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 رمانبندی: دسته 

  :طلسم آبیعنوان 

  :معمایی-خیلیتژانر 

 :نویسنده Aramis.H 

  :سطح اثر- 

  :ناظر- 

  :ویراستار- 

  :ژادکیاناز تربتی نطراح 

  :کپیستMobina.D 

 و اجرامیکنه رو آبی مطلس اسم به طلسمی دخترش انتقاماز برای ملکه پدر که جادوییه و دور جنگل یه راجب رمان
 برای موجوداته زاینا یکی همزاد خودش گفته به که دختری میشن، آبی مرمر سنگ به تبدیل کم کم موجودات تمام

 ...میکنه فاش رو ادشهمز و دختر اون گذشته که میافته اتفاقهایی راه دراین میره اونجا به جنگل نجات و کمک
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  :مقدمه

 تمام شمانتچ کران بی آبی ،وقتیداد خواهند خودرا های اشتباه تاوان دیگرهمه درجهانیان یا جهان دراین... میکشد عذاب او اینبار

  !یافت خواهی تونجات رافراگرفت دشمنان

 *** 

 دگیزن ومشغول هزند آنجاهمه توموجودا گیاهان بود درجریان میکردندوجودندارد،زندگی فکر دیگرانسانها که درجایی درچمنزارقدیمی

  .بودند

  .بود ای افسانه انجااسرارآمیزوموجوداتش گیاهان

  .بود افسرده ملکه ازآن راازسرزمین، نما زیباترین

 جادویی میگفتندحتی زموجوداتا برخی. باشد ملکه یک برازنده راکه زیبا باطن حتی ظاهرزیباونه نه نداشت خاصی زیبایی ملکه، این

  .بود انداخته شک رابه صددرصدهمه واین نیست واقعی میگفتنداوملکه هم برخی ندارد هم

  .کرد نمی دقت نکته این به هیچکس ندید راهیچکس افسرده ملکه ناراحتی و تنهایی 

 *** 

 بود دیج میداداینبارقضیهن نشان العملی عکس هیچ افسرده ملکه مانندهمیشه خطرافتاد،ولی به جنگل امنیت کم وکم روزهامیگذشت

  !شده تمام ملکه حکمرانی دوران:میگفت یکی مثال عنوان میزدندبه حرفی هرکدام حیوانها. 

  .است ناامنی این مسبب اوخود:میگفت دیگری

  .کنیم انتخاب جدید ای ملکه نیازداریم شاید-

  !موافقم هم من-

  .پذیرشود ولیتمسئ کردندتاملکه انتخاب جایگزین ملکه برای اعتراض نشانه انهابه. رفت ازبین جنگل سکوت اینگونه

  ...جنگل من،اهالی بانوی:داد ملکه رابه خبر ازسربازان یکی

  .بگذارید تنهایم:راندادوگفت حرفش پیشروی اجازه دست بااشاره ملکه
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 سیاوک دندجایگزینکر رامعرفی جایگزین طورجدی شدندوبه عصبانی حیوانات. است بیخیال نظرمیرسیدبازملکه به اینطورکه

  .اجراکند نیز خوبی انهارابه ومیتوانست میشناخت خوبی رابه وظایف اومغروربوداماتمام"شیر"نبودجز

  .بود حکومتش رفتن شاهدازبین اعتنایی بابی افسرده فرارسیدملکه گذاری روزتاج

  .رکنیمرابرگزا جدید پادشاه باتاجگذاری تا ایم شده جمع اینجا ماهمه:آغازشد شامپانزه باسخنرانی مراسم

 اخمر خودش حتراما نشانه شیربه یکهحالدر دهند راادامه گذاری بتوانندتاج کرد،تا نیزچنین بیاورد،ملکه را تاج تا خواست ازملکه سپس

  .میخورم سمق - دهی؟ انجام خوبی به را داری سرزمین یک درقبال که وظایفی بعدازاین میخوری قسم تو آیا:داد ،ادامه بود کرده

  !میخورم قسم - کنی؟ مردمت فدای راهم نیازجانت درصورت میخوری قسم:شامپانزه

 تاج نگذاشت موقع ااینکهرسیدت پایان به میشدهمه زده شامپانزه بایدتوسط که میشدوحرفایی شیرخورده بایدتوسط که هایی قسم

  .شد شروع دشمنان حمله ناگهان بودکه سراوقرارنگرفته روی جدیدشد،هنوزتاج سرپادشاه برروی

 رکتح بی درختان عدتمام،ب شد تاریک کامال پوشاندوجنگل سیاه راابرهای جنگل تمام شد،ابتدا شروع چنین تصور برخالف حمله

 فسردها ملکه همراه به یومعمول نرمال حیوانات شدندوفقط سنگ به تبدیل ای افسانه ،موجودات رفت انهاازبین بودن شدندوخاص

  .نیافتاد برایشان اتفاقی هیچ بودکه

 اجگذاریبذارت حداقل میدین وموجوداتش جنگل به اهمیتی هیچ توکه:اوگفت شدوبه ملکه زندگی واردمحل شیرباعصبانیت بعدچندروز

  . بدم رونجات همه تامن شه کامل

  .نیستیدنمیشود متوجه:کردوگفت زدن حرف به شروع بارملکه اولین برای ناگهان

  !نمیشه چی؟چی یعنی:پرسید شیرباتعجب

  .هستم جنگل این نجات تنهاراه شودمن جنگل سلطان غیرمن نمیشودکسی:داد جواب ملکه

  .پیداکنند جنگل نجات برای راهی حیوانات تابابقیه بودرفت سردرنیاورده ملکه اصالازحرفهای شیرکه

: سیدگفتر حیوانات به وقتی ؛داشت مطابقت بود زده که باحدسهایی.اند درامده آبی رنگ به طبیعی گیاهان تمام شدکه متوجه درراه

  .شدیم آبی مادچارطلسم کنم فکر

   !بود ازیادرفته طلسم این که قرنهاست - اوجاخوردند حرفهای باشنیدن حیوانات
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  برگشته؟ ظالم پادشاه یعنی افتاد؟ چرااتفاق حاالناگهان ولی:

 ودتنهاراهب درست افتاد،حرفش هافسرد یادملکه شیربه نیست ای چاره راه رافراگرفت جنگل تمام مهیبی آنهاسکوت مکالمات اتمام بعد

  .خوداوست چاره

  .کند جنگل وداتموج وتمام دامنگیردخترش خودرا تاخشم بعدقرنهابرگشته بودکه افسرده ملکه خشمگینپدر ظالم پادشاه

 پسرا انها معمول بقط کند،اماملکه آرام را کنندتاپدرش بروندوازاوخواهش افسرده ملکه گرفتندپیش تصمیم ترتیب این به

  .ندارم دیدارپدرم برای تمایلی:زدوگفت

 داتموجو وبقیه گیاهان چگونه کهنمیدانستند.خودبرگشتند های خانه وناامیدبه ناراحت حیوانات. نداد انها به اعتراضی هیچگونه جای

  . مانیم می باقی سنگ همیشه وبرای رفت خواهیم ماازبین تمام برود اگرهمینطورپیش:فیل دهند رانجات

 رفتهگ ای جلسه رمخفیانهطو به درجنگل بود؟ چه چاره راه ایجادمیکرد،یعنی بیشتری بودترس رافراگرفته جنگل تمام که سکوتی

  "؟ خبره اینجاچه":امدوپرسید ازهمه اخر او اما شد،فکرمیکردندکارشیراست

  نبود؟ کارتو - میگفتند چیزدیگری هرکدام زدن حرف به کردن شروع حیوانات

  !نفرم اخرین من میبینیدکه:شیر

  !باشه؟ میتونه کی کار یعنی-

   !من:_  

  بیای؟ جنگل این به چطورتونستی:کردندوگفتند تعجب.بود انسان یک صدای صدابرگشتند،این طرف به همه

  .هستم'همزاد' من بیان میتونستن اجدادم همونطورکه:داد جواب

  !ازما؟ یک همزادکدام:گفت آهوباتعجب

 شدم جهمتو انسانهابودم یشپ وقتی هستم سرزمین این موجودات ازاین همزادیکی اجدادم مثل هم من ولی ونمیدونم این:داد اوجواب

 کمک برای باشم حادثه شاهداین همزادم چشمهای باکمک میتونستم که وازاونجایی برخورده مشکل به جنگل این که

  .بدین اطالعات من به آبی طلسم اومدم،حاالبایدراجب

  .کنی مالقات بایدباملکه: طوطی. رفت فکرفرو به حیوانات حرفهای شنیدن بعد
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  چطور؟-

 چوبی بوجال بانمک های خانهاز رادریکی شب.  کردند معرفی اقامت برای مکانی او وبه کرده ماجراراتعریف حیوانات بهمراه طوطی

 اشکوهب قصرهااصالً بقیه برعکس که قصرملکه بودبه بااوآشناشده تازه که ای طوطی همراه فردابه صبح گذراند، ازحیوانات یکی

 به شد کنزدی ملکه دیدبهپرازتر های کرد،باقدم شک بودنش ملکه فکرمیکردنبودوبه آنطورکه جاخورد،چون ملکه نبادید نبودرفت

 اهینگ کردو کج راکمی صورتش همزادشد آمدن متوجه میکردتازه رانگاه بیرون معمول طبق داشت که قصررسید،ملکه بزرگ پنجره

  !ست؟ ملکه این واقعاً یعنی:وباخودگفت گذشت ازچشمانش اوبرقی چهره همزادبادیدن انداخت

  .دمب نجات آبی وازطلسمر تاجنگل اومدم من:گفت بودن ومسمم تعجب امدوباکمی بیرون ازتصوراتش افسرده ملکه صورت بابرگشتن

 حاالمیفهمم:گفت بلندی صدایتندو شوداینباربالحن شدهمزادعصبانی کاراوباعث این. نداد نشان العملی عکس هیچ مانندهمیشه ملکه

  ! کنی صحبت باپدرت ندادی زحمت خودت به توحتی ندارن تورودوست ازحیوانات کدوم چراهیچ

 پادشاهیویا ملکه  هم موقعشایداون ، اجدادم مثل میدم رانجات جنگل این خودم من:رابرگرداندوگفت صورتش بودکه برگشتن درحال

  .کاربشن به دست خودشون مجبوربودن اجدادم توبودندکه مثل

 حیوانات مهمانندتما کنی ریکا نمیتوانی توهم:بازکردوگفت دهن ملکه شد،ناگهان کردوازآنجاخارج سبکی احساس حرفهایش باگفتن  

  .منم حل تنهاراه اوبربیایید نمیتوانیدازپس یک شماهیچ اینجا، وموجودات

  رونمیفهمم؟ منظورت:وگفت برگشت همزادباتعجب

 تیتامد بودن داده هدیهاو هابه میمون که ای خانه سمت ومتفکربه همزادعصبی ملکه، همیشگی شدسکوتمی دیده که چیزی وبازهم

  آره:طیطو خوبه؟ حالت - نیست خوب طوطی شدحال ازقصردورشدند،متوجه که کمی.  بگذراندبرگشت رادرآن

 اآنجااستراحتر مدتی که بردوگفت یخودطوط خانه بااسرارزیاداورابه بنابراین!  کنی استراحت بری بهتره نمیاد نظر به اینطور اما -

 نزدیکدرختها وبرگهای خازشا شدن باآویزان ای شامپانزه ناگهان میگذراندکه رادرفکروخیال راه. گرفت راپیش خانه کندوراه

 وقتی چون نیبز باماحرف یمیتون توچطور:گفت شامپانزه.آمد بیرون جاخوردوازتخیالتش همزادکمی.اوانداخت روی راروبه شدوخودش

 هتوچ مگه:پرسید انههمزادکنجکاو! من کنه،حتی روحفظ بودنش خاص نمیتونه کس هیچ شدن آبی چمنزارهادچارطلسم واین جنگل

  داری؟ حیوانات بابقیه فرقی

  .هستم اباینجابسیارجذ موجودات تمام برخالف من:گفت ای مغرورانه وباحالت گرفت خودش به ای جذبه شامپانزه
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 جذاب هم بودوکمی کاوبسیاربانم نمیگفت هم بیراه اوانداخت سرتاپای به نگاهی گیجی همزادباحالت حرف، این باشنیدن  

 کوچک ازخونه راستی:داد امهاد شامپانزه ۰داد راتکان تائیدسرش وباحالت راباالانداخت ازابروهایش کرد،یکی راکج همزاددهانش.

  !ببر لذت من وباصفای

 وباحالت گذاشت اش یپیشان راروی دستش خداحافظی نشانه بودبه آویزان است درخت هایه ازریشه که طناب یک به که درحالی

 مدت تاهکو اقامتگاه به یلتبد که ای خانه آن اولبخندزدزیرا حرفهای همزادباشنیدن. دورشد حرکت داد،وبایک تکان پلیسی سالم

 رویش روبه بزرگونسبتاًًً افعی ماری ناگهان خوردکه مقصدش به بعدچشمش کمی! بود وباشکوه مجلل ای بود،خانه اوشده

  ؟ هستی توکی:گفت باتعجب. گردشد ازجاپریدوچشمانش مارکنارپایش سبزشد،باافتادن

  .نیست معمولی انسان کی اومدن امکان آبی اینجااومدی؟باوجودطلسم چرابه کنی رومعرفی توبایدخودت:گفت فیس فیس مارباصدای

  .کنم شماکمک به طلسم شکستن برای اومدم ست سیسیلیا هم اسمم موجوداتم زاینا همزادیکی من-

  نه؟ تونمیدونی اوه... اما-

  رونمیدونم؟ چی-

  .راپیداکنی همزادت ازهرکاری قبل اینکه-

 سریعو رفت خانه داخل هب دنیافکروخیال ،بایک رفته مارافعی بودکه وقت شدانگارخیلی اطرافش متوجه فکرها همزاد؟درهمین  

 روزشفکر باهمین.اربودم بیادآوردحرفهای که چیزی بیدارشداولین ازخواب همینکه صبح. وخوابید انداخت رختخواب رادر خودش

 ومشکی، لخت هایمو. انداخت خودش به بودونگاهی ایستاده آینه جلوی میشد، جستجوبایدآماده ازشروع کرد،قبل راشروع

 ،بینی بلند های ،مژه مشکیوکامالًًً نسبتاًًًدرشت چشمهای بودند، تازانوهایش انهابازهم بستن اسبی باوجوددم انقدربلندبودکه

  .پیداکند موجودات رادراین ظاهری چنین چطورمیتوانست. پراماالغر اندامی شکل، بانمک متوسط،لبهای

   !چطور؟ واقعا اووف -

 هقص برایش هرشب ثلبودوم نشسته کوچکش خواب کنارتخت که درحالی’)اش ازکودکی ای خاطره(افتاد پدربزرگش یادحرفهای به

.  دآشکارمیشونها وندحقیقتش هاشکسته طلسم ازمادارند،اماوقتی کامالًًًمتفاوت ظاهری سحرآمیزموجودات جنگل درآن:میخوانداوگفت

  ...  روشم روبه واقعی چالش بایک طلسم ازشکستن بایدقبل یعنی این:آمدوگفت خودش به

  سیسیلیا
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 دست باپشت هوبامز درختی ی خانه ،به م ایستاده ازسنجابها یکی ی خانه روی روبه دیدم آمدم خودم افتادم،تابه راه شدن بعدازآماده

 لتشدوباحا عجبرادید،مت من هقیاف دادوفریادمیکردوقتی امدوباعصبانیت ازسنجابهاباسروصدابیرون یکی ناگهان که زدم ای چندضربه

  کارداری؟تواینجاچی:پرسید گیجی

  .روشکست آبی طلسم نمیشه اون بدون چون میگردم همزادم دنبال:بالبخند من

 کی میدونم فکرکنم:تتفکرخاراندوگف نشانه رابه اش چانه دیگرکمی دست وشست اشاره انگشت کمرزدوبا رابه دست یک سنجاب

  !کنه توکمک به میتونه

 لسمط که کنیم کمک بهشماباید:گفت سنجاب روبه.برگشت وزیبایی ماده شدوباسنجاب اش درختی واردخانه زده هیجان حرف بااین

  .بره ازبین

  هستی؟ همزادمنتخبتو:گفت من به بودکردوبعدنگاهی دردستش که سنجاب دست به نگاهی اول متعجب کمی باحالت ماده سنجاب

  .نوتوتنهاباشیمبایدم پس:داد ادامه که بودم فکرنکرده جنگل واین خودم موضوع تاحاالاینطوربه فکررفتم به ازحرفش

 سمت وبها وبا کردم ااعالمخودر سررضایت باتکان.مهمیست موضوع یعنی بایدتنهاباشیم اینکه ولی نکردم چندانی تعجب حرف ازاین

 ابکردم،سنج اشاره ودمخ به وبعدبانگاهم. توبشم ی واردخونه چطور من:زدموگفتم لبخندی شدم که نزدیک رفتم اش درختی خانه

  !فکرکنی طلسم ستنشک به ای ذره تابتونی مونده راه هنوزخیلی یعنی:گفت تمام شدباخونسردی مشکل متوجه تازه که ماده

 فکر یچ راجب میدونم:گفت خودش رابپرسم کارش ودلیل بازکنم زبان تاخواستم شدم اوخیره به وحیرت باتعجب

  !درسته؟ میکنی؛توهمزادهستی

  یک عنوان به تو که بدونی وباید این خب:داد ادامه که.دکردمراتائی حرفش سرم دادن باتکان

 تبدیل ناتازحیوا هرسایزی هب باشی داشته باهمزادت تماسی ازاینکه قبل تومیتونی نیست همزادت باچشم دیدن همزادتنهاتواناییت

  .بدی تغییرسایز من اندازه به میتونی حاال مثال عنوان شوی،به

  ، نیست اصیکارخ:بالبخندگفت راخواندکه پرسش ازچشمانم انگاراینبارهم سنجاب به وبعد انداختم خودم به نگاهی

 هاکارینیان،حاالتن نظر هب هاخاص این که هستی خاص هرچندتوانقدری:داد باشدخندیدوادامه شده چیزی انگارمتوجه حرفش بااین  

  .بکش عمیق ونفسای روببندوتمرکزکن چشمات.. اینه بایدبکنی که
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 یمیشدتاریک دهدی که تنهاچیزی مکرد راخالی وذهنم رابستم چشمانم ناگهان که اوبودم منتظراشاره وفقط رامیدانستم این انگارازقبل

 واندامم فهدرقیا تغییری دیمبو قدشده هم منوسنجاب واقعاجالبی طرز به. رابازکردم چشمانم عمیق وبانفسی فکرکردم سنجاب بودبه

 ارشاوردازاینک لوطب دیگربرایمان سنجاب شدم که ش واردخانه. بودم تغییرسایزداده گفت سنجاب ههمانطورک ایجادنشدوفقط

 روی آماده کالتیش وکیک قهوه که بودی هنوزننشسته میرفتی ش خانه به وقتی انداخت م همسایه مرایادپیرزن لبخندزدم،

 هم من:وگفتم کردم اهنگ سو بالبخندبه 'سو' اهرمهخو این:رادیدگفت من نشدنی لبخندتمام که ماده سنجاب. میزقرارمیگرفت

  .داد راتکان زدوسرش لبخندی اوهم سیسیلیاهستم

  .کنیم شروع بهتره میسی:اوگفت وروبه نشست درکنارخواهرش

 تابه هک بفهمه میتونه اون همیکن روبررسی هات توانایی امواج سو:گفت که کردم نگاه است میسی نامش فهمیدم تازه که سنجابی به

  .نکردی هم حس روحتی وکدوم کردی ازاونهااستفاده یک ازکدوم حال

  .کنیم شروع ونیممیت شدی آماده هرموقع البته:گفت که اوانداختم به متعجب ونگاهی برگشتم سو سمت به حرفش بااین  

 وشحالوسوخ میسی اما ردمجاخو حرفم ازاین م آماده:گفتم ناخودآکاه بودم ترسیده هم وکمی کرده حرفهاتعجب ازاین باوجودیکه

  درازبکش مبل وروی ببند چشماتو:گفتند

 یها مانندخانه جنگل رایند حیوانات های خانه دکوراسیون عجیبی طرز به بگویم که رفت یادم راستی. کارراکردم همین هم من  

 بودم ستادهای م  خانه پنجرهکنار کردمناآشناپیدا خاطره رادریک خودم ناگهان شدمن جاتاریک همه بستم راکه چشمانم. انسانهاست

 جالب بودجنگلی جنگل دممیدی پنجره بیرون که چیزی بوداما قهوه لیوان به دیگرم دست پنجره چارچوب به دستم یک که درحالی

 نهایشا زچهرهشادبودندوا همه بودم دیده قرارداشت خانوادگیمان قدیمی درکتابخانه که کهنه تنهادرکتابهای که باموجوداتی وعجیب

  نگاه موجودات ازهمان زوج یک به.پیدابود خوشحالی

 بازی حالدر ناردریاچهک موجودات ازهمان کوچکی های بچه.باالبردودرهواچرخاند حرکت واورابایک راگرفت انداختم،مردکمرزنش

 داشت نانسا به زیادی هتانگارشبا که بودودرخت خوابیده درخت یک شیرزیرسایه.انداختند می وخاک آب هم روی بودندوهرازگاهی

 ندومیمیخندید بلندی باصدای دیگری عجیب موجودات دورتر داشتندکمی اوبادمیزدوهردولبخندبرلب سبزبه پرازبرگ شاخه بایک

 یستن من دست ینکها میدیدم چه... بیاندازم نگاهی ام قهوه لیوان به ترشدتاخواستم نیزپررنگ من لبخند آنهاهرلحظه بادیدن.دویدند

 متس به دستم ناگهان که براندازمیکردم راباتعجب کردوهردودستم پاچه رادست من دستم سفیدوعجیب پوست کجاست قهوه لیوان

  نبود،درهمین نم به متعلق میکردم احساس که استخوانی صورت میکشیدم دست صورتم به وهول گی بادستپاچه رفت صورتم

  .دیدم هارادرکنارخودم بازشدوسنجاب چشمانم ترشدتااینکه واضح و صداواضح آشناشنیدم ترسهاصدایی
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  آره -  خوبه؟ حالت:سو میکردند نگاه من به بانگرانی

 بعدنگاهششدو خیره من بودبهپیدا درآن وپشیمانی ناراحتی که باچشمانی سو.بهترشدونشستم حالم آب دادندبعدخوردن من به اب کمی

 کمکو کرده متصل همزادت توروبه که بیادبیاری ای خاطره قراره که میگفتم شروع زا بایدقبل تقصیرمنه: گفت دوخت زمین رابه

  .توخواهدکرد به بزرگی

  .بگین هام توانایی راجب خوبم،بهتره من نیست مشکلی:وگفتم زدم لبخندی

  .بردی بهره تواناییت ازسه توفقط راستش:گفت سو لبخندزدندو متقابالً سنجابهاهم  

  چندتاباشه؟ قراره مگه:پرسیدم

 هکارهمیش نکهای:گفتم. همزاد مباچش دیدن اول بردی تابهره ،توازسه کمان رنگین رنگهای تا،مثل هفت:داد پررنگترشدوادامه لبخندش

  بود من

 واینکه مشبیادندار خودم حتی هک چکاری جدیدبودیعنی برایم ش ودودلی سکوت... و دادی انجام تازگی به ،تغییرسایزکه میدونم بله-

  !وچی؟ -. است اوسخت برای گفتنش

  بده، انجام جنگل تواین تنهاهمزادتومیتونه که کاری کردی رادرمان توبیماری واینکه:سو

  ... .یادندارم به هم خودم که دادم انجام کاری همچین کی امامن فکرفرورفتم به ترازقبل متعجب

  !نمیاد؟ واقعاًًًیادت:میسی

  .جاخوردم ازسوالش

  ...رو ذهنم میتونی نکنه چطورفهمیدی-

  .داد تکان مثبت نشانه رابه زدوسرش لبخندی

   .میزدم بایدحدس-

  روپیداکنی همزادت میکنیم کمک مابهت:سو

  .کردین من به زیادی کمک تااینجاشم راستش-
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 ردمصداب سمت رابه صورتم فیلی باصدای که برمیگشتم خانه سمت به. کنم جبران میتوانستم طلسم بودباشکستن این امیدم تنها  

 باهات یتونمم -  اوکشیدم رویرا ودستم شده اونزدیک به باخوشحالی پس بودم ندیده ازنزدیک فیل یه حال تابه رادیدم بزرگی وفیل

  آشناشم؟

 زدم رومیآ ضربه ما شانیپی به.بود اینگونه ازکی ودردآلوداست اینقدرتلخ خدایاچرالبخندهایشان. سمتم به زدوبرگشت لبخندی

   .شدند طلسم ناسالمتی احمق:وباخودگفتم

 به که دهنیوبا مزد لبخندزورکی. بودم درافکارخودم ومن میزد حرف انگارداشت شدم مواجه فیل خندان باقیافه باالگرفتم راکه صورتم

  ”ناجی ”شحالمخو ازآشناییت هستم فیلیپس:دادوگفت راتکان سرش چیه؟ اسمت نگفتی: بودگفتم شده وکوله قصدلبخندکج

 منم:گفتمو دادم راتکان سرم مخوشبخت نشانه به هم من دارم رادوست حیوانات دادندچقداین من به قهرمانانه لقب یک بازهم! ناجی؟

   .ناجی میکنم تان همراهی تاخانه:دادوگفت راتکان سرش سیسیلیام

 هخان به. تادیماف راه به دادم ثبتم وباسرجواب کردم کوچکی اخم سیسیلیاهستم بودم گفته اینکه به باتوجه ناجی کلمه دوباره باشنیدن

 لیمعمو حیوان یک من:زدوگفت پوزخندی بگویم بهتراست لبخندکه تو بیای میتونی - بیاید داخل به کردم ازاودعوت رسیدم که

  .دهم تغییرسایز ومانندشمانمیتوانم هستم

 ورفتم کردم داحافظیازاوخ لبم لبخندروی باحفظ دادولی دست بهم خنگی احساس خودم مسخره ازحرف. کرد اشاره خودش بعدبه

 به رشدمسی کردم احساس کهبعدازاین. بردم دهان هارابه ومیوه دویدم آشپزخانه سمت به سریع که بودم وخسته انقدرگشنه. داخل

 ازشدنب با رابازمیکنم قیودراتا هستم کودک دیدم رفتم،درخواب بخواب که بودم قرارنگرفته تخت هنوزروی رفتم خواب اتاق سمت

 نم راکنارگذاشت تابشک شدم اونزدیک به من.کردلبخندزد نگاه من سمت میخواندبه ش مطالعه راباعینک کتابی داشت که درپدر

 ثلم درست دادی جاترون بیگناه حیوون یه ،توجون افتخارمیکنم بهت بیشترازهمیشه امروزخیلی:وگفت گرفت ـوش*غــ*رادرآ

  .کردوخندیدم ـل*تربـغـ مرامحکم   داری پاکی دل مادرت

 ابهر گذشته ازخاطرات یا نظرمیرسیدگوشه نبود،به خواب کردم حس خوابم یاداوردن بابه. بود شده صبح بازکردم راکه چشمانم

  .شد گرد وهیجان تعجب ازشدت هشدارداد،چشمانم مغزم پریدسلولهای ازسرم گی آلوده خواب که بعدچندلحظه.ام یاداورده

  «.دادم رونجات پرنده یه جون ،من کردم بیمارودرمان یه من خودشه» -
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 خودمبود، زیادی این مثل کوچکی سرنخ برای وهیجان شادی میدویدم، باهیجان. سورفتم و میسی خانه سمت وبه شدم آماده باعجله

 فهمیدم:فتمگ باهیجان.بود خیره من به باتعجب میسی وواردشدم ،تغییرسایزدادم رسیدم درختی خانه به. بودم متعجب رفتارم ازاین هم

  طوری؟وکجاوچ حاالکی خوبه خیلی اینکه! جدی؟:آمدوگفت سوباخوشحالی کردم استفاده تواناییم ازاون چطوری

 هپرند یه جون نجات یبرا زما داشت پدرمودیدم خواب دیشب - زدم لبخندی گرفت م میپرسیدخنده وهیجان باسرعت که ازسوالش

  .کردم استفاده گفتین که نیرویی ازاون من یعنی تشکرمیکردواین

  نگفت؟ ای چیزدیگه پدرت:پرسید میسی

  ؟چیه منظورت - اوردم زبان رابه سوالم ،!بود؟ چه حرف ازاین منظورش کردم اونگاه به باتعجب

  !برسونه همزادت ماروبه میتونه شخص نزد؟اون حرف ای دیگه شخص راجب که اینه منظورم:میسی

  !مادرم:گفتم. بود حلقه بهم دستانم ،درفکرفرورفتم بودم خیره نامعلومی جای بودوبه ازکارافتاده چشمانم مردمک که درحالی

  .دوختند چشم من به انداختندودوباره نگاهی هم به سوومیسی

  !همزادباشه؟ یه اونم ممکنه یعنی:سو

   .نیستم طمئنم:گفتم نمیدانم لتباحا سوافتادم بیادسوال وتازه امدم خودم به بعدچندلحظه. نشدم سوالش متوجه که درفکربودم انقدر

  هیچکدوم - بودیاپدرت؟ پدرمادرت پدربزرگت خب:میسی

 زدم خندیلب. فکرمیکنن یچ راجب بزنم حدس وگردترشد،میتوانم گردآنهابزرگ کوچولوی بودچشمای بازمانده دهانشان هردوازتعجب

  !بود مادرم پدربزرگ:دادم وادامه

  ؟ م اشتباهی آدم فکرکردین:ترشد پررنگ لبخندم. شد راحت کشیدندانگارخیالشان آسودگی ازروی نفسی

  منوخوندی؟ توذهن:گفت باحیرت میسی

  .هردوخندیدند میتونم؟ یعنی:گفتم زده وهیجان شدمتعجب منتقل من اوبه حاالحیرت

  .ندارن تاثیری وگرنه ببری هات توانایی به پی بایدخودت:سو

  .کنند میخواهندمرااذیت فهمیدم. زد ریزی وچشمک
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  شمابگین دارم دوست -

 همیدنشف وحاالوقت دارهو خودش موقع هرچیزی اینکه برای بخاطرتاثیرگذاری نه بفهمی باید خودت! شوخی بدون:خندید سودوباره

  .نیست

 طرافشدرا که ریزی لهایگ انداختم نگاهی چوبی خانه بالبخندبه. برگشتم سایزقبلی وبه امدم سنجابهابیرون بعدازخانه کمی  

 انهخ. کنم ندگیز جایی ددرچنینبو من ازآرزوهای یکی واقعاً داشتم رادوست ماننداین هایی خانه همیشه. بودبسیارزیباوخوشبوبودند

. اطحی کف حجم کم هایوپیربودباچمن بزرگ درخت یک ما متوسط حیاط وگیاه،تنهاگیاه گل وبدون بودوزیباامابزرگ چوبی ماهم

 ازچشمان همنظر دیدن آرامش نآ ومنشع رافرامیگرفت وجودم میشدم،آرامشی اوخیره به وقتی که داشتم وزیبادراتاقم بزرگ ای پنجره

 حال زمان به ومرا آمده سمتم به خاکستری شاپرکی تا چقدرگذشت نمیدانم که بودم آنقدرمحوگذشته...  بود همزادم

 لتعل باکمی۰ نشست برلبانمو حوم لبخندی بود وجودامده به شاپرک بالهای خوردن باتکان که وآرام خوشبو بازگرداند،بابرخوردنسیمی

  سالم -   ترشد پررنگ رفته رفته م اونشست،لبخندمحو روی شاپرک و بردم راباال انگشتم

   !بانو سالم:شاپرک

 امازود شدم زده یرتح اندکی شاپرک زدن ازحرف دلیل همین به!  اینجاکجاست میرودکه یادم هنوزهم عجایب همه باوجوداین

  .است من اسرارآمیز جنگل اینجاچمنزاریاهمان هرحال به کردم رادرک موقعیت

  گرفته دلم -

  !بانو؟ خوبه حالت:وپرسید شد نگران شاپرک همین برای گفتم، افتاده وسری رابابغض حرف این

 ضامادرعو میشدم کالفه م همیشگی عادت طبق باید یانه است خوب میپرسیدحالم دوباره او و س گرفته دلم بودم گفته ازاینکه  

 نجکاویتمسخروک به که هنیود باالرفته ابروی کردم،بایک کج راکمی سرم انداختم کنجکاونگاهی مداومش های گفتن بانو ازشنیدن

  !چیه؟ گفتنت بانو دلیل:ترازاو،پرسیدم متعجب;بود شده کج

  !بانو شما به گذاشتن احترام برای:داد جواب

 وپرازحرف عمیق اونیزمتقابالًًًبانگاهی مرادید خبری بی وقتی که کردم اونگاه به گنگی باحالت اورد پایین تعظیم نشانه رابه وسرش  

 جایی من:گفت مکث باکمی! من نگاه وهمینطور داشت جدیدی رنگ داد،نگاهش دست بهم عجیبی احساس کم کم. شد خیره من به

 دریاچه انگیزروبه شگفت ای منظره تابه رفتیم.  شدم همراه بااو اراده بی نیز من افتاد راه حرف وبی میده آرامش بهت که رومیشناسم

  عمیق اقیانوس وحتی بزرگ دریای جلوه او به دریاچه اطراف های وشن گیاهان 'افسرده قصرملکه 'روی روبه وزیبادرست بزرگ ای
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 'چیست همنظر راجب نظرم' دبو پرسیده که شاپرک ودرجواب دادم رابیرون نفسم بافوتی بکشم بودنفس رفته یادم رامیداد،ازهیجان

  !س العاده فوق - گفتم

 اشباه یدنبا حتماً ادتهمز پیداکردن برای میدونستی:گفت دلنشینش صدای ان با شاپرک که روبودم روبه ی منظره محو همچنان

  !باشی داشته ظاهری تشابه

   !چی؟ یعنی - گرداندم، روی وگیج متعجب

   !شدی؟ منظورم متوجه!  وظریف الغر خیلی خودش ولی بود  قوچ همزاد تو اجداد از یکی مثالً:شاپرک

 ویا جابسن یه پروانه، ،یه یمونم یه باشه هرکسی تومیتونه همزاد که اینه منظورم:گفت  ای خنده تک با که بودم اوخیره به باخنگی

  !نده ظاهراهمیت به هیچوقت;شاپرک یه حتی

! بودم؟ ام همچهره بدنبال برندخ بی ازوجوداو حتی انسانها که چطوردرجنگلی میگفت راست او که دورشد،باخوداندیشیدم و گفت را این

 خندلب باهمان اونشست برروی مهربان وطوطی باالبردم خمیده رابصورت دستم آمد،آرنج لبم به اشنالبخندی یک کردن بااحساس

  !شد؟ خوب خوبه حالت:پرسیدم

  نمیزارم تنهات بعد به این از! م عالی اره:طوطی

 ساعت وشایدهم نددقیقهچ آورم رابدست بودم ازیادبرده که ارامشی حس آن توانستم که انقدرعمیق شدم خیره عمیق دریاچه به

  !کنی؟ بایدازکجاشروع نداری هنوزتصمیم- آمد حرف به طوطی تااینکه داشتم نگه راخالی هاذهنم

  فکرفرورفتم، به سوالش وبادرک اوانداختم به نگاهی پرتی باحواس

 بدی نظم تافکار به میتونین وقتی کنی ذهنتواروم ازهرکاری قبل بهترنیست: زد رابرهم افکارپریشانم طوطی نازک صدای اینبارهم

  !برگردونی؟ جنگل این روبه نظم چطورمیخوای

  .بااوبود حق بازم

  خونه برگردیم بهتره: باگفتن

   رسیدم نتیجه ینا به باالخره وافکارم باخود وکلنجاررفتن فکرکردن شب بعدتمام.  گرفتیم راپیش باصفایم خانه راه

  .بدم، وارتقا کشف هامو توانایی ،یعنی کنم روکامل کمان رنگین رنگ هفت اول بهتره  -
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 دمبو ابرقهرمان یک ستژ برگرفتن سعی تخت روی درحالیکه و باخودخندیدم دادکمی دست بهم بودن ابرقهرمان فکراحساس ازاین

 ، میاندازم کمدم به گاهین.  شدم پرت زمین به تخت وازروی شده دستپاچه بود مغزم سوهان مانندهمیشه که وطوطی نازک باصدای

  .باخودمیاوردم مناسبتری بایدلباس -

 میخورم، یاهگ ام امده جنگل این هب که اززمانی.  شدم خارج ازاتاق صبحانه صرف وبه اوراپوشیده وازسرناچاری گرفتم رابدست لباسی  

 دغذاییتنهاموا دلیل همین به؛ کنم راصرف موجودزنده یک ندارم حق ومن اند داشته نیزجان گیاهان ازطلسم قبل جنگل دراین البته

     !مُرد خواهم نخورم دوروزدیگرگوشت میکردم حس که داشتم درضعفانق هاهستن، میوه من

 منظورم ، امد یم خوشم خنثی غذاهای از معموال ،من گرفت م اوق شیرین های میوه ودیدن میزصبحانه به رسیدن محض به

  !میگم؟ چی که میدونید است مزه وبی نمک کم غذاهای

  .بودم هم وموفق النیارمبا کردم سعی خیلی شدم خوردن مشغول تر حوصله وبی بیحال.  رابدمیکرد حالم یاترش شیرین های میوه

 فکرمیکنی اشتباه میشهه برخالف:_!  نیستی گرسنه میکنم حس:طوطی میگذاشت، تأثیرمنفی برعصبهایم کم کم صدا باآن طوطی  

  .پزمیخواد نیم گوشت کمی دلم فقط ،من

 لیازصند مجبورشدم که شدبدتر حالم هم کردم تعجب ،هم راشنیدم کسی اوق صدای مرتبه یک که! گفتم مظلومی اخرراباحالت جمله

  ! بدوم بهداشتی سرویس سمت به م قرارداده دهانم روی محار صورت رابه دستم که درحالی جداشده

  ...شد گردترازهمیشه چشمانم ایستادم زده شوک دیدم که وباچیزی برگشتم

  جنتلمن ردهایم ژست وباهمان داد تکان احترام نشانه به سری کوچکتربالبخندمرموزی هم شایدازمن وسال سن کم پسری

  ...کمکت اومدم من... سالم:گفت

  !راتجدیدکرد لبخندش و زد چشمکی حرفش بند پشت

  !هستی؟ کی تودیگه -  شد کج  اور چندش چیزی دیدن نشانه به لبم

  واومدم؛ نیاوردم طاقت ولی قانونه خالف شنیدم صداتو دیشب:پسر  

   !گفتم؟ چیزی من آیاواقعا بیاورم،اماچی؟ بیاد منتظربود میکرد نگاه من به بانگرانی که بعددرحالی

 بخاطر درست بودم شده حال بی کرده ضعف میوه مداوم ازخوردن کمی داشتم تب دیشب’:گذشتند ازذهنم برق مانند خاطرات ناگهان

   بهتری میبینم:پسر ‘کمک بودم گفته لب زیر من واقعا انگار اما ندارم
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 دوباره ریبایاداو اما کردم وشرافرام دردهایم ی همه ازخواب بیدارشدنم با صبح نظرمیرسید ،به بود امده سراغم به دوباره سردرد

 یچه مهلت لعنتی ضعف ان متاسفانه ؟ قانون کدام بود؟ قانون خالف چی! است قانون خالف گفت…! میگفت؟ اوچه.  امدند بسراغم

   .رانداد افکارم اوردن زبان به یا دیگری تحلیل

 خوردن به شروع تندتند و زدم یجیغ اراده بی میز محتوای ،بادیدن بود شده اماده میز کنارتخت بیدارشدم ازخواب سرم سنگینی باحس

 ارام دکهماجرابر به پی رخودشوبنظ انداخت من به نگاهی پسربانگرانی همان وپشتبندش امد پایی صدای بعد چندثانیه.   گوشتهاشدم

  .داد درتکیه چارچوب به زده ـل*بـغـ به دست

  قانون؟ خالفه؟کدوم قانونه؟چی خالف گفتی چی ؟برای چیه اسمت هستی؟ کی تو:پرسیدم ترازهمیشه غذاسرحال ازخوردن بعد  

    .بمونن نگلج تو همزمان نمیتونن همزاد دوتا:ایستاد حالت همان به خونسرددوباره شدم،خیلی ساکت دستش بااشاره

  ..اما منه نوبت و خرتها نفسهای کردم فکر شنیدم صداتو وقتی دیشب:داد ادامه بمانم؛ ساکت زد اشاره که بزنم حرفی خواستم

  ’خودخواه ’گفتم وباخود کردم راکمیکج صورتم  

 میتونم فقط ومن شده گسن به تبدیل من همزاد بنظرمیاد اینطورکه ولی موجودات ازاین یکی همزاد ه”سونار” من اسم درضمن-

  .روبشنوم وهمزادت تو صداهای

 کند زیاد را عملم رعتس که درحدی ولی نه بزرگ شاید کمکی من برای اومیتواند اینکه حس اونداشتم به بدی احساس درحالیکه

  !گرفتی تو تصمیم:پرسید ای خنده تک با دید راکه ام وخیره مشتاق چشمان!   شدم باشد،خوشحال

   !بله صددرصد خب: باخودگفتم.  نه؟ یا تورومیخوام کمک که اینه منظورت-

   !چندسالته؟:پرسیدم ربط بی خیلی ولی

  !کرد تعجب

   .شد نم کنجکاوی باعث اول ازلحظه ش بچگانه قیافه ولی بود، قدبلندوهیکلی نبود ربط بی هم زیاد درواقع

  .ازتوبزرگترم:داد جواب چندثانیه بعد

 طلسم،بی اجراجویی،شکستنم برای شو اماده:گفت بشنوم من که طوری بلندی باصدای میشد رد ها ازپله نظر به که درحالی ورفت  

  !است درانتظارم ترسناکی چیز پیدابود ازطرزبیانش ولی رانفهمیدم ازترس منظورش.  وترس خوابی
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  .رفتیم سنجابها خانه سمت به سونار و طوطی همراه به شدن بعدازاماده

  .بدی گزارش کارهاتو تمام کارمند یه بایدمثل تو!  ببین:سونار

 هن است شوخ نه او شدم توجهم درراه.  دادم تحویل شفاعی صورت رابه گزارش او ازجانب کمک کورسویی امید به چرا چون بی ومن  

  !کامالنرمال ادمی جدی

  !رامیگفت غریب عجیب موجودات ازان یکی حتما شده سنگ به تبدیل همزادش اینکه

   ...نشده  انتخاب طلسم شکستن برای او من جای چرابه که کنجکاوشدم اوبودم بررسی درحال اختیار بی  

   !کنی کشف باید خودت دلیلشو: برگشت سمتم به ناگهان

  !میخوند؟ فکرمنو مدت تمام یعنی  -.شدم خیره او به متعجب

  امده ما سمت به خوشحال خواهرش و میسی رفتیم خانه داخل به هردوباتغییرسایز رسیدم سنجابها خانه به وقتی

  !برگشته کی ببین سو اوه:میسی  

  میبینمت دوباره خوشحالم:سو  

 برگشت مسمت به بدجنس یگشادترنمیشدن،سوناربالبخند ازاین دیگرچشمانم. کردند خوشحالی اظهار سونار دوباره ازدیدن وقتی

  !ببری خودتو،پی ویاحتی ومن همزادت وجود به کنی،خودت کشف باید چیزوخودت همه:وگفت

  .ندارن اربردیک دیگه بگیم بهت همینطوری اگه اما میدونیم وهمزادت هات توانایی راجب چیزو همه میسی و من شاید

  … شدم گیج:

 هنماییتمارا:داد پاسخ فکارما به اینبارمیسی!  بگن بهم خواستن نمی میکرداگه من به کمکی بودنشونچه پس خدا وای!میدونند یعنی

 سونار مدنبگیم؛او مستقیم یمنمیتون میدونیم که روهم اونایی ولی چیزونمیدونیم ماهمه باشه کرده اغراق سونارکمی شاید میکنیم

  .برات میشه خوبی مربی اون توئه برای بزرگی شانس

  !شد راه روبه چیز همه کرد حس انگار لبخندم بادیدن هم سونار دمز لبخند ناخوداگاه بانمکش بالبخند  

   .کردیم حرکت خانه سمت به سونار بهمراه باسنجابها زدن حرف بعداز
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  کنیم؟ شروع ازکجا خب:سونار

  .بگی باید من،تو مربی شدی تو حاالکه! رونمیدونم کنیم شروع باید ازکجا که این -

  گری مربی وتیپ ورزشی لباس با را ،سونار انداختم بود فکر غرق که او به چشمی زیر نگاهی

  !خوبی؟:پرسید تعجب اکرد،ب من اورامتوجه واردشد من به ازتصوراتم که کوچولویی شوک با نبود خوب اصال اووه! تصورکردم

   .نداشت تشابه گری مربی به اصال ش بچگانه وقیافه او الغر اندام گفتم ای بله لب زیر  

  زدن، حرف کردبه شروع که بود هنوزبیرون یکی وان خانه داخل من پای یک

 طلسم یه میشن، فرسوده هش کهنه اگه چیزهاکه بقیه برخالف شده کهنه طلسم این که شدم متوجه توراه من! نداریم زیادی وقت:

  !نفوذتره وغیرقابل تر محکم بشه کهنه اگه

  !نکردی؟ کاری هنوزهیچ که اومدی کی اصالتو:وپرسید انداخت دقیق نگاهی صورتم به ناگهان

  !هفته یک:دادم وجواب امدم خودم به شده عصبانی کمی کردم حس

 میاد نظرب که اینطور داشته یادیز پیشرفت هفته یه این ولی اجراشده تو ازاومدن قبل روز یک فقط طلسم این درسته:داد ادامه کالفه

  !بشن نابود هم مولیشمع وموجودات حیوانات هم شاید میشن یکسان خاک با متفاوتش موجودات ی وهمه جنگل هفته یک از کمتر

  برخواستم ازجایم زده شوک

 تخبمن تو شایداصال نباشم خبمنت من شاید مصرفم بی چقدر که ؟واقعا کردم تلف وقت هفته این تو من! خدایا خدایا،وای وای اوه:

  ...کنم استفاده ش ثانیه صدم ازهر باید هفته یه حاال دادم روهدر وقت من هفته یک باشی

 امآر خودش بعد. شوم اکتس کرد ومجبورم راگرفت دستانم سونار که داشتم دادن ادامه ،قصد میزدم حرف و رفته راه همانطورکه

 نکن،ببین داغون ومونوهرد اعصاب گویی چرت با حاال کردی تلف وقت رو هفته واین شدی منتخب تو شده که چیزیه:گفت وشمرده

  .کنیم کشف هفته اخر تا باید رو دیگه چهارتای داری رو تا هفت از قدرت سه تو

  !کند کمکم که بود بجزحیوانات یکی حداقل«کنیم» کردم فکر اش جمله اخر به ومن

 *** 
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 لیاحداق کنم اوراخفه واستمیخ دلم کرد امروز که کاری با کردم نگاه سونار به عصبانیت و حرص ،با نشستم مبل روی حالی بابی

  !!!،اورامیکشتم خودش باکمک کردن ازکشف بعد که باشم داشته قدرتی

 نصف کامل آمادگی و هنیذ آرامش برای:سونار کرد بیدارم انداخت من روی که سردی آب بودبا نشده هواروشن هنوز که زود صبح

  !بدویی باید را چمنزار

  !باشه هاماد جسمت باید اول ذهنی امادگی برای:گفت خاصش مثال وژست باغرور راپرسیدم ربطش بی کار ،وقتی 

  .عقل شیرین ی پسره:گفتم زیرلب

 قتیوو کنم غرق ادری یااورادراب  ن؛پایی کنم پرتش درخت یه ازباالی:تصورکردم  باخودم. بود مفقودشده تاحاال نداشتم او به اگرنیازی

  !شود خنک دلم التماسهایش باصدای اورم می باال راازاب سرش

  .اورانداشتم کشتن قدرت من بماند خودمان بین هم داشتم اونیاز به هم حیف ولی

  !بعدی تمرین بریم بهتره میشه خسته ذهنت من به کردن نگاه با:گفت بود پایین سرش وجوداینکه با

  .زد خبیثی لبخند وپسوندش

 داشتمن خاصی توجه وحرفهایش دمیده انجام که کارهایی به اصال من که بماند خودمان بین هم این اما میشدم تر عصبانی باید االن

  .نبود مهم زیاد انگاربرایم

  ...تمرکز برای نشستم یوگا حالت به رفتیم چمنزار به دوباره صبحانه خوردن بعد

 لشوحا کنم بیان رابلند افکارم داشتم دوست خیلی. بود او قیافه تضاد کامال خاصش اصطالح به ژست میزدم اورادید زیرچشمی 

  .شدم پشیمان اما بگیرم راکمی

 مرا کم کم ذهنم پوچی شدن وصل نقطه یک به افکارم های رشته تمام شد خالی ذهنم ناگهان تااینکه گذشت روال همین به کمی

 وقتی ا،زیر شب یک کنم فکر دکشی طول بیایم خودم تابه کردم برخورد زمین به بلندی ازارتفاع ناگهانی همانطور  که میکرد اذیت

  .بود خواب تختم سونارکنار و صبح بیدارشدم

 من سمت به سونار ارتفاع از پرتشدنم از بعد یاداوردم ،به ماندم درهوامعلق ولی نه که پرواز بودم کرده پرواز من افتادم قبل روز یاد به

  .دوید
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  خوبی؟:وپرسید بیدارشد سونار

  دادم راتکان سرم فقط

  !خوابیدم؟ چقد برگشتم چجوری من-

  .یاذهنت بود جسمیت عفض بخاطر نمیدونم شدی بیهوش دیروز بشه انجام بعدی تمرین باید االن یعنی شب یه فقط! اوردمت من:

  .دویدم اشپزخانه تسم وبه گرفتم شکمم راروی دستم سریع بودم گرسنه سخت افتادم یادشکمم «جسمی ضعف»یعنی حرفش بااین

  !بادستهات شی، اویزون شاخه ازیه ،باید بعدی تمرین:

  !وایسا صاف: رفتم شاخه سمت به حوصله بی و زیر به سر

  .باشه-

  مگه؟ خشکی چوب نه اینجوری:

 شاخه به بودند سبیدهچ انگارباچسب نکردن مراهمراهی دستانم ولی بپرم ،خواستم شده حس بی دستانم کردم حس بعدچندساعت 

  .اره:سونار!  دارم چسبندگی قدرت ها خزنده مثل بنظر: رهاشد دستانم ارام زد سرم به که بافکری

  .بود، انگیز هیجان بودم پارکور عاشق همیشه که منی برای

  !دوروز تو دوتاقدرت:  

  .داری شاگردخوبی: وگفتم برگشتم سمتش به

   .زدم ذوق ازروی چشمکی و

  .نگفت چیزی و داد تکان تاسف ازروی میدادسری راماساژ هایش ازشانه یکی درحالیکه

  شدن؟ چیزی هات شونه:پرسیدم نگران

  !.سنگینی چقد تو...  برداشته ترک استخوناش یاهم دررفتن کنم فک:

  !کنم جبران مامیدوارمبتون:گفتم وبیخیال شد راحت خیالم اخرش باجمله ترمیشدم ونگران نگران حرفهایش از که من
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  .ارزه می ببریم ازبین طلسمو بتونیم اگه: گفت بالبخندی

 دهم نجاما کاری اینکه بدون ،باال تمرکز زیاد، وقت یاهم خاص، یاتمرین خاصی، حرکت هیچ بدون اینقدرسریع ،اینکه رفتیم خانه به

  ؛!بود برانگیز شک ،کمی میکردم راکشف قدرتهایم

 پشیمان یعسر اما بهترشود ایدتاش دهم راماساژ هایش شانه من میگفت حسی راماساژمیداد هایش شانه امد،باز بیرون ازاتاقش سونار

  !بدی؟ داروماساژ این با هامو شونه تشکر عوض میتونی: صدازد خودش که شدم

   .باشه -  

 اندیدمر خودش هیچوقت من بتهال بود مادربزرگ گیاهی داروهای مانند بود ،جالب راگرفتم دارو رفتم سمتش به باشه همان وباگفتن

 موقع ودمب ارکید گل عاشق امالک من راگرفت خانه تمام اًُُرکید خوش بوی کردم باز را داشت،سرش کاربرد خانه درتمام داروهایش اما

   .بود اش شانه روی خالکوبی به چشمم ماساژ

  ...چیزها زاینا یا هان و چی وبگوید کند بازی حواس بی کمی داشتم توقع داره؟ خاصی معنی:پرسیدم کار اتمام بعد

   .اره:داد جواب بود،سریع تیز او اما  

   .میگفت جمله یک بگویددرهمان چیزی اگرمیخواست سونار چون «نپرس »دیگه یعنی واین

   !رفتم خواب به چیزها بعضی مشکوکبودن و دوروز این به کردن فکر با شب

 *** 

 تاقا سمت به رابرداشتم ردیس اب ،پارچ میکردم جبران باید کارش تالفی برای زد سرم به شیطانی فکر ناگهان شدم بیدار زود صبح

 دهز وشوک افتاد ازدستم با پارچ باصدایش که نشود شنیده ازمن تاصدایی بود این جمع کامال حواسم کردم حرکت پاورچین سونار

   !شدم

  !سی؟ سی میری داری جایی:

 پایین اازر لباسهایم تمام شد هریخت پاهایم نزدیک که سرد اب نشاند مبل ومراروی امد سمتم نگران که بودم ایستاده سرجایم انقدر

  !منسرمابود ضعف نقطه نداشتم زدن حرف وتوانایی میلرزیدم کرد،ازسرما خیس

  !ترسیدی؟ خیلی:پرسید نگران شد بهتر که حالم
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  ...سردمه نه -

  .برد اتاقم به ومرا شد متوجه سونار جداشوم مبل از نمیتوانستم میکردم هرکاری

  بود متعجب اتاق به ،برگشت کردم عوض راکه لباسهایم

  نشدی؟ اینجوری صبح چرااونروز:

  !یرهسبزت کرد خودش متوجه اومر زد برقی چشمانش ،که انداختم باال ای شانه نمیدانستم هم خودم! میگفت راست کردم نگاه او به

  ...زیباتراست سیاه چشمهای میگفت پدربزرگ اما شود رنگی چشمهایم داشتم دوست همیشه من

  مازکارهای میشد متعجب سونار که بود بار چندمین برای امروز شد جاری اشکاهایم پدربزرگ یاداوری به با همیشه مثل بازهم

  خوبه؟ حالت:

 به زیادی سونار دمش متوجه شد خشک که ،اشکهایم نبود هم مهم رانفهمیدم چشمانش برق معنی نشست تخت وروی امد نزدیکم

  .موردعالقمه ،گل اره: داری؟ دوسش: پرسیدم و ؛کناررفتم شده نزدیک من

 کمی و چپش شانه ام،تم بسته نقش دورتادورش نامفهومی طرحهای که بود ارکید گل اش شانه روی خالکوبی! بود تیز بازهم

  .بود رادربرگرفته ازبازویش

  د،کن مراغافلگیر نباید یزچ هیچ پس آبی طلسم با هست امیزی اسرار جنگل اینجا اما میکردم شک باید درگل مشترک سلیقه این به

  29: ؟ چندسالته:مپرسید تری ربط بی سوال بودباز رابریده امانم داد،کنجکاوی جواب او اما بود ربط بی کامال سوالم

 نشانه به را سرش هک گفتم لب زیر ارامی خورد،ببخشید اش چانه به محکم دستم بودنش نزدیک دلیل به که پریدم زده شوک

 هسال29مرد یک چشم بهاورا نمیخوردوقتی ش قیافه به واقعا. میداد راماساژ اش چانه کردهمانطورهم وراست چپ نیست مشکلی

 دوجنس که شدم گبزر ای درجامعه. مخالف جنس درکنار بودن معذب حس مثل اما داد،نمیدانم دست من به عجیبی حس دیدم

  !داشت فرق کوچولو یه اینبار اما نمیشدم معذب وهیچوقت بودن همسان

  بود؛ شده عجیب چشمانش

  .شدند خاص ،برایم همیشه برخالف چشمانش رنگ



 

 
 

23 

  
  آبیطلسم 
 Aramis.H 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

  نیست، دراتاق دیگر او دیدم امدم خودم به وقتی

  !شدم آبی طلسم نکنه! میافته؟ برام داره برایم اتفاقی چه یعنی-

  زدم کوچکی ،لبخند

  .شدم طلسم خودمم بدم رونجات سرزمین این اومدم-

 این و تنهاباشم تا شتمدا احتیاج ،راستش نشد من متوجه زرنگ ادم آن که بود عجیب برایم کمی آمدم بیرون ازخانه پاورچین

 رمانقه یک رویاهایم انندم و رامتمرکزکرده ذهنم توانستم وشایدم کنم تحمل را افتاده جانم به خوره مثل راکه عجیب سردرگمی

  !باشم

  .است قبول غیرقابل انسانها اکثر برای وجودشان که میدهد رانجات کسانی ،جان مردم جان نجات عوض حتی متفاوت قهرمانی

 ازاحساسات بانگی عدرواق ولی میشنون جیک جیک فقط بقیه که سپردم،همانی ها پرنده صدای به گوش میزدم درچمنزارهاقدم

  ،.هایشان ناگفته تمام بیان. آنهاست

 محال ویآرز... اسوزمیخواندب او! شده طلسم ازموجودات نبود،یکی پرنده که دوستی مینالید دوستش ازجدایی درخت برروی ای پرنده

  .....بااونبود یاری برای ،امابالی ساخت پروازدرآسمانهاخانه شوق به را،میخواندچگونه دوست

  !من خدای وای ،.رانگار،انگا سردشده چنان اماحاال پاییزبود ،دیروزاوایل راپًُُرکرد وجودم کل زمستانی و سرد بادی

  .تارمیشود و بیشترتیره آسمان دربرگرفت،هرلحظه وآبی غبارآلود های مه را آسمان تمام

  !بود نکوهستا اکوی مانند صدا اکوی!  پرکرد را جنگل کل که بنفشی ،جیغ ناتوانی یا بود ازوحشت نمیدانم

 کولی ،این ومیدیدم ردممیک سکوت فقط سخت درشرایط همیشه که منی ،برای العمل عکس هااین جیغ این نبود خودم دست نمیدانم

  !نبود من شخصیت ها بازی

 رابه دمیش سرازیر آب مانند شهدش که یاس گل بادیدنم جنگل واقعی ناجی سونارآمد باالخره... نمیدانم هم را این! ؟ گذشت چقدر

  !واقعیم شخصیت و سرحال ایستادم پریدم ،ناگهان آن کردباخوردن نزدیک دهانم

  چیشده؟ -

  اخ:
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  !میخوام معذرت - سونار دماغ به بود خورده دستم پریدم ناگهانی وقتی ظاهرا 

  گرفتمش، نادیده که انداخت من به نگاهی متعجب 

  !درسته؟ ابریه آسمون میاد بنظر خب:

  .گرفتم نادیده همزد،باز ضربه سرش به دست باکف و گفت چیزی بعدزیرلب انداخت گاهین متاسف حرف این باشنیدین سونار

 ندچ فقط درمیاره آبی نگر به میکنم ،تاکید آبی رنگه به خوشکل مرمر سنگای به تبدیل اینجارو کل آبی طلسم! احمق نه:سونار

  .داری فرصت ساعت

  !ازمن معمول غیر البته صد و طبیعی غیر کار یک افتادم،بازهم سکسکه به شوکه حرف این باشنیدن

  .بود اسرارآمیز شک بدون اینجا

  .بخوربهترشی:سونار

  !صبرکن هی - ٫خوردم حرص بااینکارش هم کرد،من رها دهانم در زور رابه وگل ریخته حلقم رادر یاس شهد باحرص

  .شود چه قراراست نمیدانم افتادم راه بدنبالش عصبانیت باهمان

 یدد اش چهره به ، بودم هایستاد سرش پشت که ازآنجایی و ندیدم ازاو دیگری العمل عکس هیچ ولی ایستاد سنجابها خانه نزدیک

  ؟!چیکارمیکنی داری - میپرسیدم سوال ومدام میبردم عقب و جلو را سرم باکنجکاوی نداشتم

  !دیگه بزن حرف داری؟ ای تونقشه چقدرصبرکنم؟

 شد باعث مداوم زدنهای پلک دمدی زاغ اوراشبیه اول درنگاه برگشت سمتم به صورتش دقیقه چند بعد نیامدم، چراجلوتر نمیدانم ولی

  !سونار ازطرف جادویی یا بود طلسم براثر توهم نمیدانم راببینم واقعیش ی چهره

 است، پادشاه رمقابلد من شدن ضعیف برای همه اینها میکردم احساس نداشتم رادوست سردرگمی شدم،این گیج بیشترازقبل کمی

  .نزدیکه پادشاه:سونار

  آره؟ گفتن کالغا اینو حتما-
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 هک المثلی ضرب. اشدماجراب گر نیزنظاره خودش میبرداو چیزراازبین همه طلسم میخواهدوقتی ؟یعنی پادشاه آمدم خودم به

  !فته؟میا داره اتفاقی چه: بازکردم زبان باالخره. است درست’برمیگردد جرم صحنه به همیشه مجرم’میگوید

  بدم؟ توضیح باید:سونار

  ...منـ اره-

  !کردی؟ یداشپ:شدوگفت شاد چشمانش ناگهان امدبادیدنم بیرون ش ازخانه باترس میسی که بود نشده کامل هنوزحرفم

 باید:سونارگفت بهشد،رو ناراحت میسی ولی شدم ،سبک.دادم راتکان سرم کمی شده سنگین صورتم کردم احساس درحالیکه من

  .کنی شروع

  گفت،فهمیدم که قبلی جمله برخالف ،اینبار

  !سیسیلیا تمرکز: داد راتکان سرش میسی ؟.کنیم اقدام طلسم بردن ازبین برای اینه منظورت-

 را انمازچشم یکی میریخت همب را اعصابم عجیب سنگینش نگاه بود کنارم دقیقا کردم،سونار برتمرکز وسعی نشستم یوگا حالت به من

 چند عدب. رابدترکرد من الح واین پیداست ازنگاهش بود،استرس شده خیره من به بانگرانی که انداختم نگاهی بازکردم باعصبانیت

  ناگهان، بزنم حرفی تاخواستم رابازکردم چشمانم باعصبانیت دقیقه

  بود ادشاهپ ازان شک بدون که غرور پراز صدایی شدند، ترسناک های باصاعقه مشکی ابرهای به تبدیل آبی های مه

  .است عجیب کرده رها شمارا تان ملکه که میبینیم:

 هزد شوک شد ونارکشیدهس سمت به نگاهم نباشه؟ حاال که بود همرامون ،مگه نیست عجیب زیادم:گفت کودکی باحالت درونم صدای

  !میشد زاغ به تبدیل اوداشت کشیدم راعقب قدمی چند

  !سی سی کن شروع:گفت زیرلب

  راازسر تمرکز دوباره. کنم طلسم بردن ازبین به شروع کًُُشیی وقت هیچ بدون باید یعنی این

 یهثان چندصدم یآید،برا می زبانم هب ناخوداگاه طلسم وًِِردشکستن که بود نگفته اما میگیرم رایاد طلسم موقع به بود گفته گرفتم،میسی

  ’ ...کودکی خنده صدای’برد ای خاطره عمق مرابه سبز چشمان آن رابازکردم چشمانم
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 شکل تیره ازابرهای زنی او که خودش توسط شده تشکیل ازصاعقه که پیکرپادشاه غول عصای که بود نگرفته شکل خاطره هنوز 

  .شد کوبیده زمین به بود گرفت

   .گناه بی زنده موجودات اشک قطره واخرین ها شکستن ها التماس فریادها صدای

 *** 

 خودم ی هخان منظره که رونیبی کردم رانگاه بیرون مانندهمیشه ایستادم بزرگ پنجره ،کنار وعجیب طوالنی ازخواب پریدم ازخواب

  .انگیز شگفت و عجیب جنگلی ی منظره نبود،

  .ادیدمر شخصی رفتن تار و هکوتا ای لحظه بودم خودم دراتاق رابازکردم چشمانم ،وقتی او شدن وابدی آبی طلسم گرفتن بعدازشکل

 جنگل ادمهمز چشمان با هم یا تهرف بیرون خرید برای هرازگاهی و بودم درخانه همچنان من اما چندسال یا بود چقدرگذشته نمیدانم  

  .یانه؟ باشد داشته دید باچشمانش میتوانست بود شده طلسم همزادش بعدازاینکه سونار نیست میدیدم؛یادم را

 میادبنظر اینطورکه ولی موجودات ازاین یکی همزاد ه”سونار” من اسم درضمن: کردند حمله ذهنم به شوک مانند خاطرات ناگهان

  .رابشنوم وهمزادت تو صداهای میتوانم فقط ومن شده سنگ به تبدیل من همزاد

  نشده؟ طلسم من همزاد یعنی-

 ایستاده ممیگرفت سونارتماس با درحالیکه چمنزار درورودی پشتی کوله با دیدم آمدم خودم به تا اما بود درک وغیرقابل عجیب برایم

  .بودم

  نار،سو الو -  برقرارشد تماس اما داشت عجیبی ی بود،شماره کارخودش یعنی واین بودم دیده رااتفاقی سونار شماره

 همین یزن سونار نگاه و بود شده ترازقبل بلند اسبیم دم موهای ایستاد کنارم ساعت نیم درعرض کرده راقطع گوشی صدایم باشنیدن

   .کرد راحس

  .اطرافت ازصداهای:سونار اینجام؟ فهمیدی ازکجا-

  تصوراتم از ای خالصه گفتن بعد  

   !بگی جنگلو توی چندروزاخر اون علت خوام می ازت-

  نظر؟ ازچه:سونار
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  !شد؟ لکام زودترازقبل خیلی وچراطلسم اوردم می بدست دردسری هیچ بدون قدرتهامو چرا اینکه-

  .شد جنگل وارد و ماند جواب اینهارابی ی همه  

  .زیبابود عجیب و آبی جا همه شدم جنگل وارد دنبالش به سرم دادن تکان با هم من

 ابلق دیگر طلسم که ،حاال مکرد همراهی بااو نیز من.  کند طی را جنگل تمام بود این قصدش فکرکنم برداشتیم قدم درسکوت باهم

  .بودم سردرگم اخر روزهای - نداشتم، هم ی عجله نفوذنبود

  !میدونم:_   

  .خوابه چی همه کردم حس:دادم ادامه اما شدم متعجب

  .نبود:_

  زودگذر، مانندخواب اما نبود خواب چیز هیچ است درست اری

  !کردی فراموش رو چیزهایی واینکه بودی چراسردرگم که کنم،بگم تعریف و چی همه میخوام:سونار

   .دآم بنظرم آنقدرکوتاه مدت آن همین برای ؟پس شدم فراموشی دچار من ؛یعنی ماندم خیره او به رمتفک

 تو باران یگاهجا و میشه دیده ارانب بعد کمان ،رنگین رنگ هفت آوردی بدست ازقدرتاتو یکی وتو بود گذشته ازاومدنم دوروز:داد ادامه

 طوطی،مارشامپانزه، ها پرنده کردن کمک ازحیوانات ؛خیلی کرد کمک بهت که نبودیم کسانی تنها سنجابها بود،منو’ همزاد’ تو وجود

    !فایده وبی موقت حافظه... شدی توهم افتاددچار برات که اتفاقی با ولی...  و افعی

  امد؛ نمی بنظر عادی آنقدرهاهم ولی نبود سخت حرفها این تحمل

 مااومد سمت بودی دهش قبالآشنا باهاش کنم فکر که افعی ،مار میرفتیم دریاچه سمت به وقتی روزدوم گفتم که همونطور:_

  !شدی من مانع باخنده که داشتم ازتورو حمایت وقصد جاخوردم ،ازدیدنش

 الدنب درحالیکه رفتیم ارهام سمت به باعجله میرن ازبین دارن هم دیگه ومارهای شده سنگ به تبدیل مارها از یکی که گفت افعی

 همه یآب ای صاعقه بشه پخش و کنه انفجار که بمبی مثل جا همه چیزی وبابرخود ها ازالنه یکی سمت ،دستتوبردی مارهابودم النه

  ...شد دیده جا

  .آوردم یاد به شوک صورت به همیشه مثل که بود نداده هنوزادامه
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  من به انها طلسم بردم شده طلسم مارهای النه سمت به اراده رابی دستم من’:بود بااو حق

 تبدیل م شارها انگشت نوک! بود دهمان دستم به سونار خیره ونگاه میکنند نگاه من به بانگرانی مارها دیدم آمدم بهوش نفوذکرد،وقتی

 رادربربگیرد دموجو ی همه طلسم قراراست پیدابود شد کشیده دستم کف سمت به که هایی ،ازرگه بود شده مرمر سنگ به

  !اومدم تو نجات برای من:کرد زمزمه بود خیره دستم به ،همانطورکه

  چی؟-

  !تو به کمک ،برای شدم دعوت جنگل به سال همه چرابعداین میفهمم حاال:_

   .داشتم کمک نیازبه امدم جنگل به کمک برای که منی باشد من ناجی اوقراربود

   !میشه اینجوری نمیدونستم:گفت شرمندگی و بانگرانی مارافعی

  .بود من سرنوشت این تومقصرنیستی - ، کردم اکتفا دادن باسرتکان تنها من

   !من برای بیشترازجنگل بود ناراحت سونار رفتم خانه سوناربه باکمک

   .بدیم ادامه باید نداره فایده استراحت-

   !سیسی نیست خوب حالت تو:_

  .بهتربشم م اینجوری فکرنکنم اما-

  .برگشتیم خانه به دستهایم چسبندگی قدرت رفتیم،بعدازفهمیدن جنگل به بعدی تمرین برای اسرارمن به باالخره

 ازبین طلسم یمردمم اگر جنگل نجات درپی ومن بود من نجات درپی او نمیگرفت نبودسوناردیگرسخت عجیب  این و بودم کسل

  .نمیرفت

 ندمان شاپرک رفتم یاچهکناردر پائیزی ازروزهای ،یکی میگرفت شدت هرروز هایم بداخالقی من بود شده مهربان که او برخالف

  نشی نزدیک بهم بهتره - شدم خودم به برخوردش مانع اما امد سمتم به همیشه

  !میشد سنگ به تبدیل من به برخورد بعد بالفاصله همین برای بود ظریف کردم، آگاه اوراازطلسمم و

  کنه؟ کمکت میتونه آیااون بانو:شاپرک
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  !بود شده سنگ به تبدیل آرنج تانزدیک چپم دست نمیتوانست واقعاهم. نه -

  .نشست ای شاخه بر آشنا ای پرنده  

 درخت ترینبزرگ باالی ای انهخ شادکردنش ؛برای بال اسرارآمیزبدون ،موجودی زیبابود او:گفت ای مقدمه هیچ بدون بود نگران اوهم

  !غافلگیرشدم نیز من غافلگیرشود قراربود که روزی. ساختم

  .کرد زیبایی اواز به وشروع

  !وزیبا متفاوت پرنده پنج کناراوقرارگرفتند ها ازپرنده ای دسته

  .کنند خودرامعرفی خواستم اواز بعداتمام

  م،’جینک’من:گفت داشت ای فیروزه و آبی رنگ که اول ی پرنده

  .کرد عرفینیزبودندرام رنگهایشان بودهمنام نیلی و ،طوسی،ارغوانی صورتی رنگهای به ترتیب به که دوستانش و

  .کردند خنده و شوخی به شروع دوستشان و من حال کردن عوض انهابرای

  !زیاد نه:صورتی!  تربود گنده ازت اون رفیق هی:باخنده طوسی

   ...ها بچه بیخیال:نیلی

 ان تمام فکرمیکردم هادیگرانجانبود،آنروز زدن پلک بعد اما خورد نقطه دردورترین زاغی به چشمم لبخندمیزدم همانطورکه

  ’ .نیست بیش تصاویرتوهمی

 *** 

  .ام شده خاطرات غرق شد متوجه اوهم حتما بودیم نشسته زدن حرف بدون ساعتها سونار و من بود شده شب آمدم خودم به

  ؟ هستی توکی:گفتم بانگاهیکنجکاو

  ...پ من:_

 دشاهپا که وقتی وتو! دیدم زاغ هی من بودیم دوستاش و جینک کنار که تاجایی - اوردی؟ یاد چقدبه: وگفت کشید مانند آه نفسی

  بود شده زاغ صورت به تبدیل اومدصورتت
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  ...نیمه یه من همزاد:داد ادامه که بود شده راحت خیالش واقعا یا کردم اینطورحس من نمیدانم

  .زاغه نیمه یه همزادمن:_

 ابستانیت هوای. شد خیره سیدیمآنجار به کی نمیدانم که دریاچه به اونیز دید راکه سکوتم. است عجیب اینجا چی ،اماهمه بود عجیب

 خواب به و درازکشیدم شنها رویبر. پاییزبود ظهر گرمیه به ، بودند سنگ درختها ی اینجاهمه اماچون سردمیبود باید جنگل درشبهای

  !رفتم عمیقی

  !اومد یادم:گفتم بود، باعثش موضوع این که ازهیجانی ،باجیغ اوردم یاد چیزرابه همه بیدارشدم صبح وقتی

  !چیزها خیلی اما نه - ؟ چی همه: پرید ازخواب ترسیده بود خوابیده تر انطرف که سونار

  !چیزها؟ چه:_

  : که اوردم بیاد من. پرسیدنها؟ سوال این اما میشد خوشحال درواقع اوباید

 ویر پیاده دساعتچن بعد دهد جاتتابتواندمران میشد نزدیک همزادش به زیرااونیزباید! همزادسوناربودیم دنبال به بعددرجنگل روز’

 بدنش تداش بزرگ وبالهایی زاغ از صورتی اوبود همزاد که موجودی. سونارایستاد بروم ازحال بود نزدیک زمانیکه درست باالخره

  !سونار قد هم تقریبا تاپرنده بود انشان یک شبیه بیشتر

  .خودشه:_

 شمانمچ که کرد نزدیک ادشهمز سمت رابه سوناردستش. نداشتم زدن حرف توان درواقع یعنی نگفتم چیزی ،اما باالپرید ابروهایم

  ...و تارشده

 حالم یدد وقتی سونار!بود ادتض همزادش عجیب نگاه و سونار مهربان نگاه بودن ایستاده سرم باالی سوناروهمزادش بیدارشدم وقتی

  !من همزاد’روسان’ میکنم معرفی:گفت بهتراست

 فتنر ازبین باعث نارهمدرک دوهمزاد نیروی:گفت روسان یافت نجات ازطلسم چطورهمزادش بپرسم اینکه از وقبل دادم تکان سری

  .میشود طلسم

  !هیان بود درست نمیدانم که هایی میشدمعنی تداعی برایم مهربانش های نگاه معنی کردم سونارنگاه به

 



 

 
 

31 

  
  آبیطلسم 
 Aramis.H 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 اپیداشت مونده ازقدرتهات یکی فقط:وگفت زد رسیم،لبخندی پوچی به اما رابخوانم افکارش خواستم شده متصل ذهنش به ناخوداگاه

  .کنی

  !آره:_ شدی؟ متوجه یعنی:باخودگفتم

  .میگفت درست خوانی ذهن راجب میسی که شدم متوجه تازه من

 *** 

  !میره؟ ازبین طلسم همزادم چطوربدون-

  .میکرد زندگی ما کنار بطورموقت ش خانه رفتن ازبین دلیل به وروسان بود گذشته زمان چندروزازآن

 عادت سرزمین این عجایب به هیچوقت: باخودگفتم کردم زیباشد،تعجب مردی به تبدیل زاغ از صورتش انداخت من به نگاهی

  .نیست نیازی:داد جواب بودند غذاخوردن باسونارمشغول همانطورکه! نمیکنم

  هست؟ امکانش یعنی:شدوگفت متعجب کمی سونارهم

  ..خاص نژاد یه همزادبرتره ،اون اره-

  .داد مهادا غذاخوردن به خیالبی هم روسان. انداخت راپایین سرش ریزی وبااشاره کرد ای سونارسرفه که شد خیره او به پسوندحرفش

  بودند، مشکوک پسرها این

  زد، پوزخند روسان ولی ترسید سونارکمی شماچرامشکوکید؟: پرسیدم زده بشقاب رابه چنگال کالفه بعد کمی

  !بشم سنگ به تبدیل دوباره ندارم دوست باشی خودت نجات فکر به بهتره:_

  .دارند مشابه اخالقی ها همزاد شک بدون که کردم وباخوداعتراف انداخته روسان به نگاهی

 * 

 زدن قدم توان که بودم یفآخرآنقدرضع ترمیشدم،روزهای بیحال و کسل هرروز. بود الغرشده وبدنم آبی گذربودپوستم روزهادرحال

 سحد نزدیکترشد ایشه قدم صدای رابستم چشمانم فوری بازشد آرامی بخوابم،دربه درازکشیدموسعیکردم تخت روی! نداشتم هم

  .رابازکنم چشمانم میخواستم که بود طوالنی آنقدرمکثش ایستاد تخت کنار آمده،درست سونار زدم
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  !قرارگرفت موهایم روی دستش لحظه همان اما

  ، شدم شوکه

  ...د:_

  .ندبما نصفه تاحرفش رابازکردم چشمانم سریع همین داشتم،برای واهمه بگوید میخواست که چیزی ازشنیدن

  چیکارمیکنی؟ داری - انداختم متعجبش چهره به نگاه یک دست، به نگاه یک باشکاکی

  !هیچی:گفت زیرلب و داد راتکان سرش

  آره:گرفت خود به اخمویی چهره مطمئنی؟:انداختم راباال یم ابرو تای یک باشیطنت

  ’کردم رها راآسوده نفسم ازاتاق بارفتنش

  آره - چیزهاست؟ خیلی همون این بودی حال بی همش که اومد یادت تاجایی فقط پس:سونار

 میشد رنگرانت هرلحظه او ی رهچه شده؟ عالقمند من به او یعنی بود، سونار خوده چیزها ازخیلی منظورم کردم اونگاه به چشمی زیر

  .نبود او نفع به که بیاورم یاد به چیزی میترسید شاید ،نمیدانم

  .گشنمه-

  .رفت دیگری سمت به خیال بی و انداخت من به نگاهی سونار

  .نشنیدی کنم فک-

  !پیداکنم چیزی یه میرم دارم ،ولی نداره ربطی من به درسته:سونار

 را ماعصاب خوره مانند ذشتگ سونار و من بین چی و افتاد اتفاقهایی چه درآنروزها اینکه فکر. کردم تشکری وزیرلب شدم خوشحال

 ناگهان هک بود نگذشته ای قیقهد دادم،هنوزچند قرار آنها روی را ودستم رابسته چشمان زدم تکیه حوالی درهمان درختی به! میخورد

 نندهمیشهما روسان رفتم زخانهآشپ سمت به او دنبال به هم من. رفت بیرون سونارازاتاق بعدزاینکه’:شد زنده دیگربرایم ای خاطره

    .شده خرابتر حالت میبینم:گفت روسان که غذامیخوردم داشتم حرف بود،بی غذاخوردن درحال

  !میشه بهتر داره روز به روز تو حال انگار ولی:دادم اماجواب نداشتم کل حس انداختم او به نگاهی
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  داری؟ درد سیسی:سونار

  !بدیم جاتن رو بقیه بتونیم ات شیم خالص طلسمت ازشر زود باید:گفت سریع که راخواند فهمیدیاذهنم ازنگاهم نمیدانم کردم نگاهش

  .چیه چاره ولی! میدونم-

  برگشتم روسان سمت به بعد

  .کنی کمک میتونی گفتی اونروز تو-

  .کنی کمک وایمیخ گفتی میگم - چی؟:گفت و انداخت بود خیره او به که سونار به نگاه یک و من به نگاه یک

 چی؟:روسان

  ...خوا می گفتی:تکرارکردم مانند داد باصدایی

  .نمیکنم هرکسی به کمکا این از من ولی! شنیدم:راندادوگفت حرفهایم دادن ادامه اجازه

  خب؟:سونار

  .میکنم کمک سیسی به ولی:داد اوادامه که شد خیره او منتظربه

  !منفجرشوم خنده از بود نزدیک روسان العمل عکس از من و زد لبخند سونار

  .رفت بیرون اتاق از من قرمز قیافه به توجه بدون روسان

  !داره شنوی حرف ازت-

  .همیشه نه:سونار

  .برگشت مختلف گیاهای با روسان که بود غروب نزدیک. خندید هم او

  چیه؟ اینا:گفتم

  .باشه کافی کنم فک همینا طلسمت شکستن برای:داد جواب

  .شد مانع سونار صدای که شدم خیره او به متعجب
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  زود؟ اینقدر:سونار

  ’ ...منیسا کتابهای زا یکی تو تااینکه میگشتم چاره راه دنبال داشتم اول ازهمون نبود،راستش که زودم اینقدر نه:روسان

  !؟ روسان حرفهای اخر کلمه اما. ماند نصفه خاطراتم یادآوری دوباره! پریدم خواب از

  بودی؟ خوابیده باز:گفت بود آمده تازه انگار که سونار

  .خوابیدم یکم آره بیخیال... فقط نه-

  .داد راتکان سرش و انداخت نگاهی مشکوک

  میکنه؟ تتاذی چیزی:پرسید هوا یب کردیم زدن قدم به شروع دوباره غذا خوردن افتاد،بعد بود سوناراورده که غذاهایی سمت به نگاهم

  ماندم، نگفتن یا گفتن وبین کردم مکث کمی

  !شده سوال عالمت مثل برام میبینم که ،چیزایی عجیبه برام خاطرات یادآوری فقط-

  دیدی؟ چی مگه:سونار

  .روزها آن ی ترسیده ،نگاه نگاه همان بازهم

  درسته؟ منه مادربزرگ منیسا-

  !نمیدونم:داد جواب تردید کمی و نگاه باهمان سونار

  !شد سنگ قیهب مثل اونم:سونار کجاست؟ روسان راستی... روسان که اومد یادم راستش:وگفتم کردم رها آسوده نفسی

 بقیه... نیسام ازکتاب که گفت دمبع اورد گیاهایی یه روسان:دادم ادامه. فهمیدم حرفهایش میان ازبغض بود ناراحت اوهم شدم ناراحت

 که گفتم:سونار نیست؟ من مادربزرگ اسم منیسا خورد، بدردش خیلی میگفت که کتابایی زدم حدس که اینطور ولی نیست یادم ش

  !نمیدونم

  راگرفتم دستش برود خواست تا شد بلند عصبی

  !شدی ،چراعصبانی بابا باشه-

  .شد خیره سنگها به باز و ،نشست شد نرم
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  .بودند شده سنگ ،آنها بودیم جنگل موجودات روی روبه درست ما

  !عجیبه-

  .س فریبنده زیباو طلسم زیاد،این نه:سونار

  ...که رفتم آشنایی موجود سمت به

  !نزنی دست بهش بهتره:گفت سونار که رفتم آشنایی موجود سمت به

  کردم نگاه او به متعجب

  چی؟ یعنی-

  .باشه داشته ادامه هنوز طلسم ممکنه:سونار

  ...این ،ولی باشه اوه-

  !ه روسان آره:پرید حرفم میان

 نزدیک او به درآنروزهاخیلی نگارا ،اما یادنیاوردم به کامل هنوز داشتم او به شدیدی دلتنگی حس که آشنایی ،موجود بود روسان آری

  .شدم

  .میشه شب داره:وگفت انداخت آسمان به سونارنگاهی

  !گشنمه چرااینقد میگم-

  .بخوریم چیزی یه بریم:کرد کوتاهی ی خنده

  !بریم-

  خوابیدم ساحل کنار. غذاپیدامیکرد و شده خارج جنگل از من شکم کردن سیر بخاطر بیچاره سونار

  شد تداعی برایم گذشته ی خاطره خواب جای به. کردم حس موهایم روی رابر دستی که بودم خواب ،غرق

  !کردم پیداش منیسا کتابهای از یکی تو تااینکه میگشتم چاره راه دنبال داشتم اول ازهمون نبود،راستش که زودم اینقدر نه:روسان’
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  .شده خارج ازتنش روح نظر شدم،به خیره سونار به متعجب

  !منه مادربزرگ اسم منیسا:گفتم طوالنی مکث بعد. بود خیره من به اونیز

  .نمیدونستم من! جالب چه اوه:زد پوزخندی روسان

  چیه؟ واسه پوزخندت پس:توپیدم عصبانیت با

  !بپرس این از: کرد سوناراشاره به و انداخت گذرا بود،نگاهی درگیر باگیاها درحالیکه

  .بودم شد،منتظرجواب سونارکشیده سمت به نگاهم

  ...پ ،من سیسی ببین:سونار

  ...د خیلی من بگم قبلش میخوام راستش:داد ادامه و کرد راقطع حرفش

  !ارزشه بی حرفات اما بگی میخوای چی میدونم:گفتم و شدم حرفش ادامه مانع من اینبار

  !بگو بهم ،تو نمنمیدو - وچخبره؟ اینجا بفهمی میخوای چجوری پس:وگفت کشید گیاها با رفتن ور از دست روسان

  .بهتره بگه خودش اگه اما:روسان

  !میره حاشیه داره این اما:گفتم باعصبانیت

  .رفتم تاقم به که بزند حرفی خواست بانگرانی سونار

  .نکردم توجهی سونارهم گفتنهای سیسی به و شدم خارج ازخانه دویدن حالت به کوتاهم پالتوی ازبرداشتن بعد

 ییها رگه و میکرد درد تشد به دستم قراردادم زانوهایم راروی سرم و شنهانشستم روی. رفتم دریاچه سمت به همیشگی عادت به

 او اما آمد هم شاپرک.ودب فقط حرف بی نشست ای شاخه شد،باالی من متوجه که بود کسی اولین جینک. میشد نزدیک قلبم به آبی

  !بانو ناراحتین:گفت همین نبودبرای آرام جینک مثل

  آره-

  .نه - س؟ ساخته من ازدست کاری:شاپرک

  .کنی آروم تو افکار و بزنی حرف بامن میتونی:میسی کرد، پذرایی رویی باخوش ازمن ،میسی رفتم سنجابها خانه سمت به
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  کنم؟ ازکجاشروع-

  .کرده بد اینقدر حالتو که دلیلی همون از نمیدونم:میسی

  !سونار-

  گرفته؟ سخت بهت:وگفت زد لبخندی

  یابد؟ شده خوب:میسی کرده تغییر اخالقش میکنم حس فقط نه-

  !خوب زیادی-

  خوبه اینکه:میسی

  !شده عالقمند بهم میکنم ،حس من برای نه-

  ... اون عالقمنده بهت که معلومه خب:میسی

  .شاید ،البته کرده عادت بهت اون: داد رااینطورادامه حرفش

  !دارم دوسش انگار منم:گفتم او به ونامحسوس آروم

  ...اون اما: کرد زمزمه زیرلب ،متعجب.گردشد کوچولویش مانچش

  .بزن حرف باهاش:گفت ،که دهد ادامه بودم منتظر. ماند ساکت هم باز

 دستانش الفهک گیاهاوسونار وبیدنک درحال بودند،روسان درآشپزخانه سونار و روسان برگشتم ،وقتی فرستاد خانه به زور مرابه هم بعد

  .دردکشیدم از جیغی و شدند نزدیکتر قلبم به آبی های رگه برداشتم آنها سمت به تاقدمی. بود قرارداده موهایش الی را

  .دویدند سمتم به کوتاهی بعدمکث و کردند نگاه من به همزمان روسان و سونار

  ’ .ندیدم چیزی دیگر

  .بود شب تش؛هنوزنیمهآ داخل چوبهای کردن تنظیم درحال چوب بایک و بود نشسته آتش کنار رابازکردم،سونار چشمانم آهسته

  !آره میاد بنظر - بیدارشدی؟:سونار شد، متوجه که برخواستم ازجایم آرام
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  !کمی یه - اومد؟ یادت چیزی بازم:سونار

  .آها:سونار

 قیاتفا چه شد نزدیک بمقل به طلسم بعدازاینکه:پرسیدم طوالنی مکث شود،بعد گرم کمی خواستم و برده آتش سمت رابه دستانم

  افتاد؟

  .شدی خوب هفته یه از بعد هم تو دادیم خوردت به و کرد آماده روسان پادزهرو:بود آتش به نگاهش

  سادگی؟ همین به -

  .بودیم درگیرت تمام هفته یه یعنی هفته، یه که گفتم: سونار

! ببینیاینجارو همزادت مهایباچش میتونی گفتی جنگل به برگردم خواستی ازم وقتی:گفت طوالنی چندان نه دقایقی بعد. کردم سکوت

  چطور؟ االن

  !خوابه انگار:دادم جواب سیاهی، دیدن از وبعد کردم تمرکز

  .آها:داد راتکان سرش

 راباز نمچشما ثانیه چند روزی فقط و بودم حال بی من تمام هفته یک’خاطرات یادآوری رفتم،بازهم خواب دوباره آتش به شدن باخیره

 ی،خبر آمدم هوش به مالکا وقتی. ،بود بودند درمانم درحال وقفه بی که روسان و سونار برای خوبی ی نشانه میکردماینخودش

  .سرحال قبل مانند من و نبود ازطلسم

 به سیح ؛بادیدنش بود رفته خواب به نشسته کنارتختم بیدارشدم،روسان ازخواب اندامم به دادن قوص و کش و طوالنی ای باخمیازه

  .پیداست ش خسته ی قیافه از این و کشیده زیادی زحمت برایم ،او جدید حسی داد دست من

  .کردم آماده را صبحانه و رفته آشپزخانه سمت به نیست،سریع بهخواب نیازی بودم شده خوب که حاال

 به شمشچ برود خروجی در سمت هب خواست تا آمد پایین ها ازپله دو با روسان. شدم کارها ادامه مشغول بیخیال نبود ازسونار خبری

  خوبه؟ حالت:پرسید کرده رها راآسوده نفسش میکرد نگاه که ،همینطور افتاد من

  !آره تو لطف به:دادم جواب بالبخند

  .نبودم من فقط ولی میکنم خواهش: روسان
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  .دوستات و آره:روسان سونار؟:گفتم آروم

  دوستام؟ کدوم-

  !شیفته خود اون و ،طوطی ،شاپرک ،جینک افعی مار:روسان

  کی؟-

  کرد خود متوجه را ما صدایی

  .میگه منو:_

  .رفتم شامپانزه سمت به بالبخند

  !اومدی خوش-

  .خودم خونه به آره:زد لبخند اوهم

  .شدم خسته درختها روی خوابیدن از دیگه م خونه برگردم میخوام:داد ادامه شدم، معذب کمی

  !باشه-

  .بود نشسته ـل*بـغـ به دست روسان

  !روسان بکنی دل باید ازاتاقم:شامپانزه

  !نمونده ای دیگه اتاق اما:گفت و ابروباالانداخت متعجب روسان

  .بشی اتاقی هم باسیسی میتونی:داد جواب خیال بی شامپانزه

  !باشه:گفتم شد خیره من به منتظر روسان

  .بشن اتاقی هم میخوان سیسی و روسان:شامپانزه باشه؟ چی:پرسید بود شده خانه وارد تازه که سونار

  جدی؟:انداخت روسان و من به نگاهی تند سونار

  .باشه بزرگی چیز نکنم فک آره-
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 تو میزارم رو الزم ایالیوس فقط نمیخوابم شبا که من کنم چیکار قراره مگه: گفت برخواست ازجایش که درحالی خیال بی روسان

  .اتاقش

  !میگیا راست:کرد ای خنده سونار

  .شده حتماغیرتی: گفتم باخود و زدم لبخندی

  نکن شک:کرد زمزمه گوشم زیر شد خم روسان

 جذابی مرد، شدم خیره او به و هداد درتکیه چارچوب به دیدم خواب راغرق روسان وقتی برگشتم اتاقم به ناهار موقع. دورشد وباخنده

  !سونار از تر ورزیده تقریبا اندامی و بلند ،قد سبزه بود،پوستی

  ند؟کرد کمک بهت دوستام چقد و پیداکردی رو گیاها چطور بگی میشه:پرسیدم اورابیداردیدم وقتی و امدم خودم به خورد تکانی

  .میگم بهت فرصت سر روز یه:گفت آلودی خواب باصدای

  بخور ناهار پاشو-

  خوبه؟ حالت - شدم ،نگران میکرد امتنا ازغذا بود بار اولین! شدم شوکه تقریبا و کردم تعجب. نیستم گشنه:روسان

  !میاد خوابم ولی آره: روسان

  !گذشته سخت بهت خیلی حتما:وارگفتم ،زمزمه نشستم کنارش

  !بود بدتر سونار واسه ،ولی آره:گفت ثانیه چند وبعد رابازکرد چشمش یک الی روسان

  .نداشتم گفتن برای حرفی ،یعنی نگفتم چیزی

  ’ .ملکه پیش بریم باید:روسان

  .بگردی همزادت دنبال بهتره بیدارشدی که حاال:سونار

  میرفتیم؟ چراباید ملکه پیش بریم باید گفت روسان اومد یادم م دیگه چیزای یه ایندفعه-

 تو ببینم:وگفت برگشت سمتم به ناگهان که میرفتیم راه ،باهم چرخاندم رادرحدقه چشمانم. نگفت هیچی و انداخت باال شانه سونار

  !نبود زیادی چیز:زدم لب متعجب اومد؟ یادت چیا دیگه
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.. هی: کرد من من کمی ؟ یترسیم چی از تو اصال... آره - آره؟ دیگه میگی رو راستش داری:گفت بود خیره من به که همانطور

  .هیچی

 عصبی ؟ میترسی ازیادآوریش دراینق که چیه خاطرات اون توی - ،.شدم مانع دستش باگرفتن که دهد ادامه را راهش خواست بعد

  !هیچی که گفتم:گفت و راکشید دستش

 در وزهار آن از هم درصد یک! یکرد؟نم تغییر چرا او شدم، خیره میرفت راه تند عصبانیت با داشت که او به و کردم رها باصدا را نفسم

  .نشده ایجاد تغییری او ظاهر

  !گردیمبرمی نکردی پیدا همزادتو امروز اگه:گفت شدیم همقدم ،وقتی رساندم او رابه خودم بلند های باقدم

  ..اما:کردم اعتراض

  !بمونی همینجا میتونی تو برمیگردم من:نداد را زدن حرف ادامه اجازه

  .نیازدارم کمکت به من ولی-

  !خودته مشکل دیگه این: گفت و انداخت باال شانه

 نیمیک چیکار داری:یاوردن طاقت که تمرکزکنم خواستم ، میکرد نگاهم کنجکاو. نشستم زمین روی همانجا! بود اخالق بد واقعا

  سیسی؟

  بریم؟ سیسی:سونار’دز پیوند زندگیم از شده محو های خاطره به مرا و کرده آسان را من کار او زبان از اسمم شنیدن با

  .بیاد هم روسان کن صبر ولی آره-

  هست؟ مشکلی - چی؟ واسه اون:سونار

  .بیاد اونم ،چرانیاد بیاد نه:سونار

 اصال مببین ملکه پیش بریم هتعطیالت؟قرار میریم داریم مگه:داد ادامه شده عصبی و میگرفت خودش به جدی قیافه که درحالی بعد

  !نه یا داره وجود

  !حاال ایش،خب:گفتم لب وزیر کردم کج را لبم
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  سیسی؟ خوبی:روسان رساند من رابه خودش و دوید ها پله از روسان

  !بریم آره:گفتم باز نیش با

 حتی او میکردم تالش طلسم شکستن برای بقیه همراه به مدت همه این من وقتی میگفت راست سونار رفتیم قصر سمت به هم با

  .نشد دیده هم لحظه یک

  !بزن در خودت:روسان بزن در خب:گفتم بودیم خیره در به درحالیکه بودیم، ایستاده قصر بزرگ ورودی در روی روبه

  .بازشد آرامی به دربالفاصله زد اشاره دروازه نگهبانان وبه داد تکان تاسف روی از سری سونار

  بود؟ چی زدن در قضیه:پرسید ایستادو مقابلمان ناگهان سونار. شدیم قصر وارد و انداختیم بهم نگاهی روسان منو

  !شه باز خونه صاحب درتوسط تا میزنن در معموال خب:گفتم و زدم لبخندی

  .میگی چی نمیفهمم:گفت و چرخاند درحدقه نصفه را انداختم،چشمانش باال شانه و

  .رفت قصر بزرگ سالن سمت به خیال بی بعد

  !اومده؟ در غار از یعنی:کرد زمزمه گوشم کنار آرام روسان

  .رفت ما به ای غره سونارچشم که خندیدیم ریز باهم

  .شد وارد ملکه ناگهان که برگردد تا خواست بر جایش از عصبی سونار نشد ملکه از خبری وقتی ایستادیم منتظر مدتی

 از بیشتر ش سلطنتی لباسهای ودب ساده تغییر ازیک بیشتر واقع بود،در کرده تغییر ملکه. انداختیم نگاهی بهم متعجب ملکه ورود با

  .ودب جدید زیادی ما خیال بی ی ملکه برای همه و ؛همه درهم اخمهای و پژمرده صورت و بود ساده همیشه

  !ملکه خوده ات بود تر جالب میکرد،برایم مخفی نگاهش پشت که نگرانی حس آن اما بود شده متوجه انگار هم سونار

 ابلق غیر برایم اوایل که دیب اخالق بودیم شده صمیمی خیلی روسان و من مدت این در. زدم اشاره روسان به و زدم شیطانی لبخند

  .داده طبعی شوخ به را جایش و شده عوض حاال بود تحمل

  .داد تکان را سرش و زد لبخندی هم روسان

  خب؟:ملکه بشینیم کرد اشاره ما به و برداشت آرام قدمی چند ملکه
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  !؟ همین خب؟:گفت تمام باجدیت و کرد اخم داشت اش نگرانی پنهان بر سعی که سونار

 میپرسی هنوز میبره زبینا مردمتو ی همه داره طلسم این: داد ادامه برد موهایش الی را دستش و برخواست جایش از شده کالفه

  !کنم صحبت خودش با باید بگم تو به من رو حرفا این میده معنی چه اصال! خب

 خودت: داد جواب آرام نم مانند هم روسان میگه؟ کیو:گفتم و بردم روسان سمت به را سرم آرام شدم،بعد خیره انها به متعجب

  .میفهمی

  نداشت، کشی فرو قصد انگارعصبانیتش سونار من برخالف ولی ندادم ادامه

  !نیست دیگر او: ملکه کجاست؟:سونار

  .میشه حل مشکل شما زدن حرف با شنیدم بزنی حرف پدرت با باید پس:داد ادامه هم باز ،ولی شد شوکه سونار

  کردی؟ چیکار باز: گفت زنان طعنه و آرام بعد

  .رفت حال از ناگهان که داشت رفتن قصد و خواست بر جایش از خیال بی ملکه

 را ملکه دنافتا چشم با روسان و ،من اما میشود ملکه افتادن مانع سونار عاشقانه های سکانس مانند داشتم توقع سونار های نگاه از

 خودش هب دوباره ،بعد انداخت هنگا یک شد متوجه تازه صدا شنیدن با بود ایستاده ـل*بـغـ به دست که درحالی ،سونار کردیم دنبال

 بعد کرد نگاه ما به حال بی, میکشیدیم انتظار او بالین بر روسان و من آمد بهوش ملکه وقتی. دوید ملکه سمت به زده هول و آمد

  رفت؟ کجا سونار:گفتم زیرلب آرام. رفت خواب به دوباره

  !پیداکنم حل راه کشی وقت جای به میرم گفت:داد جواب آرام هم روسان

  .میفهمی خودت که گفتم:روسان چیه؟ سونار و ملکه قضیه ببینم-

  !ها میزنی مشکوک پسر هی-

  .شد مشغول بودند آورده خدمتکارا که هایی خوراکی با و نگفت چیزی

  میکنی؟ چیکار داری توام با هی:سونار’ . شدم خیره ملکه وبه کردم نوچی نوچ

  .زد ـل*بـغـ به بودنشان باز بادیدن میداد تکان چشمانم جلوی که را دستش
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  میکنی؟ داری چیکار: تکرارکرد

  .یکردمم زنده خاطراتمو ودم،خ اراده با داشتم:دادم جواب همین برای ”است مرگ از بدتر توجهی بی ”بودم ،شنیده بود جواب منتظر

 .ردادقرا جایگزین را اخم و کرد جمع سریع میامد کش خنده به چشمکم دیدن با که را ،لبش زدم چشمکی بعد

  اومد؟ یادت چی حاال:سونار

  !چیزها خیلی:گفتم بیشتری باشیطنت

 ریز هان داشتین سری و سر چه ملکه با تو ببینم:پرسیدم بیخیال چیزایی؟ چه... چه:گفت من و من ،با انداختم راباال ابروهایم و

  ، گرفت شدت اخمش که خندیدم

  !میرم نشد خبری امشب اگه غروبه ،نزدیک هیچی:سونار

  .بمانم تنها جایی نهمچی در میترسیدم هم کمی بماند خودمان بین میکرد،البته کمک من به کی میرفت او اگه شدم ناراحت

  .کنم تمرکز دیگر باری کردم سعی و نشستم دوباره که بود نگذشته خاطراتم اوری یاد از دقیقه چند

  !بخور چیزی یه حداقل پاشو:گفت و انداخت من به نگاهی سونار

  .نمیخورم-

 وبارهد دیدن از ،نمیدانستم ادافت جینک به نگاهم را در. شکم کردن پر دنبال رفتم و برخواستم کرد،ازجا منصرف را من شکمم صدای

 که جایی ات - اومد؟ یادت کجا تا: گفت دید ناراحت مرا سونار ،وقتی ناراحت وضعیت این در او دیدن از عکس بر یا شوم خوشحال او

  !زد غیبت بعد تو و قصر رفتیم

  .یادته و میکرد کمک بهت جینک وقتی پس: داد تکان را سرش سونار

  چی؟:گفتم متعجب

  .نیست یادت کردینم ربیدا یخ اب سطل با منو روسان و تو که اونجایی برگرده،پس نیست قرار خاطرات ی همه کنم فک:سونار

  !بود یادم ،کاش آخ: خندیدم

  .تالفیکردم ولی:خندید هم سونار
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  !کردی؟ جدی؟چیکار-

  !دریاچه وسط انداختمتون:گفت سونار

  ، پرید باال همزمان ابروهایم

  ظالم ای-

 وردنخ بعد. کرد دور کننده راحتنا های خیال و فکر از مرا و رسانده دریاچه کنار شنهای به را من سونار دیدم آمدم خودم به وقتی

 باقی یزیچ دیگر شدم بیدار قتیو که طوالنی انقدر ماندم خاطرات در تر طوالنی اینبار کنم مرور را خاطراتم کردم سعی دوباره شام

  !شدم خسته من روسان -’ اوردم یاد به را ،همه بود نمانده

  .هستم ملکه پیش من کن استراحت خونه برو تو باشه:روسان

  !نداره ای خدمه هیچ ملکه چرا ،نمیدونم باشه-

  کنی؟ معرفی میشه:پرسیدم باخنده بود، تا شیش شمردم من!  داره چرا:گفت بود خوردن غذا درحال بازهم که روسان

  .دستی پیش یه آشپز یه چی نظافت دوتا نگهبان دوتا:پر دهن با روسان

  کدومه؟ دستی پیش خداییش: انداختم باال راهم ازابروهایم یکی و کردم کج کمی را لبم

  !نیار روش هب زشته اومد ببین:گفت آروم خیلی اشاره و ایما با شد،روسان وارد پر سینی با خدمتکاری موقع همین

  .خورد گوشم به سونار دنز تشر و شامپانزه ی خنده صدای رفتم خانه به. کردم خداحافظی دستم دادن باتکان و خندیدم گلو تو

  نمیدونه؟ هنوز یعنی:شامپانزه

  !بیاد شاید ساکت:گفت باشد آرام میکرد سعی که صدایی با سونار. خندید بلند صدای با بعد

  .برگرده کنه لشو زود اینقد نمیتونه رعوفش قلب اون با بوده بیهوش ،اگه ن افسرده ملکه پیش نمیگی مگه:شامپانزه

  .نیک صحبت درست بهتره:گفت که بود شده عصبانی انگار افسرده ملکه عنوان به ملکه نام باشنیدن سونار

  زدم نشنیدن به را ،خودم گرفته سونار مقابل تسلیم حالت رابه دستش شامپانزه دیدم رفتم داخل به وقتی

  !ها بچه سالم -
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  !بزنید حرف نشده دیر تا بهتره:گفت جدیت با میرفت درحالیکه شامپانزه. بلند یکی لب زیر یکی دادن جواب هردو

  سیسی؟ بشینی میشه: سونار حرفی؟ چه:پرسیدم سونار روبه بعد کردم دنبال را رفتنش نگاهم با

  !دارم دوست بدونی میخوام قبلش ،اما بگم بهت و حقیقتی یه میخوام من ببین:داد ادامه که نشستم

 گاهن من به اوهم. ماندم هانشد به خیره ،همانطور شوم مانعش قبل های دفعه مثل نتوانستم که زد را حرف این صریح و سریع آنقدر

  .رفتم اتاق سمت به حرف بی و بردم باال سکوت حالت به را دستم دهد ادامه کرد باز دهن تا میکرد

  .شدم خارج خیاالت از روسان توسط در بازکردن با که رفتم فرو فکر در چقدر نمیدانم

  .چیشده گفت بهم سونار:گفت و انداخت من به نگاهی

  میکردم نگاه او به حرف بی

   .بده ادامه حرفهاشو میزاشتی باید:روسان

   .بشه خراب اولش جمله خوب حس اون شه باعث حرفش ادامه نمیخواستم من اما -

  .شه کامل حرفش میزاشتی باید اما:راشنیدم صدایش باالخره کرد بسته و باز را دهانش ماند خیره من به متعجب

  ندادم هم او رابه زدن حرف مجال  

   .میگم چی میفهمی اومد خوشم حرفش از من ؛ببین-  

 عشق راجب دوست ود مثل خوای می: گفت و نشست گذاشته چانه زیر را دستانش من مانند من، روی روبه درست تخت روی آمد

  ..باید اما میگی چی داری میدونم:شد جدی بعد ؟ بزنیم حرف چیزا اینجور و اول

  .داری دوسش که داره دوست یکی وقتی خوبه چقد نمیدونی تو ،اما شه کامل حرفش میزاشتم باید آره آره:گفتم پررویی با  

  .کرد غر غر لب زیر و زد اش پیشانی به دست کف با محکمی ضربه

  !بودند کجا اینا ،اصال طوطی یا شاپرک یا جینک یا میگفتم سنجابها به باید رفتم بیرون اتاق از شادی با

  .بودم گذرانده آنجا در را اوقات بیشتر هرروز تقریبا گرفتم پیش را دریاچه راه همیشه مثل  

  بانو؟ خوبین:شاپرک  رساند را خودش دقیقه چند عرض در که بود شده آگاه من حضور از انگار شاپرک
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  !دارم خوبی خیلی احساس آره:گفتم ذوق با

  گشتم جینک دنبال چشم با بعد

  کجاست؟ جینک -

  ...که اون... اون:شاپرک دید شاپرک کوچک چهره در میشد را تعجب رنگ

  نیست؟ یادت چیزی:داد ادامه

   !بیاری بیاد چیزو همه نیست قرار کنم فک:آمد مار صدای بدهم جواب بخواهم اینکه از قبل

  .میدم نجاتتون:زدم لب وضعیت آن در مار بادیدن

   !میکنم؟ چیکار دارم من: اندیشیدم خود با دریاچه از شدن دور و زدن قدم به شروع سکوت کمی بعد

  .شدم زده ذوق سونار اعتراف از من میشن طلسم دچار دارن همه وقتی

  .نبود مهم برایم جنگل نجات از بیشتر چیز هیچ دیگر دیدم میشد سنگ به تبدیل داشت که را افعی مار وقتی

  .شدم خیره بودند، شده آبی که گیاهایی به و ایستاده سنجابها خانه روی روبه دیدم آمدم خودم به

  !سیسی میبینمت مخوشحال:گفت خوشحال زود ولی شد متعجب کمی من بادیدن آمد بیرون خانه از نگرانی با سو لحظه همان

  .همینطور منم:گفتم بالبخند

  .نیست خوب میسی حال راستش:سو  

  نزدی؟ دست که بهش:پرسیدم نگران

  یانه؟ زدی دست بهش فتمگ - شد تبدیل یقین به حدسم میسی بادیدن. شدم جواب منتظر رفتیم داخل به زده هول که وهمانطور

 دست بهش نباید میدونیدن شما یعنی:زدم داد بلند صدای با کالفه او آبی دست دیدن با برگشتم سمتش به رادیدم سکوتش وقتی

  !بزنید؟

  ...فقط من ببخشید:گفتم آرام که شد اشک از پر کوچکش چشمان
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   .بزنیم حرف بهتره:میسی شد کارم توجیه مانع میسی صدای  

  .کنی تالش شکستنش برای باید میشه ابدی داره طلسم:میسی میشنوم-

  میکنم همینکارو دارم-

  .بگیره یاد نیست نیازی:میشد تر ضعیف لحظه هر که صدایی با میسی!  نیستی بلد طلسمو شکستن ورد تو اما:گفت نگرانی با سو

  یعنیچی؟:پرسیدم متعجب

  !میگیری یاد خودت طلسم شکستن موقع:میسی

 و موجودات صدای برمیداشتم هک قدمی هر شدنی دور چه اما نداشتم را فضا آن تحمل دیگر شدم دور آنجا از و انداختم باال ابرو  

  .میشد روحم میشدند،سوهان سنگ به تبدیل و میکردند ناله ازدرد که حیوانات

  .ببینم رو منیسا کتابای میخوام:گفتم هوا بی رسیدم خانه به وقتی

  .برگشتند سمتم به من صدای با هرسه

  .نیست خوب تو برای نمیشه:روسان

  !نیست؟ خوب چرا... چی:گفتم متعجب

  !نشده قانونی سنت:زد ـل*بـغـ به دست

  !روسان بسه:گفت سونار که میکردم نگاه انها به تر متعجب

  !میشه ابدی داره طلسم - کنی؟ چیکار کتابا اون با میخوای:داد ادامه من به رو بعد

  میدونم:سونار

  .کنیم پیدا حلی راه کتابا اون از بتونیم شاید -

  .کنی پیدا همزادتو باید نوشته فقط نمیشه،اونجا پیدا: روسان

  !نمیکنه ایجاد مشکلی من دوباره دیدن ولی باشه:کوبیدم میز رابه دستم عصبانیت با
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  ...اما:روسان

  .بده بهش باشه:داد تکان را سرش او کرد نگاه سونار به وقتی

  !کتابا ی همه فتمگ - برگشت بزرگ کتاب بایک دقیقه چند بعد رفت اتاق سمت به نبود راضی اصال حالیکه در روسان

  !س دونه یه همین:برد راباال صدایش هم روسان

  !چخبره ااینج:کردم زمزمه خود کشیدم،با او روی دستی متعجب کتاب جلد روی ارکید گل طرح رفتم،بادیدن اتاقم به برداشته را کتاب

  .مطالعه به کردم بود،شروع ازجلدش تر جالب داخلش های نوشته رابازکردم کتاب

  !بود بزرگ شوک مانند واقعا میدیم چه

 دیر ازاینکه قبل اینارو باید:داد ادامه رادید سکوتم وقتی سیسی؟ بزنیم حرف میتونیم:واردشد سونار و خورد در به ای تقه لحظه همان

  !بگم بهت بشه

 طرح با یدارک بود،گل خیره کتاب وسط نقاشی به ،نگاهم.میکردم فکر اینطور زمان ان تا یعنی رافهمیدم چیز همه من بود شده دیر اما

  !بود سونار خالکوبی شبیه دقیقا که مفهومی نا های

  .باشه:گفتم زیرلب

  شد اتاق وارد آرام هم او

  ...ن تو کنهنمی عوض تو به رو حسم میگم االن که چیزی هر و دارم دوست من گفتم که همونطور سیسی بیبین:سونار

  !دارم دوست منم:گفتم ارام حرفش وسط

  ...من برای تو میگم بهت چی سیسی ببین نه:داد ادامه بعد کرد مکث لحظه چند شوکه

  !دوست یه از بیشتر:سونار دوستم؟ یه فقط تو برای من:گفتم حرفش میان بازهم

  درسته؟ هستی منیسا عاشق اما داری دوست منو تو-

  کرد، زدن قدم به روعش و ایستاد کالفه کتاب داخل طرح بادیدن دادم نشان او رابه کتاب بود پایین سرم که همانطور بعد

  ...منیسا میشی تفاهم سو دچار داری میشه سخت برام گفتنش ،اینطوری بگم کامل حرفمو نمیزاری چرا سیسی:سونار
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  بردم باال سکوت نشانه رابه دستم

 کمک بهم تو که طور نهمو دارن احتیاج بهم که کنم کمک کسایی به بیهوده کارهای عوض میخوام بشنوم چیزی نمیخوام دیگه-

  .کردی

 پسش زا خودم بری باید شده ومتم کارت که بودی؟حاال نیومده من نجات برای تو مگه:گفتم باشم اورده یاد به چیزی اینکه مثل بعد

  !میام بر

  ...اما:سونار

  !کنم مطالعه کتابو میخوام:کردم اشاره بیرون به دست با

 که ای خانواده برای دتش به دلم میداد عذابم دلتنگی حس ریختم،این اشک صدا بی و آرام شنیدم را در خوردن بهم صدای وقتی

  .پدربزرگ خصوص به بود شده تنگ بودند مرده پیش سالها

 خودرا نیمه اتموجود از یک هر دندبو نیمه یعنی داشتن ،همزاد دارند همزاد موجودات تمام”رسیدم نکته این به رامیخواندم کتاب وقتی

  ” .شد ساز خطر جنگل برای دلیل همین ،به بود کامل او اما... میخواندند فرا جنگل به کمک برای

 واندنخ به و کشیدم باال بود دهکر ریزش به شروع گریه شدت از که را دماغم ؟ بوده کامل کی یعنی!کیه او از منظورش: گفتم خود با

  .دادم ادامه

  سیسی؟:روسان

  داخل بیا - ، بودم خوابیده چقدر و کی نمیدانم بیدارشدم خواب از او صدای با

  کجان؟ بقیه آره - خوبه؟ حالت: نشست کنارم باشه:کرد باز آرام را در

  .رفته تو همیشگی پاتوق کنم سوناره،فک بقیه از منظورت اگه:روسان

 تر عقب قدم دو که روسان به نگاهی آواز صدای شنیدم صدایی میشدم نزدیک وقتی رفتم دریاچه سمت به زده کنار را پتو حرف بی

 Biri vardı çoktan izi: میشد تر بلند صداهم میشدیم نزدیکتر داد،هرچه راتکان سرش متعجب اوهم انداختم بود ایستاده ازمن

kaldı kalpte  

 Çamımın damlasında  Duruyormuş orda sanki bir düşmancasına 
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  ترکیه؟ زبان این-

  .داد تکان تائید نشانه رابه سرش روسان

 Sevemezmisin aşkı bağlayamazmı gönlümün bahçesine: 

 Kanadım kırıldı bak yağmurum ol yağ yüzüme 

  چیه؟ معنیش حاال-

  بپرس زخودشا:کرد اشاره دست با روسان

  بودند هشد آواز هم او با ها پرنده تمام بود جالب کند راکامل آوازش ماندم منتظر. پرید باال هایم ابرو از یکی سونار بادیدن

 Tükendim çok yaraları açan:سونار  Dağılmıyor içimdeki duman 

 Sen istersen yanalım o zaman 

 Gel artık yok yüreğe dokunan  !بود قشنگ - 

  .کرد تشکری لب زیر و انداخت نگاهی شد ما متوجه تازه

  .بفهمیم تا بگو معنیشو ولی! بود عالی: گفت خنده با روسان

  !میدونی خودت که تو:سونار

  .نمیدونه سیسی ولی آره:روسان

 شک بدون جنگل شبهای رد زمستان اوایل سرد هوای. کرد روشن آتش سونار نشستم روسان کنار. نگفت چیزی و انداخت باال شانه

  .بود سوزناک

  !دمبرمیگر:صدازد ازدور روسان که کردم نگاه سونار به تعجب با رفت و برخواست جایش از ناگهان روسان

  .کرد آتش با رفتن ور به شروع و انداخت باال ای شانه هم سونار

  بگی؟ حرفتو ی ادامه نمیخوای دیگه-

  بشنوی؟ میخوای ،چراحاال بگم نمیزاشتی هیچوقت توکه اما:گفت و شد گرد چشمانش ناگهانیم سوال از
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  !دارم رو آمادگیش االن میکنم فک-

  .دوختم دستش در گیتار به را متعجبم آمد،نگاه روسان کرد باز دهن تا

  اوردی؟ گیر ازکجا گیتار-

  !میزدیم قدیمی دوست یه با کن فک تو:روسان

  .کرد گیتار کردن کوک به شروع ،روسان زدم لبخند و کردم نگاه سونار به

  اره:روسان کنی؟ نمایی هنر میخوای حاال-

  .کن ترجمه برام رو خوند سونار که اهنگی اول: گفتم. زد لبخندی حرفش پسوند

  :کرد شروع و گفت ای باشه

  من شیشهای پنجره چکههای در است مانده قلبم روی بر ردش است وقت خیلی که هست یکی

  هست دشمنم انگار که طوری است ایستاده همانجا در

 سونار ببار صورت به و باش باران مثل اند، شکسته بالهایم که ببین ببندی دلم باغچه به را عشق نمیتوانی نداری؟ شدن عاشق توانایی

  Tükendim çok yaraları açan خواندند ترکی به و شد همصدا او با هم

 Dağılmıyor içimdeki duman 

 Sen istersen yanalım o zaman 

 Gel artık yok yüreğe dokunan 

  همزادها سرود گروه به به:آشنا صدایی و آمد زدن دست صدای ناگهان

  !بود عالی:گفتم بودند دهش حرصی شامپانزه دست از حسابی که دو آن به رو بعد خوندن قشنگ ولی: گفتم شامپانزه به و خندیدم

  !تًُُرکه سونار نمیدونستم: دادم ادامه. داد تکان تعظیم نشانه به را سرش روسان

  .نمیدونی رو چیزها خیلی تو:وگفت اورد نزدیک را سرش شیطنت با روسان

  !روسان:زد تشر سونار که خندید ریز بعد
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  .بخونم اهنگ میخوام منم:گفت نشستو ما کنار هم شامپانزه

  .نکنی کر گوشامونو صدات اون با برو:روسان

  !زاغ باش خودت صدای فکر به تو: شامپانزه

  بخونه نزهشامپا میخوام منم - دادم پایان انها کل کل به حرفم با قشنگه صدام ولی زاغم درسته:روسان

  :کرد شروع و زد روسان به درار حرص لبخندی شامپانزه

  مجنونِ جای لیلی دیگه روایت یه با مجنونِ لیالی عشق میگن که عشقی قصه:

  امده عقل سرِ مجنون:کرد خواندن به شروع هم خودش و نداده مهلت او به روسان

  دیوونه رو لیلی کرده دندگیش یه و تعصب خونه این آقای شده

 اون زهبسا باید میگه میگیره ماتم دلش اون کوچیک اخم یه با میمیره میکنه دق بیمجنونش لیلی اما: خواندم را اهنگ ی ادامه من

  مجبوره عاشقِ چون واسش مونده راه یه همین دستوره یه مثل این

  دوره اونجا از انصاف باشه خودخواهی هرجا کوره همیشه احساس زوره تو عشق زوره،:خواندیم یکصدا

  .میکرد سیر خاطرات در انگار. افتاد سونار ی قیافه به نگاهم

  افتاده قدیمیش عشق یاد: گفت من به آرام روسان

 باشیطنت و شد اویزان اه شاخه از شامپانزه میرفتیم خانه سمت به ارام شام خوردن بعد. افتادم ظهر حرفهای یاد که خندید

  !برسون بهم خودتو میتونی اگه روسان:گفت

  !میبینمت خونه توی: گفت میشد زاغ به وتبدیل میخندید درحالیکه هم روسان

  .شد اذیت چشمانم بود کرده ایجاد بالهایش با روسان که خاکی گردو ،از شدند رد سرعت با هردو

  دافتا شامپانزه به گاهمن بپرسم را ش ناراحتی دلیل  بازکردم زبان تا دیدیم ناراحت را درروسان کنار رسیدم خانه به وقتی

  افتاد؟ اتفاق این چطوری-
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 دنشب تمام دیدم زدم ش نهشو به بادست وقتی وایساد ،یکهو اومدیم می داشتیم وقتی:گفت داشت کردن گریه قصد انگار که روسان

  .شده آبی

  انداختم بود شده آبی که روسان دست به نگاهم

  !روسان:گفت شده نزدیک روسان به سریع که شد متوجه هم سونار

  .نه اوه:گفت آرام و کرد دستش به نگاهی آمده خودش به تازه انگار که او

  ...ولی کند یدراتائ سونارحرفم واستممیخ اما داشتم تردید هم خودم درسته؟. کنی اینکارو دوباره میتونی دادی نجاتش بار یه تو سونار-

  .بشکنیم رو لعنتی طلسم اون باید: سونار

  دیدم تناراح را سونار رفتم نهآشپزخا به وقتی م کرده فراموش را چیزی انگار بودم ،گیج شدم بیدار خواب از شدیدی سردرد با صبح

  نداریم؟ تمرین امروز ؟ شده چیزی-

  سیسی؟:زد لب ناباور و انداخت من به نگاهی متعجب

  .درسته،بریم آره: سونار ؟ درسته مونده قدرتهام از یکی فقط راستی چیشده؟: دادم راتکان سرم

  ؟ یافتادهن اتفاقی مطمئنی! مروزا از نه میگرفتی سخت بهم که روز چند ازاون نه:پرسیدم کالفه میزدیم قدم فقط رفتیم، بیرون وقتی

 خودش خاص قدرت همزاد ره و متفاوته قدرتها بقیه خالف بر اخر ،قدرت میگم دارم چی ببین:گفت حوصله بی و داد تکان را سرش

  ...روسان منو مثال داره رو

  کیه؟ روسان:پرسیدم کنجکاو که کرد مکثی

  !همزادته؟ نکنه:گفتم سریع باشد کرده یاری مغزم انگار بعد

  کنم؟ داشپی چجوری حاال - صخا نیروی یه ،خالصه کنم فک نداری تو که داشتن بال مثال:داد ادامه که بودم خیره او به زده ذوق

  !،نمیدونم بًٍٍکن و زمین یا کن پرت خودتو درخت ،از آب تو بپر نمیدونم:سونار

 همانطور سونار. زمین خوردم سر با که کردم پرت را خودم درخت از. بیرون آمدم زود خیلی و لرزیدم آن سردی از که اب داخل پریدم

  !میدی؟ انجام رو کارا اون ی همه داری واقعا تو:سونار ، بود خیره من های کار به متعجب
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  !خب آره:گفتم میدادم ماساژ را سرم درحالیکه

  نیستی آماده امروز بریم بیا:سونار

  .باشه مونده ازش چیزی امیدوارم: داد ادامه لب زیر بعد و 

  ازچی؟: پرسیدم بلند

  .بریم بیا هیچی: گفت میرفت حالیکه در

  .شد طلسم اونم:گفت وار زمزمه سونار نیستا طوطی از خبری:گفتم میخوردم شام که همینطور

  شدم سیر من - گذاشتم جایش سر دوباره کردم نزدیک دهانم به که ای لقمه

  .رفتم اتاقم سمت به هم من نزد حرفی

 اورا برده تاورد،دس لبم به لبخند ش مرموز طرح افتاد جالبی کتاب به چشمم ،ناگهان انداختم نگاهی لباسهایم به کرده باز را کمد در

  .برداشتم

 ونارس برجسته و زیبا نقاشی دندی با کردم باز را صفحه همان شد کشیده بود شده داده قرار کتاب داخل که بزرگ مشکی پر به نگاهم

  .رفتم ازحال همانجا افتاد دستم از ،کتاب کشید تیری سرم زیبا بسیار دختری کنار

 من ایدنی بین مرزی آنجا رفتم چمنزار سمت به نشد من متوجه زرنگی آن به ادم اینکه از ،متعجب زدم بیرون خانه از چین پاور صبح

  ’ .شد اجرا خشمگین هپادشا توسط ،طلسم فراگرفت را جا همه آبی مه طوالنی چندان نه دقایقی بعد. بود همزادم دنیای با

  !دکر رها تنها مرا بود گفته سونار که همانطور و بود گذشته روز یک انگار شدم بیدار خواب از وقتی

 دم؟خوابی چقد آره، - شدی؟ بیدار باالخره:راشنیدم صدایش که میکردم نگاه اطرافم به گیج هنوز

  !هست هم کم خاطره همه اون اوری یاد ،برای روز نصف فقط:سونار

  !نگاهت از:سونار اوردم؟ بیاد چیو همه فهمیدی کجا از-

  !بودم خیره او به نیز من میکرد نگاه من به ـل*بـغـ به دست
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 هنوز:داد تکان را سرش منیسا؟ و: دادم ادامه کوتاه مکثی از بعد بودی؟ بود،تو زده عالمت برام ش پًََر با روسان که نقاشی اون-

  !بگو سریع فقط آره:زدم لب باتردید بگم؟ میخوای

  .کنیم پیدا تو همزاد بهتره: وگفت زد لبخندی

  !بری میخواستی که تو-

  !میمونم تپیش نکنی گریه اینکه بخاطر نازکم ،دل دیگه کنم چیکار:گفت میرفت چمنزار سمت به درحالیکه سونار

 چیزی اینکه مانند و گرفتم تشسم رابه دستم متعجب نشده آبی که افتاد خاک از کوچکی نقطه به نگاهم دقیقه چند ،بعد زدم لبخندی

  .شدم شوکه بود سبز جیبیع طرز به و زد بیرون که گیاهی ی جوانه بادیدن. دادم راتکان دستم کنم هدایت باال به را خاک، از

  !کردم زنده گیاهو یه من ببین اونجارو سونار هی:گفتم نشست کنارم سونار همینکه

  ...منم و بود طبیعی ازخاک تیکه یه فقط نمیدونم - چطور؟: کرد نگاه کردم اشاره که جایی به متعجب

  !همزادته گیاهه این نکنه:کرد راقطع حرفم

  !خاکه اون یا:داد ادامه خنده با که چرخاندم  گیاه و او رابین نگاهم شوکه

  !کردی پیدا تو اخر قدرت ولی:گفت و خندید. رفتم او به ای غره چشم

  .میگی راست -

  .نداره برات ای فایده نکنی پیدا همزادتو اگه ولی:شد جدی سونار

 !میدونم:کشیدم آهی

 اتیش تا شه زده جرقه ،باید یستن درکار اتیشی ولی گرفته گاز رو جا همه که اینه مثل ،میدونی مهمه خیلی همزاد:داد ادامه سونار

  .بگیره شکل

  !میدونم:انداختم پایین رابیشتر سرم

 *** 

  .بود رابسته وچشمانش ایستاده درکنارسونار دریاست به بیشترشبیه که سیسیلیاکناردریاچه
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  .میکرد رانوزاش صورتش خنک نسیم که درحالی

. ماند قبادبودودرهوامعل نمهما ازادشدنش حاالبا میبست اسبی دم همیشه که موهایی. بردوآنهارابازکرد موهایش سمت رابه دستش

 مهم س سانهادوطرفهان بین ی رابطه میگفت همیشه پدربزرگ میدونی:گفت داد می خاصی اوآرامش به اطراف فضای که درحالی

  عشقه رابطه اسم نیست

 ابطهر رقراربودنب هردوبایدبرای میشه دوطرفه ی جاده به تبدیل انسانهاباشه بین رابطه همینکه. ای ویاهرچیزدیگه یارفاقت،خانواده

  . میبینه ضربه رابطه کنه غفلت هم کمی ازاونهاحتی یکی واگه کنن تالش

  .میکرد اشاره هم همزاد دوتا ی رابطه به نامحسوس کنم فک

 ممنونم بقیه و تو مکایک تمام بابت:برگرداندوگفت سونار سمت رابه رابازکرد،صورتش دادوچشمانش پایان حرفهایش بالبخندبه

  .کنم جبران تون همه وبرای وبشکنم طلسم میتونستم امیدوارم

  .خوردم شکست امانشدمن:داد وادامه دوخت ساحل شنهای رابه غمگینش صورت

 ی مهه که میدونی. بریمشب ازبین هم باکمک میتونیم داریم ماهنوزوقت نخوردی توشکست نه:اوآمدوگفت سمت به بانگرانی سونار

 به کمک یتوبرا وشایدم مکتک اومدم من اینجام من که امامیبینی کردن تالش تنهایی وبه قرارداشتن دورازهم همزادهاتوموقعیتای

  .اینجایی من

 وقتی ونیممیت داریم مروقتع یه اندازه هنوزبه:داد باالاورد،بالبخندادامه سمت رابه بردوصورتش سیسیلیا چانه سمت رابه دستش

  .کنیم حلش کردیم پیدا همزادتو

  . ممنونم میدی اعتمادبنفس بهم ازاینکه:بودگفت شده راحت خیالش انگارکمی سیسیلیاکه

  !میندازی منویادپدربزرگ:داد خندیدوادامه

 نگاه زالل ریاچهد به که ودرحالی راگرفت اوشددستش حال متوجه که سونار فرورفت غم به دوباره بایادپدربزرگ ش چهره

  .شده تنگ براش دلم منم:میکردگفت

  شد خیره او به متعجب سیسیلیا

  میشناسیش؟ تو -
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  !میگفتم میدادی بهم زدن حرف فرصت اگه:سونار

  .نیدنشازش میترسم ولی چرا ندارم،نمیدونم آمادگیشو میکنم حس هنوزم:گفت لب زیر و انداخت پایین را سرش

  !بریم بهتره:سونار

  .خود آشفته ذهن درگیر هرکدام و زدند قدم بود،باهم روشن هواهنوزخیلی که درحالی غروب نزدیک

 او همزاد که داشت امید وییس کور او نمیکرد فکر خودش زندگی به فقط ،سیسیلیا بد و خوب بود افتاده زیادی های اتفاق درجنگل

  !عصبانیه دخترش از پادشاه چرا بنظرت:پرسید هوا ،بی دارد وجود هنوز

  میدونی؟ چی راجبشون تو:گفت متعجب سونار

 و بانیهعص دخترش کار از اهپادش  گفتن حیوانات پرسیدم طلسم راجب وقتی اومدم جنگل به که اولی روز:باالانداخت سیسیلیاشانه

  !کنه تالفی میخواد

 لکهم های خنده صدای داشت، ارقر کنارش او عشق و نبود افسرده اینگونه ملکه که زمان آن افتاد گذشته یاد به و کرد سکوت سونار

  !مشکی چشمان آن با منیسا زیبای نگاه و پیچید سرش در

  .نبود دیگر که شخصی آبی چشمان همینطور و

  !هیچی.. هی:گفت من و من با میکنی؟ فک چی به:سیسیلیا

  !یانه کنی درکم میتونی یا میدی نشون العملی عکس چه نمیدونم بدونی رو حقیقت روزیکه:داد ادامه

  تلخیه؟ حقیقتِ یعنی-

  .داره بستگی تو به نمیدونم ،یعنی نه:سونار

  کجاست؟ ملکه راستی-

  شده؟ سنگ بقیه مثل اونم باشه میتونه کجا یعنی نمیدونم:سونار

  .رفت فرو فکر به و داد تکان را سرش سیسیلیا

  .کنیم پیداش تونستیم شاید میبینه داره کجارو همزادت ببینی کنی امتحان میشه:سونار
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  .رابست دادوچشمانش راتکان سرش بازهم

  ...سیسیلیا

 کنمباز لب تم،بافشارزیادتوانسنکردند رادریافت انگارهنوزچیزی مغزم های سلول گردکردم، عقب به گرفتم راازدریاچه نگاهم همینکه

  !غیرممکنه...ملکه م م:بگویم رابالکنت چندکلمه وهمین

 هب دیدوسیعی قصرکه بزرگ پنجره کردوبه رادنبال بودنگاهم ایستاده ترازمن عقب قدم یک وفقط دردستم هنوزدستش سونارکه

 ولینا شدوبرای ما متوجه دبو ایستاده پنجره کنار که هم ملکه هنگام شددرهمین متعجب اوهم نگاه ، دوخت داشت واطراف دریاچه

 لبخندآمدنیز من برلبان اهناخودآگ که بخش آرامش چنان ؛اولبخندزدلبخندی ومیدیدم میشنیدم ازحیوانات که مدتی تمام باردرطی

 نیآنقدرناگها مقصردوید سمت به هاراد بی. داد اینجانتیجه مهربان وحیوانات ،روسان سونار و من زحمتهای داد،تمام نتیجه باالخره.

 النس سمت وبه نکرده قفرامتو دویدن هم رسیدم قصرکه به. ترمیدویدم تمام هرچه باسرعت رهاشدومن ازدستم سونار دست بودکه

 که ای تشنه دممانندآ است منتظرمن سالهاست کردم حس کردازنگاهش نگاه من به بخش لبخندآرامش باهمان ،ملکه رفتم

  .م انتظارتونشسته به سالهاست:گفت که لبخندزدم متقابالً است رادیده زالل آب ی بعدازمدتهاچشمه

  ـوش*غــ*رابعدسالهادرآ دخترش که مانندمادری گرفت ـوش*غــ*مرادرآ حرف بااین

 البیج ی جلوه بخندقبلیل مانده باته که نشست برلبانم فکرلبخندی نظرمیرسیدبااین تربه سن کم هم ازمن کشیده،هرچنداوحتی

 خیره سونار وبه کردم لرادنبا کرد،نگاهش نگاه سرمن پشت به اش همیشگی سردی دورکردوباحالت کمی بود،مراازخودش پیداکرده

 ترس مانباه رفتم سمتش به گیوبادستپاچ شدم سرش روی خون ی لکه متوجه تازه رسید دیر اینقد بوداماچرا دویده انگاراوهم ماندم

 شروع بهتره خوبم من:گفت جانی بالبخندکم خوبه؟ حالت! افتاده برات اتفاقی چه:وگفتم برده اش پیشانی سمت رابه دستم وتعجب

  .کنیم

  !رو؟ چی:وپرسیدم سونارانداختم وبعدبه قرارداشت سرمن حاالدرپشت که ملکه به نگاه یک باگیجی

  .طلسم شکستن:وگفت بودراگرفت اش پیشانی روی که شددستم پوزخندتبدیل به لبخندش

  !دختر میزنی اینروزابدجورهول: ناسزامیگفتم خودم پرتی حواس به زیرلب

  گفتم؟ چی شنیدی:سونار

  .بود شده عادی برایم خاصش چرااینقدچشمان دوختم چشم ش سبزتیره چشمان به راباالبردم سرم
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  !کن شروع گفتم شدی خیره من چرابه:سونار

 کنغیرمم واینبارشکستم تاس اونزدیک یعنی میکردم حس ازاطراف که باامواجی. نشستیم یوگا حالت به ملکه و من آمدم خودم به

 کزشدهتمر به موفق ملکه یدمد میبستم راکه چشمانم! میزدم؟ جیغ ها کولی مانند که نبودم من مگراین گرفت م خنده ازاطمینانم.

 کردم تمرکز هم نم. قراردارد زمین روی سانت یک حاالفقط بلندی باآن ش سلطنتی پیراهن دامن ،پشت مانده درهوامعلق

 یقیعم نفس. یشودنم تمرکزم رفتن ینازب باعث مه او اماحاالوجود قرارداشت سونارکنارم که دوبار جزآن به البته بلدبودم اینکارراخوب

  .تفکری هرنوع از خالی را ذهنم و کشیدم

 اهپادش صدای باالخره زد،بری بهم تمرکزم ترس از بود ممکن لحظه هر رسیدند گوش به تر بلند صداها شنیدم، نامفهوم صداهایی

  !اید؟ نشده تسلیم هنوز:  شد شنیده واضح

: گفت آرام ملکه. ببینم را اهپادش توانستم من و یافتیم حضور تاریکی فضای در هرسه نیز لحظه همان در ، ترسناکش قهقهه صدای و

  !کنید درک بهتره بودم مجبور من

 هاشتبا مرتکب تو: گفت نندما غرش صدایی با کرد عصبانی حسابی را پادشاه بود چی هر ولی میزنند حرف چی به راجب نمیدانستم 

  !شدی

  .کند چه میگیرد تصمیم خودش شده آزاد او نیست، مهم دیگر اما: داد ادامه و شد آرام بالفاصه

  .میخورد تکان صدا بی دهانش فقط بگوید چه نمیدانست شد، شوکه ملکه

   !کهمل:گفتم لب زیر ارام ، بود پادشاه حرفهای مات هنوز او اما کردم اشاره ملکه به نامحسوس و آرام

  میشنوی؟ هی

  !کنیم فادهاست پادشاه پرتی حواس زا باید: گفتم دوباره درذهنم کرد، نگاه من به اورده باال را سرش که زدم صدایش امتحانی ذهنم با

  .شد هم شروع طلسم شکستن شد ایجاد تاریک فضای در که ای جرقه وبا داد راتکان سرش

 بمهی صدایی با لب زیر بود شده صاعقه مانند ملکه چشمان حالیکه در یافتم جنگل میان در را خودم پی در پی های جرقه از بعد 

 هگرفت را چشمانم جلوی فیدس ای پرده اینکه مانند نمیدید درست را اطراف چشمانم و شدم همصدا او با نیز من ، خواند می چیزی

 نشد زنده میکردم حس را موجودات شدن زنده هستیم شدن موفق حال در کردم احساس میخواندیم را ورد هردو که همینطور.  باشد

  !بزرگ و کوچک زنده موجودات و برگها تک تک
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  الالیی مانند صدایی شنیدم صدایی حین همین در

 : 

 Hani eski zaman masalları anlatır 

 Hüznümü huzura dolarsın 

 یک تیح من که ترکی زبان با یالالی داشت ادامه صدا بود فایده امابی. نخورم شکست پادشاه از دوباره تا دادم تکان کمی را سرم

  میکردم درک عجیبی طرز به ولی نمیفهمیدم را او از کلمه

 Kaşım gözümden çok içim bir parçan: 

 Annem sen benim yanıma kalansın 

  :داشت امهاد هم باز اما بیاورم بدست را ام رفته دست از تمرکز کردم سعی کرد درگیر بدجور را ذهنم صدا ان

 Hani bir biblon vardı kırdığım 

 Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın 

 و گرفتم سر از را رتمقد دارد؛ قرار زیادی فشار تحت ملکه و هست اش خورده ترک های قسمت ترمیم حال در طلسم شدم متوجه

  !شدم راحت نیز صدا آن شر از باالخره

  :گفت پادشاه که شدم خیره ملکه به ،متعجب فتگر آرام اینکه تا میشد تر عصبانی لحظه هر پادشاه

  !میگیرد تصمیم خودش او نیست نیازی دیگر که گفتم

 انده از که ای کلمه آخرین اب گرفت، فرا را جنگل ی همه آبی تا بود سیاه بیشتر که بزرگ مه کوبید زمین به عصا با حرفش پسوند

  .شدیم بیهوش همزمان هردو و افتاد زمین به او شد خارج ملکه

  ، پریدم جا از سونار دیدن با گذراند نظر از را اتاق کل چشمانم بودم قصر در شدم بیدار وقتی

  !سیسی کن استراحت:سونار

  .آره:زد لبخندی شدم؟ موفق: گفتم زده ذوق ها پرنده صدای باشنیدن

  ...سوپرای برات:داد ادامه شیطنت با
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  !سوپرایز: که بود نشده کامل حرفش هنوز

  .رفتم روسان سمت به و کشیدم کوتاهی جیغ ذوق ،با روسان زده هیجان صدای

  کردی رک ،گوشمو دیگه دختری یه بازم بیاری در قهرمانارو ادای چقدرم هر!  دختر آی: گفت خنده با روسان

  !اومد خوشکلتون: شامپانزه رسید گوشم به دیگری از پس یکی آشنا صداهای کردم باز دهن تا خندیدم

  !اومد صداتونم خوش: جینک

  .ببین رو ها خودشیفته: روسان

 قاشین از ای گوشه. شت،افتاددا قرار ان در بزرگی نقاشی که قصر بزرگ سالن به دراتاق چارچوب از نگاهم که میخندیدم باهم همه

  .افتادم ملکه یاد ناگهان بود ،پیدا میرسید بنظر زن یک سلطنتی لباس که

  کجاست؟ ملکه -

  !ده؟مًُُر اون: زدم داد ناباور مًُُرده؟: پرسیدم لرزان صدایی با شوکه میکردند نگاه بهم سکوت در همه

  .اتاقشه تو نه: داد جواب سونار

  نگفتی زودتر ،چرا اوه: کردم رها آسوده را نفسم

  تو؟ بیام میتونم شدی، داربی اوه - ملکه چشمهای شدن باز با شد همزمان اتاق در کردن باز. رفتم ملکه اتاق سمت به و

 یآنجای از و بود رو و رنگ یب میرسید بنظر همیشه از تر الغر بدنش نشستم او کنار نیز من ، نشست تخت روی.  داد تکان را سرش

  .نبود هم تعجبی ،جای من تا داشت سهم او بیشتر طلسم شکستن در که

  ؟ خوبه حالت -

  هستی؟ خوب تو خود ، آری: داد جواب ارام

  !میشم ت سلمبه قلمبه حرفای متوجه من بزنی حرف من مثل کنی سعی نیست نیازی:  خندیدم

  .شد باز در که خندید هم او

  امد، اتاق داخل سونار
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 اورد مین من روی به نیز او و منکرد تعظیم او مقابل در هیچوقت من کردم نگاه ملکه به. داد تکان ملکه برای تعظیم عنوان به سری

  !متعجبکرد مرا انداخت سونار به که سردی نگاه اما ،

  خوبه؟ حالت: گفت آرام سونار

 نمنمیدا و بود اینگونه وا واقعی شخصیت درواقع گرفت خودش به جدی قیافه تعظیم از آمدبعد هم روسان داد، تکان را سرش ملکه

  .شود طبع شوخ و سرحال اینگونه شد باعث چه

  !ملکه خوبه حالتون میبینم خوشحالم:روسان

  .سپاسگذارم:زد لبخندی ملکه

: داد امهاد لبخند وبا کرد کثیم اینکه و برگرده جنگل به آرامش و صلح شدین باعث شما کنم تشکر ازتون چطور نمیدونم واقعا:روسان

  .پیداکنند نجات خانوادم اینکه و

  .هستید خوشحال ملکه عنوان به و جنگل این در من بودن از قبل، خالف بر اینکه از سپاسگذارم: ملکه

  کردم عوض را جو همین برای. میداد گالیه بوی او حرف کردم احساس

  !بگیریم؟ جشن یه برم اینکه از قبل نیست بهتر-

  .میخوام جنگل خوده مخصوص جشن یه من اره: گفت هیجان با روسان

  !بری نباید تو اما: زد لب متعجب ملکه

  چرا؟: اوپرسیدم از تر ،متعجب نشد متوجه هیچکس بنظر

  .دارم نیاز تو وجود به: گفت زیرلب ارامتر کردند، نگاه من به همه سوالم با

  چرا؟ اما: گفتم او به ذهنم در

   !است شده تر قوی ، میگردد بر او: داد جواب

  کیه؟ اون-

  .کنی آرام را او میتوانی تو فقط: ملکه
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  برداشتم چشم ملکه از او صدای با شدید؟ خیره بهم چرا چیشده: سونار

  !شکلیه چه میگه روسان که جشنی این ببینم میخوام بگیرید و جشن تدارکات ،بهتره هیچی-

 یشتپ:  دادم تکان را سرم امشار با ملکه منتظر نگاه بادیدن. رفتند بیرون اتاق از روسان با حرف بی و داد تکان را سرش سونار

  !میمونم

  کیه؟ اون ببینم میخوام: گفتم ش روحیه کردن عوض برای خنده ،با زد لبخند

  .بودیم شباهت بی چقدر واقعا افتاد رنگش بی و باریک لبهای به ،نگاهم شد پررنگتر لبخندش که زدم وچشمکی

 بودم راحت هم که شلوار و بلوز یعنی بودم پوشیده همیشه مثل لباس یک من ، بودند جشن دیدن تدارک حال در همه آنروز فردای

 متعظی من دیدن با همه شدممی مواجه جدیدی و آشنا های چهره با میرفتم راه هرقدم.  میداد نشان را من همیشگی اسپرت تیپ هم

 دیگری و ددوی یکی مانند پری بایزی موجودات از کودک دوتا ، بودند سپاسگذار ام داده نجات را جانشان اینکه از و میکردند کوتاهی

  .دادند من به زیبایی گل هرکدام رساند من به را خودش زد بال

  جنگلی؟ ناجی تو: بالدار کودک

  میکنی؟ فکر چی تو -

  !خوشکلی خیلی تو: گفت من به رو رفت بالدار کودک به ی غره چشم کودک یکی آن

 ،روسان میدیدم را او طلسمی یچه بدون که باریست اولین بود زیبا واقعا انداختم جنگل به نگاهی کردم تشکر انها از و زده لبخندی

  داد تکان دست من به میکرد اویزان درخت به چیزی حالیکه در درخت یک باالی

  ببین اینو بیا سیسی هی: روسان

 که مکرد دنبال را انها نگاهم اب . شدند رد گل از بزرگی ی حلقه با صورتم کنار از صدا و سر با دوستانش و جینک برداشتم قدمی تا 

 این قشعش پس  - شدند ورد انها از شوخی با دوستانش و ایستاد شاخه روی او کنار جینک دیدم را کوچک و زیبا بسیار پری یک

  !بود؟

  .برگرداندم را صورتم باصدایش  میاد نظر به اینطور: سونار

  !نباشی خسته: سونار آمد، ما سمت به روسان
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  یانه؟ اومد خوشت حاال سیسی هستم، که خسته: روسان

  .ممنونم تون همه زحمات ی همه برای واقعا ، عالیه: گفتم لبخند با

 گوش حرفهایش به باید ستممیدان و بود حرف کم خیلی ، زد لبخندی هم سونار خندید و داد تکان تعظیم نشانه به را سرش روسان

  .بگیرد آرام تا دهم

  .میرم امروز من: سونار

  آره: سونار مطمئنی؟: پرسیدم و آمدم بیرون خیال و فکر از صدایش با

 از تو: گفت طوالنی یمکث بعد کرد نگاهم متعجب بری؟ میخوای بزنی حرف من با اینکه از قبل مطمئنی که اینه منظورم نه-

  !بدی توضیح رو ها چیز سری یه وقتشه کنم فک: زدم ـل*بـغـ به دست مطمئنی؟ شنیدنش

  .بزنید حرف جشن از بعد بهتره: گفت روسان که داد تکان را سرش

  .موافقم-

  باشه: سونار

  ، رفتم افعی مار سمت به خنده با بعد

  میگذره؟ خوش-

  اورد باال را سرش من صدای شنیدن با افعی مار

  ؟ اینجایی تو اوه: افعی مار

  !ممنونم چیز همه بابت: گفت و کرد اشاره ش خانواده به بعد

  .کردی کمک بهش خیلی نجاتم برای گفت روسان ممنونم تو از منم-

  .کرد تعظیم و داد تکان را سرش
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 کرد، ازبراند را لباسهایم تمام شنگاه با ، رفتم سمتش به. شد جشن وارد آمده پایین قصر وسفید پیچ مار های پله از ملکه تر آنطرف

 اهو - زد رقب چشمانم بردم باال را رمس تا شدیم بزرگی اتاق وارد افتادم راه دنبالش به هم من برگشت را آمده راه و زد ای اشاره سر با

  !لباس؟ همه این

  شوی آماده جشن برای باید: ملکه

 بعد ردمک نگاه ملکه لباس به باشه:گفتم خواسته خدا از بودم خیره برق و زرق پر و شیک های لباس از پر اتاق های دیوار به لبخند با

 شدم، خیره انها به متفکر و مانداخت اتاق گوشه در سلطنتی مبل روی کرده ـل*بـغـ را لباس چند ذوق با رفتم لباسا بقیه سمت به

  .بودم دختر یک هم باز بیاورم در را قهرمانها ادای هم چقدر هر میگفت راست روسان

 انتخاب دارند قرار تر آنطرف هک دیگری لباسهای از میتوانی!  سیسیلیا: گفت وکالفه کرد جا جابه هم روی از را پاهایش خسته ملکه

  !کنی

  باشه باشه-

  باذوق رفتم لباسها ان سمت به

  !خودشه رنگ این خدایا ، ببین اینو وایی-

  !نیستم مطمئن نمیدونم: گفتم تردید با کردی؟ را انتخابت: گفت خوشحال ملکه

  .خندیدم و خوبه همین کردم شوخی - ، شد گرد چشمانش ملکه

. داشت پفی دامن و شده اریک سنگ ش تنه باال که قرمز رنگ به بلند لباس یک ، ایستادم قدی بزرگ آینه مقابل پوشیده را لباسم

  .بستم اسبی دم همیشه مثل را موهایم

 با لکهم کردند تعظیم ما دیدن اب ،همه رفتیم بیرون قصر از داشت تن به طالیی و قرمز رنگ به دار دنباله لباسی که ملکه همراه به

 که یزعز ی سیسیلیا از باید بیشتر همه از و کردید، تالش سرزمین این آرامش برای که سپاسگذارم شما تمام از: گفت بلندی صدای

  .شود دانی قدر شکست را طلسم

  .شد شروع جشن و کردند تشویق به شروع همه

  .شیب آشنا م خانواده با میخوام سیسی: روسان آمد سمتم به روسان که بودم ایستاده خوشمزه های خوراکی کنار بعد دقیقه چند
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  !همسرم: کرد اشاره دستش با که بودم خیره او به منتظر

  !نه: گفتم زده شوک کردم ،نگاه داشت فر موهای با بلندی قد که سبزه و زیبا دختر به متعجب

  !آماندا میبینمت خوشحالم: گفت سونار و خندید روسان

  !نه:گفتم بیشتری ناراحتی با انداخت چال ش گونه که زد بانمکی لبخند دختر

  چی؟: سونار

  سیسی؟:خندید دوباره روسان

  !خوشوقتم: بردم آماندا سمت به را دستم دستپاچه لبخند با و آمدم خودم به

  همینطور منم: زد لبخند دوباره آماندا

 ردیک اینکارو من با چرا: ردک زمزمه ای دخترانه صدای با گوشم زیر روسان شدند دور باهم و شد آماندا با زدن حرف مشغول سونار

  !داره م گونه چال دختره تازه معرفت، بی

  داد تکان را سرش ـل*بـغـ به دست کردم؟ حسودی میکنی فک: گفتم و خندیدم

  .شد حسودیم آره:  گفتم بابدجنسی و خندیدم دوباره

  خندید هم روسان

  کردی؟ پیداش کجا از-

  .اوردم بدستش تا کشیدم سختی خیلی طوالنیه داستانش: روسان

  .نمیکنم ولت همینجوری کنی تعریف برام رو طوالنیه میگی که داستانایی این ی همه باید ولی باشه-

  بخواه جون تو باشه: روسان

  !بده؟ که کیه: داد ادامه که شد باز نیشم

  شد بسته م شده باز نیش
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  .نبود اینجا اون بابا نه: روسان کرد؟ کمک بهت سونارم ببینم-

  آها-

  .شدم خیره آماندا و سونار به

 در را لباسهایش شدم خیره وا به حرف بی و دادم تکیه در چوب چار به. شد تمام هم جشن کرد رفتن عزم سونار و بود غروب نزدیک

  بزنیم حرف وقتشه االن: سونار شد من متوجه ، پشتیانداخت کوله

  .رفتم بیرون سمت به او دنبال به و دادم تکان را سرم

  .کنی سکوت حرفم اخر تا میخوام: سونار

  نگفتم چیزی که من ، باشه-

  میکنم، فکر اینطور گمب راحت نمیتونم من چون یا سخته تحملش واقعا میگم بهت که حرفایی این نمیدونم: انداخت باال ابرو

  !حرفم وسط بپری نباید گفتم: گفت سریع کردم باز دهان تا

  باشه-

  !پری یک و باهوش زیبا ، بود ای العاده فوق دختر منیسا: داد ادامه

  بود؟ پری یه اون: گفتم متعجب

  .نمک پاک ، بود کرده آلوده ور دریاچه تمام که هایی سم تا بودم اومده جنگل به من ، اوهوم: داد تکان تائید نشانه به را سرش

 سازی پاک قضیه شدم، اآشن منیسا با که بود روزا همون دادند دست از جونشونو مسمومیت دلیل به زیادی موجودات موقع اون

  !میفهمی موقعش به طوالنی

  نمیکنید؟ تعریف کامل هیچکدومتون چرا: گشودم اعتراض به لب

  .همینطور اونم شدم، عالقمند منیسا به پاکسازی موقع ، میفهمی موقعش به که گفتم: سونار

  !شد عالقمند خودش به اونم-
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 با نداشت حق همزاد یک ودب جنگل قانون خالف این ولی ، کردیم ازدواج باهم ما شد عالقمند من به نه: رفت ای غره چشم سونار

  ، کردن اما کنه عوض رو قانون این میتونست ملکه کنه ازدواج جنگل این از ای دیگه موجود هر یا پری یک

  .شد منیسا مرگ مسبب شکنی قانون این و بود یکی حرفش ولی گفت بهش خیلی اون

  !نه: سونار ست؟ ،منیسا اون از منظورت-

  مًُُرد؟ چطوری منیسا-

  .مُرد اون اومد بدنیا دخترمون وقتی: سونار

  داری؟ دختر تو: گفتم متعجب

  .نیست زنده دیگه اما: داد، تکان را سرش

  !متاسفم-

  نباش: گفت لبخند با سونار

  چرا؟-

  !داد هدیه برام شیطون و خوشکل ی نوه یه چون: داد ادامه

  !منی ی وهن تو هستی، عشقم یادگار تو دارم دوست خیلی واقعا من سیسیلیا: گفت که میکردم نگاه او به مشکوک

 ت قیافه به آره؟ دیگه یکنیم شوخی… تو - خندیدن بلند صدای با کردم شروع ناگهان و ماندم خیره او به حرف بی لحظه چند

  !باشی من ی نوه تو میخوره

  میگی؟ چی داری: شدم ساکت ناگهانی همانطور که میخندیدم همچنان

  رو حقیقت: سونار

  پدربزرگی؟ گمشده پسر تو یعنی-

  !نشدی پیر م ذره یه حتی نکردی؟ تغییری هیچ چرا پس: گفتم که داد تکان را سرش

  .بدی ادامه زندگیت به و بری ،یا بمونی و بشی ،جاودانه داری انتخاب دو بیای جنگل به وقتی چون: سونار
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  !کردی انتخاب رو یک گزینه تو حتما-

  .بمونم منیسا پیش همیشه واسه میتونم میکردم فک:  سونار

  !هستی تو خوشحالم: داد ادامه و کرد مکثی 

  .دارم نیاز وقت به پدربزرگمی تو کنم هضم اینکه برای: گفتم که آمد سمتم به

  .بشم وابسته تو به و هبش سخت برام رفتن شاید بمونم امروز و شده تموم من ماموریت دیگه ولی میدم وقت بهت باشه: سونار

  باش خودت مراقب خداحافظ:  سونار خداحافظ: دادم تکان را سرم

  :میکردم زمزمه را آهنگی خودم با نشستم دریاچه کنار رفت وقتی

 یگهد خوام نمی سردی دلم با اینکه با برگرد بگم که بود ،همین تو از خاطرات تموم کرد سر تو باعشق ،دلم اما شدی بد بااینکه

  کردی رد و خانی هفت یه همینجاشم به تا برو برگردی

  داری دوست احساسو این تو انگار و میبازم دارم انگاری میبازم دارم نمیدونی سرده دلم 

 یکی چشمای تو یبینمم چشماتو حاال فهمیدم تو چشم توی دنیارو که کردم گمون دیدم تو چشمای تو و احساس که لحظه همون

  میگه دروغ چشماتم که میفهمم تازه امشب من دیگه

  انگاری میبازم دارم نمیدونی سرده دلم

 روغد چشماتم که میفهمم ازهت امشب من دیگه یکی چشمای تو میبینم چشماتو حاال داری دوست احساسو این تو انگار و میبازم دارم

  میگه

  .بود دور و نامفهوم صدا آمد آشنایی الالیی صدای ناگهان

 میکردم اشن که همانطور شدم، گم بآ اعماق در صدا دنبال به و رفتم دریاچه داخل نور سمت به اراده بی افتاد دریاچه داخل به نگاهم

 را خودم و کردم شنا عقب متس به شوکه. کرد باز را چشمانش ناگهان ،افتاد بود آبی طلسم دچار نظر به که مَردی مجسمه به چشمم

  .رساندم دریاچه کنار شنهای به

  آمد سمتم به عجله با روسان
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  !میکردی؟ چیکار دریاچه ؟داخل سیسی شده چی:روسان

  ...طلسم اون:  گفتم زنان نفس نفس

  .رفتم خواب به ، دهم ادامه نتوانستم

  .رمبهت آره: دادم جواب نمبشی میکردم سعی که درحالی سیسی؟ خوبه حالت: آمد سمتم به نگران روسان کردم باز را چشمانم وقتی

  ...چشماشو بعد بود شده طلسم ،اون مرد اون: گفتم سریع افتادم مرد آن یاد به

  .ماند خیره من به متعجب روسان

  سیسی؟ میگی چی داری: روسان

  برگشته؟ اون یعنی: داد ادامه ناباور

  ؟میزدین حرف شده طلسم که مرد این راجب داشتید مدت تمام یعنی ؟ اون: پرسیدم کرده ریز را چشمانم

  .بشیم اسیر ما ی همه ممکنه بشه بیدار اگه!  نیست معمولی مرد یه اون:  گفت جدیت با روسان

  چی؟ اسیر-

  !بشیم ش برده یعنی خب چیه؟ اسیر نمیدونی یعنی: روسان

  هست؟ کی اون مگه حاال آها

  ...خودت: روسان

  !میفهمی خودت نگو دیگه خواهشا: پریدم حرفش میان

  !نداره؟ همزاد که اونی: گفتم شده ریز چشمان با میکنی؟ فکر چی خودت بگم میخواستم نه،: روسان

  !شد بیدار که اون ولی - بشه، بیدار اگه و آره: روسان

  س ساخته ت کار پسر اوه: گفت مکثی بعد ، شده بیدار اون:  ماند خیره دهانم به متعجب

  چیه؟ منظورت-
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  ...باید که ای برگزیده اون ،تو ببینم کن صبر: گفت باشند شده بحث متوجه تازه که کسانی مثل روسان

  .کرد عصبی نیز مرا ش عصبی ی خنده و کرد مکث هم باز

  چیشده؟ بگو-

  !میرفت االن باید چرا پدربزرگت این نمیدونم ، ملکه پیش بریم باید پاشو: روسان

  میدونستی؟ تو: گفتم او به متعجب

  .بگه بهت میخواد خودش گفت راستش اوه:  شد بود داده که سوتی متوجه تازه

  .تیمرف قصر سمت به تندتر های قدم با و کردم نچی نچ میدونستم که معلومه: داد ادامه ارامتری لحن با

  کیه؟ مرد اون:  گفتم قصر تاالر به شدن وارد محض به

  !ه مرد همون اینکه: کردم زمزمه لب زیر شدم، الل واقعی معنای به دیدم که چیزی با ولی

  !داشت وحشت ازش روسان اینطور که بود کی اون ،یعنی ترسیده و بود متعجب هم روسان

: زدم لب متعجب نیستم؟ من میگی که مردی اون احیانا: گفت و زد لبخندی برگشت سمتم به ، بود من به پشتش که آبی چشم مرد

  نه نه نه: گفتم زده هول آره

  شوم مسلط خودم به تا کشیدم عمیقی نفس

  هستی؟ کی تو-

  ...سی من  - هستی؟ کی تو خود!  من: زد لبخند بازهم آبی چشم مرد

  .میباشد ها پری از یکی او: گفت مرد آن به رو حرفم میان ملکه

  .نبود سخت برایم او از گرفتن توضیح ولی رانمیدانستم گفتنش دروغ دلیل ، شد گرد چشمانم

  !درسته-

  .بگذار احترام پادشاهت به پس: کرد پایین به ای اشاره سر با ـل*بـغـ به دست همانطور و زد پوزخندی آبی چشم مرد اینبار
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  ایستادم صاف عجبت با شدم حرفش متوجه شدن خم محض به کردم کوتاهی تعظیم ، کرد اشاره دوباره ابرو با حرفش پسوند

  ؟ پادشاه-

  ...که ملکه اما: دادم ادامه و انداختم بود خیره من به استرس با که ملکه به نگاهی بعد

  !نیست ملکه دیگر او: گفت عصبانیت با آبی چشم مرد

  .میکردم بدل و رد آنها بین را نگاهم گیج آدمهای ،مانند میکرد عصبی مرا رفتارش تغییر و او زدن حرف لحن

  چخبره؟ اینجا:  کردم زمزمه روسان گوش زیر آرام

  .بود پیدا نگاهش در عصبانیت از هایی رگه و داشت وحشت هنوز هم او

  .بریم بهتره: گفت آرام گوشم نزدیک

 نم.. دیگ من...  من: گفتم روا زمزمه استرس پر و من من ،با افتاد آبی چشم مرد برزخی چشمان به نگاهم که کردم تائید سرم با

  !میکنم زحمت رفع چیزه یعنی... میکنم کم رو خدمت دیگه

  .شدیم خارج قصر از سونار همراه به تعظیم از بعد

  .کشیدیم آسوده نفسی هردو خورد قصر زمین از غیر ای نقطه به پاهایم همینکه

  شد؟ پادشاه نیومده چرا اینکه و میکنه چیکار اینجا کیه این میگی بهم سریع تند زود

  ...قویه وخیلی بشه حریفش نمیتونه هیچکس که یکی خاصه فرد یه اون بگم چطور ، خب: روسان

 یمعن که انداخت من به ینگاه روسان دوست؟ یا دشمنه اون بگو فقط: غریدم عصبی که میکرد تعریف او قدرتهای از بیشتر داشت

  !آره اون برای: سانرو میکنم؟ فرق بقیه با من چی یعنی - کدومشه تو برای نمیدونم:  بود نامفهوم برایم نگاهش

  .شد بلند آخم صدای وبالفاصه زدم ضربه م پیشانی به دست کف با

  !میشم دیوونه مدار شایدم میشم گیج بیشتر دارم بودم شده گیج یعنی ، میشم گیج دارم آخ آخ آخ:برداشتم قدم عصبی

  .سیسی باش آروم: روسان

  !سیسی؟:_
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  .شد انسان به تبدیل که آبی ای پرنده برگشتیم صدا سمت به هردو

  ه؟ سیسی اسمت پس: گفت ،پرسشی لبخند با دوباره

 نگرانی لدلی میرسید نظر به نگاهش از و بود نگران روسان بله: گفتم و داده تکان تائید نشانه به را سرم کردم نگاه آبی چشم مرد به

  .هستم من ش

  !پری یه برای متفاوت و قشنگیه اسم: آبی مردچشم

  .ماند خیره من به نیز ،او بودم خیره او های چشم به حرف بی

  .بریم بهتره سیسی: روسان بود درچرخش دونفر ما بین نگاهش متعجب روسان

  بریم بهتره آره: آمدم خودم به

 رگبز ای پرنده به تبدیل اشتد دوباره حالیکه در دستش دادن تکان با و زد دلبرا لبخندی ؛ بود من همسن نظر به که آبی چشم مرد

  .میبینمت بعدا: گفت میشد

  .شد دور آنجا از زدن بال با و

  کردم فوت کشیده عمیقی نفس جواب بی سوالهای از پر سرم بود امروز اتفاقات درگیر سخت ،ذهنم میزدیم قدم روسان همراه به

  سالشه؟29 گفت سونار چرا -

 اخرین ،این بود سالش29 کرد زندگی انسان یک عنوان به که اخری روز وقتی چون: گفت ارام ،بعد شد خیره من به متعجب روسان

  !شده حک ذهنش تو که سنیه

  اینه؟ وضعیت ینا تو االن تو منو مشکل اصال یا اینه کرده درگیر ذهنتو که سوالی یعنی: برگشت سمتم به کالفه بعد

 که حقیقتهایی میشه مال رب اینجوری حقیقتها همه مثال چی، که خب: گفتم و رفته ای غره چشم که کرد ادا حرص با را اخر اینه

  !داری خبر ازش تو شک بدون

  پرید باال ابروهایش

  .نمیبری پی زودیا این به تو ولی دارم خبر چیز همه از من اره: روسان
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  .کرد پرواز شده زاغ به تبدیل بالفاصله و زد پوزخندی

 سیاهش رنگ که دیگری ده،ش محو بود وقت خیلی تصویرش که یکی بودم خیره دو ان رفتن به متعجب و پرید باال ابروهایم از یکی

  !بود پیدا هنوز

  .برگشتم شامپانزه ی خانه سمت به حرص با

 تهدوخ من به چشم ورودم تدایاب همان از که شامپانزه ، کردم پرت را خودم محکم ـل*بـغـ به دست رفته نرم مبل سمت به تند تند

  انداختم او به گذرا نگاهی چیه؟ جدید اتفاق: گفت بود

  !هیچی-

  میشناسی؟ رو ابی چشم پسر اون تو ببینم: دادم ادامه گرفتم مبل به را دستانم دو برگشته سمتش به هیجان با ناگهان

  پادشاهه میکنه ادعا که ونیهم - آبی؟ چشم پسره کدوم: داد جواب من، برای غذایی پختن حال در بیخیال و بود پایین سرش

 کردم دقت حرفم به! ترسنمی ازش همه که کیه این نمیدونم برگشته اره برگشته؟ اون: زد لب ماند، خیره من به حرکت بی شوکه

  !میترسیدن؟ چرا ،واقعا

  !سیسی س ساخته کارت:  خندید بلند صدای با ناگهان

 س خفته زیبای ، وشکلخ اره: زد پوزخندی بکنه؟ من با قراره چیکار مگه خوشکل پسر اون اصال گفت، همینو روسانم میدونم-

  !دیگه

  بکنه میتونه چیکار اون مگه دیگه میگم راست-

  ، داریم تاریخی کتابای جور یه هم ما و نمیشناسی اونو تو راستش: شامپانزه

 وطالع بینی پیش کتابای ورج یه ، میدم توضیح بهت بیشتر ببین: داد ادامه نشست من روی به رو مبل روی و کشید اشپزی از دست

  .بینی

  !خونب منو بیا میگه: گفت وار زمزمه هم او میگه؟ چی: کردم زمزمه استرس با میگه؟ چی تو طالع میدونی

  !میکشمت:  زدم داد حرص با. برگشت آشپزخانه به خنده با بعد
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  گرفت، شدت اش خنده

  را؟چ: گفتم متعجب خوشکل نگو پسره اون به دیگه یکی جلوی سیسی ببین: بود شوخ همیشه مانند شامپانزه

  !اومده خوشت ازش تو کرد فک یکی دیدی یهو نیستن من مثل که همه: شامپانزه

  .خندید ریز و

  .شد خانه وارد باالیی بلند سالم با ،آماندا کردم باز دهن تا. شد سرخ خشم و خجالت از صورتم

  !آماندا سالم -

  .بود نگرانت خیلی روسان افتاده اتفاقی چه شنیدم: آماندا

  ...که شدی انتخاب تو خب: آماندا منه؟ نگران چرا: پرسیدم شکاکی با شدم خیره او جدی چهره به

  !آماندا: روسان

  .شد او زدن حرف ادامه مانع روسان صدای

  .بگید بهم باید لیو نمیدونم! نه - نمیدونه؟ یعنی: گفت متعجب آماندا کنه پیدا راهشو خودش باید سیسی: روسان

  . بود او با حق زد، برق چشمانم بخون رو منیسا کتاب برو خب: گفت بیخیالی با شامپانزه

  .میکردم مطالعه را مادربزرگم کتاب باید من

  !نیست منیسا کتاب رد باش مطمئن ، هستی او پی در که حکایتی آن: شدم متوقف باصدایی که میدویدم اتاقم سمت به داشتم

  !اینجا؟ تو: زدم لب متعجب میزد کنار را شنلش دار خز و بزرگ کاله که او دیدن با

  .کرد نگاه من به روح بی همیشه چهره با ملکه

  .کنم صحبت سیسیلیا با باید:  ملکه اومدی؟ چرا: روسان

  شود آگاه باید اما: ملکه نمیدونه اون: روسان

  بندازین خطر به جونشو نمیزارم: روسان
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  !دهم نجات را او ام آمده من ندارم را قصدی چنین: ملکه

 حرف چی راجب: ،گفتم بگوید دیگری چیز کرد باز دهان روسان زمانیکه درست ولی سپردم گوش دو اون حرفای به گیج و متعجب

  ...اما: روسان بگیرم؟ تصمیم خودم باید منم موضوع وقتی نمیکنید فک! میزنید

  !ملکه میزنم حرف باهات من-

  !میشی نابود وت: روسان ، گرفت خود به خنثی حالت و زد ـل*بـغـ به دست روسان که میرفتیم اتاقم سمت به داشتیم

  چیه؟ منظورت-

  .بزند او به آسیبی برادرم نمیگذارم من: داد جواب او جای به ملکه

  برادرت؟-

 ، پریده گرن چهره با و افسرده شخواهر میکردند بیشتر را من حیرت لحظه هر خانواده ،این بود او برادر آبی چشم پسر یعنی! برادرش

  !بود بداخالق و خشمگین که پدرش بدتر ازهمه زیبا و خندان برادرش

  .بودم مجبور من د،ش خود وجود در پلیدی امدن بوجود باعث ما نیاکان مانند طمع با که کسی هست برادرم ،او آری: ملکه

  ؟ کاری چه به مجبور-

  کنیم صحبت تنها است بهتر: ملکه

  .رفتیم اتاق به هم همراه و دادم تکان را سرم

  !بودند اور دلهره ،عجیب ها نگاه ان زیرا ننداختم بقیه ی ها چهره به نگاهی

  .بشینم زنی من شد منتظر غمگین های چشم آن با نشست، تخت وروی گذاشت کنار را اش تجمالتی زیبای شنل ملکه

  میشنوم-

  بود خیره من به حرف بی هنوز ملکه

  کنه؟ چیکار قراره ای میخواد جونم از چی شما برادر یعنی ،...آ چشم پسر که بگید ، کنید گیج منو اینکه جای ببینید-

  !کنم؟ خدمت ناجی عنوان به دوباره من که بیافته اتفاقی قراره: دادم ادامه نشنیدم او از جوابی وقتی ولی شدم منتظر
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  .بودم مچکر خود از ،چقدر گرفت ام خنده

  .شوم مطمئن ام شنیده که چیزی از تا کردم نگاه او باریک لبهای به گرد چشمان با متعجب داد که جوابی از اما

  !آری: گفت ملکه

 اهالی و تو ورتمنظ... شما -! یکن کمک ما به ناجی عنوان به دوباره است قرار تو: داد ادامه او اما بود کافی برایم تائید همان

  !سرزمین؟

  او و من خیر،: ملکه

  !میگه؟ کیو اصال نداره اسم او این ، او گفت باز! او: زدم غر حرص با لب زیر

  .هست برادرم او، از منظورم: ملکه

  !کنم دوتا شما به میتونم مکیک چه من برادرت؟ - برگشتم سمتش به سرعت با میگفت، چه شدم متوجه تازه ناگهان گفتمو اهانی

  شتباهی؟ا چه  - ها بطهرا خوردن برهم و شد پادشاه شدن خشمگین باعث اشتباه آن شدم، مرتکب اشتباهی پیش سالها من: ملکه

  میفهمم خودم باشه  - کشیدم ای کالفه پوف میکرد، نگاه من به جواب بی

  .رفت بیرون اتاق از آرامش و سکوت همان با هم او خوابیدم تخت روی

  بود ریخته بهم را تمرکزم طلسم شکستن زمان که صدایی همان خواب در برد خوابم زمانی چه نمیدانم

 Hani eski zaman masalları anlatır :ترکی، زبان به الالیی مانند صدایی شنیدم را 

 Hüznümü huzura dolarsın  :میشد تر واضح لحظه هر صدا 

 Kaşım gözümden çok içim bir parçan 

 Annem sen benim yanıma kalansın 

 Hani bir biblon vardı kırdığım 

Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın خوبه؟ حالت: شامپانزه پریدم خواب از شخصی چهره دیدن با  

  زدم؟ جیغ من  - شدم متعجب شنیدم تو جیغ صدای: شامپانزه میکنی چیکار اینجا تو اوهوم،-
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  دیدی؟ چی...دیدی بدی خواب آره: شامپانزه

  نیست یادم نمیدونم-

  .بود آشنا مرد آن که میدونستم ،فقط نمیدانستم را کلمات آن معنی حتی و نبود یادم شخص آن چهره

  .میشد دیده ترحم نگاهشان در همه روزها این ، انداخت من به نگاهی متاثر شامپانزه

  چجوری؟: شامپانزه نکن نگاه بهم اینجوری-

  ترحم با-

 روی را بالشت حرص با و خندیدم م خونه هم تو با که میسوزه خودم حال به دلم من ، میسوزه تو حال به دلش کی: شد شیطون

  .رفت بیرون اتاق از باخنده و خندید نیز او که کردم پرت صورتش

  .رفتم یرونب حالم و حس شدن عوض برای هم من رفت بیرون حرف بی ،شامپانزه  شدم بیدار شدید سردرد حس با صبح

  !باشه؟ میتونه چی الالیی اون: کردم زمزمه لب زیر بودم خیره دریاچه به که همانطور

  !ت ازگذشته چیزی شاید :_

  دادم جلوه خیال بی را خودم زود ولی خوردم جا کمی دیدنش با ، برگشتم صدا سمت به

  م دریاچه آرامش این عاشق من:  گفت لبخند با شد خیره دریاچه به من مانند و نشست کنارم آبی چشم

  .بود عصبانی انگار شدند متورم گردنش های ،رگ ناگهان ولی

  چیشد؟ ، باش ومآر هی  - نشداشتمکرد ارام بر سعی و بردم او سمت به را دستم بود؟ ابی رنگانها چرا شد، گرد چشمانم رگها دیدن با

  :گفت و انداخت خشمگین نگاهی من ،به میشد دیده  آبی های رگه رگهایقرمز عوض که چشمانی با

 !آزردند می مرا اینگونه نباید آنها

  چگونه؟: گفتم ترسیده صدایی با 

  بگو بهم کردن چیکار یعنیچجوری؟: امدم خودم به



 

 
 

80 

  
  آبیطلسم 
 Aramis.H 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 به باید وا: غرید عصبانیت همان با یول  شد ارام کمی من صدای با انگار هم او. بیاورم در سر حقیقتها از داشتم سعی و بود ارام لحنم

  !خودم جایگاه به نیز من برگردد ش جایگاه

  !ملکه: آبی چشم کیه؟ او از منظورت-

 دشاهپا میخواست چون ببرند؟ ازبین میخواهد را جایگاهش که دلیل این به را او میخواستند همه بودم، خیره او به گرد چشمان با

  !شود

  شدن؟ دشمن تو با همه چرا-

  نمیپذیرند مرا انها: میشد ارامتر لحظه هر صدایش

  کردی چیکار تو ؟، چرا اما-

  قدرتی؟ چه بپرسم میشه  - نیست درک قابل انها برای من قدرت زیرا نمیپذیرند مرا آنها: آبی چشم

 ستیه همانی تو: گفت لبخند با شده چی:  زدم لب متعجب شده خیره من به لبخندی با شدم متوجه که کردم نگاه او به نداد را جوابم

  !میاد بهم بودن پری که اینه منظورت  - باشی باید که

  بودن همزاد: زد پوزخندی

 دلیلی تماح بود گفته را دروغی نینچ ملکه که انجایی از ولی نمیدانستم را ترسم دلیل حتی ، برداشتم بازویش روی از ترسیده را دستم

  :پرسیدم ترسیده لحن همان با و بودم ترسیده. بوده ش کاری پنهان بر

  میدونی؟ تو

  ...،من میدانم را چیز همه من: آبی چشم

  چخبر؟ سیسی: روسان ماند نصفه حرفش روسان صدای با

  میکنی؟ چیکار اینجا تو: گفت اخم با شد متعجب آبی چشم دیدن از هم او

 باش دور سیسی از: وسانر مشکلیه؟ ، میکنم نگاه سرزمینم به دارم:  آبی چشم کرد زده بهت بیشتر مرا آبی چشم ی خنده صدای

 ؟ چرا:  آبی چشم
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  میگردم؟ کسی دنبال من مگه: آبی چشم میخوای تو که نیست کسی اون چون: روسان

  ره؟خب چه بگید منم به میشه  - بودم بدتر همه از وسط این من شد، متعجب هم روسان او همراه

  !بگو چیزی یه تو حداقل بیآ چشم هی  - گرفت شدت اخمش او لبخند دیدن با روسان ، کرد نگاه من به لبخند با آبی چشم

  ’گفتم؟ چه من’ کردم پنهان را دهانم دستانم با

  ...که ام تو م’  الیژا’ من میکردم معرفی خودمو باید خودمه تقصیر نداره اشکال: خندید آبی چشم

  آره: گفتم تحکم با  سیسی؟ فقط:  الیژا سیسی: گفتم کرد مکث

  میزارم تنهاتون پس ، باشه: الیژا

  .رفت و شده تبدیل بزرگ ای پرنده به دوباره

 بسه: حرفش وسط پریدم بزند فیحر خواست تا اینجوریه چرا این ببینم: گفتم بودم خیره رفتنش به زده ـل*بـغـ به دست که حالی در

  !میفهمی خودت بگی میخوای باز بسه

  .زدم لبخند نیز من زد، لبخندی بودم کرده تقلید را صدایش اینکه از

  .بود برادر یک مانند برایم واقعا او 

 *** 

  ، انداختم انها تک تک به گذرا نگاهی کشیدم عمیقی نفس

 دندرسی من جدی نگاه به وقتی راخ در و کردند نگاه  یکدیگر به میرم اینجا از همیشه واسه من یا چیه قضیه میگید االن همین یا-

  .شدند راضی

  !میشه شروع داستان تازه بگیم رو حقیقت وقتی ولی میگیم بهت باشه:  روسان

 برات شاید بگیم یخوایمم که چیزی این ولی شاید: شامپانزه شده شروع برام اومدم اینجنگل به که وقتی از من چیه؟ منظورت-

  بشین اول سیسی: آماندا نداره وجود نرمالی چیز اینجا  - باشه عجیب

  اوهوم - کردی؟ تالش سرزمین طلسم شکستن برای چقدر یادته: داد ادامه که نشستم
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  نه  - بود؟ خشمگین ملکه از پادشاه چرا میدونی: آماندا

  داد انجام ملکه که کاریه دلیلیش: آماندا

: گفتم نهاآ های بافی معما از الفهک بود عصبانی پادشاه ولی انجامداد رو درستی کار ما ی همه نظر از: گفت و انداخت ملکه به نگاهی

  چیکار؟

  ...ماجراست شروع تازه شدم مطمئن جوابش شنیدن با

  کرد طلسم رو ولیعهد ملکه: آماندا

  بود؟ آبیشده طلسم دچار واقعا اون دیدمش دریاچه توی یعنیوقتی: پرسیدم شوکه

 را وا آمدهو تو داشت یقین کرد طلسم را سرزمین پادشاه وقتی: گفت شکستو را سکوتش باالخره ملکه که داد تکان را سرش آماندا

  میشود ازاد نیز الیژا سرزمین طلسم شکستن با اینکه امید به ، میبری ازبین

  درسته؟ شد اینطورم که-

  شود ادآز او شد باعث شدنت نزدیک و شدی نزدیک او به تو بلکه آن تنها نه: داد تکان منفی عنوان به سری

  چیه؟ چاره خب-

  شوی ادغام او با نباید: ملکه

  چی؟-

  دوختم چشم همه به متعجب

  چیه؟ منظورت-

  کنم بیان را گذشته باید تو فهماندن برای:  گفت ملکه

  بگو...چیزه یعنی...کن بیان خب-

  بگویم میدانی تو که انطوری نمیتوانم من اما:ملکه
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 و ملکه یعنی ،ن قولو دو الیژا و لیزاا میگم، بهت من باشه: روسان میداند را ماجرا تمام هم او میدانستم شدم خیره روسان به التماس با

  .ولیهعد

  قشنگی اسم چه ، س الیزا اسمش پس اوه-

 و واهرانخ ، برادر و خواهر چه لوق دو چه اجدادشون تمام سلطنت قوانین طبق و ن قولو دو اونا: داد ادامه روسان که زد لبخندی ملکه

  .نژاده یک نیست قانون یک این واقع در همن همزاد دو به دو همه برادران یا

  انداختم باال ابرو ببرم پی نیز من تا کرد مکثی

  م؟ چی اینجا من پس-

  !اونایی ادهمز تو...نبودن هم همزاد اومدند، دنیا به دو این وقتی ولی میبودی نباید تو توئه با حق: روسان

  باهم؟ دوتاشون-

  .خودشه همزاد خودش هم الیژا و ای ملکه همزاد تو... نه: روسان

 نیز من بود زنده سر و شوخ یفرد کودکی در او: ملکه جدی دیقه یه میشد خنده خوش دیقه یه چرا میفهمم دارم تازه...ممکنه مگه-

  !همینطور

  بزند حرف او بودیم منتظر همه

 جان ای هپرند دستانش در یافتم، بود زده زانو زمین روی حالیکه در را ،او میدویدیم دریاچه سمت به هم همراه به وقتی روزی: ملکه

 ژاالی درون که بود دیگر خصیش او: گفت و کرد نگاه من به... نیست الیژا از خبری شدم متوجه دیدم را او ی چهره وقتی بود داده

  .میکرد زندگی

  !داره شخصیتی دو-

 طرفشو...ببینش خدایی ولی ، واممیخ معذرت: گفت داشت او کردن ارام بر سعی اخم با که روسان به ، خندید بلند شامپانزه سوالم با

  چیه؟ پس: گفتم ملکه به رو شناخت خوب

 در میشد یمتقس باید او همزاد با که درونش قدرتهای بلکه نشده پریشی روان دچار او... دارد همراه به نیز را همزادش او بدن: ملکه

  .بود کرده زنده را پلیدش روح او...پلیدی و سیاهی یعنی همزاد ادغام و گرفته قرار بدن یک
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 و هستی من همزاد تو داندمی او: ملکه بود؟ چی ادغام از منظورت پس: پرسیدم امده خودم به ناگهان سپردم گوش حرفهایشان به

  !ادغام با: لکهم بگیره؟ رو تکه اون میخواد چطور  - دارد قرار تو وجود در او همزاد از ای تکه درواقع

  چی یعنی ادغام بسه...اووف-

  میتونه؟ چطور ونا: گفتم شوک با ترسیدم بود خواهد خاندان تمام وارث تنها شما فرزند... شدن یکی و ازدواج:  ملکه

  !اینه سرنوشت:_

  .است جدیدی مشکل اونشانه دوباره آمدن اینکه هم بودم خوشحال هم برگشتم سونار سمت به متعجب

  ...وارث و کنی ازدواج باهاش باید تو ، اینه سرنوشت:  سونار

  داره؟ برات منفعتی چه: پریدم حرفش میان

  .بود ختس برایم حرفها این هضم بودم شده خسته کنید مقابله شیطان یه با نمیتونید شما چون ، هیچی: سونار

  .کشیدم دراز تختم روی و رفته ها پله سمت به حرف بی

  ورشدم حمله اشپزخانه به شدیدی گرسنگی حس با صبح

  .خوردن به کردم شروع و نشستم بشین نخوردی هیچی دیروز از: زد لبخندی شامپانزه

  پدربزرگمه اون نمک باور نمیتونم هنوز من...اوهوم - بهتره بزاره تنهات ،میگفت نیست اینجا سونار: شامپانزه

 به بده وتور دودستی میخواد رگتپدربز کنی باور میتونی یعنی: گفت جواب در که کردم نگاهش سوالی نگاه با بود خیره بهم شامپانزه

  الیژا؟

  شدی دیوونه تو:  شامپانزه زنممی حرف الیژا با  - چجوری؟: شامپانزه میکنم حلش خودم من نمیدونه اون...نه که معلومه-

  اوکی: شامپانزه میپیچونه خنده و شوخی با خودشه وقتی ولی میارم در حرف ازش تر راحت نیست خودش وقتی اتفاقا نه-

  داشت اعتماد من به انگار بود خونسرد

  اینجا؟ وت: الیژا پیوست یقین به امیدم بعد لحظاتی. ببینم اورادوباره اینکه امید به رفتم دریاچه سمت به

  میشنوم: الیژا بزنیم حرف باید...آره  - بودی؟ من منتظر تو: گفت پوزخند با و نشست کنارم آرام
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 نجات مرا که اندیشی می این به تو: شد تر عمیق پوزخندش اینجاست االن وجودت پلیدی ی چهره اینکه هستی کی تو میدونم-

  کنم کمکت بزار ، اوهوم  - دهی؟

  ست ما واقعی خوده میبینی که را شخصی این ، است اشتباه که: الیژا

  .روغینمد ذات شوخ شخص آن و هستم الیژا من: داد ادامه و گرفت خودش برانداز نشانه به طرف دو به را دستش

  .بود خشن او اصلی شخصیت پس کردم، تعجب

  برو اینجا از: الیژا کنم؟ چیکار من پس-

  ...ولی کنم ازدواج او با باید بگوید سونار مانند که داشتم توقع

  ...ولی-

: گفتم یاچهدر به رو و زدم لبخندی ممیشوی یکی ما صورت این غیر در بود خواهد ازاد همیشه او بروی اینجا از اگر: گفت جدیت با الیژا

  !بکنم باید چیکار فهمیدم

  .رفت اانج از زدن بال با و دهام خودش به سریع. کرد تغییر نگاهش رنگ بار اولین برای کردم حس انداختم نگاهی او چهره به وقتی

  .کنم برطرف را مشکل میتوانم من داشت امید هم او انگار ولی چرا نمیدانم

  گفتی؟ چی تو فهمیدم من بنظرت: گفت جدی خیلی میداد بازی را اش زده گره دستان که حالی در مشکوفانه شامپانزه

  !میخوندم یاسین کی گوش تو ساعت سه من  - چرخاندم حدقه در را چشمانم

  بله؟:  شامپانزه

  !بگو یگهد بار یه خب: شامپانزه نفهمیدی؟ میگی اخرشم گفتم تو به رو م نقشه کل من که اینه ،منظورم هیچی-

 زدواجا برای نه اما بمونم اممیخو من ولی میمونه نصفه همیشه برای و نمیشه کامل شیطانیش ذات هیچوقت برم اگه گفت بهم الیژا-

  !کنه مرتب چیو همه میتونه که دارم نقشه یه فقط اون با

  !یبگیر وقت ت نقشه کردن عملی واسه تا بگیرم جاتو عروس لباس با باش نداشته توقع من از: شامپانزه

  خندیدم بلندی صدای با شدم حرفهایش متوجه ،وقتی کردم نگاه او به متعجب
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  !اخه؟ بود م نقشه کجای عروس لباس-

  .فهمیدم عروسو همین حرفات از فقط من:  شامپانزه

  !هست وقت حاال باشه باشه:  گفتم خنده با

 اشتد خواهد دوام چقدر او یحکمران دوران نمیدانم. داشتم ملکه به نسبت خوبی حس روزها این اوایل برخالف ، رفتم قصر سمت به

  !شده خوبی ی ملکه جدیدا شک بدون ،اما

  بودم، خیره منظره به منتظر بزرگ پنجره کنار

  !میشوند دیده کمتر درون های زشتی از ظاهری های زیبایی گاهی:

 اما: فتگ الیزا حین همان در ودب ایستاده پنجره مقابل کند نگاه من به اینکه بدون سلطنتی های لباس با الیژا برگشتم صدا سمت به

  !هستند الویت در همیشه ذاتی های زیبایی

 یچکدامه داشت نخواهند تفاوتی باطن و ظاهر که میرسد زمانی اما: ،اوگفت انداخت فکر به مارا هردوی زد که حرفی و الیژا پوزخند

  !میکند تغییر ذات حتی ماند نخواهند زیبا

  !نمیکنم دریغ بیاید رب دستم از کاری هر: ملکه کنی؟ کمک بهم میخوام: گفتم الیزا به رو و کشیدم اسوده نفسی رفت وقتی

  خوبه  -دادم تکان را سرم

  !لیژاا و تو همینطور، برسند ارامش به همه و بشه درست چیز همه میشه باعث اما نیست خاص اونقدرا م نقشه: دادم ادامه

  .امیدوارم:  زد لبخندی

  .رفتم فرو فکر به و برگشته پنجره سمت به

 *** 

  .کردم پرت تخت ویر نشسته حالت از را خودم گذاشتم، تخت روی را کتاب و برداشته چشمانم از را گرد و بزرگ عینکهای

  !اخرمه نفسای  - ای؟ زنده هنوز: گفت بالفاصله و شد اتاق وارد شامپانزه

  خوندی؟ چقدشو خب: شامپانزه
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  صفحه1۰ - کردم پیدا را عالمت و انداخته نگاهی کتاب به

  !صفحه1۰: کردم تکرار شامپانزه با همزمان متعجب

  .صفحه ده خواندن برای سردرد همه این برداشتم سرم روی از را دستمال

  ؟ کی  - دیدنت اومده یکی پاشو:  گفت و خندید شامپانزه

  !آبی چشم مرد یه: داد جواب زدو چشمکی

  نشستم زده هول

  جدی؟  -

  سوناره بیا نه: شامپانزه

  .بودیم شامپانزه منو قطف ندیدم را هیچکدام دیگر میگذشت ملکه دیدن از که روزی چند در سالن، سمت به رفتم و کشیدم پوفی

  .داشتند مبهمی مکالمه شنیدم، را روسان و سونار صدای میرفتم پایین ها پله از حالیکه در

  !بشه نیستم مطمئن: روسان

  هست امکانش اما:  سونار

  ...نف یه این... این، سال هزار به میگرده بر این...نیست آبی طلسم مثه قضیه این ، میگی داری چی نمیدونی تو: روسان

  اومدین؟ یچ برای  - گرفتم نشنیده را حرفهایشان و رساندم انها به را خودم زود کرد، سکوت ناگهان

  .بودم دلگیر انها از داشتیم که دورهمی اخرین از

  گرفتم رو تصمیمم من  - کنی؟ چیکار میخوای بگیر تصمیمتو زودتر بگیم اومدیم:  سونار

  مگه؟ بود چی والس: پرسیدم شوکه بود؟ چی سوال نمیدونه هنوز میگه الکی: گفت شامپانزه که دوختند چشم من به منتظر

  !دیدین: شامپانزه

  کنی؟ چیکار الیژا با میخوای پرسید: روسان
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  .،رفتم بود کرده پرت را حواسم که شامپانزه به ای غره چشم

  !بدم توضیح شما به باید چرا ببینم کن صبر...میخوام گرفتم رو تصمیمم گفتم منم-

  کنی ازدواج الیژا با تو میخوایم ما:  سونار

 لیلید یه اونم کن اعتماد نم به ولی ناراحتی سونار از درسته ،سیسی نمیخوام من یعنی نمیخوایم ما نه: گفت حرفش میان روسان

  !حرفاش واسه داره

  !بود مبهم مه میزدین حرف الیژا براج وقتی کنم، اعتماد هیچکدومتون به نمیتونم نزنین حرف باهام پرده بی وقتی تا...چیه میدونید-

  .ببینم را حرفهایم تاثیر تا دوختم چشم منتظر

  بگن حقیقتو داشتم توقع - رفتند، باهم هردو باالخره

  ...داشتم زیادی توقعات بعضیا از اوقات بعضی منم: شامپانزه

  میگی؟ ارید واقعا: پرسیدم ،کنجکاو کردم نگاه بود فرورفته فکر به و میزد حرف جدی خیلی که او به تعجب با

  !ندارم توقعی کسی از کال من نه: داد جواب جدی همونطور

  .نمیزد حرف جدی هیچوقت  گرفت؛ ام خندید،خنده بلندی صدای با هم بعد

  !برام بودی برادر جای االن نبودی شامپانزه اگه میدونی-

  .شد ناراحت بنظر رفت، حرف بی و شد قطع ش خنده

  .نبود درست حرفم زدم پیشانیم روی دست با! وااای

 بود ربط یب زدم که حرفی واقعا دمبو ناراحت خودم دست از میکرد رفتار ها افسرده مانند شامپانزه و بود گذشته قضیه این از دوروز 

  ، بکشم رخ به را برتری این نمیشود دلیلی انسان یک من و است حیوان او که این

 اریب را تو ردمنمیک فکر: گفت، بود الیژا اخر بار مانند برگرداندم را سرم نشسته کنارم شخصی اینکه حس با رفتم دریاچه سمت به

   ببینم دیگر

  !کنم چیکار میدونم گفتم منم  - بروی اینجا از بودم گفته: الیژا ببینیم رو همدیگه خیلی قراره بودم مطمئن من اما-
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  ضعیفی او برابر در تو: الیژا

  تره؟ قوی هم پادشاه از یعنی-

  !چیزیست هر از تر قوی او: گفت طوالنی مکث بعد باالخره ، بود خیره من به حرف بی مکثیکرد

  .دارد ضعفی نقطه چیزی هر نگرفتم جدی را حرفش

  !هستی خوبی ادم نظر به تو: گفتم میکشیدم خمیازه که همانطور

  کنیمب دورغیت ذات حال به کریف یه باید اما:  دادم ادامه الود خواب نشست او شانه روی بدم تکیه درخت روی میخواستم که را سرم

  .نمیشد باز و بودند الود خواب عجیب چشمانم

  .برد خوابم کی دمنش متوجه حتی و میکردم فکر خواب به فقط نیامد چشمم به هم نمیداد نشان عکسالعملی هیچ او اینکه

  .بودم کشیده دراز دریاچه کنار شنهای روی شدم بیدار وقتی صبح 

 مرفت و کشیدم زدن در از دست صدایش شنیدن با...رفتم خانه سمت به ، دهم زحمت خودم به قبل روز یاداوری برای اینکه بدون 

  اتاق داخل

  میزدم حرفو این نباید متاسفم-

  !بودی شاد همیشه اره  - نبودم اینطور همیشه من میدونی نیست، مشکلی: شامپانزه

  همین شدم ناراحت یهویی ولی بودم شاد همیشه اره...منظورم نه:  شامپانزه

 که یا نقشه اون نمنمیدو راستش  - کنی؟ چیکار واقعا قراره بدونم دارم دوست ولی ندادی جواب سونار و روسان به: پرسید مکثی بعد

  !خواستم کمک یکی از همین برای نه یا سازه کار نفهمیدی هیچی تو و گفتم بهت اونروز

  کی؟: شامپانزه

  بده نجاتم میتونه میدونم که یکی-

 *** 
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 باالخره ،بود ایستاده طرف ان نهمی برای بگذرد چمنزار و جنگل مرز از نمیتوانست شامپانزه بودم منتظر ها چمنزار کنار استرس پر

 مختلف لباسهای پوشیدن عاشق همیشه میداد نشان جو یکماجرا مانند را او لباسهایش و بود پشتش به بزرگی پشتی کوله دیدمش

  .بود مختلف های موقعیت برای

  ، بود شده زده شگفت او دیدن از شامپانزه و منظره دیدن از او. شدیم رد مرز از دلتنگی رفع و احوالپرسی از بعد

  !’رانا’ م عمه دختر: زدم چشمکی دختره؟ یه میگفتی که اونی:  گفت بهت با شامپانزه

  همینطور منم: شامپانزه میبینمت خوشحالم: گفت گذاشت نمایش به اش گونه چال که زد لبخندی رانا

  !شناسه باستان یه اون اره - کنه؟ کمکت میتونه مطمئنی: گفت بشنوم من فقط طوریکه ارام بعد

 ه؟چی اسمت گفتی راستی:  فتگ شامپانزه روبه رانا ، میکرد نگاه چیز همه به زده هیجان هم رانا رفتیم خانه سمت به زنان قدم

  !نه - ماتیاس: گفت که کردم نگاه شامپانزه به منتظر کنجکاو

  ممنونم: ماتیاس ماتیاس قشنگیه ،اسم نه چرا: رانا

  !نپرسیدی چون: ماتیاس ؟ نمیدونستم تورو اسم من مدت همه این چرا-

  ...اما-

  بودم شامپانزه فقط من تو نظر از: گفت ارام حرفم میان

  !میشدم قائل تبعیض واقعا شاید نپرسیدم را نامش او از هیچوقت من بود او با حق شدم متوقف سرجایم

  گشنمه من سیسی باش زود: رانا

  .میشد خالصه  خوردن غذا در اش زندگی تمام من مانند هم او خندیدم

  کیه؟ این: پرسید روسان سالم بعد کردند اخم جدید شخص بادیدن که دیدم را روسان و آماندا راه در

 عدب بیام گفت سیسی خب: فتگ رانا بیای؟ تونستی چطور: گفت متعجب روسان سیسی ی عمه دختر م رانا من: اورد جلو را رانادستش

  چطوری؟ اونوقت: روسان کنه کمک بهم میتونه اون  - کرد، نگاه من به مظلومیت با

  .رفتیم خانه سمت به ندادم، جوابی و انداختم باال شانه
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  میام منم:  گفت بود ایستاده سکوت در حاال تا که هم آماندا 

  .شیدمک دراز هم من بخورد شام تا رفت شد صاحب را باقیمانده اتاق تنها رانا اینکه از بعد ، امد شامپانزه خانه به ما همراه و

  .میخندند و میزنند فحر باهم رانا و ماتیاس دیدم رفتم سالن به وقتی ، ریخت بهم را اعصابم ها خنده صدای دقایقی بعد

  رفت: ماتیاس ؟ کجاس آماندا-

  ...خب - شه آشنا من با میخواست: رانا بود؟ اومده چی برای-

  آشناست براش م قیافه گفت: رانا

  میگم جدی نه: رانا میکنی؟ شوخی-

  ...خب-

  ...خب - اوهوم: رانا اماندا؟ و تو - همیم شبیه خیلی ما که گفت بعدم: رانا

 رشیدخو نور که خانه بزرگ رهپنج به صبحه؟ االن و بود اینجا دیشب اماندا شدی متوجه اصال: گفت بود گرفته اش خنده که ماتیاس

  !پیکنیک مبری ماتیاس ، رانا  - میشدیم کار به دست زودتر ،باید کردم نگاه بود داده راه داخل را

  بریم اوهوم  - ؟ جدی:  رانا

 یاهگ من راحت خیالت نه: انار ندی خوردمون به سمی قارچ: ماتیاس کنم جمع قارچ میرم من: گفت رانا رفتیم دریاچه سمت به هم با

  !شناسم

 هستم ونما: گفت رانا که انداختم باال شانه شناسه؟ باستان نگفتی مگه: گفت و کرد نگاه من به بعد و او جانب به حق قیافه به متعجب

  بیا باهام داری دوست اگه

  .نشست کنارم انها رفتن بعد بالفاصله الیژا میرفت انتظاریکه طبق ، رفتند باهم هردو

  میگذره خوش داره که میبینم: الیژا

  .نیست بد رها  - اوردم می خودش به را او باید امد نمی پیش مشکلی هم باز ولی نبود خودش او اینبار

  !عجیبه میکنه دعوت جنگل به رو انسانش دوستای از یکی پری یه: الیژا
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  باشه عجیب زیاد نکنم فک-

  گذاشتم دستش روی را دستم داد تکان را سرش الیژا

  بیای؟ بر پسش از میتونی میکنی فکر-

  !شوی موفق بتوانی تو کنم تصور نمیتوانم:  گفت شد محو لبخندش و انداخت من به خنثی نگاهی

  برگشت، او گرفت م نقشه

  درسته؟ داری امید بهم هنوز ولی-

  نیستم مطمئن: الیژا شد خیره چشمانم به میزد موج ان در تردید که نگاهی با الیژا

  !شی خالص میخوای خودتم میدونم میکنم کمک بهت من-

  .داریم بر چشم هم از شد باعث رانا و ماتیاس ی خنده صدای

  !سالم: رانا

  .مبودی خیره دریاچه به کوت،درس برد خود با میکرد نگاه ما به متعجب که را ماتیاس بیخیال هم رانا داد، تکان را سرش الیژا

  !حاضره غذا: رانا

  بمونی میتونی  - داشت را شدن تبدیل قصد الیژا میرفتم دو ان سمت به وقتی

  .زدم لبخندی که کرد نگاه من به متعجب

  !حله: نمکش با لبخند با رانا ؟ حله: گفتم رانا گوش کنار شد همراه من با حرف بی

  .خودم برای را دیگری لیوان و داد دستم به را لیوان

  گرفتم الیژا سمت به را اول لیوان

  .شد تر پررنگ خورد،لبخندم را معجون حرف بی کرده درستش رانا نخور نداشتی دوست اگه-

  !غذا از اینم: رانا
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  .شدم خوردن مشغول همه از زودتر بود، اور اشتها واقعا کردم نگاه دستش به

  !بردی ت آینده شوهر جلوی ابروتو ارومتر: ماتیاس

  میشد وراینط هم باید: الیژا گلوم تو ریدپ غذا هیچی  - شد؟ چه: گفت و داد دستم به اب الیژا افتادم سرفه به شوهر کلمه شنیدن با

  .شد محو هم کوچک لبخند ان که کردم اخم لبخندش به

  اومدن منم مهمونای: رانا

  .کرد اشاره امدند، می ملکه همراه به که اماندا و روسان به

  کردی؟ دعوت رو اینا کی تو-

  . دیدم رو آماندا میکردم جمع قارچ داشتم: رانا

 توق باهاشون اینجام وقتی تا گفتم میاد خوششون من از اینام خب: گفت که شدم خیره عصبی رانا ،به امدند هم دوستانش و جینک

  .بگذرونم

  باشه باشه-

  میکرد؟ اثر معجون یعنی زد لبخند او دیدن با انکه تر عجیب نکرد اخم الیژا همیشه خالف بر ، نشست الیژا کنار ملکه

 رفت اران سمت به نگاهم دوباره سونار دیدن با ، میکردم نگاه انها به سکوت در من اما شدند بخند بگو حال در همه غذا خوردن بعد

  اومدم خودم من درسته:  سونار نکردم دعوت من و یکی این: رانا گرفت تسلیم حالت به را دستانش

  الیژا بزنم حرف باهات میخوام: داد ادامه الیژا به رو

  بگی؟ میخوای چی یعنی...نه-

  .بریزد بهم را م نقشه میترسیدم دهد، جواب بودم منتظر زده هول

  .شدند دور انجا از حرف بی هردو و نداد جوابی

  داری؟ ای نقشه چه: پرسید نگران ملکه انها رفتن با 

  !میکنه ضعیف همزادشو که میدیم الیژا به دارویی یه داریم ما-
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  دارد؟ هم اثری دارو این: ملکه

: ملکه مکنی پیدا چیزیو مچینه تونستیم مادربزرگم کتابای کمک با و میشناخت زیادی گیاهای رانا مادر ولی نیستم، مطمئن راستش-

  کند؟ کمکی میتواند او!... رانا

  روانپزشکه رانا اره-

  !هستم اونم:  رانا نبود؟ شناس گیاه مگه: گفت متفکر شامپانزه

  کردی انتخاب اینو چرا میفهمم االن: ماتیاس

  .شد دور آنجا از باد عتسر به و زد بال الیژا راه از ای نیمه همان در امدند ما سمت به الیژا و سونار لحظاتی از بعد  

 واسه وت  - شدم انتخاب براش که میکنم کاریو دارم: داد جواب بیخیال ؟ کنی چیکار میخوای تو: گفتم سونار به عصبانیت با

  ...من چرا: سونار نشدی انتخاب هیچکاری

  کی؟: مشکوکپرسید ارسون کنه کمکم که اینجاس دیگه همزاد یه االن بپذیری بازنشستگیتو باید تو نه: توپیدم حرفش میان

  !این  -

  !من...اره:  گفت و زد لبخندی رانا این؟:  گفت و نگاهکرد کردم اشاره که جایی به

 کنم فک: داد را نظر وردم پاسخ آماندا ولی بود من سمت نگاهش کیه؟ همزادش حاال خب: زد ـل*بـغـ به دست جانب به حق سونار

  کردم نگاه او به باز دهن با منم

  نشونه یه اینم:  گفت و کرد ش گونه به ای اشاره خنده با و زد لبخند بازهم رانا

 عوض برای و مقدمه بی اوردم می کم سونار مقابل نباید اما نبودم مطمئن ، کردم کج کمی را دهنم و باالپریده ابروهایم از یکی

  !واه:_ کنید ازدواج زودتر باید گفتم: سونار گفتی الیژا به چی: گفتم بحث کردن

  .رفتیم خانه سمت بحث به دادن ادامه از بیخیال و انداختم نگاهیگذرا ماتیاس باز بهدهان

  !زندگی هی هی: ماتیاس بود جاری وقفه بی اشکهایم

  گرفته؟ شوخیت باز: گفتم گریه با
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  اشکمیریزی اینجوری داری تو وقتی نه: ماتیاس

  !بهم داده ن چی اینا نمیدونم س رانا تقصیر:  گفتم کشیده باال را دماغم

  .شد کور چشام:  دادم ادامه اخم با و کشیدم گیاها کوبیدن از دست

  .میشم متاسف برات نفهمی رو دارو و پیاز بین فرق واقعا ولی میاری در سر گیاها از چقدر نمیدونم: رانا

  !نخند  - ، خندید بلندی باصدای شامپانزه که کردم نگاه متعجب ظرف محتویات به

 طول ماه چند یزیحدودچ اینکار اما :رانا برگردم و بدم انجام کارمو زودتر باید ندارم زیادی وقت من رانا: گفتم صورتم شستن از بعد

  !میکشه

  ؟چیه منظورت: رانا رسیدگیکنم بهش و برم زودتر باید که فهمیدم یهچیزیو فقط من...میدونم میدونم-

  خودم واسه دارم زندگی نمیشه ختم همزاد و طلسم به مشکالتش که دنیایی تو ،من بمونم اینجا ابد تا نمیتونم-

  !باشه منتظرت نداری کسیو اونجا تو میدونیم همه سیسی کن بس: گفت تمام انصافیه بی با رانا

  !هست یکی حاال اما: گفتم عصبانیت با اما بگویم را حقیقت نمیخواستم

  .زدم پوزخند سکوتش به

  - نیستم همزاد من: فتگ کردم عوض را بحث اینکه از حوصله بی باشم اینجا من چرا همزادی خودتم شد معلوم که حاال راستی-

  ...پس

 االح تا من چرا!زاغه؟ یه مانداآ  - باشم همزادش نمیتونم من زاغه یه آماندا اینکه و شدم همراه باهات گفتن دروغ توی: رانا

  نمیدونستم

  .کند پیدا مشکالت حل برای طلسمی تا رفت و انداخت باال شانه

  !هست چی کی ذات و بود چی کی نام نمیدانستم نمیگرفتم را جزئیاتی هیچ پی حاال تا چون شاید

  .داشتمن بقیه یا او به نسبت حسیهیچ جدی گاهی شوخ گاهی میدیدم را الیژا گاهی از ،هر بودم شده سنگین سر نیز رانا با روز آن از

  .کنم تمرکزی جنگل این روی دیگرنمیتوانستم رسید گوشم به خبر آن وقتی از
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  خبری؟ چه: ملکه

 چه نگفتی: ملکه اومدی نشدم وجهمت - میکشیدم، نفس میداد نشان را طبیعتواقعی که چمنزاری هوای در و بودم نشسته مرز کنار

  خبری؟

  داداشت؟ مثل شدی ام تو: پرسیدم لحنش تغییر به متعجب

  !نمک عمل بزنمیا حرف یا دیگه جوری نمیتونم بخوام خودمم اگه ،حتی داره خودشو جنگلقوانین این میدونی...نه: زد لبخندی

  ...خب: ملکه نمیدونستم-

  .بودند بلوندروشن سیاهش همیشه موهای زد کنار را شنلش کهکاله کردم نگاه صورتش به

  !چهجالب بلوند مرز از بیرون و بود مشکی او موهای مشکی: زد لبخندی بلوند؟ یا مشکی-

  دارم برادر یه دادند خبر بهم-

  نمیدونم - بد؟ یا س کننده خوشحال خبر این خب: ملکه

  !اره  - ، خندیدم میشه خوشحال داره دیگه نوه یه بدونه سونار اگه: ملکه

  طوالنیه داستانش بخ: ملکه چرا؟ بودی، سرد سونار به نسبت تو شدیم راحت آبی طلسم شر از تازه وقتی: پرسیدم ناگهان

  منیسا بخاطر: ملکه میشنوم-

  تو نه ودمیب ناراحت ازدستت ایدب سونار درواقع...نکردی اما خواسته ازت هم الیژا حتی و کنی عوض قانونو میتونستی تو که شنیدم-

 کنه کشتر خواستم سونار از شجون نجات بخاطر منم و بود دوستم بهترین منیسا... کنم عوض چیزیو نمیتونستم من ، اشتباهه: ملکه

  نیست شدنی حل مشکالت بعضی نمیدونست ولی میکنه، پیدا براش حلی راه که بود مسمم اون ولی

  نطورهمی منم  - شهبا شدنی حل اونم مشکل نیستم مطمئن چون! الیژا مثل: داد ادامه که انداختم، پایین را سرم متاثر

  :گفت و آمد سمتم به عجله با رانا ورودم محض ،به برگشتیم جنگل به کردن صحبت کمی از بعد

  ! واویال به میشه تبدیل هیوال روز چند تو ،فقط کردم پیداش

  چی؟-
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  .باشم داشته سختی ،روزهای روز چند این است قرار فهمیدم که داد مختصری توضیح

  .کرد حس را امیدی سوی کور هم ملکه

 به عروفم قالیچه یه: گفت و ستنش رویی روبه مبل روی چیه؟ آمیز اسرار قالیچه از منظورت: گفتم و کردم ریز را چشمانم مشکوفانه

  سلیمان قالیچه

  !میزنید حرف نسلیما قالیچه راجب دارین: پرسید تعجب با آمده بدست لیوان بالفاصله شنید را ما صدای که ماتیاس

  میدونی؟ راجبش چیزی تو-

 همه و کنه زپروا میتونست قالیچه اون ، داشت آمیز اسرار قالیچه یه که بود پادشاهی پیش وقت خیلی یعنی...زمانکه اون آره: ماتیاس

  !ببرتش جا

  .مکنی پیداش باید اما نمنمیدو:  رانا میکنه؟ ما به کمکی چه پرنده قالیچه یه ولی: گفتم رانا به رو انداختمو باال ابرو

  چی؟ ببره زمان شطلسم شکستن اگه ، میشه محافظت جنگل همین تو طلسم یه وسیله به جایی یه قالیچه این که گفتی تو-

  کافیه کنیم پیداش همینکه راحت خیالت: رانا

  !خوب م خیلی آها-

  کنیم؟ پیداش چجوری حاال: پرسیدم مکثی بعد

  !نمیدونم: داد جواب کامل بنفس اعتماد با زدو نمایی دندون لبخند

  میدونه ولیعهد ولی نه: رانا نمیدونی؟:  سمتش برگشتم سریع ولی شدم خوشحال

  !الیژا-

  .بود زدن لبخند و خندیدن حال در ،همیشه زد لبخند

  سراغش بریم خب: گفتن با

  .مندید را ،آنها شکست طلسم زمانیکه از شد کشیده سنجابها ی خانه سمت نگاهم راه در ، افتادیم راه

  .زدم در داده سایز تغییر و شدم آنها به دادن خبر بیخیال ، میزدند قدم ماتیاس همراه اطراف به توجهی بدون که کردم نگاه رانا به
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  میبینمت دوباره خوشحالم ،سیسی اوه: گفت خوشحال من دیدن با میسی

  همینطور منم: دادم را جوابش بالبخند

  پرید، باال ابروهایم سوِ  پسر این: گفت میسی که کوچکشدم سنجاب یک متوجه ورودم با همزمان 

  سو شدی دار بچه نمیدونستم-

  !خودت تو شدی غرق وقته خیلی چون: داد جواب بود آمده تازه که سو

  ...دیگه اینچیزا و ولیعهد برگشت قضیه راستش:  انداختم زیر به سر باشرمندگی

  !کردم ،شوخی میدونم: سو

  .میکردم چه باید آوردم یاد ،به برگشتم سنجابها خانه از اینکه از بعد

  .ایستاد ـل*بـغـ به دست که خندیدم رانا اخموی قیافه به

  !آوردمش ، بدم کشش نمیخوام: رانا

  !ولیعهدو نه: رانا رو؟ قالیچه-

  ...رفته ازبین قالیچه: گفت که شدم الیژا متوجه تازه

  !مطمئنی ؟ چی-

  بپرس خودش از:  رانا

  !است ممکن غیر کردنش پیدا و ، رفته ازبین قالیچه:  گفت رفت او سمت نگاهم تا

  میکنیم تالشمونو ما-

  .است فایده بی اما ، ندارم مانعی من: الیژا

  .نزد حرفی دیگر 

  .بیابید ار او آب در باید: الیژا ایستاد آب ،کنار برده دریاچه سمت به را ما او شدم متوجه دقایقی از بعد
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  نمیتونم که من اما-

  !ماهی نه ام پرنده یک هم من: انداخت باال شانه

 دریاچه مقع به ،باید ندارد ای فایده شنا: الیژا. گرفتم رو شنا مربیگری مدرک پیش وقته ،چند میتونم من:  گفت خوشحالی با رانا

  !بروی

  بگیریم کمک ماهی یه از خب-

  ؛ داد تکان منفی نشانه به را سرش نداره؟ دریایی پری اینجا: پرسیدم الیژا روبه

  .بود فایده بی بحث نیست آنها مشکل این: الیژا کنند کمک نمیتونند پریا... چی ها پری خب-

  باشه-

  .برگشتم کنان شنا شد ختس برایم کشیدن نفس وقتی ولی کردم شنا توانستم که جایی تا آب، در پریدم کلمه یک همان گفتن با و

  !فایده بی اما بود، انگیز بر تحسین تالشت: بود ایستاده ـل*بـغـ به دست الیژا

  خوبی؟: رانا آمد، سمتم نگران رانا 

 رخاندمچ حدقه در را چشمانم اردد مرز که...دریاست یک از ای گوشه درواقع: الیژا میده نشون که چیزیه از تر عمیق دریاچه این -

  .میگفت را این االن ،باید

  .برگشتم خانه به همین برای نداشت، ای فایده سرد هوای این در هم ان دریاچه کنار ماندن

 دمخو ی خانه به زد سرم به ناگهان پریدم، خواب از داشتم یاد به را الالیی صدای فقط آن از که عجیب خوابی دیدن با شب نیمه

  .کنم مالقات را میگفتند که برادری آن و رفته

  . افتادم راه شدم مطمئن همه بودن خواب از وقتی

  .بود راهی دو ، میکردم طی مرز از شدن رد برای مسیریکه
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 را نظرم آمد می دریاچه سمت از که نوری رسیدم راهی دو آن به وقتی میرسیدند، بنظر تر ترسناک شب نیمه در متحرک درختان 

 تغییر اچهدری به را مقصدم رداشتهب کالفگی با را برداشته قدم برید را امانم کنجکاوی حس اما دهم ادامه م راه به خواستم کرد، جلب

  .دادم

  .بودم خیره آنها بود،به چسپیده پشتی کوله بندهای به دستانم از دوتا حالیکه در باز دهان با

 انتک است هایش آبشش نظرب که آنها از یکی گردن داشتند، تمساح همانند زخمت پوستی که سانت پنجاه تقریبا قدی با موجوداتی

  .دید مرا و خورد

  .آمد تمسم به و شد بیرون آب از دبو نیز بقیه از سفیدتر که دیگر یکی موقع همان رفتند، کنار و کردند پچ پچ  انها تصورم خالف بر

  !هستی چی خودت تو بگو اول: دادم جواب بیخیال هستی؟ کی تو: گفت و ایستاد من نزدیکی در

  کردم ریز را چشمانم هستیم ها آبروی ی قبیله ما:_

  !هستین؟ آبزی موجودات جور یه...ها آبروی-

  میدین شونن خودتونو بار یک سال1۰ ،هر خوندم راجبتون منیسا کتاب تو...آها:گفتم هیجان با فهمیدن محض به 

  !احتیاجداری کمک به تو فهمیده مادر یعنی این و ببینی رو ما تونستی که شانسی خوش تو بله :_

 امهاد متعجب دارم احتیاج مکک به من...میگه درست مادر اینکه و  هستم هم ولیعهد همزاد یجورایی و ملکه همزاد م سیسیلیا من-

  مادر؟: دادم

  !طبیعت مادر: گفت و کرد اطراف به ای اشاره

  زدم لبخند هم من ملکه مثل ،یجورایی قبیله رهبر م ’ماهینی’ منم: گفت لبخند با که دادم تکان را سرم

  خوبه-

  کنیم شروع بهتره: ماهینی

  چی؟-

  .میاد بر ما دست از کمکی چه بگی باید داریم وقت خورشید طلوع تا فقط ما خب:  کرد مکث کمی
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  .کنم پیدا آبه توی که سلیمانو قالیچه میخوام: گفتم زده هول حرفش این با

  .کرد جمع را قبیله اهالی بقیه سر اشاره با و داده تکان را سرش

  .یاوردندب برایم را قالیچه آن و رفته آب به که رسیدن نتیجه این به ،باالخره کردن پچ پچ دقایقی از بعد

 هوا بی م همیشگی عادت طبق و رفت سر م حوصله ساعت چند از بعد برگردند، شدیم ومنتظر نشستیم هم کنار ماهینی و من

  چخبر؟ خب: پرسیدم

 کجا اینکه بگو خودتون براج که اینه منظورم: کردم اصالح را سوالم ، زد برق یکدستش سیاه چشمان کرد نگاه من به تعجب با

 اول نگاه با پوستتونم ،رنگ یماه نه انسانه شبیه نه ظاهرتون اینکه تر عجیب و میشین دیده سال ده هر بعد چرا و میکنید زندگی

  سفیده بنظر

  .شدیم شکلی این هم ما قبیله شد، نسیبش ظاهری یه کسی هر خب ولی عجیبه میدونم: ماهینی

 ها قبیله یه،بق پنهانیم هقبیل تنها ما :ماهینی ن؟ شکلی چه ها قبیله ،بقیه داره وجود ایم دیگه های قبیله حتما اید قبیله یه شما اگه-

  ...و بالداران ، ها پری ، حیوانات

  .ماند تمام نیمه ،حرفش آب از بقیه آمدن با

  .میخواستی که چیزی اینم: _ داد دستم به را ای کتیبه زنان لبخند ماهینی

  ...اما-

  .رفتند بآ درون به هم با همه درسته باش مطمئن: انداخت میشد پدیدار داشت کم کم که خورشید نور به نگاهی

 ودمخ دست به کتیبه ریخت، همب  را اعصابم دادند دستم به کتیبه یک قالیچه عوض چرا اینکه و بود شده قرمز خوابی بی از چشمانم

  .کردم پرت تخت روی را

  :گفت رانا که کردم اخم ماتیاس و رانا به ، نشستم ،عصبی شدند خوابم مانع هایی پچپچ صدای

  چیو؟  - کردی؟ پیداش چطوری

  کرد اشاره کتیبه به
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  کیه؟ ماهینی: رانا اورد اینو کنه پیدا سلیمانو قالیچه برام خواستم ماهینی از-

  !؟ ها آبروی قبیله رهبر:  داد جواب من جای ماتیاس

 هک چیزیه همون این اما: نارا شد باز باره یک به آلودم خواب چشمان رانا حرف شنیدن با دادم تکان حرفش از تائید به را سرم

  میخواستیم

  !نکن شوخی-

  خودشه مطمئنم: رانا

  نوشته چی توش ببین خب-

  نوشته یچ ببین اوه...اوه...وها: رانا بخواند را آنها گفتم رانا به میشد دیده خوشخط عربی های نوشته کردیم باز را کتیبه وقتی

  نوشته؟ چی خب-

  .میشد قربانی باید ونا و داشتن همزاد یه که ناهمسانی های دوقلو یعنی بوده چیزی همچین هم قدیم زمانهای نوشته: رانا

  چی؟: پرسیدم کجکرده را دهنم

  طوری؟چ میدونی تو  - کنی کارو همین ولیعهدم با باید حاالم ،و درسته؟ یکیکردین قدرتاتونو ملکه با تو ببینم: رانا

  کنی ازدواج باهاش باید میکنم فک من: رانا

 طلسمی مقدس پیمان ستنب روز در باید’ نوشته اینجا... کردم شوخی: کرد عوض را حرفش که انداختم او به نگاهی جانب به حق

  کنم ازدواج باهاش یدبا من که نوشته وضوح به خب  - ’هاست نفرین و طلسمها تمام برنده بین از که شود خوانده

  باشه  - چیزی همچین یه کنم فک: گفت سر دادن تکان با کرد کج را دهنش گرفته باال سمت به را چشمانش

  .کرد بیدار بود خواب مدت این تمام که اورا زده ماتیاس پهلوی به آرنج با متعجب،

  .داشتم عجله من اام ، باشم شده راضی من نمیکرد باور هیچکس بودند شده جمع دوباره همه,  طوالنی تقریبا مدتی بعد

  داری؟ عجله چی برای:_

  !برادرم دنبال برم نشده دیر تا باید: گفتم لب زیر و کردم نگاه ملکه به
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  .داد تکان تائید نشانه به را سرش

  !بری میتونی ، نیستی مجبور که میدونی سیسی: روسان

  میرم بعدش و میکنم تموم اینکارو نه-

  !بمونی باید کنی ازدواج وقتی اما: گفت ناراحت آماندا که انداختند بهم نگاهی یک به یک آنها

  .آمدند می بهچشم دیگری از پس یکی چرا قوانین این ،نمیدانستم شدم ساکت

  طلسمه؟ یه این-

  قانونه یه...نه: گفت باتردید آماندا

  !نیست مشکلی... کنم شکنی قانون میتونم پس-

  .رفتم دریاچه سمت به دیگری حرف بدون و نکردم توجهی آنها های اگر و اما به

 شبیه شکلکها ان یکیاز شدم متوجه کردن نقاشی چوب با کردم شروع همین ،برای سررفت م حوصله بودن منتظر ساعت چند از بعد

 نقاشی ،غرق شکنار هم شکلک یک ، سرش برای هم بزرگی تور و کشیدم شکلک برای عروس لباس ریزی ی خنده با شده من

 را مسر ریختم بهم را شنها پایچپم ایستاده،با زده هول منم؟ سیخیه سیخ موهاش که اون: الیژا آمد سرم پشت از صدایش که بودم

  ...نه: کشیدهگفتم حالت با و دادم تکان

  بودی؟ من منتظر میاد بنظر: الیژا

  چی؟ برای اونوقت: الیژا شد، خیره من به متفکر کنم ازدواج باهات ،میخوام میخواستمبگم...درسته-

  !سیسیلیام من... چون..خب-

  !خودشی تو پس: گفت ای دورگه صدای با شد قرمز چشمانش اسمم شنیدن با

  دنبالشی که م همونی من اره ولی...چیه دقیقا منظورت نمیدونم-

  !داشت؟ معنی چه شیطانی لبخند این خوردم جا آن ،یک آمد کش لبخندی به لبش

  .رفت و زد بال همیشه مثل شد، بال به تبدیل دستانش حرکت این با انداخت پایین سمت به و برد باال کمی را دستانش حرف بی



 

 
 

104 

  
  آبیطلسم 
 Aramis.H 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 *** 

 لیژاا نمیدانستم بودم کرده بسح خانه در را خودم که آنجایی از آمدند دیدنممی برای یک به یک بقیه و روسان نشد خبری روزی چند

  حالند چه در ملکه و

 به تبل مانند صدایی ناگهان باشم، داشته تمرکز مسائل این روی نمیتوانستم هنوز بودم داده تکیه تخت تاج به و نشسته تخت روی

 و انار موقع همان دویدم در متس به تبل صدای پی در پی تکرار با نداشت زیادی نمای انجا اما ایستادم اتاق پنجره کنار گوشرسید

  .کردیم نگاه همدیگر به ، امدند بیرون هایشان اتاق از متعجب هم ماتیاس

 باز در هانیناگ طور به زمان همان دبودن شده جمع همه بودم ایستاده قصر بزرگ در کنار ، رساندیم صدا به را خودمان و دویدیم دوباره

  .ایستادم همانجا ،شوکه قصر داخل رفتیم وقتی شد

 به کرد شروع دورگه دایص با ، داشت لب به را شیطانی لبخند همان بود نشسته پادشاهی تخت روی سلطنتی های لباس با الیژا

  سخنرانی

  ...بگه داره اعتراضی کی هر بگین نظرتونو میتونید شما شمام پادشاه من حاال از :

  ...بکشمش تا: داد ادامه ترسناکی لحن با و کرد مکثی

 چیکار الیزا با: پرید شحرف میان عصبی سونار باشند من فرمان تحت باید همه و همه اهالیش و جنگل این: لبخند همان بازهم

  کردی؟

  !دور جای یه بردمش موقع اون تا میرسه حقش به اونم: گفت تمام آرامش با

 وناا با تو!...سیسیلیا: گفت یزدم موج آن در شادی که صدایی با افتاد من به نگاهش تا شدم نزدیک او به قدمی چند و آمدم خودم به

  ای ملکه تو داری فرق

  دممیدی انگارخواب شود کمتر ذهنم آشفتگی تا کشیدم عمیقی نفس. زد اشاره ی کنار تخت به حرفش پسوند

  کجاست؟ الیزا  -

  دور جای یه...که گفتم: کرد اخم

  نیست قصر چال یاهس میگی که دوری جای این احیانا  - کردم اشاره زمین کف به و چرخاندم حدقه در را چشمانم
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 به ار هایم شانه بود یستادها من سر پشت تر دور کمی که ماتیاس به میکرد، راتشدید اخمهایش ای خنده صدای پرید باال ابروهایش

  .انداختم باال نمیدانم نشانه

  بیاورند را پیشین ملکه دستورداد نگهبانان به و زد بیخیالی به را خودش الیژا

 شدم کوبمیخ بودم ایستاده که ییجا الیژا صدای بودبا قبل از تر پریده رنگش نمیامد خوب حالش بنظر دویدم سمتش به الیزا آمدن با

  !وایسا هستی که همونجایی: الیژا

  !نیست خوب حالش اون:  گفتم او از تر بلند صدایی با

 دستش بانیتعص با زیاد صدای و سر زا الیژا اما کنند کمک ملکه به داشتند قصد و میکردن نگرانی ابراز کدام هر نیز بقیه حرفم این با

  ...شید خفه:  شدند پرت سالن ته به همه او دست خوردن تکان با داد تکان را

  رفتم عقب به قدم چند فقط بودم گرفته دری ضربه صورت به را دستانم که من اما

  .رفتم جلو سمت هب بنفس اعتماد با میایم بر او پس از دیدم وقتی بودند، برگشته هایم حس بنظر شدم زده ذوق خوشحال

  نمیشه چیزی همچین: الیژا بره اون بزاری بهتره: گفتم کرده آزاد را الیزا

  !دهید شکست ار او قدرتهایتان طریق از باید: گفت بالفاصله و شد عوض اش چهره حالت بزنم دیگر حرفی خواستم تا

 دستم روی دستی فتر خلسه به هایمان روح زمانیکه درست همینطور هم من کرد تمرکز به شروع داشت ضعفیکه تمام با ملکه

  !الیژا: کردم نگاه او به متعجب نشست

  هشد جذب او توسط الیزا و من قدرتهای تمام شدم متوجه امدم خودم به ،وقتی بود تله یک این پس  ترساند مرا ش شیطانی لبخند

  .ودب شده قوتم نقطه حاال میریخت بهم را تمرکزم همیشه که الالیی ،صدای نداشتم بر تالش از دست اما

  شدم پا سر دوباره میشد زنده که ای خاطره و صدا آن با

  : زد لبخندی من دیدن با بود ایستاده پدرم کنار و داشت ـل*بـغـ به نوزادی زیبا زنی ’که ای خاطره

 که کوچولویی داداش از اینم:  گفت تهگرف ـل*بـغـ پدرممرا رفتم تر جلو وقتی ، کنم معرفی نفر یه به رو تو میخوام اینجا بیا سیسیلیا

  باشه؟ چی اسمش داری دوست...میخواستی
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  !دی؟خون الالیی براش خوابیده؟ اون مامان: گفتم زن آن به رو کرده لمس را نوزاد کوچکمصورت دستان با

  بخوابی؟ تا بخونم توام واسه داری دوست اوهوم،: داد جواب

  : زدم لب بود شده خواب گرم چشمانم الالیی، همان خواندن به کرد شروع که دادم تکان را سرم

  !باشه جًِِی اسمش

  ’...ه ’جیکوب’ منظورش کنم فک:  گفت پدرم که کردن نگاه بهم آنها

 خیی آبی رنگ به ،چشمهایم مایست به سرپا بودم توانسته من و بود گرفته را وجودم تمام آبی حرارتی کردم باز را چشمانم وقتی

  .بود آمده در یکدست

  .بردم باال را دستانم و شده خیره میبارید خشم که الیژا چشمان به

 صدای با بدی شکست منو نمیتونی تو: گفت ش دورگه صدای همان با گرفتم او سمت به را میشد ساطع دستانم از که حرارتی

  !شدم کامل حاال من: داد ادامه بلندتری

  نباش مطمئن خیلی: زدم پوزخندی

 ارآو زیر از ، برداشتم قدم جلو به خوشحال شوند تخریب قصر های دیوار که شد باعث ضربه شدت و شده پرت عقب به ضربه اولین با

  بود شده پاره کامال اش سلطنتی لباسهای کشید بیرون را خودش

  خواستی خودت: گفتن با

 یدسف به ش آبی چشمان آمد در یخی رنگآبی به و بلندتر حالت همان به بود ایستاده صورت به که بلوندش موهای داد حالت تغییر

  شد سنگمرمر به تبدیل آبی طلسم مانند عجیب هم پوستش رنگ کرد تغییر دست یک

 ادایست ـل*بـغـ به دست قتیو کنم بینی پیش را حرکتش تا ماندم خیره او به گرفته نفس نزد قلبم ثانیه چند کردم حس او بادیدن

  دیگه کن شروع..یاال: گفتم انداخته نگاهی ساعتم به دقایقی بعد ایستادم حرکت بی ـل*بـغـ به دست او مانند هم من

  هن اوه  - کردم دنبال را نگاهش نگاهم با ، لبخند همان و زد اشاره من سر پشت به سر با 

 کردم حمله او به قدرت تمام با و دویدم سمتش به عصبی میشدند، آبی سنگهای به تبدیل داشتند انها
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 دماغم از میکرد برابری هایمانقدرت ، کرد دفاع خودش از لحظه چند بعد ولی نداد نشان العملی عکس ابتدا بود ناگهانی حرکتم چون

  !برگردان را برادرم...ییمیا بر  او پس از تو: رسید گوشم به ملکه صدای ناگهان بود، خون غرق هم او چشمان و شد جاری خون

 پرت دوباره الیژا حرکت یک اب و زدم رضایت روی از لبخندی شدند تبدیل آبی بالهای به دستانم ناگهان کردم حس را بیشتری قدرت

 را بدنش کل که ترکهایی جهمتو بودم ایستاده سرش باالی وقتی کردم پرواز بالفاصله میشد دیده سختی به که بود دور آنقدر شد

  .،شدم بود پوشانده

 لیو... بشی موفق نمیکردم فک:  نبینم را ترسناک لبخند آن نشد باعث هم بود زده بیرون دماغش و ،دهان چشمها از که خونهایی

  میزارم برات تقدیر نشانه به یادگاری یه رفتنم از قبل

 ، ردک دنبال را جادویی حرارت نآ چشمانم او رفتن حال از با همزمان شد خارج ان از رنگ آبی حرارتی و برد باال را دستانش از یکی

  ...نه نه نه اوه  -

 به بود وردها باال جلو سمت به را تانشدس از یکی و اوار زیر بدنش نصف که حالی در الیزا بوده، الیزا او هدف بود شده دیر ولی زدم بال

  .شد دچار آبی طلسم

  .ریخت یکی یکی هایم پر و گرفتم ـوش*غــ*آ در اورا

  .وردمخ شکست واقعا اینبار نم خوردم شکست کردند پیدا را خود راه دیگری از پس یکی اشکهایم انداختم پایین را سرم ناراحتی با

 می دیفریا حالیکه در ناراحتی با بود آور درد وضعیت این در میکردند کمک من به کسانیکه ی همه دیدن آوردم باال را سرم دوباره

  زدم زمین به وجود تمام با کرده مشت را دستانم  زدم

  .رسید گوشم به نگهاس  خوردن ترک صدای رفت باال زمین از آبی خاک گرد و خورد تکان چیز همه زمین به دستانم برخورد با

 تبدیل مدست برخورد از قبل اما کردم نزدیک او به را دستم پشیمان و نگران خورده ترک بدنش تمام دیدم افتاد ملکه به نگاهم وقتی

  ...شد خاک به

  زدم داد بلندی صدای با بودم کرده چه من

  !کردم چیکار من  -

  گرفتم جان دوباره بقیه دیدن با ولی ، نیست دیگر بود امیدی حاال تا اگر
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  .بود خاک انهمچن او اما کردم نگاه ملکه خاک به ،خوشحال شدند زنده گرفته جان دوباره خاک از یک به یک آنها

  الیژا؟...خوبه حالت سیسی: آمد سمتم به عجله با روسان

 را سرش ریخت ها ترک مامت که دقایقی از ،بعد آمد چشم به او پوست و ریختند یکی یکی ترکها رفتم او سمت به نامش شنیدن با

  !هستی؟ کی تو ؟ شده چه: پرسید و داد تکان

 دتخو کم کم افتاده یادیز اتفاقای الیژا: گفت آرامی به سونار من عوض دهم نشان باید العملی عکس چه نمیدانستم نزدم حرفی

  !میفهمی

 *** 

  .بودند عزادار ملکه رای،ب باشند خوشحال طلسم آخرین رفتن بین از برای اینکه جای جنگل تمام ؛ گذشته قضیه آن از روز سه

  .کردم قبول هم من کنم شرکت ملکه مراسم در رفتنم از قبل بود خواسته من از الیژا، یعنی پادشاه

 آبی رنگ به موهایم از ارهاییت اتفاق آن از بعد ، بستم اسبی دم همیشه مانند را بلندم مشکی موهای و پوشیدم مشکی سراسر لباس

  .دادم رارق آن در را منیسا کتاب برداشته را م پشتی کوله همینطور، هم چشمم از هایی رگه و بودند آمده در

 ی همحوط جنگل وسط بود ازسازیب حال در هنوز ،قصر شدند همراه من با حرف بدون دیدنم بودند،با من منتظر در دم رانا و ماتیاس 

  .شد برپا همانجا هم مراسم که  داشت بزرگی

 می چشم به را یادیز شباهتی شک بدون بود شده ساخته تابوتش نبودن خالی برای که ای شیشه مجسمه شدم خیره تابوتش به

  .آورد

  :کرد شروع و انداخت من به نگاهی الیژا بود، حرکت در غبار مانند ای شیشه مجسمه داخل ملکه خاک

 نجات را نگلج توانست ما ی همه قاداعت ،برخالف من خواهر...الیزا ، بیاوریم بجا را ملکه خاکسپاری مراسم تا ایم شده جمع اینجا ما

 به و اکیمخ از همه زیرا یسپاریمم خاک به اورا... ماند خواهد یادها در همیشه و است قهرمانان بزرگترین از یکی شک بدون او...دهد

  !برمیگردیم خاک

 لیژاا به متاثر آنها داشتند حضور مراسم در هم مردمش و ماهینی حتی بودند شده جمع حیوانات ی همه ، بدهد ادامه نتوانست دیگر

  .بود شده دیر دیگر ولی بودند پشیمان میگفتند قبال که حرفهایی از همه ماندند، خیره
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 را سفید رکیدا گل و رفته مجسمه متس به داشتند را خاکسپاری قصد زمانیکه درست کرد، همدردی ابراز او با و ایستاد الیژا کنار سونار

 جنگل نتوای اهمزادتومیتونهتنه که کاری کردی رادرمان توبیماری واینکه:_’شد تداعی برایم خاطرات حین همین در دادم دستش به

  ردم،میک امتحان باید اما خیر یا دارد ای فایده نمیدانستم آمد در صدا به ذهنم در جرقه’ !بده انجام

 گذاشتم؛ مجسمه روی رددا قرار قلب که قسمتی روی آهسته را ،دستم نمیزد حرفی هیچکس ولی بودند خیره من به تعجب با همه

  .گرفتم سر از را تمرکز و بسته را چشمانم

 این شد آبی ازحرارت پر اج همه لحظاتی از بعد. کردم حس هم بسته چشمان با ،را رفت دستهایم سمت به بدنم از که آبی حرارت

  ...سپس و آمد در پوست رنگ به کم کم شیشه بود، ارکید و پیچک زیبای گلهای شکل به حرارت

  .گرفت شکل بزرگ کمانی رنگین کشید که عمیقی نفس با ، شد زنده دوباره ملکه

  کردم ـل*بـغـ را او ذوق از

  !ای زنده خوشحالم  -

  !همینطور هم من:  زد لبخندی ملکه

  .کردند شادمانی به شروع آمده در شوک از بقیه ملکه صدای با

  میبرد زبینا مرا شک بدون وجدان عذاب حس:  کرد ـل*بـغـ محکم را خواهرش و آمد ما سمت به خوشحالی با الیژا

  .شد آزادی جشن به تبدیل عزاداری مراسم زد، لبخند فقط جواب در الیزا ولی

 *** 

 یامم کردی فک بهم موقع هر نکن ریهگ - کرده عادت ما به مدت این در خودش قول به بود ناراحت ماتیاس افتادیم راه رانا همراه

  سراغت

  !میشم راحت ت شر از همیشه برای دارم باالخره شوقه اشکای اینا ؟ گرفته شوخیت: ماتیاس

  میگی راست تو آره: زدم چشمکی

  .شد همراه من با دوباره دقایقی بعد رانا رفتم بیرون خانه از زودتر

  !ملکه پیش برم سر یه میخوام رفتنم از قبل-



 

 
 

110 

  
  آبیطلسم 
 Aramis.H 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

  نیست ملکه دیگه اونکه: رانا

  کردم عادت اینطور من ولی میدونم-

 تمام بلکه سالن تنها نه: لیزاا بود شده باشکوه قصر یک به تبدیل تجمالتی غیر قصر آن از حاال بود شده قبل از زیباتر قصر سالن

  !شده باشکوه قصر

  اومدی نشدم متوجه...بخونی ذهنمو نیست نیازی: زدم لبخندی

  !ای نشده متوجه این برای شاید ضمن در...میکنی فکر بلند تو خوانم نمی را ذهنت من: الیزا

  .زد موزیانه لبخندی و کرد اشاره بود الیزا و الیژا از نقاشی که بزرگی تابلوی به

  ..شاید: زدم چشمکی سپس ، دادم تکان را سرم و خندیدم

  چی؟: مپرسید متعجب دارم ای خواسته تو از رفتنت از قبل سیسیلیا،: شد روح بی دوباره ملکه چهره ناگهان

  ازدواجید؟ گیر هنوز شما...بیخیال: رانا کنی ازدواج الیژا با میخواهم:  شد جدی اش چهره

  .شدند خیره نم به لبخند با الیزا و تعجب با رانا باشه: گفتم ناگهانی خیلی ولی انداختم گذرا نگاهی رانا به

 *** 

 روح شدن کامل رایب قبال زیرا چرا؛ انستمنمید هم من بماند خودمان ،بین کنیم ازدواج باهم ما تا خواسته او از الیزا چرا نمیدانست الیژا

  ...حاال ولی میکردم ازدواج او با باید الیژا

  شد اتاق وارد انکن جیغ جیغ خوشحالی با رانا بودم ایستاده شده، سنگکاری کامال که سفید عروس لباس با آینه جلوی

  !سلفی بیا...آمیز اسرار جنگل تو اینجا اونم میشی عروس داری تو نمیشه باورم وای: رانا

  زدم دوربین به رو مصنوعی لبخند

  !جنگله از بیرون به حواسم هنوز من بسه  -

  کنی فکر بهش که بیرونه اون یعنیکی بیخیال: رانا

  !بریم بهتره:  زد لبخندی شد وارد تجملی و زیبا لباسهایی با هم الیزا که انداختم باال شانه
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  نمیدونم: گفتم لب زیر چجوریه؟ اینجا های ازدواج مراسم بنظرت: گفت وار زمزمه گوشم زیر رانا میداشتم بر قدم وقتی

  !بخورید و کاسه یه تو بندازین هاتونو خون باید شاید وای: رانا

  .نیست چیزی چنین مطمئنا اما شد چندشم حرفش این با

 از هم همینطور کردن دنز قدم و پرواز به شروع شده کاری گل مسیر در من از قبل کوچکی های پری شدیم جنگل قلب وارد وقتی

  .میرختند گل سبدهایشان

  میکوبید شدید قلبم دقایقی برای شد کشیده الیژا سمت نگاهم بود عادی که اینجا تا

  !نمیتونم من: برگشتم گرفته را دامنم هول با ناگهان

  !شدی زدگی هیجان دچار االن تو نه:کرد آرام دوباره مرا و خندید رانا 

 یگاهجا تا مرا پدر عنوان هب او گرفت را دستم آمده سونار ایستاد، الیژا کنار الیزا نشست موجودات تمام روی یک به یک نگاهم

  کرد همراهی

 امروز، است خانه ما ی همه ایبر جنگل این: کرد شروع هیچمعطلی بدون و ایستاد میکرد اجرا را ها مراسم همیشه که پیر شامپانزه

  ...جنگل قهرمان و پادشاه ، جوان دو ازدواج مراسم تا ایم شده جمع است جنگل قلب که مکان این در

 باشید مه برای مناسب همسری یدمیخور سوگند شما اکنون...بیاوریم بجا را: داد ادامه لبخند با که زدم لبخند هم من خندیدند همه

  یستن هم نرمال ازدواج راسمم یک مانند ولی نبود عادی غیر زیاد خب سرزمین؟ این برای شایسته ای ملکه و پادشاه هم ،همینطور

  !بود م دید مانع دسفی مه گرفت فرا را جا همه مهیب صدایی شد خارج دهانم از که ای کلمه اخرین با کردیم یاد سوگند

 ای هالعاد فوق و زیبا انهاییانس همه دیدم گرداندم روی سرزمین اهالی سمت به وقتی سپس کردم نگاه الیژا به رفت بین از که مه

  .گردنهایشان در شش اب مانند چیزی ها بعضی و داشتند بال ها بعضی اند شده

  : گفت که دمکر نگاه الیژا به دوباره بودند خیره ما به لبخند با بقیه و سونار افتاده اتفاقی چه نمیدانستم

  !سیسیلیا قهرمانی یک تو

  ممکنه؟ چطور اما-
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  ماتیاس؟  - تونستی تو سیسی،: گفت و آمد سمتم به تیره پوستی با جذاب پسری

  .کرد تائید سرش دادن تکان با بود ماتیاس شبیه کامال صدایش

  بدهکارین توضیح یه من به شما گفتم بود خیره مردمش به خوشحال که الیزا به رو

 هک شدند مرتکب را گناهی ما اجداد بود شده نفرین دچار قدیم زمانهای در جنگل این که است این حقیقت: گفت لبخند با الیژا

  داری؟ یاد به را قدیمی کتیبه ، شد هم ما دامنگیر

 تو میکند، باطل را نفرین این شود همتوج اینکه بدون شخصی بود نوشته ما اجداد از یکی کتیبه آن در: داد ادامه که دادم تکان را سرم

  !هستی شخص آن

  !ننوشته: رانا بود؟ چی گناهشون-

 ودب ارکید گل صورت به جنگل کلی نمای پوشاندن،  را آسمان سرتاسر زیبا و بزرگ هایی کمان رنگین که رفتم رانا به ای غره چشم

  !سونار خالکوبی طرح همان

  !مانیم می مه کنار همیشه برای نوقتآ کند ابدی را تو میتواند که چیزیست همان این: داد دستم به را لیوانی و گرفته را دستانم الیژا

  !نه  - ، نمیخواستم را این من شد گرد چشمانم

  ...اما: زد لب متعجب

 ریبزا باید حاال کردم رو میکردم دبای که کاری من  - داشت من کردن متقاعد بر سعی الیزا کردم راترک مراسم حرفی هیچ بدون

  !برم

  همینطور منم: گفتم آرام ولی کردم سکوت شده تو دلباخته الیژا اما شوم تو مانع نمیتوانم: الیزا

 *** 

 به اورا تدس ماتیاس شدم متوجه لیو شوم رد مرز از داشتم قصد افتاد رانا به چشمم تا بود ایستاده مرز کنار امید کورسویی با الیژا

  !رانا اما  - برگردم نمیتونم من: شرمندگی رانابا دارد دست

  !داشت حق او کشیدم عمیق نفسی

 *** 
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 گرفتم، ار تصمیمم من اما یخواندم فرا مرا که را پادشاه صدای ،همینطور میشنیدم را الالیی صدای هم هنوز خانه به برگشتن از بعد

 ابستهو زود خیلی که  زبان نشیری پسری ببینم را کوچکم برادر توانستم باالخره برسد،من پایان به عمرم و شده پیر بودم منتظر

  .اوشدم

 ولوهایدوق آن نمیدانم دنددوقلوش فرزندی صاحب و ازدواجکرد هم برادرم مدتی شد،بعد خوشحال جًِِی ازدیدن سونار انتظارم طبق

 .بود خواهند خوبی ادم پدرشان مانند شک بدون اما خیر یا هستند همزاد یک هم زیبا
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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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