دستورات را م

 .ندیآ یم شیپ میبرا ایبال نیکه بهم دارد ا يشدت عالقه ا لیراسل به دل کیتحر

آسفالت کردن دهانم  يمن زوم نکرده و قصد برا يرو ییبه تنها ،یعینرمال و طب یرونیعامل ب کی مسلما

 !اشتنخواهد د

******** 

 ؟يد یچرا جواب نم نیحالت خوبه؟ کاتر نیکاتر ن؟یکاتر-

که  يزیچ نیاول. باز کردم یحرکت ناگهان کیرا با  میدادم و پلک ها یسرد و سخت تکان نیزم يرا رو بدنم

 :دمیپرس. کرد ینگران نگاهم م یانگس بود که متعجب و کم دمید

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو؟ تو ا-

 ؟یکن یکار م یخودت دراز کش وسط راهرو چ-

 :دادم يجواب صادقانه ا. کرد یم جادیرا ا يحرکت سر و گردنم، درد بد هر

 !دونم ینم-

 شبید. در آورده ام نجایسر از ا يدانستم اصال چطور ینم! آمد ینم ادمی يزیچ...آمد یم ادمیکه  يزیچ نیآخر

 در تخت بودم و حاال وسط راهرو؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ٢٨٦ 

 :شانه انگس گذاشتم و با اتکا به او به حالت نشسته در آمدم يرا رو دستم

 نجا؟یمن چطور اومدم ا-

 ؟يکه مست نبود شبید-

 !به اتاقم رفتم مایمن مستق...نه-

را گرفت و کمکم کرد که بلند  میانگس بازو!يوا...یحت. اورمیرا به خاطر ب شبیتوانستم تک تک اتفاقات د یم

 :دیآهسته پرس. شوم

 ؟يصبحونه خورد-

 .ستمیاما اصال گرسنه ن. صبحونه؟نه-

 !حاال هم برو لباسات رو عوض کن. بخور يزیچ هیاما . باشه-

تکان دادم و شروع  شیبرا یخداحافظ يانگشتانم را به نشانه . دمیکش رونیدست انگس ب نیدستم را از ب بعد

بلند از انگس  يبا صدا جیو برگشتم و گ ستادمیلحظه به حالت سر خوردن ا کی. به سمت اتاقم دنیکردم به دو

 :دمیپرس

 اتاقم کدوم طرف بود؟ یراست-

 :کردم که یو من قدم زنان رفتم و در همان حال فکر م! دستش اشاره کرد راست با

 سر از وسط راهرو در آورده بودم؟ يمن چطور-

 ...مثال راه رفتن در خواب!!!دمیفهم یبزرگ م يزیآبرو ر کیهم با  دیشا...دمیفهم یوقت نم چیه دیشا

 !دیشا

******* 

 ...را در ذهنم داشتم یجیهنوز هم حالت گ. کردم ضیگرم تعو یپشم راهنیشلوار و پ کیرا با  میها لباس

چون باالخره آن درد . نداشت یتیکرد؛ اما اهم یدرد م یسرم کم. را شانه زدم میزمخت موها یچوب يشانه  با

 .رفت یکارش م یودن مزخرف پب جیگ نیاعصاب خرد کن و ا

 ...کرد یحاال فرق م ایقضا. بودم دهیتا به حال ند کمیرا از موقع به هوش آمدن فانتز راسل

شانه از دستم رها شد و با . معجزه بود کیاحساسش درست مثل ظاهر شدن . کرخت شد یبه طور ناگهان دستم

 .افتاد نیزم يسر و صدا و چند غلت رو
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. تخت نشستم يعقب عقب چند قدم رفتم و رو. و رفتن هزار سوزن همزمان در آن بودفر هیدستم شب طیشرا

 دیشا. داشتم یحس مزخرف. بمانند نیزم يرو میتخت خواباندم و گذاشتم پاها يهم پشتم را رو هیبعد از چند ثان

در را قفل ...باشد؟ اما من که ردهمرا جادو ک یکه ممکن است کس دیطلسم شده بودم؟ چرا زودتر به فکرم نرس

چند  يکند؟ صدا یو مرا دچار طلسم بد حال دیایدغدغه ب یقدر راحت و ب نیتوانست ا یم یچه کس. کرده بودم

 :دمیراسل را شن يآشنا يبرخور خبر دهنده به در و بعد صدا

 ؟ییکت، اون تو-

 .تو ایب!آره-

. فرو رفتن تخت را حس کردم. بسته شدن آن ياو سپس صد دیچیباز شدن در بود که در اتاق پ يصدا اول

 :دیچیبود در سرم پ ییبه الال هیراسل که شب يصدا

 کردن داشت؟ ریهمه د نیخالص شدن از شر ظرف ا هی ؟یباالخره برگشت-

 راسل؟ یگ یم يدار یچ-

 .که ببردش آشپزخونه یکیبه  يظرف رو بد يرفته بود-

حاال هم از اتاقم برو . يرو از خودت در آورد نایا ينکردم و مطمئنم تو همه  يکار نیوقت همچ چیمن ه-

 .ستیچون حالم خوب ن رونیب

 :گفت یعصبان نسبتا

 .باشه-

 بیقدر عج نیا زیچرا امروز همه چ. رفته بود و در با صدا بسته شده بود نیتخت از ب یبعد فرو رفتگ يا هیثان

 یبه نظر م یدم خبر ندارم؟ اما آن احساسات و اتفاقات کامال واقعواقعا مست بودم و خو شبید دیبود؟ شا

 ...دانم ینم! اَه. دندیرس

خورده بودم مسموم بوده؟  شبیکه د یدنیآن نوش دیشا! صبر کن....نزده بودم یدنینوش چیکه اصال لب به ه من

 یدر شکمم م يزیشد احساس کنم که چ یرفتند باعث م یکه در دستم فرو م ییو سوزن ها دیشد یسر در گم

 .جوشد

 ...کردم و سپس يدیشد یخواب آلودگ احساس

 !یکیتار

******** 
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 .درو باز کن نیا ایکت ب! یلعنت-

 کت؟-

 ؟ییکت، اونجا-

 !بازش کن-

 !دختر االی-

 برد؟ نیشود از ب یرا چگونه م یکیتار نیاصال ا ست؟یک گریکت د ست؟یچ يصدا نیا

 .نیکاتر-

 .افتادهیبرات ن یبذار باورم شه که اتفاق! کت باز کن-

! کار داشت نه من نیکت و کاتر يبه اسم ها یداشت در را بشکند، با کسان یکه پشت در بود و سع یکس هر

 ست؟یبرد ک یم نیکه داشت در را از ب یکس نیا یحت ای ست؟یدانستم اسمم چ یچون من اصال نم

چشمانم  يجلو یکیرود، تار یاعصابم م يوقفه دارد رو یب يکه گذشت و حس کردم که تق تق ها قهیدق چند

 نییرا پا رهیآن دستگ دیگفت که با یبه من م یحس. بردم و به سمت در رفتم نیاز ب یالیخ يجادو کیرا مثل 

 .بکشم

 يناباور. وارد اتاق شد تینبا عصبا يبالفاصله در باز شد و پسر. دمیکار را کردم و با ترس عقب پر نیهم

 :در نگاهش بود یبیعج

 ؟يکرد یتمام مدت حالت خوب بود و در رو باز نم-

 :دمیپرس جیگ

 ها؟-

 ؟ياریادا در م يچرا از صبح تا حاال همش دار ن،یکاتر-

 ؟یهست یتو ک ه؟یاون ک ن؟یکاتر-

 :چرخاند و گفت تیرا چند بار به حالت عصبان گردنش

 !ينگرانم کرد یکاف يبه اندازه !تمومش کن-

که خودم را  دیایخواست به سمتم ب دن،یرا به سمتم دراز کرد و به قصد در آغوش کش شیسپس دست ها و

 :دیدر کنارش افتاد و پرس یفیقابل توص ریبا خشم غ شیدست ها. دمیعقب کش

 !ام يکت،من کامال جد-
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 !روشناسم و نه تو  یرو م نیخورم که نه کاتر یقسم م. ام يمنم جد-

 کت؟-

 هستم؟ یخود من ک...گهیسوال د هیو ...شناسم یو البته کت رو هم نم-

 :مشهود بود شیدر صدا رنجش

 !رسه یهم جالب به نظر نم شیشوخ. نه-

 نه؟ ایهم داشتم  يا یدونم زندگ یاصال نم... دمتیند میزندگ يبار هم تا حاال تو کیمن . آقا نیبب-

 :داد و خودش را مخاطب قرار داد هیعقب رفت و پشتش را به در تک عقب

با روح دزد، روحش رو  یعنی...ذاشتم یتنهاش م دینبا! ...نه! ...نه...به اونم حمله کردن یعنی...به من حمله کردن-

 ... بره  ییذاشتم تنها یم دینبا... من بود  ریتقص... امکان نداره... نه... محبوس کردن؟

 :حرف زدنش با خودش شدم مزاحم

 !بهیعج یلیخ...نجایکجاس؟ ا نجایام و ا یمن ک یگب شهیم-

 :دمیرا شن دنشیآه کش يصدا

 .کَت! آه-

 نیکردم ا یآن قدر که حس م! ادیز یلیخ یلیخ. دوست داشت یلیپسر او را خ نیکه بود ا یکت، هر کس نیا

 :پسر بغض کرده

 ارهیروح دزد دخل منو ب هیداشت با  یکار کنم؟ اون سع یحاال چ...کار کرده؟ نه یبا روحت چ یاون مرد لعنت-

داشت جرم راسل رو حدس  یسع نیهمونجا که کاتر.روح دزد اشاره شده بود نیکتاب به ا لیدر اوا(

 !یلعنت...کت...بزرگ يخدا يوا! دنهیروحش کجاست؟ االن در حال عذاب کش)...بزنه

 :کردم لحنم آزار دهنده به نظر نرسد یسع

 .باشه افتادهیبراش ن یاتفاق دوارمیما...  ؟يدوستش دار...یلیخ-

عذاب وجدان و . نمیتوانستم بب یانگار عذاب وجدان را هم م. و سپس چهره اش رنگ غم گرفت دیخند تلخ

 .کنم يآن الگو بردار ينبود که بخواهم از رو ادمی يزیچه؟ من چ هیدانم شب یراستش نم...  هیشب يزیچ

 کجاس؟ نجایام و ا یمن ک یبهم بگ یتون یما حاال ما. و کت خوب باشه نیحال کاتر دوارمیام-

 ؟یاسمتو بهم بگ یتون یم. یهست یدونم تو ک یمنم نم-

 :داشت یدر نظر او معن دیشا...را که به خاطرم آمد گفتم يزیچ نیاول
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 داره اگه اسممو بذارم راسل؟ یبیع...دونم ینم-

 :به سمتم حمله ور شد یگاو وحش کی هیشب ناگهان

 ؟يکرد یم تمیاذ یتمام مدت داشت نیکاتر-

 کنم؟ تتونیاذ دیچرا با. شناسم یمن شما رو نم-

 !مزخرفات رو تموم کن نیا! گهیبسه د-

 ...یچیه! ادینم ادمی یچیه...اما من...شدم تونیاگه باعث ناراحت دیمزخرفات؟ ببخش-

 :کردم انیلب حسم را ب ریبعد ز. دمیخودم را در آغوش کش یاز ناراحت و

 .ستیبدن اصال مال من ن نیانگار ا-

 :دمیشن یگوشم م یکیدر نزد ییرا از جا شیصدا. به سمتم آمدند و به دورم قفل شدند شیها دست

 !من ي چارهیب نیکاتر...کت! نه-

 :شدم یدستانش خفه م یانسان يدر آن حلقه  داشتم

 !ادیدردم م ؟یشه ولم کن یم-

 :دمیرا شن شیباز هم صدا و

 دیبا...که نینه ا! يداد یاقال منو به عقب هل م ،يگرفته بود یکه فراموش يهم بود ینیکاتر یاگه تو حت-

 .کنم دایروحِ کت خودمو پ دیو من با یستین نیتو کاتر! برت گردونم

 :بود نیا دمیشدن اطرافم شن کیکه قبل از تار يزیچ نیآخر...و به دنبال خودش برد دیدستم را کش و

 .کردم دایپ يزیچ هیاونجا  دیشا! اتاقم میبر-

******** 

 !شو داریکت ب-

 !ایبه هوش ب-

. گذاشت که بخوابم یآورد؟ سر وصدا نم یکلفت از خودش در م يصدا نینامفهوم چه بود که ا يآواها نیا

 .زدند یکه سکوت هوا را به هم م یمعن یب يها يصدا نیمخصوصا ا

 ؟ياریم ادیبه  يزیحالت خوبه؟ چ-

 .دمیفهم ینم شیاز حرف ها زیچ چیه!به او نگاه کردم گنگ

 ؟یبلند ش يخوا ینم-
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زبان  نیاز ا يزیموجود نا بخرد بفهمانم که چ نیکردم به ا یچه؟ با حرکت سرم سع یعنیشدن؟ اصال  بلند

 :دمیفهم ینم يزیچ! ماند یناله م ایزوزه و  کیکرد به مانند  یکه ادا م یهر صوت! فهمانم ینم شیوانیح

 ؟یچ یعنی ياریحالت ها که از خودت در م نیحالت خوبه؟ ا-

 ییصورتم تکان دادم و صداها يرا جلو د؟دستانمیبگو يزیچ بیغر بیعج يصداها نیکرد با ا یم یسع چرا

 :اخم کرد. ماهه بود 6نوزاد  کی ي هیگر هیشب میصدا شتریب. از خودم در آوردم» دونم ینم«هیشب

 گم؟ یم یچ یفهم ینم-

را باال انداختم و حق به جانب  میشانه ها. دمیاز خودش که من بازهم نفهم یشروع کرد به درآوردن حرکات بعد

 چه بود؟ تشیخواست به من بفهماند؟ اصال ماه یچه م بیپسرك عج نیا. نگاهش کردم

 .گم فقط نگام کن یم یکه چ یفهم یاگه م. زنم  یدارم با تو حرف م-

چون حالت چهره . اطرافم پنهان کردم يپارچه ها نیو خودم را ب دمیاك از او دزدگفت؟ نگاهم را هراسن یم چه

من به چه  ست؟یاو چ ایهستم  يدانستم من چه موجود یاصال نم. داد یموضع م رییتغ عیبود و سر یاش ناگهان

 زنم و او چه طور؟ یحرف م یزبان

 .نگام کن نیکاتر-

. همه ندانستن نیکرد ا یم تمیاذ د؟یآ ینم ادمیچرا  دند؟ینام یرا چه م طیمح نیا يموجود بنفش در گوشه  آن

 .از دهانم خارج شد» اووووو« هیشب يزیچ کیبه او بفهمانم که تمامش کند اما فقط  يکردم طور یسع

 ...که تو یعنی...یفهم یمنو هم نم يحرف ها! یحرف بزن یتون یتو نم-

 :زد و گفت رونیاز حدقه ب شیچشم ها هوی

از  کی چیه... روح نیا... تو... کرده ضیتعو گهیاز ارواح سرگردان طرف د یکیرو با  یکت واقع روح یکی-

 یره، تا موقع یم نیهم از ب نیبدن کاتر يحافظه ... يو هر دفعه که از هوش بر ستیرو بلد ن یاعمال انسان

 ...که

 :به سمتم برگشت و گفت دهیبعد ترس. دیو چند بار چرخ دیپر شیاز جا(!) صدا نیبعد از ا و

 یو م يد یات رو از دست م ياراد ریو اعمال غ زیغرا يکه از هوش بر يبعد يدفعه  م،یریاگه جلوش رو نگ-

 ...يریم

 نیدر همان ح. شکل رفت و شروع کرد به ورق زدنشان لیمستط يزهایاز چ يبه سمت کپه ا مهیبعد سراس و

 :که من دراز کش بودم نشست و گفت ییکنار جا
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 .مغز عوض کنه یب هیتونه تو رو با  ینم یشکیه. گردونم یاالن برت م-

شد بترسم و  یکه باعث م یینگاه ها. کرد یو مرتب نگاهم م دیکش یآن به اصطالح کتاب م يرا رو انگشتش

 :نم را گرفت و گفتدستا. لبخند برداشت هیشب يا هیزاو شیآخرش لب ها. از ترس به خودم بلرزم

تالش کن ...تمامشو...يتو قدرت تکلم و تمام حافظتو از دست داد...گم یم یمن چ یبفهم یتون یتو االن نم-

که  یفهم ینم یعنی. یفهم یمنو نم يکه حرف ها دیفهم ینخواه یحت ،ياگه از هوش بر... يکه از هوش نر

اما ... يشد یاز خنده روده بر م االناحتماال  يدیفهم یاگه حرفامو م!... اوه... دنتینفهم دنیو نفهم یفهم ینم

 اتییچون اون موقع برگردوندن توانا... ینش اهیگ هیفقط از هوش نرو تا مثل ...ولش کن...یفهم یحاال که نم

 .يفقط بهم قول بده که از هوش نر... سخته یلیخ

 .از خودش ییدر آوردن صداهاو  شیبعد شروع کرد به تکان دادن لب ها و

کردم که  یکردم، چون فکر م یم یپناه یاحساس ب. دیآ یکه دارد به سمتم م دمیو ترسناك را د اهیدود س کی

چه کار . هیگر ریبلند زدم ز. شد یفاصله اش هم داشت از من کمتر م. کند یو نگاهم م دیپا یآن دود دارد مرا م

 ترسم؟ یدود م نیکه از ا نیفهماندن ا يتوانستم بکنم برا یم

. کردم یمحکم و پر صدا هق هق م یلیکردن و خ غیج غیشروع کردم به ج. رفت یپوستم راه م يرو يزیچ

پسر  نیدست ا. گرفت یدستم از آن نشات م يرو زیانداختم که حس راه رفتن آن چ ینگاهم را به همان طرف

لب . داد یرا انجام م شنواز هیشب يزیبرد و چ یدستم قرار داشت و داشت دستش را عقب و جلو م يبود که رو

 !درست به سمت من...کرد یم يشرویهم پ اهیخوردند و آن دود س یهم مرتبا تکان م شیها

است خو یم شتریو هق هق ب هیدلم گر. بود زانیکوچولو ها آو ین یآمد و آب دماغم مثل ن یچشمانم اشک م از

در  مایمستق اهیحاال آن دود س. دیچیپ یدر دهانم م يشتریب یِترش يمزه  شترم،یب ي هیو گر غیج غیاما با هر ج

 يترسناك و وهم آلود که گرما ییخنکا. کرد یاز جانبش پوستم را خنک م يسرد يچشمانم زل زده بود و هوا

 .دادم یم حیرا به آن ترج» جهنم«به اسم  ییجا

دود به سوراخ . از قبل جمع کردم و به دست پسر کنارم چنگ انداختم و محکم گرفتمش شتریب یلیرا خ خودم

حرکت . کرد، حس کنم یام را منجمد م ینیرا که رطوبت ب شیتوانستم سرما یم. بود دهیرس میو چشم ها ینیب

 یکیداشت باهام  میتصمو انگار که  ودتمامم را در بر گرفته ب گریدوده د. ستادیدستم از حرکت ا ينوازش وار رو

 .شود

 ...دادند حیپر از دود ترج ياریرا به هوش یکیمنجمد شدند و چشمانم تار میها هیر... بزنم غینتوانستم ج گرید
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*** 

 کوالس؟ین ؟یاما چه کس...کند یدارد خفه ام م یدانستم که کس یم. آمد یباال نم نفسم

رنگ بود و تنها  ياطرافم همه خاکستر. را به سرعت از هم فاصله دادم میاسم پلک ها نیکردن ا دایاکو پ با

 يها تمیام مثل ر ینیب یسانت کیاژدها بود که در  کیبا نقش و نگار  یچوب يدکمه  کی دمید یکه م يزیچ

 .رفت ینفس عقب و جلو م کی

 يداشت از آن برا یسع یبود که مزدور قاتل یاز آن بالش یقسمت یچوب يدکمه  نیمن بود و ا ينفس ها دیشا

 يجلو يمانده بود، سطح خاکستر میمرگبار برا يکه در آن لحظه  یبا تمام قدرت. کشتن من استفاده کند

 یحسب اتفاق آن را راسل م برکه  یبالش کهیو به ت ستادمیا میپاها يرو. دمیاز جا پر. صورتم را هل دادم

 :چشم غره رفتم دندینام

 ؟يکرد یم یبا من چه غلط یداشت-

 ؟یخوب-

 ؟یخفه ام کن یخواست یم-

 .شده بود دیو سف اهیس ونیزیتلو کی شیمثل صفحه نما ایدن. با تعجب به اطرافم نگاه کردم هیثان کیدر  و

 شده؟ یچشمام چ-

 هیکه من از  ابیباطل الطلسم کم هی...چشمت رفته ياس که تو هیسا ياون جادو! حافظه اته افتیباز ندیفرآ-

 .دمیخر یمرد روم

 :چالند یمحکم مرا م. دیاز جا جست و به سمتم آمد و در آغوشم کش یناموقع یخوشحال با

 .شم یراسل دارم خفه م-

 !یزن یاسمم رو صدا م ياالن دار یول. گم یم یمن چ یدونست ینم یحت شیساعت پ کی نیتا هم-

 .انجام نده یکیهات رو واسه من  يداستان پرداز ؟یگ یم يدار یچ-

را  ژنیذره اکس کیهمان  دنیآن قدر محکم که نفس کش. لحظه به دور کمرم محکم شد کیدر  شیها دست

دردناك پشت  میپاها. بلندم کرد و دور خودش چرخاندم ییایعاشق و رو يمثل دو شاهزاده . کرد غیهم ازم در

ستون فقرات  صورتداشتم بفهمد که راسل چه مرگش شده؟ در هر  یخوردند و من سع یو تاب م چیسرم پ

 .خواستم یم زمیخوردن به ستون فقرات عز بیآس يقانع کننده برا لیدل کیو من  ندیب یم بیراحت آس

 :گذاشت و گفت نیزم يرو مرا
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 .یکه درمان بش مید یحاال اجازه م-

 :دیتخت پرت کرد و خودش هم بالفاصله کنارم دراز کش يبا شدت مرا رو و

 .یبکن یتون ینمفکرشم  یکه حت يکرد هیگر نقدریا-

 .راسل تمومش کن-

 !ياریدر م يمسخره باز يکردم دار یفکر م...تمومش کن نیگفتم کاتر یمن بودم که م نیقبلش همش ا-

 :دمیغر

 .يمنو کامال فلج کرد یفقط بدون اندام تحتان. خواد بگو یدلت م یهر چ-

 :دمیو پرس دمیاز درد کش یآه بعد

 ه؟یخاکستر یچرا همه چ-

 !حافظته یابیباز ندیفرآ! گفتم که-

 .یداشته باش لیدل هی اتیچرند نیا يهمه  يبهتره واسه  یول...کنم یمن صبر م-

 ...دارم-

 یموقع هیکردم که االن شب یشفاف حس م یلیخ...ختیرا به شدت با انگشتان و کف دستش به هم ر میموها و

 یکیتار کیبار  نیدو چشمم گذاشتم و ا يدستم را رو. آمده ام رونیاز حمام ب میشدم که بدون شانه زدن موها

 .دیبود که مرا در آغوش کش یانسان ییآرامش بخش به همراه گرما

**** 

 !هــه-

 :که افتاده بود را به خاطر داشتم یتمام اتفاقات یبودم و در کمال شگفت دهیخواب پر از

بوده که  یکه قصدش چ دمیپرس یداشتم ازش م. راهرو بودم يتو... کرد ينطوریاون منو ا! بود کوالسیکار ن-

کار ! خونده یدونم که داشته ورد م یم...خورد یلباش اون موقع همه اش داشت تکون م... هوش شدم یب

 ...خودشه

 داد؟ یراسل جواب نم چرا

شک  یکه بود بهر جا !نه يوا. در اتاق حضور نداشت. اطرافم نگاه کردم و با چشم به دنبال راسل گشتم به

 نیا يداشت آزادانه در راهرو ها کوالسیچون قطعا ن... کرد یم دیاو را تهد کوالسیبه نام ن یموقع یخطر ب

 .دیچرخ یم یقصر لعنت
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او ...افتاد یم شیبرا یاتفاق دینبا. ماند یتنها م دیراسل نبا. زدم رونیو از اتاق ب دمیپر نییتخت پا يرو از

 !او بکنم يبرا يکار چیتوانستم ه یتوانسته بود مرا از طلسم نجات دهد اما من نم

داشت که  یبیع. دنیکه داشتم شروع کردم به دو یسرعت نیبا آخر. گرفتم به سمت راست راهرو بروم میتصم

 زدم؟ یم ادیاگر اسم راسل را فر

 .است تیواقعا خر یکی نیا! گرید نه

سرخ  يچهره  دمیکه د يزیچ نیاول. به سمت همان ستون رفتم. ستون شناختم کیرا از پشت راسل  ي چکمه

 یواقع یژنیاز کمبود اکس یقیحق یبار بنفش نیبود که ا کوالسیصورت ن شیدوم. راسل بود تیاز عصبان

گردن را با انگشتانم  آن شتریب یراسل بودم کم ياگر من به جا... خب... صورتش چنبره زده بود يصورتش رو

 .را از او بپرسد يزیخواست چ یاما البد راسل م. ردیدادم که همان جا بم یفشار م

 راسل؟-

 .برو نیکاتر-

 .ستمیا ینه من م-

 !کت-

 !مرد خطرناکه نیا. جام نیراسل من هم-

گرگ از  يوزه ز هیشب ییراسل با صدا. نفسم را از سر آرامش تازه به دست آمده ام از دهانم خارج کردم و

 :دیپرس کوالسین

 !يبهتره جواب من رو بد-

 :گفت گریبار د کیفشار داد و  واریبه د شتریرا ب کوالسین و

 !زنه یحرف نم یمنهتن يبا لهجه  یام 15قرن  چیه-

 :گفت یشرم یدر کمال ب کوالسین

 ؟یخب که چ-

 .سه کلمه لو داد نیخودش را با ا و

 ؟یهست يدیتو تبع-

 :گفت يخفه ا يبا صدا کوالسین

 .بذار نفس بکشم تا جوابتو بدم-
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سر انگشت  ،یشکارچ یو مانند کرکس یاما هنوز هم در حالت دفاع. او برداشت يگلو يدستانش را از رو راسل

 :گفت. را به سمتش گرفته بود شیها

 .نفر کیو تو  میما دو نفر! يبهتره جوابمونو درست بد-

 :و گفت زد ییپوزخند نا آشنا کوالسین

 نیاز کوچکتر یحت یگروهتون شده وقت سیچطور اون رئ. یش یبه نصف نفر م لیبا وجود اون دختر، تو تبد-

به خودت  يتو چطور... و تازه! بشه سیرئ یقرار بود گروهتون ب! رهیها هم خبر نداره؟ تازه اون قرار بود بم زیچ

 ؟یکن یاتون م يگروه سر سیزن رو رئ هی یمرد، وقت یگ یم

 نیهم ؟ياالن به کارت اقرار کرد نیکه هم یدونست یم. جواب سواالتمون رو بده يعاد یلیو خ! خفه شو-

 .یرو بکش نیکاتر يکرد یو هم سع یهست يدیکه هم تبع یاالن گقت

در  يعرضه باز یقدر ب نیا دیگروهتون هم باشه، نبا سیاگر رئ یحت. مردن رو داره اقتیخب اون دختر واقعا ل-

کار کنم شک هم  یکه من قصد دارم باهاش چ نیبه ا یاون حت! مثل تو بخواد نجاتش بده یکه بعدا کس ارهیب

 ...نکرد

خواست با  یکرد؟ م یم يداد و امور را رهبر یکه دستور م یدانست؟ کس یم سیاو مرا رئ! نمیکن بب صبر

 نیاست؟ چرا چن سیاسل رئدست و ر ریکه من ز یبگذارد؟ چگونه؟ آن هم وقت ریراسل تاث يکشتن من رو

 کرده بود؟ يفکر

 ؟یکن یم دیتهد يدار-

 .شیبذار دیبه حساب تهد یتون یم ياگه تو بخوا یول! نه-

 دهیکه تاکنون من آن را نشن رایو گ یبه شدت منطق ییرو به آن رو شد و با تن صدا نیآن راسل از ا کی در

 :بودم گفت

 چرا؟. نیچرا؟ فقط هم-

 چرا؟ یبدون يخوا یم-

 :گفت دیمال یداد و همزمان که گردنش را با دست م هیتک واریبه د کوالسین

تونم  یم يفکر کرد. رو ناکار کردم ستیمن زدم دوست دختر رئ ؟یبشه؟ مثال چ یبهت بگم؟ که چ دیچرا با-

دادن به شما،  حیتوض ي هیقض نیکه ا يلحظه فکر کرد هیبدون دغدغه رو با تو بخورم؟  يهمکار هیگول 

 ست؟ین یپنج ساله هم منطق يبچه  هی دیاز د یحت
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 !يکه سر ما رو به باد بد ینکن یقدر سع نیو تو هم ا میکن يباهم همکار میبتون دیشا. حرف بزن-

 ؟يهمکار-

. که در سرش است، از نظر من اشتباه است یمیپشت راسل گذاشتم که به او بفهمانم هر تصم يرا رو دستم

خاطر بدهد؟ خب من از آن  نانیبه من اطم کیرمانت يخواست از راه ها یکه چه؟م. دیچیور کمرم پدستش به د

 .ستمیمدل ها ن

 .يهمکار. آره-

حرف  شهیهم نم نجایا. نیریم یجفتتون م نیمن موافق نبود طیاگه باهر کدوم از شرا یول! گم یبهت م ن،یبب-

 .تونیکیبه اتاق  میبر. زد

فرار را بر قرار با دختر  د،ید یبود که هر وقت مرا م یبیدستپاچه و عج کوالسیاو همان ن. کردم ینم باور

کند، اعتراف به  دیقدر راحت تهد نیتوانست ا یچطور م. رفت یداد و در م یم حیترج(!) مثل من  یخوشگل

  معامله بدهد؟ شنهادیتالش به قتل من بکند و به راسل پ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

قاتل  کیاز  ریبه غ يزیکه چ یستیاما نبا. بود یآدم مشکوك و تابلوئ کوالسیتان، نکه از همان اول داس قبول

 یکی ای قند؟یو رف اریکه به دنبال  يا چارهیب ياز آن مطرود ها یکیآمد؟ مثال  یاز آب در م يا نهیک يا رهیزنج

 راسل شوند؟ واقعا چرا؟  یعشق بیرقکه منتظرند که عاشق من و  ییکایآمر يدیتبع ياز آن مدل ها

 :نگاهش را پر از سوظن کرد و به او دوخت راسل

 .ایدنبالمون ب-

 :غر و لند کرد کوالسین. دیرا گرفت و به دنبال خودمان کش کوالسیدست ن و

 .بشم دهیدنبالت کش ینگفت. امیدنبالتون ب یگفت-

 .دیبل کشراسل او را محکم تر از ق. کرد خودش را از دست راسل برهاند یسع و

بود  پیآمد و خوش ت یبه نظر م نیریاو ش... خرابکار لحظاتمان باشد کوالسیشوکه کننده بود که ن یکم حداقل

 ...گرید يها زیچ یلیداشت و خ یفرم و نظام يرو کلیه د،یرس یجنتل من به نظر م یو مقدار کم

 !کرد یرفتار نم جیقرمز بود؛ اما مثل هو شیراسل هم موها...خب
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 ز،یآم دیاز راسل ،تهد يرویو با پ مایام و مستق ستادهیاتاق راسل، کنار خود راسل ا يتو دمیخودم که آمدم، د به

. و دستش را به دور کمرم محکم کرد دیراسل مرا با شدت به سمت خودش کش. کنم ینگاه م کوالسیبه ن

 .تاشرا در دستم گذ يبا جنس کاغذ يزیکرد و چ تیدستم را به پشت کمرم هدا

 باشه هست؟ دیکه با يزیاسمت اون چ کوالس،یتو ن-

 .معلومه که هست-

 انجام گرفته؟ یلیکه بر ضدمون بوده، به خاطر چه دل يهر کار...حاال بهمون بگو-

 :و گفت ستادیسپس ا. دیدو بار آرام و با چند قدم، دور خودش چرخ کوالسین

 .کنم یبه درك واصلتون م نیگم موافق نباش یکه بعد از اطالعات م یطیاگه با شرا. میقرار بذار هی ایاول ب-

 هیکه لطفا دست از حرف زدن مثل  نیو ا. رو بگو و بعد به ما دستور بده یبگ دیرو که با ییزایاول چ! هه-

 .بردار لمیف ياحمق خوره 

 باشه؟. میریم شیکه من گذاشتم پ يباشه، طبق قرار ينطوریاگه ا! یخودت خواست نیبب-

 .بگو-

 نم؟یبش یتعارف کن يخوا ینم-

 .نیخواد بش یدلت م ییهر جا-

 ؟ییهر جا-

 .نیبش یاون صندل يرو! لعنت به تو-

تنفسش،  یدر حت یشتاب چیه یآهسته و ب کوالسین. مان اشاره کرد يمتر کیدر  یبا حرکت سر به صندل و

 :دیسوال را پرس نیخودش بود که اول نیا ه،ینشست و بعد از چند ثان یصندل يرو

 ن؟یدنبال اون کتاب یواسه چ-

 :دمیپرس من

 ؟یخودت چرا دنبالش-

 :گاه کرد هیچانه اش تک ریرا مشت کرد و ز دستش

 .یشخص لیبه دال-

 .یشخص لیدال: میدو کلمه رو تکرار کن نیا ،یپرس یکه تو م یدر جواب هر سوال میتون یو ما هم م-:راسل
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بار با آرامش  نیراسل ا. را در آورده بود کوالسین يادا يرت کامال حرفه ابه صو ،يآخر يآن دو کلمه  در

 :تختش نشست و گفت يدر جلو يصندوقچه ا يرو يشتریب

 .بزدلِ پشت پرده هیو تو  میناخودآگاهت نگه دار که ما دو نفر يهم تو نویاما ا. میاز اول شروع کن ایب-

 یدار بار هم م شین يو حرف ها هیکردم که چگونه کنا یداده بودم و آن دو را نظاره م هیهمچنان به در تک من

 .کردند

بدون که قلدر  نویا. ییالف زن به تمام معنا هیو تو هم  یکن ياون دختر فقط بلده قلدر. نیستیشما دو نفر ن-

 .دارن ییایدر حد اسفنج در یها معموال هوش

 يکارتون ها دیپل يها تیکه شخص ییاز همان ها! ورم واقعا هولناك استمنظ. زد یهولناک يخودش قهقهه  و

 :به حرف آمدم. زنند یم یطانیکار ش کیبعد از انجام  یزنید

 .مواظب حرف زدنت باش ابله!یه-

 :به من نکرد و باز هم خطاب به راسل گفت یتوجه

 بوسه؟ یم. بوسه یکس خواهرشو نم چیه...یتو بهتره شروع کن-

 .رو بگم زیکه بهت همه چ دمیقول م....سعـ...از اون اول بگو و منم. خب یلینوبت توئه، خ!لعنت به تو-

 زو؟یهمه چ-

 !زویهمه چ-

 يکلمه  5حساب کرده بودم که از هر . دیگو یرا به او م قیحقا يکرد که راسل همه  یهالو بود اگر باور م او

 .ده استش فیتحر یقتیحق ایدروغ است  ای شیتا 3راسل 

کند، مخصوصا به  ینم نانیکس راحت اطم چیاست که راسل به ه نیبودم و آن هم ا دهیرا هم فهم زیچ کی

 يدختر ها نیبود که به صورت مرسوم ب يزیچ... نبود یتجرب زیچ نیالبته ا! کرده باشد مرا بکشد یکه سع یکس

 .بگذرد يترمرد حاضر است از تمام منافعش به خاطر دخ کیکه : همسن من جا افتاده است

 نیا يخواندن مکالمه  يشما را به ادامه  ال،یخ یب...! پس...فراتر از دوستم يزیاو چ يمن برا یکیلحاظ تکن از

 .کنم یدو دعوت م

 .میقول و قرار هارو هم گذاشت! حاال شروع کن...خب-:راسل

 .يریم یکارت باشه، م يتو یکلک نیکوچکتر. ستمیبدون که من احمق ن-:کوالسین

 .رمیپذ یمن مرگ رو با آغوش باز م-:راسل
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 هرج و مرج جادوگران: دوازدهم  فصل

 :داد و شروع کرد هیتک یپشتش را به صندل یبا پوزخند پر از شک کوالسین

من از سال ...که ساده لوحانه، خودم رو لو بدم ستمین لمایف يتو يمن مثله آدما...گم یرو االن نم زیهمه چ-

سالِ  20 يبرا. کنم ستیمجمعمون رو سر به ن سیکردم رئ یکه سع نیبه خاطر ا...جا اومدم نیبه ا 2007

تونم  یهرگز نم گهید يو در جا ادینجا میدونستم کتاب به ا یچون م نجامیساله که ا 6. شدم دیناجوانمردانه تبع

 یبعد شدن چقدر کمک م هیصاحب  یدون یم...بعد بشم نیبه دنبال کتاب بودم تا صاحب ا و... ارمیبه دستش ب

 بکشم؟ ریرو به ز ریپ يکنه تا اون احمقا

 :دمیلرزان پرس يبا لب ها! ریهم خ دیانتظارش را داشتم و شا دیشا...بود يدیتبع کیاو هم . دیخند و

 ؟یهست یام 21پس تو هم قرن -

 :شیصحبت ها يحس راسل و سپس ادامه  یمبهوت من و صورت ب يبه چهره  ینگاه

هم  یبیع. بشم انایزییخوام صاحب کل لو یمن م ؟یخب که چ. نیرس یمضحک به نظر م یلیخ...نیدون یم-

 یرو که م ییزایآدم معقول و قابل قبول چ هیقبلش مثل  یخوام؛ ول یمن کمک شما رو م...نداره از نظر خودم

شدم که  کیقدر بهش نزد اون شیماه پ 6 نیمن دنبال اون کتاب بودم و تا هم. گم یون مبهت نیبدون نیخوا

شد  داینما پ شگویشما دو تا جادوگرِ خرابکارِ پ ياما سر و کله ...از کتابخونه بذارن ینگهبان يخواستن منو برا یم

اون ... ار بار به جفتتون هشدار دادمهز... کردم حسابتونو برسم یبار ها و بار ها سع. نیختیرو به هم ر زیو همه چ

... نیبعد دخالت نکن نیسرنوشت ا يقدر تو نیو البته ا نیکه دور کتاب رو خط بکش گهید زیکالغ و صد تا چ

 راتییروش تغ یداشته باشم که شما دو تا کل يخواستم زمان و بعد یخوام و نم یخودم م يچون من اونو برا

 ...نیکرده باش جادیا

 :دمیو به سرعت پرس دمیحرفش پر يتو

 که بهش متصل شده بود هم کار تو؟ يو نوشته ا... من دست تو بود دیپس کل-

 نوشته؟ د؟کدومیکدوم کل-

 .نوشته هیهمراه با . کردم دایاتاقم پ يازش تو یکپ هی شیکه گمش کردم و چند وقت پ يدیهمون کل-

 .نکردم يکار احمقانه ا نیمن همچ-

 :ر گرفتحرفش را از س و
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الزم . که الزمه گرفته بشه یهر چند تا جون متیبه ق! یمتیبه هر ق! یمتیبه هر ق! خوام یمن اون کتابو م-

خوام تک تک اون  یمن م... اون کتاب رو داشته باشم دیاما من با... کشم یقصر رو م نیا يبشه، تک تک آدما

آدم با مخ  يسر هیبه  یوقت!... نییمجمع بندازم پا يها یخودم از صندل يرو با دست ها یالغر مردن يها ریپ

قانون محافظه کارانه،  يسر هیاونا با ! رنیگ یکپک م يبو ماتیکپک زده قدرت داده بشه، معلومه که تصم

 .دنیرو به گند کش یهمه چ

من  دیتفاوت که عقا نیمن بود، با ا شیماه پ 6 دیعقا هیکهن ساالن درست شب يدرباره  دشیعقا! بزرگ يخدا

آلبوس  يکهن ساالنه  ماتیجاها، تصم یلیبودم که خ دهیرس جهینت نیکرده بودند و به ا رییتغ یحاال کم

 .ندیآ یبه کار م يدامبلدور

ما جادوگر ... برگشتن شهیبفهمونم که جادوگرا هستن و قدرتمند تر از هم ایخوام به دن یمنم م... رو زیهمه چ-:

 ...میاریرو سر کار م ركیز يو جادوگر ها میبر یم نیاز ب کیبه  کیترسو رو  يها

 ...بودند زیهمه وسوسه انگ...ماتشیتصم

حسابتون  نیکار رو نکن نیبر قراره و اگه ا مونیهمکار نیخوام و اگه قبول کن یم يزیچ هیحاال از شما -:

 یو بهم کمک م نیذار یبا من در اشتراك م نیاریرو که از کتاب به دست م یهر اطالعات...شما. اس دهیرس

 !نیکن یکه در کنارم حکمران مذار یها م نیا يسلطه ببرم و من هم آخر همه  ریبعد رو ز نیکه ا نیکن

 :گفتم یلب مرتب در آن لحظه م ریز

 .کنم یقبول م ،منیاگه تو قبول نکن. به نفع جفتمونه شنهادشیپ...قبول کن! راسل، قبول کن-

 ه؟یچ متونیتصم-

 :را به دهان راسل دوخته بودم چشمانم

 !کنم یمن قبول نم-

 :زد یهیپوزخند کر کوالسین

 .يکنم که جون سالم به در ببر ینم نیبعدش تضم ؟یمطمئن-

 :مصمم گفت راسل

 .کنم یقبول نم. مطمئنم-

 شهیقصه ها هم يداشت؟ به هر حال بد من ها یبیچه ع! ایبه دن یحکمران...بود بیغر بیعج!. کردم رتیح

 م؟یدو جانبه نباش يچرا ما جز آن آدم ها...قهرمان هستند ،یکسان يبرا
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به سمت  کوالسیکه با سرعت برق از سمت ن دمیرا د یاهیکه دود س» من موافقم« میباز کردم که بگو دهان

 :داد زدم. و هوا معلق است نیزم نیب یکه به حالت خفگ دمیراسل را د هیثان کیراسل رفت و در کمتر از 

 !ولش کن-

 :نکرد و مجنون وار گفت یتوجه کوالسین یول

 !یکن يبه نفعته که با من همکار-

دانم چرا با وجود آن همه زجر و  ینم. شد یتر از قبل م اهیو س اهیکه هر لحظه س دمید یراسل را م صورت

ه خواستم به سمتش لحظ کیاما چطور؟ ...گرفتم یرا م وانهید نیا يجلو دیعجز نگاهش را به من دوخته بود؟ با

چه  نیا! اما صبر کن... بکشم گشتانمرا با ان شیموها طهیسل کیو مثل  اندازمیپشتش ب يبدوم و خودم را رو

 از عرقم بود؟ سیانگشتان خ انیبود که م

 .که راسل در دستم گذاشته بود يکاغذ همان

 نیعجله ام به خاطر ا. شد یکه همان بار اول دچار پارگ يبه طور. را باز کردم شیسرعت هر چه تمام تر تا با

را که دارم صرف نجات  یزمان شتریرا صرف آن کرده باشم و ب یاست، وقت کم يا هودهیب زیبود که اگر چ

هم،  نیح نیدر هم. بکنم(!) عاشقشم یتا قسمت یشد گفت کم یکه م یکس......میزندگ یدوست داشتن.......فرد

 .کردم یکم م کوالسیبا با نفاصله ام را مرت

کاغذ را که  يکلمات رو نیاول! فهمد؟ یکس نم چیه افتد،یب یندارد و هر اتفاق کریقصر در و پ نیدانم چرا ا ینم

 يجادو ي لهیکشتن به وس يبرا يورد«. حس کردم میرا در رگ ها نیو آدرنال ياز انرژ یخواندم، دوز مضاعف

تا آخر عمر  ایاز خواب خودم را قاتل بنامم  لرا بکشم، هر شب قب زیفرد تنفر انگ نیمهم نبود که اگر ا» !هیسا

 نیا. داشت انیجر میدر رگ ها -که خودم در خطر نبودم یدر حال– نیبود که آدرنال نیمهم ا نم،یکابوسش را بب

 .خورد یاب مرحمانه، ت یب نیآسمان و زم نیبود که ب ينداشت و مربوط به آن فرد یبه من ربط نیآدرنال

را انجام داده بودم؛  یبار به خاطر راسل، قتل کیمن قبال . تمرکز کردم و شروع به خواندن کردم کوالسین يرو

 :را هم انجام بدهم یسوم یحت ای ینداشت که دوم یفرق گرید

 ات را انجام بده فهیسمت و وظ نیبه ا ایب! هیسا! هیسا! هیسا-

 مرد را بکش نیاربابت باش و ا عیمط

 شده است رهیرا که چشمان اربابت بر او خ يمرد

 ......خود ساـ اریو روحش را با خود ببر و  بکش
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 ینامرئ یسمانیاز ر يشتریحاال که من هم کنار راسل و با ارتفاع ب یحت...که بود یمتیبه هر ق. خواندم یم دیبا

هم به سراغم  يدیتهوع شد. دادند یقلقلک م گردنم را يسرد يسوخت و دست ها یبه شدت م میگلو...زانمیآو

گرفته ام بدون مکث  يبا صدا. کردم یو حلقم حس م يمعده ام را در مر اتیکه تمام محتو يجور. آمده بود

 :خواندم

 با توست یمانیهم پ قیاو ال. ساز«-

 »و من اربابت یکه تو مرگ رایاش ساز، ز هیو سا ببر

شعور مرا وادار  یب يپسره  نیعشق به ا هیشب دیشا یحس! لحظه کی یرا از او نگرفتم، هرگز و نه حت چشمانم

 یحت. کنم، اصال مهم نبود يهمکار کوالسیخواستم با ن یکه قبلش م نیها، ا هیثان نیدر ا. کرد یکار م نیبه ا

از آن  یکی کوالسیشخصا، نم. کنمسرزنش  کوالسیخواستم راسل را به خاطر مخالفت با ن یهم نم گرید

 نیا يفقط برا رندیگ یاز آن ها که قدرت را به دست م. لندیقدرت بدون دل يرحم بود که تشنه  یب يجانور ها

 :داشته است یخواستند چه احساس یکه قبال م یخواهند بدانند آن قدرت دور از دسترس یکه م

 ریحال رد او را از نگاه سوزان اربابت بگ«-

 »...تو ياو برا روح

 قدر طول داشته باشد؟  نیا دیبا یطللسم مهم نیهمچ چرا

زد، از  یچنبره م کوالسیکه داشت به دور ن دمید یرا م اهیس يهاله . بودم دهیبه نصف صفحه هم نرس هنوز

 یم يشد و چهره اش حالت عاد یکم م نیکه فاصله اش داشت با زم دمید یچشم هم راسل را م يگوشه 

 یم رونیاز دهانش ب قشبود که مخلوط با بزا یو خون سرخ رنگ دهیپوست رنگ پر ،يعاد ریغ زیتنها چ. گرفت

 .ختیر

که  نیا... بودم دهیرا فهم زیچ کیمن هم . بودند ختهیباد به هم ر انیاتاق هم به خاطر جر يتو لیوسا تمام

 ...دیاتاق نخواهد فهم نیکس از حال ما در ا چیه

حواس  نیدر ع.ستمین یقاعده مستثن نیآورد و من هم از ا یها به خاطر م یدر سخت شهیرا هم زیهمه چ انسان

احتماال . صدا شده بود قیعا -شیپ یقیدقا- راسل يطلسم از سو کیاتاق با  نیبودم که ا دهیحاال فهم یپرت

 ...کرده بود ینیب شیرا پ يریدرگ نیچون راسل همچ دیشا

 توست ياسم فرزند بعد کوالسین«-

 کن یرس... و خوب او را وا ریشش بگآغو در
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 ببر نیو او را از ب ریشود بگ یرا که گرفته م ینفس

 ها را سنگ کن هیرا بخشکان و ر خون

 »...کن نیو قلب را مرمر... ببند... را... ها چشم

 هیشب یاو هم داشت طلسم. است افتهی انیجر میلب ها يام به رو ینیکردم که از ب یگرم را حس م خون

 ...نه خودش!نیهم هیفقط شب... کرد یمن اجرا م يرا رو نیهم

تمام  میها هیدانم که ر یفقط م...دانم ینم...باره از کجا ظاهر شده بود کیهمه شجاعت به  نیدانم ا ینم

به سلول  ژنیبردند و نه رساندن اکس یادا کردن کلمات به کار م يگرفتم برا یرا که از هوا م یاندک ژنیاکس

 ! میها

 ذار که پس از مرگ از تابوت سر بر آوردمگ«-

 فرزند و بنده ات...توست يتا ابد برده  او

 بگذارد ایدن نیدست از پا خطا کند و پا به ا مگذار

 »...ـام دهد...انجـ...ضدت ...بر یحرکت مگذار

 :دیچیدر اتاق پ کوالسیخش دار ن يصدا. افتاد نیزم يهوش شد و رو یکه آهسته ب دمیرا د راسل

کارات دست بردار و بعد باهام  يحاال از همه  نیهم. پسره نیو بعد از تو نوبت ا يریم یتو م! احمق يدختره -

با هم و با . میریگ یها رو م دیحال تموم اون مو سف. میاون کتاب رو مشترکا استفاده کن نیو بذار نیکن يهمکار

من عادت به دادن . میش یم يقو... میکن یم مونرو مال خود ایدن م،یبر یبعد با خودمون م نیکه از ا یارتش

 هیپسرك رو هم  نیدم ا یدم و قول م یفرصت م هیپس بهت ! ادیاما از تو خوشم م. دوباره ندارم يفرجه 

 ؟یکن یم يپرسم، باهام همکار یدوباره م. ام جا بدم یحکمران ستمیتو س ییجا

را نخواسته بود و به من  يهمکار نیاو ا. کنم انتیاو خ يخواستم به خواسته  یخواست و من نم یراسل نم! نه

 .حاال نوبت من است...سپرد یوگرنه آن کاغذ را به دست من نم! کرده بود نانینجاتش اطم يبرا

 !هیسا! هیسا! هیسا! مرگ! مرگ! مرگ«-

 »...به شما میمن تقد ي هیهد...من یشگیهم برادران

 .من احمق بودم. بود سیخ سِید، خشده بو يکه از گوشم جار یاز خون میموها

کار را در هر صورت  نیاما من ا! را ندارد يهمه فداکار نیپسر ارزش ا کیکه  دیدان یرا م نیشما هم ا احتماال

 !کنم یم
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به بار  یمیو حاال هرج و مرج عظ میبود طمانیمشغول عوض بدل کردن شرا شیپ قیدقا. قابل باور بود ریغ

هم  گریما را در هم بکوبد، بار د نیچن نیبار توانسته بود ا کیاو  یوقت. شد یجوره درست نم چیآمده بود که ه

بهتر نبود . آورد یبه سرمان م يگرید ياشتباهمان بال نیبا کوچکتر م،یکرد یم يکه ما با همکار نیبه فرض ا

 :کردم یرا قبول م شنهادشیاگر پ

 ...من يـرا...بـ......ییروین...شما يبرا یانسان«-

 »...دم ... دهیسپ ییروشنا...يبرا يآزاد...شما يبرا یـ...مرگـ

خاکستر  ندیفر آ. شد یم لیکه کامال داشت به خاکستر تبد دمید یرا م کوالسین. بود دهیرس انیورد به پا و

 پوستش يرو يتازه به وجود آمده  يترك ها نیآتش که از ب يشدن از نوك دستانش شروع شد و با هر زبانه 

 یم ریجبران ناپذ يبه گند ااتاق ر يپارچه و گوشت سوخته، داشت هوا يبو. زد یم غیج د،یکش یشعله م

 .دیکش

 يگذاشتم تا از ورود آن صدا میگوش ها يرا رو میدست ها. و گوش خراش شده بود یوانیح کوالسین غیج

 .کنم يریگوشم جلو گ يکابوس وار به مجرا

بود را  شیکه همان پاها کوالسیمانده از ن یباق يذره ها نیرنگ آخر یو آب بیتا آتش عج دیطول کش یکم

 .کند لیرنگ تبد يبه خاکستر خاکتر

. حس کردم نیزم يرا رو می؟ پاها!سرما به خودم مربوط بود دیشا ای...دمیاز سرما فهم. بود نییاتاق پا يدما

 !درد داشت و اشک...خاکستر شناور در هوا در چشمانم فرو رفت

ام احتماال موها و لباسم  ینیخون گوش و ب. هم نداشتم دنینفس کش يبرا يانرژ یخسته بودم که حت قدر آن

 .کردم یحس م یبه بدنم را به خوب میلباس و موها یچون چسبندگ. بود دهیرا به گند کش

 :زدم غیج! دمیخند بلند

 !من تونستم-

 يچه ورد. سرم حس کردم ریرا ز نیبار زم نیتر و ا نییپا یکم...نشستم نیزم يرو دن،یبدون نفس کش و

. اشک نبود! میچشم ها نییپا یحت ای. شده بود سیسرم خ ریدانم چرا ز ینم ؟یلعنت يمرده  نیخوانده بود ا

 .دمید یم دمیام را در کادر د دهیقرمز و به هم چسب يچون مژه ها

 يبار طنتیرنگ ش هیکرد و سا یم سیآمد و گردنش را خ یم رونیکه شُر شُر از گوش و دهان راسل ب یخون

آرزو کردم که زنده بماند و به : انجام دهم شیتوانستم برا یکار م کیتنها . دمید یرا م دیبخش یم شیبه موها
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که ممکن بود بتواند ما را  کوالسینمثل  یآن هم بدون توافق با جانورِ پست و باهوش. برسد زشیآن کتاب عز

 ...کند ایصاحب دن

 يدوره  ینقاش کی يبرا يصورتش که او را به مدل محشر يکردم که خوب شود و بدون وجود خون رو آرزو

 .ادامه دهد یکرده بود، به زندگ لیرنسانس تبد

خاکستر و  نیاست که آن قدر خسته نشود که ب نیا میتر بخواهم بگو قیدق. آرزو کردم که مثل من نشود و

 .نفس فرو رودبدون ت یباز به خواب يخون با چشم ها

 کرد؟ یهمه دردسر، قبول م نیا دنیبه جان خر يرا به جا کوالسین شنهادیپ دیبه نظرتان نبا ،یراست

++++++++++ 

اش را حس  دهیچسب قهیبه شق يبه جز موها يزیدر ابتدا، مغزش چ. راسل چشمانش را باز کرد...ساعت بعد 3

 .اش، به جز المسه از کار افتاده باشند یحس يها رندهیدرصد گ 100ماند که تمام  یم نیمثل ا. نکرد

. اتفاقات را به خاطرش آورد يدر مغزش همه  یقرمز رنگ يجرقه  د،یرس یهم نم هیثان کیکه به  يلحظه ا در

 .کرد یم ییخود نما هیاز بق شتریب کیستیساد يآن اتفاقات، مخالفت با مرد يکه در کنار همه 

هنوز هم . مانعش شدند ش،یدهان، دماغ و گوش ها يبزرگ خون تو يته را صدا بزند، اما لخ نیکاتر خواست

 .گفتند یبدن م ياعضا یداخل يزیبه آن خونر یکه در علم پزشک يزیخون ر. داشت يزیبدنش خونر

 یاش را نم ینیاما گوش ها و ب. تف کرد نیزم يدهانش را رو يرنگ تو يخون جگر يانزجار، لخته  با

 :گم شده اش مخلوط شده بود، صدا زد افتنی يتالشش برا تیکه با نها يگرفته ا يبا صدا. کند يتوانست کار

 !نیکاتر-

به هم دستش . انجام داده بود یاش را به درست فهیوظ نیپس کاتر... دور و برش خاکستر بود. دینشن یجواب اما

که  يکه ورد نیصرفنظر از ا یحت. نده بودکارها را به انجام رسا يو فرز همه  زیت نیچن نیکرد که ا یافتخار م

 .شد یم یلداخ دیشد يزیو خونر یجفتشان اجرا شده بود، منجر به خفگ يرو

هم  شیحاال نیبعدتر از راسل که هم یلیخ نیاحتماال کاتر. به خاطرش آمد یترسناک يرفته  ادیاز  ي نکته

که او خودش  نیا يبه اضافه . و تحت طلسم بود دهیکش یشود، داشته زجر م یم کیقدم به قدم به مرگ نزد

 .بد است یلیمرگ کرده پس حتما حاال، حالش خ يبرا یرا پل

به شدت  شیها هیسقف دهان و ر ،یگوارش ستمیوجود س نیکاره مانده بود و با ا مهیراسل ن يطلسم رو ياجرا

 :صدا زد گریبار د... نیاما کاتر... داشت يزیخونر
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 ؟ییکجا...کت-

 يمتر 2درجه چرخش گردن دخترك را در  45و با  ردیه خودش اجازه نداد که نگاهش را از خاکستر ها بگب یحت

 ...ندیاش بب

 .بود، نشان نداد دشید دانیکه در م نیکاتر يبه پا یچرخاند و توجه یکم یلیرا مقدار خ سرش

و نشان از  دیچرخ یطرف و آن طرف م نیگل آفتابگردان، به ا یحت ای يدیخورش يکوره  کیمانند  گردنش

 .جست یکه چند متر آن طرف تر افتاده بود، م یدخترک

را به  زیسابقه اش، همه چ یب يسابقه . را انجام دهد ییها طنتیش نیچن نیدانست که ممکن است کاتر یم

توانست و  یمکه  یبا هر مدل. مرتبا آن اسم را صدا کرد. داد یدر لس آنجلس نشان م یآفتاب يروز یشفاف

 :شود شتریبدنش ب یداخل يشد که سوزش اعضا یباعث نم

 .ستین یاالن وقت شوخ ؟ییکجا... موفات... نایکتر... نیر... کت...نیکاتر-

 یدر حال. دیرا باالخره د نیکاتر...درجه گردش را انجام داد 45منوال گذشت تا باالخره آن  نیبه هم يا قهیدق 5

 .سرش زل زده بود يباز به سقف باال يبا چشم ها یو سر خوش طنتیکه با ش

 ؟يچرا جواب نداد ؟یینجایتو ا...کت-

خورد  یاما نه آن پلک ها تکان. تکانش داد و خواست به خاطر جواب ندادن سرزنشش کند. دیخز نیکنار کاتر و

دور تا دور  که یخون: اول. صحنه تکان دهنده بود نیدر ا زیدو چ. کرد يرییو نه حالت صورت دخترك تغ

 .شد یلباسش هم منتقل م ریاز ز یکه حت ییسرما: دوم. بود ختهیر نیزم يرو نیکاتر

را گرفت و به شدت تکان داد، اما  شیبار اول ساق پا. را تکان داد نیهم کاتر گریبار د 3باور نکرد و  راسل

بعدش  يدفعه ... کرد نییباال و پا ،یباور نکردن یتیرا با عصبان نیدوم، مچ دست کاتر يدفعه . افتین یپاسخ

 نیبه کاتر يدیسقلمه زد و در آخر با نا ام شیبار به پهلو کیگرفت،  شگونیبار ن کی... تقال کرد شتریب یکم

درست . آمد نییپا نیکاتر ینیاز ب يبه رنگ قرمز جگر یظیغل عیرخ داد؛ ما يزیاتفاق ترحم بر انگ... زد یلیس

 .شده بود نیکاتر ینید که باعث خارج شدن آن قاصد مرگ از براسل بو یلیس. دیکن یفکر م

 ف؟یکث يحقه  هی ه؟یچ گهید نیا ؟يبه سر خودت آورد ییچه بال-

قدر  نیتکان خوردن، ا يذره ا يلب ها برا نیچرا ا. دیرا هم در پلک ها ند ینکرد و لرزش افتیدر یپاسخ اما

 يگفتند؟ کبود یپوستش چه م ریرنگ بود؟ به آن رنگ بنفش ز یقدر ب نیکبود و مسخره بودند؟ چرا پوستش ا
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بال در سه  نیبود که بخواهد ا مگر ياتاق به قدر. جلو چشمانش شناور شد يپس چه بود؟ سر نخ بعد! نبود

 .اوردیجسد در ب کیو او را درست به شکل  اوردیگناه و گاها گناهگار ب یساعت بر سر دخترك ب

 ؟یکن یم یبا من شوخ يدار-

 ییجابجا یکوچک يذره  یحت. از پمپاژ خون نبود ياثر چیاما ه...مچ دست دخترك فشار داد يدستش را رو و

درون بدن  عیکوچک هم از آن ما يرد پا کی یبار حت نیاما ا. گذاشت یبه جا م ییخون هم از خودش ردپا

. گذاشت نیکاتر ي نهیس ي قفسه يوار گوش خون آلودش را رو وانهیبار د نیباز هم باور نکرد و ا. نبود دایپ

گوش در حال  کیبا  دنشیها بود که البته شن يباکتر ریکوچک مثل تخم يصدا کی دیشا. دینشن ییصدا چیه

 .ممکن نبود يزیخونر

 -و چه در صحت یضیچه در مر–خدا  ي شهیکه هم ییلب ها. شد رهیخ نیرا برداشت و به صورت کاتر سرش

فکش  ي، حاال به شکل دو خط کبود در آمده و باعث شده بودند که استخوان هاخون دار بودند یبه رنگ صورت

. در آن چشم ها نبود یبرق چیه. کردند یبه سقف نگاه م يا یمعن یب یبا پوچ شیچشم ها. شود دهید یبه راحت

 یدرست مانند چشمان ماه: بود نیتوانست در آن لحظه در مورد آن چشم ها بکند ا یکه راسل م هیتشب نیبهتر

 .آفتاب سوزان مانده باشند ریز دیکه چند ساعت بعد از ص ییها

دست  يرو یخالکوب. پوستش تازه حاال همرنگ مال راسل شده بود. کت کبود بود -به قول راسل– يها گونه

 چاره،یجسد ب نیا يداشتند رو ،یخرف بعد اصل يانگار که آن آدم ها. زد یچشم م يچپش پررنگ تر از قبل رو

 .کردند یم تیمالک يادعا

 نیا یاما به چه حق... از او محافظت کرده بود نیاتاق، عالوه بر خاکستر به خاطر چه بود؟ کاتر یفیهمه کث نیا

 شتریکه ب بیعج عیما نیا. کردند یم زیتم چارهیب يآن خدمتکار ها دیبال را سر اتاق آورده بود؟ تمامش را با

 بود؟را ، فرا گرفته بود، چه  دید یکه او در آن لحظه م ییجاها

پوست صورت  ينوك انگشتانش را به رو. افتاد نیکاتر يلباس، موها و لب ها يتازه نگاهش به خون رو انگار

خون را با شلوارش پاك کرد  ک،یستریه. دیاز خون را بر آن د يانگشتش را که برداشت، رد. دیکش نیسرد کاتر

 :شد رهیه آن بدن خب رتیو با ح

 .ستیهم جالب ن شیشوخ یحت ،یهمه سخت نیبعد از ا! شو داریب! دختر الیخ یب ؟يکه مرد یگ یم يدار-
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نداشت و هم آن بدن  یکاف يبکشد،اما هم خودش انرژ رونیخون ب يآن حوضچه  نیرا از ب نیکرد کاتر یسع

ناباور از ! اندازدیسگ ها ب يتکه گوشت که قصاب جلو کیمانند . حس بود یحالت و شل و ب یاز حد ب شیب

 :دیجسد کنارش پرس

 بدنت نمونده که من خوبت کنم؟ يذره جون هم تو هی یحت یعنی-

آن کاغذ  دینبا! لعنت به او. کرد، حس کرد یبخار کرده م يا شهیبه ش لیرا تبد هیرو که زجاج یاشک يپرده  و

 .داد یم نیرا به کاتر نانیمحضِ اطم

 !لعنت به اون! لعنت به من! لعنت! لعنت-

که هر لحظه امکان  دیگنج یدر تصوراتش م...زدیقطره اشک هم از چشمانش نر کی یرا بست تا حت چشمانش

دانست  یمتاسفانه راسل نم. اشک راسل، شروع به مسخره کردن او کند دنیو با د زدیاز مرگ برخ نیدارد کاتر

 کیمادرش هم فقط  یحت هک یپر بغض يراسل با صدا. را به سخره نگرفته بود یهرگز اشک کس نیکه کاتر

 :بود گفت دهیاز او شن شیبار در کل زندگ

 ایواسه خودت چطور؟  ؟ياریدر ب يکله شق باز يمن بلد بود يفقط برا! يکرد یمقاومت م شتریذره ب هی-

 واسه مرگ؟

 یقطره اشک. دندیدر آن ها شده باشد، لرز يجب زلزله اکه فوران دو آتش فشان مو رهیمثل دو جز شیشانه ها و

 .دیگونه اش غلت يهم رو

ماند،  یجان در بدن کت م یکرد که اگر فقط کم یفکر م نیراسل داشت مصرانه به ا. از حد بود ادیز گرید نیا

 .ها بار 10از  شتریو ب یاپیپ...دیآه کش. توانست با جادو درمانش کند یاو م

. دوباره به آن جسد بدهد ییخواست گرما یانگار م. کرد یرا با کف دستانش لمس م نیصورت کاتر ناباورانه

 ...بود یسخت اریسه ساعت به صورت متداوم باز بودند، کار بس يهنوز هم در آن چشمان که برا یپوچ... اما

 شهیمامانم هم! ... ست دارمخفن رو دو يهست و من آدم ها یتو آدم خفن... تا حاال بهت نگفتم... کار کنم یچ-

کنم تا  یباشه م يهر کار... گوش نکردم یاما من لعنت! بشه،بزن رید یلیکه خ نیگفت، حرفاتو قبل از ا یم

 یب یشوخ... لطفا باطلش کن ه،یا گهید زیهر چ ایطلسم تازه کشف شده،  هی نیاگه ا...یسیدوباره کنارم وا

خودم  يخورم با دستا یقسم م ،یمنو بترسون یکن یو سع يبپرباشه و تو بعدش  یشوخ هی نیاگه ا! هینمک

 .رمینفستو بگ
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 رونیب نیزم يرا از درون خون رو نیکاتر يشده  فیکث ياز موها يطره ا. دیکوب نیکف دستش را به زم و

 .را لمس کرد شیموها یو قسمت خون دیکش

 خون توئه؟ نیباور کنم که ا دیبا-

گونه به او  نیتاکنون نتوانسته بود ا ن،یبه جز مرگ کاتر يگرید زیچ چیه... مشکل بود شیبرا دنیکش نفس

 !قدر شوك زده نبود نیشد هم ا دیکه تبع یزمان یحت. شوك وارد کند

مرگ خبر  يبرا گرانید اقتیکس از ل چیالبته که ه... (دخترك نبود نیمردن حق ا! بزرگ يخدا يوا...حاال

. بکشد نییهمه او را پا نیهم نتوانسته بود ا رستانیدب يارشد ها يآزار دهنده  يحرف ها یحت) ...ندارد

 ...دینبا! ممکن نبود نیا...یلعنت

 .کنم یالتماس م ن،یکاتر-

بودند  ختهیفرو نر -تیو طفول یبه جز دوران کودک-شیرا که در زندگ یهجوم قطرات اشک يکرد جلو یسع و

در  نیکاتر...شود میگونه تسل نیتوانست ا یراسل نم! لاما راس...بود ادیشور ز يقدرت آن ماده . ردیرا بگ

 ...دیتمام راه ها ، عقب کش یبدون وارس دیکتابخانه نشانش داده بود که نبا

 شود؟ نیتوانست بدتر از ا یم زیچرا او؟ چه چ چرا؟

دستش را جلو برد و با انگشت وسط و سبابه اش دو پلک . شد کینزد نیبه کاتر ن،یزم يزانوانش رو دنیکش با

 يخاکستر ها نیبلند شد و شروع کرد به قدم زدن ب. مثال را نداشت یب یآن پوچ دنیتحمل د. را بست نیکاتر

به تپش  شیها قهیکرد که در آخر، شق رآن قدر فک. فکر کرد. افتاد یم نیزم يبا هر قدم رو شیرد پا. کف اتاق

 . افتادند

 :لب گفت ریز

 .مجبورم امتحانش کنم-

به  شهیرا که هم ياز آن هزاران کاغذ یکیکرد و  بشیج يدستش را تو. زانو زد نیزم يرو نیکنار کاتر و

 .دیکش رونیهمراهش بود ب

کلمات . شدند، فرق داشت یخرچنگ قورباغه نوشته م يکه با دست خط ها يگرید يبا تمام کاغذ ها یکی نیا

 .بنفش رنگ نوشته شده بودند يکاغذ يرو یرنگ یشکبا خودکار م

خودش که مصمم بود بسته نگهشان  يمشت ها نیکاغذ ب نیمادرش را موقع فرو کردن ا يکرد چهره  یسع

زنده کردن  يمجمع برا ياز بزرگ ها یکی ش،یده سال پ. ورد واقعا ممنوعه اس هی نیا«. دارد، تجسم کند
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 یم یبه صورت موقت... يریم یم نیبا ا. يبر گهیبه طرف د یتون یم نیبا ا. ورد رو ابداع کرد نیهمسرش، ا

 شیپ شهیهم نویا. یمرگ برگردون اهچالیو روح مورد نظرت رو قبل از دخول به س يکه بر یتا موقع يریم

اون وقت با گشتن . کنه داتیجادوگر پ هیکم شانس، ممکنه  هیبرات افتاد، با  یاگه اتفاق. خودت داشته باش

برات با ارزش بشه که با  یروز اون قدر کس هیهم  دیشا... گردونه یکنه و برت م یم دایپ نویهات ا بیج

از اون  یخودت هم به جزئ ،يبر شیطرف مرگ پ يتو یلیاگه خ. باشه، راسل ادتی. یمردنت، اونو برش گردون

نکن به  یسع. ادیبه خاطرت نم یچین جا برات افتاده هکه او یاز اتفاقات ،يکه برگرد یوقت. شه یم لیتبد

 زیچ هی. باشه دهیقابل درك و لمسه که مرگ اونا رو در آغوش کش یارواح يفقط برا ،طرف مرگ. ياریب ادشی

تا سال ها بعد، از  یحت دیشا ایگرده، تا مدت ها بعد  یره و بر م یکه به مرگ م ینره که کس ادتی... گهید

 تاگه خود یذاره، حت یم تتیشخص يخودش رو رو ریمرگ تاث. بره یرنج م یحضور مرگ و وجود پوچ

اگه . نداشته باشه ییبرات معنا یزندگ گهیکه د يبه طرف مرگ بر یدقت کن که فقط وقت یلیپس خ... ينخوا

از ارواح هستن که در  یلیخ. نکن يرکردن و برگردوندنش پافشا دایپ يرو ،یبه مرگ رفت یواسه نجات کس

 یم لیم یدوباره ب یدگکنن و نسبت به زن یطرف مرگ عادت م یوزن یعرض چند ساعت، به حس پرواز و ب

خود  ینخواست برگرده، ب یاگه روح. کنن یم دایپ يها هم هستن که اون طرف، احساسات تازه ا یلیخ. شن

 یمرده م هیکه زنده اس، مثل  یو تا زمان تیجنگه و تا ابد یبرش نگردون، وگرنه با بدنش م. ریدستش رو نگ

 ینا خود آگاهت با بازگشت مخالفت م ،یشناور بش رگطرف م يتو ادیاگه ز. شه یشامل خودت هم م نیا. شه

ورد  نیکه ا نیو ا. کرد یساده نگاه خواه یآبنبات چوب هیو به مرگ به چشم  یکن یم دایاحساسات تازه پ. کنه

. ورد کشف نشده بوده نیچون اون زمان چن. ستین ییاون زمان قابل شناسا يها هیها و نه سا دیسف نه ياز سو

راجع به آن کاغذ بنفش رنگ را  اتیچرند ي هیکه دلش بخواهد بق نیآورده بود که بدون ا ربه خاط» ...پس

 .نور شده بود يبشنود، وارد توده 

 ...مردنش متیبه ق یحت. دیایتوانست به کارش ب یکاغذ بنفش، م نیا

 .خودن از دهانتان فواره بزند دنش،یکه با کش یکنتد، وقت ینم جادیا یآرامش یهم حت قیعم نفس

 .به خواندن ورد کرد شروع

++++++++++ 

آمد که در  ینم ادشی. بلند شد و نشست مهیسراس. اما نتوانست. تنفس هوا تقال کرد يساعت بعد، راسل برا 1

 .بود نیشدن به کاتر رهیدر آن لحظه، خ لشیتنها م. افتاد یچه اتفاق شیکه مرده بود، برا یمدت
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قطرات خون به خارج  دنیاعصاب خرد کن و پاش يا جهیچرخشش موجب سرگ نیو ا دیچرخ نیسمت کاتر به

 .از گوشش شد

. حس بود یب هنوز هم بدنش شل و. کردند یم ییصورت دخترك خودنما يکبود رو يهم آن لب ها هنوز

 يرییتغ چیتوان گفت، ه یها م نیا يهمه  ي جهیدر نت. دیکش ینداشت، هنوز هم نفس نم یهنوز هم نبض

 .حاصل نشده بود

که گذشته بود و تمام دعوت به  ییبود قطعا تمام آن ساعت ها نجایشماته دار ا ياز آن ساعت ها یکی اگر

که از  قهیقطره خون در دق 2اما حاال فقط راسل بود و ... آمد یکه راسل رد کرده بود، به چشم م ییعصرانه ها

نشستن «کرد  یبا خودش فکر م لراس. دیلغز یم راهنشیصورت، گردن و پ يو رو دیچک یم نییاش پا ینیب

خودش را  یزمان ،کهیکم عقل. تواند باشد یآدم پر جنب و جوش و کم عقل،چقدر خنده دار م کیدر کنار جسد 

 !حاال جسدش راو  یدوست داشت

 يبعد برا ،امایکه مالقاتش کن یده یو احتمال هم نم یشناس یرا نم یاست که کس نیدار تر از همه ا خنده

 ».یکن یم يمرگش عزادار

 يام که بود،از دخترها 21قرن . کرد یکه عاشقش شده بود، وداع م يدختر نیداشت با اول...مثل راسل درست

. داشته باشد یبه کس یحس نیاما آن زمان کم سن و سال تر از آن بود که بخواهد چن. آمد یخوشش م يادیز

راسل هم استعداد به ... ندیآ یبه دست م یو سخت قهیاستعداد ها در مض: ندیگو یم! روح یکالبد ب کیبه  یحت

عداد نگفتن حرف است. به دست آورده بود ،یاش در قرون وسط یسخت يرا از سال ها شیقول معروف حقه باز

 نیزنده کردن ا يبرا لیهمه م نیدانست ا ینم یبه دست آمده بود؟حت یهم معلوم نبود که چه وقت شیها

 دخترك، از کجا بر آمده؟

درصد از صحتشان  50بود که فقط  ییبه خاطر زدن حرف ها ن،یکاتر يدوباره  دنید يبرا جانشیتمام ه دیشا

 .داشت نانیاطم

که کم  یوقت. شود یمحسوب م یلیخ یلیمثل راسل، خ یکس يدرصد، برا 50دهم که  یم نانیشما اطم به

 یشد، دلش م یاز کنارش رد م یمدرسه بود که هر کس يخور و پخمه ها ياز تو سر یکیسن و سال تر بود، 

کرد که  یم انیب ار ییزهایهمه اش هم به خاطر زبان نا موقعش بود که چ. بهش بزند یپس گردن کیخواست 

 يبود که با آن قطرات خون تو نیسخنورتر شده بود و مشکل ا یاما حاال او از هر کس. شدند یم انیب دینبا

 .افتی یسخن گفتن نم يبرا یلیاش دل ینیدهان و ب
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دخترك برده بود که حس  يتنها دو تا از انگشتانش را در موها. برد نیکاتر ي قهیشق يرا به سمت موها دستش

 .چسبناك و چندش آور زیچ کی. دهیبه دستش ماس يزیکرد چ

که دستش را  یبیغر بیعج يخون لخته شده . گرفت دشید دانیو در م دیکش رونیب يرا فور شیها انگشت

ساله که بود، سگ مرده  7بود  ادشی! جسد کیچسبناك از خون ...چسبناك. صابون مانند و چسبناك کرده بود

هفته بعدش هر شب  2 تااز آن موقع . شده بود يجار نیزم يجمجمه اش روکه خون از  دیرا کنار جاده د يا

 :گفت یبه راسل م یکه با پوزخند زشت دید یکابوس همان سگ مرده را م

 !من پشت سرتم، پسر کوچولو-

 شیگنجا يکه در اندازه  يزیچ... نداشت یحس ترس چیاما حاال ه. دیخند یجادوگر بدجنس م کیمثل  و

 !چیه گریحس اندوه بود و د کیمغزش در آن لحظه بود، 

سخت است که  یلیجادوگر، خ کی يبرا. دیآ یهم دست در دستش م يدیهر جا که اندوه باشد، نا ام البته

 .کرد دیحرف را درك خواه نیا یخوب د،بهیجادوگر باش کیاگر . دیایاز دستش بر ن يکار

 .تنها نبود باور، احساس شد بد رفتند و يها زیلحظه تمام آن چ کی در

 .کامل نگه داشت ي قهیدق کی يبار برا نیهمان قسمت از موها برد و ا نیدستش را دوباره ب یکمال شگفت در

قابل  شیبرا زیچ چیه. بهش دست داده بود ،یتیهو یاحساس گنگ و ب. زد یم ینا مفهوم شخندیهم ن همزمان

حس لرزش  یافتاد و نه حت نیکاتر یشانیشد و بر پ ياش جار ینیکه از سوراخ ب ینه قطره خون. باور نبود

 .انگشتانش

بر  قهیآن شق يرا از رو شیاما دست ها. نشست نیزم يسست شد و رو شیقابل منتظره پاها ریغ کامال

 .انگشتانش وجود داشت ریکه ز يو تازه ا فیآن نبض ضع د،یگنج یهنوز هم در باورش نم. نداشت

رو که تازه داره  یژنیاکس يخوا یم!احمق«:زد بیشد و به خودش نه الشیخ یزد اما ب به سرش یکیرمانت فکر

زد و  هیتک واریکرد و به د رونیمغزش ب یعجالتا ب يفکر آن لب ها را از کله  »؟يریرسه ازش بگ یبهش م

قدر  نیتوانست ا یم یکس مگر. خواب بود کی هیهمه اش شب. کرد اتفاقات چند ساعت قبل را مرور کند یسع

 از جانب راسل خاك اتاق را به توبره بکشد؟ ینف يحرکت ساده  کیباشد که با  شیروان پر

... دختر از خوابـ هی یوقت«:با خودش حساب کرد. دیخودش د يرا با چشم ها نیکاتر يپلک ها يا هیثان لرزش

خم  نییو آرام رو به پا»ه؟جلوه کن کیباشه که براش رمانت یچ دیبا نهیب یکه م يزیچ نیشه،اولیم داریمرگ ب

 ...شد
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******** 

 ریتصاو نیا ست؟ین ییردپا ش،یوجود ندارد؟ چرا از آن خالء چند لحظه پ يزیچ چیهوا؟ چرا ه ژن؟یاکس

! کنم؟ مسخره است یحس شناور بودن نم گریگذرند؟ چرا د یمسخره،چه هستند که مدام از مقابل چشمانم م

کنم؟ چرا  یم یخفگ اسچرا حاال احس یول...که به خاطر دارم مرگم است يزیچ نیآخر! من مرده ام! مسخره

 ماند؟ یم جهینت یمدام ب میباز کردن چشم ها يتمام تالشم برا

آن پسرك که تنها بهم زل زده بود و هر چه که بهش  شیپ... برگردم بیعج يایخواهم دوباره به آن دن یم من

سردش، مدام صورتم  يانداخت و با دست ها یباال م میفش را براشفا مهین يگفتم، در جواب تنها شانه ها یم

کرد و بدون حرکت دادن لب  یم دیو تمج فیام تعر ییبایکلمه از ز کیگفتن  یکرد و بدون حت یرا نوازش م

 يخاکستر یحس. بود نیریش ایحس آن دن. بود نیریاو ش... دیبوس یو صورتم را م میدستانم، لب ها ش،یها

 ست؟یاز احساسات زنده هاست، ن یکی یخفگ. داد یم یخودش را به خفگ يلحظه جا نیمانند که داشت در ا

 .ممکن است ریاست که عمال احساسش از جانب من غ یحس

که  یمعلق يآن انسان ها دگاهیباز شدنشان تالش کنم، از د يگفت برا یکه به من م یحس دیشا...میها چشم

 ......داشتـ یبیامتحان کردنش چه ع...اما خب؟...دیرس یودم، مزخرف به نظر مب ششانیقبل پ قهیچند دق

کردم عقب بپرم،  یدر واقع سع...دمیو عقب پر دمیکش غیظاهر شد، ج میکه بالفاصله در جلو چشم ها يزیچ با

 .اما نتوانستم

فاصله اش . بود دیسف یاز رنگ قرمز و پوست يبا هاله ا يخاکستر-یجفت چشم آب کی دم،یهم که د يزیچ آن

روبرو  زیچ نیبعد از به هوش آمدن، ترسناك تر: کنم یاضافه م قمیحقا ستیرا به ل نیا... با من کم بود یلیخ

 .است رهیخ یشدن با چشمان

من مردم تا ...دیلنگ یجا م نیا يزیچ! سالم هم بود یاو راسل بود و حت: بردم یچشم ها پ تیآن به هو کی در

راسل ...من مردم...بعد من مردم...من کشتمش یعنی...هم مرد کوالسین...شد هوشیاو هم ب...مراسل را نجات ده

. از ارواح مالقات کردم یبا گروه. شدم يراز رنگ خاکست يبعد وارد پهنه ا... از هوش رفت...مرد یهم داشت م

تا ابد  میتوان یاشان که نامش را هرگز بهم نگفت، عاشقم شد و بهم گفت که م یکی. ماندم ششانیپ یچند ماه

که چهره اش را به خاطر ندارم، آمد  یکه کس میگرفت یم وندیمراسم پ میبعد داشت. میکن یزندگ تیبا هم در ابد

شد و  دهیشچند لحظه بعد دستم ک. بود پس دعوتش را رد کردم یچه کس دمینفهم. گردمبر دیو بهم گفت که با
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 رتیح...دیچک یام م یشانیپ يرو یگرم يمدام هم قطره ...بود نجایراسل ا هیشب یاما حاال من زنده ام و کس... 

 نهفته در آن چشم ها به خاطر چه بود؟

 يایبزرگ نکند او هم به دن ياوه خدا! سالم بایخود راسل بود و البته زنده و تقر.صورت گرداندم يرا رو نگاهم

 يکرد؟ آه خدا میخواه یحداقل جهنم زندگ...ایدر بهشت  یو خوش یبه خوب گریکدیمردگان آمده و ما تا ابد،با 

 ...من

توانستم که  یشوم؛ اما م زیخ مین یشد، نتوانم حت یباعث م يزیچ...را باال بردم و پشت گردنش گذاشتم دستم

 هیقض ي مهیرا به حالت ابرو باال انداختن ضمجمله م کی نیا يبرا دیتوان یم(او را به سمت خودم بکشم؟

 نییپا...نییپا یکم.خودم،او به من برسد دنیو عقب کش غیتر الزم بود که بعد از آن ج نییپا یکم!)دیکن

 !خودش است...تر

 یکه حس م یکار آن هم در حال نیاز انجام ا. زد یآن شانه باال انداز گم نام مدام در ذهنم سوسو م ریتصو

 .داشتم یبیاست، حس عج میکردم روح گمنام مشغول تماشا

 !را ندارند ییکارها نیحس و حال همچ شیمرده ها! گریمردگان است د يایدن. حس و حال بود یکامال ب راسل

پسش زدم و . یبود که به آن آهن و نمک اضافه کرده باش یلجن هیاش شب ست؟مزهیچ گریشور د يمزه  نیا!اه

 ینا معلوم لیکه به دال ییبا صدا.که خون است نیا!لعنت!صورتم گرفتم يو جلو دمیکشدست  میلب ها يرو

 :دمیگرفته شده بود پرس

 ؟یکن یم يزیخون ر يپس تو چرا هنوزم دار م؟یمگه ما نمرد-

 :گفت. صورتش را پوشانده بود يشدم که اکثر بخش ها یتازه متوجه خون. دیدراز کش نیزم يو کنارم رو دیخند

 .ینوبت توئه که منو درمان کن نایا يبعد از همه -

 !ورد درمان؟. صورتم گرفتم يکاغذ را جلو. دیشکمم گذاشت و خودش کنارم دراز کش يرا رو يکاغذ و

 ؟یچ يبرا گهیدرمان د ؟وردیراسل مطمئن-

 .يریم یدوباره م يطور نیچون ا ار،یبه خودت فشار ن ادیز... هستم یچون هنوزم زخم-

 ش؟یخون یدر هر حال،چرا خودت نم. يانداز یدستم م يکنم دار یحس م-

انجام بده؟ من دارم  هیخودش ورد درمان سا يتونه رو یکس نم چیکه ه يریگ ینم ایوقت  چیچرا ه! باهوش-

 .انجامش بده. رمیم... یم
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و ترسناك  يو قو بیرا که حاال بد ترک اهیس يهاله ها. من طبق همان قانون اطاعت معروف، ورد را خواندم و

باورش . داد یهاله را با لذت فرو م نیاو داشت تمام ا. که وارد دهان راسل شدند دمیرا د دندیرس یبه نظر م

 یم یبودم و سع دهیمدت، همانجا دراز کش لمن هم که در تمام طو. کرد یکار را م نیسخت است، اما او واقعا ا

 .آن قرار داشتم بر گردم ساعت ها در يکه برا یکردم به همان حالت معلق

 .شده بود شتریام،ب يماد بِیحس عج.تمام شد ورد

 :نگاهش را در نگاهم دوخت و گفت طنتیبا ش!بود نجایسالم و سرحال تر از قبل ا...راسل

 !يبرام سخت بود که فکر کنم تو مرد-

 !يکه مرد ییتو نیاما ا-

 و نباشه؟مثل جاد ییها يباز یمردگان قرت يایدن يتو یکن یفکر نم-

 .ادیبه نظر م یزن یم يکه دار هیتر از حرف یمردن تو منطق یول! دونم ینم-

 گفتم؟ یم یداشتم چ. گم یرو بهت م زیعقلت که سرجاش اومد، همه چ! شو الشیخیب-

 !من مردم؟...یکه برات سخت بوده که فکر کن نیا-

تجربه !تونم ینم...تو یب گهیکردم د یچون فکر م...سه ساعت دلم برات تنگ شده بود نیا يتو!همون!آهان-

تورو  کوالسین...اون تورو کشت. کارو نکن نیا گهید!يمرد نجایتو ا دمیکه د نیا...بود یواقعا دردناک ي

 که؟ يدید...کشت

 !فکر کنم آره-

که من اون ورد رو بهت داده بودم که از خودت دفاع  یدر حال. ياون تورو کشت، چون تو از من دفاع کرد-

 ...نجایا یول يایبه نظر م ییو سر به هوا یآدم سطح. یتعجب ي هیما شهیتو هم!از من نه،یکن

 :ضربه به سرم زد و ادامه داد چند

. هم به من يکن هم به خودت نشونش بد یسع! يخبر یخودت هم ازش ب یوجود داره که حت ییها زیچ هی-

 !تموم مونده مهیکار ن هیاما هنوز ...دم یم حیرو برات توض زیمن همه چ. الزمه ییزایچ هیزمان  نیواسه ا

 ...او بود که خلق کرد نیرا ا کیرمانت يآن صحنه  يادامه  و

 ینم میقابل باور که تنها ریغ يایدن نیسوسو زن و ا یآن روح دوست داشتن ریحس و تصو نیبه ا لعنت

 .گذاشتند

********* 
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داد؟  یبود، هرگز خودش را نجات نم یمن م يفت اگر جاگ ینبود که م یمگر او همان کس. به او زل زدم ناباور

 :در چشمانم زل زده بود و گفت یحاال در کمال شگفت

 ؟يکارو کرد نیچرا ا! نه من. یاون کاغذو بهت دادم،که از خودت محافظت کن-

 !کشتت یچون م-

 !در عوض تو رو کشت-

 !يتو برم گردوند یول-

 نه؟ ایدونستم ممکنه  ینم یحت-

 !ممکن شد یول-

 ؟يریطفره م يچرا دار-

 !قتهیحق نیا. رمیطفره نم-

 :داد و بدجور نگاهم کرد هیجارو تک به

 ؟يدیفهم! نکن رشیتعب يا گهید زیخوب منظورمو بفهم و به چ يبعد يدفعه  ؟یکن یم يطور نیچرا ا-

. ومدیبه نظر م زیآم هسیکارت دس! انجام دادم دم،یرو که از کارت فهم يزیمن چ. نکردم ریرو تعب یچیمن ه-

 ؟...ياصال تو چرا باهاش مخالفت کرد

 کردم؟ یم يباهاش همکار دیچرا با. مجنون به تمام معنا هی. بود وانهید هیاون -

به . من کشتمش. پس هدف هامون مشترك بود! اصال منم باشم دیو شا...اونم هست. یتو هم دنبال انتقام-

 !شده بود یکه عصبان نیخاطر ا

لحظه هم  هی یحت...يمنو نجات بد یداشت یافتاده؟ اون موقع که سع ادتی زایچ نیا يکت؟ چرا حاال همه -

 ؟يفکر کرد

 :کردم پرخاش نکنم یسع

 !احتماال فکر نکرده بودم! دونم ینم-

 :گفت یناموقع يدیصورتم گرفت و با پل يمار کبرا به سمتم حرکت کرد و صورتش را در جلو کی مثل

نکنه  ؟یکن يکار نیکه باعث شده همچ ياز من،تو نا خودآگاهت دار یخوب يچه خاطره . کنبهش فکر -

 کنن؟ دایپ رییبرگشت از مرگ واقعا باعث شده که افکارت تغ
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به  یبه درست یکرد، حت یفکر آن روح معلق مدام در سرم پرواز م یتوانستم وقت ینم. سمت عقب هلش دادم به

 .راسل نگاه کنم

دوست داره  یک! نسبت به قاتل بودن ندارم یخوب یحس چیمطمئن باش ه. بحث تموم شده اس نیراسل، ا-

 آدمشو بکشه؟ نیدوم

 :نکرد یرا خال دانیاما م. دیشد و عقب کش پکر

تنوع  يدیکه انجام م ییبه قتل ها! ینفر بکش هیهر دوتا آدمتو به خاطر  دینبا. يبه حرفام گوش بد دیبا-

. بکش ناندیرو به خاطر فرد یکیهم  يبعد يدفعه . رو به خاطر انگس بکش یکی ،يدبع يمثال دفعه ! ببخش

 !یشیم لیتبدآبرومند  يا رهیقاتل زنج هیبه  ياون طور. بعد بذار دوباره نوبت من بشه

 . در ذهنم باعث شد با باال گرفتن دستم، ساکتش کنم يزیاما چ. ادامه دهد خواست

 راسل؟-

 شده؟ یچ-

موضوع مهم را  نیتوانستم ا یاما نم. نبود يدیبع زیکه از دست داده بودم، چ یبا آن همه خون. داشتم جهیسرگ

 :دادم و گفتم هیتک واریدستم را به د. در خودم نگه دارم

 .دمیرو د یکس هیاون طرف که بودم، . نبوده ریتاث یهم ب نیفکر کنم مردن من، همچ-

 رو؟ یک-

همان طور که راسل (آن زن در طرف مرگ را  يچهره  يتوانست خاطره  ین مانگار که اخم کرد. کردم اخم

 . زنده کند میبرا) گفته بود

گفت که ... اممم... گفت که... گفت يزیچ هی. داشت دیو سف اهیس يشنل زرد رنگ که نوار ها هیبا . زن هی-

که اون جا بودن  ییکدوم از اونا چیبود که ه بیعج. میکه دنبالش هیزیاز اون چ شتریب م،یکه ما دنبالش يزیچ

 .میتونست یزدن، اما من و اون م یحرف نم

 :شد کمینزد راسل

 م؟یکه دنبالش هیاز اون شتریب م،یکه دنبالش يزیکه چ یچ یعنی ؟یچ یعنی-

 .داد هیتک واریداشت، چون سرش را کنار دستم به د جهیاو هم سرگ انگار

 بوده؟ يمنظورش رستگار دمیهوم؟ شا. منظورش کتاب بوده دیشا-

 رو بهت زد؟ یحرف نیهمچ یباهات حرف بزنه؟ ک دیروح با هیاما چرا -
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 :وارد آوردم يشتریذهنم فشار ب به

 .بکشه رونیتا منو از طرف مرگ ب دیدستم رو کش یکیکه  یدرست همون موقع-

. مهمه نیبوده؟ ا یاما منظورش چ. رو بهت زده یحرف نیکه چن نیداشته از ا یمنظور خاص هیپس اون -

 افتاد؟ یچه اتفاق گهیطرف د يکت؟ اون جا، تو ،یراست

توانستم  ینم. طور از زنده کردن من نیهم. به خاطر ندارد يزیبود که از رفتن خودش به طرف مرگ چ گفته

 توانستند مرده را یم امبرانیو مذهب تنها پ نیاز لحاظ د. کرده ام انتیکه در طرف مرگ بهش خ میبهش بگو

راسل . را انجام دهد يکار نیبود چن تهکه منع شده بود هم توانس یمنیو بد هیسا ياما جادو، جادو... زنده کنند

حقش نبود . مختلف را فقط به خاطر من انجام داده بود يها يفرقه ها و جادو ان،یممنوعه در تمام اد یعمل

 .شد ینم! را بداند؟ نه قتیحق

 .ادمهیکه اون زن گفت رو  يزیفقط چ. ستین ادمی! ستین ادمی يادیز زیچ. یچیه-

 . نگفت يزیچ يا قهیچند دق. نگاهم کرد مشکوك

 :رفتم گفتم یم رونیکه از اتاق ب یافتادم و در حال راه

اون کتاب رو به  میبتون ییازش نمونه و دعا کن که تنها يمواظب باش اثر. تمام اون خاکستر هارو جمع کن-

 .میاریدست ب

من و راه  نیبه سمت در و خودش را ب دیهل داد و دو ياتاق برداشته بود به کنار يه از گوشه را ک ییجارو

 :خروج قرار داد و گفت

 !یحرف بزن ینتونست یحت گهید رون،یب یکه رفت یاول يدفعه . يریجا نم چیه-

 .مراقبم-

 .يریجا نم چیکه تا موقع شام، ه گمیدارم بهت م. یستینه ن-

 .يبهم دستور بد یتون یتو نم-

 قانعت کنم؟ يتر فیلط يتونم که از راه ها یاما م-

از خودش  یحت ایدانم چرا ناراحت نبود؟  ینم. کرده ام دایپ يعاشقانه اش آلرژ يبود که به کارها دهیفهم او

 داد؟ ینشان نم تیعصبان

 .گهید رونیب رمینم! ولم کن-
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قانع کردنتان  يبرا يمرد، راه ساده ا کیوقت  چیه دیگذارکه ن دیاز من قبول کن هیتوص کیرا به عنوان  نیا

عقب عقب ! راسل يحاال نیدرست مثل هم. شود یسوء استفاده م يبرا یبه راه لیتبد شیچون برا. کند دایپ

 :دمیتخت نشستم و خط و نشان کش يرفتم و رو

 .اون خاکستر هارو جمع کن-

 !فکر نکنم زیچ چیکردم به ه یرا در بالشم فرو بردم و سع سرم

 :نشت و آرام گفت کنارم

روز کامل رو  هیتونم  یهنوز اون قدر خسته ام که م. برنگشته میاما انرژ. که من سالم شدم نهیا هیاصل قض-

 .یخوبه که برگشت! ...درست مثل تو! بخوابم

 :دمیشد پرس یخفه م یدهانم، اندک يکه به خاطر وجود بالش بر رو ییصدا با

 ؟يبه مرگ و نجاتم بد يایب یتونست يچطور-

 5از  شتریگفت که ب یوقت یحت. بودم که آمده بود و آرامشم را ازم ربوده بود یاز دستش عصبان ییجورها کی

 ریو همه اش هم تقص دهیکردم که مرگ من ماه ها طول کش یهنوز هم فکر م. ساعت مرده بودم، باور نکردم

 .مبتال شده بودم یدائم یجیگ نیاو بود که من به ا

 .کردم داشیپ یمیقد یلیکتاب خ هی يخب از تو... ورد بود که اممم هی-

 ؟ياریهمه اطالعات رو از کجا م نیا-

کتاب  يخوره  هیکه  یتصور کن یتون یقبلش هم تو م. کنم یم یزندگ یمن سه ساله که دارم در قرون وسط-

 ؟یرو نفهم زایچ نیو ا یکه نصف عمرتو کتاب بخون شهیچطور م. بودم

 خالص شد؟ میعذاب وجدان عظ هیاز شر  یشیکه چطور م یدون یم نویا-

 !راه حلم هیباور کن خودم هم هنوز به دنبال -

 :زدم ایباالخره دل به در. ریخ ایبودم که سوال مسخره ام را بپرسم  مردد

 سم؟یگفت که من رئ کوالسیچرا ن-

وقت  چیکرد که ه يکار. دادن پاسخ کامال در صورتش مشهود بود يبرا یلیم یب. شدم رهیچهره اش خ به

 :دمیپرس گریبار د کی. کرد شیلب ها دنیشروع به جو. داد یانجام نم

 .راسل با توئم-
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 يخب اونا برا... راستش... جادوگرا... یتو ازش با خبر باش... کار مرسومه که فکر نکنم خب هی نیا. نیخب، بب-

به سرشون  ییچه بال... روز باهاش دشمن شن هیداره و اگه  یمقابلشون چه قدرت که جادوگر نیا دنیفهم

... خب... و خب... ننیبب... رو گهیجادوگر د يروین يتونن باهاش هاله  یکه م... کنن که یورد اجرا م هی... ادیم

... تونه یچقدر م یده که هر کس یو نشون م... داره و  یکه موج بر م شهیآت يباال يهوا هیهاله شب نیا

 ... ارهیدر ب... رو به کنترل خودش يمعنو يروهاین

 :گرفتند یجواب ها داشتند عجوالنه در ذهنم شکل م. نداد ادامه

 .رو بشنوم تیالمعارف رهیدوست دارم اون اطالعات دا. ادامه بده-

 .مشت شدند شیها دست

 هیروز اگه با  هیده،  یکه نشون م... کامال متفاوته زیچ هی! جادو فرق داره يخون برا تیبا ظرف... با هیقض نیا-

 ...تو يو خب هاله ... يکنترلش رو دار ییچقدر توانا ،یروبرو بش گهیجادوگر د هی... ایسرکش  يروین

 :حرفش را ادامه دادم یکیبه طرز درامات. نداد ادامه

 .تره عیمن از مال تو وس يو هاله -

 .دمیبسته شدن در را شن يبعد صدا یتخت برداشته شد و اندک يرو فشار

 !به جهنم-

من از راسل در کنترل . بود یتسل ي هیما یکم یکی نیا. دمیچیو به دورم پ دمیکش رونیب رمیرا از ز ملحفه

 نیکه تمام مدت از چن یدر حال. توانستم اگر بخواهم راسل را کنترل کنم یم یعنی. قدرتمند تر بودم گرانید

و دشمن  سیمرا رئ یمخف ریو غ یفاز آن خبر داشتند و تمام دشمنان مخ گرانیو دخبر بودم  یب يهاله ا

 ...بود ياریبد ب یخودش نوع نیدانستند که ا یتر م ریچشمگ

قاتل بودنم  يبعد يفکر آزار دهنده . دمیبه خودم لرز. رفت ینم رونیهم فکر آن مرده ها از سرم ب هنوز

 ي هیما کیمن ! هه! کرد یمادرم حتما به من افتخار م. شد یبدتر نم نیاز ا. من دو نفر را کشته بودم...بود

 يمبر يخواهر زاده اش برا نند،یب یم رادوستان خواهر زاده اش او  یاز همان ها که وقت یکی. بودم یننگ واقع

 :دیگو یم ،یکردن خودش از هر ننگ

 .میباهاش ندار یچندان ییآشنا. دورمونه ياز آشناها یکیاون -

 .باشم يخاله ا نیکه من اصال دوست ندارم چن میگو یصادقانه م. کند دوستانش را پراکنده کند یم یسع و
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را که بهم زل زده  يا افهیشود؟ ممکن است دوباره آن روح خوش ق یرا ببندم و بخوابم،چه م میچشم ها اگر

 نم؟یبود بب

 ...را ببندم و بخوابم میپس بهتر است،چشم ها...! دیشا

******** 

 ؟یچ-

کردم که مرا در آغوش  یو زوال را حس م نایدانستم که خواب هستم اما ر یاست؟ م یچه طور خواب گرید نیا

 .از آن ارتباط هاست یکینکند . اند دهیکش

 گه؟یکه بابا به ما نم یبرگشت یباورش کرد؟ چطور به زندگ شهیچطور م! يمن، تو مرده بود يخدا يوا-:نایر

 :کردم و گفتمها را از خودم جدا  آن

 ن؟یدونیشما از کجا م-

 .ارتباط روحت با مجمع قطع شده بود-

 .شنوم یم يتر بیعج يزایهر روز دارم چ-

 ؟يبرات افتاد که دوباره زنده شد یچه اتفاق-

 :وجودم شکوفا شد دیپل قسمت

 !یبدون دینبا یعنیبابا بهت نگفته  یوقت-

شوم و بالفاصله  یراسل م هیحس کردم که کم کم دارم شب. دمینمکم خند یحرف ب نیخودم هار هار به ا و

 :زوال زمزمه وار گفت. خنده ام را قطع کردم

 ه؟یقانون ریارتباط غ يبرقرار نیا یدونست یم-

 واقعا؟-

 !اوهوم-

 .دهیبع زایچ نیاز بابا ا! يوا-

 :شانه ام گذاشت و خواهش کرد يدستش را رو زوال

 ؟يگردبر یباعث شد به زندگ یبگو که چ-

 !حاال هم بذار بخوابم. گم ینم-

 .یتو االن هم خواب-
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 .نمیب یدارم شما دو تارو م. نمیب یخواب نم یول-

 :گفت زمیبزرگ تر عز خواهر

 ؟يقدر زبون دراز شد نیمدت ا نیا يچرا تو نیکاتر-

 .بهم بگو يدیرو فهم لشیاگه دل. دونم ینم-

 :زدم و گفتم یلبخند کج و

 !هیشخص میتجاوز به حر هیحرکت، علننا  نیا. نیکن حاال هم خوابمو ترك-

 .چانه ام گذاشتم ریکف دستم را ز. کردم بیام صل نهیس يرا رو میدست ها و

 م؟یکه ما خواهرات يفراموش کرد نیکاتر-

از  ریغ م،ینداشت یمن و خواهرانم مشکالت خاص. شد یبد بود و حاال داشت هر لحظه، بد تر و بدتر م احساسم

 :را مشخاطب قرار داد یشخص ادیزوال به حالت فر. کرد یرا درك نم يگریکدام د چیکه ه نیا

 .رو هم بذار بخوابه نیکاتر. رونیب نیاریجا ب نیمارو از ا-

 .دادند یسر تکان م میخواهرانم بود ،که با تاسف برا ریم،تصویاهایقبل از شروع شدن رو ریتصو نیآخر و

مشت حسودند که به  کیآن ها فقط . کنم یبه تاسف داشته باشد؟ فکر نم ازیکردم که ن ینظرتان،کار اشتباه به

 ...متاسفم شانیبرا! آه. دندیورز یحسد م ،یبازگشت من به زندگ

به سر  ییچه بال. ها محتاط بود نیاز ا شتریب یلیانجام داده؟ جدا؟ به خاطر من؟ او که خ یرقانونیبابا کار غ! يوا

 مورگان متشخصِ قانون مدار آمده؟ يقا،آیقبل يآن بابا

اشان  یکی. است دیبزنند که ازشان بع ییها دست به کار ها یلیمرگ من باعث شده بود خ نیکه ا نیا مثل

 ...پدرم يگریراسل و د

 نم،یب ینه من عذاب م. راحت ترم یلیخ يطور نیا. شان پنهان کنم یشگیدادم افکارم را پشت سد هم حیترج

 !نه روحم

هر چه ... نمیاو را بب گریبار د کیخواست  یدلم م یلیآمد؟ خ رهیخ ي افهیسر آن روح خوش ق ییچه بال یراست

 !هاه. دیرس یباشد از راسل، قابل تحمل تر به نظر م

******** 

 يبه صدا شیها ادیفر هیتشب. بود جهینت یمکرر خدمتکار، عمال ب يها ادیگرفتن فر دهیناد يام برا یسع

کرده باشد  ریکه جوراب زوال در آن گ فونیساکس کیمثل  قایدق. جهت باشد یتوانست ب یقطعا نم فون،یساکس
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و آرامش  فیلط يصدا يعاد تدر حال. دعوت فرستاده بودند ياورا برا گریبار د کیقبال . دیکش یم ادیفر

حاال  یحت. گشت یم یدوران بچگ يکابوس ها هیشد، شب یکه خارج م ياز حد عاد شیاما صدا. داشت یبخش

 .بنامم ادیرا فر شیاز صدا ومیدادم، آن ول یم حیزد من ترج ینم ادیکه فر نیبا ا

 ن؟یداخل اتاقتون ایبانو، آ-

 .امیاآلن واسه شام م...آره هستم. آره-

پس لطفا . هنوز هم در قصر حضور دارن ،یسطتن همانانیبانو، جناب صدر اعظم گفتن که بهتون بگم که م-

 .دیبپوش يده الباس برازن

 !ـاشه...بـ-

 یشوم و م یحاضر م عیهر طور که بود به او فهماندم که سر. گذاشت راحت صحبت کنم یدره ام، نم دهن

تا . دمیکش میموها نیحوصله، آن را ب یشانه ام را برداشتم و ب. اتاق رفتم يگوشه  زیبلند شدم و به سمت م. روم

 یجزئ ياز چند گره  ریببرد،به غ وانگشتانش را در آن فر یمرتب است و اگر کس میکه حس کردم موها یموقع

 کیکمدم، شروع به انتخاب  يتو يلباس ها نیبعد هم از ب. کند یحس نم يگرید زیچ ،یو قابل چشم پوش

ود؟ با انداخت خوب ب یمادر مادر بزرگم م ادیلَخت و بلند که مرا به  راهنیپ کی. لباس اصطالحا برازنده کردم

 شیخوب. برازنده باشد دیاز نظر آن ها با نیاحتماال ا. ندارد یبیع تش؟حال یدامن ب يرو یطرح دوختن يسر کی

و فقط خودم از وجودشان خبر  ندیب یکس نم چیرا ه میدوست داشتن يدامن، چکمه ها نیا ریاست که از ز نیا

 .دارم

* 

 یب ي قهیآن . لباسم پنهانش کردم ي قهی ریرا به دور گردنم انداختم و ز دیکل. اتاق را پشت سرم قفل کردم در

 توانست داشته باشد؟ یم يچه کاربرد زهایاز پنهان کردن چ ریغ ،یمعن

 يبه خودم آمدم که چشم ها یفقط وقت. توجه نشان ندادم زیچ چیبه ه ،یبه سمت سالن سلطنت دنیطول دو در

کردم و بعد از اجازه خواستن از پادشاه، در وسط  میتعظ. نظر گرفته بودند ریا زمر ریاشراف زادگان با تعجب و تحق

 .زن ناشناس نشستم کیراسل، دور از انگس، کنار  يشلوغ، روبرو زیم يها

کوچک به همان  يضربه  کیبعد  نم،یپوت يبه لبه  يزیشدن چ دهیرا نخورده بودم که کش میاز غذا یکم هنوز

شمرده  شیبا حرکت لب ها. سرم را با سوءظن باال آوردم و نگاهش کردم. راسل را حس کردم شخندیجا و بعد ن

 :شمرده گفت
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 يا شهیکل زیچ نیا دنیدست از پوش يخوا یم یک ان؟یبه هم م یکن یلباس ها؟ فکر م نیا ریچکمه؟ ز-

 ؟يبردار

 :دمیپرس میبا حرکت لب ها دیترد با

 ؟یباهام حرف بزن ستیقرار ن گهیتر از تو هستم، د يقو يرام کننده  هیکه من  نیا دنیفکر کردم با فهم-

شرم زده به نظر  ییجور ها کی. میوجود چشم در چشم بود نیبا ا. حرکت کردند نییبه سمت پا شیها چشم

 یعذر خواه يکار یبه خاطر مخف یباشد که از هر کس و ناکس ییاما فکر نکنم راسل از آن مدل ها. آمد یم

 ...کنـ

 .متاسفم-

را چند  يزیچ نیتوانستم مطمئن باشم که او چن ینم. چشم دوختم شیدرشت شده به لب ها يچشم ها با

 .کرد انیب شیلحظه پ

االن گفت که متاسف  نیاو هم! بود یباور نکردن نیمتاسف بود؟ ا یمتاسف بود؟ راسل متاسف بود؟ به راست او

 .است که هاله ام را ازم پنهان کرده

 :معروف گفتم يکرده بود، با همان حرکت لب ها ریکه تمام اعصاب صورتم را تسخ یرتیح با

 ؟یمتاسف-

 :کرد دییتا

 .متاسفم-

 .افتاده یمشکوک يعجب آدم ها ریانگار باور نداشت که گ. شد یمن و راسل جابجا م نیزن متعجب ب نگاه

 :کردم اخم

 .هیچه کوفت هاله یسرم اومد که تو بهم نگفت نیاون همه بال به خاطر ا-

 :کرد تکرار

 .متاسفم-

اون وقت تو همه اش بگو، . پدرم در اومد رسما. حافظه ام رو از دست دادم! من مردم. قدر نگو متاسفم نیا-

 !یمتاسف! یمتاسف! یمتاسف

 خب چطور برات جبران کنم؟-
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که به سرم آمده  ییایخواستم ازش بخواهم، بال یکه م يزیچ دیشا. صورتم شکل گرفت يرو یطانیش شخندین

 :دلم را خنک کند يادیتوانست تا حد ز یکرد، اما م یبود را جبران نم

 .باشم سیبذار من رئ-

 . جوابم لبخند زد در

مشغول  مان،یو غرب بیعج يها یکرد که انگار با آن لب خوان یبه ما نگاه م يکه کنارم نشسته بود طور یزن

 !میداد یوقت انجام نم چیکه عمرا و ه يکار. میهست ناندیکشتن فرد يبرا ختنینقشه ر

سرنوشت  دنیکه به چالش کش اوردمیخودم هم ن يوقت به رو چیشدم و ه میبه زن زدم و مشغول غذا يلبخند

 تواند باشد؟ یچقدر احمقانه م

******** 

 .با کتاب بود دارید دیاز آن جا که فردا موقع تجد... میکینزد یلیگفت به هدفمان خ یحسم م...دانم ینم

! يزیعالمه مرگ، خون و خونر کیبعد از ...و مشقت یعالمه سخت کیبعد از ...احتماال سرنوشت ساز دارید کی

 آدم خوب باشد؟ کیتوانست کشتن  یمگر چقدر م

اگر در راه  یحت. آلوده کنم - هرچند گناهکار باشد - یمجبور نباشم، دستم را به خون کس گرید دوارمیام

ورد از  یبودم و کل هیجادوگر سا کیمن هم حاال . من و راسل مشترك بود، باشد نیکه حاال ب یهدف...هدفمان

من کمکش . کار را بکنم نیا کهعمل کرد؛حاال نوبت من است  نمانیب مانیگرفته بودم،راسل به پ ادیراسل 

 یآرزو م. قول من بود شدن یکرده و حاال وقت عمل یکامل نشده بود، او قولش را عمل زیکردم اما هنوز همه چ

 د؟یکن یرا که درك م نیا. بدجنس بود، درست مانند خودم یکم.را از من نخواهد یکردم او کار سخت

که مرا از  نیرغم ا یآن هم عل. بر ضد من بزند يدست به کار نمان،یب یبا وجود آن حس لعنت یاست حت ممکن

 زیحس، همه چ کی. دادم یرا بر ضد او انجام م يشدم، به قطع کار یمن هم اگر مجبور م. مرگ بازگردانده

احساس  کی. خرج نخواهم کرد شیرا به پا يادیز زیچ یکیاعتراف عاشقانه هم باشد، من  کیاگر  یحت! ستین

 ...برساند شیکس را به تمام آرزوها چیتواند ه ینم ق،یعم

معشوق  یچون بعض! قت استدفاع از خودت در برابر معشوق احم یعشق گاه...ستیکه تنها محافظت ن عشق

دادن طرز  حیدهند و بدون توض یمحافظت بهت م يبرا يابزار) که منظورم راسل است دیاصال فکر نکن(ها 

 !!شوند یمحو م افقاشان در  یاز خود راض يبا آن چهره  د،یاستفاده اش، قدم زنان و رو به غروب خورش

 .کردن خون خودم با آن افکار اعصاب خرد کن بگذرانم فیوقتم را به کث شتریب ستیالبته، قرار ن صد
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خدمتکار را که با آن  نیکه کنترلم را از دست بدهم و ا نیو آرامش داشتم، حداقل قبل از ا شیآسا یبه کم ازین

از قبل  شیبردم، جارو یرا به طرف هر جا که م میپا. به خاکستر کنم لیراهرو را سد کرده تبد فیلط يچهره 

 :دمیرا صاف کردم و مهربانانه بپرس میصدا. آن جا بود

 رد شم؟ نجایاز ا يذار یم-

را به پشت سرم  میتکان دادم و نگاه عصب شیبرا یدست. راهم کنار رفت يسرخ شده از جلو يبا لپ ها خدمتکار

 .شد یفاصله شان داشت کم م. انداختم -آمدند یکه انگس و لورنزو شانه به شانه از آن جا م ییجا یعنی–

اما ! شد دك کرد یراحت م ییلورنزو را به تنها. يبه سمت راهرو کنار دمیکف دست صورتم را پوشاندم و دو با

 شد؟ یحفظ ادب در مقابل انگس چه م يقانون نا نوشته 

 .زدن بلد نبود شیبه جز ن يکار چیاو ه. نزاکت روبرو نشوم یب يبا آن لورنزو  گرید کاش

 ياست که صد ها سال قبل، کلمه  ییاز آن جنتلمن ها یکیکردم که  یفکر م! بزرگ يخدا...انگس اما

 .او برداشته بودند يجنتلمن را از رو

 .وجود نداشت بشینج ياز او، با آن رفتار ها ينمونه ا چیقرن من،ه در

 ...من يمودبانه، برا يرفتار ها. نکند تیقدر مرا اذ نیاو باشد و ا هیشب یتوانست کم یراسل هم م کاش

 .از جنتل من ها دوست دارم شتریزن ها را ب هیکنم که شوخ طبع ها و کنا یم ترافاع

 هست؟. ستین يبد زیاستثنا هم چ یکه گاه میدان یرا م نیهمه ا...خب اما

توان  یم دیگو یاست که م يشعار قلنبه سلنبه ا. ادب کنم يرا فدا ینگرفتم که شوخ طبع ادیوقت  چیه

هر چند  يها، اشاره ا یشوخ نیباور دارم که خنده دار تر نیاما من به ا. همزمان هم مودب بود و هم شوخ

هفته ها از پول تو  يشود، برا خبربا  یشوخ نیاز هدف ا نتانیاز والد یکینا پسند دارند که اگر  يزیاندك به چ

 .نخواهد بود يخبر یبیج

ممکن است طرف . دیزن یم يا هیشما کنا. شود یم یبه شوخ طبع هم به روش خاص خودش، مربوط هیکنا

 .کند هیگرفتن آن، زار زار گر يبا جد ایبگذارد و بخندد  یمقابلتان آن را به حساب شوخ

 ییکه در سال ها نیکالم ا يجوهره . میبه من ندارند، نشو یکه ربط یروان شناس يوارد بحث ها ادیز دیبگذار

و  یاز شوخ طبع یبیبقاء، استفاده از ترک يراه برا نیبهتر ،يمواز ییایو دن گرید يو در بعد یمانند قورن وسط

 ؟ییکنا يبا بار یهم شوخ دیشا ای. است هیکنا
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را که  یتیخواهم شخص یم دیشا! دانم یخودم هم نم ست؟یچ ینامفهوم يحرف ها نیهدفم از گفتن چن قایدق

 .شدم یراسل م لیتازه تازه داشتم مثل آن اوا. کنم حی، توجدر وجودم با الهام از راسل شکل گرفته

که نسبت به  یبا وجود عشق یندارد و حت یثبات اخالق چیکه ه یموجود وحشتناك، بد اخالق و موج کی

 .کند، باز هم به فکر منافع خودش است یاحساس م يگرید

حس  يحس و برا کیوجود  يکه برا دیفهم دینخواه د،یو عمل نکن دیستیکه نا یکه تا موقع میگو یوار م نجوا

 ...دیانجام ده ییو چه کارها اتیچه جنا دیفرد، حاضر کیمتصل به 

 

 يبر آشکار يآغاز:  زدهمیس فصل

و عبوس، به  شویر ي،مرد دمانیتا ناظر جد میو منتظر بود ستادهیکتابخانه ا يجلو گریبار د. روز گذشته بود 3

 .با انگس خاتمه دهد شیصحبت ها

پر از سوءظن  یموفات نگاه يکه تمام شد، انگس گردنش را کج کرد و از دور به خواهر برادر ها شانیپچ ها پچ

 ...به مردك ناظر کرد تا ما را وارد کتابخانه کند يبعد اشاره ا. انداخت

 دهیرموز رس ییبه راز گشا یطلسم اشتباه کیاز . زد یبود که سرنوشت ها را رقم م يدرست لحظه ا نیا

 .دیرس یهدف مشترکمان،باالخره داشت به ثمر م-آسان بود ،هدفمان. میبود

******* 

 :دیبه ناظر نگاه کرد و از او پرس شخندیبا ن راسل

 اد؟یتو خوابت نم نم،یبب-

 :به استحکام کوه جواب داد ییبا صدا مرد

 اد؟یخوابم ب دیچرا با. من کامال سر حالم! نه-

 :پنهان گفتم یطنتیش با

 .یرس یخواب آلود به نظر م یلیشمات قرمزه و خآخه چ-

به خودم هم . شدم داریهم ب دیو بعد از طلوع خورش دمیخواب دیقبل از غروب خورش. من کامال حالم خوبه! نه-

 .قول دادم که نخوابم

 !به نظارتت ادامه بده! باشه پس-
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 دایمن هم به دنبال پ. آرام به خواب رفت شیپ يناظر هم درست مثل دفعه  نیکه ا دیطول نکش یلیخ اما

دوباره چند قطره . میقبل رفتم، تا دوباره آن مراحل دردناك و شرم آور را تکرار کن يدفعه  لیکردن وسا

 .راسل لیتخ يساخته -یکیبار بدون داستان تراژد نیاشک،البته ا

مخلوط شوند و در آخر هم خواندن که آن مواد  نیا يچلپ چولوپ،برا یو کم یخون از همان زخم قبل يمقدار

 .که کلمات خوانا شوند نیا يورد برا

لحظه به ذهنم خطور کرد که چقدر ممکن است ،همان لحظه، دچار حمله  کیکه  دیتپ یم عیآن قدر سر قلبم

 شوم؟ یقلب ي

 نمانیا براسل کتاب ر. میآن را بخوان میقبل موفق نشد يکه دفعه  دیرس يورق خورد و به همان صفحه ا کتاب

 :دیقرار داد و پرس

 من بخونم؟ ای یخون یتو م-

 .خونم یمن م-

و  يریکتاب، انسان ها در درگ نیا يریاز آغاز شکل گ«:شروع کردم به خواندن  یینسبتا رسا يبا صدا و

کردند و  یاز عناصر چهارگانه آغشته م یکیرا به هر شکل به  گرید کیخون . کشمکش با هم نوعانشان بودند

نوشته ها راه  نیا. دهد یم نشانرا  رینظ یب يایدن کیساختن  يبرا ینوشته ها راه نیا. کشتند یرا م گریهمد

خواننده ها  يا دیمراقب باش. حال یگذشته و حت نده؛یآ. دهد یرا نشان م یمختلف بعد اصل يسفر به زمان ها

کتاب توسط . شود تانیخود و زندگ یتواند موجب تباه یبرگ م کی یکه سفر در بعد خودتان و جابجا کردن حت

به فداکاران  نیو همچن يدیشد تا به خطا کاران و بزهکاران تبع نگاشته يالدیم 246دو جادوگر خبره در سال 

خود . مکث کردم دمیجا که رس نیبه ا» .خود را اثبات کنند گریرا نشان دهد تا بار د یراه يو جادوگر تیانسان

داشتم،  دیسال تبع 20من هم که . که خودش را اثبات کند نینه ا رد،یخواست انتقام بگ یرا اثبات کنند؟ راسل م

خواند افکارم را از  ینوشته ها را م يراسل که ادامه  يصدا شتر؟یب یمانده بود؟ کله شق يزیاثبات چه چ گرید

خورده،  یر به گوش کسرا آشکار خواهد کرد کمت يو فداکار دیکه قانون تبع يبعد ياحتماال خط ها«: دیهم در

 يابتدا برا: قرار است نیقانون از ا. شود تیرعا دیبا ینهر قانو ن،یقانون است و طبق قانونِ قوان کی نیاما ا

که انجام داده  یبا وجود هر چند جرم ،يدیهر تبع: نسبت به فداکاران دارند يها که غالبا صبر کمتر يدیتبع

جرم  ا،تمامیآرمان دن مهین کی ایو  -یو اصل یفرع يشامل بعد ها– يآرمانشهر در هر بعد کیباشد با ساختن 
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. گردد یصرف نظر م يو يبرا یخود ندارد و از هرگونه مجازات دیتبع يبه ادامه  يازیشده و ن دهیشبخ شیها

 :دمیخواندن راسل را قطع کردم و از او پرس»...موارد معدود هم یدر برخ

 ؟يخفن بساز يایدن هی يخوا یم-

که بهش  یکتاب نیاشاره شده بود که ا نیکه خونده بودم، به ا ییاون کتابا يهمه  يتو! معلومه که نه! نه-

و همشونو به  یو نابود کن ستیکه تمام دشمنانت رو ن نیا يداره برا یگن، راه یهم م یزندگ ایکتاب جادو 

 .نزده بود ایاز ساختن آرمان دن یحرف ؛یبکشون یتباه

 اته؟یاز همون حقه باز یکیهم  نیا ای یگ یراست م يدار-

 .کم با من مهربون تر باش هی ؟یزن یکه م هیچه حرف نیا! یه-

 .الیخ یمهربون؟ ب-

 .اصال ولش کن-

موارد معدود هم پاداش شامل  یدر برخ«:و به خواندنش ادامه داد  دیبه سمت خودش کش شتریکتاب را ب بعد

 یم يدیتبع کیشما را  گرانیاگر د د،یکتاب هست نیکردن ا شما که مشغول بر. ها خواهد شد يدیحال تبع

 نیا. دیریو افتخار خود را باز پس گ داعتما گران،یکتاب و د نیا يروهایخود به ن اقتیبا اثبات ل دیکن یدانند، سع

نرود عالوه بر  شیپ یشده به درست نییکه سرنوشتش به دست شما تع يدر بعد يزیکه اگر چ دیرا هم بدان

 يجادو-هیسا يدادن جادو وندیکتاب پ نیهدف ما از نوشتن ا شتریب. خودتان بعد هم نابود خواهد شد ينابود

عمل  نیکه اول ياز لحظه ا. دیکن يرویبوده، پس از اهداف کتاب پ -یزندگ يجادو– دیسف يو جادو -مرگ

که  یتا زمان رندیگ ینظر م ریو شما را ز ندیآ یگرد شما م اتیمعنو دیبعد را انجام ده کیسرنوشت  رییتغ يبرا

سرنوشت  رو تا حد امکان د دیدستور العمل ها را به ذهن بسپار يروزیپ دیبه ام. دیکن ییخطا ای دیبه انجام برسان

صفت  طانیش یباعث به وجود آمدن قوم ایقوم و  کی یکه ممکن است باعث تباه دیدست نبر یبعد اصل

 يایدن مهین ایمدت محدود آرمان شهر باشد  کی يان شهر را هر چند براو آرم دیرا به اثبات رسان اقتیل. دیشو

و کتاب را به سمت من  دیکش یقینفس عم سلرا» .دیخطاکارانه تان بردار يو دست از کارها دیرا بساز یآرمان

 :هل داد و گفت

 .کنه یم رییداره مرتبا تغ ایانگار قضا. تو بخون شویبق-

خواست سر  یم نیواسه هم کوالسیپس ن. ادیاز آب در م گهید زیچ هیداره  میکه گفت يزیچ یه! ادیز یلیخ-

 !يوا. بوده یبعد اصل رییاون دنبال تغ. کتاب با ما معامله کنه
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 .حاال وقت خوندنه. تعجب کردنو واسه بعدا بذار-

خطوط لغزاندم و شروع  ينگاهم را بر رو. فرو کرد و منتظر به دهانم چشم دوخت شیموها نیدستانش را ب و

 دیدار یکاف نانیاطم تانیاگر به خود و افکارتان و دهانتان و چشم ها«: لیثق اتیکردن آن ادب یکردم به شفاه

کتاب  يشما طبق جادو تیموقع.) فکر نکنم...داشتم اما به راسل نانیمن به خودم اطم...:(دیشروع به خواندن کن

که به خاطر  دیبگرد ياست به دنبال مرد یکاف -يالدیم 1498-در آن نقطه و در آن زمان . مشخص شده

از  ستالیکر تیاشک با ماه يموجب به وجود آمدن قطره ا رشینظ یب تیو انسان یذات ياز سلحشور يرویپ

را به ذهن  نیا. قلب شکسته از یاز درد چه اشک ناش یاشک ناش هچ. متفاوت با بانوان زمان شده يا زهیدوش

 یقطره اشک نیسال بعد از آن اول 10و تا  1498سال قبل از  10 یعنیقطره اشک در تمام زمان  نیکه ا دیبسپار

و  دمیخند یعصب» ...شود یم ایاست که موجب ساختن آرمان دن یمرد کس نیا. داشته یتیخاص نیبوده که چن

 :دمیپرس

 راسل؟ ،یچ یعنی نیخب ا-

 .درست مثل تو. خونم یکتاب رو م نیبدونم؟ بار اوله که دارم ا دیاز کجا با-

 يبایز هیبوده شب یکیحتما طرف  خته؟یر یصفت رو ک ستالیکه قطره اشک کر میبدون دیآخه ما از کجا با-

اونم  خفتمون و يبایمثال سلحشوره با چماق زده تو سر ز ای! سوخته یسلحشوره داشته م ارویخفته که در حزن 

 کرده؟ هیو گر دهیچیاز درد به خودش پ

 اره؟یدر م يقدر عقل کل باز نیکتاب ا نیچرا ا! پوووف-

متفاوت  زهیدوش خته؟یر یو به خاطر چ یقطره اشک رو ک نیکه ا میاز کجا بدون دیاما وقعا ما با. دونم ینم-

رو دماغش؟ راپونزل که به خاطر  اهیس یخال گوشت هیآدم زشت با  هیدلبر؟  هیاحمق؟  هیتونه بشه؟  یم یک

 مرده اس؟ هیکه پوستش مثل  یبرف دیسف زه؟یموهاش از همه متما

 يکردن،چندتاشون صدا هیکه جلوت گر ییاونا ن،یفعال فکر کن و بب. خودت نگه دار ياحتماالتت رو برا-

 .گهید يها زیواسه چ هیجور تشب هی. جور ابهام باشه هیقطره اشک  نیا دیدادن؟ اصال شا ستالیکر

 نه؟ ایده  یسرنخ م نم،یبخونم و بب شویبذار بق-

متفاوت به  ي زهیدوش.را به لرزه در آورد ستالشیکر دیکه قطره اشک را بلع نیزم«:سرفه کردم و خواندم چند

 ».سلحشور شد-شد،سلحشور ختهیکه ر ستالیآن کر. کرد، اشک ها را محبوس کنند یم یو سع دیچیپ یخود م

 :دمیپرس
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 يکتاب سر کارمون بذاره؟ اصال تو از کجا مطمئن بود هیکه  میکرد یط نجایهمه راه رو تا ا نیا یعنیچرا؟ -

 هیدنبال  يخوا یگفته، م نیهمون طور که ا ؟يبساز ایآرمان دن هی يخوا یکنه؟ م یکتاب کمکت م نیکه ا

 ؟يسلحشور اعجوبه بگرد

 يخوا یشن، چطور م یم دهیها با انجامش بخش يدیبعگه ت ینداره؟ داره م يضرر م؟یچرا امتحانش نکن-

 ؟يریخودتو واسه انجامش بگ يجلو

 .نه ای هیکه توش گفته، واقع ییزایچ میدون یآخه ما که نم-

. هیو کامال واقع ادیجا م نیکتاب از فرانسه به ا نیخوندم که گفته بودن ا هیسا يو جادو خیکتاب تار یمن کل-

اون اشک  ه؟یمنظورم با ک یدون یخوب م. مغز رفتار کنم یب هیخوام مثل  یمن نم. از صحتش مطمئن شدم

 چطوره؟ يگادفر م؟یبپرس دیبا یدر موردش از ک...یستالیکر

 بفهمه؟ يزیچ نیتونه در مورد همچ یچطور م! ستیکه ن نیذهن ب! بهیطب هیاون -

 ایامون رو شکسته، زهیکار نا بجا انجام داده که قلب دوش هیسلحشور  نیبوده ا یهر چ یول! دونم یمنم نم-

 .از استخووناش رو یکیحداقل 

 !اوه-

ممکن است؟راسل  یعنی! پناه بر تو فرزند خدا! بزرگ يخدا يوا. که در ذهنم آمدم باز ماند ياز فکر دهانم

 :دیتکانم داد و پرس

 هو؟یشد  یچ-

 !دونم یمن م-

 ؟یدون یم ویچ-

 !مال من بود یستالیراون قطره اشک ک-

 .ستیاالن مناسب ن يبرا تیلیتخ يداستان ها! کت-

 :را در هوا تکان دادم دستانم

 .گم یم يدارم جد-

 .صورتش گرفت که مبادا انگشتانم به چشمانش فرو روند يرا جلو دستش

 ؟يبرد دایپ يزیچ نیاز کجا به چن-
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جنگ آماده  يبرا میکه داشت يهمون روز. نداره دروغ گفتن وجود يبرا یلیدل چیه. گم یمن دارم راستشو م-

 نیکه داشتم زم یموقع. ضربه بهم زد که باعث شد دنده ام ترك برداره هیو  دیو انگس با من جنگ میشد یم

قطره اشک از چشمم  هی...ام گرفت هیو هم به خاطر درد گر تیکردم، هم به خاطر عصبان یمبارزه رو ترك م

که  يدیازم پرس. يخودتم اون جا بود. به هم رو داد ستالیبرخورد دو تا کر يخورد صدا نیزم یافتاد که وقت

که من به  یاتفاق جزئ هی. میدیشن ستالیبرخورد کر يفقط صدا... کدوممون چیه... میدینفهم. هیچ يصدا نیا

 ه،یچ يبرا ستالیکر يکه صدا يدیازم پرس یوقت. دمیمنم شن ،يدیتو شن. دارم مانیشدت به واقع شدنش ا

گشاد شده از  يبا چشم ها(متفاوتم و انگس همون؟  ي زهیمن همون دوش یعنیهست؟  ادتی. شدم یعصبان

 ساز؟ ایسلحشورِ آرمان دن) را گفتم نیتعجب ا

نفس نگرفته بودم و حاال داشتم با  يدو کلمه ا چیه نیو پشت سر هم گفته بودم و ب جانیها را با ه نیا تمام

نا  ب،یعج یراسل با اخم. کردم یهدر رفته را جبران م ژنیسر هم، تمام آن اکس پشتینفس نفس زدن ها

 :دیباورانه پرس

 ؟ينشد یاالتیخ یمطمئن-

 یو انتقام منتقام رو ب یکن یتو رو عمل نیدستور العمل ا نیا ياگه بخوا. يدیخوبه که خودتم اون صدا رو شن-

 .هیجد ایکنه  یم یکتاب داره شوخ نیکه ا یدون یاگه نم یحت. دنبال انگس يبر دیبا ،یش الیخ

 ؟یکن یکه نم یشوخ-

 :کردم اعتراض

 !راسل-

 .میریاز انگس کمک بگ دیبا دمون،یدادن به تبع انیپا يبرا...که هست یپس هر چ. خوب یلیخ-

 يش براصورت. ساز باشه ایخوره که سلحشورِ آرمان دن یبهش نم...اما چطور بگم؟...اون جنتل من هست...نیبب-

 .ملوسه يادیز يزیچ نیهمچ

 کت؟-

 ه؟یچ-

گذره  یسرشون م يکه تو ییزایصورت مردم در مورد چ ياز رو یتون یتو نم. باش یمنطق یکم! ساکت شو-

 غیدختر ج هیاونم از نوع متفاوتش؟ تو فقط  ؟یباش زهیکرد که تو همون دوش یفکرشو م یمثال ک. یقضاوت کن

 نیو ا. یزمان نیآروم ا يدر تضاد با دخترا ي زهیدوش هیکتاب، مسلما  نیو حاال از نظر ا يکله شق بود يغویج
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به دست آوردنش  يقدر برا نیوگرنه نه ما ا! خالصه قتیگه حق یکتاب م نیکه ا يزیمطمئن باش هر چ... که

 .که قبل از ما دنبالش بودن یینه اونا م،یدیکش یم یچارگیب

 !شیچ-

 .که بهت زدم هم فکر نکن ییرفاحاال بخونش و به ح-

بر  ناندیبه نام فرد یقیدر زمان سلحشور ما مرد نه چندان ال«:شروع به خواندن کردم  يشتریشوق و ذوق ب با

کشته  ناندیفرد انیتمام اطراف دیآرمان شهر با/ایساختن آرمان دن يبرا. کند یآن منطقه حکومت م يها نیسرزم

خود . بروند نیاز ب دیدارند؛ همه و همه با یخونبا او نسبت  ایاست که به او وفادارند  یمنظور تمام کسان. شوند

 میچشم ها...! »...شود بر سر راه حکومت مرد سلحشور یم يبرود وگرنه سد نیاز ب گرانیاول د دیبا ناندیفرد

گرفته؟  شیچه؟ شوخ یعنیاو؟ پادشاه؟ انگس پادشاه بشود؟ .بزنند رونیتوانستند از حدقه ب یاز آن نم شتریب

 نیاز ب يما برا یعنی! يشود؟ وا ختهیکشته شوند؟ خون ر ناندیو خود فرد ناندیفرد انیانگس پادشاه شود؟ اطراف

به خاطر  م؟یرا بکش یسلطنت يخانواده  دیبا] 1[م؟یباش یآب يشدن خون ها ختهیمنتظر ر دیبردن مجازاتمان با

که هدف  میکن یعمل راقابل باور  ریغ اتیمشت چرند کی دیدارد؟ با نانیکه تنها راسل به آن اطم یکتاب

 م؟یانتقاممان نابود شده و به خانه برگرد

 درسته؟ نیراسل؟ ا-

 .سنینو یدروغ نم يزیچ نیهمچ يقطعا تو! قدرتمنده یلیکتاب خ نیا...فکر کنم باشه-

 ست؟یشده ن فیتحر-

 یکنه؟ م فشیتونه تحر یم یچه کس...میهمه کار انجام دادشدن حروفش اون  انینما يبرا! معلومه که نه! نه-

 اشو من بخونم؟ هیبا بق یبخون یتون

 

 ها همون اشراف زاده ها هستن یخون آب]1[

 

 .تو بخونش-

خود  ریبه نظر برسد، اما سال ها بعد تاث تیاهم یهر چند ب ناند،یفرد یحکمران«:انگشتش خط هارا دنبال کرد با

کند؛ ستم  یرا تنگ دست م ندهیمردم آ. شود یم یموجب به وجود آمدن سه جنگ جهان. را نشان خواهد داد

انسان هارا  نیپوشاند و سراسر سرزم یمآسمان را  یبلند، رنگ آب يکند؛ با برج ها یم يکاران را حاکمان بعد
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پر شباهت به بهشت، درست و  ییایدن ساخت يسلحشور برا یحکمران. سپارد یسر و ته م یب ینیبه دست قوان

 ناندیفرد. دیبگذار انیدر م يو تمام مسائل را با و دیابیسلحشور را ب دیبا ییشروع سرنوشت گشا يبرا. به جاست

 يراسل دستش را رو»...دیبه ذهن بسپار.ستیدام افتادن سلحشور موجب تباه به. دست او باشد يکشته  دیبا

 :آهسته گفت. اش گذاشت یشانیپ

دونسته  یم کوالسیاحتماال ن! خارج از انتظاره...نیا...خورم که نبودم یقسم م! نبودم يزیچ نیمن دنبال همچ-

 ...عالمه قتل و هیخوره؟  یم يبه چه درد!...اما من...بگرده یدنبال چ نجایکه ا

 رو آورده اما اسم انگس رو نه؟ ناندیچرا کتاب اسم فرد-

 :کرد اخم

 یستالیزمان با ساخته شدن اشک کر نیا يتونسته تو یم یخب چون هر کس! یپرس یم ییچه سواال-

 ...شه یزاده م يکنه و سلحشور تازه ا یم رییتغ هیسرنوشت هر چند ثان. سلحشور بشه

 :حرفش نیب دمیپر

 مونده؟ دتیچند سال از تبع یراسل،گفت-

 پرسه؟ یم هیچه سوال گهید نیا.سال 7-

 ...میداشته باش ایآرمان دن هیاگه !سال تو 7سال من و  19....میشیم دهیاون گفته ما بخش-

 همه سال بکشم؟ نیهمه دردسر رو به خاطر ا نیا دیسال؟ چرا با 7به خاطر -

 من چه طور؟-

 ...رمیم نجایمن از ا گهیسال د 7! منم...و من ییتو تو-

 .سال 12واسه ! مونم یو من م-

 .وجه چیباز کنم، به ه هیقض نیخوام پامو به ا یاما نم. کنم یمن کمکت م...کت. درسته-

 ؟یپس انتقامت چ-

 .ادیقراره به سرمون ب ییکه چه بال میریگ یم میاون موقع تصم...میبذار بخون...صفحات جلوتر مونده-

 :دیاما باالخره سوالش را پرس. آمد یمردد به نظر م یکم

 ؟يانجامش بد يخوا یواقعا م--

 .رمیگ یم میاون موقع تصم...میمونده؛ بذار بخون یباق يشتریصفحات ب. دونم ینم-
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ولوله  کی. گذشت یم يگرید زیاما در دلم، چ. لبخند، سخاوتمندانه نشانش دادم کیرا به حالت  میدندان ها و

 یقاتل، پس به چه کس ندیگو یاگر به من نم! من دو نفر را کشته ام. البته که هستم... دیمن؟ قاتل؟ شا. شوم ي

 ند؟؟یگو یم

 19. اوف. که تنها راه نجاتم را نقض کند يزیچ کی. معجزه ام کیمنتظر ! من يخدا...ادامه اش را خواند دیبا

 ...سال

 .که تا حال داشته ام يبرابر عمر بایتقر! يسال؟ وا 19

 .خونم یمن م-

 نینخست نیب دیکتاب با نیا ياه حل هاکه ر دیبه ذهن بسپار«: اش کرد هیراسل شروع به خواندن بق و

به عادت  لیتبد میبرا» ...ستیتباه ،موجبیآشکار گشتن هرگونه اطالعات. خوانندگان و سلحشور محفوظ بماند

 :را قطع کنم شیشده بود که بخوام صحبت ها

 اد؟یبدم م یاز چ یدون یم-

 ؟یچ! يکرد وونمید! يوا-

از خط اول تا حاال داره ! دهیکار رو به نحو احسن انجام م نیکتاب داره ا نیو ا... واقع شدن دیاز مورد تهد-

 .کنه یم دیتهد

پر از  شهیمهم و سرنوشت ساز، هم يکه کتاب ها یبدون دیپس با...ینیب یم لمیف ادیتو ز ادیبه نظر م...کت-

 .و اخطارن دیتهد

 .میبخون شویبق ایب...باشه! اوه-

 .یوقت محدوده و تو وراج. خوندن من نپر يتو گهیبار د کی! گم یم یچ نیگوش کن بب-

 ...شیبق. یگ یتو م یهر چ. باشه-

 !اههم اهمم-

 دیتمام دستورات را مو به مو و به دقت بخوان...که جرم و گناهانتان بخشوده شود نیا دیبه ام. ستیتباه موجب«

 »!فرزندان جادو د،یرستگار باش. دیو معطوف کن دیکن یخال يو ذهنتان را هنگام مطالعه از هر تفرقه ا

 :پسر صدر اعظم يآشنا يو سپس صدا دیچند ضربه به در، به گوش رس يصدا

 .درو باز کن! ناظر. وقت تمومه-

 :ام را به راسل دوختم و همزمان داد زدم یعصب نگاه
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 .ادیاالن م-

در  يدرز ریچاقو را گذاشتم ز... ضربه ... کتاب  يخون را برداشتم و انداختم پشت قفسه  يکاسه ... ضربه

راسل دفترچه را به من داد تا در ... ضربه...راسل ورد کتاب را خواند و کتاب به حالت اولش در آمد...ضربه...زیم

 یم داریشده بود و راسل داشت مرد را ب پنهان يدفترچه به صورت ماهرانه ا...ضربه...پنهانش کنم میلباس ها

 گریتر از هر وقت د یانگس عصبان يچهره . و در را باز کرد دیشد و به سمت در دو داریمرد ب... ربهض... کرد

 :گفت ادیفر هیشب ییبا صدا. بود

 ؟يدینگو که تو هم خواب-

 ...من...قربان...امممم-

 :بود زیجا دخالت

 .تا بلند بشه دیو طول کش نیفقط افتاد زم! بود دهینه اون نخواب-

 :دینگاهم کرد و ازم پرس قیدق انگس

 .به من راستشو بگو. نیکاتر-

 :گفت راسل

 .گهیاون داره راستشو م-

 خورد؟ نیزم يخب چطور-

 :گفتم

 يخورد و رو يسکندر. که موفق بشه، در رو باز کنه نیهل شد و قبل از ا شونیا ،يدر زد يتو اون طور یوقت-

 .بهش استرس وارد نشه يطور نیتا ا یتر در بزن میمال یکم یتونست یم. افتاد نیزم

کرد رو  میقا زیم زیتوش چ شهیکه م ییهاتون و جاها بیج يهمه . بگردنتون دیبا. رونیب نیایب. خب یلیخ-

 .نیکن یخال

 یبود، مرا به خنده م یبدن شیتفت هیکه شب یکنم که قسمت یاما اعتراف م! داشت و نه من بیراسل ج نه

خالص  يبرا یفرصت دیو شا اورمیدوام ب دیبا...حد و حصر؟ خب یب ياما کنجکاو. واقعا قلقلک داشت. انداخت

 یگذارند ما به راحت یکه نم ینزما يها تیمحدود نیلعنت به ا. کنم دایپ يسال و خرده ا 19 نیشدن از شر ا

از  شتریب یشد، من حاال کم یم دایسر و کله اش پ رترید قهیدق 5مثال اگر انگس . میبرسان انیرا به پا يزیچ

 .دانستم یدر مورد کتاب و اسرارش م(!) حاال 
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 متیمرد که داشت با مال نیبه خاطر ا! از حد؟ نه شیب يبه خاطر مطالعه ! امممم د؟یآ یقدر خوابم م نیا چرا

. که بخواباند نیخنداند نه ا یکار او م! وجه چیبه ه! کشد؟ نه یبازوانم م يگشت و انگشتانش را رو یمرا م

و نه فست  ییاستوا يها وهینه م م،یدار ینیزم بینه س نجایا. زهاستیچ نجوریاحتماال به خاطر کمبود امالح و ا

. ستندیهم ن نهیتامیو يکپسول ها. خوردن قبل از خواب ندارم يهم برا ییمکمل غذا چیتازه ه! خفن يفود ها

 کرده؟ دایها ادامه پ نیدانم که چطور نسل انسان بدون ا ینم

 . است ریتاث یخودش کل نیبار مرده ام و ا کینبود که  ادمی

 :برداشت و گفت میبازو يعذر خواهانه دستش را از رو. مرد دم در باالخره تمام شد کار

 .نیش یم تیمتاسفم اگه به خاطر کار من اذ-

 .خودتو به خاطرش عذاب نده-

کتاب  يکه از گفته ها يزیاما با چ. کردم موقع نگاه کردن به انگس،نگاهم خودخواهانه به نظر برسد یعس و

 یداشتم اشتباه م دیاو؟ شا. رنگ شد يتعجب خاکستر يو پر از عالمت ها یآمد،بالفاصله نگاهم خال ادمی

 :دیپرس يانگس جد...کردم

 ن؟یشده، کاتر يزیچ-

 .ستین يزیچ...نه-

 :دیرو کرد به راسل و از او پرس سپس

 ن؟یدیهم از اون زبان ناشناخته فهم يزیمدت زمان، چ نیا يتو-

 :گفت دیترد یپر از آرامش و اندک ییو آهسته و با صدا دینگاهش را دزد راسل

و راهمون رو  یرس یتو از راه م م،یرس یم يزیهر وقت به چ. میکن شییرمز گشا میدار یفعال سع! نـــــه-

کاره  مهین دیهر دفعه با م،یاز اون اتاق خارج کن میتون یهم نم یادداشتی چیکه ه ییاز اونجا. یکن یم قطع

 .میکاره تموم کن مهیو ن میشروع کن

 :و گفت دیکش شیموها نیدستش را ب. دیلحظه انگس ناراحت به نظر رس کی در

از اون  یکینظر شورا . تونم بکنم ینم يکار چیمن ه...کرده نیکه شورا مع هیزمان نیا. ستیمن ن ریتقص-

 يشورا پر از آدما. شوراس نیچون پادشاه، در راس ا. کنه ینم رییوقت تغ چیمملکت ه نیا يکه تو هییزایچ

 یداره و نم نانیدن و پادشاه هم کامال به حرف اونا اطم یبه پادشاه مشاوره م...مختلفه يماهر تو مهارت ها

 .کنه دایپ يا گهید زیهر چ ای فیتحر ر،ییتغ رهیگ یکه شورا م یماتیذاره که تصم
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را در  شیصدا! داشت يراسل نقشه ا دیشا...شدم مانیراه پش نیاما ب. دهم نیرا دراز کردم که او را تسک دستم

 :داد یکه انگس را خطاب قرار م دمیشن میمتر کی

رو با شورا در  يشتریدرخواست زمان ب یتون یدر هر صورت، م...اما. میکن یما درکت م. برادر ستین یمشکل-

 ؟يبذار ونیم

پادشاه چند تا مهمون دارن و ...نمتونیب یموقع ناهار م. کنم یدگیرس زیم زیچ يسر هیبرم به  دیفعال با. حتما-

 .به تاالر جنگ نیایناهار ب يبرا. کنن یم لیغذا رو شخصا با مهمونا م

 :دمیتعجب پرس با

 تاالر جنگ؟-

 .ریظهرتون بخ. يایبا راسل ب یتون یتو هم م. ادیکجا ب دیدونه با یراسل م.اوهوم-

تکان دادم و دست در دست راسل از آن جا دور  زیانگس عز يدستم را برا. بود» !گهید نیبر«منظورش  قایدق

 :دمیاز او پرس یآرام يبا صدا. میشد

 که پادشاه بشه؟ دهیکنم از انگس بع یچرا حس م-

 :انگشت خاراند و گفت چانه اش را با دو راسل

 شاه شدن فروتنه؟ يبرا يادیز دیشا-

 .ادیمهربون به نظر م يادیو ز! قایدق-

 :دیاش پرس یمنیاهر شخندیو با ن ستادیا راسل

 مهربون تر از من؟ یحت-

 !ییبد اخالق به تمام معنا هیتو . یستیتو اصال مهربون ن-

 !درست مثل خودت-

 .حاشا کردن وجود نداره يهم برا يزیچ. کنم که اخالقم بده یمن قبول م-

 . کردم لبخندم را محو کنم اما موفق نشدم یو سع دمیچیدستم را محکم به دور دستش پ و

بلکه آن  افتاد،ین یاتفاق چیاما تا دم در اتاق من ه. صورتش، پاك شود ياش ،از رو رانهیشر شخندیداشتم ن انتظار

آخر ! داشت انیخونم جر انیهنوز هم تعجب در جر. گردنم باز کردمرا از دور  دیکل. پر رنگ تر هم شد شخندین

 !زرگب يخدا يچطور انگس؟ چرا او؟ چرا من؟ چرا قطره اشک من؟ وا
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دستم را از دور  يحلقه .و سپس در باز شد ! کیلیچ. را در سوراخ قفل فرو کردم و به سمت راست چرخاندم دیکل

تکان دادم و خواستم در را ببندم که راسل هم پشت سر  یخداحافظ يراسل باز کردم و دستم را به نشانه  يبازو

 .من وارد شد

 !یه-

 .یکن مهمون نواز به نظر برس یحداقل سع ای. دختر خوب، مهمون نواز باش هیمثل . اومدم بهت سر بزنم-

 .تخت ولو کرد يخودش را رو افته،یحرکت کامال جهش  کیآرام و قدم به قدم به سمت تختم رفت و در  بعد

 یبار هم داشت م نیبود و ا يبه سمت پنجره رفتم؛ حس ششمم،قو. نبودش ایبود ...نگفتم، مهم نبود يزیچ

 .گفت که به آن سمت بروم

 !اوه-

کتاب .افتم یدارم از شما جلو م«:را خواندم شهیش يرو اهیس ينوشته . آمد رونیبود که از دهانم ب يکلمه ا تنها

 ».شهقراره کال مال من ب

 ...راسـ-

 :بعد با خنده گفت. اسمش نماند و خودش کنارم آمد و نوشته را خواند ي هیکردن بق یمنتظر هج راسل

 کوالسه؟یکه کار ن یبگ يخوا ینم-

 :و گفت دیخند دوباره

به ...تونه برگرده یاون نم! اسیورد ضد اح هی ،يازش استفاده کرد کوالسیکشتن ن يکه تو برا ياون ورد-

 نه؟ ،یکردن با من نوشت یشوخ يبرا نویا! وجه چیه

تو . کنم ینم ينگار غامیمن با خودم پ...ستیکار من ن نیا! حاال نه حداقل. ندارم یشوخ چیراسل، من با تو ه-

که من واسه خودم  داستیپ! واسه تو نداشتم ينقشه ا چیپس من ه. من راهت ندادم. اتاقم يتو يخودت اومد

خبر داره؟  مشیخون یم میدار ماکه  نیاز ا یک! تونه باشه؟ کتاب یم یکار ک نیا...کشم یهم نقشه نم

 !کوالسین

 :را تکان داد سرش

من و تو خودمون ...اطراف نیچه برسه به هم. ستیهم ن نیجو زم يلومتریتو صد ک یکت، روح اون حت-

 .میخاکسترش رو جمع کرد

 :نداشت انیپا میزدگ شوك
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اون ! يزیحاال هرچ ای...احمقانه! گفت بچگانه یبه اونا م کوالسین... کمد يرو يها یاون حکاک. صبر کن-

 هم هست؟ گهید یکیوسط  نینکنه ا...ستیها کار خودش ن یبود که حکاک یمدع

حداقل لو  ایخودش رو نشون،  کوالسیهر کس که باشه، آخرش مثل ن...یذهن خودتو شلوغ کن دینبا-

 مگه نه؟...دهیم

 دن؟یچرا همه، تک به تک خودشونو نشون م...دیشا-

 رون؟یب ای دنیاون نوشته رو از داخل کش نیبب! هـــــــه! سرنوشت-

 :لب گفتم ریز...شد اهیدستمال س. دمینوشته کش يبرداشتم و رو شیآرا زیم يرا از رو دمیجد یبیج دستمال

پس هر کس هست، راحت وارد ...دنشیکشاتاق  يکه از تو ادیطور به نظر م نیظاهرا ا...دنشیاز داخل کش-

 .پرسم یرم از نگهبان دم اتاق م یاالن م...راحت یلیخ...اتاق شده

 مایدر را هم پشت سر خودم نبستم و مستق یآمدم، حت رونیدستان راسل انداختم و از اتاق ب نیرا ب دستمال

 :دمیازش پرس. سرباز رفتم شیپ

 اتاق من نرفته؟ يتو یکس ن،یبب-

 .شروع شد شیربع پ کیمن  یزمان نگهبان. اطالعم یمن ب-

 کنم؟ دایقبل از تورو کجا پ فتیسرباز ش دیبا یدون یم! اُه-

 .یخواد بره مرخص یبعد از اون هم م...اسلحه خونه باشه يفکر کنم تو-

 :دانست یشد که او م خوب

 اسلحه خونه کجاست؟-

 .به اونجا رهیدر از کنار پشت اصطبل م هی-

 .ممنون-

هنوز . مخصوصا حاال که عجله داشتم. دیشد باهاش دو یقدر راحت م نیعاشقش بودم که ا! ياسب سوار لوارش

وجود اصطبل در  ينشانه  نیاول. گرفته بودم ادیزود  یلیبلد نبودم، اما راه اصطبل را خ یهم راهرو ها را به خوب

بعد از آن چند مگس  یاسب و کم ي ههیش يبعد صدا یاندک. دیچیبود که در هوا پ يتهوع آور يبو کم،ینزد

در  کیباالخره . را درك کنم» پشت اصطبل« يکلمه  يکردم معنا یوارد اصطبل شدم و سع. در هوا زویو زیو

لباسم را مرتب کردم و شتاب زده از  نییپا. دیرس یکردم که سر و صدا برخورد فلز از درونش به گوش م دایرا پ

 :دمیپرس يارباب منشانه ا يبا صدا. محاصره ام کردند هجفت چشم شگفت زد 6. در گذشتم
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 داده؟ یم یدم اتاق من نگهبان شیربع پ کیکدومتون تا -

 :پاسخ داد ییجفت چشم کهربا کی صاحب

 .من بودم، بانو-

 .کارت دارم رونیب ایب-

بود اما تنوع  يعاد يامر نیزره و پوت ریدر ز قیتعر. کرد یم تمیعرق بدن و پا در آن مکان اذ يبو قتشیحق

 . بود که در آن زمان به ذهنم خطور کرد يزیچ نیترك آن مکان بهتر. داشت يادیز يبو

آن عضله ها از اسلحه  ریکردن تصو رونیدر ب یگرفتم و همراه با سع دهیاما ورز انیعر يرا از بدن ها نگاهم

 یراهنیادب پ تیرعا یبود،با کم آمده رونیکه پشت سرم از اسلحه خانه ب يخوشبختانه مرد. آمدم رونیخانه ب

 .به تن کرده بود

 بانو؟ دیداشت يبا من کار-

 نه؟ ایوارد اتاق من شد  یکس ت،یدر زمان نگهبان نمیخواستم بب یم. آره-

گشت و گذار در قصر  هیشما،  ابیفقط امروز صبح، در غ...افتادهیاتفاق ن...يزیچ نیهمچ...ریخ. فکر نکنم-

 .گشت و گذار شده نیاتاق شما هم شامل ا دیشا... میداشت

 گشت و گذار کرده؟ یچه کس-

 .قصر هستن ياز مهمون ها. دونم یرو نم شونیاسم ا-

 کنم؟ داشیپ دیکه چطور با یدون ینم-

 .بهتر باشه نیفکر کنم ازخود صدر اعظم بپرس. ستنیمن ن يکار ي طهیح يتو ژهیو يمهمون ها. ریخ-

 ...بابت کمکت یمرس. باشه-

 یبه تمام معن يفاجعه  کی ویشدم؟ آنتون یم ویدست به دامن آنتون دیحاال با یعنیدانست  ینم يزیاو چ! یلعنت

 یتنها او م...آخر...اما. حد و حصر است یب يدردسر يشدن به او هم مساو کینزد یمطمئن بودم که حت. بود

 ي هیقض نیکردم و ا یم یرا خال ذهنمبهتر بود فعال  دیشا...توانست شخص دنبال کتاب را به ما بشناساند

 نیتوانستم راست راست بگردم و به ا ینم. رفتند یم رونیاز ذهنم ب دیبا یحواش. رونیشخص مرموز را از سرم ب

جزو خواص من باشد که چند کار را همزمان انجام دهم  دیشا. حل کنم دیرا چطور با یفکر کنم که مسائل جزئ

 یم یفاز و نول قات شیها میاگر مغزم مانند روبات ها بود، حاال س. است ادیز اواقع. است يادیز یکی نیا یول

خواهد دچار  یراسل به من گفته بود که نم دانه،یطرف نا ام کیاز ...شدم یم دیشد یاتصال کیکردند و دچار 
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هم هر دفعه  يگریطرف د کیاز . افتادم یکتاب م ادیبه  دمید یانگس را که م گریطرف د کیشود، از  یتباه

 20هم  يگرید يکننده  دیاز ضلع نا ام. شد یانگس مزاحم م م،یبخوان میخواست یکه دو صفحه از کتاب را م

 یقتل چند انسان به ظاهر ب يهم پا تکارانهیطرف جنا کیاز . کرد یم ینیدوشم سنگ يشدن رو دیسال تبع

 یمخم داشت سوت م! يوا!خطر وجود داشت یود،کلب ستشانیبود،تازه پادشاه هم جزو ل هیگناه در قض

از کوه مشکالت و گره  يبه تکه ا لیهم داشت تبد هیقض نینه؟ا ای میآ یدانستم که از پسش بر م ینم.دیکش

خجالت آور  یدر آخر دچار شکست ایتوانستم ادامه دهم؟ یم ایتاب و تحمل مانده بود؟آ میچقدر برا.شد یم میها

 شدم؟ یم

را هم زده بودم و  افهیمخ آن روح خوش ق یحاال به راحت رمیگذاشت راحت بم یاگر راسل م دیشا...دانم ینم

 .شدم ینم بیو غر بیقدر دچار اسرار عج نیا

چشمان  یکرد، ول یمرموز نگاهم م. دمیترس یم زیاز طرز نگاه آن روح عز یکنم که کم یاعتراف م البته

در اعماق  ییکردم حسم به راسل را در جا یم یمردم سع یاگر دوباره م .بود یاز حد دوست داشتن شیسبزش ب

 .متمرکز کنم یکی نیا يذهنم پنهان کنم و ذهنم را رو

 ...البته

 نه؟ ایکردم  یکار را م نیا نمیقرار نگرفتم که بب طشیشرا در

قول . زمیمتاسفم راسل عز...! من چقدر خائن هستم!يوجود دارد؟واااا یمثل مخ زن يزیارواح،چ يایدر دن اصال

 ...کنم يریشوخ طبعم جلوگ يفکر ها نیدهم از ا یم

********** 

که  دمیتبر را در آنجا د کی یحت. شده بودند ختهیآو واریکه به د ییپر از اسلحه ها. بود یبیعج يجنگ جا تاالر

 ستادهیاز انگس که کنارم ا. کرد یم يریجلوگ اش، خون خشک شده وجود داشت که از بازتاب نور غهیت يرو

 :دمیبود پرس

 ه؟یاسلحه چ ياون خون رو ي هیپس قض. زنیتم نجایا يزایم زیچ يهمه -

 :نشنود، گفت یکه کس يشد و آهسته،طور رهیچپ شده از تعجب،بهم خ يبا چشم ها انگس

 ه؟یچ یدون ینم-

 ندارم؟ ییاطراف آشنا نیا يزایو با چ ستمیدور و ورا ن نیکه من اهل ا يفراموش کرد!نــــــه-

 .معروفه یلیاون خون خ ي هیقض یول-
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 شده؟ یچ-

 يادیز ياون خرس مدت ها...الجثه اس که توسط واال حضرت کشته شده میعظ دیخرس سف هیاون خون -

همه  نبرد برداشت که از نیا يزخم هم تو يسر هیالبته پادشاه . آدم ها رو کشت و خورد اما آخرش کشتنش

تنها پادشاه تونسته از پا ...که واسه کشتنش رفتن رو کشته ییاز جنگ جوها یگن اون خرس کل یپنهان شده؛ م

 .ارهیدرش ب

 .يکه اونجا نبود نهیا هیشب ،یکن یم فیکه تعر يطور-

 .کوچولو بودم يبچه  هیمن اون موقع ! خب چون نبودم-

 مثال چند سالت بوده؟-

 !6 ای 5-

 :نگاهش کردم متعجب

 ؟يمگه االن چند ساله ا-

 .شمیساله م 19تابستون -

 ؟يریبگ یتولد چ ي هیهد يبرا يدوست دار!طور نیکه ا...اوه-

 .کالسکه هی ای لیاسب اص هی دیشا...مزرعه يسر هی دیشا!دونم ینم-

 :بکشم،محتاط برخورد کنم شیخواستم پ یکه م يا هیکردم با قض یسع

 ؟یبهت سلطنت رو بدن چ هیهد ياگه به جا-

 :بعد سرزنش گر گفت دیرا گز نشییدهانش از شوك باز ماند،سپس شتاب زده لب پا اول

سرتو از دست  يخوا یمگه م! گن یرو فقط توطئه گرا م ییزایچ نجوریا.یبزن یحرف نیوقت همچ چیه دینبا-

 .کنوقت تکرارش ن چیلطفا ه. يزد یحرف نیکنم فراموش کنم که چن یم یسع ؟يبد

 ینامطمئن بسازم، نم يایآرمان دن کیخواستم  یبه فرض، اگر هم م. به حکومت وفادار بود يادیاو ز! نه

 ...ها قانعش کنم یراحت نیتوانستم به ا

 :حرفش تکان دادم و گفتم دییتا يرا برا سرم

 .راسل شیرم پ یمن م-

که فقط  يجور یلب ریکنار راسل نشستم و ز. رفتم يغذا خور زیم کینزد. نگفت يزینگاهم کرد و چ مشکوك

 :او بشنود گفتم
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 .ادیحکومت به خودش هم بدش م ياز حرف زدن در مورد واگذار یاون حت-

 :کرد و گفت کیسرش را به صورتم نزد راسل

 ؟یبهش گفت یمگه چ-

 !نگفتم...يزیچ-

 چطوره؟ فیلط يراه ها-

 .ه حرف زدن کننتونن منو مجبور ب یهم نم فیلط يراه ها یحت-

 :گفت یبیعج يزد و با تن صدا يدیپل پوزخند

 .دید میخواه-

 .باشه-

 :معروفش را به خودش گرفت و گفت يجد حالت

ساختنِ  ياقدامت برا نیبه اول لیچون ممکنه تبد. بهش نگو يزیچ ،ينکرد دایپ نانیاطم ایتا از کل قضا-

 .آرمان شهر بشه) آورد نییپا یلیرا خ شیصدا(

 :نگذاشته بود یانکار باق يبرا ییگفت، جا یم راست

 .مونه یم ادمیحرفت -

از اشراف  يبود که نه خبر نیتاالر ا نیا یخوب. را ازم دور کرد و دوباره مشغول بشقاب خودش شد سرش

 یم م،یخواست یهر طور که م یعنی. و فرزندانشان یاز زوج سلطنت يبود و نه خبر -انگس يبه استثنا–زادگان 

را در بشقاب ول کرد و  قاشقشاز سکوتمان نگذشته بود که راسل  یقیدقا. میکن لیرا م مانیغذا میتوانست

 :دیپرس

 ؟يسراغ صدر اعظم بر دیپس با-

 :را باال انداختم میها شانه

 .کارو بکنم نیخوام ا یو من نم-

 :دیبا استفهام پرس راسل

 چرا؟-

 :دمیبشقابم کش يرا لبه  انگشتم

 روح باشه؟ هیما به خاطر  يها يریگیو تمام پ ؟یباشه چ کوالسیطرف خود ن نیاگه ا-
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 :خورد نیچ یدماغش کم يرو دیسف پوست

 .اسیگم که اون ورد ضد اح یمن دارم بهت م-

 .وجود داره ییدرصد خطا هیباالخره -

 !هم نداره ییدرصد خطا چیه. اون ورد کامال درسته-

 :در هوا تکان دادم یرا اندک دستانم

ما خبر داشته  زیاز همه چ کوالسیاگه مثل ن! باشه گهیشخص د هیکه اون، میریگ یدر نظر م. یحاال هر چ-

 !گهیم ویپرسم، اون به آنتون یم ویمن از آنتون...داره یعکس العمل هی یهر عمل ؟یباشه چ

 :کردند یرا ط شیراه چشم تا موها وسته،یراسل، آهسته و پ يابروها

 ؟یحلش کن ییتنها يخوا یم یعنی-

کمک  ویاز آنتون دمیحلش کنم و هر وقت به اوج فالکتم رس ییکنم تنها یم یهم دارم؟ سع يا گهید يچاره -

 دور و اطرافن؟ نیهمه آدم چرا ا نیا...یراست. رمیگ یم

 :و گفت دیخند راسل

 يمواز ياهایهر سال چند نفر به دن یدون یم م؟یفقط من و توئ نجایا يها يدیتنها تبع ينگو که فکر کرد-

شن که بتونن  یفرستاده م ییتازه اکثرا هم به کشور ها. کم هستن یلیسر به راه خ يشن؟ جادوگرا یم دیتبع

خواد  ینم چوقتیرو ه دشیتبع يانتخاب سال برا ،رازیمجمع لعنت نیا...یهــــــ. به زبانش صحبت کنن

 بعد؟ یحت ایآشکار کنه؟ 

 مکان هم زبان بفرستن؟ هیقدر که بخوان به  نیها هستن؟ ا يدیاونا به فکر تبع یعنی-

 لیاگه تبد...یشیانگس رو به راحت متوجه نم يبندم که تو تک کلمه ها یمثال شرط م. کامال هم زبان هم نه-

 .یلباس بکن یحت ایدرخواست غذا و آب و  یکه بتون یفهم یم يدر حد! به جمله اش نکنه

 !يبرد تو شرطو-

حرف زدن  يریشکسپ! شهیم یمعن یاوقات واسه منم ب یلهجه، گاه نیگم که ا یدادن بهت م يدلدار يبرا-

 .کنه وونهیتونه منو د یهاشون هم راحت م

 .که اکثرشون در نظر من جنتلمنن نهیخب، به خاطر هم-

غذا خوردن گذاشتم و تا زمان ترك تاالر، جز  يحواسم را رو. چیه گریشد و د بمیاز راسل نص يتاسف بار نگاه

 .نگفتم يگرید زیاز انگس چ یخداحافظ
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دفعه . منتظره بود ریغ یبار حرکتش کم نیا. اجازه، پشت سر من وارد اتاقم شد یبعد، باز هم راسل ب قهیدق 10

 .دیش کشدستم را گرفت و مرا به سمت خود...دفعه نیا یآمده بود ول نجایبه قصد استراحت ا شیپ ي

از خودم و  یزد و نفرت یروح داشت سو سو م. کارش باز دارم يتقال کردم تا توانستم او را از ادامه  قهیدق 5

 .کرد یراسل را درونم زنده م

نگاه پر از . نزدم، فقط در سکوت در اتاقم را باز کردم و با نوك انگشتانم راه خروج را نشانش دادم یحرف

 یحساب. ام را مرتب کردم قهیلباسم و سپس  نییدر را که بستم، پا. زد و رفت یبهم انداخت و چشمک یطنتیش

 نیما را به پدر و مادر دروغ مانسر ریخ. نبود د،یکه نبا ییکارها يقصر جا نیدر ا. بود ختهیبه همش ر

! میشو چارهیاثر نکند تا ما کامال ب یکس يرو یبود که ورد فراموش یدفعه کاف نیا! شناختند یمشترکمان م

 .نبود یاطیخواست بکند، جز اوامر احت یکه راسل م يشرط اول است و کار اطیاحت تیرعا

 يوا...گونه مرا ببـ نیتواند ا یآن روح چشم سبز هم م. کردم یهم فشار انگشتانش را پشت گردنم حس م هنوز

ز بودند، که چه؟ مگر تو سب شیچشم ها. کارانه نپروران انتیقدر در سرت افکار خ نیا! لعنت به تو! نیکاتر

 !عاشقشم...من قتیدر حق...؟يراسل را دوست ندار

******* 

توز تر از  نهیاما من ک. خسته و کوفته بودند. دندییربا یرا مثل دو قطب نا همنام م گریلجبازانه هم د میها پلک

حوصله . برسانم انیمرجع را به پا خیتار يکردم آن متن بلند باال یم ینشسته بودم و سع یصندل يدو پلکم، رو

 .دیایخواندم تا از نو ماجرا دستم ب یمتن را م ولدوباره از ا دیبا شیچون فردا. فردا بگذارمش ينداشتم برا

 !ستین نجایراسل؟ او که ا. راسل افتاد يشانه  يکرد و رو دایپ هیآرام آرام زاو سرم

 یمهم زیچ...شیآخ. راسل بود زدم يشانه  هیکه شب یرا به سرعت باز کردم و چند ضربه به سطح میها چشم

 .تختم يفقط بالش رو! نبود

که از اتاق  نیاز ا دیدانم، شا ینم. زدم یتوهمش را م یحساب...بودم دهیروز بود که راسل را در اطرافم ند دو

 .ناراحت شده بود رونیپرتش کردم ب

 یفکر کنم انگس م. زند ینم بشیکه غ یسر خوش ياگر چه از رو. نداشت یخاص لیشدنش دل دیهم ناپد دیشا

 .کردم یکوچولو م يپرس و جو کیاز  دیبه سرش آمده؟ با ییدانست چه بال

. بعدش بلند شدم. را فشار دادم میهم فشار دادم و با پشت دست چشم ها يبار، محکم، رو کیرا  میها پلک

گذاشتم و به سمت خارج از اتاق به راه  -شتکه چند لحظه قبل سرم قرار دا ییجا یعنی–بالش  يکتاب را رو
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خواستم  یبودم، م يکه آدم کنجکاو آنجاتا حاال به اتاقش نرفته بودم، از . احتماال اآلن در اتاقش بود. افتادم

 میسد عظ کیخواستم وارد اتاقش شوم،مثل  یقرار دارد که هروقت م یمهم زیپشت آن در دو لنگه چه چ نمیبب

 فت؟گر یراهم را م يجلو

شمارش، به سمت چپ  یب يراهرو، با آن مشعل ها نیدر هم دیرفتن به اتاقش اول با يدانستم که برا یم

به  یدو راه کیدر  يشرویپ يا قهیدق 5به چپ کج کنم و در آخر بعد از  گریبار د کیسپس راهم را  چمیبپ

 شیاز راهرو ها را افزا قدمو هر  چیهر پ يشد که به طرز محتاطانه تعداد نگهبان ها یم یمدت. چمیراست بپ

در  شیمحسوس شد که لورنزو پرسه زدن ها یزمان راتییتغ نیا یدانستم ول ینم قیرا دق لشیدل. داده بودند

و در همان لحظه خنجرش را بکشد و کار را  ادیبدش ب یکه لورنزو از کس دندیترس یم دیشا. داد شیقصر را افزا

 !سره کند کی

 .سره کند کیکار را  گرید یبرعکس و به روش یحت ای

باالخره به در . به جلو دوختم میافکار چرند از کله ام تکان دادم و نگاهم را مستق نیخارج کردن ا يرا برا سرم

وقت از روز به طور حتم  نیا. را انداختم دمینسبتا پل يبه دو سرباز کنار در نگاه ها. دمیاتاق انگس رس يدولنگه 

 .در اتاقش بود

نامعلوم  یگفتن حرف ياز نگهبان ها برا یکی زشیبه خ. آوردم شیآرام تا حد صورتم باال. را مشت کردم دستم

بر در  یدر پ یپ يسه ضربه . رنگ زدم يندادم و چند ضربه با پشت دست به چوب قهوه ا یتیاهم

 :ه در زدمدوباره چند ضربه ب.جواب نداد یکس.دمیکوب

 ...شونیبانو ا-

 :دمیپر چارهیحرف نگهبان ب انیم

 .دارم یمهم یلیخ یلیمن کار خ. داشته باشن یمشکل شونیفکر نکنم ا-

 :انگس يبه در زدم و سپس صدا یمحکم یلیخ ي ضربه

 .تو ایب-

 .بود خودش

 يکه حس کردم، برخورد هوا يزیچ نیاول. به درون اتاقش پرتاب کردم بایرا با عجله باز کردم و خودم را تقر در

و  رونیب ینبود اما با وجود روشن کیهم تار ادیز. اتاق تا آخر گشاد شد یکیمردمکم از تار. گرم با پوستم بود
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با چشم دنبال انگس . دیرا روشن نام نجایشد ا ینمشده بودند،  دهیکش پیتا ک پیاتاق که ک نیا يتمام پرده ها

 :زدم صدا. نبود ياز او اثر یگشتم ول

 ؟ییانگس؟ تو کجا-

 افتاده؟ یچه اتفاق. نیکاتر نجامیا-

. دمیبه دور خودم چرخ افتنشی يباز هم برا. ورود داد يبود که پشت در اجازه  یگرفته تر از وقت یلیخ شیصدا

بودم از  دهیقصر که من د يجاها هیکف اتاق،بر عکس بق. در وسطش یچوب زیم کیشکل با  لیاتاق مستط کی

. شده بود ختهیآو واریبه د يبا قاب قهوه ا يقد ي نهیآ کی.شده بود هیتعب وارید يسه در رو.جنس گارنت بود

تخت  کیبخش اتاق  نیتر ییدر آخر،در انتها. قرار داشتند يسپر به حالت ضربدر کیو  ریشمش 2 وارید يرو

 .محض قرار داشت یکیدو نفره در تار

 منظورت کجاست؟...يزیچ هی...چرا یعنی...یچیه-

 ساعت چنده؟ یدون یم. نجامیا-

 گم؟یدرست نم! صبح باشه 4فکر کنم -

 ؟یکن داریوقت منو ب نیا يباعث شده تو یو چه کار مهم-

آخر . باشد دهیصبح خواب!...اهم اهم-ساعت از روز نیکردم او در ا یفکر نم. کردم یم یکارم حس شرمندگ از

 نیبه ا...خب یول. شب مشغول کار و تالشند مهین 12صبح تا  3از  شهیاست که هم یکسان هیشب شیرفتار ها

تخت زل  یکیبه تار. دارند دنیخواببه  يدیشد ينوجوان ها عالقه  ،یفکر نکرده بودم در هر حال و در هر قرن

 :کردم معصومانه حرفم را بزنم یزدم و سع

 راسل کجاست؟ یدون یتو م-

از  يلحظه ا.ظاهر شد ییو خنک در اندك روشنا يپارچه ا ين لباس و فقط شلواربدو يبا باال تنه ا يمرد

 :دمیترسان و متعجب پرس.از او به انگس شباهت نداشت زیچ چیپف کرده اش،ه يجز چهره !دمیترس عقب پر

 .زنم یرو صدا م يگادفر رمیمن م يانگس تو حالت خوبه؟اگه بخوا-

 کجاس؟ یدون ینم یعنی. یتو خواهرش!...من خوبم-

 :را پشت کمرم در هم گره زدم و گفتم دستانم

 !نـــه-
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گفت . رو ازش بپرسه زایچ يسر هی دیبا. از اقوامت دورتون یکی شیپ رهیگفت که داره م شیدو روز پ...خب-

 .رو بپرسه ییزایخواد چه چ ینگفت م یحت! هم نگفت يشتریب زیچ. گرده یزود بر م

 ؟...اقوام-

 نجا؟یآن هم ا م؟یاشتد یشیما قوم و خو مگر

 بهت نگفته؟ يزیاون چ! اوهوم اقوام-

 ...یچیه!نه-

 .يدار ازیخواب ن یخودت هم به کم ؟يبر یکن یلطف م...حاال هم. از دستش ناراحت نباش. نداره یبیع-

داشت  یزد و سع یمار بدشکل، چنبره م کیبود که در وجودم داشت مثل  یتنها و تنها حس شک. نبودم ناراحت

 .پرورش دهد زیداشت، در من ن انشیرا که شرلوك هلمز نسبت به اطراف ییتمام آن ظن ها

مرگم باز  يایعشق دن شیشد پ یمردنم هم باعث م یحت! گذاشته بود که به جهنم میاگر تنها. باال انداختم شانه

 .دعمل به آن کتاب اعجوبه به دست بده يبرا یگردم و زنده ماندنم، ممکن بود فرصت

 .سالنه به راه افتادم سالنه

***** 

 راسل؟ برگشته؟-

 :با مالحت تمام گفت نیریش خدمتکارِ

 .بله بانو-

 کجاست؟-

 ...به اتاقشون رفتن. خسته بودن-

راسل او را مالقات کنم  دنیروز ند 5تا پس از  دمیفقط در طول سنگفرش ها دو. به خدمتکار نگفتم يزیچ گرید

 .کم را نشانش بدهمنفرت و ش ،یو تمام دلتنگ

با شانه ام در اتاق را هل دادم و . دمیکش نییرا پا رهیدر هم نزدم،فقط دستگ یحت. کردم دایپ یرا به راحت اتاقش

پشت سرم بستم و به سمتش  يبلند يدر اتاق را با صدا. دمیرا د ریراسل متح. خودم را داخل اتاق انداختم

که در دستش بود، به  یچرم يچکمه . کردمرا باال آوردم و به دور گردنش گره  میدرنگ دست ها یب. دمیدو

 . افتاد نیزم يانگشتانش پرواز کرد و رو انیپر، از م کی یسبک

 قدر دلتنگش بودم؟ نیا چرا
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 کرده بودم؟  انتیکه به او خ یباشد، آن هم وقت یعیتوانست طب یچطور م. نبود یعیاصال طب! نبود یعیطب نیا

 یطرف و آن طرف م نیزد و به ا یم شتریرا که از درون داشت مثل مار ن یتیتمام حس شک و عصبان هناگا

 يها دیآن شو ،يگریناز و نوازش و هر کار د يفرو رفتند و به جا شیموها انیانگشتانم م. به خاطر آوردم د،یپر

 . دندیقرمز رنگ را کش

 .یرفت ،یکه به من بگ نیبدون ا! احمق يپسره -

 .ولم کن برم! آخ. داشتم یمنطق لیخب حتما دل-

 بشه؟ یکه چ يبر يذاریخبر م یب! ابله-

 .بدم حیتونم توض یم-

 :که دادش به هوا رفت دمیرا محکم تر کش شیموها

از  گهیبعدم د! یکنم که ضد جادوش رو بلد نباش یروت اجرا م هیسا يجادو هی ای یکن یاالن ولم م نیهم ای-

 .یمون یبهره م یمن ب يده قانع کنن حاتیتوض

 :کردم اخم

 چرندته؟ حاتیاز اون توض-

 .ساحره هی شیرفته بودم پ! نادون يمودب باش دختره -

 :شل کردم یرا کم دستانم

 و؟-

 .دمیکتاب ازش پرس يتو يزایزمیدر مورد صحت چ-

 و؟-

اشتباه تو  نیکوچکتر...یمراقب باش یلیخ دیو گفت با...تک به تک کلمات. اون بهم گفت که همش درسته-

 !يریبم شهیاعمالت باعث م

خفه شدن را در  يو ادا دیچیجدا کرد و انگشتانش را به حالت طناب دار به دور گردنش پ شیرا از موها دستانم

 :و گفتم شیبا کف دست محکم زدم به بازو. آورد

 اش؟ هیخب؟بق-

که  يزیهم شاملت بشه، بعد از انجام چ یهر مجازات. هیهم کامال واقع نایو ا دیبخشوده شدن تبع ي هیقض-

 .شهیم دهیکتاب گفته، بخش
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 ؟يکرد دایتو اون ساحره رو از کجا پ-

 !کتاب تو يتو-

 ؟یرفت یکه به من بگ نیشد که بدون ا یکتاب من؟ و چ يتو! واو-

رسوند،  یبه قتلش م یکیراه  نیکرد و ب یاون محل رو ترك م يگفت که اون ساحره به زود یکتاب تو م-

 .بکشم رونیاطالعات ازش ب يسر هی میاز دستش بد شهیهم يکه برا نیمنم رفتم تا قبل از ا

 انه؟ی يساحرهه شد اروی نیبهت بگم؟ حاال مانع مرگ ا یدونم چ ینم...یلیتو خ-

 .بکشتش و اونم بابت گفتنش ازم تشکر کرد یکیقراره  گهیبهش گفتم که چند روز د!اوهوم-

 ر کرد؟تشک-

 !رسم یمن حساب اون پست فطرت رو م) نازك کرد یرا به طرز مضحک شیصدا(و گفت که !بله-

 .ادیخوشم م ییزنا نجوریچقدر از ا -

 :من بودم که سکوت مسخره را شکستم نیباز هم ا.در سکوت بهم زل زد راسل

 قته؟یحق یپس همه چ-

 بود؟ یجالب چ یلیخ ينکته  یدون یکه م نیو ا. یمراقب باش یلیخ دیبا یول! تک به تکش.آره-

 بود؟ یچ. نه-

در واقع  یعنی. مرگ داشت يتو يرو داشت که ساحره  یاتیهمون خصوص قایرفتم، دق ششیاون ساحره که پ-

 .بیغر بیعج يهمون شنل و همون نوار ها. رو به تن داشت یکه گفت ییهمون لباس ها

 . اختالط کرده بود یته بود و با راسل در زندگدر مرگ که با من سخن گف یزن. کننده بود جیگ

اون زن  یرفتم و در بعد اصل یمن به درگاه مرگ بعد اصل یعنی... داده غامیروح اون زن بوده که به من پ یعنی-

 !کننده اس جیگ یلیخ نیا. مرده

 :خودش را کش و قوس داد راسل

 یخاص يکنن که به آدم ها یرو حمل م يگفته انا يها غامیاغلب اوقات، روح ها با خودشون پ. هیمنطق نیا-

 .ها بوده غامیاز اون پ یکی نمیاحتماال ا. گن یاونو م

 .میبگذر-

احساس  یخواستم بزنم، کم یکه م یحرف يبرا. شد گرشید نیتخت نشست و مشغول در آوردن پوت يرو

 :حرف را بزنم نیا دینبا دیخب شا. کردم یم دیترد
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 ؟یکن یکار شراکت م نیا يتو...اممم...با من-

 قهیدق کیبعد از حدود . هم فشار داد يرا محکم رو شینگفت و تنها لب ها يزیچ. شد رهیبه جانب بهم خ حق

 :و آهسته پاسخ داد ختیرا با کف دستش به هم ر شیموها

گفتش که ساختن همون  یساحره م. جور شراکت محسوب بشه هیفکر کنم کمک کردن هم . دونم ینم-

 شهیشدن مجازاتت م دهیکه باعث بخش نیعالوه بر ا...ارهیعزت و احترام برات م ی،کلیدون یکه م ییایدن

 .یمجمع بش سیرئ ،یجوان نیسن يتو یممکنه حت

 :زدم ادیفر بایتقر

 مجمع؟ سیرئ-

که منو  ییتمام اونا یعنی! مجمع سیرئ.کنه یمنو وسوسه م ییجورا هی نیخب ا. مجمع سیرئ...آره! آروم تر-

 .کنن يرویازم پ دیدستم و با ریز رنیکردن م تیاذ

 :سراسر وجودم را فرا گرفت یاز ناراحت یحس

 .امیفکر نکنم بتونم باهاش کنار ب...من ؟یچ میبکش دیکه با ییاون آدما-

 شه؟یم يریجلوگ ییمونن؟ از چه جنگا یبعد زنده م نیفکر کن که با مرگ اونا، چند تا آدم تو ا نیبه ا...خب-

 :چمباتمه زدم نیزم يرو

 کنه؟ یبه نظرت انگس قبول م! آه-

 .از خود اونا باشه یکیچه برسه که . ستیها هم ن نیچ سهیدس هیشب یحت. ندارم...بهش يدیام...دونم ینم-

 هام؟ نیچ سهیدس هیمن شب یگ یم يدار-

 !نه-

 :شد دیناپد میحرفش تمام خوشحال يخوشحال شدم اما با ادامه  اول

 .کشن یآدم م یبفهمه کل یکه کس نیکه بدون ا یهست یپوست ریز يتل هاقا هیتو شب-

که نوك  نیاما قبل از ا. دمیحرکت، به قصد کُشت، به سمتش جه کیرا با خشم در هوا تکان دادم و با  دستم

 :به قلبم گذاشتم و زمزمه کردم کینزد ییجا يدستم را رو.شده بود دیانگشتم هم بتواند او را لمس کند ناپد

 ؟ییراسل کجا-

 .و تعجب گرفته بود یهمه اش را نگران ياز خشمم نمانده بود و جا يزیمرتبه، چ کی

 راسل؟-
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 :گوشم گفت يمتر یلیم کیدرست از  ییصدا

 .نجامیمن ا-

 :دمیمن من کنان پرس. دمید میرا چرخاندم و در کمال تعجب راسل را در دو متر صورتم

 ؟يکرد نکارویا يتو چطور...چطـ...تو...تو-

 .گرفتم ادشیاز اون جادوگر . کم يپر سرعت در مسافت ها يها ییجابجا يجادو-

 !يمنو ترسوند-

 !دونم یم-

اما قبل . آنجا نبود گریاو د دمیبهش که رس. دادم یدستم را به شدت در هوا تکان م دم،یسرعت به سمتش دو با

 .را لمس کرده بودم شیکاملش بازو ییاز جابجا

المپ روشن . دیمال یرا م شیکه داشت با انگشتانش بازو دمیرا به سمت مخالفم چرخاندم و راسل را د سرم

 :پرنور شد يادیسرم ز يرو

 دور هم رفت؟ يباهاش جاها شهیم-

 :باشم نگاهم کرد و گفت يآبز يانگار که من موجود راسل

محرك از  يانرژ هی. میمستق ریمس هیاونم تو ! کنه یپرتت م. مک يتو مسافت ها ییجابجا! اسمش با خودشه-

دور ازش استفاده  يتو مسافت ها ياگه بخوا. يریگ یقرار م گهید يجا هیو تو کامال  شهیپشت بهت وارد م

 ! یکن دایک پیپالست یبه جراح ازیو ن يبخور کریدرخت غول پ هیممکنه با صورت به  ،یکن

 یکم دیکار را بکند، الاقل با نیخواست ا یاگر م. کرد یبندم که او داشت کلمات ساحره را تکرار م یم شرط

 !انهیکامال ناش. کرد یرا از لحنش حذف م ییایتانیبر يلهجه  يکرد، مثال آن رگه  یتر عمل م يحرفه ا

 .بده ادشیبه منم -

 :و گفت دیچانه اش کش يانگشت سبابه اش، چند بار پشت سر هم رو با

 الزمه؟-

 بده؟ ادیرو  يزیچ نیاصال اون جادوگر چطور قبول کرد که به تو همچ-

 :داد و گفت هیتک واریخندان به د راسل،
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 يسر هیمنم مجبور شدم . داد یبعد که به سمتش رفتم جاخال. خوام بکشمش یاولش فکر کرد که من م-

ورد رو  نیبعدم به عنوان پاداشم ازش خواستم تا ا. نشونش بدم) ؟یلیچه دال(اثبات خطرناك نبودم  يبرا لیدال

 .بده ادمی

 !آه چه بخشنده-

 !یچیبه راسل داشتم؟ ه هیقض نیفهماندن ا يبرا ياما چه چاره ا. قابل باور بود ریغ یکم میبرا قتشیحق

 

 ک؟یشر! کیشر: چهاردهم  فصل

 !بهش بگم؟ اون تماما با لورنزو مشغوله دیبا يچطور-

 !گهیوقت د هی يبرا مشیبذار دیپس با-

راه  يتو. راندم میرا به پشت شانه ها میحوصله و مضطرب، موها یب. را گفت و از کنارم رفت نیا راسل

. شده را داشتم ریدستگ يها ستیحس ترور. میشد یسرباز اسکورت م 4و توسط انگس، ناظر و  میکتابخانه بود

 یم شانیعمل شجاعانه  اشدند و تنه یکماندو محاصره م یا گروهکه ب یکردم، موقع یدرکشان م یبه خوب

 !پوزخند مسخره باشد کیتوانست 

تنها زل زدن و . انجام دادن نبود يبرا يکار بهتر. و به کتف ناظر زل زدم دمیسردم را به دامنم مال يها دست

مدل راه رفتن هم، پشت درد  نیبا فکر کردن به ا یشق و رق راه برود؟ حت نقدریتوانست ا یم یچطور کس! بس

 .که بخواهم همان طور راه بروم نیگرفتم، چه برسد به ا یم

 یدوستانم به آن راه رفتن زامب. در کنارم راه بروم زانیآو يبا دست ها دهیخم یعادت کرده بودم که اندک بایتقر

ام مرا به خاطر کج  یقیوسمرا به خاطر قوز کرده نشستن، معلم م شهیمادرم هم! حس یشل و ب...گفتند یوار م

سرزنش  يدوچرخه هنگام دوچرخه سوار يرونشستن هنگام به دست گرفتن ساز و پدرم مرا به خاطر ولو شدن 

در راه  دیو قدرتمند با یزن واقع کیکه  يگفت من آن صالبت و غرور یم شهیهم یمادربزرگ ناتال. کردند یم

 .رفتن داشته باشد ندارم

 هیدهند و قوس کمرشان را آن قدر زاو یرا جلو م شیها نهیبودم که س دهیرا هم د یاشراف يواقع آن زن ها در

 .دهم یم حیترج زهایچ شتریرا به ب میکمر و دست و پا یمن راحت. به نظر برسندsحرف  هیدهند که شب یم

انگس به سمتم  یانناگه دنیباز کردم که با چرخ يا ازهیخم يو دهانم را برا دمیبه کمرم کش یفکر دست نیا با

 .بستمش عیسر
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 :را در قالب جمالت ادا کرد لشیدل یب جانیه انگس

 .ساعت اضافه تر کردن 1راسل بهت گفت؟ اونا ساعاتتون رو -

 اوه واقعا؟-

 یاز چشمانم فرو م یکه بر حسب عادت زمان خستگ ییاضطراب و اشک ها. دمیکش يا ازهیناخودآگاه خم و

 .دندبو دهیامانم را بر ختند،یر

نداشت به جز افکار  یمشخص لیدل. ساعت تمام غلت خوردن باالخره به خواب رفته بودم 5قبلش بعد از  شب

 .زدند یاز پروانه ها در سرم بال م میعظ يکه مثل دسته ا يا یمعن یب

 .و به راهش ادامه داد دیباال انداخت و چرخ يشانه ا انگس

گپ و  یشب بود که بعد از کم 11ساعت . بودم با خودم شدم دهیکه چند ساعت خواب نیا يمحاسبه  مشغول

را هم مشغول  یساعت 1. وقت گرفت يا قهیدق 5 میکردن دندان ها زیتم. گفتگو با راسل به اتاق برگشتم

صبح مثل  5بودم و تا  فتهشب هم به تخت خواب ر مهیباالخره ن. شدم هیدر مورد اوراد سا ییخواندن کتاب ها

 :یمعن یلورنز بروم و کلمات ب يبدرقه  يکردند تا برا داریصبح هم مرا از خواب ب 7. دمغلتک عمل کر کی

 .یباش نجایکه اومدم هنوز هم ا گهید يدفعه  دوارمیام-

 .بشنوم را

 :که بتوانم در گوش راسل حرفم را بزنم دمیجلو کش يرا در حدقه گرداندم و خودم را آن قدر میها چشم

 .رمیم یافتم و م یم یچون مطمئنم که از خستگ م؟یاالن نر شهینم-

 :دیرا گرفته بود پرس میکمک به سرپا ماندنم بازو يکه برا یو در حال دیمرا کنارش کش راسل

 ؟يایمتحرك به نظر م يمرده  هیکه حاال درست مثل  يکرد یکار م یچ یرو داشت شبیتموم د-

 :ختم و گفتممتصل به دستم اندا يبازو يو نصف وزنم را رو دمیخند

 .یالبافیخ-

را پنهان کنند، آرام و  يدیداشتند برق درخشان پل یشده بودند و ماهرانه سع زیر انهیکه موذ ییبا چشم ها راسل

 :زمزمه وار گفت

و بعد  گرید یازدواج با کس(مثال تعداد بچه هامون؟  ای ؟یکه قراره موقع ازدواجت بپوش یدر مورد لباس عروس-

 )بچه هامون؟؟؟

 :گونه ام را پاك کردم و گفتم ياستخوان ها يپلک ها و رو ریز اشک
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 .به نظر برسه یعیطب زیبکشمت که همه چ يکه کارم باهات تموم شد، چطور یفکر کردم که موقع نیبه ا! نه-

 .دادم هیسرم را به شانه اش تک. را گرفت میبازو ریبه پشتم نواخت و ز يدوستانه ضربه ا راسل

شد و حول  یم نییکه مرتب باال و پا میاز روبرو يریتصو. توانستم حس کنم یبود که م يزیتنها چ جهیسرگ

 .کردم یحس م میها قهیشق يرو ریبه شکل دوا یینبض ها. دیچرخ یم رهیبه شکل دا يمحور

بودم  يکه قو يزیدر هر چ. گذاشت یم میپلک ها يشده بود و خواب داشت وزنه اش را رو شتریاشک ب شدت

 یکه چند شب بود داشتند مزد افکارم راجع به گفتن نقشه ها به انگس را م يا یاپیپ يدر مورد کمبود خواب ها

 .بودم چارهیو ب فیدادند ضع

راسل باعثش شد و بعد کم کم افکار و  يبرا یاول نگران. که راسل رفت ساعات خوابم کمتر و کمتر شد یزمان از

 ...دیکه نبا ییزهایزم، راجع به چمضر و ناال يها يپرداز الیخ

 ؟يداریکت، ب-

 :بدون زهر گفتم يو با طعنه ا دمیکش يا ازهیخم

 .کنم و هم بخوابم يتونم همزمان هم خوابگرد یتن خسته نم نیدونم با ا یکه م ییتا اونجا-

فقط به من و  ستندیبا يکه موجب شد کل گروه همراهمان لحظه ا دمیپر سر و صدا کش يا ازهیبار خم نیا و

 میلب ها يلبخند گناهکارانه ام رو. شد بمینص انهیمخف زیتاسف آم يبعدش هم فقط نگاه ها ي هیثان. نگاه کنند

 :کردم نیلقبه خودم ت. گرفت و کمک کرد که نگاه همه را از خودم منحرف کنم يجا

همه  یاگه تو بخواب! هیجد هیقض! ستین يذاریکه اسمشو م یهر چ ای دنیاالن وقت غش کردن، خواب نیکاتر-

 .رهیاز دست م زیچ

 :به انگس کردم و گفتم رو

 قهوه آماده کنه؟ وانیل هیتونه برام  یم یاما کس. متاسفم-

 کیتونم بگم  یم ياگه بخوا. میداشته باش يزیچ نیفکر نکنم همچ یول. اسمش چقدر آشناست ؟یچ... قهـ-

 .مخصوصمون رو برات آماده کنن يها یدنیاز اون نوش وانیل

 بار منو باهاش مسموم کردن؟ هیو  ظهیغل یلیهمون که خ-

 .بله-

 .خوام یم یکی! خوبه-
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 کی. برساند یکیدر آن نزد يرا به خدمتکار غامشیبا حرکت سرش به سرباز کنار دستش اشاره کرد تا پ انگس

شفا بخش  عیآن ما دنیمعجزه، من مشغول نوش کی هیشب م،یدیکه به در کتابخانه رس یحرکت پر احترام و وقت

 .بودم

 .کمک بزرگ بود کیخودش  نیزد و ا یبرد اما به خواب رفتن را پس م ینم نیرا از ب یآلودگ خواب

پشت آن  يادیز يزد موجودات زنده  یم ادیکه فر یمرموز، آهسته و با حس. باز شد شهیکتابخانه مثل هم در

 .خفته اند

 .يو نه هر نوع خزنده ا يش هاموش ها و نه خفا نه

 !دمیرا د زیم يرو یکتاب يمتر یهم حاضر بودم قسم بخورم که حرکت سانت شیحاال نیهم

در  م،یشو یدر قصر صاحب نام میخواست یکه تازه م یماه قبل، زمان 7که مدت ها قبل، حدود  يریدرگ همان

 .گفتند یرا م نیدرصد از احساسات احمقانه ام ا 60...کتاب ها بود نیآمده بود، ب شیکتابخانه پ

 یچطور م. غوطه ور است» خواب«به نام  یاالن نصف مغزم در عنصر مستقل. با پشت دست به سرم زدم محکم

 صحت برسانم؟ يرا به درجه  یمزخرفات نیتوانم چن

 در پشت سرمان بسته شد؟ یو چه زمان میانه شدوارد کتاب خ یچه زمان دمیبا خودم بودم که نفهم ریقدر درگ آن

 يچطور فقط با نگاه کردن به چهره  یحت ایکه راسل، چگونه نگهبان را به دست خواب سپرد؟  دمینفهم یحت

بعد از به خواب  زیشدن سرم به سطح م دهیکه داشتم کوب یحس نیغرق در آرامش آن مرد به خواب رفتم؟ واپس

 .بودم دهیکش ازدر آن در االتمیکه در خ يرخت خواب پنبه ا کیرفتنم بود و پس از آن فقط 

******** 

 :شد یم دهیسرم کش يمثل نوازش رو یدست

 ...شو داریب! کت! کت-

بود که  يتنها شگرد نیا. دمیو در آغوش کش نییسرم بود به پا يرا که رو یسرم بردم و دست يرا رو دستم

آمد،  یام م یتالیجیناموفق ساعت د يکردنم پس از تالش ها داریب يو مادرم برا میدر زمان خودمان بود یوقت

 .کردم تا او را متوقف کنم یاز آن استفاده م

 يبرا یتالش جزئ نیبا ا. چرخاندن سر وجود ندارد يبرا یطیشرا نیچن دمیگردنم را بچرخانم که د خواستم

 .سرم آغشته شود ریلزج ز عیبه ما سمیو باعث شد گونه خ دیچیدر ستون فقراتم پ یپوست ریز يحرکت، درد

 .شد،باز کردم یکه م ییرا تا جا میها چشم
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بزاق .دمیکش ینسب تیاز سر رضا یآه. دمیرا پرتاب کردم و با دستم که حاال آزاد شده بود به گونه ام کش دست

 ...شد یم یبه پوچ لیزود تبد یلیخ یلیحس خ نیا یول...احساس شرم کنم یشد کم یالبته باعث م! دهان

 :بود شیمعروفش را زده بود و کتاب جلو دیکه همان لبخند پل دمیرا د راسل

 .خوام کتابو باز کنم یم! يخون بد دیبا-

. کند ممیو دست چپم را به او سپردم تا همان درد آشنا را تقد دمیصورتم کوب يرا به حالت گسترده رو دستم

 :شود يزبانم جار يکردم و گذاشتم جادو رو دیسف يهمزمان هم شروع به خواندن ورد شفا

 !شهیتر م يانگار هر دفعه، عاد یول! آخ-

 .تحمل دردت رفته باال دیشا-

 دم؟یخواب قهیچند دق! دیشا-

 !که تونستم ناظر رو خواب کنم یتا موقع...قهیده دق-

 کنن؟ یاونا شک نم-

 .ث دردسرش بشهکنه ممکنه باع یفکر م. گه ینم یچیاگه شک هم کنن، ناظر ه یحت-

 .گفتم ینم دنیاز خواب يزیشد، من هم بودم چ یاون طور که اون دفعه انگس عصبان-

 !یگ یهات نم ياز خرابکار یچیوقت، ه چیتو، ه قت،یدر حق-

 بگم؟ يزیچ دیداشته باشه، چرا با یگفتنش ممکنه برام عواقب یوقت-

 !کن هیحاال گر! یبیغر بیتو عج-

 دهیآمد؟ کاش نخواب یدردسر به نظر م یقدر راحت و ب نیا ،یمکان نیدر چن دنیچرا خواب دمیوقت نفهم چیه

و به خون  دمیکاسه را جلو کش. دادم یبه او م یکم میاز دهان دره ها یاشک ناش باریبودم و از همان جو

 هیشب .زدند یرا چنگ م گریکدی دانگار خون ها صاحبِ دست شده بودند و داشتن. مخلوط شده امان نگاه کردم

 :دمیپرس. کوره بود یکیدر  عیآهن ما یحرکت آرام و بدون نگران هیبلکه شب. قل قل نبود

 ه؟یچ گهید نیا-

 !از خون ما عوض شده يزیچ هیدرصد -

 ...نبود يطور نیا شیپ يدفعه -

 :هم نگاهش را به نقطه نگاه من دوخت و گفت راسل
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که تو  ریدر نظر بگ نویا...مغلوب شده بایتقر...خونت، مغلوب شده ي هیسا يخونت در مقابل جادو دیسف يجادو-

 هی نیا...متفاوت قدرتمند شده يخون من به خاطر انجام کارها هیسا يو فکر کنم جادو...یخون مقاوم هست هی

 یکیقدرتمند و اون  یکیسازن؛  یاونا با هم نم...توئه ناتیکشمکش نابرابره و همش به خاطر سفر من و تمر

 .مقابل هم يحال در دو نقطه  نیو در ع دیسف يبا رگه ها فیضع

 !اوه-

را که  يفانتز يدوست داشتم کتاب ها شتریبود که من ب نیبه خاطر ا دیشا! من نه یدانست، ول یم زیهمه چ او

 !را يجادوگر يبخوانم و او کتاب ها دیکش یجادوگران را به چالش م يایدن

 زیچ چیجادو، ه يلغو يکدام از آن ها، به جز معنا چیدر ه یالمعارف داشتم ول رهیتر که بودم چند دا کوچک

 .ذکر نشده بود يگرید

 يا دهیهم فا میچرخاندن چشم ها. میبگر شینکردم که بخواهم برا دایپ يناراحت کننده ا زیچ چیبار ه نیا

چشمانم را با غضروف انگشتان دستم فشار دادم و منتظر فرو افتادن آن چهار .راه را امتحان کردم نیآخر. نداشت

 .دست راسل شدم يتو يقطره اشک پشت سر هم، در کاسه 

شفافش را  يآورد و محتوا رونیب یکوچک يبطر راهنش،یپ بیکه از ج دمیشد، راسل را د دهیکه عقب کش کاسه

 :کرد یدر کاسه خال

 راس؟ ،یکن یم کار یچ-

 .جمع کردم يروز نیهمچ ياونا رو برا! رهیاشک ذخ يقطره ها-

 ؟يکرده بود هیگر یواسه چ-

 .یبدون ستیالزم ن-

 .باشه-

انداخت که از آن متنفر  يکار ادیخون مرا به . نگاه کردم اتیبه هم زدن محتو يدستش را برا چیحرکت مارپ و

 :بودم

 م؟یکه برگرد نیفقط واسه ا...میاون همه آدم رو بکش میواقعا مجبور یعنی-

 .یکارو نکن نیا یتون یم-

 !نکردن یگناه چیاونا ه...فکر نکنم بتونم-
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باعث جنگ ...اول و دوم یباعث جنگ جهان...تروآ شدن ياونا باعث مرگ اون همه آدم تو: صد بار گفتم -

 شه؟یم یهمه خراب نیکه باعث ا ناندیکه گفته بود، تنها حکومت فرد يمگه نخوند. تنامیو

 .ناندهیسال قبل از فرد 1000از  شتریتروآ مال ب ي هیفکر کنم،قض-

 .کارو کردن نیالبد پدران اون ا. یهرچ-

 ؟یاگه وضع با حکومت انگس بدتر بشه چ-

 :دیرنگ سرخ خود را در صورت راسل پاش خشم،

. به جز کمک داشته باشم ینقش چیمن قرار نبود ه! يکارو انجام بد نیا يخوا یم یکه گفت يتو بود نیکت، ا-

 ؟یکنار بکش يخوا یرفته م شیخوب پ زیحاال که همه چ

 .ادامه بده! متاسفم-

 رهیکه به من خ یسرش را کج کرد و در همان حال. با حرکت سرم به او فهماندم که منظورم هم زدنش است و

 :کارش را تمام کرد و دستش را درون خون، فرو برد هیبعد از چند ثان. کاسه را هم زد اتیشده بود، محتو

 .نوبت توئه-

 يشدن کامل دستم مطمئن شدم، آن را رو سیاز خ یدر خون فرو کردم و وقت يرا به حالت دزدانه ا دستم

بار مکث هم  کی یو بدون حت میورد را هر دو حفظ بود. گذاشتم -چشم خرگوش بود يکه بر رو-دست راسل 

 .شد دایکردم پ یم فکرتر از آنچه که  عیسر یلیخ م،یکه قبال مشغول خواندنش بود يحه اصف. میآن را گفت

 .راسل، تو بخونش-

باورش . ستین یخون افتان يگونه مرگ و قطره  چیاو خواهان ه. رفتینخواهد پذ یسلحشور به راحت«اوهوم -

موارد هم سلحشور؛ اگر به شما فرزندان  یدر بعض. بنا نکرده است یپادشاه يبرا نیو کم ینیرا بر توطئه چ

او را به کمال  دیکن یو سع دیبرو شیاط پیبا احت. فرستدتان یالزم را نداشته باشد، به کام مرگ م نانیجادو، اطم

 ».ماند دیخواه يشما پشت سر او به جا يوگرنه در نقطه ا دیقانع بودن برسان

 !ادیز یلیخ. خطرناکه-

 !بذار بخونم-

سلحشور بار آورده است، در صورت حضور  کیکه سلحشور را مثل  يپدر سلحشور،مرد«. ونمشخ ینه من م-

مرگ او . شود یموجبات دردسر را فراهم خواهد آورد و مانع حکومت فرزندش م ناندیفرد یدر هنگام سرنگون

 ».است نهیگز نیبهتر
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 .فکر نکنم انگس مرگ پدر خودش رو هم قبول کنه-

 :شدم پکر

 .هم باشه يا گهیراه د دیشا یول...کنه ینممطمئنا ! نه-

 .کتاب زود قضاوت کرد نیدر مورد ا دینبا يدیمطمئنم که فهم-

رد خواهد کرد و شما به  تیرا با قاطع یگونه مرگ نیاما سلحشور ا. است نهیگز نیبهتر...« یگ یراست م-

 دیو نگذار دیریرا بگ شیرا بسته و گوش ها شیاست که چشم ها نیا گرید ي نهیگز. دیرس دیآرمان شهر نخواه

 یخواهد بود که صندل يفرد نیخودش اول ،گردد نایب یو وقت دیخبر نگاه دار یب زیاو را از همه چ. ببرد ییبو چیه

 دیخواه يپادشاه در سطور بعد انیاطراف يمرگ را برا بیترت. ندیگز یسلحشور م يبرا یرا، آرامگه یپادشاه

 یجامع حاتیتوض. دیباش وارید يپنهان در درز ها يو مراقب چشم و گوش ها دیدر ذهن نگهش دار. خواند

اما سال . وجود داشته ایساخت آرمان دن يراه برا کیاز  شتریاکثر قرون ب درکه  ستیادآوریل ازم به .وجود دارد

 نیزم يامپراطور يش را در سراسرهستند که فرزندان قیناال ناندیحکومت فرد يسرنوشت ساز، سال ها يها

 ».گذارد یم یساخت اهداف فرزندان جادو باق يراه برا کیخود فقط  نیدهد و ا یگسترش م

 :بودم دهینفس نکش شتریبار ب کیدر تمام مدت خواندن آن سطر ها . گرفتم نفس

را مثل  حاتیو توض دیمراقب باش. رنگ است يپر از مشکالت خاکستر ،يدیو سپ هیهدف شما فرزندان سا«-

 :دیبخوان اتیآب ح ي هیروش ته

 ياریو هوش نایدور از چشم هر فرد ب دیمرگ با. شود دهیبه مرگ کش دیدر ابتدا و به دست سلحشور با: حاکم مرد

قتلگاه به سلحشور وابسته  یاما محل اصل. شود یمرگ او محسوب م يبرا یاتاق آرامشش مکان خوب. باشد

 .است

توان در  یفرزندان حاکم را م. به پادشاه به مرگ دعوت شوند کشانینزد يرابطه  بیاست به ترت بهتر: انیاطراف

 .داشته باشد یکه محرک نیبدون ا. دیآ یزود خود به سراغ آن ها م یلینگه داشت اما مرگ خ یزندگ

که آن قدر شجاع باشند که از فرو رفتن خون در  یبانوان. دینیمتفاوت برگز یبانوان نیسلحشور را از ب ي ملکه

 ».خاك نترسند

 :کرد یو به راسل نگاه کردم که مشکوك نگاهم م دمیاز خواندن کش دست

 ه؟یچ-

 ؟یملکه بش يخوا یبار م نیا ؟يبه آب داد یچه دست گل-
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ر دوم هم همون با يبار متفاوت بودم، برا هیگفته که من اگه  یاصال ک! اطالعم ینه واقعا من ب! یچیه-

 .متفاوت باشه ي زهیتونه دوش یرفته؟ اون م ادتیمتفاوت خواهم بود؟ ژان دارك رو  ي زهیدوش

 :با اکراه گفت راسل

 !مرده شیسال پ 100ژان دارك -

 داره؟ یخب چه فرق-

 يکه قطره  یمتفاوت ي زهیدوش...يتو بود! قبل هم ازش نام برده شده بود يدفعه ...متفاوت ي زهیدوش هی-

 .داره یستالیاشک کر

 :دمیام مال یشانیبه پ یعصب یرا با حالت دستم

نه ) همان کلمات فشار دادم يدستم را رو شتریب دیتاک يبرا(» متفاوت یبانوان«اون گفته  ؟يشد وونهیراسل د-

 !متفاوت ییبانو

که کمتر جادوگر  ياوراد. دیاموزیپس اوراد را ب نیز. دیا دهیندانسته را فهم يزهایحاال چ«. بده بخونم! یهر چ-

 زیپره يگریاز آموختنش به د. دیو سف هیسا يجادو نیمشترك ب. دارد یزمان از وجودش آگاه نیدر ا يزنده ا

 .دیحفظ کن تانیو آن را مثل خون در رگ ها دیکن

با خواندن هر . است یمختلف بعد اصل يبه دنبالش است، ورد سفر به زمان ها یکه هرکس يورد نیتر مهم

ابعاد  نیدر ب دیکن نیچن د،اگریکاره رها نکن مهیورد را ن نیهرگز خواندن ا. رفت دیدر ابعاد فرو خواه شتریکلمه ب

 :است نیورد چن. بود دیمختلف سرگردان خواه

 )دینام کامل خودرا قرار ده(به دور من  زمان،

 ببر که ییمرا در خود غرق کن و به جا. بگرد

 .از آن سرچشمه گرفته زیچ همه

 و) دیرا قرار ده قیزمان دق(زمان به

 )دییمکان را مو به مو بگو(به  يشهر به

 به خون قسم

 به خاك قسم

 قسم به جادو و

 حافظ اسرار زمان ها هستم من
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 »و به مکانم بفرست ریدر برگ مرا

 :را از کتاب به راسل متعجب و اخم کرده دوختم نگاهم

 اد؟یبه کارمون م نیا-

 :که به نگاهم پاسخ دهد گفت نیا بدون

 .رو بخون نشییپا. فکر نکنم-

و  دیرا نخشکان یقطره آب یحت. گفته شده نجایو در ا دیخواه یبه جز آن چه که م دینده رییرا تغ يزیچ«-

 نیممکن است، باعث از ب یینابجا رییکه هر تغ دیرا مثبوت کن نیو ا دییذهنتان را بگشا. دیرا جابجا نکن یقدح

. میبعد رو بساز نیکار ا میخوا یما فقط م. ادینممطمئنم که به کار ما » !د...رفتن خاندانتان و تمام اجدادتان شو

 !رو یاصل...نه بعد

 ؟يوردو به خاطر سپرد. میکتاب گوش بد نیا يبه حرفا دیبا-

 .ادیبه کارمون نم یگ یتو که م. کنم خوب حفظش کنم یم یدارم سع-

راسل که داشت  يافکارم توسط صدا يرشته . ندینوشته خواندم تا کامال درذهنم بنش ياز روبار سوم  يبرا و

 :آورد قطع شد یکلمات را به صورت صوت در م

 :مرگ يقدرتمند برا اریبس يورد. باشد یناگهان يبه قتل ها ازیراه ممکن است ن نیدر ا«-

 خون را یفرمان اربابت باش وسرخ به

 »...کن اهیس

 .دمید یرا م هیسا يچشمانم هاله ها ياز گوشه . متعجبم را باال آوردم نگاه

 »...از هر يرا عار شیها هیو ر«-

 افتاد؟ یداشت م یاتفاق چه

 کن، تا نتواند هوا را بدرد ییهوا«-

 »...را خرد شیها استخوان

 .آمدند یبه سمتمان م يادیها داشتند با سرعت ز هاله

عکس العمل . کرد یاجرا م یهر کس مانیهر دو يا راسل داشت آن ورد را روواقع ایتوهم بود ...دانم ینم

» ممومومو«، »مممممم« هیشب ییها يبا صدا. از خودم نشان دادم و با انگشتانم دهان راسل را پوشاندم یعیسر
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م را برداشتم و با چشمانم به یدست ها. کرد مرا از خودش جدا کند یسع شیو حرکت دست ها» امم اممم«و 

 :دمیپرس. معلق در هوا اشاره کردم اهیس يهاله 

 ؟یاجراش کن یخواست یم-

 !نه-

 شد؟ يطور نیپس چرا ا-

که کلمات شکننده  نهیبه خاطر ا دمیشا!...داشتم...از مرگ فیتصور کث هیبود که  نیبه خاطر ا دیشا...دونم ینم-

 .رسه یبه ذهنم نم يا گهید لیدل...قرار نداشت نشیب یخال يو جا

 تصور از مرگ؟-

 :سرخش بخوانم يرا از گونه ها یتوانستم حس عذاب درون یدر هر حال من م. دیرا دزد نگاهش

 !کشتم نیبه ا هیشب ينفر رو با ورد هیزمان شدم،  نیوارد ا یوقت...اوهوم-

 :دمیگذاشتم و پرس شیبازو يرا رو دستم

 چرا؟-

 :خاطر، دستم را پس زد و گفت دهیرنج یکم

 .که صفحه رو عوض کنم نیحفظش کن، قبل از ا..وقت ندارم حیاالن واسه توض-

 یلب ریز. صفحات کتاب خم کرد و مجبورم کرد ورد را حفظ کنم يبه پشت سرم، سرم را به رو يبا فشار و

 :دمیپرس

 م؟یچقدر وقت دار-

 :همان حد صدا جوابم را داد با

 .یربع کیفکر کنم حدود . دونم ینم قایدق-

 .میکن داریو بعدش اون مردو ب میبخون گهیورد د هیقبلش،  میبتون دیشا-

 یم...که همون شب هیهمون نیا» ...یکارآمد که حافظه را پاك م اریبس ستیورد. یورد فراموش« دوارمیام-

وقتمون رو  ستیپس الزم ن. دادم ادشیبه تو هم ! دهید یچ ادین ادشیتا  میانگس اجراش کرد يرو! که یدون

 .برو ظرف ها رو گم و گور کن! يزیچ نیهمچ يرو...میتلف کن
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 یبه سمت همان مخف. هم تل انبار کردم يو ظرف ها را رو دمیاز جا پر فه،یسرباز در حال انجام وظ کی مثل

فکر کند که تمام مدت،مثل  میو گذاشت میکرد داریبار ناظر را زود تر از موعد ب نیا. رفتم شانیشگیهم يگاه ها

 .میزل زده ا یمعن یبه آن کلمات ب کاریدو نوجوان ب

کردن  یمخف. میشونده به درش دوخت کینزد يامان را به قدم ها دهیپوش یگناه یب يجامه  يهم نگاه ها بعد

 ینداشت؟ چرا هر دفعه او بود که در م دیمگر انگس کل...یراست. بس دشوار بود يکار م،یمنیو اهر دیلبخند پل

 .مباشد بعدا از او بپرس ادمیوارد شود؟ یناگهان یلیتوانست خ یزد؟ نم

سرخ شده از شرم  يوقت بتوانم چهره  چیفکر نکنم ه. کردم یهنگام خروج را تحمل م ،یبدن شیتفت دیبا فعال

 . نگهبان را از ذهنم پاك کنم

******* 

 يانگس نگاه ها یکه زمان یهمان! نیامل! درست است...تر بود بیغر بیکردم عج یمکه فکر  يزیاز چ ن،یامل

در ...شده بود یبار شگفت نیا! داشت ییطال يو موها فیظر يهمان که دست ها. کرد یعاشقانه حواله اش م

 :راهمان سبز شد و گفت يقصر جلو يراهرو ها

 .باهاتون حرف بزنم دیبا-

 .اشراف زاده بود کیاو  م،یدانست یکه م ییآن جا تا

 یاو تا حاال حت. میابیب میدعوت شدن هم نتوانست يبرا یلیدل م،یرد دعوتش نداشت يبرا یلیکه دل نیبرا عالوه

نگرانش ما را  يچهره . کرد یاستفاده م »دیبا«راسل صحبت نکرده بود اما االن داشت از  ایبار هم با من  کی

قدر  نیا نیکه امل افتدیانگس ب ایحکومت  يقرار است برا ياتفاق بد آن زمان فکر کردم که حتما. قانع کرد

 .بوده يگرید زیچ هیاما مشخص شد که قض... و آشفته است مهیسراس

 یوقت یحت. کرد ییراهنما شیاز حد اشراف شیمن و راسل مواجه شد، ما را به اتاق ب يبا موافقت شکاکانه  یوقت

سر تکان داد و  میتواند با ما داشته باشد تنها برا یشناسد، حاال چه کار م یکه او اصال ما را نم دمیازش پرس

بود، ما را به  دیچون او بع يکه از فرد آشفته ا یبا آرامش. دیبگو مانیرا برا زیگفت صبر کنم تا خودش همه چ

دستپاچه گونه مقدمه و  چیبدون ه–من و راسل  يشگفت زده  يداخل اتاقش دعوت کرد و در مقابل نگاه ها

 ! آمده 2022گفت که از سال  - یشدن

 ؟یچ-

 .ندارم يها، قصد بد نیمن از گفتن ا. بدم حیتوض نیلطفا بذار-
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 !کرده یهارا در اتاق من حک م امیکه تمام پ ستیاالصل است و همان ییایتانیبر کیکه  گفت

 ؟يتو؟تمام مدت تو بود-

 !نیدیقاپ یهدف منو م نیشما داشت...از سد کردن راه شمارو نداشتم ریبه غ يکار! متاسفم-

 :کامال در وجودم جوانه زد شک

 ؟یکن یکار م یچ نجایحاال تو ا م،یدیاگه ما اونو قاپ-

 .اومدم ازتون کمک بخوام-

 در چه مورد؟-

 .کتاب-

 !یزن یاز کدوم کتاب حرف م يدونم دار ینم-

 .نیریخوندنش به کتاب خونه م ينگهبان برا یکه به همراه کل یهمون کتاب-

 ؟یدون یتو از کجا م-

 .کنم یچشمام رو باز م شهیچون هم. دونم یرو م زایچ یلیمن خ. يهم نکرد بشیتکذ یحت ؟يدید-

 :ام بر آمدم يصدد جمع و جور کردن گند کار در

 م؟یش یم یکتاب با اون سرباز ها همراه هیکه ما به قصد  یدون یبود که تو از کجا م نیمنظورم ا-

که هنوز در چهره  یبه پشت گوشش راند و با همان آشفتگ يزیتاب خورده اش را به حرکت دل انگ يموها طره

 :داشت پاسخ داد انهیاش آش

 . رم یم زیکه به طرفش بره منم به طرف اون چ يزیچون منم دنبال اون کتابم و هر چ. جواب ساده اس-

 :نبود زیجا گریبحث کردن د. دانست یاو م خب

 ؟يخوا یم یو تو از اون کتاب چ-

 .خوام یم زیچ هیمن از اون کتاب فقط . نیالبته اگه بتون...نیبهم بد نیتون یکه تنها شما م يزیچ-

که  يزیداد و تنها چ يهمکار شنهادیبه ما پ کوالسیقبل هم ن يدفعه  م؟یکرد یبه او اعتماد م دیبا چرا

 !او و جسد من بود يهااز خاکستر فیاتاق کث کیآمد،  رمانیگ

زدن  يراسل جلو. وجه نجاتش دهم چیتوانستم به ه یکه نم یکیدفعه اگر نوبت مرگ راسل بود، من  نیا

 :مرا گرفت »میندار يکس کار چیما با ه«حرف 

 ؟يخوا یم یچ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ٣٦٨ 

 :دامن زرد رنگش گذاشت يرو یرا با ناراحت شیدست ها نیامل

کمکم . رفت یبعد اصل يباهاش به گذشته  شهیخوام که م یرو م يمن ورد...خب راستش...من...اممممم-

 .دمیبراتون انجام م نیبخوا يو من در عوض هر کار ارمیاونو به دست ب نیکن

 ؟يهر کار-

 ...فکر کنم-

 چطور؟ میاگه ما اون وردو نداشته باش-

 .نشیندار ای نشیدار نیفعال که نگفت-

بود که در  نیمثل ا. شد اعتماد کرد یکس نم چیبه ه. بشیعج هادشنیاز پ نیو ا شیاز ظاهر شدن ناگهان آن

 يبه همراه بار شوك آور یناگهان یتیمتن، شخص انیارزش م یب يکتاب داستان، بعد از چند تا ستاره  کی

 .شود داریپد

 :میایکردم پرخاشگر به نظر ن یکرد؟ سع یفکرش را م یکس چه

 وجود داره؟ ینیبهت اعتماد کرد؟ تضم شهیچطور م. یکش یکه منو م يکرد دیتو بارها تهد-

دونم چه  ینم...قبول نکردم شویهمکار شنهادیپ نیبه خاطر هم...ستمین کوالسیمن مثل اون پسره ن...من-

و  شدیکه وارد اتاق شما م دمید. باشه دهیبه هدفش نرس دوارمیام...! شده دیبه سرش اومد، فقط ناپد ییبال

 ه؟یکه منظورم چ نیدون یپس م...دمیراهرو د يرو هم تو تونیریدرگ

 !هوم-

 .یبعد اصل يتو...من فقط دنبال ورد سفر به گذشته ام-

 :نگاهش کردم موشکافانه

 مش؟یبهت گفته ما دار یاصال ک ؟يخوا یم يورد نیهمچ یچ يواسه -

اون  نیتونستپس راحت  نیاگه جادوگر...حواسم به اطرافم هست شهیمن هم. نیدونم شما جادوگر یمن م-

 .هست يورد نیاون کتاب چن يپدر من قسم خورد که تو...که نیو ا نیکتابو بخون

 ش؟یخوا یم یواسه چ. يجوابمو نداد-

 شهینم. واسش افتاده یکه چه اتفاق نمیخوام برگردم به همون سال و بب یم. شد دیمادرم ناپد 2010تو سال -

باشه  ابونیکنار خ نیماش هیبمونه،  یکه ازش باق يزیوقت برنگرده و تنها چ چیبره و ه دیتا مرکز خر ییهویکه 

 .هیسا ياز جادو بیاثر عج هیو 
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 :دیپرس راسل

 ن؟یفقط هم-

 .نهیخورم که قصدم فقط هم یقسم م-

 :دمیپرس

 ياز محتوا ادیمنم ز یچون حت. دهیوجود داره، احتماال اون ورد رو د يزیچ نیاگه پدرت بهت گفته که همچ-

 ؟یپرس یچرا از پدرت نم...ستمیاون کتاب با خبر ن

. کرد ریگ یدرگاه زمان هی يکرد سر به خود به زمان خودمون برگرده، تو یسع یسال، وقت کیچون به مدت -

که کامال بهشون مسلط  یزبان 5رو از دست بده و از  شیشیگو يحافظه  شتریزمان باعث شد که ب يتو قیتعل

االن . برد ادیسال از  کیاون  يتو بودرو که بلد  ییورد ها شتریب. تونه حرف بزنه یحاال م یتا رو م 2بود، فقط 

 ...کنه یجادو نم گهیهم د

 :دمیادامه بدهد که کامال متعجب پرس خواست

 ن؟یشد دیتو و پدرت هردوتون باهم تبع-

اونا ...خودش عضو مجمع بود پدر من...کتاب نیا افتنی يبرا میزمان خواست یاز مجمعمون مدت. مینشد دیتبع-

 يبستن که کار یدرست و حساب مانیپ هیجست و جو زمان دادن و باهامون  يسال برا 5قبول کردن و به بابام 

 نیوقته و ا یلیکتاب گم شده خ... که نیدون یم...میریم یوگرنه م م،یکردن اون ورد و حفظش نکن دایبه جز پ

 یکی ایکتاب هنوز نوشته نشده و  ای گهیابعاد د يتو...که کتاب توش وجود داره و هنوز گم نشده هیبعد تنها بعد

 .اونو کش رفته

 .هم امکان داره يزیچ نیهمچ میدونست ینم-

 .داره یول-

چون همه اش از . دمیفهم یبا تالش فراوان جمالتش را م. زد یحرف م وانهیدانشمند د کی هیشب درست

 .کرد یستفاده ما بیاصطالحات عج

 :گرفت و ادامه داد ینفس

انجام  یو مراقبه که ما عمل نامربوط ادیباهامون به گذشته م یکی م؛یاگه وردو داشته باش میهم برگرد یوقت-

 .ندارم يقصد شرورانه ا چیمن ه. راحت باشه التونیخ! رفقا. میند

 :دمیپرس
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 .رو بفهمم داتیاز تهد قتیخوام قصد دق یم ست،یگفته هات ن يتو یمنیاهر زیچ چیکه ه نیبا توجه به ا-

 یبه خود م یکالبد اصل کیام  یشوند و در زندگ یکه ناگهان ظاهر م ییعادت کرده بودم به آدم ها گرید

 !متعجبم کرد و نه باعث شد خنجر به دست شوم ادینه ز یکی نیا. رندیگ

 .بد باشد ادیحال خوب  نیتوانست در ع یم نیشده بودم و ا نرم

سال صبر کردم، اما  4ارم،یشدن به انگس،کتابو به دست ب کینزد قیکردم از طر یمن اول سع...راستش...خب-

دو تا  ختم،شمایر یعرق م ادیحال که من داشتم با زحمت ز نیدر هم...وقت منو به کتابخونه نبرد چیاون ه

در دل قصر  يشرویبه پ عراحت شرو یلیو خ نیوارد صحنه شد شگویجادوگر به عنوان خواهر و برادر پ

شما سمج تر ... کردن، دست به کار بشم دیتهد يو اطالع از هدفتون باعث شد که برا یاحساس نا امن...نیکرد

 نیشرمنده ام که همچ... بار نیا... رو با من تموم کرد زیهمه چ ،يا هیقض هیو در عوض انگس به خاطر  نیشد

رو به نفع  زیکردن خودم به اون، همه چ کیکردم با نزد یو سع شدمشاه وارد پاد قیزنم اما از طر یرو م یحرف

وقت نذاشت که  چیکردم به زنش عالقه داشت و ه یکه فکر م يزیاز چ شتریاما خب،اون ب. خودم تموم کنم

 .من حداقل معشوقه اش باشم

 :دیاز دهنم پر اریاخت یب کامال

 !بزرگ ياوه خدا-

 :زود سرخ شدند یلیخ نیامل يها گونه

 یو اونا مارو برم شهیفرصتم تموم م گهیماه د 6چون . مجبور بودم. انجام دادم یفیدونم که چه کار کث یم-

 .میاگه خودمون نخوا یگردونن، حت

 :بردم کشیرا نزد صورتم

 .میراهت نیکه ما آخر يما اومد شیپ نیپس حاال به خاطر ا-

 !درسته-

 م؟یهست یمنطق ریغ يآدما م،یکن اگه ما قبول یکن یفکر نم-:راسل

 .دونم ینم-

 :جمع کردم یصندل يرا رو میپاها

 .میقلب ببند مانیکه پ نهیتنها راه ا م،یاثبات حرف هات ندار يبرا یمدرک چیما ه ن،یبب-

 :دمیراسل را شن یعصبان بایتقر يصدا
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 .کت، دوباره شروع نکن-

 .کنم یکارو م نیمن ا. يببند مانیخواد که تو باهاش پ ینم ه؟یخب مگه چ-

 .لتهیهرجور م-

 :دوختم نیسبز امل ينگاهم را درون چشم ها. را از من گرفت شیرو و

 ؟يبند یقلب م مانیپ ه؟ینظرت چ-

 .گم یبندم، چون دارم راستشو م یم-

 :باز به حرف آمد راسل

در . یکن یما نم هیعل بر یاقدام چیو ه يد یانجام م م،یکه ما خواست يتو هر کار. شهیم نیپس قرارمون ا-

 .مید یعوض ما هم کار که تموم شد، ورد رو بهت م

 ن؟یکار دار یتونم بپرسم با کتاب چ یم-:نیامل

با انگشت اشاره اش مرا نشان . ستادیکه بلند شد و کنار من ا دیآن قدر پل.شد دایدر لحن راسل هو دیشد يدیپل

 :داد و گفت نیامل

 ؟ینیب یدختر رو م نیا-

 .نمیب یمعلومه که م-

 .شده دیتبع نجایبه ا 2013سال از  ستیواسه ب! هیمجرم واقع هیاون -

 :دمید نیامل يرا در اعماق چشم ها ترس

 ؟يشد دیهمه زمانو تبع نیچرا ا-

 :راسل جوابش را بدهد گذاشتم

 نیترك بمش يورد ممنوعه  کیسال دوم رو به خاطر انجام  10و  شیسال اولش رو به خاطر گستاخ 10-

با  میخوا یحاال ما م. شدم دیسال تبع 10سال دوم اون  10 لیبه خاطر دل نجام،یمنم که ا. دیو سف هیسا يجادو

 .کمک اون کتاب از جرممون گذشته بشه

 :لرزان گفت ییصدا با

که مجبورم  نهیا مانیپ نیا يمن تو ي گهیشرط د. باشه يکم خطر يزایما، چ مانیپ نیا يفکر نکنم تو-

 .رو بکشم یکس نینکن
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 یکه بتوانم حرف نیقبل از ا. کردم که تمام قتل ها را به او محول کنم یفکر م نیحسب اتفاق من داشتم به ا بر

 :بزنم، راسل گفته بود

 !قبوله-

البته قبلش از قفل بودن . میبستن را اجرا کن مانیو مراسم پ میستیهم با يرا مجبور کرد که روبرو نیمن و امل و

 نیقلب من و ب يقلبم قرار دادم و او هم دست سردش را رو يدست راستم را رو. میحاصل کرد نانیدر اطم

 :کردم ندنتر شده از بزاق دهان، شروع به خوا يگذاشت و با لب ها میانگشت ها

 و شر ریخ يروهاین--

 خواهم یاندکم شما را م يروین با

 که در صورت شکستنش يد،عهدیشما عهد مرا ببند تا

 از کار افتد قلبم

 قلبش اگر عهد مرا انجام ندهد از کار افتد و

 ذره و تکه تکه،آنقدر درد بکشم تا از شکستن ذره

 شوم مانیدختر پش نیبه ا عهدم

 .کمک به او التماس کنم يبرا و

 آنقدر درد بکشد تا از شکستن زیاو ن و

 شود مانیبه من پش عهدش

 کمک به من التماس کند يبرا و

 ...میده یحفظ ما تو را قسم م دیام به

 دیسف يروهاین يو ا هیسا يها روین يا

 که قبل از موعد و قبل از انجام عهد نیا مگر

 میرفته باش نیزم ریز يایدن به

 دینور خورش ریدر ز ییجسممان را جا و

 .میجا گذاشته باش به

درز انگشت  نیو هر طور بود، خودش را از ب دیمانع ساده هم ند کیدر حد  یرا حت مانیانگشت ها د،یسف نور

 نجایکدام تا به ا چیبسته بودم و ه ن،یبا امل یکیبا راسل و  یکی. مانیدو پ. فعال من زنده بودم. رد کرد مانیها
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راسل را فاکتور  ياگر آن چند دفعه ...لبتها...مرا بکشند مانیخالص شدن از شر پ ينکرده بودند برا یسع

 :دوستانه خودم را آماده کنم يمکالمه  کی يبرا کردم یسع! میریبگ

 ده؟یبهش رس يدرسته؟ خب چطور. داره یمقام اشراف هیفکر کنم پدر تو  ن،یامل-

 ينجات دادن،آدما. گرفت یمقام نیهمچ يطور نیسوء قصد جون پرنس شلدون رو نجات داد و ا هی يتو-

 اره،درسته؟یواال مقام،مقام م

 .بله-

 :را خاراندم میشانیپ

 ؟ياومد 2022تو واقعا از -

 .آره-

 :مکالمه شده بود نیانگار راسل هم مشتاق ا.حواله ام کرد ییحالت دار طال يآن موها نیاز ب ینیریلبخند ش و

 ه؟یاونجا چه شکل-

و به  ختیر یداغ را درون استکان یدنیسپس سه فنجان نوش.کرد قینشست و مارا هم به نشستن تشو نیامل

 :ن داد و آرام شروع به صحبت کرددستما

هاور کرفت  يها نیماش. چند صد طبقه يساختمون ها.الجثه میعظ يها توریمان يسر هی.ستین يادیز يزایچ-

 ...یتیو چند وضع

 اما چند سالته؟...دنشیمتاسفم بابت پرس...تو. ازت بپرسم يشتریب يزهایبعدا بتونم چ دوارمیام. واو جالبه-

 .ساله شدم 23 شیماه پ 1-

 ؟ياومد ایبه دن یچه سال یبگ شهیم ستم،یخوب ن یاضیمحاسبات ر يمن تو-

-2003. 

 :نگاهش کردم(!) لحظه، کامال هنگ زده  کی

 ؟يتر کیسال از من کوچ 5 یگیم يدار-

 :بلند و گفت يقهقهه  کی.دیخند

 .کنم یفکر م-

 :دیباز شد و پرس يمورد یچشمانش از تعجب ب بعد

 ن؟یبا هم...شما دو تا-
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 م؟؟؟یبا هم-

 ن؟یهست گهیکه عاشق همد نهیمنظورم ا-

من مطمئن بودم که عاشقش هستم،اما فکر کردم که بهتر است .پر سوال به راسل نگاه کردم د؟یپرس یم چرا

 :آمد رونیب زیشد و سپس جواب شگفت انگ دهیهم کش يراسل رو يبار لب ها کی.راسل جوابش را بدهد

 .میفکر کنم باش-

از او .زد ن،خشکمیپشت سر هم امل ياما با دست زدن ها.شکل گرفت میلب ها يرو منیاهر کیمثل  يلبخند

 :دمیپرس

 شده؟ يزیچ-

 .ستین یچیه! نه نه-

 :تکرار کرد میکند ما نشنو یکه انگار سع يبا خودش، طور بعد

 !نیراسل،کاتر. نیراسل، کاتر. نیراسل، کاتر-

 :فتو گ دیخند بعد

 !خوشوقتم تونییاز آشنا-

شده بود و امانم  ریدوباره سراز میاشک چشم ها. بود جیلبخند گ کیکه توانستم انجام دهم، زدن  يکار تنها

 :رو به راسل گفتم. داد ینم

 م؟یبر-

 .میبر-

 :گفتم يجد مهین ،یشوخ مهیشدم با حالت ن یکه بلند م یحال در

سوم هم  يمن تا حاال دو دفعه مردم و هر دو دفعه دوباره زنده شدم، مطمئن باش،دفعه . ینکن منو بکش یسع-

 .گردم یبرگردم،بر م یشده،به شکل زامب

به  یحس.  گرید نیریلبخند ش کیدر آخر هم باز . به هزار بار، سرش را تکان داد کینزد دییتا يبه نشانه  نیامل

 :من گفت

 یهم سع شیچند وقت پ. چهار سال، انگس رو به خودش عالقمند کرده ياون برا. حواست به راسل باشه-

 .کارو با راسل هم بکنه نیراحت ا یلیتونه خ یم ره،یبگ میاگه تصم! کرده قلب پادشاه رو بدزده
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را  نیو با خصم در اتاق امل دمیراسل را چسب يعنکبوت، بازو کیکشان، مانند  ازهیخم ،یحرکت ناگهان کی در

 يرا به شانه  میاشک چشم ها! دخالت نکند میکارها يتوانست در همه  یخواب نم قتایحق. پشت سرم بستم

 .مضحکم دچار نشوم نیف نیکردم به ف یو سع دمیراسل مال

 اد؟یکت، چته؟خوابت م-

 .اوهوم-

 باشه؟ یتونه همکار خوب یم نیبه نظرت امل-

 .گس زدهبه ان یلیس هیاون خوشگله و . فکر کنم آره-

 ! ؟یچ-

 .زد یلیکه انگس باهاش بد برخورد کرد، اون بهش س نیا يواسه -

 .کرده يکار نیشجاعه که همچ یلیاون خ! يوا-

 .کنم یالبته بهش افتخار نم...بار اون کارو کردم هیمنم -

 کرد به زور تورو ببوسه؟ یچرا؟ سع ؟يکارو کرد نیا-

وقت  چیجنتل منا ه! جنتل منه هیدر ضمن اون . رو مسموم کرده میدنیبود که نوش یفکر کردم اون کس!نه-

 .کنن ینم يکار نیچن

 .رفتم یو فقط با کمک راسل داشتم راه م میمدت بدون استفاده از چشم ها تمام

 !بپا! اوه کت-

 دهیبکو یصورتم را به ستون یچپ ي مهین بایحرف را زد، من تقر نیا یچون وقت. بود رید يادیز...بود رید یلیخ

. هم پر استفاده بود یلیخ میضربه برا نیاتفاقا ا. غش نکردم! دیاشتباه نکن. شدم نیبعد نقش زم هیبودم و چند ثان

 م،یرکیز ریخر و پف ز ينه چندان محکم صدا يبعد از آن ضربه  هیگفت، چند ثان یچون آن طور که راسل م

 .هوا را پر کرده بود

که نصف صورتم به  ستین المیخ نیو ع...میروانیش ریبودم، انگار که در اتاق خودم، در ز دهیخواب يواقع طور در

 !خاطر برخورد با سنگ قرمز شده

 

 نانیتوطئه چ ادیفر: پانزدهم  فصل

 :زدم داد
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 گه؟یهست د ،حواستیام-

 .از آن طرف راهرو، انگشت شستش را به نشانه مثبت نشانم داد نیامل

 يخدمتکاران و افراد عاد ایاز نگهبانان  یکیاگر  یحت ایانگس از اتاقش خارج شد  دفعه کیبود اگر  قرار

 .ردیرا بگ شیجلو نیامل د،یایخواست به سمت اتاق انگس ب

استرس تمام وجودم را به . کند يبا ما همکار میو از او بخواه مییبگو شیرا برا زیبود من و راسل همه چ قرار

 شاه را بکشد؟ میتوانستم به انگس بگو یچطور م. لرزه انداخته بود

. مییبه او بگو ینسب يو سپس در مورد توطئه  مییرا درمورد خودمان به او بگو یقیراسل گفته بود اول حقا البته

 یسع نجایطاق نشسته بود و ما ا کی يلبه  يراحت رو یلیخ. انداختم ینگاه نیبه مکان امل گریبار د کی

خودش مستحق  ایشد، آ یباعث مرگ م ناندیهر چقدر هم که فرد. میبکن يگریل درا وادار به قت یکس میداشت

 .دانم ینم! دانم ینم! دانم یمرگ بود؟ نم کی

توانستم پشت دستم  یم م،یخط مستق کیدادن به نگاهم در  هیآن قدر که بدون زاو. باال بردم دیرا با ترد دستم

 ریاما لمس چوب ز. کار را کرده نیاول فکر کردم که راسل ا. آهسته چند ضربه به در نواخته شد. نمیرا بب

 .گفت یم يگرید زیپوستم، چ

 .تو ایب-

در را  ي رهیفقط مهلت کردم که دستگ. دمیفهم یخشم چه بود؟ نم نیا لیدل. انگس بود يخشم در صدا یکم

 .باز شد يمورد یدر، با وقار خاص و ب. ار دهمفش نییکه در بدنم بود، به پا یاندک يرویبا ن

نشسته بود و در کنارش،  زشیانگس پشت م. آمد یکه آمده بودم، روشن تر به نظر م شیپ ياز دفعه  یکم اتاق

 .کرد یآلوده م اهشیاتاق را با دود س يسوسوزنان ، هوا یشمع زیهمان م يرو

شد که  کیانگس نزد زیبعد آن قدر به م. ان بستدر را پشت سرم. راسل بودم يحرکت هماهنگ شده  منتظر

 ییپر از مظلوم نما یشمع را لمس کند؛ سپس با لحن يتوانست موم آب شده  یکرد، م یاگر دستش را دراز م

 :گفت

 .مهمه یلیموضوع خ. میباهات حرف بزن دیانگس، با-

ساله که دخترش دوراز چشم  80 يمرد يزیبرداشت و به تند و ت زیخ شیانگس از جا ،یناگهان یشدت طوفان به

 :او ازدواج کرده، شروع به غر و لند کرد
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تونم فکرمو  یداره اون آدمارو بکشه، چطور م یپادشاه سع ؟یچه موضوع مهم! موضوع مهم! موضوع مهم-

 ازشون دور کنم؟

 :شدم و با نوك انگشتانم، شانه اش را لمس کردم کشیو محتاط، نزد آهسته

 شده؟ یچ. یگذاشتنش به ما اعتماد کن ونیواسه در م یتون یکنه،م یم تتیاذ يزیاگه چ-

 انیکه ب یخوشبختانه کلمات. نگاه پر خشمش را به من دوخت. نشست نیزم يآرام آرام سر خورد و رو انگس

 :،نسبت به من، ندارد یخشم و خصم چیداد ه یکرد،نشان م

پر از سرباز رو اعزام کرده و دستور داده هر کس  یتا کشت 60پادشاه . شورش کردن يمرز ياز شهر ها یکی-

 .داره، بدون درنگ کشته بشه یکه در مقابل هم مرز بودن با ما مشکل

 .بودم دهیند یقدر عصبان نیوقت انگس را ا چیحاضرم قسم بخورم که ه. سلحشور بود کیاو واقعا ! يوا

 هیهم بر عل میبه او بده میخواست یکه ما م يبود و کار ناندیفرد هیلحظه بر عل نیهر صورت، خشم او در ا در

 !همان شخص بود

 .دیفرصت فوق العاده به نظر رس کیمثل  زیهمه چ ناگهان

 :رسد و بعد شروع به صحبت کردم یبه نظر نم دیمطمئن شدم که لحنم پل. انگس زانو زدم کنار

 یاگه ازت بخوان که تو شاه بش ؟یکن یقبول م ؟یبهت داده بشه چ ناندیفرد یسرنگون يفرصت برا هیاگه -

 چطور؟

 :شد رهیرا پر کرده بود، بهم خ شیعالمت سوال که مردمک چشم ها کینماند و فقط با  يزیخشمش چ از

 ؟یگ یم يدار یچ-

 :کرد دمییتا راسل

 یکارو م نیا ،یرو نابود کن ناندیفرد یاگه بتون: پرسه یداره ازت م. ستیدر کار ن یشوخ چیه. هیاون کامال جد-

 ؟یکن

 ن؟یبپرس یسوال نیهمچ دیچرا شما با-

 :گفتم من

 یاون صندل يرو. یبهتره بلند ش. میبهت بگ دیرو با زایچ یلیاما قبلش خ. درخواسته هی نیا. ستیسوال ن-

ما گوش  يو بدون سر و صدا و قضاوت به تک تک حرفا) وسط اتاق اشاره کردم یصندل نیبه چند( ینیبش

 ؟يدیفهم. يگوش بد قطو ف ینیبش نجایتا آخر ا یکن یقابل باور بود، سع ریبرات غ يزیاگه چ یحت. يبد
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آن ها را  نیها رفت و راحت تر یبلند شد و به سمت صندل» خب یلیخ«در هم رفته بود اما با گفتن  شیها اخم

! داشت ریبه خ نسبت یکم لیقطعا جوابش، فقط تما. لم داده بودند، انتخاب کرد شیرو یکه کوسن ها با تنبل

 .حدس زد شیشد از طرز نگاه ها یرا م نیا

 .به او را انتخاب کردم و نشستم یصندل نیتر کینزد

 :دیپرس يجد یغرض و با لحن یکامال ب یشدن رهیخ. شد رهینشست و به انگس خ میروبرو قایهم دق راسل

 ؟یکن یباور م م،یا گهیزمان د هیو مال  میاومد 21از قرن  میاگه بهت بگ-

 ه؟یشوخ هی نیا-

 :کردم يادآوردیبه او  گرید بار

 .میهست يکامال جد: کنم یم دیتاک! میهست يما کامال جد-

 ن؟یاومد گهیزمان د هیاز  ن،یگ یم نیدار-

 .درسته-

 .هیدروغ مسخره ا-

 .نیکن یکه شما فکر م ییشگوهاینه پ! میما جادوگر يکه هردو نیو ا...محضه قتیحق. ستیدروغ ن-

 نیچن يبرا یاو را از هر لحاظ آماده، اما وقت تیو ذهن میکرد یم ینیمقدمه چ یاست که بهتر بود کم درست

 !میکار ها را نداشت نیحس و حال ا مییراحت تر است اگر بگو ای مینداشت ییکارها

 :دوبرابر شعاع معمولشان را در برگرفته بودند شیها چشم

 ن؟یبرسبه نظر  ادیدو تا ش هیشب نیدار یچرا سع-

 :تکان داد و خطاب به انگس گفت میسرش را برا انه،یبار مخف کی راسل

اثباتش برات  يبرا میتون یاگه الزم بشه، م. میایبه نظر ب يزیچ نیچن م،یکن یهم نم یو سع میستین ادیما ش-

 .میهم اجرا کن يزیچ نیهمچ ایورد  هی

 :شد یبدن انگس متجل يدر تک تک اعضا يناباور

 .حاال نگهبان هارو صدا بزنم نیحقه اس و من قصد دارم هم هی نیا. کنم یمن باور نم-

راسل . و خواست از او بگذرد دیکنان به سمت راسل جه دیرا از غالف دور کمرش خارج کرد و تهد خنجرش

 .کرد جادیاز خودش ا يراه او سد يجلو
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قلب راسل فرو کند و  کینزد ير نقطه اکرد خنجرش را د یم یانگس سع. شکل گرفت يمسخره ا يریدرگ

 نیانگس ، او متوجه ا يبرا یخوشبختانه ، به همراه ابراز تاسف. داشت او را از خودش دور کند یراسل هم سع

که  یکردم و وقت میتنظ یناسبام را به طرز م هیزاو. خواندم نشد یآهسته م ییرا با صدا يکه من داشتم، ورد

 بیکم آس نیا. کند، به سمت انگس پرتاب شدم یپرتاب م قیمنجن کیکه  یکلمه را گفتم، مثل سنگ نیآخر

 .دیبود که به ذهنم رس يورد نیتر

 نیمطمئن بودم که انگس هم چن د،یچیگر در تمام بدنم پ انیعص یبرخورد، درد مثل آتش يلحظه  نیاول در

او و خودم را  يانگس افتاده ام و دارم ناله ها يرو دمیبه خودم آمدم که د یکردم و وقت يناله ا. حس دارد

 .کنم یگوش م

انگس بلند شدم و نگاهم را پر از  يبا صالبت، با کمک راسل از رو يبانو کیمادربزرگم افتادم و مثل  ادی به

 :راسل زمزمه کرد. خشم به او دوختم

 .بود یفکر هوشمندانه و عال هی، که ممکن بود باعث مردنت بشه نیاز ا ریپرت کردن خودت، غ ي دهیا-

 :و بعد خودش سر وقت انگس رفت و گفت نمیبنش یصندل کی يکرد که رو کمکم

 ق؟یحالت خوبه رف-

 .خوام به نگهبانا بگم یهنوز هم م-

گاه  هیزدم و پشتم را به تک يپوزخند. پرتاب شده بود ینا معلوم يخنجرش، بعد از برخورد به نقطه  خوشبختانه

از  یبلند شد و خواست به سمت در بدود که من و راسل، با حرکت ادیز اریانگس، با زحمت بس. دادم هیتک یصندل

اتاق بود  یکه در ضلع چپ رشیشمش سمتحواسمان هم بود که به . میراهش را گرفت يشده، جلو نییقبل تع

 .نرود

که احتماال مثل  يدرد. میتن کردو هل دادنش به عقب، او را مجبور به نشس شیو دنده ها نهیچند ضربه به س با

 .کرد یکار را آسان تر م نیداشت، ا شیمن در دنده ها

» نگهبانا« يحرف اول کلمه  یجانانه باز کرد و حت يادیفر يدست از تالش بر نداشت و دهانش را برا انگس،

او اجرا کرد که  يرا رو ییکند، راسل جادو دایپ يشتریکه فرصت عمل ب نیهم از دهانش خارج شد اما قبل از ا

خفن  يجادوگر يخفن بود که در کتاب ها ياراده ا ياز آن ورد ها یکی. کلمه هم صحبت کند کی ینتواند حت

 .شد یم افتیتر، به وفور 

 :صورت انگس خم شد و گفت يرو ،یگانگستر واقع کیمثل  راسل،



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ٣٨٠ 

 .ینکن تیقدر دردسر در نیو ا یکن معقول برخورد کن یسع ،يبنداز ریکه مارو گ نیتالش واسه ا يبه جا-

 یلب ریز يانگس را به او بازگرداند و در جواب آن همه دشنام ها يبشکن، صدا کی هیشب ش،ینما یبا حرکت بعد

 :انگس گفت

از جات  یکنم که نتون خکوبتیم يطور تیشم به صندل یوگرنه مجبور م. يو گوش بد یکن آروم باش یسع-

 .يتنفس هم تکون بخور يبرا یحت

 :من، کنار انگس نشست و گفت يجا بعد

 .میزوج هیما . میستیما خواهر و برادر ن...در ضمن-

 .دیرا به صورت متعجب انگس پاش يشخندین و

 که باعث دردسر ما بشه؟ يانجام ند یکه حرکت ناگهان يدیحاال قول م-:راسل

 .نگاهش بود دنیدزد که کرد يآمد و بعد تنها کار رونیاز دهان انگس ب» بله« هیشب ییصدا تنها

 یبه صورت شراکت د،یرس مانییکه موقع قسمت آشنا یبعد وقت. میرا به او گفت دمانیتبع يها داستان

 .میداد حیتوض شیهردونفرمان همه را برا

 !مسخره اس-

 :کردم گوشزد

 .تموم بشه حاتمونیتا توض ینگ يزیقرار بود چ-

 يخودش را در معرض خطر ها شیاما مراقب بود که با بستن چشم ها. صورتش گذاشت يرا رو دستش

 :قرار ندهد یاحتمال

از اون ژانگولر  یکی يدرست مثل قصه ها. رو ندارم نیاما من تحمل گوش دادن به کلمات مسخره و دروغ-

 دهیبره و صدام که شن رونیباتاق  نیپام که از ا. نیش یمطمئن باش که اعدام م. رسه یبه نظر م یابونیخ يها

 .شه یشهر زده م دونیم يبشه، فردا صبح گردن هر دوتون تو

 .نگاهش کرد زیآم دیتهد راسل

 تیکم ادب رو رعا هی! ياشراف زده ا هیتو  ینا سالمت! احترام خودت رو نگهدار. لطفا ساکت شو برادر-:راسل

و هر چند دفعه که دلت  یقدر دلت خواست داد بزنهر چ یتون یم ،يدیکن و اگه داستان ما رو قانع کننده ند

 . یخواست، ما رو گردن بزن
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به  ییکرد در آن لحظه هر جا یبندم که داشت آرزو م یشرط م. جابجا شد یصندل يمعذب رو یبا حالت انگس

 . یکی نیبه جز ا یتیجا بود و در هر موقع نیجز ا

 :لب باز کرد دوباره

شد، حدود  دهیاز اونا د یکیکه  يبار نیآخر ن؟یزمان نیاز اون مسافر یکیکه شما  دیشه فهم یآخه چطور م-

دونستن طرف  یچون لو رفت و مردم هم از اون جا که م اورد،یدوام ن شتریروز هم ب 5. بود شیسال پ 40

 ن؟یاریهمه مدت دووم ب نیا نیچطور تونست. جادوگره، سوزوندنش

دونستن که ما کارمون با  یم يچند نفر. میبود لو بر کیبود که نزد يادیز يها تیموقع. میاوردیدووم ن-

 یتموم شه، قول م حاتمونیکه توض یو صبر کن یکن يکه باهامون همکار یاگه قبول کن. خونه یقصدمون نم

 .میکن فیرو برات تعر زیکه بعدا مو به مو همه چ مید

ورودمان به قصر  يرا شروع کند، در مورد نقشه  شیغر غر ها گریبار د کیکه قصد ندارد  میمطمئن شد یوقت

حرف نزدن و نفس . حبس کرد نهیکه نفسش را در س دمیفهم يچند لحظه ا یحت. نگفت يزیچ. میگفت

هر چند کم ... دیرس یداشت کم کم به باور م. بود نیباور نو کیتولد  ياز جوانه ها یمطلق ينشانه  دنش،ینکش

بود و به حرف  یمنطق یخدا را صدها هزار مرتبه شکر که او انسان. کرد یم اننیاما داشت به ما اطم ز،یو ناچ

 .در سکوت مطلق گوش داد مانیها

 یرا روشن م ایکه دن ياو را سلحشور میکه دار میدید م،یبه خودمان آمد یکه وقت میگفت زیقدر از همه چ آن

 .میزن یکند صدا م

 .انگس یپادشاه رو بکش دیتو با-

از آن انگس  ياثر گریدر هم رفت و د شیلحظه، اخم ها کیدر . راسل زل زد يدر چشم ها دیبا ترد...انگس

 :در چهره اش نماند یمنطق

 .دمیشمارو شن يدروغ ها نیکه من بزرگتر ادیبه نظر م...يریهمه درگ نیا-

 :شد یبه ناگاه عصبان راسل

 ؟یکن یمتهم م ییمارو به دروغ گو ياون کتاب نوشته شده، اون وقت تو دار يهمش تو! گفتم که! احمق-

 ن؟یمگه تا حاال فقط دروغ نگفت-

 .میگ یراستشو م میدار-

 ن؟یریخواد بم یدلتون م-
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 :کردم دخالت

 .انکار نکن و کمکمون کن. يتو وجودت باور دار ییجا هیمطمئنم که حرفامون رو -

 .مودندیکله اش را پ يرو يتار مو نیتر ییسرش تا انتها يجلو يموها شیخط رو نیب يفاصله  شیها انگشت

به  یو صحت حرفاتون رو درك نکنم، حت نمیکه خودم اون کتاب رو نب یتا زمان...فکر نکنم بتونم...من-

 .باهاتون فکر هم نخواهم کرد يهمکار

کنار اتاق و درب در  ریشمش نینگاهش ب. میاز جانب او ماند یمن و راسل مراقب هر حرکت ناگهان. شد بلند

از جانب او،  یدر صورت هر حرکت. پلنگ مهاجم قرار دادم کیبه حالت  نیزم يرا رو میپاها. چرخش بود حال

البته که راسل فکر همه .... میدکر یهوش م یاو را ب دیشد با یاگر م یحت... کردم یبه سمتش حمله م دیبا

آمد، حافظه اش را  یبر ضد ما بر م يکرد و در صدد انجام کار یرا باور نم مانیرا کرده بود؛ اگر حرف ها شیجا

 .در مورد اعمال ما لب بزند يکلمه ا یتا نتواند حت میکرد یپاك م

 :من و راسل چرخاند و گفت نینگاهش را ب يعوض هر عمل خصمانه ا در

 .، وجود شما دو تا الزمه نیکه گفت ییزایخوام برم کتابخونه و باتوجه به چ یم. میبر نیپاش-

 :کرد دیانگس تهد میبلند شو میهلت کنکه م نیاز ا قبل

چشمام  ياز جلو نیبعدش فقط اگه جرئت دار. مهم تره هیقض نیاما ا. سوال دارم بپرسم یکل! رهینم ادمیمن -

که من دستور  شهیباعث م ییخطا نیو کوچکتر نیمونه که شما دو تا جادوگر یبه خاطرم م. نیدور ش

 !شهر دونیاونم وسط م... سوزوندنتون رو بدم

! یچه عال... اول قرار بود سرمان را بزند و حاال ما را بسوزند. میو بلند شد میدیخند م،یو راسل، سر تکان داد من

 !چه محشر

تمام حافظه  میکه آخرش مجبور شو میجار و جنجال بزرگ را داشت کیانتظار . رفت شیدور از انتظار پ زیچ همه

قلم  شیشدن به مرگ را از تمام گفته ها دیالبته تهد! را یز آرامشواکنش پر ا نیچن م،نهیانگس را پاك کن ي

و حاال  میبعد از صبحانه داخل رفته بود. بود هاز وقت عصرانه هم گذشت بایتقر م،یآمد رونیاز اتاق که ب. دیریبگ

 د،یراسخ د يکه انگس را با آن چهره  نیبه محض ا. همانجا نشسته بود نیامل. میآمد یم رونیب میداشت

پشت همان  گریبار د کی. تکان دادم شیتوقف برا يکه من دستم را به نشانه  اوردیخواست به سمتش هجوم ب

 .ما از آن راهرو خودش را نشان نداد ورشد و تا بعد از عب میطاق قا

 :دیپرس یراه انگس نه از شخص خاص انیم
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کنم؟  یم ياحمق باهاتون همکار هیچرا دارم مثل  ن؟یگ یراستش رو م نیکنم دار یدونم چرا حس م ینم-

و مادر  حیمس هیبر عل اممیق یعنی! ام ینید یب یعنیمن  يهمکار! نیشما کافر! نیشما جادوگر! تونم ینم

 !بزرگ يخدا. کشن یم بیاونا منو به صل! تونم ینم... مقدسمون

 :آوردم یشانه اش قرار دادم و فشار کوچک يدستم را رو نش،یتسک يبرا

همون ... باورمون داشته باش! کشه ینم بیکس شاه رو به صل چیه. بکشه بیتو رو به صل ستیقرار ن یکس-

همون . يتوسط ما رو باور دار شییهمون طور که رمز گشا! يطور که اون کتاب رو با تمام وجودت باور دار

 .يدکه بالفاصله دستور اعداممون رو ن يطور که تا اسم اون کتاب اومد، قبول کرد

 يپاشنه  يدرنگ رو یو باعث نشود که او ب دیایبه نظر ب یحماس یسخنران کیمثل  نیبودم که ا دوارمیام

توجه به راسل که مشغول ورد خواندن است،  یرا در دست گرفته و ب میگلو ،یحیسل چیبچرخد و بدون ه شیپا

 !ردیبگ میها هینفس را از ر

 دیو از او کل میمسئول شوراء رفت شیکه پ یاما تا موقع. شد رهیتنها به جلو خ. کار را نکرد نیبختانه ا خوش

لب  م،یسرش فرو کرده بود يکه تو یلو دادن ما و گفتن تمام آن مزخرفات يبرا يکه چند بار دمید م،یخواست

کشور که با داس  کیبار از دست  نیم ایتوانست ینم... نگفت زیکرد که چ ریخ یخدا حساب. را تر کرد شیها

 .میرا دارند، فرار کن دنمانیکش خیدنبالمانند و قصد به س به شانیها

 گرید یو طوالن یحماس یسخنران کی يانگس افتاد، مژده  يکه کف دست دراز شده  يدیکل نگیلیج نگیلیج

 ایممتد در مورد کتاب، مزا يها یبار شروع به وراج نیراسل که ا اینوبت من بود . را داد -بار در کتابخانه نیا–

 رسد؟  یبه ما م يودچه س هیکه از کل قض میرا هم پنهان کن نیو ا م؟یکن شیایو ابر مزا

سراغ کتاب  يافسانه وار يافسانه ها نیو چن يعلم اندوز يکه برا م؟یگفت یبهش چه م د،یپرس یاگر م یراست

 یآن که در آن زمان زندگ یب د،یآ یبدمان م ناندیکه از فرد م؟یکن يکار نیچن دیکه عشقمان کش م؟یرفته ا

 م؟ینفرتمان داشته باش يبرا یلیکرده و دل

********* 

 .کرد یرا نظاره م مانیداشت کار ها ز،یداده به م هیو تک نهیدست به س انگس

 :و همزمان به انگس گفتم دمیکش رونیب شانیها گاهیرا از مخف گرید يزهایهاون ، کوبه و خنجر و چ کاسه،

 .میخوند یم یمزاحمت چیکتاب رو بدون ه نیو خودمون ا میخوابوند یما اون ناظر هارو م م،یبهت که گفت-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ٣٨٤ 

شجاعت به خرج دادم و دستم را  یبار مقدار کم نیا. نگفت و فقط حق به جانب به کتاب نگاه کرد يزیچ انگس

 نیاسل با اولخون ر. کاسه را سرخ رنگ کند دم،یسف يو گذاشتم خونِ غوطه ور در جادو دمیخودم شخصا بر

هر  ایدر آن مخلوط، محول  میابعد اشک و بعد هم فرو کردن دست ه. برخورد با خون من شروع به قل قل کرد

 .يگرید زیچ

 :زد ادیفر بایکه انگس تقر میجلد کتاب بگذار يرا رو مانیدست ها میخواست

 !زنه یم بیکار به کتاب آس نیا-

 :به او انداخت و گفت یهینگاه عاقل اندر سف راسل

 میتون یم...نمونه یباق يلکه ا چیکنم که در آخر کار ه یم نیو تضم میکارو کرد نیقبل هم ا يما دفعه ها-

 م؟یبهت اعتماد کن

 هیو عالوه بر ساحر بودن که  نیدر هر صورت شما ساحر! بپرسم، نه شماها یسوال نیهمچ دیمنم که با نیا-

وجود داره،که من  یمنطق یاقال کم یلیدل نم،یبب نیبگ ن،یکن یم استفاده مه هیسا يجرم بزرگه، از جادو

 کنم؟ نانیبخواهم بهتون اطم

 !فکر نکنم-

 میخواند یقصد ورد را به صورت ناواضح م ياز رو. چشم خرگوش بگذارم يو اشاره کرد تا دستم را رو دیخند و

به  تیکه در دوران طفول يزیچ نیاول! است »یخفن«و » خاص« زیچ یلیکه انگس آن را نفهمد و فکر کند خ

 يجادوگر ریفرد غ ياتفاق جلو حسببود که اگر خواستند بر  نیشد، ا یداده م ادیشدند،  یکه جادوگر م یکسان

در  يعاد ياست که انسان ها نیهم ا لشیبخوانند؛ دل» محو« یاجرا کنند، آن را ناواضح و به اصطالح يورد

 .زهاستیراز نگه داشتن چ نیحفظ ابهت هم يراه برا نیدانند واهمه دارند و بهترکه ن يزیاز چ »يعاد«حالت 

 یم د،یگرفت ادیآن را  یوقت یول د،یو ممکن است از آن بترس دیدان یرا نم یاضیمسئله ر کیشما راه حل  مثال

که  يبعد ياست که نکند دفعه  نیماند، ا یم یکه در ذهنتان باق يندارد و تنها واهمه  یترس چیکه ه دیفهم

 .ستیخودم که مثال خوب ربه نظ. دیحلش کن دیبه شما دادند نتوان ینیچن نیا یسوال ينمونه 

انگشت . دیطاقت فرسا و مشکل بود، اما در آخر به سرانجام رس یدادن آن همه رمز و راز به انگس کم حیتوض

کار  نیدست از ا قهیدق نیشود، اما شکر، بعد از چند یعادت بد تلق کیتوانست  یخطوط م يرو شیها دنیکش

و حرف  میداد حیم،توضیماند بخانهآن قدر در کتا. کتاب شد يما در مورد نوشته ها حاتیبرداشت و منتظر توض

 .شد دیشد هم ناپد یکه از پنجره داخل م ينور يکورسو یکه حت میزد
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. میاز سواالت انگس ماند یلیو منتظر س میکردروشن  ادیرا با زحمت ز یسنگ آتش زنه، شمع کیکمک  با

 :ربط بود یو ب يعاد ریغ یسوالش کم نیاول

 اضافه بشه؟ دتیبه تبع گه،یسال د 10 يکه به خاطرش حاضر شد یقدر راسل رو دوست داشت نیا-

 :را بعد از ساعت ها از حصارش آزاد کردم و گفتم لبخندم

تا به خودم ! بخش انسان دوست داشتم که اون زمان، جنب و جوشش باال زده بود هیمن فقط !نه قتشیحق-

 .میزوج شد هیبه  لیقرار ناگفته تبد هیما بعدا، طبق ...که اونو شفاش دادم و کار از کار گذشته دمیاومدم د

 :برگشته بود يتا حدود یانگس، کم يدوستانه  حالت

 ؟یچ يبرا ن،یمنو پاك کن يحافظه  ،نیبار مجبور شد هیکه  نیوسط حرفاتون گفت-

 ب،یو غر بیعج يکتاب ها انیما را کنار گذاشته بود و محصور در م يتمام بخش گفته ها.ام گرفته بود خنده

و  دیایدادم ساکت بمانم تا راسل خودش به حرف ب حیترج. مشغول شده بود ییسوال ها نیچن دنیبه پرس

 :را به او بدهد حاتیتوض

بالکن،  يهمون موقع ما تو.... نیلورنزو گرفته بود يهمون که واسه  م،یداشت یمهمون هی که یموقع...خب-

 .نیبه خاطر هم! يدید یم دیو نبا يو تو اومد میکرد یم يکار هی میدرواقع داشت

 :نگاهش کرد یجیبا گ انگس

 راسل؟ یگ یم یچ يفهمم دار یمن نم-

 :شد دایصورت راسل هو يآرام آرام رو يشخندین

 !؟یماجرا رو کامل بدون ،يخوا یم یمطمئن-

 .خوام یمعلومه که م-

 هی نیکه ا يشد و قبول نکرد دایسر و کله ات پ ییهویو تو  میدیبوس یرو م گهیبالکن همد يتو میما داشت-

 .میحافظتو پاك کن میو ما مجبور شد ییزایچ نیهمچ ایخواهر و برادراس  نیمراسم ب

 :گفت یلب ریز. کرد زیانگس را لبر يگونه ها خون

 ایآ یداره، ول قتیکه اون گفته حق یدونم هر چ یدارم و م نانیکتاب اطم نیاممم، من کامال به ا...متاسفم-

 حضرت حکومت کرده؟ یکه اعل نیفقط به خاطر ا م،یجنگ دار یواقعا کل

 :دهمجوابش را ب يطور نیکردم که ا یحداقل سع ایمادر مهربان دادم،  کیرا با لحن  جوابش
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ها نفر رو کشتن،  ونیلیو م دنیاونا سال ها با هم جنگ ا؛یدن يابر قدرت ها نیب. میداشت یما دو تا جنگ جهان-

بعد که جنگ تموم شد، هوا شروع به آلوده . دیرس یبه نظر م يدرست مثل صبحانه عاد یکشتار دسته جمع

 .بود یبه اسم انقالب صنعت يزیشدن کرد و همه اش هم به خاطر چ

 ؟یچ یعنی ،یصنعت... انقالب صنعـ-

 ...ها نیآدما شروع به استفاده از ماش-

 ن؟یماش...اوه...شیمان-

و  نیماش گنیبه اونا م. خارق العاده انجام داد، اونم بدون استفاده از جادو يشه باهاش، کارها یکه م ییزایچ-

 ارهیآتش دود به وجود م. کنه یش کار ماستفاده کنن که با آت ییها نیباعث شد که آدما از ماش یانقالب صنعت

 .تنفس مشکل بشه شهیو دود باعث م

دادن  حیتوض يبود که برا یدادم، سطح یم حیاو توض يکه در آن داشتم برا یقسم بخورم که سطح حاضرم

 :دادم حیوار بود، اما من بازهم توض وانهیدادن د حیتوض. شد یاز آن استفاده م ییدرس به دانش آموزان ابتدا کی

که  هیهمون نیو ا زهیکه فرو بر نیها طبقه، بدون ا 100. کوه بود کی يکه به بلند میساخت ییما ساختمون ها-

 يکدوم از اون اتفاقا به بد چیه ،یاگه تو شاه بش. پوشونن یساختمون ها آسمون رو م. کتاب بهش اشاره کرده

 .افته یقبل نم

. نیبهم داد یانتخاب سخت. دونم یمن نم. همه آدم زنده بموننکه اون  شهیچند تا باعث م ایقتل  هیپس -

 ...اما به شما. کتاب اعتماد دارم نیگفتم که به ا...من! دونم یواقعا نم...من

 :را کامل کردم حرفش

اول از همه قصد راسل، انتقام بود و ! متاسفم. میگفت یبهت دروغ م میچون ما تمام مدت داشت. ياعتماد ندار-

 یمقام سلطنت نیسالم پسر بزرگتر« میبهت بگ میایب میتونست یگروگانش بودم، نم ییجورا هیاوائل  من هم اون

گرفتن  ادی يهم تشنه  یکیخواد و اون  یم قامشده و انت وونهید مونیکیکه  میما دو تا جادوگر! بعد از پادشاه

 نیدر واقع ا! میمجبور شد» .ارنیخواد کمک کنه تا اون کتاب رو به دست ب یم نیچند تا طلسمه و به خاطر هم

 یکرد م یبود و فکر م دهیمنو د خیتار يبود که کتابا نیو اونم به خاطر ا مییشگویپ میراسل بود که بگ ي دهیا

 نیت که اتعجب داش يجا.نیشما مارو قبول کرد.کرد یکه البته درست هم فکر م میکن ستفادهاز اونا ا میتون

قدرت  يتشنه  یحت ایدونسته  یحکومتش رو در خطر م ییجورا هیکه شاه  دیرس یبه نظر م ن،یکارو کرد

که ما  نیا بعدشم. رفتهیقصر پذ يما رو تو اد،یاز پسش بر م یساده که هر کس شیبوده که با چند تا آزما شتریب
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 نیکه همچ میدونست یاز اون اول نم یتونه باشه؟ حت یم یهست؟ چ یکتاب چ يمحتوا میدونست یاصال نم

. يکتاب نقش دار نیا يایقضا نیا يکه تو هم تو میدونست ینم! خودش داره يتو يدستور العمل اعجوبه ا

 .میبهت که گفت ؟يخبر دار ایقضا نیخودت که از ا. میاومد گهیبعد د هیما از ! میشناخت یاصال تو رو نم

 :دیسکوت پرس قهیبعد از چند دق.داد یگفتن ندارد،تنها سر تکان م يبرا یبود که انگس حرف مشخص

 ن؟یاومد ایتانیاز بر ن،یزن یکه ازش حرف م يزیهرچ ایبعد  يتو...شما-

 :گفتم يفکر چیه بدون

 .میاومد کایاز آمر! نه-

 ؟یکشور شورش هیکجاست؟  گهیاون د-

 .شهیکشف م يکشور که به زود هی. تازه اس نیسرزم هی! نه-

 :دیانگس پرس هیبعد از چند ثان. انداخت هیقفسه ها سا نیب يدر فاصله  ینیهم سکوت سنگ ازب

 گهیراه د ن،یبکشم؟ بب...تونم شاه رو یچطور م. باهام نکردن مشکل دارم يکار بد چیکه ه ییمن با قتل آدما-

 به جز کشتن اون آدما وجود نداره؟ يا

 م،یانجام ند ياگه االن کار. زمان حساسه هی نیا. خود کتاب هم بهش اشاره شده يتو! معلومه که نه. نه-:راسل

 نجایاون قدر ا دیبا نیو کاتر شهینم دهیوقت بخش چیهم ه نیو جرم من و کاتر میتون یهم نم گهیوقت د چیه

 ين که رواون همه خو. شنیهم کشته م دمتازه اون همه آ. و تنها بشه انسالیزن م هیبه  لیصبر کنه تا تبد

حساب  یو مانع اصل یخودت شخصا بکش دیرو که با ينفر هیفقط اون  ست؟ین یبرات کاف زه،یر یم نیزم

 برات مهمه؟ شهیم

خودم و  ؟یبشم چ ریکنم؟ اگه دستگ انتیتونم به کل سلطنت خ یچطور م. شاهه ریپدرم وز. ستین نیمسئله ا-

 ي هینداشته و من بر پا یدخالت چیوقت فکر نخواهد کرد که پدرم ه چیکس، ه چیچون ه م،یشیپدرم اعدام م

 باالس؟چقدر  سکشیر یدرك کن یتون یم. کتاب پادشاه رو کشتم نیشما و ا يگفته ها

 .فکر کن نیکره زم يبه هوا. فکر کن شنیکه کشته م ییاون آدما يبه همه . فکر کن نیاما به ا. میدون یم-

 :عوض شد یمال ناگهاننگران انگس کا يچهره  حالت

 ؟یچ يکره -

 :داد رونیاز هوا را به شدت از دهانش ب یانیجر راسل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ٣٨٨ 

 یاتفاق نیفقط با حکومت تو همچ. میکمکمون کن نجاتش بد. گن یم میکن یم یکه ما توش زندگ ییایبه دن-

تونن تو هر مکان و  یقابل لمسن و م. واقعا وجود دارن نجانیکه ا ییاما کسا ن،یستین یشما بعد اصل. افته یم

 ایدن نیبه خاطر هم ،ينکرد یچ اقدامیتو ه ،یبعد اصل یعنیبعد ما،  يتو. وجود داشته باشن يا گهیابعاد د

 یروشن ایو گذاشت دن دیکه به حکومت رس یباش یانگس نیاول یتون یتمام ابعاد، تو م يحاال، تو. شد کیتار

دونم که کشتن چقدر بده، خودم هم قرار  یم. رحمانه اس یب نیا. نره منیتسلط اهر ریخودشو داشته باشه و ز

 .کمکمون کن انگس. سر راهم قرار گرفتن ،یمنافع، حاالهرچ يسر هیکه  یعکمک کنم تا موق نینبود به کاتر

 :مظلومانه تر از راسل تکرار کردم یآخر راسل را با لحن ي جمله

 .کمکمون کن-

تواند  یدر مورد خودمان م یدانستم که دادن آن همه اطالعات ناگهان یم. فرو رفته بود قشیدر افکار عم انگس

که نسبت به ما  یسو ظن. داد یشوك خودش را در تک تک حرکات او نشان م نیشوکه کننده باشد و ا شیبرا

چه . دادم یکامال حق را به او م نکرد، م یرا باور نم مانیاگر حرف ها. آمد یبه نظر م یداشت کامال منطق

 :ضربه ام را زدم نیکرد؟ آخر یچهارم باور م ایبار سوم و  يبه تمام معنا را برا يدروغگو کیحرف  یکس

 .نشونت بدم انگس ویزیچ هی دیبا-

را که ساق دستم را در بر گرفته  یاهیس يرفتم و به آرام نوشته ها کشیمچ دست چپم را باال زدم و نزد نیآست

 2تا  2013اکتبر  2 خیشده از تار دیتبع« :شکل بود نیرگم و به ا ياول درست باال ينوشته . بودند نشانش دادم

با حرارت حک شده  یمتر از اول یچند سانت يبا فاصله  یدوم» .1497اکتبر  2به مدت ده سال به  2023اکتبر 

به مدت  2033 اکتبر 3تا  2023اکتبر  3از  دیاضافه تبع«:بود یسوختگ يجا کی هیشب يگریبود و درست مثل د

 ».1507اکتبر  3ده سال به 

 :گفت یلب ریز. کرد یهارا لمس م یسوختگ يجا شینه؟ اما داشت با سر انگشت ها ای دیدانم خودش فهم ینم

 !سال 20-

محکم و  یینگذشته بود که او با صدا هیچند ثان. که گفته بود، متعجب شد يعدد یانگار خودش هم از بزرگ و

 :راسخ گفت یعزم

 .نیبرطرف کن دیاما شک هامو با! دمیانجامش ممن -

 ! دستم را پس زد و

********** 
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 یب يهر لقمه در حال پاسخ دادن به سوال ها نیب م،یبا انگس خورد یکه به صورت خصوص یمدت شام تمام

در  یاول و دوم و حت یجهان يجنگ ها. ها لیاتومب. ها نیماش. کایآمر. دیپرس زیاز همه چ. میشمار انگس بود

ماجرا داشتم،  نیا يمورد کشته ها رهم که د یبود؛ اما نگران ریوصف ناپذ میخوشحال! من و راسل يمورد رابطه 

 .بود ریبه همان اندازه وصف نا پذ

شب بود و راهرو  مهین کینزد بایتقر. شدم يگرید يایکه بسته شد، انگار وارد دن -انگس يسرسرا ای–اتاق  در

 يزیتنها چ. شده بودند ایبه رطوبت کنار در ختهیآم يگرم خودشان را از دست داده بودند و پر از سرما يها هوا

از  يخبر چیه. بودن طعم هوا بود یخنث م،یستیساحل ن يشن ها يداد ما در حال قدم زدن رو یکه نشان م

 .شن و ماسه نبود اینمک 

 :ار گوشم گفتآرام کن. زود به دور گردنم حلقه شد یلیراسل خ دست

 !زمیعز م،یما تونست-

در . شانه اش گذاشتم يکمرش و سرم را رو يو دستم را رو دمیخند. گفت یو با لحن خاص دهیرا کش زمیعز و

 :گفتم میرفت یکه به سمت اتاق من م یحال

 .شم یم وونهید يکه فکر کردم به زود دیاون قدر سوال پرس-

 .راسل بر طرف کنم يبه شانه  دنشیلاز سرم را با ما یکردم خارش قسمت یسع و

 ؟یکن یم يکار دار یچ-

 !یچیه-

 .و اکشن بر آمدم کیستیحرکت آرت کیبا راسل در  میهماهنگ کردن قدم ها يدر تالش برا و

 کت؟ يشد وونهید-

 .نه خوبم-

 ؟يریراه م يطور نیپس چرا ا-

 .ستین یچیه-

 :آمد ادمی يزیچ. تالشم بازماندم ياز ادامه  و

 م؟یکه ما عاشق یتو؟ گفت-

 درش هست؟ یشک-

 .که بخواهم، حالت چهره اش را حدس بزنم دمید یرا نم صورتش
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 .یوقت راجع بهش بهم نگفت چیتو ه-

 .گم یحاال بهت م-

 :گوشم احساس کردم يالله  يرا کنار شیها لب

 .کت، دوستت دارم-

 :زدم و گفتم يلبخند

 .منم-

حال به  یگفتند، دل و قلوه دادن ما دو تا کم یهمان طور که اکثر آدم ها م. شد لیقهقهه تبد کیلبخندم به  و

ها از من  زیچ نیا! اش کنم یتا وسط راهرو ضربه فن دیبگو يگرید زیمحبت آم يبود کلمه  یکاف! هم زن بود

 .کردم یاو ابراز عالقه م بهطور  نیبود که ا يکه راسل، اول پسر نیمخصوصا ا. آمد یبر نم یکی

 :هلم داد و گفت شینما یبا خصم راسل

 .رمیگ یحرفمو پس م-

 .منم-

 يهر کار نجا،یتا ا. شود یشروع م مانیاصل يها یلحظه به بعد، سخت نیدانستم که از ا یم. دمیباز هم خند و

 يدر مقابل صندوقچه ا يبرنز يسکه  کیمثل  م،یانجام ده میخواست یکه م يدر مقابل کار م،یکه کرده بود

با آن ها  یارتباط چیاز همخون ها و نداشتن ه يارزشش را داشت؟ دور! سال 20. طال بود يها نهیاز گنج

 . بعد زنده بودند نیا يتمام آدم ها...چطور؟ اما

بود، آن هم  تختینبودند، بعد ما مثل پا گرید يآن ها مثل آدم ها. طور که کتاب ها و راسل گفته بودند همان

با بعد ما داشتند،  یهم به ندرت فرق گریابعاد د. ابعاد ساخته شده بود ي هیکه زود تر از بق نیفقط به خاطر ا

دست  شهیدست نخورده، هم م،یدان یکه م ورخلقت دست نخورده مانده بود و همانط يچون بعد ما از ابتدا

 ینیبعد کاتر نیا ي ندهیدر آ گریکه د ستیمهم ن. بسازم گریبعد د کیحاال قرار بود من . ماند یم ینخورده باق

بود که  نیبود و روحش کامال از من جدا بود، مهم ا يگریمن وجود نداشته باشد، در هر حال او فرد د هیشب

وجود نداشتند که  ناندینوادگان فرد گرید. مردند یم يکمتر يآمدند و انسان ها یم ایبه دن يادیز يانسان ها

 یم زین شیشامل پسر عموها، برادران و خواهران فرض... اما نوادگانش. مطلق بکشند یکیرا در تار ایبخواهند، دن

 .ماند یم یوفادار به او باق ایاز خون او و  دیکس نبا چیه. شد
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از  یمقطع چیوقت، در ه چیه. ندیپشتم بنش ي رهیشد، عرق سرد بر ت یفکر کردن به آن هم باعث م یحت

. قدر مضطرب، ناراحت و نگران نبودم نیتصادف از دست داده بودم، ا کیکه سگم را در  یزمان یعمرم، حت

 يبه زود. شد یتمام م يودبه ز. کرد آن را بشکند یم یآورد و سع یکه از درون به پوسته ام فشار م ینگران

دانستم که من راه  یگشتم؛ چون م یبه خانه بر م ای...شدم یتباه م ایو من، ... شد یها تمام م نیا يهمه 

 .سر درش رد شده ام ریرا شروع کرده ام و از ز ایآرمان دن مهیساخت ن

 ...و راسل من

 .دانست یبداند را حاال او م یکس دیرا که نبا يتمام اسرار... میانگش گفته بود به

 .آرمان شهر بود کیساخت  يقدم برا نیخودش اول نیا

 .بازگشت وجود ندارد يبرا یراه گرید م،یبردارقدم را که  نیگفته بود که اگر اول کتاب

تنها . شد ینم دهیاز آن د ياثر نیخراب شده بود و کوچکتر گرید م،یکه امروز صبح از آن عبور کرده بود یپل

 يماگماها نیبعد در رنگ سرخ آتش یافتادند و لحظات یداغ فرو م يبودند که در ماگما شیسنگ يتکه ها

 .شدند یم دیدست خودمان نا پد يساخته 

 :از درونم تشر زد ییصدا. دیرس یآسان به نظر م یطیشرا نیقهرمانه در چن مرگ

 یبعدا م. يدیو نا ام ينکرد يکار چیتو هنوز ه! نه تو و نه راسل. رهیبم ستیکس قرار ن چیه! نینه کاتر-

 ؟یکار کن یچ يخوا

کرد، اما  یمرا مشکوك م نیشت و امادربزرگم دا يبه صدا يادیاگر چه، صدا شباهت ز.گفت یراست م صدا

از راسل در هوا تکان خوردند و قبل از  یخداحافظ يآن قدر که دستانم برا. گذار بود ریاز حد تاث شیحرفش ب

گشتم، تا فردا با  ینثارش کرده بودم و داشتم با دو به اتاقم بر م نیریش) از نظر خودم( يکه بفهمم، لبخند نیا

 ،ینیتوطئه چ. میسر ده يروزیپ ادیو فر مینیبچ دمانیجد کیرا با شر مانیتوطئه  ينقشه  م،یراحت، بتوان الیخ

 یوقت دوارمیام. شود یاست و موجب ضربان قلب دو چندان م زیانگ جانیکردم ه یکه فکر م يزیاز چ شتریب

 ...دوارمیام. بار هم نلرزد کی یکشم، دستم حت یرا م یدارم کس

********* 

 :گفتم یلحن ملتمس با

 م؟یرو بکش زایتموم چ ينقشه  دیبا یانگس، پس ک-
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خوام موقع مرگ شاه، مرز  یمساعد کنم، نم شهیخوام وضع کشور رو تا اونجا که م یمن م!درك کن...نیکاتر-

عالوه بر فکر آرمان  دیاون وقت با. بشه یبحران درست و حساب هیبشه و کشور دچار  یختگیها دچار از هم گس

 .یکن رونیرو هم از سرت ب یشهر معمول هیفکر  ا،یشهر و آرمان دن

 .به اتاق تو میایاما امشب، همه م! باشه-

 اد؟یهم م نیامل-

 ؟يکار با ماست، فراموش کرد نیا ياونم تو-

 .نیفهمم چرا قبول کرد یهنوز هم نم-

شدنش، اون طور که  داریپد دیشا...اون هنوز مورد اعتماد ماس که من زنده ام، یبسته و تا زمان مانیاون با ما پ-

 هیاون ! کنه یبوده باشه، و قبول شدنش هم؛ اما اون به شدت داره کمک م یناگهان یلیکردم، خ فیبرات تعر

 .کنه که مردم طرف دار تو بشن یو داره کمک م باستیز ياشراف زاده 

 که دارم؟ ییبا خرج کردن پول ها-

 ،یبش یاز راه صحبت وارد دل کس یتون ینم یوقت. همش به اسم توئه شه،یمردم پخش م نیاون پول ها که ب-

که  يکنه که من هم باور نکردم، که اون فرد یم فیاز تو تعر يتازه اون طور. کار رو بکن نیاز راه طمعش ا

 !یتو باش زنهیازش حرف م نیامل

 :دیصورتش کش يرو يتازه  شیبه ر یدست

 .نمشیب یکه نم هیاون کجاست؟ چند روز ؟یراسل چ. فتیممنون بابت تعر-

رو  زیهفته اس که تو همه چ هیبه  کینزد. ده یم ادیهم به من  یشبا، کم. هیزن ریشمش نیسخت مشغول تمر-

 .میکرد یکیکوچ یلیخ شرفتیاما ما پ ،یدون یم

 که؟یکوچ شرفتیطال، پ يتا سکه  1000اون -

 يرو سرشون، اونا رو سرسپرده  دنیبا دست کش یتون ینم! فقط واسه جمع کردن هواداره و طرفداره نایا-

و اون  دنیاز تو نشن یفیتعر چیکردن، هنوز ه يریهم که از شورش جلوگ يمرز يتازه، نگهبان ها. یخودت کن

 دینبا. هستن یمحل يحاکمااونا،  نیمهم تر. به حکومت وفادار بشن يریقدر پول نگرفتن که به حد چشمگ

 خیتا شهر نام برده شده که در طول تار 100از  شیکتاب من، از ب يتو. همونطور به حال خودشون رها بشن

تنها شدن پادشاه و  بیترت...شدن، همه اش هم به خاطر مرگ پادشاه بوده لیمستقل تبد ياروپا به کشور ها

 ؟يرفتن پدرت رو داد
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 :فکر کرد و سپس گفت یاندک انگس

مردم اونجا . پدرم رو به اونجا بفرسته انه،یوارد کردن الوار مخصوص از شرق م يدادم که برا شنهادیبه پادشاه پ-

 ریخلق و خوشون تاث يبدجور رو رشون،یمتغ يها يو آب و هوا یابونیب يفکر کنم هوا ن،ینسبتا افراد بد قلق

البته، پادشاه گفت که . کنه یم نیتضم روپدرم  يماهه  کیداقل ح بتیسر سخت بودن، غ نیو هم...گذاشته

دو هفته  يسفر يملکه و بچه هاش برا...واسه تنها شدن پادشاه هم، شانس بهمون رو کرده. کنه یروش فکر م

 .شن یخارج م رهیاز جز يا

 :دمیسفت جابجا شدم و پرس یصندل يرو یناراحت با

 ؟يودت جمع کردچند تا واسه خ ؟یچ یسلطنت يها رویپ-

سه تاشون گفتن که حتما به من ...دارم نانیبهشون اطم ییایقضا نیتو گفتن همچ یلیخ. ها هیچند تا از شوال-

 .کنن یکمک م

 :دمیپرس دیترد با

 که اونا قبول کردن؟ یبهشون گفت یمگه چ-

 :زد یلبخند آرام انگس

مخالفت داره،  یکنم که کل يخوام کار یمطلعشون کردم که م. دست بذارم شونیجوونمرد يکردم رو یسع-

 نه؟ ایکنن  یکه بهم کمک م دمیازشون پرس. شه یم یاما باعث بهبود اوضاع کل

 گفتن؟ یو اونا چ-

 .شدن، قبول کردن که کمکم کنن هیکه حاال شوال م،یهر هشت تا دوست بچگ-

 ؟یکمکت نکردن چ گهیخبر دار شدن، د هیاز اصل قض یاگه وقت-

 .هستن يشرافتمند ياونا مردا. کنن یکمک م من مطمئنم که-

 واقعا؟-

 ...واقعا! اوهوم-

 ان؟ هیساله هستن، چطور شوال 18-19هستن، پس مثل خودت  تیبچگ ياگه اونا دوستا-

که اشراف زاده ان و هنوز  ییدربار ما، به کسا يتو شن،یم هیاونا اشراف زاده هستن و مطمئنا شوال يهمه -

 .گن یم هیگن، بلکه شوال ینشده نم هینشدن، شوال هیشوال

 :تمام روحم را دربار گرفت یخوشحال
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 !بزن قدش انگس. میکن یدر اشراف هم نفوذ م م،یدار میمستق ریما به صورت غ-

حرکت و اصطالحش را تازه نشانش داده بودم، در واقع از همان  نیا. نامطمئن کف دستش را نشانم داد انگس

 !زمان ما کرد ين درباره که شروع به مشتاق شد یموقع

 :نشستم و گفتم میبعد دوباره سر جا. دمیدستم را مشتاقانه به دستش کوب کف

 شوك زده نشدن؟ ،يدیازشون پرس یناگهان يطور نیا یوقت-

و  هیجد هیقض یعنیپرسم،  یم یرو ناگهان يزیچ یدارم، وقت دنیپرس یمن عادت به ناگهان یول...یکم هیچرا -

 .مدت هاست که فکرمو مشغول کرده

 !اوه-

 کنم؟ یروزها باهات صحبت م نیقدر ا نیکه ا ادیاز تو خوشم م ایآ د،یملکه ازم پرس-

 بهمون مشکوك شدن؟ یعنی-

 .فکر کنم-

 اد؟یقدر ناواضح به نظر م نیدونم چرا آخرش ا ینم-

 :و حرارت درونش، ناگهان فروکش کرد شور

 .سال، تازه شناختم 1انگار تو و راسل رو بعد از حدود . ادیناواضح به نظر م زیهمه چ...من يبرا...من-

 .سال نشده هنوز 1-

 یلیراجع به سفر در زمان، خ. نمیب یرو م تتونیهفتش دارم تمام شخص کیکه تازه  نهیبه ا هیشب ه؟یفرقش چ-

 500به  شهیدونستم که م ینم !یبه دو سه سال بعد از خودت سفر کن شهیدوسنستم که م یبودم، م دهیشن زایچ

 ؟یهمون چراغ، چ دمیتو د يها ییکه از دارا يزیچ نیجالبتر! یسال قبل از خودت هم سفر کن

 !چراغ قوه-

 یتر هم وجود داره، تازه دارم م دهیچیصد برابر پ ییزایچ ،یگ یکه تو م یدر حال...تو بوده يچراغ قوه . درسته-

 .هیفهمم که زمان ما، چه زمان ساده ا

 .فرو کرد و گذاشت همانجا بمانند شیموها نیب یرا با ناراحت دستش

 ن؟یکاتر-

 هوم؟-

 .کنم نانیبه اون کتاب و جادوش اطم دیترسم که نبا یم. ترسم یمن م-
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کتاب و  نیا ده،یاون ساحره رفته و ازش در مورد کتاب پرس شیراسل بهت گفت که اون پ... یستیتنها تو ن-

. کتاب رو خوندن نیکه ا میهست ییکسا نینسل خودمون، فکر کنم اول يتو...و ما نانیمجادوش، کامال مورد اط

فرصت نکرده  یچکیه و دهیشده، همه اش دست به دست چرخ دهیهمه اش دزد...چون همه اش گم شده

 که به خاطر اون کتاب صورت گرفته، از نظر تو دروغه؟ یینباشه؟ مرگ ها یتونه، واقع یچطور م. بخوندش

 .نداشت که بدهد یجواب قتیدر حق. نداد یبجوا

از  یحماس يحرف ها نیزنده از ژان دارك؟ ا ينمونه  کیکردم؟ مثل  یطور صحبت م نیمن بودم که ا نیا

آمدم، دو  نجایبه ا شیماه پ 8یدر آمدم؟ وقت یصورت نیبه همچ یآمد؟ چطور؟ من ک یکدام دخمه در مغزم م

شد صحبت  یبه جادو م مربوطکه  ییزهایجادوگر کار کشته از چ کیبلد نبودم و حاال، مثل  شتریسه تا وردب

احساس  یشد که واقعا عاشقش شده بودم، کل يپسر نیبه اول لیکه راسل تبد شیچند وقت پ نیتا هم. کردمیم

بکنم؟  ییاس تنهاتوانستم احس یکه داشتم، چطور م نیهمه همکار توطئه چ نیاما با وجود ا. کردم یم ییتنها

 ...خانواده ام برگردم شیبشود پ لسال کام کی نکهیشد که اگر قبل از ا یخوب م

******** 

دسته دارش که  يتک نفره  ياز آن مبل ها یکی يرو. نشستم نیپر زرق و برق امل ياز مبل ها یکی يرو

 يمرتب موها يحلقه ها شهیمثل هم. شد نشسته بود یکاج ازشان بلند م يبو ینشست یم شانیرو یوقت

که در  يتردف يچشمانش رو. بسته بودند نیسر خورده بودند و گردنش را آذ شیگوش ها ياز رو شییطال

به ! قصر را عاشق خودش کند نیتوانست کل مردان ا یم یاون به سادگ... دستانش قرار داشت قفل شده بود

 .شد یساده بودن، شامل راسل هم م نیو ا... یسادگ

 :دمیپرس

 انگس خرج شده؟ يتا حاال چقدر از سکه ها-

 .تا 2244به  کینزد-

به آن مبتال شده  یبود که به تازگ یعادت زشت. کردم دنیدهانم گذاشتم و شروع به جو يناخنم را تو ي گوشه

 .بودم

 .ادهیز-

 :که نگاهم کند، پاسخ داد نیا بدون

 .ادیاز دست من بر نم ياما کار. وارد نشه يکنم که به انگس فشار یام رو م یدارم تمام سع. نیمتاسفم کاتر-
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 .ناممکن بود يامر، امر نیاما ا. حد ممکن بکشم نیو تا آخر رمیرا بگ شیدوست داشتم موها یلیخ

 ؟يچند منطقه رو طرفدارش کرد-

 .فرانسه و نگهباناشون موندن کینزد يمرز يشهر ها یمحل يفقط حاکما-

توانست مانند خود  یکرد، م یفرشته رفتار م کیکه به مانند  نیا نیدر ع! از انگس هم بدتر بود نیامل نیا

 .کند ینیتوطئنه چ سیابل

 از پاداش گرفتنشون نزنن؟ یکه حرف یبهشون گفت. هیعال-

شبانه، خون آشام ها و  يایکنم که موجودات دن یم يکار هیازشون سر بزنه،  ییبهشون گفتم که اگه خطا-

که  ارنیبه سرشون ب ییها، سراغ خود و خانوادشون برن و عالوه بر پس گرفتن تموم اون سکه ها، بال نهیگرگ

 .برنب ادیبگن رو از  ندهیکه قصد داشتن در آ يزیگفتن و نگفتن و هر چ یهر چ

و آن به مرگ  نیا دیقص را با تهدو ن بیع یب يایدن کی میتوانست ینم. بود یقدر خشن م نیا دیکار نبا نیا

 . میبساز

 ست؟یخشن ن یراه و روشت، کم-

ساکت  يکه راه ها شهیکنم، چطور م یم یمردم زندگ نیا شیساله که دارم پ 5به  کیمن نزد! نه اصال-

 کردنشون رو نشناسم؟

 :مغموم گفت یدم کرده را به سمتم تعارف کرد و با لحن یاهیگ يبرگ ها فنجان

 ارن؟یمثل قهوه دوام م يزیدونم اونا چطور بدون چ ینم-

 ؟يکه خورد نجارویمخصوص ا يها یدنینوش! یبه سادگ-

 رونیب یدستگاه چمن زن يها غهیت نیکه از ب شهیم یگرم بشن، طعمشون درست مثل چمن یاما وقت! محشرن-

 .ادیم

 :نه؟ ایم خورده مثل چمن ه يزیدانستم او چ ینم. برقرار شد نمانیسکوت ب يا قهیدق چند

 ومد؟یتو از انگس خوشت م...یام-

 !با اخالق راسل یکی. ادیاعصاب خوشم م یخشن و ب يمن از مردا مه،یمال يادیاون ز! نه-

کردم  یم یسابقه اش چنان درخشان بود که سع. او حق نداشت. کرد دایپ شیافزا میخون در رگ ها انیجر

 یشعور، ب یمرا ب دیتوانست یم. حسود هم بودم اتم،یعالوه بر تمام خصوص...من. او بروم دنیبدون راسل به د
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 یم زدیانگ یمرا بر م ادتکه حس يزیچ ياما اگر دست رو دیصدا کن گرید يها زیچ یلیمغز و خ یکله، ب

 .دیشد شما بود یکه کشته م یکس نیاول د،یگذاشت

امشب، . پر زرق و برق را در کله اش بکوبم، آن جا را ترك کردم يا شهیکه آن فنجان ش نیزود، قبل از ا یلیخ

 .میرو داشت شیرا در اتاق من پ گرید نیشب پر تمر کی

 .شده بود داریمقابلم پد یبه تازگ شیبود که دور نما یمشغول فالکت يادیذهنم ز کنیول

 .میتو را بکش دیبا ناند،یفرد ناند،یفرد

 .میخانواده ات را بکش دیبا

 .میو انگس را به تخت بنشان میرا بکش کانتیتمام نزد دیبا

کردن را  یاما ارزش زندگ! و نقص بیع یب يها ینه از آن عال... بود یعال میکه ما در آن بود يدر بعد یزندگ

 ...داشت

 .میخودمان را بساز يایبهتر از دن ییایبا کشتن تو، دن میدار یسع حاال

 انیاست از م یکه راه نیبه جز ا... به راسل ندارد یربط چیه... به من ندارد یربط چیه م،یکن یکه م يکار

 .رود یو وهمناك که به خانه م کیسرد، تار یجنگل

 يبا آغوش ها ای ندیآ یسه شاخه به استقبالمان م ياقواممان، در آن با داس ها میستیکه مطمئن ن يا خانه

 گرم؟

 نداشت چطور؟ قتیمورد مقام و منزلت گفته بود، حق که در يزیکردن را داشت؟ اگر چ سکیر ارزش

 بار ارزشش را داشت؟ نیا

 .یبرو استراحت کن که شب قراره نابود بش. یگرفت ایخولیمال! وونهیکت د-

********* 

سر خورد، از چانه ام  نییام به سمت پا قهیشق ياز رو ،یدانه عرق گرم. بار آن ضربه را تکرار کردم نینودم يبرا

 یحواسم را جمع م دیبا. افتاد نیزم يدر گردنم به رو یقلقلک کوچک و قابل چشم پوش جادیو با ا دیلغز نییپا

ام، به راسل  دهیبر دهیبر ينفس ها انیاز م. کرد یمتمرکز م ناتمیتمر يحواس ششگانه ام را رو دیبا... کردم

 :گفتم

 .خسته شدم! گهیبسه د-

 ؟يوردارو حفظ کرد. خب یلیخ-
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 .روتمامشون -

 :دمیپرس. نشستم نیزم يدادم و رو هیتک وارید يرا به لبه  نیفوق سنگ ریشمش. کردم سرفه

 م؟یشیما موفق م-

 !میشیما موفق م-

من  ایاالن دو حالت وجود داشت، . داد یکه مثل دو دست مرا به جلو هل م یبود؛ پر از حس دییپر از تا شیصدا

 ياسب عضله ا کیکه مثل  نیا ایمرا خسته نکند،  نیاز ا شتریب گریدادم که او د یانجام م کیعمل رمانت کی

زنانه در  يها لهیاز ح يشتریب يرگه ها البتهو  دیرس یمعقوالنه تر به نظر م یراه اول کم! دیکش یاز من کار م

 .شد یم دهیآن د

 :نجوا کردم. نوازش هیشب يزیچ دیشا. دمیدزدانه باال آوردم و به گونه اش کش یدستم را آهسته و با حالت پس

 .دمیاون کلبه د يمثل تورو تو یلعنت هی ش،یماه پ 8خوشحالم که -

 :دو دستش گرفت و گفت نیگونه اش برداشت و ب يرا از رو دستم

باعث  یاز اول چ یدون یم. يپرت کنه تو بود شیآت يکه خواست، منو تو يکله ا یمنم خوشحالم که اون ب-

 م؟یکنن، به هم بچسب یم هیدو تا زالو که از هم تغذ نیشد که من و تو ع

 .مکند یم گریدو تا زالو که از خون هم د! بود يعاشقانه ا هیتشب

 ؟یچ-

که  يکرد ینم یو سع یگرفت یقرار نم هیسا يجادو ریهرگز تحت تاث ،يخورد یاگه تو گوشت گوزنم رو نم-

کنم که بهم کمک  دایرو پ یکیکنم و  دیجونتو تهدکرد که  یو منم به ذهنم خطور نم يبنداز شیآت يمنو تو

قصر، وارد شدن به عنوان دو تا  هوارد شدن ب يراه برا نیکه فکر کنم بهتر دمید یوقت هم کتابتو نم چیه. کنه

 .شگوئهیپ

بازوان کوفته و  نیو گذاشت ب دینکرد و مرا به سمت خودش کش یموضوع توجه نیاما او به ا. عرق بودم سیخ

 :برداشته شد شیحرف ها ياز رو یکم کم سرپوش. سفتش ولو شوم

 ای اتیادب م،یاضیممکنه معلم ر ادیکه ازش خوشم م یکس نیبزرگتر باشم، اول یکردم که وقت یفکر م شه،یهم-

 نیکامال ا و يسال از من کوچکتر 3 بایتو تقر...ازم بزرگتر باشه یسال 5که حداقل  یکی. ام باشه ییایاسپان

 يتو یسانت 50خط کش  هیو  یزن یم قطور میفر نکیکه ع دهیزن اتو کش هی ریتو با تصو. يبرد نیفکرمو از ب
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کنه و  یم هشیکه اون زن مدام و هر دفعه تنب یهست ياون دانش آموز هیتو شب. يفرق دار یلیدستش داره خ

F  عادت روزانه شده هیدادن به اون دانش آموز براش. 

 :هل داد و گفت رونیمرا از آغوشش به ب بایخنده ام، تقر دنیبا شن. کردم ییصدا یآرام و ب ي خنده

منو وادار به  شتر،یاستراحت ب قهیدق 5نکن واسه  یهرگز سع!وقت منو احمق فرض نکن چیه! در ضمن-

 .تموم نشه یو خوش یبه خوب ویچون ممکنه آخرش، سنار ؛یخودت کن دنیبوس

 .به کمکش شتافته بود) ؟(هوش سرشارش  شهیمثل هم. شده بود انیظورش کامال واضح بمن. دیقاه قاه خند و

 :در اتاق نشست و گفت یصندل يرو

 ياسم بذار دیو با هیرو هم که خال ییاون جاها. میاون وردهارو از اول، هماهنگ با هم و از حفظ بگ ایحاال ب-

 ؟يدیداشته باش، فهم يا هیسکوت چند ثان هینگو و فقط  یچیه

 !آهان-

 . زد یداشتن ورد در اذهانمان موج م ادیاز به  نانیاطم. پشت سر ورد گفته شد ورد

 .قابل انکار بود ریکامال غ نیاز حاال عذاب وجدان گرفته بود و ا راسل

 یساله، عذاب وجدان م 100 دیعمر کامل و شا کیبه  نجا،یدر ا شیدانم، مقام و ترسِ از دست دادن جوان ینم

  ؟دیارز

 .غالب است یرنگ دش،یسف فیکه ط يخاکستر. هستند يخاکستر ،یمعمول يآدم ها شتریب

من  م،یگو ینم يزیدر مورد او چ م،یبود يشفاف شده بود؛ من و راسل هم خاکستر شهیمن مثل ش يبرا يزیچ

 یم یبه راحت...من...آن است يدیاز سف شتریبودن من، ب يخاکستر اهیس ي هیشناسم، درون ما یخودم را بهتر م

 نیکردم و از مرگ ا یتوطئه م... ردمک یراحت داشتم توطئه م یلیچون خ...یمنیبدجنس و اهر. توانستم بد شوم

خوشگل و گرگ  يو عجوزه ها انتکارانیبا مجرمان، خ. زدم یگوارا حرف م یآب وانیل دنینوش یو آن، به سادگ

اش را به جان  يخوبش آگاه بودم و بد يکارم و جوهره  ياز بد ...کردم یم يدر پوست بره، همکار ییها

 .بودم دهیخر

توطئه،  انت،یخ ،يمن، قتل، غارت، دزد یکودک ياهایکدام از رو چیدر ه. دواند شهیدر بند بند وجودم ر ترس

خواهم  یبودند که م دهیازم پرس یوقت، وقت چیبه خاطر نداشتم که ه. گرفت ینم يو مانند آن جا سهیدس

 :چکاره شوم، گفته باشم

 !يجن و پر يجادوگر بدجنس قصه ها-
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 شب مهیمرگ ن نیاول: شانزدهم  فصل

 .تونم یمن نم-

تواند پادشاه را به قتل  یاز صبح تا به کنون انگس هزاران بار گفته بود که نم! من هم. شده بود وانهید راسل

 :انگس فشار داد يشانه  يراسل انگشتانش را رو. برساند

 . رنیم یها نفر به خاطر اجتناب تو، م اردیلیسال ها بعد، م ،یکارو نکن نیاگه تو ا-

 :از دست راسل فرار کرد شیپا يپاشنه  يرو دنیبا چرخ انگس

 .تونم اونو بکشم ینم. ستمیمن که قاتل ن! تونم یمن نم-

 :جمالت مجنون وارش مداخله کردم انیم

دوست . یتا آخر عمرت عذاب مرگ اون همه آدم رو به دوش بکش دیبعدش با ،یاگه امشب کارشو تموم نکن-

 .من و راسل يرو بذار به عهده  زیبعدش همه چ. شه یآسون م گهیبعدش د. تحمل کن نویا ؟يدار

ما هم  د،یرس یطرف من و راسل که م يموقع کشتن آدم ها ایآ. گفتم مطمئن نبودم یکه م يزیهم از چ خودم

  م؟یکرد یمثل انگس برخورد نم

هنگام  د،یایشخص، هر چقدر هم که آسان به نظر ب کیآدم، گرفتن جان  کیثابت کرده بود که کشتن  تجربه

 . را یو هم انگس، آدم میرساند یرا به قتل م ییامشب هم ما آدم ها. دارد یدوزخ یانجامش حس

 :داد هیتک واریسرش را به د یعصب انگس

بشه و بفهمه که من قصد کشتنش رو داشتم؟ اون  داریخراب شه؟ اگه پادشاه ب زیاگه همه چ! سخته. خوام ینم-

دونم  یم! دونم یمن م. شه یم داریاون ب. شه یتموم م زیهمه چ گهیبعد د. میریم یوقت من و پدرم، هر دو، م

قتل،  هیتونم با  یچطور م. زهیر یبه هم م ایدن. شم یمن نابود م. نهیب یم رمویمنو شمش! شه یم داریکه اون ب

 خوب رو بسازم؟ يایدن هی

 .داد رونیاز هوا را از دهانش ب یانیجر راسل

و  يساز یتو، کارشو م ير یتو م) داد یمطمئنا در قلبش قول نم. (دم یقول م. افته ینم یاتفاق چیه -:راسل

 .رونیب يایم

 نی؟ ا» کارشو ساختن«زد؟  یحرف م يحرفه ا یالیقاتل سر کیراسل بود که مثل  نیا دم؟یشن یم درست

 .از راسل بشنوم ينبود که در حالت عاد یاصطالح
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 :تر شد یعصب انگس

 نیخودتون گفت ن؟یدیند ن؟یفهم ینم. ستیآدم اصال راحت ن هیگرفتن جون . ستین ایراحت نیبه ا. شه ینم-

منو وادار  نیخوا یقدر راحت م نیحاال چطور ا! دینکرد که ییچه کار ها دیرو زنده کن گهیکه همد نیکه واسه ا

 .دربارش بزرگ شدم رو بکشم يتو یرو که از کودک یسخته کس! نیبفهم! سخته د؟ینفر کن هیبه کشتن 

در . میحقوق او، به اهدافمان برس تیکه با رعا میحرف ها را بزند، اما وقت نداشت نیحق داشت ا! بود یمنطق

 :مادر خوب و نمونه فرو رفتم کینقش 

قدر سرت  نیبعد اون، ا. ماست ياش همه به عهده  هیبق! گفتم که. کشه یلحظه طول م هی. انگس نیبب-

تا  یرو کشت یکیکنه که  یبه ذهنت هم خطور نم گهیکنن که د یم شتیشه و اون قدر مردم ستا یشلوغ م

 .يریدستت بگ يدم و دستگاه رو تو نیا

 . دهانم گذاشتم و به انتظار واکنشش نشستم يتو ناخنم را نوك

 . دونم ینم...نه-

را  شیلب ها. انگار حرفم آرامش کرده بود. نزد وارید يسر انگشتانش را رو گرید. آرام شد شیپا یعصب حرکت

 :اش را به زبان آورد یخیتر کرد و سخن تار

 .دم یش م...انجامـ. دم یانجامش م. دم یانجامش م. خب لهیخ-

بودم که انگس قبول نکند که  دواریدر وجودم، ام ییچون جا دیشا. لبخند هم نزدم. دمیبه هوا نپر یخوش حال از

 .شد یما هم شروع م یاصل يها یمعنا بود که سخت نیبد نیرا به قتل برساند چون ا یکس

************** 

 .دندیگوشمان لرز یکینزد ضربه تا 11رساندن آن  يهوا، برا يمولکول ها. بار صدا داد 11 ناقوس

 .میانجام ده میخواست یکه م يهم از تنفر از کار دیاز سرما بود و شا دیشا. میدیهم لرز خودمان

 .کرد یاز راهرو را روشن م یزد و قسمت یرا کنار م یکیتار شیبادست ها یبه آرام مهتاب،

چکمه . و نقص باشد بیع یب بایتقر يایدن کیساختن  يقدم برا نیخواست خودش شخصا شاهد دوم یم دیشا

 . کرد یم ریج ریسنگفرش ج يرو مانیها

 !...ینکیع یب نیلعنت به ا. دمید یفاصله تار م نیرا از ا چارهیصورت نگهبانان ب... قدم 1

 ...زد یچشممان را م شانیبرق زره ها... قدم 2

 ...گرفتند یماهر قرار م یستکه در د یآمد، به شرط یبرنده و کشنده به نظر م شانیها زهیسر ن...قدم 3
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خم  یکوچک میتعظ يبرا شانیشکل گرفت و کمرها شانیلب ها يرو یکمرنگ یلیجان و خ یلبخند ب...قدم 4

 ...شد

 ...اشان را لمس کنم زهین یچوب يتوانستم دستم را داراز کنم، و درازا یکه م میشده بود کیآن قدر نزد...قدم 5

 ...بود یقابل چشم پوش ریرنگش غ یشده بود، برق چشمان آب دنینگهبان ها قابل د نیصورت اول...قدم 6

 ...را نثار انگس پالسون کرد یمیکمرش خم شد و تعظ...قدم 7

 یکه م يقبل از کار شان،یسپردن چهره ها ادیبه  دیشا...نگهبان چشم دوختم یکیآن  يبه چشم ها... قدم 8

 ...دنبو يعمل عاقالنه ا میبکن میخواست

خودت را به وضوح در آن  یباشد که بتوان کیو تار اهیقدر س نیتوانست ا یم یچطور چشمان کس... قدم 9

 ؟...ینیبب

  .مینگهبان ها رد شد ياز جلو...قدم 10

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

که  يتمام کار. برد نیآن ها، تمام شکشان را از ب يانگس در هنگام دست تکان دادن برا يدوستانه  حالت

خوشبختانه نگهبان ها به خدمت گرفته شده . ستون بود کیشدن در خم راهرو، پشت  یمخف م،یالزم بود بکن

به ما و پسر صدر اعظم با شکوه  ياتاق پادشاه خالص شوند، کار یکیدر نزد یبودند، تا از شر هر موجود مزاحم

 .کردند ینگاه م ابشیصدر اعظم در زمان غ نیمخصوصا حاال که به او، به چشم جانش. نداشتند

ماندن  يپادشاه، برا کیقتل نزد قتیپشت ستون دنج بود و حق. میو تند خودمان را به ستون مورد نظر رساند تند

 . دیجنگ یم د،یدر خاطرمان با آن ستون الغر سف

 :انگس گفتم درگوش

 .یاونجا و کار فرِد رو تمومش کن يبر هیتو فقط کاف. مید یاون نگهبانا رو م بیما ترت-

 .دمیفهم-

 . ستادمیراسل ا کنار

رگ  ي وارهیکه به د يسرد شوند و فشار میشد، دست ها یزود باعث م یلیداشت و خ انیدر خونم جر دیترد

 . شد کم شود یوارد م میها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا kimia.ace  – یطلسم اشتباه

wWw.98iA.Com ٤٠٣ 

و همزمان شروع به خواندن ورد مرگ  میرا تر کرد مانیبا زبان لب ها. بود یراسل کاف يمجاب کننده  نگاه

 . یسمت چپ يو او برا ینگهبان سمت راست يمن برا. میکرد

 . میبود ستادهینانوشته بود، چون هر دو در همان جهت ها ا يقرار

آنها هم جزو ... اما. شد یم یدر ذهنم تداع یدرد ناگهان کیو کشتنشان مانند  دندیرس یدو خسته به نظر م هر

 ي فهیکند و وظ نانیوانست به آن ها اطمت یشدند، وگرنه چطور شاه م یمحسوب م ناندیافراد وفادار به فرد

 مثل محافظت از اتاق خوابش را به آن ها بدهد؟ یبزرگ

 :کردم و آن را گرفتم دایدست راسل را پ ،یکیجست و جو با دستم در تار یکم با

 خون را یبه فرمان اربابت باش وسرخ« -

 از هر يرا عار شیها هیکن و ر اهیس

 کن، تا نتواند هوا را بدرد ییهوا

 را خرد کن و ذره ذره اش شیها استخوان

 تار و پودش را نخ کن. کن چیه را

 ».من ارباب تو هستم. او را محو کن و

در نور مشعل  یسپس وقت. میدیرا ند اهیس ينور بود، در لحظات اول هاله ها یو ب کیکه راهرو تار ییآن جا از

من داشتم . ختیقلبم فرو ر. دندیچیپ یبه دور بدن نگهبان ها م چکیکه مانند پ دمیرا د اهیس يهاله ها نیاول

باران  يقد که کنار نرده ها میقد و ن يولوکوچ يبچه ها دیبچه، شا. کردم؟ آن ها هم خانواده داشتند یچه م

دادم؛ قتل  یانجام م ياریقتل اخت کیمن داشتم . آن ها و باال آمدنشان از تپه هستند دنیخورده، منتظر د

 .يشتریب زیکردند و نه چ یاشان عمل م فهیکه فقط داشتند به وظ یمردان

نگهبانان هم در سکوت  يخفه  ادیفر یحت گریکه د ریآن قدر د. به توقف کردن کار گرفتم میتصم رید یلیخ

 ...شب محو شد

 چیبود که ه عیبدنشان، آن قدر سر ختنیخاکستر شدند و فرو ر. شدند لیتبد چیلحظه مردها به ه کی در

که خودم از  ینه از ترس، از عذاب. کنم يبلند يخواهم ناله  یکه م دیراسل فهم. دندینفهم يزیکدامشان چ

با چانه اش . کمرم حلقه کرد وراز پشت دستانش را به د. دهانم قرار داد يپس دستش را رو دم،یانجام کارم کش

 .شد میمشغول نوازش موها

 :انگس گفت به واشی
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 .سر و صدا و سالم برگرد یب! تمومش کن! برو-

 .نداشت اما راسل آن ها را گفته بود ییگفته ها نیبه چن ازیانگس ن مطمئنا

 یدر اتاق پادشاه دنشیکش رونیکرد، ب یکار را نم نیچون اگر ا. دیکش امیرا از ن رشیزود انگس شمش یلیخ

انگس پادشاه را بکشد و خودش هم  ،يریدرگ چیقرار بود بدون ه. کند داریتوانست پادشاه را از خواب ناز ب یم

به  لیشد و او تبد یم ياز او مبر هاشک  يطور همه  نیا. کند یشود که آن را سر صبح اعالم م ينفر نیاول

 .زند یجغد شوم و محزون همه جا جار م کیرا مثل  زشیگشت که مرگ عز یم یگناه یپسر جوان ب

توطئه . دمینام یم یبهشت يها نیکه من آن هارا توطئه چ یگروه يتک تک اعضا... میداشت دیما ترد ي همه

 یم ایرساندند و اسمش را ساختن آرمان دن یروش ها، مردم را به قتل م نیتر یکه با جهنم یبهشت يها نیچ

 .گذاشتند

 نیا. بودند ستادهیپشت گردنم راست ا يموها. آخر دست راسل را پس زدم و توانستم خودم را کنترل کنم در

خواست  یکه م يآن مرد یاول. بودم دهیکش رونیتمام، روحش را از بدنش ب یرحم یبود که با ب یآدم نیسوم

از اتاق  یگناهش، نگهبان نهاکه ت یگناه یمرد ب یو سوم کوالسین یدوم... مرگ را به راسل بزند يضربه 

 .پادشاه ظالممان بود

 یکیدستم، نماد  يهر کدام از انگشت ها. آوردم و نگاهشان کردم رونیمشتم ب نیرا از ب میت هاتا از انگش سه

 .زده شده بودند نیبودند که به دست من به زم ییاز آن آدم ها

. سرم نزنند يآن سه انگشت قاتل بودنم را تو گریتا د دیچیخودش پ نیو آن را ب دیچیبه دور مشتم پ یدست

 :دمیرا شن شیصدا. داشتم که دست متعلق به راسل است نیقی

 .ياریآخرش انگشت کم م شون،یکار بشمر نیتا ته ا ياگه بخوا-

. زنده را در خودش پنهان نگاه داشته تیانسان يکرد که او هم هنوز تکه ا یثابت م نیا. دیلرز یاو هم م يصدا

 .کردم یبود که فکر م يزیچ نیا یعنی... بر عکس من

 یعذابم واضح بود؛ ناراحت نبودم، فقط داشتم عذاب م لیدل. هم نشد سیخ میچشم ها یحت. نکردم هیگر

 !مثل من یکس يباشد، نه برا ياست عاد» ممکن« يا رهیزنج نیقاتل يانسان فقط برا کیکشتن . دمیکش

. میشد یرنگ مخف دیتر پشت آن ستون سف يحرفه ا یکم. شد دایشب پ يها یگشت يزود سر و کله  یلیخ

از  یآن دور و اطراف نشان. سرباز ها نگاه انداختند و بعد نگاهشان را به در اتاق انداختند یخال ياول به جا
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زانو زد و  نیزم يتر بود، رو لوآن که ج. خاکستر بود یکه وجود داشت مشت يزیشد، تنها چ ینم دهید يریدرگ

 :و گفت یرو کرد به سوم يگرید. خاکستر فرو کرد يانگشتانش را تو

 م؟یتو و پادشاه رو چکش کن میالزمه بر-

 :گفت يبا لحن سرزنش بار یکی آن

 یبشه، هردومون سرامون رو از دست م داریاگه ب. پادشاه به سبک بودن خوابش معروفه ؟يریبم يخوا یم-

 کار کرد؟ یچ سیقبل با جرو يرفته دفعه  ادتی. مید

 .میاریب دیدو تا نگهبان جد دینشن، با دایاگه پ! دنبال اون دو تا احمق میبر ایب-

که  اوردیخودش ن يکس به رو چیه یحت. به دور و اطرافشان از آن جا رفتند یزود بدون انداختن نگاه یلیخ

 .بود ختهیاز خاکستر آن جا ر یمیحجم عظ نیچن

 خاکستر ها ممکن است، مربوط به چه باشد؟ نیبه ذهنشان خطور نکرد که ا یحت یعنی

 نیقبلش، قبل از ا. دعوت به نشستن کردم زینگاه، راسل را ن کیسرد نشستم و فقط با  نیزم ي، روستون پشت

 چیاما حاال، ه... آمد یخنده دار به نظر م یو بدون خطر و حت نانیپر از اطم زیهمه چ رند،یکه آن دو نگهبان بم

 :دمیخطاب به راسل پرس! ها نبود نیکدام از ا

 ومد؟یچرا انگس ن-

 .دیرس یبه نظر م اهیمشعل ها، س یِبه جز نارنج ز،یهمه چ. اطرافمان دوختم يشکننده  یکینگاهم را به تار و

 ياما بهتره لفتش نده، چون اون دو تا نگهبان به زود...ادیزمان الزم داره تا با خودش کنار ب دیشا...دونم ینم-

بهش نگاه  یناج هیبه عنوان  اد،یم رونیون در بباشه که بعد از مرگ شاه از ا یگردن و اگه انگس، کس یبر م

 .کنن ینم

 ».ریانگس رو بگ ينشده جلو ریتا د« : زد  یم ادیصدا در درونم بود که مرتب فر کیفقط  االن

و  زیمهر انگ. از اندازه بود شیمادربزرگ ، ب يشباهتش به صدا. دانم یصدا جواب رد دادم را نم نیبار به ا چند

 زیو هم مهر انگ زیتواند هم وهم انگ یصدا چطور م کیدر تعجب بودم، . زیحال با ابهت و وهم انگ نیدر ع

 باشد؟

 دن،یپر لیم. پسش زدم و با تمام قدرت از خودم دور نگهش داشتم. شود رهیخواست بر من چ یدرونم، م يصدا

 .بر غالب شدن داشت یزدن و کمک خواستن سع ادیو باز کردن در و فر دنیدو
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که  یقدر خودخواه نیچطور ا ،یبود که خودت خواست ییزایهمش چ نایا ن،یکاتر«:بر من زده شد یدردناک بینه

صدا بر من غالب شد که در اتاق  نیا یاما زمان...شد یکه بلند تر م ییصدا »؟يدام بنداز يانگس رو تو يبخوا

نگاه  کیبا . خون. آمد رونید، از در بیچک یکه خون از آن قطره قطره م يریپادشاه باز شد و انگس، با شمش

هم  یبیعج زیاست، کامال واضح بود و چ یمعلوم بود که خون سلطنت. است یمتعلق به چه کس دیشد فهم یم

 يمثل قطعه ا. دیدرخش یم ریشمش زیت ي غهیت يسرخ رو یاقوتیخون مثل  ،یکیوجود داشت، در تمام آن تار

 .باشند دهیالم ریشمش ي غهیبود که به ت عیجواهر ما

 يها یلیو خ نیما؛ انگس، من، راسل، امل يمورد اعتماد همه  یکتاب. ها شده بود نیمعتمد باعث تمام ا یکتاب

ها و فالکت هارا بر سر  تیها، جنا بتیمص نیا يهمه  یتالف يطور کیبودم که بتوانم  دواریفقط ام. گرید

 .اورمیکتاب در ب نیا يها سندهینو

. شود ینم دهید یکس نیاز چن یالاقل در چهره اش نشان. مقتدر و جنتلمن نبود ب،یآن انگس نج گرید انگس،

از درد؛ ...منقبض شده اند، نه از خشم جگاهیگ یکیتا نزد شیها چهیکه ماه یفک. جمع شده بود يتنها چانه ا

 .شود یبه آن دچار م یبعد از قتل انسان یکه هر کس يدرد

نگاه درمانده . کردند یحفظ م دنیرا در دو یزره آهن لویک 40نبود که در جنگ وزن  ییلرزانش همان پاها يپاها

 یاشک هق هق م ینشسته بود و ب نیزم يهمانجا رو. ختیپل فرو ر کیبه من و راسل انداخت و مثل  يا

 دهیکش يصدا. بازگرداند الفرا به غ رشیو شمش ستدیراسل بالفاصله به سمتش رفت و کمک کرد که با. کرد

 ...کار ناقوس دوازده بار نواخت نیو همزمان با ا یغالف چرم يشدن فلز بر رو

که دردناك بود و  يعدد. شد یعدد فراموش ناشدن کیما،  يهمه  ياز همان موقع بود که دوازده برا دیشا...12

و کشان کشان و  میانگس را بلند کرد. انداخت یم میکه کرده بود یسکیر ادیهم عذاب آور و البته ما را به 

 .میدوان دوان، او را به راه انداخت

بود  بیعج! آن هم به دست فرزند صدر اعظمش. کشور اتفاق افتاده بود نیفرد ا نیشب بود و قتل مهم تر مهین

بود  ییاز درس ها یکیهم  نیا ،يبه خائن شو لیفرد؛ تبد نیتر کیاز نزد! کرد انتیشود خ یکه چه راحت م

 .است هزد خیآب  وانیل کیخوردن  یخائن شدن، به راحت. گرفتم ادی یکه در زندگ

******** 

بود،  ياتفاق بد يکه نشانه  یاکو دار زنگ يبود، حاال داشت با صدا امدهیکه هرگز در آن شب سراغم ن یخواب

 .کرد یاتاقم را ترك م
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که  یزنگ دردناک. دیچیپ یقصر م يتاالر ها یقصر، تمام اتاق ها، سوراخ ها و حت يدر تمام راهرو ها زنگ

قدر زنگ زننده را شوکه کرده بود که او داشت با تمام  نیکه ا یاتفاق. شوم و نحس بود اریبس یاتفاق ينشانه 

 .ستادیا یو از حرکت هم نم دیکش یرا م يمتصل به زنگ فلز سمانیقدرت ر

اتاق ها را  يبود که درب همه  يزمخت مرد ادینشانه اش هم فر نیآمد و اول یهرج و مرج م يبو. و مرج هرج

 :آورد یبه لرزه در م

 .نیش داریب! دهیپادشاه بزرگمون به قتل رس! نیش داریهمه ب! نیش داریب-

 .آمدم رونیاز رخت خواب ب یپرش ناگهان کیو با  دمیلرز

 کف تخت را از نوك پا ییکفش ها. پوشم، لباسم را عوض کردم یکه دارم م يزیو بدون توجه به چ عیسر

 .تنها فرصت کردم که در را محکم پشت سر خودم ببندم. دمیدو رونیو از در ب دمیپوش

به اتاق  کیدادم، حاال نزد یاحتمال م. دیچیپ یآمد و در تمام منافذ قصر م یم ییاز جا يبلند يو صدا سر

 .دمیکه منبع هرج و مرج را د یتا زمان دمیرا گرفتم و دو ممیتصم. باشد یمیعظ يپادشاه همهمه 

مر مر،  يرنگ رو اهیس يبه جز نقطه ها گریراهرو پراکنده بودند و د يخاکستر را در همه جا يها کپه ها قدم

 .کرد ینم يآور ادیرا  شبید يمرگ ها يزیچ

. متعجب و ناباور به نظر برسم يرا کردم تا مثل فرد میتمام سع. را کنار زدم تیجمع. پچ ها آزار دهنده بودند پچ

 :کرد یپچ پچ م يگریکه در گوش د دمینگهبان ها را شن از یکی يصدا

 کنن؟ ینیب شیچطور نتونستن مرگ پادشاهمون رو پ شگوئن،یاگه اونا پ-

خب معلوم بود که نگهبانان اتاق پادشاه، .بستم و دوباره بازشان کردم هیچند ثان يبار برا کیرا  میها چشم

 .نگهبانان تاالرش هم بودند

 .هم وجود داشت يشتریزدم، البته خشونت ب یافراد را از سرراهم کنار م يترشیبار با قدرت ب نیا

 بیعج! خون شم،یابر. بود ینیخون یشمیابر يکه در نظرم آمد، پتو يزیچ نیاول. کردم دایبه اتاق راه پ باالخره

 .بود

 .است ناندیفرد دیشد فهم یم شیقهوه ا شیشده بود که از ر دهیچیچاق پ یکلیآن پتو، ه انیم در

فوق العاده  ریشمش کیکه توسط  یسوراخ. شد یم دهیقلبش، د ياش، درست باال نهیس يرو یکیبار سوراخ

پادشاه  يبود که چشم ها نیمضحک ا ينکته . آن را فرو کرده بود دهیورز یشده بود و دست جادیبرنده ا

شده بود؛ اما شب قبل، مطمئنا تعجبش به  یبه پوچ لیکه حاال تبد یتعجب. مرحوممان با تعجب باز مانده بودند
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بود که آن مرد بور و  دهیهم ند شیکابوس ها نیتر کیاحتماال در تار. قاتلش بود يخاطر صاحب دست ها

 .بزند يعمل ناپسند نیخوش اخالق دست به چن

چانه اتان با  يور شیر. دیا دهیدراز کش یشمینرم ابر ياز پتو يکپه ا نیب دیفکر کن. دیاو بگذار يرا جا خودتان

 تانیچشم ها یو وقت دیکن یدر قلبتان حس م یبعد ناگهان سوزش. رود یم نییهر نفس پر از آرامشتان باال و پا

 يقبضه  يرد صاحب دستان رو یو وقت دیکن یقلبتان را دنبال م يتو ریشمش ي غهیشود، ت یاز درد باز م

 یکه با تمام وجود به او عشق م يپسر خوانده ا. دینیب یپسر خوانده تان را م -بر فرض– دیریگ یرا م ریشمش

 یدر مرگ فرو م د،یباور کن دیکن یم یکه سع یشود اما وقت یاول باورتان نم. است یمنطق ریغ یکم. دیورز

 !رود یو باورتان از دست م دیرو

 !گرفته يکتاب همه را به باز کی. است ناندیدرست مانند سرنوشت فرد نیا

آن  یو وقت یرا عذاب بکش شبیکه تمام د نیبود؟ ا يعاد نیبود؟ ا يو عاد یمعن یقدر ب نیا زیهمه چ چرا

 باشد؟ »چیه« یکه بکن یتنها احساس ،ینیجنازه را بب

طفره رفتند و گفتند که حال انگس آن چنان  یدر ابتدا کم. از نگهبانان سراغش را گرفتم. دنبال انگس گشتم به

تواند او را طرف  یتمام گفتند که م یلیم یبا ب دند،یاصرارم را د یوقت. که بتواند با من خوش و بش کند ستین

گذاشته بود و با  یقاب چوب يدستش را رو. افتمیر یبه شدت نورگ يانگس را کنار پنجره ا. کنم دایراهرو پ گرید

 :دم در گفتم تیرو به جمع. کرد یم ینا مشخص يها یبه حکاک لیرا تبد شهیش يانگشتش، بخار اندك رو

فعال تنها شخص . نیرو صدا کن يگادفر. مید یرو انجام م يامروز بعد از ظهر مراسم خاکسپار سا،یکل-

پادشاه  يکه صدر اعظم و خانواده  یتا موقع رهیگ یبه عهده م نارویاون عجالتا تمام ا. واالمقاممون، انگسه

 .برگردن

 :گفت تیاز پشت آن جمع ییصدا

 !یمهمون هیتو فقط  م؟یبه حرف تو گوش بد دیو چرا ما با-

 :بودم گفت دهیرا از او نشن رشیکه تا حاال نظ ییبا صدا انگس

 6پرنش شلدون هنوز . نداره یسلطنت قیال شیقوم و خو چیشاه ه. نیگوش بد دیگم که با یچون من م-

کشور  نیا ن،یگوش بد دیبا...تا اون موقع. که پدرم برگرده میصبر کن دیبا. میاونو شاه کن میتون یسالشه، نم

 .نیاریرو به دست ب زیبا شورش همه چ نیتون ینم! شماس
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که صورت  دیرا آن قدر باال کش نیخون يبه سمت جسد رفت و پتو شیپا يپاشنه  يچرخش به رو کیبا  و

 یلیبار با تحکم خ نیقرار قصر برگشت و ا یب يبعد باز هم رو به خدمه . و کبود پادشاه پوشانده شود دیسف

 :گفت يشتریب

 نویا. نیزندان بش ياز سکنه  یکیبه  لیکه تبد شهیم نیکشور، موجب ا هیعل یاقدام نیبه بعد، کوچکتر نیاز ا-

 .کنم یم نیتضم نویا. مینیش یمرز ها و کشور، ساکت نم هیعل یمن در مقابل هر اقدام. نیبه تمام مردم بگ

عرضه  یب یکه اندک یرا از مرد مهربان ییحرف ها نیچن دنیکس انتظار شن چیه دیشا. شده بودندساکت  همه

جسد  دنیاکثر مردم، انگس بعد از د يها ینیب شیکه احتماال، طبق پ نیخصوصا ا. در نظر م آمد را نداشت

 نینه ا. سر دهد هیگر يها يبالشش فرو برد و ها يسرش رو تو. کنان به اتاقش برود هیپادشاه قرار بود که گر

 .کند دیکه اعالم حکومت موقت کند و مردم سرکش را به مرگ تهد

 :نفسش گفت يذره  نیاما در هر صورت با آخر. داد یم یعصب يگرفتنش، نشان از فشار نفس

 رد پا، خون، ر،یشمش. نیاز قاتل بگرد یو در ضمن، دنبال نشان...نیگفت انجام بد نیرو که کاتر ییزایاون چ-

 .بشه ریدستگ دیاون با. يزیهر چ! خنجر

 :ارشد و گفت يکرد به سرباز رو

 اتاق کجان؟ نیا ينگهبانا-

 .کرد یم ينقش باز خوب

بودن،  ستادهیکه ا ییجا. ستیهم ن رهاشونیاز زره و شمش یحت ،ياثر چیه. دهیاونارو ند شبیاز د یکس-

 شتریتمام قصر و ب. دنیند نجایا 12هم اونا رو حول و حوش ساعت  شبید یگشت يسرباز ها. نبوده یچیه

 .ستنیجا ن چیاونا ه یول! شهر رو دنبالشون گشتن، قربان

 ده؟یاونارو ند یقاتال چطور؟ کس-

کردن که شما  یدو تا از خدمتکارا فکر م ن؛یرد شد نجایخودتو هم از ا شبیفکر کنم د. کس چیه. نه قربان-

 ؟هیقاتل ک نیدون یم

نگهبانا . جا گذر کردم نیهم از ا نیبا همراهانم راسل و کاتر. رد شدم نجایفقط از ا شبیبدونم؟ من د دیچرا با-

 .بودن نجایهم اون موقع ا

 ...گهید زیچ هی...و سروم-

 .کرده بود دایتکامل پ» سرورم«قربان چه زود به  لفظ
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 ؟یچ-

 يلحظه نگهبان ها هی يتو دهید شبیداره، گفته که د ییکم سو يراهرو ها، چشم ها ياز نگهبان ها یکی-

 .یبزن ششونیکپه چوب که آت کیدرست مثل . شدن دیناپد یسلطنت

 واقعا؟-

 .بله سرورم-

پخش شدن خبر،  عیوضع رو هم آروم کن و از سر. اتاقک اسلحه خونه ببر و اونجا نگهش دار ياون مردو تو-

 .ادیقراره به سرمون ب ییبالدونم چه  یاوضاع، نم نیبا ا. کن يریجلوگ

مثل  ،یانگس بر سر تخت پادشاه يرقبا. شدند یم دیناپد یکی یکیافراد بلند مرتبه، . دانستم یم قایمن دق یول

اطالع نداشت، جز  تشانیکس از هو چیناشناس که ه يآن هم به دست افراد. رفتند یفرو م نیزم يآب تو

 !یبهشت نانیتوطئه چ! خودشان

 !مرز ها هم رفته کیسرورم، خبر احتماال تا نزد-

 !يوا-

 :به تجمع دم در گفت یبا نگاه بعد

 .رو هم انجام بده يخاکسپار فاتیتشر. اونا رو متفرق کن-

 .بله قربان-

 .يبر یتون یم-

 ستادهیصاف و شق و رق ا یدر چاچوبِ در ،راسل با پشت شیبه جا. محو شده بود تیجمع يهمه  قهیچند دق در

 :دیآرام از انگس پرس. کرد یبود و متعجب انگس را نگاه م

 ق؟یحالت خوبه، رف-

 !فکر کنم باشه-

داشتند خودشان را نشان  شیتیشخص يها هیال دیاما مهم نبود، شا. زد یگونه حرف نم نیوقت انگس ا چیه

 .دادند یم

 یبدتر شود، تمامش بستگ ایبهتر  زیممکن بود همه چ...است زیتازه آغاز همه چ نیکه ا میدانست یما م ي همه

 باشد؟ زیتوانست شک بر انگ یشدن بلند مرتبه ها، چقدر م دیناپد. میداد یداشت که ما انجام م یبه اعمال

 :گفتم
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 .چقدر برات درد آوره نیدونم ا یم. متاسفم انگس-

 :چروك برداشت شیشانیاش جمع شد و پ چهره

 .انجام بشه دیکه کتاب گفته با يزیچ...کتاب. گذشتم یمقطع نیدرد آور؟ فکر کنم از چن-

 :بود که مدت ها ذهنم را مشغول کرده بود یسوال

 ؟یداشت نانیقدر به کتاب اطم نیچرا ا-

 ش،یسال پ... که نیداشت و ا يادیز ریکه اون ساحره که صاحبش بود، گفت تاث ییزایراستش، همون چ...خب-

اونا کتابو خواستن و . میریاز دو تا جادوگر کمک بگ میشده بود، مجبور شد ضیکه مادرم به شدت مر یموقع

و اونا  دیخفا به دستشون رس يتو بیغر بیورد عج هی...رو انجام بدن يتونن هر کار یاون م يگفتن که از رو

ز اون کدوم ا چیه. کس نتونست بکنه چیکردن که ه ویاونا کار. ازش استفاده کردن یضیبردن مر نیاز ب يبرا

 يطور. نزدن زایجور چ نیاز آرمان شهر و ا یحرف چیاون مردا ه اد،یم ادمیکه  ییاما اون موقع تا جا. جادوگرا

 .نوشته نشده يزیچ نیرفتار کردن که انگار چن

 :تعجب گفتم با

 .کتاب باشه يتو یروش درمان چیفکر نکنم ه-

 :دمیاز او پرس. دیحاصل تعجب راسل به گوش رس ي» هه« يصدا

 شده؟ یچ-

من . ده یم رییاش، مطالبش رو تغ ندهیگشا لیکتاب بسته به م. رو خونده بودم يزیچ هیجا  هیمن، فکر کنم -

همون  قایدق نیا. گرده یم تیدرون لیاون دنبال م. کتاباست يدر واقع اون کتاب، منبع همه . کردم یباورش نم

اما دستور العمل ...رهینا پذ رییکامال تغ ،یزمان يبرهه  هیدر  یدرون لیم. دست نوشته خوندم يبود که تو يزیچ

به قدرت و  لیما، م یدرون لیم! میمخرب هم داشت الیما ام یعنیچطور ممکنه؟ . ما هم مخربه و هم سازنده

 اما آخه؟ چطور؟. کتاب هم راهشو بهمون نشون داده... بهتر بوده یبه جهان لیم

 ...باشه، من یگ یطور که تو م نیاگه ا...ممکنه-

آن پتو که  ریالاقل از ز. تپل تر از قبل شده بود. ستادیو زبانم از حرکت ا دمیرا د ناندیچشم جسد فرد يگوشه  از

مجبورم کرد . آمد؟ ترسناك بود یم يبود که بعد از مرگ سراغ هر جسد یهمان ورم. دیرس یطور به نظر م نیا

 :بزنم ادیفر بایحرف را خطاب به انگس تقر نیا یعصب یبا حالت

 .صحبت کنم یبه راحت ییجا نیچن يتونم تو یمن نم. رو انجام بدن يبهشون بگو زود تر خاکسپار-
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 دم،یکش یم ادیدادم و سرش فر یدستور م ندهیداشتم به پادشاه آ. شد یم داریظالم درونم داشت ب ي ملکه

سرخ بر سر خواهد  اقوتیو  نیپر از نگ یتاج نده،یفکر کنم که در چند ماه آ نیبه ا يکه لحظه ا نیا دونیب

 .داشت

 یکه وقت دیطول کش يبه قدر دنیدو. انداختمیهم به پشت سرم ن ینگاه مین یو حت دمیدو رونیاتاق ب از

کس خرده برگ ها و شکوفه  چیه شه،یبر عکس هم. اواخر بهار بودم يپرشکوفه  يدرخت ها نیب ستادم،یا

 اطیبه آن طرف ح رفط نیاز ا مهیجمع نکرده بود، سه نفر هم سراس چمن ها يرا از رو زشیدر حال ر يها

 :زد یم ادیدر دوردست ها فر ییصدا. دندیدو یم

 !دهیشاه به قتل رس! دهیشاه به قتل رس-

 .بود یدارِ چوب یروانیش يخانه ها نیدر بازار شهر و ب يفرد يشرط ببندم که صدا حاضرم

 دهیچیمتعفنشان در هوا پ يحاال هم بو نیهم! شورش ؛ینظم یب.دیقصر به گوش رس يها وارید رونیاز ب یغیج

راجع  نیامل ينقشه . دهد رییاوضاع را به فقط نفع خودش تغ یدو هفته و نصف يانگس حق داشت که برا. بود

 .آمد یمبه نظر  رینظ یب بفرستندطال به اطراف شهر  يسکه  يادیرا همراه با مقدار ز ییها کیکه پ نیبه ا

 يصدا. شد یکه هر لحظه رسا تر م دیرس یاز پشت دروازه به گوش م يبلند يصدا ها. چمن ها نشستم يرو

صبح به  لیکه در اوا يداشت، ترسشان از زنگ خطر قتیکه حق يا عهیدر مورد شا شانیمردم، صحبت ها ادیفر

 .آمد یبه نظر م بیعج. نواخته شده بود يا انهیطرز وحش

بردن  يبرا 3در  2 يکه پشت سر هم و به صورت دسته ا دمیپوش را د اهیرا چرخاندم و هفت راهب س سرم

 یرا با ب شانیحاضر و آماده پاها ياز سربازها ییتا یس يعقب تر از آن ها، دسته ا یکم. پادشاه آمده بودند

در  یقصر، همراه با دختر جوان زشکپ ،یگافن يعقب تر، گادفر یکم. کوفتند یم نیترس به زم یو اندک ییاعتنا

 :از کنارم گفت ییصدا. آمدند یکوتاه جلو م ییکنارش با قدم ها

 .استثناست هی نیگفتن که ا دم،یپرس یوقت یول. سوزونن یکردم مرده هاشونو م یفکر م-

 :دمیبه تن کرده بود نگاه کردم و پرس یمشک راهنیکه پ نیامل به

 ؟ییچه استثنا-

 .لیبه دو دل ده،یترس یاز سوزونده شدن م. خودش مقبره ساخته ياون برا-

 :صورتم تکان داد يجلو یاول يسبابه اش را به نشانه  انگشت
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مقبره  يگفته تو نیبه خاطر هم. برگشتن نداره يبرا یفرصت گهیکرده مرده با سوزونده شدنش، د یاون فکر م-

 ...که نهیدوم ا لیدل. تابوت بذارنش هی يمخصوص، تو ي

 :وسطش را منبسط کرد انگشت

 يجدا شدن از بدنش نداره و نصف روحش تو يبرا یکرده که با سوزونده شدن، فرصت کاف یاون فکر م-

 .کشه یتا ابد زجر م ينجوریمردگان و ا يایدن يتو گهیمونه و نصف د یم یفان يایدن

 :گرفت، گفتم یاز خشمم سر چشمه م شتریکه ب يتمسخر با

خودم افتادم که بعد از چهار ساعت مرگ  ادیبه ... (یراه برگشت چیمطمئنا ه. ستیها ن یزامب يایجا که دن نیا-

روح موح هم همون ! الاقل واسه اون وجود نداره) بازگشته بودم ایماه در طرف مرگ، به دن نیو چند ایدن نیدر ا

 . هکش یطول نم شتریب قهیدق 5. شه یاول از بدنش جدا م يلحظه 

که  یندارد تمام حرف یمنطق لیدل چیه ،يمسئله ا نیکه حرف زدم در مورد چن دمید یکردم و وقت یمکث بعد

 :دادم انیجمله پا کیخواستم بزنم را با  یم

 .هیچقدر خرافات-

 ن؟یراحت انجامش داد شبید... بود-

 !یدر مورد همه چ...حسم بده. داشت یاعصاب خرد کن یلیخ. نه-

 .کردم یدونستم، اون قدر در موردتون بد فکر نم یاگه کامل م. دونم یمتاسفانه ماجرا رو کامل نم-

 يبرا ینه فرصت خوب دم،یکه من فهم ییاالن تا اونجا. داشتم برات گفتم شویروز که حوصله و انرژ هی دیشا-

 فیدشمنا االن کشور رو در ضع .در خطرن نجانیکه ا يتمام افراد. سوال جواب دادن يو نه برا دنهیسوال پرس

 .کنن یم تفادهاس نجایزدن به افراد ا بیآس يبرا یو از هر فرصت دنید تشیوضع نیتر

 :دیباال رفته اش پرس يابروها با

 شه؟یم یپادشاه و ملکه اش چ يبچه ها فیهمه در خطرن؟ تکل-

 .نداشته باشن یترسم سرنوشت خوب یم. دنبالشون فرستاده شده یکیپ-

 نا؟یمثال توطئه چ-

پادشاه رو  يکه چشم ندارن که هم خونا ییاونا. هیسلطنت يخانواده  يمنظورم دشمنا. میما هست نیتوطئه چ-

 .ننیبب

 :دیپرس یبا لحن پر از عالمت سوال نیبار امل نیسکوت و ا قهیدق چند
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 کار شما نبود؟ ،یشدن اون دوتا سرباز، همون طور که قبال گفت دیمگه ناپد ؟یقدر آروم نیچرا ا-

حاال، همه  یول. نداشتم یحال خوش شبید. وحشتناك بود. قدر آرومم؟ کار ما بود نیدونم چرا ا یخودمم نم-

 .بهیو غر بیعج يویسنار هی زیچ

 راسل چطوره؟-

 ...برم دیبا! اون چطوره ستیمهم ن-

 :کرد، گفت یمادرم م هیاو را شب شتریکه ب یو با مهربان دیرا کش میبازو نیبروم که امل خواستم

من درست . ستیدرست ن نیدرسته؟ اما ا. دارم ییراسل نقشه ها يکه من برا يفکر کنم فکر کرد ن،یکاتر-

که اون  نهیا اد،یکه ازش خوشم م نیا لیدل. پرسم یپرسم، حال اون رو هم م یکه حال تو رو م يهمون طور

 یدوست داشتن يرابطه  هی نیبخودم رو  دیپس چرا با. دونم که عاشقته یم. رهینظ یب یلیپسر خ هیبه عنوان 

 وارد کنم؟

را  میبازو. انتخاب کرده بود شیگفتن حرف ها يرا برا يوقت بد. درام بود ينامه ها شینما هیشب شیها حرف

 :دمیکش رونیدستانش ب انیاز م

 .برم دیمن واقعا با! ستیمهم ن! گفتم که-

مطمئن نبودم که منظورم با » !یروان يدختره «. افراد مختلف، به راه افتادم لیو پشت سر آن خ دمیجا پر از

 ن؟یبا امل ایخودم بود 

داد و همه را به نظم و آرامش  یدر وسط مانور م ریتقص یفرد ب کیمثل  دیبا. سوخت یانگس م يبرا یکم دلم

کرد که خودش باعث و  یس مهم ح انشیدر م. کرد یم قیتشو یسلطنت يخانواده  يمانده  یتا بازگشت باق

کرد، احساس تاسف  یم شانگس که تجربه ا يشناختم و برا یم یحسش را به درست. هاست نیا يهمه  یبان

 ...کار بود نیبودن، بهتر يمنتظر خاکسپار... چه شود! يتاسف و دل سوز. کردم یم

******* 

 ریشمش کیبا لباس ها با ارزش که با  يمرد. شده بود دایاز او پ يحداقل قاتل پادشاه؛ رد ای! پادشاه نیقاتل

 ییهمدست زن داشت که هردو با قدم ها کیهمدست مرد و  کیآمده بود و  رونیاز اتاق پادشاه ب نیخون

 .رفتند یمحکم و با اراده را م

 یم. بود بود و بعد از ترسش فرار کرده دهیها را د نیفقط هم. بود دهینفهم يادیز زیوحشت زده، چ خدمتکار

 .پر تاللواش برسد ریکه مرد، حساب او را هم با آن شمش دیترس
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 !هستند یچه کسان ن،یقاتل نیکه ا میدان یما م ي همه

. داشت ینشست حس باحال یآن م يملکه بر رو شهیکه هم ینشستن در صندل نیو همچن یپادشاه تاالر

 یحس. گاه ولو کردم منیخز نش يرو شتریو خودم را ب دمیکش یصندل ییطال يها يکنده کار يانگشتانم را رو

 یم لیتحو یطانیش خندلب کیو  »ه؟یک سیرئ نم،یحاال بگو بب« :پرسد یبا استفهام م یبود که کس نیا هیشب

صدمه رسانده بود و باعث  یسلطنت قیآن طور که گفته شده بود، به قا ،یکس. ملکه هنوز هم در راه بود. دهد

 .شده بود ها ریتمام آن تاخ

 قیقا کیاز  لشیو تمام وسا یبه اندازه تاالر پادشاه یقیاستفاده از قا يگرفت به جا میملکه امان تصم نیبنابرا

 .کوچکتر با ابعاد اتاق من استفاده کند

 .پادشاه مرده بود شیپ میهفته و ن کیباورش نشده بود که  یهم کس هنوز

 زیو اغراق آم زیچسبانده شده بود که فقط برق اسرار آم واریاز بدن محو انگس به در و د یکوچک يها ینقاش

وهم آلود در کنارش  ي هیمن و راسل هم مثل دو سا. داد یاز حد بلندش را نشان م شیو قد ب شیچشم ها

سرباز  يبر اساس گفته ها رناك،از خودمان به عنوان افراد خط یانگس بود که نقاش شنهادیپ. میرسم شده بود

 .میرسم و پخش کن

. بازگو کرد مانیبرا گریبار د کی م،یدانست یم یرا که ما به خوب یاتیکرد و تمام جزئ ینیهم جسد را بازب يگادفر

 .بود ستادهیزد که انگار خودش شب حادثه آن جا ا یحرف م يطور

انگار سال ها بر . از جنس سنگ یتابوت. در ذهن شد يابد ریتصو کیبه  لیتبد میبرا ناندیباشکوه فرد تابوت

 قیتابوت تصد يرو ادیز يها یحرفم را در مورد حکاک دمیدر موردش از انگس پرس یوقت. کار شده بود شیرو

 دهیدر تابوت کش يرو يبرجسته ا جتا. قرار داشت ستادهیبه صورت ا یسنگ ییچهار گوشه اش استوانه ها. کرد

پر  یلینشان تاج خ. توانستند آن را به حرکت وادارند یم يادیز اریو سالم با مشقت بس يشش مرد قو. شده بود

 يبر آمده ا اقوتیهر شاخه از آن،  يشاخه که رو 3با  یتاج. زد یرنگ تر از کل تابوت در ذهنم چشمک م

 .که الگو از جنس طال بوده یشد بفهم یاش هم م یحکاکاز  یحت ،یشده بود و به راحت یحکاک

 يو درخشان قرار داشت که پرتوها ییگل سرخ جادو کیبا طرح  يریتاج، شمش ریناقابل ز نچیچند ا درست

 .کرد ینورش را در همه جا پخش م

 نجایاز آن را ا یکپ کیتوانستم  یبهتر بود، م یکم دنمیکش یاگر نقاش. آن تابوت را به خاطر دارم يبه مو مو

 ماند؟ یخاطره م يحدخاطره، تا چه  کیکنم و به همه نشان بدهم که  مهیضم
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 .از اون طرف آب ها اومده يا مهیرسان سراس غامیسرورم، پ-

چند وقت در حرکاتش جوانه  نیکه در ا یمخصوصا آن حالت محکم. بود هیپادشاه شب کیبه  شتریحاال ب انگس

 :کرد یفرمانروا مانند م کیبه  شتریزده بود او را ب

 ه؟یچ شیمگیسراس لیدل-

در  شینفس نفس ها. به انگس انداخت یته ینگاه(!) رسان آمده است غامیکه خبر آورده بود که پ یرسان غامیپ

مثل  شیسالن تئاتر باال رفت و پلک ها شینما يچشمانش آرام آرام، مثل پرده  يدیسف. لحظه متوقف شد کی

آن  کیدند و در حس شدن کر یهم همزمان شروع به شل و ب شیدست و پا. آمدند نییپا یناگهان انیپا کی

 :نگهبان مخصوص گفت. افتاده بود و چشمانش بسته بود نیزم يرسان رو غامیپ

 رو خبر کنم، سرورم؟ يالزمه گادفر-

 .ادیرسان هم بگو که ب غامیبه اون پ! خبرش کن-

و  دیچیو الغر مرد پ کیراسل انگست سبابه و شستش را دور مچ بار. میو راسل همزمان به طرف مرد رفت من

مکث کرد و به طرز  يا هیچند ثان. کند دایزد رگش باشد، نبض را پ یکه حدس م یکرد با فشردن محل یسع

 نیاز هم. را نشانم دادند یوفمخ يکه بلد بودم، خبر ها يا هیاول يکمک ها. کرد نهیمرد را معا يماهرانه ا

 :گفت انهیراسل خطاب به من، آرام و مخف. مرد افتاده يبرا یکه چه اتفاق دیشد فهم یفاصله هم م

 .شده یعصب يفکر کنم که دچار حمله -

خبر شوك آور  هیبشه؟ ممکنه به خاطر  یعصب يدچار حمله  دیمثل اون با يچرا مرد ؟یچ ياما برا! دونم یم-

 و شوم بوده باشه؟

 .فکر کنم حق با توئه-

رسانِ از اون طرف آب  غامیپ نیا میبفهم دیبا. نداره يا دهیفا چیه ادین نجایرسان به ا غامیکه اون پ یتا موقع-

 خواد بگه؟ یم یها چ

 :دمیمرد از راسل پرس یشانیپس از لمس آرام پ. میما که پزشک نبود م،یشد يگادفر منتظر

 م؟یخودمون درمانش کن شهینم-

 .ادیب يتا گادفر میبهتره که صبر کن یول. شهیمعلومه که م-

 :در مکالمه دخالت کرد انگس
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با . دمیعمرم د يکه تو هیبیطب نیبهتر يگادفر. نیدرمانش کن بیو غر بیعج يبا اون روش ها ستیالزم ن-

 .هم داره یبانمک يها شیو ر) مکث اضافه کرد یبا کم. (ده یم صیرو تشخ زینگاه همه چ کی

 بیغر بیبه جادو و دادن صفت عج نشیشد و موجب شد که توه یناگهان يآخرش باعث لبخند يجمله  که

 .میببر ادیبه آن را از 

جست و جو، تکه  یو پس از کل میسالن خواباند يدر کناره  یچوب مکتین يانگس و راسل، مرد را رو همراه

مرد  کیمگر نه؟ در حضور . میدیرس یبه نظر م الیخ یب یکم. میکرد دایپوشاندنش پ يرا برا ینازک يپارچه 

خطاب به من از آن  هاداشت که تن یمعروف يپدربزرگم جمله . میدیخند یو م میکرد یم یشوخ هوشیب

 :کرد یاستفاده م

هستن تا حواست رو با خنده هاشون از  یفرصت نیدنبال کوچکتر ،یسوء استفاده چ يو آدما یعصب يآدما-

 .که دارن پرت کنن یحالت

 !اندازد یحرکت ما م ادیجمله شما را به  نیخب معلوم است که ا د؟یافت یم یچه کس ادی به

** 

 یفوق عصب یبعد با حالت. را به هم زد شیرسان را خبر دهد، چند بار پلک ها غامیکه آمده بود تا حضور پ يمرد

نوار کاست ظبط  کیحرف پشت سرهم، درست مانند  يسر کیرا باز کرد و شروع کرد به گفتن  شیچشم ها

 :شده

 هی! بتهیمص نیا! ...اوه خدا...دهیرو به خودش ند يروز نیحکومت تا حاال چن. ه اسفاجع نیا! ماه کی يتو-

بدون . میمائ يهمه  يبعد. قلعه ان يمردم تو يبعد! پشت سر هم يمرگ ها!... مرگ... مرگ... بزرگ بتیمص

 .فاجعه اس نیا! یسلطنت يبدون خانواده  عهد،یبدون ول...پادشاه

قبل از از هوش  ییزهایچ ،يادیاما با احتمال ز. شده بود هوشیب یرسان آن طرف آبمان از شدت خستگ غامیپ

 :حال و روز انداخته بود نیرفتنش به مخبر گفته بود که او را به ا

 .ستیاز کشور ن يخبر گهید! فالکت! مرگ! مرده! مرگ-

 :دیبار تکان دادنش پرس 100از حدود فاصله اش داد و بعد  مکتیاز ن یاو را گرفت و کم ي قهی انگس

 !شده؟ به ما بگو یچ-

 :بود و سپس گفت یموجود در اتاق کاف ياتمام تمام هوا يکه حس کردم برا دیکش یقینفس عم مخبر

 .دنیگروه ضد شما، به قتل رس هیهمراهشون، همشون توسط  يملکه، پرنس و پرنسسمون، سرباز ها-
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 ؟یگیم يدار یچ-

خبر  نیکه ا یجنگ بر سر قدرت شروع شده بود، به شرط. زده بود رونیاز کاسه ب مانیشم هاچ يشدت ناباور از

 :داشته باشد قتیحق

همه . ره یم نیاز ب يگفت، گفت که انگلستان به زود نارویاون گفت، اون ا! رسان غامیپ. دونم قربان یمن نم-

 .میریم یما و خونواده هامون هم همراهش م ي

مدام  يمسئله ا نیبود، به خاطر چن یوطن پرست واقع کیکه  يمرد. هم افتادند يبر رو شیدوباره پلک ها بعد

 به نفعمان تمام شده بود؟ هیو در عوض قض میکه از خطر آگاه شده بود میکرد یچه م دیما با. رفت یاز هوش م

بود، هجوم برد و سه  که کف تاالر افتاده یرسان غامیباشد، به سمت پ دهیکه از خواب پر یسیمثل موش خ انگس

 .محکم به صورتش زد یلیس

 :دیسوم از خواب پر يکرد و با ضربه  يخر خر یرسان آن طرف آب غامیپ

 بله قربان؟ بله سرورم؟ آقا؟-

 :اضافه کرد شیبه صدا يشتریب متیمال انگس

 ه؟یاون چ ،یمن داشت يبرا غامیپ هیتو -

 يها چهیدر چشمانش و ماه ياریاز هوش یتفاوت به انگس انداخت و سپس با درخشش یب یرسان نگاه غامیپ

 :لرزانش گفت

 .خدمه کرده و اونا رو کشته یقاتل خودشو قاط هی شون،یکشت يتو. دنیملکه و دو تا شاهزاده امون به قتل رس-

 :انگس افتاد یشانیپ يخط بزرگ رو سه

 ؟یمطمئن-

 .؛ اونا گذاشتن که بازمانده ها برنمن خودم اونجا بودم! بله قربان-

 قاتل؟ هیفقط  یاونا؟ اما تو که گفت-

 :سخت بود شیبودن، برا اریهش. کرد دنیچشم مرد شروع به رقص مردمک

تا از نگهبانا،  12 يبه عالوه  یکشت يکه نصف خدمه  دیاما به نظر رس ؛يدونم چطور ینم. قاتل هیقربان، -

 .همدست اون بودن

 نشون ندادن؟ یاز همون اول هم مقاومت ایهمدست شدن  یبه طور ناگهان-

 .نشون ندادن ینه از همون اول هم مقاومت-
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 !ينفوذ یخائن، کل یکل. بده نیا-

 :گفتم. من و راسل به نوسان در آورد نیرا ب نگاهش

 .نمونده یباق یسلطنت ياز خانواده  یحاال هم که کس-

 عیسر يبرا یکردم و از طرف یشلدون کوچک احساس حزن م يبرا یاز طرف. به احساسم مطمئن نبودم راجع

هم  میاز صدا و حرف ها ض،یاحساسات ضد و نق نیمطمئن بودم ا. یرفتن نقشه مان، احساس خوشحال شیپ

 .داستیپ

 :دیخبر، پرس یب» کااامال«با لحن افراد  راسل

 ره؟یگ یحکومت رو به دست م یچه کس اد؟یسر کشور ب ییقراره چه بال-

 :خواباند، کمر راست کرد و گفت شیمرد را سر جا انگس

 .به وفاداران شاه مرحوم اهدا بشه دیکه با زیچ یانجام هست و کل يکار برا یکل. میریبگ میتصم میتون ینم-

گونه  نیدانستند که ا یهمه م... نشد انمانیاطراف يمشکوکانه  يالبته که مانع نگاه ها. بود یجالب ي طعنه

 !مثل انگس تابلو است یکس يحرف زدن، برا

 :گفت يو انگس خطاب به گادفر میفاصله گرفت مکتیسه امان از ن هر

 .مردا رو ببر به خوابگاه و بهشون اجازه بده که استراحت کنن نیا-

 :گفت بود ستادهیاز خبر آن جا ا یباز ناش یارشد که هنوز با دهان يرو به فرمانده  سپس

. کن شتریرو هم ب ییایدر يتعداد پست ها. ارشونیکن و ب داشونیقاتال بفرست و پ نیسرباز رو دنبال ا یگروه-

 سکیر يشتریاز دست دادن افراد ب يرو میتون ینم. رفتن، از دست رفتن یاز دست م دیکه نبا یافراد اصل

 .موندن داروفا...و من یمثل تو، به پادشاه یافراد کم. مراقب خودت هم باش. میکن

 .متشکرم از لطفتون! بله سرورم-

بود،  يراه عاقالنه ا» !ینیب یوگرنه بد م! به من وفادار باش«:بود  نینهفته در سخن انگس ا امیپ قت،یحق در

 !هوشمندانه...هوشمندانه است! فرد کیبه  ز،یچ کی يالقا

****** 

از اعتراض باشد با خود  يتوانست نماد یرا که م يزیرچدروازه شکل گرفته بود، مردم ه کینزد یمیعظ تجمع

 نیو منتظر عبور آخر میکز کرده بود وارید يمن و راسل، گوشه  رون،یب يتوجه به سر و صدا یآورده بودند؛ ب

 .میشد] 1[وریبه نام اُل يگشت و تنها شدن فرمانده ا
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 ي شهیتوانست فرمانده باشد؟ مرتب ر یم یکس نیچطور چن!وریال يوا!وریآه ال! کرد یم یمرا عصب شیها حالت

 ریکوچولو ز يرا مثل کرم ها شیشد، نوك انگشت ها یتمام م شیکارش که با موها. خاراند یرا م شیموها

انداخت و کرکر  یاطراف م به يبعد نگاه دزدانه ا. دیخراش یبرد و خرچ خرچ، پوست شکمش را م یزره اش م

 !!!!زد یخنده م ریز

 :داد بزنم مانیتوانستم در حالت مخف ینم یده بودم ولعقلش شک کر به

 !متیبه قتل برسون میچندش آورت بردار تا ما راحت بتون يدست از کارها! وریال يهو-

تا دور و اطراف  میپناه گرفت وارید ي هیاما ما تمام بعد از ظهر را در سا. رسد یجوك به نظر م کی هیشب درست

او را تنها با چند کلمه ورد  ،یسالح چیبدون دخالت ه ،يدغدغه ا نیبدون کوچکتر میاو خلوت شود و ما بتوان

دست  شیمثل دو آدم خوشحال برا راسلآن دفعه ها، من و  يچند بار متوجه حضور ما شد و همه . میبکش

 .میتکان داد

اسلحه  يب توکه مرت نیمخصوصا ا. دیرس یبه نظر م یزامب کینور ماه، درست مثل  ریچهره، ز دیسف مردك

قانع  لیدل کیاما انگس . است بیعج. کرده بود نجایدر ا یانگس او را مجبور به نگهبان. خورد یخانه تکان م

که  يزیطبق چ–ارائه داد و او هم  اوامن است، به  وریاسلحه خانه فقط با وجود ال کیکه  نیکننده، راجع به ا

 .قبول کرد) اگر چه در شانش نبود( شخندین کیبا  -انگس گفت

شد تمام  یسنگ چخماق به سرش عمل کرده بود و باعث م کی يکنم مرگ پادشاه و ملکه، مانند ضربه  فکر

 یشد و وقت یپادشاه محسوب م یاو دوست دوران کودک م،یبود دهیآن طور که ما فهم. کارها را انجام دهد نیا

 !کرده بود هیبود، زار زار گر دهیخبر قتل به او رس

کمان ها،  یچوب يقفسه ها نیانجام دادند و از ب وریال يبرا یسالم نظام هیشب ینگهبان ها حرکت ي دسته

نور درون  ي کهیبار نیشده رد شدند و گذاشتند آخر يسفال کار يها واریو د بیعج يها، اسلحه ها ریشمش

 .شود دیاتاق ناپد

بودند،  دهیعرق کرده و بوگنده اشان را به آن مال ينگهبان تن هاکه تاکنون هزاران  یچوب یصندل يرو ور،یال

 .شکمش قرار داد کیرا نزد رشینشست و شمش

 اهیس نیپس دستم را ب. عادت شده بود کیبه  لیتبد میخواندن همراه با گرفتن دست راسل در دستم، برا ورد

اول انگشتانش و سپس کل . دهم صیآن تشخ نیکردم، بافت زنده را ب یفرو کردم و سع هیسا ينقطه  نیتر
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همه اش هم در . که حسش نکنم میو نه آن قدر مال ردیدستش، دستم را فشرد، نه آن قدر محکم که دردم بگ

 :دو کلمه خالصه شد

 .میشروع کن-

متر از بدنش دور کند و در صدد  مین زیآم دیرا تهد رشیاز جا بپرد و شمش وریدو کلمه هم باعث شد ال نیهم که

 .دیها بر آ هیزدن به سا بیآس

 خون را یبه فرمان اربابت باش وسرخ« -

 کن و  اهیس

 ار،یبس يبود، سال ها خدمت در جنگ ها يزیزمزمه فراتر نرفت، اما مشخصا او مرد ت کیاز  مانیچه صدا اگر

خودتون از . بزنم بیبهتون آس نینذار«:شد  دهیشن شیصدا. را به ارمغان آورده بود يزیت يگوش ها شیبرا

 ».ترسم یمن نم. رونیب نیایب یکیتار

 از هر يرا عار شیها هیر

 کن، تا نتواند هوا را بدرد ییهوا

 را خرد کن و ذره ذره اش شیها استخوان

 تار و پودش را نخ کن. کن چیه را

 ».من ارباب تو هستم. او را محو کن و

خس خس  میها هیشدن به خاکستر کرد، ر لیروع به تبدمرد ش یکه وقت میچند خط را آن قدر تند تند گفت نیا

 .کردند یم

انگار شوك  ،ینه خس خس یینه هوا. استفاده به نظر آمدند یکامال ب میها هیشد، ر دیمرد که ناپد يذره  نیآخر

طبق معمول . سرد شده بود مانیهردو يدست ها. قابل تنفس اعالم استقالل کرده بود يهم به عنوان گاز

چرا از همان اول من و راسل  دمیهرگز نفهم. میمرگ شده بود يبرا یما درگاه ییجادو نیانجام چن يبرا

 م؟یخواست یقوت قلب م دیشا ایداشتند؟  يشتریچون قدرت ب دیشا م،یکه ورد هارا مشترکا بخوان میگرفت میتصم

 ...وقت مشخص نشد چیه

 ...او يمن و نصف برا ينصف برا. شود میتقس نمانیقتل، ب کیگناه  میخواست یهم م دیشا

کردن  میکه قا میدان یهمه م د،یچرخ یآزادانه در قصر م يگریشد و د یم میاز ما قا یکیآمد تر بود اگر  کار

 !هاه! گناه میتقس...راحت تر از دو تا از آن است ز،یچ کی
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بود که انگس تعداد  نیا دیرس یبه نظر م نانیتوطئه چ نیب یداخل يریدرگ کیبه  هیشب شتریکه ب يزیچ

 1رد شودند هر  یگشت ينگهبان ها قهیکه در هر سه دق نیا ياز قبل کرده بود و به جا شترینگهبان ها را ب

 ...کرد یشدن مارا سخت تر م میافتاد و قا یاتفاق م نیا قهیدق

 .درست است يکلمه  نیا! يریدرگ خود

هردو، همزمان به سراغ خاکستر  یقبل میو بدون تصم میپاك کرد مانیها راهنیپ نییرا با پا مانیدست ها عرق

 .میرفت

 :به راسل گفتم. مرد را با نوك انگشتانم گرفتم و آن را کنار گذاشتم ریشمش

 .اریرو ب سهیک-

 .باشه-

 .باز کرد میرنگ را جلو یمشک يا سهیک سر

 .دم یکنه، من انجامش م یم تتیکت، اگه اذ-

 م؟یایبه نظر ب ذاره،یکه از خودش نشونه به جا م يا رهیقاتل زنج کیمثل  میخوا یما که نم! نداره يرادینه ا-

هنوز هم در  یاز زندگ یجنب و جوش. کردم یسردش را حس م يبار بود که گرما نیاول نیا. گرم بود خاکستر

 ...دیکش یانگار خاکستر نفس م. کردم یحس م يخاکستر زیر يذره ها

همان طور که . تابوت داشت يخاك رو ختنیر هیشب ییصدا. کردم یخال سهیپر خاکسترم را درون ک مشت

 :گفتم ختم،یر یم سهیمشت مشت خاکستر به درون ک

 .يدیعمرت جنگ يلحظه  نیکه تا آخر يمرد! آسوده بخواب مرد شجاع-

 م،یرا کجا پنهان کن ریکه شمش نیتابوت گوش سپردم و گذاشتم راسل در مورد ا يخاك رو ينوا نیبه آخر و

 .ردیبگ میمتص

 

]1 [Oliver 

 

****** 
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که به قصد  يضربه ها ریدادن از ز یجا خال. دهم یرا کامال به شما م نانیاطم نیا. ستین یخوب زیرفتن چ لو

در  ،یماهر در امور جنگ يفرمانده  کیانداختن  ریگ ن،یو هم چن ستین یخوب زیهم چ ندیآ یکشت فرو م

 .ستین یجنگل هم کار خوب یکینزد

 شما رو فرستاده؟ یک-

 :گفتم زیآم اغراق

 !مرگ-

 شمارو فرستاده؟ یک دمیپرس-

نا موفق بود و فقط  بایضربه اش تقر. بزند يدادم و گذاشتم راسل ضربه ا یجاخال رشیشمش يکنار ضربه  از

مکث  نیهم. کرد تا درد در تمام بدنش پخش شود یگفت و مکث یمرد آخ. مرد را شکاف داد ياز شانه  یبخش

 .بخواباند هاچمن  يهل دهد و پشتش را رو نهیس ي هیبه راسل داد تا او را از ناح یصتفر

که قطره قطره از بدنش  یخورد و با وجود خون یمرد غلت ند،یمرد بنش ي نهیس يکه فرصت کند رو نیاز ا قبل

همزمان هم حواسش . گشت رشیپر پشت به دنبال شمش يچمن ها نیب. ستادیا شیپاها يرو د،یچک یم نییپا

 .از جانب ما را دفع کند يبود که هر حمله ا

دستانش گرفته و مرد نا  انیم انهیرا ناش يریبود که شمش نیراسل بر مرد ا يتنها برتر. دیبه سمت مرد دو راسل

انده در شکم از مشت محکم فرم يکه ضربه ا یدر واقع کس. به او وارد آورد يضربه ا چینتوانست ه. مسلح بود

 یابیرا داد تا با رد یفرمانده فرصت کاف هسر خورد و ب نیزم يرو يچند متر. نوش جان کرد، خود خودش بود

 .و به سمت راسل حمله ور شود ردیآن را به دست گ ،یعصر گاه دینور سرخ خورش ریدر ز رشیدرخشش شمش

خواستم انجام  یکه م يکه به دست داشتم، کار ییبا دستکش ها. مهلکه مداخله کنم نیمن بود که در ا نوبت

از حد  شیکردم بر انعطاف ب یسع یبه سخت. در دست گرفتم زشیت يرا از لبه  رمیشمش. آسان بود اریدهم بس

 يآن را به پهلو مایو مستق دمانجام دا ریمعلق شمش يحرکت چرخشه با قبضه  کی. غلبه کنم ریشمش ي غهیت

 .دمیفرمانده کوب

راسل هم . افتاد نیزم يکرد و رو يشده بود، ناله ا نیو خون یه هم از جانب شانه و هم از پهلو زخمک فرمانده

تر از قبل  عیسر اریبار بس نیجان از جا بلند شد و ا یب يداشت با لبخند شینفس ها یابیدر باز یکه هنوز سع

. مرد را از دسترسش دور کرد يلبه  دو ریآن انداخت و شمش يمرد نشست و تمام وزنش را رو ي نهیس يرو

گردن راسل  يرا رو شیاش پرت کرد و پا نهیس يکه فرصت صحبت داشته باشد، مرد او را از رو نیقبل از ا
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کنار شاهرگ راسل تاب داد  ز،یآم دیآن را تهد زیبعد نوك ت. را برداشت رشیگذاشت و همزمان خم شد و شمش

 :و گفت

شما رو  یک...نیحاال وقتشه که بگ ؟یاز طرف چه کس نیوقت نگفت چیه اما. نیپادشاه بود يشما پناهنده ها-

 .کشم یوادار کرده؟ بهم بگو، وگرنه برادرت رو م

 !را هم داشته باشد اقتشیاگر ل یحق ندارد برادر مرا بکشد، حت یکس برادر؟

 .گمیمن بهت م. دست از سرش بردار-:من

 .کنم یاون وقت من ولش م! تو اول بگو-

 :گرفته بود گفت ژنیکه از کمبود اکس ییصدابا  راسل،

 !بخونش...ـت...کـ-

 .باشه-

 ییدر روشنا. کرد یکارم را نظاره م یجیبا گ. را گفتم و همزمان شروع کردم به قدم زدن به دور مرد کردم ورد

 چیدر آن دود مارپ يزیکه چ دیکه خودش هم فهم نیبه خصوص ا. خاکستر شدنش ترسناك تر بود ندیروز، فرآ

و همزمان  دنیو شروع کرد به دو تگردن راسل برداش يرا از رو شیپا. ستیآمد درست ن یکه به نظر زنده م

 نیاشتباهش ا. کرد جادو را از خودش دور کند یم یداد و سع یها در هوا تکان م وانهیرا مثل د شیدست ها

اشتباه ! دیایاز دست من بر ب يکرد کار یکرده بود و فکر نم یکیاشراف زاده ها  ينازناز يبود که مرا با دخترها

 .دکوچکن یلیخ شهیمرگبار هم يها

باد،  انیکه جر يخاکستر. نبود شتریعلف ها ب يخاکستر رو يشد، حاال مقدار یزنان داشت دور م غیکه ج مرد

را از دست  یزندگ ينشانه ها نیشور مزه آخر میراند و رقص کنان همراه نس یطرف و آن طرف م نیآن را به ا

 .کرد یم دایجان پ یب يبه موجود يشتریداد و شباهت ب یم

هرگز . روند، هرگز وجود نداشته اند یکه به برزخ م ییانگار آدم ها! دور و اطراف، آدم کشتن چه آسان است نیا

لقت خ ي هیثان نیانگار ازاول! از مادر زاده نشده اند و هرگز به پادشاه مرحومشان احساس عشق نکرده اند

 .اند رفتهیپذ زیخاکستر بوده اند و سرنوشتشان به عنوان خاکستر را ن

کدام از آن ها  چیچون ه. زنده ماندن وجود نداشت يبرا يادیز يتقال م،یکه انجام داده بود یچند قتل نیا در

ان از هم که تار و پودش یهمه منتظر نشسته بودند تا زمان. دیآ یدارد به سرشان م ییبودند چه بال دهینفهم

 .شده بود دهیدر
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 !شیکیهم  نیداد و ا یم رییتغ زهارایچ یلیخ ییروشنا

و حالت و زمان وفاداران را به ما گفته و کمک کرده بود  تیکردن ها هم، انگس موقع ستیسر به ن نیتمام ا در

 .میگناهانه امان را انجام ده یب يعمل گناهکارانه  یمزاحمت نیکه بدون کمتر

 !بله! آه! انگس یخارج يکمک ها! مشکل انجام گرفته بود یچه قدر ب زیکه همه چ دینکن تعجب

 :دمیازش پرس. خم شدم و کمکش کردم بلند شود. سمت راسل رفتم به

 حالت خوبه؟-

 !بود یکارت عال! خوبم-

 :در آمد گفتم شیجزئ یدگیرا لمس کنند و بعد که از حالت خم میمختصرا لب ها شیدادم لب ها اجازه

 !هست یطور باشه ول نیا دینبا. شهیم يداره عاد یلیخ نایا يهمه -

در ضمن مقاومت اون مرد هم باعث شد که تو ...میرو به سرعت انجام داد شترشیب بایکه ما تقر نهیبه خاطر ا-

 .میبر ایباش و ب نیواقع ب یکم. شیواسه دفاع هم که شده بکش

 .دمیسردم را به هم مال دستان

 مانده بود؟ گریقتل د چند

 م؟یراه داشت گرید چقدر

 خت؟یر یفرو م زیهمه چ یدر اواسط کار به طور ناگهان ای میشدیم موفق

 م؟یقاتل بود کیمن  ایآ

 ها موثر بود؟ نیا يهمه  ایآ

 م؟یکرد یوقت تلف م میداشت

 نصف راه را رفته بودم؟ یهنوز هم شک داشتم وقت چرا

 شود؟ یتمام نم چرا

 ...در آخر و

 بدل شد؟ نیکاتر نیبه ا ن،یآن کاتر ییکرد که روز یفکرش را م یکس چه

******* 

 ن؟یبرد نیچند نفر رو تا حاال از ب-
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داشت  يدرد بد روزید يریبه مچ دستم که از درگ. دیپرس یرا م نیبود و ا ستادهیکنار پنجره ا تیبا عصبان انگس

 :انگس پاسخ دهم يجا بودم تا به سوال ها نیم ارا برسد و من ه گرید یکیراسل رفته بود تا حساب . تاب دادم

 .شش نفر رو-

 یپشتش دچار لرزش يتمام عضله ها. شدند دیآوردند و سف يشتریطاق پنجره فشار ب يانگشتش رو يها بند

 :محسوس شدند

 مرگ ها بدون درد بوده؟ يهمه -

 ست؟یزیفارغ از چه چ قایدانستم که منظورش از بدون درد، دق یدرست نم. را به پشت گوشم راندم میموها

 .همه بدون درد بودن. آره هیبق م،یکن شیزخم میکه مجبور شد يروزیبه جز د-

 :دیبود اصالح نشده بود، کش يکه دو هفته ا یشیدستش را به ر. کردن طول و عرض اتاق کرد یبه ط شروع

 نینشون بده؟ مطمئنا به خاطر تموم ا نایا يبه همه  یس العملپدرم برگرده، قراره چه عک یدونم وقت ینم-

 .کنه ینم یها ازم قدردان ینا امن نیمرگ ها و تموم ا

و اساس خسته  هیپا یب يدادن ها يو دلدار یحماس يها یاز سخنران. کردم بیام صل نهیس يرا رو میها دست

 :آوردم یرا به خاطر انگس م یوجود هر انسان یوانیح يجنبه  دیبا. شده بودم

قدرت دوست و  يآدم ها ياستثنا تو هی ویپادشاه بزرگ باشه؟ مطمئن باش آنتون هیکه پدر  ادیبدش م یک-

 هیپسرت  يبرا زیهمه چ یعنی يکه خودت پادشاه نبود یپسرت پادشاه باشه، در حال یوقت. ستیفرزند دوست ن

تو قراره . کنن یکارو م نیا نیرزمس هی قتیدر حق. ذارن یترام مهمه به پادشاه و خانواده اش اح. معجزه بوده

 ؟یهست ینگران چ گهیپس د یمردم بهشت کن يرو برا ایدن

 :کرد فیرد میبرا یبه سرعت جواب. وضوح از حرفم جا خورد به

 يخودم و خودش برا يبه دست آوردن قدرت برا يتونم خودم را به بهانه  ینم. ستیموضوع فقط قدرت ن-

 .ده یو اساس من گوش نم هیپا یب ياون به حرف ها. کنم هیپدرم توج

 :کردم آرامش کنم یو سع ستادمیانگس ا کنار

مردم  ینیکه بب ینداشت نویو طاقت ا يمخالف بود ناندیفرد یبهش بگو که تو با روش حکم ران. ده یگوش م-

 .شن یاون کشته م يدست ها ریگناه، ز یب

 :اتاق راه افتاد گریو به طرف د دیچرخ شیپا يپاشنه  يرو

 تونم در مورد کتاب بهش بگم؟ ینم-
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 :دیپرس یم يتکرار يبه سرش زده بود و داشت سوال ها باز

 داشته باشه؟ یکتاب و محتواش اطالع نیاز ا دینبا یاز ما سه تا، کس ریمگه بهت نگفتم که غ. یتون ینم. نه-

دونه که  یم. داره نانیاون به کتاب اطم. کنه یکنم اگه در مورد کتاب بهش بگم، راحت تر قبول م یحس م-

و قابل  نیکه بتونه اون چه که داخلش هست رو بخونه، قابل تحس یکه توش نوشته باشه و هر ک یهر چ

 .کنه اگه که راجع به دستور العمل بدونه یم يباهامون همکار. اعتماده

 !ردك خنگ اعصاب خرد کنِ سلحشورم! به تو لعنت

 :گفتم يبلند بایتقر يبا صدا. خودم نبود اریکنترلم در اخت گرید

و  نیراحت اونو به ا یتون ینم. ستیدستور العمل پخت سوپ که ن نیا. شه یبفهم که نم! شه ینم! شه ینم-

تو االن تنها انتخاب . یداشت پادشاه شدن يبرا یخوب لیکه دل یکه قانعشون کن نیفقط واسه ا ،ياون نشون بد

داره  یدور و اطراف مونده و به خوب نیکه ا یتنها کس. و مورد نظر قیال ي نهیتنها گز. یهست یپادشاه يبرا

 هیپادشاه،  هیبده؟  حیکار هاش رو توض هینداره که به بق يازیپادشاه، ن هیکه  یدون ینم. شه یم تیازش حما

دن و به طرز  یان که به حرف پادشاه گوش م هیبق! اسمش با خودشه! کنه یم یداره و پادشاه یپادشاه! پادشاه

 .به حرف و دستورات اونا گوش بده دیکه با ستینپادشاه ! دن یم تیفکرش اهم

 :داد چون که در جواب گفت یم حیکه مباحثه را به مذاکره ترج نیا مثل

مخصوصا . و نقص رو بسازم بیع یو ب یآرمان يایدن هیتونم با دروغ گفتن  یمن نم. شه ینم يطور نیا! نه-

 !با دروغ گفتن به پدرم

 انیاو راه به م. يگرید زیگفت و من چ یم گرید زیاو چ. با هم تفاوت داشت یلیخ یلیفکر من و او خ طرز

 دیرا نبا يزیچپاندم که هر چ یدر کله اش م يجور کی دیبا. را ایدر انیداد و من راه به م یم حیرا ترج یخشک

 :کرد یباز گو م

 یفقط به کس. یبگ يزیچ ستیاصال الزم هم ن. نگو یگم که به کس یدارم م. یدروغ بگ یبه کس ستیقرار ن-

 .یپادشاه بش يخوا ینگو که چرا م

 :ادامه دادم شیبه سر تا پا یکردم و با نگاه یمکث

چند روز تظاهر کن که  يتو هم برا. واسه پادشاه شدن ندارن لیبه دل يازیکه ن ينرمال و عاد يآخه آدما-

 .برو پادشاه شو لطفا ایبهت بگه ب یکه کس يندار يازیو ن یهست يعاد
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قدر  نیخواست ا یم. خودش بود ریخب تقص. کرده بودم نیکوچولو بهش توه کیفکر کنم . کرد یظیغل اخم

 یو مامان يموجود ناز ناز کیارد تا مجبور نشوم به نگذ مانیبا دستور العمل و نقشه ها ينا سازگار يبنا

 يرو یتاج پادشاه که نیخواستم به محض ا یمن که نم. کنم یمجبور بودم ازش عذر خواه. کنم هشیتشب

 !آدم خفن باشد یگذارد، دستور قتلم را بدهد؟ هر چند که سلحشور و نوع یسرش م

 يدماغو هینه . کتاب گفته يکه تو یباش یخوام همون یم. گم به نفع خودته یکه م ییزایچ. متاسفم انگس-

 ...عرضـ یب

با انگس  ت،یبا ادب و با ترب ط،یشرا نیحرف زدن در ا. زدم ییرا گاز گرفتم و لبخند مکش مرگ ما نمییپا لب

 :باز هم تکرار کردم. بود یمشکل اریکار بس

 .باهات ندارم یخصومت شخص چیه. قیمتاسفم رف-

 چیماندم، ه یآن داخل م شتریب ي قهیدق 5اگر . تکان دادم و گناهکارانه از اتاقش خارج شدم شیرا برا دستم

به  يتوانستم با صحبت با انگس رو ینم. مرده ام ای دیایب رونیوجود نداشت که انگس بگذارد زنده ام ب ینیتضم

که ممکن  یتفاقات خوبگذاشتمش تا به تمام ا یبه حال خودش م دیبا. کنم سکیر مانینقشه ها ختنیهم ر

 .فکر کند افتند،یب ندهیبود در آ

 ...قدرت

 ...صلح

 ...از نقص یخال یمکان

 وادار کند؟ شتریتوانست او را به تالش ب یم يگرید زیچ چه

 !زیچ چیه

********* 

 ادیفر مهیسراس. را به سمت راسل هل داد رشیشمش ش،یداد و با چرخش بازو یبه گردنش تاب یمو مشک مرد

 :زدم

 !راسل بپا-

کُنت وفادار که با . گردنش را از قطع شدن نجات دهد ن،ییموفق شد با خم کردن سرش به سمت پا راسل

 رشیشمش. دیبه سمتم دو نانهیبه سمت من معطوف شده بود، خشمگ گریبار د کیمن، توجهش  ادیفر دنیشن

که با مرگ فاصله  دیفهم یم ت،یوضع نیا دنیبا د یاش موج برداشته بود و هر انسان سالم دهیدر کنار بدن ورز
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 میتوانست یما که نم. میسالم نداشت يبا آن انسان ها یفرق چیلحظه، من و راسل هم ه نیدر ا. ندارد یچندان ي

کشته  اورمانیو  اریکه  میو هم مراقب باش میهم ورد بخوان م،یده یجا خال ریهمزمان هم از ضربات شمش

ساده تر از دفاع در  اریبس کوالس،ین يمانند ورد ها ه،یک ورد سایکه دفاع در برابر  میگو یبه جرئت م. نشود

 ستادنیا م،یکه الزم بود انجام ده يتنها کار کوالس،یبا ن یجادوئ يموقع مبارزه . بود یکیزیمقابل حمالت ف

بارز با کنت اما موقع م. میبود که از بر داشت ییکردن ورد ها انیو ب یگوشه و تحمل حس خفگ کیدر 

و از دست  ریو هم از دست ضربات شمش میدیدو یسمت و آن سمت م نیبه ا دیمعروف، همزمان با] 1[سونیتا

 یم یورد خواندن باق يبرا یچه فرصت گرید یو بدن یکیزیف تیبا آن همه فعال. میکرد یخود شخصِ او فرار م

 !باال ندورد مرگ بل کیدارد، چه برسد به  ازیهم به زمان ن »یال ترج یمج یاج« یماند؟ حت

. در هم رفت کشیهارمون يبازوانش منقبض شده و چهره  يعضله ها. سرش رفت يباال سونیکنت تا ریشمش

 مانند من، ارزش کشتن را دارد؟ یدختر خوشگل و مظلوم ایبا خودش در جنگ بود که آ دیشا

 يآن جا نبودم که بخواهد مرا به دو نصف مساو گریداما من . فرو آمد رشیشمش. استفاده کردم دشیترد از

حرکت،  نیا دنیبا د. بودم ستادهیمتر آن طرف تر ا 5خودم را جا بجا کرده بودم و  یبا آن ورد سرعت. کند میتقس

توانند با سرعت به  یبه دست گرفتن، م جرکه عالوه بر خن یموجودات. روبرو است یبا چه موجودات دیتازه فهم

 :طرف و آن طرف وول بخورند نیا

 !نیهست ویشما د-

 :که اصالحش کنم دمید صالح

 ! میما جادوگر! نه-

. رمیبگ دهیبود را ناد افتهی انیجر میها یکه در رگ و پ يتوانستم حس طنز ینم. خنده دار شده بود میبرا کشتن

. حد ممکن گشاد شدند نیچشمانش تا آخر. در من سر بر آورده بود وریکه بعد از کشتن ال يحس طنز نو ظهور

 ياز هر حرکت دستش به دور قبضه  شد یرا م نیا. و عرق کرده بودند زیل ر،یبه خاطر وزن شمش شیدست ها

 !به نفع ما ازیامت کی... یکی نیقبضه ها زبر بودند، اما ا يهمه . دیخورده فهم قلیص

اش پرتاب  دهیچیانگشتان در هم پ انیاز م ریهر لحظه منتظر بودم که شمش. تر تکان داد انهیرا وحش رشیشمش

 ! خون راسل ختنیکشتن من و ر يبرا. وجود او هنوز هم مصمم بود نیبا ا. شود

 یحت. درجه خم شد 90 ي هیدستش به شکل زاو. به دور بدنش چرخاند رهیدا مین کیرا به شکل  رشیشمش

 يضد حمله  کیخواهد  یدانستم که م یکرده بودم، م یزن ریفنون شمش يریادگیوع به شر یمن که به تازگ
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داد  صیشد تشخ ینمچرخنده بودنش،  لیکننده که به دل جیفوق گ يضد حمله ا. بهمان بزند یدرست و حساب

 . باشد یکه قرار است بر ضد چه کس

 :را که بلد بودم، زمزمه کردم يورد نیرا بر هم زدم و مرگبار تر میها لب

 »...به فرمان اربابت باش «-

بهم زد  فیکث يحقه  کی. ستیمن درست ن يدر رابطه با زمزمه ها يزیکه چ دیفهم سونیکنت تا بالفاصله

را به سمت صورت راسل که درست در سمت  ریشمش زینوك ت. به ارمغان آورد میچند روزه را برا يکه سردرد

راسل شکل  يگونه  يور یقیهمان لحظه، زخم عم. بود فرستاد ستادهیا سونیتا گریف دمقابل من و در طر

صورت راسل خشک شده  يبعدش مرا که مبهوت از زخم رو. ختیر نییگرفت که خون چکه چکه از آن پا

 .ام کوفت یشانیمضحک به پ يو با همان قبضه  افتیغافل  يبودم، به طرز رقت آور

 !یــیآ-

از درد اشک در چشمانم حلقه بسته . چمن ها افتادم يب تلو تلو خوردم و محکم با ماتحت روقدم رو به عق کی

 يتمام تمرکزش را به رو سونیتا. دندیرقص یبه دور سرم م یرنگ اهیس يو منگ بودم و پرنده ها جیگ. بود

 یبه مقابل راسل که سع درستاز من دور شد و خودش را  يبلند يبا قدم ها. گذاشت اریراسل کامال هوش

 :به سان مست ها هشدار دادم ییبا صدا. ورد را ادا کند رساند نشیداشت با صورت خون

 !دفاع کن، احمق-

 !زود باش دفاع کن راسل! دینبا! شد یم یزخم دینبا

 يضربه  يجلو. دیکش رونیاش ب يرا از غالف کمر زشیاما ت کیخنجر بار. دیذهنم را شن يصدا انگار

نداشت، قطعا  نیاگر تمر. گرفت یرفت را به سخت یکشان به سمت دل و روده اش م ریکه صف يریشمش

 نهیس ناغج يدرست رو يکه نقطه ا یرا دفع کرد، اما مشت ریشمش. شد یعلف ها، سفره م نیهم يشکمش رو

شما  یبود که وقت ییخارج شد، همان صدا شیکه از گلو ییصدا. فرو برد را نه یدرست و حساب نچیا کیاش را 

از  د،یاز دهانتان تف کن رونیآن را به ب دیدار یو سع دیده یرا قورت م کریبوگندو غول پ يراسو کیدم 

 ! دیآور یخودتان در م

. در شرف ازدواج بود یساله و ملکه و پرنسس 6جسد پرنس شلدون  دنیبد تر از د ت،یوضع نیراسل در ا دنید

رفت اما  یم جیسرم هنوز گ. دیآ یاز دست من بر نم يشد که کار یفکر م نیاز ا یناراحت کننده که ناش یحس

بلند شدم و  میبا کمک دست ها! ردیتوانستم راسل را به حال خودش رها کنم تا کتک بخورد و آخرش بم ینم
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خودم را کنترل  اریبس يبا تقال. سقوط کنم نیزم يبود باز هم رو کیخوردم و نزد يبار سکندر کی. ستادمیا

 !نبود ياالن وقت لوس باز. کردم

 !نــه! يوا-

 زیت ي غهیبا ساعدش ت. گرفت دهیرا چرخاند، حرکت خنجر براق راسل را ناد شیچگونه بازو سونیکه تا دمید

را به سمت قلب راسل نشانه  ریشمش د،یکه از ساعدش به صورت راسل پاش یتوجه به خون یب. راسل را مانع شد

 ...رفت

 ! راسل نه! نه! نه! نه. توانستم ورد بخوانم، نه داد بزنم و نه هشدار بدهم ینه م. گرفت فسمن

فرو رفت و  سونیساعد تا يها چهیتر در ماه قیتر و عم قیخنجر راسل عم. نبود شیآهسته ب يصحنه ا ایدن

قلب راسل را پاره پاره  رشیمس يهوا را شکافت تا در انتها سونیتا ریشمش. دیبه هوا پاش يشتریقطرات خون ب

در  یهر حرکت يکه برا دیرس یبه نظر م. دندیرا د سونیراسل حرکت دست تا يخاکستر-یآب يچشم ها. کند

 . کرد یم يشرویهم چنان پ ریشمش. شده باشد ریجهت حفظ بقا د

 !آخ-

 

]1 [Tyson 

 

 !آخ-

 ...راسل بود يناله  يصدا. راه گرفت میگونه ها يبه سرعت رو اشک

... نبود... نبود. کردنش چرخاندم دایپ يسرم را برا دم؟ید یپس خودش کجا بود؟ چرا راسل را نم! صبر کن اما

 ...باشد نبـ دیکه با ییآن جا... راسل نبود

 !هاها-

بود که  نیاما مهم ا. کرد یم يزیداشت به شدت خونر شیبازو. بود ستادهیو سرپا، چند متر آن طرف تر ا زنده

با زخم . کردم یاستفاده م سونیتا یجیاز گ دیبا... خب. ارزش داشت یمن کل يخودش برا نیزنده بود و ا

پس خودم به . را احضار کند گتوانست مر یشده بود و نم کتریکه راسل داشت، مسلما به مرگ نزد ینیخون

 .دادم یانجامش م دیبا ییتنها
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ضبط صوت زنده، ورد را زمزمه  کیدرست به شکل . گشت یاو هم داشت به دنبال راسل م. دیچرخ سونیتا

 نیمرد زنده بماند، بعدش ا نیا میگذاشت یمطمئنا اگر م. يدیترد چیتند تند، پشت سر هم و بدون ه. کردم

که چگونه  دمیکردم و د گفتم یکه داشتم م يتمام نفرتم را وارد ورد. میمرد یاو م يکه به جا میخودمان بود

 ...شد لیتبد چیعت معمول، به همرد دو برابر سر

و به صورتم  دیرقص یصبحگاه میکه در امتداد حرکت نرم نس يخاکستر. شد لیچه که بود به خاکستر تبد هر

تر از پوچ شدنش به گوش  رید هیچند ثان ن،یزم يرو زیر يبا سنگ ها رشیبرخورد شمش يصدا. برخورد کرد

 .با ساعدم صورتم را پوشاندم. رفت یم میچشم ها يخاکستر گرم تو. دیرس

. زد یم رونیانگشتانش خون ب انیگرفته بود و از م شیدستش را به بازو. دمیتند تند به سمتش دو! راسل يوا

 :دیفراموش نکرد که بگو

 !بود یکارت عال-

 ریز. داشت يبه درمان فور ازیکرد و ن یم يزیاو داشت خونر. حرف ها نبود نیاالن وقت ا. زدم یمیمال لبخند

صورتم تناقض  يکه با لبخند رو یبا خشم. ندیبنش نیزم يبازو سالمش را با دست گرفتم و کمکش کردم رو

 :داشت، گفتم

 !به سرمون آورده ییچه بال نیبب. مقاومت کرد شتریب گهید ياونا ياز همه ! مردك احمق-

 :اعالم کردم! تر دهیدر واقع از حالت معمول هم رنگ پر. شد یم دهیراسل به سرعت داشت رنگ پر صورت

 .خوام درمانت کنم، راس یم-

سر و کله  گریکردم، د یرفتار م زیبا راسل محبت آم یوقت بود که وقت یلیخ. تکان داد قمیتصد يرا برا سرش

 يبعد، زخم رو ي قهیدق 5. شروع به خواندن ورد درمان کردم نیبنابرا. شد ینم دایآن روح درخشان پ ي

خواستم  یم. چند لحظه قبل نبود ياز مبارزه  ياثر فش،یو کث نیخون راهنیمنعقد شده بود و به جز پ شیبازو

 :گونه اش را درمان کنم که گفت

 آخراشه؟ گهیکه د یدونست یم-

. در آمده بود چشم دوختم شیبه نما یپوست برش خورده اش به طرز دردناک انیاستخوان گونه اش که از م به

کنم که لباس  نیتوانستم تضم یوگرنه نم. انجام داده بودم ادیحال به هم زن ز يشانس آورد که من کار ها

 ! معده ام به گند نکشم اتیرا با محتو شیها

 .لپ آش و الشت رو بدم نیا بیخوام ترت یاالن م. باشه دوارمیام-
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بهش  یلبخند پر از محبت. دستم گره کرد يانگشت ها انیرا م شیها که باز هم شروع کنم، انگشت نیاز ا قبل

 نیورد را خواندم و بسته شدن خط خون. را در چشمانش متولد کرد ياز شاد یزدم که شگفت زده اش کرد و برق

 یب... میخسته بود. دادم هیتک شیآسوده اما مشوش به پاها یالیتمام که شد با خ. گونه اش را تماشا کردم يرو

 يلباسم خون رو یگل نیبا آست. میآدم را ترك کن کیقتل  يکه صحنه  مینداشت يو آن قدر انرژ میحوصله بود

 یحس... کرده بودم دایرا نسبت بهش پ يحد و حصر یحس ب یبه تازگ. دوستش داشتم. کردم زیگونه اش را تم

 . تواند تجربه اش کند یساله نم 16دختر  کیگفتند که  یم ایمردم دن اردیلیم میو ن 7که 

 :دمیرو پرس شیو پ نیشیاز تمام اتفاقات پ آزرده

 م؟یشه که من و تو تمام اون آدما رو کشت یباورت م-

 :راه گرفتند میبازو ينوازش وار رو انگشتانش

ها از نابود گر  تینواده هاشون رو از حما يجلو. مشونیاما با شرافت کشت! میکشت... یعنی. میما اونا رو نکشت-

 .بعد رو به فنا ببرن نیا ي ندهیآ يایتونن دن ینم گهید. میگرفت

 :کردم يانگشتانش باز با

 .ارمینفر رو کشتم و اصال خم به ابروم هم نم هیمن  ش،یپ ي قهیچند دق ؟یخاکستر رو حس کن يبو یتون یم-

عاشقانه  يو همراه با نوازش ها مینشسته بود. میکرد یرا استنشاق م چارهیخاکستر آن مردك ب میداشت هنوز

 :حرکت انگشتانش مهربان تر شدند. میریبگ دیرا ند ریکب سونیروح معلق کنت تا میداشت یسع

 يپسر پانک مو قرمز که تو هیبه  یهر کس. ادیبر ب ییکار ها نیتونه از پس چن ینم یهر کس. کت ،یتو خاص-

 يحداقل اگرم اعتماد نکنه، باهاش همکار ای. کنه یتماد نمشه، اع یم دایسرد و نمور سر و کله اش پ يکلبه  هی

رو  ییکار ها. ادیوجه جور در نم چیمردم بعد خودمون به ه يکه با استاندارد ها يرو کرد ییتو کار ها. کنه ینم

 .کنن یمتهم م یوانگیتو رو به د یحت ای. گن همه اش دروغ بوده یکه اگه مردم عام بشنون، م يکرد

کند بالغ به  یسال سنش، حق داشت که سع جدهیبا وجود ه. دادم هیرا به زانوان جمع شده در شکمش تک سرم

که  یالیخ ینقاب خونسرد و ب. زد یکودکانه حرف م ياهایداشت بزرگانه و به دور از رو! موفق هم بود. دیاینظر ب

گفتم، همان  یکه م یجمالت. افتاد ین مییشد و پا یچهره ام شل م يپوشاند داشت از رو یصورتم را م شهیهم

 :آورد یآدم به زبان م کیبعد از کشتن  یقاتل روان کیبودند که  ییها زیچ

 ستیکه با فرستادن ب ستین یکنن، کس یم یجاه طلب یوقت. شه یم میجادو حسود یب يبه اون آدم ها-

مدرسه  یوقت. رنیگ ینم یبیهفته پول تو ج هیکه  نهیا تشینها. کنه هشونیتنب ،یجهنم واقع هیسالشون به 
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فکرم که مامان بابام با  نیامنم واسه اون چند ماه اول خوش حال بودم، اما االن تو  دیشا! رن خوش حالن ینم

 رو دو در کردن؟ یخدمات اجتماع يچه ترفند

 :دمیو حق به جانب پرس دمیبا خنده اش خند. دیخند راسل

 ه؟یچ-

 :ر دادس گریآرام د يخنده  کی

کردم که تو هم راجع به  یوقت فکر نم چیه. يتر از قبل شد نیریش یلیخ ،يکه مرد یاز موقع ،یدون یم-

 يهمه  يکه تو هیجادوگر سا هیبرام جالبه که ! يا هیجادوگر سا هیتو ! یمثل مدرسه نگران بش ییزایچ

 .ادیبه مدرسه بدش ب ننرفت ای یکل موجودات ازشون وحشت دارن، از خدمات اجتماع ،يجن و پر يداستانا

 :ها، ادامه داد نیرحمانه، اما مانند کمد یب

دانش آموز  نیمثل من و تو رو ب وونهیقاتل د هیمطمئن باش مدرسه ! یرو کشت یکی شیپ قهیچند دق نیهم-

 .خواد یها نم

روش  ای اموزمیب گرانیرفتم مدرسه که چه بشود؟ روش ها و فنون قتل را به د یخب م. گفت یهم نم راهیب پر

انسان ها را از  یواقع يکه بار ها دل و روده  یآن هم در حال رم؟یبگ ادیمسخره را  يقورباغه  کی حیتشر يها

 !بودم دهید کینزد

 :کردم و صاف نشستم زیرا ر میها چشم

 راسل؟ ،یدون یرو م يزیچ هی-

 و؟یچ-

که  نیدو تا دانش آموز قاتل و دوم ا میو بش میکه بر گرد نیاول ا. میکن یتالش م لیبه دو دل میما االن دار-

 !مجمع هستن يکه کله گنده ها یرستانیدب يدانش آموز ها. میو کله گنده بش میبرگرد

ربط را  یب زیآدم منگ، دو چ کیفقط مثل . وجه خنده دار نبود چیحرفم به ه. داد یچهره اش حالت با نمک به

 ...دمیخند. بهم ربط داده بودم

 .داشتم ازیقتل ن يموقع در صحنه  یها ب دنیخند نیا به

 !ممکن بخندند يحرف ها نینمک تر یدارند با ب ازین یآدم کش ها هم، گاه یحت

**** 
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 یو آن ها نم دمید یکه من م ییکور نگهبانان چشم دوختم، جا يدامنم جمع کردم و به نقطه  يرا تو دستم

 !شاهزاده ها یزن ریشمش یخصوص یمرب نیتمر نیزم...دندید

او را از  میمجبور بود ،یقبل يطبق نقشه ا نیبنابرا. ترساند یاز او و به مهارت او، من و راسل را م یکس کشتن

 .میاندازیب ریسرش گ يبالکن رو يراه دور و از رو

دوست نداشتم  چیه. شد یم دهیجا به وضوح شن نیدرخت، از ا يبه تنه  رشیشمش يبرخورد ضربه ها يصدا

اطالعات در مورد مرد و  یدانست، به همراه کل یرا م نیانگس هم که احتماال ا. نمیآن ضربه ها را بب کیاز نزد

بود و  دهیرا با پول خر هیبق. است یقعوفاداران وا نیداد که او جزو آخر حیرفتن، توض يعجله برا يادیمقدار ز

البته . به جز در مرزها، در امن و امان بود ز،یوابانده بود و همه چسرباز خ ياکثر مخالفت ها را با تعداد معدود

 ستتانیرفتند را از ل یبر پشت م ییکشور آشفته و در هم بر هم، با کوله بار ها نیکه داشتند از ا یتعداد مهاجران

نوشته و به دست انگس رسانده  يدفتر يآن ها، رو یخانوادگ ياز نام و نام ها یروز دفتر بزرگ هر. دیخط بزن

 نیشد به ا ینم. کردند یشدن آن ها، احساس ترس و واهمه م دیمردم از قتل واال مقامان و نا پد. شدند یم

سخت . کرد شانیزندگ محلبه ماندن در  یرا راض یاز نا امن یناراض ياز انسان ها یمیها، گروه عظ یراحت

 .رفتیپذ یهم صورت نم اتیبا پول و کاهش مال یبود که حت يکار نیتر

 نیدوم را بدون کوچکتر ریوز. انجام گرفته بود یشد، کار اصل یهم کشته م یمرب نیکه ا نیمحض ا به

سرباز  يادیگروه راهزن و تعداد ز کیشورا به دستور انگس، توسط  ياعضا. میدر خواب کشته بود يدردسر

 يبر سر اعضا ریاز ت یبارانکه  ندیگو یم یول م،یما آن جا نبود. دندیراه به قتل رس نیانگس، در ب رویپ يها

رحم، تمام  یب يگفتند آن راهزن ها یم. اول مرده بودند يبود و نصف آن ها در همان دفعه  دهیشورا بار

گفتند که تا  یم. به پا کردند یبه هم بسته بودند و به دورشان، آتش بزرگ یطناب ي لهیبازمانده ها را به وس

توانند از  یکه اجساد هم م نیمانند ا. دهیرس یسمت به گوش م آنو ناله از  ادیفر يساعت فقط صدا نیندچ

 یاز وخامت سوختگ گرید يها یلیو خ ادیاز شدت حرارت ز شانیها یلیسوخته که خ ياجساد! عجز ناله کنند

 . بدنشان جان از کف داده بودند يرو يها

الاقل من آدم ها را با سوزاندنشان . دمیدرون وجودم بال يبه رحم و مروت خفته  یلیخ دم،یها را شن نیا یوقت

از اجساد سوخته  رهیزنج کیکدام هم  چیکرد کباب آدم درست کند و ه ینم یراسل سع. کردم یقتل عام نم

 ! میکرد یدرست نم
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 یاگر م. آمدند یز در مآن مرد تنومند در هوا به پروا يفشار ضربه ها ریدر ز ،یچوب آدمک چوب يها خرده

که فرصت  نیبه محض ا. دیکش یساعت ها طول م ستادنمیرا تماشا کنم، ا ناتشیطور فقط تمر نیخواستم هم

 . آن جا نبود گریبه دام انداختم و با جبارت تمام، او د چیمارپ يهاله ها انیرا به م جیخبر و گ یکردم، مرد ب

بازوانش،  انیرا نوازش کرده و با فشردنم م مینبود که بخواهد بازوراسل آنجا . نشستم يا رهیدا میبالکن ن کف

به همراه انگس رفته بود تا صدر اعظم را ! بوده یکند که کارم عال يآور ادیو  میکند که ما توانسته ا يآور ادی

 .نفر را تمام کنم نیمعطل کنند که من بتوانم کار آخر يبه قدر

کرد و همه منتظر  ینم یدگیکس به آن ها رس چیبود که ه یماه کی دم؛یساختمان کش چکیپ يرا رو دستم

 اهانیگ تیرا درست مثل روز اول بکند تا آن ها هم به وضع زیاز راه برسد و همه چ شانیبودند که ناج نیا

انگار که ! هم به قرار بود به دستور صد اعظم دست از رشد و سبز شدن بکشند اهانیانگار گ! کنند یدگیرس

 .نداشت یانیپا گرید ناند،یپس از مرگ فرد ،یدات وحششعف موجو

 !آه-

کردم بدون  یو سع ستادمیبالکن ا يبلند شدم و لبه . کردند یکه از دروازه عبور م دمیاسب ها را شن يصدا

 .بودند هیتا که آشنا تر از بق 3 يشانزده اسب به اضافه . کردن رنگ اسب ها، تعدادشان را بشمارم یقاط

افسار  دنیداشت با کش یانگس اخم کرده بود و سع. دیپر یم نییاسبش باال و پا يرو ،يبه طرز خنده دار راسل

رنگش نشسته بود و با  اهیس انینر يخاص، رو یبا شکوه ویآن دو، آنتون انیدر م. اسبش، سرعتش را کم کند

 . کرد یم يرنگ و رو در سکوت، سوار یب يچهره ا

زانوام در دست گرفتم و  يدامن خانم منشانه ام را تا باال نییپا. به طرف اصطبل رفتندبالکن رد شدند و  ریز از

 . کردم یدوان دوان راه بالکن تا اصطبل را ط

 يکرد تا از رو یکه انگس داشت به پدرش کمک م دمیبه آنجا رس یوقت.اصطبل باز هم مشامم را پر کرد يبو

 :گفت یم ویهمزمان هم آنتون.دیایب نییاسب پا

 !شهیباورم نم! من يخدا-

رفتم و دامنم را ول کردم و گذاشتم آزادانه پشت سرم تاب  کشانینزد. ستادینگاهش را چند دور چرخاند و ا بعد

 يصدا یفکر کنم حت. خسته هم گم نشد ياسب ها ينفس نفس ها انیم یحت مینفس نفس ها يصدا. بخورد

 .قدر راحت، انگس و راسل متوجه حضورم شدند نیاز آن ها هم بلند تر بود که ا دنمینفس کش

 :باز هم گفت ویآنتون
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 کارو کرده؟ نیا یچه کس نیدینفهم! شهیباورم نم-

 !نه پدر...امممم-

 ن؟یدیملکه رو چطور؟ اونم نفهم-

 .تمام شاهدا کشته شده بودن-

 :پدرش گذاشت و گفت يشانه  يدستش را رو ،یبا ناراحت انگس

 .تو پدر میبر ایب-

راسل . اسب ها بگذرد و همراه با انگس برود ياتاقک ها يتا از جلو دمیکردم و کنار کش یمیتعظ ویآنتون يبرا

 :دیو پرس ستادیکنارم ا

 ؟يرفت؟ موفق شد شیچطور پ-

 .اوهوم! خوب-

 .مونده ویآنتون تیفقط حما-

 .میریقرار بگ انیدر جر دیبا! میبزن بر-

 :دمیاز او پرس یواشکی م،یطور که پشت سر آن ها راه افتاد همان

 ما بهش نگه؟ يها تیاز واقع يزیکه چ یبه انگس گفت-

من  يزایبه من گفت که چ یبعدم کل. سازه یاز خودش م يزیچ هیبعد گفت که  یاولش قبول نکرد، ول. آره-

 !ستنین یخوب يزایاکثرا چ ،يدرآورد

 اوه واقعا؟-

بود  یگه که اون کس یگفت به پدرش نم... که نیو ا. نهک ینحو قانع م نیبعدم قول داد که پدرش رو به بهتر-

به  یخوش يکنه و عمرا رو یحرف غش م نیا دنیگفت مطمئنا پدرش با شن. که پادشاه رو به قتل رسونده

 .ده یانگس نشون نم

 :دمیام کش ختهیبه هم ر يموها انیم یدست

ما زار  یداستان احمقانه و ساختگ دنیچطور با شن وینرفته که آنتون ادمی. فکر کنم حق با اون باشه. طور نیکه ا-

 !کرد هیزار گر

 .اوهوم-

 .حوصله بود و من در مورد صحبت کردن بودم یب
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 یم يلحظه شمار ه،یگرفتم به بق ادیکه  ییزایچ يبه خونه برگشتن و پز دادنِ همه  يبرا... بتونه دوارمیام-

 .کنم

 ؟یچ رهیون صورت بگکه ممکنه با ا ییمخالفت ها! مونده یهنوز کل-

 زیهمه چ« یبگ يخوا یدونم که االن م یخورن؟ م یم يخزانه هست، به چه درد يکه تو ییپس سکه ها-

 .کنن یسکه حاضرن بچه هاشونو قربان هی يمردم برا! االن زمان فرق داره یول» !دیبا پول خر شهیرو نم

 !کنه یکارو نم نیکس ا چیه. قدر سنگدل نباش، کت نیا-

 .میحرف نزن گهیو د میبر ایب! دست بردار-

 :مکث کرد، سرش را رو به پشت چرخاند و خطاب به ما دوتا گفت يلحظه ا انگس

-ن؟یتنهامون بذار نیتون یم...ا 

 :میشد دستپاچه

 !حتما! اوه بله-

 .میآن ها را به هم بزن يپسر-نبود خلوت پدر قرار

******** 

 . بکشند گرمیو متولد شده ام، باعث شده بود سد احساسات داز ن یحس فضول! هیگر ریزدم ز بلند

تواند  یدانست چگونه م ینم یحت. دانست با من چه کار کند ینم. ام دستپاچه شد هیگر يصدا دنیبا شن راسل

 یمیحجم عظ شترشینکرد، ب سیصورتم خ يرا به پهنا میگونه ها دیو شا دیاشک آن طور که با. مرا آرام کند

 . از سر و صدا بود که اتاق را پر کرد

فکر کنم که انگس قرار است در مورد محصوالت قتل ما با پدرش صحبت  نیو به ا نمیجا بنش نیتوانستم ا ینم

 . کند

 .نکن هیگر! آروم باش! آروم باش، کت... ا... نیکاتر-

 :که کنترل اعصابم در دستانم نبود یدر آن لحظه، به راست. ساله بلند تر آه و ناله کردم 5لوس  يبچه ها مثل

 !من کشتمشون، راسل-

 . آرام شوند میو سکسکه ها دیایضربه به پشتم زد تا نفسم جا ب چند
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 یخوب لیدل. میکارو کرد نیما با هم ا. میریرو بگ یجون کس ستیقرار ن گهید. تموم شده. آروم باش ن،یکاتر-

 کینفر توش شر 4ما  يکه همه  يرو به خاطر کار خودت یتون ینم. خودت رو سرزنش نکن. میهم داشت

 .ی؛ سرزنش کن میبود

 .معصومانه يکردم و هم سکسکه ها یهم ناله م همزمان

 ...رحمـ یقاتل ب هیمن ! احساسم یقاتل ب هیهمه عذاب وجدان زنده بمونم؟ من  نیتونم با ا یچطور م-

از . و منگ بود جیراسل کامال گ. گوش خراش و بدون اشک شد يا هیبه گر لیتبد» رحمم یب«آخر  حرف

 :دمیباال رفته اش را د ياز اشک مات، ابرو ها يا هیپشت ال

 شد؟ یچ ییهوی. يتو که خوب بود-

ام را پر سر  ینیب. حال حاضر يو زار هیگر يبرا یلیسکوت سابق داشت و نه دل يریباز پس گ يبرا يچاره ا نه

 :دمیو صدا باال کش

هستم که با کشتن  يکه من چه آدم بد دمیفهم... که مجازاتم مرگه دمیفهم... قاتلم هیکه  دمیفهم... دمیفهم-

 .ندارم یحس چیو اون ه نیا

 :سکسکه کنان ادامه دادم. نداشت که در جواب بزند یحرف چارهیب

بعد دوباره آدم ... میکرد یبعد با هم همدست... دو تا قاتل عاشق هم شدن... یتو هم قاتل... قاتلم هیمن -

... با... کنه با دامونیاگه پ کایدولت آمر... میمن و تو قاتل... میشد یبزرگ يقاتل ها... میدوباره قاتل شد... میکشت

 !رهیگ یدارو جونمون رو م قیبا تزر

 :به چشمانم زل زد. انگشتان دو دستش گرفت انیرا م میتا بازو دو

 لیما دال! کس چیه. ما رو اعدام کنه ستیکس قرار ن چیه! اس گهیبعد د هی يواسه  کایآمر. کت ن،یمنو بب-

! کردن بردار هیدست از گر! میخوب ساخت يایدن هیما  ؟یفهم یم. میخوب ساخت يایدن هیما ! میداشت یمنطق

! یاون کلبه به من گفت يبود که خودت تو یحرف نیرفته؟ ا ادتی. یدرست کن هیرو با گر زیچ چیه یتون ینم

. شه یدرست نم هیبا گر یچیکه ه يکه اعتقاد دار. کنن هیو زار زار گر ننیکه بش یستین ییآدما پیکه از اون ت

 ؟يفراموش کرد

که دو بار  یهمان. که عادت داشت تظاهر به خونسرد بودن بکند یهمان. کلبه را به خاطر آوردم يکت تو آن

قاتل بد تر از  ي هیجادوگر سا کیکه عاشق  یهمان! نفر را نکشته بود 20به  کیکه نزد یهمان! نمرده بود
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چشمان راسل جا گرفته بود، مرا  يتو که یاما نگاه. کنم هیو بلند تر گر شتریدلم خواست ب... . خودش نشده بود

 . کار منع کرد نیاز ا

تواند  یکه نم نیمن، بلکه از ا ي هیز گردانستم که نه ا یم. کردن را تمام کنم هیبودم به خاطر راسل گر مجبور

 .کشد یرا بخواباند، عذاب م میآرامم کند و سر و صدا

 :گرفته بود، گفتم یکه اندک يبلند يصدا با

من . میکرد یکارو م نیا دینبا. شوراء رو کشتم يمن اعضا! اون کله گنده ها رو کشتم يمن همه ! من کشتم-

جادوگر  هیمن ! جادوگر بدجنسم هیمن ! جادوگر بدم هیمن ! رو کشتم هچاریب یمن اون مرب. رو کشتم سونیتا

 !احمقم که فقط به فکر خودشه

 یعصب. داد یهم فشار م يرا محکم رو شیچشمانش را بسته بود و پلک ها. دیاش کش یشانیپ يرا رو دستش

 :تحکم کرد

 !منم بودم! ينبود لیکار دخ نیا يفقط تو که تو! بسه! گهیبسه د! ساکت شو! بسه ن،یکاتر-

و پس از آن افکار مثبت، به  یافکار منف. توانستم حس و حالم را ثابت نگه دارم ینم. ام شدت گرفت هیگر دوباره

 یاما نم. رمیخودم را بگ يدوست داشتم جلو. شدند یاز آن خارج م یشگرف ریتاث چیه ینوبت، به مغزم وارد و ب

و از  دیجوش یکه در درونم هر لحظه م یبا خشم. تمافتاده بودم برداش میرا که کنار پا سونیتا ریشمش! توانستم

 :هوا تکان دادم انیرا م ریشد، شمش یامانم خارج م یب يراه اشک ها

 !اون بچه داشته! بفهم! حتما اون بچه داشته! نیبب! اس چارهیاون ب ریشمش نیا-

گشتم که متعلق به  يبه دنبال خنجر یکیستریرفتم و با حرکت ه نمیبه سمت بالش مخمل. دمیپر میدو پا يرو

با لباس خواب و در کنار همسرش به دامش  یکه وقت يخنجر. مرحوم بود يها هیاز شوال یکی] 1[سر اَشتون

رحمانه  یب یخوراك مرگ سرشاما در آخر هم خودش و هم هم. کرد از خود دفاع کند یبا آن سع م،یانداخت

آشفته و سر در گم فقط بهم زل زده  یبر هم فشرده و نگاه ییا دندان هاب. گفت ینم يزیچ گریراسل د. شدند

اشک از ! باال چپ باال راست. تکان دادم تینها یمواج و به شکل نماد ب یبا حرکت میخنجر را کنار پهلو. بود

 :ختیر نییچانه ام پا

 !میریبم نیقرار بود من و تو با ا. خنجر نیا-

 :گفت یلرزان يبا صدا. گشاد شدند شیها چشم

 ؟یبزن بیبه خودت آس يخوا یتو که نم. اونو بذار کنار! مورگان نیکاتر-
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]1 [Ashton 

 

را که در درونمان پنهان  یرنگ اهیس يوالهایخواستم ه یم. خواستم یمعلوم بود که نم! بزنم؟ نه بیخودم آس به

 :ام چرخاندم نهیس يوار جلو رهیحرکت دا کیخنجر را در . جوابش را ندادم. شده بودند را نشانش دهم

 !نیبب یول! نخواستم قاتل باشم! خواستم یمن نم! میهست ییآدما نیما همچ. نگاهش کن-

بعد از برخورد با . پرتش کردم ریبه سمت شمش یحرکت کمان کیبا . کردم رینشانه گ ریرا به سمت شمش خنجر

به سمت باال، تا کنار زانوان جمع شده  یتاهدچار واکنش شد و با پرش کو شیروین. تلق تلق صدا داد ر،یشمش

 . راسل سر خورد ي

 :داد زد. دیبا ترس خودش را کنار کش راسل

 !هیکاف ن،یکاتر-

دادم مدارك  ینشانش م... دادم ینشانش م دیبا... کمد بود يتو. شورا گشتم ياز اعضا یکی يدنبال قمقمه  به

 . جمع کرده بودم ییرا که به تنها یقتل

! نبود. قمقمه پرداختم يبه جست و جو یکیتار انیکمد بردم و در م يتنه ام را تا نصفه تو. کمد را باز کردم در

 . از قمقمه نبود ياثر چیه گریخورد و د یبود که به دماغم م نیگند نفتال يفقط بو! نبود

 . پر زرق و برق و پف دارم، صورتم را به نسبت خشک کردند يدامن ها ي پارچه

 :لب نجوا کردم ریز. کردم یم شیدایپ دیبا

من ! گردم یمرد مرده م هی يدارم دنبال آب خور! ام وونهیمن د! ام وونهیمن د... ستشین... ستین... ستین-

 .حتما عقلمو از دست دادم! عقلمو از دست دادم

آخر و شروع کردم به  میدفعه زدم به س کیکردم؟ چرا  یم یداشتم چه غلط. آمدم رونیگرفته از کمد ب ینفس با

 داشتم؟ یدرست و حساب یروان يمشاوره  کیبه  ازین ایدر آوردن؟ سالم بودم  يباز وانهید

وارد  يبرا یلیچه دل... نفسم بند آمد. که به ناگاه در باز شد و دو سرباز داخل آمدند نمیبنش نیزم يرو خواستم

 شدن سخنان ما داشتند؟  دهیاز شن ریشدن، به غ

ته  انیکه خودش را م یتیبعد با عصبان. کف اتاق زل زد ریبه خنجر و شمش یظیو تر بود با اخم غلکه جل یآن

 :رنگ قرمز درون چشمانش نشان داد، گفت
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. نیکه اونا رو به قتل رسوند نیاالن اقرار کرد نیشما هم. و سر اشتونه سونیکنت تا ریخنجر و شمش نیا-

 .صدر اعظم ببرم شیمجبورم شما رو پ

توانستم  یو معصومانه چطور م یصورت اشک نیمن با ا ؟یصورت اشک نیمن؟ من با ا. گفت یداشت م چه

 دور و اطراف باشم؟  نیبازان ا ریشمش نیقاتل دو تا از خفن تر

فقط به من و آن دو تا . چه کار کند دیدانست با یراسل مسخ شده نشسته بود و نم. به سمتم آمدند ییتا دو

 .شده بود رهیشدند، خ یم کیکه بهم نزد گرید

 کینزد يبه قدر. شد کیکنان به صورتم نزد دیشکافت و تهد ینگهبان هوا را با هر حرکتش م زیت ي زهین سر

. بلند اعتراف کرده بودم يبا صدا! منِ ابله. صورتم برود يجلو يموها انیم يتوانست با حرکت ساده ا یکه م

به سر  یینم آن که الغر تر بود، داشت چه بالیتوانستم بب ینم نیبنابرا را سد کرده بود، دمینگهبان تنومند راه د

 دهیگناه را شن یمن احمق و راسل ب يسر و صدا به راه انداخته بود؟ آن ها صدا يطور نیآورد که ا یراسل م

 !لعنت به ما. جا آمده بودند نیامان به ا يریبودند و به قصد دستگ

سرش را کج کرد و همراه با . قدم عقب رفتم کینا خود آگاه . دراز شد میآزاد و پهن نگهبان تنومند به سو دست

مزاحم به  يسر و صدا یبا کج کردن سرش، کل. شدند دهیبه هم کوب یمس يکار، انگار دو تا درب قابلمه  نیا

 :نگهبان اخطار داد. راه انداخته بود

 .بده حیسرورمون توض يرو برا تیگناه یب لیدال ،یگناه هست یو اگه ب ایما ببدون مقاومت با ! مقاومت نکن-

شدم و بعد از از دست دادن  وانهیکه د م؟یام چه بگو یجلبک ویک يدر مورد اعترافات آ ویخواستم به آنتون یم آخر

که زدم را  ییف هاتنومند ابله نبود که بخواهم حر نیقدرت تفکر و تعقلم، هر چه را که خواستم زر زر کردم؟ ا

خواستم او را هم  یدادم از بس که هالو هستم م یکردم، نشان م یکار را م نیدر واقع اگر ا. انکار کند شیبرا

 . هالو فرض کنم

 يرا که برا ییها کیکردم تکن یسع. اش با پوست شکمم مماس شد زهینوك ن. اش را به سمتم دراز کرد زهین

فقط ! مغزم قفل کرده بود. امدیبه ذهنم ن زیچ چیه! چیه. اورمیگرفته بودم به خاطر ب ادیدفع حمالت سالح بلند 

 یم رونیهمه را از مغزشان ب یفراموشدو تا ورد  یکیبعدش با  م،یهوش کن یآن ها را ب میتوانست یاگر م

 :که به نگهبان سهم خودش زد را ییبعدش حرف ها. دمیراسل را شن يناله  يصدا! میدیکش

 !مردك ،یش یم مونیکارت پش نیاز ا-
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 نیخودم را از ا -هر جور که شده– يجور کی دیبا. خواست چکار کند ینداشت که او م یبه من ربط فعال

درام  يها لمیاز ف دیلوس زار زده بودم، به تقل يمثل دختر بچه ها. دمیکش یم رونیخجالت آور ب يمخمصه 

 انیمغز م یب يرا مثل موجود جرماحمقانه و ساده لوحانه، مدارك  يها ياز کمد یبودم و با الهام دهیکش ادیفر

 رونیقفل شُل دهانم ب انیکه از م ییحرف ها دنیاتاق انداخته بودم و منتظر شده بودم که نگهبانان بعد از شن

 ! چه مضحک بود واقعا. فرما شوند فیام تشر يریدستگ يآمده بود برا

در واقع . میلو رفته بود يجد يبود که جد يبار نیاول! به هم ببافم فیاجار یتوانستم حت یجور موقع ها نم نیا

کردم و بعد حافظه اش را  یهوشش م یب-1:نداشتم شتریدو راه ب. نقص به بار آمده بود یکامل و ب ییرسوا کی

 یمعروف، او را به قتل م یراحت و در نقش همان قاتل روان-2. کردم یم یبود، ته دهیو شن دهیاز هر چه که د

 .آوردم یخودم نم يرساندم و هرگز هم به رو

 . من، قرار بود چقدر به ضررش تمام شود اتیچرند دنیبه خود تنومند داشت که شن یبستگ

قوم کامل را  کیام را خفه نکنم و با آزاد کردنش،  یحس فضول گرید يبعد يخودم قول دادم که دفعه  به

 ! نجات دهم

 نیدوست داشتم هر چه زودتر عکس العمل نشان دهم و ا. بود تیموقع لیو تحل هیچنان در حال تجزهم  مغزم

 یکه هم چنان پوست شکمم را م يا زهین. نشده بود داریدر ذهنم پد يچاره ا چیکنم، اما ه ریقائله را ختم به خ

بر علت شده  دیباز کند هم مز بدنم انیحرکت من، راهش را از م نیو انگار منتظر بود که با کوچکتر دیخراش

 .بود

 ...میایبسته شدن در، باعث شد به خودم ب بیمه يصدا

 نگهبان راسل را برده بود؟ یکیآن  یعنی. ختیصدا فرو ر نیا دنیبا شن قلبم

راسل هنوز زنده و سر حال آن جا . دمیکش ینسب یاز سر آرامش یآه. دمیتنومند، سرك کش يشانه ها يرو از

رنگ، به  اهیس يهمان دوده ها ه،یسا يآثار جادو. انداختم یمرد، به در نگاه گرید يشانه  ياز رو. بود ستادهیا

 .مجبور بودم از خودم دفاع کنم مخواست دفاع کند، پس من ه یراسل م. بود دهیچیدر پ ي رهیدور دستگ

نقشه بر آب  مانیگذاشتم تمام نقشه ها یم دینبا. و عقاب وار به چشمان مرد چشم دوختم دمیام را باال کش ینیب

دهانم  يناخنم را تو يگوشه . کردم یدفع کردن او استفاده م يام برا یتا حد امکان از قدرت بدن دیبا. شوند

 .کردم که خونسرد به نظر برسم یبا تمام وجود سع. گذاشتم
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 هیقض نیکردن ا دایپ خیب يو جلو یش میبه نفع خودته که تسل. بزنم یبیآس چیخوام بهت ه یمن نم. آقا ن،یبب-

 گم؟ یم یکه چ يریگ یم. يریرو بگ

اش  زهیسر ن! به حالش يوا! را نگاه کردم نییپا. کند یحس کردم که پوست شکمم گز گز م. اخم کرد مرد

 :دمیطلبکار پرس. آن نفوذ کرده بود ریرا شکافته و به ز راهنمیپ

 ؟یکن یم میزخم يکارت کردم که دار یچرا؟ مگه من چ يجد-

توانستم  یتنومند م يدر هم رفته  ياز چهره . دیاز پشت سر مرد به گوش رس -راسل ادینه فر– ادیفر يصدا

سخت  یلیخ شیبرا. دارد دیآ یکه به سرش دوستش م ییبال دنیو د دنیبه چرخ یمهار نشدن لیبخوانم که م

 .ردیخودش را بگ يبود که جلو

 .نیش یو در زندان حبس م نیش یم ریدستگ نیبنابرا. کار شما بوده که تمام قتل ها نیشما اعتراف کرد-

قاتل بدجنس هم بودم و  کیاگر  یحت. حبس کند ییکس قرار نبود مرا جا چیه. تکان دادم یرا به نشان نف سرم

 .اتاق کوچک حبس کند کیتوانست مرا اقال در  یبه زندان افتادن حقم بود، باز هم نم

 .میببر شیرو بدون دردسر پ هیقض میکن یسع ایب. جا راحتم نیمن ا. امینم ییمن جا-

 .شکافت یاش داشت پوستم را م زهین. شکمم شدت گرفت گزگز

و  هیصدر اعظم انسان بخشنده ا. نیایهمراه ما ب نیکه مقاومت کن نیالاقل شما ، بر خالف برادرتون؛ بدون ا-

 .ممکنه از زدن سرتون صرف نظر کنه

همان  د،یزن یکند و شما با حرکت دست آن را پس م یزهر تعارف م یبه تلخ یالتبه شما شک یکس یوقت

 .که من در مقابل تعارف مرد انجام دادم دیکن یرا م یحرکت

 ...رهیکه برادرم با دوستت درگ ینیب یم. نه ممنون-

 :زدم و ادامه دادم يشخندین. دیناله و برخورد دو فلز با هم، به گوش رس يصدا

 .میببر شیکار، معامله امونو پ کویخوب و ن يو مثل آدم ها میتو مثل اونا نباشبذار من و -

همزمان  دنشیو چرخ دیچرخ. هم پستش مغلوب شد تیوضع یبه بررس لشیو مرد در مقابل م. گرید ادیفر کی

 . اش به دست من زهین ي لهیشد با گرفته شدن م

به همان قسمت وارد کردم  يفشار میبا آرنج ها. بود زهیگذاشتم که مرکز صغل ن ينقطه ا يرا درست رو دستم

تنومند زود عکس . کردم تینداشت هدا یحفاظ چیکه ه -شد یم دهیکه گردن نام–از بدنش  یو آن را به بخش

زره پوشش سد کرد  يبکشد، آن را با ساعد ها خیگردنش را به س زهیکه ن نیو قبل از ا دیچرخ. العمل نشان داد
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خوردم اما  يسکندر زهیبه همراه ن یچند قدم. دیرا در دست گرفت و محکم کش زهین ي لهیو با دست آزادش م

 يکه در راهرو ها ییها کریدهانش را باز کرد و به قدرت اسپ د،یسمج بودنم را د یتنومند وقت. آن را رها نکردم

 :دیکش ادیگذارند، فر یمدرسه کار م

 !نگهبانا! میکرد ریما قاتل ها رو دستگ! نگهبانا! نگهبانا-

حواس . شد یشدن اتاق نسبت به صدا هم م قیکه راسل اجرا کرد، شامل عا يدانست که ورد یغافل نم مرد

گرفته  ادیکردم  شیساله بودم رها 13 یکه وقت يآن چه را که از کالس کاراته ا. شمردم متیاش را غن یپرت

را به شکل همان  میها دست. مانند گذشته بودبدنم همچنان  یو سخت يریانعطاف پذ. بودم به خاطر آوردم

به سمت شکمم جمعشان کردم و پس از . در آوردم زیلبه ت يبه شکل دو پره  یعنیکه در ذهن داشتم،  يریتصو

 مایمستق يگریبه هوا خورد و د یاز دستانم اشتباه یکی. ضربه زدم رونیبه سمت ب يحرکت فشار کیآن با 

تلو  نیتوانست در ح ینم. اش رو به عقب تلو تلو خورد زهین با چارهیتنومند ب. گرفت يمرد جا ینیب ي غهیت يرو

 . رها کرد نیزم يرا هم تحمل کند، پس آن را رو زهیتلو خوردن وزن ن

 رهیدا مین يحلقه  کیرا به شکل  شیبازو. بود ستادهیکه پشت سرباز الغرتر ا دمیچشم، راسل را د يگوشه  از

 یدست و پا م يسرباز هم به طرز رقت آور. داد یسرباز الغر انداخته بود و آن را فشار مشکل، به دور گردن 

 . زد

 .تو هم هستند يبلکه برا. ستندین نیقوان فتیحر يفقط برا نیقوان: دیگو یهست که م یقانون

کردنم، مشتش را به قفسه  یحواسم پرت شد و مرد توانست بدون زخم. کرد یهم در مورد من صدق م نیا خب

 .ام بکوبد نهیس ي

 نیام زده بود، دوم نهیس يانگس به قفسه  شیوقت پ یلیکه خ يبعد از ضربه ا. بلند سرفه کردم. گرفت نفسم

توانست از  یم يزیچه چ. خودم جمع شدم و شکمم را در دست گرفتم يتو. بود که خورده بودم يبد يضربه 

 نده بد تر باشد؟و شوکه کن رینفس گ يضربه  کی

 يبا آن چشم ها... روح سوسو زن. جا خوردم یبه سخت دمیکه د يزیلحظه بستم و از چ کی يرا برا چشمانم

 یب. نشسته بود نیبه کم میکرد، پشت پلک ها ینداشت اما حس لبخند را القا م هیکه زاو ییو با لب ها بیعج

 شده بود؟  شیدایاز کجا پ گرید یکی نیا. را باز کردم میدرنگ چشم ها

. و منگ بودم جیچون گ. در چنته نداشتم یجواب دندان شکن چیه گرید. به حالت چهره ام پوزخند زد تنومند

. ام بود یدفاع شخص يساله  کیحاال وقت به خاطر آوردن آموزش . و گاردم را باال گرفتم ستادمیشق و رق ا
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 نهیس. جمع شده ات قرار بده شتانانگ ي، آن را رونرسد یبیکه به انگشت شست آس نیا يبرا... مشت ها بسته

 یبیات آس ینیبده که اگر از جانب مهاجم بهت حمله شد، به ب هیو سرت را طور نگه دار و زاو ریات را جلو بگ

 . نرسد

کور کردن  يطلسم اراده ا دیبا. چشمان تنومند تمرکز کردم يرو. ام مشت بودند نهیس يهمواره جلو میها دست

مختصر که گذشت، مرد  يچند لحظه . تمرکز کردم شیچشم ها يرو...کردم یاجرا م شیم ها را روموقت چش

که  دید یو وقت برداشتچشمانش  يرا از رو شیمشت ها. کرد شیچشم ها دنیبا هر دو مشتش شروع به مال

 :زمزمه کرد یعصب یافتد با حالت ینم یاتفاق چیه

 ...من کور شدم... نه... من کور شدم! امکان نداره! امکان نداره-

راسل . سقوط کرد نیزم يپر به رو کی یمشغول تقال بود، به سبک -سابقا–که در طرف راسل  يکه مرد دمید

 :دیکش ادیخطاب به من فر

 ؟يخوا یکمک م-

 نیبود بنابرا شیو فشار دادن چشم ها دنیتنومند هنوز مشغول مال. تکان دادم نییرا به سمت باال و پا سرم

 :دمیاز راسل پرس. شدن راسل نشد کیمتوجه نزد

 ؟یاونو کشت-

 ؟یبهش مشت بزن يخوا یم. بستم هیچند ثان يرفت رو برا یکه به مغزش م یراه رگ... هوشه یب... نه-

 !اوهوم-

 .مید یرو م بشیبعد ترت! بزن-

فکر نکن «:بود  يآور ادی یچشم غره نوع نیا. جوابم را داد نیآتش يزدم که با چشم غره ا یراسل چشمک يبرا

طرف و آن  نیمشتم را عقب بردم و به مرد که کورکورانه ا» !به خاطر توئه ایگند کار نیا يفراموش کردم همه 

که به  یشدن خود بود و متوجه مشت نایناب جیشانس آوردم که هنوز گ. جانانه زدم يرفت، ضربه ا یطرف م

افتاد و با افتادنش سرش رو به  نیزم يکرد و رو يتنومند ناله ا. رفت نشد یو باد به سمتش م سرعت برق

 :دمیپرس دهیترس. پس از آن هم بلند نشد... خورد نیعقب رفت و به زم

 من کشتمش؟-

 :کرد یبا نگاهش مرد را وارس یکم راسل
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ورد رو روشون اجرا  ایحاال ب...  .جمجمه اش بود یمختصر به قسمت عقب يضربه  هیفقط . کنم یفکر نم-

 .میکن

الغرتر  تیمسئول یعنی. او گذاشت و شروع کرد به نجوا کردن یشانیپ يدستش را رو. سر تنومند زانو زد يباال

 . و دهانش باز بود دهیچهره اش رنگ پر. به سمتش رفتم. با من بود

 .متاسفم-

کارمان که تمام شد، . بود شدم دهیمرا در حال اعتراف شن ياز حافظه اش که صدا یمشغول پاك کردن قسمت و

 :راسل گفت

 .نباشه یآب بده که کس یسر و گوش هیراهرو  يبرو تو. رونیب میجا ببر نیاونا رو از ا ایب-

 یخال. به درون راهرو انداختم یچارچوب در گذراندم و نگاه انیباال تنه ام را از م. شدم و آرام در را باز کردم بلند

 . زد یبود و پرنده هم در آن پر نم

 .راسل مشون،یببر میتون یم-

 . را او شیتنومند را من گرفتم و پاها يشانه ها. کمکش رفتم به

 .بلندش کن... 3... 2... 1 ؟يآماده ا-

 !یییییییآ-

موقع عبور  .پا، در را تا آخر باز کرد يبا پاشنه . راسل از جلو رفت و من پشت سرش. را به زور بلند کردم مرد

 . لبم را گاز گرفتم. دمیدر کوب يسر تنومند را به لبه  یاشتباه

 .پشت اون ستون مشیذار یم-

 . اشاره کرد وارید يبر آمده رو یسر به ستون با

 .باشه-

کشان کشان مرد را پشت ستون . میرفت یبه هم متصل کرده باشند راه م یدو تا اردك که آن ها را با طناب مثل

 .دمیقدم را شن نیچند يصدا. میگذاشت

 .ادیداره م یکی! راسل، بدو-

پشت در . به سمت درب اتاق کرد دنیقدم ها شد، شروع به دو يمتوجه صدا یوقت. و اطراف را نگاه کرد دور

راسل دستش را به طرف . امدین یاما باز هم کس م،یستادیا اطیمحض احت قهیتا چند دق. نشد يخبر. میشد میقا

 » .هیکینوبت اون ! بجنب«: یعنی. دادتکان  رونیب
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او را کنار  یبه راحت! چقدر سبک بود! شیآخ. را شیرا گرفتم و راسل دست ها یکیآن  يبار من پاها نیا

 . می، پشت ستون، گذاشت قشیرف

 :دیپرس یعصبان نیو حق به جانب و هم چن ستادیراسل دست به کمر ا. میاتاق باز گشت به

 !يشد وونهیبود که تو ناگهان د نیشد؟ همش به خاطر ا یچ يدیزد به سرت؟ د هویچرا -

را که کرده بودم مشمول بخشش راسل  يهم، کار یبا عذر خواه یتوانستم حت ینم. کردم پایرا چل میها دست

 .توانستند مرا زنده زنده بسوزانند یخشمش م يبود و شعله ها یعصبان. کنم

 .دست خودم نبود. متاسفم-

خواست  یدلم م یلیخ. چشمانم متمرکز کرد يو نگاه سوزاننده اش را رو ستادیام ا نهیبه س نهیس. آمد جلو

که  يزیچ. دمیرس یبه نظر م یاحمق درست و حساب کیکردم،  یکار را م نینگاهم را بدزدم، اما متاسفانه اگر ا

 .کرد یم یعصبان شتریو ب شتریراسل را ب

دو تا  يکه حافظه  يو ما رو مجبور کرد يکرد هیزار زار گر ،يتو بلند بلند داد زد ؟يدست خودت نبود؟ جد-

بود  کیرسما نزد. اتاق راه افتاد رو فراموش نکن نیا يکه تو یدرست و حساب يریاون درگ. میآدم رو پاك کن

 نیا یبدونم چکنجکاوم ... يبود خوبکنترل احساساتت  يتو شهیکه؟ تو که هم يدید. اون دو تا ما رو بکشن

 تو رو در هم شکست؟ يجور

 :جواب دادم صادقانه

 !یفضول-

 :و ناباور نگاهم کرد یرکیز ریز

 !؟یفضول-

 !یفضول-

 همه دردسر شد؟ نیتو باعث ا یفضول-

 :اش پاسخ دادم رهیبه نگاه خ مظلومانه

 يرو برا میکه ما کشت ییشدن اون کله گنده ها و آدما دیقراره ناپد يکه انگس چطور نینسبت به ا یفضول-

 .کنه تیپادشاه شدن ازش حما يکه چطور قراره از پدرش بخواد که برا. بده حیآنتون توض

 :هم باور نکرده بود باز

 ؟يکرد شیقدر اوضاع رو قاراشم نیا نیبه خاطر هم-
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 .آره ییجورا هی-

 اون جا چه خبره؟ یبدون یخواست یچون م-

 !آره... امممم-

 .کنم یدرکت نم-

 .دونم یم-

 .ستین یاما بازم منطق... افتادهین یاتفاق خاص-

 .یگ یتو درست م-

 :نگاهم کرد نیخشمگ

 ؟ینکن دییقدر منو تا نیشه ا یم-

 !بله-

 !بسه ن؟یکاتر-

 !باشه-

و سمت  یکن یدرست نم گهید يگند کار هیاما قول بده که . يدار اجیواقعا بهش احت. کم قدم بزن هیبرو و -

 باشه؟. ير یاتاق انگس نم

روح چشمک زن هنوز هم ... قدم زدن تک نفره يجور کی. نبود يبد شنهادیپ. هم فشار دادم يرا رو میها پلک

 !یلعنت! بود میپشت پلک ها

 :را باز کردم و گفتم میها چشم

 .باشه-

 :گفتم، گفتم یم دیرا که با يکه از اتاق خارج شوم جمله ا نیقبل از ا. دست تکان دادم شیبرا

 .دردسرت شدم ي هیاواخر در کل ما نیا. منو ببخش، راسل-

 :بود مینرم و مال شیصدا

غلبه  يقدر راحت به احساسات بدت اجازه  نیو ا یکن زود به خودت مسلط بش یسع. بخشمت یم. باشه-

 .يند

شتش حرکت، در پ یکه دو سرباز، هم چنان ب یبه ستون. پشت سرم بسته شد یاضاف يسر و صدا چیبدون ه در

 !اعمال من ي جهینت. هم افتاده بودند نگاه کردم يرو
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 !هه-

 ***** 

خودشان را درون اتاق حبس کرده و  و،یساعت ها بود که انگس و آنتون. ستادمیکردم و باز هم منتظر ا يا سرفه

با پدرش، نگهبانان را مرخص کرده  شیخوشبختانه انگس قبل از شروع صحبت ها. قصد خروج هم نداشتند

 !کند سکیر شیشدن نقشه ها دهیشن يخواست رو یفکر کنم نم... بود

 ویآنتون ياز حرف ها یبیبه ترک لیساعت دوم تبد مین. دمیحرف زدن انگس را شن يساعت اول ، فقط صدا کی

شدند که در آن  یم يه اشدند و باعث همهم یگفته م گریکدیهمزمان با  يکه گه گدار یجمالت. و انگس شد

را باال برد و  شیساعت بعدش انگس صدا مین. دیفهم یرا نم یکیحرف آن  ک،ی چی، ه وینه انگس و نه آنتون

 یوقت بد دهن چیانگس که ه. آن هم در کمال تعجب! حرف زد »یسلطنت کوفت«و  »یلعنت یپادشاه«راجع به 

 دیتو نبا«و » !تونم یمن نم« نیو همچن» !یتون یتو نم«:زد یم ادیمدام فر ویساعت سوم آنتون مین! کرد ینم

از  ییصدا گریبعد د یساعت» !راهه نیساده تر نیا. میر یو م میکن یرهاش م«و صد البته » .یکارو بکن نیا

پاپ و آوردن  يکرد و راجع به رفتن به رم و کسب اجازه  یم یو فقط انگس بود که سخنران امدین ویآنتون

 .زد یحرف م نجایو به اا ي ندهینما

عمل ...نشوم، اما خب یآفتاب ویآنتون دیشا ایکرده بود که دور و ور اتاق انگس  دیراسل تاک. خشک شده بود کمرم

گوشه  کیساعت ها،  نیتمام ا يتوانستم برا ینم. سخت بود دیکه فکرش را بکن يزیاز چ شتریکردن به آن ب

خودتان را . به من بدهد یرا از مرگ و زندگ يو خبر دیایو ب افتدیمن ب ادینفر به  کیو منتظر باشم تا  نمیبنش

 د؟یکرد یصبر م یپادشاه کی لیخبر تشک دنیرس يبرا د،یمن بگذار يجا

 اقتشویدونم ل یکنم، چون م یمن کمکت م« :دمیبار تنها دو جمله شن نیدرون اتاق قطع شد و ا يو صداها سر

فقط . دامنم را جمع کنم نییپا دن،یدو يفرصت نکردم برا یحت. رج شداز دهانم خا يروزیاز پ یآه» !يدار

متمرکز کردم، در اتاق  یثابت ي قطهن يچشمانم را رو یکه وقت دمیرا تکان دادم و آن قدر با سرعت دو میپاها

مرتب هم چپ و راست . زده بود رونیاز آن ب یباز بود و دماغ راسل با حالت نگران مهیکه ن دمیراسل را د

دست اول را از او  يبتواند خبرها -احتماال–بود که  يفرد نیکرد و منتظر عبور اول یرا نگاه م لیطو يراهرو

 :زدم غیج بایتقر. هرج و مرج مسلط بر قصر شود یکه قاط نیبدون ا رد،یبگ

 !راسل-

 .آورد ونریدر ب انیبه سمتم برگشت و صورتش را کامال از م ینگران با
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  ن؟یشده کاتر یچ-

هل دادم و  يگریدر اتاق به سمت د ياو را از جلو. زد یکه نگران بود، مرا به اسم کاملم صدا م یاوقات یوقت

 .انجام دادم یکوبیپا هیشب یخودم هم وارد اتاقش شدم و حرکت

 شده؟ یچ-

 .کند تیآنتون قبول کرد از انگس حما! شده؟ یچ-

فروکش  ،یفقط کم ،یکمرم گرفتم و گذاشتم شعفم، کم ي هیاز ناح یشگونین! آخ. دیچیدر کمر خشکم پ يدرد

 مین بایتقر. کنم فیتعر یجا انداختن چیبدون ه دم،یرا که از پشت در شن يزودگذر يایکند تا بتوانم تمام قضا

پس از  کنم که هشیکردم توج یسعبعدش هم . بود به او گفتم ادمیرا که  ییساعت تمام تک به تک حرف ها

 ختهیاز هر جا که قابل آو! ستین یکار درست ستادن،یبزرگ سرزنش کردن من به خاطر گوش ا شرفتیآن پ

داده بود، ما به  جهیتمام آن ها، باالخره نت. کردم یم دنیپر نییشدم و شروع به باال و پا یم زانیشدن بود، آو

 ممکن بود؟ نیمحشر تر از ا. میآن را به دست آورده بود و میداشت ازین یدرست و حساب تیحما کی

 ؟...شیکش هی ایراهبه  هی ارن؟یب نجایراهبه رو ا هیخوان  یاونا گفتن م-

 رسهیبه نظر م ت،یموفق نیچون ا. داره ازیاز جانب همه ن يشتریب تیاحتماال انگس به حما. نیبه ا هیشب يزیچ-

 !کنه یکه کار رو سخت تر م

کنه،  يکه بتونه تاجگذار نیبعد از ا. یگ یدرست م يدار قایدق. یکن یصحبت م استمداریس هی هیتو شب...کت-

بهتره بگم برکنارش  ایراحت بر کنار شد،  ناندیحکومتشو محکم کنه وگرنه، همونطور که فرد يها هیپا دیبا

 قدر راحت قبول کرد؟ نیواقعا آنتون ا. شهیانگس هم برکنار م م،یکرد

 يحوصله  ،يضرور ریغ يزایکه چ یدون یبودن و م يضرور ریکه گفت غ ییزایاز چ یکل! خب راستش نه-

 گم؟ یبرن، درست نم یهمه رو سر م

 .میش یبهت گفتم که موفق م. حق با توئه-

 سلطنتشه، مگه نه؟ يها هیاصلش پا! هنوز نه-

 !احتماال... میبعد از اون هم کمکش کن دیبا-

 اد؟یتونه ب یچه موقع م يازش حرف شد، برا که يراهبه ا نیا-

 یسر خوردن را م نیهم! بود یحرکت باحال. نشست نیزم يداد و آرام آرام سر خورد و رو هیبه در تک راسل

به  ششیمثل راسل که ن یمخصوصا از طرف کس. دینیبب کیبار انجام دادنش را از نزد کی دیحداقلش با! میگو
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 يبرا ،یطیشرا نیکردن در چن تاست، اما صحب یعیطب ریغ. گوش تا گوش باز است زیآم تیخاطر اتفاقات موفق

 :او ممکن بود

 !اون قراره پادشاه بشه، نه من! یاز انگس بپرس نویا دیبا-

 !رسهیبه نظر م ایرو هیشاه انگس؟ مثل  ؟یصدر اعظم پادشاه قبل تیحما! يوا يوا يوا-

 :با خنده گفتم. قرار دهم یمناسب طیدفعه دقت کردم که دامن را در شرا نینشستم و ا نیزم يرو شیروبرو

 !چوب زدم اهیساعت تمام دم اتاق صدر اعظم قوز کردم و زاغ س 5و باهاش  دمیلباسو پوش نیدونم چرا ا ینم-

 :و گفتم دمیکوب میدستانم را به ران ها کف

 .رنیم نیاون احساسات بد، در مورد اون قتل ها هم دارن از ب-

 !انیروز سراغت م هیباالخره -

 :نقش ببندم میشانیدر پ ییاخم کوچولو گذاشتم

 ؟یخرابش نکن شهیراسل، م-

 !قتهیحق نیاما ا... کنم یم یسع-

 یاز لحاظ روانشناس ستم،یالبته من که ذهن خوان ن. اش را به چشمانم دوخت نهیک یچشمان پر از تمسخر ب و

 !!دهم صیتشخ شیرا از چشم ها يزیچ نیتوانستم چن

 دم؟یشن زویکه تمام مدت من اونجا بودم و همه چ میانگس خواست بهمون خبر بده، بهش بگ یبه نظرت وقت-

 !رو هم دار بزنن؟ گهید نیخبرچ هیدستور بده که  ش،یپادشاه اراتیتا با اخت-

 یباز هم از او نظر خواه. شد یم دهید شیلب ها يلبخند کوچک رو کیرفته بود و حاال تنها  نیاز ب شخندشین

 :کردم

 اد؟یب شمونیکه اون پ میصبر کن ایفوق العاده  يها تیبا حما یپادشاه یمرد مدع شیپ میبر-

 .که؟ مقام اون با مال ما فرق داره یدون یم. بره ادمونی دیاحترام به اونو نبا. میریما م-

کمک، به  يدستش را برا ،یحرکت ناگهان کیاز آن باال مرا نظاره کرد و در . ستادیا شیدوپا يشد و رو بلند

 یمنطق لیکرد؟ دل یقدر آرام آرام مرا بلند م نیدانم چرا ا ینم. دستش گذاشتم يدستم را تو. دراز کرد میسو

 کردم؟ یداشت که من درکش نم

پس از آن خاطرات ول شدن از  راه مشخص شد و نیزود با ول کردن دست من در ب یلیاش خ یمنطق لیدل

 .زنده شدند میدستان راسل برا
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 يرو میبا گذاشتن دست ها. کننده بود وانهیمن تا حد مرگ د ياو خنده دار و برا يبرا نیشدنم کف زم پهن

برد که در را باز کرد و در راهرو به سمت  یدر صورت من پ يزیقبلش انگار به چ. بلند شدم میاز جا نیزم

 .دست تکان داد میبرا نشیقصر رفت و در ح یقسمت سلطنت

. دمیدر هوا تکان دادم و بعد از بستن در، پشت سرم، به دنبالش دو زیآم دیتهد شیسبابه ام را برا انگشت

 .تازه آغاز شده بود يروزگار

 ...من يبرا

 ...راسل يبرا

 ...ما يبرا

 ...بعد نیا يبرا

 ...مردمش يبرا

 ...قصر نیا يبرا

 ...ویآنتون يبرا

 ...نیامل يبرا

 ...که با چند سکه وفادار شده بودند یتمام کسان يبرا

 .دندیکش یوجه انتظار ما را نم چیبه ه ،یکه در بعد اصل یکسان يبرا نیهمچن و

 

 سلحشور: هفدهم فصل

که به تن کرده بودم، به شدت  يلباس قرمز. بود افتهی انیبه شدت جر میگونه ها ریخون ز. زد یتند تند م قلبم

 نینگران، مطمئن و بدب يلبخند ها. ها چشمانم را پر کرده بودند ریبرق شمش. هماهنگ بود طیمح نیبا رنگ ا

 يامر میدر واقع برا. که لبخند نزنم رمیخودم را بگ يتوانستم جلو ینم. کردند یچشمانم عبور م يمدام از جلو

 ...بود ریاجتناب ناپذ

باز هم نگاهم را از اطراف تاالر . آب آسان بود وانیل کیصورتم مثل خوردن  يلبخند رو کیگرفتن  شکل

 کیخورد، درست مثل  یزانو زده بود و سوگند م یپدر روحان يگرفتم و به انگس دوختم که جلو یپادشاه

پشت دقت به  به شیموها. پهن شده بود یاشراف یمثل فرش نیزم يپشت سرش رو شمشیشنل ابر. سلحشور

 :سرش شانه شده بودند و صورتش با لطافت اصالح شده بود
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 ؟یحافظ کشورت باش یطیدر هر شرا يخور یقسم م و،یانگس پالسون، فرزند آنتون-

 .بله-

 ؟یحفظ کن نهیکشورت را مانند قلب در س يها نهیکه گنج يخور یقسم م-

 .بله-

 ؟ینکن انتیکوه ها ثروت و تجمل، به کشورت خ يبرا يخور یقسم م-

 .بله-

 ؟یکودکان پدر باش يمردان، برادر و برا يپسر، برا رمردان،یپ يهمواره برا يخور یقسم م-

 .بله-

 ؟یکه آرامش را به مرز ها برگردان يخور یقسم م-

 .بله-

 .رنگش در تضاد با سالن قرمز رنگ بود. کرد یپشتش نور را بازتاب م يرو شمش،یابر شنل

 در خطر باشد؟ یگناه یکه جان ب نیمگر ا ،یبمان بندیپا نیبه قوان يخور یقسم م-

 .بله-

 .پس قسمت را بخور-

به درون  یتابستان يهنگام، باد نیهم. بود، بلند کرد نیزم يرا که تاکنون کنار زانواش، رو رشیشمش انگس

 .کرد یرا مبارك م دمانیکه سلطنت سلطان جد یمنیخوش . بود یمنیاز خوش  ينشانه ا دیشا. دیچیسالن پ

) کرد یمکث...(پا نخواهم گذاشت و ریرا ز ینهم و حقوق یاز عدالت را بنا م یمن، انگس پلسون، پادشاه-

 .سلحشور خواهم بود

 :زد یبود لبخند کوچک دیکه لباسش درست مثل لباس فرشتگان سف یروحان پدر

 .کنم، سرورم یم یشما را رسم یمن پادشاه-

درست . رنگ آرامش...یآب. بود یرنگ یآب یمتیهر شاخه اش، سنگ ق يرو .شاخه 5 یتاج. سراغ تاج رفت بعدبه

 دهیآن د ينقش و مهربان، رو زیر ياز مرد یبه همراه نقش یبهشت ییاز گل ها ییها يکنده کار م؟یگو ینم

 .داشترا  يا نهیگنج نیبود که چن ينفر نیبا شکوه بود و انگس قطعا اول. شد یم

سرش قرار گرفت، برازنده اش بود و  يتاج رو. انگس لغزاندند يموها يتاج را رو پاپ، ي ندهیلرزان نما دستان

حس کردم  یدر آن. را برداشت و آن را باال برد رشیشمش. انگس بلند شد. داد ینشانش م شهیقدرتمند تر از هم
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 يسرش گرفته و لبخند يپر تاللو را رو يریبا شکوه و با جالل که شمش يمرد. ام دهیصحنه را قبال د نیکه ا

 .روز ببخشد یبه روشن ییرا روشنا نینقاط اعماق زم نیتر کیتواند تار یزند که م یم

 :زدم ادیفر یخوشحال با

 !یطوالن یحکومت دیبه ام-

کردم که باعث شد  یمینا خودآگاه از تمام شکوه انگس به وجد آمدم و تعظ. هم پشت سرم تکرارش کردند هیبق

 یزنید ییزدم که در ترن هوا ییها ادیاز همان فر. ستادمیا. کار را تکرار کردند نیهمه هم .تمام کمرم خم شود

 :زدم یلند هم م

 .زنده باد پادشاه-

 !==زنده باد پادشاه==

 !زنده باد پادشاه-

 ===زنده باد پادشاه===

دهم و خواهم  یمن به او لقب پادشاه را دادم، م خ،یکه در تار یتنها پادشاه! منظورم پادشاه انگس است...انگس

که در کامل بودن به  یمکان. کامل بسازد یکه قرار بود مکان یکه کمکمان کرد؛ تنها پادشاه یتنها پادشاه! داد

 ... دیرس یحد کمال م

ام داشتم که در تم ياحساس افتخار ،یسالگ 16 يحضار پخش شد و من در آستانه  نیب ییزود، جام ها یلیخ

ناب  ينقره  يقرمز رنگ جام ها يکننده بود که به محتوا جیقدر گ نیافتخار ا نیعمر تجربه نکرده بودم و ا

 .بزند يسرخوشانه ا يشاه در هوا پرواز کند و به جام راسل ضربه  یسالمت ينکردم و گذاشتم آزادانه برا یتوجه

 یهمان هیسکو درست شب. آمد نییسکو پا يهااز پله . زد، به سمتش رفتم يانگس بهم لبخند یو وقت دمیخند

 .کرده بودند دیتبع نجایبه ا یطلسم اشتباه کیآن به خاطر  يمرا رو ش،یسال پ 1بود که 

 .دندیچرخ یدور سر من و راسل م یقرمز رنگ يپروانه ها یخنده دار بود ول. راسل را کنارم حس کردم حضور

 :سرم را باال آوردم با لبخند به انگس گفتم یانگس کردم و وقت يبرا تیبا جد یمیتعظ

 .دیدیرس دیرو داشت اقتشیکه ل يزیخوشحالم که باالخره به چ! سرورم-

 :کرد و به انگس گفت یمیظاهر شد، تعظ یبه طور ناگهان گرمیدر طرف د نیامل

 .نمتونیب یم یو تاج ریسر نیچن ریخوشحالم که در ز-

 :شت و آرام و آهسته گفتجلو تر گذا نیاز من و امل یقدم راسل
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 .قیممنونم رف. میشد یما بدون تو موفق نم-

 !مرد نیبه همچن-

 .دیخند» مرد« يکلمه  دنیما بعد از شن ياز حالت چهره  و

 .نیگ یخودتون م نیکه شما ب هیزیهمون چ نیگفتم؟ فکر کنم ا يبد زیچ-

 :گفتم

 !سرورم...اهم اهم.... بود، انگـ حیکامال صح-

 :گفت يتر يبار با حالت جد نیانگس ا. میدیچهار تا خند هر

چطور پادشاه  ن،یچندتا توطئه چ تیبا حما. نیاما به من نگاه کن. نبودم يزیچ نیچن ای عهدیول هیوقت  چیمن ه-

 شدم؟

 :ادامه داد. میدیخند بازهم

 .کردم داینگران شدن در موردشون پ يبرا يشتریب يزهایهم بگم که حاال، چ نویالبته ا-

شانه اش گذاشتم و اشک  يچانه ام را رو. و بغلمان کرد -نیبه جز امل– دیو راسل را به سمت خودش کش من

آزاردهنده که  ییاز ته دل با صدا يخنده ا دم،یخند شینگه داشتم و به جا يگریوقت د يافتخارم را برا يها

 :دیما را از خودش جدا کرد و پرس! نبود يالبته عمد

 به زمان خودتون؟ نیگرد یبر م ؟یحاال چ-

 :گفت یواضح یبه من انداخت و با نگران ینگاه راسل

کتاب  يتو. کنن یو احتماال االن دارن مارو نگاه م سادنیداره که اون طرف وا ییبه اونا یبستگ... دونم ینم-

پس اونا مجبورن مارو .. .درسته زیهمه چ یعنی م،یکارو انجام داد نیاگه ما ا. قانونه هیگفته که برگردوندن ما 

 .برگردونن

بر . خوردند یبه هم م قهیاز صد بار در دق شیپشت سرمان باال گرفته بود و جام ها ب يشاد يو صداها سر

 :دمیاز راسل پرس. شدند یما، لبخند ها داشتند محو م يعکس، در جمع چهار نفره 

 کار درست انجام نشده باشه؟ نیو اگه ا-

 چطوره؟. میباش جهیو منتظر نت میروز رو صبر کن کی ایب-

 :گفت یصورتش را به سقف دوخت و خطاب به موجودات نامشخص بعد
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تا  مید یروز بهتون فرصت م کیما ! نیکن یمارو نگاه م نیو دار نیستادیبا شماهام که اونور جادوتون ا يآها-

وار، مارو  زیبه صورت سورپرا ن،یدیکه د ییها لمیف ریلطفا تحت تاث. نیبرگردون یقبل یما رو با آمادگ

 .میباشه رفقا؟ منتظرتون. نیبرنگردون

 :دمیزده بودند از او پرس رونیکه از حدقه ب یچشمان با

 راسل؟ ،يشد وونهید-

 .نه-

 ؟یزن یبا سقف حرف م يپس چرا دار-

 زیاز هر چ شتریچشم در چشم دوخته، ب يبه نظرم نگاه ها. کنن یدارن مارو نگاه م يجور هیصد درصد اونا -

 .کنن یکار م يا گهید

 .درست انجام شده زیتا برمون گردونن، البته اگه همه چ يروز به اونا وقت داد کیپس تو . گرفتم! اوه-

 ...درسته-

 :قطع کرده خیمکالمه مان را از ب يرشته  ن،یامل يصدا

 شه؟یم یچ ن،یکه قراره به من بد يورد فیو تکل-

امن  يجا هی ست؟یدرست ن یمیعظ تیجمع نیهمچ يتو يزیچ نیکه؛ دادن چن یدون یم...اون سرجاشه-:من

 .میتا وردو بهت بد میکن یکن و ما شب اونجا مالقاتت م دایپ

 !هیعال-

 :و گفت دیپر یخوشحال از

 هیقض نیا يتو یسهم درست و حساب هیمن  ن،یدون یم. نیبه اتاقم و وردو بهم بد نیای، ب8شب، راس ساعت -

 .گذاشتم ریجا هستن تاث نیکه ا ییاکثر آدما يرو رمینظ یب ییبایمن بودم که با ز. دارم

 !متینیب یپس شب م! صد البته. هومم-

حامله از تاالر خارج  يکانگورو  کیبه  هیکرد و شب یمیانگس که سخت در فکر فرو رفته بود، تعظ يبرا نیامل

تاجش، در مقابل  یمتیق يکه برق سنگ ها یپادشاه جنتلمن. نها گذاشتپادشاه جنتلمن ت کیشد و ما را با 

 ...بود چیبود، ه ستادهیا رشیکه ز یشکوه کس

 

 )مؤخره(بازگشت : هجدهم فصل
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که در خواب، دو خواهرم باهام برقرار کرده بودند و گفته بودند خودم  یبعد از ارتباط. را محکم بغل کردم انگس

 .توانستم بکنم ینم نیبه جز ا يکار م،یرفتن آماده شو يو راسل، برا

. زندیشانه انگس فرو بر يچانه و رو ریصورتم غلت بخورند و تا ز يزودرس، رو یدلتنگ ياشک ها گذاشتم

 :ناراحت گفتم

 .دمیعمرم د يکه تو یهست يمرد نیتو بهتر! ادیز یلیخ...انگس شهیدلم برات تنگ م-

 .بشه بمیمثل تو، شجاع نص يروز، دختر هی دوارمیام. نیترکا شهیمنم دلم برات تنگ م-

 :کردم یشوخ

 !من گفتم. یشیم مونیآرزوت پش نیمطمئنم از ا-

 دیسپس نوبت به راسل رس. با کف دست گونه ام را لمس کرد ،یکوتاه يلحظه  ياز خودش جدا کرد و برا مرا

 هیثان 3کنم که تمامش  یبابت راحت م نیرا از ا التانیبرادرانه بود، خ یآغوش. که در آغوش انگس فرو برود

 :راسل گذاشت و گفت يشانه  يانگس دستش را رو. دیطول نکش شتریب

 .یکن یمراقبت م نیدونم که خوب از کاتر یم. یهست یتو برادر خوب-

 .با او دست داد بعد

هردو معذب بودند . کردند تازه صلح کرده به هم نگاه يآن دو مثل دشمن ها! نیدرست است امل! نیسپس امل و

بندند،  یآخرش هم که مثل دو مرد که قرار داد م. چه کار کنند که دوستانه به نظر برسد دیدانستند که با یو نم

 :راسل گفت. تندگفتند و از هم رو گرف يا» خدانگهدارت باشه«باهم دست دادند و 

 .شهیم یعال يایدن هی اتیدونم که دن یم. انگس یموفق بش دوارمیام-

 :کردم اضافه

 !وقت چیه. کنم یوقت فراموشت نم چیه-

 :گفت نیامل

 .یشیخواه م ریپادشاه خ هیتو -

جادوگر ها  ریغ دیقدرتمند رو نبا نیچن نیا يمجمع گفته که طلسم ها یمتاسفم، ول. میر یم گهیما د-:راسل

 .ننیبب

 .زیکنم و ممنون بابت همه چ یوقت فراموشتون نم چیمنم ه. نداره يرادیا-
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که به  یاو را تحمل کنم، آن هم وقت دنیند گریتوانستم د یدانستم چطور م ینم. بار آخر بغلش کردم يبرا

 شده بود؟ لیروزانه ام تبد یاز زندگ یعضو ثابت

 ...میراه افتاد. از او جدا شدم دیگونه ام فرو غلت يکه رو یاشک با

 يخبر گریآمد، د یتازه و آرام به نظر م زیهمه چ. نگاهم را انداختم نیقصر آخر يطراوت از نو به وجود آمده  به

زره اشان  ریگذاشتند باد ز یزدند و م یدور قصر گشت م ینگهبان ها با آسودگ. از مردم معترض دم دروازه نبود

که  زییپا يدور شدن از سرما يگرم برا یمکان النبزدند و به د یکه در آسمان چرخ م ییپرنده ها يصدا. چدیبپ

 .دیچیپ یبودند، در گوشمان م دیرس یفرا م يبه زود

 یدوستم را از دست م نیشده بودم و داشتم بهتر دهیشده و حاال بخش دهیتبع. کردم هیو همراهش گر دمیخند

از خاطراتم  یحذف نشدن يعضو... انگس. قابل توقف بودند ریغ میاشک ها. دمید یهرگز او را نم دیدادم و شا

 !يکنار بگذارم؟ وا میمثل او را از زندگ يتوانستم مرد یبود، چطور م

ورد را . بود نیاز امل یوقت خداحافظ. میستادیدرواز ا يجلو. دیبه دنبال خودش کش یلیم یدستم را با ب راسل

پا و آن پا  نیهم ا يرو به رو. اش آمده چارهیبه سر مادر ب ییبالکه چه  ندیتوانست برود و بب یداشت و حاال م

 :گفتم يبغض دار يسر انجام من بودم که با صدا. میکرد

 .يکه بر نهیفکر کنم وقت ا-

. بند آمدند میاو، اشک ها ي هیگر يصدا دنیبا شن. کرد هیو زار زار شروع به گر دیچیرا به دورم پ شیها بازو

 :دهنده گفتم يدلدار. پشتش را نوازش کردم نشیتسک يبرا

 دیشا... نکن هیگر. خوش حال باش، دختر. به سر مامانت اومد یکه چ یبفهم یتون یم گهیاالن د. نیبرو، امل-

 .میدیرو د گهیروز هم د هی

 . شد مانیاما بعد پش د،یبگو يزیخواست چ یکردم که م حس

 :گفت. میهم فاصله گرفت از

 .شه یتنگ م جفتتون يدلم برا-

از  یکم يبا فاصله . قلبمان بود مانیبردن پ نیوقت از ب. راسل کاشت يگونه  يرو يآرام و دوستانه ا ي بوسه

 :میکرد چشیپ یورد کوتاه و ب يو شروع به زمزمه  میدست در دست هم داد. میستادیهم ا

 تو را نکیمن، ا مانیهم پ«-

 يکه با من بسته بود يبند عهد از
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 .آسوده باش و با باد برو. رهانم یم

 ».که قلبت در آرامش باشد باشد

آن هم . داد یشدنمان نم دهیبه د یتیکس اهم چیاما ه. میقصر جادو انجام ده اطینبود که وسط ح محتاطانه

 !شود یتنگ م شیدلم برا... انگس... بود دیقصر حواسشان به پادشاه جد نیساکن يکه همه  یوقت

جدا شده بود، حاال من و راسل به سمت  گرید مانیها ریمس. د و دوان دوان از ما دور شددست تکان دا یام

 ...هم به دنبال مادرش نیو امل میرفت یکردند م یم تمانیکه اعمالمان هدا یراه

 .دادند یم مویگاز زدن ل هیشب ییشدند و صدا یله م مانیپا ریبلند ز يها چمن

قاب عکس در  کیرا مثل  رشیانداختم و تصو رشینظ یب اطیحرکت نگاهم را به قصر و ح نیو در ح دمیچرخ

 يرا جد یطراح يهم که شده، درس ها يریتصو نیچن دنیکش يذهنم حفظ کردم و به خودم قول دادم، برا

 .رمیبگ

 .انداخته بودند هیسا نیزم يرو نجایها در ا وارید. میدیچیچپ و پشت قصر پ به

هنوز . را گرفته بود شیجا یسنگ واریاما د. برگردم و به قصر و مناظر پشت سرم نگاه کنم گرید کردم بار یسع

 .بود يگرید زیخودش آرامش بخش تر از هر چ نیتوانستم برق تاج انگس را تصور و تجسد کنم و ا یهم م

 !کت-

تونل سبز . افتدیهرگز اتفاق ب میکرد یکدام فکرش را نم چیکه ه يزیاز چ یشگفت. راسل شگفت زده بود يصدا

آن  ییراسل که در مقابل روشنا يباز هم صدا. مکان پر درخت را زدوده بود نیاز ا یقسمت يها هیسا ،یو نوران

 :دیبود به گوش رس زیناچ چهیدر

 .اگرچه مال من هم اونجا به قصد کشتنم اونجان. تو منتظر تر از مال منن ياونجا خانواده ! اول تو برو تو-

را  میبکنم، پا يخواهم چه کار یکه م نیمطمئن از ا. دمیکش رونیدست راسل ب نیفقط دستم را از ب. دمینخند

 .گذاشتم چهیبلند کردم و آرام، قدم به درون در

که به  یبعدش سکوت. بود ییایکتوریمختلف در سالن و يخانواده ها يکه متوجهش شدم، همهمه  يزیچ نیاول

 يبودند که رو ییپس از آن لبخندها و اخم ها. شدن به من داد رهیخودش را به خ يجا ،يطرز خجالت آور

 کی! گریبعد د کی درو  2014بودم و حاال در  1498در  شیپ ي قهیدق کی. آشنا شکل گرفتند يصورت ها

 .مگذراند یتک تک چهره ها را از نظر م يگناهکارانه ا شخندیو حاال با ن ختمیر یداشتم اشک م شیپ قهیدق
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البته که مثل . بعدش خود راسل بود. پرت شد نیزم يدانستم متعلق به راسل است، کنارم رو یکه م یپشت کوله

 .مستحکم قدم به درون زمان حال گذاشت یلیبلکه خ! اش پرت نشد یکوله پشت

داشته  ما، عادت يها لیفکر نکنم فک و فام. دمیور تر کش نیا چهیدر يراسل را گرفتم و او را از جلو دست

 .ندیبب ییقرون وسطا يباشند که هر روز مردم را در لباس ها

متفاوت هستم  شیسال پ کیگفت که آن قدر نسبت به  یشده ام، فقط حسم م یچه شکل قایدانستم دق ینم

 ییطال يها يرنگ با لبه دوز دیفکر کنم لباس سف. نگاهم کنند یتکان نینگاه بدون کوچکتر نیدو ج کیکه 

 .کار خودش را کرده بود

سالااام فک و «: میبزنم و بگو غیج ایدستم را باال ببرم و سالم کنم؟  یمثال با خوشحال م؟یدانستم چه بگو ینم

 ...آن ها باشـ ياز سو یمنتظر واکنش ای ؟»زمیعز لیفام

 !نیکاتر-

 !خواهر-

و محکم  دندیمرا همزمان در آغوش کش ها را گفت، فقط دو نفر نیا یچه کس نمیبب مینداشتم که نگاه کن زمان

دستم را محکم به دورشان حلقه کردم و  نا،یاز بلند شدن قد ر یو شگفت تشانیاز هو یبعد از آگاه. فشارم دادند

 :گفتم

 !من برگشتم خواهرا-

که محکم مرا محصور کرده بودند و فشارشان هر  میدست خواهرها. بودند ریدر آن لحظه وصف نا پذ احساساتم

 .کرد یم کیدادن فشار مضاعف به آن ها را تحر يرا برا یشد؛ احساسات هر کس یم شتریلحظه ب

گذاشت، به  یم شیشدنم پا پ داریب يشدم، برا یم رهیکه بر ساعت زنگدارم چ ییکه صبح ها یفیلط دستان

 .دورمان حلقه شدند

 !مامان-

 !زمیعز! اوه کت-

کرد نگاهش را از ما بدزدد تا احساس  یم یبود و سع ستادهیکه آنجا ا میدیراسل را د م،یخودمان که آمد به

 :گفت یموقع یب یمامان با بشاش. مینکن یناراحت

 ؟یکن یاونو به ما معرف يخوا ینم-
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دلم برات تنگ  زمیعز يوا میمثال بگ ست؟یاون ن یمعرف يبه جا یمامان، به نظرت االن موقع ابراز دلتنگ-

 ن؟یا هیشب يزیچ ایشده بود 

 .میدار يشتریناز و نوازش تو، وقت ب يبرا! کشه یعذاب م بهیغر کیاون داره مثل ! الیخیب. دخترکم-

کرد و از  میصورتم را در گردنش قا. که صاحبش پدرم بود، به دور کمرم حلقه شد ییمکالمه، دست ها نیب در

 :از دهانم خارج کنم يشتریو رطوبت ب ژنیاکسکردم موقع حرف زدن،  یعمد سع

 !خوشوقتم بابا دنتیاز د-

 !یبمون یینها يریگ میو منتظر تصم یبهتره ساکت ش-

 :باعث شد اشک در چشمم جمع شود نیبود؛ که هم یانداخت که انگس عصب یموقع ادیمرا به  لحنش

 ؟يریگ میچه تصم-

 .نینیب یاالن م-

 یحرف چیمشغول صحبت با آن ها شد و اجازه داد در خلوت با خانواده ام بدون ه. خانواده اش رفت شیپ راسل

 !میشو رهیخ گرید کیبه 

-کیدانستم که متعلق به فرد یشناختم و م یکه خوب آن را م ییصدا. انداز شد نیدر تاالر طن ییصدا

 :پدربزرگم است

 .ستندیبا گاهیمورگان در جا نیو کاتر وانزیها، راسل ا يدیتبع. دییگرد آ نیحاضر-

 نیبعد با چشمانم به دنبال راسل گشتم که حاال ب. پدربزرگ تکان دادم يبرا یاحوالپرس يرا به نشانه  سرم

 ادیفر. کرد یم یسخنران يا انهیبود و داشت با لبخند موذ ستادهیفرد موبور ا 1فرد مو قرمز و  3از  يخانواده ا

 :زدم

 .ایبدو ب! که يدیشن! راسل-

 .میدانستم که قرار است سرزنش شو یم! یچینداشتم، ه استرس

طعم . بودم شیسال پ کیبودم که  ستادهیا ییهمان جا ره،یخ ينگاه ها ریو من دوباره ز یآهن يپله ها همان

 .را انجام دادم یو طلسم عشق اشتباه دمیکه سرش کش یآور همان جام ادی. شد ادآوری میزنگ نقره برا

 يریش دیسف يقرمز با رگه ها يموها شانیکه دوتا يشد، افراد یم دهیمجمع د ياعضا نیب يا بهیغر فرادا

. دادند یدار راسل نم یمعن يدر مقابل لبخند ها یجواب چیکردند و ه یراسل را نگاه م زیآم دیرنگ داشتند و تهد

 :گفت یو با تبسم ناشفاف دیوبک زیم يرو گرید يجلب توجه جادوگر ها يپدربزرگ جام را سه بار برا
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 .سخنران مجمع، سخن بگو-

بار حدسم غلط  نیو شروع به صحبت کند، اما ا دیایب کیلرزان نزد يبودم که با دست و پا يگرید رمردیپ منتظر

 :سخنران قرار گرفت گاهیکه پدرم بود، در جا ياز آب در آمد و مرد

ورد  کیدو بار . يکار ها کرد یلیکه گذشت تو خ یسال کیدر ! وسیجن وسیاوا مورگان مات نیکاتر...خب-

جا  گهید زیچ هیخودتو  ،يکرد تی، جعل هو) هووو کردند تیجمع(يشد هیجادوگر سا هی ،يممنوعه روانجام داد

طبق محاسبات ما  ،يدخالت کرد عدب کی ي ندهیدر آ یقانون ریبه صورت غ ،يشد یپادشاه هیوارد دربار  ؛يزد

 کی یبه سرنگون ،یکشت ییتارو خودت تنها 6و  يبه قتل رسوند وانزیا يبا آقا یتا آدم رو به صورت شراکت 10

 ییبه کسا ،یقلب بست مانیدو پ ،يکرد قیمردمو به توطئه تشو ،يمانند سرنوشت کمک کرد دیحکومت شاه کل

 يبه قتل برا ؛يرو هم عوض کرد يا گهیلورنزو سرنوشت کشور د پرنسبا  داریبا د ،ياعتماد کرد دیکه نبا

 يدو بار مرد ،يخوند شیاصل ياز صاحبا ياجازه ا چیکتاب سرنوشت رو بدون ه ،يقدرتمند کمک کرد يمرد

و  ياما باالخره تو خوش شانس بود. تا ذکرشون کنم دهینم ياریکه ذهنم  يا گهید يزای، و چ...و... و... و 

تو آرمان شهر . میکن یچشم پوش ت،یو طلسم اشتباه دتیتبع يبه عالوه  زا،یچ نیه ما از تموم اک يدکر يکار

باشه که  ادتی نمیا! یکارا رو تکرار نکن نیکدوم از ا چیکه ه یو تمام مجازاتت بخشوده شد، به شرط یساخت

 .يگناه اعالم شد یمجمع ب شورتتو بعد از م. يایب نییپا یتون یم. کنم یافتخار نم يقاتل حرفه ا هیمن به 

هم با خشونت همراه  شیعادتش بود که محبت ها. شده بود بمیکوبنده از پدرم، نص يکلمه  نیچند دوباره

 !باشند

که به  یافع کیپدرم به مانند . نوبت راسل بود. آمدم نییسکو پا يراسل را لمس کردم و آرام از رو پشت

 :ه صحبت کردکند، به او نگاه و شروع ب یشکارش نگاه م

انجام  يادیز يسال گذشته کارها 4در . نداره نیاز کاتر یگناهانتون دست کم وانز،یا نیراسل بنجام يو آقا-

به صورت حقه بازانه وارد  ن،یکرد تیشما جعل هو...شده یدگیقبال به گناه ورد ممنوعه اتون رس. نیداد

و باعث  نیآب پرت کرد يتو تیانرو به خاطر عصب ریگیماه کی... نیداد رییسرشتتون رو تغ د،یشد یپادشاه

بار سوء قصد به  8 ن،یکرد دینفر رو به مرگ تهد 6 ن،یدیکتاب دزد 4سه تا از انگشتاش رو از دست بده،  نیشد

 نیخوند یم دیرو که نبا ییبدون اجازه کتاب ها ن،یکرد خودیدخالت ب ندهیدر آ ن،یمختلف کرد يجان آدم ها

رو سرنگون  یپادشاه ن،ینفر رو به صورت جداگانه به قتل رسوند 4ن و یبا شراکت کاتر نفر رو 10 ن،یخوند
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شما  یمجمع محل يدر هر صورت، اعضا. گهید يبلند باال ستیو چند تا ل نیآدمارو قانع به توطئه کرد ن،یکرد

 .نیایب نییپا گاهیاز جا نیتون یم. گرفتن دنتونیبه بخش میتصم

 يسکو يکردن پله ها از باال یبه باال زد و بدون ط يضربه ا شیبا مشت ها ،يروزیپ يبه نشانه  راسل

را باز کرد و منتظر شد من خودم را در آغوشش  شیدست ها. به سمتم آمد مایو مستق دیپر نییپا يریرجیج

 :بعد شروع به زمزمه در کنار گوشم کرد. پرتاب کنم

 هی ينصف عمرمونو تو ستیو الزم ن میما برگشت به لطف انگس و تالش هامون! میموفق شد. میما تونست-

ترسناك  لمیف هی يبرا نما،یس يقرار تو هیدم که تورو به  یقول م نیبعد از ا...کت. میبگذرون يتکنولوژ یب يجا

 یم ؟یفهم یم م،یهم رد و بدل کن باتکست عاشقانه  یکل میتون یم! میدار يفا يما االن وا! ببرم يسه بعد

 يوا! میش کیرو با هم شر میدیکه تازه خر ییو آهنگ ها میو هدفون به گوش بزن نمیکنار ساحل بش میتون

 !بزرگ يخدا

 !يوا-

 یب. فاصله گرفتند و شروع به تاب خوردن به اطراف کردند نیاز زم میکمرم را محکم گرفتند، پاها دستانش

 يدماغ سالم برا کیکرفتند،  یا فاصله نممتر از م 4متعجب، هرکدام حداقل  يشک اگر تمام آن جادوگر ها

 .دمماند، چون من تمام آن هارا با نوك کفشم شکسته بو ینم یکدامشان باق چیه

 :بگذارد نیپدرم باعث شد راسل مرا زم يصدا

 !يبهتره دست از چرخوندنش بردار! پسر، اون دختر منه یه-

 :شده ، گفت رهیشوکه به او خ یراسل اندک دیکه د بعد

 نیاز شانس خوبتونه که به چن نیبسازه و ا ایکس تاحاال نتونسته بود آرمان دن چیبهتون بگم که ه نویاومدم ا-

 .دیبه خودتون افتخار کن دیبا. نیرو به دست آورد يو کتاب مبدا جادوگر نیشد دیتبع یسال

از راسل که . ندیبنش یندلص کی يباال انداخت، دست تکان داد و رفت تا کنار مادرم رو مانیرا برا ابروانش

 :دمیکرد، پرس یدستش را داشت کم کم دور گردنم حلقه م

 دم؟یخانواده ات همونان که د-

 .کنه یو داره باهاش صحبت م ستادهیا بایمثال اون خواهرمه که کنار اون خانم ز. آره-

 .اسمش زوال ست! خواهرمه بایاون خانم ز-

 :زد یثیخب شخندین
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 !ییبایچه اسم ز-

 !یهست یچاپلوس واقع هیتو -

 .کنه یدل شکسته نگاهت م يکه اونجاس مثل عاشق ها ياون مرد! هاها-

 :بود يفقط کنجکاو. شد ینم دهید شیاز حسادت در صدا ياثر نیتر کوچک

 ؟یگ یم ویک-

 .ستادهیهمون که کنار بلورها ا-

فکر کردم که او  نیبه ا! ما بوده نیب يانگار که قبل از رفتنم رابطه ا. کرد یدلشکسته نگاهم م يادیز! آرون! اوه

فکر کردم که من اصال قرار نبود برگردم،  نیبعدش هم به ا! حرف ها نیدهد و از ا يخواست مرا فرار یم

 !جانانه یلیمخصوصا بعد از آن س

 !عشق رو اجرا کردم یاون همون پسره اس که روش طلسم اشتباه-

 !بگوپس  -

و پدرم را به ...یاز همان مددکاران اجتماع یکیکنم؟ به  تیچطور است که درموردش شکا. یلیدر مورد س و

وقت است که  یلیخ! کند تیشکا يگریاز د ستیقرار ن یکس. کنم یم یشوخ! الیخیمتهم کنم؟ ب يکودك آزار

 ! کنم تیکه به خاطرش شکا نیبه آن فکر هم نکرده ام، چه برسد به ا گرید

 است؟ نیاز ا ریگرفتم، غ یم دهیادبانه بود اگر او را ناد یب. آرون تکان دادم، يتا از انگشتانم را برا دو

 .سر تکان داد میهر صورت او هم با غم برا در

 :دیپرس زیآم طنتیمادرم ش. دمیرا د نایبرگشتم و مادرم و ر. ضربه از پشت به شانه ام زده شد چند

 ؟یکن یجوان رو به من معرف مرد نیا يخوا ینم-

 .راسله نیکه ا يدیفکر کنم فهم نا،یر. راسله نیمامان ا. مامانمه نیراسل، ا...خب-

 :دیپرس مامانم

 ه؟یو نسبتش با تو چ-

 :شد گفت یجذاب تر شدنش محسوب م ياز فاکتور ها یکیکه  يکرد و با لبخند یکوچک میتعظ راسل

 .خانوم مورگان میزوج هیما -

 :گفت شخندیبا ن نایر

 ؟ياومد رونیدهنده ات، ب يپسر فرار يپس باالخره از اون پوسته -
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 :بار گفتم سرزنش

 !نایر-

 !یهرچ-

 :و مادر همزمان خطاب به راسل گفتند نایر بعد

 !خوشبختم راسل تییاز آشنا-

با  نیچن نیه اباعث شد یکنجکاو بودم که چه موضوع. سرش به پچ پچ با خواهر راسل مشغول بود يادیز زوال

 رند؟یگرم بگ گرید کی

 :دمیراسل پرس از

 گن؟ یم یبه نظرت خواهرامون دارن با هم چ-

 .بهتر باشن زایچ نیا دنیفهم يفکر کنم دخترا، تو! دونم ینم-

 .روت اجرا کنم یدرست و حساب هیطلسم سا هیحرفتو بزن تا  زیآم نیلحن توه نیبا ا گهیبار د کی-

 .یرو ترك کن هیسا يجادو دیفکر کردم گفتن که با-

 !يریبم یافتیدم تا ب یروت انجام م دیورد سف هیکار بشم،  نیاگه مجبور به ا...و در ضمن! هرگز-

 گه؟ید یطلسم اشتباه هی ؟یخون مقاوم هیرفته تو  ادتی ؟یبش دیبازم تبع يخوا یم-

 !لعنت به تو راسل-

 !نکن نیمنو نفر! یلعنت -

 .داد یم ادیبرخورد با خانوما رو بهت  یبود و کم نجایکاش انگس ا-

که ما شروع  هیزیمشغول ادامه دادن چ گه،ید يایدن هیاز  گهید ينقطه  هیو  ستین نجایمتاسفم که اون ا-

 .میکرد

 :دادم هیرا به کتفش تک سرم

 .رو داره یزندگ نیچن اقتیاون ل. براش بدون دردسر تموم بشه زیهمه چ دوارمیام-

 !که هرگز به آرزوش نرسه دوارمیو ام...دوارمیام-

 ؟ییچه آرزو! یه-

دختر مثل تو  هیکه صاحب  نیا! رسه یبه نظر م چیساعت ه میتو، بعد از ن فیضع يحافظه  يکه برا ییآرزو-

 .بشه
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 يجادوگر نباشه تا بتونه دختر حایو ترج ارهیمتفاوت خوب به دست ب يبانو هیکه  دوارمیو ام دوارمیمنم ام-

 .ارهیب ایمثل من به دن يجادوگر

 :چند ضربه به پشتم زد و گفت راسل

 .رو از ما دارن يعاشقانه تر يانتظار حرف ها هیبق! تمومش کن! یه-

 !عاشقانه زد يحرف ها شهیبعدا هم م... ستیجاش ن نجایا-

+++++++ 

جا که  نیبود ا آمده. دیکش یآه.  18:55ساعت  2020نوامبر  8. مچ دستش چشم دوخت يرو میبه تقو نیکاتر

 کشد؟ یم يدانست که او در آخر تمام کار را به مسخره باز یم یبا آن مردك احمق چکار کند، وقت

را  ابانیخ يسنگ فرش ها انیآب جمع شده م ش،یبود و با چکمه ها ستادهیا ابانیکه کنار خ دیرا د یدخترک

 :دیوچک تر بود و پرساز خودش ک یرو کرد به دختر نوجوان که سه چهار سال. کرد یپخش م

  ؟یهست یتو هم منتظر کس-

 .بود که دخترك هم جادوگر است دهیهاله اش فهم از

مجمع تا ازشون در مورد  شیپدرم رفته پ) جادوگر است نیبود که کاتر دهیمشخصا دختر هم فهم... (اممم، نه-

 .کم استرس دارم هی جینتا دنیواسه فهم. بپرسه ییزایچ هی

 :اش زد يفول اچ د یبه ساعت مچ يضربه ا نیکاتر

اون رفته تا موضوع آزاد گذاشتن ! مجمعه ياز اعضا یکیالبته خودش هم . دوست پسرکله پوك منم اون جاس-

 .خاص رو به بحث بذاره يجادوگر ها یواسه بعض هیسا يجادو

 :دیدوستانه پرس یبا لحن دختر

شه، بحث  یمجمع آزادانه و در ملع خواص انجام م يادو تا از اعض ي لهیکه به وس يا هیسا يروزا، جادو نیا-

 .شده یداغ

 :کرد دییتا. از همان جادوگر هاست یکی نیدانست که خود کاتر ینم ییدختر مو طال. لبخند زد نیکاتر

 ق؟یرف ه،یاسمت چ. درسته-

 .میجا نقل مکان کرد نیتازه به ا. نیامل-

 :زنده شده بودند، پهن تر شد شیکه برا یبیاز خاطرات عج ی، ناش نیکاتر لبخند

 .یموفق بش يانجام بد يخوا یکه م يکار يتو دوارمیام. نمیمنم کاتر! نیخوشبختم، امل-
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 يچند متر يمرد مغز پوکش را از فاصله  يصدا» !یش یکه مطمئنا موفق م«: لب با خودش نجوا کرد ریز

 :دیشن

 .زنن یاونا همش ساز مخالف م! یلعنت-

 :به جانب به راسل نگاه کرد حق

 راسل؟  ،يکرد ریقدر د نیچرا ا-

راسل که  يبود، دست تکان داد و شانه به شانه  دهیصاف و اتو کش يفقط با موها ن،یکه همان امل نیامل يبرا

 .شده بود، به راه افتاد شهیغرغرو تر از هم

 یرا م شیچند سال هر وقت چشم ها نیبود که در ا يریهمان تصو ریهم فشار داد تصو يرا رو شیها پلک

 ...کرد یبست، بهش سالم م

 

 انیپا

1393/1/25 

 21:11 ساعت

 93/9/27 اینودهشت تیدر سا انیپا

 20:14 ساعت

 .آ ایمیک

 

 

 

  93 آذر  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  93 اسفند: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member227917.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member107173.html : طراح جلد

  /http://www.forum.98ia.com    :ناظر 
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