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 رمانی: بنددسته 

  :جدال نور و تاریکیعنوان 

  :عاشقانه _ فانتزیژانر 

 نویسنده:  Blackrose,Roghayehl 

  :سطح اثر- 

  :ناظر- 

  :ویراستار- 

  :طراحNeko 

  :کپیستMobina.D 

 عدالت مهربانی، پاکی، برای نور قدرت. تاریکی نورو نشدنی تمام جنگ دیگر، جدالی بازهم تاریکی و نور جدال رمان
 و رادارند خود خاص های قدرت جناح هر. جنگند می یکدیگر با نفرت خشمو و شرارت ظلم، ایبر تاریکی وقدرت
 شود پیروز تواند می برشر خیر آیا باشد؟ میدان پیروز تواند می یک کدام بار این. جنگند می دو این برای که افرادی
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 و شرارت ظلم، برای تاریکی وقدرت ،عدالت مهربانی پاکی، برای نور قدرت. تاریکی نورو نشدنی تمام جنگ دیگر، جدالی بازهم

 یک کدام بار این. جنگند می دو این برای که افرادی و رادارند خود خاص های قدرت جناح هر. جنگند می یکدیگر با نفرت خشمو

 می عشق آیا. شود باز قصه به ای ممنوعه عشق پای وقتی هم آن... یا شود پیروز تواند می برشر خیر آیا باشد؟ میدان پیروز تواند می

  یاعشق؟ تاریکی؟ نور؟ شود؟ می جدال این پیروز کدام درآخر شود؟ میدان پیروز تواند

  لیانا  

 زمین رو نشستم. رفتم اطراف های خونه دیوارهای پشت سرما سوز از فرار برای کردم حلقه دورم دستامو وزید که سردی باد خاطر به

 در جیبم از رو بودم آورده بدست امروز که هایی پول و آوردم باال سرمو مدتی از پس. دستام رو گذاشتم سرمو و کردم بغل زانوهامو و

 توی که سرپناهی تنها سمت به افتم می راه و شم می بلند جام از ذارم می جیبم تو پوالرو دوباره و کشم می آهی. کردم نگاه و آوردم

  تا بیشتر کوچه یه. شه می ترسناک حد از بیش شبا که متروکه خونه یه دارم، لندن بزرگ شهر

 اونقدرا هوا شاید. لرزه می داره سرما بخاطر که خوره می ساله دوازده پسر یه به چشمم کوچه توی که ندارم فاصله داغونم دربو خونه

 نگاهم و کنه می بلند سرشو پام صدای شنیدن با سمتش رم می کنمو می کج راهمو... داریم ماها که لباسایی با ولی نباشه ردس هم

 خاطر به که صدایی با و کنه می نگاهم پسرک سمتش، گیرم می یارم می در جیبم از پوالرو گوشمو پشت دم می موهامو کنه می

  چی؟ خودت پس_  گه می لرزه می سرما

  .تو برای تا تره راحت من برای گرسنگی تحمل بگیرش_ 

  ...آخه ولی_ 

  .بگیرش نداره اشکالی_ 

 به وقتی و کنم می دنبال بشه دور ازم کامال که وقتی تا رفتنشو مسیر شه، می دور ازم تشکر یه با و گیره می ناچیزمو درآمد پسرک

 به باالخره. دارم برمی تر سریع و بلندتر هامو قدم بار این ولی افتم می راه ارهدوب. لرزونه می تنمو سردی باد دوباره که یام می خودم

 می شکممو صدای شینم می مونده باقی خونمون از که ای کهنه قالیچه روی رم، می قسمتش ترین پوشیده به و رسم می خونه

 تونم نمی یا همینه اوضاع وقتا بیشتر. نیست خبری غذا از امشبم که دونم می چون دم نمی اهمیت ولی کنه می قاروقور که شنوم

 . یارم می در که پولی بخشیدن با یا مونم می گرسنه بیارمو در پول

 که غذا از. میارم در که پولیه از تر ارزش با برام کم چند هر دیگران شادی همیشه ولی هستم پوال اون محتاج خودمم که این با

  .خوابیدم بود که هرجوری باالخره شد؟ می زیرم سفت زمین و گرسنه شکم با مگه لیو بخوابم کردم سعی همین برای نبود خبری
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  آدرین

 . هست شده نفرین شهر این انگار. نیومده خوشم لندن هوای و آب از وقت هیچ

 گردنم ردو و رنگم مشکی گردن شال فروکردم، رنگم ذغالی کت جیب توی دستامو. متنفرم سرما از من و سرده و ابری هوا همیشه

 ها اون از خاطراتم روز هر ولی بیارم یاد به خانوادم کنار ازخودم تصویری کنم می سعی. دادم ادامه راهم به هدف بی و کردم محکم

 ضربه پامه جلوی که کوچکی سنگ به. کنم می فکر خودم به بعد میشه، پاک داره ذهنم از هاشونم قیافه دیگه حتی. شه می کمتر

 می مقصر رو مادرم و پدر همیشه شدم، تنها سالگی پنج از اینکه خاطر به شاید. نیستم پسرا بقیه مثه ولی چرا منمیدون. زنم می ای

 پدر با اون از بعد. بود سالم پنج همش میرن می تصادف یک توی که وقتی. بشم اینجوری ،من شدن باعث ها اون شاید.  دونم

  !دونم نمی ، باشه شده اون شبیه اخالقم شایدم.  کردم زندگی بزرگم

  .شم می وارد میکنم باز در. هستم عالقم مورد شاپ کافی جلوی میام که خودم به. میگذرم ها خیابون و ها کوچه از هدف بی

  .میدم قهوه سفارش نشینم، می میزی پشت

. چرخونم می سرمو اهمیت بی. دهپوشی سرما این تو نازکی و کهنه لباس که بینم می رو ای بچه پسر. میکنم نگاه بیرون به پنجره از

 بلند. مغرور شدت به و احساس بی و سرد بود همینطور هم پدربزرگ. نیست خودم دست این ولی! یخ کوه دوستم قول به! همینم من

  .شم می خونه راهی کنم، می حساب رو قهوه پول و میشم

 رو سوییچ و گردم می بر راه وسط رم، می پایین ها پله از.شم می حاضر و رم می لباسام کمد سمت حوصله بی و زنم می کنار رو پتو

  .دم می حرکت دانشگاه سمت به رو ماشین و کشم می ای خمیازه. شم می پارکینگ وارد دارم، می بر میز رو از

 *** 

 حتی تاده،اف کار از بدنم های عصب تموم کنم می حس ندارم، رو کاری هیچ انجام توان ولی پیچه می سرم در زیادی های صدا

 های مگس مثه ،صداها ده می دست بهم بودن فلج احساس. پوشانده رو بدنم سردی عرق. خوره نمی تکون سوزنی سر هم دستام

  .کنم دورشون تونم نمی من اما چرخند، می سرم دور مدام که هستند مزاحمی

  .شنوم می صدایی. دم می ماساژ هامو هشقیق ام شده حس بی و کرخت انگشتان با. کنم می باز رو چشمام زور به باالخره

  .لیان آقای لیان، آقای_

  :گم می بلند و کشدار اطرافم به توجه بی
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  شده؟ ،چــــی هــــان ـ

 وجود در رو تعجب و بندازم،ترس کسی به نگاهی که این بدون. بودم شناسی زیست کالس سر در که میاد، یادم چیز همه ناگهان

 می خودم به! نه یا بودم من شده بم و وحشتناک صدای اون دونم نمی هم خودم! میدم حق بهشون مکن می حس ها بچه تک تک

 درونم زیادی گرمای شه، می زیادتر لحظه هر سرم درد. هست همیشه از بدتر واقعا دفعه این! اومده سرم که بالیی چه دیگه این گم

 ای سرفه تک میاد، خودش به استاد بقیه از زودتر. کنه بدترمی رو حالم هک هست بقیه ترسیده و خیره نگاه اون از تر بد. کنم می حس

  .ده می قرار دوختش خوش ای سورمه شلوار و کت جیب رودرون چپش دست. بشه مسلط خودش به تا کنه، می

  .گرفتین اشتباه خوابتون اتاق با رو درس کالس شما کنم فکر لیان آقای_

 کنم حس که حدی تا بشم، منفجر خشم از که کافیه کنایه همین منم برای. بخندند و بیاین در شک از بقیه تا کافیه تلنگر همین

  .شم می خیره استاد به. گرفته آتیش چشمانم

  استاد؟ دارین مشکلی شما ـ

  :گه می پاچه دست نترسه، کنه می سعی گیره، می چشمانم از رو نگاهش که همونطور استاد

  .راحتین هرطور هوگرن گفتم خودتون برای من ـ

 می خودداری چشمام به کردن نگاه از چرا که، کردم فکر این به کالس اخر تا. شینم می جام سر در و زنم می آمیزی تمسخر لبخند

  .کنه

 رم، می کالس در سمت به و دارم برمی رو سامسونتم کیف. شده تموم کالس فهمم می کالس از خروج و ها دانشجو شدن بلند با

 . کنن می باز برام و راه و میشن دور ازم همه

  .شم می خارج کالس از و ها پچ پچ به توجه بی اندازم، می باال ای شونه

  لیانا

 که زنم می چرخ لندن خیابونای تو جوری همین. بیرون زدم خونه از شه می پیدا برام کاری یه دیگه امروز که این امید به صبح

 کهتو بودم رستورانی جلوی مدتی از بعد. افتم می راه شده نوشته آدرس سمت به افته، یم استخدام برای اعالمیه یه به چشمم

 شم، وارد من اول تا رفت کنار خودش و کرد باز درو داشت که کلیدی با مجستیک آقای... واردشدم کشیدمو عمیق نفسی بود اعالمیه

  .چرخوندم جدیدم ی خونه بشه بعد به این از بود قرار که اتاقی دوره تا دور نگاهمو و شدم وارد
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  چیه؟ نظرت خب_ 

  .خوبه- 

  .بهم داد کلیدو و جلو اومد مجستیک آقای

  .کنی شروع کارتو فردا از باید ولی گذشت که امروز_ 

  .حتما باشه_ 

 شدمو کار به دست داشت، الزم کاری تمیز ،یکم انداختم جدیدم ی خونه به نگاه یه دوباره رفتنش بعد. بیرون رفت دادو تکون سری

. کردم فکر گذشته به بستمو چشمامو انداختم، نفره یه تخت رو خودمو زیاد خستگی با. دادم جا این ی آشفته وضع به سامونی سرو یه

 و دیدم کشمو زحمت پدر پدرم، ولی ببینمش؛ نشد وقت هیچ همین برا رفت پیشمون از همیشه واسه مامانم اومدم دنیا به من وقتی

 خودم پای رو که دوساله االن. گذاشت تنهام پیش سال دو اونم ولی کرد بزرگ سال18 رو من بسیار محبت مهرو دلو جونو با اون

 بدهی کلی خب ولی بود کرده جور دونفر زندگی واسه کوچیک خونه یه تالش کلی با پدرم. گذرونم می زندگیمو بسختی ایستادمو

 توی من سوختو حالم به دلش زندگی باالخره. دادم دست از امنو سرپناه اون همین برا کنه صافشون نتونست رفتنش از قبل که داشت

 بیرونو اومدم ها گذشته فکر از داد، بهم اتاقو این کمتر حقوق ازای در مجستیک ،آقای شدم کار به مشغول مجستیک آقای رستوران

  .حموم رفتم

   آدرین

 می تند هامو قدم. نیس سختی کار بلند،شناختنش پاشنه های کفش اون صدای با. کنم می حس سرم پشت رو نفر یه قدمای صدای

  !رو یکی این مخصوصا ندارم رو چیز هیچ حوصله االن. کنم

  !باشه سریع اینقدر میتونه چجوری ها کفش اون با دونم نمی میره، راه سریعتر هم اون که اینه از حاکی ها کفش صدای

  .رمدا کارت وایستا آدرین، آدرین، ـ

  .زنم می تکیه ستون به رو چپم پای و ایستم می رو راه وسط سفید ستون کنار ناچار

  ؟ سوزان چیه ـ

  . کشه می اش شده مش موهای به دستی و زنه می لبخندی
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 نه پس. دارم جزوه من چون نباش دادنش پس نگران. آوردم برات هامو جزوه همین خاطر به نداشتی، بر جزوه امروز فهمیدم من_

  .کن قبول و نیار

 شده، خوشحال چقد معلومه صورتش از. شم خالص دستش از زودتر که گیرم می رو ها جزوه میلی بی با. گیره می سمتم رو ها جزوه

 دست حرکاتم امروز چون نیارم، سرش بالیی که بره خواستم می فقط من ولی نکردم قبول هاشو جزوه هیچوقت که منی! باشه بایدم

  .نیست خودم

  لنز؟ چی؟کدوم لنز موند، باز تعجب از دهنم زیباست؟ ،چقدر قشنگی های لنز چه وای: سوزان

  .مشکیه خودش من چشمای نداشتم، لنز لنزی؟من چه ـ

  .میده تکون و سرش تند و تند

  .بودم ندیده حاال تا جالبیه لنز عجب آدرین ولی اتیشه، های شعله این منظورم دونم، می رو چشمات رنگ_ 

 بار چند. چسبید زمین به فکم. کردم نگا چشمام آیینهبه تو از. دویدم راهرو ته شویی دست سمت به گفتناش آدرین آدرین به توجه بی

  !بودم نذاشته لنز که من ولی بودن سرجاشون ها شعله. نداشت ای فایده زدم، پلک

 صورتم رو خنک آب مشت چند و گرفتم آب شیر زیر دستمود بسته، چشمای همون با. کشیدم عمیقی نفس چند و بستم و چشمام

 موهای شدم، خیره خودم به آیینه تو از و کردم باز رو چشمام. نبودم عصبانی دیگه. بود شده بهتر بدنم دمای و کمتر دردم سر. پاشیدم

 چشمام. نبود ها شعله از خبری. کردم مرتب موهامو دست با بود، ریخته صورتم توی پریشون که قرمز، تناژ با رنگ بلوطی قهوای

 توهم بودن؟یعنی چی ها شعله اون. کرد خوش جا پرپشتم هشتی های ابرو میان اخمی. شب سیاهی رنگ به و کشیده همیشه مثله

  میاد؟ سرم داره بالیی چه شده؟ چم من!نبود؟ توهم پس. بود شده متوجه هم اون چی؟ سوزان بودم؟ زده

  .میده نشون همیشه از سرختر رو قرمزم لبان این، و بود همیشه از تر روح بی روحم بی سفید پوست

  .میاد سمتم به من دیدن با. زده تکیه دیوار به دورتر کمی که بینم می رو سوزان زنم، می بیرون شویی دست از

   .میدم تکون سرمو خوبه؟ حالت شد؟ چی آدرین_

   .میخونم چشماش تو رو تعجب ؟ دیدن رو ها شعله کی دیگه تو جز به ـ

   .دیدن کنم فکر همه و استاد میگی؟ رو لنز آهان چیه؟ شعله ـ
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  .خنده می ریز ریز و زنه می بازوم به مشتی

  گذاشتی؟ رو لنز کی ولی. بودی شده ترسناک بود، حال با خیلی_

   .زد بشکنی

 بودن ترسیده همه بود حال با ها بچه قیافه. بود نقشه همش بودی، نخوابیده تو ولی بودی خواب مثال و بود میز رو سرت وقتی آها_

   .بگیری انتقام خواستی می گفتم همین خاطر به میاد بدت (wood)وود آقای از تو دونستم می که من ولی

 زدین می زنگ ، دانشگاه بیان بود سختتون اگه گفت استاد بشم، کالس وارد خواستم وقتی داشتم تاخیر دقیقه ده بارکه یه اومد یادم

 بدجنسی لبخند گرفتم انتقاممو ناخواسته که این از. بگیرم رو انتقامم فرصت سر تا شدم منتظر و نگفتم چیزی روز اون من. بیاییم ام

  .زدم

  .افتادم راه و کردم روشن رو ضبط. رفتم رنگم مشکی جگوار سمت به و شدم دانشگاه پارکینگ وارد. کردم خدافظی ازسوزان

  .یچیدپ گوشم تو ریحانا صدای

 What’s wrong with me? 

  شده؟ چم

 Why do I feel like this? 

  دارم؟ رو احساس این چرا

 I’m going crazy now 

 Can’t even get it started نیست گازی هیچ باک تو دیگه  No more gas in the rearمیشم دیوونه دارم دیگه

  کنم شروعش نمیتونم حتی

 Nothing heard, nothing said  گفته چیزی نه و میشه شنیده چیزی  نه Can’t even speak about it   All 

my life out my headذهنمه از دور زندگیم  کل بزنم حرف بهش راجع نمیتونم  حتی Don’t want to think about 

it  کنم فکر بهش راجع نمیخوام 

 Feels like I’m going insane  Yeah 
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 در تاریکی مثل درست  It’s a thief in the night’s like the darkness is the light میشم یوونهد دارم انگار ، آره 

 روشنایی

 Disturbia  آشفتگی 

 Am I scaring you tonight  ترسونمت؟ می امشب دارم 

 ها لباس همون با و میشم اتاقم وارد میرم، باال ها پله از و زنان سوت چرخونم، می دستم تو و ماشین ریموت میشم، پیاده ماشین از

  .کشم می دراز تخت رو

 **** 

 ها کابوس ماه دو این تو. نمیشه دور چشمام جلوی از دیدم که کابوسی. زنم می چنگی موهام به کنم، می اویزون تخت از رو پاهام

 بلند و میدم تکون سرمو. ندارن اثری دکر تجویز که داروهایی ولی رفتم هم دکتر باری چند. تکراریه هم ها خواب بیشتر. شدن بیشتر

 پیچه می سرم درون که صداهایی به توجه بی کنم، می زمزمه آهنگ خودم با لب زیر و باز رو آب دوش. میرم حموم سمت به میشم

  رو بدنم

 تکون سرمو شناسم، نمی که زبونیه به انگار. میگن چی که بفهمم کنم می سعی. میره اعصابم روی زنبور وز وز مثه ها صدا میشورم،

 می ،دادی کردن صداهاکالفم. میمونه ثابت حموم گرفته بخار آیینه به نگاهم. میشه چیره بهم خشم دوباره. نداره ای فایده میدم،

  !ها شعله همون باز من، خدای. کنم می پاک رو آیینه حرص با و کشم

  !عجیب خیلی عجیبه، برام ولی. میده چهرم به خاصی ابهت یه میاد، خوشم ازشون

 تو شم، می عصبانی وقت هر من دکتر آقای بگم برم اس، مسخره نه،. کنم مراجعه پزشک یک به باید! باشه نادر بیماری یک شاید

 . کنم می مسخرش کنه فکر نباید چی؟ بیچاره دکتر اونوقوت. گرفت خندم خودم حرف از. شه می آتیش شعله از پر چشمام

. رسه می نظر به واقعی خیلی. چشممه جلوی ها صحنه هنوز.  لعنتی کابوس همون باز. تیمارستان بری ایدب اومدی، اشتباه میگه حتما

  میگن؟ سخن زبونی چه به شکلین؟ این آدماش چرا کجاست؟ اونجا ولی

 جو و جست رنتاینت در رو ایست دیگه زبون نظرم به که اواهایی و صداها مورد در و. کردم باز رو تاپ لپ. میام بیرون حموم از

  .کردم

  .بستم رو چشمام و گذاشتم میز رو سرمو. نکردم پیدا هم اون شبیه حتی زبون هیچ. بستم محکم رو تاپ لپ



 

 
 

10 

  
  نور و تاریکیجدال 
 Blackrose,Roghayehl 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 همونطور. میدم بدنم به قوسی و کش و میشم بلند صندلی روی از. دادم ماساژ رو گردنم دستم با. کردم باز رو چشمام زنگ صدای با

  .میدم ماساژ رو بدنم و شینم می تخت لبه. خوابیدم صندلی روی چرا که دادم قرار عنایت مورد خودمو میرم، آیفون سمت به که

  ...بالماسکه جشن بریم که دادم قول بهش که میاد یادم شد، نمایان چوب چار در مایکل شاد چهره. شد باز اتاق در

 نایکم مشکی کفش یه و دارم روبرمی داره زاب کمی که اساتایر مشکی لی شلوار و ساده مشکی بلوز یه کنم، می باز و لباسام کمد

 مورد عطر با کنم، می مرتب کمی موهام و میرم آرایش میز سمت به. دارم برمی قرمز شنل یک و پوشم می و لباسام و کردم انتخاب

  .زدم صورتم به برداشتم میز رو از رو قرمزمو ـ مشکی ساده نقاب. گیرم می دوش ام عالقه

  .پیداکرد بیشتری ی جلوه لبام سرخی صورتم به نقاب نبازد

  .بود اومده خوشم لباس این از زدم، لبخندی

  ...کنم می مایکل لباسای به نگاهی

  .بود دستش طالیی های طراحی با سفید ماسک یه. بود کرده ست سفید، تک کت و روشن قرمز بلوز رو دار زاب یخی شلوار

  .میوفتیم راه داخل به مایکل با و میذارم رو ماسک. میشیم دهپیا و کنم می پارک رو ماشین

  .کرده دعوت و شهر کل. شلوغه چقدر خبره، چه پسر_

  .پسر ببند رو فکت ـ

  .اندازم می اطراف به نگاهی

  .میاد ما سمت رنگ همون به لباسی و ای فیروزه ماسک با دختری

  پوش شیک جذاب اقایون سالم_

 مایکل نمیکنی؟ معرفی رو همراهت خوبی؟ تو خوبم سالم_ نشناختمت تغییرکردی حسابی خوبی؟ سوزان سالم_... بود سوزان صدای

  .میذاره شونم رو دستش. میزنه ای قهقهه

   .شناسنت نمی که نکردی شرکت ها مهمونی و ها جشن تو اینقدر_

   .داد نشون منو دست با و کرد سوزان به رو
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  .لیــــان آدریـــن آقای ابجن کنم، می معرفی اهم، اهم_

 .کشه می ای خفه جیغ و میگیره دهنش جلوی رو دستش نابوری با سوزان

   .باشم خودم کنم فکر ـ خودتی؟ آدرین میگی؟ راست! نه_

  ...نمیشه باورم من، خدای وای_

. رسید پیش دقیقه چند همین چرا_ نیومده؟ رز -. کنه می قطع رو سوزان حرف توجه بی کنه، می نگاه اطراف به حالیکه در مایکل

  .ایستاده پنجره کنار هست، ای سورمه لباسش و نقاب که اونی

  .میره سریع برایان. داد نشون رو رز دست با

  .کنم سرگرم خونه دیوار و در با رو خودم کنم می سعی

 رنگ طالیی سلطنتی های مبل. جنس همین به بلند های ستون و مرمر های سنگ از خونه کف. هست سلطنتی و بزرگ بسیار خونه

  ...و

  .بردارم دست خونه به کردن نگاه از شد، باعث سوزان صدای

  .کنم می نگاهش و گم می اوهومی ؟ بپرسم ازت سوال یه تونم می آدرین_

  .ینمیار خودت روی به اصال و مغروری خیلی تو ولی دارم، دوست من فهمیدن همه سردی؟ همه این من به نسبت چرا تو_

  ...گفتم بهت یکبار من ، نکن شروع خواهشا سوزان ـ

  .کنه می قطع و حرفم

  .ای دیگه کس هیچ ،نه تو به نه. ندارم بهت حسی من نداره، دلیل سوزان ـ. بگو دلیل یک. فهمم نمی من_

 . دارم متشخص و پولدار خانواده اندامم، خوش و زیبا ؟!دارم کم چی چمه؟ من مگه_

   .دیگه بگو شی عاشق تا میخوای چی تو. دارم که ندارم دوست. خوبه میگن همه که اخالقمم

  .کشیدم موهام تو دستی کالفه
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 از منو فکر بهتره هم تو. پسریه هر آرزوی که دختری هستی، خوبی خیلی دختر تو وگرنه. خودمم ،مشکل نیس تو از مشکل سوزان، ـ

  .کنی بیرون سرت

  .ببین حاال شی عاشقم که ممیکن کاری برنمیدارم، دست من_

  غریدم دندونام الی واز کردم نگاه چشماش تو. بشم منفجر خشم از که زد حرف اونقدر

  .میشه بد برات گرنه و برداری دست بهتره ـ

 تپش. داشتم عجیبی درد سر. برداشتم الکل بدون نوشیدنی یک. رفتم ها نوشیدنی میز سمت به و شدم بلند مبل روی از توجه بی

  .بود دهنده ازار و شدید قلبم

  .پیچوندم رو دستش حرکت یک با و برگشتم. شد گذاشته روشونم دستی

  .نیس خودم دست عجیبم حرکات کنم، می ول رو دستش. کن ول دستمو شکست آخ، آخ_

  .دارین بدی قصد کردم فکر ـ. میکشم عمیقی نفس

  .مغرور و ردس گفتن که همونطور گفت خودش با لب زیر و کرد ای خنده

  .بخشیدمت نداره اشکالی_

  .گذاشتی رو دستت هوا بی که بود تو تقصیر نکردم، عذرخواهی من ولی ـ

  .هستم سامئول من راستی! عصبانی چه. حاال باشه_

   .بردم صورتش سمت به دستش از رو نگاهم. کرد دراز طرفم به رو دستش

   .آدرین ـ

  .خوشبختم_ کشید مشکیش موهای به و برد عقب رو دستش

  .شد مانعم که برم خواستم

   .کنم صحبت باهات مهمی مسئله درمورد باید من آدرین_

  کنیم؟ صحبت میتونیم ای مسئله چه مورد در تو و من ـ
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  میشم میخکوب جام سر در حرفاش با که برم خواستم کرد، نگام شیطون

   .بدونی بیشتر خودت مورد در بخوای شاید گفتم_

 نگاهی و ایستاد باغ ته. برد بیرون خونه از و کشید دستمو کنم، نمی حرکتی جام از دید وقتی میدونه؟ کجا از اون شه، می گرد چشمام

  .کرد ساعتش به

  ...نیس توضیح وقت االن ببین_

  ...نفهمیدم هیچی دیگه و شد سیاه جا همه اومد، سمتم به

  لیانا

 که بود مجستیک آقای پسر مشکلم تنها ماه دو این تو. شد می راه به رو یکم اوضاعم داشت وتازه گذره می شدنم استخدام از ماه دو

 مالی اوضاع دونست می داد، دوستی رابطه پیشنهاد وقیحانه هم بار چند حتی داد، می آزارم گاهش بی گاهو های حرف و ها نگاه با

 یاد می دختر یه با همیشه که دیدم خودم چشم به ودمخ که من ولی کنم می قبول فوری کرد می فکر همین برا ندارم خوبی

 افتاد، ترسیدم می ازش که اتفاقی باالخره ولی بکنه کاری تونه نمی پدرش وجود خاطر به که بود راحت خیالم. نکردم قبول رستوران

 نمی مجستیک پسر مالکیت وجود با دیگه دونستم می. رسید پسرش به رستوران و رفت دنیا از مغزی ی سکته اثر در مجستیک آقای

. مادرم پدرو خاک سر اومدم االنم کردم، فرار کردمو رها چیزو همه سراغم بیاد و بشه دیر که این از قبل پس کنم کار اونجا تونم

 از پدرم برای. کنم می دل درد ریزمو می اشک نشستمو گرفته هوای به توجه بی ولی باره می دارم حتم گرفتس جوری بد آسمون

 کنم، نمی ای گله هیچ ازشون همیشه مثل ولی کنم می صحبت اون با هم کمی مادرم، سراغ رم می پدرم از بعد گم می تممشکال

 که مونم می وضعیت اون در و هوا اون در آنقدر. دم نمی اهمیتی هم باز کنه می اضافه من لرز بر و کنه می باریدن به شروع برف

  .رم می هوش از عاقبت

 شد واضح دیدم وقتی بشه، واضح دیدم تا زنم می پلک هم سر پشت بار چند. کنم می باز چشمامو کنم می رکتح که این حس با

 پیچیده دورم پتویی که کنم می نگاه خودم به. شم می محوش ای ثانیه چند که زیباست آنقدر. بینم می مقابلم زیبارو سبزو دشت یک

 گردونمو می بر سرمو هستم، اسب این سوارکار بغل در که شم می متوجه. تمهس حرکت حال در خاکی ای جاده در اسب روی و شده

  .تیره ایه قهوه بلند فرو موهای و براق سبزو چشمانی سرخ، لبانی سفید، پوستی. کنم می نگاه کار سوار به

  نه؟ مگه مردم من-   گم می کنمو می باز لب

  .مردی می زیاد احتمال به دادم نمی نجاتت اگه_ 
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 که بود هایی سوال ها این داده؟ نجات جونمو چرا کیه؟ مرد این کجاست؟ جا این پس نمردم؟ من یعنی...یعنی گفت؟ چی االن این

  .بپرسم کار سوار مرد از گرفتم تصمیم پس نکردم پیدا براشون جوابی اما اومدن وجود به ذهنم در

  هستی؟ کی تو_ 

  .دیوید اسمم محافظ یه_ 

  دادی؟ نجات جونمو چرا_ 

  .بود وظیفم چون_ 

  کجاست؟ اینجا. بودم مادرم و پدر خاک سر شدم بیهوش وقتی که میاد یادم_ 

  .سایرون_ 

  کجاست؟ دیگه سایرون سایرون؟_ 

  .تو جدید ی خونه و من سرزمین_

  .گی می چی شم نمی متوجه اصال من؟ جدید ی خونه_ 

  .شی متوجه ندارم توقع منم_ 

  .کنیم نمی صحبت انگلیسی به ما هک شدم متوجه تازه

  .کنیم نمی صحبت انگلیسی به ما ببینم کن صبر_

  .زنیم می حرف سایرون مردم زبان به ما کنیم نمی نه_ 

  گرفتم؟ یاد کجا از زبانو این من سایرون؟ مردم زبان_ 

  .بودی بلد اولش از لیانا، نگرفتی یاد تو_ 

  .خندید دید منو سوال از پر ی یافهق وقتی دونست؟ می کجا از منو اسم این

  .بپرسی تونی می داشتی سوالی اگه آخرش بشی متوجه تا کنم تعریف برات داستان یه بده اجازه_ 
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  .کرد شروع اون دادمو تکون سری

 دو این. تنهس جدال در همیشه همین برای ان دیگه هم تضاد قدرت دو این داشتن، وجود همیشه تاریکی و نور قدرتمند نیروی دو_ 

 جنگ مندن، نیاز وفادار افرادی به پیروزی برای ها اون هردوی جنگن، می پیروزی برای پس کنن نمی تحمل رو یکدیگر وقت هیچ

 این جزو هم تو و من. کنن می یاری جنگ این در هارو اون که افرادی طور همین و داشت خواهد و داشته ادامه امروز به تا ها اون

 جنگ ی ادامه و نور های نیرو هدایت برای ای ملکه هیلبرد شاه مرگ از پس) کارما. (لیانا هستم محافظ یک من. هستیم افراد

 ترین قدرتمند که محافظ ششمین. کنه می تعیین جدال این در اون همراهیه و محافظت برای وفادار محافظ شش و کنه می انتخاب

 پیش هفته یک تا شه، می اضافه ها محافظ جمع به کی و کیه اون که هفهم نمی کسی و مونه می مخفی کارما خواست به محافظه

 نمی ش حاال و کرد، ششم محافظ کردن پیدا مامور رو محافظان از یکی ملکه و کرد معرفی ملکه به رو محافظ ششمین کارما که

 تحلیل و تجزیه رو هاش حرف که ینا از بعد من؟ محافظ؟اونم ششمین تاریکی؟ و نور جدال.کنم باور شنیدمو که هایی چیز تونستم

  .پرسیدنشون به کردم شروع پس ذهنم تو اومد سوال کلی کردم

  درسته محافظم؟ ششمین من گفتی_

  .نیستم بلد چیزی که من چطور آخه ولی_ 

  .گیری می یاد کم کم_

  داریم؟ فاصله لندن با چقدر االن_ 

  .تشماس دنیای از جدا دنیای یه سایرون دونه نمی کسی_

 پیاده داشتو نگه رو اسب دیوید. بودیم رسیده رود یک به االن و بودیم شده جنگل وارد بودم فکر در رو تمامش من که دقایقی از بعد

 . شم پیاده من کرد کمک بعدم شد

 نشده اشه بال متوجه بودم نشسته جلو چون داشت بال دیوید اسب بزنم، پلک نتونستم حتی دیدم که چیزی از شدم پیاده وقتی

  .بسیارگفتم تعجب با و کردم نگاه بود مشکش کردن پر حال در که دیوید به برگشتمو.بودم

  داره؟ بال تو اسب دیوید_

 که ببینی ها چیز خیلی ممکنه شن می رام ها ما بدست که هستن ای افسانه اسبا این دارن بال محافظ شش هر های اسب آره_

  .کرد متعجب رو من شما دنیای در ها یزچ خیلی که طور همون بشن تعجبت باعث
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  بکنه؟ تونه می پروازم_ 

  .تونه می که البته_

  عقب؟ یا شینی می جلو_ پرسید و اسبش منو سمت اومد چرمیش مشک کردن پر از بعد دیوید

  :گفت دیوید چون کردم می انتخاب رو جلو کاش ای که کردم انتخاب رو عقب نباشم بغلش تو که این برای من و

  .بچسب محکم منو کنیم پرواز رو راه ی بقیه باید لیانا کمه وقت_

  !کنی می شوخی داری حتما کنیم؟ پرواز_ 

 بغل پشت از و دیوید محکم زدمو جیغ شد جدا زمین از اسب وقتی آورد؛ در پرواز به رو اسبش من حرف به توجه بی اون ولی

  ....کردم

  آدرین

 اتفاقی چه دیشب اتاقم؟ این توی چرا جام؟ این من چرا. میندازم اطراف به نگاهی. میدم ماساژ رو گردنم کنم، می باز رو چشمانم

  میکنه؟ درد سرم من چرا افتاد؟

 . کنم پیدا جوابم بی سوال هزاران برای جوابی کنم می سعی بندم، می رو چشمام

   ...میاد یادم دیشب از کمرنگی تصویر

 به محکمی ضربه اون و دیره دیگه که کنه چکار میخواد فهمم می وقتی میاد، سمتم به اون میشم، غبا وارد سامئول نام به پسری با

  .میزنه سرم

 می تخت به مشتی و گردم برمی میده، ریشه درونم خشم، نداره، ای فایده. کشم می عمیق نفس چند باشم، آروم کنم می سعی

  .کوبم

  !قفله در نداره، فایده. نمچرخو می و در دستگیره میرم، اتاق در سمت به

  !برسه بهش دستم اگه اس، پسره همون کار هم باز حتما

  .میکشم داد. میزنم شده کاری کنده چوبی در به مشت با بار چند
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  .نرسه بهت دستم اینکه مگه ی،*ض*و*ع سامئول ـ

  .شده گرد تعجب از چشمام ،مطمئنم کنم می باز غار اندازه دهنم. میشنوم رو نفر چند صدای چسبونم، می در به رو گوشم

 . زنم می چنگی موهام به. شنیدم می ها کابوس تو که میزنن حرف زبونی همون با اونها

 مشکی چرم مبل روی و گیرم می فاصله در از خوان؟ می چی من جون از هستن؟ کی اینا کردن؟ زندونی منو چرا خبره؟ چه جا این

   .پرم می جا از در قفل توی کلید رخیدنچ صدای با. شم می ولو تخته کنار که

  :گه می سریع و ذاره می خورده مشت که جایی رو دستش. کنم می صورتش ی حواله مشت یه بگه چیزی اینکه از قبل

  .میدم رو جوابت خودم روش به بزنی، منو دیگه بار یه اگه ولی میدم توضیح رو چی همه من آدرین، وایسا ـ. 

 به منم وگرنه خبره چه اینجا بدی توضیح برام باید ولی ترسم، نمی تو از من ـ: گم می ای خفه صدای با شدم، قفل دندونای الی از

  .کنم می عمل خودم روش

  .میاره باال تسلیم معنی به دستاشو میدم، نشونش شدمو مشت دست

 می فریاد من به توجه بی بعد میدم، یحتوض رو چی همه اون کمک با بزنم، صدا رو یکی بذار اول ولی میگم رو چی همه باشه،_

  .زنه

  ...آویر آویر،_

 رنگ عجیبی طرز به توش که موهاشه رنگ کنم، می توجه بهش که چیزی تنها میشه، معلوم در قاب تو پسری چهره بعد لحظه چند

  .منه ساله و همسن حدودا اینکه دوم و اندازه می خودم موهای یاد منو این و غالبه قرمز

  .آویرم من سالم_ 

  .کنم می راحتی احساس باهاش چرا دونم نمی. میدم دست باهاش و گیرم می رو کرده دراز سمتم به که رو دستش

  .آدرینم ـ

  گیرم می نادیده رو غرغرش! میدی دست آویر به االن ولی شدم ضایع کلی. ندادی دست بهم شد، خشک دستم مهمونی تو_

  کردین؟ زندونی منو چرا خبره؟ چه اینجا بگین من به میشه خوب ـ
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  .توست خونه اینجا ، نکردیم زندونی رو تو ما_

   کنم؟ می حبس نیس من ماله که ای خونه اتاق توی خودم من ـ غرم می و میزنم زل چشماش تو عصبانیت با

  .دممی توضیح رو چی همه براش من برو تو_. در سمت میکنه هدایتش و اندازه می سامئول به نگاهی آویر

 می باز و شدم مشت دستای. کنم می پرتاب مبل روی و خودم. میکنه هدایت مبل سمت به و میذاره ام شونه روی رو دستش بعد

  .کنم

  نه؟ مگه داری، بقیه با هایی فرق یه شدی متوجه حتما. کرده مشغول و ذهنت که سواالیی سراغ بریم خوب_

  .زنم می ای مسخره لبخند نیارم، خودم روی به کنم می سعی دونه؟ یم کجا از اون خورم، می جا میدونه که این از

  .ندارم فرقی بقیه با من نه، ـ

  .نکن انکارش پس داری، فرق میدونی خودتم_

  .نیس چیم هیچ من ـ

  .میده گره سرش پشت رو دستاش و کشه می ای کالفه پوف

  .میرم من پس باشه، ـ. نیست دادن توضیح برای چیزی پس باشه_

  .شم میخکوب سرجام که شه می باعث حرفاش که میشم بلند جام از

  .نیستیم لندن توی ما_

  کشم می داد

  .سایرونه اینجا سایرون،_ اوردین؟ کجا و من چی؟ ـ

   ...سایرون... سایرون...سایرون کنم، می تکرار خودم پیش بار چند

  .رسه نمی ذهنم به چیزی کنم می فکر چی هر

  نیس؟ انگلیس های شهر جز که سایرون ـ
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  .سرزمینه یه اسم سایرون نچ،_

 و افکارم انگار. کجام تو میدونستم االن کردم، می گوش بیشتر جغرافی کالس سر اگه باشم، شنیده نام این به سرزمینی نمیاد یادم

  .میخونه

  .میدم توضیح برات کنی گوش اگه داره، فرق اینجا نکن فکر زیاد_

 قرار پنجره مشکی قاب روی و دستم. معلومه شهر تموم تقریبا اینجا از. اومدن و رفت در که مردمی. کنم می نگاه ونبیر به پنجره از

  ...میشه تکرار ذهنم تو آویر حرفای میدم،

 تهگذاش کار سر منو اگه حالت به وای ولی شنوم می بده، توضیح ـ: میگم کنم می گره سینم دور رو دستام حالیکه که حالی در" 

   .باشی

  .دم می تکیه دستام به سرمو و ذارم می زانوهام روی و دستام دو و نشینم می مبل روی کنه، می دعوتم نشستن به دستاش با

  .کشم می نشون و خط براش و. دم می تکون رو ام اشاره انگشت بزنه حرفی بخواد اینکه قبل

  .باشد مرگ سزایم باشد این جز اگر کنم، عنوان را حقیقت خورم می قسم ـ: گه می و کوبه می اش سینه رو راستش دست

 . میشه روشن قرمز رنگ به دری ضرب عالمت لباسش روی از گه می اینو وقتی

  .بده ادامه تا نمیزنم حرفی ولی شد حک بدنش روی عالمت اون انگار میاد در حدقه از داره چشمام کنم می احساس

 جنگ در دیگر یک با همیشه نیرو دو این داشتن، وجود نور و تاریکی نیروی دو هستی ابتدای از .کنم شروع اول از برات بذار آدرین،_

 از کدوم هر. شن نمی نابود کامال هیچکدوم هیچگاه)کارما( خواست به ولی نبرده، صحنه پیروز یکی بار هر ابدی جنگ این تو.ونبردن

 بینی پیش نور، پادشاه هیلبرد مرگ از پس سرنوشت. باشن نبرد برنده که کنند تقویت رو نیروهاشون که تالشند در همیشه ها اون

 پسری تاریکی برای و هاست اون برترین محافظ ششمین ها کتاب نوشته طبق که نور، جبهه برای محافظ شش با ای ملکه کنه، می

 ، بگیره عهده بر رو اونها فرماندهی که آتش جنس از

. میاد دنیا به شده گفته که خاصی نشان با پادشاه پسر وقتی شه، می معلوم اونها دست به ونسایر نهایی سرنوشت ها کتاب گفته طبق

  .مونده نبرد تا سال یک فقط و سالشه نوزده پسر اون االن.  نهایی جنگ زمان تا کشه می طول تموم سال بیست زمان اون از

  داره؟ ربطی چه من به اینا اصال کردم، باور خوب ـ ؟!یکن باور نمیخوای چرا تو آدرین، کن باور _. کنم می هیستریکی خنده
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  .گه نمی دروغ سرنوشت_

  .بزنه حرف تونه می سرنوشت مگه ـ

  .زنم می رو حرفم ای مسخره و زننده لحن با

  .ببینه رو آینده تونه می کارما نام به شخصی ولی نه،_

  .گم می رو کرده مشغول ذهنمو که چیزی مقدمه بی

  .بودن عادی کامال و نداشتن مشکلی من مادر و پدر ولی ـ

  .میگم رو پدرواقعیت من_

  .برم می باال رو صدام پرم، می جام از

 سعی ما کنن، استفاده بینی پیش از تا کنن می سعی جناح دو هر بینی، پیش این از بعد میگم، بهت کن، صبر_ گفتی؟ چـــی ـ

  .فرستاد زمین به رو اون و بود زرنگ پادشاه خوب، ولی ببرن بین از رو پادشاه پسر دنکر سعی اونا و کنیم نابود رو ها محافظ کردیم

  فرستادن؟ زمین به منو چرا من مادر و پدر کنم؟ باور رو حرفات کجا از شدم، گیج واقعا ـ

  داره؟ فرق سایرون مردم زبون شدی متوجه تو بگو بهم کنی، باور و حرفام اینکه برای خوب،_

  .میگن چی فهمم نمی یول آره، ـ

  .کنی قلبتقبول ته از و حرفام همه باید قبلش،. کن تمرکز و ببند رو چشمات فهمی، می چرا_

 می بیرون از که صداهایی. شم می غافلگیر امروز هزارم، بار برای. کردم تمرکز و گذاشتم هم روی و چشام. دادم گوش حرفاش به

 و کنم می نگاه بهش تعجب با. کردم باز و چشمام. شنوم می رو مرد دو صدای. میگن چی فهمیدم می و نبودن آشنا نا دیگه اومدن

  ...میکنم تکرار بار چند

  .فهمم می ـ

  :گه می و ده می تکون و سرش

  .وجودته تو این. باشی گرفته یاد اینکه بدون زنی می حرف سایرون زبون به داری االن حتی دیدی خوبه،- 
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  .بگو اونها مورددر چی؟ مادرم و پدر ـ

  .کنه می پنهون رو چیزی انگار کنم، می نگاه چشماش به خوره، می تکونی صندلیش تو

. گیرم می فاصله پنجره از ".زمین فرستادن رو تو نباشی خطر در اینکه برای اونها که بگم باید... اونها درمورد...خوب... خوب: آویر

 بیخیال. پوشمشون می سریع. قرمز خطوط با مشکی بلوز با جذب رنگ زغالی شلوار. دارم برمی رو اورده برام خدمتکار که هایی لباس

  .شم می گفت، می آویر که ردایی همون یا قرمز شنل اون

  .منتظرمه در پشت خدمتکار همون. شم می خارج اتاق از و کشم می موهام به دستی

  .سرورم بیایین من دنبال لطفا_

  .میوفتم اهر دنبالش و دم می تکون سری

  لیانا

 اطرافو بزنم پلک که این بدون که بود زیبا قدربزرگو آن. اومدیم فرود زیبایی و بزرگ قصر حیاط در پرواز ساعت چند از بعد باالخره

 کاخ بزرگ در به وقتی برم، دنبالش کرد اشاره افتادو راه دیوید. برد گرفتو اسبشو وافسار اومد دیوید طرف به مردی. کردم می نگاه

 بزرگ هایی ستون روی بر و درخشید می جاش همه که بزرگ رویی راه پیمودن از بعد شدیمو وارد. شد باز افرادی توسط در رسیدیم

  .جلومون اومد ساله 26،27 حدودا زنی بود شده استوار

  .هستم ایشون راهنمایی مسئول من دیوید محافظ گم می آمد خوش بازگشتتونو_

  .سپرم می تو به بعدشو به جا ازاین پس ممنون_

  گه می و افته می راه ،خانومه ذاره می تنها خانومه این با بزرگ قصر این در رو من و ره می و کشه می وراهشو

  :پرسم می و رسونم می بهش رو خودم. جوان بانوی بیاید دنبالم_

  ریم؟ می داریم کجا ما خانوم ببخشید ـ

  .هستم تر راحت رسمی با من ولی _. هستم ساینا من بزنید، صدا و اسمم بزنید، حرف رسمی من با نباید شما_

  .نزنید حرف رسمی دستاتون زیر با که بگیرید یاد باید شما_
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 باز درو و ایسته می موجود در هشت از یکی جلوی دوم ی طبقه در و ریم می باال زیادی نسبتا های پله از کنم، سکوت دم می ترجیح

  اتاق یک هستیم االن که جایی. بنده می رو در و داخل یاد می سرم پشت اونم و شم می وارد. داخل برم تا یستها می کنار و کنه می

 می تکون رو سفید های پرده و وزه می باد ، شه می ختم ایوان به که داره بزرگ ای پنجره رنگه، سفید دکوری با بزرگ بسیار خواب

 می خارج آسمانی آبیه رنگ به دار دنباله لباسی و ره می اتاق کمد طرف به ساینا. سازه می غروب حال در خورشید از زیبا نمایی و ده

 کردن شانه به شروع آرامی به اون شینمو می بشینم، توالت میز جلوی صندلی روی که خواد می ازم. ده می قرار تخت روی و کنه

 می لباس رنگ هم روبانی با پشت واز کنه می جدا شقیقه قسمت از ای طره سرم طرف دو هر از شونه بعد کنه، می لختم موهای

 لباسی و یارم می در رفتمو رو و رنگ های لباس گردونه، می بر ازم روشو خودش و کنم تنم رو لباس که خواد می ازم بعدش. بنده

  گه می و زنه می رضایت روی از لبخندی ساینا. پوشم می رو داده بهم که

 مقابل ها شما های اتاق است ملکه از حفاظت دیگه محافظ پنج و شما ی وظیفه که جایی اون از شماست، قاتا اینجا بعد به این از_

 به دوباره اون و دم می تکون سری. نشید رویی به رو اتاق وارد ملکه ی اجازه بدون اشتباه به که باشه حواستون پس است ملکه اتاق

 می آشنا کاخ مختلف های قسمت با رو من ساینا راه طول در و پایین ریم می. برم دنبالش که خواد می ازم دوباره و ره می در سمت

 قرمز فرش روی. بنده می رو در من ورود از بعد و ایسته می کنار خودش کنه، می باز رو اون و ایسته می دری جلوی باالخره. کنه

 چهار کنار که بینم می رو دیوید ایستم، می نشسته مجللی و بزرگ صندلی روی که زیبا زنی نزدیکیه در کنم، می حرکت به شروع

  لیانا اومدی خوش جدیدت ی خونه به_ گه می و زنه می لبخندی باشه ملکه دم می احتمال که زن اون ایستاده دیگه مرد

  .ممنون_ 

  .جایی این چرا که دونی می و گفته بهت رو چیز همه دیوید احتماال_ 

  .بله_ 

  .شی آشنا فظینمحا سایر با وقتشه پس_ 

 خودشون ترتیب به اونها و کنم می نفهمیدم رو تعجبشون علت من و بودن متعجب دیوید از غیر همشون که مرد پنج اون به نگاهی

  کنن می معرفی رو

  .هستم برایان_ 

  .کارن_ 

 .هستم دایان_
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  .هستم جک_ 

  .شناسی می که منم_ 

 با یاد، می من سمت به و شه می بلند جاش واز داره می بر چیزی دستش کنار رنگ ای نقره و کوچک گرد، میز روی از ملکه

 سه کنم می نگاه و گیرم می دست در رو گردنبند. ره می عقب وبعد میندازه گردنم به و کنه می باز رو گردنبند قفل ظریفش انگشتان

 آنقدر نورش کنه، می درخشیدن به شروع گردنبند ناگهان تره، بزرگ ی ستاره دو زیر ستاره ترین کوچک که هم به چسبیده ستاره

 به تعجب با و دارم می بر چشمام روی از دستمو شه، می تموم درخشش باالخره. گیرم می چشمام جلوی دیگمو دست که زیاده

  .کنم می نگاه دستم توی گردنبند

  درخششی چه واو: دیوید

 دایان سمت روشو ملکه. نگفت چیزی ولی کرد اخمی کارن. کارن الم حتی بود، ندرخشیده جوری این کدوممون هیچ نشان: دایان

  گفت و کرد

  .هستی آموزشش مسئول تو_ 

 بعد کرد، نگاه و گرفت بدست رو ،گردنبند اومد بسمتم اخمش همون با کارن. کرد ترک رو تاالر ملکه و داد تکون سری دایان

 یکی صدای که کردم می نگاه و رفتنش کارن رفتار از متعجب داشتم. فتر خروجی در سمت به و کرد رها رو گردنبند و زد پوزخندی

  .دیدم رو برایان برگشتم وقتی شنیدم قدمیم چند در رو

  .کنم می موفقیت آرزوی برات لیانا، اومدی خوش ما جمع به_ 

 فرد تنها که دایان به اونها رفتن از بعد. کرد ترک رو تاالر دیوید همراه به شدم خوشحال آشناییت از گفتن از بعد هم جک. ممنون_ 

  .دوختم چشم بود تاالر در مانده باقی

  .کنیم می شروع زود صبح فردا از پس ای خسته توام و دیروقته حاال ولی کرد تو آموزش مسئول رو من ملکه خب_ 

  .باشه_ 

  .منتظرته در دم ساینا خوبه،_ 
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 این از بعد ساینا. کنه می همراهیم اتاقم تا دوباره اون و بینم می رو ساینا در دم م،شی می خارج تاالر از دو هر حرف این گفتن از بعد

 بعد کمد وقت سر رم می اول حموم، برم اول گیرم می تصمیم زنم، می اتاق تو دوری یه. ره می ندارم الزم چیزی شه می مطمئن که

  ولی گردم می شامپو دنبال مدتی بعداز. داخلش رم می وان کردن رپ از بعد و میارم در لباسامو کنم، می پیدا حوله یه گشتن کمی از

 چیز یه با سفالی سفید کاسه یه تو رنگه لجنی سبز ماده یه بینم می شستشو برای که چیزهایی تنها کنم، نمی پیدا شامپو شبیه بطری

 . ست کاسه همون مدل با سفالی ظرف یه تو صابون شبیه

 می سرم به و ریزم می دستم کف در رو اون از کمی ده می خوبی بوی رنگش بد ظاهر خالف بر کنم می بو و دارم می بر رو کاسه

 می تخت سمت به آهسته هایی قدم پوشم،با می و کنم می پیدا مناسب لباس یه. بیرون میام و شورم می رو سرم مدتی از بعد زنم،

 توی گردنبند نتونستم کنم، باور رو سایرون نتونستم کنم، باور ونستمنت هنوز. معلوم نا ای نقطه به زنم می زل و شینم می روش و رم

 صبح. خوابم می و شم می خسته عاقبت که کنم می فکر امروز به آنقدر. کنم باور رو دیوید اسب های بال نتونستم کنم، باور گردنمو

 رو ساینا صدای تو اومد دم نمی جواب دید تیوق زد در که شخصی شم، می هوشیار کمی و یام می بیرون خواب دنیای از در صدای با

  .شنیدم تخت نزدیکی در

  .هستند شما منتظر دایان محافظ شید بیدار خانوم_ 

  بخوابم؟ دیگه یکم شه نمی_ 

  .باشند هوشیار و خیز سحر باید همیشه ها محافظ خانوم، محافظید یک شما_ 

 یک همراه به ای پارچه شلوار و پیرهن داخلش از و ره می کمد طرف به یناسا شینم می تخت روی و کنم می باز رو چشمام ناچار به

  .کنه می خارج تیره ایه قهوه رنگ به هایی پوتین و چرمی جلیقه

 منتظرتون بیرون من پوشید می رسمی های لباس رسمی های مراسم در فقط باشید داشته تن به هارو لباس این همیشه باید شما_ 

  .هستم

 در دم بیرون، رم می صورتم دستو شستن از بعد و پوشم می هارو لباس آلودگی خواب با. ره می بیرون اون و دم می تکون سری

  شکلیه؟ این مدلش چرا پیرهن این_  گم می و میارم باال دستهامو مچ بیوفته راه که این از قبل و بینم می ساینارو

 می محارش ولی گیره می خندش ساینا. بود تنگ پیرهن خود که حالی در شد می دیده بد خیلی و بود گشاد مچ قسمت از پیرهن آخه

 هام مچ روی به هارو اون یکی یکی و یاد می بیرون اتاق از چرمی هایی بند مچ همراه به مدتی از پس شه، می اتاقم داخل و کنه

  متوجه رسیم می قصر بزرگ ی دروازه به وقتی ولی شناسم نمی خوب قصرو که این با. دنبالش به هم من و افته می راه. بنده می
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 اطرافم ،به ایسته می زیبا دنجو جایی در روی پیاده ای طوالنی نسبتا مدت از پس. بره می قصر از بیرون به رو من داره که شم می

  . بینم نمی رو دایان ولی کنم می نگاه

  .اینجام من_ 

 جیغی ترس از گردم می بر وقتی و خوره می شونم به دستی. بینمش نمی گردم می بر وقتی ولی شنوم می سرم پشت از رو صداش

 می ترسناک فاصله این از ولی داره زیبایی چشمای واقعا. بینم می چشمام متری میلی در رو دایان رنگ بنفش چشمان چون زنم می

  :پرسم می و رم می عقب کمی! شه

  !نبودی؟ سرم پشت تو مگه_ 

  .چرا_ 

  سرم؟ پشت رفتی دوباره سریع قدر این چطوری یعنی کنی؟ می چیکار اونجا پس_ 

  .بکنی کارو این تونی می توام راحت، خیلی_ 

  .تونم نمی من ولی من؟_ 

  .تونن می محافظا همه_ 

  .داره وجود استثنایی یه همیشه_ 

  .لیانا کنی فعال هاتو نیرو باید شه نمی معلوم نکنی امتحان تا_

  چطوری؟ بفرمایید شه می_ 

  بعد بیار ذهنت تو بری خوای می که جایی از واضح تصویر یه اول. انجاییم دو هر همین واسه البته،_ 

  .کن تصور رو درخت اون زیر

 وقتی کردم، دویدن به شروع و ساختم ذهنم تو درخت زیر از تصویر یه و بستم چشمامو بدم، انجام رو گفت که هایی کار کردم سعی

  :گم می و گردم می بر دایان بسمت و ایستم می. دویدم می همیشه مثل مداشت کردم باز چشمامو

  .کن دویدن به شروع دیدی_ 
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  .گردونه می بر درختی سمت به رو من بعد

  .شه نمی گفتم مثال_ 

  .نیاوردی ذهنت تو خوب رو درخت زیر تصویر چون نشد_ 

  .دیگه ساختم درخت زیر از تصویر یه منم کن تصور درخت زیر از تصویر یه گفتی. دادم انجام گفتی تو که کاری همون من ولی_ 

  . بدو بعد بسپار ذهنت به بینی می که ای صحنه و کن نگاه درخت زیر به دقت با بسازی، تصویر نیست قرار_ 

 به شروع و سپارممی خاطر به دیدن چشمام که درخت زیر ی صحنه بلکه سازم نمی تصویری خودم از بار این. کنم می امتحان دوباره

 شدت از. افتم می زمین و کنم می برخورد سفت بسیار چیز یک با دارم می بر رو قدم اولین که این محض به ولی کنم می دویدن

 درختی که خوردم چیزی چه به ببینم تا کنم می باز چشمامو شد کمتر کمی دردم وقتی ذارم، می دماغم و پیشونی روی رو دستام درد

 می نشسته کنارم که رو دایان خندان صدای. بکنم کاری چنین تونستم که شه نمی باورم. بینم می مقابلم بودم کرده رو تصورش که

  .شنوم

  .تقریبا البته تونستی دیدی_ 

   ده می ادامه خندش به و

  .خندیدن برای کردی پیدا وقت ام تو وقت اون شکسته، دماغم من بابا ای_ 

  .درخت خود که نگفتم درخت زیر گفتم من_: 

  بسپرم؟ خاطر به بخوای ازم که نبود ای دیگه جایه_ 

  .داد جوابمو شم بلند جام از کردم می کمکم که حالی در دایان

  نشد؟ که چیزیت ببینم حاال درخت، به بکوبی خودتو قراره دونستم می کجا از من ولی چرا_ 

  .کنه می درد خیلی آخه شکسته دماغم کنم فکر_ 

  .شی مسلط کامال که بده انجامش اینقدر کن امتحان دوباره نشکسته، ولی شده قرمز_ 

  .نزن حرفشم اصال دوباره؟_ 
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 جای که اینه کار این تو مهم های نکته. بخوری دشمن با مقابله در که اینه از بهتر بخوری دیوار درو به االن اگه لیانا، بده انجامش_ 

  .بایستی موقع به و کنی تصور رو درست

 می بسمتم دایان زمین، رو شینم می و شم می خسته دیگه. بدم انجامش نقص بدون تونم نمی ولی دم می انجامش دوباره و دوباره

   گه می و یاد

  .نیست نشستن وقت االن شو بلند_ 

  .شدم خسته دم نمی انجامش دیگه من ولی_ 

  .مهمه حد چه تا موضوع این که نشدی متوجه انگار_ 

  کنم؟ تمرین گرسنه شکم و خسته تن با چطوری ارید توقع_

  کنیم می شروع دوباره ساعت یک از بعد ولی قصر به گردیم می بر باشه_ 

  ساعت؟ یه بعد چی؟_ 

 نمی بیکار تاریکی نیروی چون بگیری یاد رو چیز همه زودتر باید لیانا کمه وقت هست، زیادم: گه می و میندازه باال ای شونه دایان

  .شینه

 اگه. دم می تشخیص رو اسب یک شکل شه می نزدیک وقتی و یاد می ما بسمت سرعت با آسمان در ایی شی. زنه می سوتی بعد و

 یاد، می فرود دایان کنار در آرامی به دایان سوخته ای قهوه اسب. آوردم می در شاخ تعجب از قطعا بودم ندیده رو دیوید اسب قبال

  .شی سوار کنم می کمکت بیا،_ گه می من به رو و هکش می اسبش سر به دستی دایان

  . شه می سوار خودش بعد و کنه می سوار رو من اول اون و جلو رم می

  .بشین محکم_ 

  .کنی پرواز خوای می که نگو_ 

  .بکنم کارو همین خوام می دقیقا_ 

 دیروز به نسبت ترسم. شه می بلند هوا به زمین روی کوتاهی خیلی مسیر کردن طی از بعد اسب و یاره می در حرکت به رو اسبش و

 . ترسم می هنوزم ولی شده تر کم
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 . کرد شروع رو دادنم تمرین دوباره دایان صبحانه خوردن از بعد رسیدیم قصر به وقتی

 می هضرب همش نداشتم مهارتی هیچ چون ولی کردم می دفاع خودم از باید من و کرد می حمله اون داد، چوب یه بهم بار این

 .شم عصبانی حسابی و بشه تموم صبرم که شد باعث طور همین و گرفت دردم جوری بد که خورد شکمم به ها ضربه از یکی. خوردم

 یورش بسمتش بکنه کاری دایان که این از قبل و گرفتم دست در رو چوب محکم و شدم بلند جام از و گرفتم نادیده شکممو درد 

  ...کرد می دفاع اون و کردم می لهحم که بودم من بار این. بردم

   آدرین

 های سنگ با زمین کف. میذاریم سر پشت رو راهرو چندین و میریم پایین ها پله از. میوفتم راه خدمتکار دنبال و دم می تکون سری

  داره سفید های رگه که مشکی

 باز و در دخترک. رسیم می طالیی خطوط با بیچو بزرگ در به بعد. داره فرق قسمت هر در دیوارها طرح و رنگ ولی شده پوشیده

 سفید سقفش که بزرگ سالن یک. اندازم می سالن به نگاهی. میشه وارد من از بعد اونم و میشم اتاق وارد. ایسته می کنار و کنه می

 با صندلی سه سالن صدر در بود شده پوشیده طالیی خطوط با مشکی کاغذ با دیوارهایی رنگ، طالیی العاده فوق های بری گچ با و

 در غالب رنگ بیشتر. داره وجود ای دیگه در ها صندلی پشت. داره قرار مشکی مخملی های روکش و طال جنس از هایی دسته و تاج

 قرمز مخملی های پرده با که قدی و بزرگ های پنجره. میده قصر به زیبایی بسیار جلوه نظرم به که قرمزه و مشکی کاخ سراسر

  .شنیدم رو خدمتکار نازک و ریز صدای. برداشتم سالن دیدن از دست خدمتکار صدای با. نشد پوشیده رنگی

  ؟ نپوشیدین رو رداتون چرا من سرور وای_

 و بلند صدای با دوباره نگفت، چیزی فهمیدی؟ نکن، دخالت نداره ربطی تو به که کاری تو ـ. رم می ای غره چشم بهش

  .کشدارغریدم

  فهمیدی؟ نشنیدم، ـ

  .گه می سرورمی بله لب، زیر و اندازه می پایین رو سرش و میشه جمع خودش تو خترکد

  .دم می گره کمرم پشت دستامو و گم می ای خوبه

 دیدن با ناخودآگاه شناسم، می رو لعنتی سامئول اون و آویر فقط اونها بین که میشن، وارد نفر چند شدیم وارد که دری همون از

  به. پوشیدن ردا اونها که تفاوت این با ولی پوشیدم منم که همونایی از لباساشون. هاست اون بین دختر یه. میشه مشت دستم سامئول
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 و شکنه می رو سکوت بلوند مو دختر. میشه برقرار سکوت ای لحظه چند برای. ایستن می من نزدیکی در کنن، می حرکت سمتم

  .کنه می معرفی رو خودش

  .باشی ینآدر باید هم تو جولیام، من_

  .کنن می معرفی و خودشون یکی یکی و میان خودشون به بقیه جولیا بعد. دم می تکون و سرم

 می دست باهاش. هست االیژا که گه می و کنه می دراز سمتم به و دستش پرکالغی مشکی موهای و ورزیده هیکل با و بلند قد پسر

  .دم

 می دست هم اون به. کنه می متمایز چهرشو ایش سورمه موهای و چشما و متوسط قد. کنه می معرفی جورج و خودش بعدی پسر

   .کردن صحبت به میکنه شروع آویر اون بعد. دم

   .شدی آشنا قبال هم سامئول و من با خوب_

 هر ،این باش مواظب جولی_!  بزنی میتونی حرفم پس ـ میندازه باال ابرویی جولیا ؟ چیه شدیم جمع دورهم اینجا اینکه دلیل خوب ـ

   .خوبه نظر به بقیه با و لجه من با فقط آقا انگار گرچه. صورتت تو بزنه مشت میخواد میگی چی

   .بده ادامه آویرتو شوسامئول، خفه ـ میگم غلیظی اخم با

   .بشیم شاهزاده اصلی های محافظ که ببینیم آموزش تا داریم ماموریت ما که این شدیم جمع اینجا که اصلی دلیل خوب_

  ؟ برگشته پادشاه پسر مگه خوب ـ

   .کیه پادشاه پسر نمیدونه هم هیچکس که اینه ومشکل ، نه_

   .هست هم مشاورش که اصلیش محافظ جز به البته ـ میده تکون سری االیژا

  اس؟ شاهزاده اصلی محافظ کی خوب ـ

   ...کنیم فاش و راز این نمیتونیم باشیم که ما از کدوم هر نفره، شش ما از یکی اصلی محافظ میدونیم ولی نمیدونه کس هیچ_

   .میکشه گردنش روی بار چند رو اش اشاره انگشت سامئول

   .میره می بالفاصله بگه هرکی به رو رازش محافظ اگه_ 
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   .میجنگیم نفس آخرین تا راه این تو و اس شاهزاده از محافظت ما وظیفه که اینه مهم باشه، کی که میکنه فرقی چه_ 

   .میکنیم محافظت شاهزادمون از ما درسته_

 میکنم دراز رو دستم که منم نفر اخرین. میذارن دستش روی راستشون دست همه یکی یکی بعد میاره جلو رو راستش دست کف آویر

   .میذارم دستاشون روی و

  ...میکنیم محافظت شاهزادمون از ما_ 

   .جان پای تا:  میگن صدا یک

 راجبشون خوبی احساس. میشناسمشون که سالهاست که میکردم احساس ولی بودم جمعشون تو که بود ای دقیقه چند فقط که این با

 شه می برقرار سکوت دوباره. نمیاد خوشش من از هم اون و متقابله حس این کنم فکر و داره فرق قضیه سامئول مورد در ولی دارم

  شهری؟ کدوم از تو ین،آدر خوب _. میره بین از جولیا کردن سوال با که

  .ده می جواب من جای به و زنه می پوزخندی سامئول بگم چیزی خوام می تا

  .هستن کیا واقعیش مادر و پدر دونه نمی حتی اومده، اونجا از و بوده آدما بین اون_ 

... کنم می حس سوزشی دستم کف. گیرم می سمتش به و دستم کف و میارم باال و دستم ناخودآگاه دم، می دست از و کنترلم

 رد و جورج کمک دست سامئول. شده زمین پخش سامئول که اینه بینم می که چیزی تنها شده، دیر دیگه ولی گه می آویرچیزی

  .غره می دندوناش الی از. شه می بلند خودش و میکنه

  .آدرین باش تالفی منتظر_ 

  .ده می تکون بابایی برو معنی به رو دستش زنه؛ می صدا رو اسمش هک آویر جواب در. میره در سمت به و کنه می ما به رو پشتش

 پیدا سواالمو جواب کنم می سعی و میکنم آویر به رو. کنه می درگیر ذهنمو زیادی سواالی و شم می کردم که کاری متوجه تازه

  .کنم

  .زمین وبوندشک کسی که انگار شد؟ زمین پخش چرا پس... نرفتم هم نزدیکش حتی کردم؟ کار چی من ـ

  نداری؟ خبر هم هامون قدرت از تو یعنی ـ میگه؛ زیاد تعجب با و میشه گرد چشماش جولیا

  .گم می نچی تنها جوابش در
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  .برین تونین می حاال باشین، اینجا موقع همین فردا ها بچه خوب. جولیا دم می توضیح براش من_ 

 هام قدرت و اتفاق اون مورد در ازش وقتی. ریم می خوابگاهمون سمت آویر گفته به و اومدیم بیرون سالن از هم ما اونها، رفتن بعد

  .گه می و ده می تکون سری پرسم می

  .نبود درست اصال کارت ضمن در. وقته دیر االن نکن، عجله میشی متوجه فردا ها قدرت مورد در خوب_ 

  .کنم دور مسئله از ذهنمو کنم می سعی و دم می تکون سری

  کجاست؟ خوابگاهشون قیهب ـ

  .ما اتاق کنار_ 

  "ما؟" گم؛ می تعجب با

 باید کیه، کاترین بپرسی که این از قبل و. اتاق تویه کاترین و جولیا و اتاق یه توی سامئول و االیژا و جورج. یکیه تو و من اتاق بله،_ 

  .قصره ارشد محافظای از یکی اون که بگم

  .گم می اوهومی

  .گه می لب زیر اعدادی و گیره می رو در دستگیره آدرین

  .شه می باز قفل در کلید چرخیدن صدای همانند صدایی با در

 اون ـ پرسم؛ می ازش و کنم می اشاره در به. بنده می رو در و شه می وارد من بعد و شم می اتاق داخل من و میره کنار در جلوی از

  گفتی؟ چی برای رو اعداد

 شناسایی گیره، می قرار دستگیره رو دستت که وقتی ورودن رمز اعداد اون خوب ـ ده؛ می توضیح برام حوصله با و زنه می لبخندی

 پوف. تر دقیق خیلی اما ها انسان انگاری انگشت شبیه چیزی یه. بشی وارد میتونی و شه می باز در بگی درست و رمز اگه و میشی

 چی همه زود، خیلی باش مطمئن اینجایی، که نیس زیادی مدت _. دونم مین که هست زیادی چیزای انگار ـ. کشم می ای کالفه

  .دم می تکون سری. فهمی می رو

 بود اتاق انتهای که دیگه تخت متوجه بودم، اتاق داخل قبال که مدت همه اون. میوفته آویرایستاده، که جایی اتاق انتهای به نگاهم

  .گه می کنه نگاهم اینکه بدون شه، می خیره سقف به و میذاره سرش زیر رو دستاش و کنه می پرت تخت روی خودشو! بودم نشده
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  .باشی داشته کافی انرژی تا بخوابی بهتره پس داری، پیش در کاری پر روز فردا_ 

  .کشه می خودش درون به منو خواب دنیای بالفاصله و کشم می دراز تخت روی

 **** 

  .کنم می نگاه آویر نگران صورت به. گیره می قرار شونم رو ستید. نشینم می سرجا و شم می بلند سرعت به

 خوبم، ـ کنم؛ می پاک و عرقم از خیس صورت شدی؟ نمی بیدار کردم صدات هرچی چرا دیدی؟ می خواب خوبه؟ حالت آدرین_ 

  .شدم گرفتارش ماهه چند که کابوسی همون دیدم، خواب

  خوابی؟ چه ـ: گه می نم به رو. شم نمی متوجه که گه می لب زیر چیزی

 رو پات اینه بدون تونستی نمی طوریکه اجساد، از پر زمین و جنگیدن می که سربازایی از بود پر جا همه ـ کشم؛ می عمیقی نفس

 و بود بزرگی بسیار جنگ سوخته، های گوشت و خون متعفن بوی از پر جا همه. بری راه بگیره، قرار کسی ی شده بریده پای یا دست

 می رو تکراری کابوس این همش چرا شده؟ چم من. میومد کنار گوشه از نالشون صدای که هایی زخمی خون، و دود از پر اج همه

  بینی؟ می رو تصویر یه همیشه_  بینم؟

 ادرچ تو از بار یه مثال. بینم می اونو مختلف صحنه چند از من و جنگه همون جنگ انگار ولی کنه، می فرق مکانش وقتا بعضی نه، ـ

 .جنگ میدون وسط بار یه جنگی،

 از دست لعنتی خواب این چرا شده؟ چم من میدونی تو ـ پرسم؛ می ازش دوباره. کنه آرومم کنه می سعی و ذاره می دستم رو دستش

  .داره برنمی سرم

 حاضرشیم باید االن. دم می توضیح برات موقعش به هستن، واقعی ها خواب اون که بدون حد همین در االن دم، می توضیح برات_ 

  کنیم؟ چکار باید امروز ـ. پایین بریم تا

  .نکن عجله بگی بلدی همش میدی، توضیح برام تو هم چقدر ـ. میشی متوجه صبحانه بعد داری، عجله تو چقدر ـ. کرد ای خنده

  .شیم می خارج اتاق از و پوشیم رزمی لباس دست یک جفتمون و خندیم می

 می صبحونه دارم و نشستم نفره پنج گروه کنار االن و اومدم کنار اتفاقات با زود اینقدر که نیست عجیب کنم، می فکر خودم پیش

  !خورم
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  .ایستیم می شدم آشنا گروه با دیروز که تاالر همون بیرون صبحونه، بعد

  میگه؛ آرومی به گوشم در آویر بشه باز سوالی برای دهانم که اون از قبل

 بقیه چی هر باشه یادت. نزن حرف نشده ازت سوالی وقتی تا و بکن کنن می بقیه کاری هر فقط پادشاه، پیش ممیری داریم االن_ 

  .بده انجام دادن انجام

 تعظیم بهش بخوام که ندارم پادشاهتون به ای عالقه شما مثه من. کنم می بخوام هرکاری من گم می کنم، می براش کجی دهن

  .بنده می نقش رولبام بدجنسی لبخند حرفام بعد. بذارم احترام بهش حتی یا کنم

 و میریم جلو کمی. شیم می وارد خاصی نظم ،با شه می باز در بعد و شوند می وارد شاهزاده محافظین گه می که میاد داخل از صدایی

 . ایستیم می پادشاه تخت روی به رو

 تمرین قبل از انگار که هستن هماهنگ هم با حرکات انقدر. یدمم انجام رو کار همون منم ناخوداگاه میزنن، زانو پا یک روی همه

  .داشتیم

  .کنم می نگاه بهش و میارم باال باشه پادشاه باید که مردی محکم صدای با سرمو

 دنکر پیدا و محافظت شما وظیفه شدین، برگزیده شما کارما گفته به شدید، جمع اینجا این امروز دلیل، چه به که دونید می همتون_ 

 رو راستشون دست گروه. کنین مراقبت شاهزادتون از و نکنین فروگذاری اقدامی هیچ از راه این در که خوام می ازتون. شاهزادس

 می قسم میگن صدا یک و شه می روشن قرمزی دایره عالمت با اشون سینه قفسه چپ سمت کاردر این با کوبن، می سینشون

 نمی کردم سعی چی هر تقلیدکردم، حرکاتشون فقط. بکنم و کار این نتونستم من اما. کنیم محافظت شاهزاده از جان پای تا خوریم

 سر از نفسی شه، نمی متوجه کسی انگار ولی نداشتم گفتن به ای عالقه هم خودم! بودن دوخته بهم سوزن و نخ با دهنمو انگار شد

 از نشان این که انگار. شه می ظاهر هم من بدن روی نشان اون گفت لب زیر چیزی و گرفت دستمو آویر وقتی کشم می آسودگی

  !سوزش و درد احساس هیچ بدون ولی زنه می بیرون قلبم

  ...شه نمی متوجه کسی که آویره کار خاطر به شاید

 منم شه، می قفل من صورت روی نگاهش. اندازه می گذرایی نگاه محافظا تک تک چهره به و شه می بلند صندلیش روی از پادشاه

 . بگیرم و صورتم نگاهش از تونم نمی

 شه می باعث که هست چیزی کردم، تعظیم جلوش حتی و بشم نقشم بیخیال شد باعث که چیزی. داره وجود اون درمورد چیزی

  !نمیارم در سر ازش من که چیزی! چی دونم نمی. بشم جذب بهش ناخودآگاه
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  .بخونمش چشماش از تونم نمی که چیزی داره، دوجو نگاهش اعماق در چیزی گیره، می ازم چشماشو باالخره

  .شه نمی دور چشمام جلوی از پادشاه چهره ولی گذریم می در همون و ده می خروج اجازه پادشاه کمی بعد

 طره که بلندش مشکی موهای اون. کرده لونه بزرگیتوش غم انگار و درخشه می زیبایی آتش شعله توش که درشتش مشکی چشمای

 که اینه ی دهنده نشون که شه می دیده مرتبش و بلند ریش و موها درون سفیدی از هایی ورگه شده رها هاش ونهروش تا هاش

  .ده می خاصی ابهت بهش که مشکی عالی های چکمه و مشکی و قرمز سلطنتی ردای اون با. داره ای خوده و پنجاه معادل سنی

  .کنه می محو و تصویر اون آویر صدای

  گفتی؟ چیزی ـ

  .کنیم شروع و تمریناتمون باید امروز از پسر؟گفتم کجاس حواست_ 

  رو؟ تمریناتی چه ـ

  .دیم می ادامه راهمون به و میده نشون رو راست سمت راهروی دستش با آویر

 حد زا بیش که حست هر کال و هستی عصبانی یا خوشحالی یا ناراحتی حد از بیش وقتی که اومده پیش برات ،حتما گم می برات_

  ...توئه کنترل از خارج و اند ناخواسته که داریی رفتارایی بشه

  .دم می تکون سرمو

   ...بودم شناسی زیست کالس سر دانشگاه تو بار یه آره، ـ

  .کنه می تکمیل رو حرفش شه، می تموم حرفام وقتی گم، می براش رو ماجرا و

  .دارن متفاوتی های قدرت بندیشون دسته به توجه با و داره رو خودش خاص های قدرت سایرون تو کی هر خوب_ 

 مردم اون بعد کمه، خیلی جو جنگ یک برای مشخصا که دارن قدرت یک معموال روستایی و کشاورز مردم مثال آره _ بندی؟ دسته ـ

 های قدرت که پادشاه به تا داره ادامه همینطوری و باشن داشته میتونن خاص قدرت تا چهار تا سه که اشرافی خانواده و دو، که عادی

  دارن؟ قدرتی چه فهمن می کجا از خوب ـ. داره زیادی

  .داره راه قصر حیاط به که میرسیم ای شیشه و بزرگ در به میاییم پایین که ها پله از
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 زبون به وشتنن و برخواندن عالوه اونجا. میرن شما سرزمین مردم که ایه مدرسه همون که گفت میشه تقریبا "پاورتیرو" توی_ 

 مثه...دیگه کارای سری یه و شه می مشخص نیروهاشون همینطور و کنن دفاع خودشون از جوری چه که میدن یادشون خودمون

  .غیره و تیراندازی و زنی شمشیر و سواری واسب نیرو اون کنترل یادگیری

 ناراحت افکار و دم می پیشونیم به چینی. شکنم می و بینمون سکوت لحظه چند بعد. زنم می ای ضربه پام جلوی سنگ به ناراحتی با

  .میارم زبون به و کنندم

  .بگیرم یاد الفبا و وجبی نیم های بچه پیش برم باید سنم این با من یعنی ـ

 هایی قدرت چه که بفهمی باید شدی، بزرگ ناشناخته سرزمین توی تو. نیست ای چاره _ کنه؛ می اضافه ناراحتی با و کشه می آهی

  .شم می خیره بهش آویر خنده صدای با. دم می سر شلوارم جیب تو دستمو نه؟ مگه اری،د

  .شه می درست آدرین، نخور حرص_  خندی؟ می تو میخورم حرص دارم من ـ

  .لعنتی بگیرم، یاد سایرونی الفبا بشینم بچه مشت یه پیش برم باید سن سال بیست با شه؟ می درست جوری چه ـ

  .ده می گره پشتش رو دستش و کنه می کم و بینمون فاصله

 باید رو ها آموزش این تموم تو که اینه بد خبر ولی ها بچه پیش بری نیس الزم که اینه خوش خبر خوب دارم؛ خبر تا دو خوب_

  .بگیری یاد ماه ده از کمتر

  .شه می ظاهر بامل گوشه لبخندی کنم تحمل رو کن خرد اعصاب و غرغرو بچه مشت یه نیستم مجبور اینکه از

  بده؟ یاد بهم رو اینا میخواد کی خوب ـ

 به دستی. بده یاد رو ها سالح با کار بهت آالیژاقراره مثال. برترینن کارشون تو محافظا از کدوم هر دونی، می که همونجور خوب_ 

  .بگو برام قدرتاشون و محافظا موردبقیه در ـ: گم می و کشم می موهام

  ...بگم برات تا یم،بزن قدم کمی بیا_ 

  .زنم می دید رو قصر حیاط کنم می گوش حرفاش به که همینطور و میشم قدم هم باهاش

  .بهترینه شک بدون اون داره، قرار آالیژا همشون راس در و عالین سالح با کار تو محافظا همه خوب_ 
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 دو ارتفاع در رنگ ای نقره و مربع شکل به بزرگ لیخا تو مکعب تا دو داره؛ قرار مستطیل شکل به بزرگی استخر قصر حیاط وسط

 می ها مکعب مورد در آویر از وقتی. ریزه می استخر داخل نواری صورت به اون های کناره از آب که داره، قرار استخر روی از متری

 یا حیاط. درخشن می مختلفی های رنگ به هم شب در. کنن می کار جادو با و دارن نام ای نقره فواره ها مکعب اون ـ:  میگه پرسم

 کم هم رو بقیه های قدرت _. نداره وجود عادی دنیای در اصال کنم فکر و ندیدم حاال تا که درختانی و گیاه از پر قصر باغ بگم بهتر

  .فهمی می کم

  .گفتی رو رزمی های مهارت فقط نگفتی؟ هم رو آالیژا قدرت تو ولی ـ

  .بپرسی خودش از بهتره خوب_ 

 جفتمون با و رسه می بهمون و کنه می تر تند و قدماش. میاد ما سمت به که بینمش می و میگردم بر کنه، می اشاره سرم پشت به

  .دیم می رو جوابش هم ما و کنه می سالم

  .کنیم شروع بیایین خوب،_ 

  نیستی؟ بلد تو مگه ـ. کنم می نگاه بهش تعجب با

 .تمرینی یار عنوان به. کنارتم آموزشی مراحل تموم توی من بگم، رفت یادم اینو_ 

  .دادم بروز و خوشحالیم نه و گفتم چیزی بهش نه ولی شدم خوشحال موند می پیشم آویر که این از

 میتونن نفری صد سی حدود که مستطیلی بزرگ زمین. شیم می تمرین زمین وارد. کنیم شروع تا تمرین زمین به بریم خوب_

  !کنن تمرین راحتی به داخلش

  .هاست سالح با آشنایی مرحله اولین_: گه می مربیم عنوان به آالیژا

  ...میشناسم و بیشترشون. کنه می اشاره میزه رو که هایی سالح به

   .نیستن معمولی های سالح اینا بگم باید ضمن در...و خنجر ، متوسط و بلند و کوتاه شمشیر دوبل، کمان تیرکمان،_ 

   .میده نشون همب و میکنه انتخاب شمشیری

  داره؟ فرقی چه ـ

   .میکنه وارد خیالی دشمن به ضرباتی و میده تکون رو شمشیرش
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   میگه بهم و میذاره غالف داخل رو شمشیرش. شم می فرقشون متوجه میده تکون رو شمشیرش وقتی

  ؟ شدی متوجه رو فرقش خوب_

  .نقصش بی و نظیر بی فوالدی تیغه و بود سالح باالی کارایی و قدرت اصلی فرق. دم می تکون سری

  .مهمه هم هامون قدرت یادگیری ولی داره زیادی اهمیت ها سالح این با کار خوب_ 

  ؟ چیه تو نیروی خوب ـ

  .دارم رو باد نیروی گیری کار به و جایی جابه و آتش قدرت من_

  .ده یآموزشم بهم و گرفتنش دست در صحیح طرز و ده می دستم به و متوسطی شمشیر

 بگیری، آروم و شل خیلی هم اگه گرفتی، دستت تو رو پرنده یک کن فکر نگیرش، محکم خیلی نگیر، سفت خیلی اینطوری نه_ 

  .ره می دستت از پرنده

  .کنم می حلقه شمشیر دور دستامو آروم و کنم می گوش حرفاش به

 over ) هند اور (back hand)هند بک_.  کن هتوج ره می آویر که حرکاتی و گم می من که حرفایی به حاال خوبه،_ 

hand)تراست(trust)بک ورهد ا  

 (over head back hand)هند 

  .کنم می دقت میگفت آالیژا که کلماتی و آویر حرکات به

  .گیرم می هوا تو رو کنه می پرت طرفم به که چوبی شمشیر. کن شروع بگیری، یاد باید که ضرباتی این_ 

  .ایستم می آویر روی به رو

 فاصله با دیگه پای و جلو به پات یک ،درحالیکه جلو به شمشیر سریع ضربه به تراست. کنیم می تمرین رو "تراست" ضربه اولین_ 

 حرکت و کنه می نگاهم رضایت با کنه می اصالح و حرکاتم اون و دم می انجامش که مرتبه چندین از بعد. باشه عقب به زیادی

  .ده می آموزش رو بعدی

  .گن می "کات ساید" رو پهلو از ضربه_ 
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 به رو پایین از شمشیر ضربه( اورهند ضربه یه بعدی حرکت برای. دم می انجام مرتبه چندین و ده می انجام رو حرکات آویر دوباره

 طوری رو شمشیر باید شمشیرزنی استایل این برای. دم می انجام رو ساید هند بک ضربه تمرین آخرین برای. دم می انجام رو)  باال

  . کنه حرکت جلو به رو بازو و جلو به رو دست پشت که میگرفتم دست در

 چوبی شمشیر. ره می و کنه می خدافظی ازمون آالیژا. کشیم می تمرین از دست دم، می انجام درستی به رو حرکت آخرین که وقتی

 که کنم می حس. کنم می نگاه غروب سرخ آسمون به. ذارم می سرم زیر دستامو. کشم می دراز زمین کف و ذارم می جاش سر رو

  .کشه می دراز کنارم آویر

  .نباشی خسته بود، خوب کارت_ 

  .دم می تکیه دستم به سرمو و چرخم می طرفش به

  .نبود خوب خیلی نه، ـ

  .نباش ناامید. گرفتی یاد که ساعته چند فقط. شه می خوب تمرین با_ 

  .ریم می خوابگاهمون سمت به هم با. بشم بلند کنه می کمک و تکونه می لباساشو خاک و گه می رو اینا شه، می بلند که همینطور

 وارد نذاشته، بالشت رو سرمو که شدم خسته اینقدر. بگیرم درد بدن کمتر شه می باعث آویر گفته به گیرم، می گرم آب دوش یه

  .شم می خواب دنیای

 *** 

 بهش کرد قبول رو تو حاال آفرین...بکش نفس معمولی و باش آروم...سرش رو بذار رو دستت شو کنزدی بهش آروم حاال خوبه،_

   ...بگو و رمز کلمه

  هست؟ اجازه آذرخش ـ

  .شم می سوارش و ذارم می مشکی اسب رکاب رو پامو آرومی به. ده می تکون سرشو آذرخش

  .بیارم یادم به رو آویر حرفای همه کنم می سعی

  .حرکته در بلک نام به اسبش با کنارم آویر. ره می چهارنعل و یورتمه بعد و آرومی به اول میوفته، راه آرومی به آذرخش

  .کنه پرواز آذرخش بده، اجازه حاال ـ
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  پسر؟ ای آماده آذرخش ـ

 به نسبت زیادی تفاعار در... بعد کمی. کنه می باز و هاش بال و ده می تکون سرشو حالی خوش با آذرخش گم، می رو این وقتی

  .پروازیم حال در زمین

   ...کنم می فکر گذاشتم سر پشت که اتفاقاتی به و بندم می و چشمام

   ...و سواری اسب و شمشیر و کمان با اندازی تیر گیری یاد مداوم، تمرینات

  .گه می اسبش به که شنوم می و آویر صدای

  .خوب پسر پایین برو ـ

. ایستم می آویر کنار و شم می پیاده اسب از. میاد فرود کردیم شروع که جایی همون آرومی به آذرخش و مکن می رو کار همین منم

  .بوده عالی پیشرفتت هفته دو این تو آدرین، بود، عالی ـ

  .ببریم داخل رو هامون اسب تا کنه، می باز و اسطبل در آویر. میان راه کنارمون بلک و آذرخش

  .گیرمش می هوا رو سیب میکنه، پرت سمتم به رو یکیش. میاره سیب تا دو در کنار کیسه از آویر

  .داره دوست خیلی بده، سیب بهش_ 

  .ده می بلک به رو دیگه سیب آویر. شه می خوردن مشغول و کشه می خوشحالی از ای شیهه. اندازم می آذرخش طرف به رو سیب

  .بدم سیب بهش شه می بازم ـ

  .کشه می بلک بدن به یدست و کنه می ای خنده

  !پرواز به برسه چه بره، راه نتونه و کنه پیدا وزن اضافه میشه باعث بیشتر، دونه یه روزی ـ

 که بخوره اضافه سیب یه اگه گه؛ می که ،انگار شه می خندمون باعث کارش این میاره، در مانندی خرخر صدای خودش از آذرخش

  .کنه پرواز میتونه قبل خوبی همون به هنوزم و شه نمی چیزی

  .گم می آویر به. شیم می خارج اصطبل از

  !بشی سوارش تونی نمی نده، اجازه بهت و نگی و مخصوصشون رمز بهش تا! عجیبین اسبای خیلی ـ
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  .کنه استفاده ازشون و شه سوارشون نتونه کسی هر که شه می باعث اینطوری ـ

  ؟میشه چی شه، سوارشون بخواد زور به کسی اگه ـ

  .بیوفته زمین به سوارکار که میره یورتمه و پره می پایین باال و میخوره تکون اینقدر_ 

  .گه می که خونه می چشمام تو از سوالمو انگار کنم، می نگاهی بهش

  .بگی و رمز نیس الزم بعدی دفعات بشی سوارش که بده اجازه بار یه بهت وقتی ـ

  !جالب چه ـ

  .ده می تکون تایید معنی به سرشو

 اسب این -. گه می بینه می صورتم تو که رو تعجب. کنن می انتخاب رو صاحبشون خودشون ها اسب از کدوم هر اینکه تر جالب ـ

 محافظان شد قرار وقتی. میان خودشون باشه احتیاج اسب به وقت هر کنن، می زندگی بزرگی دشت توی و نیستن معمولی ها

 آذرخش پس ـ. میرن ها محافظ از یکی سمت به کدوم هر و شده قصر وارد جدید اسب شش نبین می بشن، جمع دورهم شاهزاده

  .نیومد جلو و موند کناری ولی بود اونجا هم آذرخش ـ! چی؟

   

  .شیم می قصر وارد و میریم باال قصر حیاط های پله از

  .هستن اونجا محافظا بقیه. ریم می خوری ناهار سالن سمت به

  .نشینم می و کشم می عقب رو صندلی سالم، بعد. کنیم می حرکت سمتشون به

 عالقم مورد غذای خوردن مشغول لذت با و کشم می بشقابم داخل سبزیجات و گوشت خوراک از مقداری. نشینه می من کنار آویر

  .دم می گوش ها بچه حرفای به هم همینطور. شم می

 از ای تکه چنگال با. نیستین بچه پسر ،دیگه سالتونه بیست ها شما مثال ،بدین ادامه وضع این به خواین می کی تا دونم نمی- 

  .برم می فرو دهانم داخل و جدا رو گوشت

  لجباز مغرور، هستن، هم مثل دقیقا تا دو این کنی، می تلف رو وقتت داری جولیا،_ 
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  .کنی می حبتص اونها مورد در داری االن که نمیارن مبارک روی به اصال آقایون! دنده یک...

  .کنن حل رو موضوع این خودشون بهتره_ 

  .شم می منظورشون متوجه جولیا حرف با که میگن رو کی بپرسم خوام می

  .زنیم می حرف موردشون در داریم که نگرفت خودش به اصال آدرین، مثله دقیقا هم سامئول_ 

 از من بشین، بیخیال رو موضوع این بهتره ـ دم؛ می جواب. شه می کور اشتهام کامال کنم، می رها بشقاب داخل و چنگالم و کارد

  .راضیم وضع این

  .نشینه می جولیا صورت رو اخمی

  .دارن اتحاد و همبستگی هم با همه این دشمنامون وقتی باشه، دعوا و جنگ محافظا بین که نیست درست این_ 

  .شد باعث و کرد شروع خودش اون نداشتم، کاری اون با من ـ

 و پادشاه برای و جونمون حاضریم ما. داریم مشکل هم با که نیست معنی این به ولی هستیم تاریکی جبهه تو ما که درسته_ 

  .کنیم فدا کشورمون

  .باشیم متحد باید ما درسته، _: گه می آالیژا از طرفداری به هم جورج

  :گه می و گیره می و دستم بود؛ خوردن مشغول همچنان حاال تا که آویر. شه می مانعم دستی که شم بلند میز سر از خواستم

  .بشین آدرین، ـ

  .پوشونه می و صورتم اخمی ناخودآگاه. کنم می گره سینم رو و دستام نشینم؛ می

  .سامئول دنبال برین شما ـ

  .رن می و میشن بلند جولیا و جورج آویر، حرف این با

   ...آشتی اون با نمیخوام من ولی ـ

  .باشیم داشته مشکل خودمون بین بخواییم که نیستیم موقعیتی تو االن ما بیا، کوتاه تو آدرین،_ ذاره می نصفه رفموح آالیژا
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  بشی؟ پشیمون بعد و بدی انجام اونو تو و بده انجام که گفتم چیزی بهت حاال تا من. کن آشتی باهاش من خاطر به ـ

 و ها حرف به کامال من ولی عجیبه باورش دم، می تکون سری. ببینه و حرفاش یرتاث خواد می که انگار کنه، می چشمام به نگاهی

  .دارم اعتماد کاراش

 و دیم می دست سامئول با. میشم بلند صندلی رو از پام، به آویر ضربه با. میان ها بچه و سامئول موقع همین. آویر تو خاطر به فقط ـ

  .شیم می خیره مه چشمای تو و جدا هم از. کنیم می بغل همدیگرو

 منم میگم، بهش نگاهم با منم. کنم می و کار اون هم باز بیاد پیش دوباره موقع هر ولی بسه آتش معنی به این گه می چشماش با

  .رسم می خدمتت به بپرونی مزه هم باز اگه و نبخشیدمت

 کنم می بهونه رو خستگی دادم، دست از مواشتها کامال که من ولی. شن می غذا خوردن مشغول و نشینن می میز سر دوباره همگی

  .میشم خارج جمعشون از و

  .کنم می اندازی تیر سیبل طرف به و دارم می بر رو دوبل کمان. کنم می عوض تمرین زمین سمت به و راهم

 شلیک هدف به و شمک می و کمان زه میذارم، کمان زه داخل رو تیر. دارم برمی کردم آویزون کمرم پشت به که تیردانی از رو تیری

 وسط درست تیر "شد؟ می چی کردم، می زندگی عادی مردم بین اخرعمر تا اگه "... میاره هجوم ذهنم به مختلفی افکار. کنم می

 هم جولیا و جورج... باشه نمیتونه اون نه آالیژا؟ باشه؟ میتونه کی شاهزاده یعنی". دارم برمی رو بعدی تیر. خوره می هدف

  ...همینطور

   ..."مونن می سامئول و آویر طفق

   !"نکرده زندگی عادی مردم بین اصال که اون ولی... زیاده باشه سامئول اینکه احتمال"...بعدی تیر

 نزدیک و سایرون توی و نفرستاده عادی مردم بین و پسرش اون که شنیدم پادشاه نزدیکان از یکی از".میاد یادم آالیژا حرفای

  !وزیر پسر جز، نیس کسی شاهزاده اون پس. تر نزدیک وزیر از یکس چه. داشته نگه خودش

  .بردارم ای دیگه تیر تا گردونم برمی دستمو

 .شدن تموم تیرها همه نکن تالش ـ

  .ایستاده سرم پشت درست گردونم، برمی طرفش به سرمو
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  .شاهزادس کی بدونم کنم فکر ـ

  .باشه سامئول کنم فکر ـ "کیه؟ شاهزاده نظرت به خوب": میگه آرومی یصدا با و نبازه رو خودش کنه می سعی پره، می رنگش

  :گه می و خنده می آویر

  .اونه گی می کجا از ـ

  .سایرونه همین تو پادشاه پسر که شنیده گه می هم آالیژا. وزیره پسر با رفتار از تر نزدیک خیلی باهاش پادشاه رفتار ـ

  .اندازه می باال ای شونه

  .کنه می معلوم رو چی همه زمان گذر دونه، می چه کسی ـ

  .کنه می اشاره ها سیبل طرف به

  .خورده هدف وسط به ها تیر همه ها، شدی خوبی خیلی انداز تیر ـ

  .ریم می قصر سمت به آویر با و میذارم سرجاش و کمون تیر

  لیانا

 هم رو چرمی زره و پوشم می رو ای پارچه های لباس بندم، می اسبی دم محکم روبانی با پشت از هارو اون موهام کردن شونه از بعد

 رو کمانم تیر کنم، می پنهان چکمم درون رو کوچک خنجری بندم، می هام مچ دور به رو ای پارچه های بند مچ پوشم، می روش از

 به اومدنم از هفته دو. کشه می طول دقیقه سه رفته هم روی کارها این ی همه دم می قرار مخصوصش جای در پشتم در هم

 های توانایی به حدودی تا طور همین و شدم مسلط کامال سوارکاری و رزمی های مهارت به هفته دو این تو گذره، می سایرون

 دنبال برم که وقتشه االن و شدم ولی بشم هستم االن که اینی به تبدیل هفته دو عرض در بتونم که نداشتم باور. دارم که عجیبی

 ایستادند دیگه محافظ پنج و ملکه که جایی به و شم می قصر حیاط ی محوطه وارد و میام بیرون کاخ از سریع هایی قدم با. اسبم

  . کنم می ملکه به تعظیمی سر با و رم می

  .نیست کامل تو بدون محافظان ردیف برگرد ما پیش و کن پیدا رو اسبت تر سریع_ 

 احساس من جانب از که مغروره مردی کارن. شده بیشتر کارن منو شخصیه خصومت هفته دو این تو شم، می کارن پوزخند متوجه

  . بود بهترین محافظین بین در کارن من اومدن از قبل فهمیدم که جایی تا کرده، خطر
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 قصر از ولا. یارم می در تاخت به رو اسب ملکه به دوباره تعظیمی از بعد و شم می سوار یاره، می خودش همراه به رو اسبی سربازی

 این نامگذاری دلیل. گیرم می پیش در رو شه می ختم کاج همیشه های جنگل به که خاکی ای جاده و شم می خارج شهر از بعد و

 . کنه نمی رشد اون در کاج از غیر درختی هیچ که اینه نام این به جنگل

 رو افسار. رسم می کاج همیشه های جنگل به کنه می خوش جا آسمون از نقطه باالترین در خورشید و رسه می نیمه به روز وقتی

 می نظر از رو هستند کاج تماما که رو جنگل درختان و کنم می پاک رو پیشونیم عرق آستینم با دارم، می نگه رو اسب و کشم می

 می رودخونه یک تر دور متر چند ولی گذشته چقدر دونم نمی. شم می جنگل وارد و یارم می در تاخت به رو اسب دوباره. گذرونم

 تو از. دم می خودم به قوسی کشو و کنم می باز هم از دستهامو شم، می پیاده اسب از و شده نزدیک رودخونه به آرامی به بینم؛

 به یکسره جارو این تا قصر از شده تشنش هم بسته زبون حیوون ،این یارم می بیرون اش دوباره کردن پر برای رو ام قمقمه خورجین

 داخل رو ام قمقمه کشم، می سرش به دستی زنمو می لبخندی. کنه می خوردن آب به شروع و خونه رود سمت یاد ،می اومده تاخت

 صدا محل به دقیق چشم ی گوشه با و چرخونم می راست به کمی رو سرم. میاد چوبی شکستن صدای که شه پر تا گیرم می آب

  نگاه

 . نشدم چیزی متوجه که کنم می نمودوا طوری و گردونم می بر رو سرم دوباره کنم می

 هام قدرت از یکی که من برای ولی بشنوه کسی که نبود بلند قدر اون صداش. شنوم می رو کشه می که ای آسوده نفس صدای

 . شنیدنه قابل قویه العاده فوق شنوایی

 که درختی پشت ی صحنه ثانیه صدم چند عرض در. دم می قرار خورجین داخل رو قمقمه و شم می بلند جام از شه، می پر قمقمه

. هستم بودم گرفته نظر در که جایی همون در بعد ای لحظه و گیرم می نظر در رو شده قایم نزدیکش های بوته بین در فرد اون

 ارمی می بیرون رو خنجرم صدایی ترین کوچک ،بدون گرده می دنبالم به راست چپو در و یاد می بیرون بود ها بوته بین در که فردی

 رو خنجرم و چرخونم می پشتش به رو چپش دست چسبونم می داره قرار مقابلش در که درختی به رو اون مناسب فرصت یک در و

  .دم می قرار شاهرگش رو درست

  کنی؟ می تعقیبم چرا هستی؟ کی_ 

  . سبز چشمانی و برنزه پوستی با قد بلند و ساله 17 حدودا پسری تعقیبمه، در شدم جنگل وارد که وقتی از آخه

  .بگم تا کنین ولم شکست دستم_ 

  .گم می و دم می فشارش درخت به بیشتر
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  .کنم نمی ولت نزنی حرف تا بزن حرف باش زود_ 

  .پیچونم می رو دستش بیشتر و

  .نداشتم رو شما به رسوندن آسیب قصد نیکوالسه اسمم دستم، آخ آخ_ 

 اگه همینه، هامم قدرت از دیگه یکی. گه می دروغ داره که کنم نمی حس طور همین و کنم نمی حس جانبش از رو خطری هیچ

 می رها هم رو دستش و دارم می بر گردنش رو از رو خنجرم. شم می متوجه حس این با بگه دروغ بهم کسی یا کنه تهدیدم خطری

   ایستم می سینه به دست و ذارم می جاش سر دوباره رو خنجرم. ماله می رو دستش و کنه می من سمت روشو کنم،

  .بودی دنبالم چرا بگو_ 

 اسبتون دنبال بیاید قراره شما که فهمیدم ،وقتی باشم مبارز یک خواستم می همیشه من. لیانا محافظ نداشتم بدی قصد کنین باور_ 

  . دونستم آرزوم به رسیدن برای فرصت یک رو این

  .بشم خارج قصر از قراره فهمیدی کجا از_ 

  . بار حمل قسمت تو کنه، می کار قصر تو من پدر_ 

  . ندارن رو کاخ اصلیه های قسمت به اومدن حق بار حمل کارگرای ولی بار؟ حمل_ 

  .بود شده موضوع این متوجه اتفاقی پدرم و بود کرده احضار رو پدرم محافظا از یکی راستش_ 

 و شدم سوارش و رفتم اسبم بسمت اون به توجه بی. نکردم احساس جانبش از رو دروغی هیچ کردم، نگاش شده ریز چشمایی با

  . گرفت قرار راهم جلوی نیکوالس که بیارم در حرکتش به خواستم

  .آرزومه ترین بزرگ این لیانا محافظ کنم می خواهش_ 

  .برگردم تا کنی صبر باید بکنم کاری تونم نمی فعال_ 

  .بیام همراهتون خوام می من ولی چی؟_ 

  .نیستی بلد مبارزه که توام بخوریم بر تاریکی های نیرو به ممکنه هش نمی_ 

  .ندید چه و بدید اجازه چه یام، می و بیام شما همراه خوام می من ولی_ 
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  :گفتم همین برا بود تر امن براش موند می پیشم اگه و یومد می دنبالم مطمئنا کنم می حس رو جدیش عزم و بزرگ اراده

 و بدی گوش حرفام به همیشه باید که این دوم شی، نمی دور من از وقت هیچ که این اول شرط سه با ولی دم می اجازه بهت_ 

  قبوله؟ ندی انجام کاری من ی اجازه بدون که این سوم

  .زنه می شادی از برقی نیکوالس سبزرنگ چشمان

  .قبوله شد عالی خیلی وای_

 می جنگل اعماق به بیشتر و افتیم می راه دو هر شه می اسبش سوار که این بعد و کنه می صدا داره نام جرج که رو اسبش بعد و

 که جغدی صدای کرده، روشن رو جنگل کمی کامل نیمه ماه گیره، می بر در رو جنگل مه و ره می تاریکی به رو هوا کم کم. ریم

   :پرسه می و شه می پیاده هم نیکوالس م؛ش می پیاده و دارم می نگه رو اسب. رسه می گوش به است شبانه شکار برای آماده

  مونیم؟ می جا این رو امشب_ 

 به هم نیکوالس. کنم می دارن قرار زمین روی که هایی چوب آوری جمع به شروع و دم می تکون حرفش تایید ی نشانه به سری

 می داره قرار آتیش نزدیکی که گیسن تخته روی. کنیم می روشن آتیشی هیزم ای کافی مقدار کردن جمع از بعد و یاد می کمکم

 روزی یاد. زنم می زل آتیش به و زنم می گره بهم ،دستهامو دم می قرار هام زانو روی هامو آرنج و شم می خم جلو به کمی شینم،

 می هام لب مهمون لبخندی روز اون آوری یاد از بودیم، کرده درست این مثل درست آتیش یه و کوه بودیم رفته پدرم با که افتم می

 نیکوالس بسمت رو یکی و یارم می بیرون ای کلوچه کیک تا دو آوردم همراهم به که کیفی از و یام می بیرون خوبم خاطرات از. شه

 گوش به گرگ زوزه به شبیه ای زوزه ناک خوف و بلند صدای ناگهان کنه، می خوردن به شروع و گیره می هوا تو که کنم می پرت

 می سعی نیکوالس که برم صدا بسمت خوام می ایستیم، می و شیم می بلند جامون از دو هر. درگیری ایصد بندش پشت و رسه می

  .بشه مانعم کنه

  .بود نما انسان های گرگ ی زوزه صدای نرید محافظ نه_

  .برگرد جا همین از ترسیدی اگه هم تو خبره چه ببینم برم باید من ولی_ 

 های گرگ مورد در جک از قبال. شه می اضافه ها صدا به هم انسان فریاد صدای کنم، می صداها بسمت دویدن به شروع بعد و

 می بین از رو بشه شون قلمرو وارد که چیزی هر کسو هر که هستند خشنی و عظیم موجودات اونها گفت می جک شنیدم، نما انسان

 هارو بوته و شم می قایم ها بوته بین رسم، می هستن ها اصد سرو که جایی به. شدیم اونا قلمرو وارد هم ما زیاد احتمال به و برن

  می رو نما انسان گرگ یک. جنگند می تاریکی های سرباز از تا چند با دارند نما انسان گرگ تا پنج بینم می که زنم می کنار کمی
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 دوتاشون جز به تاریکی زانسربا تمام. رسه می گوش به خرخرش صدای چون نمرده ولی افتاده زمین روی و شده زخمی که بینم

 اونها از یکی شن، می جمع زخمیشون همنوع دور نما انسان گرگ تا پنج. دن می ترجیح قرار بر رو فرار هم دو اون و شن می کشته

 گرگ زبان که بود گفته جک یاد، می بند ریزیش خون و زنه می لیس سیاهش و بزرگ زبان با بار چند رو دیده آسیب گرگ زخم

 وای ده، می لومون و کنه می ای عطسه نشسته من کنار که نیکوالس حین همین در. داره کنندگی انعقاد خاصیت نما انانس های

  .بشه تونست نمی این از بهتر دیگه شد عالی پسر

  .بود کردن عطسه وقته چه االن آخه_ 

  .دارم حساسیت گیاها این به من خب_ 

  گی؟ می اینو االن_ 

  .بگم که نپرسیدید خب_ 

  . بیرون بیا زود هستی کی هر: گفت ترسناکی و زمخت صدای با تره بزرگ بقیه از که ها گرگ از یکی

 قصد که من ولی ده، می تکون نه معنی به سری ترس با و گیره می رو چپم دست ساعد نیکوالس که بیرون برم و شم بلند خوام می

 به چسبیده هم نیکوالس و یام می ها بوته بیرون به و شم می بلند نداشتم رو اوضاع شدن بدتر نتیجه در و ها اون کردن خشمگین

 . چرخن می دورمون به و کنن می امون دوره ها گرگ. یاد می دنبالم من

 نفسش که بدی بوی بخاطر کشه، می بو رو من سیاهش و بزرگ دماغ با و یاد می من سمت به بقیست از تر بزرگ که گرگی همون

 تاریکی های نیرو از تا دو شما _: گه می زمختش صدای همون با بگیره فاصله که این بدون گردونم، می بر چپ به رو سرم ده می

  .کنم می حس درت زیادی نور نیروی نیستین،

  .نیستیم تاریکی از ما درسته_ 

 سنگ دزدیدن برای اگه ولی ندارن، کاری ما با هم ها اون چون نداریم کاری نور به معموال ما باشی، گروه کدوم از کنه نمی فرقی_ 

  .مرگه جزاشون بیان جا این به قدرت های

  .نیستیم جا این قدرت های سنگ خاطر به ما ولی_ 

  .شدید ما قلمرو وارد چی برای پس: غرید بلند صدای با

  .کنم می حس شما قلمرو در رو اسبم و هستم نور ششم محافظ من. اینجام اسبم دنبال به_ 
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  .بدین ادامه راهتون به دیم می اجازه بهت بکنی کارو این اگه بدی، انرژی بهش بتونی باید پس جدا؟_ 

 تر باال زمختش بازوی روی رو دستم و رم می زخمی گرگ سمت به. نکردم حس رو دروغی و حیله هیچ چون گفت می راست داشت

 رو شه می ایجاد اون بازوی و من دست تماس محل در که ینور بعد و کنم می تمرکز و بندم می رو چشمانم دم، می قرار زخمش از

 و شم می بلند کنم، می باز چشمامو شه، می محو کامال آخر در و شه می کم نور شدت از کم کم. کنم می حس هم بسته چشمان با

 دسته سر ظاهرا هک بزرگ گرگ. شه بلند جاش از کنه می سعی و کنه می باز چشماشو آرومی به زخمی گرگ ایستم؛ می عقب کمی

  .برن می خود همراه و کنن می بلند رو زخمی گرگ دو، اون و کنه می اشاره ها گرگ از دوتا به بقیست

  .میایم شما همراه هم ما بدید ادامه راهتون به تونید می خب بسیار_ 

  .نبود این ما قرار ولی_ 

  .بچه نداریم اریقر هیچ تو با ما:  غره می صورتش رو و ره می نیکوالس بسمت گرگ

  .خشونتی هیچ بدون ولی کردم قبول من و بستی من با رو قرارت تو خب بسیار: گم می و گیرم می قرار اون و نیکوالس بین

 رسیم می جنگل انتهای به تقریبا میش و گرگ در. میان همراهمون هامون اسب روی به ما شدن سوار از بعد و کشه می عقب گرگ

 که همونیه ،احتماال نشنیدم رو اسب این ی شیهه صدای حاال تا که این با آشناست برام که شنویم می رو اسبی ی شیهه صدای که

 اسیر قصد تاریکی سرباز تا چند که بینم می رسیم می یاد می صداش که جایی به وقتی. شناسم می رو صداش همین برا دنبالشم

  . دارن نگهش تونن مین ولی انداختن گردنش دور به طناب سه و دارن رو کردنش

  .گردیم می بر دیگه ما اسبت از هم اون_ 

  .کنیم کمک بهش باید ماام کرد کمک ها ما از یکی به اون قربان: ها گرگ از دیگه یکی

  :گه می آخر در کنه می فکر داره که انگار کنه می باریک چشماشو دسته سر گرگ

  باشه

  .بمون جا همین تو_  گم می نیکوالس به رو دنبالش، به هم دیگه گرگ دو و تاریکی سربازای بسمت بره می یورش و

 .رم می ها گرگ کمک به و یارم می در حرکت به رو اسب بعد و
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 از. کنن می فرار و کشن می مبارزه از دست شن نمی ما حریف بینن می که جنگیدن کمی از بعد و کشه نمی طول زیاد خوشبختانه

 کنم، نگاش دقیق کردم فرصت تازه. میاد من سمت به هم اون میرم، خودم اسب سمت به و شم می پیاده هستم سوارش که اسبی

 . بدنش رنگ هم هایی یال و دم و رنگ کم بنفش رنگ به بالدار اسب یک

 خندیلب. کشه می زمین روی بار چند رو جلوش پاهای از یکی و کنه می پایین و باال رو سرش گیریم می قرار هم روی به رو وقتی

 دور از و یارم می باال هارو طناب رسونم می ها طناب به و لغزونم می گردنش روی رو دستم گیرم می دستام بین رو سرش و زنم می

  .کنم می خارج گردنش

  .پاست تندر تو اسم بعد به حاال از_ 

  .دوزم می ها گرگ به رو نگاهم

  .کمکمتون بابت ممنون_ 

  .بود کردی نوعمون هم به که کمکی جبران واسه فقط_ 

 جا این تا که اسبی افسار و یاد می جلو نیکوالس. گردن می بر جنگل به دوباره دیگه گرگ دو و خودش حرف این گفتن از بعد

  .گیره می بدست رو آوردتم

  کنیم؟ کار چی این با حاال قشنگی، اسب چه واو_ 

  .دم می نیکوالس به و یارم می در رو زینش افسارو و لوج رم می آورده، جا این تا رو من که بود اسبی به منظورش

  .آزادی اسب یه دیگه تو بعد به این از آوردیم جا این تا که رفیق ممنون_ 

 پا تندر به و گیرم می نیکوالس از رو افسار و زین. شه می دور ما از تاخت با و کشه می ای شیهه اون و زنم می پشتش به ای ضربه

  می سوارش آرومی به بعد و بندم می

  .گیره می قرار کنارم جک بر سوار هم نیکوالس یارم می در حرکت به شکمش به پا ی ضربه با پارو تندر شم،

  محافظ؟ ریم می کجا االن_ 

  .قصر به گردیم می بر_ 

  .دوزم می رو روبه به و گیرم می رو نگاهم حتمیه بارون بارش میندازم، شده گرفتار تیره های ابر دستان در که آسمون به نگاهی
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  .شیم خارج جنگل از بگیره بارون که این از قبل باید_ 

  .گیریم می پیش در رو جنگل از خروج راه سرعت با دو هر و کنه می تایید رو حرفم نیکوالس

  محافظ؟_

  .دم می رو جوابش بگیرم بیرون از رو نگاهم که این بدون

  .بله_ 

   هستن؟ هایی سنگ چجور زدن می حرف ازش نما انسان های گرگ که هایی سنگ_ 

  .بیشتر قدرت یعنی قدرت های سنگ معلومه، اسمشون از_ 

  بدین؟ توضیح موردشون در بیشتر شه می_ 

 می قدرتی احساس بیاره در خودش اختیار به رو ها اون باید چجوری که بدونه و بیاره بدست رو قدرت های سنگ کسی اگه خب_ 

  .نکرده وقت هیچ که کنه

  ارزشن؟ با انقدر نما انسان های گرگ برای همین برا پس_ 

  .پذیرن آسیب و ضعیف خیلی ها سنگ اون بدون واقع در هاست سنگ اون به وابسته نما انسان های گرگ قدرت_ 

 هام ریه به رو اکسیژن از پر و تازه هوای و کشم می عمیق نفس چند. دیم می ادامه راهمون به دوباره و یاد می بند بارون بعد ساعتی

 می بازی سرسره کاج درختان شکل سوزنی های برگ روی باران کوچک قطرات هنوزم ولی اومده بند بارون که این با فرستم، می

 دروازه جلوی که (Tandria) تاندریا شهر وارد دشت گذاشتن سر پشت از بعد و میایم بیرون جنگل از. میارن وجد به رو من و کنن

 مردم سایرون اومدم که ای هفته دو این تو شن می ما تماشای مشغول و کشن می کار از دست مردم شیم، می داره قرار صرق بزرگ

 زیادی نگهبانان که رو قصر سنگی و بلند های دیوار نیکوالس رسیم می قصر بزرگ ی دروازه به. شناختن خوبی به رو من تاندریا

  .شه می وارد من سر پشت دروازه شدن باز از بعد و ذرونهگ می نظر از رو دارن قرار ها اون روی

  .شکوهه با چه_

  . هستم من تو های کار مسئول شدی قصر وارد من با که دیدن چون نکنی، خطایی کار که باشه حواست_ 
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 می جلو یکموننزد گشت های سرباز از یکی ریم می جلو کاخ ورودی تا رو قصر بزرگ حیاط. ده می تکون فهمیدم معنای به سری

  .گیره می رو هامون اسب افسار و یاد

  .محافظ آمدید خوش_

  .برسن بهش کم یه بگو ممنون_  گم می گوییش آمد خوش جواب در و یام می پایین پا تندر از

  .اطاعت_

 پیشم بیاد تا کنم می هاشار موندن نفرشون چهار دسته از که گشتی سرباز سه از یکی به بره، می اسطبل به رو جورج و تندرپا سرباز

 من دستور که بده خبر بخش دسته سر به و بده سربازا خوابگاه در هم جا یک و ببره سربازخانه به رو نیکوالس که گم می اومد وقتی

 رسم می کاخ رنگ بلوطی و بزرگ در به و رم می باال رو کاخ جلوی های پله بره، می خودش با رو نیکوالس و کنه می تعظیم. بوده

 لیانای اون دیگه من حاال ولی گذاشتم رنگ سفید راهروی این در پا دیوید با پیش هفته دو حدود. شم می وارد من و شه می باز رد

  .نیستم سابق

  .شه می وارد من ی اجازه با و زنه می در ساینا بعد کمی رم، می اتاقم به

  .کن آماده رو حولم و ها لباس_ 

  .چشم_

. بمونم بیشتر خواد می دلم وگرنه ملکه دیدن برم باید که حیف کشم، می دراز وان تو لباسام آوردن در از عدب و کنم می پر رو وان

 سفید و بزرگ در. رم می اصلی تاالر به و پوشم می کرده آماده برام ساینا که لباسایی و میام بیرون حموم از و شورم می رو خودم

 همین قانون کنم می تعظیم سر با رسم می آنالیا ملکه نزدیکی به وقتی. شم می وارد من، ورود اعالم از بعد و شه می باز تاالر رنگ

 تعظیم بهش باید ها محافظ ما که کسی تنها و کنن خم رو کمرشون هم کمی باید آقایون ولی کنن می تعظیم سر با ها خانم بود

  .ملکست کنیم

  .بگیری عهده به رو ارتش از بخشی فرماندهی تشهوق دیگه حاال ما پیش برگشتی سالمت و صحیح حالم خوش_ 

  . ندارم رو سنگین مسئولیت این پذیرفتن آمادگی هنوز کنم می فکر من ولی ملکه ممنونم خیلی شما از_ 

  .شی می مقتدری فرمانده تو که مطمئنم باش داشته باور رو خودت لیانا نه_ 

  . کرد خواهم ور سعیم تمام من باشه، طور همین امیدوارم ممنونم_ 
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 اون. ده می ایستاده دیگرش سمت در که خدمتکاری دختر به رو اون و داره می بر دستش کنار میز روی از رو سلطنتی حکم ملکه

 جای به اون و گیرم می دستش از رو حکم گیره، می مقابلم دستی دو رو هستش حکم حاوی که ابریشمی پارچه و یاد می جلو دختر

  . گرده می بر اولش

  .بری تونی می دیگه حاال خب بسیار_ 

 منن فرمان تحت امروز از که سربازانی که جایی قصر پشتی حیاط به و شم می خارج تاالر از بلند هایی گام با و کنم می تعظیم دوباره

 که این از بعد و کنن می نظامی تعظیم هاشون دسته سر بعالوه شن می نفر میلیون چهار حدود که سربازان تمام. رم می شدن جمع

 رو خودش دوباره تعظیمی از بعد و یاد می بیرون ها دسته سر ردیف از نفر یک. ایستند می صاف همگی دم می باش آزاد فرمان

  محافظ هستم کل دسته سر من: کنه می معرفی

 ده دستور طبق و ره می سربازا بین. کن انتخاب بهتریناشونو از تا ده _. زنم می گره بهم کمرم پشت رو دستام و دم می تکون سری

-سفید های زره که سربازی ده منو و کنن می خالی ای دایره فضایی بینشون سربازا من دستور با. کنه می انتخاب رو ها اون از تا

 واقعی شمشیرای سربازا ولی گیرم می دستم چوبی شمشیر یک من گیریم، می قرار مبارزه برای دایره وسط در دارن تن به طالیی

 سه یا دو با ولی یان می جلو یکی یکی و شه می شروع مبارزه. حدیه چه در مهارتشون ببینم تا دادم ترتیب رو مبارزه این دستشونه،

  .ندارن مبارزه در چندانی مهارت که دلیل این به بلکه هستم اونها برای قدری حریف من که این خاطر به نه شن، می مغلوب حرکت

  :پرسم می و کنم می اهنگ ها دسته سر ردیف به

  .یاد می بیرون بینشون از ترس با نفر یک کیه؟ سربازا آموزش دسته سر_ 

  .کن مبارزه آماده رو شمشیرت و جلو بیا_ 

  .شم نمی شما حریف وقت هیچ من محافظ_ 

  . داری چنته تو چی ببینم خوام می بشی ندارم توقع منم_ 

 کامال گاردش ولی کنه می خارج غالف از رو شمشیرش من های ضربه مهار برای اونم کنم می حمله بهش چوبیم شمشیر با بعد و

  تو اشتباه ترین بزرگ این و بازه

 خودش به مار مثل و افته می زمین شه نمی همراه اون جانب از دفاعی هیچ با که شونش و پا پهلو، به ضربه چند از بعد. مبارزست

  .گیرم می سمتش به رو چوبیم شمشیر سر. پیچه می
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  .نداری سربازا با فرقی هیچ و نیستی دسته سر دیگه تو_ 

   کنم می اعالم بلند صدای با و کنم می بازا سر به رو بعد و

 ارتش ما دم، می باشن بقیه از برتر که کسانی به رو ارزش با پاداشی قول و گیرم می عهده به رو آموزشتون شخصا خودم امروز از_ 

  .بکنیم شدن تر قوی برای رو سعیمون همگی بیاید باشیم ضعیف قدر این دنبای پس هستیم نور

 و کنم می سربازا قاطی هارم سردسته. بیشتر قدرت گن می صدا یک فریاد با و برن می باال رو هاشون نیزه سربازا حرفام اتمام از بعد

 . شه می شروع آموزش

 از بعد بگیرن، یاد باید که هستند هایی چیز از مبارزه مختلف حرکات و ها حالت و ها سالح تمامی از استفاده طرز صحیح، گاردگیری

 راست سمت در. زنم می خونه اسلحه به سری یه خودم و سپرم می ها دسته سر به رو تمرین ی ادامه صحیح حرکات دادن نشون

 دارن، وجود ها تیر های پیکان و نیزهسر شمشیر، چپ به راست از ترتیب به که داره قرار مستطیل شکل به بزرگ جعبه سه آهنگری

  اش لبه روی به راستم دست وسطی و اشاره انگشت دو با و دارم می بر چپ دست با هارو شمشیر از یکی

  کنه می تعظیم و یاد می سمتم به شده من متوجه که آهنگری رئیس. کشم می دست

   کل دانای آدرین بدم؟ انجام براتون تونم می کاری چه_ 

. ره می راه اون از کمی فاصله با هم خدمتکار دخترک. میاد پایین "تاریکی"قصر مرمرسیاه های پله از محکم و سنگین های قدم با

 حرف خودش با لب زیر بار چندین. ده می قورت زور به رو دهنش آب کنه، می پا اون و پا این کمی رسن، می ها پله پایین به وقتی

 به رو رو رنگش سبز چشمای فرسته، می بیرون رو شدش حبس نفس". بگم بهش باید چی که آخر"گه، می خودش به و زنه می

 میاد در چاه ته از انگار که صدایی با. نیوفته نگاهش داره انفجار امکان لحظه هر که آتشینی گوی دو به تا دوزه می سالن مشکی کف

  .میگه

 دستاش بیچاره دخترک میشه باعث و پیچه می سالن در سردی باد مانند پسر صدای. ببینن رو شما میخوان که گفتن جورج جناب_

  .کنه حلقه بازوهاش دور

   .بیاد خودش بگو بهش پس داره، کار منو اون ـ

 مانند آدرین ترسناک و بم صدای بگه چیزی که این از قبل. کنه پیدا گفتن برای مناسبی کلمات که داره سعی کنه، می منی من

  .گه می کشدار و شمرده. خوره می بیچاره دخترک سمج و روح به آتشین شالق
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  فهمیدی؟ ـ

  .گه می لکنت با و شه می مچاله خودش توی دختر

  .سرورم.. بله ـ

 دخترک گریون و زده وحشت چهره به نگاهی نیم که این بدون حتی آدرین. ده می قورت رو دهنشو آب بار چندین گفتنش حین

  .شه می قصر حیاط وارد بندازه،

 دیدن از مغرور طاووسی مانند. ده می قرار کمرش پشت همیشگی عادت به رو راستش دست و ایسته می قصر بزرگ استخر نارک

  .بره می لذت آب در تصویرش انعکاس

   گه می قاطع خیلی گردونه، بر رو سرش که این بدون. برداره چشم تصویرش از شه می باعث فردی های قدم صدای

 لیاقت واقعا پسر این گه، می خودش با و خارونه می رو سرش آویر. نیست مناسبی وقت بگم باید اومدی، صحیتن برای اگه آویر، ـ

 کار در نصیحتی. کنیم صحبت هم با که اومدم فقط من نه، ـ ده؛ می جواب و زنه می پس رو افکارش داره، رو مقامی همچین

  .نیست

 جز به کنه می وا رو لبش قفل ها پسر از کدوم هر که بار هر کنه، می پر رو ادوت اون بین فضای رقیقی مه مانند سکوت بعد کمی

  .رسه نمی گوش به داری معنی کلمات "هه"اهوم"آه"اهم" مانند آواهایی

  .ببینم رو شهر داخل برم خوام می ـ

  .کافیه فضا سنگینی شکوندن برای ولی داره، خبری جنبه بیشتر جمله که این با

  .کنه می ردگ رو چشماش آویر

  .بزنیم قدم راحت خیال با شهر توی و بریم شه نمی...خطرناکه خیلی بشناسی، نمیشه رو دوستت و دشمن که وضعیت این تو- 

 که کرده گم رو کلیدش انگار که اش شده قفل فک بین از هم اون غره، می خشمگین شیر همانند آویر، جمله کنایه به توجه بدون

  !چسبیده بهم محکم اینقدر همیشه

  .نگرفتم اجازه ازت من ـ

   میده؛ ادامه
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  .میرم من صورت هر در چون بیایی، بخواد دلت شاید گفتم بهت- 

  کنه؛ پشیمون اونو کنه می سعی تری دوستانه لحن با. ده می تکون مخالفت نشونه به سری آویر

  .آدرین شو، خیال بی خطرناکه، شه، نمی ـ

  .داره پا یه مرغش همیشه مثه. نیست بدهکار گوشش آدرین ولی

  .گرفتم رو تصمیمم من نه، ـ

  .کن درک خواهشا خطره، در جونت. بده قیافه تغییر تونه می راحتی به دشمن فهمی، نمی چرا ـ گه؛ می ناچاری روی از آویر

  گه؛ می دریاست یه وسعت به که خیالی بی با و اندازه می باال ای شونه

  .تونیم می هم ما پس بدن، قیافه تغییر میتونن اونا اگه ضمن، در بدی، توردس من به تونی نمی تو ـ

 بد با و زنه می لبخندی میاد، ذهنش به که راهی تنها این زنه، می جرقه ذهنش در فکری ناگهان گیره، می آدرین از رو نگاهش

   میگه؛ جنسی

  نه؟ مگه. داری هایی قدرت چه هک ببینی آموزش خوای می امروز از تازه هستی؟ نیستی، بلد که تو_ 

  .ده می جواب سوال با رو وسوالش کنه می ریز رو چشماش جوابش در

  داری؟ قیافه تغییر نیروی خودت اصال، چی تو ـ

 گرده، می بر وقتی چرخه، می پاش پاشنه رو نمایشی چرخش یه با و زنه می ای مسخره لبخند بشه، آدرین حیله متوجه که این بدون

  .شه می دیده آویر جای به سبز رنگ به چشمانی و بور موهای با زهبرن پسر

 رو چهره تغییر قدرت آویر که دونسته می قبل از و رسیده هدفش به که نده نشون کنه می سعی و کنه می وا رو نیشش آویر به رو

  . زنه می حرف تری دوستانه لحن با داشته،

 بده یاد بهم یاال خوب. شدی هم شناسایی قابل غیر شدی، مضحک که این از غیر سبز چشمای و طالیی موهای این با بگم باید ـ

  .آویر یاال کنم، استفاده ازش تونم می جوری چه
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 دروغی و آدرین لحن تغییر متوجه بار این ولی دیره، دیگه ولی شه می خبر با آدرین نیت از خورده؛ دست رو که شه نمی باورش

  .میاره باال تسلیم معنی به رو دستاش و ادمی کوتاه ناچار. شه می بودنش

 بیرون سرت از باید قصر از رفتن بیرون ،خیال نداشتی و قدرت این اگه ولی کنی تالفی قضیه اون سر خواستی فهمیدم باشه، ـ

  .زنه می زل آویر چشای تو. ده می چینی فرمش خوش ابروهای به و کنه می گره سینش روی و دستاش آدرین. بندازی

  .کردی استفاده قدرت این از قبال که رفته یادت و پرته حواست تو که نداره ربطی من به ـ

  .ده می تکون و سرش خیالی بی با ناراحتی؟ قضیه اون سر هنوزم -: گه می دلجویانه آویر

  بودی؟ آورده در رو خودت من شکل چرا ولی ـ

 موهای با پسر یه کردی نمی تعجب دیدی؛ می منو واقعیم چهره با اگه ثانیا چشمام، و موها فقط اوال ـ: میگه و میده تکون دستی

 من با تر راحت تا دادم قیافه تغییر پس. بگم بهت اینجا مورد در خواستم می تازه که بود اولی روز ضمن در!!! بنفش چشمای و سفید

  .کنی برقرار ارتباط

  !شد شب نه، یا کنیم شروع میذاری- گه؛ می ظاهرشاکی به لحن با بعد

 روی و سر از و اومدن کار تازه سربازان با تمرین سر از دو هر. رسن می راه از جولیا و جورج زدن حرف به کنه شروع میخواد تا ولی

 و زره با جولیا ولی اورده در تنش از رو مشکیش زره جورج. گذاشتن سر پشت رو سختی روز چقدر که معلومه کردشون عرق و خاکی

  .میان طرفشون هب دست در شمشیر

  .کنه می سالم گرم خیلی و ده می دست بهشون آویر اما ده می تکون سری پرسیشون احوال و سالم جواب در آدرین

  .خان آدرین شه نمی کم غرورت از چیزی بزنی حرف ـ گه؛ می خنده با جورج

  . ره می فرو خودش اصلی جلد تو دوباره

  داره؟ باشه، داشته لیمشک نکنم فکر کسی. راحتم اینطوری من ـ

 . کنه عوض رو بحث میکنه سعی آویر. شه می گرد آدرین صحبت طرز از چشماش

  .شه می ظاهر لباش گوشه کجی لبخند

  میایین؟ هم شما شهر داخل بریم خوایم می ما جولیا، جورج، راستی ـ
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  .بنده می دست با رو کرده، باز غار اندازه که رو دهانش بگیره آدرین از رو نگاهش که این بدون نیومده، در شک از هنوز که جورج

  .بگه جولیا چی هر ـ

 جنس از انگار پسر این. بود نزده حرف طوری این جورج با کسی حاال تا گه می خودش به ده، می قورت دهنشو آب سختی به جولیا

  .بره می سرما خودش با میره جا هر!یخه

  .بینیمتون می صبح فردا. برسیم سربازان آموزشی کارای به باید ولی بیاییم داشتیم دوست اوه، ـ

 می سمتش به درهمی چهره با آویر میشن، دور استخر از متری چند وقتی. بره می و کشه می و جورج دست آرومی خداحافظی با

  .کنه می خالی رو شدش باد لپای. چرخه

 تاریکی جبهه تو که این. کنه می صحبت خوب دستاش زیر و ادیع مردم با همیشه پادشاه یه! داری تو که رفتاری چه این! آدرین ـ

 برای چقدر پادشاه بینی می ندیدی؟ رو بقیه با پادشاه رفتار تو مگه. باشیم داشته مشکل خودمون همنوعان با که نمیشه دلیل هستیم

  .کشورشه مردم فکر به چقدر قائله، ارزش دستاش زیر

  .کنه می ،اعتراف داره اعتماد بهش که کسی پیش بار اولین رایب. اندازه می باال هاشو شونه قید بی

  .کنم می کنترل و خودم خیلی تازه. آویر کن باور نیست، خودم دست ـ

  گه؛ می خنده با و ده می باال رو ابروش تای یه بره، می پی حرفش معنی به آویر تا

  .نیست مهم بقیه با رفتارم پس نه؟ مگه بشم؛ شاه نمیخوام که من ضمن در- 

 بیا حاال خوب. کنی کنترل رو وغرورت خشم تا بگیری یاد باید که هست چیزایی از یکی اینم ولی درسته ـ. بنده می رو چشماش آویر

  .کنیم شروع

  ؟ کنیم شروع رو چی ـ

  .بدی قیافه تغییر جوری چه که این ـ. میده نشون رو صورتش اشارش انگشت با آویر

  .اندازه می باال ای شونه. کنه می دعوت نشستن به هم رو اون و نشینه می چمنا روی

  ؟ نه یا دارم و قدرت این بدونم کجا از -
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  .داری هایی نیرو چه بفهمی تا کنی تمرین باید پس دونی، نمی ها قدرت از هیچی هنوز تو نداره، ضرری که امتحانش بشین، ـ

  .نشینه می روش به رو زانو چهار

 ... کن تمرکز حاال...ببند چشماتو. بکش عمیق نفس تا چند اول ـ: کنه می شروع آویر

  .ببندی من صدای جز صدایی هر به رو مغزت کن سعی. نکن فکر هیچی به

 و پرندگان صدای از خبری دیگه لحظه چند بعد بشنوه رو آویر صدای فقط شلوغی همه اون بین کنه می سعی و بنده می رو چشماش

  .نیست آب های فواره آروم ترانه طور همین و پیچه می درختان الی نندما حریر که نسیم آواز

  .کنه می پر رو خال این که چیزی تنها آویر صدای و نشسته خال توی انگار

 خونی...تپشش...بدنت چپ سمت درست کنی، پیداش تا... بگرد کن، حسش...کنی تجسمش کن سعی...کن فکر قلبت به حاال خوبه، ـ

  .کن حس رو همه...داره جریان توش که

  .ده می ادامه رضایت از کوچکی لبخند با. فهمه می راحتی وبه این آویر و شه می موفق دقیقه چند بعد

  .کن پیداش کنی؟ می حسش. قلبته همین ها نیرو همه منبع ـ

 گوی. باشه همین باید یرآو منظور گه می خودش با. شده مخفی قلبش توی قرمز نور با کوچیک گوی یه بینه می لحظه چند بعد

  رو سرش. خوشحاله کرده پیدا رو اون سال همه این بعد آدرین که این از انگار پره؛ می پایین و باال جاش سر شیطنت با کوچیک

  .کنه می حس رو اون آویر بگه چیزی آدرین که این از قبل ولی کردم پیداش که ده می تکون

  .شه رها تا بده اجازه حاال ـ

 قلبش از سرعت به بعد داره، تردید که انگار کنه، می مکث کمی کوچولو نور. بیاد بیرون قلبش از تا میده اجازه قرمز کوچولوی نور به

   ...و زنه می بیرون

  .کنه می وا رو چشماش کسی گفتن آدرین آدرین، صدای با

  .پرسه می همین خاطر به. کشیده دراز چمن روی که شه می متوجه

  ؟ بودم هوش بی چقدر آویر؟ فعهد یه شد چی ـ



 

 
 

59 

  
  نور و تاریکیجدال 
 Blackrose,Roghayehl 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

   .بودی هوش بی دقیقه دو دقیقا نیس زیاد. کنی آزاد رو هات قدرت شدی موفق ـ

  .کنه نمی حس خودش در تغییری هیچ. تکونه می رو لباسش خاک همونطور و نشینه می شه، می بلند

  دارم؟ رو نیرو کدوم که بفهمم باید کجا از شده آزاد قدرتم که حاال خوب ـ

 نیروهات که میشه باعث ها این امثال و ،ناراحتی خشم ترس، مثه هایی حس وقتا بعضی ولی. داره رو خودش خاص تمرین نیرو هر ـ

  .بشن آزاد خود به خود

  .ره می رژه چشماش جلوی تصویری ده، می تکون سری

  

  .بشه نمایان خود به خود شآت قدرت که شد باعث سامئول رفتار به نسبت خشمت ـآره، دفعه؟ اون مثه مثال؛

   .بده انجام آدرین باید که تمریناتی سراغ ره می راست یک و شه می بلند کوتاهی مکث بعد

 و چشمات میتونی سختته خیلی اگه کنی، می نگاه آیینه تو از صورتت به داری انگار که جوری کن، تمرکز صورتت روی حاال خوب ـ

  .کنی جایگزین رو چهره اون صورتت جای به کن سعی و ببین دقیق رو بدی ییرتغ خوای می که ای چهره بعدش. ببندی

 و کشه می ای کالفه پوف کنه، می باز رو چشماش دقیقه چند بعد. ده می انجام رو گفته آویر که کارایی و بنده می رو چشماش

  .میاره زبون به رو نداره دوس اصال که چیزی و کنه می خالی بیچاره لبای سر رو حرصش و ده می فشار هم روی لباش

  .ندارم و قدرت این من شاید اصال ـ

  .ده می جواب کرانش بی آرامش با آویر

  .هاست نیرو ترین مشکل از چهره تغییر که کنم اضافه باید. کردی آزاد و قدرتت که نیس هم ساعت یه تو باش، داشته صبر ـ

  .کشه می بلوطیش موهای به دستی و ده می بیرون فشکال نفس. نداره ای فایده ولی کنه می تمرکز دوباره

  .گه می آدرین به کنه می حس رو کالفگیش وقتی

  .دارن اونو شماری انگشت تعداد و خاصیه قدرت این نشو، امید نا ـ

  چی؟ محافظا از ـ
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  .ره می طفره دادن جواب از و کنه می فرو جیبش تو دستشو

  .نیست مهم بیخیال_ 

  .کنه یم نگاهش چپ چپ

  .آویر بگو بهم ـ

  .کنه می ایش سورمه شلوار جیب داخل رو دستش آویر

  .سامئول...و من فقط محافظا بین ـ

  .گه می بلند

 دستش و زنه می محکمی ضربه پاش جلوی کوچک سنگ به عصبانیت با! باشه ی*ض*و*ع سامئول این باید جا همه! لعنتی- 

  .کنه می فرو جیباش داخل

  .کنه می پر هاش ریه چمن عطر از و یکشهم عمیقی نفس

  .کنی ایجاد تغییر صورتت عضو یک روی بتونی شاید. کن امتحان دوباره_ 

  .نیست موفق کار این تو آویر حرف با ولی بزنه کنار رو خشمش کنه می سعی

   ...شاید. ماهره خیلی کار این تو سامئول بگم باید_ 

  .کنی عوض رو موهات رنگ...بتونی شاید - گه؛ می تمام لودگی وبا کشدار آویر

  .کنه می غلبه بهش خشم

 من از قدم یه کار همه توی اون همیشه. باشم داشته و قدرت این باید من نتونم؟ من بتونه اون چرا زنه، می فریاد درونش در چیزی

   ...جلوتره

  ...و یزنهم بیرون قلبش توی از نور کوچیک گوی اون انرژی کنه می تمرکز قدرتش روی

   .آدرین کن باز چشماتو_ 
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  .گه می گرفته صدای و غلیظ اخم با. ناموفقه هم باز که زنه می حدس آویر اخم روی از کنه، می وا رو چشاش الی آروم

   .قصر داخل بریم بیا

   .اندازه می باال و ابروش تای یه

  .اندازه می باال ای شونه شهر؟ داخل بری نمیخواستی مگه آدرین، ـ

  ... تونی نمی قیافه تغییر بدون گفتم. گفتم چی یادمه من ـ: خنده می آویر... که گفتی تو ولی ـ

 می نگاه آب توی خودش تصویر به. ذاره می مرمری حوض طرف دو و دستش.داره می بر قدم نزدیکشون حوض سمت آرومی به

 به عسلی چشمای. کجا ای قهوه موهای اون و کجا مشکی ایموه این! کنه نمی پیدا آدرین و تصویر بین شباهتی کوچکترین. کنه

  !شدم موفق من یعنی این ، گه می دلش در... بنده می نقش آب تو خودش مشکی چشمای جای

  ...گرده می بر آویر سمت به

   .پسر بریم بزن ـ

 *** 

 و آذرخش. کنن می باز رو آهنی بزرگ درب نفری چند و دوند می بزرگ آهنی در سمت به سرعت به ها محافظ دیدن با سربازان

 و جنب پر شهر جاده، کنار در ها خانه اولین شدن سبز با باالخره رن، می پایین قصر های تپه از و گذرن می دروازه از سرعت به بلک

  .شنوه می مختلف صداهای بین از و آویر صدای. شه ظاهرمی شون رو به رو "تاون بلک" جوش

  .بدم نشونت رو شهر جای همه بریم بیا خوب ـ

 مردمی. هستند خود اجناس فروش و خرید حال در که دارانی مغازه شدن، قطار هم کنار در که هایی مغازه اندازن، می شهر به نگاهی

 در زنان از بعضی. کنه می متفاوتشون عجایب سرزمین مردم از که خاصی های قدرت البته صد و متفاوت های چشم رنگ و موها با

 اسباب مغازه جلوی در که بازیگوشی کودکان. اومدن و رفت حال در شهر بزرگ بازار در دارن، دست در را کودکانی دست حالیکه

  .اند پوشانده رو شهر زمین پیچک مانند که وشیکی مدرن های خونه. شن می میخکوب خوراکی یا بازی

 کاسته ها خونه تعداد از کم کم. شه نمی متوجه رو ها این از کدوم هیچ و کنه می نگاه چی همه به باال از آسمون مانند آدرین ولی

  خارج شهر   ٔ  محدوده از یعنی این و شه می نمایان کشیدن فلک به سر جاده طرف دو که هایی درخت جاش به و میشه
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 بعد ی ظهلح گه، می اسبش های گوش درون چیزی و کنه می خم رو سرش آویر. ده می نوازش رو هاشون صورت خنکی باد. شدن

 لبخند. اندازه می هست بلک که جایی درست آسمون به نگاهی آویر. میاد در پرواز به ابری آسمون در و کنه می باز رو هاش بال بلک

  .زنه می نمایی دندون

  .خوب پسر برو آذرخش،- 

 می باز رو هاش بال درخشه، می بدنش رنگ قرمز های نقش و خطوط و ده می تکون رو اش مه رنگ هم های یال مشکی اسب

  ...کنه

 خوبی حس آذرخش، با پرواز شده، حفظ لبش گوشه همچنان آدرین نایاب لبخند. ره می بلک دنبال و گیره می اوج سرعت به آذرخش

  .ده می بهش

  .میاد فرود و کنه می کم سرعتش از بلک بعد ربع یه حدود

  .خوب پسر پایین برو آذرخش ـ

 . میاد فرود زمین روی آرومی به رسه می رخشآذ گوش به آدرین صدای وقتی

  .شه می پیاده اسب از آویر با همزمان

  .کنه می باز رو دستاش. کنه ذخیره هاش ریه در رو شده خیس چمن و گل عطر تا کشه می عمیقی نفس که این از بعد آویر

 !العادس فوق اینجا

 به میکنه، ایجاد ببینده ذهن در رو توهم این برکه جالب رنگ. شه می نزدیک برکه به و داره برمی قدمی. میده تکون سری آدرین

  .شده پر مذاب نقره از انگاری آب جای

 باالترین روی که پیری جغد صدای. آرومه چقدر بینی می. جا این میام باشم، تنها خوام می وقتی ـ. چرخه می پاش پاشنه روی آویر

 خیره آلود مه و فام نقره برکه به و گه می ای خفه اوهوم. شکونه می رو برکه ایزیب سکوت که چیزیه تنها نشسته سرو درخت شاخه

 داخل رو پاهاش آویر مثه و زنه می روتا رنگش ذغالی شلوار پاچه. کنه می پرت ای گوشه و میاره در مشکیش های چکمه. شه می

 موج ایجاد باعث مالیم، نسیم. ده می تکیه هاشزانو روی و سرش آویر نشینه، می برکه ساحل خاکی زمین روی. کنه می فرو برکه

 مگه بپرسی، خوای می چیزی ـ. بگیره آب سطح از رو نگاهش که این بدون آویر. شه می آب سطح روی کوچکی لرزون های

  .داره می بر هاش زانو رو از رو سرش. خوره می جا وضوح به داره سوال فهمه می آویر که این از. نه؟بپرس
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 بریم تونیم می اند؟ کی اونا خوب ـ. ده می تکون سرشو بعد کنه، می مکثی جوابش در آویر نه؟ مگه شناسی می درموما و پدر تو ـ

  کین؟ اونا نگفتی ـ گه می بیشتری سماجت با. ده فشارمی هم روی هاش لب. شه می بلند جاش از سوال به توجه بی پیششون؟

  .پوشه می هاشو چکمه حالیکه در و ده می حالت دست با رو یخیش موهای

 بفهمه اگه و هست جا همه دشمن. بندازی خطر به جونشون ممکنه. شون نبینی فعال که خودته نفعه به. وقتش به تا ندونی بهتره_ 

  .زنه می ضربه بهت خانوادت طریق از

 در و شه می سوار میاد، سمتش به نعل چهار اسب. زنه می صدا رو آذرخش کنه، می پاش و هاش کفش هم آدرین که این از بعد

  ...خوب پسر کن پرواز گه، می گوشش

 *** 

 توی و زنه، می زل سقف به و شه می جا به جا جاش توی گذاشته سرش زیر رو دستاش و کشیده دراز تختش روی حالیکه در آدرین

  . شه می غرق رویا دنیای

   ...بینه می قصر کمشب پنجره پشت از نه و نزدیک، از بار اولین روبرای شهر که وقتی"

. ببینه رو بلک و آذرخش بتونه بیشتر کمی تا کشید می و مادرش دست که میوفته یخی موهای و بنفش چشمای با ای بچه پسر یاد

  .اندازه می آویر یاد اونو عجیبی طرز به پسرک

  .برگشته سالگیش پنج -چهار دوران به آویر انگار

 نقره رنگ خاطر به گذاشته روش آویر که اسمی این رسیدن، "نقره برکه" به وقتی...  زدن جنگل دل به و شدن خارج شهر از که بعد

  !آب مانند

  ...میوفته زدن برکه کنار که هایی حرف یاد

 اون که این یا بشن خبر با آدرین وجود از نباید دارن قرار درش که جنگی موقعیت خاطر به فعال ولی ان زنده مادرش و پدر که این"

  ...شونببین

 نیاد پیش... و جنگ در مرگ مثه خاصی مشکل اگه البته! ساله صد سی سایرونی یه عمر متوسط! شه می وارد بعدی شک اون از بعد

  !شه می تنیس توپ اندازه چشماش از کدوم هر گه می اینو آویر وقتی.
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  .چشاشه جلوی هنوز گه می و آویراین که ای لحظه

  .سالشه چند هوراس پادشاه پرسه می آویر از کنن، می حرکت قصر طرف به و ذارن می اسطبل داخل رو اسباشون وقتی"

  .اندازه می باال ای شونه

  .سالشه پنجاه و صد حدودا کنم فکر_ 

  

  :میگه کشدار و فریاد با ثانیه چند بعد. زنه می خشکش سرجاش

  سال؟ پنجاه و صد ـ

  :گه می خنده با و گرده می بر عقب به آدرین صدای با جلوتررفته، قدمی چند بود، نشده آدرین ایستادن متوجه که آویر

  .ساله٣۰۰ نیاد پیش... و جنگ میدان در مرگ ، مثه خاصی مشکل اگه سایرونی یه عمر متوسط ـ

  واقعا؟ ـ اینه؛ بگه تونه می که چیزی تنها

  .زنه می بازوش به مشتی

  .دونی نمی که هست چیزا خیلی هنوز ـ

  .ره می بهش ای غره چشم

  !نیس بعید سفیدت موهای این با هان؟ داری؟ عمر سالی دویست یه هم تو نکنه دونم، نمی رو چی دیگه ـ

  .ده می تکون راست و چپ به سرشو

  ."ام تو سن هم من نه، ـ

  .میوفته هم روی آروم چشماش و کنه می مرتب رو سرش زیر بالشت و میاد بیرون فکر از

 . پوشه می رو طالیی رنگ به جنگی زره یه مشکی، چرم شلوار و بلوز پوشیدن از بعد
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. کنه می تموم رو لباساش پوشیدن آویر با همزمان تقریبا. بنده می رو بندش و شه می خم کنه، می پاش هم رو مشکیش های چکمه

  اندازه می روش به رو شده آماده آدرین به نگاهی آویر

  .کردی شرفتپی خوبه، ـ. ده می تکون سری آویر

  .میرن اتاق در سمت به

 قفل درون در نامرئی کلید کنه، می زمزمه و خروج عجیب رمز اون. ده می قرار عقاب شکل به طالیی دستگیره روی و دستش آویر

  .شه می باز آرومی تلق صدای با در و چرخه می

   .کنه می قفل رو در ینامری کلید اینبار و گه می رو ای دیگه رمز دوباره شن می خارج که در از

  .گه می شدن آماده زمان ازاهمیت و کنه می شروع جدیت با آویر

 لباس کوتاه زمان تو نتونی اگه و مونه نمی پوشیدنت لباس منتظر دشمن بشی، حاضر سریع باید هستی مبارزه میدون تو وقتی_ 

  .تمومه کارت بشی، مسلح و پوشیده

  .شن می صرق حیاط وارد مختصری صبحانه از بعد

 موهاش به دستی جولیا و گیره می درخت از رو اش تکیه جورج دیدنشون با. هستند ها اون اومدن منتظر درختی کنار جولیا و جورج

  .کشه می

 . کنه می پرسی احوال و سالم صمیمی و گرم خیلی معمول طبق آویر میرن، جلو

 حرف به جورج بالفاصله و شن نمی متعجب نزدنش حرف از پس کردن، عادت آدرین خشن و سرد های رفتار به دیگه جولیا و جورج

  .میاد

  .کنیم شروع بیایین_ 

  .کنه می جمع سرش باالی کش یه با رو شبش رنگ به موهای جولیا. شن می تمرین زمین وارد. کنن می موافقت همگی

  آدرین؟ داری هایی قدرت چه بگو اول،_ 

 :گه می ساده خیلی
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  .دونم نمی ـ

  .خارونه می رو چونش و کشه می یخیش موهای به دستی رججو

  .شه می تر سخت کارمون اینجوری ـ

  .میاییم بر پسش از ما ـ. زنه می ای کننده دلگرم لبخند جولیا

 رو سرش دفعه یک. کنه می نگاه آدرین چهره به و بنده می چشماشو از یکی کنه، می خم راستش سمت ی شونه رو سرشو بعد

  .گه می خنده با و نهک می صاف

  .کنیم می شروع آتش قدرت با فعال اومد، یادم آهان_ 

  .عالیه همین شروع برای ـ: گه می خوشحالی با جورج

  .ذاره می شونش رو دستش آویر

  .کنی کنترلش طوری چه گیری می یاد نباش، نگران_ 

  .گرده می بر دوتا اون طرف به و گیره می ویرآ چشمای از رو نگاهش ره، می غره چشم آویر به حسابی که این از بعد

 تمرین من با آدرین برسین، ها سرباز آموزشی کارای به برین خواین می شما ها بچه ـ: گه می و میاره در جیبش از رو دستش آویر

  .کنه

  ...ولی_ 

  .کنم می صداتون کنه، استفاده آتش از چطور گرفت یاد وقتی_ 

  .کشه می ایش سورمه موهای به دستی جورج

  .کن خبر با رو ما گرفت، یاد رو کنترلش وقتی نره، یادت_ 

  .ده می تکون سرشو

  .بگیره یاد پایه از رو مبارزه اصول باید کنی، صدا رو ما نره یادت آویر_
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  .میاره باال تسلیم معنی به دستاشو

  .هستید آموزش های استاد بهترین از تا دو شما دونم، می بله، بله،_ 

  .ده می ادامه حوصلگی بی با بینه می رو جولیا منتظر چشمای وقتی

  .نیست درست وجه هیچ به ها آموزش زدن دور و- 

  .ده می تکون و سرش رضایت با جولیا

  .میرن سربازان تمرین محل سمت به و

  .بچرخه آویر سمت به که این نبدو. میشن خارج نگاهشون تیررس از تا کنن، می نگاه رفتنشون به ایستن، می هم کنار پسر دو

  چیه؟ قضیه ـ

  .نشینه می چهارزانو زمین روی آویر

  .بگم تا بشین_ 

 می بیرون رو نفسش نداره، وجود رفتن در جواب زیر از برای راهی بینه می وقتی. کنه می نگاهش منتظر و نشینه می روش به رو

  .ده

 های تمرین از کنم شروع ساده و ابتدایی های تمرین از که این جای به ادم،د می آموزش ها سرباز از یکی به باید من بار یه_ 

 رو کار هر معتقدن اونا اما گیره وقت خیلی که کنی شروع پایه از باید رو مبارزه زمین در ها قدرت از استفاده ولی کردم شروع متوسط

 واقعا اگه خوب -. داریم کوتاهی زمان وقتی هم ،اون وتهمتفا کامال من نظر. گم می چی میشی متوجه بعدا. داد انجام اصولی باید

  میدن؟ آموزش چرا پس نیس الزم

  .کشه می موهاش به دستی

  .کرد کار تر سخت و تر فشرده باید کمه زمان وقتی گم، می. نخورن بدرد ها تمرین اون که این یا نیست، الزم گم نمی_

  .گه می اوهومی جوابش در

  .نبندی چشماتو و باشی تر سریع کن سعی تمرکز برای بار این... بیار در حرکت به رو انرژیت و کن تمرکز دوباره...  کنیم شروع بیا_ 
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  .کنه پیدا رو شیطون انرژی گوی اون تا داره الزم کمتری زمان دفعه این

  .کن تصور دستت کف در آتش صورت به قدرت اون حاال ـ. ده می ادامه شه می موفق آدرین وقتی آویر

 متری میلی چند فاصله در میشی متوجه کنی نگاه نزدیک از وقتی ولی. شه می پدیدار دستاش کف شمعی شعله اندازه کوچکی شعله

  .چسبیده دستش به شعله که میاد وجود به رو توهم این دور واز داره قرار دستش

  . بیارش در کوچیکی توپ شکل به و کن بزرگتر رو اون حاال_ 

  .بشه بزرگتر کوچیک شعله اون کنه، می سعی و بنده می نقش شصورت در اخمی

 دستت کف آتش کنی می باز رو دستت مشت که زمانی کنی، تمرکز قبل از که این بدون بتونی تا کن تمرین اینقدر حاال خوب_ 

   ...این مثل بشه پدیدار

 و میکنه تمرکز. ده می انجام رو گفت آویر که کاری. شه می ظاهر دستش کف آتشی گلوله و کنه می باز رو اش شده مشت دست

   ...اوفته نمی اتفاقی هیچ. کنه بازمی و مشتش

  .ناموفقه هم باز و...تالش دوباره

  .شه می بلند آویر اعتراض صدای که خوابه می کشیده، دراز مرتب و کوتاه های چمن روی که آویر کنار

  .نداری راحتاست حق نشدی موفق هم وقتی تا. کن تمرین پاشو،_

  .شه می خارج دهنش از ای کالفه پوف. خوره نمی تکون جاش از

  !نمیشه ظاهر اصال هم بار یه... زود بار یه... شه می ظاهر شعله دیر بار یه... کنم می تمرین دارم ساعته یه االن شدم خسته ـ

 بلند تا ده می هولش و داره می بر چشماش ویر از رو راستش دست آویر. شه می سابیده هم روی هاش دندون زنه می حرف وقتی

  .بشه

  .شی بهتر تا بدی انجام باید کار تا چند ـ

  .بپرسه رو سوالش بتونه تا کنه تر کم رو غرورش تا کنه می راضی رو خودش سختی به

  کنم؟ چکار چی؟ ـ
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  .تمرین هم باز و... تمرین دوم... تمرین اول...یبد انجام باید کار سه ـ: گه می بلندی نسبتا مکث با و گیره می متفکری قیافه پسر

  .زنه می بازوش به مشتی حرص با

  .مسخره ـ

  .زنه می صدا رو آویر اونوقت کنترلشه، در کامال قدرتش بشه مطمئن تا کنه، می امتحان مرتبه چندین...موفقه بار این...شه می بلند

  .شدم موفق آویر، آویر، ـ

 نگرانی با. نشینه می خیز نیم و پره می خواب از آویر ده، می تکونش محکم. خوابه که بینه می و گرده می بر گیره، نمی جوابی وقتی

  .زنه می حرف بریده بریده نامنظم تنفس خاطر به و

  خوبی؟ تو...شده؟ شروع جنگ...شده؟ چی_ 

  .کنه می اخم بینه می آدرین لبای روی مسخره لبخند وقتی

  چته؟ پسر، ترسیدم ـ

 بهش تعجب با که شه می خیره آویر به سوالی حالت با و کنه می صاف رو کمرش. مونه می نصفه حرفش... قدرتم شدم موفق ـ

  .زنه نمی حرف وقتی. شده خیره

  آویر؟ الو؟ زدی؟ زل بهم تعجب با چرا مگه؟ شده چی ـ

  .میاد در هشک حالت از. ده می تکون پسر چشمای جلوی دستش و گه می کشیده آخررو کلمه دو

  .اندازه می باال ای شونه ؟!کردی چکار نفهمیدی خودت- 

  .موندی می زنده سرت رو میوفتاد اگه نکنم فکر میوفته، روسرت و شکنه می شاخه که کردم احساس ـ

  .هات قدرت از دیگه تا دو یعنی این خوب -: گه می خاصی هیجان با آویر

  !دوتا؟ چرا حاال تا؟ دو ـ

 لحظه چند فقط اینکه داره قدرت این که عیبی ولی. کنی بینی پیش بیوفته قراره که بدی اتفاقات شه می باعث درت،ق این یکی_ 

  .دیگه قدرته یه اینم خوب انتظارته؛ولی در خطری چه که فهمی می تر قبل
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  .گرفتن فاصله متری صد حدود کنه، می نگاه سال کهن درخت اون از فاصلشون به آدرین

 اوردم و کردم بلند رو تو که اینه فهمیدم که چیزی تنها و میوفته درخت شاخه دیدم انگار. افتاد اتفاق ثانیه چند از کمتر در چی همه ـ

  .اینجا

  .کنه می افتاده زمین روی که تنومندی شاخه به ای دیگه نگاه

  ...وگرنه کرد، کار موقع به که اوردیم شانس و داری و قدرت این که اوردیم شانس_ 

  شکونه می و بینمون کوتاه سکوت. زنه می زل روش به رو به و کشه می سرش به دستی

  .کردم صدا رو جولیا و جورج ـ

 ارتباط برقراری قدرت محافظا، بین مشترک قدرت از یکی ـ کردی؟ صداشون چجوری. وایستادی اینجا که تو - میره ای غره چشم

   .دوره راه از

  ؟ پاتی تله مثه ـ

 و شاهزاده قضیه ولی. نبندیم و ذهنمون اگه البته. بشه متوجه کسی اینکه بدون بزنیم حرف هم با ذهنمون تو تونیم می ما آره، ـ

 فهمه می رو هاش حس همه. اونه جای که انگار. فهمه می بیوفته خطر در شاهزاده وقتی محافظ. داره فرق اصلیش محافظ

  .کنه می نگاه دنیا به اون دید از داره که انگار. خوشحالی... ناراحتی...،خشم

  دارن؟ فرق تا دو اون چرا ـ

  .کمتره خشمش و غرور که اونه مقابل در فقط شاهزاده. شدن متصل هم به اونها چون ـ

  .باشه باید ساموئل آویرازشاهزاده منظور گه می خودش با

 بپرسن تواناییش میزان از که این بدون. کردن دریافت ور آویر ذهنی پیام که هستن جولیا و جورج. گردن برمی پا صدای شنیدن با

  .پایه تمرینات سراغ میرن راست یک

  .کنیم می شروع خوب ـ

  .سریعه العمل عکس اول تمرین ـ
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  .بدی نشون و العمل عکس سریعترین تا کنی تمرین اینقدر باید ـ

 می جدا ها اون از بعدش. کنم تمرین باید رو ها همین ،کافیه امروز برای که گن می میدن آموزش هم دیگه تمرین تا چند وقتی

  .شن

  .برمیاد پسش از هم بچه یه دست بدی رو ها تمرین این ـ گه می حوصلگی بی با و نشینه می زمین روی دقیقه چند بعد

  .اندازه می باال ای شونه

  .اند افتاده پا پیش و ساده خیلی تمرینات این گم، می همینو منم ـ

  کنیم؟ چکار االح خوب ـ

  .ای نقره برکه ریم می ـ: گه می حال همون در و شه می بلند

 ولی کنه می سالم بینه می رو آویر وقتی کنه می کار اصطبل در که خدمتکاری. کنن می حرکت قصر بزرگ اصطبل سمت به هم با

 گیره، می لکنت گفتنش برای که عذرخواهی با و کنه می قطع و حرفش بینه می مقابلش و آدرین و گردونه برمی رو سرش که همین

 اسب سوار هردو سریع حرکت یه وبا شه می نمایان اصطبل چوبی در جلوی اسباشون با بعد لحظه چند و شه، می اصطبل وارد

 جنگلی پیچیده بهم درختان از انبوهی در رو کوچک برکه متری چند ارتفاع از وقتی.کنن می حرکت برکه سمت وبه. شن می هاشون

 از کمی اسب دو کنن، می رها رو ها اون و شن می پیاده دن، می رو ساحل کناره در فرود اجازه ها اسب به کنن، می پیدا

 زمزمه چیزی خودش با و بنده می رو بنفشش چشمای پسر. گیرن می جشن برکه کنار های علف با و گیرن می فاصله سوارکارانشون

  ...بعد و کنه می

  .نگو هات قدرت مورد در بقیه با دیگه، چیز یه. نبرن بویی قضیه این از بقیه که شرطی به ولی. کنیم یم شروع رو تمرینات ـ

 به آدرین اینو. دونه می چیزی حتما نگو، گه می وقتی پس شده، بیشتر روش به رو مصمم پسر به آدرین اعتماد روز هر وقته چند توی

  .میده باال رو تراشیدش ابروی تای یه. نکنه سوال ازش که شه نمی باعث این ولی گه، می خودش

 چرا؟ بگو بهم ولی. گم نمی کسی به قبول ـ

  ...نباشه خبر با قدرتت میزان از کسی وقتی. ندونه کسی بهتره خودت بیشتر امنیت برای فقط نداره، خاصی دلیل ـ

 فکره تو هنوز که حالی در فهمه، نمی که هست چشماش تو چیزی یه فقط نیست، چشماش تو دروغی زنه، می زل آویر چشمای توی

  .کرد غافلگیرش شه می راحت ـ. کنه می کامل رو جملش و کنه می پنهان آویر که چیزی اون
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 پرت سمتش به آتشینی گلوله کنه، نمی حرکتی بینه می وقتی. کن مبارزه من با حاال. ،همینطوره بله ـ. کنه می موافقت آدرین با پسر

 اون تا ده می تکون سری. ده می خالی جا راحتی به و میده نشون العمل عکس غریزی طور به ولی فکره تو زهنو آدرین. کنه می

 به پسر دو هر...دفاع اون و کنه می پرت آویر سمت به رحمانه بی رو آتشین های گوی هم سر پشت که اونه حاال و کنه دور رو افکار

 . دادنه رخ حال در تر طرف اون کمی که چیزی از غافل...شه می ترشدید مبارزه دن، می ادامه مبارزه تری جدی طور

  ...و ده می تکون چرخشی صورت به رو چپش دست غریزی کامال اوفته، می ساحل کنار خاک به آدرین نگاه کمی از بعد

 باال به رو دستش و کنه می باز رو چپش دست انگشتای. ذاره می چشماش رو راستش دست شده، غافلگیر خاک طوفان از که آویر

 بنفشش چشمای از اشک و ده می ماساژ دست با رو چشماش آویر شه، می پدیدار خاک و گرد مقابل در نامرئی سد و ده می تکون

  گه می طنز حالت با. شه می جاری

  .کردی مسخره رو بقیه منو و داری خبر قدرتات همه از تو نکنه-

 می شمرده شمرده. اندازه می بهش ترسناکی نگاه و شه نمی آویر شوخی متوجه. شه می قطع خاک جریان و میاره پایین رو دستش

  .کردم نمی ها محافظ عالف رو خودم بودم، بلد اگه-  گه

  .شه می ولو آدرین کنار زمین روی

 !ها خوبه خیلی کارت ـ

  .کنه می نگاه چشماش تو. ده می تکیه دستش به و سرش و چرخه می بغل به آدرین

  :ده می امهاد آویر

  .بودی عالی کل در بود، برنده بدون مبارزه و نخوردی شکست بود، اولت مبارزه که این با ـ

 بزرگ در سختی به سرباز شش کنن، باز رو در ده می دستور اونها دیدن با دروازه نگهبان...کنن می حرکت قصر طرف به بعد، کمی

  . رن می قصر داخل به خدمتکاری به ها اسب دادن تحویل بعد. نر می کنار ها سوارکار راه سر از و کنن می باز رو

 رفتنش راه به و اندازه می سالن داخل افراد به نگاهی باال از. شه می سالن وارد و گیره می باال رو سرش و ده می جلو رو اش سینه

  .ده می ادامه

 کنه می باز رو اخمش آدرین دیدن با. رفته فرو صندلیش توی بلوط جنس از میز صدر در ساله صد حدودا سنی و متوسط قد با مردی

  .زنه می لبخندی و
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 آرومی به. مانده باقی آویر روی به رو دقیقا و صدراعظم کنار خالی صندلی یه تنها و گرفتن جای ها صندلی دیگر روی ها محافظ بقیه

 می باز رو خوردش گره های ابرو. ذاره می شده کاری منبت و شکل مستطیل میز روی دستاشو. نشینه می و کشه می عقب و صندلی

  . کنه

  .کنه می مصلحتی سرفه بعد. آشکاره درش خاصی غرور و جسارت که اندازه می اش چهره بعد و جوان پسر دستای به نگاهی ویلیام

  .کن شروع آویر، محافظ_ 

   .مونه نمی دور بقیه دید از که گیره می شکل آدرین لبای روی پوزخندی نگرفت تحویل رو سامئول پسرش وزیر که این از

 تحسین نگاه ویلیام هاش، صحبت شدن تموم از بعد. گه می ها محافظ اقدامات از کامل توضیح و گیره می دست در رو مجلس آویر

  .اندازه می وارد تازه پسر به آمیزی

  .برسی ها محافظ بقیه به کم مدت نای توی شدی موفق تو آویر محافظ های گفته توجه با آدرین، میگم تبریک بهت_ 

  .درسته ـ گه می ساده خیلی کنه، ایجاد همیشگیش صحبت طرز و رفتار در تغییری که این بدون

 محکمی صدای با و شه می بلند جاش از ،سریع بده جلوه عادی رو خودش کنه می سعی شه، می گرد آدرین جواب از ویلیام چشمای

  : گه می

  .تمومه جلسه ـ

 صندلی که آدرینه این ویلیام، از بعد. شه می خارج سالن پشتی در از و کنه می مرتب دستش با رو سلطنتیش قرمز -مشکی ردای بعد

 تاب عقب به رو صندلیش بود، نشسته آدرین کنار درست جلسه طول تموم در که سامئول. شه می بلند جاش از و کشه می عقب رو

  .زنه می ،نیشخندی ده می باال رو ابروهاش و ونهچرخ می آدرین سمت به رو سرش و ده می

  .بگیری یاد زدن حرف طرز مبارزه و تمرین جای به نیست بهتر_ 

  .اندازه می بهش آمیزی تمسخر نگاه شه، می قفل فکش و شه می متوقف راه وسط

  وزیر؟ پسرک فهمیدی. پادشاه فقط یعنی این و ذارم می احترام احترامه، الیق که کسی هر به من ـ

 پر رو فضا سکوت برخوردش صدای انعکاس و بیوفته زمین روی صندلیش شه می باعث که یاره می هجوم آدرین سمت به سرعت با

  .کنه می بلندش زمین روی از سریع حرکت یه با ولی شه می پرت زمین روی آدرین طرف از سریع جاخالی یه با کنه،
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  :گه می خشنی صدای با و زنه می زل چشماش توی مستقیم و ده یم فشار مشتش توی رو سامئول طوسی بلوز یقه

  ...فهمیدی بگی نشنیدم ـ

   .گیره می گارد و میزنه پس یقش از رو آدرین دست قدرت با

  .بزنیم و حرفمون مبارزه توی چطوره_

  .ده می گره سینش روی و هاش دست و اندازه می باال و ابروش تای یه ساموئل حرف بعد

  .کنی برخورد درست من با عمرت آخر تا باختی اگه که طیشر به ـ

 . کنه می ساکتشون ساموئل دست اشاره که بگن چیزی خوان می جولیا و جورج

  گه می اخطارگونه بیاندازه بهشون نگاهی که این بدون آدرین

  .نکنین دخالت بهتره پس نداره، ربطی ها شما به این- 

  ...آدرین ولی ـ گه می کالفه و گیره می شدستا بین از رو یخیش موهای آویر

  ده می ادامه قبلی لحن همون با کنه می قطع حرفشو

  .کنیم حل خودمون روش به رو مشکلمون باید بار این ولی ذارم می احترام حرفات به که این با ـ

  .نکنم زخمیش زیاد دم می قول آویر، نترس ـ گه می لودگی با و زنه می داری صدا پوزخند سامئول

  .دم نمی قول من ولی ـ

  ده می تکون اخطاری حالت به رو دستش یاد، می کوتاه آویر

 .ممنوعه آتش مثله خطرناک های قدرت از استفاده ـ

  ...آویر ولی ـ

 می مویلیا وزیر و پادشاه به وگرنه ـ کنه می استفاده ندرت به ازش که خشکی لحن با کنه، ساکتش تا یاره می باال رو دستش آویر

  .گم
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 به آدرین ولی یاره می هجوم سمتش به وعجوالنه سریع حرکت یه با سامئول. کنن می اعالم رو موافقتشون سر حرکت با پسر دو

   ...شه می شروع مبارزه ترتیب این به گیره، می قرار سرش پشت و شه می جا به جا راحتی

 از. بینه می چشماش تو رو تعجب پشت همین از. گیره می قرار لسامئو سر پشت سرعت به برگرده، آدرین سمت به خواد می وقتی

 خشم با و شه می بلند جاش از. اوفته می زمین روی تر طرف اون متر چند که زنه می بهش مشتی و کنه می استفاده فرصت

  از آرامش با. رسه می بهش ای ثانیه از کمتر در یاره، می هجوم طرفش به بیشتری

 می عمل عجوالنه و فکر بی خاطر همین به و شده پر زیادی خشم با ساموئل صورتی چشمای. شه می دور سهمگینش ضربه سرراه

 می تمرکز گیره، می طرفش به و یاره می باال رو دستش کف. دادم فرصت بهش زیادی هم جا همین تا گه می خودش با آدرین. کنه

 می بلند سختی به جاش از. کوبه می سالن کف مشکی های گسن به محکم و کنه می جداش زمین از رو پسر نامریی دست. کنه

 سرعت به و کنه می استفاده باالش سرعت از آدرین ولی یاره می باال رو دستش کف بسته، نقش پیشونیش روی کوچکی زخم شه،

  .شه می ظاهر سالن مختلف نقاط در

   .لعنتی ـ غره می سامئول

   .پیچه می گوشش توی تمسخرامیزی خنده

   ....چپ سمت... راست سمت یوهووو... سرت پشت نه...اینجام وهو،منی ـ

   .کنه پیداش اونو و کنه تمرکز تا کنه می سعی گه، می بلندی لعنتی که درحالی سامئول

   .شه می زمین پخش. خوره می سینش قفسه به محکمی لگد

   ....وگرنه کنی استفاده هات قدرت از نکن سعی ـ

  .گیره می نشونه سمتش به رو دستش کف ده، می فشار سینش سهقف روی محکم رو پاش

 از تا کشه می رو دستش خوره، نمی تکون هم ذره یه حتی ولی کنه جدا سامئول از اونو خواد می و کشه می رو پسر دست و میاد آویر

  .گیره می رو دستاش بیشتری قدرت با ولی کنه رها آویر دستای چنگ

   ...آویر کن ولم ـ

   .گه می خشنی صدای با کنه، می نگاه پسر تا دو چشمای تو و ده می تکون سری
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  ...ما اونوقت... شه می تر پارچه ویک قوی لحظه هر داره دشمن جفتتونم، با کنین، بس ـ

  .میزنه داد تقریبا و چرخه می خودش دور دور یه و کنه می باز رو دستش. کنه می ول و دستش و کشه می عمیقی نفس

   !محافظا بین عادی، مردم نه اونم... داریم جنگ خودمون بین... ما وقت اون ـ

   .کشه می داد بشه، رنگ ،قرمز بلوندش موهای شه می باعث که عصبانیتی با و گیره می دیوار از شو تکیه جولیا

   .رسیده آمادگی سطح باالترین به نور ارتش رسیده خبر هامون جاسوس از گه؛ می راست آویر ـ

  .شده پنهان عصبانیت های رگه صداش در ولی ده می ادامه جولیا به نسبت بیشتری خونسردی با رججو

  ...ملکه اصلی محافظ مخصوصا.. اند آماده کامال ها اون بگم باید ، ملکه محافظای مورد در ـ

   ...کرده زده شگفت رو همه واقعا اصلی محافظ که شنیدیم ـ

  !عالیه کارش تو واقعا محافظ اون ـ. کنه می اضافه کالفه و ده می تکیه ستون به رو پاش جورج

  .داره می بر اش سینه قفسه روی از رو پاش آدرین

   ... رفتم تند یکم من آدرین، ـ اندازه می پایین رو سرش سامئول

   .سامئول باشه یادت امروز قرار ـ گه می دورگه صدای با. ده می تکون سری آدرین

 . ره می سالن در سمت به محکم های قدم با. بزنن حرفی بقیه تا مونه نمی منتظر

 و ره می هوش از ای کلمه گفتن از بعد سرباز ولی بکشن حرف سرباز از کنن می سعی فرمانده دو.  کنه می باز و در خدمتکاری

   .میاد هوش به جورج داد با دوباره

  .چرخه می سرباز سمت به! همینه حلش راه تنها ستهدر. زنه می بلوطیش موهای به چنگی رسه، می ذهنش به فکری

   سرباز ـ

   .رفته هوش از دوباره بیچاره پسرک

   .غره می دندوناش الی از
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  .سرباز ـ

 می مطمئن هوشیاریش از وقتی. گرده می صدا منشا دنبال و کنه می باز سختی به چشماشو گیره، می بر در رو بدنش خفیفی لرزش

   .شه

 رو آخر جمله ؟ فهمیدی. بگی بهمون خوای می که اتفاقی روی فقط و فقط. کنی تمرکز افتاده برات که اتفاقی روی کن سعی ـ

   .گه می شمرده شمرده

  .ن..با..قر م..چش ـ

  آدرین؟ بدی انجام رو کار این خوای می مطمئنی ـ

ّ  یاد می تاهکو پس دونه می اینو آویر نیست، راسخ عزم جز چیزی چشماش تو ده، می تکون سری   

   .خواد می انرژی خیلی کار این آدرین، ولی ـ

  خونیم؟ نمی رو ذهنش چرا. خطرناک خیلی و ـ گه می نلرزه کنه می سعی که صدایی وبا کنه می گره سینش روی دستاشو جولیا

 که همونیه راه تنها گاران ولی بخونم رو ذهنش کردم سعی من. ریختس بهم شدت به افکارش و ضعیفه بدش اوضاع خاطر به چون ـ

   .گه می آدرین

   .بذارین اشتراک به من با رو تون انرژی تونین، می شما ـ

   .دم می توضیح براتون من ـ ده می تکون سرش بشه پرسیده سوالی که این قبل آویر

 آویر،. یاره می باال و شچپ دست. بشن متصل بهش تا میخواد محافظان از و ایسته می سرباز کنار شه می تموم توضیحاتش وقتی

 به و کنه می تمرکز. ایستن می آدرین دور دایره شکل به و ذارن می دستش روی و راستشون دست میان جلو ترتیب به جورج جولیا،

 به گه می زخمی پسرک به. بده انتقال خودش بدن به راحتی به رو ها اون انرژی که شه می باعث کار این شه، می متصل ها اون

 جنگلی وسط درست. بلعه اونومی فضایی چاله سیاه مثله سیاهی ذاره، می هم روی و چشماش. کنه فکر افتاده اتفاق براش هک چیزی

  اسیر تاریکی در رو جنگل که کشیده فلک سربه درختان با سرسبز

 باال و سرش. اند مبارزه حال رد که بینه می رو هایی سایه جلوتر کمی کنه، می نگاه اطراف به دقت با. کنه می باز رو چشماش کرده

 بلندی لعنتی. کنه می نگاه رو به رو درگیری به دقت با و میزنه کنار رو ای بوته ره، می سمت اون به محکمی های قدم با و گیره می

  چی صدا اون که بفهمه خواد می کنه، می انگیخته بر رو کنجکاویش خشی خش صدای فهمیده، رو باشه الزم که هرچی گه، می
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 بقیه نمیتونه پس کنه، می فرار صحنه از لرزون بدنی با سرباز پسرک داده،هم دست از زیادی انرژی هم حاال همین تا ولی بوده

  ...بنده می رو چشماش ببینه، رو صحنه

   .آدرین فهمیدی چیزی ـ

   .میده تکون سری

   .بگه میخواست چی ـ

 بشن جمع مخصوص سالن در تا دن می خبر ها محافظ به ذهنی ارتباط طریق از جولیا و جورج. کنه می تعریف براشون رو ماجرا همه

 به رو اش بینی باشه، خودش دست که این بدون همیشه مثل شه، می بلند اتاقش مبل روی از آدرین. بدن اطالع رو مهمی خبر تا

  .داره برمی قدم محکم خیلی و کنه می سپر رو سینش گیره، می باال ممکن حد بیشترین

 اومده هم سامئول شدن، جمع ها محافظ مخصوص اتاق در نیست خبر با خودش اصلی هویت از هنوز که ای شاهزاده و محافظ شش

 می جا از دفعه یه و یاد می پایین سینش روی تا سرش وقتی کرد، حس راحتی به شه می اینو نیست، سرحال کامال هنوز انگار ولی

  .بگن بهشون و همیم های خبر قراره جولیا و جورج. پره

  .کشه می ایش سورمه موهای به دستی کالفگی با جورج

  .اومدیم پادشاه پیش از االن همین ما ـ

. لرزه می کوچکی زنگوله مانند صدایش که هنگامی نه. نیست عصبانی و کالفه اون اندازه گرچه اندازه، می جورج به نگاهی جولیا

  .کشه می بلندش تقریبا موهای به چنگی یعصب حالت با. کشه می مشکیش زره به دستی

  :گه می سامئول بیاد بیرون دهنش از حرفی که این از قبل

  .بودیم برده یاد از رو خودت موهای رنگ که بود وقت خیلی جولی هی ـ

  .گه می ای مزه با و شوخ لحن با و این

 اون کشه، می آهی جولیا داره، وجود دنیا در که گیهرن ترین سیاه موهاش. کشه می شبش رنگ هم موهای به دستی دوباره جولیا

 . کشه می ای کالفه پوف. ده می تغییر بلوند به اونو شکلش تغییر قدرت با همین خاطر به. متنفره موهاش رنگ از واقعا
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 اون با اش شده قفل های دندون الی از. ذاره می کمرش پشت رو چپش دست همیشگیش عادت به کشه، می عمیقی نفس آدرین

  .زنه می رو حرفش ابهت پر و بم صدای

  .جولیا موی رنگ تغییر نه شدیم، جمع جا این مهمی بحث برای ما ـ

  .شه می ظاهر تر غلیط کردن خوش جا ابروهاش بین همیشه که رنگی کم اخم. چرخونن می آدرین طرف به و هاشون سر همه

 چیزی این و ثباته با و جدی کارش در واقعا اون ولی زنه می حرف قدرتمند پادشاه یک غرور و تکبر با باشه متوجه که این بدون اون

  .کنه می جذب خودش به رو پادشاه حتی و اطرافیان که است

   .بشه برگذار ما نظر زیر ها سرباز آموزش مستقیما تا خواسته ما از پادشاه درسته،_ 

  .یایم می بر پسش از راحتی به ولی بزرگیه سئولیتم درسته نداره، نگرانی که این خوب _: گه می جوابش در آویر

  .یاره می زبون به رو آدرینه فکر در دقیقا که چیزی و گیره می متفکری حالت بعد

  .باشه افتاده هم ای دیگه اتفاق که این مگه...که این مگه ـ

  .جوه می آروم هاشو لب و میره ور موهاش نوک با هم جولیا. اندازه می پایین رو سرش جورج

  .زنه می داد تقریبا و کنه می باز رو شدش قفل فک آدرین

 انصراف بهتره باشین، سست اینقدر میخواین اگه. فهمین می نیست، تاریک جبهه مال ها رفتار این دیگه؟ شده چی بگین خوب ـ

  .بکارین زمینی سیب مزرعه تو برین و بدین

  .ده می ادامه پوزخند با و کنه می بهشون اهینگ چشمش زیر از بیاره، پایین رو سرش که این بدون

  .دین می کشتنش به شما بیوفته، نور گروه دست که این از قبل که کنین مواظبت شاهزاده از بخوایین اینطوری اگه ـ

 شاهزاده از جونمون پای تا ما ـ: گن می و یارن می باال و سرشون افتخار با و زنه می جوونه امیدی ها محافظ دل در حرف این با

   .برسه بهش گروه اون دست ذاریم نمی و کنیم می محافظت

  !زمستونه در بهاری گل نایابی به هاش لبخند زنه، می کوچکی لبخند آدرین

  .شدن کشور وارد نفر پنجاه حدود رسیده خبر ها جاسوس از_ 
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  (red mount)شدن ردمونت وارد شمالی ورود دروازه از همه_ 

 نوشته شناسه، می رو اونجا خوبی به زیادش های مطالعه خاطر به ولی بود نرفته سایرون از قسمت اون به حاال تا هک این با آدرین

 به که هایی کوه. هست هاش کوه رنگ خاطر به نام این به شهر نامگذاری علت " میرن رژه چشماش جلوی"۶ سایرون "کتاب های

   ."شه می خوانده نام این به رنگ قرمز های کانی دلیل

  .شه می جاری ذهنش در کلمه به کلمه کتاب های نوشته

  !داره قرار روش به رو در دقیقا کتاب که انگار

 و کنه می باز رو داره قرار میز روی در همیشه که ای نقشه سامئول. رن می میز پای به زمان هم همه بگه چیزی کسی که این بدون

  .ده می نشون رو نظر مورد محل

  .معلومه کامال عصبیش تیک از این زنه می حرف عصبی التح با جورج

  .شاهزادس بردن بین از متجاوزها قصد گفتن، ها جاسوس ـ

  .کنن می نگاه نقشه به درهم هایی چهره با بقیه. پوشونه می چهرشو اخمی گه می رو این وقتی

  .هد می نشون رو احتمالی مسیر دست با و. خارونه می رو اش چونه متفکر آویر

  .برسن(black town) تاون بلک به تا کنن می طی رو مسیر این احتماال اونها_ 

   .کنن حرکت ها شب فقط احتماال بیان، پیش مخفیانه بخوان که این احتساب با_ 

  .شه می متمرکز نقشه روی. داره می بر رو بود کرده گره سینش روی که رو دستش آدرین

  وود جنگل و مونت رد های کوه بعد و زیاده تعدادشون ولی درسته ـ

 بیشتر مسافر پنجاه ورود و کوچیکه های روستا و شهر سرهم پشت تقریبا نیست، شدن پنهون برای جایی تقریبا(woodland) لند

 . عجیبه کنی فکر که چیزی اون از

 پایتخت به تا بشن رد مختلف های شهر از و کوچیک های دسته تو و بشن جدا هم از جنگل انتهای باید کنه کار فکرشون اگه پس

  .برسن تاون بلک یعنی
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  .کشه می چونش به دستی جورج

  .منطقیه ـ

  .مخالفه باهاشون جولیا

  .بیان بیشتریو راه باید چون شه می کم ها گروه از برخی سرعت اینطوری ولی- 

  .کنه می تکمیل و حرفش سامئول

  .بشن ناساییش ممکنه شدن شهر وارد که هایی گروه وقت اون ـ

  .ده می تغییر آدرین مصمم صورت به نقشه از نگاهش آویر

  آدرین؟ چیه تو نظر_ 

  .شه می ولو صندلی روی و یاره می باال رو سرش آدرین

 تا زنن می کمپ کردن توافق قبال که جایی در احتماال رسن می زودتر که هایی گروه بشن، شهر وارد هم با همگی که این برای ـ

  .برسن مه بقیه

  .زنه می بهم رو سکوت جولیا. بدن انجام قراره اونها که کاریه همون این شک بی کنن، می تحسین و آدرین دلشون در همگی

  .دوزن می آدرین لبای به چشماشون همگی ناخودآگاه بشن؟ مخفی قراره کجا که این سوال تنها خوب ـ

  .بشن مستقر اینجا نظرم به ـ

 smoke) وود اسموکی...شن می نمایان انگشتش زیر کلمات و داره برمی رو دستش. کوبه می موردنظر محل روی اشاره انگشت با

wood)   _بکنن؟ ریسکی همچین ممکنه. خطرناکه خیلی که اونجا ولی  

  .دونه می رو جوابش قبل از هم خودش ولی کنن نمی رو بزرگی این به ریسک نه بشنوه که داره انتظار

  .مهمه هدفشون فقط براشون ندارن، ترسی هیچ ها اون نه، که چرا_ 
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  :گن می صدا یک جولیا و جورج

  چیه؟ نقشه- 

  .گرده برمی اون سمت به ها نگاه هم باز

 فلک به سر غرور دارن اطمینان بهش همه بینه، می که این. اندازه می گلو به بادی اونن، نظر منتظر بقیه که این از. نشینه می صاف

 که این تاریکی سرزمین توی خوب. اومدن کنار باهاش راحتی به و پذیرفتن رو زیادش غرور همه. بره می عرش به رو کشیدش

 عصبانی مغرور، آدرین دنده، یک و لجباز سامئول ناراحت، و مضطرب جولیا و جورج عادیه، چیزی باشی داشته بد خصلت یک حداقل

   !شکن قانون آویر حتی و...و

   .نقشش دادن توضیح به کنه می شروع محکم لحن با و شه می ظاهر لبانش روی مغروری لبخند

 شه می قرار کنن، می موافقت همگی وقتی. شه می چندان دو تحسینشون و احترام شن، می خبر با نقصش بی نقشه از بقیه که وقتی

  .بدن انجام رو الزم اقدامات جورج و سامئول

  .شه می خارج سالن از و اوفته می راه در طرف به بقیه های گفتن بخیر بش به توجه بی و شه می بلند میز سر از

 اون -: گه می پسرها به توجه بی جولیا. اند نقشه جزئیات درمورد زدن حرف مشغول و نشستن محافظین بقیه هنوز بزرگ سالن در

 تعریف آدرین از جولیا که این از جورج بشه آشنا پسری همچین با که دختریه هر آرزوی. باهوش البته صد و زیبا و مغرور. عالیه واقعا

 که این با. خبره بی زده جوونه جورج دل در که عشقی از هم جولیا حتی چون. یاره نمی زبون به چیزی ولی شه می دلگیر کنه می

 دو بین که کنه می ججور به شیطونی نگاه و اندازه می باال و ابروش تای یه سامئول ولی نبره پی احساساتش از کسی کنه می سعی

 به رو نگاهش. رفته دست از دیگه...جورجی نخور غصه _: گه می کشدار و کشیده دهنش داخل به لباشو. اومده کوچکی گره ابروش

 می دقیقا االن و شه می خبر با بقیه احساسات از که اینه هاش قدرت از یکی. اندازه می بره می سر به رویاهاش در هنوز که جولیا

 چشمانی و موها با بود جذابی پسر هم جورج واقع در. جذابه آدرین فکر به جولیا و شده جولیا دلداده و شیفته کامال جورج که دونه

  .فرم خوش هیکل و برنزه پوستی و ای سورمه

  .خونه می و ذهنش نبسته رو ذهنش جولیا بینه می وقتی ساموئل

  .کن تعریف جورج از کمم یه جولی، هی-

  .شه می زده که گندی متوجه تازه شه، می پرتاب واقعی دنیای به و جدا خوشش خیاالت از جولیا حرف، این با
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  .رسه می نظر به پاچه دست جولیا

  .کنن ازدواج باهاتون بخوان که هستن زیادی دخترای باشین مطمئن. همینطور هم جورج و تو خوب- 

   .تو جز به دخترا همه -: گه می لب زیر جورج

 پر رو فضا شمشیر فلزهای برخورد صدای. روانه رودی مثله صورتشان و سر از عرق اند، مبارزه مشغول پسرسخت دو دیگر طرف در

  .کنه می

  .گیره می پایان مبارزه ترتیب این به ده، می قرار آویر قلب وسط درست رو شمشیر و چرخه می پاش پاشنه رو

  .گه می ساختگی امیدی نا با و زنه می کجی لبخند آدرین

  .نیستی بدک هی ولی کنی، بیشتر رو تمریناتت باید- 

  .ده می تکون سری متفکرانه آویر

  .بردی خودت واقعا کن فکر باش، خوش برو هی،- 

  .شه می دور و چرخه می پاش پاشنه روی و ده می حواله پسر بازوی به آرومی چندان نه مشت آدرین

  .شه می پدید نا نهایت در و یاد درمی ای نقطه صورت به دیگه که ینا تا کنه می نگاه پسر شدن دور به آویر

 تاللو رنگ آبی تیغه در بنفشش چشمای ،تصویر کنه می نگاه عالیش فوالدی تیغه به و چرخونه می نمایشی حالت به رو شمشیرش

 چشمش. شه می منعکس سالحش ای آیینه تیغه در و زنه می موج چشماش در کرده پنهون آدرین از که چیزی کنه، می پیدا خاصی

   ...کردن ایجاد منظمی رژه سرش در مزاحم ،افکار شه می ظاهر چشماش جلوی آدرین حس از خالی چشمای بنده، می رو

  ...ده می تکون سری کنه؟ می چکار...کردی پنهون ازش رو مهمی این به مسئله بفهمه آدرین اگه

  ...ببینه رو ریختت نیست حاضر حتی دیگه... ذاره می کنار رو تو راحتی به اون

 باید یعنی. بوده خودش خاطر به ها این همه که فهمه می اون ده، می دلگرمی خودش به. زنه می چنگ قلبش به نامرئی دستی

  ...بفهمه

  .کنن می پاک روزگار صفحه از رو دلخوشی اون یارن می هجوم مغزش به که بعدی افکار



 

 
 

84 

  
  نور و تاریکیجدال 
 Blackrose,Roghayehl 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 رو تو اون...دنده یک لجباز، مغرور،...آدرینه اون چی؟ کنه مواظبت ازش کسی خواسته نمی و دونهب که بوده طبیعیش حق بگه اگه

  ...آویر ذاره می کنار

 پاشه، می صورتش به سرد آب مشت چند دستش کنار مرمری حوض از که طور همان. ذاره می شدش حکاکی غالف در رو شمشیر

 ها فکر اون" کنه می زمزمه و زنه می پوزخندی! دارن می بر سرش از دست وباالخره شن می شسته مغزش از هم مزاحم افکار

  ."کنن خراب و روزم شدن موفق

 *** 

 کسانی چه که این فهمیدن با. شنوه می العادش فوق شنوایی قدرت خاطر به رو پچی پچ صدای که گذره می بعدی راهروی پیچ از

  .بده گوش حرفاشون به و نره جلو که کنه می ادارو اونو ذهنش در چیزی ولی بره جلو خواد می هستند،

   ...چرا دونی می هم خودت تو آویر، شه نمی_ 

  .گیره می جا لبش گوشه لبخندی آویر صدای شنیدن با

  .دونم نمی هیچی من- 

   ...نکن انکار_ 

  .دونم نمی چیزی من رو؟ چی_ 

  .دنهش منفجر حال در جورج که بزنه حدس تونه می هم جا همین از

  .زنه می خشکش جاش سر سرش، روی بعدی کلمات شدن آوار با که بره سمتشون به خواد می

  .شاهزادس هم ساموئل و... ای شاهزاده اصلی محافظ تو دونن می همه...شدی باعث خودت ولی...بگم خواستم نمی من_ 

  ...نیست کنی می فکر تو که طوری این نه_ 

  !کنی می انکار_ 

   ...دم می توضیح برات... کن گوش جورج- 
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 تقریبا. شه می تربیت درست هم و پادشاهه نزدیک هم شه، بزرگ پیشش پادشاه پسر که وزیر از بهتر کسی چه خواد، نمی توضیح_ 

  .پیچیده خبر هم عادی مردم بین حتی... باشه نداشته خبر که نیست کس هیچ

 به رو شه می عصبی کمتر پیشش که رو کسی تنها... و آویر که این .شه می منجمد رگاش توی خون که کنه می احساس آدرین

  .کنه می مسموم رو مغزش افکار از رقیقی مه ولی ده می تکون سری...بده دست از راحتی

  . "بینی نمی هم رو آویر سایه حتی دیگه اونوقت اس، شاهزاده فهمید ساموئل اون که دیگه وقت چند...هه" 

  ..."اصلیه محافظ که بگه بهت نشد حاضر حتی آویر،"

  .گه می خودش به. شه می دور اونجا از و چرخه می پاش پاشنه رو آروم

  ."دادنه اهمیت دنیا توی چیز بدترین آدرین،...کنه مراقبت اش شاهزاده از ره نمی و چسبیده من به چرا پس"

  .ده می جواب خودش به بازی لج با...زنه می رنگش خوش موهای به چنگی

  ...فهمیدم زودتر خوبه ولی دم، نمی اهمیت بهش من"

  .پیچه می مغزش در صدا اون باز

   ..."نیستی سرد و مغرور باهاش چرا. کنی نمی رفتار باهاش بقیه مثله چرا پس نیست، طور این اگه...دی می اهمیت بهش" 

  .ده می جواب خودش به شمرده و کشدار

  . "دم نمی اهمیت بهش من" 

  باش خودت هم اون پیش. بزن حرف باهاش بقیه مثله...کن ثابت دی نمی یتاهم اگه"

  "جدی و مغرور آدرین...

. گذاشته هم روی دری ضرب رو پاهاش و کرده گره سرش زیر رو دستاش... کشیده دراز تختش روی بینه می یاد می که خودش به

 و ندیدش صبح از...نیست خبری آویر از ولی تابه می اتاق داخل به مشبک پنجره از سرسختانه خورشید رنگ نارنجی پرتوهای آخرین

 حتما. داره دادن انجام برای تری مهم کارای حتما آویر کنه می زمزمه و زنه می داری صدا پوزخند. نگرفته سراغی آدرین از هم اون

  وارد پسر. زنه می خواب به رو خودش شنوه، می و در شدن باز صدای وقتی. اندازه می بیرون ذهنش از رو آویر. اس شاهزاده پیش
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. ده نمی رو جوابش آدرین وقتی زنه می صدا و آدرین. ره می شده کار چوبی تخت سمت به. باره می خستگی قیافش از شه، می اتاق

  .ده می نشون و دلخوریش که ای گرفته صدای با

  ...نداره عیب ولی...بیداری فهمیدم که من- 

   .آدرین بخیر شب-  ره، می خاموشی به که صدایی با لب زیر ره می داره قرار اتاق دیگه طرف در ختیت سمت به که حالی در بعد

  .شه می خواب دنیای وارد نرسیده، بالش به سرش

 *** 

 پوشیده عرق از آدرین صورت. دوه می آدرین تخت سمت به و پره می پایین تخت از... پره می خواب از کشه می آدرین که دادی با

  .چهرشه نشدنی جدا عضو اخم هم خواب تو حتی گه می خودش با شده،

  .ده می تکونش و کنه می صدا و آدرین

 چشماش، از آویر خواد می که انگار... آویر چشمای تو زنه می زل...شده خالی کلمات از مغزش...پره می خواب از بلندی داد با آدرین

  ...روبفهمه چی همه

. پوشونده رو صورتش سخاوتمندانه عرق،. یاد می خودش به آدرین. ده می تکونش و ذاره می آدرین بازوی طرف دو رو دستاش آویر

  .نشده کم صداش محکمی از کمی حتی حال این با

   ...آویر... اویر... آویر_

  !کنه می بر از اسمشو آدرین، اونوقت...زنهب بیرون دهنش از نگرانی از قلبش ممکنه لحظه هر

  .بزن حرف آدرین،_ 

  :گه می و کنه می جمع رو افکارش

  ...شه می دزدیده پادشاه شمشیر_ 

  .زنه می زل بهش تعجب با آویر

  :گه می بلندتری صدای با آدرین
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  .شه می دزدیده شمشیر فهمی، می- 

 خنده تا کشه می لباش به دستی بینه، می و آدرین اخم وقتی...شده دیوونه گه می دشخو پیش آدرین...زنه می قهقهه...خنده می آویر

  لرزه، می هنوز خنده شدت از که صدایی با. کنه کنترل رو اش

  ...ممکنه غیر تقریبا اون دزدیدن...بوده آشفته خوابت... شه می محافظت خوبی به ازش...نترس_ 

  ...ده می تکون پسر برای سری تاسف روی از آدرین

  .شدنیه پس...تقریبا گفتی ضمن در. امروز همین...شه می دزدیده شمشیر اون- 

  .بشی مطمئن تا بریم بپوش لباس کنم، ثابت بهت که این خاطر به فقط_ 

  ...هستن ها پله از اومدن پایین حال در محافظ دو دقیقه، چند از کمتر در

  خبره؟ چه جا این_ 

 اون خواد نمی ولی کرده، سرایت هم آویر به آدرین دلشوره. اومدن و رفت حال در که شده پر محافظانی و سربازان از قصر تموم

  .بیاره زبون به فکرشه تو که رو چیزی

  .کنن می باز راه سختی به سربازان بین از

 . کردن می باز و راه دیدن می رو ها محافظ که موقع هر...شده چشون سربازان این_ 

  ...حاال ولی

  .کنن آروم رو ها سرباز دارن سعی که بینه می و جورج و جولیا آدرین. اندازه می باال ای شونه آویر

 ... گردونه می بر خودش سمت به و گیره می و سربازی یقه و یاره نمی طاقت آدرین

 بلندی هین اوفته، می آدرین به وقتی پسر خاکستری چشمای. باشه ساله بیست حدودا که خوره می صورتش به و داره ریزی جثه پسر

 نگاه با که سیاه چشم تا دو اون... رونشناسه واون باشه نشنیده آدرین آوازه کسی شه می مگه. گیره می رو بدنش بدی لرز و کشه می

 قورت رو دهنش آب سختی به سرباز. کنه می اسون رو شناختنش باشی ندیده اگه حتی سوزونه می اتش های شعله در رو تو بهش

  .ده می
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  خبره؟ چه اینجا_ 

  .ترسناکتره خیلی گن، می که چیزی اون از_ 

  .آورده زبون به و افکارش ناخودآگاه که، دونه نمی و کنه می نگاه آدرین غلیظ های اخم به شکه بیچاره پسر

  .کنه می خارج آدرین چنگ از و بلوز یقه بگیره، رو خندش جلوی کنه می سعی که حالی در آویر

 دیگه دفعه پس...بخونیم آسونی به رو ذهنت تونیم می من و آدرین گرچه یاری، می زبون به و افکارت کجا که باش مواظب ،سرباز- 

 . کن دقت کنی می هم فکر که چیزی به

  خبره؟ چه بگو، حاال

  .شده دزدیده پادشاه شمشیر که شده شایعه آویر، محافظ- 

  .کشه می مرتبش نا موهای به دستی آدرین

  چی؟ یگهد-

  :گه می بریده بریده داد می توضیح آویر برای بلبل مثله االن تا که پسر

 به نگاهی. رن می نزدیکشون پنجره سمت به و زنن می کنار و جمعیت آویر و آدرین. شدن جمع قصر در پشت شهر کل تقریبا- 

  .هستن اطرافیانش و پادشاه طرف از وثقیم خبر منتظر و ایستادن در پشت کیپ تا کیپ مردم. کنن می روشون به رو دریای

  .جاست اون پادشاه حتما عوام، پذیرش سالن بریم بیا_ 

  .ده می تکون سری و داره می بر کمرش پشت از رو دستش آدرین

 جز به ،هستن پادشاه با رایزنی و گو و گفت حال در اعظم وزیر و وزیر پانزده هر بیرونه، از بدتر حتی عوام پذیرش سالن در اوضاع

 ازنگرانی هم هوراس حتی شه، می دیده سالن افراد تک تک چهره در نگرانی و آشفتگی. دارن حضور ها محافظ بقیه جولیا، و جورج

 جمع در کوتاهی تعظیم از پس آدرین و آویر. زد حدس رو آشفتگیش شه می صندلی در مدامش جایی به جا از و کشیده درهم چهره

  .شه نمی دیده آشفتگی یا نگرانی هیچ چهرش در. کنه می زدن حرف به شروع آرومی و محکم لحن با آدرین.  گیرن می قرار

  .گه می کننده توبیخ و بلند صدای با هوراس. خواد می کاری راه ازش و کنه می اعظمش وزیر به رو پادشاه
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 می چکار ها لیاقت بی شما پس. کنه زدید من قصر از کرده جرات کسی چطور. بدین توضیح امروز اتفاق مورد در اعظم، وزیر- 

  کردین؟

  .کنه می خم احترام نشونه به و سرش و کشه می قرمزش ردای به دستی ویلیامز

 در صدا به خطر زنگ وقتی. شدن سرقتش به موفق هایی دزد امروز تاریکی، شمشیر از شدید محافظت رغم علی بگم باید پادشاه،_ 

  .رسونیم می شمشیر داری نگه لمح به رو خودمون سریعا یاد، می

  .ده می تکون سری

  .بودن شده کشته فجیعی طرز به سرباز بیست تموم متاسفانه- 

  .کنه می کوتاهی مکث

  ...ها دوروف بود نوشته خونش با ها محافظ سردسته رویس مایک فقط- 

  .شه می پا به سالن در ای همهمه ها دوروف اسم شنیدن با

  .گه می رو خودش نظر کسی هر

 . گیره می اجازه پادشاه از بینه، می و آویر لبخند وقتی. کنه می آویر به نگاهی آدرین

 و شه می خارج محافظان و وزیران مرتب صف از. کنه جلب خودش به رو سالن افراد تموم توجه تا کنه می ای سرفه تک آدرین

  .دادن توضیح به کنه می شروع محکم و اندازه می گذرایی نگاه حاضرین تک تک صورت در. داره می بر جلو به قدمی

  .دارم حلی راه من وزرا، و پادشاه- 

  .شه می خارج صف از و زنه می پوزخندی تایلر وزیر ولی زنه، می رنگی کم لبخند پادشاه

  .باشه داشته بخوری بدرد حل راه تونه نمی بچه یک. دارم اعتراض من پادشاه،- 

  ده می ادامه و ده یم نشون دست با و آدرین و

 نمی قطعا پسر این کنن، پیدا حلی راه نتونستن ها بهترین از نفر پانزده وقتی کنه، می تلف و وقتمون فقط پسر این. وزیران و پادشاه- 

  .تونه



 

 
 

90 

  
  نور و تاریکیجدال 
 Blackrose,Roghayehl 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

  .افتاده هن و هن به کردن صحبت حین در ،که اندازه می خزانه وزیر تایلر چاق هیکل به نگاهی شونش روی از خونسردی با آدرین

  کنه می حمایت اون از ویلیامز وزیر تایلر، خالف بر

  .گه می راست واقعا دارم حل راه گه می وقتی. دارم اعتماد پسر این به من تایلر بده، ادامه آدرین_

  .آدرین به نگاهی ویلیامز کنه، می ویلیامز به نگاهی هوراس. دادن توضیح به کنه می شروع همیشگی جذاب اخم همون با آدرین

  .ده می تکون سری ویلیامز

  !بری؟ خوای می هم باز و دونی می و خطرات مطمئنی؟ تو- 

 *** 

 به و یاد می در پرواز به آذرخش گذرن می که قصر دروازه از. شه می سوارش سریع حرکت یه با و کشه می آذرخش بدن به دستی

 . یوفتن می راه دیاموند های کوه سمت

  .شه می خیره رو به رو به و گیره می شهر از رو نگاهش. کنه می شهر و قصر به ای دیگه نگاه باال از و ردونهگ می بر سرشو آدرین

  تاریکی قصر پیش ساعاتی

 نقشه ریختن بهم موجب نقصش بی نقشه با که بود آدرین این شدن، کشور وارد جاسوس پنجاه وقتی که بگم، باید وزیر_: اعظم وزیر

  .شد ها اون شوم

   .ده می تکون تحسین نشونه به رو سرش ادشاهپ

  .محافظ بده ادامه_ 

  .بشین آماده نور جبهه با مبارزه برای قبل عین و بشه جلوگیری آشوب از تا امانه، در شمشیر بگین مردم و ها سرباز به اول_ 

  .یاد می جلو رسه می نظر به هسال چهل مردی مانند درست ولی ساله صد معادل سنی و ورزیده هیکل با مردی که وزیرجنگ

  کنیم؟ مخفی رو مهمی این به موضوع باید چرا- 

  .ده می ادامه قبل محکمی همون به آدرین دن، می تکون سری تایید نشانه به وزرا بقیه

 



 

 
 

91 

  
  نور و تاریکیجدال 
 Blackrose,Roghayehl 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 خرابکاری به دست شاید برسه، دشمن های جاسوس گوش به اگه درضمن شه، می مرج و هرج باعث فقط موضوع این دونستن- 

  .بندازن مردم بین تفرقه و بزنن

  .شه نمی دیده چیزی تحسین، جز همه چهره در دیگه بار

  .کنه می تکمیل و حرفش و کنه می مرتب رو مشکیش ردای بینه، می و حرفاش تاثیر وقتی

 فرصت دشمن مه اونوقت بشه، رنگ کم امیدشون شدنش دزدیده با اگه و حساسن شمشیر به نسبت مردم چقدر که دونیم می همه- 

  .کنن نمی تمرین قبل مثله دیگه سربازان هم و کنه می پیدا زدن ضربه

 حتی ده، می تکون تایید نشونه به سری ویلیامز وزیر کنن، می نگاه مقابلشون ساله بیست پسر به بیشتری احترام با بار این همه

  .زنه می لبخندی هم پادشاه

  چیه؟ تون نقشه بدونیم خوایم می خوب دارین، شمشیر گرفتن پس یبرا هم ای نقشه حتما آدرین، محافظ خوب_ 

  .ده می نشون و سالن داخل افراد و وزیران و چرخونه می دستی آدرین

  .بگه داره ای نقشه ای دیگه کس اگه نقشه، توضیح قبل خوام می- 

  .پیچه می سالن داخل ای همهمه

   .کنه می اعالم و نظرش وود، پیتر یعنی جنگ وزیر

  .دیم می بهشون هم خوبی درس اینطوری ، کنیم حمله بهشون قوا تمام با باید من نظر به- 

  .کنه می مشت رو دستش زدن حرف هنگام

 .ده می تکون سری تایلر وزیر

  .نیوفتن در تاریکی نیروی با گیرن می یاد طوری این موافقم،- 

  .شد می خارج گلوش از نیز مانندی خرناس صدای زدن حرف هنگام

  .کنه می اعالم رو خودش مخالفت آدرین
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 شدن دزدیده متوجه راحتی به سربازها و ،مردم بدین حرکت رو بزرگی این به ارتش وقتی اوال،. نشدنیه کار این زیادی دالیل به- 

  .دیمب هدر به کوتوله های دوروف خاطر به رو وقتمون نباید و داریم پیش در تری مهم جنگ ما دوم، شن، می شمشیر

  .زنه می موهاش به چنگی

  .نقشه صالحیت رد برای باشه، کافی دلیل دو این کنم فکر- 

  .شکنه می رو بلندش سکوت و کشه می شدش بافته و بلند ریش به دستی هوراس

  .بدی توضیح رو خودت نقشه بهتره خوب،- 

   .کنه می خم مقداری و سرش پادشاه احترام به

   .بگیره پس ازشون و شمشیر و بشه ها دوروف رو قلم وارد مخفیانه رنف یک که، این من نقشه- 

  .ده می تکون سری آدرین نیست؟ کم کار این برای نفر یک_ 

  .کافیه نفر یه ،نه، دارن و اجسام جایی به جا و شدن نامرئی قابلیت فقط ها دوروف که این به توجه با- 

  آدرین؟ هستی مطمئن تو_ 

  .گیره می گفتن سخن اجازه آویر شه؛ می تموم حرفش امزویلی که این از بعد

  .شم می داوطلب کار این برای من_ 

  .زنه می حرف هوراس با مستقیما آویر، به توجه بی آدرین

  .بدم انجام رو کار این خودم بدین، اجازه اگه پادشاه- 

  .شکنه می رو سالن مطلق سکوت یکوتاه مدت از بعد ده، می قرار سلطنتیش صندلی طرف دو در رو دستش هوراس

  .جوان آدرین باشی موفق امیدوارم. کنم می موافقت- 

  :گه می پادشاه مقام و موقعیت به توجه بی آشفتگی با آویر

  ...شه نمی ولی- 
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  .زنه می موج بدنش در قراری بی و آشفتگی کنه، می نگاه پسر به تعجب با پادشاه

  :گه می ای کننده توبیخ لحن با و یاد می حرف به ویلیامز

  !آویر؟ محافظ- 

  .کنه منصرف رو پادشاه شده طور هر خواد می وزیر، به توجه بی آویر

  .کنین نظر صرف تصمیمتون از شه می اگه ولی پادشاه، ببخشید- 

  .شه می ساکت هوراس دست حرکت با که بگه، چیزی خواد می اعظم وزیر

  داری؟ نمشد منصرف برای ای کننده قانع دلیل- 

  .پادشاه بله_ 

 حرفی کنه می سعی و گیره می آدرین عصبانی صورت از رو نگاهش کنه، می حس خودش روی رو بقیه و پادشاه منتظر نگاه وقتی

  .بزنه

  .بگم تونم نمی ولی... ولی دارم ای کننده قانع دلیل- 

  .گیره می شکل حاضرین بین پچی پچ

  .شه می دبلن صندلیش از که حالی در پادشاه

  .بشه سفر آماده و بره تونه می آدرین پس بگی، تونی نمی اگه- 

 رو کرده پنهان دل در که رو چیزی خواد می وازش شه می خیره بهش التماس با و کنه می آدرین خوشحال صورت به نگاهی آویر

  :گه می شه نمی موفق وقتی. بشه منصرف و بفهمه

  .برم همراهش منم بذارین حداقل- 

  ."ندارم محافظت و مراقبت به نیازی و یام نمی بر خودم پس از و ام بچه کرده فکر" کنه می فکر خودش پیش درینآ

  .کنه می اعالم رو جلسه ختم و کنه می مخالفت آویر با پادشاه ولی کشه، می هم در و چهرش فکر این از بعد

 *** 
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 روش به رو دیاموند کشیده فلک به سر و خاکستری های کوه جلوتر کمی. بینه می عمیقی دره پاش زیر باالخره یاد می بیرون فکر از

 یه با. یاد می فرود زمین سمت به آرومی به اسب. ده می فرود فرمان آذرخش به. طلبه می مبارزه به رو اون انگار و کرده علم قد

 به صبح و کنه استراحت رو شب گیره می تصمیم. اندازه می روش روبه عمیق و سرسبز دره به نگاهی. شه می پیاده اسب از حرکت

 داشته نیاز بهت شاید خوب، پسر نشو دور خیلی گه، می آروم ببنده، جایی به و آذرخش که این بدون. بیوفته راه دیاموند کوه سمت

. ره می رنگش خاکی کوله سمت به... شه می دور آدرین از قدم چند تنها و ده می تکون سرش و کشه می آروم نسبتا ای شیهه. باشم

 کامال که بزرگی سنگ تخته کنار. داره برمی خشک میوه و خشک گوشت نون، شامل خشک غذایی جیره مقداری و قمقه کوله تو از

 رو شب تموم کشه، می ای کالفه پوف. کنه پیدا بهتری جای شاید تا شه می جا به جا سفت زمین روی. نشینه می کرده استتار و اون

 به دستی. کنه می بیرون سرش از هم آتیش و چادر فکر حتی نکنه ریسک که این برای. برسونه صبح به ها سنگالخ روی مجبوره

 که عجیب لباس این. کنه می پنهان کامال اونو و خوره می نشسته کنارش که سنگی تخته رنگ به لباسش. کشه می سبکش لباس

 کار اومده، در سنگ تخته رنگ به که االن مثله ده، می رنگ تغییر مکانی هر در خوبی به و ده می رنگ تغییر موقعیت به ستهب

 سیاه جادوگران به که سیاه ازجادوی استفاده خاطر به شده طرد جادوگرانی داره، اتحاد ها اون با هوراس که هست جادوگرانی

  .کنه باز هم از و ابروهاش گره خواد نمی هم هنوز تنهاس که این با. زنه می گره اش سینه دور رو دستاش آدرین. معروفند

  لیانا

 دیگه و رفته تر باال سربازا مهارت. هستن تمرین حال در که ام پوشی زره سربازان گر نظاره و ایستادم تمرین زمین های پله باالی

 در. دادم رو جدیدی های شمشیر و ها زره ساخت دستور آهنگری فتمر که پیش هفته خوره، نمی چشم به قبلی های ضعف از اثری

 ولی دونستم نمی رو عالقم این دلیل موقع اون داشتم زیادی عالقه گذشتگان جنگی آالت ابزار ی درباره مطالعه به بودم که لندن

 نمی تیری هیچ که بودم خونده زرهی درباره ها کتاب از یکی در بگیرم، کار به رو آوردم بدست که اطالعاتی بود وقتش... حاال

 مفتول به هارو اون باید ابتدا که بود شده نوشته زره ساخت دستور در. بود سبک بسیار بودن مقاوم درعین و کنه عبور اون از تونست

 چنین: وجهت( شدن می بافته بهم ها حلقه باید سوم مرحله در و آورد در کوچک های حلقه شکل به رو ها اون سپس و کرده تبدیل

 حدود ،ساختنش بسازه برام زرهی چنین تا خواستم آهنگر استاد ماهرترین از). شده ساخته داوود حضرت بدست تاریخ طول در زرهی

 شده ماهر اندازی تیر در آنقدر کردیم، چوبی آدمک تن به امتحان برای رو زره روز اون. شد ساخته باالخره ولی کشید طول روز پنج

 و گذاشتم کمان زه روی رو تیر سه راستم دست با). خودم واسه شدم جومونگی!(کنم پرتاب زمان هم رو تیر سه ستمتون می که بودم

 صدم چند عرض در داشتم نگه رو کمان چوبی قسمت دیگرم انگشت دو با و دادم قرار ها تیر بین رو چپم دست وسط انگشت سه

  ! پرتاب بعد و کردم گیری نشانه ثانیه

 پرتاب گیری نشانه از بعد و کشیدم تر محکم رو کمان زه بار این و گرفتم بدست ای دیگه تیر. نکرد نفوذ زره در تیر سه زا کدوم هیچ

  گشت حال در. دادم انبوهشو دستورتولید بود اومده بیرون موفق آزمایش از زره چون. نداشت رو زره در نفوذ توان تیر هم باز کردم،



 

 
 

95 

  
  نور و تاریکیجدال 
 Blackrose,Roghayehl 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 کرد؛ می پیشرفت سریع که بود هم نیکوالس به حواسم مدت این تو. کردم می اصالح رو اشتباهشون تحرکا و بودم سربازا بین زنی

 رو تمرین پایان دستور کنم، نگاه آسمون به و کنم بلند رو سرم که شه می باعث اون از حاصل نور بندش پشت و برق رعدو صدای

 میاره، ارمغان به خودش با رو طراوت و شادابی و کنه می باریدن به روعش نمک نم بارون،. گردن برمی خونه سرباز به سربازا و دم می

 اجازه و گیرم می باال کمی رو سرم و کنم می باز رو هام دست. برم قصر داخل به و کنم ول رو خوبی این به هوای که یاد می حیفم

 می جلو به رو نگاهم و اندازم می پایین رو امدست کوتاه لحظه چند از بعد. بگیرن نوازش به رو صورتم باران کوچک قطرات دم می

 ببینم تا گردم نمی بر ولی شنوم می رو کسی های قدم صدای کنم می بارون زیر زدن قدم به شروع و کشم می عمیقی نفس دوزم،

  !دم می ادامه راهم به و کیه

 هنگام در و منطقی مهربونو داشتم، دوست پسرو این شخصیت. جکه که شم می متوجه داره می بر قدم کنارم و رسه می بهم وقتی

  .خوبی هوای چه اوم_  زنه می لبخندی و کشه می عمیق نفسی خودم، مثل درست جدی، بسیار مبارزه تمرینو

  .کنه می زندگی سر احساس آدم اهوم_ 

  لیانا؟_

  بله_ 

  بگی؟ برام خانوادت از شه می_

 بدونی؟ داری دوس چی خب_ 

  .شدی بزرگ و اومدی دنیا به درش که محیطی و زندگیت شرایط ت،خانواد رفتار و اخالق_

 دقیق و کردم ریز رو چشمام. متجاوز فردی هشدار کنه، می دادن هشدار به شروع ششمم حس بدم رو جک جواب که این از قبل

  شده؟ چیزی_  کردم نگاه رو اطراف

  .ده می رو قصر به متجاوز یک ورود از خبر ششمم حس_ 

  ئنی؟مطم چی؟_

  .یاد می دنبالم هم جک کنم می قصر طرف به دیویدن به شروع و دم می تکون مثبت عالمت به سری

  لیانا؟ ری می کجا_

  .کنه می راهنمایی باال به رو من ششمم حس دونم نمی_ 
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  .اتاقشونن تو ملکه نه وای_

  .دم می تکون راست چپو به رو سرم

  .کنم نمی حس ملکه برای خطری نه،_ 

  .اشیاء تاالر: گیم می زمان هم بعد و کنیم می نگاه بهم و ایستیم می ای لحظه برای دو ره

 هر نبود و شن می نگهداری اشیاء تاالر در ارزشی با های شیء. ریم می اشیاء تاالر طرف به سرعت با تجسممون قدرت از استفاده با

 تاالر این به ورود رمز نداره، امکان نه بازه، تاالر در که بینیم می رسیم می تاالر جلوی که وقتی. بزرگ ی فاجعه یه یعنی اونها از یک

 از جارو همه دقت با و شیم می تاالر وارد و اندازیم می هم به نگاهی تعجب با جک و من. دونستن می ها محافظ و ملکه فقط رو

 همین پایه بر نور های سرزمین من خدای اوه. مونه می هیلبرد شاه تاج خالی جایگاه روی دومون هر نگاه ناگهان گذرونیم، می نظر

 رو تاالر در دوباره جک و شیم می خارج اتاق از هردو. رن می نابودی به رو نور های سرزمین نباشه اونها از یکی اگه و استوارن اشیاء

 داشتم طور همین نیست زیچی هم حیاط در شیم؛ می حیاط محوطه وارد و یایم می بیرون قصر ساختمان از کنه، می قفل رمز با

 یک که بینم می کنم می نگاه نزدیک از وقتی کنه می جلب رو نظرم ها چمن در ای رفتگی فرو که کردم می برسی رو اطرافم

 . ردپاست

 پرش یه با بایسته که این بدون یاد، می من بسمت زمین سطح از کم خیلی ارتفاع در کنن پرواز پا تندر و زنم می بلندی سوت

  شنوم می رو جک صدای و شم می شسوار

  ...تنها نباید لیانا، کن صبر نه_

  .شده خارج نور های قلمرو از تاج که یعنی این ده، نمی ادامه رو حرفش افته می اتفاق که ای لرزه زمین با

  .بده گزارش ملکه به برو نباش من نگران تاج دنبال برم باید جک نداریم وقت_ 

 باید یام، می پایین پا تندر پشت از. رسیم می دیاموند های کوه به شن می تموم پاها رد وقتی و کنیم می دنبال رو پاها رد پا تندر با

 دیگه رفتم باال ها کوه از کمی وقتی. شدن می حضورم متوجه قطعا ها دوروف رفتم می پرواز با اگه چون رفتم می پیاده رو راه بقیه

 یا آتش از موقعیت این تو که نبود عاقالنه. دادم می ادامه راهم به بعد و کردم می صبر هوا شدن روشن تا باید بود شده تاریک هوا

  .کشیدم ای نقشه و زدم زل ها کوه پایین در ای نقطه به. شدم خیال بی پس کنم استفاده روشنایی برای نورم قدرت

 جذاب براتون رمان جا این تا امیدوارم افته، می اتفاق الیان و آدرین برخورد اولین که رمان از قسمتی به رسیدیم خب خب: نویسنده

  .رمان ادامه حاال و باشه بوده
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 روشن هوا که این از قبل باید اندازم، می بهدره نگاهی رسم می قله به وقتی. دم می ادامه راهم به میش و گرگ هوای در دم صبح

 از غافل ولی داشتم رفتن پایین در سعی سرعتم بیشترین با. برسونم کوه پایین به خودمو کنه آشکار رو چیز همه خورشید نور و بشه

 هوا دیگه رسم می دره به وقتی. بزنه رقم منو زندگی داستان تا شده عمل وارد و ننشسته بیکار این از بیشتر دیگه سرنوشت که این

 داره قرار دره وسط درست هم فشانآتش یک. رنگه سرخ درشت های سنگ پوشش تنها و نداره درختی هیچ که ای دره شده، روشن

 درخشنده اشیاء از بود پر استثنا بال شدن می داخل که اونهایی دست. کردن می آمد و رفت اون درون به غاری بوسیله ها دوروف که

 االن و رسوندم غار دهانه نزدیکی به رو خودم درشت های سنگ پشت گرفتن پناه با. اونهاست انبار خاموش آتشفشان اون که انگار

 به شدن وارد برای فکری یه تا دم می تکیه صخره به رو پشتم و گیرم می غار دهانه از رو نگاهم هستم، صخره آخرین پشت درست

 صدا سرو مانع که این برای و گردوندیم بر یکی اون سمت به رو سرمون دو هر! کرد کارو همین من با همزمان فردی که بکنم غار

 بلوطی موهای با پسری کنیم می نگاه بهم شده گرد چشمای با دو هر! ذاریم می یکی اون دهن رو مونودست دو هر بشیم هم کردن

 و یاریم می پایین رو دستامون آروم. کنه می منتقل رو عجیب سرمایی چهرش ولی سیاه گوی دو با چشمانی و متناسب دماغی کوتاه

  کنی؟ می رکا چی جا این هستی؟ کی دیگه تو: پرسیم می همزمان آرومو

 اصال شدم قایم صخره پشت وقتی تاریکیه، جنس از پسر این گه می که هشداری ده، می هشدار پسر این مورد در بهم ششمم حس

  کنی؟ می چکار اینجا و گروهی کدوم از نگفتی-  گه می سردی صدای با و کنه می فرو موهاش داخل دستشو. نشدم اش متوجه

  گم می نکنه ما متوجه هارو دوروف که آروم صدایی با سوالش به توجه بدون

  باشی؟ جا این باید چرا که کنم نمی درک ولی باشی تاریکی های نیرو از زنم می حدس ولی هست منم سوال دقیقا این_ 

  .میشد خبر با هام قدرت از نباید و بود تاریکی از فرد یه اون زنم می حدس گفتم عمد از

  درسته؟ باشی نور جبهه از باید ام تو پرسیدم اول من: گه می جوابم در کنه باز هاشو اخم که این بدون

  اینجایی؟ چی برای درسته_ 

  اینجایی؟ چی برای تو. بگم دونم نمی الزم رو دلیلش_

  شد؟ برطرف شده، دزدیده شیء یه گرفتن پس برای_ 

  .کشم می پوفی کالفه دزدیدن؟ رو چی شد؟ طرف بر چی_

  .نشده برطرف هنوز انگار خب که مگفت می کنجکاویتو_ 
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  اومدی؟ تنها اصال اومدی؟ تنها چرا دزدیدن؟ رو چی هنوز، نه_

  بدم؟ لو دشمن به رو اطالعاتم من که داری توقع چرا ضمن در نیست مهم برام اصلنم اینجایی چی برای دونم نمی من ببین_ 

  . زنم می پوزخندی فهمیدی؟ و،کوچول دختر بدی جواب مجبوری هم تو کردم سوال ندارم، توقع_

  .کنی می مجبورم تو البد مجبور؟ هه_ 

  . دی می جواب خوب های دختر مثله خودت کنم، مجبورت نیست الزم_

  .باش خیال همین به حتما آره_ 

  .محضه واقعیت نیست، خیال_

 بریم خودمونو راه کدوم هر حاضر حال در هترهولیب جایی این چی برا دونم نمی کنم، بحث یکی تو با ندارم وقت من وجه، هیچ به_ 

.  

  . گیره می باال هیس معنی به رو دستش

 لو بود نزدیک و شدی سبز من راه جلوی تو رفتم می خودمو راه داشتم من ضمن در. یاد می داره ها دوروف صدای شنوی، نمی_

  .برسم کارم به من کوچولو خانوم خونتون برو حاال پس بریم،

 به دیگه بار یه بکنم خودمو کار و ندم رو جوابش دیگه گرفتم تصمیم اون؟ یا شدم سبز راهش سر من بود آخرش یگهد این وای

 دوروف همه وقتی. فرصته بهترین این خودشه. کرد صدا غذا برای رو همه بلند صدای با ها دوروف از یکی که کردم نگاه غار دهانه

  .رفتم غار دهانه سمت به و کردم استفاده فرصت از منم رفتن دره دیگه سمت به و شده دور غار دهانه از غذا برای ها

  آدرین

 دختره که جایی به دوباره کشیدیم صخره ور اون به سرکی دو هر کرد می جمع غذا برای رو همه که ها دوروف از یکی صدای با

 بینم می که این از! اومده غار طرف به هم دختر اون. میرم غار کوچک نسبتا دهانه سمت به! نیست دیدم که کردم نگاه بود، ایستاده

 رو بیام صبح فردا و برگردم که این فکر. کنم کنترل رو عصبانیتم کنم می سعی کشم، می ای کالفه پوف اینجاست، هم دختر اون

 هم دختر اون کنم می ادع و کنم می قانع رو خودم پس نه، یا بیاد پیش خوب موقعیت این فردا نیست معلوم چون. اندازم می دور

  به چشمام تا زنم می پلک بار چند. شم می غار سیاهی وارد و جدا بیرون روشنی از باالخره شه، خراب ماموریتم که نکنه کاری
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 یکی غار تاریکی با کنم می سعی. رم می جلو و کنم می عبور غار تنگ راهروی از صدایی ترین کوچک بدون. کنه عادت غار تاریکی

  .کنم جلوگیری بشن سبز راهم سر ممکنه که هایی دوروف احتمالی دید زا تا بشم

 کنم خالی دستمه دم چی هر سر و عصبانیتم خواد می دلم. گردونم می بر و سرم شه می ظاهر تر عقب متر چند نورانی کوچک گوی

  .بشه کم لرزشش تا کنم می مشت رو دستم. کنم می کنترل خودمو سختی به. بزنم داد سرش و

 لب زیر. رم می سمتش به سریع های قدم با. کرده درست نور گوی تاریکی در که کرده فکر چی خودش با دختر این میگم خودم به

  .گم می خشنی و خفه صدای با

  بکشی؟ اینجا به رو ها دوروف تموم خواد می دلت کنی؟ می چکار داری هست معلوم اصال-

  !دوبارمه دیدن خاطر هب کالفگیش که انگار کنه می نگاهم کالفه

 اگه طوری این دوما کنه می روشن رو من پای جلوی فقط و کنه جلب رو ها دوروف توجه که باشه اونقدری نورش نکنم فکر اوال_ 

  .شیم می متوجه بشه دیر که این قبل باشه مونده آتشفشان تو دوروفی

 ناراحتی از صورتش چون شنید کنم فکر. فرستاده رو بچه دختر هی نور گروه چرا اصال افتادم، گیری چه که کنم می زمزمه لب زیر

  می باال ای شونه. شه می جمع

  .کنم می نزدیک صورتش به سرمو کمی تفاوت بی. گفتم رو حقیقت میگم دلم تو و اندازم

  ...گرنه و نیوفتیم گیر کنی دعا بهتره-

  .کشم می گردنم روی رو اشارم انگشت بار چند

 و گم می شانسی خشکی به لب زیر. شدن نور متوجه ها دوروف یعنی این که یاد می غار انتهای از هایی دوروف یصدا ناگهان که

  .کشم می هم روی هامو دندون

  .میوفتیم گیر االن شد، راحت خیالت-

 سختی به. بگیرم پناه داخلش بتونم که اونقدری کنم می پیدا غار های صخره بین شکافی هام قدرت کمک با کنم می نگاه اطرافم به

 کوچیکی خاطر به. کشمش می صخره شکاف داخل و گیرم می رو دختره دست بدونم رو دلیلش که این بدون شم می شکاف وارد

  .گیره می جای من آغوش در کامال شکاف
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 می جا به جا سرعت به شیطون و کوچیک نور گوی اون ولی بگیرنش کنن می سعی و یان می نور کوچک گوی طرف به ها دوروف

 به و شدم حبس نفس. شه می خارج غار دهانه از و کنه می حرکت غار دهانه سمت به موقع به نور بگیرنش، تونن نمی ها اون و شه

  .کنه می هدایت غار بیرون به رو نور موقع به دختر شکر رو خدا. کنه می آزاد رو شدش حبس نفس هم اون فرستادم بیرون آرومی

  .گم می خشنی لحن با

  .آوردیم شانس- 

 تو ببینم. باشن مونده باقی تو این دوروف تا چند ممکنه نزنم حدس که نبودم نادون اونقدر هستی؟ کی کردی فکر تو شانس؟_ 

  .بودم سنگه اون پشت من کوچولو سوراخ ذره یه این تو کشیدیم نمی عالی جناب اگه شدی؟ غار ورودی سنگ تخته متوجه

  .میزنم پوزخندی

 جایی به جا یه با هم خودمم وگرنه باهوش؟ خانوم کردی می چکار غار بیرون های دوروف اون با کردی فکر اونوقت باشه هه- 

 جای به االن دوما بود ماموریتم خاطر به اوال، دادم، نجاتت اگه ضمن در. بودی ایستاده غار وسط هنوز تو و بودم اونجا سریع

  !تشکرته؟

 عالی فرصت یه این و بشن اون سرگرم که احمقن اونقدر ها دوروف و کنم کنترل رو نور تونم می که یدید کردم فکر که معلومه_ 

  ...مح بهترین من سالمتی نا بیرون بکشم آب از خودمو گلیم تونستم می خودم بگم باید هم تشکر مورد در بود

  .کنه می اخم و ده نمی ادامه رو حرفش

  .ببینم کنار برو کنم می بدو یکی تو، با وایسادمو من چرا اصال_ 

 .اندازم می باال و ابروم تا یه

  .مهمه برام ماموریتم فقط هستی کی تو نیست مهم برام هم اصال بود محض اشتباه نور از استفاده اول از. هستی هم شاکی جالبه-

  .زنی می حرف من با و وایستادی خودت بری تونی می نگرفتمت، که من ضمن در

 که این بدون چیه؟ بهترین...  بهترین اون کنم می فکر. خورد رو حرفش که بگه خواست می چی اون که کنم می فکر خودم پیش

 از سختی هر به یاد، می بیرون راحتی به کوچیکش جثه خاطر به یاد می بیرون غار شکاف از اخمش همون با بزنه ای دیگه حرف

 به کنن می مراقبت دزدیشون اشیای از ها دوروف که جایی درست. ریم می ارغ انتهای به حرفی هیچ بدون یام می بیرون شکاف

  از استفاده با میریم پایین غار شیب از شده، پوشیده جواهر و طال با گودال. میکنم نگاه بزرگ طالیی گودال به رسیم، می غار انتهای
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 گم می خودم با. کنه می نمایی خود زیبایی بسیار تاج دختر دست در گردم برمی کنم، می پیدا رو پادشاه جواهرنشان شمشیر قدرتم

 دستم توی محکم رو شمشیر شه می انداز طنین غار در ها دوروف سنگین های قدم صدای. باشه نور پادشاه تاج باید دزدی شی پس

 از و سازیم می آتشفشان دهانه سمت به پلکانی هامون قدرت از استفاده با حرفی هیچ بدون و اندازیم می هم به نگاهی. دم می فشار

 بعد لحظه چند و "تندرپا"زنه می صدا هم دختر رسه می بهم ثانیه چند از کمتر در زنم، می صدا و آذرخش. شیم می خارج آتشفشان

  .شه می ظاهر مقابلش در کنان پرواز رنگی بنفش اسب

  لیانا

 رو نشان جواهر شمشیر اون وقتی. شدم غرق افکارم دریای در زدم زل ها ابر به که همونطور من و کنه می پرواز ابرها فراز در پا تندر

 هزار که این کارن، به رحمت صد گفتم خودم با. زد می پرسه ها دوروف قلمرو در چی برای که شدم متوجه دیدم پسره اون دست در

 پسره اسم حتی. کنم می اخم بدم لو دشمنم هب رو چیزا خیلی بود نزدیک که این آوری یاد با. کارنه از تر شیفته خود و تر مغرور مرتبه

  هم رو

 افکارم از ارتفاع شدن کم با. گرفت خواهیم قرار هم مقابل در روزی یه دو هر ما که بود این مهم نبود، مهم اسمش ولی نفهمیدم

 بسمت خوام می و شم می دهپیا یاد، می فرود قصر حیاط در آرومی به تندرپا. یام می خیال و فکر از خارج دنیای به و کشم می دست

 . افته می هستن من گر نظاره اتاقشون ایوان در که ملکه به چشمم که برم قصر

  :گه می شوخی لحن با برایان. ایستادن جلوم که بینم می رو محافظ پنج شم می وارد وقتی و رم می قصر به بلند هایی قدم با

  سالمی؟_ 

  گرفتی؟ کم دست اهوم_ 

  .کنه می توبیخ به شروع همیشگیش لحن همون با هم کارن

  .زدی می کاری انجام به دست ملکه با هماهنگی و فکر بدون نباید احمقی خیلی_ 

 شه می منظورم متوجه کنم، می نگاه بهش شیطنت از سرشار نگاهی با و ایستم می سینه به دست و اندازم می باال هامو ابرو از یکی

 زیر زنم می بینم می هاشو نشون خطو وقتی. کشه می نشون و خط برام بشن متوجه بقیه که نای بدون صورتش حرکات و چشما با و

 یه با کارن بینم می وقتی. گیرم می کارن از توپ آتو یه اتفاقی کامال طور به که اتاقم رفتم می داشتم پیش هفته دو حدود خنده،

 ابراز بهش و کشه می آغوش به دخترو اون کارن کنم، می شوننگاه و شم می قایم دیوار پشت ایستادن راهرو تو خدمتکار دختر

  !من دستهای تو کارن از بزرگ آتو یه شه می این و کنه می عالقه
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 و شدن عاشق آتو بزرگی قائلیم، ارزش هم ها خدمتکار برای حتی جا این ما چون نیست دختره بودن خدمتکار بدلیل آتو این بزرگی

  !مغروره کارن عالقه ابراز

  .پرسه می جک از گنگ حالت یه با رایانب

   خنده؟ می چی به این دونی می تو جک_

  !شده خل کردن مغزیش ضربه ها دوروف شاید دونم نمی_ 

  .خندیدین می من مثل چیه جریان دونستین می اگه شمام: گفتم خنده با

  .بخندیم بگو خب _ پرسید سوالی لحنی با دیوید

  گه می وار تهدید کارن

  .کشتمت یبگ_

  .بهتر مواقع برا داشتم نگهش راحت خیالت_ 

 تاج و کردم جمع رو خندم ندم ادامه دیگه گرفتم تصمیم همین واسه سوخت دلم لحظه یه رسوندم، اوجش به رو خشمش واقعا دیگه

  . دادم دایان تحویل رو

  .ملکه مالقات برم باید من_ 

  .ایستم می صاف بعد و کنم می تعظیم ملکه به رم می ملکه اتاق به من و ده می تکون تایید ی نشانه به سری دایان

  بیاری؟ خودت با رو تاج تونستی_ 

  .کردم اقدام دستور بدون که خوام می عذر بله،_ 

 یه از رو نور قلمرو و شدی تاج برگردوندن به موفق چون ولی مجازاتی، مستحق و کردی ترک رو پستت من دستور بدون تو بله_ 

  .کنم می نظر صرف مجازاتت از دادی نجات بزرگ هفاجع

  .ملکه ممنونم شما لطف از_ 

  .بری تونی می_ 
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 خودمو تختو وقت سر رم می راست یه. رم می است ملکه اتاق مقابل در که خودم اتاق به و میام بیرون ملکه اتاق از تعظیم، از بعد

  ...رم می خواب به فوری همین برای و وابیدمنخ حسابی درستو که هست روزی چند چون و روش اندازم می

 برار دو اون از محافظت برگردوندم رو هیلبرد شاه تاج که پیش هفته سه حدود رم، می اتاقم به دارم و هستم قصر دوم ی طبقه در

  ...که کنم می رد رو سالن انتهای پیچ. نیفته اتفاقی چنین دیگه تا شد

 خنده قصد به لبام گیره، می خندم. شنوم می رو عالقش به اعتراف دوم بار برای و بینم می رنکا آغوش در رو دختر اون دوباره که

 دیر شدن پنهان برای هم طرفی از. بشه کارن انفجار باعث ممکنه چون دم، نمی رو اجازه این ولی دارن هم از شدن جدا در سعی

  .شده

  لیانا؟_

  .بله_ 

  .کشمت می_ 

  .شه می رد پاهام بین از درست نور ،گلوله کنم می باز هم از پاهامو و باال پرم می کنه، می پرت سمتم هب نور جنس از ای گلوله و

  .اتاقت تو بردیش می خواستی می چه من به: گم می خنده با

  .پرو ی دختره دم می نشونت_

 دنبالم مصمم خیلی هم اون و دویدم می قصر روهای راه تو! دادم ترجیح قرار بر رو فرار هم من و دوید من سمت به سرعت با بعد و

 انتهای در انداخت، گیرم باالخره. کرد نمی اصابت بهم کدوم هیچ هام خالی جا خاطر به ولی کرد می پرت نور های گلوله و کرد می

  .لب بر مندانه وزپیر لبخند با کارن هم روم روبه و ایوان راستم سمت و بود دیوار چپم سمت رسیدم، بست بن به سوم ی طبقه سالن

 پام پاشنه که برم عقب دیگه قدمی ،خواستم اومد می جلو شد می تر بزرگ لحظه هر که لبخندی با اون و رفتم می عقب عقب من

  .ملکه: گفتم و کردم تعظیم بعد و انداختم سرش پشت به ای ترسیده نگاه زد سرم به فکری. خورد سرم پشت دیوار به

 زدم پاش ساق به نور ای گلوله و کردم استفاده فرصت از کرد، نگاه سرش پشت به و گشت بر شده گرد چشمای با چون شد، باورش

 ندیدم رو کارن و شدم دور قصر از که یکم رفتم، پایین ایوان از و کردم استفاده فرصت از دوباره چسبید رو پاش ساق و گفت آخی

  !کردن می احترام ادای باید که حالی در کردن نمی حرکتی هیچ کردن جلب رو نظرم سربازا از نفره چهار دسته. ایستادم
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 با محکم چیزی که کردم می نگاشون موشکافی با داشتم طور همین بود، عجیب خیلی. بودن حرکت بی هم باز ولی رفتم تر نزدیک

  .کارنه دیدم که کرد روکا این کی ببینم تا برگشتم و بردم گردنم پشت رو دستم گرفت، دردم خیلی کرد، برخورد گردنم پشت

  .نامردیه این_ 

  .میندازه باال ای شونه کارن

 رو سربازا دسته نشدی؟ متوجهم که بود چی پرت هواست حاال شدیم، حساب بی حساب حاال نبودی، جوانمرد چندان هم خودت_

  .دادم نشونش

  .زده خشکشون انگار_ 

  .بزنه خشکش کسی نداره امکان نگو چرت_ 

  .کنه می نگاهم شده گرد چشمای با دفعه یه

  .باشه شده گزیده مانداریا ی حشره توسط که این مگه_ 

  .لیانا محافظ کارن، محافظ_ 

  .زد می نفس نفس داشت رسید بهمون وقتی اومد، می دوون دوون داشت که بود ها دسته سر از یکی

   شده؟ چی_

  .ببینین و بیاین خودتون باید افتاده اتفاقی یه_

  .انداخت شده خشک سربازای به نگاهی نیست؟ اتفاق این که منظورت: گفتم و دادم نشونش رو سربازا هدست

  .شدن خشک سربازا از هم دیگه تا چن_

 های دسته سر وزرا، ی همه کنیم، می اضطراری ی جلسه درخواست و ریم می قصر به سرعت با و اندازیم می بهم نگاهی کارن منو

 ملکه رسه، می گوش به کاخ کنار و گوشه از پچ پچ صدای مونیم، می ملکه منتظر و شیم می جمع اصلی اخک در محافظ شش و کل

  .کنن می تعظیم همه و شن می وارد

  .دادین اضطراری ی جلسه درخواست که افتاده اتفاقی چه کارن، محافظ لیانا، محافظ_



 

 
 

105 

  
  نور و تاریکیجدال 
 Blackrose,Roghayehl 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 تک تک ی چهره در اضطراب گرده، می بر خودش جای سر دوباره و ده می شرح رو موضوع و یاد می بیرون محافظا ردیف از کارن

  .هست دشواری خیلی کار پادزهر آوردن بدست دارن هم حق شه، می نمایان حضار

  .بفرستیم زهر پاد ی تهیه برای رو ارتش از بخشی باید ملکه،: یاد می بیرون وزرا ردیف از جنگ وزیر

 بقی ما بردن شدن، گزیدگی دچار سربازا از نیمی حاضر حال در مخالفم،: گم می ملکه به رو و یام می بیرون محافظا ردیف از هم من

  .شه می دشوار خیلی قلعه از حفاظت بعالوه محضه، حماقت سربازا

   محافظ؟ دارید بهتری حل راه شما: یاد می بیرون ردیف از هم دفاع وزیر

  .داره باالیی ریسک ولی بله،_ 

   داری؟ سرت در فکری چه لیانا محافظ_

  .ره می فرو فکر در عمیقا ملکه و دم می توضیح رو نقشم

 بلند همگی. شه می وارد ملکه و شه می باز در. هستیم ملکه دستور منتظر و نشستیم محافظان اجتماعات سالن در که هست دقایقی

  .کنن می اعالم رو تصمیمشون نشستن ملکه وقتی و شیم می

 ماموریت این به نفر شش شما از نفر دو ،بنابراین بره تنهایی به محافظ یک بدم اجازه تونم نمی اما لیانا، کردم فکر نقشت روی من_

  .شن می اعزام

  .اید وظیفه این انجام مامور شما لیانا، و کارن_ گه می بعد و اندازه می تکمون تک ی چهره به نگاهی

  شه می بلند اعتراض برای کارن

  ...ملکه ولی_

  .کارن محافظ نیست اعتراضی یچه جای_

  .شن می خارج اتاق از ملکه و کنه می اخم و زنه نمی حرفی دیگه کارن
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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
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن /ht t p://f orum.caf ewri t ers .xyz 
  :وبسایت/ht t p://caf ewri t ers .xyz 
  :اینستاگرام/ht t p://i nst agram.com/caf ewri t ers_xyz 
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