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 :طراحKliN 

 :کپیستKliN 

ای که در شب چهاردهم ماه آخر به روشنی دیده  در کشوری دورافتاده، مردمانی معتقد بودند که هفت ستاره
قرار بگیرند و ها اعتقاد داشتند زمانی که این هفت ستاره در یک خط  شوند، خاصیت جادویی دارند. آن می

آید، قدرتی  ی بزرگ نورانی دیده شوند، به کودکی که در آن شب به دنیا می به صورت یک ستاره

 .دهند العاده می خارق

ها، سه کودک به طور  شوند که در یکی از آن صدساله بار این هفت ستاره به یک خط می هر صدسال یک
ها، این هفت ستاره قدرتی به آن سه کودک  ق افسانهی مختلف شهر به دنیا آمدند. طب همزمان در سه نقطه

 .برد های عادی فراتر می ها را از انسان داد که آن

ها را با هم آشنا  شدن، روزگار آن با گذشت زمان و بزرگ -که یک دختر و دو پسر بودند-این سه کودک

 .ی قدرت دیگری شد کرد و هر یک متوجه

 ...آید هایی از الماسی با قدرت جاودانگی به میان می نهچیز به ظاهر عادیست تا اینکه نشا همه
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 *** 

 :بریانت

جا تاریک بود و فقط تعدادی شمع  خانه شدم. همه خاراندم، وارد سالن بزرگ کتاب را میدر اتاق را باز کردم و درحالی که چشم راستم 

ی سالن عبور  کشان راهم را به طرف چپ کج کردم و از داالن گوشه گرفت. خمیازه در گوشه و کنار سالن، تاریکی مطلق را از فضا می

کردم!  بودن چشمانم شک می تم ببینم. حتی گاهی به باز یا بستهتوانس کردم. تاریکی به حدی رسیده بود که جلوی پایم را نیز نمی

خاطر نپوشیدن کفش، خود را ناسزا گفتم و  زیر لب به  ام را به هوا برد. ناگهان پایم به چیزی برخورد کرد که درد ناشی از برخورد، ناله

را پیدا کنم. نفس عمیقی کشیدم و از روی کابینت چوبی،  باز آشپزخانه  دست به دیوار، به راهم ادامه دادم. در انتها توانستم در نیمه

ی آب که دیروز ظهر از چاه پرش کرده  اش قرار دادم و به طرف دبه شدن شمع، آن را در پایه شمع و کبریت را برداشتم. پس از روشن

 .ی پیش شد ای آب، چشمانم بازتر از لحظه بودم، رفتم. پس از خوردن جرعه

خانه خارج شدم و همان راه داالن را در پیش گرفتم. وقتی به اواسط راه رسیدم، متوجه همان شئ محکمی که با همان شمع از آشپز

رنگ بود. با  ای پایم با آن اصابت کرد، شدم. روی دو زانو نشستم و با دست چپ آن را بلند کردم. آن شی، کتابی قطور، با جلد قهوه

 :وار نام کتاب را خواندم کردن، غبار روی جلد را زدودم و زمزمه فوت

 !های کهن افسانه-

جا رهایش کرده بود؟ از جا بلند شدم و  ی تاسف تکان خورد. چه کسی این کتاب را بدون اطالع برداشته و سپس همین سرم به نشانه

ز کشیدم. نگاهم به ام درا به طرف اتاقم رفتم. وارد اتاق که شدم، کتاب و شمع را روی پاتختی چوبی قرار دادم و روی تخت قدیمی

 .کم خواب بر من چیره شد سقف بود که کم

شوند و هر  ی دیده شده در شب چهاردهم ماه آخر، به یک خط می مردم این شهر، معتقد هستند که هر صد سال یک بار هفت ستاره

اره به خط شدند و در همان کند. سی سال پیش، هفت ست کودکی که در آن شب به دنیا بیاید، قدرتی ماورای قدرت انسانی پیدا می

 .شب، سه کودک در نقاط مختلف شهر به دنیا آمدند

کند این است که چه خوب! قدرتی داشته  من، بریانت، یکی از آن سه کودک بودم. شاید اولین چیزی که به ذهن آدمیزاد خطور می

کودکی میان برادر و خواهرانم مشهود بود؛ به عالوه، گونه نیست. تفاوت من از همان  ها فاقد آن باشند؛ اما این باشی که دیگر انسان

سالگی رسیدم، پدرم من را طرد کرد و شایعه میان مردم افتاد که  تر از افراد دیگر بود. وقتی به سن پانزده پسر وزیر خیلی توی چشم

مردم کم نبودند. به همین سادگی نام  ترم بود. دوستان و رفقایش میان پسر کوچک وزیر بر اثر بیماری مرده است! این کار برادر بزرگ

 .آنکه به من حق انتخاب بدهند من را از تاریخ خط زدند؛ بی

تر بود؛ همین؟! نه،  اما تفاوت من با دیگران چه بود؟! اول از همه ظاهرم؛ موهایم به رنگ آبی دریا بود و چشمانم نیز از موهایم روشن

ی مردم به  کرد. وقتی که متوجه شدم همه زده می موضوع هر کسی را از من وحشت همین نبود؛ من قدرت کنترل آب را داشتم و این

کنند، مخفی شدم. سخت بود؛ اما سعی کردم مانند یک  محض فهمیدن این موضوع من را شیطان خطاب کرده و از من فرار می



 

 
 

4 

  
 الماس جاودانگی 

 نیلوفر حدادی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 .انسان عادی رفتار کنم

ز چوبی قرار دادم. هنوز خورشید به طور کامل خود را نشان نداده ساز خودم، کتری را از روی آتش برداشتم و روی می با چوب دست

شد را در لیوان استیل  کردم. آب جوشی که بخار از آن بلند می شدم و پیش از آمدن رئیس، در کتابخانه را باز می بود؛ اما باید بیدار می

دم. مقداری از یک نوع گیاه خوراکی که آن را خشک ریختم و روی میز چوبی قرار دادم. به طرف کابینت چرخیدم و در آن را باز کر

 .کرده بودم، برداشتم و داخل لیوان ریختم. وقتی رنگ داخل لیوان تغییر کرد، دستانم را دور لیوان حلقه کردم و به داخلش خیره شدم

ی  ساده که گاهی از دور مبارزه کردم. معلم نبودم؛ یک خدمتکار ی فنون رزمی کار می جا کار پیدا کنم، در مدرسه پیش از آنکه این

 .کردم تا رزم را یاد بگیرم کرد. البته بعضی از اوقات هم پنهانی تمرین می مربیان و شاگردان را تماشا می

کل با یکی از مربیان، با او مبارزه کردم و به پایش آسیب رساندم، از  جا، به من رزم را آموخت؛ اما وقتی برای کل پنج سال بودن در آن

 .جا اخراج شدم آن

 .ی کوچک آشپزخانه بیرون ریختم محتوای تلخ لیوان را نوشیدم و مابقی را از پنجره

گذاشتم،  به طرف اتاقم رفتم و کتابی را که شب گذشته در راهرو پیدا کردم همراه با کالهم برداشتم. درحالی که کاله را به سر می

اش را باز کردم و دو لنگه را  زرگ اصلی حرکت کردم. قفل بزرگ و طالییکتاب را روی پیشخوان مخصوص گذاشتم و به طرف در ب

ها رفت و آمد داشتند. چرخیدم و خواستم به طرف جایگاه مخصوص خودم بروم  ها و خیابان از هم گشودم. تعدادی زن و مرد در کوچه

 :که صدایی من را از حرکت بازداشت

 !امروز دیر کردی-

 :ی خندان دیدم. لبخندش را پاسخ دادم و گفتمبرگشتم و ویلیام را با لبان

 !خواب موندم-

 :ی بلند رفت؛ در همان حال گفت به داخل حرکت کرد و یک راست به طرف چهارپایه

 خبر بود؟ دیشب چه-

 :نفس عمیقی کشیدم و در جایگاه خود نشستم

 .خوابی ساده فقط یک بی  هیچی،-

شده را پس بیاورند، مرور کردم. ویلیام هر روز صبح پیش از  های بـرده قرار بود کتابدفتر مقابلم را باز کردم و اسامی که امروز 

 .کرد تا فضای کتابخانه تاریک نباشد های لوسترها را روشن می آمد و شمع جا می کنندگان، به این مراجعه

دختر، نگاهم روی اسمش چرخید: ملیکا زده، سرم را از روی دفتر بلند کرد. با دیدن صورت بور و کک و مکی  هایی شتاب صدای قدم

 .جونز

 :لبخندی بر لب آوردم و گفتم
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 !زود اومدی-

 :کتاب را تقریبا روی پیشخوان کوبید و گفت

 تو این کتاب رو خوندی؟-

 :گردن کشیدم و عنوان کتاب را دید زدم

 .آره، احتماال-

 :زده گفت هیجان

 .خوام جلد بعدیش رو هم ببرم این محشره! می-

ها پیدا کند. قلم پر را در مرکب فرو کردم تا نامش را خط بزنم. ویلیام مقابلم قرار  ترک کرد تا جلد بعدی کتاب را در قفسهمن را 

 :گرفت و گفت

 .کار من تموم شد-

 :ای بعد صدای بمی گفت و یک وری به پیشخوان تکیه زد. لحظه

 !خسته نباشی ویلیام-

 :تم. رئیس، که نامش نریمان بود، با دیدنم لبخندی زد. زودتر از او سالم کردم که پاسخ دادسرم را بلند کردم و همزمان از جا برخاس

 .صبح بخیر-

 :پس از آن به طرف دفتر کار خودش رفت. ویلیام چشم از در اتاقش گرفت و گفت

 ...خوایم بریم باالی تپه. گفتم اگه دوست داری بعداز ظهر با چند نفر می-

 :میان کالمش پریدم

 .ای داشته باشم ، ممنون. فکر نکنم عالقهنه-

 :ابرو در هم کشید

 !باشه، خداحافظ-

 .خانه خارج شد. سرم را به چپ و راست تکان دادم و مشغول کار خود شدم و از کتاب

گ واقع کردند. بیرون از شهر، جنگلی بزر شد و درختان و طبیعت جنگل بیشتر خودنمایی می ها کمتر می به طرف خارج شهر، ساختمان

هایی تخیلی از جادوگران  ی آن، قصه ها اقامت داشتند، خروج از شهر ممنوع بود. به دنباله جایی که گروه جادوگران در جنگل بود. از آن

توان تمام شهر را تماشا کرد. چند باری تنها به  ی جنگل ساخته شد. تپه، قسمتی از جنگل است که از نوک آن می و دنیای ناشناخته

ی من شوند و در چشم قرار  کند. دوست ندارم گیر جادوگران بیفتم یا اینکه مردم متوجه فتم؛ اما چند نفری جلب توجه میجا ر آن

 .بگیرم
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ام را خاراندم و آخرین اسم را در کاغذ کوچک یادداشت کردم. وقتی سرم را باال آوردم، چشم در چشم ملیکا شدم که با لبخندی  چانه

خواهد به زل زل  کرد. لبخندی کج تحویلش دادم و منتظر ماندم. وقتی متوجه شدم قصد ندارد حرفی بزند و می گشاده من را تماشا می

 :نگاه کردنش ادامه دهد، به ناچار گفتم

 !پیداش کردی؟-

 :ای کتاب میان دستانش را روی پیشخوان کوباند که از جا پریدم به گونه

 .آره، پیداش کردم-

 :ی کوتاهی کرد و گفت خنده

 !قشنگ نیست؟-

 :کنجکاو ابروهایم را باال بردم

 چی قشنگ نیست؟-

 :روی پیشخوان به طرف صورتم خم شد

 .عشق استفنی به لی لی دیگه-

 :ی من را دید، طلبکار گفت ی درهم رفته به ذهنم فشار آوردم تا آن دو شخصی را که نام برد، به خاطر بیاورم. زمانی که قیافه

 .رو میگمدارم داستان این کتاب -

 :حوصله سر تکان دادم بی

 !آهان، آره، خیلی قشنگه-

 :بیشتر خم شد و گفت

 تو تا آخر داستان رو خوندی؟-

 :بدون فکر گفتم

 !آره، احتماال-

 :تند گفت

 میره؟ تهش استفن می-

ای  چشمان سبز، موهای قهوهدانستم چه جوابی به او بدهم.  سرم را عقب کشیدم و به صورتش خیره ماندم. مغزم قفل کرده بود و نمی

 :اش را از نظر گذراندم و به ناچار گفتم و بینی کوفته

 !هر چی نویسنده صالح بدونه-

 :به آنی صورتش به قرمز گرایید و ابرو در هم کشید. از روی پیشخوان خودش را کنار کشید و با حرص گفت
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 .گردونم پس فردا کتاب رو برمی-

اش را نظاره کردم. ناراحتش  کوبید، کتابخانه را ترک کرد. با ابروهای باالرفته، جای خالی الن میو درحالی که پاهایش را به کف س

 .شد، چشم دوختم کم جمعیت در آن زیاد می ای که کم ای باال انداختم و به کتابخانه کردم؟! شانه

*** 

 «گذشته»

 :ارداد

دم. دو دستش را روی بازوهایم گذاشت و من را چرخاند. همزمان ترسیده چند قدم عقب رفتم و با نگرانی به صورت مادرم نگاه کر

 :هلم داد و فریاد زد

 !برو-

چند قدم رفتم؛ سرم را برگرداندم تا باری دیگر صورت مادرم را ببینم؛ اما به جای او، جمعیتی را دیدم که با شمشیر و چوب و مشعل 

 :ا بلند بودخراششان به هو دویدند و همزمان فریادهای گوش به طرفم می

 !شیطان-

 !نذارید فرار کنه-

 !اون باید بمیره-

آب دهانم را به سختی قورت دادم و با تمام توان شروع به دویدن کردم. با سرعتی که داشتم، چشمانم به سوزش افتاد. زمانی پاهایم 

رخت و شاخ و برگش مقابلم نبود. زنان دور خود چرخیدم؛ چیزی جز د نفس از حرکت ایستاد که در اعماق جنگل قرار داشتم. نفس

دستی میان موهایم کشیدم و مردد چند قدم جلو رفتم؛ اما برگشتم و راه دیگری را انتخاب کردم؛ ولی باز هم پشیمان شدم و سر جایم 

در دل شب پناه ایستادم. آب دهانم را قورت دادم و نگاهم را به آسمان دوختم. آفتاب رو به غروب کردن بود و من جایی را نداشتم تا 

 !گشتم به شهر؟! اگر قرار به برگشتن بود، چرا فرار کردم؟ رفتم؟! برمی بگیرم. کجا می

ی گوشم  عصبی و کالفه سرم را به طرفین تکان دادم و دوباره اطرافم را بررسی کردم. همان موقع، تیری از کنار گوشم گذشت و الله

 :. صدای زنانه، اما محکم و پر ابهتی گفتگفتم و در جا چرخیدم« آخی»را به سوزش انداخت. 

 !خوردن مساوی میشه با مرگت تکون نخور! تکون-

 :ترس سر تا پایم را در بر گرفت. قدمی عقب رفتم که فریاد زد

 !سر جات وایسا-

تیر قبل از رسیدن به  ی تیر کردم. آمد. به سرعت دستم را باال آوردم و آتشی را از انگشتانم روانه تیر بعدی را دیدم که به طرفم می

 !من، پودر شده بود



 

 
 

8 

  
 الماس جاودانگی 

 نیلوفر حدادی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

های درختان چرخاندم. وقتی صدای نیامد، برگشتم تا راه مخالف را در پیش بگیرم  چند قدم دیگر عقب رفتم و نگاهم را میان شاخه

تر جوانی که که صدای پرشی را از پشت سرم شنیدم. چند قدم دیگر فاصله گرفتم و رویم را به طرف صدا برگرداندم. با دیدن دخ

 :تر شد. دختر با صورتی درهم، چند قدم جلو آمد و گفت کمان به دست داشت، خیالم کمی راحت

 !تو کی هستی؟-

 :تهدیدکننده ادامه داد

 !از گروه ما که نیستی؛ جادوگری؛ نه؟-

 :قدمی عقب رفتم که تیر را به سرعت در کمان گذاشت و من را نشانه گرفت

 !تکون نخور-

 :لرزش در آن مشهود بود، گفتم با صدایی که

 ...رسوندن به کسی رو ن من قصد آسیب-

 :با حس خنکی چاقویی زیر گلویم، حرفم را از یاد بردم! دختر پوزخندی زد و گفت

 !طور ما هم همین-

*** 

 «حال»

 !زنم ها هی! دارم حرف می-

 :نفس عمیقی کشیدم و با لبخند کوچکی به طرفش برگشتم

 .افتادمیاد یه چیزی -

 :ای طلبکار گفت دست به سـ*ـینه و با قیافه

 یاد چی؟! یاد اینکه دیشب به من باختی و باید سه سکه به من بدی؟-

 :ابروهایم درهم شد

 !یعنی یادت نیست؟-

م. حتما اش که در فکر فرو رفته بود، نگاه کرد در همان حال، به طرف درخت سمت چپم رفتم و به آن تکیه زدم؛ زیر چشمی به قیافه

 .سعی داشت قرار، پیمان یا یادگاری را به خاطر آورد

 :پوزخندی زدم که گفت

 !چی رو یادم نیست؟-

ی درخت مقابلم ثابت ماند. به  نگاهی انداختم. سرم چرخید و چشمانم روی شاخه اش که چون عالمت سوال شده بود، نیم به قیافه
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 :آرامی گفتم

 !االی اون درخت به من تیر زدیده سال پیش، توی این نقطه، تو از ب-

 :کرد. لبخند کجی زد و گفت ی گوش چپم کشیده شد. زخمی نبود؛ اما جایش همچنان پایدار خودنمایی می دستم به الله

 !اومدی عرضه به نظر می قدر اون روز تنها و ترسو و بی آره، چه-

 :صورتم را درهم کردم و از کنارش گذشتم

 .بهتره برگردیم خونه-

 :ی کوتاهی کرد و به دنبالم راه افتاد خنده

 .من هنوز یادم نرفته سه سکه به من بدهکاری-

ی پر نور آسمان به  من یکی از سه کودکی هستم که سی سال پیش در شب چهاردهم ماه آخر به دنیا آمد. همان شبی که هفت ستاره

از جادو، قدرتی بود که به من بخشیده شد؛ اما این قدرت الجثه دیده شدند. استعداد استفاده  ی عظیم یک خط و به صورت یک ستاره

آید و حتی گاهی ممکن است  خیلی چیزها را از من گرفت و بالعکس چیزهای دیگری به من داد. هیچ آدم عادی جادوگر به دنیا نمی

سال بیشتر نداشتم، از  بیستها جایی ندارد. ده سال پیش، زمانی که  ی یک جادوگر، جادوگر نباشد! که در این صورت میان آن بچه

دید، کمک کرد تا فرار کنم. زمانی که در جنگل گیج و سرگردان  طرف مردم مورد حمله قرار گرفتم و مادرم که تنها من را متفاوت می

ری بود. تا ی جادوگ بودم، با مهسان، یکی از جادوگران فرقه آشنا شدم. این تنها راه برای آشنایی با دیگر جادوگران و ورود به فرقه

هایی را که پشت جادوگران بود شنیده بودم. من نیز خود را  داشته بودم؛ چون زمزمه قبل از روز فرار، قدرتم را از دیگران مخفی نگه

ی این تفاوتم شوند؛ اما ورود  پرتی ساده باعث شد تا همه متوجه پنداشتم. یک روز قبل از آن روز شوم، یک حواس ها می نزدیک به آن

 .رقه هم خالی از لطف نبود! آشنایی با وردها، تاریخ جادوگری و... باعث شد تا بیشتر با خودم آشنا شومبه ف

رنگی که به طور افقی به خط شده بودند، روبرو شدم. حرکت  شاخه و برگ مقابل صورتم را کنار زدم و در پس آن با چادرهای سیاه

 .رنگ از داخل چادرها خارج شدند و به طرفمان آمدند سیاههای  کردیم و وقتی نزدیک شدیم، دو سرباز با شنل

 :دو دستم را باال آوردم و گفتم

 !خیال، این چندمین باره؟ بی-

 :سرباز سمت راست، مچ دو دستم را گرفت و شانه باال انداخت

 !قانون، قانونه-

مانش ساطع شد و در نگاهم نشست. چشمانم ای از مردمک چش کننده ای نور سبزرنگ خیره حوصله در چشمانش خیره شدم، ثانیه بی

ی سرم، چند بار آن را به طرفین تکان  ی مسخره به سوزش افتاد و حس عجیبی در سرم پیچید. چشمانم را بستم و در مقابل سرگیجه

 :ای زد ام ضربه دادم. جرج به شانه



 

 
 

10 

  
 الماس جاودانگی 

 نیلوفر حدادی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 !بجنب اری! سوسول نباش-

 :دم. همزمان اخطارکننده گفتمای نثارش کر غره چشمانم را به سرعت باز کردم و چشم

 !ارداد-

 :دست مهسان دور بازویم حلقه شد و من را مجبور به حرکت کرد. وقتی از چادرها گذشتیم، مهسان زیر گوشم گفت

 !باید عادت کنی-

شده  ی حفاظت سال است که به خارج از منطقه کردم! بیش از پنج سرم را به عالمت نفی دو بار به چپ و راست تکان دادم. عادت نمی

شناختند!  سال آن نور مسخره را در چشمانم برای شناسایی شخصیتم انداختند! گویی من را نمی رفت و آمد دارم و هر روز این پنج

 .خواستم که عادت کنم توانستم و نمی نمی

پس از طردشدنم، تبدیل گرفت، پیش رویم بود. شهرکی که  های کوچک و بزرگ آن را در بر می ها و مغازه شهرک کوچکی که خانه

 .جا و جادوگران، مورد اطمینان نبودم گویم نسبتا؛ چرا که همچنان برای رئیس این ای نسبتا امن شد. می به خانه

تر که  تر کوبید. پسر بزرگ تر با خشم در گوش پسر بزرگ نگاهم به دو کودکی افتاد که مشغول دعوا با یکدیگر بودند. پسر کوچک

گام به عقب برداشت و میان دو دست کوچکش پرتوی قرمزرنگی را پدید آورد. ابروهایم در هم رفت که همان  عصبی شده بود، چند

 .تر ناسزا گفت تر به طرف پسرش دوید و به پسر بزرگ موقع مادر پسر کوچک

 !مهسان: هی

 :فترنگ مهسان دوختم. ابروهایش را باال برد و گ نگاهم را از آن صحنه گرفتم و به چشمان مشکی

 !تو فکری-

 .ها یاد میده خیلی دوست دارم بفهمم کی وردهای کشنده و خطرناک رو به بچه-

 :نفسم را که فوت کردم، مهسان جواب داد

 !هزارتا راه دارن برای یادگیری! تازه تو چرا ناراحتی؟-

 !این من نیستم که باید ناراحت بشم؛ تو باید ناراحت و نگران باشی-

چشمانش انداختم. سرش را چرخاند و به روبرو نگریست؛ اما جوابی نداد. دستش را از دور بازویم باز کرد و کمی از و نگاه معناداری به 

 :من فاصله گرفت. دو قدم که رفت، برگشت و گفت

 !صبر کن تا بیام-

است بگویم جادوگران، در ی خود حرکت کردم. مردم، یا بهتر  سرم را تکان دادم تا برود. وقتی رفت، راهم را کج و به طرف خانه

آمد. حتی با کمی دقت، وردهایی را  های کوچک و تنگ مشغول رفت و آمد بودند. گاهی صدای فریاد و گاهی صدای قهقهه می کوچه

کس جرأت پا نهادن  شد تشخیص داد. این شهر کوچک، در اعماق جنگل سیاه، جنگلی که هیچ شد، می که با صدای بلند خوانده می
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های عادی پوشیده بود و این خود امنیتی را برای جادوگران فراهم  ی انسان داشت، ساخته شده بود. شهری که از نظر همهدر آن را ن

 .کرد می

هایم برداشتم  شد نامش را گذاشت، اتاقی نسبتا بزرگ برای زندگی! شنل را از روی دوش در خانه را باز کردم و وارد شدم. خانه که نمی

ی اتاق بود، رفتم و رویش دراز کشیدم؛ با همان کفش و  ای که گوشه شده زان کردم. به طرف رخت خواب پهنلباسی آوی و به چوب

 .های بیرون. دست راست را بر روی پیشانی نهادم و در فکر فرو رفتم لباس

خیز شدم و چشمان  با فرودآمدن جسم سنگینی بر روی شکمم، حس کردم تمام محتوای آن به سمت دهانم هجوم آورد. با شتاب نیم

ام را باز کردم. با ابروهایی درهم به صورت گرد و پر از شیطنت روبرویم نگاه کردم. نیشخندی زد و دستان کوچکش را دور  بسته

 :گردنم حلقه کرد. کالفه گفتم

 !خواهرت بهت نگفته که پریدن روی شکم دیگران کار خوبی نیست؟-

 :جا ایستاده بود، نگاهی انداختم و گفتم به مهسان که آنسرش را چرخاند و به درگاه در چشم دوخت. 

 !خوای؟ چی می-

 :ی دستان مهیار، برادر مهسان، دور گردنم بیشتر شد حلقه

 !قول دادی-

 :نفسم را در صورتش فوت کردم

 !کدوم قول؟-

 :صورتش را جمع کرد و گفت

 !دهنت چه بویی میده-

 :ه صورتش چشم دوختم. ادامه دادیک تای ابروهایم را باال انداختم و طلبکار ب

 !قرار بود برام از اون چوب خوبا بیاری-

 .باشه، فقط از روم پاشو-

شده  ی دیگری به مهیار و سپس به مهسان انداختم و دست در کیف چرمی بسته از رویم به سرعت پا شد و کنار ایستاد. نگاه طلبکارانه

دم، دو چوب کلفت، اما کوتاه را خارج کردم و در دستان کوچک مهیار قرار دادم. کر به دور کمرم کردم. درحالی که زیر لب غرغر می

 :خوشحال و خندان به طرف بیرون دوید! زیر لب زمزمه کردم

 !شرت کم-

 :دوباره در جایم درازکش شدم که مهسان اعتراض کرد

 !جام من هنوز این  هی!-
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 !تونی بری خب می-

 .آره؛ ولی محض اطالع، باب کارت داره-

 :اش شد. پرسیدم نگاهم میخ نگاه جدی

 !چه خبر شده؟-

 :شانه باال انداخت

 .دونم نمی-

 .از جا بلند و درحال پوشیدن شنل، از خانه خارج شدم

ها  ی محافظت از شهرک و دیگر جادوگران را دارند. دو الی سه نفر از صبح تا روز بعدش در جنگل گروهی از جادوگران، وظیفه

جا را پیدا کنند. هر انسانی که توسط ما دستگیر شود، دو اتفاق برایش  ها نتوانند وارد جنگل شوند و راه این تا انساندهند  نگهبانی می

 .شود میرد، و یا موش آزمایشگاهی گروهی دیگر از جادوگران می افتد؛ یا در همان لحظه می می

شدن از طرف باب،  آورد؛ اما خواسته به چشمانم فشار می دیروز نوبت نگهبانی من و مهسان بود. خسته بودم و کمبود خواب نیز

شد. او دومین کسی بود که بعد از ورود  ی او انجام نمی ی دیگری بود. باب رئیس تمام جادوگران بود و هیچ کاری بدون اجازه مسئله

 .به جنگل با او مالقات کردم

 !د. بیشتر حکم مرکز فرماندهی را داشت تا خانهی باب بو تنها ساختمان بزرگی که در این شهرک وجود داشت، خانه

 :داد، به محض دیدنم گفت یکی از دو جادوگری که مقابل در خانه نگهبانی می

 !کردی ها دنبال بازی می هی اری، شنیدم دیروز تو جنگل با پروانه-

 :پیچیدای بعد صدای دوستش در گوشم  حرف از کنارش گذشتم. ثانیه ابروهایم را در هم کشیدم و بی

 !راف انگاری شنلت آتیش گرفته -

 :ی مهسان کنار گوشم شنیده شد و بعد از آن صدای فریاد رافائل بلند شد. صدای پر از خنده

 !کارت حرف نداشت-

پوزخندی زدم و از راهروهای سنگی گذشتم تا به در اتاق باب رسیدم. دو نگهبان مقابل در نزدیک و مشغول گشتنمان شدند. پس از 

 :نگهبان سمت چپی در را باز کرد و گفتآن، 

 .باب منتظرتونه-

حرف وارد اتاق بزرگ، اما تیره و تار شدم. پشت میز و روی صندلی چوبی، مرد میانسالی با موهای جوگندمی نشسته بود. باب پیپ  بی

صدا بر روی صندلی نشستم و به  ی اتاق اشاره کرد. بی ی لبش برداشت و با دست به صندلی گوشه دستش را از گوشه کوچک و خوش

دوختم. دقایقی به سکوت گذشت؛ سکوتی که باب تمام وقت به صورت من زل زده بود. مهسان های اتاق چشم  های شمع شعله
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 :ی آرامی به پایم زد. سوالی نگاهش کردم که باب گفت صدایش را پر سر و صدا صاف کرد و ضربه

 !خسته به نظر میای-

 !درست حدس زدی-

 :گفت حوصله این بار نگاهم را در چشمان سبزرنگش دوختم؛ جدی، اما بی

 !دونی؟ انگار چیزی از اخبار جدید نمی-

 :کنجکاو نگاهی به مهسان انداختم و سپس دوباره به صورت باب چشم دوختم

 !چه خبر شده؟-

ها را برداشت و درحالی که آن را به لبش  باب به دستش چرخی داد که سه فنجان چینی ظریف روی میز ظاهر شد. یکی از فنجان

 :کرد، گفت نزدیک می

 !خودتون پذیرایی کنید از-

ها را برداشت و  ی لبم را نپوشاندم و گذاشتم چون تیری به چشمانش فرو رود. مهسان با مکث از جا برخاست و فنجان پوزخند گوشه

 :دوباره کنارم قرار گرفت. گفتم

 مشکل چیه؟-

 :ای دوخت و با لحن سرد و صدای بمی گفت باب نگاهش را به نقطه

 !کشن دتا مزاحم توی جنگل سرک میچند وقتی هست که چن-

 :نگاهش در نگاهم نشست

 !گفتم شاید خبر داشته باشی-

 :رسید. چیزی که اصال خوب نبود! ابرو در هم کشیدم و گفتم لحنش تمسخرآمیز و تهدیدکننده به نظر می

 !من کسی رو تو جنگل ندیدم-

قدر سرد که دمای اتاق هم تا حدی کاهش  یش را سردتر کرد؛ آندستی را که فنجان در آن بود، مشت کرد که فنجان ناپدید شد. صدا

 :پیدا کرد

 !ها رو پیدا کنی تو باید اون مزاحم-

های شمع را حس کردم. بازوی راستم چنگ زده شد و صورتم در هم رفت. مهسان، همان چیزی را که  از گوشه چشم لرزش شعله

 :جا بلند شد و گفتحس کرده بودم، حس کرده بود. زودتر از من مهسان از 

 !جا کنیم و کت بسته میاریمشون این ها رو به زودی پیدا می اطاعت امر میشه. بهتون قول میدم اون-

 :با کرختی از جا بلند شدم که باب گفت
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 .از فردا ماموریتتون شروع میشه-

 :نگاهی به من کرد که گفتم نیم

 !بله-

 .آور فرار کردم انی پا چرخیدم و از آن فضای خفق به سرعت با پاشنه

گرفت، به طرف آلونک کوچکم رفتم. همان لحظه دست گرمی در دستم نشست و  هایم هر یک از دیگری پیشی می درحالی که قدم

 :صدای مهسان در گوشم پیچید

 !تر! تو خوبی؟ آروم-

 :ای بایستم، گفتم بدون آن که لحظه

 !خوابم میاد؛ همین-

 :هایم قرار گرفت و گفت شدم. دو دست مهسان بر روی گونهشدن دستم، مجبور به توقف  با کشیده

 !چیزی نیست؛ باب قصد نداره آزارت بده؛ مطمئن باش-

 :لبخندی زد و گفت

 آروم باش! خب؟-

 .حرف، تنها سرم را به عالمت تائید تکان دادم بی

*** 

 :تایگرس

زدم و از  نفس می هایم شدم. نفس ل بستن بند چکمهچکیدند، روی اولین پله نشستم و مشغو درحالی که قطرات عرق از صورتم می

 :زد. با بستن آخرین گره، نفسم را به بیرون فوت کردم که صدایی گفت ی دقایق پیش، ضربان قلبم تند می مبارزه

 استاد؟-

 :سرم باال رفت و نگاهم روی صورت گرد و تپلی پسرک نشست

 چی شده؟-

 :ای اشاره کرد چرخید و به نقطه

 !اینکه صدمه دیده کیهان مثل-

ی مورد نظر چشم دوختم. با دیدن پسرک پرادعا که در مبارزه از من شکست خورده  با ابروهایی در هم و چشمانی ریزشده، به نقطه

 :بود، همزمان دو اتفاق افتاد؛ ابتدا حس پیروزی را در وجودم حس کردم و سپس آن صحنه، من را به ده سال پیش پرتاب کرد

*** 
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 «گذشته»

 !چی شد؟! از مبارزه با یه خدمتکار ترسیدی؟-

ای به مقصد گردنش زدم. او که انگار انتظار  عصبی چشمم را در حدقه چرخاندم، سپس با یک حرکت سریع چرخیدم و با پا ضربه

د تا درسی کر ی لبش بود که من را حسابی تحـریـ*ک می حرکتم را داشت، جا خالی داد و گارد گرفت. پوزخند اعصاب خردکنی گوشه

 !درست و حسابی به او بدهم

قدری به توانایی رزم خود اعتماد  با دست راستش اشاره کرد که حمله کنم. چشمانم از تعجب گرد شد. یعنی این پسر خدمتکار آن

 !کرد؟ گونه گستاخانه در برابر استاد رزمی قد علم می داشت که این

شدم. او  داد، بیشتر متعجب می به سرعت حمله کردم. با هر حرکت که جاخالی میهایم بیرون زد و من  ناخودآگاه غرشی از میان لب

کرد؟! مشتم را به سمت صورتش بردم که مچ دستم را گرفت و  ای می گونه حرفه وقت رزم کار نکرده بود، پس چه چیزی او را این هیچ

 :پیچاند. چرخیدم و پشت به او شدم. صورتش کنار صورتم قرار گرفت

 !شد استاد؟! دیگه حرفی برای گفتن نداری؟خب؟ چی -

یافت. به طوری که آخر کنترلم از دستم خارج شد و غرش ببر را سر دادم. چشمان  هایم جریان می خشم هر لحظه بیشتر در رگ

اصله گرفت رنگ به دورم شروع به چرخیدن کرد. بریانت متعجب و ترسیده چند گام از من ف ای ام درخشید و نورهای زرد و قهوه عسلی

ور شدم. با قدرتی دو برابر مشغول مبارزه  اش به من نگریست. چرخشی در جایم زدم و سپس به طرفش حمله و با چشمان گردشده

اش او را به دیوار کوبیدم، خسته و شاید هم ترسیده به  شدم و چند بار به سر و شکمش ضربه زدم؛ در آخر وقتی با لگدی بر سـ*ـینه

کردن روی او بیشتر از هر چیزی برایم اهمیت داشت. با شتاب فریادی زدم و  خواستم به عواقبش فکر کنم؛ کم من چشم دوخت. نمی

به طرفش دویدم. او به سرعت، با چشمانی گردشده، اول به من و سپس به زیر پاهایم نگاه کرد. نفهمیدم چه شد که ناگهان پایم بر 

 .ام بلند شد با زمین سنگی و سفت برخورد کرد، درد زیادی در آن پیچید و صدای ناله روی مایعی لیز خورد و کله پا شدم. وقتی سرم

بعدها فهمیدم که او یکی دیگر از سه کودکی بود که در یک خط شدن ستارگان شانس در شب چهاردهم ماه آخر به دنیا آمده بود و با 

 !استم با استفاده از قدرت ببر او را شکست دهمخو گونه که من می استفاده از قدرت آب من را شکست داده بود؛ همان

ی شاگردان و مربیان دور من حلقه زدند. درست است که او تنبیه و اخراج شد؛ اما پیروزی آن مبارزه چیزی بود که نتوانسته بودم  همه

 .دستش بیاورم با کارکردن دوازده سال رزم، به

*** 

 «حال»

 :با پوزخندی از جا برخاستم و گفتم

 !چشه؟ حاال-
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 :پسرک تپل جواب داد

 .انگاری پاش پیچ خورده-

فشرد، رفتم. مقابلش روی دو پا نشستم و با تحقیر، سر تا پایش را  کرد و مچ پای راستش را می حرف، به طرف کیهان که ناله می بی

 :کننده گفتم برانداز کردم. نگاهی از خشم به من انداخت و خواست دهان باز کند که توبیخ

 !قبل از بازکردن دهنت، نگاه کنی کی جلوتهبهتره -

 :سرم را کج کردم و ادامه دادم

 !این هم میشه یه تنبیه تا یادت بمونه با استادت زورآزمایی نکنی  به هر حال،-

 :اش به دو دستیارم گفتم شده از جا بلند شدم و بدون برداشتن چشمانم از صورت سرخ

 .ببریدش پیش کتی-

گ و ایوان سنگی گذشتم. از اتاق وسایل عبور کردم و وارد راهروی سمت چپ شدم. انتهای راهرو، اتاق نسبتا چرخیدم و از حیاط بزر

 .شد بزرگی قرار داشت که بیش از نیمی از لحظات من را شامل می

هایم را باز  چکمهی اتاق رفتم و روی آن نشستم. با خستگی بند  هایی آهسته به طرف تخت گوشه در اتاق را پشت سرم بستم و با قدم

کشیدم، از جا بلند شدم که چند تقه به در خورد. با صدای خشداری  های عمیق می کردم و آن را از پایم در آوردم. درحالی که نفس

 :گفتم

 !کیه؟-

 :ای بلند از الی آن پدیدار شد الی در باز شد و سر دختری با موهای قهوه

 !سالم-

 !اه! تویی-

 :ی اتاق ایستادم. کیانا وارد اتاق شد و در را بست ی خنک اتاق حرکت کردم و مقابل تنها آینهها با پای برهنه روی سنگ

 !تر از دیروز هر روز، خشن-

 :ابروهایم در هم رفت و گفتم

 .تقصیر خودش بود-

 :کیانا به در تکیه داد و گفت

 !العمل داشته باشی یه عکس کردم که تو مجبور نیستی برای هر عملی، دونی؟ داشتم به این فکر می اوم، می-

 :ی تهدیدآمیز، به کیانا چشم دوختم. شانه باال انداخت و گفت هایم بیرون زد و با چشمان ریزشده ناخودآگاه غرشی از میان دندان

 .جا کنی ی اون شکست رو با خودت جابه تونی تا ابد خاطره دونی؛ ولی نمی خودت می-
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 :و گفتم ی خود در آینه دوختم نگاهم را به چهره

 .کنم؛ تا اینکه یه روز اون لعنتی رو پیدا کنم و انتقام اون شکست رو بگیرم تونم و این کار رو هم می چرا! می-

 :دستمال کوچک سفیدرنگ را از مقابل آینه چنگ زدم و روی سرم گذاشتم، در همان حال ادامه دادم

 .فراموشی سپرده بشه ذارم اون خاطره تو اعماق ذهنم به اون موقع راحت میشم و می-

رنگم را که از  کیانا کالفه نفسش را به بیرون فوت کرد و زیر لب چیزی گفت. دو سر دستمال را زیر گردنم گره زدم و موهای نارنجی

 :رنگم را روی سر گذاشتم که گفت دستمال بیرون زده بود، بافتم. کاله پسرانه و مشکی

 !کنه ی، از تدریس منعت میاِدی گفت که اگه نتونی خشمت رو کنترل کن-

هایم را بر هم  های گردنم را شنیدم. حرفی برای زدن نداشتم؛ تنها دندان قدر سریع به طرفش چرخید که حتی صدای استخوان سرم آن

 :ساییدم. دو دستش را باال برد و گفت

 !تقصیر خودته-

گفتنش بلند شد. شلوار « نچ»گشادم را در آوردم. صدای  ای و سفیدرنگ هایم تند شده بود، چرخیدم و شلوار پارچه درحالی که نفس

 :کردم، گفتم هایم را به پا می رنگی را به تن کردم و سپس روی تخت نشستم. درحالی که چکمه جذب و تنگ مشکی

 .تونه همچین کاری کنه به اِدی بگو نمی-

 :بند را محکم کشیدم و سرم را باال بردم

 .تونه من رو از این کار منع کنه کنم و اون هم نمی ادب میمن شاگردهای سرکش و گستاخم رو -

 :وقتی کارم تمام شد، از جا بلند شدم و گفتم

 !مثل اینکه یه چیزی هم بدهکار شدم-

ی  پیراهن گشاد و سفیدرنگ را از چوب لباسی برداشتم و با کنارزدن کیانا از اتاق بیرون رفتم. در همان حال که به طرف محوطه

 .هایش را بستم رفتم، پیراهن را تن کردم و دکمه می بزرگ مدرسه

هایی در  ی کاله را که پایین کشیدم، صدای قدم شد. لبه حیاط نسبتا خلوت بود؛ اما تک و توک چند پسر در گوشه و کنار آن دیده می

 :گوشم پیچید

 !هی! وایسا-

 :ار گرفت و گفتی خود کردم و سرجایم ایستادم. کیانا مقابلم قر نگاهی به تیپ پسرانه

 !کجا داری میری این وقت روز؟-

 :ای باال انداختم و گفتم شانه

 .میرم یه دوری بزنم-
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 :اش زدم و از او گذشتم ای به شانه تنه

 .و شاید هم خشمم رو کنترل کنم-

را محکم به بیرون  ی لبم نشست و از در بزرگ خروجی مدرسه خارج شدم. با دیدن جمعیتی که در تردد بودند، نفسم پوزخندی گوشه

 .فوت کردم. از سمت چپ به راه افتادم و سرم را پایین انداختم

 .شان طرد شدند کرد؛ انگار نه انگار که زمانی سه کودک عجیب از خانواده چیز عادی بود و روزمرگی خودش را طی می همه

دید، مرا پشت در این مدرسه رها کرد و رفت؛ مهر که تا تغییرات من را  هیچ تصویری از پدرم در ذهن نداشتم؛ تنها مادری بی

کرد و نوری که  زد، چشمانی که در تاریکی شب شروع به درخشیدن می های نیشی که حتی گاهی بدون احتیار من بیرون می دندان

نداشتم؛ اما  خو تبدیل کند! سه سال بیشتر توانست به راحتی جسم فیزیکی من را به یک ببر درنده گرفت و می اطرافم را در بر می

 .شد و از چشمانی که از همان کودکی خشم در آن نهفته بود هایی که تیز می ترسد؛ از دندان فهمیدم که مادرم از من می می

اش گذشتم و پشت اولین میز خالی نشستم. دو دستم را سفت روی  ترین غذاخوری در مسیرم برخوردم، از در ورودی وقتی به نزدیک

 :دایم را کلفت کردممیز گره زدم و کمی ص

 !آی پسر! گوشت کبابی با نوشیدنی-

 :پیش خدمتکار غذاخوری که جلوی دیگ ایستاده بود، نگاهی به من کرد و گفت

 .همین االن؛ سه سکه میشه-

 .های روی میز چشم دوختم نفسم بار دیگر به بیرون فوت شد و به ترک

سیده پشت در مدرسه پیدا کرد، من را به داخل راه داد، بزرگم کرد و برای اِدی، مدیر مدرسه، کسی بود که وقتی من را گریان و تر

ی خودم برایم زحمت کشید. اِدی برعکس مادرم،  ی یک ناپدری که حتی بیشتر از خانواده دفاع از خودم، به من رزم را آموخت! نمونه

 .ل کنم و به وقت مناسب از آن استفاده کنمطور بتوانم قدرت ببر را کنتر بودنم مشکلی نداشت؛ بلکه یاد داد چه با عجیب

بایست با پیراهنی بلند و دامنی  پذیرد. تمام دختران می تر، متوجه شدم این جامعه دختری مثل من را نمی تر شدم و فهمیده وقتی بزرگ

نی که تمام وقت سرم در مبارزه ی شهرند! اما من... م پفی در شهر بگردند؛ اگر کاله و یا شالی نیز بر سر بگذارند، دختران شایسته پف

 .ها نداشتم و جنگیدن بود، وقتی برای این دخترانگی

عالوه در این جامعه، دختران حق یادگیری رزم را نداشتند؛ یعنی هر دختری که بخواهد بجنگد و جنگیدن یاد بگیرد، از نظر دیگران  به

 .ر نباشمطردشده است؛ به همین خاطر تصمیم گرفتم دیگر در این جامعه دخت

زد، و ظرف نوشیدنی در مقابلم، سرم را کمی باال آوردم و به  شده چشمک می های کباب ای که درونش گوشت با قرارگرفتن کاسه

شده  داده ریختم، با همان صدای تغییر اش می پسرک نگاه کردم. سه سکه از جیب شلوارم خارج کردم و درحالی که کف دست درازشده

 :گفتم
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 !به سالمت-

ها شدم. صدای صحبت و قهقهه از هر طرف به گوش  بودنشان شک نداشتم، مشغول خوردن گوشت هایی که در کثیف همان دستبا 

کوبیدند و یکدیگر را به سخره  گنده و سیبیلویی که روی میز می رسید. اکثر افراد داخل غذاخوری، مرد بودند. مردهای شکم می

جا نوشیدنی ملس را سر کشیدم. به آرامی از جا بلند  ای نداشت، یک مانده سوخته باقی گرفتند. وقتی کاسه خالی شد و جز روغن می

 !زد اش، حال آدم را به هم می نرفته شدم و از غذاخوری خارج شدم؛ جایی که حتی بوی گند مردان حمام

*** 

 :بریانت

تعدادی کتاب را با دست دیگرم نگه داشته بودم، با صورتی متفکر، نگاهی به جلد و نام کتاب انداختم. سپس درحالی که به سختی 

کتاب را در جای خود قرار دادم. سرم چرخید و نگاهم روی جلد کتاب بعدی نشست. این یکی موضوعش تاریخی بود. به ناچار 

م کتاب، آن را ها خارج و وارد ردیف بعدی شدم. چند قدم که رفتم، از حرکت ایستادم و با نگاهی به نا چرخیدم و از آن ردیف قفسه

ی پایینی قرار دادم که با صدایی، متعجب سرم را به عقب  اش کردم. نفسم را به بیرون فوت کردم و کتاب بعدی را در قفسه وارد قفسه

 :چرخاندم

 !خسته نباشی-

 :لبخندی بر روی لبم نقش بست

 !سالم-

 :ی بزرگ برداشت و به طرفم آمد اش را از قفسه تکیه

 .مزاحمت شدم مثل اینکه دیر وقت-

 :ها حرکت کرد. به دنبالش به راه افتادم و گفتم ی درون دستم را گرفت و در امتداد قفسه دو کتاب باقی مانده

 !کنی پسر؟ جا چیکار می این-

 :ها در آن قرار داد های سمت راست ایست کرد و یکی از کتاب مقابل قفسه

 .اومدم ببینم پسر وزیر در چه حاله-

 :کرار کردمپوزخندی زدم و ت

 !پسر وزیر؟-

 :ها حرکت کردم آخرین کتاب را از دستش قاپیدم و به طرف آخرین ردیف قفسه

 جا؟ نگفتی، برای چی اومدی این-

 :همان جا ایستاد و صدایش را باال برد تا به گوش من برسد
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 !اون علمیه نه داستانی-

 :ای زدم اش ضربه گذشتم، به شانه ینفس عمیقی کشیدم و کالفه در جا چرخیدم. درحالی که از کنارش م

 !کنی؟ جا چیکار می این-

 :سرش همراه با من چرخید

 !اومدم ببینمت؛ همین-

های دیگر گذاشتم. بدون آن که به او نگاه کنم، به طرف پیشخوان رفتم و پشتش،  ای ایستادم و کتاب را بین کتاب مقابل قفسه

 :فتام نشستم. نزدیک پیشخوان شد و گ سرجای همیشگی

 !االن مثال قهری که یه ماه سراغت نیومدم؟-

 :ای باال انداختم شانه

 !نه! به هرحال افراد سلطنتی رو نمیشه زیاد مالقات کرد-

 :ای آرام به سرم زد ضربه

 .هی! لوس نشو؛ پاشو بریم بیرون یه چرخی بزنیم-

 :داد انداختم های بزرگ سالن که بیرون را نشان می نگاهی به پنجره

 !زنه ها پر نمی وقت شب؟ پرنده هم تو کوچهاین -

 :روی پیشخوان خم شد

 .جا نشستن خسته شدی. کسی هم که االن نمیاد کتابخونه، پس پاشو بریم مطمئنم تو هم از این-

ای، موهای مشکی، پوستی گندمی و بینی کشیده و لبخندی که بیشتر مواقع گرم و مهربان  به صورتش چشم دوختم؛ چشمان قهوه

 .بود

 :در بزرگ را بستم که دستم کشیده شد

 .زود باش دیگه مرد-

های خاموش دوختم. سکوت عجیبی سطح  هایم را تند کردم تا با او همگام شوم. نفسم را به بیرون فوت کردم و نگاهم را به خانه قدم

 .کرد شهر را فرا گرفته بود. در نبش هر کوچه مشعلی قرار داشت و راه را روشن می

هایی که سبز خیلی پررنگ مایل به سیاه  ی جنگلی آن توقف کردیم. به آرامی روی چمن از شهر خارج شدیم و در حاشیهدر سکوت 

 .کرد ای که نورهای زردرنگ، نقاطی از آن را روشن می برویم چشم دوختم؛ منظره ی تیره و تاریک رو شد، نشستم و به منظره دیده می

 :بردم، گفتم ام فرو می سرم کشید. معترض درحالی که دستم را در موهای آشفته کنارم نشست و در حرکتی کالهم را از

 !کنی؟ هی! چیکار می-
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 :ای کرد و گفت خنده

 .دلم برای موهای آبیت تنگ شده بود-

 :سعی کردم کاله را پس بگیرم که به سرعت زیرش گذاشت و رویش نشست

 .تری؛ االن که کسی این اطراف نیست جوری خوشگل همین-

 :ای نگذشت که دستش را میان موهایم فرو برد و زیر لب گفت سرم را به طرفین تکان دادم و جوابی ندادم. ثانیه

 !کله آبی-

 :دو تای ابروهایم باال رفت و وقتی اعتراضش بلند شد، لبخندی روی لبم نشست

 !اَه! لعنتی-

 :چپ نگاهم کرد که گفتم س شده بود. چپکردن دست خیسش شد که به هنگام فروکردن در موهایم خی و مشغول خشک

 !حقت بود-

 :ای باال انداختم و ادامه دادم شانه

 !خب، نگفتی؟-

 !چی رو؟-

 :به صورت سفیدش چشم دوختم

 .توضیحت برای غیبت یک ماهه-

 :هایم خیره شد. پرسشی نگاهش کردم که گفت ی گفت و به چشم«آهان»

 .درگیر کارهای بابا بودم-

 :اال انداختم ادامه دادابروهایم را که ب

 .ی قسمت غربی کشور خواد حکم صادر کنه که بشم فرمانده می-

 :سرش را چند بار تکان داد

 .آمیز نمیاد هاش به نظر موفقیت جا برم؛ ولی خب... تالش که اگه موفق بشه، این یعنی اینکه من باید از این-

 خب؟-

 !خب؟-

 !ارهای بابات؟خوای بگی یک ماه غیبت زد برای ک تو که نمی-

ای که بعضی نقاطش در  ی سیاهی رسیدم؛ هاله ای خیره شد. نگاهش را دنبال کردم و به هاله نفسش را به بیرون فوت کرد و به نقطه

اش نمایان بود؛ قصر! جایی که بیشتر از ده سال بود از همین منظره تماشایش کرده  نور غرق بود و از همین فاصله ابهت سلطنتی
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ام  ی لبم نقش بست که به شانه اختیار گوشه که من را در آن کشته بودند و مراسم خاکسپاری گرفته بودند. پوزخندی بی بودم؛ جایی

 :زد

 !طوری نباش هی! بِری... این-

 .لطفا اسم من رو کامل صدا بزن-

 :هایش نگاه کردم که گفت به چشم

 .این مدل اصال بهت نمیاد-

 :گنگ نگاهش کردم که توضیح داد

 !ین مدل تلخ و تو هم؛ تو فقط باید لبخند بزنی و آزار برسونیا-

ی یک توپ جنگی خیس  لبخند موذیانه ای روی لبم نقش بست. به ثانیه نکشید که فریاد زد و از جایش برخاست. پشتش، به اندازه

 :شده بود. نیشخندی که زدم، غرولندکنان گفت

 !اشتباه کردم؛ خوب شد؟-

 :اهمیت گفتم خت. بیو با حرص به من چشم دو

 نگفتی؟ برای چی نبودی؟-

 :کمی طول کشید تا با من من بگوید

 .درگیر مراسم خواستگاری و ازدواج بودم-

 :خوشحال گفتم

 !آوردی؟ تبریک میگم! برای این موش مرده بازی در می  هی پسر!-

 :طرف دیگرم، با شک و تردید نشست و گفت

 ...تبریک برای چی؟! ازدواج من نبود که-

 !پس چی؟-

 :نفسش را به بیرون فوت کرد

 !خواستگاری برادر تو بود-

ی صورتش شدم. نگاهش را از من دزدید و به زمین دوخت. آب دهانم را به  هایم خشک شد. چند ثانیه در سکوت خیره خنده روی لب

 .سختی فرو دادم و به روبرو خیره شدم

 :قبل گفتم ی بحث ای برای ادامه پس از چند لحظه بدون عالقه

 !امیدوارم دیگه دلت نخواد یهویی غیبت بزنه؛ چون به شخصه بعدش دیگه دوستی به نام جولیان ندارم-
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 :بغض گیرکرده وسط گلویم را فرو دادم و از جا بلند شدم

 .شبه و این اطراف اصال امن نیست حاال پاشو برگردیم. نیمه-

 :هم نخورده بود، بیندازم؛ به راه افتادم. صدای معترضش در گوشم نشست بدون آنکه برگردم و نگاهی به او که از جایش تکان

 !کنی؟! از خانوادت؟ از چی فرار می-

 :ام منفجر شد. با عصبانیت در جا چرخیدم و صدایم را باال بردم به جای بغض، خشم فروخورده

بودنم من رو کشتن و  خاطر عجیب که اون زمان به ای زنی؟! همون خانواده خانواده؟! میشه دقیقا بپرسم از کدوم خانواده حرف می-

 !دارن؟ ای که برای آبروی سلطنتیشون حاضر نشدن پسر عجیب غریبشون رو نگه دفنم کردن؟! همون خانواده

 :تر رفتم چند گام برداشتم و نزدیک

 !ی من وقتی پونزده سالم بود، مردن محض اطالعت خانواده-

 :از جایش بلند شد و گفت

 ...رتـاون براد-

 :ی حرفش صدایم باالتر رفت برای قطع ادامه

دونست من عاشق دیانام و بعد از رفتن من بهش نزدیک شد، اسم برادر رو  من برادری ندارم! تو هم حق نداری روی پسری که می-

 !بذاری

 :تری ادامه دادم اش رفت و با صدای پایین دستم به یقه

 !تی گند نزن بهشاسم برادر ارزشمنده، مقدسه! به این راح-

 :دستم شل شد و صدایم تحلیل رفت

 .تو برادر منی، نه اون نامرد-

 :نگاهش لرزید و لبانش به هم فشرده شد. دستش را دور مچ دستم گذاشت و گفت

 !حق با توئه؛ من رو ببخش-

میان درختان خیره شدم. نفس عمیقی اش گذاشتم و به سیاهی شب در  ام را روی شانه اش بودم. چانه ای بعد در آغـ*ـوش مردانه ثانیه

شدن حرکتی  آورد، بیرون فرستادم؛ اما این خیال آسوده با متوجه چه بر قلبم فشار می ی آن کشیدم و آن را با خیالی آسوده از تخلیه

 .میان درختان، خیلی زود به پایان رسید

 :از جولیان فاصله گرفتم و گفتم

 .جا خطرناکه! باید بریم این  زود باش!-

 :برگشت و نگاهی به درختان سر به فلک کشیده انداخت و گفت
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 !بریم-

 :هایی بلند به طرف داخل شهر حرکت کردیم. وقتی به کتابخانه رسیدیم، جولیان کالهم را نامرتب بر روی سرم گذاشت و گفت با گام

 .شب خوبی بود-

 :کلید در کتابخانه را از جیبم خارج کردم و گفتم

 .وجود نحس تو خیلی؛ مخصوصا با-

اش نگاه کردم. سرم را پایین انداختم و خواستم کلید را در قفل فرو ببرم که متوجه شدم در باز  با لبخندی کج به چشمان ریزشده

تاریک کتابخانه چشم دوختم. نگاهی با جولیان رد و بدل کردم و وارد  است. با شک و تردید در را کامل باز کردم و به فضای نیمه

گشت. جولیان پشت سرم آمد و کنارم  ای می ای از موجود جنبده چرخید و دنبال حرکت و نشانه هم با سرعت به اطراف میشدم. نگا

 :قرار گرفت. با صدای بلندی گفتم

 !جاست؟ کی این-

 :کنان گفت پچ جولیان به بازویم زد و پچ

 ...یشـفهمه تو اومدی بعد یه جا قایم م جوری داد بزنی که! می نه! نباید این-

 :دستم را روی دهانش گذاشتم

 !زنی قدر حرف می چه-

بودن کتابخانه مطمئن شدم، به  کس نبود. وقتی از خالی دستم را پس زد و زیر لب شروع به غرغر کرد. کل کتابخانه را گشتیم؛ اما هیچ

 :جولیان گفتم

 .تونی بری خیلی خب، می-

 !کنن ت رو تشییع می نازهمطمئنی؟! خطرناک نیست؟! فردا نیام ببینم دارن ج-

 :چپ نگاهش کردم چپ

 !نه، خیالت راحت-

 :پشت پیشخوان رفتم و نگاهم را به شمعی که روشن بود، دوختم. جولیان روی پیشخوان خم شد

 جا؟ ترسی این تنهایی نمی-

 :به عقب هولش دادم و گفتم

 مگه قرار نبود بری؟-

 :اتاقم رفتمشمع را خاموش کردم و در آن تاریکی نسبی به طرف 
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 .م؛ در رو هم پشت سرت ببند من خسته-

 .باشه، خدانگهدارت رفیق-

*** 

 :تایگرس

حوصله به صورت جدی اِدی نگاه کردم. لباس سفیدرنگش را به تن کرده بود و کمربند  ام قرار داشت، بی درحالی که دستم زیر چانه

 .داش را به رخم بکش اش را نیز به کمر بسته بود تا استادی مشکی

رساندن به شاگردان! کیانا نگران وارد محوطه شد و به  خاطر آن مدرسه را بسته بودند؛ تنبیه برای صدمه امروز قرار بود تنبیه شوم و به

 :ستون سنگی تکیه زد. نگاهش را بین من و اِدی چرخاند و با شک گفت

 ...استاد-

 :صدای محکم و پرابهت اِدی حرفش را قطع کرد

 !حرف نباشه-

 :رنگم دوخت و جدی گفت اش را در چشمان عسلی ان مشکیچشم

 !بلند شو-

شد و  کمی نگذشت که کتی، پرستار مدرسه، و سهراب، یکی دیگر از مربیان، نیز وارد حیاط شدند. در چشمان همه نگرانی دیده می

 .همه هم انتظار داشتند که امروز من از اِدی یک کتک جانانه نوش جان کنم

 :حوصله گفتم ادم و ادای احترام کردم. او نیز احترام گذاشت و سپس گارد گرفت. بیمقابل اِدی ایست

 !واقعا الزمه؟-

 !کنی؛ الزمه یادآوری کنم جا چیکار می مثل اینکه یادت رفته کی هستی و این-

 :هایم به هم کلید شد. صدای نگران کیانا در گوشم نشست فکم منقبض و دندان

 !رائیکا-

 :شده، گارد گرفتم و گفتم منقبضبا عضالتی سفت و 

 .کنم بذار خودم دوره می-

داد. هر حرکتی که  فریادی از خشم زدم و به طرفش حمله کردم؛ اما او، خونسرد و آرام، از هر حرکت سریع و پرقدرت من جا خالی می

شدم،  هر قدر که بیشتر عصبانی مییافت و  هایم شریان می رفت، خشم بیشتر در رگ کردم و هر چه بیشتر از زیر ضرباتم در می می

 .شد رنگ بیشتر در اطرافم ظاهر می نوارهای نورانی طالیی

ام را دفع کرد و با چرخشی سریع، زیر پایم را خالی کرد. به سختی  غرشی کردم و به طرف او که از من فاصله گرفته بود، دویدم. ضربه
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 .ام نشست و من را روی زمین انداخت کمش در سـ*ـینهام، لگد مح ی بعدی تعادلم را حفظ کردم که قبل از ضربه

 :به سرعت از جا پریدم و باز هم به طرفش حمله کردم. فریادی زدم و گفتم

ای که  ی بیچاره بچه بودم که جلو در مدرسه ولم کردن و تو دلت به حال دختر بچه  دوست داری یادآوری بشه؟! باشه؛ میگم!-

بودنم رو دیدی، باز هم بیرونم  سوخت که حتی وقتی عجیب قدر به حالم می راه دادی. دلت اونکس رو نداشت سوخت و من رو  هیچ

 .نکردی

 :اش محکم در گوشم نشست؛ اما عقب ننشستم و ادامه دادم سیلی

 .تو بهم جا دادی، غذا دادی و بهم رزم رو یاد دادی-

م عقب رفتم و تیز نگاهش کردم. قبل از حرکتی، چرخشی کرد لگد محکمش بر سرم فرود آمد و دهانم را بست. تلوتلوخوران چند قد

هایم  ام زد که محکم روی زمین افتادم. با افتادنم، نوارهای نورانی اطرافم ناپدید شد. جریان داغی را کنار لب و لگدی به سـ*ـینه

 :کرد. اِدی با صدای همیشه محکمش گفت کردم که به پایین حرکت می حس می

جا رو زیر پات  مونی؛ اما دلیل نمیشه که قوانین این رهایی که برات کردم، منتی نذاشتم. تو مثل دختر خودم میوقت برای کا هیچ-

 .بذاری

شباهت به غرش ببر نبود و در آخر به طرفش خیز  سرم را چندبار به طرفین تکان دادم و به سختی درجا ایستادم. غرشی کردم که بی

 :بلم ظاهر شد و داد زدبرداشتم که کیانا به سرعت در مقا

 !بسه دیگه، تمومش کن-

 :زنان نگاهم را از او گرفتم و به اِدی دوختم. صدای عصبی کیانا بار دیگر بلند شد نفس نفس

 !طور هم حق نداری خشمت رو سر دیگران خالی کنی احترامی کنی! همین تو حق نداری به استاد بی-

 :زوهایم را گرفت و چند بار تکانم دادهایی که در چشمانش حلقه زده بود، با با اشک

 !داشتنش داری خاموش کن ای رو که اصرار به نگه به خودت بیا رائیکا! این خشم لعنتی، این کینه-

 :نفس عمیقی کشید

 .اصال ارزشش رو نداره-

اند، به  ی داستانی زنده ایستادههایش بیرون آوردم که نگاهم به سهراب و کتی افتاد. هر دو مانند آن که به تماشا بازوهایم را از دست

 :کردند. غرشی کردم و گفتم ما نگاه می

 !طوری خیره شدین؟ به چی این-

هایی بلند وارد  زده وارد ساختمان شد. سهراب نیز پوزخندی زد و به دنبالش رفت. با گام کتی زودتر از سهراب به خود آمد و شتاب

داشتنش داری  ای رو که اصرار به نگه این خشم لعنتی، این کینه» ذهنم تکرار شد:ساختمان شدم و به اتاقم رفتم. صدای کیانا در 
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 :؛ اما صدای بلندتری گفت«خاموش کن!

 !هرگز-

ای بیندازم، خون کنار لبم را با آن پاک  شده را از تن خارج کردم. قبل از آنکه آن را به گوشه موهایم را به زیر کاله بردم و تاب پاره

 :سفیدرنگ مردانه را به تن کردم و به سرعت از اتاق خارج شدم. وارد محوطه که شدم، کیانا به دنبالم روانه شدکردم. پیراهن 

 !رائیکا! رائیکا-

 :با ایستادن ناگهانی، با من برخورد کرد

 کجا میری؟-

 :نگاهی به چشمانش انداختم و گفتم

 .گردم برمی-

 .د و محکم به طرف خارج شهر به راه افتادمهایی بلن و به سرعت از مدرسه خارج شدم. با گام

داد؛ آرامشی که تمام  سرم را به زیر آب فرو بردم و چشمانم را بستم. جریان خنک آب آرامشی عجیب به عضالت بدنم و ذهنم می

 .کرد خشم و عصبانیت ساعت پیشم را پوچ می

کنار زدم. به جریان آب خیره شدم و نفس عمیقی کشیدم. شدت بیرون آوردم و موهایم را از جلوی صورتم  با یک حرکت، سرم را به

تر. هر چند که زور و بازوی ببر را در  بدنم از ضربات اِدی کوفته و خسته بود. انگاری یادم رفته بود که او استاد من است و از من قوی

 ی جنگل دوختم.  کشیدهبرد! آهی کشیدم و نگاهم را به درختان سر به فلک  وجودم دارم؛ اما باز هم او من را می

ی سبز و  رسید منظره شد. آب تا کمرم می چندان عمیق دریاچه ایستاده بودم و هر از گاهی ماهی کوچکی از کنارم رد می در قسمت نه

 .ام، آبی بر روی آتش بود داد و این برای درون برافروخته زیبای دور تا دور دریاچه چشم را نوازش می

خشی را از پشت سر شنیدم. سرم به  ها، صدای خش ظاهر شدند و شروع به چرخیدن کردند. با حرکت آنرنگ دورم  پرتوهای طالیی

ها پنهان شد و با پرش از من دور  سرعت چرخید و چشمانم ریز شد. خرگوش سفیدرنگی را دیدم که به محض دیدن من، پشت بوته

هایی بلند از دریاچه خارج شدم که  حرکتشان سرعت گرفت. با گام های نیشم بیرون زدند و پرتوهای طالیی بیشتر شدند و شد. دندان

رنگ، تغییر شکل دادم و به شکل ببر درآمدم. غرش کوتاهی کردم و روی چهار دست و پا دویدم. صدای  ای با فراگرفتن نوری قهوه

گری، اما بلندتر کردم و شتاب گرفتم. کرد. غرش دی پرید و فرار می ها می شنیدم که از میان بوته ی خرگوش را می زده پاهای شتاب

ام  طولی نکشید که بدن سفیدرنگ خرگوش را دیدم. با یک جهش میان دو دستم گیر افتاد و شروع به دست و پا زدن کرد. با پنجه

ردن هایم را در پوستش فرو بردم و با یک حرکت آن را جدا کردم. مشغول خو پوستش را شکافتم و روی زمین ثابتش کردم. دندان

 .جان شد و ثابت ماند گوشت لذیذش شدم که کم کم بی

ام، استخوانی را که باقی مانده بود زیر درختی انداختم. در جا چرخیدم تا به کنار دریاچه برگردم که  کردن ناهار خوشمزه پس از تمام
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 :رنگ افتاد. غرش کوتاهی کردم که پوزخندی زد و گفت نگاهم به مردی در پوشش سیاه

 .! ریسک بزرگی کردی که وارد جنگل ما شدیتایگرس-

هایم را نشانش دادم که غرش بلندی را از پشت سرم شنیدم. پاهایم را عقب بردم و سرم را چرخاندم. نگاهم به ببری گرسنه  دندان

رم به طرف مرد برگشت اش را از سرم بیرون کنم. س افتاد که برای مرد دندان تیز کرده بود. اخطارکننده به من نگاه کرد تا فکر طعمه

تفاوت خواستم از  ها و لبم را پاک کردم و بی ام! با زبانم دندان و پیروزمندانه نگاهش کردم؛ هرچند که مشخص نبود لبخندی گشاد زده

ای را به زبان عجیبی گفت. با  ها دور شوم که ببر غرش بلندی کرد و به طرف مرد یورش برد. مرد قدمی عقب برداشت و جمله آن

 !فتن آن، ببر به ناگه آتش گرفت و نعره کشیدگ

حرکت روی زمین افتاد، با ابروهایی در هم و  با چشمانی گشادشده، به سرعت با جهش از آن ببر فاصله گرفتم. وقتی که ببر بی

ای بعد، به همان  نیهرنگ اطرافم را در برگرفتند و ثا زد، به او نگاه کردم. غرشی کردم که نورهای طالیی چشمانی که از خشم برق می

 .شکل انسانی مقابلش ایستاده بودم

 :، سرش به طرف چپ مایل شد که گفتم با دیدن بدنم

 .اصال از دیدنت خوشحال نیستم ارداد؛ پس بهتره قبل از اینکه برای کشتن اون ببر تنبیهت کنم، خودت راهت رو بکشی و بری-

 :اش را حفظ کرده بود، خیره شد یسرش به طرفم چرخید و به چشمانم که هنوز حالت ببر

 !شجاع شدی تایگرس-

 :اش ایستادم و گفتم هایی بلند در یک سانتی با گام

 .پس نذار بدتر از این رو نشونت بدم-

خواند، نگاهی با او رد و بدل کردم؛ به  سپس غرش بلندی کردم و چند قدم عقب رفتم. با شنیدن صدای دختری که نام ارداد را می

 .ر شکل دادم و به طرف دریاچه دویدمسرعت تغیی

کردم  طور که من سعی نمی کرد به طور جدی به من آسیب برساند؛ همان وقت سعی نمی شناخت و به هر دلیلی هیچ ارداد من را می

 !ی دشمنی به طور رسمی بینمان روشن نشده بود اش را از جا بکنم و این به خاطر آن بود که هنوز شعله کله

هایی بلند، اما آرام  هایم را که از شاخه آویزان بود، به تن کردم. با قدم کی دریاچه رسیدم، به شکل انسانی در آمدم و لباسوقتی به نزدی

 .به طرف شهر به راه افتادم

 پوشاند. از ی کالهم صورتم را می ها همچنان شلوغ بود. سر به زیر بودم و لبه کوچه ساعتی از ظهر گذشته بود؛ اما کوچه و پس

 .گذشتم و حواسم بود تا با کسی برخورد نکنم الی جمعیت می البه

 :ام برخورد کرد. سرم را به سرعت باال آوردم و گفتم ی شخصی محکم به تنه زمانی که در افکارم فرو رفته بودم، ناگهان تنه

 !هی! حواست کجاست؟-
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 :مردی با هیکل ورزیده، سرش را چرخاند به صورتم نگاه کرد

 !واسم نبودببخشید؛ ح-

رفت. چشمانم  ای که هرگز از ذهنم بیرون نمی شده با چشمانی متعجب به او خیره ماندم. به همان چشمان آبی شیشه اما من خشک

ی من، از کنارم گذشت. سرم به دنبالش چرخید. بهترین فرصت  اجزای صورتش را از نظر گذراند که با ابروهایی در هم از نگاه خیره

 .کردم. به خود آمدم و به دنبالش افتادم و من رفتنش را تماشا می هایم بود در مشت

توانستم بگذارم این گونه برود و من  پروراندم. مگر می او همان بود؛ همان کسی که شب و روز رویای انتقام یک شکست را در سر می

 !دانه نشناختباز هم سرخورده شوم؟! اما او من را نشناخت؛ بعد از ده سال من را در این لباس مر

هایی پرتردید به طرف کتابخانه رفتم. نگاهی به اطراف  ی مرکزی شهر شد. با گام تعقیبش کردم و در آخر دیدم که وارد کتابخانه

های بزرگ و پر از کتاب حرکت کردم.  صدا وارد شدم و از میان قفسه انداختم و سپس با چشم داخل را وارسی کردم. به آرامی و بی

م و او را دیدم که پشت پیشخوان نشسته بود و سرش پایین بود. یک کاله بافت مشکی موهای آبی رنگش را پوشانده کمی جلو رفت

 .رفت بود؛ موهایی که نایاب بود و از یادم نمی

 !باالخره پیدایش کردم  کرد! جا کار می عقب رفتم و از کتابخانه خارج شدم. پس این به همان آرامی عقب

*** 

 :بریانت

ها را از نظر گذراندم. امروز ملیکا برای برگرداندن کتاب دیر کرده بود. با شنیدن صدای ویلیام، سرم را  ت دفتر را ورق زدم و نامصفحا

 :شد، چشم دوختم. به طرفم آمد و با صدای بلند گفت بلند کردم و به او که خندان وارد می

 کنی پسر؟ چیکار می-

 :گفتم ابروهایم را باال انداختم و به سرعت

 !آهسته-

ی تسلیم باال برد. نگاهم را دور تا دور سالن گرداندم. تعداد کمی که در کتابخانه  ام گذاشتم. دستانش را به نشانه و انگشتم را روی بینی

 :العملی نسبت به صدای ویلیام ندادند. ویلیام روی پیشخوان خم شد و سرش را در دفترم کرد مشغول خواندن بودند، عکس

 !ای امشب؟ هچیکار-

 :به عقب هلش دادم و با صدای آرامی گفتم

 !چطور؟-

 :به پیشخوان تکیه زد و نگاهش را به اطراف چرخاند

 .ی عالی چیدیم ها یه برنامه با بچه-
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 :سرم را پایین انداختم، خود را مشغول نشان دادم

 !ای داشته باشم نه مرسی، فکر نکنم عالقه-

 .کن سر حال میای کننده نباش دیگه! باور هی، کسل-

 !همراهی تو و دوستات با کله پریدن توی دهن شیره-

 گذرونی، چی میگی؟ قدرا هم بد نیست؛ فقط چند ساعت میریم خوش خیال! این اه، بی-

آمد، شدم. شخصی که قوز کرده  ی شخصی که به آرامی به طرف ما می چشمانم را ریز کردم و به او خیره شدم. در همان حال متوجه

طور کاله بزرگ شنل صورتش را غیرقابل رویت کرده بود. نگاهم به طرف  رنگی پوشانده بود و همین و تمام بدنش را شنل سیاه بود

جا برود؛ فقط زمانی متوجه شدم  های آرام و با طمانینه شخص رفت. نفهمیدم ویلیام چه گفت و من چه جوابی به او دادم تا از این گام

 .پوش مقابل پیشخوان ایستاده بود ص شنلکه ویلیام رفته بود و شخ

حرکت است، به آرامی از  نفس عمیقی کشیدم و با ابروهایی که کمی در هم رفته بود، به شخص مشکوک خیره شدم. وقتی دیدم بی

 :جا بلند شدم و گفتم

 تونم کمکی کنم؟ می-

تر کرد   های خشکش را با زبان چروک پیرزن شدم. لب سرش را که تا آن لحظه پایین بود، باال آورد و من متوجه صورت پر از چین و

 :و کتاب قدیمی با جلد چرمی را روی پیشخوان قرار داد. نگاهم را به کتاب دوختم

 خواین کتابی رو به کتابخونه هدیه کنین؟ می-

 :چندان گرمش را شنیدم  صدای نه

 .کس به اون برسه ست هیچاین کتاب ارزشمندترین چیز در دنیاست! از اون مراقبت کن و نذار د-

 :ناگهان به سرفه افتاد و حرفش قطع شد. تند گفتم

 ...خانم حالتون خوبه؟! خانم-

هایی بلند به طرف آشپزخانه دویدم تا برایش آب ببرم. بعد از آنکه لیوان آهنی را از آب پر کردم، به سرعت برگشتم؛ اما وقتی  با گام

پشت پیشخوان برگشتم و لیوان را روی میزم قرار دادم. درحالی که نگاهم برای یافتنش دور  کنار پیشخوان رسیدم، اثری از زن نبود.

کاوید، حواسم به کتاب معطوف شد. کتاب را برداشتم و دستی به جلد چرمش کشیدم. روی جلد عکس یک الماس  تا دور سالن را می

تق کفش  ی تق دنیا؟! کتاب را کنار دستم گذاشتم که متوجههای زن برایم تداعی شد. ارزشمندترین چیز در  کشیده شده بود. حرف

 :ای شدم. سرم را که باال آوردم، با صورت اخموی ملیکا روبرو شدم. بدون آوردن لبخندی بر لب گفتم زنانه

 !باالخره اومدی-

 :کتاب را روی پیشخوان گذاشت و گفت
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 !یدجا کتاب بگیرم؛ اسمم رو خط بزن ای ندارم از این دیگه عالقه-

 :کنجکاو و متعجب نگاهش کردم

 !خوای کتاب بخونی؟ مطمئنی؟ یعنی دیگه نمی-

 !خط بزن... ید-

 :ها گذاشتم و زیر لب گفتم ی کتاب شده را روی بقیه داده کتاب تحویل

 !هرجور مایلی-

از کتابخانه خارج شد! با ابروهایی قلم پر را در مرکب فرو بردم و نامش را از دفتر خط زدم. وقتی سرم را باال آوردم، پشتش را کرد و 

 .درهم، رفتنش را و سپس کتابی را که داده بود، از نظر گذراندم

ام رفتم. همان موقع رئیس با  ها گذشتم و به طرف جایگاه همیشگی باز کردم. از بین قفسه ی دیگر در را نیمه ای کشیدم و لنگه خمیازه

 :ن لبخندی زدوسایلش از اتاق مخصوص خود خارج شد و رو به م

 !خسته نباشی-

 :از جایم بلند شدم

 .ممنون-

 :روبرویم ایستاد و گفت

 !ها رو هم ببند درها رو قفل کن و پنجره-

 .باشه، چشم-

ای که متعلق به امروز  دست داد و با خداحافظی کتابخانه را ترک کرد. نفسم را به بیرون فوت کردم و سر جایم نشستم. روی صفحه

های  ی بعدش را چک کردم. دفتر را بستم و کنار دفترهای قدیمی دیگر قرار دادم. تعدادی از کتاب ی زدم و صفحهبود، ضربدر بزرگ

 .ها رفتم تحویلی امروز را برداشتم و میان قفسه

 داد. نفس عمیقی ی چرمی کتاب را تشکیل می به آخرین کتاب که رسیدم، نگاهم روی جلد ثابت ماند. عکس الماسی که جلد ساده

چیست. چند کاغذ کاهی که متعلق به « ارزشمندترین چیز در دنیا»کشیدم و با کتاب پشت میزم برگشتم. آن را باز کردم تا به ببینم 

ها را کنار دستم گذاشتم  ما بود و توان خواندنش را نداشتم. برگه  ها متفاوت از زبان شد. زبان برگه کتاب نبود، در صفحات اول دیده می

 :اول چشم دوختم. با خط زیبایی نوشته شده بود ی و به صفحه

خواهید این کتاب را مطالعه کنید، باید بدانید که مسئول یک دنیا هستید. شما باید از آنچه که در این  هشدار! اگر شما هم اکنون می»

 «!کتاب گفته شده، محافظت کنید

های خیلی دور و در دورانی که مردم به صورت  در زمان» اختیار شروع به خواندن کردم: ها چرخید؛ مسئول دنیا؟ بی نگاهم روی خط
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سفید دچار بیماری العالج  ی شوکا، تک دختر ریش ای معیشت داشتند، سرآغاز این ماجرا اتفاق افتاد. در فصل سرما و در قبیله قبیله

اش ناامید شدند. ریش سفید که به هیچ قیمت خواستار مرگ دخترش نبود،  درماندند و پیشگویان از دیدن آینده شد. طبیبان از معالجه

ها  ی جادوگران سیاه شد. او در ازای روح بیست تن از مردمش، از آن در شب به صورت پنهانی به طرف جنگل رفت و وارد منطقه

کار با جادوی خود الماسی را به وجود آوردند که به ظاهر فقط  رتمند و طمعدرمانی برای نجات جان دخترش خواست. جادوگران قد

 «.توانایی درمان بیماری دخترک را داشت

 :با صدای در کتابخانه سرم را بلند کردم و گفتم

 کیه؟-

 :صدای ویلیام زودتر از تصویرش شنیده شد

 !ای بریم؟ آماده-

 :ی میز قرارش دادم و گوشه وقتی روبرویم قرار گرفت، نامحسوس کتاب را بستم

 !کجا؟-

 :ابروهایش را باال انداخت

 !ها بیرون منتظرن؛ دیر میشه ها خیال مرد! بچه بی-

 کجا باید بریم؟-

 :نفسش را کالفه بیرون داد

 !شب، با رفقا یادت رفته؟ جنگل، نیمه-

 .یادم نمیاد جواب مثبت داده باشم-

 :معترض گفت

 !ولی خودت گفتی که میای-

 !فتم؟من گ-

 :صدای در، حواس هر دوی ما را پرت کرد. پسر هیکلی و درشتی با صورتی که ردی از چاقو داشت، وارد شد و گفت

 چی شد؟! چرا معطل کردی؟-

 :ویلیام سرش را به طرف من چرخاند و ابرویش را دوبار باال انداخت

 !خب؟ منتظر چی هستی؟ پاشو بریم-

گذاشتن در آن جنگل، آن هم با  دانستم قدم در آخر ناراضی از جا بلند شدم. درحالی که می نگاهم را بین آن دو رد و بدل کردم و

 .ترین کار ممکن است ها، اشتباه حضور این
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کردم و با ابروهایی در هم به زمین  ها حرکت می تر از آن ها همراه شدم. دو قدم عقب تنها چند شمع کوچک را روشن گذاشتم و با آن

 .خیره بودم

همان موقع که حواسم به پیرزن عجیب پرت شد، برای دست به سر کردن ویلیام حرفش را قبول کردم؛ وگرنه اگر مرا جادویم  حتما

 .دهم کنند هم، برای رفتن به جنگل جواب مثبت نمی

 :ناگهان دستی کاله روی سرم را قاپید و گفت

 !ذاری رو سرت؟ چرا تو همیشه این رو می-

 .روشن موهایم، صدای متعجبش به هوا رفت و پشت سر او، دوستانش نیز اظهار نظر کردند ویلیام با دیدن رنگ آبی

 !ویلیام: وای پسر! موهاش رو! چرا موهات این رنگیه؟

رفت. به سختی از زیر دستشان در رفتم و جلوتر وارد  های کثیف و زشت دوستانش بود که در موهایم فرو می و پس از آن، دست

 .شان را غرق کنم خواستم سیلی به راه بیندازم و همه عصبانی بودم که میقدر  جنگل شدم. آن

کردم. ناگهان  زدن شدند. با فاصله به درختی تکیه زده بودم و نگاهشان می ویلیام و دوستانش کنار درختی گرد شده و مشغول حرف

یه نکشید که صدای انفجارش شنیده شد؛ مواد ها چیزی را بین درختان پرت کرد. به ثان آتشی را بینشان دیدم و سپس یکی از آن

 :منفجره! قدمی جلو برداشتم و با صدای بلندی گفتم

 ...شوخیتونـ-

با حس انرژی منفی و حضور سردی، حرفم قطع شد؛ جادوگران! سرم تند و تند به اطراف چرخید و سعی کردم پیدایشان کنم. 

ای را شنیدم  ی دیگری را باالی درختی پرت کردند. صدای جیغ مانند پرنده ی منفجره ها رفتم که ماده مضطرب و نگران به طرف آن

 :و با صدای بلند گفتم

 !جا بریم تمومش کنین! باید از این-

 :ام زد ویلیام که گویی مـسـ*ـت بود، به شانه

 !کم خوش باش خیال بِری! یه بی-

 :دستشان خالص شوم، فریاد زدمکردم از  دو تا از دوستانش من را عقب کشیدند. درحالی که تقال می

 ...جا رو ترک کنیـ باید همین االن این-

تر بود، اصابت کرد. به سرعت بدنش خشک شد و روی  پرتوی باریک نور سفیدرنگی به سرعت به بدن همان پسری که درشت هیکل

 .شدندزمین افتاد. با چشمان گشادشده به او خیره بودم که بقیه با داد و فریاد به سرعت متفرق 

آمد، دیدم. یک قدم عقب  ی آتشی را که به طرفم می با حس جریان منفی از پشت سرم، به سرعت چرخیدم و همان لحظه گلوله

 .برداشتم و با دست راست آب را به طرفش هدایت کردم. به سرعت خاموش شد و از بین رفت
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 :ای، از پشت درخت بیرون آمد ی سیاهی از هیبت مردانه هاله

 ...خبخب خب -

 :ی ارداد، ابروهایم در هم رفت. چند قدم جلو آمد و گفت با دیدن چهره

 .قدر بهت وقت میدم که قبل از اومدن بقیه، بزنی به چاک این-

 .ترسم من از تو و دوستات نمی-

 .ترسن جدی؟! ولی مثل اینکه دوستای تو خیلی از ما می-

 :با شنیدن صدای فریاد ویلیام، سرم به عقب چرخید

 !مکک-

نگاهی با ارداد رد و بدل کردم. به سرعت به طرف صدا دویدم و دستانم را مشت کردم. وقتی رسیدم در حصار دستان یک جادوگر بود. 

آب را با فشار زیاد از زیر پاهایشان جاری کردم که هر دو بر روی زمین افتادند و از هم جدا شدند. حباب پر از آبی دور سر جادوگر 

جا دور شوم، ارداد مقابل صورتم ظاهر شد. به ویلیام نگاهی  لیام را از روی زمین بلند کردم. وقتی خواستم از آندرست کردم و وی

هایی بلند به طرف شهر  انداخت و خواست حرفی بزند که زودتر حباب آبی در دهانش ایجاد کردم و از کنارش گذشتم. با گام

 :و گفتدویدیم که ناگهان ویلیام خود را عقب کشید  می

 !سورنا-

هایم به هم ساییده شد.  شد. ابروهایم در هم رفت و دندان هوشی افتاد که توسط جادوگری کشیده می سرم چرخید و نگاهم به پسر بی

 !ام ست که حرف ویلیام را گوش کرده مطمئنم آخرین باری

 :چند قدم برداشتم و داد زدم

 !من رو جا انداختی  هی!-

من را برانداز کرد. سپس وردی خواند و پرتوی قرمزرنگی به طرفم پرتاب شد. به سرعت خود را پشت جادوگر با چشمان سیاهش 

اش پرتاب  ی سـ*ـینه ها را یکی یکی به طرف قفسه درختی انداختم و چند حباب بزرگ پر آب درست کردم. از جا بلند شدم و حباب

حرکت ایستاد، خم شد و شروع به سرفه کرد. وقتی به طرف دوست ویلیام  هایش را پر آب کرد. از ها، ریه کردم. انرژی ماورایی حباب

آورد. او را روی کولم انداختم که نگاهم به جادوگر افتاد. صورتش کبود شده بود و  هایی بود که داشت باال می رفتم، نگاهم به آب می

 .د، خشکاندم و با ویلیام به طرف شهر قدم تند کردیمتوانست نفس بکشد. آبی که راه تنفسش را قطع کرده بو روی زمین افتاده و نمی

ی  زنان یقه نفس کرد، گذراندیم؛ پسر روی کولم را روی زمین گذاشتم و نفس های شهر را روشن می وقتی اولین مشعلی که کوچه

 :ویلیام را گرفتم. رنگش پریده بود و مردمک چشمانش گشاد شده بود. عصبانی، اما با صدای کم گفتم

 !کنی؛ دیگه هم به طرف اون جنگل لعنتی نمیری ی امشب دیدی رو فراموش میهر چ-
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 :به عقب هلش دادم و راهم را کشیدم که بروم، همان موقع گفت

 !تو چی هستی؟-

 .هایم را به هم ساییدم و ابرو در هم کشیدم از حرکت ایستادم؛ اما برنگشتم. دندان

 !جوری اون کارها رو کردی؟ چه-

 :اش را بشنوم، گفتم ی جمالت تعجبی قیهنایستادم تا ب

 !فقط به کسی نگو-

کرد که  جا را پر می گفت و یا از ترسش همه هایی بلند به کتابخانه برگشتم. دو حالت داشت؛ یا از ترسش چیزی به دیگران نمی با گام

 !ی بزرگ شهر، یک شیطان است بریانت، مسئول کتابخانه

*** 

ی مردم آن  ها حمله کردند و همه ی سرخ به آن یک الماس شفا دهنده بود. پیش از طلوع آفتاب، قبیلهاما آن الماس چیزی بیشتر از »

ای کنند. جادوگری از جادوگران  سفید و دخترش از دنیا رفتند؛ بدون آنکه بتوانند از الماس استفاده منطقه را قتل عام کردند. ریش

که میان جادوگران جادوی سفید اعلم بود، تالش کرد تا الماس را از بین ببرد. چرا جادوی سفید، الماس را از آن منطقه دور کرد. او 

هایش به ثمر ننشست و الماس به قوت خود پابرجا ماند. او به ناچار الماس را پنهان  که پی به قدرت جادویی آن بـرده بود؛ اما تالش

توانست قدرت  کرد. خنجر یاقوت با قدرت مکش خود می کرد و سپس برای از بین بردن اثر الماس بر روی شخص، خنجری درست

 «.الماس را از بین ببرد

چند صفحه ورق زدم و کتاب را بررسی کردم. با دیدن کاغذی زردرنگ میان آن، صفحه را نگه داشتم و کاغذ را برداشتم. به آرامی و 

ای افتاد که آثار آن بر روی کاغذ کم  کال و سپس به نقشهدرحالی که حواسم بود پاره نشود، تای آن را باز کردم. نگاهم ابتدا به اش

 .رنگ شده بود

دانستم داستان درونش  کردم. اصال نمی چیز از این کتاب را درک نمی گیج و سرگردان نگاهی به کاغذ و سپس به کتاب انداختم. هیچ

 !واقعی است و یا اینکه یک کتاب داستان است و در واقع، یک کتاب الکی؟

هایی، به سرعت چشمانم را باز کردم که با چشمان  صورتم کشیدم و چشمانم را روی هم فشردم. با شنیدن صدای قدم دستی به

 :اختیار زدم که روی پیشخوان خم شد ای جولیان چشم در چشم شدم. لبخندی بی قهوه

 !بینم حسابی مشغولی می-

 :نگاهش به کتاب افتاد و ادامه داد

 !تاریخی هم عالقه داریهای  دونستم به کتاب نمی-

 :متفکر به کتاب نگاه کردم
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 .چون ندارم-

 :ابروهایش را باال داد و به صورتم چشم دوخت. نگاهم را اطراف کتابخانه گرداندم و از جا برخاستم

 !یه دقیقه بیا-

 .و با کتاب به طرف اتاقم به راه افتادم

ی تخت نشسته بودم و با دستانی در هم گره شده، به او چشم دوخته  لبه صفحات کتاب را با احتیاط ورق زد و متفکر به آن خیره شد.

 :بودم. بعد از گذشت دقایقی گفت

 !یعنی یه پیرزن این کتاب رو بهت داد و گفت که چیز باارزشیه و باید ازش مراقبت کنی؟-

 :سرم را تکان دادم

 !هآره، در مورد یه الماس صحبت کرده؛ یه الماسی که قدرت جادویی دار-

 :نگاهی به من انداخت که ادامه دادم

 !کتاب رو میگم-

 :آمد، گفت ای را به سرعت نگه داشت و درحالی که به طرفم می سرش را به عالمت تائید تکان داد. همان لحظه صفحه

 !جا رو ببین خب این-

 :کنارم نشست از روی آن خواند

ها آن الماس را  اند؛ با استفاده از عناصر طبیعی و این قدرت به وجود آورده های طبیعت آن الماس را آن جادوگران با استفاده از قدرت-

داد که از آن استفاده کرده بود؛ قدرتی که  حد و حصر به شخصی می جادویی کرد. نه تنها قدرت شفای بیمار را داشت، بلکه قدرتی بی

 !داد حیات همیشگی به او می

 :ه کردم. لب پایینش را جلو داد و به چشمانم نگاه کردهایم برقی زد و همزمان به جولیان نگا چشم

 .خب... به نظر نمیاد با یک داستان طرف باشیم؛ بلکه به نظر میاد با یه چیز خیلی خوب طرفیم-

 :هایمان نقش بست. با یادآوری کاغذ، به سرعت گفتم لبخند پهنی روی لب

 .داد یه کاغذ الی کتاب بود که یه نقشه رو نشون می-

را میان دستانم گرفتم و صفحاتش را ورق زدم. با دیدن کاغذ، آن را به جولیان نشان دادم. جولیان کاغذ را با دقت نگاه کرد،  کتاب

 :لبخندی زد و گفت

 ...برم تا رمزگشاییش کنم خب من این رو می-

 :و چند قدم از من دور شد که سریع بازویش را گرفتم

 !بری تو اون رو جایی نمی-
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اش نگاهی انداختم. نمادهای داخل نقشه،  بخند، ابرویش را باال انداخت. کاغذ را از میان دستانش بیرون کشیدم و به نقشهبا همان ل

 :کنار کاغذ معنی شده بود و اصال نیازی به رمز گشایی نداشت! با چشمان ریزشده جولیان را نگاه کردم که دستش را در هوا تکان داد

 .ی برای خودتباشه بابا، الماس جاودانگ-

 :ام قرار گرفت انگشت دست راستم را روی بینی

 !تر هیس، آروم-

 :نیشخندی زد و گفت

 .بینمت شب می-

*** 

 :تایگرس

هایش را در چکمه فرو کردم. به جای پیراهن سفید و گشاد، تاپ تنگ و مشکی رنگی پوشیدم و  به سرعت شلواری به پا و پاچه

پاورچین به طرف  هایی آهسته از اتاق خارج شدم و به آرامی به طرف حیاط رفتم. پاورچین قدم موهایم را با کش پشت سرم بستم. با

 :کردم که صدایی به شدت من را سر جایم خشک کرد در خروجی حرکت می

 !کنن؟ جا چیکار می تونم بپرسم این وقت شب استاد تایگرس این می-

 :وقتی حرکتی نکردم، صدایش را باال برد

 ...ـورائیکا با ت-

 :به سرعت به طرفش دویدم و دستم را روی دهانش قرار دادم

 چه خبرته این وقت شب؟  تر! هـیس! آروم-

 :من را به شدت پس زد و گفت

 تو چه خبرته این وقت شب؟-

 تو کشیک من رو میدی؟-

 .ها رو بیدار باشم البته که نه، اِدی بهم گفته باید شب-

 .ل شروع به ناسزاگفتن کردمبا صورتی درهم به او زل زدم و در د

 :نگاهش را سر تا پایم چرخاند و گفت

 نگفتی با این سر و وضع کجا میری؟-

 :خواستم بروم که بازویم را به شدت چنگ زد

 .زنم دارم حرف می-
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 :با حرص نگاهش کردم

 .کار دارم-

 :ابرو در هم کشید

 !چیکار؟-

 :ای کوتاه بیاید، گفت بدون آنکه ذرهکردن ادامه دادم.  چپ نگاه سکوت کردم و فقط به چپ

 این وقت شب، با این سر و وضع کجا داری میری؟-

 :به چشمانم زل زد و سرش را تکان داد. نفسم را در صورتش فوت کردم

 .بعدا توضیح میدم-

 :بازویم را از دستش بیرون کشیدم

 .حاال تا قبل از اینکه ادی رو بیدار کنی، باید برم-

 :کیانا دور شوم، بازویم بار دیگر کشیده شدقبل از اینکه از 

 !یه جمله بگو-

 .م میرم دنبال انتقام ده ساله-

ی بزرگ شهر به راه افتادم. شاید امشب زمان مناسبی برای مبارزه نبود؛ اما  هایی تند از مدرسه خارج شدم و به طرف کتابخانه با قدم

 .برای خودنمایی، زمان بسیار خوبی بود

ی کتابخانه رسیدم، به آرامی کنار دیوار پنهان شدم. چندبار نفس عمیق کشیدم و چشمانم را باز و بسته کردم. چشمانم وقتی به نزدیک

هایی را از داخل شنیدم و بعد  های نیشم بلند شد. تمام وجودم گوش شد و تمرکز کردم. همان لحظه صدای صحبت درخشید و دندان

 :تر کردم که صدای مردی درست پشت در شنیده شد مدند. خود را به در نزدیکآ هایی که عجیب به سمت در می صدای قدم

 .کنیم تا فردا بریم سراغش گذاری می امشب جاش رو عالمت-

همان لحظه در به آرامی باز شد و من به سرعت خود را عقب کشیدم و در تاریکی فرو رفتم. بریانت و مردی از آن خارج شدند. کتابی 

کرد. در را بستند و به طرف خارج شهر حرکت کردند. با تردید به دنبالشان  آرام با مرد صحبت می و داشت آرام در دست بریانت بود

 .حرکت کردم و حرکاتشان را زیر نظر گرفتم

 :مابین راه، بریانت کاغذی را از الی کتاب خارج کرد و به آرامی به مرد گفت

 ...جا ابتدای جنگل باشه خب اگه این-

ه درختان سر به فلک کشیده و سرسبز جنگل دوختم. درختان انبوهی که خود به تنهایی مرز شهر و جنگل را تعیین کرده نگاهم را ب

خواست وارد  ای، دور شهر را حصار بکشند تا کسی آسیب نبیند و اکنون چرا بریانت می بودند. جنگلی که مردم را مجبور کرد در دوره
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 !؟جنگل شود؟! آیا با ارداد دوست بود

 :ای پریدم و پنهان شدم. صدایشان را شنیدم ناگهان مرد چرخید و به پشت سرش نگاه کرد. به ناچار با سرعت باالیی پشت خانه

 !چی شد؟-

 !هیچی، فقط حواست رو جمع کن کسی ما رو نبینه-

هایی سریع وارد جنگل  ودند و با قدمهای شنلشان را روی سر گذاشته ب ها عقب بمانم. هر دو کاله چند ثانیه تامل، باعث شد تا از آن

 .شدند

 .با غرش کوتاهی به شکل ببر در آمدم و سپس شروع به دویدن کردم. با بوکشیدن توانستم مسیرشان را پیدا کنم

 :شنیدم زدنشان را می ها حرکت کردم. صدای حرف به آرامی از میان بوته

 .طبق این باید یه تخته سنگی، چیزی، کنار اون محل باشه-

 .سنگ این اطراف ندیدم من تخته-

های نیشم را نشان دادم و  کرد. دندان چرخید و اطراف را با چشم جست و جو می نگاهم به مرد همراه بریانت افتاد که دور خود می

 .هایم شد اختیار کردم. همان لحظه شنیدن صدای پاهایی باعث تیزشدن گوش غرشی بی

 :بریانت به آرامی گفت

 !شنیدی؟-

 رو؟چی -

 !دونم صدای چی بود نمی-

 :بوی تن آشنای ارداد را از چندمتر دورتر تشخیص دادم. همراه بریانت کاغذ را گرفت و گفت

 !اگه تخته سنگ نباشه چی؟-

 !با شک چشمانم را ریز کردم و اطراف را جستجو کردم؛ ارداد در همین نزدیکی بود

 !تونه باشه؟ بریانت: این چی می

 .مت برای کسی که با این آشنایی دارهدونم؛ یه عال نمی-

 .طور که کاغذ دستش بود، به راه افتاد و بریانت کنارش حرکت کرد. با احتیاط بسیار به دنبالشان رفتم همان

*** 

 :بریانت

 :کالفه بازوی جولیان را گرفتم و گفتم

 !کجا میری؟-
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 :چند قدم برداشت و گفتبا ابروهای درهم، متفکر چندبار به نقشه و زمین اطرافش نگاه کرد. 

 ...من مطمئنم یه چیزی این اطـ-

اش را چسبیدم و او  ناگهان پایش به چیزی گیر کرد و در شرف افتادن قرار گرفت. به سرعت به طرفش خیز برداشتم و دو دستی شانه

 :را نگه داشتم. کنجکاو به صورتش چشم دوختم و گفتم

 !خوبی؟-

ی طنابی شدیم  اه کرد. رد نگاهش را گرفتم و زمین را نگاه کردم. پایش را بلند کرد که متوجهسرش را پایین انداخت و به پایش نگ

ها و چمن استتار شده بود. قدمی عقب برداشت و کنجکاو اطراف را از نظر گذراند. دوال شدم و طناب را در دست  که در میان برگ

 :گرفتم

 !شاید برای جادوگرهاست-

 :ست و گفتبا مکث کنارم روی دو پا نش

 .شاید-

سرم را چرخاندم و با نگرانی اطراف را جستجو کردم. بیش از حد وارد جنگل شده بودیم و این به شدت خطرناک بود؛ اگر جولیان گیر 

 .افتادیم فهمیدند که از قصر آمده است، حسابی در دردسر می ها می افتاد و آن می

های روی  ، تکان داد. همان تکان کافی بود تا تعداد زیادی طناب از میان برگجولیان با شک طناب را که از زمین کمی فاصله داشت

ها به هم گره خورده بودند، چشم دوختم. نگاه جولیان روی  زمین، با هم تکان بخورند. ابروهایم باال پرید و به مرکز جایی که طناب

 :وار گفت نقشه چرخید و زمزمه

 !خبر خوب-

ها رفتیم.  های هردویمان نقش بست. از جا برخاستیم و با احتیاط به طرف مرکز طناب لبخندی روی لب کم به یکدیگر نگاه کردیم. کم

 :وقتی رسیدیم، جولیان خنجر همراهش را از غالف خارج کرد و زانو زد. با نیشخندی رو به من گفت

کم قدرتامون  ماس مال من باشه که یهجوری زورت زیاده و عجیب و غریب هستی؛ بذار ال بِری بیا منطقی فکر کنیم. تو همین-

 برابری کنه؛ هان؟

 :موهایش را به هم ریختم و با لبخند گفتم

 .ها رو بِبُر ببینم چی میشه طناب-

رنگ روی آن  ها و تکه طناب را کنار زدیم که به زمین خاکی رسیدیم که عالمت ضربدری با خاک سیاه وقتی طناب را برید، برگ

 :با صدای خشنی از جا پریدیم پررنگ شده بود. ناگهان

 !مثل اینکه خیلی دوست داری دستات رو ببندم و برای رئیسم ببرم که هر شب به جنگل میای-
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 :ی ارداد شدم. از جا برخاستم و مقابل جولیان ایستادم و گفتم حوصله ی صورت بی سرم چرخید و متوجه

 !نه، اصال-

 :جولیان انداخت و سپس به زمین چشم دوخت های در هم نگاهی به چند قدم جلو آمد و با اخم

 کنی؟ جا چه غلطی می تونم بپرسم این پس می-

 :جولیان زیر گوشم گفت

 شناسیش؟ این کیه؟ می-

 :های کلیدشده گفت چشمان ارداد تیز شد و از میان دندان

 کنه؟ رفیقت چی زیر گوشت زمزمه می-

 :دست جولیان را گرفتم و کتاب را به زیر بغـ*ـل زدم

 .هیچی، االن میریم-

 :پوزخندی زد و گفت

 !قبل اینکه زحمت رو کم کنی، الزمه بگم چند تا جادوگر همین اطرافن-

 :ابرویش را باال انداخت و ادامه داد

 .کردی پس قبل اینکه خبرشون کنم، بگو چیکار می-

 :نگاهی با جولیان رد و بدل کردم و به ناچار گفتم

 .یه چیزی زیر زمین هست-

 :با صدای خشنی گفت ارداد

 چی؟-

 .یه چیز باارزش؛ یه چیزی مثل گنج-

 :صدای زیر لبی جولیان در گوشم پیچید

 !جاش رو گفتی، بقیش هم بگو تو که تا این-

 :و بلند رو به ارداد گفت

 .یه الماس-

 :چشمان ارداد به وضوح درخشید

 !الماس-

 :نگاهی به اطراف کرد و گفتچندان دور شنیده شد. ارداد  ی نه صدای دو نفر از فاصله
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 .تونین برین که منم سهم داشته باشم به شرطی می-

 :زیر لب گفتم

 !دونم بعید می-

 :عصبی پرسید

 !چی گفتی؟-

 :ی آرامی زد و به جای من پاسخ داد جولیان به پهلویم ضربه

 !قبوله-

 :ای سرمان به طرف راست چرخید با صدای زنانه

 .منم باید سهم داشته باشم-

 :شناخت؛ چون گفت رت زن در آن تاریکی به سختی پیدا بود؛ اما انگار ارداد او را میصو

 !کنی؟ جا چه کار می تو این-

 :زن ابرو در هم کشیده، نگاهی به من و سپس به ارداد انداخت

 !تونم جزء جزء بدنتون رو از هم بدرم؛ پس به نفعتونه دونی که می می-

 :اشتم، به ارداد نگاه کردم که گفتگنگ درحالی که شناختی روی زن ند

 !ی بقیه پیدا بشه، بزنین به چاک جا؛ حاال هم قبل اینکه سر و کله شب همین قبوله! فردا نیمه-

ی من و جولیان تبدیل به ببر شد و با غرشی میان درختان ناپدید شد. چیزی در ذهنم جرقه زد؛ اما  زده دختر در مقابل چشمان حیرت

هایی بلند به طرف شهر حرکت کردیم و وقتی از جنگل  سط جولیان فرصت بیشتر فکرکردن را به من نداد. با گامشدن دستم تو کشیده

خارج شدیم، با مکث برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. جولیان دهان باز کرد که حرف بزند؛ اما غرش ببری که به طرفمان دوید، 

ده چند قدم عقب برداشتیم که ببر غرق در نور شد و سپس قد بلند زنی از میان نور حرفش را تبدیل به فریادی کوتاه کرد. از جا پری

ی  شدنم از مدرسه ی آشنای پیش رویم را از نظر گذراند؛ او بود! همان استادی که قبل از اخراج ام چهره پدید آمد. چشمان گشادشده

توزانه من و  ن پیش رویم ایستاده بود و با نگاهی کینهرزمی زخمی کردم. با همان موهای نارنجی و چشمان عسلی خشمگین. اکنو

داد. آب دهانم را قورت دادم و  نگریست و بازویم را فشار می کرد. جولیان با دهانی باز و چشمانی ترسیده به او می جولیان را براندازمی

متر  یستاد. صورتمان کمتر از چند میلیی بینمان را طی کرد و در صورتم ا سعی کردم به خود مسلط باشم که با گامی بلند فاصله

 :ای گفت خورد. با لحن تهدیدکننده های تندش در صورتم می فاصله داشت و نفس

 .کنم به حساب تو هم بعدا رسیدگی می-

 :نگاهی انداخت و ابرویش را باال انداخت. دوباره به چشمانم نگاه کرد و گفت به جولیان نیم
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 !تا فردا شب-

ام حبس بود به بیرون فرستادم که جولیان بازویم را ول  زد و از کنارم گذشت. نفسم را که تا آن لحظه در سـ*ـینه ام ای به شانه تنه

 :کرد و گفت

 !اینا دیگه کی بودن؟-

 :نگاهی به چشمان پر از بهتش انداختم و به راه افتادم

 .بیا تا بگم-

*** 

 :ارداد

رفت و نگاهم هر از  م دوباره به درون جنگل برویم. هزاران فکر در سرم رژه میی مهسان بودم و قرار بود پس از صرف شا در خانه

چرخید و در فکر دست به سر  خورد. اتفاقات دیشب در سرم می رفت، چرخ می گاهی به بیرون از پنجره و هوایی که رو به تاریکی می

 .کردن مهسان بودم

هایی به دست، در حال عبور  عمیقی کشیدم و به جادوگرانی که اکنون با مشعلبه آرامی کنار پنجره رفتم و به دیوار تکیه دادم. نفس 

گفت، افتادم. به او و حرفش اطمینان نداشتم؛ اما مطمئن بودم  و مرور بودند؛ چشم دوختم. یاد الماسی که بریانت از آن سخن می

جا کشانده بود؛ وگرنه با  ت و همراهش را تا آنچیزی درون زمین پنهان شده بود و یقینا چیزی باارزش بود که آن وقت شب بریان

ی لبم جا خوش  ای به آمدن دوباره به جنگل داشته باشد. پوزخندی ناخودآگاه گوشه کنم عالقه اتفاقی که چند شب اخیر افتاد، فکر نمی

یم کشیدم که جسمی سخت جا سر در آورده بود؟ کالفه دستی درون موها گونه از آن کرد. ذهنم به سمت تایگرس کشیده شد؛ او چه

 .با پایم برخورد کرد

اختیار لبخندی کج تحویل صورت  با تعجب به پایین نگاه کردم که صورت مظلوم مهیار را درحالی که پایم را چسبیده بود، دیدم. بی

 :خندانش دادم و گفتم

 خوای فسقلی؟ چی می-

 :چیزی نگفت؛ اما صدای مهسان در گوشم پیچید

 ؟چیه؟ چرا تو خودتی-

ی کوچک خانه رفت. نگاهم روی کاسه  ی نوشیدنی را روی میز قرار داد و به طرف آشپزخانه سرم را باال آوردم و نگاهش کردم. کاسه

و درگاه آشپزخانه چرخید؛ االن بهترین فرصت بود! به طرف میز رفتم که دوباره حواسم معطوف مهیار شد که همچنان به پایم 

تر به طرف میز رفتم. کنار میز  دم دیگر بردارم؛ اما به شدت سنگین بود. به ناچار بغلش کردم و سریعچسبیده بود. سعی کردم چند ق

 :کرد، زمین گذاشتم و آرام گفتم مهیار را که هنوز با لبخند نگاهم می
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 !برو به خواهرت کمک کن تا زودتر شام بخوریم؛ باشه فسقلی؟-

ی آتش درست کردم و مقابل صورتش گرفتم. وقتی آتش و نگاه  نگشتانم شعلهاست، با نوک ا  وقتی دیدم همچنان به من خیره

آور را از جیب شلوارم خارج کردم و به مقدار زیادی  گرد کرد و به آشپزخانه رفت. بدون فوت وقت پودر خواب خشمگینم را دید، عقب

گرداندم و سیخ ایستادم. همان موقع مهسان با دو درون کاسه ریختم. قبل از آنکه مهسان از آشپزخانه خارج شود، به داخل جیبم بر

بشقاب وارد شد و با نگاه شاکی براندازم کرد. بدون آن که به روی خودم بیاورم، پشت میز نشستم و نگاهش کردم. بدون حرفی 

 :بشقاب را گذاشت و بلند گفت

 !مهیار غذات رو تموم کردی، یه راست تو رخت خواب-

ز جا پراند. چنگالش را برداشت و درحالی که هنوز نگاهش شاکی بود، تکه گوشتی را در دهان ای من را ا صدای خشنش لحظه

ی کوچک خود ریختم. بدون آنکه لب به نوشیدنی بزنم،  گذاشت. سعی کردم به روی خودم نیاورم و مقداری از نوشیدنی را درون کاسه

 :ای گوشت خوردم که صدای آرامش در گوشم پیچید تکه

 .که خوش ندارم کسی با مهیار بدرفتاری کنهدونی  می-

 :سرم را باال آوردم که ادامه داد

 .تونن بهش زور بگن می  خوام کسی فکر کنه چون مادر و پدر باال سرش نیست، نمی-

 :کند. صدایم را صاف کردم که زودتر گفت احساس کردم خیلی غیرمستقیم دارد به خود من اشاره می

 .، فکر کرد قراره بشی یکی مثل باباش؛ یا حداقل برادرشوقتی وارد این خونه شدی-

 :لبم را به هم فشردم و به چشمانش چشم دوختم. خواستم چیزی بگویم که دوباره گفت

 !خواد توجهه؟ بینی کمترین چیزی که ازت می نمی-

 :اختیار با لحن طلبکاری گفتم بی

ی شری مثل اون رو تحمل  تر از اونم که بتونم یه بچه حوصله به عالوه بییادم نمیاد گفته باشم که قراره نقش اونا رو بازی کنم؛ -

 ...کنـ

دستش را با ضرب روی میز زد و چاقو به هوا پرت شد و در همان لحظه چاقو را قاپید و مقابل چشمانم نگه داشت. ابرویش باال پرید 

 :فشرد، گفت هایش را به هم می و درحالی که دندان

 !گفتی؟ خب، می-

 :ام را جمع کنم کاری عمیقی کشیدم و سعی کردم خراب نفس

زنم تا دوتا آدم احمق رو گیر  مهسان گوش کن. باب داره بهم فشار میاره؛ هر شب تا نزدیک ظهر دارم توی اون جنگل گشت می-

دونی  تونم. می و من نمی خواد اینه که یه قاتل جانی باشم بیارم و براش ببرم تا دست از سرم برداره؛ ولی اون چیزی که از من می
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جا زندگی  ! من جایی رو ندارم و مجبورم همین کنم؟ قدر احساس گـ ـناه می دونی چه خاطر اون کشتم؟! می چندتا آدم رو به اجبار به

 .کنم کنم تا اون رو بپردازم. تحت فشارم؛ خواهش می کردن هم بهایی داره که دارم جون می جا زندگی کنم و این

ام را با دست مالش دادم  ام را پایین دادم. پیشانی پایین آمد و روی میز قرار گرفت. نفس عمیقی کشیدم و بغض نمایشیکم  چاقو کم

 :که گفت

 !متاسفم؛ کاری از دست من بر میاد؟-

 :سرم را تکان دادم و به سختی گفتم

 !نه-

 :ا کمی به طرفم هل داد و گفتکردم. کاسه ر هایم دروغ نبود؛ اما اصال احساس گـ ـناه نمی هرچند که حرف

 .کم بخور، حالت بهتر میشه یه-

 :ی تغییر حالت صورتم شود، چشمانم را بستم و گفتم چشمانم گرد شد؛ همین را کم داشتم. قبل از آن که متوجه

 .تونم؛ خودت بخور نمی-

 :لبخند کجی زدم

 .تو هم الزم داری-

 :مصر گفت

 !کم بخور یه-

 :و کاسه را باال آوردم. همین که زبانم نوشیدنی خنک را چشید، کاسه را پایین آوردم و گفتمبه ناچار دست دراز کردم 

 .تونم؛ از گلوم پایین نمیره نمی-

ی دیگری گوشت به دهان گذاشتم. کالفه کاسه را برداشت و تمامش را یک نفس نوشید. یک لحظه خشکم  به حالت نمایشی تکه

 !آورد چه؟ سرش می زد؛ اگر مقدار زیاد پودر بالیی به

ی دوم را نیز  ی بعدی، بیشتر گشاد شد. کاسه کاسه را کنار گذاشت و مقدار دیگری نوشیدنی برای خود ریخت. چشمانم با دیدن صحنه

 :کردم گفت اش می شده نظاره توجه به صورت من که خشک یک نفس سر کشید. بی

کنه، نداری؛ ولی در  که هر جادوگری بعد از استفاده از جادوی سیاه پیدا می دونم که تو یک انسانی و اون سیاهی رو متاسفم ارداد. می-

 .کنه مورد باب نمیشه کاریش کرد؛ ساده اعتماد نمی

 :آهی کشید و گفت

 !حتی بعد از گذشت ده سال-

چشمانم نگاه کرد و  آوری نداشته باشد. به باالخره آن تکه گوشت را فرو دادم و در دل دعا کردم که پودر تاثیر دیگری جز خواب
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 :گفت

 .کم به مهیار محبت کن ولی ازت یه خواهشی دارم؛ اگه برات سخت نیست، یه-

 :لبخند کجی زد و گفت

 .بیشتر از اون که نگاش دنبال محبت من باشه، دنبال محبت توئه-

نداخته از آشپزخانه خارج شد و با شب لبخندی از اجبار زدم و سرم را به عالمت تائید تکان دادم. همان لحظه مهیار با سر به زیر ا

  بخیری کوتاه، به اتاقش رفت. نگاهی با مهسان رد و بدل کردم و سپس از جا برخاستم، درحالی که فکرم هنوز درگیر دو کاسه

 .ی آن نشستم ی تخت چمباتمه زده بود. نزدیک تختش شدم و لبه نوشیدنی مهسان بود، وارد اتاق مهیار شدم. گوشه

الی انگشتان کوچکش بیرون کشیدم و به آرامی صدایش کردم. چشمانش را باز کرد و با چشمان گردش به صورتم زل  ز البهپتو را ا

 :وار گفتم زد. آهی کشیدم و صورتم را نزدیک صورتش کردم و زمزمه

 !با من قهری؟-

 :کشیدم و گفتمسرش را تکان داد و لب پایینش را بیرون داد و مظلوم نگاهم کرد. دستی در موهایش 

 بهم یه قول میدی؟-

 :به تقلید از من با صدای پایینی گفت

 !چی؟-

 :دستم را مقابلش گرفتم که دستش را درون دستانم گذاشت. درحالی که نگاهم روی دست کوچکش میخ شده بود، گفتم

 .وقت به کسی بدی نکنی که همیشه شجاع باشی و هیچ-

 :وار تکرار کرد زمزمه

 بدی؟-

طور نیست. ما یه قدرت ماورایی داریم تا بتونیم هم از  کنن چون ما جادوگریم، باید بد باشیم و آدم بکشیم؛ ولی این فکر می آره، همه-

 .های ضعیف خودمون دفاع کنیم و هم از آدم

 :لبخندی زدم که جواب لبخندم را داد و گفت

 .قول میدم-

 :بعد هم چهار زانو نشست و گفت

 .کنم های ضعیف و مظلوم کمک می میشم قهرمان و به آدم-

 :اندام کوچکش را در آغـ*ـوش گرفتم و گفتم

 !آفرین پسر خوب-
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 :با صدای مهسان سرم را برگرداندم

 !کنم دیگه وقت خوابه فکر می-

 :مهیار با لبخندی کوچک کنج لبش، سر جایش دراز کشید و پتو را باال کشید

 .شب بخیر-

 :ام کشیدم و رو به مهسان گفتم هسان از اتاق خارج شدم. دستی در موهای مشکیزیر لب جوابش را دادم و به همراه م

 کم استراحت کنیم؟ کم خستم؛ نظرت چیه قبل از رفتن یه من یه-

 :با تردید گفت

 !زیاد وقت نداریما-

 :ترین حالت ممکن رو به صورتم بدم زیر چشمی نگاهش کردم و سعی کردم خسته

 !کم یه-

اتاقش رفتیم. به آرامی روی تخت نرمش قرار گرفتم و او نیز کنارم دراز کشید. به طرفش برگشتم و سرش را  قبول کرد و با هم به

ی صورتم شد. درحالی در سرم چرخ  روی بازویم قرار دادم و به صورتش چشم دوختم. دستش را دور کمرم انداخت و او نیز خیره

 :تر آورد. همچنان خیره در صورتش بودم که گفت شدم صورتش را نزدیکقدر است، متوجه  کردن پودر چه خورد که زمان عمل می

 !مگه خسته نبودی؟-

 :زیر لب زمزمه کردم

 !چرا-

حرکت ماندم تا مطمئن شوم به خواب رفته  قدر بی های منظمش صورتم را نوازش کرد. آن و چشمانم را بستم. کمی نگذشت که نفس

چشمانم را باز کردم و با دقت به صورتش چشم دوختم. حالت صورتش طوری   ع کنم،کردم لبخندم را جم است. درحالی که سعی می

طور جمعش کنم! به آرامی دستش را از  توانستم هیچ شد و من نمی ست به خواب رفته! لبخندم هر لحظه بیشتر می بود که انگار ساعتی

ایین آمدم و پتوی نازکش را رویش کشیدم. با تکانی که صدا و با کمترین حرکت، از تخت پ روی کمرم برداشتم و کنارش گذاشتم. بی

خورد، سر جایم خشکم زد. غلتی در جایش زد و روی شکم خوابید. نفسم را به آرامی بیرون دادم و از اتاق خارج شدم. با لبخندی کج 

های روشن  شد با مشعل تنها میرنگ که عمال در سیاهی شب گم بود و  های سیاه شنلم را بستم و از خانه خارج شدم. وقتی به خیمه

 :آن را تشخیص داد، رسیدم. یکی از سربازها به طرفم دوید. با توجه به اینکه تنها بودم، کنجکاو گفت

 پس مهسان کو؟-

 :بدون نگاه به صورتش گفتم

 .کمی خسته بود؛ امشب دیرتر از من راه میفته-
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 :وقتی مکثش طوالنی شد، در چشمانش نگاه کردم که گفت

 !به من اطالع نداد کسی-

 :ای باال انداختم و گفتم شانه

 .تونی بری تحقیق کنی تر از من به مهسان وجود داشته باشه؛ به هر حال می فکر نکنم نزدیک-

 :نفسی گرفت و دوباره تامل کرد. بعد از چند ثانیه گفت

 کاغذ خروج؟-

هایی بلند به داخل جنگل  که از جلویم کنار رفت و من با گامداشتیم را نشانش دادم  کاغذی را که هنگام خروج باید به همراه می

 .رفتم

ام خارج شد و به جلو  ی سـ*ـینه رنگ از قفسه یابی را خواندم. نوری آبی ی کافی دور شدم، سرجایم ایستادم و ورد مکان وقتی به اندازه

کرد،  و همراهش و تایگرس که با آن دو بحث می ی بریانت حرکت کرد. با کمترین سر و صدا آن را دنبال کردم که در آخر متوجه

ای  تر رفتم، تایگرس سکوت کرد و بو کشید! ثانیه شدم. خوبی جادو آن بود که تنها جادوگران توانایی دیدن آن را داشتند. وقتی نزدیک

 :بعد نگاهش را به جایی که من بودم دوخت و گفت

 !بیا بیرون ارداد-

 :آمدم و گفتم از پشت شاخ و برگ درختان بیرون

 جا جلسه گرفتین؟ خب؟ چی شده که این-

 :بریانت به طرفم برگشت و گفت

 .نقشه گم شده-

 :ابروهایم باال پرید که تایگرس گفت

 !پوک نیست، دست منم نیست، پس حتما تو برش داشتی اگه دست این دوتا کله-

 :صورت در هم کشیدم و گفتم

طوری تونستم بیام تو شهر و بین اون  ا پام رو از جنگل بیرون بذارم؛ پس میشه بگی چهی رئیس جادوگره تونم بدون اجازه من نمی-

 !همه آدم یه تیکه کاغذ رو بدزدم؟

 :همراه بریانت گفت

 !رفتین؟ کدومتون یادتون نمیاد دیشب کجا قدرا هم به نقشه نیاز داشته باشیم؛ یعنی هیچ فکر نکنم اون-

 :تایگرس زودتر از من گفت

 !شما؟-
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 :هردو طلبکار چشم به پسر دوختیم. پسر بدون آنکه به روی خودش بیاورد، گفت و

 !جولیان-

 !نه، شما؟-

 !جولیان: من چی؟

 تایگرس: یعنی شما هم قراره سهم داشته باشین؟

 ...ی اینکه من جولیان: پس چی؟! به عالوه

 :چپ بریانت افتاد که باعث شد حرفش را عوض کند نگاهش به چپ

 .ون رو پیدا کردیمما زودتر ا-

 :و زیر لب چیزی به بریانت گفت. تایگرس مکثی کرد و گفت

 .جا تونم ببرمتون اون من می-

 :جولیان به سرعت گفت

 !کردن نداشت خب این که این همه بحث-

 :مبریانت نامحسوس در پهلویش زد و چیزی در گوشش گفت. با چشمانی ریزشده آن دو را زیر نظر گرفتم و به تایگرس گفت

 !خب، پس تو جلو بیفت-

رنگ بدنش را در برگرفت و او را به شکل ببر در آورد. با غرش کوتاهش،  ای ای نور قهوه کشید، لحظه تایگرس درحالی که بو می

 .جولیان تقریبا از جا پرید و پشت بریانت ایستاد

 .پچ کردند گوش هم پچپشت سر تایگرس حرکت کردیم و در طول مسیر بریانت و جولیان، به طور مداوم در 

*** 

 :تایگرس

ای که دیشب پر از  بو کشیدم و با چشمان تیزم اطراف را از نظر گذراندم. وقتی به مکان آشنای دیشب رسیدم، با جهشی بر روی نقطه

بود، از  ای افتاد که خاکش تازه کنده و سپس پر شده طناب بود، پریدم. با غرشی کوتاه دور خود چرخیدم و وقتی نگاهم به نقطه

ی موردنظر شدم؛  های تیزم مشغل کندن نقطه ها نبود! با پنجه ها همگی نیست شده بودند و دیگر خبری از آن حرکت ایستادم. طناب

چیز درون خاک  رسیدم. غرشی کوتاه کردم و به طرف بریانت و جولیان برگشتم. هیچ کندم، کمتر به نتیجه می اما هر چه بیشتر می

 :ک آمد و کنار گودال کوچکی که کنده بودم، نشست و گفتنبود. ارداد نزدی

 .جا اومده معلومه یکی قبل از ما به این-

 :نگاهش را بین من و بریانت چرخاند و ادامه داد
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 .دونم کدومتون ولی نمی-

 :همزمان من غرشی کردم و بریانت به سرعت گفت

 !اومدم جا نمی ه امشب به اینخواستم اون رو بردارم، دیگ این اصال درست نیست. من اگه می-

 :هایم را نشانش دادم که گفت صورتم را نزدیک صورت ارداد بردم و دندان

 کی غیر از ما از اون خبر داشته؟-

 !بریانت: هیچکی

 :ارداد از جایش بلند شد و گفت

 ...نفر دقیقا! هیچکی، پس غیر از ما سه-

 :حوصله تصحیح کرد نگاهش به جولیان افتاد و بی

 !جا و اون رو برداره تونسته بیاد این چهارنفر کسی نمیما -

 های خودت این کار رو نکرده باشن؟ بریانت: از کجا معلوم رفیق

 :ارداد قدمی به سمتش برداشت و گفت

 از کجا معلوم رفیق خودت این کار رو نکرده باشه؟-

 :بریانت و جولیان نگاهی رد و بدل کردند که جولیان گفت

 !جا برای یه الماس تر از اونه که وقت کنم و بیام این من سرم شلوغامکان نداره! -

 !زنی یه الماسه، نه یه الماس ارداد: چیزی که داری ازش حرف می

هایم کنار زدم و بو کشیدم.  کردند، خاک اطراف گودال را با پنجه ها که همچنان بحث می توجه به آن و ادای جولیان را در آورد. بی

ی راستم خاک را کنار زدم که  جا باقی مانده بود. تند تند با پنجه ی بود. یک بو از شخصی که برایم ناآشنا بود، آنیک چیزی غیرعاد

ام را جلو بردم و با دندانم تکه پارچه را برداشتم. انگار از لباس کسی پاره شده بود.  رنگی افتاد. پوزه ی بنفش نگاهم به تکه پارچه

 .کسی بود که الماس را قبل از ما برداشته بودخودش بود! حتم داشتم برای 

ی من  کردند، برگشتم. صبر کردم تا متوجه ها که همچنان بحث می گونه که تکه پارچه را با دندانم نگه داشته بودم، به طرف آن همان

دم که هر سه را ساکت کرد. کرد، پارچه را انداختم و غرش بلندی کر توجه به من هر یک دیگری را متهم می شوند؛ اما وقتی دیدم بی

 :نفسم را بیرون فرستادم و دوباره پارچه را بلند کردم. بریانت قدمی جلو برداشت و گفت

 !اون چیه دیگه؟-

زد! به سرعت تغییر شکل دادم و پارچه را با نوک  دید، دیگر چنین حرفی نمی ام را می مطمئنا اگر انسان بودم و نگاه عاقل اندر سفیه

 :بل چشمان کورشان گرفتم و گفتمانگشتانم مقا



 

 
 

51 

  
 الماس جاودانگی 

 نیلوفر حدادی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 .ببینید! این حتما برای همون کسیه که قبل از ما اومده اینجا-

ی بنفش نداشت! بریانت چیزی زیر گوش جولیان گفت که  کدام از ما لباسش پارچه هر یک به لباس دیگری نگاهی انداخت؛ اما هیچ

 :دادم را به هوا برد

 !چی زیر گوشش میگی؟  هی!-

 :ب برد و گفتسرش را عق

 !هیچی-

 :با دو گام خودم را به او رساندم و گفتم

 !دونستم کار خودته از اولش هم می-

 :اش را با دو دست گرفتم و گفتم یقه

 .االنم سزای هر دو کارت رو پس میدی-

 :اش را آزاد کند و در همان حال گفت دستش را روی دستم گذاشت و سعی کرد یقه

 !کدوم از شما دوتا هم این کار رو نکردین طمئنم که هیچمن این کار رو نکردم و م-

 :پوزخندی زدم و به تمسخر گفتم

 !اوه، جدا؟-

 :ارداد به طرفمان آمد و گفت

 !بس کنین! دیره؛ باید از جنگل خارج شین-

 :با صدای مزاحم کسی، سر را به عقب برگرداندم

 .بردیم نه، چرا؟ تازه داشتیم از نمایشتون فیض می-

 :اختیار گفتم پوش که به تماشای ما ایستاده بودند، زیر لب بی ن سه جادوگر سیاهبا دید

 !همین رو کم داشتیم-

ای در هم  ی در دستم را مشت کردم. بریانت عمال جولیان را پشت خود پنهان کرده بود و ارداد با چهره  دستم را پایین آوردم و پارچه

 :ه ارداد گفتها رو ب کرد. یکی از آن آنان را نظاره می

 !العملی نشون میده؟ ها همدستی، چه عکس کنی باب از فهمیدن اینکه تو با انسان خب ارداد، فکر می-

 :اش گفت دستی بغـ*ـل

 !هه، اری باالخره افتادی تو چاه-

 :آزاری سر داد. ارداد به سرعت زمزمه کرد ی مسخره و گوش و خنده
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 !وقت فراره-

 :به طرف ارداد خیز برداشت و گفتاش را قطع کرد و  جادوگر خنده

 !چی گفتی؟-

 :اش را گرفت و با خشم نگاهش کرد. ارداد نگاهی به چشمانم انداخت که گفتم یقه

 !کنین. کی بهتون گفته که ما انسانیم؟ خب آخه دارین اشتباه می-

هایم گرفتم و  پایش را میان دندانپس از اتمام جمله به سرعت غرشی کردم و با تغییر شکل به طرف یکی از جادوگرها رفتم و 

 !کشیدم! دیدم که بریانت فشار قوی آب را روی صورت یکی از جادوگران خالی کرده و ارداد جادوگر مقابلش را به زمین زده است

از هم اش را  اش پریدم و با غرشی بلند سـ*ـینه پس از مسافتی که جادوگر تمامش را فریاد زد، از حرکت ایستادم و روی سـ*ـینه

دویدند و به  دریدم و غرش بلند دیگری کردم. به موازات خود و در فاصله ی چندمتری بریانت و جولیان را دیدم که به سرعت می

 .رفتند طرف شهر می

ای دلم به  ای، فقط برای لحظه من هم پس از غرش دیگری با سرعت باال شروع به دویدن کردم و به طرف شهر حرکت کردم. لحظه

 !اد که در دردسر افتاده بود، سوختحال ارد

وقتی از جنگل خارج شدم، به سرعت به شکل انسانی خود درآمدم و سرعتم را کم کردم. با نفرت خونی که دور دهانم را کثیف کرده 

اقم رفتم و ی پا به طرف ات بود، پاک کردم و به طرف مدرسه دویدم. با کمی استرس در را باز کردم و به آرامی وارد شدم. روی پنچه

ام  کرده دیوار دادم و چندبار نفس عمیق کشیدم. نگاهم روی دست مشت ام را به تکیه .بعد از بستن در، به آرامی روی زمین فرود آمدم

آورد. با بازشدن در،  شناختم که از این جور چیزها سر در می نشست. به آرامی آن را باز کردم و به پارچه چشم دوختم. یک نفر را می

یدم و پارچه را پشتم پنهان کردم که کیانا با شتاب وارد شد و در را بست. نفس راحتی کشیدم؛ روبرویم روی زمین نشست و ترس

 :گفت

 !خب چی شد؟-

 :نگاهش روی لب و دهانم زوم شد و با تردید گفت

 رفته بودی شکار؟-

 :پشت دستم را دور دهان کشیدم و گفتم

 .نه-

 خب... چی شد؟-

 :م و گفتمنفس عمیقی کشید

 .خراب شد-
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 :کرد، گفتم و کل ماجرا را برایش تعریف کردم و پارچه را نشانش دادم. به او که با دقت پارچه را نگاه می

 .شناسه ها رو می باید ببریمش پیش ریچارد، اون پارچه-

 :کیانا به سر و وضعم اشاره کرد و گفت

 جا؟ تونی بری اون ها نمی دونی که با این لباس می-

 :کشیدم و جواب دادم آهی

 .دونم می-

*** 

 :ارداد

بردند. خوشحال بودم که آن  ی باب می درحالی که دستانم از پشت بسته شده بود و چهار جادوگر همراهم بودند، من را به سمت خانه

ا نکرده بودم و تنها راه کردن خود پید شد! هنوز دروغی برای تبرئه نفر فرار کرده بودند؛ وگرنه اوضاع بدتر از اینی که هست، می سه

 .دیدم کردن می چاره را سکوت

سال پیش نیز  زمانی که جادوگر پشت سریم به پشت زانویم ضربه زد و مجبورم کرد مقابل باب زانو بزنم، آه از نهادم برخاست. ده

 !چنین وضعیتی را تجربه کرده بودم؛ اما این کجا و آن کجا

 :دادی سربازها با پوزخندی توضیح  فرمانده

 !چیده رفیقاش رو بیاره تو جنگل قربان توی جنگل بود، با سه تا انسان دیگه! انگاری این خودش بوده که برنامه می-

 :ی توی جنگل تصحیح کرد تنها بازمانده

 .های عجیبی داشتن انسان نبودن قربان! قدرت-

 :باب پکی به پیپش زد و پرسید

 یعنی جادوگر بودند؟-

 :تی که جک نام داشت پاسخ دادی لعن همان بازمانده

 !دونم. یکیشون شبیه ببر شده بود نه قربان! یعنی نمی-

 :باب تکرار کرد

 !ببر؟-

نگریستم.  های زیر پایم را می اش را روی من نگه داشت؛ منی که تمام وقت سرم متمایل به پایین بود و سنگ فرش چشمان ریزشده

 :گویم، گفت وقتی دید چیزی نمی

 ی؟توضیحی ندار-
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توانستم بعدا چیزی سر هم کنم و  دادم، نمی گفتم و اگر جواب منفی می گفتم دارم، باید همان لحظه می جوابی ندادم؛ اگر می

توانستم  ام؛ درنتیجه نمی ی قدرتمند، جادوگر به دنیا آمده ی احمقانه خاطر چند ستاره دانستند که من به ها نمی تحویلشان بدهم! آن

 :ستانم رفته بودم. وقتی سکوتم طوالنی شد، فرمانده گفتبگویم به مالقات دو

 !کشیدن قربان ی خــ ـیانـت به ما رو می حتم دارم نقشه-

سرم را بلند کردم و خشمگین نگاهش کردم که پوزخند دیگری تحویلم داد. باب صدایم کرد؛ کالفه چشم در چشمان سبزش دوختم 

 :که گفت

 .خوام دلیلت رو بدونم می-

 :طور که نگاهم در نگاهش بود، گفتم صاف کردم و همان صدایم را

 .من خیانتی نکردم-

 :ام تمام نشده جک گفت جمله

 .دروغ میگه قربان-

 :توجه گفت باب بی

 چرا مهسان همراهت نبود؟-

 .کم استراحت کنه قبال هم گفتم. خسته بود و احتیاج داشت یه-

 .پس از اطاعت از اتاق خارج شدباب کنار گوش فرمانده چیزی زمزمه کرد و فرمانده 

 :وقتی نگاه منتظر باب و باقی را دیدم، ابرو در هم کشیدم که باب گفت

 !زندانیش کنین تا به حرف بیاد-

ی باب بـرده شدم.  نگاه متعجب بسیاری از جادوگران، به طرف زیرزمین خانه بازویم کشیده شد و از روی زمین کنده شدم. در مقابل

 :ام زد و گفت آمدیم که یکی از سربازهای اطرافم، محکم پس کله ها پایین از پله

 !زاده خائن حروم-

هایش جمع شد و روی دو زانو نشست!  کم نیشخند روی لب تیز نگاهش کردم و به طرفش خیز برداشتم که از عقب کشیده شدم. کم

کم کج شد و چشمانش چپ؛ ناگهان  کردم. لبش کم بار من با پوزخندی او را تماشا می ی مضحکش هنوز رو به من بود و این قیافه

 .سرش را خم و شروع به باالآوردن کرد

 :نیشخندی زدم که جادوگر دیگری روبرویش ایستاد و فریاد زد

 !چه غلطی کردی؟-

های آهنی  هشانه که باال انداختم، دو سرباز پشت سرم من را کشیدند و به انتهای راهرو بردند. انتهای راهرو قسمت کوچکی با میل
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تبدیل به زندان شده بود. وقتی جادوگر کنار دستم قفل در را باز کرد، به داخل پرتاب شدم. با صورتی درهم و جدی به طرفشان 

 :ها با صورت منفورش زبانی نشانم داد و گفت برگشتم و به چشمانشان زل زدم. یکی از آن

 !از تعطیالتت لـ*ـذت ببر-

های حاصل از  تا غیرقابل بازشدن باشند. نگاهم به سربازی افتاد که همچنان در حال باالآوردن لجن ها خواند و جادویی روی میله

 :ها بلند گفت وردخوانی من بود! یکی از آن

 !برید یه سطل بیارین-

جایی که  د. از آنها را بند آور توانست موثر واقع شود و هجوم لجن و باال سرش شروع به وردخوانی کرد؛ اما هیچ یک از وردهایش نمی

شد، ضد نفرین را زیر لب خواندم که باالخره  مرد برایم به شدت بد تمام می کدام عرضه نداشتند و اگر هم آن جادوگر ضعیف می هیچ

ی  شهحال روی زمین افتاد. نگاه پر از نفرتشان را نادیده گرفتم و روی زمین نشستم. سرم را پایین انداختم که از گو بند آمد و سرباز بی

 !چشم فهمیدم از زیر زمین خارج شدند؛ اما هنوز انبوهی از لجن و کثافت روی زمین باقی مانده بود

کرد، چشم دوختم. در واقع فقط همین یک سلول  جا را روشن می سوخت و این ها می سرم را باال آوردم و به تنها مشعلی که کنار میله

فرستادند؛ اما خوب شانسی که  کرد، یک راست او را به درک می ر این جا تخلف میی باب وجود داشت؛ چون اگر کسی د در زیر خانه

خاطرش به دردسر افتاده بودم، به خاطر آوردم.  آوردم، این بود که هنوز قصد نکرده بودند من را بکشند. آهی کشیدم و الماسی را که به

چیز برعکس شده بود.  انست وضعم را بهتر کند؛ اما حاال همهتو از ذهنم گذشت که ارزشش را داشت؟! مطمئنا مقدار زیادی پول می

 .ی لبم جا خوش کرد پوزخندی گوشه

بعد از آنکه وارد جنگل شدم، دیگر مادرم را ندیدم. پدرم را هم در کودکی از دست داده بودم. نتوانسته بودم خود را میان جادوگران جا 

ام را برای درس عبرت میان مردم بچرخانند! واقعا  را صادر کنند و جنازهرفت که دستور مرگم  کنم و حال هر لحظه احتمال می

خاطر هیچ و پوچ از دست  هم بریزد و در سی سالگی جانم را به ام به ی شوم زندگی ی چند ستاره سرنوشت من این بود؟ که به واسطه

 !بدهم؟

بستم و سعی کردم کمی خود را آرام کنم؛ کاری که خیلی  ی دیوار کشاندم و سرم را به آن تکیه دادم. چشمانم را خود را به گوشه

 .وقت بود نتوانسته بودم انجام دهم

آمد، چشم  هایی که به طرفم می دانم چند ساعت در همان حالت نشسته بودم؛ اما گردنم درد گرفته بود. با شنیدن صدای قدم نمی

 .گشودم و به روبرویم خیره شدم

ی مهسان بیشتر از اینکه ناراحت باشد، عصبانی بود. کالفه  آمدند. چهره ز به طرف زندان کوچکم میمهسان به همراه باب و چند سربا

 :نفسم را به بیرون فوت کردم که باب گفت

 !خوای حرف بزنی بینم هنوز سرسخت رو موضع خودتی و نمی می-
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 :ها، روبرویم نشست و با خشم به صورتم زل زد. باب ادامه داد مهسان کنار میله

 !کردنش صرف نظر کردیم چون دارو به خورد مهسان داده بودی، از مجازات-

 :کند. با صدای آهسته مهسان سرم را باال آوردم حداقل خیالم راحت بود که خطری او را تهدید نمی  چه خوب!

 !من رو نگاه کن-

 :ای گفت دهش نگاهم را آرام آرام از اجزای صورتش گذراندم و به چشمانش رسیدم. با صدای کنترل

 !چرا این کار رو با من کردی؟-

 :لبخندی کجی که زدم باعث شد عصبی داد بزند

 ها کی بودن؟ هان؟ چرا به من دروغ گفتی؟ چرا دورم زدی؟! اون آدم-

 :اختیار رو به باب گفتم تر شد. بی لبخندم پهن

 !شخص مناسبی رو برای بازجویی نیاوردین-

 :صدای مهسان پایین آمد

 .تممن نگران-

 :چشم در چشمش دوختم. لب زد

 !کشنت ها می اون-

 :بلندتر گفت

 !اونا کی بودن؟-

 :آهی کشیدم و گفتم

 .چند تا دوست قدیمی-

 :باب به میان حرفمان دوید

رو ی ورود به جنگل  و تو چرا باید چند تا دوست قدیمی رو پنهان کنی؟! یا اصال اگه اونا جادوگر نیستن، تو چرا باید بهشون اجازه-

 !بدی؟

ی جلویش را در مشت گرفت و فشرد. عصبانیتی  کرد، انداختم و جوابی ندادم. مهسان دو میله نگاهی به او که شکاک براندازم می نیم

 :چرخید، گفت داد در صورتش هویدا بود. درحالی که نگاهش روی صورتم می که حاال جایش را به نگرانی می

 چرا حقیقت رو نمیگی؟ دونم تو خــ ـیانـت نکردی؛ پس من می-

 :آهی کشیدم و زیر لب گفتم

 !تونم سیاه باشم حقیقت اینه که من نمی-
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 :وار مهسان در گوشم پیچید صدای زمزمه

 !کنم خاطر مهیار، حقیقت رو بگو و خودت رو خالص کن! خواهش می خاطر من، به به-

 :تر بردم خود را جلو کشیدم و صورتم را نزدیک

 .من کاری نکردم-

 .دونم می-

 !خاطر قوانین این منطقه بگیرم گـ ـناه رو به اما حاضر نیستم جون چندتا آدم بی-

 :وار هم بیان شد، کافی بود تا باب با صدای اخطاردهنده و خطرناکی بگوید همین یک جمله که آرام و زمزمه

 !یعنی حاضری جونت رو بدی؟-

فشردم. حاضر نبودم جانم را بدهم؛ اما به هیچ قیمتی هم حاضر  ه هم میهایم را ب چشم در چشمان ملتمس مهسان دوخته بودم و لب

 .نفر ایجاد کنم. هر چند که روابطمان بیشتر شبیه دشمنی بود تا دوستی شدم دردسر دیگری برای آن سه نمی

 :باب دستور داد

 !ی آتی وسط شهرک اعدامش کنین هفته-

 :مهسان به سرعت به طرفش برگشت و جیغ زد

 !کنم هش مینه، خوا-

 :باب چشمانش را ریز کرد

 .دونی تو قوانین رو می-

بار پیش خود اعتراف کردم که از لحن همیشه خونسرد باب متنفرم. چشمانم فقط روی مهسان میخ شده بود؛ مهسانی که  برای اولین

 :حاال درمانده و ناراحت بود. لبخند تلخی زدم و آهسته گفتم

 .ن پایبند باشن و در غیر این صورت کشته میشنی جادوگرها باید به قوانی همه-

شود. مهسان سرش را به طرفم برگرداند و به صورتم زل زد.  ای که به هر جادوگر ساکن در این شهرک یاد داده می اولین جمله

 :کننده بود و بیشتر سعی داشت روی من را کم کند. باب پشت کرد و به راه افتاد نگاهش سرزنش

 .وقت رفتنه-

 :ن از جا برخاست و زیر لب طوری که فقط من بشنوم گفتمهسا

 !رسم به حسابت می-

دانستم به  شد، گوش سپردم. می هایی که دور می تر شد و درحالی که به جای خالی مهسان خیره بودم، به صدای قدم لبخندم وسیع

 .کار است و یا هنوز امیدی به نجات هست دانستم که آیا پایان پیچید؛ اما نمی زودی خبر اعدام من میان باقی جادوگران می
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*** 

 :بریانت

توانستم. هوا ابری بود؛ اما باران  ها آرامش از وجودم پر کشیده بود و به شدت نیاز به ترک کتابخانه داشتم؛ اما نمی بعد از مدت

 .بارید و این خود هوای شهر را دلگیرتر کرده بود نمی

رسید  قصر فرستادم و سفارش کردم تا چند هفته وارد شهر نشود؛ هرچند که به نظر نمیبعد از بازگشت از جنگل، جولیان را به 

کردم. وقتی برگشتم، متوجه شدم که عالوه بر نقشه، کتاب الماس نیز ناپدید شده است!  جادوگرها وارد شهر شوند؛ اما باید احتیاط می

دانستم کار تایگرس و یا ارداد نیست. یک چیز دیگر که نگرانم  دانستم دیگر چه کسانی از چنین موضوعی خبر دارند؛ اما می نمی

های درستی از  دانستم با چه کسی طرف هستیم؛ اما اگر انسان درستی نباشد، مطمئنا استفاده کرد، قدرت آن الماس لعنتی بود. نمی می

 !کند آن نمی

 .زدند و یک نفر مشغول مطالعه بود های آن پرسه می کتابخانه به شدت خلوت بود و تنها دو یا سه نفر در قفسه

خورد؛ اگر آن الماس حقیقت داشته  ای از آن را خوردم. فکری در سرم چرخ می ای از بشقاب پیش رویم برداشتم و تکه کالفه کلوچه

های  ی کتاب های تاریخی نیز حرفی از آن در میان باشد؛ چیزی که نگاهم را هر چند دقیقه یک بار به طرف قفسه باشد، باید در کتاب

 .کشاند تاریخی می

های کلوچه پاک کردم که با حضور نریمان، رئیس کتابخانه، از جا برخاستم. لبخندی بر لب زدم که او نیز با لبخند  دستم را از خرده

 :جوابم را داد. به پیشخوان تکیه زد و آرام گفت

 !قدر امروز خلوته چه-

 .ر بودهی مردم تاثیرگذا بله، انگار هوا روی روحیه-

فرستم.  جا می درسته! من فردا سفری رو در پیش دارم. تا زمانی که برگردم، در کتابخونه رو باز نکن. دو نفر رو فردا برای نظافت این-

 مشکلی که نداری؟

 :سرم را تکان دادم

 .خیر، اصال! سفر به خیر-

 :ام زد لبش به لبخند باز شد و دستی به شانه

 .کنی خوشحالم جا و برای من کار می اینکه اینتو پسر خوبی هستی؛ از -

 :لبخند محوی زدم و گفتم

 !شما لطف دارین؛ باعث افتخارمه-

 :سرش را جلوتر آورد و گفت

 ی من بیای؛ نظرت چیه؟ دوست دارم برای شام به خونه-
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 :آمد گرفتم، پیشنهاد خوبی به نظر می کمی فکر کردم؛ اگر اتفاقات اخیر را نادیده می

 !رسم حتما خدمت می خوبه!-

چیز را  دستی تکان داد و کیف به دست از کتابخانه خارج شد. سرجایم قرار گرفتم و سرم را به طرفین تکان دادم. انگار باید همه

 .کردم فراموش می

م و به طرف در کتابخانه را بستم و قفلی بزرگ بر روی در زدم. درحالی که نگاهم رو به آسمان ابری بود، دستی روی کالهم کشید

دادند. رفت و آمد  ی خودنمایی به خورشید در حال غروب را نمی ی نریمان رفتم. ساعتی تا تاریکی هوا مانده بود؛ اما ابرها اجازه خانه

 .ها خیلی کم شده بود در کوچه و خیابان

پوش مقابل کلیسا شدم. وقتی از  مردم سیاه ی جماعتی از کردم، متوجه های تقریبا نویم را برانداز می درحالی که سرم پایین بود و لباس

نفر امروز از دنیا  شدند، شدم. ابروهایم باال پرید؛ پنج رنگ که به داخل کلیسا بـرده می ی پنج تابوت سیاه مقابل کلیسا گذر کردم، متوجه

آمد لباس شیک و نو  سم افتاد. کم پیش میای باال انداختم و دوباره نگاهم به لبا رفته بودند؟! تا کنون چنین چیزی را ندیده بودم. شانه

هایم فرو رفته بود و  رنگی که در چکمه ها نگه داشته بودم. شلوار خردلی بپوشم؛ در واقع همین یک دست بود که آن هم برای مهمانی

هایم راضی  از لباس شدت رنگی که روی پیراهن بود؛ به ی آبی هایش تا آرنج باال زده شده بود و جلیقه پیراهن سفیدرنگی که آستین

 !بودم

هایم سُر دادم و به دسته گل چسبیده به در خیره شدم. با  ی نسبتا بزرگ زدم و منتظر شدم. لبخندی را به روی لب دو ضربه به در خانه

 :تر شد. دخترک جیغ زد ای، لبخندم عمیق ساله بازشدن در توسط دختر کوچک هفت

 !عمو بریه-

 :به آرامی باز کردم و وارد شدم. نریمان با لبخندی بر لب به طرفم آمد و مردانه دست دادو به داخل خانه دوید. در را 

 .خوش اومدی-

 .ممنونم-

 :کرد، گفت ی پذیرایی هدایت می دستش را پشتم قرار داد و درحالی که من را به طرف مبلمان قرمزرنگ گوشه

 .مارگارت از دیدنت خوشحال میشه-

 :نی با پیراهن بلند یشمی از آشپزخانه خارج شد و با دیدنم خوشحال گفتوقتی روی مبل جای گرفتم، ز

 .بینمت بریانت! پسرم خیلی خوشحالم که می-

 :از جایم برخاستم و درحالی که سرم متمایل به پایین بود، گفتم

 .طور مادمازل منم همین-

 :قدمی جلو برداشت و من را در آغـ*ـوش کشید
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 .دلم برات تنگ شده بود-

 :از من فاصله گرفت، به سرعت کالهم را از سرم کشید و گفت وقتی

 !طور هم برای موهای خاصت همین-

توانستم کاله را از او پس بگیرم. به اجبار لبخندی زدم و تشکر  اختیار دستی در موهایم کشیدم. در این مورد نمی از جا پریدم و بی

 :اش به طرفم دوید و جیغ زد گلی کردم. همان لحظه دختر کوچولویی با پیراهن سفید و گل

 !عمو بری-

 :مارگارت تذکر داد

 !بریانت-

 :به پاهایم چسبید و گفت

 خونی؟ برام کتاب می-

 :اش قاب شده بود، نگاه انداختم و گفتم  به صورتش که با موهای مشکی

 .من کتاب داستانی همرام نیاوردم؛ مگه اینکه خودت کتاب داستان داشته باشی-

 :و گفت از جا پرید

 !دارم-

 :و به طرف پشت پذیرایی دوید و مارگارت دوباره به او تذکر داد

 !دختر نباید بدوئه! آروم برو-

سوخت و ته دلم از اینکه یک پسرم خنک  لبخند مضحک دیگری روی لبم نقش بست. گاهی، فقط گاهی اوقات دلم برای دختران می

 !شد؛ هرچند عجیب و طرد شده می

های متعددی از سفرهایش نوشته بود و  ی زیادی داشت و خود نیز کتاب ها عالقه آوری کتاب بود که به جمع نریمان مرد مسنی

های کتابخانه به همین  آورد. اکثر کتاب جا می های بسیاری هم از کشورهای دیگری که کمتر کسی توانایی سفر دارد، به این کتاب

 .آوری شده بود شکل جمع

ی  از پدرش که یک مرد سلطنتی بود، به او رسیده بود. او و همسرش به همراه تک دخترشان، خانوادهثروت زیادی هم داشت که 

ها  شدن از طرف آن ی مثبت این آشنایی هم پذیرفته ها آشنا شدم. نکته ی رزمی با آن جمع و جوری بودند که پس از خروج از مدرسه

 .بود

های سارا صرف شد.  میز شام آماده است. شام با تذکرهای مارگارت و شیطنت خدمتکار جوانشان وارد جمعمان شد و اطالع داد که

 .اش را برایش بخوانم پس از شام، به اصرار سارا به اتاقش رفتم تا کتاب مورد عالقه
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 .قصر زیبا برای همیشه در نور فرو رفت و مردمان آن سرزمین شاد و خوشحال زندگی کردند... -

 :کتاب را بستم و گفتم

 !ی ما به سر رسید و سارا خانوم همچنان بیدارن قصه-

کردم و همچنان نگاه مشتاق و منتظر سارا روی من میخ شده بود. با  کالفه نفسم را به بیرون فرستادم! سومین کتابی بود که تمام می

 :دیگر تذکر دادحضور مارگارت، به رسم ادب از جا برخاستم و لبخند کمرنگی زدم. انتظارم طول نکشید و مارگارت بار 

 !مونه برای امشب کافیه؛ یک دختر تا این وقت شب بیدار نمی-

 :دو شمع کنار تختش را فوت کرد و من را به بیرون از اتاق هدایت کرد. کتاب را از میان دستانم بیرون کشید و گفت

 .خسته شدی؛ ممنون که امشب وقتت رو با ما گذروندی-

 !باعث افتخار من بود مادمازل-

 :مان به طرفم آمد و گفتنری

 خوای تا کتابخونه همراهیت کنم؟ دیروقته و خطرناک؛ اگه می-

 .خودم میرم  خیر، ممنون!-

 .کردم، به طرف در خروجی رفتم کالهم را از روی مبل برداشتم و درحالی که تشکر می

 .نریمان: این چند روزی که نیستم، حواست حسابی به کتابخونه باشه

 .چشم، حواسم هست-

ها مانده بودم، پشیمان شدم؛ اما  خداحافظی کردم و خارج شدم؛ اما پس از دو قدم که برداشتم، از اینکه تا این وقت شب در منزل آن

 .توانستم کاری کنم دیگر نمی

 .سرم را تا حد امکان پایین انداختم و به طرف کتابخانه قدم تند کردم

*** 

 :تایگرس

توانست بدتر از این هم باشد. آهی کشیدم و قسمتی از پف پیراهن صورتی  نگریستم. می باس خود میشده به ل های به هم فشرده با لب

هایم نماند. قسمت کفش، پیروزی از آن من بود و  تنم را در مشت گرفتم و کمی باال کشیدم تا قسمت جلویی پیراهن زیر چکمه

 !دار را نپوشم های پاشنه توانستم آن کفش

 :شان را نادیده گرفتم و گفتم ام، کتی و اِدی به انتظارم ایستاده بودند. نگاه پر از خنده بینی طبق پیش از اتاق خارج شدم و

 .گردم زود برمی-

 !گذرونی اِدی: از وقتی که از کار کنار رفتی خیلی از وقتت رو به گشت و گذار می
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 :پوزخندی زدم

 !گشت و گذار؟-

 :فوت وقت دستش را گرفتم و گفتم ش پیدا شد. با دیدنش بیرنگ ی کیانا با همان پیراهن کرم سر و کله

 .خدانگهدار-

و به دنبال خود کشیدمش؛ اما نتوانستم زیاد سرعت بگیرم؛ چون قسمتی از پیراهن زیر پایم رفت و مجبورم کرد سر جایم بایستم. 

 :ی کیفش را بست و زمزمه کرد کیانا دکمه

 .بدو تا ادی بیشتر سوال و جواب نکرده-

 :ا دو دست پیراهن را کمی باال دادم و به طرف در خروجی رفتمب

 پارچه همراته؟-

 .آره، بریم-

توانستم اکنون مشغول تدریس باشم؛ اما اِدی تا  سرم ناخودآگاه چرخید و نگاهی گذرا به شاگردان در حال تمرین انداختم. مطمئنا می

 !چندماه این را ممنوع کرده بود؛ جدا که تنبیه بدی بود

 .دانستم؛ اما به شدت از این هوا متنفر بودم وزید. علت تغییر آب و هوا را نمی هوا به شدت گرفته بود و هر از گاهی باد تندی هم می

داشتنی خود قدم تند کردم و وارد شدم. کیانا پشت سرم وارد شد و هر دو به پیرمردی  فروشی معروف و دوست ی پارچه به طرف دکه

های این شهر بود. الیاف و پارچه را بیشتر از  ها و پارچه فروش ترین خیاط ز بود، سالم کردیم. ریچارد از معروفکه مشغول دوخت و دو

 !شناخت های اطرافش می آدم

 :ریچارد سرش را بلند کرد و با انگشت عینکش را کمی به عقب هل داد

 !ی من گذاشتن نهایت زیبا پا به مغازه بینم؟! دو دوشیزه بی چی می-

پشت و سفیدش گرفتم و به چشمان ریز  اش را عقب داد و به طرفمان آمد. لبخندی زدم و نگاهم را از موهای بسیار کم دلیصن

 .ایش که پشت عینک پنهان شده بود، دادم قهوه

 :دو دستش را در هم گره کرد و گفت

 چه کمکی از من برمیاد خانوما؟-

 :از پشت عینک چشم در چشمانم دوخت

 دارین؟سفارش لباس -

 :کیانا کنارم ایستاد و با لبخند گفت

 !راستش... نه-
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 :ی بنفش را خارج کرد کیفش را گشود و تکه پارچه

 .ما این پارچه رو پیدا کردیم و خب... دوست داریم اطالعاتی ازش داشته باشیم-

 :ریچارد پارچه را از کیانا گرفت و روی آن دقیق شد

 .خب... بذار ببینم-

کرد، به طرف پشت مغازه رفت و وارد اتاق پشتی شد. من و کیانا نگاهی رد و بدل کردیم و  را با دست لمس میطور که آن  همان

بین مشغول وارسی پارچه شد. پس از کمی مکث، لبخندی بر لب آورد و  پشت سرش وارد شدیم. پشت میزش قرار گرفت و با ذره

 :گفت

 ...اگر اشتباه نکنم-

 :زدن شد ار دستش را گشود و مشغول ورقسرش را بلند کرد و کتاب کن

 !این نوع الیاف برای یک قرن پیشه-

های یک پارچه را  ی موردنظرش رسید، یک تصویر از بافت ابرو در هم کشیدم و کنار میزش ایستادم. یک قرن پیش؟! وقتی به صفحه

 :تر شد، دوباره پارچه را چک کرد و گفت نشان داد. لبخندش وسیع

 ...های ضخیم  ی اینکه پارچه عالوه گرده به یک قرن پیش و به ها برمی ین نوع الیافدرسته، ساخت ا-

 :ی دیگر ورق زد چند صفحه

 .شدند برای رزم ساخته می-

 :دو دستم را روی میز گذاشتم و کمی خم شدم

 ها ساخته میشه؟ هنوز از این نوع پارچه-

 :ای کرد و دستی به عینک گردش زد خنده تک

ها آشنا بشیم. حتی برای سربازها هم از یک نوع  فرهایی که افراد سلطنتی داشتند، باعث شد با نوع جدیدی از پارچهنه، اصال! س-

 .کنیم الیاف خاص استفاده می

 :دستی به گردنش کشید و دوباره به پارچه چشم دوخت

خواین، فکر کنم توی  در موردش میزا هم هست؛ اگه اطالعات بیشتری  البته بعد از اون فهمیدیم این نوع الیاف حساسیت-

 .ی مرکزی بتونین کتابی در موردش پیدا کنین کتابخونه

ی تصنعی سر دادم  ابرویی باال انداختم و به کیانا نگاهی انداختم. ریچارد نگاه دقیقی به ما انداخت و پارچه را به طرفمان گرفت. خنده

 :و گفتم

 !واقعا ازت ممنونم؛ لطف بزرگی به ما کردی-
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 :خواستیم از اتاق خارج شویم، ریچارد گفت یانا پارچه را گرفت و درون کیفش قرار داد. تشکر دیگری کردیم و درحالی که میک

شد؛ درست مثل اینکه اون پارچه رو چند  البته، اون طور که از پارچه فهمیدم به شدت پوسیده بود و گردهای خاک هم روش دیده می-

 !سالی زیر خاک قرار داده باشی

 .نگاهم روی نگاه کیانا و سپس صورت ریچارد سُر خورد

 :درحالی که با فشار و عجله سعی داشتم بافت موهایم را باز کنم، گفتم

 ...ایه که تازه مونه که ریچارد به ما گفته باشه برای مرده اون پارچه مال یه قرن پیشه و تازه زیر خاکم مونده! درست عین این می-

کی که در آسمان زده شد، از جا پریدم و حرفم را قطع کردم. کیانا که روی تختم نشسته و به من چشم دوخته بود، با رعد و برق ترسنا

فشردم، از اتاق بیرون زدم. کیانا پشت  ام شوم و درحالی که پارچه را در مشت می خیال کنجکاوی متعجب ابرو باال انداخت. نتوانستم بی

تیم. با دیدن شاگردان و استادانی که کنار ستون و داخل ایوان ایستاده بودند، نگاهم به سمت سرم دوید و با هم به طرف حیاط رف

ای مشغول باریدن بود. کمی جلوتر رفتم و به آسمان چشم دوختم؛ از ابرهای تیره پوشیده  سابقه حیاط کشیده شد. باران تند و تیز بی

تر این بود که ما در فصل گرما  به تاریکی مبدل کرده بود و از آن عجیبطوری که روشنی روز را  زد؛ به شده بود و به سیاهی می

 !بودیم

 :با رعد و برق بعدی در جایم تکانی خوردم که صدای یکی از استادان مدرسه را شنیدم

 .هاتون برگردین ها، مثل اینکه نمیشه به تمرینات ادامه داد؛ بهتره به خونه خب بچه-

 :ندم که یکی از پسرها گفتسرم را به طرف جمعشان برگردا

 کالس بعدی کی برگزار میشه؟-

 :آن استاد سری تکان داد و گفت

 .تا زمانی که هوا به این شکل باشه، کالسی برگزار نمیشه-

کند. ما فضایی در داخل ساختمان مدرسه داشتیم که مختص  فهمیدم چرا کالس را لغو می متفکر به صورت آن مرد خیره شدم. نمی

 .مانند حال بود و دلیلی برای لغو نداشتیم هایی زمان

 :کیانا زیر گوشم گفت

 اگه هوا بهتر نشه چی؟-

 :نگاهی به صورتش انداختم

 !دیوونه شدی؟ معلومه که بهتر میشه-

 :نگاهی انداختم و گفتم  شدند، به شاگردانی که یک به یک از مدرسه خارج می

 .من میرم پیش اِدی-



 

 
 

65 

  
 الماس جاودانگی 

 نیلوفر حدادی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 :شدم و سالم نکرده روبروی میز ادی نشستم وارد اتاق مخصوص مدیر مدرسه

 اونا چرا باید کالس رو لغو کنن؟  اِدی!-

چشمان ادی از روی دفتر مقابلش باال آمد و روی چشمان من نشست. نگاهش طوری بود که باعث شد کالفه از جا بلند و از اتاق 

 :خارج شوم. در زدم و بعد از بفرمایید بلندش وارد اتاق شدم و گفتم

 !سالم، اجازه هست؟-

 :ابرویش را باال انداخت و با لبخند گفت

 !البته-

کردم، نشستم. وقتی  پفی لباس را جمع می و به صندلی روبروی میزش اشاره کرد. نفسم را به بیرون فوت کردم و درحالی که دامن پف

 :منتظر نگاهم کرد، تند گفتم

 !برگزار کنیم تونیم کالس رو داخل ها لغو بشه؟ می چرا باید کالس-

 :سرش را تکان داد و گفت

عالوه که اعتقادات مردم نسبت به این مسائل باعث  تفاوت بگذره. به دونم؛ اما باران توی فصل گرما چیزی نیست که آدم بی می-

 .گیر نباشیم ها سخت میشه نسبت به کالس

 :ابروهایم در هم رفت

 اعتقادات مردم نسبت به چی؟-

 :شانه باال انداخت

 !اران تو فصل گرما شومهب-

 :هایش دادم که با لبخند کجی اشاره به لباسم کرد ای تحویل حرف «چه مسخره!»هایم به هم فشرده شد. در دل  لب

 با کدوم مرد خوشبختی قرار مالقات داشتی؟-

 :متعجب تکرار کردم

 ...مرد خوشبـ-

 :نگاهی به لباس خود انداختم و به سرعت گفتم

 .کنی نیست که فکر می طوری نه، اصال اون-

 !من اصال طوری فکر نکردم. به هرحال تو هم باید ازدواج کنی؛ هرچند که از سن ازدواجت خیلی گذشته-

چپ نگاهش کردم که سرش را پایین انداخت و خود را مشغول نشان داد. وقتی دیدم نسبت به حضور من  ابرو درهم کشیدم و چپ

 .ن آمدم. با رعد و برق وحشتناک دیگر، باز از جا پریدم و شروع به ناسزاگفتن زیر لب کردمتفاوت است، از جا برخاستم و بیرو بی
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 :کیانا کنار ستون ایستاده بود و مشغول تماشای باران بود. وقتی من را کنارش احساس کرد، گفت

 !یه حس بدی دارم-

 چی؟-

شد. سرم چرخید و روی صورت کیانا که اکنون سعی در  ی دور شنیده قبل از آنکه حسش را توصیف کند، صدای انفجاری از فاصله

 :فرودادن آب دهانش داشت، ثابت ماند. وقتی نگاه من را دید، گفت

 .استرس گرفتم-

 :چشمم را در حدقه چرخاندم که گفت

 خوای به کتابخونه بری؟ نمی-

 !تو این هوا؟-

 آره، مشکلش چیه؟-

 .شیم هیچی، فقط خیس می-

دانم او در چه فکری بود؛ اما من داشتم به  بارید چشم دوخته بودیم. نمی رحمانه می یستاده و به باران که بیدر سکوت کنار یکدیگر ا

ی درون دستم چشم دوختم. در  کرد. مشتم را باز کردم و به پارچه کردم که کمر تنگ لباس داشت بیش از اندازه اذیت می این فکر می

 :شکی نداشتم؛ اما این پارچه... با صدای کیانا، سر بلند کردماین که شخصی الماس را دزدیده بود، هیچ 

 !شاید اصال پارچه برای خود اون الماس بوده باشه-

 :ام را که دید، گفت نگاه عاقل اندر سفیه

 چیه؟-

 .شده جایی که یادم میاد، ریچارد گفت برای رزم ساخته می تا اون-

 :چرخاند. کمی دیگر در سکوت گذشت که دوباره گفتزیر لب آهانی گفت و سرش را دوباره به طرف حیاط 

 !قدر ارزش نداره حاال که از دست رفته دنبالش بگردی قدر هم باارزش باشه، اون به نظر من یه الماس هر چه-

 .و سپس سری تکان داد و به سمت اتاقش رفت

 .ینکه هنوز بریانت را به مبارزه دعوت نکرده بودمی ا خواستم سر از کار این پارچه در آورم. به عالوه با او موافق بودم؛ اما می

 :زمانی که باران بند آمد، به همراه کیانا به طرف کتابخانه حرکت کردیم. دامنم را کمی باال گرفتم و زیر لب گفتم

 .از این لباس متنفرم-

 :چشمم به لباس ساده و بدون پف کیانا افتاد. طلبکار گفتم

 !نداشتی که بدی به من؟واقعا یه لباس مثل مال خودت -
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 :نیشش باز شد

 .داشتم؛ اما دوست داشتم تو رو تو این لباس ببینم-

کنم،  اش نمی تفاوت به راهش ادامه داد. وقتی دید همراهی ای نثار صورتش کردم که بی غره به سرعت سر جایم سیخ ایستادم و چشم

 :ایستاد و سوالی نگاهم کرد. دست به کمر شدم و گفتم

 .پوشم ها می ست که از این لباس ب فیض ببر؛ چون این اولین و آخرین دفعهاالن خو-

 :ای کرد و گفت خنده

 !بانو افتخار نمیدن؟-

 :پشت چشمی نازک کردم و به راه افتادم. با وزش باد شدیدی که به راه افتاد، صورتم در هم شد. کیانا قدم تند کرد

 .بدو تا اوضاع بدتر نشده-

رفتم. وقتی به  طوری که دستم را جلوی صورتم گرفته بودم و به سختی راه می شد؛ به زش باد بیشتر و بیشتر میاما بدتر شد؛ چون و

 :در کتابخانه رسیدیم، با دیدن در بسته، آه از نهادم برخاست. با دو دست بر در کوبیدم و گفتم

 !در رو باز کنین-

 :شتناکی که قسمتی از آسمان را روشن کرد، کیانا جیغ زدکیانا هم همراه من شد و به در کوبید. با رعد و برق وح

 ...در رو باز کنـ-

 .با بازشدن در، هر دو به داخل تقریبا پرتاب شدیم

 :بریانت با نگاهی متعجب به ما خیره شد

 !کنین؟ جا چیکار می این-

 :زنان گفت نفس بدون آنکه جوابی بدهم، در را بستم و با خیال راحت نفس عمیقی کشیدم. کیانا نفس

 .هوا خیلی ناجور شده-

 :نگاهم را دور تا دور کتابخانه چرخاندم؛ تنها دو مرد دیگر در کتابخانه حضور داشتند. بریانت نگاه شکاکی به صورتم انداخت

 کمکی از دستم بر میاد؟-

راه افتادیم و در همان  نگاه تیزم که در نگاهش نشست، کالفه سرش را پایین انداخت به طرف جای مخصوصش رفت. به دنبالش

 :حال گفتم

 چرا در رو بسته بودی؟-

 :اش گذاشت به سرعت ایستاد و دستش را روی بینی

 !تر هیس! آروم-
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 :تر گفتم ابرو در هم کشیدم و آرام

 !جوابم رو بده-

 :دوباره به راه افتاد و در همان حال گفت

های همیشگی  تونستم به آدم بخونه رو باز کنم؛ ولی چون وسط هفته بود، نمیی اینکه قرار نبود امروز در کتا عالوه هوا ناجور بود؛ به-

 .جا نه بگم این

 :اش جای گرفت. کیانا با ابرویی باالرفته گفت ها عبور کردیم و او پشت پیشخوان، روی صندلی از میان قفسه

 .باورم نمیشه-

 :بریانت کنجکاو نگاهش کرد که ادامه داد

 ...ه با رائیکـهمون خدمتکار پررویی ک-

 :با پا به پایش زدم که از جا پرید و گفت

 چیه؟-

 :لبخند ژکوندی تحویلش دادم

 !تایگرس-

 :گیج گفت

 !تایگرس؟-

 :ام کوبیدم که بریانت گفت محکم به پیشانی

 .شما به من لطف دارید خانم-

 :کیانا شانه باال انداخت که گفتم

 .ما دنبال کتاب هستیم-

 بریانت: چه نوع کتابی؟

 .تاریخی-

 :ی بزرگ را نشان داد و گفت بریانت از جا بلند شد و قسمتی از کتابخانه

 .های سمت چپ اون ردیف، قفسه-

ای که در دل نسبت به او پرورش داده بودم،  اختیار نگاه بدی به او انداختم و با کیانا به آن طرف رفتیم. انگار خشم و کینه بی

 .مان در صلح و آرامش باشد طهای رابـ ـ خواست حتی برای لحظه نمی
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*** 

 :بریانت

رفتند، خیره شدم. برای چه به دنبال کتاب تاریخی  های تاریخی می ی کتاب با چشمان ریزشده به آن دو نفر که به سمت قفسه

م کشیدم، از گشتند. ابرو در ه ها را می پچشان بلند شد، درحالی که سرگردان قفسه گشتند؟ نکند دنبال الماس بودند؟ صدای پچ می

 !دانست آن الماس خاصیت جاودانگی دارد تایگرس بعید نبود تا هنوز به دنبال الماس باشد؛ ولی او که نمی

شد  ها بوده و خاصیت جاودانگی هم داشته است؛ شاید می همان لحظه چیزی درونم تکان خورد. آن الماس مربوط به خیلی وقت پیش

به طرفشان رفتم.   ها را زیر نظر داشتم، اختیار از جا برخاستم و درحالی که با نگاهم آن کرد. بی های تاریخی سرنخی از آن پیدا از کتاب

دختر همراه تایگرس که نامش را از یاد بـرده بودم، کنار تایگرس ایستاد و چیزی در گوشش گفت که کتاب درون دستان تایگرس از 

 :ای به بازوی دختر زد و گفت اش را بلند کند. ضربه ناله دستش روی پایش افتاد. همان برخورد کافی بود تا صدای

 !یه دقیقه آروم بگیر خب-

وقتی دوال شد تا کتاب را بردارد، من روبرویشان ایستاده بودم. نگاهم را از لباس دخترانه و مجلسی تنش گرفتم و به صورتش که 

اه نفسم را حبس کردم. چشم از چشمانش برنداشتم که آهسته تر آورد و من ناخودآگ اکنون مقابل صورتم بود، دادم. سرش را نزدیک

 :گفت

 کاری داری؟-

 تونم تو پیداکردن کتاب مدنظرتون کمک کنم؟ می-

 :تر آورد و من ناخودآگاه قدمی عقب برداشتم که دختر همراه گفت ابرویم را باال انداختم که صورتش را نزدیک

 .خواستیم از اون رو می های تاریخی مربوط به یه قرن پیش و قبل کتاب-

 :این بار من نزدیک تایگرس شدم و گفتم

تونی اون الماس را خودت به تنهایی پیدا کنی و جاودانه بشی، کور خوندی؛ چون من  هات رو وا کن؛ اگه فکر کردی می خوب گوش-

 !اجازه نمیدم

 :متفکر نگاهش را چرخاند و تکرار کرد

 جاودانه بشم؟-

ام در مشتی  یقه  هایم را چفت کردم. همان لحظه که چشمانم بسته بود، هایم را روی هم فشردم و لب حواسیم، پلک از حرص بی

 :ی تایگرس کنار گوشم شنیده شد فشرده و صدای آهسته

 !خیالش بشم؛ ولی االن... هرگز خواستم بی می-

 :شته بود سرجایش گذاشت و به دختر همراه گفتهایی را که بردا اش گرفتم. کتاب چشمانم را باز کردم و نگاهم را از چشمان عسلی

 !کیانا پارچه رو بده-
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رنگ را از کیفش خارج  ی بنفش لبخند مضحک، اما پرحرصی روی لب آوردم و به دختری که کیانا خطاب شد، چشم دوختم. پارچه

 :کرد و به تایگرس داد. تایگرس پارچه را مقابلم گرفت و گفت

شده؛ اما  گرده به یک قرن پیش و برای جنگجوها ساخته می ا فهمیدیم که این پارچه برمیی اون شبه. م این همون پارچه-

 .ست و زیر خاک مونده پوسیده

 :پارچه را در هوا تکانی داد

 ...و خب فکر کردیم با پیداکردن چیزهای بیشتر در این مورد-

 :لحنش را عوض کرد و با حالتی خاص گفت

 .پیدا کنیمبتونیم اون الماس جاودانگی رو -

 .لبخند کجی تحویلم داد و ابرویش را باال انداخت. به صورتش خیره بودم؛ صورتی که انگار خشم را همیشه همراهش داشت

تر از خودش بود، نگاه کردم. نفسم را به بیرون فوت کردم و خواستم حرفی بزنم  سرم را کمی چرخاندم و به دختر همراهش که آرام

ها نگاه کند. بعد از آن  رد این ردیف شد؛ نگاه کنجکاوش را از ما گرفت و سعی کرد خیلی عادی فقط به کتابکه همان موقع ویلیام وا

کرد یا از آن  دانم داشت در مورد موجودی مانند من تحقیق می ی کتاب. نمی شب کذایی، دوبار بیشتر نیامده بود و آن هم برای مطالعه

های محکم کتابخانه را نیز تکان کوچکی داد. با  ه او بود که جریان قوی باد، حتی پنجرهشب به بعد متحول شده بود! هنوز نگاهم ب

 :های باد، سرم به طرف پنجره چرخید. ساعدم کشیده شد که تایگرس با همان صدای آهسته گفت صدای ایجادشده از زوزه

 !گردیم پیدا کن دنبالش می هی، اون باد بیرونه و ما توییم؛ الزم نیست االن نگرانش باشی. کتابی رو که-

خواستم تایگرس را دست به سر کنم. به  دانستم کجاست؛ اما فکری در سرم بود که هرطور شده می کتابی در ذهنم بود و دقیقا هم می

 :رسید، سرم را کمی خم کردم و گفتم هایم می تر بود و تا شانه سمت او که قدش از من کوتاه

 ...هتر نیست که شمااالن هوا چندان مناسب نیست، ب-

شد؛ اما قبل از آنکه حرفم  تر می دادم، چشمم به چشمان تایگرس بود که هر لحظه تنگ و تنگ هایم ادامه می طور که به حرف همان

ی لرزش خفیف بدن ویلیام شدم. حرفم را قطع کردم و به طور کامل به طرفش  ی چشم، متوجه را قطع کند و به من بتوپد، از گوشه

ابرو در هم کشیده به طرفش رفتم و خواستم چیزی به او بگویم که با دیدن چشمانش که فقط سفیدی آن معلوم بود و  چرخیدم.

 :مردمک در آن گم شده بود، دهانم باز ماند و چشمانم گشاد شد. کیانا و تایگرس همزمان به طرفم آمدند و تایگرس آرام گفت

 !چی شد پس؟-

لرزید و مردمک چشمانش به  متعجب سر جا خشکش زد. بدن ویلیام کامال منقبض شده بود و می که او نیز با دیدن حالت ویلیام

 .خزیده بود  گوشه

ای کرد که همان موقع  کمی جلو رفتم و نامش را صدا کردم که خرخر کرد و تکان شدیدی خورد. دستش به سمت قلبش رفت و ناله
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یده و در حالی که بدنم یخ کرده بود، سر جایم میخ شدم و دوباره صدایش کردم رنگی اطراف گردنش پدیدار شدند. ترس دود محو سیاه

بازش رفتند. چشمانم از ترس و تعجب گرد شد و ضربان قلبم باال رفت. مردمک چشمانش به  که دودهای سیاه به داخل دهان نیمه

ار سرش نشستم و چندبار صدایش کردم. سرجایش برگشت؛ اما همان لحظه محکم روی زمین افتاد. به طرفش خیز برداشتم و کن

رنگ از  تایگرس و کیانا نیز کنارم ایستادند و با ترس به اون چشم دوختند. چشمانش باز بود؛ اما بدون تحرک. با خروج دودهای سیاه

کرد؛ او مرده  ی ثابت ویلیام ایست سـ*ـینه  دهانش، خود را کمی عقب کشیدم که در هوا ناپدید شدند. چشمانم چرخید و روی قفسه

 .بود

جا بودند، قرار گرفت. تایگرس که به من شک  پس از اتمام مراسم، تابوت ویلیام به علت شرایط بد هوا کنار ده تابوت دیگری که آن

 :داشت و حتی یک لحظه هم تنهایم نگذاشته بود، زیر گوشم زمزمه کرد

 تو چند روز اخیر ده نفر مردن؛ این عجیب نیست؟-

اش و کلیسا رساندیم. در کتابخانه را بستم و تنها کتابخوان داخل آن را با زور بیرون  اتفاق، خبر مرگ ویلیام را به خانوادهپس از آن 

دانست،  ای من را تنها نگذاشت. اگر من را دشمن خونی خود نمی کردم. تایگرس نیز کیانا را به مدرسه فرستاد؛ اما خود حتی برای ثانیه

اش حساب باز کنم! برای آنکه متوجه بشویم ویلیام به چه علتی به آن شکل مرده بود، در مراسمی که برایش  قهتوانستم روی عال می

 .گرفته بودند شرکت کردیم

جواب سوالش را ندادم. برای خود من هم عجیب و غیرقابل باور بود؛ مخصوصا این آخری که یکی از دوستانم به آن شکل جان داده 

 .بود

جا خلوت شود. گرچه هوا تیره و تار بود؛ اما مشخص بود ساعتی  ای از کلیسا ایستادیم و منتظر شدیم تا آن م و گوشهاز جا برخاستی

بیش تا تاریکی هوا نمانده بود. پدر کلیسا کتاب دعایش را زیر بغـ*ـل زد و خواست به پشت کلیسا برود که تایگرس زودتر از من به 

ه لباس سفیدرنگی بر تن داشت، با شنیدن صدای تایگرس، سر جایش ایستاد و به طرف ما طرفش دوید و صدایش کرد. پیرمرد ک

نگاهی به لباس صورتی تایگرس انداختم و درحالی که سعی  برگشت. نگاه متعجبش را از لباس تایگرس گرفت و به من دوخت. نیم

 :ی حرفم نشود، با کمترین حرکت لب گفتم داشتم پدر کلیسا متوجه

 کردی؟ رفتی لباست رو عوض می اال میشد ح نمی-

 :مانند من، بالحن طلبکاری جواب داد

 !شد نه، نمی-

 :آمد، رفتم. همزمان با هم رو به پدر کلیسا گفتیم ای به او که هیچ رقمه کوتاه نمی غره چشم

 ...خواستم یه چیزی بپرسم می-

 ...میشه لطفا یه چیزی رو در مورد-
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 :ه هم چشم دوختیم که پدر گفتتوزانه ب هر دو با نگاهی کینه

 !خوشحال میشم اگه کمکی از دستم بر بیاد، انجام بدم-

ی تایگرس روی پایم فرود آمد و صدایم را در گلو خفه کرد؛ اما چون دامنش بیش از حد پف  خواستم دوباره حرف بزنم که چکمه

 :زد و گفتای  داشت، مانع از آن شد که پدر کلیسا چیزی بفهمد. لبخند پیروزمندانه

خواستیم ببینیم اگه میشه چک کنین ببینین نیروی  جا بودیم. می همین مردی که االن مراسمش تموم شد، ما زمان مرگش اون-

 .شیطانی باعثش شده یا نه

 :چشمان پدر گرد شد و به سرعت گفت

 !پناه بر خدا! نیروی شیطانی؟-

 :اش گفت تایگرس با همان حالت پرخاشجویانه

وا بندازین؛ ما توی فصل گرماییم و هوا طوفانیه! این خودش عالمت شومیه. میشه با همون کتاب دعاتون بریم باال نگاهی به ه-

 سرش؟

 :پدر قدمی عقب برداشت و گفت

 .تونه وارد این مکان مقدس بشه نیروی شیطانی نمی-

ویش را گرفتم و عقب کشیدم. لبخندی زدم و کمی تایگرس قدمی دیگر به طرفش برداشت؛ اما قبل از آنکه پدر را بیشتر بترساند، باز

 :ای به پدر گفتم جلو رفتم و با صدای آهسته

ی مرگ این پسر جوان بودیم. به طرز عجیبی مرد.  اون پسر، ویلیام، یکی از بهترین دوستان من بود. من و این خانوم شاهد لحظه-

 .خوام مطمئن شم این اتفاق تنها یک مرگ طبیعی بوده فقط می

کرد. نیم نگاهی به تایگرس که از پشت من سرش را جلو آورده بود تا صدایم را بشنود، انداختم و  داد می ر چشمانش شک و تردید بید

 :گفتم

 !کنیم ی این پسر؛ خواهش می خاطر خانواده به-

 :سرش را تکان داد و نگاهی شکاک به تایگرس انداخت و گفت

 !بسیار خب، دنبال من بیاین-

افتاد، تایگرس و من همزمان با خوشحالی دستانمان را به هم کوبیدیم که باعث شد پدر به طرفمان برگردد و با چشمان وقتی جلو 

 .ریزشده، ما را نظاره کند

کردن دامنش شد؛ انگار که اصال اتفاقی نیفتاده بود! من هم کمی سرم را متمایل به  تایگرس سرش را پایین انداخت و مشغول مرتب

 :تم و گفتمپایین گرف
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 .کنم بفرمایین خواهش می -

انصافی بود اگر  جان ویلیام افتاد. بی ی سرد و بی حرف راه افتاد و به طرف تابوت رفت. درش را باز کردیم که نگاهم به چهره بی

سانده بود. آهی ی صمیمی نداشتیم؛ اما سن چندانی نداشت و آزاری هم به کسی نر گفتم اصال ناراحت نشدم. هر چند که رابـ ـطه می

کشیدم که پدر کتابش را باز کرد و مشغول خواندن دعایی شد. با صدای رعد و برق وحشتناکی که زده شد، تایگرس در جا تکانی 

توجه به او، به صدای پدر گوش کنم. چشمم روی صورت ویلیام خیره  خورد و نگاهش را از پنجره به بیرون دوخت. سعی کردم بی

دانستم منتظر چه بودم؛ اما  اتفاق عجیبی بودم. ضربان قلبم از هیجان باال رفته بود و دهانم خشک شده بود. نمیمانده بود و منتظر 

حداقل این بود که دوباره همان دودهای سیاه را ببینم. تایگرس کمی سرش را خم کرد و به ویلیام زل زد. برخالف انتظارمان، پس از 

 :رفم برگشت و گفتچند دقیقه، پدر کتابش را بست و به ط

 خبری از هیچ نیروی شیطانی نیست؛ خیالتون راحت شد؟-

 :تایگرس آهی کشید و گفت

 مطمئنید؟-

 :پدر چپ چپی به تایگرس رفت و گفت

 !بله خانم-

غره به طرف در خروجی کلیسا رفت. تشکری از پدر  ساعد تایگرس را گرفتم و کشیدم. به سرعت دستش را بیرون کشید و با چشم

و به دنبالش رفتم. به محض خروج از کلیسا، باد سرد و خنک لرزی بر تنم انداخت. سرم را چرخاندم؛ نگاهم به او افتاد که با  کردم

ایستد،  رفت. به طرفش دویدم و صدایش کردم. بدون آنکه برگردد، بلند جوابم را داد. وقتی دیدم نمی سرعت به طرف کتابخانه می

 :خود برگرداندم. با شتاب دستم را پس زد و گفتاش را گرفتم و به سمت  شانه

 چی میگی؟-

 :ای به هوا کردم و گفتم اشاره

 .کنم داره هوا تاریک میشه؛ خوب نیست بیرون از خونه باشی. بهتره برگردی؛ من خودم تو کتابخونه تحقیق می-

 :ام را با دو دست گرفت و تکانم داد ناگهان خیز برداشت و یقه

تونی من رو دور بزنی، سخت در  زرنگ؛ فعال دوتا طلبته؛ یک اون مبارزه و دو الماس! اگه فکر کردی میخوب گوش کن آدم -

 .اشتباهی

شدند، دستش را انداخت و غرش کوتاه و آرام، اما تهدیدآمیز کرد. دقیقا مانند آن بود که سعی  جا رد می با نگاه چندنفری که از آن

هایم از حرص به هم  به همان اندازه هم خطرناک. وقتی دور زد و به طرف کتابخانه رفت، لبداشت یادآوری کند که خود ببر است و 

 .فشرده شد
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ی نگاه پر حرص تایگرس شدم. هوا کامال تاریک شده و امید  ی دیگری از قرص نانم کندم و به دهان گذاشتم و دوباره خیره تکه

جا برود. وقتی دید شام خوردنم را هر لحظه  توانست از این ت، همین االن هم میخواس رفتن او را ناامید کرده بود. هرچند که اگر او می

دهم، با شتاب نان روی میز آشپزخانه را قاپید و در دهان گذاشت. وقتی به سختی آن را فرو داد، ابرویش را باال انداخت  بیشتر کش می

 :و گفت

 !بریم سر کارمون؟-

پفی صورتی را که حاال چند جای دامنش لک شده بود،  از کردم. همچنان همان پیراهن پفنگاهم را چرخاندم و کل هیکلش را براند

توانست عضالت بدنش را به خوبی  خواست، می ای داشت و اگر می رسید؛ اما بدن به شدت ورزیده بر تن داشت. شاید به نظر الغر می

ام!  ای که من در هیچ دختر دیگری ندیده مایان بود؛ عضلهبه نمایش بگذارد. هر چند که همین االن هم عضالت بازویش به خوبی ن

 :ام شد، غرشی کرد و گفت ی نگاه خیره وقتی متوجه

 مگه با تو نیستم؟-

مات نگاهش کردم و لیوان پر آبم را برداشتم و به لبم نزدیک کردم؛ اما با غرش ناگهانی به طرفم خیز برداشت و لیوان را از دستم 

ای پرتاب کرد. سرم چرخید و لیوان را نظاره کردم که کف آشپزخانه افتاده  دیدی خوردم و او لیوان را به گوشهکشید. در جایم تکان ش

و آبش زمین را خیس کرده بود. کمی آب را نگاه کردم و آن را خشکاندم تا بیشتر از این آشپزخانه را به گند نکشد. دست تایگرس 

ام را  کشید. چانه مت خود چرخاند. چشمانش قرمز شده بود و تندتند از راه بینی نفس میام را لمس کرد و سرم را با شدت به س گونه

 :محکم در دست گرفت و گفت

 !این بازی رو تموم کن و اون کتاب لعنتی رو بیار-

 :بودن چانه کمی سخت بود و درهمان حال گفتم سعی کردم لبخندی بر لب آورم، درحالی که با اسیر

 مه؟این همه خشونت الز-

اش بود که تا  هایش را به هم سایید و منتظر نگاهم کرد. چشم در چشمانش دوخته بودم؛ اما حواسم به موهای نارنجی حرف دندان بی

 :ام و انتقال درد، تسلیم شدم و گفتم ای نگذشت که با بیشترشدن فشار روی چانه آمد و باز دورش ریخته بود. ثانیه اش می شانه

 !مثل اینکه الزمه-

 :شدم، زیر لب زمزمه کردم ستش را پس زدم و درحالی که بلند مید

 !باشه، جهنم و ضرر-

های  آمد چند وقت پیش کتابی را دیده بودم که عنوان افسانه ها رفتیم. یادم می گام با من از آشپزخانه خارج شد و به طرف قفسه هم

ایش گشتم و تایگرس  ها به دنبال جلد قهوه بادقت روی کتاب کهن را داشت. در فکر بودم که شاید بتوان چیزی در آن پیدا کرد.

حلی برای دست به سر کردنش  خواست او را شریک خود کنم و در ذهن به دنبال راه حرف پشت سرم حرکت کرد. اصال دلم نمی بی

 :ای کردم و با اخم گفتم ها رسیدیم، مشتی محکم در بازویم نشست. ناله گشتم. وقتی به آخر قفسه می
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 زنی؟ چرا می-

 :تهدیدآمیز گفت

 !جا توی کتابخونه سرت خالی کنم؛ پس بازی نکن اصال دوست ندارم تالفی اون مبارزه رو این-

هایم برای بار چندم به هم فشرده شد و در دل به او که مانند چسب به من چسبیده بود، بد و بیراه گفتم. مسیر رفته را برگشتم و  لب

ها پیدا کرده بودم، بیرون کشیدم. قبل از آنکه تایگرس آن را از دستم بکشد، کتاب را عقب بردم و با ابروهای  کتاب را که زودتر از این

 :باالرفته گفتم

 !با هم-

کنارم قرار داد و   ام نشستم. تایگرس نیز یک صندلی سری تکان داد و به طرف پیشخوان رفتیم. پشت پیشخوان و سر جای همیشگی

ها یکدست  م دوخت. بار دیگر در دل بد و بیراهی نثارش کردم و کتاب را باز کردم. هیچ فهرستی نداشت و نوشتهمنتظر به دستانم چش

تر در صدر صفحه نوشته شده بود را از نظر گذراندم. وقتی  و با خطی زیبا نوشته شده بود. مشغول ورق زدن شدم و عناوینی که درشت

ط به الماس باشد نرسیدم، سرم را برگرداندم و با لبخند به تایگرس چشم دوختم. وقتی در کتاب به اتمام رسید و به عنوانی که مربو

 :ی نگاهم شد، گفتم سکوت او نیز خیره

 !دیدی که چیزی در این مورد نداشت؛ دیگه بهتره برگردی مدرسه-

 :کتاب را از دستم کشید و گفت

 !کنم خودم نگاه می-

رنگم همیشه خنکی خاصی را درون خود داشتند؛ اما  تم و دستی درون موهایم کشیدم. موهای آبیام برداش کرده ی داغ کالهم را از کله

نگاهی به او که با دقت مشغول بررسی کتاب بود، انداختم و کمی  نیم  شق کنار دستم، داغ کرده بودند! حاال از حرص دختر کله

دادم،  را روی میز گذاشتم. درحالی که کاله را روی صورتم قرار میام را به آن دادم و دو پای خود  ام را عقب کشیدم. تکیه صندلی

 :گفتم

 !زنم. در کتابخونه قفله؛ امیدوارم فکر دزدیدن کتاب رو نکنی من یه چرت می-

 .توجهی نکرد و من هم دست به سـ*ـینه چشمانم را بستم

ی  گاه پاهایم، تعادلم را از دست دادم و با برخورد سرم با لبه تکیهدر خواب آرامی فرو رفته بودم که کسی به پایم زد و با از بین رفتن 

ای کردم و کاله را از روی صورتم برداشتم. با خشم به کابوس  صندلی، محکم با پشت روی زمین فرود آمدم. درازکش روی زمین ناله

یدن نگاه مات و درهمم حرفش را قطع کرد و ای که جلو رویم روی زمین نشسته بود و کتابی درون دستش بود چشم دوختم. با د زنده

 :با مکث دستش را مقابل صورتم تکان داد

 هنوز خوابی؟-
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نفسم را محکم به بیرون فرستادم و یاد شب قبل و یا شاید هم چند ساعت قبل افتادم که مانند جغد شوم بر سرم آوار شده بود. 

ریز  توجه به او که یک برخاستم و زیر لب شروع به غرغر کردم. بی درحالی که کل بدنم خشک و دردناک شده بود، به سختی از جا

شدم،  زد، کاله را روی پیشخوان جا گذاشتم و به سمت تنها دستشویی کتابخانه حرکت کردم. وقتی از جلوی در اتاق رد می حرف می

 :یغش به هوا رفتنگاهم با حسرت روی تختم نشست. وقتی وارد دستشویی شدم و در را به روی تایگرس بستم، ج

 !اصال حواست هست من چی میگم؟-

زند؟!  کشد و اطرافیانش را می کند؟ فریاد می ی نکردم و مشغول کار خود شدم. از ذهنم گذشت که اگر او عصبانی باشد چه می توجه

 !خواستم هر چه زودتر شر او را از سر خود بکنم من اکنون عصبانی بودم و می

ام را ناخودآگاه پر از حرص  ، با نگاه طلبکارش روبرو شدم. سعی کردم خیلی عادی برخورد کنم؛ اما جملهوقتی از دستشویی خارج شدم

 :بیان کردم

 !سالم! صبح شما هم بخیر-

ی آشپزخانه نگاهی به بیرون انداختم؛ هوا کامال روشن نشده  لبخند کج و پرحرصی هم تحویلش دادم و راهی آشپزخانه شدم. از پنجره

 .هایم نشست بار لبخندی کامال واقعی بر روی لب وزید. این در کمال خوش شانسی، هوا صاف شده بود و نسیم خنکی هم میو البته 

کرد. با حفظ  ام می خورده نظاره سرم برگشت که نگاهم به تایگرس درون چارچوب آشپزخانه خورد. دست به سـ*ـینه با ابروهای گره

 :لبخند گفتم

 ه؛ نه؟ت نمیش شما کال گرسنه-

ام را خارج کردم. پس از قراردادن ظرف آن بر روی میز، کتری را پر آب  های موردعالقه به طرف کابینت چوبی رفتم و میوه خشک

کم  کردن شومینه، کتری را بر روی آن قرار دادم. در تمام مدت، تایگرس به من زل زده بود. با این تفاوت که کم کردم و بعد از روشن

گرفت. دو لیوان فلزی را روی میز قرار دادم و گیاه خشکی را داخلشان گذاشتم.  شد و کالفگی جایش را می باز می هایش از هم اخم

ام مشغول کردم. کمی نگذشت که تایگرس نیز با کتاب دستش پشت میز قرار  شده های خشک پشت میز نشستم و خود را با میوه

 :گرفت. ظرف میوه را مقابلش هل دادم و گفتم

 !خودت پذیرایی کناز -

 :اش را به چشمانم دوخت نگاه کالفه

 !ببین؛ ما دوست نیستیم! باشه؟ طوری رفتار نکن که انگار دوست قدیمیت اومده دیدنت-

 :ای باال انداختم که کتاب را باز کرد و گفت شانه

 .من یه چیزایی دیشب پیدا کردم-

 :ای را برایم باز کرد و مقابلم گرفت صفحه
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 !بخونش-

 .ی بازشده دوختم حوصله نگاهم را به صفحه بی

 :بود« شده شیطان نفرین»عنوانش 

شیطان نفرین شده شاید تنها یک افسانه و داستان به نظر برسد؛ اما چیزی ورای حقیقت است! یک اتفاق کوچک که به دنبالش -

 .ای عظیم رخ داد فاجعه

ب نبود؛ اما عشق و محبتی که بین یکایک مردم شهر وجود داشت، تمامی در دوره پادشاهی شاه آلفردو، وضع معیشت مردم چندان خو

کرد. مارلین دختری  نمود. در میان مردم شهر، زنی به نام مارلین به همراه همسر و فرزند کوچکش زندگی می ها را آسان می دشواری

هایش شریان  به خط شده، جادویی طبیعی در رگی  بود که در شب چهاردهم ماه آخر به دنیا آمده بود و تحت تاثیر قدرت هفت ستاره

ی زیادی از این قدرت نکرد. یکی از روزهای سال که روز برداشت محصوالت کشاورزی بود،  وقت استفاده پیدا کرده بود؛ اما او هیچ

در خانه   خود او، هایشان به کلیسای بزرگ شهر رفته بودند. همسر و فرزند مارلین برخالف اکثر مردم برای شکرگزاری از برداشت

شوند. زمانی که مارلین به همراه تعدادی از  ای از شهر می سوزی در نقطه ی آتش مانده بودند. پس از اتمام مراسم، مردمان شهر متوجه

ی او و چند  سوزی قرار داشت، خانه زنان و مردان شهر به سمت آتش سوزی رفت، با حقیقتی تلخ مواجه شد. مکانی که در آتش

ها کنند و تمامی افراد داخل خانه جان خود را  دیگر بود! نیروهای کمکی که از قصر اعزام شده بودند نیز نتوانستند کمکی به آن ی خانه

ای اهدا کرد؛ اما حتی خود قصر هم  دیده خانه های آسیب از دست دادند. شاه آلفردو برای جبران خسارت، به هر یک از خانواده

آمده شوکه بود و رفتاری عجیب از  ی پیش مارلین که از واقعه  لین دیده بود را جبران کند. در آن روزها،توانست خسارتی که مار نمی

ی جدید خود منتقل کرد.  جان همسر و فرزند کوچک خود را به خانه داد، باپرخاش و جنونی غیرقابل انکار، بدن بی خود نشان می

ی خود دهد و این  ای به خانواده حلی بود تا جان تازه ش آمده نبود، به دنبال راهدرحالی که به هیچ عنوان حاضر به پذیرش اتفاق پی

بخشی دوباره، روز به روز بیشتر در  آغاز، راهی بود که مارلین را اسیر جادوی سیاه کند. او به دنبال انواع وردها برای پیداکردن راز جان

بخشی  ای خروج از مهلکه را بر روی خود بست. نه تنها دیگر به جانه شدن قلب و روحش، تمامی راه شد. با سیاه سیاهی غرق می

کرد!  اش پیاده می جان محبوس در خانه هایش را روی پیکرهای بی کرد، بلکه تمامی جادوها و آزمایش ی خود فکر هم نمی خانواده

کردن  ها را دزدید و با حبس تدا پنهانی آنجان به دردش نخورد، به سراغ اهالی شهر رفت. اب پاره و بی های تکه زمانی که دیگر بدن

اش تمامی،  یابی به جادویی سیاه و مرگبار، قتل عام را علنی کرد! او که رگ و پی های زنده به کارش ادامه داد؛ اما با دست انسان

خوار تمام  و را به یک روحها را جذب خود کرد. قدرتی که ا زدند، به سراغ یکایک مردم رفت و روح و جان آن قدرت بیشتر را فریاد می

خواستن از جادوگران جادوی سفید، تصمیم به  های او غیرقابل کنترل شدند، شاه آلفردو با کمک عیار تبدیل کرده بود. وقتی قتل

کردن جسم مارلین، او را به خوابی جادویی وادار کردند؛ خوابی که اگر  متوقف کردن او گرفتند. جادوگران جادوی سفید با طلسم

 !شده را دارد ادوگری خبره توانایی شکستن طلسم را داشته باشد، توانایی بیدارکردن شیطان نفرینج
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حقیقتا مو به تنم راست شده بود؛ اما سعی داشتم به خود بقبوالنم این فقط یک افسانه است. وقتی منتظر به تایگرس چشم دوختم، 

 :ی دیگر زد و گفت کتاب را از مقابلم برداشت و چند صفحه

 !دونم! ربطی به االن ما نداره؛ فقط به نظرم زیادی جالب اومد دونم می می-

 :بار خود توضیح داد ی دیگری مقابلم گذاشت و این شد. صفحه کم داشت در هم می ابروهایم کم

 .جا در مورد الماس گفته ببین! این-

 :خودش خم شد و نگاهی دقیق به صفحه انداخت

ط گفته که همچین چیزی وجود داره و اگر کسی ازش استفاده کنه، اتفاقات شومی میفته؛ توازن طبیعت به البته چیز زیادی نگفته؛ فق-

 !گـ ـناه کشته میشن خوره و هزاران انسان بی هم می

 :حوصله گفتم آهی از نهادم برخاست و دستم را محکم روی صورتم کشیدم. بی

 .تا االن صد در صد ازش استفاده کرده  برداشته،من یکی کال منصرف شدم. هرکسی هم الماس رو   ببین!-

 :صدایش را صاف کرد

 !دقیقا نکته همینه-

 :کتاب را از دستش کشیدم و بستم

 .خیالش شو خب؟ نه من اون رو دارم، نه تو؛ پس بی-

اش  ای کلفت از دسته چههای آتش برداشتم. وقتی آن را روی میز قرار دادم، با پار از جا بلند شدم و با چوب کتری را از روی شعله

 .های فلزی ریختم بلندش کردم و درون لیوان

 :ی میز قرار دادم و در همان حال به تایگرس گفتم کتری را گوشه

 .کنم تونی کتاب رو با خودت ببری. اسمت رو توی دفترم وارد می خوای به تحقیقاتت ادامه بدی، می اگه هنوز هم می-

 :م و زیر لب گفتمیکی از دو لیوان را جلویش گذاشت

 .من خیلی گرسنمه-

قدر طمع قدرت بیشتر را داشت؟!  کند. واقعا این قدر پیگیری می فهمیدم برای چه این به بخارهای بلندشده از لیوان چشم دوختم. نمی

یشه چند بودنش شک داشتم، به هم ریخته بود. دوست داشتم مثل هم خاطر یک چیزی که هنوز به واقعی زندگی عادی و آرامم به

ساعتی را روی تخت نه چندان نرم، اما راحتم بخوابم و برای خریدی که خیلی وقت است نرفتم، به بازار بروم؛ اما افسوس که فعال 

 !موقعیت آن را نداشتم

هان سایید. د هایش را به هم می نفس عمیقی کشیدم که نگاهم به صورت تایگرس افتاد. صورتش از عصبانیت قرمز شده بود و دندان

 :باز کردم حرفی بزنم که ناگهان دستش را روی میز کوبید و باعث شد کمی از محتویات لیوانش روی آن بریزد
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 !من اون رو نگفتم که تو بگی الماس تو دستای ما نیست-

 :از جایش بلند شد و روی میز خم شد

 .به چیزی که ندیدم، طمعی ندارم دونم که نیست و الزم نکرده هی این مسئله رو تکرار کنی؛ چون من هم بله، می-

 :کننده باشد سعی کردم لحنم آرام

 ...آروم باش! باشه قبول، تو دنبال اون نیستی-

 :دادش دوباره به هوا رفت

 معلومه که دنبالش نیستم؛ چی فکر کردی با خودت؟-

های  ام را محکم در مشت فشرد و با دندان بیشتر و بیشتر خم شد و من خودم را بیشتر و بیشتر عقب کشیدم؛ اما دست دراز کرد و یقه

 :کلیدشده ادامه داد

فهمی  من دارم میگم اگه کسی از اون لعنتی استفاده کنه، اتفاقات عجیب میفته و شرایط جوی عوض میشه. یه نگاه به هوا بنداز؛ می-

 .که شرایط عادی نیست. این یعنی یه نفر اون لعنتی رو استفاده کرده و جاودانه شده

 :تم را روی دستش گذاشتم و آرام گفتمدس

 !یه نفس عمیق بکش-

 :ام را چسبیده بود، جدا کردم و لیوانش را مقابلش گرفتم دستش که محکم یقه

 .کم از این بخور آروم شی یه-

نکشید که  اما با حرکت بعدش، بالکل از عملم پشیمان شدم؛ لیوان که هنوز مایع درونش داغ بود را یک نفس سر کشید و به ثانیه

ام بلند شد. کف هر دو دستم آب خنکی را جمع کردم و روی صورتم پاشیدم.  تمامش را روی صورتم خالی کرد! از جا پریدم و ناله

چندبار دیگر این کار را کردم و سپس نفس عمیقی کشیدم؛ داغی آن تقریبا برطرف شده بود. نگاهم به تایگرس افتاد که زبانش را 

اش را از روی میز برداشتم و پر آب کردم؛ به سرعت آن را دستش دادم و  شده کرد. لیوان خالی و کج تندتند فوت می بیرون آورده بود و

 :گفتم

 !بخور-

 :اش جای گرفت. سرم را با تاسف تکان دادم و گفتم وقتی آب را خورد، آرام روی صندلی

 !رت نمیاد؟واقعا حتی یک لحظه هم شک نکردی این خشم و عصبانیتت اصال به کا-

 :طلبکار در چشمانم خیره شد

نخیر، از دیشب تا حاال چشم روی هم نذاشتم و توی لعنتی اصال گوش نمیدی که من چی میگم. اگه حرفی که من... یعنی کتاب -

 !فهمی؟ گفته، درست باشه؛ یه فاجعه در راهه! می
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 :فتمکالفه دستی میان موهایم کشیدم و درحالی که صدایم باال رفته بود، گ

 ...کدوم فاجعــ-

شده  با صدای رعد و برق وحشتناکی که زده شد، حرفم نصفه و نیمه باقی ماند. سرهایمان به طرف پنجره چرخید. هوای تازه روشن

رفت! ابرو در هم کشیدم و به طرف پنجره رفتم. بعد از بازکردن آن، سرم را بیرون بردم که  به طرز عجیبی به سمت تیره و تاری می

باز مانده بود و چشمانم سعی در تشخیص آن توده  پوشاند، افتاد. دهانم نیمه کم آن را می رنگی که کم ی سیاه هم به آسمان و تودهنگا

 :رفت. تایگرس کنارم ایستاد و با بهت گفت ای بزرگ و سیاه که به آرامی به پیش می داشت؛ توده

 !این چیه؟-

ی سقوط اجسامی  یدا کرد. آب دهانم را قورت دادم؛ اما قبل از پاسخگویی به او، متوجهقلبم فرو ریخت و دمای بدنم به شدت کاهش پ

ها به سمت پنجره، به سرعت  شد. با هجوم یکی از آن هایی که هر لحظه به تعدادشان اضافه می رنگ از میان آن توده شدم؛ جسم سیاه

نفس زنان جلو رفتم و روی دو زانو، با دقت  آشپزخانه افتاد. نفس ی پنجره برخورد کرد و کف خودم را کنار کشیدم که آن جسم به لبه

های  تر از آن بود. زبانم را روی لب ای که به کالغ شباهت داشت؛ اما کوچک ی سیاه و خونی بود! پرنده به آن چشم دوختم؛ یک پرنده

 :ام کشیدم و گفتم شده خشک

 !ست یه پرنده-

 :تر ادامه دادم آرام

 .ی مرده یه پرنده-

 :وار تایگرس در گوشم نشست صدای زمزمه

 !وای خدای من-

ها  ی پرنده کردند. زمین هر لحظه بیشتر از الشه ها سقوط می ها روی زمین و خانه شماری از آن سرم چرخید و از جا بلند شدم. تعداد بی

ی تایگرس نشست. با تاخیر  دهپری گرفت. سرم چرخید و روی صورت رنگ شد و وحشت بیشتر از قبل وجودم را در برمی پر می

 :ی نگاهم شد و چند قدم عقب رفت؛ هراسان گفت متوجه

 .من باید برگردم؛ من باید برم-

 :دوان از آشپزخانه خارج شد. با عجله پشت سرش رفتم و داد زدم ای نگاهم کرد و سپس دوان مات، لحظه

 !تایگر وایسا! االن خطرناکه-

 .ابخانه، از در خارج شد و در را محکم بستاما به محض ورود به سالن بزرگ کت

*** 

 :تایگرس
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ی روبرو بودم. ترس و اضطراب اولین احساس و یا شاید هم تنها  ی اتاق و روی زمین سرد و سخت نشسته بودم و خیره گوشه

چیزی که تمام اعتماد داد؛ حتی ترس را در ته چشمان همیشه مطمئن و پر از آرامش اِدی دیدم؛  احساسی بود که در قلبم جوالن می

ی اشکم را دوباره به خروشیدن وا داشته بود؛  ی خشکیده به نفسم را با خاک یکسان کرد! اتفاقی که ساعاتی پیش افتاد، چشمه

 .هایم را به خشم تبدیل کردم و ضرباتم را روی سر دیگران خالی ای که سالیان پیش آن را خشکاندم و تمام ناراحتی چشمه

اش را باال  ای باز شد. چشمانم چرخید و روی صورت محزون کیانا ثابت ماند. بینی شده را گرفتم که در با تقه ک جمعبا سر انگشت اش

اش را دوباره باال کشید و با  کشید و با چشمانی اشکی مقابلم روی زمین زانو زد. میخ و ثابت به چشمان پر از اشکش خیره شدم. بینی

 :بغض گفت

 خوبی عزیزم؟-

ی اشکی شدم که از پلک  ی آخر متوجه جواب فقط نگاهش کردم. جلو آمد و من را در آغـ*ـوش کشید و در لحظه و بیحرف  بی

تر از آن بود که  کردم. بدنم کرخت ها نمی حرکت کنارم قرار داشت و هیچ تالشی هم برای بلندکردن آن چپش فرو ریخت. دستانم بی

 :فینش دوباره بلند شد و من کالفه گفتم اش تکیه دادم. فین ام را به شانه رت دادم و چانهبخواهم تکانی به آن بدهم. آب دهانم را قو

 !گریه نکن-

 :هایم جا خوش کرده بود خودش را عقب کشید؛ اما دستانش روی شانه

 کنی؟ تو چرا گریه نمی-

هایش را  کرد. دستم پیش رفت و اشک می اش راه خود را باز خورد و تا چانه اش ثابت ماند که قل می های اشکی نگاهم روی گلوله

 .پاک کرد

های سیاه مرده قرار گرفتم؛ اما بیشتر از آن که بدنم از آن ضربات دردناک شود، از ترس و  زمان برگشت از کتابخانه، زیر باران پرنده

د. وقتی وارد مدرسه شدم، لباسم از کر قراری می کوبید و بی ام می پناهی درد گرفت. قلبم هراسان خود را به در و دیوار سـ*ـینه بی

 .ها سرخ شده بود و موهایم نامرتب و کثیف در تمام جهات روی هوا مانده بودند خون پرنده

ها  ها بودند و اکنون کار آن کردن الشه شد که اهالی مدرسه مشغول جمع پس از اتمام آن اتفاق، روی زمین پر از الشه بود. ساعتی می

 .به اتمام رسیده بود

 :دستانم را محکم در دست گرفت و با لحنی ملتمس صدایم زد

 !رائیکا-

 :کرد نشان دهد. با صدای آرامی زمزمه کردم ای را که در دلم سنگینی می توانست عمق فاجعه آهی که از دهانم خارج شد، نمی

 .افته بزرگی اتفاق میی  تو کتابخونه توی یه کتابی خوندم که اگه کسی از الماس جاودانگی استفاده کنه، فاجعه-

 :چشم در چشمش ادامه دادم
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 .دونم که یه اتفاق شوم قراره بیفته این همونه؛ خودشه! من می-

 !کیانا: هر چی بوده، تموم شد؛ آسمون صاف صافه

 :هایم آورد صدایم لرزید و بغض اشک را به چشم

خواستن خبر بدن که اتفاق  خوردن، انگار می بهم می ها رو دیدی؟ هر کدومشون که محکم این یه اتفاق ساده نیست! اون پرنده-

 .بدتری توی راهه. چشماشون رو دیدی؟ چشماشون... باز مونده بود! تمام بال و پرشون خونی بود! هیچ توجیه منطقی وجود نداره

 :دستم را عقب کشیدم و خود را بغـ*ـل کردم

عدی هیچه. این طبیعی نیست؛ ماوراییه! یه چیزی فراتر از طبیعت و ترسم؛ دردی که توی راه کشیدم، در برابر اتفاقای ب من می-

 .زمین

 :آب دهانم را قورت دادم و با تکیه بر دیوار ایستادم

 .م؛ من ترسیدم؛ من عصبانیم من خسته-

 :اشک را پس زدم و مشتی محکم در دیوار کوبیدم و گفتم

 !ترسم من می-

 :اب و خشم غرشی کردم و دستم را عقب کشیدمدو دستم میان دستان کیانا محاصره شد. با شت

بندم ارداد با وجود  آبی؛ شرط می میریم؛ تو، من، اِدی، کتی و حتی اون سهراب مسخره، حتی اون بریانت کله مون می این اولشه؛ همه-

 !مون میریم، همه میره؛ می جادوگریش هم می

 :بازویش را در دست گرفتم و فشردم

تونم از  تونم خشمم رو کنترل کنم، حتی نمی ندارم؛ تنهام. کنترل هیچیم تو دستم نیست؛ من حتی نمی کسی رو ترسم. هیچ من می-

 ...پسِ

توجه به حضور کیانا که با گریه  ی اتاق رفتم. بی ی گوشه های سرد و شورم را پس زدم و به سمت گنجه فکری به سرم زد. اشک

ام را پوشیدم. شلوار راحت و مخصوص رزمم را به پا کردم و زیر لب  رد عالقهکرد، تیشرت تنم را کندم و تاپ مشکی مو نگاهم می

کردم، به طرف در اتاق رفتم. دستم کشیده شد و تن داغم  شروع به حرف زدن کردم. پیراهن سفید و گشادم را درحالی که به تن می

 :در آغـ*ـوش کیانا فرو رفت. صدایش در گوشم پیچید

 این حالت کجا میری؟کجا میری عزیز دلم؟! با -

 :خودم را عقب کشیدم و گفتم

 .کتابخونه، زود میام-

 .توجه به موهای باز و خیسم، از مدرسه بیرون زدم و به سمت کتابخانه دویدم بی
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شانس بودم که  وقتی به در بزرگ کتابخانه رسیدم، سعی کردم در را باز کنم؛ اما قفل شده بود. جیغی زدم و به در کوبیدم. خوش

اش را نداشت. دقایقی طول کشید که بریانت با موهایی به هم ریخته و چشمانی  آمدن از خانه خاطر اتفاقات اخیر، کسی جرأت بیرون به

 :کرده آب دهانش را قورت داد و گفت آلود مقابلم ظاهر شد؛ هول خواب

 چیزی شده؟! اتفاقی افتاده؟-

کرد. دستی در  زدم و هنوز چیزی روی دلم سنگینی می نفس می ی انداخت. نفسهای خالی از آدم نگاه سرش را بیرون آورد و به کوچه

 :موهای نامرتبش کشید و گنگ پرسید

 !خوبی؟-

 :اش کوبیدم و قدمی جلو برداشتم. صدایم بلند شد دستم را تخت سـ*ـینه .ام افتاد های تعویضی و تازه نگاهش به لباس

 !بینی که آره، عالیم! می-

زنان به چشمانش زل زدم و  نفس عقب رفت و من جلوتر رفتم. در را پشت سرم بستم و در صورتش غریدم. نفس با چشمان گشادشده

 :ای گذشت تا چشمانش به حالت عادی برگشت و باخونسردی گفت ام ماند. دقیقه زده خیره طور بهت او همان

 !اومدی دعوا؟-

 :اما برعکس او داد زدم

 آره! معلوم نیست؟-

 :م را بیشتر کردلبخند کجش حرص

 !باشه، قبول-

اش بنشیند که دستم را گرفت و پیچاند؛ اما همان لحظه دستم را ول کرد و از پشت در آغـ*ـوش تنگش  مشتم هوا رفت تا در شانه

 :فرو رفتم؛ آغـ*ـوش که نه، بیشتر سعی داشت حرکاتم را مهار کند

 زن؛ هستی؟ب جا نه! من یه جای خوب رو سراغ دارم برای بزن فقط این-

رساندنم   و چشمان مشتاقش را در چشمان خشمگینم دوخت. رفتارش برخالف چیزی بود که من انتظار داشتم و همین برای به جنون

 .کافی بود. با این حال صبر کردم و با قبول حرفش از کتابخانه خارج شدیم

ی زیادی  ی جادوگرها فاصله شدیم که از محدودهبرخالف مسیر همیشگی به جنگل، خالف آن را رفتیم و وارد قسمتی از جنگل 

اش شدم. کش و  چندان بزرگ ساکش را روی زمین گذاشت، از حرکت ایستادم و خصمانه خیره ی نه داشت. وقتی مقابل یک دریاچه

 :قوسی به بدنش داد و با لبخند گفت

 !کم آسون بگیری استاد؟ فقط من خیلی وقته زیاد تمرین نکردم؛ میشه یه-

سال پیش پوزخند بزند و من را تحـریـ*ک  ها و آن لبخند را نداشتم. انتظار داشتم مانند ده هایم در هم رفت. اصال انتظار این حرفابرو
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 .کند تا با او زورآزمایی کنم

ای  گوشههای پیراهنم که کردم، او نیز کالهش را درآورد و روی ساک قرار داد. پیراهن را درآوردم و به  شروع به بازکردن دکمه

رسید، دور انگشت پیچیدم و گره زدم تا روی گردنم نریزد. به او که مشغول  ام می انداختم. موهای مجعدی را که تا پایین شانه

 :کردن موهایش بود، خیره شدم. لبخندی به صورتم زد و گفت مرتب

 !ای؟ آماده-

به سمت او یورش بردم. کامال مشخص بود قصد حمله ندارد؛  جیغ، غرش، فریاد و یا شاید هم ناله بود که از دهانم خارج شد و بعد

عقب برود و  اش کوبیدم، باعث شد عقب کرد. لگد محکمی که در سـ*ـینه کرد و از خود دفاع می چون فقط ضرباتم را دفع می

بعدی در ران پا و پهلویش ی  اش فرود آمد و ضربه اش را با دست بفشارد. نایستادم و پی در پی حمله کردم. مشتم در چانه سـ*ـینه

ی بعدیم فرار کند،  شد. قبل از آن که از ضربه هایم خیس می گاهی چکمه فرود آمد. زمین جنگمان به کنار دریاچه رسیده بود و گاه

رحمانه روی  ی کوتاهی کرد و من بی زیرپایش زدم و او را به زمین انداختم. با پشت روی زمین افتاد و شلوارش خیس شد. ناله

 :کمش پریدم که فریادش را به هوا برد. دست بردم و موهایش را در دست گرفتم و کشیدم که داد زدش

 !باشه قبول، تو خوبی! تو بهترینی! تو استادی بابا! ول کُن کَنده شد-

من زیر او بودم؛ اما هنوز  بار بیا نیستم، با مشت در پهلویم و با پا به پشتم زد. دو دستش را دورم انداخت و چرخید. این وقتی دید کوتاه

کنان خواستم  ترسیدم او نیز موهایم را نشانه بگیرد. غرش ها موهای من را نیز باز کرده بود و می موهایش در دستم بود. این درگیری

اش بیرون  توانم کاری کنم، موهایش را ول کردم. پایم را از زیر تنه در صورتش بکوبم که دستم را گرفت و مانع شد. وقتی دیدم نمی

اش کوبیدم. محکم به عقب پرتاب شد و دیدم که وسط دریاچه درون  آوردم و قبل از آنکه از من فاصله بگیرد، جفت پا در سـ*ـینه

 .کرد گرفت و پایم را خیس می ام را می آب فرو رفت. نفس نفس زنان از جا پریدم و قدمی جلو رفتم. آب کمی از چکمه

ی روی آب  ی امواج ایجادشده اختیار نگرانی دلم را لرزاند. آب دهانم را قورت دادم که متوجه شد، بی وقتی ماندنش درون آب طوالنی

ای نفسم را گرفت و مانند آب  ها بیشتر و بیشتر شدند که ناگهان حجم زیادی از آب روی سرم خالی شد. سردی آب لحظه شدم. موج

 .ام را خاموش کرد روی آتش، شعله

اش به سر و  دریاچه خیره بودم که بریانت سر بیرون آورد و شناکنان به طرف خشکی حرکت کرد. موهای آبیحرکت به  مات و بی

شلپ کنان کنارم روی  ی تخس کرده بود. با نیشخندی از آب خارج شد و شلپ صورتش چسبیده بود و صورتش را مانند یک پسربچه

 :زمین نشست و زیر لب گفت

 !آخیش-

های خیسم زد؛ اما من بی  های روی صورتم را گرفتم. لبخند شیطانی به من و لباس و با دستم آببه آرامی کنارش نشستم 

ای گذشت و بعد  شود. دقیقه های درون لباس و موهایم دارد خارج می العمل به دریاچه خیره بودم. مکث کرد که متوجه شدم آب عکس
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 :وشحال بودم. آهی که کشیدم، او را به حرف وا داشتلبخندی روی لبم نیامد؛ اما ته دلم خ  من دیگر خیس نبودم!

 !دلت خنک شد؟-

 :اختیار زدم پوزخندی بی

 !فهممت نمی-

 :سر برگرداندم و چشم در چشم گفتم

 ...قدر عوض شدی؟! منظورم اینه که توی این ده سال چه اتفاقی افتاد که تو این-

 :امه دادمحرفم را قطع کردم و سرم را چرخاندم. وقتی چیزی نگفت، اد

 !طور تبدیل شد به این پسر همیشه لبخند به لب؟ کرد و قصد به سخره کشیدن بقیه رو داشت، چه ساله که قلدری می اون پسر بیست-

 :لبخند؛ اما چند دقیقه بعد به خودش آمد و لبخندی زد ام شد؛ بی حرف خیره ای مات و بی لحظه

 .کنی انصافی می کم داری بی خب، فکر کنم یه-

 :م دوباره در وجودم زبانه کشید، صدایم را باال بردمخش

 ...فهمی کنم. تو نمی انصافی نمی نه، بی-

 :سرم را پشت سر هم به چپ و راست تکان دادم و زیر لب دوباره گفتم

 ...فهمی تو نمی-

 :نفس عمیقی کشید و بعد از چند ثانیه گفت

ساله درگیر  ر اون روزم ممکنه چه تاثیری روی تو بذاره. یه پسر بیستوقت فکر نکردم که کا شاید هم حق با توئه. خب من هیچ-

قدر  دیدم این هایی رو روی دلش گذاشته بود. وقتی می مشکالتی شده بود که مطمئنم تو هم چشیدی و خب اتفاقاتی هم عقده

 .هم مثل منیدونستم تو  شد؛ البته من اون موقع نمی قدر توی کارت عالی هستی، حسودیم می مغروری و این

 :به صورتم چشم دوخت

بردم؛ حتی  ی اشتباه بودنش پی می کردم بیشتر به نتیجه ها به اون اتفاق فکر کردم و هرچی بیشتر فکر می جا رفتم، مدت وقتی از اون-

رتم رو درک مکانی، چند روزی رو توی جنگل گذروندم! فکرکردن زیاد باعث شد من بیشتر تو خودم فرو برم و بیشتر قد از شدت بی

کنم. خیلی با خودم کلنجار رفتم تا یه روزی، درست جلوی همین دریاچه، یه چیزی رو پیدا کردم؛ یک چیز بزرگ و اون وقت بود که 

 .خودم رو شناختم و خودم رو تغییر دادم

 :کردم گفتم سکوتی کرد و چندبار پشت سر هم نفس عمیق کشید. درحالی که زیر چشمی نگاهش می

 !کردی؟چی پیدا -

 :ای لرزی بر تنم نشست از چیزی که گفت، لحظه
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 !آرامش-

 :اش شدم. لبخند عمیقی زد و گفت گنگ و مات سر برگرداندم و خیره

وقت فرصت این رو پیدا نکردم که ازت  قدر درگیر آینده و زندگی شدم که تو رو فراموش کردم و... هیچ اما خب بعد از اون این-

 .عذرخواهی کنم

 :ا قورت دادم که گفتآب دهانم ر

دونم که اون اتفاق تو رو جلوی شاگردهات و باقی استادها خورد کرد و من غرورت رو شکستم. آخرین نگاهی که به چشمام  می -

 !ای از ذهنم قرار داشت؛ نگاهی پر از نفرت! من رو ببخش انداختی، همیشه گوشه

ی ماجرا  ی کوتاه، همه دلم بود یا کل بدنم به رعشه افتاده بود؛ اما آن لرزه دانم خیره در نگاه آبی و گرمش بودم که چیزی لرزید. نمی

نبود و به ناگه گُر گرفتم. سرم را به سرعت چرخاندم و به آب خیره شدم. در دلم خبری از طوفان دقایق پیش نبود؛ درست مانند آن 

 :گفتبود که جریان خنکی از آب از آن عبور کند. آب دهانم را قورت دادم که 

 بخشیدی؟-

رنگش همچنان گرم بود.  زد؛ اما نگاه آبی ی چشمانش شدم. لبخند نمی کردم، خیره با همان حال دگرگون که چیزی از آن درک نمی

 :لبم را با زبان تر کردم و با صدای پایینی گفتم

ی کوچولو که هر از  ل برد. یه دختربچهسالم بود که مادرم من رو جلوی مدرسه گذاشت. اِدی، مدیر مدرسه، من رو دید و به داخ سه-

 !بودنم کنار اومد؛ ولی... کنار اومد طور با عجیب دونم چه شد. هنوز هم نمی تر از حد معمول می اختیار دندون نیشش بزرگ گاهی بی

 :هایم نشست. صدایش در گوشم پیچید اختیار روی لب و لبخند محوی بی

 .تو با تموم دخترهایی که دیدم، فرق داری-

 :های من دچار مشکل شده بود! آهی کشید و گفت تر شده، یا گوش تر و جذاب دانستم صدای او گرم نمی

 .من پسر وزیر بودم-

 :چشمانم گرد شد و ناخودآگاه گفتم

 !جدی؟-

 :سرش را تکان داد گفت

 .مبعد چند وقت من رو دزدکی از قصر خارج کردن و همه جا چو انداختن که من بر اثر بیماری مرد-

 :اش من را متاثر کرد. با مکث دستم را روی ساعد دستش گذاشتم و گفتم غم نشسته بر چهره

 .فهممت فکر کنم االن می-

 :وقتی نگاهش روی دستم نشست، دستم را پس کشیدم و گفتم
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 !تونن این تفاوت رو درک کنن دونن صرفا برای اینکه نمی دونی؟ همه ما رو شیطان می می-

 :سرش را تکان داد

 !درسته-

 :از جا بلند شدم و گفتم

 .هام رو سرت خالی کردم خب، فکر کنم تمام عقده-

 :او هم به طبع از من بلند شد و با لبخند گفت

 .بینمت قدر آروم می باریه که این این اولین-

، جداکردن نگاهم را کاری دانم چه؛ اما هر چه بود کرد. نمی ها باز هم گره خوردند. نگاهم در نگاهش چیزی را جست و جو می نگاه

 .متر تبدیل کرد؛ نفسم در سـ*ـینه حبس شد مان را به سانتی ساخت. قدمی نزدیک آمد و فاصله دشوار می

اما نگاهم را نگرفتم و خود را کنترل کردم. کمی سرش را خم کرد تا مقابل صورت من قرار گیرد و من در دل خدا را شکر کردم؛ 

 :ه بود. با صدای آرام و بمی پچ زدچون گردنم به شدت درد گرفت

کردم که شاید... امم، شاید بتونیم دوست همدیگه  کنی ما دشمن خونی هم هستیم؛ اما خب داشتم فکر می دونم که فکر می می-

 .باشیم

اش ریخته  انیای به سمت موهایش رفت. کوتاه و مرتب بودند؛ اما االن نه. هنوز نم داشتند و قسمتی از آن هم روی پیش نگاهم لحظه

تر از آبی چشمانش بود. ابروهای پهن و سیاهش هم  ی آن که روشن آمد؛ به عالوه شده بود. رنگ آبی موهایش به نظرم خیلی زیبا می

 ...قدر جذاب بود یا اینکه آورد. او به راستی این تضاد قسنگی را به وجود می

 :دستش مقابلم تکان خورد

 کجایی؟-

 :ه شد و من تازه به خود آمدم. قدمی عقب برداشتم و گفتمی افکارم به کل پار رشته

 .باشه، قبول-

ی خاکی سفیدرنگ  کشیدم، به طرف پارچه گرد کردم و سرم را به دنبال پیراهن سفیدم چرخاندم. درحالی که در موهایم دست می عقب

 :رفتم؛ آن را برداشتم و تکانش دادم که صدای بریانت از پشت سرم شنیده شد

 .برات تمیزش کنمبذار -

شد ثابت ماند. کثیفی پیراهن را  تا آمدم جوابش را بدهم، پیراهن از دستم کشید شد. نگاهم روی دستانش و پیراهنی که خیس می

گرفت؛ خشکش کرد و با همان لبخند زیبا به آن را طرفم گرفت؛ زیبا؟! تا جایی که یادم بود قبال لبخندهایش برایم مضحک بود تا 

 !زیبا
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 :بستم، راه برگشت را در پیش گرفتم و گفتم هایش را می و دستپاچه پیراهن را گرفتم و به تن کردم. درحالی که دکمههول 

 !بهتره برگردیم-

ایستد.  کردم که چرا کنارم نمی آمد و من داشتم به این فکر می ی یک قدم، پشت سرم می حرف پشت سرم راه افتاد. به فاصله بی

 :شد که صدای گرمش کنار گوشم شنیده شد می کم درهم ابروهایم کم

 کنه برات ببافم؟ خوای اگه موهات اذیت می می-

کوبید تا من قبول  چشم دوختم. یک چیزی در دلم خودش را به در و دیوار می  ای با من نداشت، از حرکت ایستادم و به او که فاصله

 :هایم چشم دوخت. با شک پرسیدم کنم. منتظر به چشم

 بلدی؟-

 :بخند پهنی نثارم کردل

 .تونم یاد بگیرم نه؛ ولی خب می-

 :با نگاهی عاقل اندر سفیه کمی براندازش کردم و دوباره به راه افتادم و زیر لب گفتم

 .الزم نکرده-

ارد. دست توانستم به او بگویم دست از نگاهش برد شد و نمی کم داشت گرمم می اش کم کنارم ایستاد و به صورتم زل زد. از نگاه خیره

بردم تا هم حواس خود و هم او را پرت کنم؛ موهایم را بافتم. بعد از اتمام کارم، سرش را برگرداند و به روبرو خیره شد؛ تازه توانستم 

 .نفسی تازه کنم

مده است. تا فهمیدم چه بالیی به سرم آ کردم تا نگذارد من به مدرسه برگردم. اصال نمی دل می وقتی مقابل کتابخانه ایستادیم، دل

 :کنم، گفت آمد از او دور شوم. وقتی دید منتظر نگاهش می ساعاتی پیش قصد ریختن خونش را داشتم و االن حتی دلم نمی

 خوای بری؟ می-

ام رویش بود که قفل در کتابخانه را باز کرد و کنار ایستاد تا من وارد شوم. چشمان آبی همیشه آرامش رنگ شیطنت گرفته  نگاه خیره

 :داد. صدایم را صاف کردم و این کمی آزارم می بود

 .باید برم-

 :لبخند زد و با آرامش گفت

 !ها بیرون نچرخی. هوا که تاریک شد، برو االن روزه و بهتره با این لباس  بمون!-

 :ابرو در هم کشیدم

 هام مشکل داره؟ یعنی لباس-

 .کنن طوری فکر نمی نه، اصال؛ ولی مردم دیگه این-
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 :. خواستم وارد شوم که با صدای داد کیانا سرم چرخید ناخودآگاه باز شدندهایم  اخم

 !رائیکا-

صدبار به او گفته بودم من را در انظار عمومی به اسم صدا نکند. طلبکار دست به سـ*ـینه شدم تا به ما برسد. وقتی آمد، به تندی 

 :گفتم

 منظورت تایگرس بود دیگه؟-

ام خارج شدم. بعد از  اش معذب و از حالت طلبکارانه کرد. از نگاه خیره و بریانت را بررسی می هیچ نگفت و موشکافانه صورت من

 :ای، من را در آغـ*ـوش کشید و گفت دقیقه

 .نگرانت شدم؛ یعنی نگرانت شدیم-

 :خود را کنار کشید و ادامه داد

 سالمی؟ طوریت نشده؟-

 :دستش را در دست گرفتم

 .من خوبم-

 .ای دعا و طلب مغفرت به کلیسا برنخوان بر مردم می-

 خب؟ این به من چه ارتباطی داره؟-

 :موهایش را پشت گوش زد و نگاهش را بین ما دو نفر چرخاند

 .جا بمون و بعد از تاریکی برگرد مدرسه. به اِدی میگم که حالت خوبه بهتره بیرون نباشید. تو هم همین-

 :سر تکان دادم

 .باشه، مواظب خودت باش-

دلیل خوشحال شدم از اینکه قرار بود پیش بریانت بمانم. کیانا خداحافظی کرد و دور شد. بریانت همان لحظه وارد کتابخانه  بی خیلی

 :شد و گفت

 .بیا تو؛ در رو هم ببند-

*** 

 :ارداد

د ندارد؛ اما باز هم... دو داد. هر چند که سعی کرده بودم مرگ را بپذیرم و این که راه نجاتی وجو اضطراب و ترسی در دلم جوالن می

کردم  گرفتم و گاهی احساس می اش گاهی سرگیجه می کردم! از کوچکی ساعت تا سحر مانده بود و من سلول کوچکم را متر می

 .کند دیوارهایش روی قلبم سنگینی می
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داد، دیدارهای کوتاهی بود که با  ات میجا زندانی بودم و در این روزها تنها چیزی که من را از خفگی نج بیشتر از چهار روز بود که این

 .مهسان داشتم

آمدند تا من را برای اعدام ببرند. اول من را به  ای بنشینم. هنگام طلوع آفتاب به سراغم می کف پایم درد گرفت و مجبور شدم گوشه

اقی درس عبرت شوم. باید کردند تا برای ب کشیدند و وسط شهرک آویزان می آویختند و سپس کل هیکلم را به آتش می دار می

 .کردم تا جانی در تنم بماند استراحت می

توانستم، انتظار را جزو جادوهای  به راهروی تاریک و سیاه خیره شدم و منتظر هر حرکتی در قسمت ورودی زیر زمین ماندم؛ اگر می

 .کرد قرارتر می داد و آدم را بی دادم. جادویی که زمان را کش می مرگبار قرار می

الخره انتظار به سر رسید و مهسان به همراه مهیار که در بغلش بود، وارد زیرزمین شدند و من نفس راحتی کشیدم. رنگ از صورتش با

 .داد که حتی استرسش از من هم بیشتر است؛ البته حق هم داشت پریده بود و نشان می

دانم دقیقا چه وقت از روز بود که مهسان،  هایم را بشنود. نمی یاد فردای بعد از دستگیرشدنم افتادم که باب آمده بود تا آخرین حرف

 :محافظ پیدایش شد و من متعجب به او چشم دوختم؛ نتوانستم خیلی هم ساکت بمانم و پرسیدم تنها و بی

 چرا تنهایی؟-

 :نگاهش همچنان شاکی و طلبکارانه بود؛ اما با لحن آرامی گفت

 .ها نگهبان ایستاده سرخر ببینمت! البته، خیلی هم تنها نیستم و باالی پله راحت و بیباب اجازه داد چون قراره اعدام بشی، -

 :خودم را جلو کشیدم و میله را در مشت گرفتم

 فرمان رو صادر کرده؟-

 :ذاشتاش سر تکان داد و من فکر کردم که آیا واقعا پایان کار است؟ جلوی میله زانو زد و دستش را روی دستم گ با همان نگاه خیره

 خوای به من بگی چه خبره؟ نمی-

 .جوابم سکوت بود و نگاهی که در نگاهش قفل شده بود

 یعنی به من هم اعتماد نداری؟-

 :وقتی حرفی نزدم، گفت

 .داره یه اتفاقاتی میفته-

 :ابرو در هم کشیدم و پرسیدم

 !چه اتفاقاتی؟-

 :مهسان ابرو باال انداخت

 .هر وقت بهم گفتی، بهت میگم-
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 تونی از این طریق از من حرف بکشی؟ کنی می که واقعا فکر نمیتو -

جا رفت و تنهایم گذاشت. البته فقط آن روز نبود، روز بعدش هم آمد؛ اما  آن روز کالفه و ناراحت، بدون آنکه چیز دیگری بگوید، از این

 :نگران و سردرگم. وقتی او را با سر و وضع آشفته دیدم، نگران شدم

 چی شده؟-

 :ستش دور میله پیچیددو د

 .هایی تو سرشون دارن ی باب شده؛ با هم پیمان بستن و یه نقشه آیندی نمیفته. یه گروهی وارد خونه اتفاقات خوش-

 پیمان؟ چه پیمانی؟-

 :تر آورد چندبار نفس عمیق کشید و صدایش را پایین

 .خوان به شهر و قصر حمله کنن می-

 :ماند. او ادامه دادباز  چشمانم گرد شد و دهانم نیمه

 !نهایت دارن اما یه چیزی درست نیست؛ اونا یه قدرت بی-

 اونا کین مهسان؟-

 :مکث کرد و با شک گفت

 !خوار شنیدی تو چیزی در مورد مارلین روح-

 :قلبم فرو ریخت و با بهت گفتم

 !امکان نداره-

 :سر تکان داد

 ...ه؛ ولیدونم باب ورد بیدارکردنش رو از کجا آورد داره! نمی-

 :هایش شک داشت. مکثش طوالنی شد و من راه به حرف آورد ی حرف گفت و برای ادامه نگاهش دروغ می

 خوای بدونی؟ چی می-

 :نگاهش کمی روی در و دیوار چرخید و در آخر گفت

 .ها کی بودن؟! همونایی که باعث شدن توی دردسر بیفتی اون آدم-

فهمیدند که من جادوگری  کرد؟ هر چند که اگر هم می فکر کردم گفتن آن فرقی به حالم مینفسم را به بیرون فوت کردم و به این 

 :اصیل نیستم، حکمم باز هم اعدام بود. لبم را با زبان تر کردم

ی وقت پدر یا مادرم جادوگر نبودن. من توی شب چهاردهم ماه آخر به دنیا اومدم. درست توی یک من جادوگر به دنیا اومدم؛ اما هیچ-

 !ها از همون صدساله
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 :شد و به این فکر کردم که تا چه ممکن است گشاد شود؟ حرف آخر را زدم چشمانش هر لحظه بیشتر گشاد می

 .هایی که با من بودن، مثل من، توی همون روز و همون سال به دنیا اومدن آدم-

کرد؛  ا کف دست باب بگذارد. باز هم فرقی به حالم نمیچیز ر اش را تماشا کردم. ممکن بود بلند شود و همه ابروهای به سقف چسبیده

 :دادم به همان حکم خائن اعدام شوم. حالتش تغییر کرد و چشمانش ریز شدند اما ترجیح می

 اون وقت شب توی جنگل چیکار داشتن؟-

 :کردن یک الماس، اشتباهی محض بود بار در دل اعتراف کردم دنبال برای اولین

 .شتیمگ دنبال یه الماس می-

باز ماند؛ اما طولی نکشید که با صورتی درهم به زمین خیره شد. از گفتن حقیقت مضطرب نبودم؛  چشمانش گرد شد و دهانش نیمه

ها فاصله بگیرد،  فقط کمی فکرم درگیر اوضاع آن دو نفر بود که یک وقت هـ*ـوس نکنند به سراغشان بروند. قبل از آنکه از میله

 :گفتم

 .زی به کسی نمیگیلطفا بگو که چی-

 .حرف از زیرزمین خارج شده بود اما ساکت و بی

 :روز بعد که آمد، حرفش زیر و رویم کرد

گشتین، یه الماس جاودانگی بوده. سربازهای باب پیداش کردن و مارلین ازش استفاده کرده؛ سربازهاش رو  الماسی که دنبالش می-

جا فرار کنیم! بعد از اتفاقی که افتاد، اونا به من هم اعتماد ندارن. من  نن. باید از اینزنده کرده و دارن آماده میشن تا به شهر حمله ک

 .جا فرار کنی و تو هم باید قول بدی از من و مهیار محافظت کنی کنم تا از این کمکت می

 :وار گفتم دستم آرام روی دستش که میله را چسبیده بود، نشست. زمزمه

 !قول میدم-

کرد.  ی لباسم را مچاله می و سرش زیر شنل بزرگی که به تن داشتم، گم شده بود. انگشتان کوچکش ترسیده یقهمهیار بغلم بود 

 .کرد باشلق شنل روی صورتم سایه انداخته بود و هویتم را پنهان می

 :ای گفت کرد، جلویمان ایستاد و با لحن مسخره ها رسیدیم، مردی که ورود و خروج را چک می وقتی به خیمه

 !کجا به سالمتی؟-

 :مهسان محکم گفت

 بیرون! واضحه، نه؟-

 :لحن مرد عصبانی شد

 ی خروج؟ برگه-
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های تند؛ اما  وار وردی دیگر خواند و هرسه نامرئی شدیم. با قدم مهسان به سرعت وردی خواند و مرد سر جا خشکش زد. زمزمه

دانستم  اش راه افتاده بود ببینم. می های خونی را که از بینی هتوانستم قطر صدا از شهرک خارج شدیم و داخل جنگل دویدیم. می بی

 .ای نبود کشد؛ اما چاره برای استفاده از جادوی سیاه چه زجری می

جایی  ام تکیه داد. باشلق را از سرم کشیدم و بعد از جابه حال به شانه به محض خروج از جنگل و ورود به شهر، جادو را برداشت و بی

دانستم بریانت  ی بزرگ شهر رفتیم. از قبل می ی مهسان حلقه کردم و به طرف کتابخانه ام، دست راستم را دور شانه مهیار روی شانه

کرد و  کس حرف دو جاوگر فراری را باور نمی ی دیگری هم نداشتیم. هیچ گرفتیم؛ چاره کند و باید از او کمک می جا زندگی می آن

 .ک کندتوانست کم بریانت تنها کسی بود که می

نفس  طور مهسان، به نفس وقتی جلوی در بزرگ کتابخانه ایستادیم، مهسان راست ایستاد و با مشت به در کوبید. از وزن مهیار و همین

 .افتاده بودم و نگرانی نیز قلبم را به تپش وا داشته بود

در را با شتاب باز کرد. با دیدن من و دو  های مهسان دوباره روی در نشست و چند ثانیه بعد، بریانت وقتی کسی جواب نداد، مشت

 :همراهم چشمانش گشاد شد

 !کنی؟ جا چیکار می این-

 .کرد حرف، نگاهم روی تایگرسی چرخید که پشت سرش با ابروهای باالرفته ما را تماشا می اما من بی

*** 

 :بریانت

ترش هم کنارش مانده بود. با ارداد و تایگرسی  در کوچکدختر همراه ارداد را که مهسان نام داشت، روی تختم خوابانده بودیم و برا

های قسمتی از کتابخانه  کردن با هم شدیم، روی صندلی که حتی بعد از شام دونفریمان هم نرفت و ساعات زیادی مشغول صحبت

 .نشسته بودیم

 :صدایم را صاف کردم؛ اما تایگرس زودتر گفت

 !خب چی شد؟-

 :ارداد دوختم. ارداد دستش را به موهایش کشید نگاهم را از تایگرس گرفتم و به

 .شدن هوا من رو اعدام کنن. مهسان کمکم کرد تا فرار کنیم قرار بود با روشن-

 :دهان باز کردم؛ اما تایگرس تند گفت

 !ما رو که لو ندادی؟-

 :اهمیت به ارداد زل زد. ارداد نفسی گرفت و گفت چپی به او انداختم که بی نگاه چپ

 .ست زی در مورد شما نگفتم. مسئله یه چیز دیگهنه، چی-
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 :بار من سریع گفتم این

 چی؟-

 :تایگرس چشم ریز کرد که ارداد پرحرص گفت

 کنین؟ خوان به شهر و قصر حمله کنن بعد شما دارین بازی می بازی رو تموم کنین؟! جادوگرها با یه جاودانه می میشه مسخره-

 :گفتمچشمانم گرد شد و همزمان با تایگرس 

 !چی؟-

 :ارداد آهی کشید و گفت

خوار قدیمی ازش  اون الماس خاصیت جاودانگی داشته و قبل از اینکه ما پیداش کنیم، جادوگرها پیداش کردن. یه جادوگر روح-

 .خوان به قصر حمله کنن ست. با جادوگرها دست به یکی کردن و می استفاده کرده و حاال جاودانه

 :ای بعد تایگرس به جلو خم شد تالقی پیدا کرد. ثانیه ای نگاهم با تایگرس لحظه

 اون کیه؟-

 !خوار ارداد: مارلین روح

 :ها که ارداد ادامه داد بار دیگر تالقی نگاه

 .خاطر استفاده از الماسه ش به اتفاقات شومی که افتاده، ادامه داره و همه-

 :یک ناامیدی عجیبی در دلم پیچید

 نداره؟هیچ راهی برای توقفش وجود -

 :ای از پشت سر، چرخیدم با صدای محکم و زنانه

 !چرا، داره-

 :ی دو متری ما ایستاده بود. نفس عمیقی کشید مهسان درحالی که دست برادرش در دستش بود، در فاصله

 .ا کنیماما اول باید یه جوری به قصر اطالع بدیم. باید از شهر دفاع کنیم تا بتونیم راه توقف مارلین و گروهش رو پید-

 طوری باید به قصر اطالع بدیم؟ تایگرس: ولی چه

 .توانست کمک کند آب دهانم را قورت دادم و صورت جولیان پیش چشمم ترسیم شد؛ او حتما می

کرد.  هایش را تحلیل می چیز را برایش تعریف کرده بودیم و حاال او داشت شنیده ی صورت متفکر جولیان بود. همه چشمانم خیره

 .تر شدم پچ مهسان و ارداد هم بلند شد و من کالفه ها کرد. صدای پچ قرار از جا بلند شد و شروع به چرخیدن بین قفسه یتایگرس ب

 :پوفی کشیدم و گفتم

 کنی؟ خب؟ چیکار می-
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 :دستی به صورتش کشید و گفت

 !دونی از فردا به مدت سه روز جشنی توی قصر برقراره خب... می-

 :تی هر چهارنفرمان را از جا پراندصدای بلند تایگرس به راح

 کنه؟ کنی؟! این همه اتفاقات شوم افتاده و مردم در ترس و وحشتن، اون وقت شاه جشن برگزار می جشن؟! شوخی می-

 :جولیان کمی خودش را جمع و جور کرد

 .بین برهی این که پیشگوهای قصر پیشنهاد دادن تا این فضای بد هم از  جشن عروسی پسر وزیره؛ به عالوه-

تر از انتظارم من را فراموش کرده  ام. خیلی راحت زهرخندی روی لبم نقش بست؛ جشن عروسی برادر من بود با عشق دوران بچگی

 .بودند

 :ارداد گفت

 .باید همین امروز به قصر بریم و باهاشون صحبت کنیم-

 :جولیان به سرعت گفت

 !کشنتون کنن هیچ، سریع هم می گرین، حرفتون رو که باور نمیکنم شماها طرف قصر نیاین. بفهمن جادو پیشنهاد می-

 :تایگرس کنارم روی صندلی نشست

 .ریم؛ باید باهاشون صحبت کنیم پس ما می-

 :های تایگرس چرخاند جولیان نگاهش را روی لباس

 .کنم پیشنهاد جالبی باشه این هم فکر نمی-

 :غرش کوتاه تایگرس نظرش را عوض کرد

 !تری بپوشی ه... فقط باید لباس مناسبباش  خیلی خب!-

 :ام را قورت دادم و لبم را به هم فشردم. جولیان گفت خنده

 .گردم تا بریم قصر بهتره آماده شین؛ یه ساعت دیگه برمی-

 :از جا بلند شد و از کتابخانه بیرون رفت. آهی کشیدم که ارداد گفت

 .کردن مارلین هست یه راه برای فانی-

 :دوختم و پرسیدم در چشمانش چشم

 !چی؟-

 .مهسان: یه وسیله که توی شهرک جادوگرهاست؛ باید یه جورایی اون رو بدزدیم

 .این خطرناکه؛ ممکنه بگیرنتون و بمیرین-
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 .تونیم شکستشون بدیم کردنش نمی شیم. بدون فانی کنیم تا ارتششون خارج بشن و بعد وارد می ارداد: صبر می

 .تایگرس: حق با اونه

 :ش بلند شد و به طرف در بزرگ کتابخانه رفتاز جای

 .من میرم مدرسه-

 :چرخید و چشمانش را ریز کرد

 .دونم و تو اگه بدون من بری، من می-

 :و ابرویش را باال انداخت. لبخندی زدم

 .باشه-

*** 

 :تایگرس

فشرد تا عصبانیتم را کنترل  آرام دستم را می شد از جا نپرم و گردن افراد مقابلم را از هم ندرم، دستی بود که تنها چیزی که باعث می

 .کنم

چیز را برایشان تعریف کرده بود؛ اما نگاه شاه نه تنها دوستانه  در مقابل شاه کشور کوچکمان و ولیعهدش زانو زده بودیم و جولیان همه

 !خواهد ما را همین االن به زندان بیندازد نبود، بلکه طوری بود که انگار می

شان روی بریانت که سر به زیر بود،  زده ا به تندی باز شد و دو نفر شتابان کنار شاه آمدند. نگاه متعجب و حیرتدر بزرگ سرسر

 :وار شاه را شنیدم چرخید. صدای پچ پچ می

 !وزیر! خودشه؟-

را آهسته به نگاه تیزبینم روی گلوی وزیر ثابت ماند که به سختی آب دهانش را پایین داد و سیبک گلویش تکان خورد. سرش 

 :ها برداشت و گفت ی تائید تکان داد. جولیان قدمی به طرف آن نشانه

 .تنها دلیلی که باعث شده این دو نفر به قصر پا بذارن، به خطر افتادن جون شماهاست-

 !در دل پوزخند زدم؛ حتی یک درصد هم نباید فکر کند ما نگران جان درباریان بودیم

 :تشاه نفسی گرفت و به اِدی گف

 !استاد بزرگ بلند شو-

ای از زندگی اِدی در قصر و درحال تعلیم به سربازها گذشته است؛ به همین خاطر دارای ارج و قرب زیادی نزد  دانستم دوره می

 .درباریان بود

اش را کف  همه تری برای ورود به قصر بپوشم، قضایا را به کیانا گفتم و به سه سوت نکشید که وقتی به مدرسه رفتم تا لباس مناسب
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 .دست ادی گذاشت و او هم به محض فهمیدن، همراهمان شد

 :ی احترام کمی خم کرد اِدی که لباس سفیدی پوشیده بود، به آهستگی از جایش بلند شد و سرش را به نشانه

 !سرورم-

 :اش گذاشت و چشمانش را ریز کرد ی تخت سلطنتی شاه آرنجش را روی دسته

 .شنوم می-

 :اِدی محکم گفت

جا بیام. این بار پای جادوگران در میان است و قصد دارن تا تخت را به  هاشون ایمان نداشتم، امکان نداشت که به این اگه به حرف-

 .زیر بکشند

 :جولیان مداخله کرد

 .ها بوده هاشون رو باور کنیم. اتفاقات عجیب و شوم این چند وقت هم کار همون درسته سرورم؛ باید حرف-

بین افراد حاضر گرداندم که با دیدن صورت درهم بریانت و وزیر، از ذهنم گذشت که شاید این وزیر همان پدریست که نگاهم را 

 .بریانت را طرد کرده

پایید تا یک وقت کار دستشان ندهم.  در جایم تکانی خوردم که فشار دست بریانت روی دستم بیشتر شد. زیر چشمی من را می

چرخید، چند بار نفس عمیق کشیدم. هنوز دقایقی نگذشته بود که نیروی خاصی را  پچ وزیر و شاه می روی پچام  درحالی که نگاه خیره

احساس کردم و به دنبالش یک حس بد. یک چیزی که نگاهم را به پایین کشاند و زیر پای پسر جوانی که کنار وزیر ایستاده بود، 

کرد؟! سر بلند کردم و به  رنگ بود و دور پایش پیچیده بود. احساسش نمی ما سیاهدانم؛ ا ثابت کرد. چیزی شبیه دود، یا بخار... نمی

 .ای بعد مردمک چشمش کنار رفت و شروع به لرزیدن کرد صورتش چشم دوختم که ثانیه

کردند. بریانت  می ی او شده بودند و نامش را دوباره و چند باره صدا کوبید، دهانم باز ماند. همه متوجه درحالی که قلبم به سـ*ـینه می

کرد. ترسیده سرجایم ایستادم که بدن متشنج پسر روی زمین  از جایش بلند شد و قدمی به طرفش رفت؛ نگرانی در صورتش بیداد می

 !حرکت ماند؛ او مرده بود ای بعد بدنش بی زد و لحظه ی دهانش بیرون می افتاد. نگاهم روی کفی ثابت ماند که از گوشه

 :شاه فریاد زد

 !ا اطالع ثانوی این شیاطین رو توی زندان نگه دارینت-

اختیار غرش بلندی کردم که سربازها ترسیده عقب  العملی نشان دهیم، بازوهایمان اسیر دست سربازان شد. بی قبل از اینکه عکس

 :خیره شدم که گفتپریدند و با وحشت به من چشم دوختند. بریانت به سرعت به طرفم دوید و بازوهایم را گرفت. در چشمانش 

 !آروم باش! طوری نمیشه-

 :تقال کردم



 

 
 

98 

  
 الماس جاودانگی 

 نیلوفر حدادی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 !خوان ببرنمون زندان می-

 :ام قرار گرفت و زمزمه کرد اش کنار گونه گونه

 !زود حل میشه؛ نگران نباش-

صورتش  توانستم های من و بریانت جداگانه بود و کنار هم؛ نمی های زندان پشتی قصر اسیر بودیم و منتظر. سلول ساعتی را در سلول

 .را ببینم

 :ها حلقه کردم و غرشی سر دادم کالفه دستم را دور میله

 .ها رو خم کنم تونم این میله تو یه حرکت می-

 :صدای همیشه آرام و خونسرد بریانت در گوشم پیچید

 !آروم باش تایگرس-

 :شت، لب وا کردای که در سکوت گذ های سرد تکیه دادم. چند دقیقه ام را به میله پوفی کشیدم و پیشانی

 .قدرت زیادت قابل تحسینه؛ ولی کارساز نیست-

 :غره رفتم که ادامه داد کردم هست، چشم به جایی که فکر می

 .طور خشم هم همین-

 :ابرو در هم کشیدم که دوباره گفت

 .فقط باعث دردسر میشه-

 :دهان باز کردم

 وقت گیر آوردی؟-

 :جوابی که نداد، بیش از پیش عصبی شدم و گفتم

 !کنن؟ پس چرا آزادمون نمی-

ی چشم متوجه بریانت  شود. از گوشه ام در صدای بازشدن در زندان گم شد. چشم چرخاندم تا ببینم چه کسی وارد می اما انتهای جمله

 !ها چسبیده است شدم که او هم به میله

 :طاقت گفتم به طرف ما آمدند. بی اِدی درحالی که لباس سلطنتی و مخصوصی به تن داشت، به همراه چند تن از سربازان

 چی شد؟-

 :اهمیت باشم زمزمه بریانت را شنیدم؛ اما سعی کردم بی

 !صبر داشته باش-

ها را باز کردند. دوباره دهان باز کردم که با حرف بریانت  ها قفل سلول ای کرد و آن وقتی اِدی مقابلمان ایستاد، به سربازها اشاره
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 :همزمان شد؛ گفتیم

 قی افتاد؟چه اتفا-

 :ادی نفسی گرفت و گفت

 !ای به دست شاه رسید مبنی بر اعالن جنگ بریانت متاسفم؛ برادرت مرد. چند دقیقه قبل نامه-

 :ناباور حرفش را تکرار کردم که سر تکان داد و گفت

 .شدن هستن سربازها درحال آماده  باید بیاین باال!-

 :پرسد بریانت با صورتی درهم می

 نیست؟دشمن معلوم -

 .ادی: بهتره خودتون نامه رو ببینید

کنم. پیشنهاد من این است که  ها را اعالم می جادوگری از نسل گذشته، بدین وسیله جنگ میان جادوگران و انسان  من، مارلین،»

 «!ی من نخواهید بود برای جلوگیری از خونریزی مردم، خودتان را تسلیم کنید. شما حریف لشکر جاودانه

باز به صورت بریانت چشم دوختم. با ابروهایی درهم او نیز نگاه نگرانش را به نگاهم داد. لب گزیدم که اِدی کمی  نیمه با دهانی

 :تر آمد و آرام گفت نزدیک

 نظری ندارین؟-

 :بریانت نگاهش را گرفت و به صورت او دوخت

 .مون، شاید حرفی داشته باشن ما نه؛ ولی دو تا جادوگر پناهنده-

 :تا کرد و تحویل اِدی داد نامه را

 !ما باید برگردیم-

 .تونی وارد لشکر بشی و کمک کنی اِدی: می

 .بریانت: اول یه سری کار داریم؛ ولی خوشحال میشم گروهی از سربازها رو همراه خودم کنم

 .اِدی: ترتیبش رو میدم

 :موهایم را پشت گوش دادم و خواستم حرفی بزنم که بریانت گفت

 بریم؟-

 :تکان دادم و خواستم پشت سرش حرکت کنم که ادی صدایم کرد. کنجکاو نگاهش کردم که جلو آمد و گفتسری 

 ...به مدرسه برو و به همه بگو تا فعال توی پناهگاه باشن و خودت هم-

 :مکثش باعث شد تا خودم بگویم
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 !جنگم می-

 :لبخند محوی زد

 .کنی ببینم چیکار می-

 :لبخند که زدم، ادامه داد

 .کنم دخترم ن به تو افتخار میم-

احساساتم غلیان کرد و چند ثانیه در چشمان مردی که هم برایم استاد بود و هم خانواده، خیره شدم. با صدای بریانت، سر چرخاندم و 

نباشد ما  هر چه  بینم چه؟! ای از ذهنم گذشت که اگر این آخرین باری باشد که او را می همراهش از سرسرای قصر خارج شدم. لحظه

 !در جنگ بودیم و طرفمان هم جاودانه بود

 :آهی کشیدم که بریانت گفت

 .باید ارداد رو درجریان بذاریم. باید کمکمون کنه تا با جادوگرها مقابله کنیم-

 .من باید یه سر به مدرسه بزنم-

 :ام شد چند لحظه خیره

 .بینمت تو کتابخونه می-

 .راهم را به سمت مدرسه کج کردمهایی بلند،  سر تکان دادم و با گام

 :ارداد

 :زد هایی بود که مهسان به مهیار می چرخید و گوشم دنبال حرف ها می نگاهم روی نام کتاب

یه جا پنهان شو و تا من یا ارداد نیومدیم دنبالت،   وجه نباید بیرون بیای! خوب گوش کن! باید توی همین کتابخونه بمونی. به هیچ-

 !بیرون نیا

 :نق زد

 .تونم کمکت کنم چرا من نیام؟ می-

 :تر شد لحن مهسان نرم

ها یک موجود خطرناکی و مطمئن باش حتی جادوگرهای دیگه هم  عزیز من، اون بیرون خیلی خطرناکه. تو توی چشم آدم-

 !جا بمون خطرناکن. همین

 :بغض هم قاتی صدایش شد

 گردی؟ کی برمی-

 .خیلی دوستت دارمگردم؛ قول میدم.  کشه؛ اما برمی طول می-
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ها گرفتم و با لبخندی تلخ مهسان و مهیار را نظاره کردم. مهسان جلوی مهیار زانو زد و او را سخت در آغـ*ـوش  نگاهم را از کتاب

نظر شدند؛ نه تنها از نظر جسمی، بلکه از  گـ ـناه نابود می گاه چه تعداد انسان بی ها گاه و بی دانست در این جنگ کشید. فقط خدا می

 .شود شود؛ بماند که خواه ناخواه دل من نیز نابود می اگر مهسان بمیرد، مهیار نابود می  روحی!

از جایش بلند شد و به طرف من آمد. صدایش را صاف کرد و خواست حرفی بزند که زودتر دست دور گردنش انداختم و او را به 

 :آغـ*ـوش کشیدم. آرام گفت

 .قرار نیست من بمیرم-

 :ش جواب دادمزیر گوش

 !ولی شاید من مردم-

 :آرام با مشت به پشتم کوبید، ادامه دادم

 .قدر دوستت دارم خواستم برای اولین بار و آخرین بار بگم چه-

 :تر شد و بعد از چند دقیقه از او فاصله گرفتم و گفتم ی دستش تنگ حلقه

 باید برگردیم شهرک؟-

 :ه بود، گفتی لبش جا خوش کرد با نیمچه لبخندی که گوشه

 !آره-

 :کردیم، گفتم درحالی که به طرف در خروجی کتابخانه حرکت می

 .تو خیلی چیزها رو از من پنهون کردی-

 :ابرو در هم کشید

 !مثال؟-

 :شانه باال انداختم

 .زنی مثال الماس، مثال اون راهی که ازش حرف می-

 :پوفی کشید

 .داد رو نمیی این کار  باب بهت اعتماد نداشت و بهم اجازه-

 !ها تو به من اعتماد نداشتی؟ یعنی توی تموم این سال-

 :معترض صدایش را باال برد

کس از جای الماس خبر نداشت؛ تقریبا همه مطمئن بودن  ی این که هیچ ی همچین کاری رو نداشتم. به عالوه چرا داشتم؛ اما اجازه-

 .که نابود شده
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 راهی که گفتی چی؟-

 !اومد؟ اسی نبود، به چه کاری میخب اون هم وقتی الم-

اش شدم بلکه از رو برود؛ اما رویش را برگرداند. در را باز کردم و جلوتر از او بیرون آمدم. خواستم حرفی بزنم که صدای  چپ خیره چپ

 .دوید ی پهن و خلوت، بریانت را دیدم که به طرف ما می هایی مانع شد. سر چرخاندم و در آن کوچه قدم

 :یدنش، مهسان لب باز کردقبل از رس

 .های باب خبر نداشتم باور کن من از نقشه-

 :با رسیدن بریانت، دندان به زبان گرفتم تا جوابش را ندهم. بریانت نفسی گرفت و گفت

 .ای دست شاه رسید؛ اونا اعالم جنگ کردن نامه-

 :خیال جواب داد مهسان بی

 !کم دیر اقدام کردن از نظر من یه-

 :کرد و گفتبریانت مکثی 

 !ست لشکرش جاودانه-

 :چشمان گردم روی مهسان خیره ماند. لب گزید و دستی در موهای عـریـ*ـان و سیاهش کشید. معترض صدایش کردم که گفت

 .خواد، جاودانه کنه تونه هر کی رو که دلش می می  خب هر کی از الماس استفاده کنه،-

 :کالفه نگاه گرفتم و به بریانت گفتم

 چیه؟نقشه -

 .شیم تا جلوشون رو بگیریم ارتش قصر داره آماده میشه. من و تایگرس با ارتش کوچیکی جلوتراز باقی از شهر خارج می-

 .کردن اونا پیدا کنیم من و مهسان وارد شهرک میشیم تا راهی برای فانی  خوبه!-

 :کمی فکر کرد و گفت

 !کردن یه لشکر؟ فانی-

 .مارلین، باقی افرادش هم فانی میشنشدن  مهسان: الزم نیست؛ با فانی

 !بریانت: بسیار خب. فقط سریع باشین

 .سر تکان دادم و هم قدم با مهسان به طرف خارج شهر حرکت کردیم

 :از کتابخانه دور شده بودیم که لب باز کردم

 خب؟-

قدر هم خنجر  کنیم؛ اما همون ده نمیی ضعف جادوگرایی مثل ما بود؛ مثل باب! ما زیاد از جادوی سیاه استفا خنجر یاقوت نشونه-
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دونی که جادوگران  ی خودش مخفیش کرد تا دست هر کسی بهش نرسه. می یاقوت برامون بده. وقتی باب اون رو پیدا کرد، تو خونه

 .جادوی سفید اون رو خلق کردن

 !چیز زیر سر بابه؟ پس همه-

 :آه عمیقی کشید

 !آره، تقریبا-

 :مکث کرد

 .دونم اونا چه جوری الماس رو پیدا کردن ولی من واقعا نمی-

طور آن را پیدا کرد و  وقت نگفت چه ای افتادم که بریانت پیدا کرده بود؛ شاید هم پیدا نکرده بود! او هیچ در فکر فرو رفتم و یاد نقشه

 .یده بودندشد حدس زد که جادوگرها آن را دزد شبی که خواستیم برویم سر وقت الماس، نقشه گم شده بود. راحت می

پوش همه جا را تحت پوشش قرار دادند. پشت  ی جادوگران شدیم؛ اما زمانی نبرد که فهمیدیم جادوگران و سربازان بنفش وارد منطقه

ی  پوش ایستاده بودند. کمی دورتر و در فاصله درختی پنهان شدیم و اطراف را بررسی کردیم. مقابلمان سه جادوگر و یک سرباز بنفش

 .پوش درحال گشت یمان، گروهی از جادوگران گرد هم بودند و سمت چپمان هم دو سرباز بنفشمتر دوازده

تر از من شانه باال انداخت. صورتم را درهم کشیدم و در دل، خودمان  خیال با ابروهای باالرفته نگاهی با مهسان رد و بدل کردم که بی

زدیم که خیلی از  کردیم و یا باید مسیری را دور می ها را به درک واصل می روهبرنامگیمان لعنت کردم؛ یا باید یکی از گ خاطر بی را به

 !ها توانست خطرناک باشد و اطالع رسانی حضورمان به آن انگیز هم می گرفت؛ البته کشتن یکی از این موجودات نفرت وقتمان را می

تری بود! در حالت نشسته، از  ز آن دو نفر کار راحتی صورتم شد و با دست به سمت چپ عالمت داد؛ مطمئنم ردشدن ا مهسان خیره

ها داشته باشد، پشت درخت  ها و سبزه هایم کمترین صدا را روی برگ کردم قدم پشت درخت بیرون آمدم و درحالی که سعی می

ام با آن دو به سه  اصلهها، درازکش شدم. ف ها و بوته الی علف نگاهی به پشت سر و مهسان انداختم و البه تر قرار گرفتم. نیم نزدیک

کشیدم. کمی اطرافم را بررسی کردم و در آخر به قلوه سنگی در پای درخت سمت چپم خیره  متر رسیده بود و من به سختی نفس می

ام سنگ را پرتاب  ی بیست متری شدم. با کمی تمرکز، سنگ تنها چند سانت از سطح زمین فاصله گرفت. کمی دورتر و در فاصله

ای از جایشان تکان نخوردند و فقط سمت راستی  ایی ایجاد کرد و باعث شد که سر دو سرباز به آن طرف بچرخد؛ اما ذرهکردم که صد

 :ای بعد، صدایش در گوشم پیچید دستش را باال گرفت. از نوک انگشتانش نورهای قرمز رنگی تراوش کرد و لحظه

 !کسی نیست-

ای بعد  اندم و چشم در چشمان مهسان دوختم. سرش را به تاسف تکان داد و ثانیهلبم را از حرص به دندان گرفتم و سرم را چرخ

کند سخت نبود. ابرو در هم کشیدم  رنگی دورش، فهمیدن این که از جادوی سیاه استفاده می ی سیاه چشم بست. با دیدن امواج و هاله

رنگ مانند یک انسان از بدن مهسان فاصله گرفت و میان  ی سیاه ای بعد هاله و پشت درختی ایستادم. چشمان مهسان باز شد و ثانیه

 :درختان رفت. نفسم را حبس کردم که صدایی گفت
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 .کنم جاست؛ نیروش رو حس می یکی اون-

ی جادو بروند. به صورت نمایشی برای مهسان  همین حرف کافی بود تا دو سرباز و چند تا از جادوگران از ما دور شوند و به دنبال هاله

 .دم که با سر اشاره کرد تا راه بیفتیمدست ز

نزدیکی شهرک، تعداد جادوگران بیشتر و بیشتر شد؛ به طوری که صف طویلی مقابل قسمت ورودی ایستاده بودند و یک به یک بعد 

 :شدند. آرام زمزمه کردم از بازرسی خارج می

 .جا نمیشه وارد شد از این-

 .مهسان: آره، باید دور بزنیم

 :هش کردم که شانه باال انداختکمی خیره نگا

 .وقتی دارن خارج میشن، نباید نگهبان زیادی پشت شهرک نگهبانی بده-

 .یادم باشه اسمت رو روی طال حک کنم-

 :ها اشاره کرد خواستم راه بیفتم که دستم را کشید و با دست به جایی در نزدیکی خیمه

 !جا رو اون-

رسید،  رنگ بود و تا کمرش می دبلندی که لباس جذبی به تن داشت و موهایش خاکستریسرم چرخاندم و چشمانم را ریز کردم. زن ق

 :داد. لب زدم دست به کمر ایستاده بود و به باقی دستور می

 .باید مارلین باشه-

 .خواری داره تره؛ یادت نره که قدرت روح شون خطرناک آره، اون از همه-

واهیم از قسمت پشتی وارد شویم، صدای رعد و برق وحشتناکی فضا را پر کرد. در به سرعت شهرک را دور زدیم و قبل از آنکه بخ

ی هشت متری از دو سرباز ایستاده بودیم که با آن صدای وحشتناک، به وضوح از جا پریدم و نگاهم را به آسمان ابری دوختم.  فاصله

ام نشست و حواسم را  د داشت. دست مهسان روی شانهشد و رعد و برق را به دنبال خو هر لحظه هوا بیش از پیش تیره و تار می

 :معطوف خودش کرد. کمی در چشمان نگرانش خیره ماندم و سپس زمزمه کردم

 .باید سریع باشیم-

 .ها درحال ترک پستشان هستند سرش را کوتاه تکان داد. سر که چرخاندم تا دو سرباز را زیر نظر بگیرم، متوجه شدم آن

رسید.  ی جادوگران بیشتر از سمت ورودی به گوش می شد و همهمه ها دیده می هرک شدیم. کمتر کسی در راهصدا وارد ش آرام و بی

 :ی باب شدیم که مهسان زیر گوشم گفت نزدیک خانه

 .اون رو توی اتاقش مخفی کرده؛ یکی باید اول مطمئن شه که توی خونه نیست-

 :سر تکان دادم
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 .تو هم وارد خونه شودرسته، من میرم بفهمم باب کجاست. -

 :چپی نگاهم کرد که ادامه دادم چپ

 .جا آشنایی؛ وارد شو و بعد منم به تو ملحق میشم تو بهتر از من با اون-

ها به طرف قسمت ورودی حرکت کردم.  کرد، راهم را کج کردم و از بین خانه توجه به او که آرام، اما با حرص اسمم را صدا می بی

ی باز گذشتم و به دیوار تکیه دادم. نامحسوس جادوگرها را نظاره  به چادرها پنهان شدم. آرام از کنار پنجرهترین خانه  پشت نزدیک

ای مملو از جادوگران و سربازان جاودانه  کردم. مارلین را به همراه باب دیدم که از شهرک خارج شدند. خارج از شهرک، وسط دایره

 .دسته راهی شهر شدند و نیمی از سربازان از منطقه خارج شدند پس از آن، دسته زدن کرد. ایستادند و مارلین شروع به حرف

 :جا را کردم که صدایی از داخل خانه توجهم را جلب کرد قصد دورشدن از آن

 .باورم نمیشه که پسر و شوهرم رو راهی جنگی کردم که نتیجش نامعلومه-

 .نگران نباش! مارلین جاودانست؛ اونا حتما موفق میشن-

 های اون دوتا شیطان بشن؟ فکر کردی به همین راحتیه؟! چند تا از عزیزای ما قراره قربانی خواسته-

شد برعلیه او شورش کرد  اند؛ این به نفع ما بود! می هایی هستند میان جادوگران که از باب ناراضی دانستم آدم ابروهایم باال پرید. نمی

 .و مانعش شد

ی باب  هایم سرعت بخشیدم و به طرف خانه شروع به باریدن کرد. دستانم را روی سرم گرفتم و به قدمقبل از حرکتم، باران شدیدی 

مزاحم وارد شدم. وقتی وارد راهروی مطلق به اتاق باب شدم، مهسان را درگیر با دو  رفتم. قسمت ورودی هیچ نگهبانی نبود و بی

 .کت را از او سلب کرده بودندجادوگر دیگر دیدم. بازوهایش را گرفته بودند و قدرت حر

شدن حواس آن دو، جادویی خواند  فوت وقت، به محض پرت ی من شوند. مهسان بی ابرو در هم کشیدم و سوت کوتاهی زدم تا متوجه

ی محکمی به سرش نواختم و او از هوش رفت. وقتی  و هر دو را به عقب پرت کرد. قدم تند کردم و قبل از بلندشدن جلویی، ضربه

 !ان آن یکی را دوباره به زمین زد، هر دو وارد اتاق باب شدیم. مثل همیشه بود؛ مرتب در عین شلختگیمهس

 :مهسان نفسی گرفت

 .خنجر رو باید یه جای مخفی گذاشته باشه-

ا ی اتاق رفتم ت سر تکان دادم و به طرف میز رفتم. بعد از گشتن کشوها و بررسی وسایل روی میز، به طرف کمد کوچک گوشه

ی بیرون انداختم؛  نگاهی به هوای تیره ی کثیف اتاق، نیم کرد. از پنجره داخلش را بررسی کنم. مهسان هم پربودن دیوارها را چک می

 .باران شدیدتر از تصورم بود

 :وقتی داخل کمد چیزی پیدا نکردم، کالفه گفتم

 تونه باشه؟ کجا می-
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کوبید. دست به کمر ایستادم و  گذاشته بود و هر از چند گاهی به دیوار مینگاهم را به مهسان دوختم که گوشش را روی دیوار 

 :خواستم چیزی بگویم که تند گفت

 !جا خالیه این-

 :رنگ اشاره کرد. آب دهانش را قورت داد های سیاه با هیجان از دیوار فاصله گرفت و به یکی از سنگ

 .باید کلیدی، چیزی، داشته باشه-

 :و رفتمابرو در هم کشیدم و جل

 !کلید کلید؟! بی-

تر از تصورم  وردی زیر لب خواندم که نور سفیدرنگی در دستم به وجود آمد و من محکم با آرنج به سنگ دیوار کوبیدم که راحت

ی یک مستطیل فرو رفته بود، نگاه  ها را از داخل دیوار بیرون ریختم و داخل دیوار را که به اندازه شکست و فرو ریخت. خرده سنگ

رسید همان کلید مورد نظر مهسان بوده.  ی فلزی افتاد که به نظر می کردم. مهسان کنارم ایستاد و گردن کشید. نگاهم به دسته

ی ده سانت فرو  مهسان دست دراز کرد و دسته را به طرفمان کشید. با این حرکتش، اتاق لرزش خفیفی کرد و دیوار کنارمان به اندازه

ت. چند قدم عقب رفتم و داخل اتاقک مخفی را نگاه کردم. اتاقی سنگی که وسط اتاق نور قرمزرنگ روی رفت و سپس کامال کنار رف

 :درخشید. مهسان لبخند زد ای سنگی می پایه

 !خودشه-

ست کرد. با تردید د درخشید و اتاقک را روشن می ی خنجر آهنی، می جلو رفتم و با احتیاط به نور قرمز خیره شدم. یاقوت پایین دسته

 .بردم و خنجر را از جایگاهش برداشتم. نور کم و کمتر شد و در انتها سنگ یاقوت زیبایی را به جا گذاشت

 !مهسان: باید بریم

و درست بعد از اتمام حرفش بود که زمین شروع به لرزیدن کرد. نگاهم چرخید و روی وسایل اتاق ثابت ماند. وسایل روی میز 

 :آمدند. قدم تند کردم فرود می لرزیدند و در آخر روی زمین می

 !بریم-

 .قبل از خروج از اتاق، میز واژگون شد و تمام وسایلش را روی زمین ریخت

رفتم، به طرف در خروجی دویدیم. صدای  ریخت. درحالی که دست به دیوار راه می لرزید و تعادلم را به هم می زمین زیر پایم می

ی بد و  لرزه شد. از خانه خارج شدیم و به طرف در خروجی دویدیم. زمین ر و بیشتر میهای به بار آمده از پشت سر، بیشت خرابی

 .دانستم کی قرار است خاتمه پیدا کند موقعی شروع شده بود و نمی بی

شد و  گریختند. دست راستم در دست مهسان فشرده می هایشان بیرون می ریخت و جادوگران از خانه های کاهگلی فرو می سقف خانه

 ...شد، او کرد. یاد مهیار افتادم که در کتابخانه پنهان شده بود؛ اگر کتابخانه خراب می یی استرس را قلبم تزریق میگو
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شد! با تلوتلوخوردن مهسان و پس از آن از دست دادن تعادلش،  گونه می هایم را به هم فشردم؛ نباید این هایم را تندتر کردم و لب قدم

 .ش را محکم در دست گرفتم. نفسی گرفتم و چند قدم دیگر جلو رفتمبه ناچار ایستادم و بازوی

 :قرار گفت از شهرک خارج شده بود که زلزله متوقف شد و زمین از حرکت ایستاد. مهسان نفسی گرفت و بی

 !مهیار-

 :در نزدیکی شهر، خنجر را به دستش دادم

 .خنجر رو برسونی دستشون من میرم سر و گوشی آب بدم. تو باید بری اون دوتا پیدا کنی و-

 :دستم را محکم چسبید

 !نه، من میرم-

 :مردد گفتم

 ...نه-

 :ام قرار داد تر شد و دست چپش را روی گونه نزدیک

تو برو پیش دوستات و اون شیطان رو متوقف کن. باب رو هم بکش. من میرم پیش مهیار. به محض اینکه مطمئن شدم حالش -

 .خوبه، میام پیشتون

ای بعد، از من جدا شده بود و به  هم کشیدم و خواستم حرفی به زبان بیارم که با بوسیدنم، من را کامال خلع سالح کرد. لحظهابرو در 

 .دوید. نگاهم را پایین آوردم و به خنجر جا گذاشته درون دستم خیره شدم سمت مرکز شهر می

*** 

 :بریانت

ی  توانستم با اطمینان بگویم بر اثر زلزله جایی هم که ایستاده بودم، می ز همینی پیش رویم چشم دوخته بودم. ا با ناباوری به صحنه

های نزدیک مرز جنگلی را خالی کرده بودیم؛ اما داخل شهر همچنان  ها ویران شده بودند. با اینکه خانه نیمی از خانه  دقایق پیش،

 .دادند هایی زیر آوار جان خود را از دست می دیم، انسانکر ها پر از آدم بودند و این بدین معنا بود که اگر کاری نمی خانه

گونه به مردم  کردند، چه کردیم؟ اگر دشمنان تا دقایقی دیگر به ما حمله می ام دادم و قدمی برداشتم؛ چه باید می کرده تکانی به بدن یخ

گفت که او  رنگش می د. موهای نارنجیها دوی کردیم؟ کسی از کنارم به سرعت رد شد و به طرف یکی از خانه زیر آوار کمک می

تایگرس است. احتماال زودتر از من تصمیم گرفته بود؛ اما انگار مغز من هنوز هم اتفاق پیش رو را درک نکرده بود. دیدم چند سرباز 

ر از مکث. قدم بعدی گـ ـناه را از زیر آوار بیرون بکشند. قدمی جلو برداشتم؛ سنگین و پ دیگر هم به کمک تایگرس رفتند تا مردم بی

کردیم! قدم بعدی مصادف شد با فریادهایی از پشت سر و در  تندتر بود. تصمیمم را گرفته بودم؛ اول باید به مردم خودمان کمک می

 .فاصله پانزده متری
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برگردد و خبر  سرم چرخید و با دیدن جادوگران و سربازان بنفش پوش، تصمیمم را عوض کردم. به یکی از سربازان گفتم تا به قصر

ترین  تر با ده سرباز آماده به جنگ، به طرفشان رفتیم. زیر پای نزدیک ها را بدهد تا کمک بفرستند و خودم سریع فروریختن خانه

اش فرو  اش، به طرفش دویدم و شمشیر بسته شده به کمرم را محکم در سـ*ـینه جادوگر را با آب خالی کردم و قبل از وردخوانی

 .هایش بر هم افتاد ای کوتاه، پلک هکردم. با نال

آمد، جا خالی دادم و با چرخشی، لگدی در پهلو و شکمش  ی بلندش که به طرف گردنم می پوش بود. از نیزه نفر بعدی سربازی بنفش

فم گم اش در فریادهای اطرا وارد کردم. چند قدم عقب رفت که فرصت پیش آمد تا جلو بروم و شمشیر را در شکمش فرو کنم. ناله

کند! در مقابل  شد. شمشیر را بیرون کشیدم که در کمال تعجب، دیدم با نیشخندی کریه همچنان سیخ ایستاده و من را برانداز می

ی آخر، سرم را دزدیدم و چند قدم عقب رفتم. با حرکت بعدی،  اش را چرخاند و به طرفم حمله کرد. لحظه ی من، نیزه زده چشمان بهت

اش را با دست محکم گرفتم. او را جلو کشیدم و با پا زیر پایش زدم و او را زمین زدم. نیزه را در هوا چرخاندم و  زهبه عقب پریدم و نی

اش فرو کردم و بدون درآوردن آن، به طرف جادوگر بعدی رفتم. راحت بود فهمیدن این که جادوگران فانی و  با قدرت در سـ*ـینه

چنان مشغول   س کشتن جادوگرها به نفع بود. اکثر سربازان همراهم مرده بودند و تعداد کمی هماند و نامیرا؛ پ پوشان جاودانه بنفش

 .جنگید ی همراهمان بود که سرسخت با جادوگران می ها فرمانده جنگ بودند. یکی از آن

پرت شدم. وقتی با  ام فرو رفت و به عقب مشتم در صورت جادوگر مقابلم نشست که همان موقع وردی خواند. چیزی در سـ*ـینه

ای کردم که کسی باالی سرم ایستاد. نگاهم به چشمان از خشم براق  پشت روی زمین فرود آمدم، درد در تمام بدنم پیچید. ناله

تایگرس نشست؛ این اصال خوب نبود! تا خواستم دهان باز کنم، تایگرس غرش بلندی کرد؛ غرشی که من را مجبور کرد تا دست بر 

بگذارم! چند ثانیه غرشش به طول انجامید و سپس و با پرشی از من رد شد و به طرف اولین جادوگر پیش رویش هایم  روی گوش

های تیزش پای جادوگری از  رفت. به سختی و با غلبه بر درد بدنم، از جا بلند شدم که چشمانم از تعجب گرد شد وقتی دیدم با دندان

 !د؛ این حد از خشونت غیر قابل باور بودپوشی روی زمین افتا جا کنده شد و دست بنفش

جا چه خبر بود؟! سرم چرخید  جلو رفتم تا کنارش باشم که همان موقع، چند تا از جادوگران روی زمین افتادند؛ سرجا خشکم زد! این

 .جان روی زمین افتادند که با دیدن ارداد، خیالم راحت شد. چند بار دیگر ورد خواند و تعدادی دیگر بی

های اسب از پشت سر به گوش رسید. کنار تایگرس رفتم و نگاهی به عقب انداختم. لشکری به فرماندهی  موقع صدای سمهمان 

 .شک پیروزی از آن ما بود اختیار زدم؛ بی تاخت. لبخندی بی استاد بزرگ، ادی، به میدان جنگ می

 :ارداد کنارمان قرار گرفت و گفت

 .خنجر دست منه-

 :د و گفتتایگرس تغییر شکل دا

 .فعال که خانوم مارلین خودنمایی نکردن-

دهان باز کردم حرفی بزنم که نگاهم میخکوب روبرو شد؛ زنی قد بلند با موهای مشکی بلند، به همراه مردی مسن وارد میدان شدند 
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 :پوشان بود. جز حرفی که ارداد زد، دیگر چیزی نشنیدم که پشت سرشان ارتشی بزرگ از جادوگران و بنفش

 !خودشه-

درخشید و نوار نوری دور بازویش در چرخش بود. آب دهانم را قورت دادم که نوار نور حرکت  رنگی می در مشت راست زن نور بنفش

خراش فضا را در بر  جا تاریک شد و ناگهان صدای جیغی گوش ی زن فرو رفت. فقط یک لحظه، یک لحظه همه کرد و در سـ*ـینه

ها و دهانش نوری  بازم، زن را دیدم که از چشم های نیمه اختیار زانو زدم. از میان پلک هایم فشردم و بی گرفت. دو دستم را روی گوش

 .کشید مکث جیغ می زد و بی رنگ بیرون می بنفش

ل ام را بیش از پیش تحلی زد و انرژی الی انگشتانم مایعی گرم بیرون می فریادی از درد زدم و سرم را روی زمین گذاشتم. از البه

 .ای کردم که همان موقع صدای جیغ خاموش شد برد. ناله می

*** 

 :تایگرس

چیز دیگری را  کشید و توانایی شنیدن هیچ هایم سوت می هایم قرار گرفته بود. گوش هایم بر روی گوش ام روی زمین و دست پیشانی

کرده بود. حاال عالوه بر صدای سوت، صدای نداشتم. دستم را برداشتم و مقابل چشمانم گرفتم. خون قرمزرنگ کف آن را رنگین 

 .شنیدم های خودم را هم به طور واضحی می نفس زدن نفس

طور جادوگرانی که در وسط میدان بودند، روی زمین  سرم را بلند کردم و به سختی اطراف را از نظر گذراندم. همه سربازانمان و همین

شد؛ اما لبخند کج روی لبش به  ابت ماند. هر چند که دیدم هر از چند گاهی تار میخوار ث ی روح افتاده بودند. نگاهم روی آن جاودانه

 .خوبی نمایان بود

گفت که االن  کرد و با پا فشاری می هایم را برای چند ثانیه محکم روی هم فشردم. چیزی درونم سر و صدا می نفسی گرفتم و پلک

خیز شدم و نگاهی به پشت سر انداختم. با دیدن ادی که  سر جایم نیمشدن نیست. پس از چندبار نفس عمیق کشیدن،  وقت تسلیم

نگاهی به ارداد و بریانت که  هایم جریان یافت. با نیم دستش را به اسبش گرفته بود و درحال بلندشدن بود، گویی نیرویی تازه در رگ

یج رفت؛ اما به موقع خود را نگه داشتم و تکانی به ای سرم گ هایم را روی زمین گذاشتم و بلند شدم. لحظه کنارم افتاده بودند، دست

اختیار غرشی کردم و قدمی جلو  ی آن جادوگر پیر به گوشم رسید. بی تر شد و صدای قهقهه کم صداهای اطرافم واضح سرم دادم. کم

اش بیش از اندازه  بهای شجاعتش را تحسین کردم؛ اما ضر کرد. لحظه برداشتم که نگاهم به سربازی افتاد که به طرفش حمله می

ناشیانه بود. مارلین قدمی عقب برداشت و با دست چپش مچ شمشیر به دست سرباز را گرفت و دست راستش را که همچنان به رنگ 

کشید، روح سرباز به  ی سرباز گذاشت. ناگهان نور بنفش شدت گرفت و وقتی دستش را عقب می درخشید، روی سـ*ـینه بنفش می

 .نگ از بدنش جدا شد و جذب مارلین شدصورت بخاری سفیدر
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اختیار قدمی عقب برداشتم که چیزی در ذهنم جرقه زد. به طرف ارداد که سرجایش  هایم منجمد شد. بی احساس کردم خون در رگ

و خیز شده بود، برگشتم و بازویش را با شتاب گرفتم و بلندش کردم که سرش گیج رفت و تعادلش را از دست داد. با هول د نیم

 :بازویش را گرفتم و پشت سر هم تکرار کردم

 شنوی؟ ارداد؟ صدام رو می-

 :چند ثانیه طول کشید که با صدای خشداری گفت

 .شنوم می-

 .ای دارم من یه نقشه-

 :هایش نیم خیز شده بود. به طرفش رفتم و روبرویش زانو زدم کرد و به سختی روی دست نگاهم به بریانت افتاد که ناله می

 ت؟! بری؟بریان-

هایش سرازیر بود. ارداد کنارش نشست و وردی  هایش گذاشتم و سرش را باال آوردم. خون همچنان از گوش دو دستم را روی گونه

اش متوقف شد. بریانت نگاهش را به چشمانم دوخت که به  های بریانت، خونریزی رنگ روی گوش شدن نوری آبی خواند که با روشن

 :سرعت گفتم

 شنوی؟ صدام رو می-

 :ای گفت پس از چند لحظه، با صدای از ته چاه درآمده

 !آره-

به ارداد اشاره کردم و هر دو بازوهایش را گرفتیم و از روی زمین بلندش کردیم. صاف ایستاد و نفس عمیقی کشید. درحالی که نگاهم 

 :هایشان در گردش بود، گفتم میان چشم

 .؛ اول باید فانی بشهای دارم. ارداد، خنجر دست توئه من یه نقشه-

 :نگاهی به پشت سر و به مارلین انداختم نیم

 .تونه جون خیلی از سربازهای ما رو بگیره می  جا دورش کنیم؛ خطرناکه! باید از این-

 جا دورش کنیم؟ جوری از این ارداد: موافقم؛ ولی چه

 !اون با من؛ فقط من رو همراهی کنین-

 :تر شدم و گفتم به بریانت نزدیک

 ...تونی که تو خوبی؟ می-

 .بریانت: خوبم؛ دنبالت میایم

 :ای فریاد زد لبخند کمرنگی زدم که صدای زنانه



 

 
 

111 

  
 الماس جاودانگی 

 نیلوفر حدادی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 !ارداد-

 .دوید. با فرورفتنشان در آغـ*ـوش هم، چیزی در دلم مالش رفت ارداد چرخید و پشت سرش مهسان را دیدیم که به طرف ما می

 ارداد: خوبی؟ مهیار خوب بود؟

 بخونه سالمه. چه اتفاقی افتاد؟مهسان: آره؛ کتا

 .تر فانیش کنیم کردیم. باید از این منطقه دورش کنیم تا بتونیم راحت تر از اون چیزیه که تصور می ارداد: مارلین قوی

 .مهسان: منم هستم

کرد؛  رباتش دفاع میور به سوی او، قلبم فرو ریخت. به ظاهر مارلین فقط در برابر ض به طرف مارلین چرخیدم که با دیدن ادی حمله

 .توانست جان ادی را بگیرد دانستم با یک حرکتش می اما می

ی پنج  داد. در فاصله جلو دویدم و ادی را صدا زدم؛ اما انگار صدایم به گوشش نرسید که همچنان به جنگیدن با آن دیو ماده ادامه می

با غرش عصبانی در جا چرخیدم و لگدی به سرباز سمت راست  ی حرکتم. پوش جلویم ظاهر شدند و مانع ادامه متری، دو سرباز بنفش

اش را با شتاب جلو آورد تا گردنم را از هم بدرد. خم شدم و عقب پریدم. با دست راست  زدم. در همان لحظه سرباز سمت چپ نیزه

م و سر تیزش را محکم در نیزه را محکم گرفتم و با آرنج چپ آن را شکستم. سرباز قدمی عقب رفت که نیزه را در دست چرخاند

رحمانه گوشت و  ام را در گردنش فرو کردم و بی های تیزشده اش را به دست آورد، دندان کتفش فرو کردم. قبل از اینکه قدرت دوباره

توجه به فریادش، گوشتش را به بیرون انداختم و گامی بلند به طرف مارلین برداشتم. قبل از آنکه  پوست آن قسمت را کندم. بی

 .ی بینمان طی شود، مارلین زیر پای ادی زد و با دست راستش، روحش را از بدنش خارج کرد فاصله

*** 

 :ارداد

با وردی جادوگر روبرویم مانند چوبی خشک شد و روی زمین افتاد. قدمی برداشتم تا با نفر بعدی روبرو شوم که با فریاد دلخراش 

 :تایگرس، از حرکت ایستادم

 !نه-

جان مردی، نزدیک به مارلین دیدم. بریانت به طرفش قدم تند کرد که قبل  چرخید که تایگرس را زانوزده کنار بدن بیسرم به تندی 

داد؛ اگر تایگرس موفق  از رسیدن، تایگرس از جا بلند شد و غرش بلندی کرد. البته ناگفته نماند ترسی در اعماق دلم جوالن می

 !گرفت چه؟ شد و مارلین جانش را می نمی

رنگ  اش به او جلب شد و درحالی که نور بنفش ای و سفید و نارنجی دور بدنش به چرخش درآمد. مارلین توجه نوارهای نورانی قهوه

رفت، به  اش می ی سـ*ـینه شد، به طرفش خیز برداشت. تایگرس غرش دیگری سر داد و دستی که به طرف قفسه دستش پرنورتر می

ای محکم به فک مارلین نواخت که او را وادار به عقب رفتن کرد. همان  عت باال آورد و ضربهشدت پس زد. پای راستش را به سر
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 .مند شده، به دنبالش دوید موقع تغییر شکل داد و به داخل جنگل پا تیز کرد. مارلین که مشخص بود به روح قدرتمند او عالقه

 :ی سرباز بنفش پوش روبرویم جا خالی دادم و فریاد زدم از ضربه

 .بازی شروع شد-

 .بریانت زودتر، سپس من و مهسان به دنبالشان دویدیم

رفت. بریانت رو به  دیدیم که پرسرعت به دنبال تایگرس می متری خود می ی ده کردیم و مارلین را در فاصله از میان درختان عبور می

 :ما فریاد زد

 .باید بهش بگیم اون رو به سمت دریاچه بکشونه-

 .مهسان: من میگم

ی بزرگ و آبی  االرض کنار تایگرس رفت. برسرعتمان افزودیم تا باالخره به دریاچه ای بعد مهسان غیب شد و با قدرت طی لحظه

ای  کردند. مارلین سرجایش ایستاد با چشمان ریزشده جنگل رسیدیم. تایگرس و مهسان کنار هم ایستاده بودند و مارلین را برانداز می

 :داند. پوزخندی زدم که گفتسرش را به طرف ما برگر

 !تالشتون قابل تحسینه؛ اما کافی نیست-

رنگ اطرافش به پرواز در آمده بود و او را نیمی ببر  ای های تایگرس بود که به سمت او حمله کرد. نوارهای قهوه غرش و سپس پنجه

 .بکشد تا روحش در امان بماندکرد و گاهی هم مجبور بود عقب  زد و حمله می داد. ضربه می و نیمی انسان نشان می

خنجر را به دست گرفتم و نشانه رفتم. قبل از پرتاب آن، مارلین فریادی زد و لگدی پرقدرت و محکم به شکم تایگرس نواخت که او 

شروع  رنگی دور مارلین را به شدت عقب راند. تایگرس دستش را به دلش گرفت و با خشم و کینه مارلین را برانداز کرد. پرتوی بنفش

گر شد. پایش را به زمین کوبید و چند حرکت نمایشی زد که همان موقع  به چرخش کرد و نور درخشان دستش بیش از پیش جلوه

اش را زمزمه  کننده های فلزی حاصل از جادو نزدیک مارلین شوند، خنثی مهسان وردی خواند و به طرفش یورش برد. قبل از آنکه تیغ

 .ت مهسان برد. مهسان جا خالی داد و مچ دستش را گرفت و به سرعت پیچاندکرد و مشتی را به طرف صور

بهترین لحظه بود؛ نشانه رفتم و با قدرت پرتاب کردم؛ اما قبل از آنکه فکر پیروزی در ذهنم جان بگیرد، با نیرویی غیرقابل باور و با 

ا در هوا قاپید. بریانت به طرفش خیز برداشت که به همان دست در بندش، مهسان را به کناری انداخت و با دستش دیگرش خنجر ر

سرعت خنجر را به طرف او پرتاب کرد. بریانت به ناچار از حرکت ایستاد و فشار قوی آب را در مسیر حرکت خنجر قرار داد که او را از 

تایگرس هدایتش کرد. مسیرش منحرف ساخت. دست مارلین باال آمد و با جادو خنجر را کنترل کرد و بعد به سرعت به طرف 

شدن بیش از حد خنجر، پرید و لگدی به آن زد که در درختی در نزدیکی مهسان فرو رفت.  تایگرس غرشی سر داد و قبل از نزدیک

همان لحظه درخشش بنفش دستانش آبی شد و وردی خواند که یخ از پای درخت شروع به رشد کرد و کل درخت را یخ در برگرفت 

 :ای کرد و گفت خ باقی ماند. تک خندهو خنجر نیز داخل ی
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 ای هم دارین؟ ی دیگه خب دوستان کوشای من! وسیله-

 :مهسان نگاهم کرد و لب زد

 !این با من-

سر تکان دادم و حمله کردم. لگدی به ساق پا و پهلویش زدم و بعد چرخش و لگد بعدی در سر که خم شد و با وردی من را عقب 

 .روی زمین، درد در تمام بدنم پیچیدپرتاب کرد. با فرودآمدن بر 

خیز شدم و با صورت در هم نگاهش کردم که بریانت حمله کرد. از جایم برخاستم و نگاهی به مهسان انداختم که سعی در  نیم

 .شکستن جادوی یخ داشت

مارلین با جادو او را به وسط کرد و در برابر ضربات او مقاومت. قدمی جلو برداشتم تا من هم کمکش کنم که  بریانت سخت مبارزه می

ای خشکم زد. همان موقع وردی خواند که نور درخشان بنفش  دریاچه پرت کرد. از جادو و حرکتش و ناتوانی بریانت در برابرش، لحظه

 :را دوباره به آبی تبدیل کرد و سطح دریاچه به طور کامل یخ بست. همان موقع فریاد تایگرس نیز بلند شد

 !بریانت-

ای که بریانت در آب فرو رفته بود، دوید. جلو رفتم که نگاهم به صورت مارلین افتاد. پوزخندی زد و شروع  رعت به طرف نقطهو به س

بار به رنگ زرد  ای در سر دارد. نور درخشان دستش این به وردخواندن کرد. نگاه تیزش روی تایگرس میخ شده بود و معلوم بود نقشه

ام را به تایگرس دوختم که  هایش به راحتی توانستم ورد آتش را بشناسم. چشمان گردشده کرد. از زمزمه هایی زیر لب درآمد و زمزمه

 :همان موقع باری دیگر زمین شروع به لرزیدن کرد. خواستم به تایگرس اخطار دهم که مهسان فریاد زد

 !ارداد-

هوا قاپیدم و قبل از آنکه تعادلم را از دست دهم، با قدرت به  چرخیدم و او خنجر درآمده از یخ را برایم انداخت. به سرعت آن را در

 .ی او نشست ی سـ*ـینه طرف مارلین پرتاب کردم که درست در قفسه

*** 

 :تایگرس

هایم را روی یخ کشیدم  ها لیز خوردم. پنجه زمین زیر پایم لرزید و تعادلم را بر هم زد. محکم روی زمین افتادم و مسافتی را روی یخ

 .ز سرعتم بکاهم و در آخر در نزدیکی مکانی که بریانت در آب افتاده بود، توقف کردمتا ا

تاثیر بود. بار  پیچید، فریادی زدم و مشتم را در یخ عجیب و غریب فرود آوردم؛ اما بی درحالی که ضربان قلبم به وضوح در گوشم می

باریک نور دور دست و بدنم شروع به چرخیدن کرد، سپس با تمام قدرت مشتم دیگر ضربه زدم و دوباره... قدرتم را فرا خواندم که نوار 

ی نازک اشک دیدم را تار کرد. بغض سمج را قورت دادم و نامش را با  را بر روی یخ کوبیدم. یخ ترک برداشت که همان موقع الیه

 .ست که زیر یخ قرار دارد دانستم منشا آن مردی می شدن قلبم از سـ*ـینه، گریبانم را گرفته بود و فریاد صدا کردم. حسی مانند کنده
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ی یک حفره از بین رفت. بار دیگر نامش را فریاد زدم که سرش از آب بیرون آمد.  ی بعدی و یخ جادویی شکست و به اندازه ضربه

بیاید. وقتی کنارم  هایش را به تندی گرفتم و کمکش کردم تا از آب بیرون کردن و به سختی نفس کشید. دست شروع کرد به سرفه

 :ی اشک از چشمم فرو ریخت. رویش خم شدم و با استرس گفتم روی یخ دراز کشید، گلوله

 خوبی؟-

رنگ درونش را هویدا ساخت. دست چپش باال آمد و موهای پریشانم را لمس کرد. من نیز  هایش از هم باز شد و مروارید آبی پلک

خراش زنی، سرم باال رفت و  صورتش را کنار زدم. نفسی گرفتم که با جیغ گوش اختیار دست جلو بردم و موهای چسبیده به بی

 .ی روبرو خیره شد هایم به صحنه چشم

داد  چرخید و خود را تکان می از محل برخورد خنجر، بدن مارلین شروع کرد به سوختن و به ناگه کل بدنش آتش گرفت. دور خود می

های نور از بدن  دایی سوت مانند در فضا منتشر کرد. دستم را روی گوشم گذاشتم که گلولهزد. یاقوت خنجر درخشید که ص و فریاد می

جان روی زمین زانو  مارلین، یک به یک خارج شدند و به سمت آسمان پرواز کردند. پس از چند ثانیه، آتش بدنش فروکش کرد و بی

خواست به این راحتی  اول زده بود؛ اما انگار هنوز کار داشت و نمیهایش هنوز بلند بود و پوست بدنش به طور کامل سوخته و ت زد. ناله

 .بمیرد

داشت. چشمانم برق  ساخت و ببر درونم را به غرش وا می ور می از جا جستم که بریانت نامم را بلند فریاد زد. خشم، وجودم را شعله

 .ریادی زدم و به طرف مارلین خیز برداشتمدیدم که به چرخش در آمده بودند. ف زد و نوارهای نور را در اطرافم می می

یک روزی در سه خانه سه انسان متفاوت به دنیا آمدند؛ این دست ما نبود! شاید بهتر است بگویم که سرنوشت و یا تقدیر و یا هر چه 

به دست یک نفر از بین  خوار یک شیطان از زمان گذشته بود که باید گذارید، ما را به این سمت سوق داد. مارلین روح که نامش را می

ای هستیم تا نسل آیندگان حفظ شود. شاید تاریخ  نفر برای این کار انتخاب شدیم. ما قهرمان نیستیم؛ بلکه فقط وسیله رفت. ما سه می

ع کرد به ایم. خشم درونم از یک جرقه شرو ست که در دوران خود به جای گذاشته در آینده حرفی از ما به میان نیاورد؛ اما مهم تاثیری

ی اِدی تنها دلیل پیش رویم نبود؛  شده فعالیت و اکنون مانند یک ببر توانایی نابودکردن شیطان روبرویم را دارد. انتقام خون ریخته

 .های زیادی بر زمین ریخته شده بود و مسببش این شیطان برخاسته از خواب بود خون انسان

 :نگاهی به او انداختم ت کرد. پوزخندی کنج لبم نقش بست که با صدای ارداد، نیمهایم کند شد و مقابل زن حقیر پیش رویم ایس قدم

 !تایگرس-

ی شمشیر را در هوا قاپ زدم که مارلین به سختی روی پاهای خود  شمشیرش را از غالف بیرون کشید و برایم پرت کرد. دسته

 :رفت، گفت ایستاد. با صدایی که هر لحظه بیش از پیش تحلیل می

 !ام تونین من رو از بین ببرین! من جاودانه ین امکان نداره! شماها نمینه! ا-

 :پوزخندم تبدیل به لبخند شد

 !دیگه نه-
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اش زدم. جیغی کشید  ی بعدی را به گردن و شانه شمشیر را کامال در قلبش فرو کردم و سپس بدون مکث آن را خارج ساختم و ضربه

 .ی بعد با همان چشمان باز روی زمین افتاد نگاهم داد و لحظه فروغش را به و مقابلم زانو زد. چشمان بی

زنان قدمی عقب برداشتم  نفس ها دویده بود تا به هدفش برسد. نفس کوبید. حس کسی را داشتم که مسافت ضربان قلبم بلند و تند می

بود، باطل شده است. نگاهم را به وسط  که پایم در آب فرو رفت. دور خود چرخیدم که متوجه شدم جادویی که بر روی دریاچه خوانده

 :آمد. جیغ خوشحالی مهسان گویی شیپور پیروزی بود که به صدا در آمد دریاچه دوختم؛ جایی که بریانت شناکنان به سمت ساحل می

 !موفق شدیم-

*** 

 :ارداد

دلی را عقب کشیدم و پشت میز با لبخندی کج نگاهم را سرتاسر اتاق گرداندم و آرام به طرف میز وسط اتاق حرکت کردم. صن

ی من تبدیل شده بود. لوستر کوچکی از سقف  ی مهسان تغییر داده بودم و تقریبا به اتاق مورد عالقه نشستم. دکوراسیون را به سلیقه

ی اتاق  ی کتابی گوشه کرد. رنگ دیوارها را به سفید تغییر دادیم و قفسه های متعدد درونش اتاق را روشن می آویزان بود که شمع

گذاشتیم. کاغذ پوستی به دیوار سمت راست میخ شده بود که قوانین جدید را خوانا و زیبا روی آن نوشته بودیم؛ قوانینی که اکثر 

ها به تغییرات و تحوالت  مند شده بودند. البته خب، چند تا از ریش سفیدان شهرک اعتراض کردند؛ اما زور آن جادوگران به آن عالقه

چیز مانند گذشته  ید. روزی که به عنوان رئیس جادوگران انتخاب شدم، گویی مسیری تازه پیش رویم قرار گرفت. هیچرس جدید نمی

 .چیز عوض شده بود نبود و همه

*** 

 «گذشته»

زان دانم دقیقا چه شد که از کشتنش صرف نظر کردم؛ اما او و گروهی از سربا ی باب خیره ماندم. نمی به چشمان پر از خشم و کینه

 .وفادارش که زنده ماندند، به دستور شاه محکوم به حبس ابد شدند

ها را به سمت سلولشان هدایت کردند. اتاق نسبتا بزرگ سنگی که انتهای راهرویی طویل قرار داشت و با  سربازها نیزه به دست آن

 :ها متفاوت بود. باب فریاد زد باقی سلول

 !رسی تو به سزای عملت می-

! شاید هم عقلش را به طور کامل از دست  مگر من آدم بدی بودم؟! یا کار اشتباهی انجام داده بودم؟   پرید؛ سزای عملم؟!ابروهایم باال

 .های آخرش برای آزادی بود گفت و یا شاید هم تالش گونه می داده بود که این

 :وار گفتم را باال برد. زمزمهدر آهنی بسته شد و جادوگران در پشت آن محبوس شدند. مهسان جلو رفت و دو دستش 

 .این آخرین باریه که بهت اجازه میدم از جادوی سیاه استفاده کنی-
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ی لشکر و نزدیک بیست سرباز پشت سرمان ایستاده بودند و حرکات ما را چک  لبخند کجی زد و زیر لب وردها را خواند. فرمانده

تشویش کنار یکدیگر بایستند،  ها و جادوگران بی رینی نشوند. این که انسانرفتند تا دچار نف شان هم با ترس عقب می کردند. بعضی می

 .افتاد چیزی بود که یک بار در کل تاریخ اتفاق می

اش کشید. سرم را از تاسف تکان دادم و نزدیکش شدم. چند قطره خون از  حال دستانش را پایین آورد و دستی به بینی مهسان بی

اش را گرفته بود. دستم را زیر بازویش  که بر روی سلول جادوگران خوانده بود، بیش از حد انرژی اش جاری شده بود و وردی بینی

 :جا خارج شویم. فرمانده نزدیکم شد و گفت گرفتم و کمکش کردم تا از آن

 .شاه تمایل دارند تا مالقاتی کوتاه با شما داشته باشند-

 :نگران به مهسان نگاه کردم که گفت

 .مونم رت میتو محوطه منتظ-

 مطمئنی؟-

 .ی قصر همراهی کند سر تکان داد که فرمانده خدمتکاری را صدا زد و دستور داد تا مهسان را تا محوطه

به همراه فرمانده تا اتاق شاه رفتیم و سپس پشت در اتاق، من را تنها گذاشت. یکی از نگهبانان جلوی در حضورم را به اطالع شاه 

 .اتاق بزرگ شاه شدم رساند و پس از دعوت، وارد

ها و موهای سپیدش گرفتم و به  اش نشسته بود و کتابی کوچک در دستانش بود. نگاهم را از چین و چروک روی صندلی سلطنتی

 :چشمان سبزش دوختم. نگاهش را از کتاب گرفت و به صورتم دوخت. ادای احترام کردم و گفتم

 !در خدمتم-

 :قرار داد. نفسی عمیق گرفت و گفت ی پهن صندلی کتاب را بست و روی دسته

دونم حاال که رئیس قبلی دستگیر شده، جادوگرها به رهبر جدیدی  ی حکمرانی شما جادوگران اطالع ندارم؛ اما می چندان از نحوه-

 .نیاز دارن

 !درسته-

ی بیرون  ایستاد و خیره به منظرههای بزرگ اتاق  سرش را آرام تکان داد و از جایش برخاست. با طمانینه حرکت کرد و کنار پنجره

 .ی حرفش ماندم نگاه کرد. دو دستم را پشتم گره کردم و منتظر ادامه

وقت علت این جنگ رو نفهمیدیم. مردم عادی از  تا جایی که یادم میاد، جادوگران همیشه با ما در جنگ بودند؛ البته که ما هیچ-

 .خوام تو و گروهت رو به نیکی دعوت کنم ران. میطور از جادوگ عجایب ناشناخته هراس دارند و همین

 :کمی به طرفم متمایل شد و نگاهم کرد

تونم مزد خوبی  تونین تو دل جنگل مخفی باقی بمونین و به کشورتون خدمت کنین؛ محافظت از مرزها و همچنین از مردم. می می-
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 .هم براتون در نظر بگیرم

 :نگاهم را به زیر انداختم و گفتم

رسونه عالیجناب؛ اما من رئیس اون گروه نیستم. حداقل نه االن و برای قبول امرتون، نیاز به تائید دیگر  ف شما رو میاین لط-

 .جادوگران دارم

 :سر تکان داد

فهمم؛ پس بهت مهلت میدم تا به پیشنهادم فکر کنی. خوشحال میشم تا با ما همراه باشین. تو ثابت کردی که هیچ جادوگری  می-

 .د نیستذاتا ب

 .لبخند محوی لبم را پوشاند

*** 

 «حال»

محل مخفی خنجر یاقوت را خالی گذاشته بودیم. البته فکرهایی برای آن داشتم؛ اما فعال توانایی اجرایش را نداشتم. خنجر یاقوت پس 

از بین رفتند؛ درست مانند آن که شدن او، تمامی سربازانش فانی شدند و  گرفتن او، از بین رفت. با فانی کردن مارلین با آتش از فانی

ی باب باقی ماندند  ها هم همچنان بـرده هیچ اتفاقی نیفتاده بود. جادوگران زیادی تسلیم شدند و اعالم پشیمانی کردند؛ اما خیلی از آن

 !که البته سزایش را هم دیدند

خواستند شهرک را ترک  کوچ گرفته بودند و میوقتی از قصر به شهرک بازگشتیم، اوضاع خیلی درهم بود. خیلی از جادوگرها قصد 

ها صحبت کردم و حتی  کنند و خیلی دیگر نیز قصد گرفتن جایگاه باب را داشتند. همان روز همه را جمع کردم و از تصمیماتم با آن

گونه  پیرو من شدند. این ها که از زورگویی و بدی خسته شده بودند، با من موافقت کرده و خود را نیز به طور کامل معرفی کردم. خیلی

 .بود که با ایجادشدن موجی در شهرک، من به ریاست جادوگران درآمدم

 :ای باز شد و مهسان قدم به داخل اتاق گذاشت. لبخندی تحویلش دادم که گفت در با تقه

 ت سر نمیره؟ تنهایی حوصله-

 :تا خواستم جوابش را بدهم، ادامه داد

 .ت سر نره، هم پیغام برسونم برای همین گفتم بیام هم حوصله-

 :دست به سـ*ـینه طلبکار نگاهم کرد که گفتم

 !پیغام؟-

 !آره، پیغام-

 :نفسی گرفت و روبروی میز ایستاد و کمی به طرفم خم شد
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خند جا بشینی به در و دیوار لب قبل از اون باید بگم چون زنتم، دلیل نمیشه تموم کارهای ریاست رو بندازی گردن من و خودت این-

 .بزنی

 :تر شد و صورتم را مماس با صورتش قرار دادم لبخندم پهن

 !جدی؟-

 :عقب کشید و یک تای ابرویش را باال انداخت

 !بله، جدی! این در و دیوار که ولت کرد، یه سر تو شهرک هم بچرخ و سر و گوش آب بده و اوضاع رو بررسی کن-

 :به صندلی تکیه دادم و دست به سـ*ـینه شدم

 طوره؟ ع مهیار چهاوضا-

 :سر تکان داد

 ...ی بحث در و دیوار زیاد خوب نیست؛ تو یادگیری وردها مشکل داره. در ادامه-

 :حرفش را قطع کردم

 زنم. دیگه؟ به اون هم سر می  چشم!-

 .هات پایین منتظرتن دیگه این که رفیق-

 :هایش را شنید فاش شد و گوشم حر ی حلقه دو دستش را روی میز قرار داد که نگاهم خیره

 !کنم هات رو تعطیل کن؛ وگرنه خودم از ریاست عزلت می این رفیق بازی-

سرم باال رفت و با ابروهای درهم نگاهش کردم که نیشخندی تحویلم داد و از اتاق بیرون رفت. یاد روز ازدواجمان افتادم که با 

ی اینکه اولین بارم بود که  ام بود؛ به عالوه ، بهترین روز زندگیهای بسیار بریانت در کلیسای شهر برگزار شده بود. آن روز وساطت

 !دیدم مهسان را در لباسی به جز مشکی می

از جا برخاستم و از اتاق و سپس از عمارت خارج شدم. عمارتی را که زمانی فقط متعلق به باب بود، قسمت بندی کرده بودیم. اکثر 

ق به خودمان بود. یک اتاق برای مهیار و یک اتاق نیز برای خودمان در نظر گرفته هایش اداری بود و فقط یک قسمتش متعل بخش

 .بودیم

دانم از چه زمانی بود؛ اما  کنار عمارت، بریانت و تایگرس کنار یکدیگر ایستاده بودند. دستی به لباسم کشیدم و جلو رفتم. دقیقا نمی

کردیم و در برابر دشمنان، از  بودیم که برای پیشرفت یکدیگر تالش میدیگر دشمن یکدیگر نبودیم. حاال تبدیل دوستانی شده 

چیز  چیز تغییر کرد. هیچ همدیگر محافظت. شاید شروع داستانمان چندان خوب نبوده است؛ اما با گذشت زمان، ورق برگشت و همه

ها  کرد که روزی جادوگران با انسان رش را میها و نه زمانه و روزگار! چه کسی فک ماند؛ نه شخصیت و افکار انسان وقت ثابت نمی هیچ

 !چرخد گاه روی یک پاشنه نمی و یا حتی ما سه موجود عجیب از طرف جامعه پذیرفته شویم؟! در هیچ  همراه شوند؟!
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*** 

 «گذشته»

 :تایگرس

 :رسایی گفتسربازهای تشریفاتی دو طرف تابوت را گرفتند و به آرامی در قبر نهادند. یکی از فرماندهان با صدای 

ها باقی خواهد ماند. او جانش را فدا کرد تا از مردمش  درست است که استاد بزرگ از میان ما رفته است؛ اما یادش همیشه در ذهن-

 .محافظت کند

 :اختیار زیر لب نالیدم بی

 .تر عمل کنه تا نمیره تونست هوشمندانه می-

جان روی زمین  مانده از او در ذهنم، تصویر بی را بستم. آخرین تصویر باقیبازوی کیانا به بازویم زده شد. آهی کشیدم و چشمانم 

زدنی بود، به بدترین  هایش را بزند. مردی که اقتدار و صالبتش مثال اش بود. او حتی فرصت این را پیدا نکرد تا آخرین حرف افتاده

خودش با من رفتار کرده بود. گاهی با خود فکر  شکل ممکن مرده بود. کسی که از کودکی من را بزرگ کرده بود و مانند دختر

توانست کمی کمتر مغرور باشد؛ مگر او نبود که  توانست به فریادی که کشیدم توجه نشان دهد؛ می کنم راهی بود تا نمیرد؛ می می

 !اش را فراموش کرد؟ تواند انسان را به زمین بزند؛ چرا خودش گفته گفت غرور تنها چیزیست که می می

 !کنی؟ ئیکا! تو داری گریه میرا-

 :های سرد را از صورتم زدودم. بغض گیرکرده در گلویم را پس زدم و به سختی گفتم هایم را به سرعت گشودم و با دست اشک پلک

 .نه، خوبم-

دند. کتی کنارمان ی افراد پراکنده ش کم افراد سلطنتی و همچنین عامه کیانا لبخند تلخی زد و به آرامی من را در آغـ*ـوش کشید. کم

 :قرار گرفت

 حاال بدون استاد چیکار کنیم؟-

 :کیانا از من فاصله گرفت و گفت

 .تونه بعد از اون مدرسه رو اداره کنه یعنی چی که چیکار کنیم؟! استاد یه دختر شجاع و کار کشته داره که به راحتی می-

 :متعجب چشم به صورتش دوختم که مطمئن پرسید

 !مگه نه؟-

 !تایگرس-

 :اختیار گفتم تر آمد، بی ام نشست. وقتی نزدیک داشتنی رنگ دوست سرم چرخید و نگاهم در نگاه آبی

 !رائیکا-

 :متعجب پرسید
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 چی؟-

 :نفسی گرفتم

 !اسم من رائیکاست-

 :لبخند مهربانی به صورتم پاشید که کیانا گفت

 .فکر کنم بهتر باشه ما به مدرسه برگردیم-

 :داد ام را بوسید و ادامه گونه

 !دیر نکنی-

 :کردند و کنارمان بودند، دوختم که بریانت گفت ای که همیشه در آن زندگی می نگاهم را به عوامل مدرسه

 !متاسفم-

 برای چی؟-

 .شد خب استاد یه جورایی پدرت محسوب می-

 :آهی از نهادم برخاست

 .آره-

 :که گفتمنگاه از نگاهش گرفتم و از کنارش رد شدم. همگام با من حرکت کرد 

 .من هم متاسفم-

 !چرا؟-

 .مرگ برادرت-

 :سکوت کرد و کمی صورتش در هم رفت. کنجکاو به صورتش چشم دوختم که گفت

 !ممنون-

 .به طرف در خروجی قبرستان حرکت کردیم

 ت باالخره تو رو پذیرفتن؟ خانواده-

 !خب، آره انگار-

 :مشتی در بازویش زدم

 .تو هم سلطنتی شدی قربان-

 :کوتاهی کردی  خنده

 .ولی من بودن توی اون کتابخونه و بین مردم رو بیشتر دوست دارم-
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 !اوه جدی؟-

 !نه-

 :کردم که لبخند زد با ابروهای باالرفته تماشایش می

 .بودن با یه ببرخشن رو بیشتر دوست دارم-

 :دوختم که گفت نگاهم را به مسیر پیش رویمان  هر کاری کردم تا لبخندم حداقل جمع و جورتر شود، نشد!

 اشکالی نداره تا مدرسه همراهیت کنم؟-

 :شانه باال انداختم

 !نه، چه اشکالی؟-

هایشان درحال تعمیر توسط کارگران قصر بود، گذشتیم؛ درحالی که قلبم از حضور مرد قدبلند کنارم  هایی که خانه از کوچه و خیابان

 !رفت غنج می

کردند؛ مانند آن که هرگز  تمامی اتفاقات عجیب و غریب این چند وقت اخیر را فراموش می گذشتند و به زودی مردم این روزها نیز می

طور که روزی فراموش شد تولد سه کودکی که عجیب به دنیا آمدند. کار این مردم همین است؛  چنین اتفاقاتی نیفتاده است. همان

 !کنند بودنت را فراموشی! حتی پس از مرگت فراموش می

*** 

 «حال»

چپ به سر و وضعم  ها گاهی با چپ دمی عقب برداشتم و با لبخند به تابلوی جدید مدرسه چشم دوختم. درست است که مردها و زنق

تک  بودن را در تک خواستم. درحالی که لـ*ـذت رئیس کردند. تابلو همانی شده بود که می کردند؛ اما به نظر من باید عادت می نگاه می

م، دست به سـ*ـینه شدم و به داخل مدرسه رفتم. باری دیگر شاگردانی در مدرسه حضور داشتند و مشغول کرد هایم احساس می سلول

 :یادگیری رزم بودند. با همان لبخند سمج روی لبم، به سمت شاگرد جدید رفتم و گفتم

 خب! اسمت چیه؟-

 :ای، دو دستش را پشتش گره زد و جدی گفت دخترک موقهوه

 .موالن استاد-

 طور راضی شدند که تو رزم یاد بگیری؟ ت چه هخانواد-

 :با همان جدیت بانمک گفت

 .ی سلطنتی هستیم کرد؛ به عالوه ما جز خانواده عموم از مدرسه شما خیلی تعریف می-

 عموت کیه؟-
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 .عمو بریانت استاد-

 :لبخند کجی زدم و گفتم

پسرها مقایسه کنی. اولین قدرتت توی مبارزه هم هوش و  وقت خودت رو با باید بدونی که تو تنها شاگرد دختری و نباید هیچ-

 ذکاوتته؛ پس سعی نکن در مبارزه با یک پسر از زور بازوت کمک بگیری؛ متوجه شدی؟

 !بله استاد-

 :دستی روی موهای لختش کشیدم و گفتم

 !آفرین دختر خوب-

رده بودم و خودم را از سر و کله زدن با مردم آزاد کردم. ها به کیانا سپ از کنارش گذشتم و به سمت دفترم حرکت کردم. ثبت نام بچه

نامی مدرسه ترجیح  خاطر خوش بودن مدیریت مدرسه مشکل داشتند؛ اما به دو استاد جدید به جمعمان اضافه شدند. البته در ابتدا با زن

 .ها بپذیرند دادند کوتاه بیایند. این مردم روزی باید حضور زن را در تمامی مقام

ها و شاگردها را چک کردم. تمام تالشم این بود تا درست راهی را که ادی در این مدرسه طی کرد،  یزم قرار گرفتم و کالسپشت م

ی بزرگ را  اش را در حیاط مدرسه زده بودیم تا همه بدانند چه کسی این مدرسه شده کم و کاست! تصویر بزرگ نقاشی طی کنم؛ بی

 .آید ر کارهای او چندان به چشم نمیتاسیس کرده است؛ هرچند که در براب

 :ای که در انتهای آن یادداشت کرده بودم، چشم دوختم قلم پر را کنار دفترم قرار دادم و به چند جمله

های دیگر نیز در زندگی دخیلند؛ اما در انتها، این ما  ای روشن شد. هر چند که جامعه و انسان ی تلخ سه انسان، تبدیل به آینده گذشته»

 «!طلبند کنیم. مشکالت تنها حریفانی هستند که ما را به مبارزه می هستیم که میزان تاثیرگذاری آنها را تعیین می

*** 

 :بریانت

شدم و  باری بود که بدون کاله در انظار عمومی ظاهر می نفس عمیقی کشیدم و نگاهم را به رفت و آمدهای مردم دوختم. این اولین

 .های عجیب و غریبشان را تحمل کنم ی نگاهمتاسفانه مجبور بودم گاه

های بلند مشکی فرو رفته، به همراه پیراهن سفیدی که انتهایش درون شلوار قرار گرفته بود،  رنگ که در چکمه ای شلوار قهوه

دن رنگ موهایم بو هایی بودند که سعی کردم معقوالنه انتخاب کنم که بین مردم نیز پذیرفته شده باشد؛ اما این از شدت عجیب لباس

 .کرد کم نمی

 !خب من حاضرم؛ بریم-

تر بود؛ اما با این حال نگاه  ی یک سر از من کوتاه رنگ پیش رویم دوختم. قدش به اندازه در جا چرخیدم و چشم در چشمان عسلی

ت سرش بافته بود؛ انگار رنگی پوشیده بود و موهایش را پش ی آبی داد. پیراهن دخترانه گستاخ و شجاعش اصال ریزه میزه نشانش نمی
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 .اش را رخ بکشد قصد داشت دخترانگی

 :لبخندی زدم و گفتم

 !بریم-

به راه افتادیم و به سمت قصر حرکت کردیم. در افکارم غرق بودم که دستش درون دستم قرار گرفت و فشار کوچکی به آن آورد. 

تر از قبل دستش را گرفتم و  بم را احساس کردم. محکمنگاهی به چشمان مغرورش انداختم که لبخندی زد. لرزش خفیف اعماق قل

توانست شعف را در دلم ایجاد  کمی او را به خود نزدیک کردم. قلبم دوری از او را دوست نداشت. دختری که چشمانش به راحتی می

 .کند؛ حتی اگر خشم درون آن دو عسل زبانه بکشد

*** 

 «گذشته»

ها درست کنم؛ اما درست قبل از آنکه به سطح دریاچه برسم، یخ  راهی از میان آب نفسم را حبس کردم و سعی کردم با قدرتم

توانستم بکنم،  فایده بود. تنها کاری که می قراری دو دستم را به یخ کوبیدم؛ اما بی ضخیمی من را در زیر آب محبوس کرد. با بی

هایم تخلیه  گذشت، بیش از پیش هوای درون ریه که میدانستم چه کنم. هر لحظه  هایم بود. نمی کردن فشار آب از روی ریه کم

هایی از هوا از دهانم خارج شود؛ اما همان لحظه  شدم. مضطرب فریادی زدم که فقط باعث شد حباب کم دچار خفگی می شد و کم می

ر به تشخیص آن نبودم. وقتی که یخ ای روی یخ افتاده بود؛ اما قاد سایه  یخ ترک برداشت؛ مانند آن بود که امید را به قلبم بازگردانند!

شده روی صورتم فرود نیاید. در کمال تعجب یخ در اعماق دریاچه فرو رفت.  شکست، به سرعت خود را کنار کشیدم تا تکه یخ شکسته

جادویی قرار  های یخ هایم به سرفه افتادم. دو دستم را لبه ی ایجاد شده بیرون بردم. با رسیدن هوا به ریه سرم را به سرعت از حفره

جان شده بود. دستی پرقدرت کمکم کرد و من را از آب بیرون کشید. وقتی آرام گرفتم، با مکث  دادم؛ اما بدنم کامال ضعیف و بی

قرار خود را به در و دیوار  رنگی نشست که گریان به من چشم دوخته بود. قلبم بی های عسلی هایم را باز کردم که در چشم چشم

کوبید. آهسته دست پیش بردم و موهای پریشان، اما لطیفش را لمس کردم. با لمس لطافت موهایش، گویی آرامش  ام می سـ*ـینه

 .باری دیگر به قلبم بازگشت

*** 

 «حال»

 چرا ازم خواستی همراهت بیام؟-

 :داختم و گفتمی کنجکاوش ان ی خاطراتم را پاره کرد و من را به زمان حال برگرداند. نگاهی به چهره حرف رائیکا رشته

 .خوام بعد از این مالقات جایی ببرمت می-

 :ابروهایش باال پرید

 کجا؟-
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 :لبخندی زدم

 !صبر کن تا ببینی-

اش نگهبانی  ی بزرگ قصر افتاد که چندین سرباز در قسمت ورودی سکوت کرد و متفکر به روبرو چشم دوخت. نگاهم به دروازه

 .ی ما را به قصر دعوت کرده بود تا از ما تقدیر کند آمده بودم، افتادم. شاه هر سهدادند. یاد آخرین باری که به اینـجا  می

*** 

 «گذشته»

 :اش فاصله گرفت و گفت شاه لبخندی پرغرور زد و از جا برخاست. چند قدم از تخت سلطنتی

نفر، ما تونستیم اون شیطان رو  هبریانت، ارداد و تایگرس! ما پیروزی در این جنگ رو به شما مدیونیم. با درایت و قدرت شما س-

 مغلوب کنیم. آیا چیزی مدنظرتونه که من بتونم برآورده کنم؟

 :هرسه نگاهی با یکدیگر رد و بدل کردیم و که تایگرس گفت

جور که شایسته هست، به خاک بسپارین. اون خدمات باارزشی هم برای شما و هم برای  خوام استاد بزرگ رو اون من از شما می-

 .ش داشتهمردم

 :شاه با همان لبخند جواب داد

 .ما قطعا این کار رو خواهیم کرد. این کمترین کاریه که میشه برای استاد انجام داد-

ها نشیم؛ منطقه و اسرار  زدن به اون ی ما ممنوع کنین تا مجبور به صدمه ها رو به منطقه خوام که ورود انسان ارداد: من هم از شما می

 .فی بمونهجادوگران باید مخ

رسید که تا دقایق پیش تنها تظاهر به پذیرش ارداد به  طور به نظر می نگاه طوالنی که شاه به ارداد انداخت، کمی نگرانم کرد. این

 :عنوان یک جادوگر داشت. پس از لحظاتی، شاه لب گشود

ی کل به جنگل بری و مرزها رو  با فرمانده کنیم. بهتره ی شما رو به زودی در شهر اعالم می بسیار خب! ممنوعیت ورود به منطقه-

 .مشخص کنی

 :ارداد به آرامی گفت

 !اطاعت-

 :شاه پس از نگاه معنادار دیگری، به سمت من چرخید و گفت

جا  طور خانوادت تنگ شده. حتما دوست داری دوباره به این کنم دلت خیلی برای قصر و همین خب بریانت! فقط تو موندی. فکر می-

 .برگردی

 :جا برگردم؟! با صورتی درهم رفته از احساسات ناخوشایند، آرام گفتم ام؟! آیا واقعا دوست داشتم تا به این فکر فرو رفتم؛ خانواده در
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کدوم از ما نخواستیم که عجیب به  ی ما پذیرش از طرف جامعه باشه. چون هیچ ی حقیقی هر سه کنم خواسته خیر، در واقع فکر می-

 !فقط سرنوشت ما بوددنیا بیایم و این، 

 :شاه سری تکان داد و با مکث گفت

 .تونم در این مورد کاری انجام بدم. این افکار مردمه که باید شما رو بپذیره ولی من نمی-

 .کنند اما اگه شما ما رو معرفی کنین و ما رو بپذیرید، باقی مردم هم از شما تبعیت می-

 .تونم به تو بدم طوره! اما قولی در این باره نمی شاه: همین

آهی کشید و چرخید تا روی تخت خود بنشیند. سر به زیر انداختم و تمام خاطرات تلخ گذشته را از نظر گذراندم. قلبم در سـ*ـینه 

انستند تو داد. حاال که برادرم از دنیا رفته بود، می ام در دلم جوالن می تابی می کرد. یک امیدی همراه با ناامیدی برای دیدن خانواده بی

ام برای من مرده  ها درست نبود. پس از آن اتفاق خانواده کردند؟ شاید اصال دیدن آن من را بپذیرند؟ یا همچون گذشته من را طرد می

 .بودند؛ زندگی من کامال دگرگون شده بود و هیچ راه بازگشتی هم وجود نداشت

 :تایگرس که روبرویم ایستاده بود، چشم دوختم. غمگین پلک زد و گفتام قرار گرفت، سر بلند کردم و به  وقتی دستی بر روی شانه

 مونی؟ جا می مونده رفت. منم دارم برای خاکسپاری ادی میرم. تو این کردن جادوگرای باقی ارداد برای حبس-

 :به سختی نفسی گرفتم که دستی دور گردنم حلقه شد و جولیان جوابش را داد

 .مونه می جا بله خانم، ایشون فعال این-

 :حوصله به تایگرس گفتم و لبخند گرمی به من زد. بی

 !مواظب خودت باش-

 :به آرامی لب زد

 !تو هم-

 :پس از کسب اجازه از شاه، به آرامی از سالن خارج شد. درحالی که دهان جولیان کنار گوشم بود، با صدای بلند رو به شاه گفت

 .ون بدماگر اجازه بدین سرورم، قصر رو به بریانت نش-

 :اخمی کردم و با آرنج به پهلویش کوبیدم؛ زیر لب گفتم

 .گوشم درد گرفت-

 :اش را پایین انداخت که شاه گفت صورت در هم رفته

 .آزادین که برین-

دست جولیان رو از دور گردنم آزاد کردم و از سالن خارج شدم. در راهروی خارجی، به طرف پلکان قدم تند کردم که بازویم به شدت 

 :کشیده شد. اخمو به طرف جولیان برگشتم
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 چیکار داری؟-

 جولیان: کجا داری میری؟

 :تر گفتم نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم افکار منفی را از ذهنم پاک کنم. آرام

 .گردم کتابخونه دارم برمی-

 :جولیان ابروهایش را باال انداخت

 !خوای بمونی قصر رو نشونت بدم؟ یعنی نمی-

 .احتیاجی باشهکنم  فکر نمی-

 :خواستم برگردم و از او دور شوم که مردد گفت

 .وایسا کارت دارم-

 :قرارش چشم دوختم ی پا چرخیدم و به صورت بی به پاشنه

 .شنوم می-

 :ساخت. لب باز کردم نگاهش را به زیر انداخت و چندبار دو دستش را مشت و سپس باز کرد. صورت پر از تردیدش قلبم را نگران می

 !ی شده؟چیز-

 :نگاهی گذرا به چشمانم کرد

 ...آره! راستش-

 :هایم را محکم به هم فشردم و مضطرب گفتم حرفش را خورد و آب دهانش را به سختی قورت داد. لب

 ...خب بگو چیـ-

 !بریانت-

به سمت زمین سقوط شدن بدنم در یک لحظه، برای وصف آن وضعیت کافی نبود. انگار جایی در بین ابرها قرار داشته باشم و  خشک

 .کنم؛ یا نه! انگار در خواب عمیقی باشم و کسی آب یخ را روی سرم خالی کرده باشد

بازم را بستم و به  صدای زنی که با بغض نامم را خواند، حس خوشحالی و ناراحتی را در یک ثانیه به قلبم سرازیر کرد. دهان نیمه

وار  رحمانه بر روی آن سایه انداخته بود. لبم لرزید و زمزمه تاد که اندوه، بیآرامی در جایم چرخیدم. نگاهم به صورت پرچینش اف

دانم حتی جولیان که پشت سرم قرار داشت، آن را شنیده  قدر صدایم پایین بود که بعید می را ادا کرد؛ اما آن« مادر»ای مانند  کلمه

 .باشد

هایی که حتی برای جلو آمدن هم تردید داشتند،  درست روی قدمنگاهم از چشمان اشکی زن پیش رویم، حرکت کرد و پایین آمد. 

 :شدن قلبم راحت بود. چند قدم جلو آمد؛ اما ترسان ایستاد و نالید ثابت ماند. شنیدن شکسته
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 !پسرم-

قدم یمان را به سه  چیز نتوانست مانع فروریختن اشک از چشمان پر از آبم شود. نفس سختی گرفت و فاصله لب فشردم؛ اما هیچ

ها پیش من را دور انداخته بود،  ی اول تصور کردم که مادری که سال دانم چرا در لحظه کاهش داد. پوزخندی به وضعیتم زدم؛ نمی

 .دانستند نیز، از من واهمه داشت تواند من را بپذیرد؛ حتی اکنون که من را به عنوان یک قهرمان می حاال می

 :نگاهم به زیر کشیده شد که گفت

 !ر بزرگ و قوی شدیقد چه-

مان را به صفر رساند و سخت  نگاهش نکردم تا تردید و ترس را از صورتش نیز بخوانم. برخالف تصور من، پس از چند ثانیه فاصله

هایم  ام خفه شد. چشم بستم و اجازه دادم تا اشک هق آرامش در شانه من را در آغـ*ـوش کشید. دو دستش دور گردنم حلقه و هق

 !م بستم تا نبینم که مادرم هنوز هم من را قبول نداردبریزند؛ چش

 :هایم قرار داد. لبخند پربغضی زد به آرامی کمی از من فاصله گرفت و دو دستش را روی گونه

 اومدی که برای همیشه پیشمون بمونی؟-

 :ساکت ماندم که جولیان گفتخواستم بگویم این من نبودم که شما را ترک کردم، بلکه شما بودید که من را طرد کردید؛ اما 

 .ی بزرگ شهر مشغول به کاره بانو، بریانت توی کتابخونه-

 .تونی به شاه خدمت کنی تونی برگردی پیش ما؛ می چیز تموم شده، می جا راضی هستی؟ حاال که همه مادر: از اون

 :آهی کشیدم

 !من حالم خوبه-

 :حس کنارش افتاد و سر به زیر انداخت دو دستش بی

 !خاطر نادونی ما کینه به دل نگیر کنم به ای. خواهش می تر از هر موقع دیگه تر و قوی سالم  ته!درس-

 :جولیان باز هم جواب داد

 !تونه این رو درک کنه این چه حرفیه بانو؟! حتما بریانت می-

 :همین طور سر به زیر، سرش را تکان داد. پس از چند لحظه، سر بلند کرد و گفت

 .نمیشم مزاحم کارتون-

 !جولیان: شما مراحمید بانو

لبخند تلخی کنج لبش نقش بست و به آرامی از ما فاصله گرفت. آب دهانم را قورت دادم و صورتم را پاک کردم. جولیان به آرامی 

 :گفت

 .اومد به نظر خیلی ناراحت می-
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 :ای گفتم غره سرم را به طرفش چرخاندم و بعد از چشم

 بخوای بگی؟ای هم هست که  چیز دیگه-

ی صورتم ماند و من حس کردم چیز دیگری هم وجود دارد. به طرف پلکان قدم تند کردم تا زودتر از این قصر بیرون  حرف خیره بی

 .بزنم که جولیان هم پشت سرم حرکت کرد

داد، با  الن میطور که در ذهنم خاطرات گذشته جو ی اصلی حرکت کردم. همان ی بزرگ قصر شدم و به سمت دروازه وارد محوطه

 :هایم سست شد ی آشنایی قدم صدای زنانه

 !جولیان-

 :زیرچشمی متوجه شدم که جولیان ایستاد و درجا چرخید

 !آه، سالم-

 :زدن کرد تر شد و شروع به حرف هایم را تیز کردم. صدای آشنا نزدیک از حرکت متوقف شدم و گوش

 سالم!. بدموقع مزاحم شدم؟ کار داشتی؟-

 !تش... خب... نه، یعنی آرهجولیان: راس

ها برگشتم. با دیدن او که بزرگ و بالغ شده بود و با پیراهنی از جنس ابریشم در قصر  نفس سختی گرفتم و با تردید به طرف آن

ب چرخید، قلبم فرو ریخت. او نیز با دیدن من چشمانش گرد شد و متعجب نامم را خواند. جولیان معذب کنارم قرار گرفت و زیر ل می

 :گفت

 .از وقتی برادرت مرد، حالش چندان مساعد نیست-

 :صدایش را صاف کرد و گفت

 .بانو دیانا، بریانت همون قهرمان جنگ پیشینه-

 !پرستیدم، اکنون با کودکی کنارش، مقابلم ایستاده بود. کودکی که پدرش برادرم بود. برادر دیانا، کسی که زمانی او را می

 :دیانا به آرامی گفت

 .بینمت حالم که میخوش-

 :ی کنار دستش گفت هایم را محکم به هم بفشارم. دیانا با مکث به دختربچه تنها کاری که توانستم انجام دهم، این بود که لب

 .موالن، این آقا عموی تو هستن-

 :ای گفت دختر نگاه پر از شیطنتش را به من دوخت و به آرامی ادای احترام کرد. با صدای نازک و بچگانه

 .من موالن هستم عمو جان-

 :لبخندی سرتاسری روی لبانم نقش بست. به آرامی جلو رفتم و قد خود را کوتاه کردم
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 موالن چند سالته؟-

 :لبانش را غنچه کرد

 .سال شیش-

 :دیانا به سرعت گفت

 .پنج-

 :مانند اعتراض کرد موالن جیغ

 !سالمه خیر، شیش-

 :ای کردم خنده

 جوها قوی و قدرتمند بشی؟دوست داری تو هم مثل جنگ-

 :زده چشمانش برق زد ذوق

 !یعنی میشه منم رزم رو یاد بگیرم؟-

 !البته-

 :کمی از آن دو فاصله گرفتم که دیانا گفت

 .ولی فکر نکنم یادگیری رزم برای اون الزم باشه-

ق گذشته شوم، عکس چشمان به چشمانش خیره شدم؛ چشمانی که زمانی برایم حکم هوا را داشت؛ اما درست قبل از آنکه غر

 :رنگی در ذهنم نقش بست. نفس عمیقی کشیدم و گفتم عسلی

 !گرفت همین تصمیم رو می  کنه. مطمئنم اگه برادرم هم زنده بود، پذیر می ناتوانی در دفاع از خود، دخترها رو آسیب-

*** 

 «حال»

زرگ و پرشکوه نخست وزیر، پدر جولیان، گذاشتم. پشت میز دو نگهبان جلوی در، در را باز کردند و من به آرامی قدم درون اتاق ب

کردن چیزهایی بود که به محض ورود من دست از کار کشید با لبخند به صورتم خیره شد. ادای احترام کردم  کارش مشغول یادداشت

 :و گفتم

 .بینمتون خیلی خوشحالم که دوباره می-

 :و گفتهای دور میزش گرفت  دستش را به طرف یکی از صندلی

 .کنم بنشین خواهش می-

 :سر به زیر جلو رفتم و پشت میز قرار گرفتم. نفسی گرفت و گفت
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 گذره! چرا؟ دوست نداری به قصر بیای؟ جا اومده بودی، خیلی وقته که می ی آخری که به این خب، از دفعه-

 :نگاهم را به کاغذها و طومارهای مقابلش دوختم

 .بینم در واقع، دلیلی برای اومدن نمی-

 .سرش را تکان داد و چند ثانیه متفکر به قلم پرش چشم دوخت

جا آمدم و بعد از دیدار با مادر و دیانا،  ی پیش که به این دیروز بود که جولیان خبر داد پدرش اصرار دارد تا من را مالقات کند. از دفعه

ای در آن  وع کرده بودم و دوست نداشتم تا گذشته مداخلهجا بگذارم. من زندگی جدیدی را شر ای نداشتم تا پا در این دیگر عالقه

 .داشته باشد

 :صدایم را صاف کردم که گفت

کنم؛ اما مشتاقیم تا تو در پست و مقامی همراه با ما باشی. تو قوی، باهوش و زرنگ  عدم تمایلت برای اومدن به قصر رو درک می-

 .هستی

 :مکثی کرد و دو دستش را در هم قالب کرد

 .خوایم که اطالعات و خبرهای بین مردم رو برای ما بیاری ا شاه صحبت کردم. ما از تو میمن ب-

 خواین که جاسوسی کنم؟ یعنی از من می-

 :ی کوتاهی کرد و سر تکان داد خنده

وی شهر به تونه جریانی ت خبریم. می تونه جاسوسی باشه. ممکنه مشکلی بین مردم باشه که ما از اون بی نه، این صد در صد نمی-

 .ی مرکزی مشغول به کاری و بیشتر با مردم در ارتباطی ی اینکه تو توی کتابخونه وجود بیاد که خطرآفرین باشه. به عالوه

 :در چشمانش زل زدم و کمی فکر کردم. با تردید گفتم

 من در برابر این دستور، حق انتخاب دارم؟-

 :کمی خودش را جلو کشید

نیاز میشی و  ی خوبی در انتظارته. خیلی راحت از خیلی چیزها بی کن؛ اگه با ما همراه باشی، آیندهخوای مخالفت کنی؟ گوش  می-

ی اینکه تو از خود مایی. ابتدا خواستیم تو رو جایگزین برادرت کنیم؛ اما  تونی به مردمت کمک کنی؛ به عالوه طور هم می همین

 ؟چی میگی  تمایلی برای اومدن به قصر نشون ندادی. خب،

 :دهان باز کردم تا جواب دهم که دوباره گفت

 !گیری پاداش خوبی هم در ازای کارت می-

طور بیش از پیش  رسید؛ اما ممکن بود زندگی آرام من را پر از تالطم کند. این مکث کردم و در فکر فرو رفتم. چندان بد به نظر نمی

 :گرفتم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم مورد پذیرش کشورم قرار می
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 .کنم بسیار خب! قبول می-

 :ی کوتاهی کرد وگفت خنده

 .شنوم خوشحالم که این رو می-

 .ی قصر منتظر من ایستاده بود فکرم به سمت رائیکا رفت که در محوطه

تر مقابل  ی کوچک ی زیبای پیش رویمان چشم دوخته بودیم. شهر در اندازه های خارج شهر ایستاده بودیم و به منظره باالی تپه

شدند و  کم روشن می هایی که کم های کوچک و بزرگی که مرتب کنار یکدیگر چیده شده بودند؛ مشعل انمان قرار داشت؛ خانهچشم

آرام  درخشید. آرام ها می ها در حال رفت و آمد بودند. در مرکز شهر، قصر به طور واضح پیدا بود و میان خانه مردمانی که در کوچه

 .پاشید رنگ خود را روی زمین می نور نارنجی رفت و خورشید به سمت مغرب می

اش انداختم و او را به خود چسباندم.  صدای نفس عمیق رائیکا گوشم را پر کرد. اندکی به صورتش زل زدم و با مکث، دست دور شانه

ی که خنکای آن ام تکیه داد. نسیم خنکی شروع به وزیدن کرد؛ نسیم حرف سرش را به شانه کمی به چشمانم خیره ماند؛ سپس بی

کردند و به سمت آسمان اوج  ای از پرندگان مهاجر ثابت ماند که منظم پرواز می ی آغاز فصل سرما بود. نگاهم روی دسته دهنده نشان

 .گرفتند می

 :انداز روبرویم زدم که رائیکا با صدای نرم و آرامی گفت لبخندی به چشم

کنم دیگه  گیره. حس می وقتی که کنارتم، آرامش سرتاسر وجودم رو در برمی دونم چه احساسی دارم. خیلی عجیبه! بریانت، نمی-

ترین جای دنیاست و در عین آرامش، حس  کنم وجودت امن چیزی نیست که من رو بترسونه یا بهم آسیب بزنه. احساس می هیچ

 .ترین دختر دنیام کنم من خوشبخت می

 :وار گفتم ، دلم را زیر و رو کرد. به آرامی سرم را به سرش تکیه دادم و زمزمهتر شد و خوشحالی مانند همان نسیم خنک لبخندم عمیق

 .منم دوست دارم-

هایم فرستادم. فقط خدا  هایم را بستم و خوشبختی را با تمام وجود به ریه دو دستش را حس کردم که دور کمرم حلقه شد. پلک

 .کشید دانست که در آینده چه اتفاقاتی انتظار ما را می می

 

 6931دوازدهم آبان ماه سال 

 نیلوفر حدادی
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 ما تماسمنتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با 

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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