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 خالصه اثر: 

  کن یمتولد شد و پا به جهان گذاشت؛ ول  یآغاز شد که نوزاد  یاز آن زمان  زیهمه چ

. در شب ازدواج پرنسس کالرا،  شودیجلوتر از آن زمان شروع م  ار یداستان بس

پادشاه  یاتفاق تمام  که  ه  یافتاد  و  برد  فرو  اندوه  و  غم  در  انتظار    چیرا  کس 

تازه    کیمرموز به شهر باشد.    رد تازه وا  ک یسر    ری آن اتفاقات، ز   ینداشت که تمام

به    ی است که زمان  ی و در واقع همان کس  ست یتازه وارد ن  وجه چیکه به ه  ی وارد

رنگش آمده تا    یو آب   اهیس  ی ها! حال، او با شعلهشدیبرگزار م  زه یخاطر سرش جا 

و    ق یآن حقا  یحافظه پنهان شده و چه کس  واریپشت د  یزی آشکار کند که چه چ

اند! سرانجام،  وقت وجود نداشته چیه  ا یبرده که گو ن یاز ب یاونهها را به گخاطره

همه   الیخ یرا باز کرد و ب یاورق تازه  یزندگ   ها،یشورش   یشدن سر و کله دایبا پ

 از جنس سلطنت صورت گرفت!   یایتاج و تخت شروع شد و باز  ه یمبارزه عل ز،یچ
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 :مقدمه

 را سکوت

 ام کرده ساز

 ام دلم را روبه تو باز کرده یهاچه یدر

 یی آشنا یهاشهیرا در پشت ب ادتی

 ام کرده ناز

 ام دلت پرواز کرده یایبه در رو

 عشق را نیا من

 ام که آغاز کرده هاست سال

 

 

 

 

 

 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 7 

 )کالرا( 

توسط آب خنک، حس    م یها. نوازش دست دمیبه داخل حوض کش  یدست

زندگ هد   یسر  لبخند  ی ه یرا  کرد.  ز  م یهال*ب  یوجودم  داد.    نتیرا 

باال گرفتم. به باد اجازه دادم   هم نشاندم و سرم را یرا بر رو  میهاپلک

 دهد. اد ی دنیبلوندم رقص یکه به موها

گذاشته بودم،   می پا  یرا که رو  یآوردم و پر  رونیخود را از آب ب  دست 

 به دست گرفتم. 

بود، باز کردم و افکارم را    یکاه  یاز کاغذها   افتهی  لی را که تشک  دفترم

 . ختمیکاغذ ر یرو

. در طول  گردهیبرم   روالندیم  یرهیامروز، پدر از سفر سه روزش به جز  "

خ  نیا جا  ب  یلیسه روز، همه  بود و من  اتاقم    ایاوقات    شتریساکت  تو 

از سپاطیح  ایبودم،   امروز  تو  دهی.  و    اهویقصر ه  یدم  بود  پا شده  به 

. من  دنیدیبرگشتن پدرم تدارکات م  ی و محافظ ها برا  هامهیند  یهمه

شد، از همون موقع    جاد یقصر ا  یکه تو   ییهم به خاطر سر و صدا  دمخو

 ."شدم داریب

  یمه ی. همان موقع بود که نددمیکش  قیعم  یرا رها کرده و نفس  نوشتن

  ترک یرفته و رفته نزد  یچشم انداز نگاهم شد. ام  ،یام    یعن ی  ام،یشخص

نزدم رس به  باألخره  پ دیشد و  از  آب  راهنی.  که    یآسمان  یبلند  رنگش، 

واسطه   نیکرد. بد  ی میبود، گرفته و تعظ  هامهیند  یبرا  ی لباس مخصوص
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ساختند. پس از    شیهاشانه  یبر رو  ی رنگش، آبشار  ی ا بلند قهوه  یموها

 و گفت:  ستادیصاف ا م،یتعظ

 .دنیپرنسس کالرا، پدرتون رس -

خوشحال  میهاحرف، چشم  نیا  دنیشن   با فرط  لبخند   یاز  و  گرد شدند 

حوض بلند شده و دفتر و پرم را    یانم را آراسته کرد. از لبه لب   یقیعم

پ   یسپردم. سپس در حال  یبه دست ام رنگم که   یزرشک  راهنیکه از 

 داد،یشده با رنگ زرد بود و مرا مثل آسمان درحال غروب جلوه م  ب یترک

که لباس    یمحافظان  نی. از بدمیمقابل قصر دو  اطیبه سمت ح  ،گرفته بودم

درون    ینتیو درختان ز  گذشتمیبودند، م  دهیرنگ پوش  اهیمخصوص س

و    ی صورت  یو حت  یآب  یبنفش رنگ، برخ  یهاشکوفه   یباغچه را که برخ

مقابل قصر، پا به    اطیبه ح  دنی. با رسگذاشتمیزرد داشتند، پشت سر م

 نیمملو از چمن بودند، گذاشتم. از هم  شیهاکنارهکه    یایسنگ  یمحوطه 

  یباز شد و کالسکه  اط یح  ی رنگ قصر در انتها  دیسف  یکه دروازه  دمیجا د

  د یدرخشیم  ید یشد. کالسکه چون خورش  اطیرنگ وارد ح  ییطال  یسلطنت

  ی حک شده بود. مرد  شیهمان نشان اژدها، بر رو  یعن ی  ،یو نشان سلطنت

پدرم گشود.    یآمد و در را برا   نییپا  گاهشیجا  از  راند،یکه کالسکه را م

قفل شدند. کت بلند و شلوار    شی شدن پدرم، چشمانم بر رو  اده یبا پ

خز دارش    یا تنش بودند و شنل قهوه  ی چرم و چسبانش، برازنده  اهیس

  ی . لبخند کردیرا جارو م  نیپشت سرش زم  د،یرسیم  شیکه تا ساق پا

به سرعت دو و  و    دنمیزدم  ج   یلیس  نیب  ازافزوده  برا  ت،یمعاز   ی که 
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خوش آمد گفتن به پدرم آمده بودند و جز کارکنان قصر بودند، عبور  

 کردم.

در   یرا در آغوش پدرم انداختم و شور و شوق درون وجودم، حت  خود

 آشکار بود.  میلحن صدا

 . ی . خوش اومدنمت یبیخوشحالم که م یلیپدر! خ -

 کرد.  ادجیا  یاش، دور کمرم حصار و مردانه  یقو  یهابا دست  پدرم

 خوشحالم. دنتیسالم پرنسسم. منم از د -

به سمت قصر    یاو جدا شدم و درحال  از او را  که از دستش گرفته و 

 گفتم:  دم،یکشیم

چطور بود،    رهیاون جز  کهنیا  ،یکن   فیرو برام تعر  زیهمه چ  دیپدر، با  -

 بودن.  یجا ساختن، چطور که مردم اون یو اماکن   شیدنید یجاها

ا  دستش و  کردم  رها  چشمستادم ی را  در  و  برگشتم  سمتش  به    ی ها . 

  ی شدم. با ل*ب و لوچه  رهیبودند، خ  شیرنگش، که همرنگ موها  یا قهوه

 گفتم:  یمصنوع  یو اخم زانیآو

قصر تنها    یسه روز رو تو  نیا  ؟یاصالً چرا من رو هم با خودت نبرد   -

 هم رفتن.  مسیو ج ت یکه مارگار یدونیممونده بودم. 

 کرد. شیهاخنده را مهمان ل*ب پدرم

 .حیتفر یجا، نه براکار رفته بودم اون یکالرا، برا -
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و به سمت قصر حرکت کردم،    دمی توجه به حرفش، راهم را کش  بدون

 .آمدیمن م یالبته بماند که پدرم شانه به شانه 

 جا آوردم. برات از اون ی زیچ هی یول -

اش  رنگم را محو چهره  یآب   یهابچگانه چرخاندم و چشم  یجانیرا با ه  سرم

 کردم.

 ! ؟یچ -

 . ین یبیخودت م د،یهر موقع به قصر رس -

 نشست.  م یابروها یبر رو  یاز سر کنجکاو  یاخم

 ه؟یپدر، منظورت چ -

 . ین یبیم د،یگفتم که هر موقع رس -

رنگ قصر که   دیو قبل از من، از در بزرگ سفرا گفت و پا تند کرد    نیا

عبور کرد. من   کردند،یمبودند و در را باز    ستادهیدو نگهبان مقابلش ا

 پدرم ماندم.  یهی هد یدر خمار زین

  ی وارهایسالن گرد با د  کیبعد، به دنبال پدر وارد قصر شدم.    یلحظات

اژدها  یکرم عکس  آن،  راست  و  چپ  در سمت  که  رنگ  یرنگ   ی قرمز 

آنان    یرو  یوسط سالن که فرش قرمز  یمرمر  یهاشده بود. از پله  ینقاش

پهن شده بود، به باال رفتم. بعد از پشت سر گذاشتن حدود چهار طبقه، 

پله با  طبقه  هاسفرم  مستط  یدر  سالن  وارد  شد.  تمام  شکل    لیپنجم 

د  یبزرگ توسط  سالن  کرم  ییوارهایشدم.  رنگ  ها  یبه  خط  نازک   یکه 
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سالن،   یانتها   یها خود داشتند، احاطه شده بود. پنجره  یرورنگ    ییطال

دوازده    یغذاخور  زیم  کیشده بودند و    ده یپوش  یقرمز رنگ  ی هابا پرده

آب  ز یم  ی. روخوردینفره، وسط سالن به چشم م   ی ها با گل  ی دو گلدان 

  جاد یا  ییبایز  یهارمون   ،یو آب  یرنگ نارنج  ب یقرار داشت و ترک  ینارنج

و    ی غذاخور  سی و. دو سرکردیم انواع قاشق  و  که شامل چند بشقاب 

شده   دهیچ  یچنگال و چاقو بودند، مخصوص من و پدرم مقابل دوتا صندل

 بودند. 

  ی هاگرفتم. پدرم آرنج  یگام برداشتم و در کنار پدرم جا  زیسمت م  به

 اش گرفته بود. چانه ریگذاشته و دستانش را ز زیم ی خود را رو

د  ی کی  هامه یند از  رو  یگریپس  بر  و  آورده  را  غذاها    زیم  ی ظرف 

کنجکاوگذاشتندیم نگاه  ش  ی .  با  انداختم.    طنتیهمراه  پدرم  به 

 شد؟یاما مگر م  ست یآورده بود، چ میکه برا یاه یبدانم هد خواستمیم

که   یخم کردم. درحال  یام قرار دادم و سرم را کمچانه  ریدستم را ز  کی

 پدرم چشم دوختم.  به کردم،یم یبا چنگال باز

 ؟ هیچ یکه آورد یاهیپدر، هد -

لبش جا گرفت. نگاهم    یگوشه   یعشوه بود، لبخند  یخاطر لحنم که حاو  به

 کرد و گفت: 

شاهدخت    کی  ی همه عجول بودن برا   نی. ایصبور باش  ریبگ  اد ی کالرا،    -

 . ست یبرازنده ن
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ن  یجد   شیصدا  لحن مرا  و  ش  زیبود  از  تا  کرد  دست    میهاطنت ی وادار 

طور که از من انتظار  و صاف نشستم، آن  دمیکش  یقی بردارم. نفس عم

لبخندرفت یم پدرم  م  ی.  نشان  که  انجام   دادیزد  را  درست  کار  حال، 

از غذا   یتمام شد، انواع مختلف  زیم   یغذاها بر رو  دنیچ  ی ام. وقتداده

م  ما به    ز یم  یرو شرزدندیچشمک  پدرم  با  خود  .  ناهار  خوردن  به  وع 

غذا  نیچرا که حرف زدن در ب کرد؛یم یحکمران طی. سکوت در محمیکرد

  ح یخوردن غذا در سکوت را ترج  زیمن خود ن  ن،ینبود. عالوه بر ا  ستهیشا

غذا بدهم. واقعاً که    ذیحواسم را به طعم لذ  توانستم یم   رایز  دادم؛یم

 است!  یعال  اری مان بسیدستپخت آشپزها

پدر   اورند،یدسر را ب  هامهیند  میکه منتظر بود  یاز اتمام غذا، درحال  پس

  کرد، یکه دستانش را با دستمال پاک م  یبه من انداخت و درحال  ینگاه

 گفت:

 ؟ ی کار کرد یسه روز رو چ نیخب کالرا، تو بگو، ا -

 نشان دادم. الیخیم گذاشتم و خود را باچانه ریرا ز دستم

هم   یسر  هی  روزیکتابخونه مشغول مطالعه بودم و د  یاوقات تو  شتریب  -

 به شهر زدم. 

قفل    زیم  ی دستمال را کنار بشقابش گذاشت و دستانش را بر رو  پدر

 هم کرد. 

 چه خبر؟ -
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 را باال دادم.  می ابرو یتا کی

 ؟ یچه خبر از چ -

  ی که وقت نکردم به شهر سر بزنم. همه چ  شهیم  یااز شهر. دو هفته  -

 رو به راهه؟

 تکان دادم.  یسر

 بله؛ رو به راهه. -

  ره یپنجم شد و به نزدمان آمد. خ  یوارد طبقه  یحرفم، محافظ  نیپس ا  در

که کت    یکرد و سپس درحال  میماندم. تعظ  اهشیس  ی به قدبلند و موها 

دکمه   ینظام  اهیس که  را  ها  یهاتنش  خط  و  آست  یقرمز  در    نشیقرمز 

 گفت:  کرد،یداشت، مرتب م

 .دنیپادشاه کالرکسون، جناب مارکوس رس -

 شد.  رایپذ شی هال*ب یرا رو ی ق یلبخند عم پدرم

 . م یمنتظرش بود -

 .دیحرف، نگاهش به سمت من لغز نیاز ا پس

 . م یبر ایکالرا، ب -

و    ست؟یک  گریانم نشست. مارکوس دابرو  یرو   یاز کنجکاو  یحاک  یاخم

سر راهمان    یهانزده و به دنبال پدرم از پله  یحرف  م؟ یایب  دیمن کجا با

پا پله میرفت  نییبه  با    ی ایمرمر  یها.  ز  کیکه  قرمز  داده    نت یفرش 
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شدم.    ره یبه او خ  رفتم،یکه پشت سر پدرم راه م  طور نیاند. همشده

اش بود،  قدرت و اراده  انگریراه رفتنش که نما  ی وهی و ش  دش قامت بلن 

ه نم  یانندهی ب  چیاز چشم  ط ماندیپنهان  در  زندگ  ستی ب  ی.   ام،یسال 

مشکالتش را به رخم   گاهچی. هامدهیمحکم و سربلند د  شهیپدرم را هم

از مادرم،    یایادگاریمسائل نکند. من به عنوان    ریتا ما را درگ  دینکش

 بودم.  اشیزندگ خصش نیزتریعز

  گرانینسبت به د  یول  کرد،یمهربان رفتار م  یلینسبت به من خ  شهیهم

آمدم. پدرم   رونیاز فکر ب  ،یبه در خروج  دنیخشک و سرد بود. با رس

  ی بر رو  ی کردند. وقت  میدر تعظ  یدر را باز کرد. با خروج ما، نگهبانان  جلو

ا   یجلو  یسکو نظار  ستادمیدر  چشمانم  کردم،  نگاه  مقابل  به  گر  و  ه 

برا  یاصحنه که  ه  رقابلیغ  میشدند  بود.  بر    جان،یباور  در  را  وجودم 

  ز ین  یبیگرفت و چشمانم نه تنها از تعجب گرد شدند، بلکه درخشش عج

لبانم را آراسته کرد و من همچنان    ی قیگشت. لبخند عم  دایدرونشان هو

 . بردمیبه سر م ی در ناباور

ح  وس یمارو ن  کی مارو ن  اط یدر  داشت.  و    یهاپرنده  ها وسی قرار  بزرگ 

پ  که   ی ادارند. پرنده  یمختلف  یهاهستند که هر کدام رنگ  یکر یغول 

دور گردنش    یرنگ  ی اقهوه  ی هاداشت و لکه   ی بود، رنگ آب  اطیاکنون در ح

م چشم  بالخوردیبه  سر   اما    ز ین  شیها.  بودند.  درآمده  سبز  رنگ  به 

هاست! کنجکاو بودم که پدرم  پرنده  نیبودن ا  ابیجالب ماجرا، کم  ینکته 

 کرده.  دایپ   یزیچ نیاز کجا چن 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 15 

 : دمیو پرس دمیپدرم چرخ روبه

 .شنیم  دا یکم پ   ی لیخ  هانیا  ؟یکرد  دایرو از کجا پ   وسی مارو ن  کیپدر،    -

دستانش    کرد،یطور که به جلو نگاه متوأم با غرور زد. همان  ی لبخند  پدرم

 را در پشتش قفل هم کرد و گفت: 

به چشمم خورد. به کمک جناب مارکوس که   یکی  روالندیم  یرهیو جزت  -

 آوردم.  جانیهستن، به ا یاغول آسا حرفه  یهاتو سوار شدن به پرنده

 االن مال منه؟!  نیا -

که مارکوس نام داشت، رفت. با همان    ی تکان داد و به سمت مرد   یسر

به    شد،یکه رفته رفته به شدت آن افزوده م  یجانی لبخند مذکور و ه

به شلوار    ینگاه  م،یدیبه نزد مارکوس رس  ی دنبال او به راه افتادم. وقت

تا ساق پا که   ید یانداختم که آنان را با کت بلند سف دشیسف راهنیو پ

پوشانده بود. قدبلند بود و    شد،یم   هدیآن د  ی  جا  ی در جا  یی طال  ی خط ها

طر  یابهت در  با    ستادنشیا  یقهیکه  گرفت.  را  چشمم  داشت،  وجود 

تعظ  کینزد ما،  ا  میشدن  صاف  سپس  قهوه  ستادیکرد.  چشمان    ی او 

 بلندش بودند، معطوف ما کرد.  یرنگش را که همرنگ موها

الم  و س  حیسفارشتون صح  د،ین یبیطور که مپادشاه کالرکسون، همون  -

 . دیبه مقصد رس

خوشم    زد،یموج م  شیکه در صدا  یبر ل*ب داشت و از احترام  یلبخند

 زدم.  یآمد و لبخند
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خوشش اومد، مگه    نیممنونم. دخترم حتما از ا  یلیجناب مارکوس، خ  -

 نه کالرا؟

  د یی تأ یحرفش، سرش را به سمتم چرخاند. به نشانه  نیدر پس ا پدرم

لبخند پدر  دادم.  تکان  را  سرم  آن     یحرفش،  از  را  نگاهش  باز  و  زد 

 مارکوس کرد. 

ند  - هدر  رو  وقت  پس،  همونم یخب  مارکوس،  جناب  قبال  .  که  طور 

 شماست.  یمذاکره شده، آموزش پرواز کالرا بر عهده

 ما ادامه داد:  یخطاب به هر دو پدرم

 !دیموفق و سربلند باش -

سمت    نیا به  او،  رفتن  از  پس  برگشت.  قصر  درون  به  و  گفته  را 

لمس    وسیمارو ن کردم.  نوازشش  و  نهاده  گردنش  بر  را  دستم  رفتم. 

حس لطافت داشتند.    شینرم گردنش واقعاً لذت بخش بود! موها  یموها

مارکوس، چشمانم    یکه با صدا  دمی کش  یقیچشمانم را بسته و نفس عم

 از شدند.ب

 د؟ یشیپرنسس، چرا سوارش نم -

خود انداختم. وقت سوار شدن   وسیبه او و سپس به مارون  ینگاه  ابتدا

.  م یکار برآ  ن یا  یکه از عهده  دوارمی غول آسا است و ام  ی پرنده  نیبه ا

و    د یتپیدستپاچه بودم. قلبم تند تند م  ی داشتم و اندک  ی ادیز  جانیه

 کنم.  یر یلبم جلوگ ی از لبخند رو توانستمینم
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پرنده    از به  مارکوس  افتادم.  راه  به  کمرش  سمت  به  گردنش  سمت 

بنش که  کرد  من ندیاشاره  و  شد  کمتر  ارتفاعش  پرنده،  نشستن  با   .

  ی موها   ی که دستانم را بر رو  یآن سوار شوم. درحال  ی توانستم بر رو

 گفتم:  ییرسا یرنگ و نرمش گذاشته بودم، با صدا یآب

 کار کنم؟  یچ دیحاال با -

کرد به راه رفتن در جهت مخالف و دور شدن از ما. در همان حالت    شروع

 که پشتش به ما بود، گفت: 

نقاط   نیاوج تر ی آزاد معروفن. تو  ی هابه پرنده اب،یکم ی هاپرنده  نیا -

گرم و سرد؛ همه رو    ی و آزادن. باد و بارون، هوا   کننیآسمون پرواز م

م سر  تو  ذارنیپشت  پادشاه  ی و  پادشاه،    ک یو    کننیم  یآسمون 

رو دست کس  وقت چیه پا  ترف یکه ازش ضع  یافسارش  باشه   ترنییو 

 ؟ درسته ده،ینم

حرف  با به  سع  شیهادقت  و  بودم  سپرده    یهمه  کردمیم   یگوش 

حافظه   شیهاحرف  به  فرد    یرا  که  چند  هر  بسپارم،  خود  مدت  بلند 

به هوا و سر  فاصلهستمی ن  ییفراموشکار  مارکوس در  ما    ینیمع  ی.  از 

 .دیپاش میبه رو ی و به سمتمان برگشت. لبخند  ستادیا

نت  - ا  ی برا  جه،یدر  با  کن   دیبا  ها،وونیح  نیپرواز  ثابت  که   ن یبهشون 

 . نیپرواز تو آسمون رو دار ی و اراده نیتریازشون قو

 تکان خوردم.  زیخورد که همراه با آن، من ن ی تکان پرنده



 
 

www.cafewriters.xyz Page 18 

 کار رو انجام بدم؟   نیا دیبا یچطور -

 شد. ترقی مارکوس عم لبخند

 !نیگوشش زمزمه کن  ی تو -

 تعجبم بودند.  انگریکه باال رفتند، نما ابروانم

 ؟ی زمزمه کنم؟! چ -

 شانه باال انداخت.  ی خونسرد با

 پرنسس.  نیکه دوست دار یزیهر چ -

شدم. در    رهیکمر پرنده خ  یلبم را به دندان گرفتم. به موها  یگوشه 

مناسب  کلمات  دنبال  گوشش    ی ذهنم  درون  مارکوس  قول  به  تا  گشتم 

. به سمت گردنش خم شدم  دیبه ذهنم رس  یزیزمزمه کنم که ناگهان چ

 دم گوشش زمزمه کردم:  یآرام و مطمئن  یو با صدا

م  - رو  معن   سیگرَت  ذارمیاسمت  به  باش  ی )  آزاد  تا  هفت    ی آزاد(  و 

! تا  میشینه، با هم آزاد م  ییباشه به تنها  ادتیاما    ،یآسمون رو فتح کن

هات رو در  طعم پرواز رو بچشم، پس بال  خوامیابد من رو آزاد کن. م

 بذار. ارمیاخت

که در ذهنم نقش بسته بودند، تمام شدند، صاف نشستم   یکلمات یوقت

ام اهم را معطوف مارکوس کردم. ارتفاع موجب شده بود که فاصلهو نگ

 .دیآ اریبا او، در نظرم بس
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 سوارش بشم؟  تونمیکه م دیاالن فهم نیکن یجناب مارکوس، فکر م -

 اش را باال آورد. اشاره انگشت 

 هست.  دنشیفهم ی راه برا کیتنها  -

او و هم    یکرد. باد، هم موها  گرشیرا در پشتش قفل دست د  دستش

  تر کی. آرام آرام قدم برداشت و به ما نزدخت یریمرا به هم م  یموها

 هنگام گفت:  نیشد. در ا

 جواب سؤالتون رو بهمون بده.  دیآسمون شا یپرواز کوچولو تو هی -

پروازم    نیشد. پرواز؟ آن هم اول  میهانثار ل*ب  اقیاشت   یاز رو   یلبخند

گرَت ن  س؟ یبا  همشدیمباورم  من  در    شهی .  گرفتن  اوج  و  پرواز  عاشق 

از م  نیا  توانستم یآسمان بودم و حاال م انجام دهم. قلبم    زان یکار را 

 !دیرسیم زیبه گوشم ن ی حت شیکه صدا دی تپیچنان م جانیه

 ! ست ین یزیات، کم چبه خواسته دنیپرواز در آسمان و رس باألخره

 . میخب پس شروع کن  -

 نامناسب هستن؟   کمیپرواز    یهاتون برالباس  نیکن یپرنسس، فکر نم   -

پ   سرم به  و  کرده  خم  خنده  راهنمیرا  تک  کردم.  چ  یانگاه    ز یکردم. 

به   سیقطعاً وجود نداشت. از کمر گرت  راهن؟یاز پرواز با پ   یترمسخره

انگشت اشاره و    دمیپر  نییپا با دو  و سپس به سمت مارکوس رفتم. 

کردم. در    میگرفته و تعظ  راهنمیپ  یتم، از دو گوشهشست هر دو دس

 هنگام گفتم:  نیا
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 . گردمیبرم  ی به زود  شم،یلباسم، از حضورتون مرخص م  ضیتعو  ی برا  -

 کرد.  یمیخم شده و تعظ زین او

 دست شماست پرنسس.  اریاخت -

اول باال رفته و    ی طبقه  ی هانگفته و به داخل قصر برگشتم. از پله  یزیچ

ها را به اتمام رساندم. وارد راهرو شدم.  سوم، سفرم با پله  ی در طبقه

داشت.    یبه سمت راست انحراف  یک یبود و    میمستق  یکیکه    ییدو راهرو

راهرو د  یوارد  که  راست  نقاش  یکرم  یوارهایسمت  با  و    هایرنگش 

 شده بود، شدم.  نیاز من و مادرم تزئ ییاهعکس

پرواز به همراه    یعن یبود که قرار است انجام دهم،    یکار  ریدرگ  ذهنم

روسیگرت همچنان  لبخندم  مقابل   میهال*ب  ی .  از  گذر  درحال  بود. 

 ها بودم که چشمم به عکس مادرم خورد.عکس

  ی با موها   یاش چشم دوختم. زنو به چهره  ستادمیعکس مادرم ا  مقابل

فته از او بودند.  رنگ چشمانم برگر  ز یکه من ن  یبلند و چشمان آب   ی ا قهوه

بلند بودند و در باال    شیهانیبر تن داشت که آست  یبلند سبز   راهنیپ 

تخت    یتنه گشاد و پف کرده بود. بر رو  نییتنگ اما در پا  راهنیتنه، پ 

 . زدینشسته و لبخند م ی ادشاهپ 

بود که توانست   ی بود. او زن  دایاش هواز چهره  اشیو بخشندگ یمهربان

بکارد.    گرانیرا در قلب د  دیاز مردم شود و بذر ام  یاری بس  یزندگ  یالگو

ا برا  زهایچ  نیالبته  پدرم  گفته  فیتعر  میرا  طبق  مادرم    یکرده.  او، 
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د  شهیهم بچه  گرانیبه  مخصوصاً  م  سرپرست یب  یهاو  و    کردیکمک 

ه همه نشان  تا ب  کردیم  ی مردم سپر  ن یخود را در شهر، ما ب  اوقات  شتریب

همگ ما  که  جا  م یانسان  یدهد  متفاوت    ی اجتماع  گاه یو  هم  از  را  ما  ما، 

 بود.  یفکرزن روشن دانم، ی. مسازدینم

مادرم در عکس زدم و به راهم ادامه دادم. فقط در    یبه چهره  یلبخند

  ی از من و مادرم رو  ییهاعکس  شد،یکه به اتاق من ختم م   ییراهرو  نیا

نقاط    یبه قصر، در باق   ت یمانده بودند. بعد از آمدن مارگار  زان یآو  وارید

 .میمادرم را جمع کرد یهاعکس  یقصر، تمام

حادثه جان خود را باخت و من   کیمن چند ماه پس از تولدم، بر اثر    مادر

  ی جا  یدلم برا   یکنجکاو دانستن در مورد او بودم و گاه   شهیهم  کهنیبا ا

مادرم مرا    اد یعادت کرده بودم. حال    ی د اما تا حدو  شد،یتنگ م  اشیخال

لبخند    شدیبلکه باعث م  آورد،یو اشک را به چشمانم نم  کردینم  نیغمگ

هر    خواستمی. مستمیشوم و سر پا با  تریاو قو  یو خاطره  ادی بزنم و با  

  ن یکند، همان گونه که من او را تحس  نیو تحس  ند یکجا که هست، مرا بب 

 . کنمیم

اتاقم، از فکر خارج شدم. در را باز کرده و وارد    دیفبه در س   دنیرس  با

سمت چپ آن، پنج شش عدد پنجره داشت و    واریشدم که د  یاتاق بزرگ

  زیها نپوشانده شده بودند. مقابل پنجره  یقرمز رنگ  یها هر کدام با پرده

صندل با    یسلطنت   یدو  رنگ،  آن  زیم  کی قرمز  وسط  چشم  در  به  ها 

وجود داشت که اتاق را دو    یزی. وسط اتاق دو پله با ارتفاع ناچخوردیم
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  یی با تاج طال  دیسف  ی. در سمت راست اتاق، تخت دو نفرهکردیقسمت م

و سمت راست،   شمیآرا  زیرنگم وجود داشت و سمت چپ تخت، مختص م

رنگ بودند. با ورودم به اتاق، چشمم   دیمختص کمدم بود که هر دو سف

که وارد اتاق شده و    ی. درحالکردیم  ز یاتاق را تم  شت خورد. دا  یبه ام

 گفتم:  یاز پشت بودم، به ام راهنمیپ  پ یدر تالش باز کردن ز

 رو بده.  میزود لباس سوارکار ،یام -

دستمال درون دستش را    د،یفهم   می که عجول بودنم را از لحن صدا  یام

 تکان داد.  یسر  یرها کرد و با دستپاچگ زیم یبر رو

 سس. چشم پرن -

را از کمد    امیبه سرعت به سمت کمدم آمده و لباس سوارکار   سپس

  ک یشلوار و    کی آورد. لباس را از او گرفتم و به آن نگاه کردم.    رونیب

لبانم را    ی. لبخنداه یس  یها نیرنگ و پوت  اه یکت س  کی با    د،یسف  راهنیپ 

  راهنمیموقع مناسب است. آن را با پ   نیا  ی لباس برا  نیکرد. ا  شیآرا

رفته و با عجله مشغول شانه کردن    شمیآرا  زیو به سمت م  دم عوض کر

گفتم و در باز شد. از   یدییبلوندم شدم که در زده شد. بفرما  یموها

  میبه داخل اتاق آمد. تعظ  ی امه یبه پشت سر نگاه کردم. ند  نهیداخل آ

 کرد و گفت: 

 قتتون رو از آن  خودم بکنم؟ چند لحظه و شهیپرنسس، م -
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  ی گذاشتم و به سمتش برگشتم. سر  زیم  یرنگ را بر رو   یا قهوه  یشانه 

 تکان دادم. 

 ه؟ ی. خب موضوع چشهیالبته که م -

بسته  کمینزد  یکم مشت  و  نظارهشد  چشمانم  کرد.  باز  را    کیگر  اش 

در کف دستش شدند. گردنبند    مرغیس  کیرنگ با طرح    ی ا گردنبند نقره

جواهر ساز ماهر    کیبود و معلوم بود که به دستان    یفیو ظر  با یز  اریبس

  مرغیبال س  یبر رو  "کل ر  "که چشمم را گرفت، اسم    یزیساخته شده. چ

گردنبند    ی اسم بر رو  نیپس ا  م،یبه نام کلر در قصر ندار   یخصبود. ما ش

ان کنجکاوم را در چشمان  را باال دادم و چشم  میابرو  یتا   کی  ست؟یچ

 دوختم.  مهیرنگ ند اهیس

 !ه؟یچ نیا -

تو   - برا  دیکردم. گفتم شا  دا یپ   نیرزمیز  یاز  باشن،  به شما    ی متعلق 

 شما آوردم.  شی رو پ  نیا نیهم

به    چیمن؟ ه  یابروانم نشست. برا  یرو   یشدم و اخم  رهیگردنبند خ  به

داشته باشم. درضمن، اسم من  یگردنبند نیندارم که تا به حال چن  ادی

ن کلر  ز  ست،یکه  عادت  به  را  گذاشتم. هر چانه   ریکالراست. دستم  ام 

 . دهمیکار را انجام م نیوقت که بخواهم فکر کنم، ا

اما خب بهتر است صاحبش را    ست،ی من ن  ی گردنبند برا  نیکه ا  مطمئنم

است.  از آشناه  ی کیشده، پس متعلق به    دایقصر پ  نی کنم. اگر در ا  دایپ 
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ز از  را  پاچانه  ریدستم  ند  نییام  به  و  چشمان    مهیآوردم  کردم.  نگاه 

از جانب من به سر    یمنتظرش را به من دوخته بود و در انتظار واکنش 

 . بردیم

 . کنمیم یری گی. بعداً پ زمیم یبذارش تو کشو  -

 اطاعت پرنسس.  -

گردنبند نکردم؛ چرا    ریرفتم. ذهنم را درگ  رون ینزدم و از اتاق ب  یحرف

مانده را به سمت باغچه   یوجود داشتند. راه باق  یترکه موضوعات مهم

 به نزد مارکوس برگردم. ترعیکردم تا سر یدوان دوان ط

 ( نیَستیکر)

م  یکس   دمیشن   یوقت زبان  بر  را  آب  آورد،ینامم  برکه  صورتم    یاز  به 

. بلند شدم.  دی چسب یم  اریگرم، بس  یهوا  نی. آب خنک بود و در ادمیپاش

که صورتم    یمن   ی برا   کرد،یرا نوازش م  سم یو صورت خ  دیوزیکه م  ی باد

باد  زندیم  یل یکه بر صورتم س  ماند یم  ی بود، همچون باد سرد  سیخ  .

هوا را دو چندان    یکه گرما  یاما نه باد خنک و سرد، بلکه باد گرم  دیوزیم

فرفر کردیم مو  پسرک  سمت  به  دارا   ی.  ف  یو  مک  و  زکک    ر یراوان 

که صدا بود  او  خود  رفتم.  ب  میچشمانش  لبانش،    توجهیزد.  لبخند  به 

 ن ییارابه به پا  یرا از لبه  مینشستم و پاها  یارابه چوب  یمقابلش بر رو

افسار    یدادم و اسب با ضربه  هیپشت سرم تک   ی. به گونمکرد  زانیآو

 راننده، شروع به حرکت کرد.  ی و صدا
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  کرد،یم   ییکه در کنج آسمان خودنما  ی دیرا باال گرفتم. نور خورش  سرم

س اذ  اه یچشمان  را  هم  ت یرنگم  به  بستم.    لیدل  نیکرد؛  را  چشمانم 

م  ی پادشاه  ی عن یبود،    نیم رک  ن یمقصدمان سرزم کالرکسون  و    ل ر یشاه 

و   میکه در راه. حال سه روز است  میبود که شب برس  نیاحتمال بر ا

کردن   تلف  ا  شیبوقت  خراب  ن،یاز  همراهمان    یموجب  محصوالت 

 .وه ی و م ی چون سبز ی محصوالت شود؛یم

پا  سرم راه  نییرا  به  کردم.  باز  را  چشمانم  و  سر    یآورده  پشت  که 

 شدم. رهیخ م،یگذاریم

و در طرف    کردیرا از آن  خود م   نندهی راه، جنگل چشم ب  نیطرف ا  کی  در

  گرید  یهم به دو ارابه  ی نگاه اجمال  کیبا آب زالل.    با یز  یابرکه   گر،ید

غالت و گوشت بودند،    ی و حاو  کردندیما را دنبال م  شان یهاکه با اسب 

  ودم،برده ب   ادیاسمش را هم از    یکنارم که حت   یانداختم. پسر مو فرفر

( محصوالت  ت می کاغذ ارزش )ق  یکه با َپر  درون دستش، بر رو   یدرحال

 :دی پرس نوشت،یرا م

 شه؟یچند م یپونزده هزار  یده سکه -

 گفتم: الیخیرا در حدقه چرخاندم و ب چشمانم

 صد و پنجاه هزار. -

را متوقف کرد و قلم را باال آورد. قسمت مو دار پر را به سمتم    نوشتن

 نشانه گرفت. 
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 معادل؟  -

 فوت کردم.  رونیرا کالفه به ب نفسم

 . یپنج هزار یسکه شیو ش  ست ی ب باًیمعادل تقر -

. نوشتن ختندیر   اشیشانی پ   یقرمزش رو  یرا خم کرد که موها  سرش

 ها را ادامه داد و گفت: ارزش

 ممنون.  -

کرده و هنوز    دایکه سه روز است ادامه پ   یسفر  نی نگفتم. از ا  یزیچ

خواسته تنها  بودم.  شده  خسته  مانده،  اتمامش  به  رسهم  به    دنیام 

راه    توانمی گاه است که مکاروان است. آن  نیو جدا شدن از ا  نیمرک

و محصوالت    گذشت یم  هان یسرزم  نیکاروان از ب  نیخود را ادامه دهم. ا

  یبرا  زی. من نفروختی م  گرید  نی و در سرزم  دهیخر  نیرزمس  کیرا از  

مسافر نشان داده    ک یشوم، خود را به عنوان    نیبتوانم وارد مرک  کهنیا

 کاروان همراه شده بودم.  نیو با ا

. ورود من به  دمییهم سا  ی را بر رو  م یهامشت شدند و دندان  دستانم

ا  ن،یمرک از  و  است  ماجرا  اول  م   جانیتازه  خدا  فقط  را  بعد  .  داندیبه 

تمام تالشم را    ینه، ول  ایکه دارم، موفق خواهم شد    یدر هدف  دانمینم

نداشته باشم، تالش    یینا  گریکه د  یی نفسم و تا جا  نیخواهم کرد. تا آخر

ا  گذارمیخواهم کرد. نم  که در انتظار به سر بردم،   ییهاسال  نیتمام 

 بمانند. ی ها بدون تاوان باقآن سال گذارمیاه شوند. نمتب 
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پا  حال باز  ان یوقت  به  سال  ی ایدادن  که  پاست    ان یپا  د یبا  شیها 

که نشد! ترس   فیاما ح  شدیتمام م  دیبا  زیهمه چ  شی ها پ . سالافت ییم

 ماجرا را نداد.  نیختم ا ی اجازه یو ناتوان 

. همه دمیگاه اشتباه کردم که ترسآن  زیو من ن  میکن یگاهاً اشتباه م   ما

م  زیچ د  انیاز  اکنون،  و  خوردند  سُر    ی برا  یراه  چیه  گریدستانم 

ن گذشته  گذشته ست یبرگرداندن  م  یا.  عبرت    توانست یکه  درس 

ها گذشته را در ذهن مردم دفن کردند و حال  شود، اما نشد. آن  هایلیخ

 . انددیدارد و نه م اد ینه به  یکس ته، ها گذشکه سال 

  دارم. من بارها آن روزها را با خود تکرار کرده  ادیبه    یمن به خوب  اما

  گرانیاند و قرار است در ذهن دها در ذهنم حک شدهبودم و حال، آن

 حک شوند. زین

 *** 

 ( کالرا)

جا نشسته و منتظرش  سوم آمد، من از قبل آن  یپدرم به طبقه  ی وقت

ت چپ و راست بشقابش  نشست و دستانش را در سم   ز یبودم. پشت م

 زدم و سخن را آغاز کردم. یگذاشت. لبخند

 جلسه با مشاوران چطور گذشت؟ -

 . دیکش قیعم ی را باال داد و نفس شیابروها پدرم

 سخت.  شهیمثل هم -
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  ی گذاشتم. لبخندم از رو   زیم  ی ام و آرنجم را هم بر روچانه  ریرا ز  دستم

 شد و کنجکاو نگاهش کردم.  دهیلبانم ماس

 اومده؟  شیپ   یمشکل -

 تکان داد.  نیکرد و سرش را به طرف یاخنده تک

عز  - کارهاست ین  یمشکل  زم، ینه  خواسته  ی معمول  ی .  عموم    یبودن، 

تقاضا  ک ی.  یعن ی و    اتیمال  ی عده  تقاضا  کیکمتر  هم  گسترش    ی عده 

 کردن.  یی زهایچ نیو چن  یکشاورز یهان یزم

 کرد.  یاخم پدرم

راه شمال حمله   یمسافر تو   یسر  کیکه به    دهیگزارش هم رس  کی  -

 شده.

اش  نشست. چشمان متعجب و ناباورم را در چهره  می ابروها  ی رو  یاخم

 دوختم. 

 ؟ی حمله؟! توسط ک -

 ها.راهزن-

  دن یاز شن   ایگو  داد؛ یماجرا را نشان م  ن یبودن ا  یتکرار  ش،یصدا  لحن

  ی هیها در ناحراهزن  تیخبر خسته و کالفه بود. حق هم داشت! فعال  نیا

است و با هر بار حمله، گزارشش به دست  ادیز یلیخ نیاز سرزم رونیب

 سه گزارش.  یعن ی م،یروز داشت کی سه حمله در  بارکی. رسدیپدرم م
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به جلو خم شدم. نگاهم را در نگاه    ی گذاشتم و کم  زیم   یرا بر رو   دستانم

 دوختم. پدرم 

هراهزن  - هستن.  سکه  خواستار  نم  چیها  و    تونهیکس  ثروت  بدون 

رو فراهم    یبهتر  یاگه براشون زندگ  دیکنه؛ مگه نه؟ شا  یزندگ  ییدارا

 بردارن.  شونیدست از اخاذ م،یکن 

 قاشق را از کنار بشقاب برداشت و باال گرفت.  پدرم

 ه؟یچ نیکالرا! ا -

در ذهنم به وجود    یاز تعجب گرد شدند و عالمت سوال بزرگ  چشمانم

چه کار کند. شانه باال انداختم و    خواهدیو م  ست یآمد که منظور پدرم چ

 گفتم:

 خب، قاشق!  -

 تکان داد.  یسر

 و از طال ساخته شده، درسته؟  -

کردن پدرم    یجز منتظر ماندن و همراه  ی امتعجب بودم و چاره  همچنان

 تکان دادم.  یب سوالش، سرنداشتم. در جوا

  ی نسبتاً بلندش ملود  یتکان داد. صدا  یزد و قاشق را کم  یقیعم  لبخند

 گوشم شد.
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ا  - رو اگه ذوب کن   نیخب،   م، یاریو بعد به شکل چنگال درب  م یقاشق 

 شه؟ یجنسش عوض م

 نه. -

 زد.  ی بشکن  گرش،یدست د با

 . شهیدرسته! جنسش عوض نم -

بلش گذاشت. دوباره نگاهم کرد و به ق  یسر جا  ز،یم   یرا بر رو  قاشق

 حرفش را زد:  یجد یلیطور خ

رو براشون    یبهتر  یو زندگ  میها سکه بدکالرا! اگه ما به اون راهزن  -

کن  نم اون  م، یفراهم  عوض  بازم  نمشنیها  عوض  جنسشون  و    شهی. 

 برنداشتن. شونیاعماق قلبشون هنوز دست از اخاذ

چشمان  ی رو  یلبخند با  و  بست  نقش  رو   یلبانم  از  برق    یشگفت  یکه 

 نگاهش کردم.  زدند،یم

ا  من بودم. عاشق  با مسائل.  حرف  نیعاشق پدرم  برخوردش  ها و طرز 

بودنش در هر شرا آرام و خون   نشیرا دوست داشتم و تحس  طیسرد 

 . کردمیم

ند  با پ   مهیآمدن  آوردن غذاها، سکوت  و مشغول خوردن    شهیو  کرده 

 یبرد. خستگ  نیامروزم را از ب  یغذا، خستگ   ذی. طعم لذمیشد  شاممان

تمر خاطر  پرواز  کیو    هانیبه  گرت  ی دور  با  گرچه خود    س یکه  داشتم. 
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 ن یاو نداشتم، اما هم  یبر رو  یکنترل  چیمن ه  یعن ی  کرد،یپرواز م  سیگرت

 بخش بود. و لذت با یار زیقدر هم بس

و تو تمام    رقصدیم  ت یموها  نیکه باد در ب  یدر اوج آسمان، درحال  پرواز

دارد. در آن    یجور حس آزاد  کی  ،ی ن یبینقطه م  کی  یمردم را به اندازه

را    زیهمه چ  یتوانیو تو م  رسدیبه تو نم  یکه دست کس  یکن یباال حس م

  سمان وارد قلب آ  گریقدر که دآن  ،یریاوج بگ  شتریو ب  شتر یو ب   ی رها کن 

لبم نقش بست    یبر رو   یافکارم لبخند  نی. با ایاز آن شو  ی شده و بخش

 برق زدند. یخوشحال  یو چشمانم از رو 

 عالم بازگرداند. نیپدرم مرا به ا  یجد یصدا

 خبر خوب دارم.  هی ،یراست -

 :دمیشدند و پرس زیر یکردم. چشمانم از سر کنجکاو  نگاهش

 ؟ یچه خبر -

و قورت    دنیرا با چنگال در دهانش گذاشت و پس از جو  تونیز  کی  پدر

 دادن آن، گفت: 

 . آنیم جانیفردا ظهر، پادشاه لئونارد به همراه خونوادش به ا -

 نشست.  میابروها ی رو ی گرد شدند و اخم چشمانم

 ؟ یدیاز کجا فهم  -
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پا  طورهمان را  سرش  محتو  نییکه  با  و  بشقابش    ات یانداخته  درون 

 زد.  ید مرموزمشغول بود، لبخن 

 ها رسوندن. کالغ -

اش  انداختم. از پادشاه لئونارد و خانواده  نیینگفتم و سرم را پا  یزیچ

من در کنار آنان معذب   کنیبودن، ل  یمحترم  یها خانواده. آنآمدیبدم نم

 د ی. شاشدمیدستپاچه م  دنشانیو با د   کردمینم  یبودم. احساس راحت

معذب و    نمش، یبیبه خاطر پسرش، شاهزاده انَدرو باشد. هر بار که م

چرا که او هم مانند من   شود،یم  تیاذ  ز یکه او ن  دانمی. مشومیهول م

از   ما  است.  ازدواج  نم  گریدکیمخالف  عاشق    یول  دیآیبدمان  خب 

 . میستین گریدکی

پدرم به خاطر  ازدواج ما را دو سال قبل، پادشاه لئونارد داد و    شنهاد یپ 

  مان، یهان یسرزم  یاش با پدر اندرو و البته اتحاد قوچند ساله  یدوست

ازدواج    نیکه ما با ا  دانندیهر دو م  یرا رد نکرد. خانواده  شنهاد یپ   نیا

که عشق بعد از ازدواج، بهتر از عشق قبل    ندیگویها مآن  یول  میمخالف

 از ازدواج است! 

  ست،ی. او بد و زشت نمیو نامزد هستدو سال است که من و اندر  اکنون،

اندرو مقابل چشمانم    یآن چهره  کیدارد.    یجذاب  اریبس  یبالعکس، چهره

و قد   دهیرنگ و اندام ورز  یتونیچون برف، چشمان ز دیسف  ی آمد. موها

شاهزاده او  از  سرزم  دهیا  یابلندش،  دختران  که  ساخته   نشیآل 

ما   نی. برخالف سرزمدیآیم   نوسیآر  نی. او از سرزمدارندرا    شیآرزو
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 ن یفصل سرد دارد، سرزم کیگرم واقع شده است و فقط  یکه در نواح

 هستند.  یسرد و برف یفصل گرم دارد و مابق  کیها فقط آن

 گوشم شد.  یپدرم سمفون  یصدا

  ه ی قض  نیا  کهنی ا  گهی. مآدیازدواج م  خیتار  نییتع  یپادشاه برا   ایگو  -

ب ن  م،یطولش بد  شتر یرو  نفعمون  تا همست ی به  با گذر دو    نی.  االنشم 

 تلف شده. ی کاف یسال، وقتمون به اندازه

 بود.   اشیدنیاز نوش  دنیرا بلند کرده و نگاهش کردم. درحال نوش  سرم

م  - کن   شهیپدر،  کنسل  رو  هم    یحت  م؟ی ازدواج  اندرو  شاهزاده  خود 

 ندارن.  ت یرضا

قفل هم    زیم  یش بر رو را تمام کرده بود، دستان  شی که حال غذا  پدرم

و    ستیاعتراض ن  یکه جا  داد ینشان م  اش،یجد  یکرد. نگاه و لحن صدا

 کار از کار گذشته.

پادشاه  یلیخ  زم،یعز  -   کنن،یروش ازدواج م  نیها به همها و ملکهاز 

. شما  شنیهم م  یفتهیبه هم، اما بعداً ش  یابدون داشتن عالقه  یعن ی

کاف هم  بد  هیدوتا  زمان  هم  بگذرون  نیبه  وقت  هم  با  شاهزاده  نیو   .

با وجود اهیخوب  اریاندرو پسر جذاب و بس تو هنوز    کهن یا  زها،یچ  نی. 

م  ،یکن یم  فت مخال خر  ایکه    دهینشون  به  رو  واقعاً    ای  ،یزد  ت ی خودت 

 .یاحمق
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  شیبه من انداخت. صدا  ی. نگاهدیکش  ی قیبلند شد و نفس عم  پدرم

 داشت.  ی لحن دستور یاکه مصمم است و به گونه  دادینشان م

تصم   - لئونارد  پادشاه  هرحال،  تصم  مشیبه  از  منم  و  گرفته    مشیرو 

دمیراض د  یبرا  گهی.  ا  ره،یاعتراض  با  هردوتون  کنار    نیبهتره  ماجرا 

 .نیایب

 رفتنش بودم. ریبه مس ره یرا گفت و رفت. همچنان خ نیا

بگذرد؛   گذرد،یهر چقدر زمان م   شود؟ یمگر م  م؟ ییای ماجرا کنار ب  نیا  با

  جاد ینسبت به هم در وجودمان ا  یا عالقه  می توانیگاه نم  چیمن و اندرو ه

را شناخته و با هم    گریکدی  یکاف  یدو سال هم به اندازه   نی. در هممیکن 

بود  گذارنده  امیوقت  با  منف  نی.  نظرمان  همچنان  ا  یحال  .  ست مانده 

اآن م   ها نیگاه  م  ندیگویچرا  عاشق هم  ما  بعدها  دو سال    م؟ یشویکه 

 دارند؟ دیهنوز به فرداها ام هانینبود که ا یکاف

ها  وجودم را در بر گرفته بود. بلند شدم و به سمت پله   ت یو عصبان  خشم

  ی ک یها را با عجله و  که دستانم را مشت کرده بودم، پله  ی رفتم. درحال

د از  قدم  یط   ی گریپس  برم  می هاکردم.  محکم  صدا   داشتمیرا    یو 

 .شدیدر راهروها اکو م ن،یبا زم میهاکفش یبرخورد پاشنه

در را باز کرده و وارد اتاق شدم. سپس در    دم،یبه در اتاقم رس  یوقت

و از    رفتمیطرف و آن طرف م  نی. در اتاق به ا دمیرا محکم به هم کوب

 .دمییاسیرا به هم م میهاحرص، دندان یرو
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 .دمیجویداده بود و من با دندان لبم را م  نت یرا ز میابروها اخم

 شده!  ی ازدواج اجبار یاز ک  دانمینم

در   یتیاهم  چیمن و اندرو ه  یهافکرم زدم. خواسته  ن یا  یبرا   یپوزخند

دار  نیا حق  ما  نداشتند؟  آ  میراستا  خودمان    ی ندهیکه همسر  را  خود 

که چه شود؟ اصال با چه   رندیگیحق را از ما م  نیها ااما آن  م،یانتخاب کن 

  ی تر یاتحاد قو خواستندیم دند؟یازدواج مناسب هم د  یما را برا  یفکر

که نه من و نه    یمسخره است! زمان   ی لیزدم. خ  یبه وجود آورند؟ پوزخند

  چ یکه ما ه  دانم یازدواج مناسب است؟ م   نیا  ی کجا  م،ی ستین  ی اندرو راض

 . میمند شوبه هم عالقه میتوانیگاه نم

که    س یآن نشسته و به گرت  ی و به سمت تختم رفتم. بر رو  دم یکش  یآه

 نیکوچک کنار تختم بود، نگاه کردم. مارکوس گفته بود که ا  زیم  یبر رو

  ی معمول یکوچک در اندازه یپرنده کیشدن به  لیتبد ییها تواناپرنده

برا لذا  تا    سیگرت  کهنیا  ی را دارند؛  او خواستم  از  اتاقم جا شود،  در 

ن  وچکک او  و  شن   زیشود  را  گفتهدیحرفم  طبق  اگر   ی .  مارکوس، 

نزد    ها وسیمارو ن باز  بروند  جا  هر  کنند،  برقرار  ارتباط  خود  صاحب  با 

برم خود  گاه  گردندیصاحب  ن  ی و  جا  زیاوقات    ی برا   روند؛ینم  یی اصالً 

ده بودم بدون قفس در هم آن را در قفس نگذاشته و اجازه دا  نیهم

که او را    ست ی بود، مانند نامش. درست ن  ی آزاد  یپرندهاتاق بماند. او  

 در قفس بگذارم.
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.  ستین  یازدواج کار درست  یکه مجبور کردن من و اندرو برا  طورهمان

دراز کردم. آمد و بر    سیزدم و دستم را به سمت گرت  ی ن یلبخند غمگ

سرش را نوازش کردم تا بار    یام نشست. دست بردم و موهاشانه  یرو

موها   یحس  گرید نوازش  با  که  م   یرا  دست  به  داشته   آورم،ینرمش 

 باشم.

 زمزمه کردم: آرام

 مگه نه پسر؟  ،یقفس باش  ی تو یتو هم دوست ندار -

 ( نیستیکر)

مرا تا    کهنیاز آن کاروان مسخره و تشکر کردن بابت ا  یاز خداحافظ  بعد

که داشتم    یمهمانسرا به راه افتادم. درحال  کیاند، به سمت  آورده  جانیا

م چرخاندم. سال  رفتم،یراه  اطراف چشم  ادر  که  بود  ترک    جان یها  را 

تنگ شده   نیمرک  یچند سال شده! دلم برا  دانمینم  یکرده بودم. حت

برا هوا  یبود،  و  برا   یآب  بودم  دلتنگ  مهربانش.  مردم  و    یگرمش 

  ن یو بدتر  نیکه به من بهتر  ین یام؛سرزمآمده  ایکه در آن به دن  ین یسرزم

را از من    زمیکرد و همه چ  نیستیبه کر  لیمرا تبد  جانی ها را داد. اخاطره

 کردم.  ی ا گرفت. تک خنده

ا  یزهیانگ  تنها در  اینسال   نیمن  به  برگشتن  و  ها،  انتقامم  گرفتن  جا، 

تنها خوش    دیاز دست دادم. شا  ینبود که زما  ییزهایپس گرفتن تمام چ 

  ی باشد که هنوز فرصت جبران کردن و پس گرفتن بعض  نیمن ا  یشانس

 را دارم.  زهایچ
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نگاه کردم.    شدند،یکه از کنارم رد م  ییهافکر خارج شدم و به آدم  از

وادار به لبخند   زیمرا ن  شان،یلبخند بر ل*ب داشتند و لبخندها  ت یاکثر

 ی تنگ شده بود. برا  هاابانیها و خکوچه   نیتک تک ا  ی زدن کرد. دلم برا

را   مینبود که جلو  یو کس  دمیچرخی شهر م  نیکه در سراسر ا  ییهازمان

شراردیبگ وجود  با  دن  طم،ی.  و  بودم  خودم  تنها    یای باز  نه  حال،  خودم. 

و   رمیپس بگ توانمیمندارم! اما  ز یرا ن میایدن گریبلکه د ستم،یخودم ن

  شکستمبار دوم    یبرا  دهمی. اجازه نمکنمیکار تمام تالشم را م  نیا  یبرا

 جدا کنند.  خواهم،یچه که ممرا از آن گذارمینم بارنیبدهند. ا

به مهمانسرا، به طور کامل از فکر اتفاقات گذشته خارج شدم.   دنیرس  با

کالغ توجهم را جلب    کیقار قار    یخواستم وارد مهمانسرا شوم که صدا 

شدم که در    یرنگ  یکالغ خاکستر  کیگر  کرد. سرم را بلند کردم و نظاره

 . کردیآسمان پرواز م

کالغ آمد و بر    .شناسدیطور که او هم مرا مهمان  شناسم،یکالغ را م  نیا

زدم و سرش را نوازش کردم که چشمم   یام نشست. لبخندشانه  یرو

 درون دهانش خورد.  یبه کاغذ لوله شده

  ک ی  بمیکردم و کاغذ را از دهانش برداشتم. سپس از درون ج  یاخم

 گردو درآورده و درون دهانش گذاشتم. 

 گفتم:  آرام

 صاحبت.  شیبرو پ  -
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باز کرد و در آسمان اوج گرفت. کاغذ را در  خود را    یها حرفم، بال  نیا  با

وارد شدن، همهمه  بمیج به محض  مهمانسرا شدم.  وارد  و    یگذاشتم 

به اطراف انداختم. سمت    یگوشم شد. نگاه  یسمفون  ط یدر مح  دهیچیپ 

م صندل  ی زهایراست  و  و    ی چوب  یها یگرد  مردها  که  داشتند  وجود 

 ردن غذا بودند. نشسته و مشغول حرف زدن و خو ندور آنا ییهازن

م  ی صدا  با حرف  م  زدندیبلند  حدقه دندیخندیو  در  را  چشمانم   .

که   چپ  سمت  به  و  و    یچوب  زیم  کیچرخاندم  آن    کیبود  پشت  مرد 

به    یگذاشتم و کم   زیم  ی دستم را از آرنج بر رو  کینشسته بود، رفتم.  

ام دوخت. با  جلو خم شدم. مرد چاق و کچل، چشمان سبزش را در چهره

که قد   آمدیچنان مشخص نبود، اما به نظر م دشنشسته بود و ق کهنیا

 کوتاه باشد. 

 سر اصل مطلب رفتم.  ،ین یمقدمه چ بدون

 . خواستمیاتاق م هی -

 چند شب؟  یبرا -

 . ست یمعلوم ن -

 هر شب هفتاد و پنج هزار.  -

پانزده    یام، پنج سکهاز شانه  زانیآو   ی طرفهکیرنگ و    یا قهوه  فیک  از

 گذاشتم.  زشیم یدرآورده و رو یهزار

 فعالً پشت در بمونه.  شیامشب، بق یبرا نیا -
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و درون    آورد یم   رون یاز داخل کشو ب  ی فلز  دیکل  کی طور که  همان  مرد

 گفت:  یبه طور جد  گذاشت،یدستم م

 . خوامیپول رو هم فردا شب م  یهیدوم. بق  یطبقه  ک،یو    ست یاتاق ب  -

که    یاست. درحال  یو طمع کار  سیزدم. معلوم بود که آدم خس   یپوزخند

پله  سمت  به  م  یهاداشتم  اشاره  رفتم،یم  ز یکنار  برا انگشت  را    ی ام 

 .دمیباال بردم و خند کینشان دادن عدد 

 ات.تو و خواسته نیروز فاصله ب کی -

پله  سپس ر   یچوب  یهااز  امکان فرو  وجود    ختنشانیو کهنه که هر آن 

رس با  رفتم.  باال  طبقه  دنیداشت،  وارد    یبه    ی طول   یراهرو  کیدوم، 

ب در  باتاق  نیشدم.  اتاق  و  گشتم  پ  کیو    ست یها  کل  دایرا   دیکردم. 

  ی و صندل  زیم  کیتخت در سمت چپ و    کیبا    یانداختم و وارد اتاق کوچک

 شدم.  ییحمام و دستشو یدر برا کیدر سمت راست و  

آن رها کردم. سه روز در راه بودن    یسمت تخت رفتم و خود را بر رو   به

خواب راحت و    ک یخواب داشتم؛    کیبه    از یام کرده بود. نخسته  اریبس

فرستاده شده    میرا که برا  یاو نامه  دمیکش   یتا سر حال شوم. آه  قیعم

  قشکاغذ ن  ی را که بر رو  ی و کلمات  در آوردم. آن را باز کردم  بم یبود، از ج

 بلند خواندم:  یبسته بودند، با صدا

و در هنگام    شوندیجمع م  دیسف  یبرکه  ی بر رو  ونیکاالدر   یها پرنده  -

 .رندیگیبه سمت آسمان اوج م  دیغروب خورش
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  ده یرا فهم جانیبه ا دنمیزدم. او رس یقیجمله، لبخند عم نیخواندن ا با

که به   خواست ی. حال از من مفهمدی را م  زیکه همه چ  شهیبود، مثل هم

. دیو فردا هنگام غروب خورش  دیسف  یبروم؛ آن هم در برکه  دنشید

نامحسوس نوشتنش را تحس  نیا نامهکنمیم  نیمدل  برا  شیها.   م یرا 

 افتاد، نفهمد. یتا اگر در چنگ کس سدینویگونه منیا شهیهم

انداختم.    ز یم  یرفتم. تکه کاغذ کوچک را بر رو   ز یمشدم و به سمت    بلند

  زان یاز دستانم را که کنارم آو  یک یسپس نگاهم را به کاغذ دوختم و  

شروع به سوختن    یرنگ یو آب اهیس  یهابود، مشت کردم. کاغذ در شعله 

 نیو بدتر  نیکه در من نهفته بود و بهتر  یقدرت من بود! قدرت  نیکرد و ا

 یگریرساندن به من، سود د  ب یجز آس   لیکه اوا  یبود. قدرت  مراهمه

بخش عنوان  به  را  آن  بودم  توانسته  من  حال،  و  وجودم    ینداشت  از 

 و با آن ارتباط برقرار بکنم.  رمیبپذ

از وسط    یرنگ  ی و آب  اه ینشستم. با تمرکزم، دود س  نیزم   یزانو بر رو   چهار

گرفتن کرد. در عرض  خارج شد و مقابل چشمانم شروع به شکل    امنهیس

  افتهی  لیدر آمد که همچنان تشک  اهیگرگ س  کیدود به شکل    ه،یچند ثان

  ده یرنگ د  یبه صورت دود آب   ز ین  شی نوک دمش و پاها  یاز دود بود و حت

 شدند.یم

خم کرد. خم شدم و    نییسر خود را به پا  م،یاحترام و تعظ  یبه معنا  گرگ 

 سرش را نوازش کردم. 

 زدم.  شیبه رو یورد، لبخندسرش را باال آ یوقت
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و نه    میشناسیرو م   ینه کس  جانی در طول شب مواظبم باش، باشه؟ ا  -

ک  ی ک  میدونیم نم   یخوبه و  ببند   میتونیبد، پس  با    میچشم  تا صبح  و 

 . میراحت بخواب الیخ

تخت    یتکان داد. بلند شدم و به سمت تخت برگشتم. بر رو   یسر  گرگ

در اطراف اتاق شروع به راه رفتن کرد. به او و به   . گرگدمیدراز کش

 فرو رفتم.  یق یقدرتم اعتماد داشتم؛ لذا چشم بستم و در خواب عم

 *** 

 ( کالرا)

را برداشت و به سمت در   ین یس  یام را خوردم، امصبحانه   کهن یاز ا  بعد

با من درمورد   ی اگر همراه پدرم صبحانه بخورم، او کل  دانستمیم  رفت.

خانواده  کهنیا اندرو و  را    ی شانس بدهم و سع  کیاش  به  اندرو  کنم 

هم خاطر  به  زد؛  خواهد  حرف  باشم،  داشته  اتاقم    نی دوست  در  هم 

را   دنشانیشن  یها دور باشم. حوصلهخوردم تا از آن حرف راام صبحانه

 نداشتم.

م  ییهاحرف  استمخوینم خال  دانمیکه  و  نغمه   یپوچ  گوشم    یهستند، 

نم برا  ییهاداستان  خواستمیشوند.  است  سال  دو  که  بشنوم    م یرا 

داستانکنندیم  فیتعر م  ییها.  م  ندیگویکه  اندرو  و    م یتوانیمن 

 و...  میرا دوست داشته باش گریو همد میخوشبخت شو
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. ظهر هم که کندیمرا خسته م  زهایچ  نی. فکر کردن به ادمیکش  یآه

 آماده شوم.  دی! باندیآیم جانیها به اآند رسون 

که درحال رفتن به سمت در بود،    یرا بلند و کردم و خطاب به ام  سرم

 گفتم:

 . یام -

 زد.  یو لبخند برگشت 

 بله پرنسس؟  -

  رفتم، یام مگرفته و به سمت حم  راهنم یطور که از پشدم و همان  بلند

 :و خسته گفتم حوصلهیب

دق  رم یم  - چند  ب  قهیحموم.  تا وقتاین   ا یبعد  ب   ی جا  از حموم    رون یکه 

 .ی اومدم، کنارم باش

 . دمیرا از پشت سرم شن  شیصدا

 چشم.  -

. وارد حمام  دیباز و بسته شدن در به گوشم رس  یاو، صدا  یاز صدا   پس

درون آن جا شده بود و کنار    یوان چوب  کیحمام کوچک که    کیشدم.  

تشکیل    نیزم  یحمام وجود داشت. پا بر رو   ل یوسا  یبرا   ی اوان، قفسه

را    راهنمیپ   رفتم،یکه به سمت وان م  یاز مرمر گذاشتم و درحال  افتهی

و آب گرم را باز کردم تا مرا در    دمیدرون وان دراز کش  رامدرآوردم. آ

 خود غرق کند. 
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  یم و چشمانم را بستم. نفسم را با آسودگوان گذاشت  ی لبه  یرا رو   سرم

هم  رونیب داشتم.  دوست  را  گرم  آب  هد  شهیدادم.  را    ی ه یآرامش 

زدم که ناگهان    ی . لبخندبردیفرو م ی گریو مرا در عالم د  کردیوجودم م

سرگ ت  جهیاحساس  سرم  کنم.  باز  را  چشمانم  شد  و    دیکش  ریموجب 

  نیسرم گذاشتم. چن   یرفتند. دستانم را بر رو  یاهیسلحظه    کیچشمانم  

 آمد؟ دیشد؟ چرا ناگهان در سرم پد شیدایاز کجا پ  گرید یدیدرد شد

ناله  امچهره و  بر رو  میهاکردم. دست   یفیخف  یدر هم فرو رفت    ی را 

کنم اما    هیتخل  گونهن یدردم را ا  دی وان گذاشتم و فشار دادم تا شا  یلبه

ادامه    گونهن یداشتم که اگر ا   نیقی.  شدیم  شتریو ب  شتر ینشد. دردم ب

  کردم ی. همچنان ناله مشومیم  هوشیو ب   دهم یتوانم را از دست م  ابد،ی

س همچنان  چشمانم  ب  رفتندیم  یاهیو  در  ناگهان  س  ن یکه    ها یاهیآن 

با پدآمدند. رنگ  دیپد  ییهارنگ   د یها شروع به شکل گرفتن کردند. 

 ها، سردردم کمتر شد.آمدن آن رنگ

در اطرافم وجود نداشتند،    دم،یدیکه م  یی زهایکردم. چاطرافم نگاه    به

م چگونه؟!  دمیدیاما  شکل   ریتصاو  نیا  یعن ی!  دارند  ذهنم  درون 

 رند؟یگیم

از  . دستانم قدرت خود را ادیکش  ر یت  گریبار د  سرم ز دست دادند و 

مرا وادار   یخاص  ی روین کیشدند.   زان یوان سر خورده و کنارم آو یلبه

لذا چشمانم را    رم؛ یدرون ذهنم را بپذ  ریتصاو  نیدرد و ا  نیکه ا  کردیم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 44 

آن تصاو و  د  ریبستم  به طور واضح  که درون ذهنم    ی ریتصاو  دم؛یرا 

 بودند. تهشکل گرف

 *** 

به صورت فلش    نه،یبیذهنش م   یکه کالرا تو   ی ری: تصاوسندهیسخن نو)

 ( شهیم انیبک به گذشته ب

 سال قبل( ست یب)

 کل(  ی)دانا

رنگ داشت و سمت راستش سراسر    یکرم  یوارهایکه د  یسالن گرد  در

و در سمت چپ،    ی قد  ی پنجره و  بود،    ی ا در قهوه  کیبود  رنگ موجود 

ساکن شده    شیابروها  ی . اخم رورفتیسمت به آن سمت م  نیمدام از ا

 بود.  نیخشمگ ز یو خود ن

را    شیهاو دست   ستدیباعث شد با  د،یکه از داخل اتاق شن  یگرید  غیج

بار خواسته بود به داخل برود، اما    نیمدت، چند  نیمشت کند. در طول ا

اش مقاومت کرده بود. نگران همسرش بود  نتوانسته و در برابر خواسته 

از دستش   یکار  کهنی. اکردیم اشیعصب  شیادهایفر  یصدا  دن یو شن 

. راه رفتن در  شدیباعث خشمش م   یزیاز هر چ  شتریهم، ب  دیآیبرنم

 سالن را از سر گرفت. 
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 کیدر    دنیبود که کالرکسون جنگ  ادیز  یچند لحظه، قدر  نیا  اضطراب

. با وجود همه  دادیم  حیترج  جانیمبارزه را به منتظر ماندن در ا  دانیم

 آرام شود.   کرد یم یو سع کردیخود مقاومت م یتهباز با خواس ز،یچ

 . دیچیپ  شد،یسالن کوچک ختم م نیکه به ا ییپا در راهرو   یصدا

و با هر قدم،    گرفتندیقرار م  نیزم  یآرام آرام رو  اه یس  یهاکفش  آن

. وارد سالن شد و به سمت  خوردیتکان م  ش، یبلند  تا ساق پا  اه یکت س

 کالرکسون رفت. 

رو  رهیخ  کالرکسون لبخند  و  یبه  مانند    امیلیل*ب  لبخندش  ماند. 

معما    کیدرست مانند    ام یلیمرموز بود. از نظر کالرکسون، و  شیشخصت

  ریغافلگ  شهیاو هم  ی و رفتارها  ت یحلش کرد. شخص   توانیکه نم  ماندیم

ارد و به همان اندازه که  د  یمرموز  ت یکننده هستند؛ چرا که او شخص

 اعتماد است!  رقابل یبه همان اندازه هم غ  ست،به او وفادار ا

 گفت:  امیلیو

 همسرتون هنوز تموم نشده.  مانیکه زا  نمی بیپادشاه، م -

 انداخت و به او تشر زد:   امیلیو یبه سر تا پا  ینگاه کالرکسون

و  - طور  ن یا  ام،یلیلرد  رو  شوخ  ی موضوع  انگار  که  نده  چون    ه؛یجلوه 

 . ست ین

 را باال داد.  شیابرو  یتا  کی امیلیو

 .خوامی ! من معذرت محضرتیاوه اعل -
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و    یزیچ  کالرکسون باز شد  لحظه در  به سمت در رفت. همان  نگفت و 

آمد. کالرکسون با عجله چند قدم    رونیدرمانگر )دکتر( از داخل اتاق ب

 مانگر رساند.کرد و خود را به در ی فاصله را ط

 همسرم چطور گذشت؟   مانیدرمانگر، زا -

  دادیبود؛ نه غم را نشان م  ی اش خنث. چهرهدیکش  یق ینفس عم  درمانگر

  دهیاز غم درونشان د  یاثر  چیرا. چشمان سبز درمانگر که ه  یو نه شاد

  ن یکه ا  کردیفکر م  نیتوجه کالرکسون را جلب کرد و او به ا  شد،ینم

افکار درمانگر را   توانست یموضوع که نم  نید؟ همب  ایخوب بود    یحسیب

ب را  بزند، کالرکسون  م  کردیم  یعصبان   شتریحدس  باعث  حس   شدیو 

 بکند.  یفیبالتکل

 ل*ب زد: یآرام ی با صدا درمانگر

 خب...  -

. درمانگر  دندیکاویصورت درمانگر را م  ی نگران کالرکسون، اجزا  چشمان

 زد.  ینی نگاهش را معطوف پادشاه کرد. همان لحظه لبخند دلنش

 .نیدختر دار هی گهیبود سرورم. االن د زیهمسرتون موفق آم مانیزا -

کرد.    یاخوشحال درمانگر، کالرکسون را به وجد آورد. او تک خنده  یصدا

تک    نیکرد. ا  یگرید  ی چند قدم عقب رفت و باز تک خنده  یاز شگفت

از شور و شوق شدند. باألخره امروز    یبلند  یبه خنده  لیتبد  شیهاخنده

! حس نشاطش را  نبود  ی کم  زیچ  نیرا تجربه کرد؛ ا   یپدر شد و حس پدر
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بزند و به   ادیفر  خواست یبا کلمات به زبان آورد. دلش م  توانست ینم

که نه ماه بود منتظرش    ی است؛ روز  دهیکه روز موعود رس  دیهمه بگو

رس بچه دهیبودند،  امروز  دن.  به  دست   ایاش  خوشحال  شی هاآمد.   ی از 

  ی پنهان نگه داشتنشان نداشت؛ چرا که فرق  ی برا  یو اجبار   دندیلرزیم

با پادشاه  عاد   کی  ای  یش ندارد  شو  ،یمرد  که    یب  هان یا  یهمه  ،یپدر 

شوشوندیم  ت یاهم که  پدر  دن   ایگو  ،ی.  فرزن  ایتمام  خالصه در  دانت 

  نی. از همکردیحرف را درک م   نیا  یو کالرکسون، اکنون معنا  شودیم

و از او در مقابل همه    زدیدخترش بر  یرا به پا   ایاالن حاظر بود تمام دن

 محافظت کند. زیچ

  ی پادشاهش دوخت. برا   یزد و نگاهش را به چهره  ی لبخند  ام یلیو  لرد

تار  نیاول در  درون صدا   خ،یبار  م  ام،یلیو  ینشاط  و  بود    شدیصادقانه 

 کرد که واقعاً خوشحال است. دایپ نانیاطم

 . گمیم  کیسرورم، تبر -

 تشکر تکان داد و سپس چند قدم جلو آمد. یبه نشانه یسر کالرکسون

 :دیپرس

 برم داخل؟ تونمیم -

 و به داخل اتاق اشاره کرد.  د یکنار کش درمانگر

 البته.  -
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  جانیتا اضطراب درونش را که به خاطر ه دیکش یقینفس عم  کالرکسون

بود، کم کند. به داخل رفت و در را پشت سرش بست. به    یو شگفت

 سراسر اتاق نگاه کرد. 

  یی ایاتاق را رو  طیاز مرمر، مح  افتهی  لیتکش  نیرنگ و زم  ی کرم  یوارهاید

بکردندیم کالرکسون  مبل  توجهی.  که   یرنگ  اهیس  یسلطنت  ی هابه 

جلو   یی طال  شانیهاهیپا قدم  چند  داشتند،  وجود  چپ  سمت  در  و  بود 

رنگ سمت راست اتاق گذاشت   یکرم شیآرا ز یرفت. از مقابل کمد و م

به همسرش    رهی. خستادیا  د،یرس  یی با تاج طال  یدیسفبه تخت    ی و وقت

تخت نشسته بود، ماند. باد از    یکه دخترشان را در آغوش داشت و رو

رنگش    یا قهوه  ی و موها  شدیباز دو طرف تخت، وارد اتاق م  ی اهپنجره

 . کردیوادار م دنیرا به رقص

عج  ی قیعم  لبخند درخشش  چشمانش  نگاه    دایپ  یبیزد.  و  کردند 

  شی همسرش قفل بود. کالرکسون تخت را دور زد و پ   یبر رو  رش،یمتح

 همسرش نشست. 

 که تازه متوجه او شده بود، سرش را باال آورد.  همسرش

 کالرکسون.  -

پدر    شیب  شیصدا کالرکسون  که  قدر  همان  بود.  خوشحال  اندازه  از 

. حس  کردیرا تجربه م  یبار در عمرش مادر  نیاول  یشده بود، او هم برا

ا  شهی. هم کردینوزادش را تجربه م  دن یدر آغوش کش  که نیدر مورد 

  اش یو امروز باألخره کنجکاو  کردیم  یمادر بودن چگونه است، کنجکاو
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  شهیفرزندت هم  یعن یکه مادر بودن    دیخودش فهم  مروز. اافت ی  انیپا

جهان را با فرزندت   یهاییبایتمام ز  کهنیا  یعن یتر از خودت باشد.  مقدم 

 . یو بدون او، آرام و قراره نداشته باش یبخواه

 :همسرش گذاشت و آرام ل*ب زد  یگونه  ی دستش را بر رو  کالرکسون

 . میکنیبا هم تجربه م م یخوشحالم که امروز رو دار ا،یسوف -

 حرف کالرکسون تکان داد.  دییتأ یبرا  یسر ایسوف

 . طورنیمنم هم  -

 کالرکسون شد. یباعث تک خنده ایبغض دار سوف یصدا

 ؟ یچرا بغض کرد -

 کرد و نگاهش را از کالرکسون گرفت.  یاتک خنده زین ایسوف

 . یبه خاطر خوشحال -

مانند   دشینگفت و به دخترش نگاه کرد. پوست سف  یزیچ  کالرکسون

م  یالماس بها  چشم  دیدرخشیگران    انوس یاق  کیمانند    اشیآب  یهاو 

سوفماندندیم  انتهایب داد.    ای.  کالرکسون  آغوش  به  را  فرزندشان 

و   نرم  بدن  لمس  از  و  کالرکسون  آمد  وجد  به  دخترش،  کوچک 

بو   اشیخوشحال و  کرد  خم  را  سرش  شد.  برابر  ز  یچند  و    یبا یپاک 

 فرزندش را استشمام کرد. سپس سرش را باال آورد و گفت:

 م؟یبذار یاسمش رو چ -
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  ی بر رو   یبه خود گرفت و نگاهش را به مرمرها  یمتفکر  یچهره  ایسوف

 داد. در همان حالت گفت:  نیزم

 . ادی با اراده و باهوشش ب ،یقو ت یکه به شخص یزیچ هی -

 را باال داد. شیابرو  ی تا کی کالرکسون

 خودمه؟  ت یدرست مثل شخص  فاتتیتوص نیا کنمیچرا احساس م -

کم  دیخند  ایسوف گرفت.  را  و    ی و دست شوهرش  خم شد  طرفش  به 

 گفت:

 مثل تو باشه.  تشیشخص خوام یچون م -

مثل تو مهربون،    تشیشخص  وامخی. م خوامیمن برعکسش رو م  یول  -

 بخشنده و پر نشاط بشه.

 اش گذاشت. چانه  ریدستش را ز ایسوف

 با اراده، مهربون و بخشنده. خب... کالرا چطوره؟ ،یپس شد قو -

 زد.  یلبخند کالرکسون

 ! هیعال -

آنان    یهمان کالرا ماندند. آن روز خانواده  ایبه فرزندشان    رهیهر دو خ  و

 ماند.  یخانواده، تا چند ماه بعد به همان شکل باق نیتکمیل شد و ا
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 )ده ماه بعد( 

رو  کالرکسون بر  قدم  ی سنگ  نیزم  یپا  با  و  و    یهاگذاشت  محکم 

  ی مانند انتها   یض یبزرگ و ب  زیکرد و به م  یاستوارش، طول سالن را ط

سالن    طیروشن کردن مح  ی برا  ییها. در اطراف سالن، مشعلدیسالن رس

پر از کتاب و کاغذ هم    یقفسه  کی از سالن،    یاوجود داشتند و در گوشه 

پنج نفر نشسته بودند. سه نفر در چپ و دو    ز ی. دور مخورد یبه چشم م

مانده    یخال  زیکالرکسون در رأس م  یفقط جا  ان،یم  نینفر در راست. در ا

آن پنج نفر بلند شدند و   یهمه   ز،ی شدن کالرکسون به م  کیبود. با نزد

 . نندیبنش  زین گرانیکالرکسون نشست. سپس اشاره کرد که د

قفل هم کرد. نگاهش را   زیم  یرا رو  شیهاو دست   دیکش  یقیعم  نفس

  ینفر در سمت چپ نشسته بود و دارا   نیداد. اول امی لیاول از همه به و

ا  گاهیجا  نیترکینزد بلندش  بود. کت  رنگ    یطوس  بارنیبه کالرکسون 

  ام،یلیبا طرح گل وجود داشت. کنار و  ی ا سنجاق نقره  کی   اشقهیبود و در  

رها    شیهاشانه   یرا رو  اهشیبلند س  ینشسته بود. موها  ستهیلرد آر

 ی دیسف  راهنی بودند. پ  یچوب  زیمعطوف م  زین  اهشی کرده و چشمان س

و    شیب  شی هانیکه آست  شدیم  ده یدر تنش د بودند  اندازه گشاد  از 

 بود.  دهیرنگ پوش یآب یچرم یجلیقه  کی  راهن،یآن پ  یرو

  یبلوند و موج دار آرس ن، چهره  ی. موهادیکالرکسون به آرس ن چرخ  نگاه

  دهیپوش  ستهیمانند لباس آر   یلباس  ز ی. او نکردندیاو را جذاب م  یبرنزه

 بود، فقط با تفاوت رنگ.
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ر  نوسیم  یبعد  نفرات دارا   چاردیو  که هر دو    ی اقهوه  ی موها  یبودند 

  چاردیاما ر  زدند،یم  یاهیبه س  شتریب  نوس ی م  یهاروشن بودند. چشم

کت    کی  امیلیمانند و  چاردیرنگ را دارا بود. ر  یشیروشن و م  یچشمان

شنل    کیبا    هایکت چسبان س   کی  نوس،یبود و م  دهیپوش  ی ابلند قهوه

 . اهیس

 از برانداز کردن همه، سر سخن را آغاز کرد:  پس

 . میکن  یجلسه رو سپر ترع یاگه هر چه سر شمیخوشحال م ون،یآقا -

اعالن  نیا ا  یبرا  ی حرفش  از  بالفاصله پس  بود.  حرف   نیشروع جلسه 

 و رو کرد و گفت:  ریمقابلش را ز ی کاغذها یاندک نوس یکالرکسون، م

ما  - اگه  نامه   خواستمیم  نیباش  لی سرورم،  به  راجع  همه  از    یااول 

 . دیشروع کنم که از طرف بانک طال به دستمون رس

کرد و به    دا یپ   خواست،یرا که م  یانامه  نوسیآن کاغذها، لرد م  نیب  در

 سمت کالرکسون گرفت. 

عم  کالرکسون ب  دیکش  یقینفس  ت  ی به صندل  حوصلهیو  داد.    هیکخود 

 گذاشت و گفت:  اش یشانی دستش را کنار پ 

بگم    تونمیم  نم،یبینامه نم   ی رو   یکه من مُهر   یاز اونجای  نوس،یلرد م  -

 .نینامه رو شما قبالً خوند یکه محتو

ا  نوس یم  لرد بفهمد  نتوانست  رو  نیچون  از  پادشاه  سرزنش    ی حرف 

 گرفت.  یرا به باز شیهاانگشت  زیم رینه، دستپاچه شد و ز ایاست 
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 یشخص  ینامه  کینامه،    نیسرورم، چون من مسئول خزانه هستم و ا  -

  ی خودم دونستم که محتو  یفهینبود و صد البته با توجه به فرستنده، وظ

 نامه رو بخونم. 

 جا به جا شد. شیسر جا  یاندک کالرکسون

  من نامه رو بخونم و وقت رو هدر بدم. بگو  ست یخب خوبه، پس الزم ن  -

 نوشته بود.  ینامه چ یتو

بدون باال بردن    گذاشت،یم  ز یم  ی طور که نامه را رو همان  نوسیم  لرد

 سرش و نگاه کردن به کالرکسون، گفت: 

که دو    ی. همون بدهمی به بانک رو پرداخت کن   مونیکه بده  خوان یم  -

 . میتولد ملکه ازشون گرفت ی برا شی ماه پ 

دهنده  یاخم  کالرکسون نشان  که  به   یکرد  را  دستش  بود.  تمرکزش 

 گرفت.  نوس یسمت م

 ه؟ی ماه کاف نیو گذروندن ا  یدادن بده  ی ما برا یخزانه -

 تکان داد.  ی سر نوسیم

 بله سرورم. -

 دستش را تکان داد و در همان حالت گفت:  کالرکسون
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 رترید  کمیرو براشون بفرست. اگه    مونیخب، فردا مقدار بده  ار یبس  -

مثل  بش که  ندارم  دنبالمون    ریش  هیه، شک  گوشته،  دنبال  که  گرسنه 

 .افتنیم

 وارد بحث شد.  زین ستهیآر لرد

هم  - خاطر  به  طال  بانک  که  توجهه  قابل  البته  شباهت    نیسرورم، 

. اساس اون  دنیدرنده پولشون رو از دست نم  یرهایافرادشون به ش

 ! دنیمگه؟ در  ستین نیبانک هم

کردند.    اشیهمراه  زین  یکرد و چند نفر  یاپس حرفش، تک خنده  در

 را باال داد.  شیابرو یتا  کینگاه کرد.  ستهیکالرکسون به آر

اوقات ذکاوت و    ی شد و گاه  روزیپ  شهینم  دنیفقط با در  سته،یلرد آر  -

 مکار بودن هم الزمه، مگه نه؟

پوزخند  ی زیچ  ستهیآر  لرد کالرکسون  ر  ینگفت.  نگاهش  و  به زد  ا 

با صدا  گرانید کرد توجه همه را از آن  خودش   ی سع  یبلند  یدوخت. 

 بکند.

 .میخب، ادامه بد اریبس -

از حرفش نگذشت که در  سالن بدون در زدن باز شد و توجه همه    یچند

لباس  کیرا جلب کرد.   با  با عجله    ،یساده و معمول  یکشاورز  یهاپسر 

ط را  راه  پا  یوارد سالن شد.  نزد  به  و  ابروهادیدشاه رسکرد  اخم    ی . 

 نسبتاً بلندش گفت: ی کرد. کالرکسون با صدا نیکالرکسون را تزئ
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 . یزد یدر م دیبا کنمیمارک، فکر م -

. شناسدیم  ده،ی است. آن پسر را که همچون کشاورز لباس پوش  درست 

چه شده که اکنون    داند یقصر است. خدا م  ی هان یاز خبرچ  ی کیآن پسر  

 به قصر آمده. 

کشاورز   مارک موها  اشیکاله  به  و  برداشت  سرش  از   دشیسف  ی را 

هم ندارد    یاو چنان سن   دش،یسف  یداد. بر خالف موها   یی خودنما  یاجازه

 کرد و گفت: میپسر جوان و با استعداد است. مارک تعظ کیو 

باهاتون   دیاومده که با  شی پ   یموضوع مهم  یسرورم، ول  نیمن رو ببخش  -

 بذارم.  ونیدر م

  ز ین  هی. بقست یمارک را نگر  یتر شد و با کنجکاوکالرکسون پر رنگ  اخم

موضوع مهم    نیمارک بود و نگران شده بودند که ا   شی تمام حواسشان پ 

 . ست یچ

ا  مارک صداستادیصاف  زدن،  حرف  موقع  چشمان    دیلرزیم  شی.  و 

 .زدندیسو سو م قرارشیب

 . کننیم یز یحمله برنامه ر کی  ی دارن برا هایشورش حضرت،یاعل -

شن   کالرکسون با    نیا  دنیبا  آن  کیحرف،  عجله   یحرکت  با  و  برخاست 

  ی تماشاچ  یخود بلند شده و با نگران  یاز جا  زین  هیسمت مارک رفت. بق

به  شوند،یحمله آماده م یدارند برا انیشورش کهن یصحنه بودند. ا  نیا

 د. را وارد کرده بو یآنان شوک بزرگ
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دست خودش    اش ینگران و عصب   ی. صدا ستادیمقابل مارک ا  کالرکسون

 بود.  ختهیخبر اعصباش را به هم ر نینبود. ا

 ؟ یدیاز کجا فهم ؟ی چ یعن ی -

س  مارک، موها  اهشیچشمان  با  که  عج  دشیسف  یرا  ساخته    یب یتضاد 

ا کالرکسون دوخت.  به چشمان  ترسانده    نیبودند،  را  او  پادشاه  خشم 

باز هراسان    یخشمش به خاطر خودش نبود، ول  دانست یم  کهنیبود. با ا

 و هول شده بود. مارک به تته پته افتاد. 

رو    انیاز شو... شورش  یبودم و بعض   نیریما... ما  یدره  کینز... نزد  -

 .ستادم ی و منم فا... فال گوش وا دمید

تش را به مارک کرد. حال نگاهش به  و پش  د یکش  یکالفه هوف  کالرکسون

 :دیمشاورانش بود. بدون نگاه کردن به مارک پرس

 سراغمون؟  ان یب خوان یم یک -

 ... . کهن یبعد از غروب و ا  -

از تعجب و خشم    کالرکسون ناگهان به سمت مارک برگشت. چشمانش 

به رنگ سرخ    داد،یرا نشان م  تشیاش که عصبانگرد شده بودند و چهره

 ه بود. در آمد

 ؟ یچ کهنیو ا -

 آرام ل*ب وا کرد:  مارک
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 به همراه دارن. و ن یل یپرنده کیها اون -

 کالرکسون حبس شد. ینهیدر س نفس

 ! ؟یچ -

لشکر    کیبا    انیمتعجب و نگران بود. اگر شورش  یگری از هر زمان د  شیب

پ   آمدند،یبه سراغشان م  اما اکنون شانس    روز یشانس  شدن داشتند 

پرنده  دیدارند، شا  یکمتر ندارند!  بتوان    ست ین  یزیچ  و نیل  یهم  که 

افراد    یکه همه   ست یقصر، کاف  یپرنده از رو   نیشکستش داد. پرواز ا

ب را  قصر  بر  و  وقت  هوشیدور  م  نیا  یکند.  پرواز  از   کند،یپرنده 

کردن    هوشیب   ییاکه آن گرد توان   پاشدیم  نیزم  یرو   ی گَرد  شیهابال

اما در همان مدت کوتاه هر    ،یمدت کوتاه  یدشمنان را دارد. هر چند برا

 .فتدیممکن است ب یاتفاق

زم  کالرکسون به  را  نگاهش  و  برداشت  مارک  از  با  نیچشم    دیدوخت. 

آن پرنده.    یو هم برا  انیشکست دادن شورش  یکند؛ هم برا  دایپ   یراه

کم زمان  است  اخت  یدرست  ن  اریدر  باختن  آدم  او  اما  او  ست یدارد،   .

با  تواندینم لذا  کند،  تحمل  را  راه  دیشکست  شده  طور    ی برا  یهر 

 کند.  دایپ  ی روزیپ 

 ن یوارد سرزم  انیبگذارد شورش  دیو کالرا افتاد. نبا  ا یسوف  ادی  ناگهان

دفع کند    نیاز سرزم  رون یآنان را در ب  یحمله  د ی. باندیشده و به قصر آ

. فکر  ندازدیآنان را در خطر ب  تواندیو کالرا در امان باشند. نم  ا یتا سوف

 . کردیم اشوانه ید فتد،یآن دو ب یبرا یاتفاق کهنیا
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 داد و بدون نگاه کردن به مارک گفت:  رونیرا با حرص ب نفسش

 . ی بر یتونیبابت اطالعت ممنونم مارک. االن م -

آن سالن را ترک کرد. کالرکسون    ی به جا آورد و بدون حرف  یمیتعظ  مارک

درونش    ی . دلشورهست ینگریرا م  نیبود و زم  ستاده ی جا اهم هنوز همان

نم پادشاه  توانست یرا  کند.  خانواده  یانکار  او  و  و  بودند  خطر  اش در 

کردن راه    دایپ   ی اچه شده بود و در ذهنش براداشت. دستپ  ی زمان کم

 . خوردیاما به بن بست م دیجنگیدرست م

 او را از عالم افکارش خارج کرد. امی لیو یصدا

 م؟ یکار کن  ی سرورم، االن چ -

کرد خود را آرام کند. او پادشاه بود و افرادش چشم    یسع  کالرکسون

  ره یبر او چ  اشیاننگر  دیصادر کند. نبا  ی به او دوخته بودند تا دستور

. خطاب به آرسن  ستاد ی ا  زیرفت. پشت م  زیشود. برگشت و به سمت م

 گفت:

 . اریلرد آرسن، لطفاً نقشه رو برام ب -

 کتاب رفت.  یتکان داد و با عجله به سمت قفسه یسر آرسن

 خطاب به همه گفت: ییرسا یبا صدا  کالرکسون

م  - شورش   می دونیهممون  هدف  ا  انیکه  متعددشون    یهاحمله  نیاز 

  ن یا  ی و برا  میر یگیمن رو سرنگون کنن، اما جلوشون رو م  خوانی. مهیچ

 …کار هم
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پهن کرد.    ز یم  یو کهنه را مقابل کالرکسون بر رو   یکاغذ  ینقشه   آرسن

اشاره انگشت  روکالرکسون  بر  را  الوانت  یاش  نقشه   ونی جنگل  در 

 مشاورانش چرخاند و گفت: انیگذاشت. نگاهش را م

از غرب.   نیدورتره و تنها راه امن به مرک لیهفتاد ما  ونیجنگل الوانت  -

مرک و شمال  جنوب  دو  ن،یتو شرق،  فقط    ست ین  ی زیچ  لیما  ست یتا  و 

شورش  ابونیب اگه  دشته.  ا  انیو  ب  نیاز  راه  راحت  ان،یسه   ده ید  یبه 

ها  اون  ون،یبلند جنگل الوانت  یها. اما درخت کننیو توجه جلب م  شنیم

. رهبر  کننیراه رو انتخاب م  نیخواهند داد. شک ندارم که ا  ششرو پو

پ   انیشورش قابل  دروازه  یا ین ی بشیفرد  باز    ی هاهستش.  رو  ذهنش 

  ن یآخر  یبه افکارش نفوذ کنه. تو  یبتونه به راحت  یتا هر کس   ذارهیم

  یکاف  داریبار د  کیو    دمیرهبرشون رو د  م،یکه باهاشون داشت  یجنگ

 .رمیبگ اد یرو  فکرشتا بتونم طرز بود 

به خود گرفته و تمام حواسش    یمتفکر  یچهره  گرانی که مانند د  آرسن

 شد و گفت:  نهیرا جلب کالرکسون کرده بود، دست به س

 . میجنگل مستقر بش یتو  دیپس با -

 انداز شد. نی طن  طیبلندش در مح ی تکان داد و صدا یسر کالرکسون

 ! قاًیدق -

را گفته که در ذهن   یزیکه آرسن همان چ  داد ینشان م  شیصدا  لحن

 . زیکالرکسون وجود داشت. کالرکسون شروع کرد به راه رفتن دور م
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  ی . برارهیگیجا صورت مو مبارزه اون  میشیجا باهاشون رو به رو ماون  -

 از جنازمون رد بشن.  دیو وارد شدن به قصر، با نی به سرزم دنیرس

 حرفش را از اول جلسه زد. نیاولوارد بحث شد و  چاردیر

فرمانده  حضرت،یاعل  - با  ا  من  م  ن یکل  در  رو  و    ذارمیم  ونی موضوع 

 . میندازیاز قلم م میرو دار یزیچ  هیاما  م،ی کن یم یرو جمع آور روهاین

چشم    چاردیبه ر  ی افراد حاضر چرخاند. همگ  یهمه  ان یرا در م  نگاهش

ادامه  منتظر  و  بودند  ن  یدوخته  کالرکسون  بودند.    یتا  کی  زیحرفش 

 . کردینگاه م چاردیبه ر  یرا باال داده و با کنجکاو  شیابرو

 گفت: چاردیر

تا ما رو شکست    هیگرد اون پرنده کاف  م؟ یکار کن   ی چ  می خوایبا پرنده م  -

 .شهیتر م داره، کشتنش سخت  امیبده و چون بدنش قدرت الت

هم    ی را رو  شی هاگذاشت و دندان  زیم  ی را رو  شیها مشت   رکسونکال

تر  احساسات او را کالفه  نیو کالفه بود و سرکوب کردن ا  ی. عصبدییسا

 . دیکش یقی. نفس عمکردیم

افراد حاضر باشن تا به سمت جنگل   یتا قبل از غروب، همه   خوامیم  -

 ممنوعه نوشته شده.  یها. اون پرنده نقطه ضعفش تو کتابمیحرکت کن 

و به   دندیافراد چرخ  یحرف، به سمت در حرکت کرد. تمام  نیاز ا  بعد

رفتن پادشاه نگاه کردند. کالرکسون در همان حالت که به سمت    ریمس

 گفت:  رفت،یدر م
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کردن نقطه ضعف اون پرنده،    دایپ   یاومد، من برا  شیپ   یاگه مورد  -

اکت   یتو از  بود.  خواهم  و  جا نیابخونه  لرد  دست  به  رو  بعد    ام یلیبه 

 .سپارمیم

 سالن را ترک کرد. ،یگریبدون حرف د سپس

 

  زین  ام یلیکه لرد و  گذشت یاز خارج شدن کالرکسون از سالن م  یاندک

از سالن خارج    زیمشاوران تمام کرد و سپس او ن   گریرا با د  شیهاصحبت 

خود بودند    لیشد. به دنبال او، تک تک مشاوران درحال جمع کردن وسا

و  چاردیلرد ر سته،یوارد سالن شد. تنها لرد آر ایتا بروند، که ملکه سوف

در هنگام خارج    نوس یو م  چاردیمانده بودند. ر  یدر سالن باق  نوس یم  ردل

تکان    یسر  ایکردند. سوف  یمیو تعظ  ستادندیشدن از سالن، مقابل ملکه ا

 زد.  ی داد و لبخند

.  ستاد یآمد و مقابلش ا  ستهیبه سمت لرد آر  ایاز رفتن آن دو، سوف  پس

  شیابرو  یتا  کی   کند،یجا چه کار مآن  ایسوف  کهنیمتعجب از ا  ستهیآر

 که متعجب است. دادینشان م  زین شیرا باال داد. لحن صدا

 ! احضرتیعل -

 اشیحال جد  نیمحترم و در ع  یرا باال داد. لحن صدا  شیهاشانه  ایسوف

 ملکه بود.   ک ی  یبرازنده  شد،یم  دهیدرونش د  ز یاز دستور ن  ییهاکه رگه 

 . می با هم صحبت کن  یکه کم لمیما سته،یلرد آر -
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 قدم جلو آمد. کیتکان داد و  یسر ستهیآر لرد

 من. صبحت در مورد؟  یالبته بانو -

و هر    ست یآن اطراف ن  یبه اطراف نگاه کرد تا مطمئن شود که کس  ایسوف

آر  نیب  د،یبگو  خواهدی چه که م به سمت    یخواهد ماند. کم  ستهیاو و 

 گفت:  یآرام ی خم شد و با صدا ستهیآر

  ،ین یقدمه چ. بدون مدمیشن   هایشورش  یهاتون رو در مورد حملهحرف  -

پرنده  رمیم تنها راه شکست   راک لس یم  عیما  و ن،یل  یسر اصل مطلب. 

 هستش. 

 زد و گفت:  ی حرف شگفت زده شد. لبخند نیا دنیاز شن  ستهیآر

 ... یول ایخوبه ملکه سوف یلیخ نیا -

 نشست.  شی ابروها یشد و اخم رو  دهیاز لبش ماس لبخند

غار صد و هشتاد    نیوجود داره که ا  رایغار م  ی فقط تو  راکلسیم  عیما  -

جا  محافظان رو تا اون می فاصله داره. امکان نداره که بتون نیبا مرک لیما

 . شنیمبارزه آماده م ی. همشون دارن برامیبفرست

اش، ابتدا به خودش را باال داد و با انگشت اشاره  شی هر دو ابرو  ایسوف

 اشاره کرد.  ستهیو سپس به آر

 .میبر دیکه من و شما با  هن یو به خاطر هم -
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 ستهیگرفت. آر  ستهیچند لحظه توان سخن را از آر  ا،ی مصمم سوف   یصدا

سمت راست    واریگرفت. سرش را چرخاند و به د  اینگاهش را از سوف 

نظر م به  حرف  دیآیچشم دوخت.  در ذهنش    ای سوف   یهاکه داشت  را 

  دانست یکرد. متعجب شده بود و نم  ی ا. تک خندهکردیم  لیو تحل  هیتجز

واکنش چه  سوف   ننشا  یکه  سمت  به  نگاهش  صدادیچرخ  ایدهد.    ی . 

 انداخت. نیطن  ایکنجکاوش در گوش سوف

دق  - بد  نیا  دیبا  یچطور  قاً یو  انجام  رو  با  م؟ یکار    ی هیبق  شی پ   دی من 

مشاوران باشم و شما کنار پرنسس کالرا. پادشاه متوجه خواهد شد که  

 . م یستیقصر ن یجنگ تو  ما در زمان

را باال داد و    شی ابرو  یتا  کیبه ذهنش خطور کرد.    یلحظه فکر  همان

 :دیپرس

اگه بدون خبر به اون    نیدونیموضوع خبر دارن؟ م  نی اصالً پادشاه از ا  -

 افته؟یم یچه اتفاق م،یبر

بود، زد و چند قدم جلو آمد. او    شخندین  هیشب   شتریکه ب  یلبخند  ایسوف

متعجب شده و    شنهادشیپ   دنیاز شن   سته یکه چرا لرد آر  کردیدرک م

  گر، ید  یفکر را از سرش خارج کند و به عبارت  نیا  یبه نحو  خواهدیحال م

به غار    توانندیکه م  یتنها کسان  کردیدرک نم  ستهیجا بزند، اما لرد آر 

در زمان جنگ بجنگند و    ستیار نقر   رایبروند، خودشان هستند؛ ز  رایم

 جنگ آماده شوند. یبرا ای
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گذاشتم،   ونیموضوع رو با شما در م  نیشما اومدم و ا شی پ   یمن وقت  -

مشاوران به شما اعتماد دارم.    یهیاز بق  شتریبود که من ب  نیبه خاطر ا

که با رفتن   نیاما شما هم درک کن  ن،یکه نگران هست  کنمیمن درک م

 اما با نرفتن... خب... .  افته،ینم  ی اتفاق رایبه غار م

 زد.  ی لبخند ایسوف

 . افتهیم ییهاکه بگم چه اتفاق ست یاون موقع الزم ن  -

 ادامه داد:  یترآرام یکرد و با صدا  زیچشمانش را ر ایسوف

فرق  انیاگه شورش  - موقع  اون  بشن،  به شهر  وارد شدن  به    ی موفق 

متوجه شده   دوارمیجنگ. ام  دونیم  یتو  ای  میقصر باش  ینداره که تو

 .نیباش

محکم و استوار،    یی هابرگشت و با قدم  ش،یهاپس از اتمام حرف  ایسوف

 شدند،یانداز م  نیطن   ط یدر مح  شی هاکفش  یپاشنه  ی که صدا  یدرحال

به آن    یی به تنها  دیبا  ایسوف  د،یآیکه به نظر م   طورن یبه سمت در رفت. ا 

  ی گرید  یاو را نگران کرده است اما چاره  یموضوع اندک  نیغار برود و ا

اندارد قطعاً  او  دهد،  اطالع  کالرکسون  به  اگر  سوف  نی.  به  را    ای اجازه 

مسئله را با   نی اعتماد ندارد که بخواهد ا  یگرینخواهد داد و به کس د

ت سرش، از پش  ستهیآر  یراه بود که صدا  مهیبگذارد. در ن  ان یاو در م

 را از اسارت افکارش نجات داد. ایسوف

 من.  یبانو  -
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 نگاه کرد.  ستهیبرگشت و منتظر به آر ایسوف

سوف  ستهیآر مقابل  و  چشمان  ستادیا  ا یآمد  در  را  مصممش  چشمان   .

 دوخت.  ایسوف

 .احضرتیعل  امیباهاتون م -

 زد.  ی لبخند ایسوف

جلو  کمی  - لرد    یپشت  یدروازه  ی بعد،  بود  خواهم  منتظرتون  قصر 

 .ستهیآر

نگاه   ستهی. به آرستاد یو ا  دیبه ذهنش رس  یزیخواست برود که چ  ایسوف

 کرد.

 و ممنونم.  -

  ض یتعو  ی برا  ای سوف  ب یترت  نیلبخند اکتفا کرد و بد  کیتنها به    ستهیآر

 لباسش، به اتاقش رفت. 

و    ی بلند آب  راهنیپ   ک یرنگش با    دیسف  راهنیپ   ضیپس از تعو  ایسوف

شنل همرنگ، به سمت اصطبل به راه افتاد. نگاهش مدام در اطراف    کی

باغچه  ی. همه دیچرخیم در  تمر  یمحافظان    ا ی و    نیپشت قصر مشغول 

حواسش به او    ی که کساز این  ایبودند. سوف  ر یو ت  ریدرست کردن شمش 

که هر    کرد یاما نگاه او دنبال کالرکسون بود. حس م  نبود، خوشحال شد

. قلبش با  رودیو از او بپرسد که کجا م   دیایآن امکان دارد کالرکسون ب
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خود    یقصد خارج شدن از جا  ا یو گو  دیکوبیم  اشنهیس  یشتاب به قفسه

 سراسر وجودش را در بر گرفته بودند.  یرا داشت! اضطراب و نگران

رنگش رفت. از   اهیبه سمت اسب س عیصطبل، سربه ا دنیبا رس ایسوف

. سپس او را به دیایب  رونیافسار اسب گرفت و در را باز کرد تا اسب ب

به سمت دروازه برا   یدنبال خود  برد.  آر  یپشت قصر  و    ستهیمالقات 

هم    دانستیجا را انتخاب کرده بود؛ چرا که مخارج شدن از قصر، آن

محافظان   یو همه  دادینم   ینگهبان  یپشت قصر، کس  ی وازهاکنون در در

 بودند. نیمشغول تمر

و    رودی از او بپرسند که کجا م  توانستندی نم  ز،یدرون باغچه ن  محافظان

طور که به و همان  دیکش  یقینفس عم  ایبه او توجه نداشتند. سوف  یحت

م دروازه  ا  رفت،یسمت  کرد.  نگاه  قصر  بود.    یخانه   جانیبه  او 

.  جاست نی. کالرا افتدیاش بخانه  یبرا   ی اجازه دهد که اتفاق  توانست ینم

 توانست اجازه دهد که دخترش در خطر باشد. ینم

به قدم  ایسوف و  را چرخاند  به دست    ره یخ  شیها سرش  را  شد. کالرا 

به   اشیشخص  یمه یند خطر،  در صورت  بود  گفته  او  به  و  بود  سپرده 

 دخترش مطمئن بود.   ت ین رو از ام نیقصر بروند. از ا ریپناهگاه ز

  ا یهمسرش و    یبرخالف خواسته  ی نداشت که دارد کار  یت یاهم  شیبرا

خانه و    تی. در حال حاضر تنها به فکر امن دهدیمعمول انجام م  ریغ  یکار

 اش بود و بس! خانواده
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  سته یآمد. اسبش را کنار اسب آر  رونیبه دروازه، از فکر ب  دنیرس  با

اسبش نشسته    یکه رو  ستهیبه لرد آر  ینگه داشت و سوارش شد. نگاه

تکان داد که از دروازه   یبود، انداخت. سر  دهیپوش  یاهیو لباس شوال

 به راه افتادند.  رایخارج شدند و به سمت غار م

 *** 

 ) زمان حال(

 )کالرا( 

تصاو  با در    یریتمام شدن  نفس  بودند،  گرفته  ذهنم شکل  درون  که 

  م یهاحبس شد و چشمانم را باز کردم. به جلو خم شدم و دست   امنهیس

 . کردمیم  یحالیمحصاره کردم. سر درد داشتم و احساس ب  میرا دور گلو

با تمام    ی در زدن باعث شد سرم را به سمت صدا بچرخانم. ام  یصدا

 : گفت یو م زد یتوانش به در م

 .نیپرنسس، شما حالتون خوبه؟ پرنسس، لطفاً در رو باز کن  -

را    م یهانشان داد که جواب ندادنم نگرانش کرده. دست   شیصدا  لحن

از داخل چاه    ای بود که گو  فیچنان ضع  میبرداشتم. صدا  میاز دور گلو

 .آمدیدرم

 . رونیب امی. االن میمن خوبم ام -

صدا   یزیچ  گرید  یام اما  م  شیهاقدم  ینگفت  دورتر  که   شدند،یرا 

 . آب را قطع کردم و صابون را برداشتم. دمیشن 
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که   یریتصاو نی بروم؛ آن هم با وجود ا رونیخوش نداشتم که به ب چیه

ادمید اصالً  دن  ها نی.  به  روز  من  بودند؟  د  ایچه  را  و  دمیآمدنم  پدر   .

برا  دمیمادرم را د از    یانجام کار  ی و سپس مادرم  را ترک کرد.  قصر 

 ن یخاطراتم قطع شدند. ا  م،یبهتر بگو  ایقطع شدند    ری جا به بعد تصاوآن

مربوط به گذشته. اما   ینبودند، خاطرات من بودند؛ خاطرات  ریزها تصاویچ

 سال قبل؟   ست یچرا برگشتم به ب دم؟یدیرا م زهایچ نیا دیچرا با

 مگر من قدرت سفر در زمان داشتم که بخواهم به گذشته بروم؟ اصالً

از    دهیچیپ  یلیموضوع خ  نی. ادمیکش  یآه بود. هنوز در شوک حاصل 

آب   ریطور که شکردم و همان  ی. اخمبردمیآن خاطرات به سر م  دنید

م  باز  همه  م یتصم  کردم،یرا  د  یی زهایچ  یگرفتم  که  و    هیتجز  دم،یرا 

قصد حمله به قصر کردند.   انیس از تولدم، شورشکنم. ده ماه پ   لیتحل

حمله   انی شورش  یعن ی  نیا قصر  به  و  داشتند  وجود  هم  زمان  آن 

 درست مانند االن.  کردند،یم

سال است دست از حمله   ست یکه ب  خواستندی چه م  انیمگر شورش  اما

 اند؟به قصر برنداشته

  ی رو  زیاز اتمام حمامم، از داخل وان بلند شدم و حوله خود را از آو  پس

باز در افکارم    دم،یچیپ یطور که آن را دور بدنم م برداشتم. همان  وارید

 غرق شدم.

سردرگم شده بودم و دلم    دم؟یشت که من آن خاطرات را ددا  یلیدل  چه

 اتفاق را بفهمم.  نیعلت ا خواست یم
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 سمت در قدم برداشتم.  به

مادرم و آن لرد از قصر رفتند، چه    کهنیافتاد؟ بعد از ا  یچه اتفاق  اصالً

د  گرید  ی عن یشد؟   نخواهم  را  ا  ا ی  د؟یگذشته  هم  برا  نی باز    م یاتفاق 

 منتظر بمانم؟  دیخواهد افتاد و فقط با

 منتظر بمانم.  دیسؤال، با نیجواب ا دنی فهم یکنم برا  فکر

نه    شناختم؛ یکدام از آن مشاوران پدرم را نم  چیه  یکردم. من حت  یاخم

 نیترک یکه نزد امیلیکه مادرم از او کمک خواست، نه لرد و ستهیلرد آر

نه د و  بود  پدرم  کار    چی. هگرانیمشاور  اکنون در قصر  آنان  از  کدام 

 سرشان آمد؟  ییچه بال یعن ی و مشاوران پدرم نبودند.  کردندینم

با  رهیدستگ  از اکنون هم  به در چشم دوختم.  آمدن    یبرا  دیگرفتم و 

  دنشانیاز د  کردمیآمدند، تظاهر م  یو وقت  شدمیها آماده مآندرسون 

 در را باز کردم.   یو با کالفگ دمیکش یخوشحالم. هوف

•   

ام  • رفتم.  اتاق  داخل  لباس  یبه  با  یداشت  که    دم، یپوشیم  دیرا 

م  یرو مگذاشت یتخت  به سمت  رو  شمیآرا  زی .  و    اش یصندل  یرفتم 

 نشستم. شانه را برداشتم. 

  ن یازدواج مشخص خواهد شد و ا  خیو کالفه بودم. امروز تار  نیاندوهگ

 وجود ندارد! یازدواج اجبار  نیاز ا ییرها یبرا یراه گرید یعن ی
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که پشت سرم    دمید  نهیرا در آ  یرا شانه بزنم که ام  میموها  خواستم

وقتستاده یا آ  ی .  از  را  صدا  یلبخند  د،ید  نهی نگاهم  محبت    ی زد. 

 *ز*ش و آن نگاه گرمش، آرامم کرد.یآ*م*

 من موهاتون رو شونه بزنم؟ نیدیاجازه م -

  مه یند  کیاز    شتریب  میبرا  ینگفتم و شانه را به دستش دادم. ام  یزیچ

 بود. 

ند  شدیم  ی سال  پنج  روزها  ی مه یکه  همان  از  ما  و  است  اول    ی من 

شدنمان، به اختالف   یمیکه صم  می کن   جادیا  نمانیب  یا یوستد   میتوانست

برم  یسن  هم  امگشت یکممان  از    ی .  بود.  بزرگتر  من  از  سال  پنج  فقط 

 یگفت که به نوع  توانیاوقات در اتاقم بود، م  شتریب  یکه ام  ییجاآن

گاه از   چیها، هسال ن یا ی. و من در ط شدیمحسوب م  ز ین میمحرم رازها

به من وفادار بوده.    شهینشدم؛ چرا که هم  مان یگفتن مشکالتم به او پش

افراد    گریداشت؛ وفادار و رازدار بود. در برابر د  یتیشخص  نیذاتاً چن 

خجالت برا  ی قصر  اما  را هم  یو کم حرف است،  ابراز    شهیمن، محبتش 

 . البته در برابر من هم کم حرف است.کندیم

دوختم و در فکر    زی. نگاهم را به ممیه زدن موهاشروع کرد به شان  یام

ا فکر  رفتم.  زندگ  کهنی فرو  کنم،  ازدواج  م  ام یاگر  چه   شود؟ یچگونه 

 دهد؟ یدر آن رخ م یراتییتغ

 و گفتم:  دمیکش یآه
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 . یام -

ام به چهره  نهینگاهش را از آ  یکامالً آشکار بود. ام  میدرون صدا   یکالفگ

 داد و گفت: 

 فته؟یقراره ب ییهابه نظرت چه اتفاق -

که در    ماندیم  ی حالت کنجکاو داشت و حالم درست مانند کسان  میصدا

منظورم را    یاست. ام  شان یرو  شیپ  یچه راه  دانندیاند و نم خالء مانده

فکر کرد. سپس    یداد و اندک  میبود. نگاهش را به موها  دهیاز حرفم فهم

 گفت:

  ی بازم با گذر مدت ن،یاگه شاهزاده اندرو رو دوست نداشته باش ی حت -

م نداره، ولدیکن یبه هم عادت  خب   ی. اون درسته که شما رو دوست 

 . نیکنه و امیدوارم که خوشبخت بش یباهاتون بد رفتار ست یقرار ن

 ام. که چقدر سردرگم شده دادینشان م م یرا باال دادم. صدا میهاشانه 

 مگه نه؟  ست، ی ن یبا هم کاف ی زندگ یکردن به هم براعادت   یول -

  زد،ی را شانه م  میطور که موهاتأسف تکان داد و همان یاز رو یسر یام

 آرام گفت: 

 متأسفانه نه. -

 : گفتم زیزدم و تمسخر آم یپوزخند
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در اصل   زنن،یکردن من و اندرو م یراض یکه برا ییهاحرف ی و همه -

ها قراره  کردن خودشونه. انگار مدام تکرار کردن اون حرف یراض  یبرا

اتفاق خوب  بار ارزش داره،    کیحرف فقط    کی که    یبشه، درحال  یباعث 

 . کنهیم یتکرار کردنش اون حرف رو پوچ و خال 

  ی ها را بافت و روآن  م،ینگفت و پس از شانه زدن به موها  یزیچ  یام

بلند شدم و به سمت   م،یمال  شیآرا  کیپس از    زیام انداخت. من نشانه 

  دمیتنه پف کرده نبود، پوش  نییبلندم را که در پا  راهنیلباسم رفتم. پ 

  داد ینشان م  باتریام را زچهره  دشی. رنگ سفستادم یا  نهیو در مقابل آ

  یی بایوجود داشتند، به ز  راهنیپ   نیی در پا  که  یرنگ  یصورت  زیر  ی هاو گل

. همان لحظه بود که در زده  دمیکش  ی قی. نفس عمافزودندیم  راهنم یپ 

به سمت در رفت و در را باز کرد. با شخص پشت در صحبت    ی شد. ام

 کرد و سپس در را بست. 

 سمتش برگشتم و نگاهش کردم.  به

 .دنیپرنسس، پادشاه لئونارد و خونوادش رس -

با    یتکان دادم و روبه جلو قدم برداشتم. از کنار ام   یسر رد شدم و 

به در، آن را باز کردم و از اتاق خارج شدم. هر چقدر هم سخت   دنیرس

موضوع    ن یبا ا  دی پدرم، با  یطبق گفته  دیزدم. شا  یباشد، باز هم لبخند

. درست است که  رمیچه را که وجود دارد، بپذکنم آن  یو سع  م یایکنار ب

ازدواج ندارم، اما خب با ازدواج کردن من با اندرو که اتفاق   نیه ال بیم
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  ی فکرم، اخم  نی و بابت ا  ستادم یلحظه ا  کینخواهد افتاد، مگر نه؟    یبد

 افتد؟ینم یواقعاً اتفاق بد ی عن یکردم. 

افکار از ذهنم خارج شوند. سپس    ن یتکان دادم تا ا  نیرا به طرف  سرم

باغچه رس به  و  دادم  ادامه  را  راهم  بر رودمیدوباره  پدرم    ی سکو  ی . 

ا ا  ستادهیمقابل در  از اینستادمیبود. کنارش  رد و    نمانیب  یکه حرف . 

  خواستم یبه من نگفت، واقعاً خوشحال شدم. نم  یزیبدل نشد و پدرم چ

 .گذشته را تکرار کند یهاو حرف کند حتمینص

 قصر نگاه کردم.  یدروازه به

سر   یشد. کالسکه  اطیوارد ح  یرنگ  اهیس  یباز شدن دروازه، کالسکه  با

که همان    ی. طرحدیدرخشیم  یچشم خون  کیآن طرح    ی که رو  یابسته

  ی هامقابل پله  کهنینشان سطلنت پادشاه لئونارد بود. کالسکه پس از ا

شدند، به   ادهی اش از آن پ هو پادشاه لئونارد و خانواد  ستادیدر ا  یجلو

 پشت قصر حرکت کرد. یسمت باغچه

که به زبان آوردن نامش در    یبه پادشاه لئونارد انداختم. پادشاه  ینگاه

هم به خاطر    نی که ا  فتدیب  گرانیلرزه به تن د  شدیباعث م   نش،یسرزم

اش بود. در  از اندازه  شیتندخو و خشن بودنش بود. به خاطر غرورش ب

  از آنان  یبودم که برخ  دهید  یادیپادشاهان ز  ام،یسال زندگ  ستی ب  یط

ز  گاهیجا  هب خود  قدرت  م  ی ادیو  افتخار  و  هستند  و    کنند،یمغرور 

ن   م یبگو  توانستم یم لئونارد  کسآن  زیپادشاه  است.  از   ی گونه    که 

  نشیبه مشکالت سرزم  گریو بس! د  داند یخود، فقط نامش را م  نیسرزم
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توجه  مردمش  آرام  یو  پوزخند  ه  یندارد.  بدن  قد    اشیکلی زدم.  و 

 . دادیاو را بروز م ت یشخص  اش،یجد یچهره  نیبلندش و همچن 

  ی که فقط در برابر برخ  یرا باز کرد و با لبخند  شیهالئونارد دست   پادشاه 

 گفت:  آورد،یلبش م ی آن را رو

 .ل ریپادشاه کالرکسون م -

بلند او، آرام    یبلندش بود. پدرم بر خالف صدا  یصدا  یچاشن   ،یخوشحال

 گفت:

 پادشاه لئونارد آندرسون. -

  شیرفت و پ  نیی مقابل سکو پا یها. پدرم از پلهدندی هر دو خند سپس

رفتم و    نییها پااز پله  زیرا بغل کرد. من ن  او  د،یپادشاه لئونارد که رس

ا پدرم  استادمیکنار  از  پس  پادشاه    کهنی.  شدند،  جدا  هم  از  دو  آن 

سرش را به سمت من چرخاند و چشمان سبز رنگش را به من دوخت.  

بود، با وزش   دایدرونشان هو زین  دیاز سف ییهاکه رگه  اهشیس یموها

 .خوردندیباد تکان م 

 گفت:  لبخندزنان

 سالم کالرا.  -

نگاهم ناخودآگاه    م،یجواب سالمش کردم. پس از تعظ  یبه معنا  یمیتعظ

درخشش    شهی رنگش مانند هم  یی. چشمان کهربادیچرخ  ا یسمت ملکه مار
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قدر خاص که  خاص بود، آن  ایملکه مار  یهادر خود داشتند. نگاه  یب یعج

 .کشدیو باهوش بودنش را به رخ م رکیز

در مواقع الزم چگونه حرف بزند تا   دانست یاما خب م  زد،یحرف م  کم

 ی لبخند  د،ینگاهم را د  یشخص مقابل را با کلماتش شکست دهد. وقت

باعث   نیبسته بود و ا یاسرش گوجه  یرنگش را باال ییخرما یزد. موها

 شود.  دهید تردهیاش کششده بود چهره

بود.    دهین پوششان، فقط او بود که لباس روش پنج نفره  یخانواده  نیب

رنگ داشت    ییطال   یها اش طرحکمرنگ، که در باال تنه  ی به رنگ آب  یلباس

 . کرد یم بایبود و او را ز ی و از شانه تا مچ دست تور

چشمان    یمانند او دارا  انا،یو پرنسس د  ویشاهزاده مت  یعنیاو،    یبچه  دو

  انا یو د  دیسف  یمانند برادرش اندرو، موها  ویمت  یرنگ بودند، ول  ییکهربا

 داشت.  ییخرما یمانند مادرش موها 

و    وی هم که رنگ چشمانش برگرفته از پدرش بودند. اندرو و مت  اندرو

بر تن    یو طوس  اهیس  یدر حوال  رهیت  یهاپادشاه کالرکسون، هر سه لباس

  نییبود که در پا  دهیسبز پررنگ پوش  یلباس  زین  انایداشتند. پرنسس د

 . گرفتندیرا م نندهیچشم ب یرنگ دیکوچک سف یهانی لباسش، نگ یتنه

برانداز  باألخره از  خانواده، سرم را به سمت پدرم   یتمام اعضا  یپس 

 پدرم و پادشاه لئونارد گوش سپردم.  یهاچرخاندم و به صحبت 

 نگاه کرد و گفت:  ایبه ملکه مار پدرم
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 خوشحالم. یلیخ نمتونیبیجا مکه این من، از این یبانو  -

 زد.  ی در برابر حرف پدرم، لبخند ایمار

 .حضرتیاعل طور،نیمنم هم  -

 .دی پدرم زد و خند یبه شانه یکوچک یلئونارد ضربه پادشاه 

م  ت یخوشحال  - کن  یتونیرو  ابراز  هم  قصر  ن  یداخل    از یکالرکسون، 

 یدر نگه دار  ی ما رو جلو ست ین

اشاره  دیخند  پدرم با  بق  یو  به داخل،  به سمت در رفتند.    هیدستش 

انداز    نیکنار گوشم طن   یاآهسته  ی خواستم به دنبال آنان بروم که صدا

 شد.

در رفتنه، اما خب انتخاب رو به عهده  یموقع برا نیبه نظرم االن بهتر -

 . ذارم یخودتون م

   کردمیکه با لبخند نگاهم م دمیرا چرخاندم و اندرو را د سرم

تأ  یکردم و سر  یاخنده  تک تکان دادن    دییدر  با  تکان دادم.  حرفش 

جلوتر از من به سمت   ز یسرش اشاره کرد که به دنبالش بروم. خود ن

. شانه به دمیقصر به راه افتاد. به دنبالش رفتم و به او رس  یدروازه

 . می رفتیهم به سمت دروازه م یشانه 

 گفت: کرد،یطور که به اطراف نگاه مهمان اندرو



 
 

www.cafewriters.xyz Page 77 

  ی ک  دونمینم  یحت   م،یرفت  نیکه از مرک  یبار  نیشده. آخر  یادیمدت ز  -

 بود! 

خاص   شیصدا نحو  یلحن  به  و  فقط    ی نداشت  که هدفش  بود  مشخص 

  م، یو از قصر خارج شد  میاز دروازه گذشت  یمکالمه است. وقت  کیشروع  

که از    یرنگ  دیر نگاه کردم. قصر سفسرم را به عقب چرخاندم و به قص

  م ی . سرم را به سمت اندرو چرخاندم و به نشدیم  دهید  نیمرک  یهر جا

  ی کنجکاو  میرا باال دادم. صدا  می ابرو  یتا  کی.  دماش نگاه کررخ چهره

 . کردیدرونم را آشکار م 

 م؟یریچرا به قصر نم  -

 را باال داد.  شیابرو ی تا کینگاهم کرد و مانند من  اندرو

 م؟یرو گوش بد شونیتکرار  یهاو حرف میبر -

 را از من گرفت و به جلو داد.  نگاهش

 جا. جا باشم تا به اوناین دمیم حیترج شتریب -

ب  یاخنده  تک لحن  ا  ب یعج  میبرا  الشیخیکردم.  در  سال   نیبود.  دو 

نسبت    اندرو  تفاوتیو ب   الیخیرفتار ب  ن یام به اباز هم نتوانسته  ،ینامزد

بعض خ  یبه  به  نسبت  کنم.  عادت  و    تفاوتی ب  زهایچ  یلیمسائل  است 

  ی ایدن نیکند، نه قوان یرو یخود پ  ی ایدن نیعالقه دارد که از قوان شتریب

بودن،   حیبه دنبال تفر  شتریو ب  زهایچ  یکردن از بعض  یچی. سرپ یعواق

  ار یحال بس  نی. با ا شاهزاده  کیتا    دادینشان م  یپسر عاد   کیاو را مانند  
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را مجذوب   هایلیخ  توانستیکه م  یمهربان و خوش اخالق بود، به طور 

 خود بکند. 

.  میکردیحرکت م  ی راه خاک  کیدر    می و داشت  میقصر دور شده بود  از

  کرد یم  شتریب  یو حرارت وجودم را طور   دیتابیبه پوستم م  دینور خورش

 نیفرستادم. ا  ی دل ل*ع*ن*ت*  . درشدیسخت م  می که تحمل گرما برا

نت  یگرما کننده،  ابر   یجهیکالفه  بدون  آفتاب   یآسمان  سرمان    ی باال  یو 

اندر عم  واست.  نفس  با  کش  یقیهمراه  باال    شیها شانه   د،یکه  هم  را 

 انداخت.

ما    ی برا   ینواح  نیا  شه یباعث م  نوس،یسرد آر  یعادت کردن به هوا  -

 داشته باشه. یتحمل رقابل یغ یگرما

 انداختم. نییرا پا سرم

 گرمه. ی عیامروز هوا به طور طب  -

  دیکش یرا به وسط م  یگریچرا موضوعات د  دانم ینگفت. نم  ی زیچ  اندرو

  خواستیکه من دلم م  ی کند. درحال  جاد یا  یحواس پرت   کرد یم  ی و سع

ا و  امروز  به  راجع  را  تع  نینظرش  بدانم.    خیتار  نییموضوع  ازدواج 

کنم    انیموضوع را ب  نی. قصد داشتم ادمیچیرا در هم پ   میهاانگشت 

نم بگو  دانستمیاما  کجا شروع کنم و چگونه  اندکمیاز  از  فکر   ی. پس 

بزنم، نگاهش کردم    خواستمیکه م  یی هاکردن حرف  ی کردن و جمله بند

 : دمیو پرس
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 کنن؟ یم نییازدواج تع یرو برا یبه نظرتون چه زمان -

به   یاجمال  یبکشم، نگاه  شیموضوع را پ   نیا  خواهمیم  دیکه د  اندرو

جد نگاهش  انداخت.  اخم  یمن  و  بود    ده ید  شیابروها  یرو  یشده 

 .شدیم

  ی ازدواج رو برا   ایبودم، گو  دهیطور که از مامانم شن اما اون  دونم،ینم  -

 . کننیم نییپونزده روز بعد تع

 تمسخر کردم.   یاز رو  یخنده تک

 ! می قراره زن و شوهر بش ی عن یپس  -

زد. مسخره    یپوزخند  زیشد و خود ن  میمتوجه تمسخر درون صدا  اندرو

من   کردیفکر م  یچه کس  یعن یماجراها مسخره هستند.    نیا  یاست؛ تمام

دوست را داشته،   کیحکم    میبشوم که قبالً برا  یاهمسر شاهزاده  یروز

کس  چه  همسر!  م  ینه  ا  زد یحدس  از  شود؟  نیماجرا  کس  قرار    ی و 

مشترک من و اندرو چگونه خواهد بود. اصالً   یزندگ که دیبگو تواندینم

 م؟یریرا به عنوان زن و شوهر بپذ گریکدی میتوانیم

  ی که همه جا  کردمیروزها حس بودن در خالء را م  نیبودم. ا  سردرگم

  ی فضا  نی. از اکردیم  ی ن یقلبم سنگ  ی رو  یکیتار  نیاست و ا   کیآن تار

از    خواستم یبودم و م  زاریمن و اندرو ساخته بودند، ب  یکه برا  یخفگان

 چگونه. دانستمیاما نم ابم ی ییآن رها

 اندرو توجهم را جلب کرد.  نیاندوهگ یصدا
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طور که در هنگام غرق  . همونمیا یباهاش کنار ب  دیبا  گهیفکر کنم د  -

  کنه، یشدن تو باتالق، دست و پنجه زدن روند غرق شدن رو زودتر م

ا برابر  در  کردن  شرا  نیمقاومت  فقط  هم  برا  ط یموضوع  بدتر    ی رو  ما 

 .کنهیم

شد. حق با  میهاانداختم. نگاهم قفل قدم نیینگفتم و سرم را پا یزیچ

با است.  ب  دیاندرو  امیی ایکنار  اندرو  برگشت.    ستادی.  من  سمت  به  و 

  بودم که چرا   نی اش دوختم. کنجکاو دانستن اچشمان متعجبم را در چهره

گرم و محبت    یزد؛ لبخند  یلبخند  د،ی. اندرو که نگاه متعجبم را دستاده یا

اجزازیآم در  را  مطمئنش  نگاه  صدا  ی.  چرخاند.  و    یصورتم  مطمئن 

 وجودم کرد.  یه یآرامَش، آرام ش را هد

.  میباتالق غرق کرد  نیا  یخودمون رو تو  یادیز  گهیپرنسس، فکر کنم د  -

رو    مونینامزد  یروزها   نیو آخر  میا یب  رون یازش ب  کمی  نیاگه موافق باش

 . میکن  یسپر

  ان یگفت، مرا به خنده وا داشت. در م  یآخرش که با لحن شوخ  یجمله 

حرفش تکان دادم و هر دو به سمت شهر به   دییتأ  یبرا  یام، سرخنده

 . م یراه افتاد

 *** 

 )کالرکسون(
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قدم زدن    یرا برا  یاتاق غذا خور  شیهاو بچه  ایملکه مار  کهنیاز ا  پس

ناهار مانده بودند، من و    زیکه سر م  یدر باغچه ترک کردند، تنها کسان 

بود از نوشمیلئونارد  لئونارد پس  ل  اشیدنینوش  دنی.  ساخته    وانیاز 

 داد.  هیتک ی گذاشت و به صندل زیم یرا رو  وان یشده از طال، ل

 غذا نخورده بودم.  قدرنیاوه! به عمرم ا -

زدم. لئونارد    یلبخند   کردم،یرا با دستمال پاک م  میها که دست   یدرحال

 سرش را چرخاند و نگاهم کرد. 

 خب؟  -

  د؟یکشیرا م  یز یکنجکاوم را در نگاه منتظرش دوختم. انتظار چه چ  نگاه

اش پوکر  سردرگم و متعجب نگاهش کردم که چهره  طورن یچند لحظه هم

 گفت:  داد،یرا متناسب با حرفش تکان م شیهادست که  یشد و درحال

 ؟ یراجع به ازدواج دار یچه فکر -

  ی را باال دادم و پس از گذاشتن دستمال بر رو  میحرف، ابروها  نیا  با

 دادم.  هی تک یبه صندل ز،یم

 خب من...  -

نم  حرفم که  چرا  ماند؛  چ  دانستمینصفه  امیبگو  یزیچه  از    ن ی. ذهنم 

به چند لحظه داشت تا بتواند    ازیلئونارد شوکه شده بود و ن  یسوال ناگهان

راجع به ازدواج کالرا و    یکند. واقعاً چه فکر  لیو تحل  هیرا تجز  ت یموقع

ازدواج کنند و کالرا بابت    خواهندیکه آن دو نم  دانمیاندرو داشتم؟ م
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ا   یلیموضوع خ  نیا اهد بود.  ازداوج به نفع او خو  نیناراحت شده، اما 

به خاطر    یهاشاهدخت   یهمه همسن و سال کالرا مزدوج هستند. من 

اتفاق    ی کل  ز یاز دست داد و پس از آن ن  یکالرا مادرش را در بچگ  کهنیا

گر وقتش  یازدواج نداده بودم، اما د  ی سن به او اجازه  نیناگوار افتاد، تا ا

باز کنم.   حساب  ی گریکس د ی رو توانم یو جز شاهزاده اندرو نم دهیرس

بفرستم. کالرا االن هر    یگرید  یاو را به جا  توانمیلئونارد نم  یجز خانه 

م که  اما    تواندیم  خواهدی چقدر  کند،  م  کیمخالفت  ما   فهمدیروز  که 

 .میادرست را گرفته میتصم

 را به سمت لئونارد چرخاندم و لبخند زنان نگاهش کردم. سرم

زندگ  - هم  با  دوتا  حسادت    سازنیم  یایاون  باعث  درخششش  که 

 .شهیها مستاره

ل  یلبخند   لئونارد به سمت  و  ل  وانشیزد  رو  وان یخم شد.  از    ز یم  یرا 

چشمانش    کرد،یم  کیطور که آن را به سمت دهانش نزدبرداشت و همان

 و گفت: کرد  زیرا ر

درست   یبه هم عادت کنن و با هم باشن، بعدش همه چ  کمی  هیفقط کاف  -

 .شهیم

نوش  یگرید  مقدار نوش  اشیدنیاز  ل  دیرا  دوباره  رو  وانی و    ز یم  یرا 

 گذاشت. سرش را چرخاند و به من نگاه کرد. 
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قو   - ما هم  اتحاد  البته  دار   شه،یم   تریکه  بچه  اگه دخترت  مخصوصاً 

 بشه.

 و گفت:  دیخند لئونارد

 ! نوس یو آر نیاز مرک یادو رگه  -

در    زیم  یرا رو  میهابه جلو خم شدم. دست   یکردم و اندک  یاخنده  تک

  شی موضوع ازدواج او را ب  نیهم قفل کردم و به لئونارد چشم دوختم. ا

در نگاهش و لبخندش    یخوشحال  ن یخوشحال کرده بود و ا  یزیاز هر چ

 .شدیم دهید

 :دمیپرس

 دیرو در نظر دار یازدواج چه روز خیتار یاخب االن بر -

زد که به من بفهماند از قبل فکر همه جا را کرده و با    ی لبخند  لئونارد 

 آمده. جان یبرنامه به ا

 پونزده روز بعد.  -

 نمونده.   ی ادیپس زمان ز -

به جلو خم شد. چشمانش    زیگرفت و او ن  یرا از صندل  اشهیتک  لئونارد

ازدواج را   نیکه ا  دادینشان م  اشیرام و جدآ  یکرد. لحن صدا  زیرا ر

 .خواهد یتا چه حد م

 بشه. نقصیب دیبا زیهمه چ -
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 زیگونه شود. همه چ  نیهم  دیبا  یعن ی   زند،یحرف را م  نیاگر لئونارد ا  و

 رود.   شی پ  نقصیب دیبا

. با  دیکش  رونیکار مرا از افکارم ب  نیبلند شد و با ا  زی از پشت م  لئونارد

 دستش اشاره کرد که بلند شوم.

 . م یقدم بزن رونیاون ب  کم ی میبر ای کالرکسون، ب ایب -

به شانه   یسر بلند شدم. شانه  و  اتاق غذاخور  یتکان دادم  از    یهم، 

 . میگرفت شیو راه باغچه را در پ  میخارج شد

 *** 

 )کالرا( 

ا  کی  ریز اندرو  آمدن  منتظر  اطراف    ستادهیدرخت،  در  نگاهم  بودم. 

و    کردندینگاهم م  رهیخ  ای  شدند،یکه از کنارم رد م   ی . کساندیچرخیم

  ب یعج شانیبرا انشان ی. بودن من در مشدندیرد م میتعظ کیپس از  ای

زآمدیم نم  ادی.  شهر  ب  آمدمیبه  قصر    شتریو  در  را  خود  مواقع 

ا  کهنی ا  الذ  گذارنم؛یم در  تعجبشان    ام،ستادهیا  جانی اکنون  باعث 

مشدیم شرط  مرا    نیاول  ی برا  شان یهایلیخ  بستم ی.  که  است  بار 

 ! نندیبیم

دادم. چشمانم را    هیدرخت تک  یشدم و سرم را به تنه  گرانید  الیخیب

 زدم. ی بستم و لبخند
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  ی . آهدادیم  یو به من حس خوب   کرد یپوستم را نوازش م  هیسا  یخنک

در    یا. چشمانم را باز کردم و دوباره به اطراف نگاه کردم. عدهدمیکش

هم در    یاو عده  کردندیخود صحبت م  یو با بغل دست  ستادهیاطراف ا

  خورد یبه چشمم م  ییزهایمحل، م  یحال گذر بودند. در گوشه به گوشه 

ها درحال فروختن شده بود و فروشنده  ده یچ  شانیرو  یمختلف  لیکه وسا

 دند. بو  لیآن وسا

 اندرو کجاست؟ پس

 پرنسس.  -

 صدا توجهم را جلب کرد. نیا

پا  سرم د  نییرا  و  بچه  دم یانداختم  دختر  ا  یاکه  با    ستاده یکنارم  و 

قهوه موها  رهی ت  ی اچشمان  برخالف  که  نگاهم    یرنگش  بودند،  بورش 

بود. لبخند    نیمعصوم و دلنش  شی مانند لحن صدا  زی. نگاهش نکندیم

او را   یکودکانه یدرون چشمانش، چهره دیحال ترد نی لبش و در ع یرو

داشت، اما    دیبا من حرف بزند ترد   کهنی. فکر کنم از اکردندیم  باتریز

بودنم    یسلطنت  یبودم! از خانواده  ی انسان عاد  کی  زیمن ن  د؟یچرا ترد

آن هم نه با ده   م،یایبه شهر ب  شتری ب  دیبا  دی. شاکردیرا عوض نم  یزیچ

 .کردیکه مادرم م یتنها؛ درست مثل کار گونهنینفر محافظ، ا

با او همقد شوم. لبخند   خم تا    ی؛ لبخندخودش زدم  یی بایبه ز  یشدم 

به چپ خم    یبود. سرم را کم  امیم یکه مطابق نگاه صم  زیگرم و محبت آم

 کردم.
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 زم؟ یبله عز -

. معلوم بود داشت با خود  دیچیرا دور هم پ   شیهاکوچک انگشت   دختر

که حرفش را چگونه بزند. دختر سرش را    دانست یو نم  رفت یکلنجار م

زم  نییپا و  بود  م  نیانداخته  نگاه  قفل    یول  کردیرا  همچنان  من  نگاه 

 صورتش بود. 

  ت ی از خجالت سرخ شده بودند. در نها  شیهاسرش را باال آورد. لپ   دختر

 گفت:  یبلند ی با صدا

 . نیخوشگل یلیبهتون بگم که شما خدوستم خواست   -

بود،    ستادهیتر اطرفآن  یاش به دوستش که کمبا انگشت اشاره  سپس

ن خود  بالفاصه  کرد.  دو  زیاشاره  دوستش  صدادینزد  لحن  مطابق    ی . 

حرفش    ترع یهر چه سر  خواهدیمعذب شده و م  دادیبلندش که نشان م 

  ی افت. تک خندههم ر  عیآمد و سر  عیو برود، عمل کرد. سر  دیرا بگو

ها  ساعت   خواست یقدر که دلت مو بامزه بود؛ آن  نیرش  ی لیکردم. اما خ

 .ی شو  شیو غرق تماشا ی ن یکنارش بنش 

که چشمانم همچنان    یرفت. درحال  جیشدم اما همان لحظه سرم گ  بلند

اش  تنه  ی خود را به درخت رساندم و دستم را بر رو  رفتند،یم  یاهیس

برا تا  ناله  هیتک  م یگذاشتم  شود.  رو  یاگاه  اخم    م یابروها  ی کردم. 

ا پ   نینشست.  م  دهیچیدرد  را  سرم  در  غر  شناختمیشده  نبود.    بهی و 

قبل،    ی بار حس کرده بودم. مثل دفعه  کیدرد را    نیامروز صبح ا   نیهم
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را    م یهاروع به شکل گرفتن کردند. دست ش  ی ریتصاو  ها یاهیس  انیدر م

 .کردمیدور سرم گذاشته بودم و ناله م

را    ینگران  شانی هامن قفل شده. نگاه  یمردم بر رو   یهاکه نگاه  دمیدیم

تا کمکم    ندیآیاز آنان دارند به سمتم م  یاکه عده  دمیدی. مزدیموج م

کنم. دست   یکنند. سع غلبه  دردم  بر  پا  میهاکردم  با    نییرا  و  آوردم 

 به   ده،یچیکه در سرم پ   یدرد  نیمردم رد شدم. ا  انی تند از م  ییهاقدم

 گران یبه نگران شدن د  ازیهم ن  نیهم  ینخواهد رساند؛ برا  ب یمن آس

از است ین ماگر آن   ن،ی. گذشته  ب  میهاناله  لیدل  ماندم،یجا   ان یرا چه 

. آن  میبگو  یزیچ   نیچن   شدینم  کنم؟ی به گذشته سفر م  کهنیا  کردم؟یم

 . ستیسفر در زمان ممکن ن گریامروز که د یا یهم در دن

 دم؟ یدیکه من گذشته را م   شددیچطور م پس

  ک یو تمام افکارم از سرم خارج شدند. خود را به    دیکش  ریسرم ت  ناگهان

دادم و چشمانم را    هیپشت سرم تک  وار یخلوت رسانده بودم. به د  یجا

 . نمیرا بب   ریقبل، آن تصاو یبستم تا مثل دفعه

 *** 

 )گذشته( 

 کل(  ی)دانا
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همه   ش،ینور و گرما یله یسوزان در کنج آسمان نشسته و به وس آفتاب

هم در آسمان موجود نبود    یابر  چی خود گرفته بود. ه  یسلطه   ریجا را ز

 بکاهد. دیخورش یکه از گرما

مانده بود،    یادی. هنوز مسافت ز کردیم  ی ا نقاشها خاک راسب   ی پا   رد

سوفآن  یول بودند.  شده  خسته  االن  از  به    ا یها  و  چرخاند  را  سرش 

  ی صدا  دن یکه نگاهش به جلو بود، با شن   ستهینگاه کرد. لرد آر  ستهیآر

 به او نگاه کرد.  ایسوف یپرسشگرانه و خسته

ز  - راه  بر  میتونیم   یعن یمونده.    یاد یهنوز  غروب  از  قبل  و    میتا 

 م؟یبرگرد

شده بود    ی. تا به حال چند باردیرا د  ایسوف  ی درون صدا  ینگران  ستهیآر

در برابر همه    تواندی. او مند ینگران و آشفته حال بب   گونهنیکه ملکه را ا

  ی بروز ندهد، اما وقت  رون یاحساساتش را کنترل کند و آنان را به ب  زیچ

خانواده پ بحث  هم  د،یآیم   شیاش  و    شدیم  شانیپر  شهیملکه 

پرینم آر  اشیشانیتوانست  کند.  کنترل  بتواند   کهنیا  یبرا   ستهیرا 

 زد.  یو مطمئن  دواریبکاهد، لبخند ام اشیرا آرام کند و از نگران ایسوف

که مانع ما   رسهیگذر زمان هم توانش نم   یکه حت  نیملکه، مطمئن باش   -

 .میشیبشه. ما موفق م

که موفق خواهند شد؛ چرا که تا   دانست یم  یزد. از طرف  ی لبخند  ایسوف

دست خودش نبود. همسر و    گرید  یمانده، اما از طرف  یادیغروب زمان ز

کارش   نیآمده بود، هر چند که ا  جان یدخترش را در قصر ول کرده و به ا
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باز هم    ت ی امن   یبرا اما  م  زیچ  کی آنان است،  او را نگران  .  کردیمبهم 

  یا که به جلو نگاه کرد، دره  ی گرفت و وقت  ستهینگاهش را از آر  ایفسو

  دن یبا د  ایوجود داشت. سوف  دره  ی که بر رو   یچوب  یپل  نیو همچن   دیرا د

شوال ورود  یاهیدو  در  ا  یکه  اخم  ستادهی پل  نگاه    یبودند،  با  و  کرد 

 . ست یرا نگر  ستهیکنجکاوش آر

ا  ستهیآر انتظار  ابتدا   هیدو شوال  نیچون  همان  از  م  ی را    د، یکشیراه 

.  دیشیعبور کنند اند  هیچگونه از آن دو شوال  کهن یتعجب نکرد و فقط به ا

مطرح کنند و با مذاکره موضوع را حل    شان ی بتوانند موضوع را برا  دیشا

سپس   د،یکش  ی قیآمد و نفس عم  رون یب  اشیجداز حالت    ستهیکنند. آر

افتاد.    ساراف راه  به  پل  به سمت  را دوباره در دست گرفته و  اسبش 

گرفت بدون    میمتعجب شده بود، اما تصم   ستهیواکنش آر  نیاز ا  ایسوف

.  گرفت یشدت م  شتری. تپش قلبش هر لحظه بفتدیبه دنبال او ب  یحرف

  یااطالع و تجربه  ییزهایچ  نیاو شجاع بود اما راجع به جنگ و چن   ،یآر

 مضطرب شده بود.  کنون نداشت، لذا ا

نگه   هاهیرا مقابل شوال  شانیهاو اسب   دندیبعد، هر دو به پل رس  یکم

که در دو طرف   ییهاسرش را بلند کرد و به پرچم  ستهیداشتند. لرد آر

پرچم سبز کرد.  نگاه  بودند،  رو  یپل  آب  کی آنان عکس    یکه  و    یسپر 

کند. پس    زیچشمانش را ر  ستهیرنگ موجود بود، باعث شد آر   یطوس

 روناروک هستند.  نیاز سرزم  هاهیشوال نی. ابوددرست حدس زده  
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شوال  یکی ه  هاهیاز  و  بلند  قامت  آمد.  سوف  اشیکلیجلو  را    ا یچشم 

ا استوار  و  صاف  صدا  ستادهیگرفت.  و  سبز    زین   شیبود  نگاه  مانند 

 رنگش، محکم و مقتدر بود. 

ا  - و  هیناح  ن یاز  پادشاه  به  متعلق  بعد،  بخش  لسونیو  ل یبه  از    ی و 

   دییهست ی. شما کباشدیروناروک م نیسرزم

درصد   دیحرف بزند، شا  ستهیآر  یبا خود فکر کرد که اگر او به جا  ایسوف

را جمع کرد و    عزمش  ای باال برود، باألخره او ملکه بود. سوف  تشانیموفق

دوخت.    هیاسبش صاف نشست. نگاه مقتدرش را از باال به شوال  ی بر رو

  گونهنیحال محترم بود که ا  نیدر ع یول ی محکم و دستور  شیلحن صدا

در    توانستی. فقط او بود که مآمدیبرم  ا یسوف  ی حرف زدن، فقط از عهده

 کند.  جادیتضاد ا شیصدا

ورود    یو تقاضا  میایم  نی. از مرکنیوالت  ستهیو لرد آر  ل ریم  ایملکه سوف  -

 . میدار

 نگاه کرد.  ایبه سوف هیشوال

 از ورود شما خبر داشته باشن. لسون یپادشاه و  کنمیفکر نم -

 .میندار یو با پادشاه کار میشیما وارد شهر نم  -

شوال  ایسوف که  داشت  صدا  هیانتظار  درون  به صحت   شیاز صداقت 

 هیشوال  ی برا   ایحرف و صداقت سوف   نیببرد اما متأسفانه، ا  یحرفش پ

 نبود.  یکاف
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قبلش به پادشاه خبر بدم و در صورت صدور اجازه،   دی به هرحال من با  -

 شما باز کنم.   یراه عبور رو برا 

 دیبگو  یزیگرفت چ  م یو تصم  دیکش  یخسته شده بود، آه  گریکه د  ایسوف

بود که بتواند با    ی نتواند مخالفت کند. به دنبال کلمات  گرید  هیکه شوال

  د؟ یبگو  توانستیم  ی زیرا سرکوب و راه را باز کند، اما چه چ  ه یآنان شوال

سته یافکار بود که لرد آر  نیدر هم  کرد؟ یم  ان یاش را بچگونه خواسته 

 قدم شد و گفت: شیپ 

نا  کنمیشخصاً از پادشاه کالرکسون درخواست م  -   یبرا  یامهکه بعداً 

شما رو اعالم کنن. البته    نیفرستاده و ورود ما به سرزم  لسونیپادشاه و

چه   لسون یو به پادشاه و  سهیبنو  ییزهایپادشاه در اون نامه چه چ  کهنیا

. اگه نه  ای  یورود بد  یداره که به ما اجازه  نیبه ا  یبگه، بستگ  ییزهایچ

بش  م ینتون روناروک  م   م،ی وارد  محتوا  مطمئن بشم  دم یقول  اون    یکه 

 نباشه.  ندی تو خوشا ینامه برا

نگاه  ایسوف و  چرخاند  را  سرش  آر  ی ناخودآگاه  لرد  انداخت.    ستهیبه 

.  کردینگاه م  هیبه شوال  زشیبود و با نگاه ت  یجد  اریاش بسچهره  ستهیآر

 و گفت:   دیکش یقینفس عم هیشوال

 خب.  اریبس -

گرفته   م یوحشت کرده و تصم  ستهیآر  دیاز تهد  هیشوال  دیرسینظر م  به

ورود    یدروازه کنار رفت و به آنان اجازه  یاز ورود  هی . شوالدیایکوتاه ب

 از پل عبور کردند. ستهیزد و همراه لرد آر ی لبخند  ای داد. سوف
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  ی ط   رایبه غار م  دنیتا رس  دیکه با  یروناروک، راه  نیورود به سرزم  با

م  کردند،یم تا آن غار    یادیمسافت ز  گریگفت که د  شودیکمتر شد و 

سوف و    ای نمانده.  برداشت  بود،  بسته  کمرش  دور  به  که  را  آب  مشک 

نوش  یاجرعه  خورشدی آب  برا  یباال  دی.  را  راه  و    شانیسرشان  سخت 

 .کرد یطاقت فرسا م

آب از مشک آبش خورد.    یمقدار  زین  ستهیکه آر  دیچشم د  یگوشه  با

  ا ی. سوفکردیکمتر م  شانیهوا را برا  یمابود که گر  یزی آب خوردن تنها چ

 و توجهش را به راه داد.  دیکش یآه

م  یمدت غار  به  باألخره  ا دندیرس  رایبعد،  غار  مقابل  از    ستادندی.  و 

  ی درخت  یها را به شاخه افسار اسب   ستهیشدند. آر  اده یپ   شانیهااسب 

دهانه  کنار  سوف  یکه  سمت  به  سپس  و  بست  بود،  با    ایغار  برگشت. 

 دستش به داخل غار اشاره کرد و گفت: 

 . میبر -

را مشت کرد و به داخل غار به راه   شیهاتکان داد. دست   یسر  ایسوف

و قدم بود  برم  شیهاافتاد. مصمم  محکم  آرداشت یرا  از    ستهی.  پس 

تقال کردن با شاخه و سنگ، توانست چوب را آتش بزند. چوب را   یاندک

 . ندی نور آتش، بتوانند جلو را بب  یلهیبه وسکرد تا  لیبه جلو متما

آب   یچکه  یداشت. از دور صدا  ینیدلنش  یغار مرطوب بود و خنک   داخل

 کنیل  کرد،یم  یرا نقاش  نیزم  یخاک نرم رو  شان ی. رد پاشدیم  دهیشن 

 نبود.  تیقابل رؤ  ینقاش نیبودن غار، ا کیتار لیبه دل
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کرد و به جلو چشم    زیر  لبانش را با زبانش تر کرد. چشمانش را   ایسوف

  ترکیبار  ی کم  شانی که راه جلو رو  ندی دوخت. با کمک نور آتش توانست بب 

دلشورهشودیم ب.  ا   شتر یاش  م  طورنیهم  کهن یشد.  و    رفتند یراه 

انتها  دانستندینم نگران    ی که  را  او  خواهد شد،  ختم  کجا  به  راهشان 

کنند و    دایرا پ   راکلسیم  عیما  ترعی هر چه سر   خواست ی. دلش مکردیم

جا  اکنون آن  یعنی.  دیدلش پر کش  ن،یمرک  یادآوریبرگردند. با    نیبه مرک

  ایکالرکسون؟ متوجه نبود سوف ایکالرا حالش خوب بود؟  ایچه خبر بود؟ آ

 در قصر شده؟ 

نمانده بود،    شانیبه موفق  یزیچ  گریداد. د  رون یب  یرا با ناراحت   نفسش

 .کردندیتحمل م دیبا  گرید یفقط اندک

م  نیهم ما  ی اندک  توانستندیکه  پ   راکلسیم  عیاز  بردارند،    روز یرا 

م   شدندیم بعد  مرک  توانستندیو  به  خطر  سوف  نیبدون    ا یبرگردند. 

پا را  قدم  نییسرش  به  و  اند  ره یخ  شیها انداخت  خود  با    د؛ یشیشد. 

 شود.  یسپر  ی ماجرا هم بدون اتفاق بد نیکاش ا

تا با   چرخاندیطرف و آن طرف م  نی هم که مدام مشعل را به ا  ستهیآر

مطمئن شود، با    تشان یکند و از امن   ی استفاده از نورش اطراف را بررس

اکنون به آن فکر کند،    توانستیکه م  ی زیملکه همفکر بود. او هم تنها چ

کردن ملکه   یاز همراه   ل یبرگردند. اوا  نیبه مرک  ترعیبود که سر  نیا

کند، اما بعداً با    دیها را تهدآن  یکه خطر  دیترسیشده بود. من  شحالخو
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را به دست   عیما  نیا  دیکه حق با ملکه بوده و با  دیفکر کردن، د   یکم

 دارد. یبه آن بستگ نی که تمام سرنوشت مرک یعیآورند. ما

حرکت کند؛    ستهی تر از آرملکه مجبور شد عقب   ک،یورود به آن راه بار  با

. هر چه به شدندیبود که هر دو با هم جا نم   کیقدر بارچرا که راه آن 

منبع نور وجود    کیجلوتر    ا ی. گوشدیکمتر م  یکیتار  رفتند،یم  شیجلو پ 

 بود.  ب یعج شان یموضوع برا نی . ابردیم نیرا از ب یکیداشت که تار

تا به حال فقط   ای. سوفآمدندیم  جان یبارشان بود که به ا  نیدو اول  هر

  دانستینم  کنی بود، ل  دهیغار شن   نیدر ا  راک لسیم  ع یراجع به وجود ما

  رونینفسش را هراسان ب  ایوجود داشت. سوف  ییزهایغار چه چ  نیدر ا

 داد. 

کاف  داریپد  با نور  رو   ستهیآر  دن،ی د  ی برا  ی شدن  را    نیزم  یچوب 

وش کرد.  آتش را خام  لهیوس  نیآن را با خاک پوشاند. بد  ی انداخت و رو

  ی حرف  چیبدون ه  طورنیکه هم  ایخطاب به سوف  ستاد،یبلند شد و ا  یوقت

 گفت: کرد،یتماشا م

 .میندار  ازین شیبه آت گهینور هست، د -

نگران بود که دلش    یقدرتکان داد. آن  دن یفهم  ی به نشانه   ی سر  ایسوف

 گرید  یبه عبارت  ایحرف بزند. در افکار خود غرق شده بود،    خواست ینم

 ی غار خطر  نیدر ا  ایآ  کهنیا  لیاز قب   یخود. سؤاالت  جوابیدر سؤاالت ب

 نه؟  ای کردیم دیآنان را تهد
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آر  همراه آر  ستهیبا  دادند.  ادامه  راهشان  سوف  ستهیبه  به    اینسبت 

 هر چند که نبود.  داد،یخونسردتر جلوه م

بار  از آن  بعد پا  یا. صخرهدندیصخره رس  کیبه    ک،یراه    نشیی که در 

فراوان ما  یمقدار  م  یآب  عیاز  ا  راک لسیرنگ  در   عیما  نیوجود داشت. 

و تا نصف ارتفاع    ماندیم   ایبود که درست مانند در  ادیصخره چنان ز   نییپا

 رت یگرد شده و ح  یجا، با چشمانبا وارد شدن به آن  ا یبود. سوف  دهیرس

که   ی ن یرنگ  یهاشد. الماس  رهیغار خ  یوارها ید  یرو  یهابه الماس  دهز

م ساطع  نور  خود  نوران  کردندیاز  باعث  م  یو  مکان  آن  .  شدندیشدن 

  دهیها ددر سقف هم آن الماس  یها بودند، حتپر از آن الماس  وارهاید

 زد.  یمتجعب  لبخند ستهی. آرشدندیم

 قشنگه!  یلیخ جانیا -

حرفش چند برابر    یرگذاریتأث  زانی م  شدیاش باعث مشگفت زده  یصدا

 کرد.  یاتک خنده ا یشود. سوف

 !مونهیم نیزم ی رو یمثل بهشت -

نگاه کرد و با    نیی زانو زد. به پا  نیزم  ی صخره رفت و رو  یبه لبه   ستهیآر

  شیزانو  یداد. دستش را که رو  نت یرا ز  شیابروها  ی ارتفاع، اخم  دنید

 گذاشته بود، مشت کرد و گفت: 

 . میرو بردار عیما نیبهشت ا نیاز ا دیبا یکه چطور نهیموضوع ا -
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و    امدهیخوشش ن  طیشرا  نیبفهمد که از ا  ایباعث شد سوف  شیصدا  لحن

چن   دانست ینم انتظار  کنند.  کار  چه  اکنون  و   یزیچ  نیکه  نداشتند  را 

ب  یزیبودند. چ  دهینکش  ی انقشه  شیبرا بود،    ایدر ذهن سوف  شتر ی که 

 ن یکه ا  کردیتصور م  ایبود، و    عیما   نیاز ا  افتهی  لیتشک  یرودخانه  کی

  ی کرد که نشان دهنده  ی اخم  ا یچکه کند. سوف  نیزم  ی رو  سقفاز    عیما

 . ستاد یا ستهیصخره آمد و کنار آر یتمرکزش بود. به لبه

دن  ستهیآر  لرد ذهنش  در  شد.  راهبلند  ما  یبرا  یبال   ع یبرداشتن 

رفتن استفاده کنند،   نییپا  یاز طناب برا  توانستند یم  دی. شاگشت یم

آر  فیح  یول نداشتند.  همراه  به  طناب  بست    ستهیکه  بن  به  کامالً  که 

  ی که صدا   دیبگو  ی زینگاه کرد و خواست چ  ا یخورده بود، کالفه به سوف

 مانع او شد.   یاهنازک و دختران

کس  - چه  بدونم  حر  یکنجکاوم  به  ورود  گل  میبا  از  رو  پاش    مشیمن، 

 درازتر کرده. 

مکث کردند   یاز تعجب گرد شدند. هر دو اندک  ایو سوف  ستهیآر  چشمان

سرشان را به سمت  دیهم، با ترد انیم یو پس از رد و بدل کردن نگاه

 بود. به دور از انتظار  ی کم شانیبرا دند،یدیکه م یزیصدا چرخاندند. چ

چند بار پلک زد تا    ای. سوفرممکنی غ  یتنها به دور از انتظار، بلکه حت  نه

سپس با تته پته حرف خود را زد؛ چرا که   ند،یبیمطمئن شود خواب نم

 بنده آمده بود.  ایزبانش گو

 ! ؟ییای... دری... پ... پرهی -
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بزند    یپوزخند  یی ایدر  ی باعث شد پر  شیدرون صدا  یو سردرگم  تعجب 

قرار داشت،   ستهیو آر  ایمقابل سوف  قاًیو به جلوتر شنا کند. اکنون دق 

شناور بود. چشمان    راک لسیم  عیکه در ما  یصخره و درحال  نییالبته در پا

  ستهیو آر  ایسوف  یبلندش بودند، رو  یبنفش رنگش را که همرنگ موها

 داشت.  هثابت نگ

تعجبتون   نیبهم بگ  شهیپس م   نم،ی بیتعجب کردن نم  یبرا  یزیمن چ  -

 ه؟یچ یبرا

کرد و سرش را به    یاخم  ایحالت تمسخر داشت. سوف  شتر یب  شیصدا

 تکان داد.  نیطرف

همراه با    ش،یقرن پ   کی  ییایدر  انی. پرست یدرست ن  نیآخه... ا  یول  -

وجود    دیمنقرض شدن. تو نبا  گهیاز موجودات د  یلی جادو و طلسم و خ

 .یداشته باش

  یاری بس  دانست،یکه م  ییوجود او را باور کند. تا جا  توانست ینم  ،یآر

  یها، همگجادو و طلسم در وجود انسان  نیو همچن   ییاز موجودات جادو

منقرض و نابود شدند. اکنون فقط تعداد    ی در اثر اتفاق  شیقرن پ   کی

  ی پر  نی. کنجکاو بود بداند که اشدیم  دایپ   ییاز موجودات جادو  یمحدود

  یی ایدر  ی وجود دارد. پر  گریکرده و به عبارت د  دایچطور نجات پ   ییایدر

درحال  ی ن ی غمگ  یلبخند و  دست   یزد  ما  شیهاکه  در  آرام  تکان    عیرا 

 انداخت. نییسرش را پا  داد،یم
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از وجودت خبر نداشته باشه    یاالنشم وجود ندارم! اگه کس  نیمن هم  -

وجود خودت    یتونیوقت خودتم ماون  ،یغار حبس شده باش  کی  ی و تو تو

 !گرانی چه برسه به د گهید ،یرو انکار کن

با ناراحت    ا یشد. سوف  ا یسوف  یباعث ناراحت  اشزهیانگیو ب   دینا ام  یصدا

 کرد. گفت:  رییتغ زیاش نشدنش، حالت چهره

 ؟ یتو چطور شده که هنوز وجود دار  -

 سرش را باال آورد.  ییایدر  یپر

 من رو زنده نگه داشته. راکلسیم عیما -

 ن یکه ا  کردیفکر م  نی. به ادینداشت که بگو  یزینگفت. چ  یزیچ  ایسوف

 دارد؟   یدانیجاو  تیخاص  یعن یچگونه توانسته او را زنده نگه دارد.    عیما

 او را از فکر خارج کرد.   ییایدر  یپر  یصدا

هم باشه، نوبت منه. جواب سؤالت رو دادم، حاال جواب سؤال   ینوبت  -

مهمون    ادیجا ز. اینجانیبه ا  نیمن. کنجکاوم بدونم چرا شما دو نفر اومد

 .اد یکه ب شهیم دایپ   ی ندارم. کمتر کس

که متعجب شده بود و چند لحظه    ایزد. برخالف سوف  یپوزخند  ستهیآر  لرد

  نیا  الیخیب  ستهیکند، آر  لیو تحل  هیرا تجز  ط یشرا  ن یداشت که ا  ازین

 موضوع شده بود و دوست داشت که برود سر اصل مطلب. 

 !ی چه قدر کنجکاو -
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  ن یو در ع  تفاوتیب  ی حرفش را با پوزخند گفته بود. صدا  نیا  ستهیآر

حاو پر   یحال  شد  باعث  ب  یی ایدر  یتمسخرش،  او    یتفاوتینگاه  به 

 . ندازدیب

 .یشیکنجکاو م  ، یکن  یغار سپر  هی یصد سالت رو تو ی وقت -

شود و برود سر    یجد  ستهیسبب شد آر  یی ایدر  یحرص درار پر  لبخند

 اصل مطلب. 

 .میبردار راکلسیم عیاز ما کم ی میخوایم -

  ستهیو آر  ایاش که باعت تعجب سوفخنده  ی. صدادیخند  یی ایدر  یپر

اکو شد. سوف غار  را    ا یبود، در  آرنگاه سردرگمش  و    ستهی به  انداخت 

  داند ینم  زیکه او ن  دیدر جواب نگاه او، شانه باال انداخت تا بگو  ستهیآر

 با اکراه به عقب شنا کرد و گفت:  ییایدر  یچه خبر است. پر جانیا

 !نیکرد دای پ ازی ارزشمنده که شما بهش ن قدرنی ا عیما نیپس ا -

کنجکاو    اینگفت. در فکر فرو رفته بود و سوف  یزیکرد و چ  یاتک خنده  او

سرش   ییایدر  یبعد، پر  هی. چند ثانکندیفکر م  یزیبود بداند که به چه چ

 را باال آورد. 

 . دمیبهتون م  عی خب، از ما اریبس -

خوشحال  ایسوف آر  یلبخند  ا  ستهیزد.  با  نم  کهنیهم    ی ول  زد یلبخند 

  ی زیکه چه قدر خوشحال شده است. تنها چ  کردندیچشمانش آشکار م

  توانند یم عیبود که با برداشتن ما نیبه آن فکر کنند، ا توانستندی که م
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و بعد    دادندیرا به دست سربازان م   عیما  نیها ابرگردند. آن  نیبه مرک

 .شدیماجرا هم بسته م نیدر جنگ، ا یروزیپ با 

 . خت یآنان ر  یخوشحال  ی ور  ی سطل آب  ،ییایدر  ی طلبکار و کنجکاو پر  ی صدا

 رسه؟ یم یوسط به من چ نیا  یول -

را نداشتند. هر    ی کی  نیهر دو رنگ بهت به خود گرفت. انتظار ا  چشمان

نگاه پر  یدو  معطوف  دوباره  را  نگاهشان  سپس  و  انداختند  هم   یبه 

  ایسوف  یخالء در خوشحال  کی  ،ییایدر   یحرف پر  دنیکردند. با شن   ییایدر

که موفق نگران باشد از این  ایسوف  شدیکه باعث م   ییشد. خالء  جادیا

اکنون چنه. آن  ای  شدندیم بخواهند در    یزیها  نداشتند که  به همراه 

 کردند؟یچه کار م دیبدهند، پس با ییایدر یبه پر  عیآن ما یازا

 شجاعتش را جمع کرد و گفت:  ایمشکالت، سوف نیوجود تمام ا با

 .ی که بخوا یهر چ -

باق   ی جا  شیدرون صدا  اقتصد آرگذاشت ینم  ی شک کردن  با    سته ی. 

را    شی ابرو  یتا  کیکه    یسرش را چرخاند و درحال  ا،یحرف سوف  دنیشن 

 زد و گفت:  یتمندیلبخند رضا ییایدر  یباال داده بود، به او نگاه کرد. پر

 خب، پس معاملمون انجام شد. اریبس -

را که به کمرش بسته بود، برداشت و به   یکوچک  یاپارچه  یسهیک  ایسوف

 پرت کرد.   یی ایدر یسمت پر 

 بهتر.  شتریب ی. هر چی رو پر کن  سهیباشه که ک ادتی -
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 راکلسیم  عیو داخل آن را پر از ما  دیرا در هوا قاپ   سهیک  ییایدر  یپر

  ی رچشمیبسته شود. ز  سه یرا گره زد تا ک  سهیکرد. سپس نخ متصل به ک

آر  ایبه سوف  ینگاه م  تهسیو  نگاه  او  به  دو  هر  از    کردندیانداخت.  و 

آرزوچهره که  بود  آشکار  سر  ی شان  چه  آن  ترع یهر  کردن  را  ترک  جا 

اتفاق   ن یکه ا  دی شیزد و با خود اند  یپوزخند آرام  ییایدر  یپرداشتند.  

 نفر از آنان!  کی یحداقل برا افتد،یوقت نم چیه

 آرام به سمت صخره شنا کرد و بعد دستش را بلند کرد. آرام

 . ره یرو بگ سهیخم شه و ک تونیکی -

پ   ینگاه  ستهیبه آر  ایسوف قدم برداشت که    کیقدم شد.    شیکرد و 

 مانع ادامه او شد:  شیبا صدا ستهیآر

 .رمشیگیملکه، من م -

 سرش را چرخاند و با لبخند نگاهش کرد.  ایسوف

 . دمیمن انجامش م سته،یلرد آر ست ین یمشکل -

 ن ییزانو زد و دستش را روبه پا  نی زم  یصخره رفت. رو  یبه لبه   سپس

بود و در ذهنش فقط به    زیگر همه چفعالً نظاره  ستهی دراز کرد. لرد آر

تقر  دیشیاندیم  نیا آستانه  ایاند. سوفموفق شده  باًیکه  گرفتن   یدر 

پر  سهیک ناگهان  که  د  ییایدر  یبود  از مچ    گرشیدستش  بلند کرد.  را 

 .دیکش عیگرفت و او را به داخل ما  ایفدست سو
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  یبا نگران  ستهی به اطراف، آر  عیو پخش شدن ما  عیدر ما  ا یافتادن سوف  با

لبه رو  یبه  از  و  آمد  شمش  ی صخره  غال  رش یعادت،  از  برا    رون یفش 

 .دیکش

را رو   ا یسوف  یی ایدر  ی پر نگه داشت و دستش  کنار خود  دهانش    یرا 

 کند.  یریو داد او جلوگ غیگذاشت تا از حرف زدن و ج

 ؟ یکار رو کرد نیچرا ا -

و    سته،یآر  ادی فر  یصدا نگران  اندازه  همان  به  و  سردرگم  و  متعجب 

 ک یطور که  زد و همان  یلبخند شرور و مرموز  ییایدر  یمضطرب بود. پر

بود    دهیچیرا دور بدنش پ   گرشیو دست د ای دهان سوف  ی دستش را رو

جلوگ رفتنش  در  از  آر  یریتا  به  را  نگاهش  پاسخ    ستهیکند،  و  دوخت 

 سؤالش را داد: 

 زنده موندن. یبرا -

نگاه    یی ایدر  یو مبهوت به پر  جیابروان خود نشاند و گ  ی رو  یاخم  ستهیآر

برا ربط  یکرد.  چه  ماندن؟  بود؟ سؤاالت    یزنده  چه  منظورش  داشت؟! 

  ی . زنده ماندن آن پر کردندیم  جیدر ذهنش شکل گرفته و او را گ  یادیز

 با ملکه داشت؟  ی چه ارتباط ییایدر

 زد:  ادیان فرزبانش لبانش را تر کرد و مضطرب و نگر با

 زندن موندن؟ یچرا برا ه؟یمنظورت چ -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 103 

چرخاند.   ستهیآر ملکه  سمت  به  را  نگاهش  متعجب  و  سردرگم 

  ج یو گ  د یکوبیم  اش نهیچه کند. قلبش با تمام توانش به س  دانست ینم

 چشم دوخته بود تا پاسخ سؤالش را بدهد. ییایدر یو مبهوت به پر 

هم    یرا رو   شیهافشرد و دندان  ر یشمش  یلرزانش را دور دسته  دست 

چه   دانستیبود و نم  دهیچی. ترس و اضطراب در سراسر بدنش پ دییسا

بتواند ملکه را نجات   یزیچ  قیبه اطراف انداخت تا بلکه از طر  یکند. نگاه

و    دیرسینجات ملکه به ذهنش نم  یا بر  یراه  چینبود. ه  یزیدهد، اما چ

  ر یاز احساسات و افکار متنشجش گ  یمنجالب  انیم  ده،یو ترس  ساناو هرا

 افتاده بود. 

پرنده  ایسوف مانند  تنش  تمام  م  ی اکه  قفس   کردیم  یسع  د،یلرزیدر 

 ی خفه ا  یهارا به ناله  شیادهایبزند، اما بسته بودن دهانش، فر  ادیفر

بود    تریاز او قو  یلیخ  ییایدر  یچه کند. پر  دانست ی. نمکردندیم  لیتبد

 .دیرس یتوانش به مقابله با او نم ا یو سوف

و لرزش دستانش را حس    زدیم  اشنهیس  یبا شدت به قفسه  قلبش

ماکردیم اما سوف  راکلسیم  عی.  بود،  را حس    ایولرم  تنش  بودن  سرد 

که به   یسهم از ح  دیاز ترس، شا  دیاز اضطراب بود، شا  دیشا  کرد؛یم

م بد  دادیاو هشدار  ا  ی اتفاقات  از  را  ذهنش  است.  راه  افکار    نیدر 

ممکن   کهن یبه ا  خواست یکرد نفوس بد نزند. نم  یکرد و سع  ی پاکساز

 فکر کند. ل*ب زیرینش را به دندان گرفت.  فتد،یب  یاست اتفاقات بد
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افکار  ذهنش کنترل  اما  و  بود،  خودش  دست    ا یقلبش؟    ایش 

از حد    شیو فشار خون ب  دیتپیکه تند تند م  یقلب   نیاحساساتش؟ با ا

ها رگ  به  را  م  شیمعمول  م  کرد،یپمپ  ا  کرد؟یچه  و    نیبا  دلشوره 

چه؟ احساس ترس و    شدند،یکه در سراسر قلبش گسترده م  یاینگران

با آن    دانستینم   ا یبود و سوف   دهیچیپ   بدنش  یهااخته یاضطراب در تمام  

 چه کند. داد،یبه او هشدار م  ی درونش که در برابر خطر مبهم یندا

 .شدیمدام جلو عقب م  اشنهینفس نفس افتاده بود و س به

 .دیترسیبدجور هم م د؛یترسیم

 را جلب کرد.  شانیتوجه هر دو  ییایدر  یپر  یصدا

  ی درش نداره و بعض   یسحر و جادو نقش  م،یکه امروزه دار  ییای دن  یتو  -

ماورا  موجودات  بعض  ییاز  شدن،  انقراض    ها یمنقرض  حال  در  هم 

کن  کمیهستن.   دقت  اطرافتون  همه  دین یبیم  د،یبه  موجودات   یکه 

از انقراضن. خب حاال، هر   یرینجات و جلوگ ی برا ییهادنبال راه ییماورا

روش  تونهیم  یموجود جاو  یمختلف  یهابه  رو  خودش  کنه،   دانیعمر 

 ست؟ ین نطوریا

سؤال  ییایدر  یپر آر  ی ا  ینگاه  گو  ستهیبه  داشت    ای انداخت.  انتظار 

مضطرب و متعجب بود    یقدر  ستهیپاسخ سؤالش را بدهد، اما آر   ستهیآر

نشان دهد. حرف   یچه واکنش  ایفکر کند،    یزیبه چه چ  دانست یکه نم

نم  آمدندیم  معنایب  شیبرا  ییایدر  یپر  یها را درک   توانست یو  آنان 
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ملکه    کهنیبه سؤال او و ا  یچه ربط  ییموجودات ماورا  راضکند. آخر انق

 را گرفت، دارد؟ 

حرفش را    یگرفت ادامه   میتصم  د،یرا که د  ستهیسکوت آر  ییایدر  یپر

 دیچرخیکه قصد انجامش را داد م یبزند. ذهنش تنها حول و هوش کار

  ر ییرا تغ  اشیبود که زندگ  نیداشت، ا  تیاهم  شیبرا که    یزیو تنها چ

م نم  راکلس یدهد.  اما  بود،  داشته  نگه  زنده  را  عمر    توانستیاو  کل 

م  دانیجاو بگذارند.  غار  آن  در  را  تا    ی کار   خواست یخود  دهد  انجام 

  نیا  یبتواند بدون خطر مرگ، از آن غار خارج شود. او مصمم بود و برا

هالکت    تیوضع  نیخود را از ا  خواست یداشت. او فقط م   از یکار به ملکه ن

چه کارها   دیهدف، با  نیبه ا  دنیرس  یبرا   دادینم  ت یبار نجات دهد و اهم 

 کند.

 سته یبه آر  دهیان و ترسبه ملکه که هراس  ینگاه  میپس از ن  ییایدر  یپر

م م  کردینگاه  بدنش  آر  د،یلرزیو  سمت  به  دوباره  را    ستهینگاهش 

 داد:  حیمعطوف کرد و توض 

گربه، پرنده و    وان یچند ح  ب یکه از ترک  واناتیح  یها )نوع م گاتوس ن  -

تشک براشده  ل یمار  از    دان یجاو  ی اند(  قسمت  دو  عمرشون،  کردن 

)در    هاکسین یبشن. ف  لیتبد  یعاد  وانیح  هیتا به    برنیبدنشون رو م

انسان رو به    کیشد( بدن    میموجودات آشنا خواه  نی رمان با ا  یادامه

 ... هاییایدر ی و اما پر کننیخودشون انتخاب م زبانیعنوان م
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غار   طیدر محاش  خنده  یزد که صدا  یاول کرد و قهقهه  مهیرا ن  حرفش

گوش   شیبه حرف ها ی هر دو با دقت و نگران ایو سوف سته یاکو شد. آر

  ح یتوض  شتریب  یی ایدر  ی. هر چه پراورندیداده بودند، تا از ماجرا سر در ب

 .شدندیتر مآن دو نگران داد،یم

خنده  ستهیآر برابر  ن  ییایدر  یپر   یدر  فر  اوردهیطاقت  و    ادزنانیو 

 خشمگین گفت:

 ؟ یچ ها ییایدر ی پر -

زد و به او    یلبخند شرور  د،یرا د  ستهیکه مشتاق بودن آر  ییایدر  یپر

به    یاآرام و آهسته، اما خونسرد و شرورش، رعشه   یشد. صدا  رهیخ

  کرد یم  جادیدر دل شنونده ا  یطوفان  شیانداخت. لحن صدا  ستهیتن آر

سوف ملکه  آر  ا یو  لرد  شن   سته،یو  از    یی ایدر  ی پر  یها حرف  دنیچنان 

 شده باشد. ختهیسرشان ر یسطل آب رو کی ایگو کهمتعجب گشتند، 

بشن و تنها راه انجام    لیبه انسان تبد  دیبا  یجاودان   یبرا   ها ییایدر  ی پر  -

 انسانه!  هیکردن  یکار، قربان نیا

  ی ازین  گریحبس شد. د  اشنهیگرد شدند و نفس در س  ستهیآر  چشمان

قصه    یهر دو توانستند ادامه  ایو و سوف  ستهینبود. آر  شتری ب  حیبه توض

ن دو  و هر  بزنند  پر  ت یرا حدس  فهم  ییایدر  یو قصد  تصور  دندیرا   .

هر دو    یرا که قصدش را دارد به انجام برساند، برا  یواقعاً کار  کهنیا

توصبودوحشتناک   از  کلمات  آر  فی.  و ترس  و    ستهیخشم  بودند  عاجز 
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احساسات    شیکنند. گنجا  انیاو را ب  ی  دهیافکار در هم تن   نستندتواینم

 را نداشتند. ستهیملکه و آر میو عظ دهیچیپ 

کرد    ستیزد، ذهنش ا  خیتنش    ییایدر  یپر   یحرف ها  دنیبا شن  ایسوف

نتوانست نشان دهد. چشمانش گرد شدند و    ی واکنش  ایحرکت    چیو ه

گوشش را    امانش،یو ب  وقفهیتپش ب  یرنگ بهت به خود گرفتند. صدا

دست از   گرید  ی قلب امکان دارد تا لحظات  نیا  کردی. باور نمکردندیکر م

 تپش بردارد. 

 شود؟ گونهنیقرار بود ا واقعاً

. فقط به  اوضاع را نداشت   لیهم اکنون ذهنش توان تحل  دانست؛ینم

قلبش    یتپش ها  نیآخر  کردیم  یو سع   داد یتپش قلبش گوش م  یصدا

قرار بود    دیو شا  زندیدارد نفوس بد م  دانست یرا به خاطر بسپارد. م

.  ردیاحساساتش را بگ  نیا  یجلو  توانست یهم نم  یاما از طرف  ابد،ینجات  

شده بود و با خود    نیاش غلبه کند. غمگ ی ترس و ناراحت با توانست ینم

ا م  نیبه  ا  یعن یکه    دیشیاندیموضوع  ا  جانیواقعاً  بود؟  ماجرا    ن یآخر 

 خواهد بود؟  گونهنیبودند و مرگش ا اشیلحظات زندگ نی لحظات آخر

 و هراسان بود.  سردرگم

 لبش نشست.  یرو  ینفس نفس افتاد و لبخند تلخ به

نم  اما نبا  رد؛یبم  توانستیاو  هنوز  مردیم   دینه  برا   ی لیخ.  بود    یزود 

 . هنوز وقتش نبود! ایدن نیمرگش و ترک کردن ا
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گلو  بغض سع  شیدر  شد.  مانع   یساکن  و  کند  مقابله  بغضش  با  کرد 

  ل ر یم  ا یکرد شجاعتش را به دست آورد. او سوف  یشکستنش شود. سع

 خود را ببازد.  یزیچ  نیبا چن  دیبود، نبا

اجازه  توانست ینم سرنوشتش  با  افتنیخاتمه    یبه  خدا    د یدهد.  به 

. او همسرش را داشت؛ دخترش را داشت.  ردیبم  خواهدیکه نم  گفت یم

  یو در نوزاد  یسن کم   ن یدر چن   توانست یکوچک بود؛ نم  یلیکالرا هنوز خ

اگر به خاطر دخترش   شدیم  یچطور مادر  گریاش، او را تنها بگذارد. او د

برگشتن    ینام مادر را بر خود بگذارد، اگر برا  انست توینم  د؟یجنگینم

 .دیجنگینزد دخترش نم

با  دیبا  ؛یآر کند،  پ   یبرا  یراه  دیتالش  و    داینجات  همسر  نزد  و  کند 

 را بچشاند. ی مادر ی به کالرا طعم ب خواست یدخترش برگردد. نم

  ی دست پر  یافکار، عزمش را جمع کرد و دستش را رو  نیبر ا  هیتک  با

  ی کرد دست پر   ی شده بود، گذاشت. سع  ده یچیکه دور کمرش پ   ییایدر

اما موفق نشد!    ییایدر از آن حصار آزاد سازد،  بزند و خود را  را پس 

به بن  یی ایدر یاز دست پر  ییرها  ی برا شیشکست خورد و تمام تقالها

کرد فرار کند، اما    یداد، سعتکان    عیام  ریرا ز  شیاهاخوردند. پبست  

 نتوانست. 

قفسه  یجار  شیهاگونه  یرو  شیهااشک به  چنان  قلبش  و    ی شدند 

را داشت. به هق هق   اشنهیقصد ترک س  ایکه گو  دیکوبیم  اشنهیس

سع و  بود  فر  ی افتاده  پر   ادیدر  دست  اما  داشت،    ی رو  ییایدر  یزدن 
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م  باعث  ناله  شیادهایفر  شدیدهانش  آ  یفی خف  یهامانند  و    ندیدر 

نم که  پر  توانستیل*ع*ن*ت  قدرت  با  قدرتش  سازد.  رها  را    ی خود 

. تنها  کردیهراسانش م  شتریموضوع ب  نیو هم  کردینم   یبرابر  ییایدر

  ا ینجات سوف  یبرا  یراه  چیه  ستهیبود، اما آر  ستهیبه کمک آر  دشیام

 .دیرسیبه ذهنش نم 

اما    د،یدیرا م  شیهاه یخفه و گر  یادها یفر  و   ییرها  یبرا   ایسوف  یتقالها

 . کردیموضوع خود را سرزنش م  نیچه کند؛ سر هم دانست ینم

  دانستیم  رایرا نجات دهد، ز  ایبپرد تا سوف  عیبه درون ما  توانست ینم

شود. به درون   روزیپ   توانستیندارد و نم  ییایدر  یدر برابر پر  یشانس

در    ریدر شکست دادن ش  ی و سع  ری ش  یمانند ورود به خانه  دن،یپر  عیما

 . ماندیاش مخانه 

 زد:  ادیو فر  دییهم سا یرا رو  شیهادندان

 نبود.  نیقرارمون ا -

م  نیخشمگ  یصدا نشان  را  ترسش  و  خشم  لرزانش،  پردادندیو    ی . 

 گفت:  یرکی کرد و با اکراه و ز ی اتک خنده ییایدر

 بود.  نیهم قاًیاوه! قرارمون دق  -

 به او انداخت.  یرا به سمت ملکه چرخاند و نگاه سر خوش و شرور  سرش

در برابر هر   راکلسیم  عیداد. ما  شنهادیبود که خود ملکه پ   یزیچ  نیا  -

 که بخوام.  یزیچ
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کشانده   جانیخودش ماجرا را به ا  شنهادیقلبش شکست که با پ   ایسوف  و

س را  خود  دل  در  تصمبود.  چرا  که  کرد  تمام  می رزنش  با    ی گرفت 

ول  ییایدر  یپر   ی شنهادهایپ  کند.  م  ی موافقت  کجا  از  او    توانستیآخر 

 دارد؟  یقصد نیچن   یی ایدر یبداند پر

چرخاند و نگاهش کرد. دستش    ستهیسرش را به سمت آر  ییایدر  یپر

را    راکلسیم  عیما   یحاو   ی سهیو باال برد. ک  دیرا از مقابل دهان ملکه کش

 صخره پرتاب کرد.   یرو ستهیبه سمت آر

 یزیمعاملمون انجام شد. من چ  نی بنابرا  د؛یکه خواست  یعیما  نمی ا  ا،یب  -

 رو.  دیخواستیکه م یزیرو گرفتم، شما هم چ خواستمیکه م

سرش    ستهیافتاد. آر  ستهیآر  یها، مقابل پاسنگ  یرو  ،یاپارچه  یسهیک

به خاطر به دست آوردن    زی. همه چنگاه کرد  سهیرا خم کرد و با خشم به ک

از سو  یعیما  نیا که  از سرنوشت شوم  نیمرک  توانست یم  ییبود    ی را 

  ییماجرا  نیرا دچار چن   ای و سوف  ستهیآر  ز، ین  گرید  یینجات دهد، از سو

  ی راه برا  کیچه کند و تنها    دانست یبود. دستش را مشت کرد. نم  هکرد

م  ذهنش  به  ملکه  چارهدیرسینجات  آن  جز  و    یگری د  ی .  نداشت 

گرفت از همان    می. تصمردیبم  نیمرک  یاجازه بدهد ملکه   توانست ینم

مطمئن    مشیراه حل که به نظر تنها راه ممکن بود، استفاده کند. از تصم

داشت، نجات ملکه    ت یاهم  شیکه برا  ی زی. تنها چدیترسیبود و بابتش نم 

 بود و مهم نبود در راه نجات او چه کند.
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ز  قلبش شدت  سرد  د یتپیم  یادیبا  ع*ر*ق  رو  یو    اش یشانیپ   یاز 

 را در غالفش گذاشت.  رشیو شمش  دیکش یقیبود. نفس عم ریسراز

  دن یبه جنگ  یازی ن  گریگاه دبا راه حلش موافقت کند، آن  یی ایدر  ی پر  اگر

.  افت یینجات م  ایو سوف  شدیحل م  عیسر  یلیموضوع خ  نیو ا  ماندینم

طوفان چشمان  به  و  کرد  بلند  را  نگاهش    ایسوف  یسرش  از  کرد.  نگاه 

ام تنها  بود  آر  دشیمشخص  آر  سته یبه  و  آن    خواست ینم  ستهیاست 

به هر    دیداشت ملکه را نجات دهد و با  فهیببرد. وظ  نی ب  ازملکه را    دیام

 . کردیاش عمل م فهی شده به وظ یمتیق

پر  کی کنجکاو  چشمان  در  و  آمد  جلو  به  دوخت.    یی ایدر  ی قدم  چشم 

او    یصدا از  شجاعش،  و  برازنده    ک یو    هیشوال  کی مصمم  مشاور 

 .ساختندیم

  دانست یاز تعجب گرد شدند. نم  ای چشمان سوف  سته،یحرف آر  دنیشن   با

در خالء فرو رفته   ا یفکر کند. گو  ی زیبه چه چ  ایداشته باشد    یچه حس

  ی در ازا   گرید  یکس   خواستیاما نم  ابد،ینجات    خواست یم  دلش  ی بود. آر

بم  یزندگ نمردیاو  برا  ستهیآر  خواست ی.  را  و    یخود  کند  فدا  او 

 کند.   یمرد، زندگ  ستهیزنده ماندن او، آر  یبرا  کهنیفکر ا  با  خواست ینم

 . دیچکیآرام آرام از چشمانش م اشک

ا  نیا چه بود؟! چرا ماجرا    گریافتاده بودند، د  ر یکه در آن گ  یمخمصه 

تصور کرده بود، اما   گریماجرا را جور د نیا ای رفت؟ سوف شیپ  نیچن نیا

 بر خالف تصورات او شد.  زیهمه چ
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را    ایسوف  نیو به دور از انتظار اتفاق افتاد و هم  یناگهان  یلیخ  زیچ  همه

 . کردیناراحت م

آر  یحرف   ی خنده  یشد. صدا  ییایدر  یپر  ی زد، موجب قهقهه  ستهیکه 

  یمسخره  شنهادی فقط داشت به پ  ییایدر  ی و پر  شدیبلندش در غار اکو م

  ی کس  ی برا  ی که کس  آمدیاز نظرش مسخره م  ؛ ی. آر کردیفکر م  ستهیآر

  دانست؛ یو گذشت را نم  یفداکار  ی خود بگذرد. او معنا  یاز زندگ  گرید

 نیبه خاطر چه چن   ستهیآر  دانست ینداشت و نم  ییآشنا   ها ژهوا  نیبا ا

 گرفته.  یمیتصم

تصم   ستهیآر  اما از  قلبش  تمام  راض  مشیبا  و  او    یمطمئن  بود. 

  ی بگذارد، اگر ملکه اش به خاطر کوتاه  هیاسم خود را شوال  توانست ینم

 . رد یاو بم

رو  یدرحال  یی ایدر  یپر لبخند  به   یکه هنوز  زده  ل*ب داشت، شگفت 

 را کالفه کرد.  ستهیآر ،شیچشم دوخت. تعجب و تمسخر صدا ستهیآر

 ! یشجاع یهیاوه! چه شوال -

 چرخاند. ایرا به سمت سوف سرش

 .یخوشحال ی لیحتما خ یاه یشوال نیملکه، به خاطر داشتن چن  -

  ی راه حل   یاما تقاضا   خواست، یرا م  ی خوشحال نبود. او آزاد   ای سوف  اما

 .ستهیو نه آر ردیبود که در آن نه خودش بم
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به خود گرفت.    ی متفکر  ی نگاه کرد و چهره  ستهیدوباره به آر  ییایدر  ی پر

 موج دار اطرافش دوخت.  عیکرد و نگاهش را به ما زیچشمانش را ر

 ام، بذار فکر کنم.  -

  ا یچشم دوخت. قلبش گو  ییایدر  یو مضطرب به پر  صبرانهیب  ستهیآر

 . تحمل صبر کردن را نداشت و نگران ملکه بود. د یتپیدر دهانش م

 دوخت و لبخندزنان گفت: ستهی نگاهش را به سمت آر ییایدر  یپر

 ملکه رو بکشم.  دمیم حینه، ترج -

واقعا لحظات آخرش بودند؟! راه    یعنیحبس شد.    ا یسوف  ینهی در س  نفس

 نداشت؟ ینبود؟ راه نجات یبرگشت

او    شدند؟یاش چه مخانواده  شد؟یدخترش چه م  رد؟یقرار بود بم  یعن ی

نداشت. به نفس نفس و هق هق افتاد.    ی آمادگ  ا یدن  نی ترک ا  ی هنوز برا 

  دنینفس کش  شتریچند لحظه ب  دن،یو نفس کش  کردیم  یاحساس خفگ

بر محال    ایکه سوف  ییآرزو  کی.  ماندیآرزو م  کیمانند    شی هم، اکنون برا

ه  نیقیبودنش   بود.  نم  زیچ  چیآورده  صدا  کرد یرا حس  هق    یو  هق 

 .کردند یرا کر م شیهاقلبش گوش ی ها  و تپش شیها

 محاصره کرد.   ایرا گفت و دستانش را دور گردن سوف  نیا ییایدر  یپر

. آرنج دستانش را  شیشروع کرد به تقال کردن و تکان دادن پاها ایسوف

 زد:  اد یو فر  دیکوب ییایدر یبه شکم پر

 . رمیبم خوامینه، ولم کن! من نم _
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نجات و    یبرا  شی هااما تالش  د،یکوبیم  یی ایدر  یرا به شکم پر   دستانش

صخره    یو هراسان به لبه  دهیترس  ستهیکارساز نبودند. آر  شیهاضربه

پر دیدو هم  شنهادیپ   یی ایدر  ی.  و  بود  نکرده  قبول  را  موضوع    نیاو 

  یی ایدر  ی و سردرگم بود. آخر چرا پر  جی. گدادیم  شی وحشتش را افزا

 هم داشت؟  ی را قبول نکرد؟ مگر فرق او  شنهاد یپ 

لبه  ستهیآر ب  رشیو شمش  دیصخره دو  یبه سمت  از غالفش    رونیرا 

جاردیکش بدنش  سرتا سر  در  ع*ر*ق  تمام    ی.  با شدت  قلبش  و  شده 

 .دیتپیم

و در    کردندیمهکله تالش م  نینجات از ا  یبرا  ایهم سوف  سته،یآر  هم

فرصت    ستهیآر  کهنیاز ا  شیپ   ا،یسوف  یادها یو فر  هیتقالها و گر  انیم

بپرد،    عیبتواند به درون ما  کهنیاز ا  شی پ   ی کند، حت  دا یرا پ   ی انجام کار

سوف  ییایدر  یپر سوف  ایگردن  فشرد.  د  ایرا  فرار  گرید   دیکه    یراه 

کلماتش را قبل از مرگش بر زبان آورد.    نیگرفت آخر  م یتصم  شت،ندا

کرد. سرش را    زانیرا کنارش آو  شیهادست از تالش برداشت و دست 

چهره را در  نگاهش  و  برد  زده  یباال  لحظه   سته یآر  یوحشت    ی دوخت. 

ا  دهیمرگش رس باور  و  برا  نیبود  بود.    شیموضوع    ن یهم  یعن یسخت 

 بود؟ قدر نیهم اشیقدر بود؟ زندگ

 ی روز  نیکالرکسون را در چن   توانست یبود. نم  دهیدخترش رستازه به    او

 ترک کند.
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بود.    دهیآمدن کالرا د  ایبار آنان را موقع به دن  نیو مادرش چه؟ آخر  پدر

مادرش را بشنود و محبت پدرش    یقبل از مرگش صدا   خواستیدلش م

م کند.  مرگش همسرش ب**و**س**ه  خواست یرا حس  از  بر    یاقبل 

شود و    رهیبار در چشمان دخترش خ  نیآخر  خواست یدستانش بزند و م 

 کند.  متنش را استشما یبو

سع  آب و  داد  قورت  را  صدا   یدهانش  نکند.  هق  هق  و    یکرد  آرام 

 نیطن   ستهیآر  یدر گوش ها  آمد،یاز اعماق چاه در م  ایکه گو  فشیضع

 انداخت.

 مراقب دخترم باش.  سته،یلرد آر -

اندوهگ  دیناام  یصدا قلب    نیزهرآگ  یخنجر  ا،یسوف  نیو  در  که  بود 

حال    ستهیآر کرد.  تکه  را دو  قلبش  و  فرو رفت  قلبش  فرو رفت. در 

تکه   ستهیآر با  بود  نم  یهامانده  که  کند.   دانست یقلبش  چه  آنان  با 

پاک کند.   دند،ی چکیرا که از قلبش م  یچگونه قطرات خون  دانست ینم

 د؟یچگونه قرار بود با مرگ ملکه کنار آ

کار  یی ایدر  ی پر  ناگهان تنها  و  شکاند  را  ملکه  گردن  دستانش  که   ی با 

بود که دستش را روبه جلو دراز کرده    نیتوانست انجام دهد، ا  ستهیآر

 بزند: اد یو فر

 نه!   -
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سوف  یدرحال  ییایدر  یپر گردن  دور  دستانش  هنوز  ن  ایکه    م یبودند، 

  یدرون نگاهش و لبخند شرور رو  یانداخت. گستاخ  ستهیبه آر  ینگاه

. دستش را کنارش مشت کرد  افروختندیرا بر م  ستهیلبانش، خشم آر

اندوهگ و  آرام  را  سرش  م  ن ییپا  نیو  را  دستش  و    فشرد یانداخت. 

رو  شیهادندان م  یرا  سخدییسایهم  باورش  خ.  بود؛  سخت.    یلیت 

  توانستی. نمامدیاز دست برن یکار چ یباور کند که واقعاً ه توانست ینم

 باور کند که موفق به نجات ملکه نشد. 

داشت؟ غم؟    ی. چه حس کرد یم  ییخودنما  ای لبان سوف  یرو   یتلخ  لبخند

 ؟ ییرها ؟یناراحت

.  آمدیم  ب یعج  شی برا  نینداشت و هم  یحس  چیبود؛ ه  ینه! او خنث  نه،

. داشت کالرکسون را  کردیو دختر کوچکش را ترک م  مردیاو داشت م 

ا   گذاشت یتنها م  یروز  نیدر چن  با  نداشت؟    یحس  چیحال، چرا ه  نیو 

 بود؟یم نیغمگ دینبا

از مقابل چشمانش    یشیکه مانند نما  اشی زندگ  نیر یخاطرات ش  دیشا

م غمگ  شدند،یرد  از  را  م  نیاو  منع  دکردندیبودن  ات  خاطر  دنی. 

با کالرکسون و حت  اش،ینوجوان   اش،یکودک مجدداً    یدوران ازدواجش 

 .داد یبه او م  ی ن یروز تولد کالرا، حس گرم و دلنش دنید

نم   دستانش و  بودند  شده  شل  بدنش  پر   توانست یو  دستان    ی لمس 

رو  ییایدر هنوز  که  ه   یرا  کند.  حس  بودند،  حس    زیچ  چیگردنش  را 

 درون خالء فرو رفته بود.   ایو گو کردینم
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 از اطرافش نداشت؟   یچه بودند؟ چرا درک  گریسکوت د  نیا  ،یکیتار  نیا

 .شدیم ترکیکه رفته رفته به او نزد دیدیرا م یمرگ یفرشته فقط

تلخ  ی درحال  ایسوف لبخند  هنوز  د  یرو  یکه    یقطره  شد،یم  ده یلبانش 

چک  یاشک چشمش  رو   دیاز  باز  گونه  ی و  دوباره  جهت  شد.  خشک  اش 

 رفت.  شهیهم یرا آرام آرام بست و برا  شیهانکردن چشمانش، پلک

زد و جسد ملکه   ی لبخند شرور ییایدر  یبسته شدن چشمان ملکه، پر  با

 غرق شود.  عیرا رها کرد، تا درون ما

آن  ایسوف که صدا در  لحظه  آن  و  باخت  را  خود  جان    ی پر   یقهقهه  یجا 

که نام ملکه را    سته یآر  ادیفر  یصدا  کرد،یرا پر از نفرت مدل    ییایدر

 ر یغ  شیملکه مرده باشد، برا  کهنی صدا زد، دل را آغشته به غم کرد. ا

به زانو درآمد.   نیزم  یرو  زد،یکه نفس نفس م  یقابل باور بود. درحال

نبود. او ملکه را از دست داده بود.    یکم  زی. چدیلرزیبدنش م  تاسرسر

مأمورنتوانسته   و  کند  محافظت  او  از  موفق  تشیبود  با  اتمام    ت یرا  به 

سوز جان  شکست  چه  و  بود  خورده  شکست  او  ا  یبرساند.    ن یبود 

و خاکسترش را    سوزاندیبود که روح را در آتش م  یشکست! چه شکست 

و    کردیملکه را قبول نم   شنهادی وقت پ   چی! کاش هکردیوجود م  یه یهد

م او  اشدیمانع  پادشاه  به  کاش  م   نی.  را  م گفت یموضوع  کاش   شدی. 

جلو و  برگرداند  عقب  به  را  زمان    یزمان  اما  گرفت،  را  ناگوار  اتفاقات 

م  رحمیب م  گذردیبود.  نها  گذردیو  در  که  حت  تیتا  شود.  در    یتمام 

که   کردیم یادآوریو به ما  داشت یبرنم  ندست از سرما  زیآخر ن یلحظه 
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وقت،    چیحسرت بوده. ما ه  م،یآخر انجام داد  یآن لحظه   که ما تا  یتنها کار

برا  یکار  چیه خوردن  حسرت  رفته  ی جز  دست  از  انجام    یزمان  خود 

چه   گریبود، اما د  گونهنیا  زین  ستهیو اکنون، حال و روز آر  م یدادینم

 و کار از کار گذشته.  شده رید یلی که خ یزمان ده؟یفا

  ی باز گردد؟ آن هم بدون ملکه و درحال  نیچه کند؟ چگونه به مرک  حال

 که شکست خورده بود. 

چشم دوخت.    ییا یدر  یرا مشت کرد و با خشم به پر  شیهادست   ستهیآر

 تقاص پس بدهد. دیمنفعت خود کشت. با یاو بود که ملکه را برا

درحال غرق    راکلسیم  عیکه در ما  ی به جسد  یبا خونسرد  ییایدر  یپر

. او کار دیچرخیدر سرتاسر وجودش م   ی. خوشحالکردین بود، نگاه مشد

برا م  ی الزم  حال  و  بود  داده  انجام  را  شدن  به    توانستیجاودانه 

که جسد ملکه به طور   نیشد. هم  ترقیاش برسد. لبخندش عم خواسته 

سف نور  شد،  غرق  نور  ییایدر  یپر  یرنگ  دیکامل  کرد.  احاطه  که    یرا 

سرش را بچرخاند و چشمش را از آن نور    ستهیآر  شدیدرخشش باعث م

را به   اشیقصد داشت خوشحال  ایگو   زد؛یقهقهه م  ییایدر  ی بدزدد. پر

. دییرا به هم سا  شیهااخم کرد و دندان  ستهیش همه برساند! آرگو

 کهنیا  ی ادآوریو    کرد یم  ی را عصب   او  ،ییایدر  ی پر  یخنده  یصدا   دنیشن 

. تند و  کردیم  تریجان ملکه بوده، او را عصب   ها،خنده  نیا  جادیعامل ا

م نفس  سع  دیکشینامنظم  اما    کردیم  یو  کند،  کنترل  را  خود  خشم 

زمان توانست ینم او  خشم  ب  ی.  پر   رفتیم  نی از  .  ردیبم   ییایدر  یکه 
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تقاص کارش را بدهد   ییایدر  یکه پر  گرفت یآرام م  یاو زمان   یقراریب

 و مجازات شود. 

  ی بود. از رو  ایگرفتن انتقام ملکه سوف  کرد،یکه به آن فکر م  ی زیچ  تنها 

شدن به انسان بود،    لیکه درحال تبد  ییایدر  یبلند شد و به پر  نیزم

  ستهیلذا آر  گرفت؛یصورت م  راکلسیم  عیدر ما  لینگاه کرد. مراحل تبد

آشکار    ییایدر  ی پر  تمند یوشحال و رضاخ  ینبود، اما چهره  دنیقادر به د

 .دهیاش رسکه به خواسته کردیم

  ی . چشمانش رو فشردیرا محکم در دستش م  ریشمش  یدسته   ستهیآر

 قفل شده بودند.  ییایدر  یپر

 .یو مجازات ش یتاوان کارت رو پس بد  دیکه با یدون یم -

پر  ییایدر  یپر  یاندک   یحت  ستهیآر  نیخشمگ  یصدا نترساند.    ی را 

 کرد.  ستهینگاه سرخوش و پر از تمسخرش را معطوف آر ییایدر

جون خودت    ت ی از امن   ،یکن   دیرو تهد  گهید  یکیجون    کهنیقبل از ا  -

اون باال و تو رو هم    امیکه کامل شه، من م  لمیمطمئن شو. مراحل تبد

م؛ پس  برف راه برم، اما رد پا به جا نذار  ی که رو  نمی. من اهل ا  کشمیم

  و بعداً   ی فرار کن   ،یکه شاهد قتل ملکه بود   یی اجازه بدم که تو  تونم ینم

 . یبرام دردسر ش

به   ستهیآمد و باعث شد آر  یمنطق  ستهیدر نظر آر  ییا یدر  یحرف پر  نیا

م  نیا کند،  فرار  االن  اگر  که  کند  پر   تواندیفکر  دنبال    یی ایدر  یبعداً 
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اما اکنون نه تنها امکان بردش    د،ی ایسراغ او ب  یشتری بگردد و با افراد ب

برگردد   نیبه مرک  د یکند. با  یوقت تلف تواندیپنجاه پنجاه است، بلکه نم

کل افراد    توانست یرا به دست محافظان برساند. بعداً م  راکلسیم  عیو ما

کشته شود    زیزن مسئول کند، اما اگر او ن  نیکردن ا  دا یپ   ی قصر را برا

 . شودیتمام م زیبرسد، همه چ نیکبه مر رید  ایو 

ر  ستهیآر را  پر  زیچشمانش  به  و  م  ییایدر  ی کرد  از  کرد.    ان ینگاه 

 :دیاش غربه هم قفل شده یهادندان

م  ستین  ی بار  نیآخر  نیا  - رو  من  م  ی ن یبیکه  قول  بهت    ی تو  دم، یو 

 . ییایدر  یپر امیاز خجالتت در ب  یدوممون حساب دارید

  یاز رو  راکلسیم   یحاو  یسهیرا گفت و پس از برداشتن ک  نیا  ستهیآر

ب  ن،یزم دو  رونیبه  غار  م. هماندیاز  که  پر  یصدا  د،یدویطور    ی بلند 

 که در غار اکو شد.  دیرا شن  ییایدر

 . یریمیچون تو قبل از من م د، ید میرو نخواه گهیما دوباره همد -

شدن خشم    شتریباعث ب  شد،یکه در غار اکو م  ییایدر  یپر   یخنده  یصدا

غل  ستهیآر اخمش  قدم  ترظیشد.  و  محکم  شیهاشد  به را  کرد.  تر 

به مرک  یسرعتش افزود و چند آن غار را ترک    نیبعد، جهت برگشتن 

 کرد.

 *** 
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تار  ن،یمرک  در   ی در آستانه   دیو خورش  رفت یم  شیپ   یکیآسمان روبه 

  یبرا  یی بایخود، چشم انداز ز  یقرمز و آب  ی هاغروب بود. آسمان با رنگ

درختان را نوازش    یمو  د،یوزیکه م  یداده بود. باد خنک   لیتشک  نیزم

حکمرانکردیم درحال  سکوت  ه  ی.  و  م  چیبود  آن    ل یکس  به شکست 

 قصر.  ادافر ینداشت؛ حت

نگاه  پادشاه رو  یکالرکسون  کنارش  در  که  خم   نیزم  یبه همرزمانش 

و در کم به    نیشده  تا  باش داشتند  آماده  حالت  انداخت. همه  بودند، 

د اجازه  دهیمحض  آنان  به  و  کنند  حمله  دشمن،  ندهند.    ی شدن  عبور 

کس نبود. باز    چی سرش را بلند کرد و به راه نگاه کرد. ه  ی کالرکسون کم

بار زد.    کیاز پرنده داشت،  آو   یرا که صدا  ی سرش را خم کرد و سوت

از    یکی  یشاخه   ی که رو  یانداخت و به گوش نگهبان  نی صدا در اطراف طن 

. نگهبان در پاسخ  دیبلند نشسته بود و درحال استتار بود، رس  یهادرخت 

آواز پرنده بود.    یزد که آن هم صدا  یبار از سوت  کیپادشاه،    یبه اشاره

در را  نگهبان  پاسخ  که  فهمکرد  افت یپادشاه  در    دی،  هنوز  دشمنان  که 

 اند.قرار نگرفته  دیمعرض د

داد و نگاهش را    رون یرا آسوده خاطر ب  اشنهیحبس شده در س  نفس

حتماً موفق    دیکه با  دیشیاندیم  نیکرد. به ا   نیزم  یرو  یهامعطوف چمن 

شهر بگذرند،   یها شوند و از دروازه  روزیبتوانند پ   انیشدند. اگر شورش

ها به سمت قصر خواهند رفت.  مانع آنان نخواهد شد و آن  یزیچ  گرید

م  انیشورش  گذاشت یم  دینبا قصر  اکنون    یقصر  دند؛یرسیبه  که 

 همسرش و دخترش در آن حضور داشتند.
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سوف  ی ادآوری  با و  ا  ی اینگران  ا، یکالرا  قلبش  ها  آن  ی عن یشد.    جادیدر 

 شد.بود که حالشان خوب با  دواریاکنون در چه حال بودند؟ ام

  ده یشن   پرنده  یبار صدا   کی. همان لحظه، ابتدا  دیکش  ی آه  کالرکسون

  گرید  یبه عبارت  ای پرنده؛    یدوبار صدا  نیو ا  گریبار د  کیشد، سپس  

ا کرد.  دستپاچه  و  مضطرب  را  کالرکسون  نگهبان،  زدن   نیدوبار سوت 

 قرار گرفته  دیبود که دشمنان در معرض د  نیا  انگریدوبار سوت زدن نما

 بودند. 

  ی ها گفت که آمادهنگاه کرد و با نگاهش به آن  انشیبه اطراف   کالرکسون

ها  را که کالرکسون به آن  یامی تکان دادند و پ   یحمله شوند. سربازان سر

 منتقل کردند. زین گرانیمنتقل کرده بود، به د

راه چشم    ها بهها و برگبوته  کرد و از پشت   زیچشمانش را ر  کالرکسون

برسند، حمله خواهند کرد. کالرکسون    انیشورش  کهنی دوخت. به محض ا

خورد.    انیسرش را به سمت راست چرخاند و چشمش به رهبر شورش

و    یو با نگاه جد  دیچرخیدر اطراف م   ان،یرنگ رهبر شورش  اهیچشمان س

در نگاهش تأثیرگذار نهفته    ی. ارادهگذراندی از نظر م  راهمه جا    زشیت

شورش رهبر  قدرت  و  م  انیبود  نشان  نظر دادیرا  از  که  هرچند   .

بودند؛ باالخره رهبرشان تنها هجده سال   زیو ناچ  فیها ضعکالرکسون، آن

و   کار  ک یداشت  چه  ساله  هجده  جوان  برابر    توانست یم  یپسر  در 

 کالرکسون انجام دهد؟
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نبود.    و نیل  یاز پرنده  ی به اطراف انداخت. خبر  یاجمال  ی نگاه  کالرکسون

کسان  م  یاحتماالً  را  پرنده  آن  د  آوردند،یکه  معرض  در  قرار    دیهنوز 

  ی آن اژدها  یکه رو  یرنگ  دیبودند. چشم کالرکسون به پرچم سف  نگرفته 

خشمگ  د،یدرخشیم  یقرمز اخم  نیخورد.  و    شیابروها  یرو  یشد 

را که متعلق    یپرچم   نیحق داشتن ا  که آن مرد،  دیشیاند  ودنشست. با خ

مرک سپس    نیبه  نداشت.  دست    کیبود،  با  و  کرد  مشت  را  دستش 

 ب یترت  نیبار سوت زد و بد  کیکرد.    کیسوت را به دهانش نزد  گرشید

حمله   انیآمدند و به افراد شورش  رونیها بسربازان از پشت بوته  یهمه

 کردند.

انداز شد. کالرکسون همه جا را از   نیطن ط یدر مح عاًیسر  ریشمش  یصدا

شورش اسب  به  سربازانش  گذارند.  م  انینظر  صدازدندیضربه    ی . 

اسب اسب   یههیش بودند.  خراش  گوش  مها  ضربه  رو  خورندیها    ی و 

ن  ن،ی. در اثر اافتادندیم  نیزم و    افتادندیم  نیزم  ی رو  ز یسوارانشان 

  ریشمش  یضربه  کی.  آورندیها را به دست مافرادش فرصت کشتن آن

را از تنشان جدا   انیکه افرادش، سر شورش  شدیم  گونهن یبه گردن و ا

 .کردندیم

نبودند،    اد یز  انیتعداد شورش  کهنی . با اخورندیم  زیضربه ن  ان یم  نیا  در

مهارت  یول بودند.  توانا  و  آسان  یرزم  یهاقدرتمند  به  خورن    یرا  آب 

جوان و    دی. رهبرشان شادادندیم  یها جاخالو به ضربه  دادندیانجام م

باهوش تر از کالرکسون بوده و به    ی تر از کالرکسون باشد، ول  تجربهیب
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هم ز  اش،یباهوش   نیعلت  مهارت  با  گرفته  یاد یرزمندگان  را    طرفش 

 بودند. 

  ی جنگ شدت گرفته بود. صدا  یاز شروع جنگ نگذشته، ول ی ادیز زمان

با   نی. سربازان مرکانداخت یم  یلرزه به تن آدم  ریشمش  یو ضربه  ادیفر

مجروح    ای و    کشتندیرا م  انی. شورشزدندیمحکم م  یهاضربه  ریشمش

نکردندیم خود  م  ز ی.  و    خوردند؛ یضربه  پهلو  کمر،  پا،  دست،  از  ضربه 

 و قلب. راز س یگاه

که همه جا غرق در خون و جسد شده بود، کار    یتلفات، درحال  شمردن

نبود. همه به فکر دفاع از جان خود و رهبرشان بودند. مجروح    یآسان

چرا که    دند؛یجنگیو م  شدندیباز بلند م  یول  دندیکشیدرد م   گشتند،یم

 . دنیبود؛ جنگ نی ها همآن یفهیوظ

ها  از پشت بوته  عاًیکه همه جا را از نظر گذارند، سر  نیهم  کالرکسون

  رون یبراقش را از غالفش بو    یفلز  ریطور که شمشرفت و همان  رونیب

رهبر شورش  د،یکشیم رهبر شورشدیدو  انیبه سمت  را    انی.  پادشاه 

و زمزمه   دیکش  رونیرا ب  رش یآمد. شمش  نییاسب خود پا  ی و از رو  دید

 کرد:

 . می رو تموم کن  یباز نیوقتشه که ا -

از    شتریضربه را بزند؛ چرا که او ب  نیتا اول  دیبه سمت پادشاه دو  سپس

شمش بود.  دشمنش  کشتن  مشتاق  با    رشیکالرکسون،  و  برد  باال  را 

گذراندن شمش و  مچ دستش  خواست    ریچرخاندن  دور سرش،    ک یاز 
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رو  یضربه ا  یمورب  اما کالرکسون چرخ  جادیبدن کالرکسون  و    دیکند 

ت برنده  زینوک  ضربهیشمش  یو  شکافت.  را  هوا  جانب    ی ر،  از  دوم 

 شد. جادیکالرکسون ا

جلو    م یرا مستق  رش یو شمش  دیدو  ان یپهلو به سمت رهبر شورشاز    او

داد. در همان حال،   یخم شد و جاخال  نیزم  یرو  انیآورد، اما رهبر شورش

 انداخت.  نیزم یو کالرکسون را رو دیکالرکسون را کش ی پا

و محکم،    یفرو رفت و از آن برخورد ناگهان   نیدر آغوش زم  کالرکسون

 اش در هم فرو رفت. شد و چهره  جاد یش ادر کمر  فیتوص   رقابلیغ  یدرد

به کالرکسون    یا را باال برد و خواست ضربه  رشیشمش  انیشورش  رهبر

 ریشد که شمش  گونهنیزد و ا  یغلت  نیزم  یوارد کند، اما کالرکسون رو 

 فرو رفت.  نیبار در زم نیا

و ع*ر*ق سرتاسر بدنش را فرا گرفته    زد یکه نفس نفس م  کالرکسون

گاه خود کرد. بلند شد   هیگذاشت و آن را تک  نیزم  یبود، دستش را رو 

را که به صورت مورب نگه   رشی. شمشدیدو  انیو به سمت رهبر شورش

  فشیحر  یبازو  ی رو  یبرد و خواست زخم  فشیداشته بود، به سمت حر

حرکت    نیع کرد و اخود، ضربه را دف  ر یبا شمش  فشی کند، اما حر  جادیا

را باال برد    رشیکالرکسون شمش   ،یینها  یرخ داد. در مرحله  گریچند بار د

دفع کرد  رشیضربه را با شم انیو خواست ضربه بزند، که رهبر شورش 

برا کم  ی و  کالرکسون،  از  شدن  و    یخالص  داد  هل  عقب  به  را  او 

 .دیرا کنار کش رشیشمش
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لبش را پاک    یچند قدم به عقب رفت. با دستش ع*ر*ق رو   کالرکسون

  زد یم  ادیکرد. نگاهش فر  فشیحر  یرا قفل چهره  نشیکرد و نگاه خشمگ

که موفق خواهد شد و هر طور شده دشمنانش را نابود خواهد کرد. چنان  

م س  دیکشینفس  م  اشنهیکه  عقب  گو  شدیجلو  قلبش  در    ایو  قصد 

  د یشن یتپش قلبش را در گوشش م  ی صداداشت.    ار  اشنهیآمدن از س

 . دادیسرب م  یبدنش داغ کرده و دهانش مزه اد،یو به خاطر جنبش ز 

 . یبش نیوارد مرک ذارمینباش، نم   دواریام  یخودیب -

اطم  یصدا م  نانیکالرکسون  آشکار  و  داشت  همراه  به  بر    کردیرا  که 

ا شورش  نیانجام  رهبر  است.  مصمم  سمهمان  انیحرف  به  که  ت  طور 

 زد:  ادیفر د،یدویکالرکسون م

 از تو اجازه نخواست. یکس -

و صدا  یرو  لبخند رهبر   شیلبش  نفس  به  اعتماد  و  اراده  از  خبر  که 

گرفت مقابله به مثل    میکرد. تصم  یکالرکسون را عصب  داد،یم  انیشورش

  کرد، یدفع م  ریرا با شمش   فشیحر یکه ضربه  یو درحال  دیکند؛ لذا خند

 گفت:

 . ستمی ذاتا منم آدم اجازه دادن ن -

به شکم    یرا باال آورد و لگد  شیو پا  دیرا کنار کش  رشیشمش  کالرکسون

شورش  فشیحر رهبر  رو  انیزد.  لبخند    نیزم  یبر  کالرکسون  افتاد. 
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و تصم  یتمندیرضا ا  میزد  از  بهره  نی گرفت  باال سر  فرصت  مند شود. 

 اشت.گردن او گذ یرا رو مشرش یآمد و ش انیرهبر شورش

وقت مشخص کردن    گهیاما د  ،یبا تو لذت بردم شورش   دنیاز جنگ  -

 منتظرن. هانندهینباشه ب ی برنده است. هرچ

را باال برد و خواست سر    ر یکرد. شمش  ترقیرا گفت و لبخندش را عم  نیا

 ن یشد. ا  دهیشن   ییرا از تنش جدا کند که ناگهان صدا  انیرهبر شورش

دست    دنیمبهم، توجه همه را از آن  خود کرد. سربازان از جنگ  یصدا

سرها روبه آسمان   یآوردند. همه  نییرا پا  شانیرهای برداشتند و شمش

  ی نبود. آن صدا  یاما فعالً خبر   دیکشیانتظار منبع صدا را م  هامبود. چش 

نزد رفته  رفته  ب  شدیم  ترکیمبهم  را  سربازها  کنجکاو   شتر یو  و    یدر 

 . بردیفرو م یسردرگم

 . افت یچند لحظه آرام  یخون و جنگ، برا دانیم آن

سؤال  کالرکسون نگاه  و  چرخاند  را  چهره  اش یسرش  در  رهبر    ی را 

از جانب رهبر    ی و مرموز  تمند یدوخت. در جواب، لبخند رضا  انیشورش

صدا  افت یدر  انیشورش لحظه  همان  توجه    ادیفر  یکرد.  سربازان 

به رنگ   کریغول پ   یاکالرکسون را جلب کرد. سرش را بلند کرد و پرنده

که در طول    یا . پرندهدید  شیهابال  ی بر رو  یا قهوه  ی هابا خال  یصورت

 .دهیجنگ چشم انتظارش بود و حال رس

ها برسد و با سر آن  یپرنده پرواز کنان به باال  کهن یقبل از ا   کالرکسون

 زد:  ادیکند، فر هوشیها را بآن زد،یریم شیهاالکه از ب یگرد
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 .نیو سرپناه داشته باش نیها بردرخت  ریز ی. همگونیل ی پرنده -

خود را رها کرده و به سمت    فیحر  یحرف، سربازها همگ  نیا  دنیشن   با

  ستادندیدرختان بزرگ و تنومند جنگل ا  یشاخه   ری. زدندیها دودرخت 

  یکی  ریبا عجله ز  ز یکنند. کالرکسون ن  ی ریوگخود جل  یتا از پاشش گرد رو 

بتواند از آن گرد در امان   لهیوس ن یبود که بد دواریاز درختان رفت. ام

داشتند، نه   شی پ   یبرا  ی . حال وارد بن بست شده بودند و نه راهاشدب

پس. چه حمله کنند چه فرار؛ در هر دو صورت در معرض   ی برا  یراه

  ی. اخم رو شدندیم  هوش یب  یو مدت  گرفتند یقرار م  ون ی ل  یگرد پرنده

  یقلبش را فرا گرفت. درست در آستانه  ینشست و نگران  شیابروها

کالرکسون را   توانست ینم زیچ چیشدن بود که شکست خورد و ه روزیپ 

  روزیبن بست خوردن و نداشتن راه چاره و پ   کند. به  یاندازه عصب  نیبه ا

موارد را همزمان    نیا  ینشدن، عوامل خشم او بودند و او هم اکنون همه

م مکردیتجربه  آرزو  ما  کرد ی.  آن  کاش  همراه    راکلسیم  عیکه  به  را 

 داشتند. 

به کتابخانه رفت،   ون یل  یمطالعه راجع به پرنده  یبرا  یاز ظهر، وقت   قبل

اما چون    کشت؛ یپرنده را م   راکلسی م  عیکرد ما  دایغروب بود که پ   کینزد

نتوانست کس  کینزد برا  یغروب بود،  ما  دایپ   یرا  به غار   عیکردن آن 

  دانست ی جنگل شدند، م  یقصر را ترک کردند و راه  یبفرستد. وقت  رایم

  دانستی. مپرنده است  یشدن سر و کله  دایتا پ  شانیروزیشانس پ  هک

آن را نابود    توانستندیگونه نم  چیجنگ شود، ه  دانیکه اگر پرنده وارد م

را از همان لحظه که قصر را    یحس نگران  ن یو از گردش فرار کنند. او ا
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چرا    شوند؛یم  روز یبود که پ  دواری ترک کردند در دل داشت، اما باز ام

  انیجر  یهاکه شکست خوردن در رگ  یبود؛ کس  لریاو کالرکسون م   هک

 معجزه بود.  کیبه خودشان نه، بلکه به  دشینداشت. حال ام

  یی هابلند شد. با گام  نیزم  یزد و از رو  ی بلند  یقهقهه  انیشورش  رهبر

 را باز کرده بود، گفت:  شیهاکه دست  یآرام، درحال

 کالرکسون؟ هیطعم شکست چجور -

و نگاه پر از خشم و نفرتش    دییهم سا  ی را رو  شیهادندان  کالرکسون

 دشمنش دوخت.  ی را در چهره

.  دهیقرار م  ریگرد شما رو هم تحت تأث  نیراه ننداز ادوارد. ا  شینما  -

 .نیبر جانی از ا دیشما هم با

آم  یخنده  ادوارد بر    یزیتمسخر  و  آورد  باال  را  انگشت شصتش  کرد. 

و    زد یم  اد یرا فر  یو خوشحال  یسرخوش  شی. صدادی لبش کش  یگوشه 

 . دادیم اشیخبر از احساسات درون

 . دهیقرار نم ری گرد من و افرادم رو تحت تأث نی! ایسخت در اشتباه  -

را    شیابرو  ی تا  کی حرف ادوارد،    نی سردرگم و کنجکاو بابت ا  کالرکسون

  گفتیداشت که م  یباال داد. منظور ادوارد را درک نکرده بود. چه علت 

 از نخواهد بود؟ آنان کارس یگرد پرنده رو 

 ! ه؟یحرف چ  نیمنظورت از ا -

 کنجکاو و متعجب کالرکسون، گفت:  ی و در پاسخ به صدا دیخند ادوارد
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که گرد    ی طلسم  م؛یپوشش داده شد  یطلسم   قیمن و افرادم از طر  -

 .کنهیم یپرنده رو خنث 

. آنان قبل  کردیم  شتریمغرور و مفتخرش، خشم کالرکسون را ب  یصدا

خود راه چاره    یبرا   دان،یبه م  ونیوارد کردن پرنده ل   نقشه و  دنیاز کش

جوانب را در نظر گرفته بودند و    یمشخص کرده بودند. خودشان تمام

 نکرده بودند!  یسکیر چیه

شد و توجه    دهی پاش  نیزم  یاز آسمان رو  یرنگ  یلحظه، گرد صورت  همان

سرشان    یهم اکنون باال  ونیل  یپرنده یعن ی  نیکالرکسون را جلب کرد. ا

که    خت،یریم  ن یزم  یو با شدت رو  ادیدرحال پرواز است. گرد چنان ز

م  ایگو باران  منظرهدیباریداشت  گرد    ییبایز  ی.  از  مملو  جا  همه  بود. 

رغم    یگرد عل   نی. افسوس که ادندیدرخشیشده بود که م  ی رنگ  یصورت

آن را    ید از تماشالذت بر  یاجازه  ننده ی خطرناک بود و به ب  اش،ییبایز

شد اما ادوارد همچنان سر پا    ختهیادوارد ر  یهاشانه   ی! گرد رودادینم

همان نماند.  خودش  که  تأث  زیطور  گرد  افرادش    یرو  یریگفت،  و  او 

آن ا  ریز   هانگذاشت.  سرحال  و  سالم  گرد،  عجز    ستاده یباران  و 

 .ستندینگریدشمنانشان را م

از    شیهادندان  کهنی. ادییبه هم سا  شتر یرا ب  شیهادندان  کالرکسون

تعجب داشت. دستش را مشت    یفشار نشکسته باشند، جا   زانیآن م

  ن یزم  یرنگ رو  یدوخت. گرد صورت  نیرا به زم  اشیکرد و نگاه ناراض 

. حداقل خوش شانس بودند  کردیم  شیرا آرا  نیزم  یهاو چمن  خت یریم
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ا رو  بزرگ،  یهادرخت   نیکه  گرد  آمدن  فرود  جلوگخ  یاز   یریودشان 

ها باشند، در امان بودند. اما چقدر درخت   نیا  ریکه ز  ی. تا وقت کردیم

االن هم فقط از گرد    نیدرخت پنهان شوند؟ هم  ریز  خواستندیم  گرید

و    دیایراحت ب  ی لیخ  توانست ی. ادوارد مانیدر امان بودند، نه از شورش

 او را بکشد. 

ب  اشنهیحبس شده در س  نفس با خشم  با  رونیرا    ی راه چاره  دیداد. 

گونه عاجز و ناتوان بودن را دوست نداشت. دوست    نی. اکرد یم  دایپ 

ا شاخه   گونهنینداشت  درحال  ی درخت  یبه  ببرد،  دشمنش    یپناه  که 

که   ی . کسبردیخود لذت م  ی روزیو از پ   ستاده یجنگ ا دان یآزادانه در م

م  شهیهم م  دانیدر  نکالر  د،یدرخشیجنگ  اکنون  بود؛    د یبا  زیکسون 

 انجام دهند؟  توانستندیم ی. اما چه کارشدیم نگونهیا

  ی کرد و اخم  زیشد. چشمانش را ر  کیقدم به کالرکسون نزد  کی  ادوارد

آرام و    یشده بود. صدا  رحمیو ب  یاش جدنشاند. چهره  شیابروها  یرو

 .ماندیسردش مانند ناقوس مرگ م

.  تونمیمن خودم که م  اره، یهم نتونه تو رو از پا درب  اگه گرد پرنده  ی حت  -

 .حضرتیاعل ده،ی وقت مردنتون رس

آماده  رش یشمش  ادوارد را  خود  و  فشرد  دستش  در  کشتن    یرا 

، توجه کالرکسون  "پرتاب"  گفت یکه م  ییکالرکسون کرد، اما ناگهان صدا

 را از آن  خود کرد.  گرانیو د
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چرخ  سرها  یهمه  دوباره صدا  سمت  حدندیبه  چشمان    ی زده   رتی. 

  ر یسرباز در پشتش مشغول ت  یکه تعداد اندک  ستهیآر   یکالرکسون، رو

 رهایت  سته،یآر  گریجنگ بودند، ثابت ماند. با دستور د  دانی انداختن به م

شورش  یبرا سربازان  سمت  به  دوم  در    یبار  و  شد  لحظه،    ک یپرتاب 

 . ریاز ت بود جنگ پر شده  دانیم

ت  ی برا  انیشورش از  ماندن  امان  شدند.   رهای در  پنهان  درختان  پشت 

 سرش را به سمت آسمان بلند کرد. ستهیآر

از محدوده  او پرنده    ی و سربازان پست سرش در خارج  به گرد  آلوده 

آر د  ستهیبودند.  ر  دنیبا  را  چشمانش  اخم  زیپرنده  و    ی رو  یکرد 

برسد و پادشاه    نشست. خوشحال بود که سر وقت توانسته  شیابروها

ا  گرانیو د در اعماق قلبش وجود داشت،    یخوشحال   نیرا نجات دهد. 

با  نیا  دنید  کنیل که ملکه در راه    شدیاندیب  نیبه ا  شدیم   عث پرنده 

باور بود.    رقابلی غ  شیبرا  ن یجان خود را باخت؟ ا  یز یچ  نیشکست چن 

آغشته به غم   ب ی که عج کردیم داریرا در وجودش ب یپرنده نفرت دنید

از    یجان ملکه به آسان  کهنی. غم اایبود؛ غم از دست دادن ملکه سوف

  ی بکند. آن نگاه وحشت زده  ی کار  ستدستانش سُر خورد و او نتوان   انیم

د بار  تداع  گریملکه  خاطرش  رو   یدر  و  کش  یشد  سوهان    د؛ یروحش 

 . کردیم جادی روحش ا ی رو یقیاز جنس سنگ که خراش عم یسوهان

. شدیم  ستهیدرد در وجود آر   جادیبُرنده که باعث ا  یهابا لبه  یسوهان

  ی ادآوریکه    یاسته یخبر مرگ ملکه. آر  انیداشت از ب  میکه ب  یاستهیآر
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نفس   ستهی. آرلرزاندیمرگ ملکه، تمام تار و پود وجودش را م  یلحظه 

اند  دیکش   یقیعم خود  با  ا  د،یشیو  به  کردن  فکر  وقت    زهایچ  نیحال 

  ی بود. ممکن بود حت  اریوقت بس   زها، یچ  نیفکر کردن به ا  ی. برا ست ین

عزادار و  افسوس  وقت  عمرش  آخر  اما   ی برا  یتا  باشد،  داشته  ملکه 

 که االن وقت نداشت.  دانستیم

آن  دید  ستهیآر به سمت  پرنده  مکه  به آمدیها  و  چرخاند  را  . سرش 

رسا و محکمش دستور داد و    یسربازان پشت سرش نگاه کرد. با صدا

 آن کرد.  یسربازان را وادار به اجرا

 .دیرو پرتاب کن عیما -

شن   کالرکسون ما  نیا  دنی با  نوع  چه  کرد.  تعجب  پرتاب    یعیجمله،  را 

گرداب ذهنش  در  چگونه؟  اصالً  کرد؟  عالمت   ی خواهند  سؤال    یهااز 

آر  لیتشک اصالً  بود.  م  جانیا  ستهیشده  کار  قصد   کرد؟یچه  چگونه 

! سردرگم بود  افتاد؟یداشت م   یچه اتفاق  ستد؟ یداشت دربرابر پرنده با

 شده بود.  یعصبان  یفیبالتکل نی از ا گریبار دو این

  ی و رنگ و رو رفته یاپارچه  فیاز ک سته،یاز سربازان پشت سر آر یکی

آورد و آن را در    رونی ب  یاپارچه   یسهیک  کیمتصل به افسار اسبش،  

سپس   داشت.  نگه  دستش  د  یشهیش  ک یکف  ک  گریکوچک    فشیاز 

ب  شهیبرداشت و مواد درون ش پودر    یبه گلبرگ ها  هیشب   شتریرا که 

.  دیخت. کالرکسون حرکت ل*ب آن سرباز را دیر  سهیک   یشده بودند، رو

نهفته بود و آن سرباز مشغول    یزی چه چ  سهیکنجکاو بود بداند در آن ک
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ا  یانجام چه کار م  ی با خونسرد  قدرنی بود؟ چرا کارش را    داد؟ یانجام 

  توانستی! هر لحظه گرد پرنده ممنتظر ماندن نداشتند  یبرا   یوقت کاف 

 . ماندینم  شانی برا یشانس  چیگاه ه. آندشو ختهیر هیو بق ستهیآر یرو

سربازان    یناگهان  شیدایپ   نیافکار شده بود. از ا  نیهم  ریدرگ  زین  ادوارد

ابروانش    یرو  ی. اخمکردیوحشت زده شده بود و احساس خطر م  گرید

که   دی. ناگهان به ذهنش رسزدیو ضربان قلبش تند م  کرد یم  ییخودنما

م  نکند.  تلف  همه  توانستیوقت  که  سر  حاال  بود،  پرت   ع یحواسشان 

.  زد یرا رقم م  اش یروزیکار پ   نیبا ا   و کالرکسون را بکشد.   د اقدام کن 

گاه بود که قدم به سمت کالرکسون رفت، اما آن  کیفکر،    نیبر ا  هیبا تک

با تمام شدن زمزمه   یسهیک به   ریز  یهادرون دست آن سرباز،  لبش، 

که سرباز درحال انجام    رسدیپرتاب شد. به نظر م  ونیل  یسمت پرنده

به سمت پرنده پرتاب شد    سهیآن گلبرگ ها بوده. ک  یلهیسبه و  ییجادو

س به  ما  ینهی و  کرد.  برخورد  و    یرنگ  ی آب  عی پرنده  شد  پخش  هوا  در 

 .فیهرچند به طور خف د؛یپرنده به گوش رس  یناله یصدا

با آن همه خطر و ابهت خود که زبانزد شده    ونی ل  یکه پرنده  د ینکش  ی طول

کرده بود، شروع    جادیدر بدنش ا  راکلسیم  عیکه ما  یبود، به خاطر ضعف

هم پاشش گردش متوقف شد.  نی به خاطر هم ن؛یزم یکرد به سقوط رو

 نبود!  نقصیب زیچ چینقطه ضعف داشت و ه کی  یزیباألخره هرچ

د  یوقت را  آن صحنه  ناش  یاد یزد؛فر  یادی فر  د،یادوارد  و    یکه  غم  از 

ادوارد شکستشان را باور    دادیکه نشان م  یادیاندوه شکست بود. فر
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مانند روز آشکار بود.    قت یشده بود، اما حق  نیخشمگ  اری و بس  کردینم

 شده بود.  روزیشکست خورده بودند و کالرکسون پ انیشورش

. بغض کرد،  نشاندیم  ستهیل*ب آر  ی رو  ی تمندیموضوع لبخند رضا  نیا

و غم بود. خوشحال بود    یدو حس خوشحال  ب یکه متشکل از ترک  یبغض

موفق به نجات    خواست،ی طور که ملکه مبود. همان  دهیچون به موقع رس

  ی ا  کرد یاو را به جا آورده بود، اما آرزو م  یشده بود. خواسته  نیسرزم

ا ا  جانی کاش ملکه هم  تا  بب   ت یموفق  نیبود  اندی را  را    نی.  فکر حالش 

 .کردیم دهیشور

زد و نگاه    یلبخند مغرور و خودپسند  سته،یآر  ادیدر پس فر  کالرکسون

چرخاند تا از او تشکر کند،    ستهیچند لحظه به سمت آر  یقدردانش را برا

دوست    طیشرا  ن یدر فکر فرو رفته است. در ا  قیعم  ستهیکه آر   دیاما د

سرش را به   نی هم  یفکر کند، برا  ستهینداشت به افکار درون ذهن آر

افتاد    نیزم  یادوارد رو  ی بل پامقا  ون یل  یچرخاند. پرنده    ارد سمت ادو

را فشرد    شیها فضا را پر کرد. اوارد دست   ن،یبرخوردش با زم  یو صدا 

کالرکسون    ی. نگاه غضب آلودش را از رودییرا به هم سا  شیهاو دندان

  ون یل  یباد، پرنده  یکه به تند  یگذراند و سپس درحال  نیو سربازان مرک

م به سمت اسبش میرا دور  تن    یادیفر  رفت،یزد و  بر  زد که رعشه 

 سربازانش انداخت.

 . میکن یم  ین ی عقب نش _
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فرصت واکنش نشان    یبه کس  آنکهیرا گفت و سوار اسبش شد. ب  نیا

با عجله و شتاب به سمت    زیجا را ترک کرد. سربازان ندادن دهد، آن

ح شده بودند، لذا  ها کشته و مجرواز اسب   یها رفتند. البته تعداداسب 

 کردند. ی جاده را ط ادهی پ  ی از سربازان به اجبار با پا یاعده

ن  ی نگران  باألخره کالرکسون  اضطراب  خاتمه    ز یو  جنگ  اتمام  .  افت یبا 

برخورد    یبرداشته شد و جنگل با اتمام صدا  طیترس و خشم از مح  یفضا

د.  غرق ش  یندیسربازان، مانند قبل در سکوت خوشا  ادیو فر  رهایشمش

  انیاز شورش یا نگاه کرد. جسد سربازان خود و عده ن یکالرکسون به زم

 .شدیم  دهیاز خون د یکرده بودند. همه جا رد یقاشرا ن نیزم

آسمان    کالرکسون دوخت.  به مشعل درون دست سربازان  را  نگاهش 

ا  ترکیتار نور  اگر  و  بود  شده  قبل  آن  مشعل  نیاز  نداشت،  وجود  ها 

 . شدیبه نقطه کور م لیجنگل تبد

زد که   یداد و لبخند  رونیرا ب اشنهینفس حبس شده در س کالرکسون

نشاط درونش را چند برابر کرد. او موفق شده بود. دشمن را شکست  

سرزم و  برا  نشیداده  بود.  داده  نجات  چ  کی  یرا  چه   ی زیپادشاه، 

پادشاه را به   کی  توانست ینم  زیچ   چی؟ هباشد  نیبهتر از ا  توانست یم

درون آسمان    یها اندازه خوشحال کند. پرچم حکومت؛ چون ستاره  نیا

ب  دیدرخشیم چشم  م   نندهیو  کور  اکردیرا  تا    نی.  پرچمش  درخشش 

 ادامه خواهد داشت. رد،یکه بم یزمان
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نور او را کاهش دهد؛ او کالرکسون بود؛ پادشاه    توانست ینم  زیچ  چیه

 !نیمرک

را که آغشته به خون بود، در غالفش گذاشت و    رشیشمش  کالرکسون

پرنده نزد  بررس  ونیل  ی ابتدا  را  پرنده  د  یرفت.  و  مرده.    دیکرد  که 

 ی لیخ  نیبا بدنش، در آن واحد آن را کشته و ا  راکلسیم  عیبرخورد ما

  سته یرفت. آر  ستهیاسب آر  شیپرنده، پ  الیخیخوب بود. کالرکسون، ب

پ  شدن    ک یبا نزد  کرد، یرا در قلبش سرکوب م  یادهی چیکه احساسات 

 د ی. حال باکردندیاش مآمد. احساساتش خفه   نییکالرکسون، از اسب پا

لبخند    توانستیاما چگونه م  د،یرسیخوشحال به نظر م  ی روزیبه خاطر پ

زمان با  یبزند  بود؟ حال  ملکه مرده  پادشاه    دیکه  به  را  ملکه  خبر مرگ 

کار را   نیا  دیچگونه با  دانست ینم   یول  کرد،یم  انیبو ماجرا را    دادیم

با  دانست یانجام دهد. نم را   یبه مرد  دیچگونه  که عاشقانه همسرش 

دن  دیبگو  د،یپرستیم کالرکسون  پادشاه  مرده.  در    شیایهمسرش  را 

 مرده؟   شیایکند که دن انیب دیحال چگونه با  د،یدیهمسرش م

  ی نبود! کاش کم  یایموضوع جد  قدرنی. کاش مرگ ادی از درون کش   یآه

 حد سخت نبود!  نیتا ا یتر بود! کاش زندگآسان

آنان شده بود،    یمشاورش که امشب ناج  یبه رو  یلبخند شاد  کالرکسون

لبخند بزند، هرچند سخت بود.    یکرد کم   ی سع  زین  ستهیپاشید. لرد آر

با وجود آن نگاه،  و    شدیم  یملکه هنوز در ذهنش تداع  نینگاه اندوهگ

 سخت بود.  یلیلبخند زدن خ
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نم  کالرکسون خود  پوست  در  رو  د،یگنجیکه  بر  را    ی شانه  ی دستش 

کالرکسون،    یدرون صدا  یخوشحال  دنیبا شن   ستهیگذاشت. آر  ستهیآر

ا  فشیح که  ب  یخوشحال  نی آمد  از  ح  نیرا  بگو  فشیببرد.  که   دیآمد 

 . یارا از دست داده ت یایسوف

داد  یلیخ  سته،یآر  - نجات  رو  ما  امشب  موقع ی ممنونم.  به  اگه   .

 . مینبود  جانیکدوم ما االن ا چیه ،یدیرسینم

 تکان داد.  یقدردان ی در جواب کالرکسون، سرش را در نشانه ستهیآر

 . میهست میسه نیسرزم  نیا ی هممون تو -

برگرداند و    یرو  ستهیتکان داد. از آر  دیتائ  یسرش را به نشانه  پادشاه

را از دست داده    شان یهااز سربازانش، اسب   ی ابه اطراف نگاه کرد. عده

  شتر ی. همه خسته و بند یایمجبور بودند راه را پیاده ب  زیبودند و آنان ن

 همه و    کردیم  یی همه خودنما  یدر چهره  یاز نصف مجروح بودند. خستگ

 به قصر و استراحت کردن داشتند.  دنیرس یآرزو

 گفت:  ییرسا ییبا صدا کالرکسون

که امشب    دیهست  ی شجاع  یکارتون خوب بود. شما سربازها  ،یهمگ  -

رو   اثبات کرد  گهیبار د  کیخودتون  پادشاه خوش شانسدیبهم    ی . من 

سربازها چون  هممون    یا یقو  یهستم  امشب  دارم.  رو  شما  مثل 

 .میریرو جشن بگ ی روزیپ  نیا  دیاما فردا شب با م، یکن یاستراحت م
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از خوشحال   در م  اشی. خوشحالدیخند  یانتها  که  بود    توانستیآنچنان 

 باعث حسادت شنونده شود. 

  ا یهرچه زودتر کالرا و سوف  خوادیبه قصر. دلم م  میاالن برگرد   نیایب  -

 بدم.  ایخبر رو به سوف نیو ا  نمی رو بب 

  نیغمگ  یرد شد تا به سمت اسبش برود، که صدا  ستهیاز کنار آر  سپس

 ش شد.مانع ستهیآر

 . حضرتیاعل -

توجه کالرکسون را جلب کرد. کالرکسون    اشدهیو ترس  نیغمگ  یصدا

  یب ی عج  یاش هماهنگنگاه کرد. حالت چهره  ستهیسرش را چرخاند و به آر

غم بود.    شد،یم  ده یکه در چشمانش د  ی زیداشت. تنها چ  شیبا لحن صدا

.  زدیبر نگاهش م  دییمهر تا  کرد،یم  جادیا  اشدهیکه لبان خم  یایمنحن 

باهوش  نکالرکسو از هم  یمرد  فهم  نی بود.   ی که مشکل  دینگاه و صدا، 

در جنگ به  یروزیبعد از پ  یکه کس ست ین یحالت، حالت نیآمده. ا شیپ 

 داشته باشد. ی عاقبت یروزیپ  نیا کهنیمگر ا رد،یخود بگ

کرده بود، برگشت و مقابل مشاورش    ی را که ط  یچند قدم  کالرکسون

اثر  . ستادیا کرد.  خوشحال  ی اخم  شاد  ی از  صدا  ی و  لحن    یباق   شیدر 

 را گرفته بود.  شیو نگران، جا یلحن جد ک ینمانده بود و 

 شده؟  یچ -
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  د یرا ترس و اضطراب فرا گرفته بود. حال چگونه بگو  ستهیآر  ی سرتاپا

بگو مرده است؟ چگونه  ملکه  آن  دیکه  ملکه  در   یقو  یقدرکه  که  بود 

 جان باخت؟  نشیدفاع از سرزم

 نیکند؛ به هم  ه ی وجود ندارد که بخواهد مرگ ملکه را توج  یعذر  چیه

تصور کند که    خواست ینم  ی. حتدیترسیهم از واکنش پادشاه م  لیدل

  م یو تصم  دیکش  یقیرو چگونه خواهد بود. نفس عم  شیپ   یهیچند ثان

که شوم تر   یبدهد؛ خبرخبر را    نی گرفت ا  میگرفت ل*ب وا کند. تصم

  سته یبود. آر  یرانگریاز هر و  رانگرتریکه و  ی . خبردشوم بو   زیاز هر چ

داد. از آمدن ملکه به اتاق جلسه گرفته تا به قتل    ح یرا توض  زیهمه چ

 داد.  حیتوض زیبه ر زی. ماجرا را رییایدر ی توسط آن پر دنشیرس

سپس    لیاوا  در شد،  ماجرا  دانستن  کنجکاو  حس   کیکالرکسون 

شد و به خاطر شجاعتش، به زنش   داریدر وجودش پد  فیخف  یخوشحال

موضوع    نیا  ایسوف  دادیم  حیشده بود و ترج  ریافتخار کرد. هرچند غافلگ

شود. او    یعصبان   ا یاز سوف  توانست یاما نم  گذاشت،یم  ان یرا با او در م

 امشب بود.  یروزیپ  ی علل اصل  ایوفکه س صاً عاشقش بود و مخصو

  ی. لرزششدیتر م  ن یتر و غمگآرام  ستهیآر  ی لحن صدا  گذشت،یم  هرچه

  ر ییتغ  نیافکار کالرکسون، ا  رغمیشده بود. عل  داریپد  شیدر صدا  فیخف

خوب    زیهمه چ  کهنیا  د؛یفهم یرا نم  زیچ  کی.  آمدیم  بیعج  شیصدا برا

به خاطر چه   ستهیرفته، پس مشکل کجا بود؟ غم و اندوه لرد آر  شیپ 

 بود؟ 
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گاه  کرد، آن  انیو مرگ ملکه را ب   دیداستان رس  یبه انتها  ستهیآر  یوقت

 . دیرا فهم زیبود که پادشاه تازه همه چ

گاه بود که  . آند یرا فهم  شی. علت لرزش صدادیرا فهم  ستهیغم آر  علت 

ا نظرش  در  کشمتو  ای دن  ستاد،یزمان  نفس  شد،  شد،    دنیقف  سخت 

خالء    کیشد و او در    یمعنیب  زیهمه چ  ستاد،یضربان قلبش در نظرش ا

 خالء متشکل از غم.  کیفرو رفت.  کیتار

تعادلش را از دست داد و چند قدم عقب رفت. به زور خود    کالرکسون

مهم نبود که    شی داد. اکنون برا  هی درخت رساند و به آن تک  کیرا به  

برا  جانیسربازانش ا نبود که سربازانش اندوهش را    شیبودند.  مهم 

 شاهد غمش باشند.  گرانی. مهم نبود اگر دنندیبب 

که از دست داد. تنها و   ی. همسر د یشیاندیتنها و تنها به همسرش م او

را،    شیهارا، چشم  شیموها  د؛ید یرا در مقابلش م  ای سوف  یتنها چهره

  ی ایکند. او زندگ  یزندگ  ایبدون سوف  دیاور نداشت که بالبخندش را. ب

نم  نم خواست یبدون همسرش  ا  خواست ی.  و    نیدر  بردارد  جهان قدم 

چنگ انداخته   شی . بغض به گلوندی از آن بب   یارا در گوشه  ا یوفنتواند س

 بود. 

 بغض کرده بود.  ی طوالن یپس از مدت  نیاول یبرا

  نده، یبزرگ کند؟ در آ  ایدخترش را بدون سوف  دیکالرا افتاد. چگونه با  ادی

در    دیکه مادرش را از دست داده؟ چگونه با  دیبه کالرا بگو  دیچگونه با

.  زدندیمو نم   ایکه از چشمان سوف   یکالرا نگاه کند؟ چشمان   یچشمان آب 
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توانا  دیشا هم  باز  اما  باشد،  ا  ییپادشاه  برابر  در  را  نیمقاومت    غم 

. به خاطر شدیفشرده م  یقلبش در مشت کس   کردینداشت. احساس م 

 زده بودند.  خی. دستانش کردیم یبغضش احساس خفگ

از    ایو آرام بود، گو  فیضع  شیلبانش را از هم جدا کرد. صدا  یسخت  به

از    یاعده  ادیآرام بود که به احتمال ز  یقدر  شی. صداآمدیته چاه درم

 نشدند. شیهامتوجه حرف  یسربازان، حت

سوز و گداز گرفت، ماه هم از غم خود، سر و راز    انیباز شمع، ساق  -

من،   یدهیگرفت، تن تبدار و ل*ب لعلش همه با هم امشب، دور از د

 قصد پرواز گرفت! 

تلخ با    ی اخنده  د؛یاحساساتش بودند، خند  انگریشعر که ب  نیپس ا  در

 . یپر از غبطه و دلتنگ  یااندوه، خنده یچاشن 

 انداخت. نیدر گوشش طن  ستهیآر یصدا

 سرورم، من متأسفم. نتونستم نجاتشون بدم.  -

ب   یحرف، خشم  نیا کالرکسون  وجود  در  ب  داریرا  که  و    همتا یکرد  بود 

نظ امروز  به  تا  خشم  رشیکالرکسون  بود.  نکرده  تجربه  مانند    یرا  که 

 آتش نبود، بلکه خود آتش بود!  یهاشعله 

رفت. دستش را دور    ستهیکنده شد و نزد آر  نیاز زم  کباره ی  الرکسونک

زده    رونیگذاشت و فشرد. رگ گردنش متورم شده و ب  ستهیآر  یگلو
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چهره سرخبود.  به  سرد  زدیم  یاش  به  دستانش  بودند.   خی  یو  شده 

 دست پادشاه گذاشت و تقال کرد.  ی را رو شیهادست  ستهیآر

 متأسفم. یلی. من خنیسرورم، لطفاً ولم کن  -

  ی اکالرکسون نداشت و ذره  یبرا  ی تیاهم   چیو ملتسمش ه  نیغمگ  یصدا

 . کرد یاز خشم کالرکسون کم نم

 من نداره! ی برا یادهی فا چیتأسف تو ه -

کدام جرعت   چی پادشاه، رعشه بر تن سربازان انداخت. ه  ادیفر  یصدا

ذا به عنوان  را نداشتند؛ ل  ستهیپادشاه و لرد آر  نیب   ی دخالت در دعوا

و بابت ملکه    دندیلرزیو از ترس به خود م  ستادهیا  یادر گوشه  یتماشاچ

 .خوردندیتأسف م

 ادامه داد:  کالرکسون

  ان یو من رو در جر  ی اومدیم  دی. بای نبود  ای مشاور سوف  ، یتو مشاور من   -

 . یگفتیبهم م دی. بایذاشتیم

 گفت: عیدر دفاع از خود سر ستهیآر

 .نی کردم، من رو ببخش یسرورم. کوتاه ن،یشما حق دار -

  شیکدام از حرف ها  چی. هدادیلرزانش خبر از وحشت درونش م  یصدا

اعتبار کالرکسون  خ  ی نزد  بود،  تازه  او  دل  داغ  تازه؛    یلینداشتند. 

وجود کالرکسون    ی . ذره به درهسوزاندیکه تمام وجودش را م  یقدرآن

 ! زانیاز عز  یکیسخت بود از دست دادن و چه  دی کشیاکنون درد م
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 زد:  اد یکردن خشمش، باز فر یدر جهت خال کالرکسون

سوف  - ببخشم،  رو  تو  م   ایمن  نم  شه؟یزنده  با  شه، ینه  چرا    د یپس 

عمل   فت یعامل مرگ همسرم رو ببخشم؟ اگه تو به وظ دیببخشم؟ چرا با

سوف  ،یکردیم تو   ایجسد  بل  یاالن  نبود،  افتاده  دور  غار  بدن اون  که 

مادر شده، همش    یمن ب  یقصر کنار دخترش بود. اگه کالرا  یاش توزنده

 به گردن توئه. ای. خون سوفهبه خاطر توئ

  د یتپیبه نفس نفس افتاده بود. قلبش از شدت ترس چنان م  ستهیآر

عاجزانه التماس    سته یرا داشت. آر  اشنهیقصد سوراخ کردن س  ایکه گو

 کرد:

رو به خاطرش بدم، سرورم، فقط من رو عفو    ی حاضرم هرگونه تاوان  -

 .دیکن 

و ترسناک بود،    ی عصب   شیخشم سر داد. صدا  یاز رو  ی اخنده  کالرکسون

  قیالبته دست خودش نبود. او همسرش را از دست داده بود و از طر

 . آمدیاتفاق کنار م نیخشم با ا

  اده یبهاش ز  کمی   ی بد  دیکه با  ی هر گونه تاوان آره؟ خب متأسفانه تاوان  -

 .ستهیلرد آر

از ترس گرد شدند. هجوم افکارش به ذهنش خارج از    ستهیآر  چشمان

به حرف پادشاه فکر نکند. از هر    توانست یکنترلش بود. نم   یمحدوده

تجز را  پادشاه  تحل  هیلحاظ حرف  ا  یو سع  کردیم  لیو  که    نیبر  داشت 
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نم اما  کند،  کم  را  درونش  کلمشدیترس  نم.  را    توانستندیات  حالش 

 کنند.  فیتوص

جنگل و افراد    یحال و هوا   فیرا، بلکه کالً از توص  ستهیتنها حال آر  نه

را احاطه کرده    طیرا که مح  یحس غم  فیتوص  ییجا، عاجز بودند. تواناآن

نم  نداشتند.  سخن   توانستندیبود،  جَوّ  بر  حاکم  وحشت  و  ترس  از 

نمندیبگو م  توانستندی.  و  مرگ  ب  ریآمار  را  شوم  شب  و    انیآن  کنند 

 کنند.  ینیب شی را پ  ندهیآ تاتفاقا

اش  و چشمان غم زده دیکش  ستهی دستش را از دور گردن آر  کالرکسون

سرد و غمگین    ی دوخت. صدا  ستهی آر  ی  دهیرا در چشمانش نگران و ترس

 انداخت. ستهیبر اندام آر پادشاه، لرزه 

من تو رو از مقام لرد بودن و مشاور    ن،یمرک  نیاز سرزم  نیوالت  ستهیآر  -

 . کنمیپادشاه بودن، خلع کرده و تو رو به مرگ محکوم م

حضار حبس شد و همه را متعجب    ی نه یجمالت نفس در س  نیا  دنیشن   با

زنده    یبرا  یچنان وحشت کرده بود که حاضر بود هرکار  ستهیکرد. آر

ماندن انجام دهد. حاضر بود هر روز و هر شب پادشاه را التماس کند  

دست  آورد.  دست  به  ماندن  زنده  شانس  و   دندیلرزیم  شیهابلکه 

بغض کرده    ستهیآر  یباور بود، ول  رقابلی. غ رفتندیم  ی اهیچشمانش س

  زیبه چ  توانست یشده بود. نم   لی تشک  از افکار در ذهنش  یبود. طوفان 

 جز زنده ماندن فکر کند.  یگرید
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پا  خواست  ب  ی به  اما    فتدیکالرکسون  کند،  التماس  را  پادشاهش  و 

و بدون    دیکش  رون یرا از غالفش ب  رشیشمش  هیثان  کیکالرکسون در  

 را از تنش جدا کرد.  ستهیسر آر ،یدیترد نیکوچکتر

از خون در اطراف جسدش    ییایافتاد و در  نیزم  یرو  ستهیو بدن آر  سر

کرد و چه بد بود   یرا نقاش  نیکه آن شب زم  گریخون د  کیشد.    لیتشک

 گرفته شد! هایجان خیل  دنش،یکه به خاطر کش یاینقاش نیا

که    یچشمانش را بست و سرش را روبه آسمان گرفت. باد  کالرکسون

م  یمحکم  یلیس  د،یوزیم صورتش  شمشزدیبه  د  رشی.  غالفش  را  ر 

آر با کشتن  ب  ستهیگذاشت. خشمش  ل   نیاز  بود،  نه!    کنیرفته  غمش 

 تا سه ماه بعد! یحت افت، یجوره پایان ن چیغمش ه

 )سه ماه بعد( 

ها مملو از ازدحام مردم بودند.  کوچه  ن،یو گرم مرک  یآن روز آفتاب  در

 د یو خر  رفتندیسمت و آن سمت م  ن یدر دست، به ا  یی همه با سبدها

اجناس به نصف ارزش   یکه همه  ی امروز، روز بازار بود؛ روز  .کردندیم

 نیدر ا  شهیبار در سال بود. هم  کیروز فقط    نی. البته ادندیرسیخود م

 .شدینم دایسوزن انداختن هم پ  یجا نیمرک یهادر کوچه ،روز

صدا  یصدا مردم،  پچ  بچه   یباز  یپچ  صدا  یهاکردن  و  بلند    یاطراف 

بود. عمدهفروشنده آزاردهنده  خر  ی ها    ی ااما عده  کردند،یم  دیمردم 

که بر   یادور راهبه  ایو    بردند،یلذت م  یرو   ادهیهم بودند که فقط از پ 
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خانه  ی کی  یپله  یرو ااز  م  ستاده یها  حرف  م  زد،یو  به    زدندیحلقه  و 

 : سپردندیراهبه گوش م انسخن 

مقاومت باشد، اما    ی برا  ی کرد تا نماد  یادگست یاو در برابر ظلم و ستم ا  -

 یو به راست  کردیم  یاو را همراه  گانهیراه تنها نبود؛ خداوند    نیاو در ا

 که خدا...

تند    توجهیب  کالرکسون پا  و  به سخنان راهبه، چشم در حدقه چرخاند 

ها را  ها گوش دهد. سخنان آنوقت دوست نداشت به راهبه  چ یکرد. ه

م سربر  ودانست ی حوصله  از    امیلی.  تا  افزود  رفتنش  راه  سرعت  به 

گوش    کیسرش را خم کرد و نزد  ی پادشاهش عقب نماند. کالرکسون کم

 گفت:  امیلیو

 م؟یجا باشاین  دیبا گهیچقدر د -

خنده  امیلیو همان  یاتک  و  مکرد  به  که  از   یزیم  یرو  یاهوهیطور  که 

 گفت:  کرد،ینگاه م شدند،یکنارش رد م

 .مینشده که از قصر خارج شد یسرورم، هنوز مدت -

  ب،یآن س  یبرداشت و در ازا  زیم  یاز رو  ب یس  کیحرفش،    نیپس ا  در

دو سکه به فروشنده داد. سپس به راهش ادامه داد. او و کالرکسون  

به    یبه شهر آمده بودند تا در شهر سر و گوش  گریهمراه با چهار سرباز د

  ن یمردم وقت بگذرانند. البته کالرکسون به ا  ان یم  ی آب دهند و اندک
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  قبول کرده   امیلیو  یکار را فقط به خاطر گفته   نیو ا  داد ینم  یتیکار اهم

 بود. 

و    دادیم  ت یاهم  نیپادشاه و مردم سرزم  نیب  است یبود که به س  امیلیو

حرف  گفتن  با  کن   دیتوانیم "مانند    ییهاهر دفعه  به مردم    دی سود  اگر 

به قدم زدن    ی، کالرکسون را راض "دیهست  یکه پادشاه خوب  د ینشان ده

  ب ی س  یتازه  ی. بو دیدرون دستش را بو کش  ب یس  امیل ی. وکردیدر شهر م

 نشاند.  امیلیبه ل*ب و یلبخند

 سر صحبت را باز کرد.  کالرکسون

 جانیا  کهنیها باشم تا انامه  یقصر مشغول بررس  یتو   دم یم  حیترج  -

 مردم راه برم.  نیب

کرد و نگاه    یرا خنداند. کالرکسون اخم  امیلیاش ومعترض و کالفه  یصدا

پادشاه را    یو ناراض  یکه نگاه سؤال  امیلیدوخت. و  امیلیرا به و  زشیت

 کرد و آرام گفت:   یاتک سرفه  د،ید

ملکه    یو برا   نیسرورم، شما ذاتاً سه ماه تمام رو در اتاقتون گذروند  -

 .دیبود که از قصر خارج بش  دهیوقتش رس ن،یکرد یعزادار

شن   کالرکسون آه  نیا  دنی با  رو  یجمله،  کش  ی از  خود    دیاندوه  با  و 

  ی که عزادار  دهیوقتش رس   گرید  دیبود. شا   امی لیحق با و  دیشا  د؛یشیاند

شت. از  دا  اجیبه او احت  نشیرا تمام کند. باألخره سه ماه گذشته! سرزم

او احتهمه مهم به  ا  اجیتر، کالرا  ماه، اوقات کم  نیداشت. در  را    یسه 
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ه نماند؛ چند  کردن با کالرا اختصاص داده بود. البته ناگفت  یسپر  فصر

 بود که توانسته بود خود را سرپا کند، اما باز هم ناراحت بود.  یروز

  ای تا که تونستم با غم نبود سوف دی دست خودم نبود. سه ماه طول کش -

عذاب وجدان    ام،یتا با عذاب وجدانم کنار ب  دی. سه ماه طول کشام یکنار ب

 . میجسدش رو دفن کن  مینتونست یما حت کهنیا

  شیکار کرده بود تا صدا  شیلحن صدا  ی که کالرکسون رو  بود  مشخص

اندک هم  هنوز  اما  دهد،  نشان  محکم  و  مقتدر  قبل  مانند  در    یرا  غم 

دادن    ی جهت دلدار  امیلیصادق و مطمئن و  ی. صداشدیم  ده ید  شیصدا

 کالرکسون بود. 

 .دنیبه آرامش رس  ایمطمئنم که ملکه سوف د،یناراحت نباش -

به سمت و  ستاد یا  کالرکسون ر  امیلیو  را  و    زیبرگشت. چشمانش  کرد 

 دوخت.   امی لیرا در نگاه منتظر و اشینگاه جد

ناراحت  ینگران  - چ  یو  که    یی زهایتنها  نم  هیهستن    تونه یپادشاه 

 . امیلیکنترلشون کنه، لرد و

م  یا   کردیم  آرزو ن  نیا  توانست یکاش  را  بگ  ز یدو  کنترل  و    ردیتحت 

مطمئن نبود که   امیلیکار را نداشت. و  نیا  ییچون توانا  شدیم  یعصبان 

بحث را تمام کند،    خواست ی. چون مدیحرف بگو  نیدر جواب ا  یزیچه چ

چ  م یتصم کالً  ودینگو  یزیگرفت  سکوت  که  کالرکسون  د  امیلی.    د،یرا 
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به    ز ین  ام یلیرد شد. و  ام یلیحدقه چرخاند و از مقابل و  درچشمانش را  

 راه رفتن با پادشاهش ادامه داد. 

اش در کالفه  یداد. صدا  رونیرا ب  اشنه ینفس جبس شده در س  پادشاه

 انداخت.  نیطن  ام یلیگوش و

 .شنیهمه سر و صدا باعث سردردم م نیا -

سرخ درون دستش را به سمت کالرکسون    بیزد و س  ی لبخند  امیلیو

صدا عج  یگرفت.  کالرکسون  نظر  در  هبود  ب یسرحالش  وقت    چی. 

 .گذردیمرد چه م نیبفهمد که در ذهن ا توانست ینم

 اعلیحضرت. د،یبخور  ب یس دیایب -

 گرفت، اما آن را نخورد.  ام یلیرا از و ب یس کالرکسون

به راه رفتنشان ماند.    رهیعبور پادشاه و سربازان اطرافش، پسرک خ  با

پرتاب   نیزم یدرون دستش را رو  ی هازهیداده و سنگ ر هیتک واریبه د

که به    دش؛یبلند سف  نی. شلوار کهنه و پاره پوره اش و بلوز آستکردیم

چرب و در    ی ! موهادیتا سف  زد یم  یبه کرم  شتری رنگش ب  ، یفیخاطر کث

. نگاه آغشته به حسرتش دادیاش، خبر از حمام نرفتنش م  ختهیهم ر

 را به راه دوخت. 

 خود زمزمه کرد:  با

 ! کردنیم فشیطور بود که تعرهمون قاًیدق -
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پادشاه را م  نیاول  ،یآر بود که  به امروز فقط تعردید یبار  تا  را    فشی. 

. راه  دیرسیو مغرور به نظر م یبود، قو  دهیطور که شن بود. همان  دهیشن 

از طال ساخته   ایو لباس سربازانش گو   گرفت یرا م  نندهیرفتنش چشم ب

درمورد پادشاه بداند. دلش    شتریب   خواست یبودند! پسرک دلش م   شده

البته نه به خاطر    ند؛ی را بداند و قصر را بب   اشیروش زندگ  خواست یم

خانواده  کهنیا م  یسلطنت  یاز  م  آمد،یخوشش  دلش    خواست یبلکه 

  ی بداند زندگ  خواست ی. دلش م کنندیم  یبداند پولدارها چگونه زندگ

 ها چگونه است.آن

 انداخت و گفت:  نیزم یدرون دستش را رو یها  زهیسنگ ر تمام

 . الیخیب -

 . دیرا شن  نیدوستش؛ مارت  یلحظه صدا همان

 . یا شل ،یا شل -

به سمت صدا چرخاند. چشمان    یکه اشل  پسرک را  نام داشت، سرش 

آمد و مقابل    نی . مارتشدیم  کیکه به او نزد  دندیرا د  نیمارت  اهشیس

نگاه کند؛ آخر    نیسرش را خم کرد تا به چشمان مارت  ی. اشلستاد یا  یاشل

مارت اشلکوتاه  نیقد  قد  از  ز  یتر  داشت،    نیمارت  رایبود؛  سال  هفت 

 ده سال.  یلکه اش یدرحال
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چشمان او    ،ی. از نظر اشلست یرا نگر  نیرنگ مارت  یاچشمان قهوه  یاشل

موها  بایز بودند.  نشان چهرهبورش    یو معصوم  بچگانه  و  بامزه  را  اش 

 ها به دنبال غذا و سرپناه باشد. . او حقش نبود که در کوچهدادندیم

 .خت یر شیزد و شور و شوق درونش را در صدا یقیلبخند عم نیمارت

  م یبر  ایغذا بهمون بده. ب  کمیکنم که    یتونستم اون فروشنده رو راض  -

 .میریبگ

شاد بود و از حرکاتش مشخص بود که گرسنه است. مشخص    نگاهش

 . دیرا گرفت و کش یدست اشل نی. مارتخواهدیبود که دلش غذا م

 . ممکنه االن نظرش رو عوض کنه.گهید م یبر ایب -

اشل  نیمارت که  بود  تالش  ول  یدر  ببرد،  کشان  کشان    شی روین  یرا 

  د،یآیهمراه با او نم  یاشل  دید  یرا تکان دهد. وقت   ی که اشل  دیرسینم

ام به سمت اشل  ستاد یا  دانهینا  و متعجب شده    ی و  برگشت. سردرگم 

خوشحال احساس  خودش  این  کردیم  یبود.  ماز  غذا    توانستندی که 

شده بود. انتظار داشت    جاد یدر وجودش ا  ینیلنشبخورند. شور و شوق د

رفتار کرد.   نیبرخالف انتظارات مارت  یخوشحال شود، اما اشل  زین  یاشل

رفته بود، آرام    نیاز ب  ،یاشل  تفاوتیکه ذوقش به خاطر رفتار ب  نیمارت

 گفت:

 ؟ یخوشحال نشد -
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او    شیصدا بود.  لرزان  و  خ  کی ناراحت  قطعاً  بود.  را   زهایچ  یلیبچه 

ا  دانست ینم   یاشلبکشد؛ هر چند، خود    ینبود که گرسنگ  نیو حقش 

بچه آن  شیب  یاهم  امثال  و  دو  آن  بچهنبود.  خ  ییهاها،  که    یلیبودند 

 حقشان نبود. زهایچ

  ر یبود، سرش را به سمت مس تفاوتیب نیکه نسبت به حرف مارت یاشل

 عبور پادشاه چرخاند و گفت: 

 هستم.  یبزرگتر  زیچ هیبه دنبال  -

حرفش را    نیا  ی دوخت. معن   یاشل  ی اش را در چهره  ی نگاه سؤال  نیمارت

اشل   دهینفهم عم  یبود.  مارت  دیکش  یقینفس  سمت  به  را  سرش   نیو 

 اش گذاشت. شانه یزد و دستش را بر رو یچرخاند. لبخند

 ن؟ یمن نگه ندار، باشه مارت یتو برو غذا رو بخور و برا  -

را دارد، خوشحال شد و    یشتر یب  ی فرصت خوردن غذا   دیکه د  نیمارت

کرد و دستش را در  زیچشمانش را ر یاشلرا ترک کرد.  یذوق زده اشل

از غذا جمع    گری شلوارش گذاشت. سپس به دنبال پادشاه رفت. د  ب یج

شهر خسته    یحومه  ی کردن از مردم عاد   ی و دزد   ابانیکردن در کنار خ

پوزخند بود.  سکهزد  یشده  بود  مطمئن  ک  یها.  پادشاه،    یسهیدرون 

و دوستانش را فراهم    او   یهفته غذا  کیخواهند بود که    ادیقدر زآن

 که نیرا بردارد. با ا  سهیبود که بتواند آن ک  نی. تنها فکرش اکردندیم

شده بودند، اما باز هم قصد منصرف    خی  یو دستانش به سرد  دیترسیم
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تا ترسش فروکش    دیکش  ی قینفس عم  مشدن از کارش را نداشت. آرا

 ! یآدم عاد  کیکند، نه  یاز پادشاه دزد خواست یشود. باألخره م

مردم رد    انی. پادشاه از مستادیچشمش به پادشاه خورد، ا  ی وقت  یاشل

صحبت، دستش را تکان    نی. در حکرد یو با مشاورش صحبت م  شدیم

را به مشاورش بفهماند. احتماالً    یزیو سخت در تالش بود که چ  دادیم

 بود!  یموضوع مهم

 ل*ب زمزمه کرد: ریز یاشل

 . میتبرو که رف -

  د،یبه او رس  یو خود را به پادشاه رساند. وقت  دیاز کنار مردم دو  سپس

.  دیبه کمرش را قاپ  زانیآو  یسهیدست انداخت و ک  عیمکث نکرد و سر

خود افزود. حال    دنیزد و به سرعت دو  یلبخند پهن  سه،یبا برداشتن ک

است؛ بدود تا دست سربازان به او    دنیانجام دهد دو  دیکه با  ی تنها کار

 .ندنرس

  نیکرد و خشمگ  یآن پسر بچه شده بود، اخم  یکه متوجه دزد  کالرکسون

هم و  بود  کالفه  شهر  به  آمدن  از  کالفگ  کی  نیشد.  به    یاتفاق،  را  او 

  ی پسر به خود جرعت دزد   نیکه اکرد. این  لیحد و اندازه تبد  یب  یخشم

 . کرد یم ین را عصبان از پادشاه را داده باشد، کالرکسو

 دستور داد:  ادزنانیفر

 .دشیریبگ عی سر دش،یریبگ -
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ماجرا جلب کرد. مردم کار خود را    نیرا به ا  هایلیپادشاه توجه خ  ادیفر

کنجکاو و    یاتفاق شدند. همگ  نیگر انظاره  شان یهاول کردند و با چشم

شود،    یباور بود که از پادشاه دزد   رقابلیغ  شان یمتعجب شده بودند. برا

 .فتدینبود که هر روز ب یاتفاق، اتفاق نیچرا که ا

به پشت سرش نگاه    ی. اشلدندیبه سرعت به دنبال پسرک دو  سربازان

را    نشان ی کم ب  یفاصله  ی چقدر با سربازان فاصله دارد. وقت  ندی کرد تا بب 

همه   نیبا ا  یکند ول  شتریمضطرب شد. خواست سرعت خود را ب  د،ید

 سخت بود.   ی امر کم نی، او مردم سر راه یشلوغ

کنجکاو  مردم م  یبا  م  گریو در گوش همد  کردندینگاه  پچ  .  کردندیپچ 

  د،یدیپر از ترحم مردم را م  یمتنفر و گاه  ی هافرار نگاه  نیدر ح  یاشل

 ها عادت کرده بود.نگاه نیبه ا گری. ددادینم  یت یاهم یول

را    شیبازو  یفکر شد که ناگهان دست  نیا  ر یدرگ  یالحظه   ی برا  ذهنش

حدس زد که توسط   ی. اشلدیرا به عقب کش  فشیگرفت و بدن الغر و ضع

و سر نگران شد  لذا  است،  گرفته شده  فرار    عاًیسربازان  راه  فکر  به 

 افتاد. 

  کرد یتقال م  یو اشل  گرداندیرا کشان کشان نزد پادشاه برم  یاشل  سرباز

 : زدیم  ادیز آزاد کند و فررا از حصار دست سربا شیتا بازو

 ولم کن، بذار برم، ولم کن.  -
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  شیبه بازو  شتری و بالعکس، ب  دادینم  یبه حرف اشل  یت یسرباز اهم  یول

فرار کند. ذهن پسرک آشفته شده بود و    ی تا مبادا اشل  داد یفشار م

 فکر کند.  یزیبه چ توانست یبودند. نم  دهیچی افکارش در هم پ 

آب دهانش را قورت    د،یپادشاه را د  ی اشل  و  دندیبه پادشاه رس  ی وقت

 ایو    یزندان  کهنیممکن را نوشت؛ ا  یویسنار  نیداد و با خودش بدتر

از پادشاه را داده بود و    یکشته شود. باألخره به خود جرعت دزد  یحت

 نبود!  یکم زیچ نیا

پا  کالرکسون سرتا  خشم  و    یبا  الغر  بدن  گذراند.  نظر  از  را  پسرک 

در    شتر یب  شی. اخم هازدندیپسرک، حالش را به هم م  ی کهنه  ی هالباس

مجازات شود و بفهمد که   دیپسر با  نیا  د،یشیهم فرو رفتند. با خود اند

 دارد. ی ن یسنگ ی از پادشاه چه بها یدزد

ب   رشیشمش  کالرکسون از غالفش  پسر    د یکش  رونیرا  به  چند قدم  و 

حال    نیو در ع  ده یسرش را بلند کرد و چشمان ترس  یشد. اشل  کیزدن

  د،یشجاعش را در چشمان پادشاه دوخت. کالرکسون که نگاه پسرک را د

عل   یاندک بود؛  آشکار  نگاهش  درون  ترس  شد.  ترسش،    رغمیمتعجب 

 . ردیرا باال بگ ششجاع باشد و سر کردیم یسع

در برابرش شجاعتش را حفظ   یشخص  دیدی بار بود که م  نیاول  کالرکسون

پسرک با    نیقدر مسخره بود! او همان  بیقدر عجهمان  شیبرا  نیکند. ا

برسد مثالً؟ شجاعت او، او را    یاجهیبه چه نت  خواست یشجاع بودنش م

نجات نخواهد داد و کالرکسون در هر صورت او را مجازات خواهد کرد. 
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سر  خواست یم  ونکالرکس ا  ترع یهرچه  لذا    انیپا  مسئله  نیبه  دهد؛ 

 گفت:

 .ادیسرت م  نیهم ،یکن یاز پادشاه دزد ی وقت -

  رون یاش را از مشت پسر بسکه  یسهیحرفش پوزخند زد و ک  یانتها   در

ا  خیپادشاه، بدنش    یعصبان  یصدا  دنیبا شن   ی. اشلدیکش با   ن یکرد، 

  ی برا  خواست یطور ساکت بماند. نمحال قصد داشت خود را نبازد و همان

 .داد یاجازه را به او نم   نیغرور بچگانه اش ا  دیبخشش التماس کند، شا

  ی فشرد و خود را آماده  ریشمش  یانگشتانش را دور دسته  کالرکسون

.  ست ی ن  شیب  یا مهم نبود که او پسر بچه   شیپسر کرد. برا  نیکشتن ا

قانون؛   نیوجود نداشت و ا یو راه نجات  رندیبم دیمجرم ها با ن،یدر مرک

 کرد، چه بزرگ، چه کوچک.  یهمه صدق م  یبرا

جرعت پسرک را    ،یاتفاق متعجب شده بود و از طرف  نیاز ا  امیلیو  لرد

و    خانمانیب  یپسر بچه  کی  کرد،یبه پسر نگاه م   ی. وقتکردیم  نیتحس

  ز ین  اشیآخر زندگ  یکه در لحظه   دیدیرا م  ی بلکه پسر  د،یدیدزد را نم 

موضوع بود که او را متعجب   نیقصد طلب بخشش از پادشاه نداشت. ا

بتواند از شجاعت    دیکه شا  زد و با خود فکر کرد  یپوزخند  ام یلی. وکردیم

 پسرک استفاده کند؛ لذا نزد پادشاهش رفت

پ   - ا  کنمیم  شنهادیسرورم،  اگه اون رو زنده  نیپسر رو نکش  ن یکه   .

مردمتون    تیحما  دیتونیم  د،یدیرو بخشکه اون    دیو به مردم بگ  دیبذار

 . دیاز خودتون در ذهن مردم بساز ی خوب ت ی و ذهن   دیاریرو به دست ب
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ت  کالرکسون و  زشی نگاه  به  و  ام یلیرا  با  حق  و    امیلیانداخت.  بود 

پادشاه بخشنده    کیفرصت استفاده کند تا خود را    ن یاز ا  توانست یم

م چطور  اما  دهد،  ا  توانست یجلوه  به   نیبگذارد  مجازات  بدون  پسر 

 را یفکر کالرکسون را از نگاهش خواند، ز  ایگو  امیلیراهش ادامه دهد؟ و

 گفت:

.  دیاون رو نکش  گمیمن فقط م  د،ی که اون رو ببخش  گم یالبته من نم  -

عمرش رو    یتا باق  میپسر رو همراه خودمون به قصر ببر  نیا  میتونیم

 ا شماست، سرورم. قصر کار کنه اما خب انتخاب ب یتو

زد و از پادشاه فاصله گرفت. کالرکسون    یحرفش لبخند  یدر انتها  امیلیو

از اعدام پسرک خوشش آمده بود، سرش    شتریب  امی لیو  شنهادیکه از پ 

مطمئن    یرا به سمت پسر چرخاند و به چشمان منتظر او نگاه کرد. اشل

. هرچند  دیفهمیاتفاق را نم  نیوقفه در ا  لیاما دل  شود،یبود که کشته م

 . ردیطور نبود که بخواهد بمنیا

 را در غالفش گذاشت. رش یزد و شمش  یلبخند کالرکسون

 تو رو ببخشم.  رمیگیم  م یو تصم  ستمیاز پادشاهان ن  ی لیاما من مثل خ  -

حرف گرد شدند. متعجب شده بود. مطمئن    نیا  دنیبا شن  یاشل  چشمان

کارش مرگ است. احتماالً مشاورش نظرش را عوض کرده    ی بود که جزا

 گرفت.  یکنج لبش جا یباشد. ناخودآگاه لبخند کوچک
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 د، یرا د  ینگاه خوشحال اشل  یبه سمت سرباز چرخاند. سرباز وقت  سرش

سرش  را گرفت و    شیبازو  گرشیبا دست د   یرا رها کرد. اشل  شیبازو

 انداخت.  نییرا پا

او را   یباز اخم کرد. کالرکسون زندگ د،یکه واکنش پسر را د کالرکسون

لبخند    کیتشکر هم نکرده و تنها به    یپسر حت  نیوقت ابود، آن  دهیبخش

ا بود!  کرده  بسنده  د  نیکوچک  احترام    یزیچ  ست؟ یک  گریپسر  از 

 ! دانست ینم

ترج  نیا  با کالرکسون  واکنش   حیحال  را    یداد  خشمش  و  ندهد  نشان 

 فروکش کند. به طور آرام گفت: 

 کالسکه منتظرتم. ی. تو سپرمیرو به تو م شیبق ام،یلیو -

تکان داد. کالرکسون    ی اطاعت از حرف پادشاهش، سر  یدر نشانه  امیلیو

جا را ترک کرد. دو سرباز  و بدون توجه به مردم و با سرعت، آن  دیچرخ

 راه افتادند. هم پشت سر او به 

کاف  انیم  قدرنیا بودن  با  ی مردم  حال  به    دیبود،  برگردد؛  قصر  به 

جاخانه  ترج  ییاش؛  او    دادیم  حیکه  منزو  کیباشد.  اما    یآدم  نبود، 

وقت بگذارند. اگر قرار باشد   یمردم عاد  انیدوست نداشت در شهر و م

  ی ها کانم  ای و    گریپادشاهان د  داری به د  دادیم  حیاز قصر خارج شود، ترج

 برود.  یسلطنت

 و به راهش ادامه داد.  دیکش یآه
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  یی رسا  یزد و خطاب به عموم با صدا  یپس از رفتن پادشاه، لبخند   امیلیو

 گفت:

و لطفاً به کارتون   دیریمن رو بپذ  یماجرا عذرخواه  نیبابت ا  ،یهمگ  -

 .دیادامه بد

شرمندگ  شیصدا  لحن جمالتش،  مردم    یایبرخالف  نداشت.  دورنش 

ا  توجهیب و  نیبه  دادند.  ادامه  خود  کار  به  جد  امیلیموضوع،  و    ینگاه 

و    ستاده یخود ا  ی انداخت. هر دو سرباز سرجا  گریبه دو سرباز د  یخشک

 .کردندیرا نگاه م امیلیو

 . مشیبریبه قصر م د،یاری پسر رو ب نیا -

ا با خود به قصر  او ر  دیحرف باز خشکش زد. چرا با  نی ا  دنیبا شن   یاشل

  ست؟ یحرف چ  نیا  ل یپس دل  ده؟یببرند؟ مگر پادشاه نگفت که او را بخش 

 او را در قصد بکشند؟ خواستندینکند م

دفعه    نیدهانش را قورت داد. دفعه قبل نتوانست فرار کند، اما ا  آب

به قصر برود؛ لذا پا به فرار گذاشت، اما  خواست ی. نمکندیحتماً فرار م

را   یاشل یهنوز دو قدم دور نشده بود که سرباز دست دراز کرد و بازو

 گرفت. 

خسته    یموش و گربه باز  نیچشمانش را در حدقه چرخاند. از ا  امیلیو

 پسرک پا به فرار نگذارد، گفت: کهنیا یشده بود. برا 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 161 

باش    یزندان، پس پسر خوب  مت یبنداز  ایو    مت یبکش  میخواینترس، نم  -

 و سر و صدا راه ننداز.

اشل  حوصلهیب  شیصدا  لحن کرد.    یبود.  اعتماد  حرفش  به  ناخودآگاه 

و قرار نبود    گفت یراست م   امیلیبه او نشان داد که و  شیدر صدا  یزیچ

چه به قصر   یلبش را به دندان گرفت. او را برا  یگوشه  ی. اشلردیبم

ات  بردند؟یم چه  بود  ملکه   نیا  فتد؟یب  شیبرا  یفاققرار  سوال    ی دو 

 را  شیهاجواب سوال  خواست ی. دلش م دندذهنش شده بو 

 *** 

 )حال( 

 )کالرا( 

 کیچشمانم را باز کردم.    بارهک یدرون ذهنم تمام شدند،    ریتصاو  یوقت

درحال خفه شدن هستم.   کردمیچرا که احساس م  دم؛یکش  قینفس عم

 گذاشتم. کرد،یسرم که بدجور درد م ی دستم را رو

  شیاز پ  شی. بدم یدیرا م  بار دوم بود که خاطرات مربوط به گذشته   نیا

  ده یافکارم از هم پاش  نم؟یبیسردرگم شده بودم. چرا من گذشته را م

 بکنم.  دیبا یچه فکر دانستمیبودند و نم

رجوع کرد. پس مادرم آن گونه مرده بود!    به سمت اتفاقات گذشته  فکرم

دردآور   یبغض زبان یم میکرد. ناخودآگاه گلو یفداکار  ن،ینجات مرک یبرا

که با    ی شد. به قلبم که به شدت دلتنگ مادرم شده بود، چنگ زدم. قلب 
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قلب   دنید گرفت.  درد  لحظات  ه  یآن  تجربه    چیکه  را  مادر  وقت عشق 

 . ود نکرده ب

وقت فکر    چیاست که با مرگ مادرم کنار آمده بودم، اما خب ه  درست 

بب   ی صحنه  کردمینم خود  چشمان  با  را  هنمی مرگش  فکر    چی.  وقت 

  اشدهیو ترس  ن ی. نگاه غمگنم ینگاه قبل از مرگ مادرم را بب   کردمینم

و چه    د یبه آتش کششد. آن نگاهش بند بند وجودم را    ی تداع  میبرا

.  یکه توان تحملش را ندار  یها؛ درحالشعله   نیاسخت بود سوختن در  

.  کشتیقلب را م  رحمانهیکه ب  یا یدلتنگ  ؛یسخت بود مقاومت با دلتنگ

 نهادم.  امنهیس ی آن احساس کردم نفسم بند آمد. دستم را رو کی

تغ  توانستمیم  کاش را  نم   رییگذشته  اگر  را    گذشته  توانستمیدهم. 

موضوع،    نیبه خاطر ا  نم؟یکه آن خاطرات را بب   دهیدهم، پس چه فا  رییتغ

به پا کرد که گوش احساساتم   ییدر وجودم چنان غوغا  ت ی خشم و عصبان

سرم چشم دوختم.    یباال   ی کرد شد. سرم را بلند کردم و به آسمان آب 

 .دیدرش د شدینم  زیتکه ابر ن کیکه  یآسمان

د  یخوب  حس به  م   دنینسبت  احساس  نداشتم.    دن ید  کردمیگذشته 

  ی باره به کس   نیدر ا  خواستم یدردسر خواهد شد، اما نم  میگذشته برا

بفهمم    ارم،یموضوع سردر ب  نیابتدا خود از ا  خواستمی. ممیبگو  یزیچ

خواهند رساند و سپس به    یاجه یخاطرات در آخر مرا به چه نت  نیکه ا

 .میوپدرم درموردش بگ
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و آنان را مرتب کردم. سپس خواستم    دمیبه موها و لباسم کش  یتدس

هنوز چند قدم برنداشته    یکنم، ول  دایبه آن پارک برگردم و اندرو را پ 

و به   رفت ی. تند تند راه مدمیدورتر از خود د  یبودم که اندرو را اندک

 . گشت یدنبال من م ایگو کرد؛ یاطراف نگاه م

. احساس  دیکردم به حرکت به سمت اندرو. خود اندرو هم مرا د شروع

د  کردمیم در    دنیبا  شده  حبس  نفس  که  چرا  شد؛  خاطر  آسوده  من 

  ی. وقت دیزد. سپس به سمتم دو  ی داد و لبخند کوچک  رونیرا ب  اشنهیس

 را از نظر گذارند. میو سرتا پا  ستادیمقابلم ا د،یبه من رس

 .کردیم یی مالبانش خودن یرو یقیعم لبخند

 نگرانتون شدم.  یلیخ ن؟یپرنسس کالرا، کجا بود -

من    دنی. اندرو با ندماندیمانند آرامش بعد از طوفان م  شیصدا  لحن

من، خوشحال بود؛ درست    دنینگران شده بود و حال به خاطر د  اریبس

 . یشویطوفان خوشحال و آرام م  کیطور که بعد از اتمام همان

آن   کی  کهنیانداختم. ا  نییرا در هم فرو بردم و سرم را پا  میها  دست 

بود اما    یاشتباه  یلیزده باشد و او را نگران خود کرده باشم، کار خ  بم یغ

چاره نم  یاخب،  د  توانستمینبود.  هنگام  م  دنیدر  مردم    انیگذشته، 

 . ستمیبا

 شود.  م یدرون صدا یبودم که متوجه شرمندگ دواریام
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منتظر    دیهزاده. فقط خواستم به اطراف نگاه کنم. باشا  د یمن رو ببخش  -

 . موندمیشما م

 زد.  یو لبخند کمرنگ دیکش شیبه موها یدست اندرو

 نداره. ی! درسته که نگرانتون شدم اما اشکالهیچه حرف نیا -

پا  سپس   طور نینگاهم کرد. هم  رهیآورد و چند لحظه خ  نییدستش را 

ا ا   یبودم تا حرف  ستادهیمنتظر  و اندرو    دیطول نکش  ادینتظارم زبزند. 

 گفت:

 پرنسس.   میبر نیایب -

تکان دادم و همراه اندرو به گردش خود در شهر ادامه    یسر  لبخندزنان

حواسم را به اتفاقات االن بدهم تا به خاطرات    دادمیم  حی. ترجمیداد

داشت و    یلیگذشته، حتما دل  دنیبودم به د   شروع کرده  کهن یگذشته. ا

زود مشخص خواهد شد. تا آن موقع بهتر بود با اتفاقات    ای  ر ید  لیدل  نیا

 حال سر و کله بزنم. زمان

 *** 

 ( نیستی)کر

کرد. در تمام    ت ی پوستم را اذ  نیگرم مرک  یمهمانسرا خارج شدم. هوا  از

جاها  آن  ی به سر برده و به هوا  ری سردس  یهان یها، در سرزمسال  نیا

آزاردهنده    میبرا   یاندک  نیمرک  گرم  یهوا   نیهم  یعادت کرده بودم؛ برا

 بود. 
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م  دمی کش  یقیعم  نفس از  مردم   انی و  شدم.  رد  ب  یمردم  از    خبریکه 

ادامه  ن،یمرک  یگذشته  آر  یزندگ  یبه  بودند.  ب آن  ؛ی مشغول    خبریها 

  ی ایکیها در تاررا تجربه کرده. آن  ییهاچه اتفاق   نیسرزم  نیبودند که ا

 . کردندیم یاز جنس غفلت زندگ

  نیمرک  یهارا تکان دادم تا افکارم از ذهنم خارج شوند. از کوچه   سرم

نداشتند! تک    ی تمام  ا یکه گو  یلیکم عرض و طو  یها. کوچهکردمیعبور م 

م  یزمان  کی کردم.    یاخنده هم    کردمیفکر  باز  بروم،  راه  هرچقدر 

 بودند! لیها برسم، بس که طوکوچه نیا ی به انتها  توانمینم

م  حال فکر  آنکوچه   نیا  دمیدیم  کردم،یکه  نبودند.  ها  دراز  قدر هم 

و مشکالت کوچک،   دیآیدر نظرت بزرگ م  ایدن  ،یبچه و کوچک باش  یوقت

چقدر کوچک و مشکالت چقدر   ایکه دن  ینیبیم  ،یشویبزرگ م  یاما وقت 

 ! ستی. تضاد جالبدمیهستند! باز خند ایبزرگتر از دن

ها بودند،  که در دو طرف کوچه   یایروان یش  یهااطراف نگاه کردم. خانه  به

ز  طیمح م  بایرا  ادادندیجلوه  با  هم    کهنی.  باز  اما  بود،  کم  تعدادشان 

که هوا    ی بزرگ و تنومند  یها. درخت دیچند درخت در اطراف د  شدیم

 . داشتندیرا پاک نگه م

بود و من داشتم به محل غروب    کیکردم. نزد   یافکار راهم را ط  نیهم  با

 .دیسف یبه برکه یعنی رفتم،یقرار م

 نیبه ا  امی. قدم بعدشدمیآگاه م  ریاخ یو از خبرها دمیدیاو را م  دیبا

 انجام دهم.  یکامل کار یبدون آگاه توانستمیداشت. نم  یخبرها بستگ
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دورتر از مرکز   یکم  دیسف  ی. برکهدم یرس  دیسف  یبه برکه   یاز مدت  پس

دشت قرار دارد و با    کیبرکه در وسط    نیشهر قرار داشت. در واقع ا

بزرگ که اطرافش را   یا. برکهیدی رسیخارج شدن از دشت، به شهر م

نام    دیسف  یهاگل  نیبودند؛ به خاطر ا  احاطه کرده  یرنگ   دیسف  یهاگل

 اند.گذاشته  دیسف یبرکه را برکه  نیا

  ی دشت گذاشتم و نزد برکه رفتم. چشمم به مردم  ی هاچمن  یبر رو   پا

تفر برکه مشغول  کنار  اغلب  که  م  حیخورد  دنبال    ان یبودند.  به  مردم، 

 . ستادمی. به طرفش رفتم و مقابلش ادمشیاو بودم که د یجست و جو 

پا  سر بررس  شیتا  س  یرا  و  بلند  شنل  بود.    ده یپوش  ی رنگ  اهی کردم. 

سف  شیموها ا اهیو چشمانش سبودند    دیهمچنان  از  تغ  نی.   یرییلحاظ 

سال گذشت  خاطر  به  فقط  بود،  افزانکرده  و  چ  شیها  و    نیسنش، 

شده بود    رتریشده بودند. او پ   داریصورتش پد  یجا  ی در جا  ییهاچروک

 و من بزرگتر!

دوست داشتن من نسبت به   زانیم   توانست ینم  زیچ  چیزدم. ه  یلبخند

محبتم را    کردمیم  یکه سع  یدرحال  ،ییکند. با خوشرو  انیمرد را ب  نیا

 گفتم:  م،یفزایب میبه صدا

 خوشحالم مارک! نمت،یبیجا ماین کهنیاز ا -

 زد.  یگرم لبخند

 . سیکر ،یخوش اومد نی. به مرکطورنیمنم هم  -
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  ز ی. من ننیستیکر  ی صدا بزند، به جا  سیعادت داشت مرا کر  شهیهم

اهم سر اسمم به او تشر  بخو  کهنی از ا  شتری . بدادمینشان نم  یمخالفت

ام،  اکنون زنده  کهنیگفت علت ا  شودیبودم. م  ونیمرد مد  نیبزنم، به ا

خود استفاده    یطان یداد چگونه از قدرت ش  ادیاوست. او بود که به من  

 داد.  اد یبودن را  ی. او بود که به من قورمیکنم و آن را تحت کنترل بگ

 کردم و گفتم:  یاخنده تک

 . میهر دومون خوش اومد -

 حرفم تکان داد. سرش را چرخاند و به اطراف نگاه کرد.  دییدر تأ یسر

 آره، درسته. -

جا بر طرف  که اکنون با آمدن به این  دادیرا نشان م  ی ایدلتنگ  شیصدا

ع در  بود.  حسرت  نیشده  صدا  یحال،  در  ه  دمی دیم  شیرا   گاهچیکه 

با   شهیاما مارک هم  شدم،یحت مموضوع نارا   نی. بابت اشدیبرطرف نم

ناراحت   کی م  یلبخند،  بر طرف  م  کردیمرا  ناراحت    یبرا   یز یچ  گفت یو 

 . نداشت شدن وجود 

خوشب  او ام  نیآدم  ط  یدوار یو  در  را    ییهاسال  نیا  ی بود.  او  که 

بود که همه    دواریام  شهی. همدمیاز او ند   ی دیوقت ناام  چیه  شناختم،یم

پ   زیچ وفادار و در    اری . بسست ین  ینگران  یخواهد رفت و جا  شیخوب 

با استعداد بود؛ به خاطر هم  رکیحال ز  نیع از او    شیها  ییتوانا  نیو 

 گرفتن انتقامم با من همراه شود.  رخواستم که د
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 ساکت کردم.   میغوغا به پا کرده بود، با صدا انمانیرا که در م یسکوت

 اومد؟  رت یگ ایفته چه هی نیسراغ اصل مطلب. تو ا میخب، بر -

آمد. حال   نیبه مرک  ی اطالعات  یهفته قبل از من جهت جمع آور  کی  مارک

 . دهیفهم ییزهایبشنوم که چه چ خواستمیم

  ی برگشت، ول  روزید  روالندیم  یرهیپادشاه کالرکسون از سفرش به جز   -

کالرکسون،   پادشاه  پسر  و  ج  ت یمارگار  ی عن یهمسر  به    مس،ی و  هنوز 

ن  نیمرک معلوم  و  ک  ستیبرنگشتن  پادشاه،    یکه  برگردن. دختر  قراره 

 ... کهن یقصره و ا  یکالرا تو

که تا االن گفته،   ییزهایمارک گوش سپرده بودم. چ  یهادقت به حرف  با

مطلب برسد، به    یلذا منتظر بودم به انتها  خوردند؛یچندان به دردم نم

دوخته و داشتم    نیچشم به زم  طورنیمهم و به درد بخور. هم  یخبرها

 گذلشت. مهیکه مارک حرفش را ن کردمیمارک فکر م یهاراجع به حرف 

 : دمیرا باال دادم و پرس میابرو  ی تا کیرا معطوف مارک کردم.  نگاهم

 ؟ یچ کهنیو ا -

  ی مطلب بودم. مارک با همان حالت و لحن صدا  یدانستن ادامه   کنجکاو

 ادامه داد:  یجد

خانواده  - آرآندرسو  یامروز  از  تع  نوسین  بابت  اومدن؛    ن ییبه قصر 

تار  خیتار لئونارد.  پادشاه  اول  پسر  اندرو؛  شاهزاده  و  کالرا   خیازدواج 

 ازدواج رو پونزده روز بعد مشخص کردن. 
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بگذارم کالرا ازدواج کند. اگر ازدواج    دینشست. نبا  می ابروها  ی رو  یاخم

 دیو با  ابدیتحقق    دیمن با  یسازم. نقشه  یام را عملنقشه  توانمیکند نم

کنم و اگر    یریاز ازدواج کالرا جلوگ  دیبا  نیحتما به اهدافم برسم؛ بنابرا

با  نیا  خواهمیم انجام دهم،  را  ازدواج کالرا    دی کار  کار    شروعقبل  به 

با پادشاه    دیکنم.  به  و  دهم  انجام  را  هدفم  کالرا  ازدواج  از  قبل 

که تا عمر دارد   یاه یزدواج دخترش بدهم؛ هدبابت ا  ی اه یکالرکسون هد

 مارک مرا از فکر خارج کرد. یفراموش نکند. صدا

 . یکنینقشه رو پونزده روز بعد اجرا م گهیحالت چهرت م -

جد  یجد  شیصدا  لحن جز  د  شدینم  تیبود.  در    یگریاحساس  را 

 تکان دادم.  ی. سردیاش دحالت چهره طورنیو هم شیصدا

مگه    گه،ید  میکادو بد  هیبه پادشاه بابت ازدواج دخترش    دیباألخره با  -

 نه؟

 زد.  یلبخند حق به جانب  مارک

 کالرا ازدواج کنه. یبذار ستیکه قرار ن میدونیهر دو م یول -

تم  زیرا ر  چشمانم به آب زالل و  برکه چشم دوختم. زمزمه   زیکردم و 

 کردم:

 . ذارمیآره، نم -

 *** 

 )کالرا( 
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راست به سمت اتاقم    کیکنار حوض بلند شدم و به داخل قصر رفتم.    از

 رفتم و وارد اتاقم شدم.

م  شهیهم آرامش  اتاقم  به  شدن  وارد  اینگرفتم یاز  قلمرو.  را   یجا 

م خود  اپنداشتمیکوچک  د  نی.  و  بود  اسرارم  محرم    شیوارهایاتاق 

ش و  تلخ  لحظات  تمام  ا  نمی ریشاهد    یادیز  زیچ  دیشا اتاق    نیبودند. 

ول ب  ی نباشد،  خاطرات  از  زندگ  ست یمملو  آن    یسال  ارزش  است.  من 

 ! یبود، نه ماد  یمعنو

 نییتخت نشسته. سرش را پا  یرو یکه ام  دمیوارد اتاق شدم، د  یوقت

بود و    یزیمنتظر چ  ایضرب گرفته بود. گو  نیزم  یرو  شیانداخته و با پا

او را به سمت من   یاضطراب داشت. صدا  یزیبه خاطر چ  ای در، توجه 

تخت بلند شد   یاز رو   عی من سر  دنیجلب کرد. سرش را بلند کرد و با د

 کرد.  میو تعظ

 زدم.  یلبخند

 راحت باش.  ،یام نیبش -

  ی آن گذاشتم. صدا  ی رفتم و دفتر و پرم را رو  زمیبه سمت م   زین  خود

تا لباسم را عوض    مرفتیکه داشتم به سمت کمدم م  یدر گوش من   یام

 انداخت. نیکنم، طن

 باهاتون صحبت کنم.  یراجع به موضوع خواستمیپرنسس، م -
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تا به سمتش برگردم. نگاهش رو  یکاف  اشیجد  یصدا ام  چهره  یبود 

در نگاهش به چشمم خورد. نگران شدم.    یخاص   یقفل شده بود. ناراحت

 حد مضطرب شده است؟ نیدر ا یآمده که ام شیچه پ 

 :دمیپرس

 شده؟  یچ -

 بگم. خب من...  یچطور دونم یمن... راستش نم  -

  یختم شد. چند قدم برداشتم و فاصله  یحرفش به سکوت مطلق  یادامه

  شیبه رو یگذاشتم و لبخند شیبازو  ی را پر کردم. دستم را رو  نمان یب

  کرد،یب ماز گفتنش اجتنا  یآمده بود که ام  شیپ  ی. اگر موضوعدمیپاش

  دوار یکنارم راحت باشد. ام  خواستمیبا من راحت نبود. م  یعنی  نیپس ا

 گرمم او را آرام کند.  بخندبودم ل

 . یبهم بگ یتون یم ،یام -

که    دیل*ب به سخن بگشا  میاعتماد درون صدا  دنی با شن  خواستمیم

 ظاهراً به کار آمد. 

درخواستم    - با  اون  و  زدم  حرف  پدرتون  با  امروز  من  پرنسس،  خب 

 موافقت کرد. من... استعفا دادم. 

ناش  دنیشن   با آن    دنیاز شن   ی حرفش چند لحظه ساکت ماندم. تعجب 

برا ن  ادیز  میحرف  که  تجز  از یبود  تحل  هیبه  ام  لیو  داشتم.    ی کردنش 

 چه بود؟  لشیاستعفا داد؟ اما چرا؟ دل



 
 

www.cafewriters.xyz Page 172 

من بود. من واقعاً دوستش داشتم و    ی مهیو تنها ند  نیاولتا به االن    یام

ا  مهیند  کی از    شتریب  میبرا نم  نیبود. چرا استعفا داده؛  .  دمیفهم یرا 

 رفت؟ یم دیچرا با

 : دمیپرس بردم،یطور در تعجب به سر مکه همان یدرحال

 ؟ یچرا؟ چرا استعفا داد -

ن   شیدرون صدا  یناراحت  متوجه او  بود    خواستینم   زیشدم. مشخص 

  ن یاما مجبور بود برود و امان از ا  کرد،یموضوع ناراحتش م  نیبرود و ا

 ! شدندیم لیکه بر ما تحم یزندگ یاجبارها

خب، خواهرم ازدواج کرده. حاال که اون رفته، پدر و مادرم تنها هستن.    -

 باشم. خودم و کنار خانوادم  نیاگه برگردم به سرزم شهیبهتر م

خ  خواست ی م  یام  کهنیا  از احساس    یلیبرود،  بودم.  شده  ناراحت 

جا کردمیم  یکالفگ نداشتم  دوست  دوست    اش یخال  ی.  کنم.  حس  را 

کنارم بوده؛ هر لحظه که   شهینداشتم نبود او را تجربه کنم. تا کنون هم

. هر آن که دلم سخن شدیغمم م   کیشر  شدم؛ یم  یعصبان   ا یناراحت و  

بود و هر موقع که خوشحال   م یخواست، گوش شنوایرا م   ی گفتن با کس

 . زدیهمراهم لبخند م شدم،یم

از وجود خودم خواهد بود،    یدست دادن او مثل از دست دادن بخش  از

 . ست ی ن یااما چاره



 
 

www.cafewriters.xyz Page 173 

او    یزندگ  اریطور که پدرم داده. اخترفتن دهم، همان  ی به او اجازه  دیبا

نبود که من بخواهم او را در قفس    ی ادر دست خودش بود. او پرنده

  خواست یانسان آزاد بود و اگر م  کی  یبگذارم و در اتاقم نگه دارم. ام

 برود.  توانست یبرود، م

از    شتر ی سخت خواهد بود؛ اما پدر و مادرش به او ب  یل یاو خ  یدور  گرچه

  نشیذراندم، حال وقت والدداشتند. من پنج سال خود را با او گ  ازیمن ن

 بود که با دخترشان باشند. 

 زدم.  یافکارم، لبخند نیبر ا هیتک با

که . از اینیو هنوزم هست  یبود  مهیند  هیاز    شتریمن ب  یتو برا  ،یام  -

پ   ی لیخ  ، یریم  یدار رفتن  با  اما  رو    شیناراحتم  کار درست  خانوادت، 

 .شنیخوشحال م ی لیتو خ دنی. مطمئنم از دی دیانجام م

بود، اما    دهیامانم را بر  میبودند. بغض گلو  دنیبار  یدر آستانه  چشمانم

لحظه   دبخشیام  میصدا بود.  خوشحال  ناراحت    ی جب یع  یو  هم  که  بود 

 و هم خوشحال! میبود

. او را محکم  دیشد و مرا در آغوش کش   کیبه من نزد  ی از حرفم، ام  پس 

هم کردم.  آغوش    ن یبغل  به  بردپن   گریکدیکه  مقاومت    م،ی اه  سد 

 .میختیرا با هم ر مانیهااشک نیچشمانمان باز شد و آخر

 *** 
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م  یام  همراه به سمت دوازده  ام  رفتمیداشتم  را بدرقه کنم.  او    ی تا 

. اکنون  آمدیمن م  یچمدانش را در دست گرفته بود و شانه به شانه 

بود.    دهیسبز رنگ پوش  یساده  راهنیپ   کیبر تن نداشت و    مهیلباس ند

رها کرده بود و آرام آرام به سمت  شیهاشانه   یرا آزادانه رو  شیموها

 . می رفتیمدوازده 

ام   ی وقت اسب  رس  یبه  بود  داشته  نگه  دروازه  مقابل    ی ام  م،یدیکه 

 اسب گذاشت و به سمت من برگشت.  یچمدان کوچکش را رو

 پرنسس.  شهیدلم براتون تنگ م -

م  شتریباما رفتنش    کرد،یم  تم یاذ  شیصدا  غم او  دادیآزارم  . بدون 

ا به خاطر  نه  و  بود  م  میکارها  کهنیواقعاً سخت خواهد  انجام    داد،یرا 

کنم؟    یاوقاتم را سپر  ینباشد، با چه کس  یخاطر که اگر ام  نی بلکه به ا

 . دمیکش یآه

 . طورنیمنم هم  -

 او را در آغوش گرفتم و در گوشش زمزمه کردم: سپس

 .یداشته باش یبمراقب خودت باش. سفر خو -

 پرنسس.  د،ی مراقب خودتون باش ی لیشما هم خ -

  ل یوسا  یاز من جدا شد و سوار اسبش شد. همه  یام  ،یاز خداحافظ  بعد

از جمله غذا و آب و لباس گرم از قبل آماده کرده و به اسبش    از یمورد ن

امروز را وارد    نی پاک و دلنش  یو هوا  دم یکش  یقیبسته بود. نفس عم
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و دلچسب بود، اما    نیمانند هوا دلنش  ز یکردم. کاش اوقات ما ن  میهاه یر

 نبود. نیاصالً دلنش ن یو ا  رفت یداشت م ی که ام سوساف

رو   یام برا  یاز  و  دس  میاسب  تکان دستم  با  را  جوابش  داد.  تکان  ت 

رو ام  ی لبخند  دادم.  به    یکوچک  ی با ضربه  ی لبم  وادار  را  او  اسب،  به 

که از    یخارج شد و من درحال  دیدرختان از د  انیحرکت کرد. کم کم در م

 االن دلتنگش شده بودم، ناچار به قصر برگشتم.  نیهم

دلگرم    شیهابا خاطره  دیادر اتاقم عادت کنم. ب  ی ام  یخال   ی به جا  دیبا  حال

 . م یایشوم و با نبودش کنار ب

واقعا سخت است؛ سخت    ، یکه دوستش دار  یاز کس   ی . دوردمیکش  یآه

 قابل تحمل.   ریاوقات غ  یو گاه

وقت   وارد رفتم.  اتاقم  سمت  به  و  شدم  شدم،    یقصر  اتاقم  وارد 

در اتاقم عادت   یام  دنیانداختم. چقدر به د یناخودآگاه به اطراف نگاه

م خوشحال  چقدر  بودم!  م  یوقت  شدمی کرده  اتاق  ام  آمدمیبه  را    یو 

کار  دمیدیم مشغول  اطراف  در  ب  یکه  مانند  اتاقم  اکنون    ابان یاست. 

 سوت و کور شده! 

گرت  یاخنده  تک به  پنجره  س یکردم. چشمم  از  که  وارد    یخورد  اتاقم 

سمتش   به  را  دستم  رفتم.  سمتش  به  لبخندزنان  و  شد.  کردم  دراز 

سرش را نوازش کردم و    یدستم نشست. با انگشتم موها  یرو  سیگرت

 گفتم:
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 م؟ یبزن ی دور هی میبر -

 و پاسخ سؤال خود را دادم:  دمیخند سپس

 . میآره بر -

دستم بلند شد و شروع کرد به پراز در دورتا دور اتاق.    ی از رو  سیگرت

و به سمت در رفتم. در را باز کردم و برگشتم. نگاهم را به    دمیخند

 دادم.  سیگرت

 . سیگرت -

ام  شانه یو به سمتم آمد و رو دیاسمش را صدا زدم، خودش شن  یوقت

  اط، یقصر رفتم. با ورود به ح  اطینشست. از اتاق خارج شدم و به سمت ح

شست  ن  نیزم  یرفت. رو   اطیام بلند شد و وسط حشانه   یاز رو   سیگرت

غول    یپرنده  کی  یبزرگ شد. به اندازه   م،یبگو  کهنیو خودش بدون ا

 آسا درآمد.

 را به سمت نگهبان مقابل در چرخاندم و گفتم:  سرم

 . رون یکه رفتم ب دیلطفا بگ د،یاگه پدرم پرس -

 نینه. اهل دستور دادن و به کار بردن ا  یبود، اما دستور  یجد  لحنم

اگر طرف    ی خواهش کنم، حت  دادم یم   حیترج  شتری لحن و جمالت نبودم. ب

ما،    یاجتماع  گاهیپرنسس! جا   کیباشد و من    مهیند  اینگهبان    کیمقابلم  

 مگر نه؟   م،یما انسان بود ی. باألخره همهساخت یما را متفاوت نم 
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گرت  نگهبان  به سمت  داد.  تکان  را  حرفم سرش  جواب  راه    سیدر  به 

افتادم و سوارش شدم. سپس به سمت سرش خم شدم و در گوشش  

 گفتم:

 من رو به آغوش آسمان ببر.  -

را آزادانه در هوا تکان    شیباد اوج گرفت و پرها  یناگهان به تند  سیگرت

  ترقیم عممن لبخند گرفت،یطور که او به سمت آسمان اوج مداد. همان

  کرد، یم   ییکه در آسمان خودنما  یبود و آفتاب   نی. هوا واقعا دلنششدیم

 همه نگاه کردم. طبق معمول    نییبود. به پا  نیریش  یهوا  نیا  یعامل اصل

و همه کس فاصله   زیارتفاع، از همه چ  نیتر شده بود. در اکوچک   زیچ

م را بستم  را باز کردم و سرم را باال گرفتم. چشمان  م ی هاداشتم. دست 

 .رندیو به احساساتم اجازه دادم وجودم را در بر گ

و    است یحس دن  نیباتریز  ،یوابسته نباش  ی و به کس  یآزاد باش  کهنیا

 آزاد بودم!  کهنیحس را داشتم؛ ا نی من هم اکنون، هم

 *** 

  ی ده روز تنها کار  ن ی. در اشت گذ یرفت، م  ی که ام  یده روز از رو   حدود

بوده؛ البته به کمک مارکوس   سیبا گرت  میپروازها  نی بودم، تمر  که کرده 

و من   داد یپرنده را هم به من آموزش م  ک یپرواز با    زینکات ر  یکه حت

 از او متشکر بودم.  اریبس
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تمر  اکنون از  تعو  ناتی هم  درحال  و  بودم  برگشته  لباسم    ضیپرواز 

 کنم خسته شده.تختم به خواب رفته بود. فکر  یرو  س یهستم. گرت

ب  مدت که تنها شده  نیا  در اختصاص    سیوقتم را به گرت   شتریبودم، 

پرنده    کی  کهنی به او وابسته شدم؛ با ا  یگفت حساب   شود یداده بودم. م

 است! 

بود  هنوز هنوز    می کن   دایپ   میبرا  یگرید  یمه یند  مینتوانسته  پدرم  و 

 . گشت یخوب م یمه یند کیداشت دنبال 

ا  بعد پوش  راهنمیپ   کهن یاز  م  دم،یرا  آ  زمیبه سمت  مقابل    نهیرفتم. 

بسته    یبلوندم را دم اسب  ی انداختم. موها  ی و به خودم نگاه  ستادم یا

ر هم  به  پرواز  خاطر  به  که  هرچند  کنم    ختهیبودم؛  فکر  بودند.  شده 

سرحال   شهیمثل هم  ام ی. چشمان آبدیباریاز سر و صورتم م  یخستگ

درخش و  را    شنبودند  نخود  بودند.  داده  دسته  استراحت   ازی از  به 

و خود را به آغوش    میایراست به اتاق ب  کیداشتم. فکر کنم بعد از شام،  

  یکی دیباز مانده. با راهنم یپ  پ یتخت خوابم بسپارم، هر چند که هنوز ز

ز تا  بزنم  کمرم    راهنمیپ   پ ی را صدا  پشت  به  دستم  خودم  ببندد.  را 

سعدیرسینم خو  ی.  نشد.    پ یز  دم کردم  معمول  طبق  اما  ببندم،  را 

بسته    پیو ز  دی رسینم  ی کاف  یدستم به اندازه  کردم،یهرچقدر تالش م

 .شدینم

برا  در ز  یتالش  ا  پ یبستن  م  نیاز  اتاق  طرف  آن  به  که    رفتمیطرف 

 مانع من شد. ییصدا
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 ؟یکمک الزم ندار اناًیاح -

ا  شیصدا من  بود.  م  نیآشنا  را  خوب   یلیخ  شناختم؛یصدا    هم 

سشناختمیم به  دست  در،  چارچوب  در  برگشتم.  صدا  طرف  به    نه ی. 

تک  ستادهیا چارچوب  به  خوش    هیو  اندام  و  بلندش  قامت  بود.  داده 

لباس  یبود. وقت   ریفرمش چشمگ به  خنده  شیهاچشمم    ی ا خورد، تک 

لباس جلوه   اورنگش    دیسف  یسلطنت  یها کردم.  فرشته  مانند  را 

 ! دادندیم

د  یدرحال  لبخندزنان، از  غ  یناگهان  داریکه  اش شوکه شده منتظره  ریو 

 بودم، گفتم: 

 لطفاً. -

ا  ی اخنده  تک   یرا رو   م ی. موهاستادیکرد و به سمتم آمد. پشت سرم 

اعالم    پ،یبسته شدن ز  ی را بست. صدا  راهنم ی پ   پ یام انداخت و زشانه 

 تم. به سمتش برگردم، لذا به طرفش برگش توانستم یکرد که م

دلتنگم شده بود! خب منم    ای. گودیکاویصورتم را م  ینگاهش اجزا  با

 تنگ شده بود.  شیدلم برا

 . می! باألخره برگشتی وا -

  یو لبخندش قدر  دندیدرخشیم  یرنگش از سر خوشحال  ی اقهوه  چشمان

ن مرا  که  داشت  شوق  و  م  زیشور  زدن  لبخند  به  لحن  کردیوادار  از   .

نگو  شیصدا م باعث خنده  دنشیکه شن   می هم  آخر اشدیام  همه    نی. 
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ا  ست؟ یبه خاطر چ  گرید  یخوشحال  ی همه خوشحال  نیبه خانه برگشتن، 

 دارد؟ 

 واسه برگشتنه؟ ت یهمه خوشحال نیا -

روز    ست ی روز خونه نبودم و ب  ست ی البته که واسه برگشتنه. باألخره ب  -

 ! ستاین یکم زیچ

ام گرفت. با  آخرش چنان تکان داد که خنده  یرا مطابقت با جمله  دستش

خند  نظاره  ن یدلنش  یلبخند خند  دنیگر  از  پس  بود.  حالت    دنم،یمن 

 ل*ب آوردم و گفتم:  یرو  یگرفتم. لبخند یایجد

 . مسیخوشحالم ج دنت یاز د -

را   مسیقدردان و خوشحال بود. خدا را سپاس گذار بودم که ج میصدا

د  نمیبیم  جانیا خاطر  به  دربر    یخوشحال  شدنیو  را  وجودم  سر  سرتا 

  ی اجمال  ی حرفم تکان داد. نگاه  دییتا  یبه نشانه  یسر  مس یگرفته بود. ج

 به در انداختم.

 کجاست؟  ت یمارگار -

که با    یتعلل کرد و سپس درحال  یدر پاسخ دادن به سؤالم اندک  مسیج

 گفت:  کرد،یلبش را لمس م یانگشت شستش، گوشه

 شام باشن، همراه پدرت. ز یفکر کنم سر م -

پر  کیحرفش    دنیشن   با جا  از  به خاطر دمیباره  . چشمانم گرد شدند. 

زود    یلیشام خ یشام؟ اکنون که برا  زیحرفش متعجب شده بودم، آخر م
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نگاه کردم. مدت    رونیها چرخاندم و به ببود. سرم را به سمت پنجره

خداحافظ  یادیز آسمان    دیخورش  یاز  هنوز    گذشت ینم با  آسمان  و 

 ؟یاش را داشت. اکنون چه شام یرنجقرمز و نا یهارنگ

 کردم.  مسیرا معطوف ج  نگاهم

 ست؟ یاز االن شام زود ن -

 رو آماده کنن. زیپدرت گفت م م،یدیآخه چون ما از راه رس -

 زد. گفت:  یلبخند مسیسرم را تکان دادم. ج  میتفه ینشانه به

 کنم.  یشام همراه  زیم تا بانو رو تا مخب منم مثالً اومده بود -

 ف یلط  شی. دستش را جلو آورد. صداستادیبرگشت و روبه در ا  سپس

 شاهزاده بود.  کیو محترم و صد البته در شأن 

 پرنسس کالرا؟ د،یایبا من ب نیهست لیما -

رفتم و دستم    کشینزد  رم،یدستش را بگ  کهنیا  یزدم و به جا  یلبخند

 .دمیچ یپ  شیرا دور بازو

 . مس یباعث افتخار منه، شاهزاده ج -

را دوست   مسی. جمیبه راه افتاد یبه سمت سالن غذاخور ب یترت نیبد

و مادرش را به عنوان    مسیمن ج  کهنی. با اآمدیداشتم و از او خوشم م

ه  مادرش را هم ب ی خود قبول نکرده بودم؛ منظور حت  یمادر و برادر ناتن
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خوشم    مسیحال از ج  نیبا ا  ی نه با گفتن مامان، ول  زدم، یاسم صدا م 

 نبود.   یزن بد  آمد،یهم بدم نم   ت یبودم. از مارگار  یم یو با او صم  آمدیم

و    د یدیخود نم  ی هم من و پدرم را به عنوان خانواده  مسیخود ج  گرچه

 دوست داشت.  ی لیاو هم مرا خ یول  زد،یپدرم را بابا صدا نم  زیاو ن

مارگار  مس،یج اول  شوهر  از    ت یپسر  قبل  سال  چند  پدرش  که  بود، 

  ی هفده سال داشت، ول  مسیج  نکهیبا پدرم، مرد. با ا  ت یازدواج مارگار

عاقل و با درک باال بود. باهوش و    اریپسره هفده ساله، بس  کیبه عنوان  

که هر نجات همه کرده بود؛ چرا    یبه فرشته   لیمهربان بودنش او را تبد

 تا کمک کند.  شود یم شیدایجا پ باشد، او آن ازین مسیبه ج هزمان ک

  کرد یم  طنت یش  اری گاهاً بس  مسیخوب، ج  یرفتارها  نی ا  یدرکنار همه  اما

 . خنداندیمرا م شهیهم نیو هم

با وارد شدن به سالن، چشمم به  میدیرس  یبه سالن غذاخور  باألخره  .

مارگار و  م  تیپدرم  سر  که  صحبت    ز یخورد  مشغول  سخت  و  نشسته 

 بودند. 

خورد    مسیچشمش به من و ج  ت یمارگار  م،یشد  ترکی نزد  زیبه م  ی وقت

 گوشم شد.  یملود  شیرسا یلبانش نشاند. صدا یرو  یقیو لبخند عم

 شاهزاده و پرنسسمون هم اومدن.  -

داشت.    ی و آرامش فراوان  یخوشحال  شید. صداکر  ی اتک خنده  سپس

جا شت و به این را دوست دا  جانیا  یلیخودش، خ  یبه گفته   ت یمارگار
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موقع رفتن ناراحت بود. اکنون    شی روز پ   ست یوابسته شده بود، لذا ب

 باشد.  نیزم یزن رو نیبود که خوشحال تر  ی عیاند، طب که آمده 

سرش را چرخاند و با لبخند ما را نگاه کرد. به    ت یبا حرف مارگار  پدرم

  ی صندل  ی من از رو  دن یبه قصد به آغوش کش  ت یمارگار  م،یدیکه رس  زیم

و    دمیکش  مسیج  یآمد. دستم را از دور بازو  کمیخود بلند شد و به نزد

 وارد آغوشش شدم.

مارگار  یبو تلخ  هم  ت یعطر  روال  خوشا  شه،ی به  مشامم  به  و    ندیابتدا 

  ی تلخ بود. به گفته یلیخ یاهل عطرها ت ینده آمد. مارگارسپس آزارده

هم    ت یمارگار  دادند،یعطرها زن را قدرتمند و مستقل نشان م  نیاو، ا

از آغوشش ب بود!  بودن  به چهره  رونیکه عاشق قدرتمند  اش  آمدم و 

چشمان سبز رنگش شد. چشمانش غرور و در    ادینگاه کردم. چشمانم ص

  شه یهم یا . تضاد گمراه کنندهزدندیم  ادیا فرر یخاص یحال مهربان نیع

 . دمیرا شن  تمندشیرضا ی . صدازدیدر نگاهش موج م

 خوشحالم. دمت،یکه سالم و سرحال داز این -

 .دمیپاش  شیبه رو یلبخند

 . ت یخوشحالم مارگار دیکه سالم برگشتمنم از این -

 کرد.  ت یهدا زیو مرا به سمت م دیکش می را به بازو دستش

 . م ین یبش ز یدور م نیایب -
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. او سمت چپ پدرم و من سمت راست پدرم  میدو همزمان نشست  هر

دستش را بلند    ت یهم که کنار مادرش نشست. مارگار  مسینشستم. ج

 که وارد سالن شد، اشاره کرد.   یا مهیکرد و به ند

 . میمنتظر شما نشست جان ی. اگهید نیاریغذا رو ب  -

 در نظرم معذور و خجالت زده آمد.  شیتکان داد. صدا یسر مهیند

 من.  یبانو  میاری االن م نیهم -

 ی نگاه کردم. دو سه عدد گلدان در جا  زیاز سالن خارج شد. به م  سپس

 نیا ان ی. در مکردندیم ی را باز ین یکه نقش تزئ شدندیم  دهید زیم یجا

 گذاشتن ظرف غذاها وجود داشت. یبرا ی خال یها، جاگلدان 

رو   یکم  ت یمارگار را  و دستش  پدرم خم شد  پدرم    یبازو  یبه سمت 

 گذاشت. لبخندزنان گفت: 

که ما بابت    میکن  یادآوریها    مهیند  نیالزمه که به ا  زم،یکالرکسون عز  -

 . میدیدرست انجام دادن کارشون بهشون سکه م

مهربان است، مگر   ت ی. گفته بودم مارگاردیخند  ت یدر جواب مارگار  پدرم

برا فقط  او  خب،  و    کانشینزد  ینه؟  خانواده  جمله  از  بود،  مهربان 

  زیر  ی ها  نیسبزش خورد که با نگ  راهنیپ   یقهی. چشمم به  شیهادوست 

  ی که تناسب خوب  یرنگ  یانقره  یها  نیشده بود. نگ  نیتزئ  یمت یو گران ق

 بورش برقرار کرده بودند.  ی با موها



 
 

www.cafewriters.xyz Page 185 

ت داده شدنم  قرار  مارگارمخاطب  لباسش    ت،یوسط  از  باعث شد چشم 

 بردارم.

چ  - تو  کرد  ی کالرا،  نامه  ستی ب  ن یا  یتو   ی کار  تو  از    ی آخر  یروز؟  که 

  ستیپدرت گرفتم، گفت که کار ازدواجت با شاهزاده اندرو راست و ر

 شده.

بحث بود؟ مگر موضوع    نیبه باز کردن ا  ازی. چه ندمیکش  یقیعم  نفس

ن  یگرید ازدواج من وجود  بزنم. دوست    یداشت؟ سعجز  لبخند  کردم 

 موضوع صحبت کنم.  نی نداشتم راجع به ا

 . ومدهین شیپ  ی مشکل چیآره، ه -

 خوشحال شدم. یلیخب خ -

 انداخت.  مسیبه ج ینگاه ت یمارگار

 . می بکن  یفکر  هیهم  مسیازدواج ج یبرا دیبا گهیدو سال د یکی -

حرف مادرش،   دن یمدت ساکت بود، حال با شن   نیکه در طول ا  مسیج

را از    شیهاخم شد. دست   زیداد و به سمت م  رونی نفسش را کالفه ب

 گذاشت و سرش را به سمت مادرش خم کرد. لبخند زد.  زیم یآرنج رو

 همسرم رو خودم انتخاب کنم.  دمیم حیمامان، ترج -

 را باال انداخت.  شیهاسر داد و شانه  یاخنده ت یمارگار

 تو انتخابش عجله کن. کمیخب خودت انتخاب کن، اما  -
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 تکان داد.  یسر مسیج

 حتماً.  -

  شیاما من متوجه تمسخر درون صدا  دانستم، یو پدرم را نم  ت یمارگار

ا خاطر  به  و  خنده  نیشدم  وقت تمسخر،  گرفت.  را شنخنده  یام    د،یام 

 به من انداخت و لبخند زد.  ینگاه

ند  همان چهار  که  بود  آوردند.    مهیلحظه  را  غذاها  و  وارد سالن شدند 

 ها گفت:  مهیکالفه و طعنه وار به ند ت یمارگار

 . نیایب ن یباألخره تونست -

شب    ی . باقمینگفت و مشغول خوردن شاممان شد  یز یچ  یجواب کس  در

  ها ندهیو گو  میساکت بود  شتر یب  مسیبا صحبت گذشت. گرچه من و ج  زین

 . میجز شنونده نداشت ی بودند، ما نقش تیارپدرم و مارگ

  ی . وارد اتاقم که شدم، آهمیاتاق خود شد  یاز شام هر کدام راه  بعد

 .دمیکش  یاز سر آسودگ

 ن یزم  ی رو  یتخت دراز نکشم، از خستگ  ی االن رو  نی کنم اگر هم   فکر

بود،    جانیا  یام کرد. اگر امخسته  شی از پ   شی. سکوت اتاق بافتمیم

ام، غر بزنم چقدر خسته شده کهنیبا او حرف بزنم و بابت ا  توانستمیم

 . ست ین جانیا ی گوش کنم، اما خب... ام شیهاخنده  یو سپس به صدا 

 . گرددیهم در اتاق نبود. خودش برم سیگرت
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تخت    ی رنگم عوض کردم و سپس رو  دیرا با لباس خواب سف  م یهالباس

 . پنج روز!دمیدراز کش

 واجم مانده روز به ازد  پنج

پ  از روز  فرستادن   شیپنج  به  کردند  شروع  لئونارد  پادشاه  و  پدرم 

راجع به مراسم ازدواج و تدارکات حرف    یو کل  گریکدیمتعدد به    یهانامه

 لوازم. دیزدند. فکر کنم از فردا هم شروع کنند به خر

بعد از ازدواج چگونه   امیزندگ  کهنیراجع به ا  یفکر  چی . هدمیکش  یهوف

پنج   نیمحدود به ا  امیزندگ  یبرا  م یهاخواهد بود، نداشتم. تمام برنامه

فقط پنج روز زنده    ا یبود؛ گو  اه یروز بود. تصورم از روز ازدواج به بعد س

د روز،  پنج  از  بعد  و  ماند  ا  ی من   گریخواهم  ن  ا یدن  نیدر    خواهدوجود 

 داشت. 

  ی زیچ  کیتو را به خود فشردم.کاش  لبانم را آراسته کرد.پ   یتلخ  لبخند

ا ن   نیمانع  مهم  چ  ستیازدواج شود!  ا  ،یزیچه  ازدواج صورت    نیفقط 

افکار آزاردهنده به خواب فرو رفتم و ذهنم دست از    ن ی. با همردینگ

 فکر کردن برداشت. 

 *** 

 )گذشته( 

 کل(  ی)دانا
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و در    گذاشت یقصر را پشت سر م   ی مرمر  یهاپله  امی لیبه دنبال و  یاشل

قصر را    یی داده شده با رنگ طال  نت یو ز  یکرم  یوارهای هنگام، از د  نیا

مز سقف  تا  ها  نیگرفته  چلچراغ  توسط  حت  یانقره  یشده  و    ی رنگ 

 .ستینگریرا م وارهای د یرو  یتابلوها

چ  در همه  ب  شیب  زی نظرش  اندازه  آن  یاز  بود.  اشل  یقدرنقص   ی که 

 خراب شود!  ا یدست بزند، که مبادا بشکند و  یزیبه چ دیترسیم

ا  کردینم  فکر تا  ز  نیداخل قصر  از    ریو چشمگ  بایحد  باشد. تصورش 

گران بها بود. البته داخل قصر    ناتیمکان بزرگ و مملو از تزئ  کی  جانیا

  تی مکان در واقع  ن یچرا که ا  ؛ یبا تصوراتش مطابقت داشت؛ اما تا حدود

 بود. یت اشلاز تصورا باتریچند بربر ز

که    امیلیدست از نگاه کردن به اطراف برداشت و نگاهش را به و  یاشل

را    یاشل  امیلیها بود، داد. قامت بلند و مقابلش درحال باال رفتن از پله

تاث ا  ریتحت  داد.  م  نیقرار  نظر  به  قدرتمند  ظاهر  در  و   دیرسیمرد 

 قدرتمندتر از پادشاه!  یحت دیقدرتمند هم بود؛ شا

در    یکه شمارش از دست اشل  یابه طبقه  دنیها و رستمام شدن پله  با

را از    یاشل  ی برگشت. سرتا پا   یو به سمت اشل  ستاد ی ا  امی لیرفته بود، و

قدر مناسب که بچه در نظر داشت؛ آن  نیا  ی برا   ینظر گذراند. کار مناسب 

لبش نشاند.   یلبخند رو در آن ماهر شود.  تواندیپسر م نیا دانستیم

کرد. صدا  شی هادست   امیلیو قفل  هم  در  به    شیرسا  یرا  گوشه  در 

 سالن پخش شد. یگوشه 
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 ؟ ییکجا زیل ز،یل -

راهرو با عجله   ی از انتها  یبعد زن  ه یجوابش سکوت حرف زد. چند ثان  در

رنگش   ییحنا  یکرد. موها  یفیخف  میتعظ  امیلیبه سمت ما آمد. در مقابل و

 را گرفت.  یبود که چشم اشل یزیچ نیاول

 . امیل یلرد و دییبفرما -

که   ی و نگاهش را از باال به زن  ستاد ی کرد. صاف ا  زیچشمانش را ر  امیلیو

اشاره کرد. از همان لحن   یقد کوتاه تر از خودش بود، دوخت. به اشل

مغرور و    ،یجد  ی عن ی  کرد؛یدستور دادن استفاده م  یاش برا   یشگیهم

 آرام.

 جا بگو کمکت کنه.ه رو ببر به آشپزخونه و اونبچ نیا ز،یل -

شوکه شده   یکمرنگش را به چهره  ی انام داشت، چشمان قهوه  ز یکه ل  یزن

تعجب کرده بود و    ام یلیحرف و  دنی از شن   ی دوخت. اشل  یو متعجب اشل

بود.    ی انسالی. زن مکرد ینگاه م  زی به ل  طورنی. همدیچه بگو   دانست ینم

  یفرق   یاشل  یبرا  ی و خونگرم. ول  یم یصم  آمد؛یاش به نظر مهربان مچهره

 گرفته بود که گول ظاهر مردم را نخورد.  ادیچون او  داشت،ن

ا  ب یغر  شیبرا  ییهاچهره  نیچن  بارها دصورت  نینبودند.  را  و    دهیها 

هم از  و  صورت  نیبارها  چسباند  هم  به  را  لبانش  خورده.  زخم  ها 

پا   ب یدر ج  را   شیهادست  انداخت و    نییشلوارش گذاشت. سرش را 

 باشد. نیگر زمداد نظاره حیترج
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 چرخاند. امی لیسرش را به سمت و زیل

 پدر و مادرش کجان؟  ست؟ ین کیکار کردن کوچ یبرا ی ادیپسر ز نیا -

و  یاخم وار  امیلیابروان  طعنه  لبخند  زد.  گره  هم  در  پشتش    یرا  که 

 لبش نشست.  ی هزاران حرف نهفته وجود داشت، رو

 ؟یتا حاال تو مسئول شد ی سؤالم رو جواب بده. از ک هی ز،یل -

سردرگمش    یچشمانش از تعجب گرد شدند. به تته پته افتاد و صدا  زیل

 بدهد. یچه جواب دانستیبود که نم ن یا ینشان دهنده

 ؟ یمس... مسئول چ... چ -

  یکج کرد و با همان لحن مذکور طنعه وار و اندک  یمسرش را ک  امیلیو

 گفت:  نشیخشمگ

 کار من.  یمسئول دخالت تو -

 ن یانداخت و نگاهش را به زم  نییسرش را پا  دهیشرم زده و ترس  زیل

  ان یاز ب  یدر انتظارش باشد. قصد بد  یزیچ  نیچن   کردیدوخت. فکر نم 

  ی پسر برا  نیا  کهنیبود گفت؛ ا  انیرا که ع   ی زیحرفش نداشت، فقط چ

 کار کوچک است. 

 . نینداشتم، لرد من. لطفاً من رو ببخش ی قصد نیچن  -
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  یو چشمانش را در حدقه چرخاند. صدا  دیاز سر تأسف کش  ی آه  امیلیو

ل گوش  در  اش  اشل  زیکالفه  و  یا  یو  از  تر  کالفه  طن   امیلی که    ن ی بود، 

 انداخت.

بچه   نیکه با تو هدرش بدم. ا  نهیبه هرحال، وقت من با ارزش تر از ا  -

 رو ببر و حواستم بهش باشه. 

ذهنش    ی اشاره کرد. اشل  یاطاعت تکان داد و به اشل  ی به منزله  یسر  زیل

. با وجود تمام  کردندیشده بود که او را کالفه م  ینظم  یمملو از افکار ب

 رفت.  زیبودند، به دنبال ل که درونش شکوفا شده یب یاحساسات عج

 ل*ب زمزمه کرد: ریکرد و ز  یا تک خنده امیلیو

 ها واسش دارم! برنامه  یلیحواست بهش باشه، چون خ -

ب  یصدا از  عاجز  م  انیمرموزش  خدا  بود.  در   داندیافکارش  چه  که 

 جا را ترک کرد.و آن دیکش  یق ینفس عم امیلی. و گذردیذهنش م

درون سالن که    یدوازده نفره  یغذاخور  زیاز کنار م  ز یبه دنبال ل  یاشل

  ده یچ یهاعبور کرد. گلدان داد،یاش آن را مانند طال جلوه م  ییرنگ طال

گوشه چهار  در  ز  یشده  اشل  یخاص  ییبایسالن،  ل  یداشتند.  وارد    زیو 

انتها   ییراهرو راه    یدر  به    ی و سنگ  یطوالن  یاپلهسالن شدند. راهرو 

ها  شدیم  ختم مشعل  ب  یکیتار  وار،ی د  یرو  یکه  از  را  پله    ی م  نیراه 

 داشت. یکم ی. راه پله سرمابردندیم
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گوشه  یدرحال  یاشل ل  یکه  دنبال  به  بود،  گرفته  دندان  به  را    ز یلبش 

 . رفت یم

  د یبا  یتا ک  ایراهرو چه در انتظارش است و    نیا  یدر انتها  دانست ینم

.  دادیندانستن، آزارش م  نیو ا  دانست یرا نم  زیچ  چیدر قصر بماند. ه

م را  م  ترساندیاو  ناراحت  مکردیو  دلش  دوستانش    شی پ   خواست ی. 

کار را انجام دهد؟   نیا  تواندیبرود، اما چگونه م  رونی برگردد و از قصر ب

 جا بماند؟ این شهیهم دیکه با ای دهندیرفتن م  یبه او اجازه صالًا

 نیو همراه با مارت  افتادیاز پادشاه نم   ی وقت به فکر دزد  چ یکاش ه  یا

م رستوران  آن  برفت یبه  عم  ی .  نفس  و صدا  و سپس    دیکش  ی قیسر 

داد. بازدمش به شکل بخار    رونیرا به ب  اشنه ینفس حبس شده در س

 به رقص در هوا در آمد.

 ی لبخند  یروبه اشل  زی. لدندیرنگ رس  یا و قهوه  یچوب  یبه در  زیو ل  یاشل

قدر شدند. آن  یبزرگ  اریبس  یزد و سپس در را باز کرد. وارد آشپزخانه

 !شدیم  ابانیخ کی یبه اندازه دیبزرگ که شا

آشپزخانه چشمانش گرد شده بودند، دور خود    یبزرگ  نیکه از ا  یاشل

بزرگ   زیآشپزخانه نگاه کرد. م  یبه همه جا  لهیوس  نیزد و بد  یچرخ آرام

چوب  لیمستط و  تقر  ی ا  یشکل  که  داشت  قرار  آشپزخانه  وسط    باًیدر 

از   یمختلف  ییدورش جمع شده و درحال خورد کردن مواد غذا  یاعده

هم پشت    یگرید  یو گوجه بودند. عده  ین یزم  ب یو س  جاتیجمله سبز
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حاصل از   طیشده در مح  جادیا  یتنور درحال پختن غذاها بودند. همهمه  

 صحبت کارکنان بود.

  جاد یا ییبایز یرنگ، هارمون  یا قهوه یظروف درون طاقچه ها ییالط رنگ

آشپزخانه را آراسته کرده بود. هم رنگ    ی ظاهر ساده  یکرده و به نوع 

انعکاس نور،    لی ها که به دلپنجره  ی شهیو قرمز ش  یظروف، هم رنگ آب 

آب  یها  کهیبار ا  ینور قرمز و    ی کرده بودند و منظره  جادیدر آشپزخانه 

در اطراف    یمختلف  یی. مواد غذادادندیم  هیهد  نندهی به چشم ب  ییایور

دوبار    یکیفقط    ایتا حاال نخورده و    یکه اشل  ییزهای. چخوردیبه چشم م

 خورده بود. 

لبش    یرو  یبچگانه و معصوم  فیغذاها، ناخودآگاه لبخند خف  نیا  دنید

. درخشش  کردیخوردن آن غذاها را م  یاش تقاضانشاند. شکم گرسنه

گرسنه   یبچه  ک ی  اقیجز اشت  یزی چشمانش و شور و شوق نگاهش، چ

 نبود. 

 داد.  یدی خود را به نا ام یجا  ز یل یصدا دنیبا شن یاشل اقیاشت

 . یجا کار کن به بعد این نیاز ا دیکه معلومه، با طورنیا -

سع  زیل  لبخند ناراحتش    ی اشل  کردیم  یکه  و  سردرگم  حالت  از  را 

اش    دهیچشمان ترس  ینداشت. اشل  یاشل  یبرا   یتیاهم   چیه  اورد،یدرب

 ثابت نگه داشت.   زیل یچهره یرا رو

 ! شه؟ی هم یبرا -
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بچه   نینداشت که به ا  یشد. متأسفانه جواب  دهیاز لبش ماس  زیل  لبخند

کار کند    جانیپسر بچه ا  نیا  گذاردینم   یبدهد. اگر به او باشد که حت

پسر چرا    نیا  داندی. نه مدیآیاز دستش برنم  ی! او کارست ی به او ن  یول

سر    ییالچه ب  داندیجا خواهد ماند. نماین  یتا ک  داندیاست و نه م  جانیا

بکند،    تواندیکه م  ی پسر آمده که راهش به قصر ختم شده. تنها کار  نیا

 اطاعت از دستورات است.

 . بدون نگاه کردن به چشمان معصوم آن پسر، گفت: دیکش یناراحت آه

 . دونمیمن نم -

را    شیهانشاند. دست   ی اشل  یابرو  یرو   یاخم  ش،ی درون صدا  تأسف

آورد و    جان یاو را به ا  امیلیچشم دوخت. و  نیمشت کرد و با اخم به زم

  د یبا  ی رفت و اشل  د،یبگو  یگرید  زیچ  کهنیسپرد. بدون ا  زیبه دست ل

ا ب  نیبا  ا  یبچه باشد، ول  دیشا  د؟ یایکنار   ن یکه چن   داندیوجود م  نیبا 

 . ست یاصالً قابل درک ن یتیموقع

 جا؟است؟ کار کردن در این نیاش ا یدزد مجازات

 باد برگشت و به سمت در رفت.   یداد و به تند   رونیرا با حرص ب  نفسش

 ل*ب زمزمه کرد:  ریز

 کار کنم.  جانیعمراً اگه ا -

  ی دست رو  زیدست دراز کرد تا در را باز کند که ل  رهیسمت دستگ  به

را در    شیهاگذاشت و او را به سمت خود برگرداند. دست   یاشل  ی شانه 
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بازوها طرف  م  شی دو  نشان  نگاهش  اشل  دادیگذاشت.  درک    یکه  را 

 .کندیم

.  ی ایباهاش کنار ب  دیبا  یول  ،یکار کن   جانیا  یکه دوست ندار  دونمیم  -

ناون بد  ب  ی عن ی.  ست یقدرها هم  حت  شتری ما  بق  ی مواقع  و    ی هیپادشاه 

  اد،یازت خوششون م  هی. مطمئنم بقمی دور هم  جانی! ام ین ی بیافراد رو نم

. درسته که ازت شهینم   جادیا  یمشکل   اد،یاگه تو هم ازشون خوشت ب

 ... میبزرگتر یلیخ

از    یزیحرف ها چ  نیکدام از ا  چیچشمانش را در حدقه چرخاند. ه  یاشل

  د یعقب کش  یرا به تند  شی. بازوهاکردندیو خشم او کم نم   ی حس ناراحت

دو قدم عقب   ز،یل ی شد. در مقابل چشمان گرد شده  ز یکه باعث تعجب ل

نفس پ   یپ  یهارفت.  س  ی در  عقب    اشنهی اش  و  جلو  به  تند  تند  را 

آغشته به درد بود   ادشیدوخت. فر  نی. نگاهش را به زمکردیم  ت یهدا

 کرد.  جادیدل شنونده ا یرو یکه زخم

 ! خوام ینم -

  ز یل  ی دراز کرد، که صدا  رهیبرگشت و دستش را به سمت دستگ  سپس

 مانعش شد.

  ، یبر  یچون اگه بخوا  ، یجا بمون  نی . بهتره همدنیها بهت اجازه نماون  -

 .شهیبرات گرون تموم م
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آرام کردن خود   یبرا  یقیانداخت و نفس عم  نییناچار سرش را پا  یاشل

 .دیکش

به    یآرام گرفته، لبخند  یاشل  دیکه د   زیبرگشت. ل  ز یبه طرف ل  سپس

  ی هیگرفت. او را به سمت بق  یزد و دستش را پشت کمر اشل  شیرو

 بود، برد.  یشان به اشل یکه حال حواس همه  ییها مهیند

ها را از    مهیکه داشت تک تک ند  یاشل  ی را برگرداند و به چهره  سرش

 نگاه کرد.  گذارند،ینظر م

 ه؟ یاسمت چ -

 گفت: ز،ی آب دهانش را قورت داد و بدون نگاه کردن به ل یاشل

 . یاشل -

 گفت:  رفت،یها مطور که داشت به سمت میوههمان زیل

 خب...  اریبس -

 ادامه داد: ییرسا ی صدا با

جا بهمون کمک  به بعد این  نیآوردن. از ا  ام یلیرو لرد و  یها، اشلبچه  -

 .کنهیم

 را جلب کرد.  یها توجه اشل مهیاز ند ی کی یصدا

پسر    نیکه محتاج کمک ا  می ستیقدرا هم بدبخت نبچه؟ هه! اون  نیا  -

 . میباش
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ا زده بود. دختر  حرف ر  ن یبرگشت که ا  ی سرها به سمت دختر جوان  یهمه

را    گرید  یها  مهیند  یاخم کرد. با اخم همه  د،یرا د  گرانید  نگاه  یوقت

 تک تک نگاه کرد. 

ازش ساخته است؟ اومده    یبچه آخه چه کمک  نیا  گم؟یاشتباه م  ه؟یچ  -

 !نیسربارمون باشه هم جانیا

  یشد. گوشه  ی مملو از تمسخرش، باعث مشت شدن دستان اشل  یصدا

که حال    آمدیسربار شدن خوشش نم  یلبش را به دندان گرفت. از کلمه

و    دیآیوقت از سربار شدن خوشش نم  چی. او هدیحرف را شن   نیخود ا

بار باز و    کیشود. چشمانش را    یوقت هم قصد ندارد سربار کس   چیه

در کوچه و    یحرف ها پر است. وقت  نیش از ابسته کرد. اما آه که گوش

سرت    یباال   یو پدر و مادر  ینداشته باش  یاخانه  ،یمحله روزت را بگذارن

  ی کن  ی. هر چقدر هم سعیریگینباشد، مورد ترحم و تمسخر همه قرار م

  ی . قلبت تشنهردیگیباز هم دلت درد م ، یریبگ دهیحرف ها را نشن  نیا

که چند قطره    کندیرا جست و جو م  ی کس  مدام و نگاهت،   شود یمحبت م

 محبت به قلبت بنوشاند.

 وجود ندارد! یکس نیچن ینیکه بب  یشکن یجا م درست آن و

حرف را زده    نی آمد که ا  ی و نزد دختر  دیاز حرص کش  ی قینفس عم  زیل

ر چشمان  خشمگ  ز یبود.  و  دختر    نشیشده  رنگ  سبز  چشمان  در  را 

  یلرزه به جان دختر انداخت و طوفان   ز،یل  یو عصبان   یجد  یدوخت. صدا 

 کرد.  جادیاز خشم در دلش ا 
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پسر بزرگتر    نیسه سال از ا  ایتنها دو سال    ،یاومد  جانیا  ی خودت وقت  -

  ی برا  یرفت، هم؟ حاال اگه بازم حرف  ادتی. چه زود اون روزها رو  یبود

صورت، بهتره    نیا  ر یو تا حقت رو بذارم کف دستت، در غبگ  ،یگفتن دار

 سر کارت. یبرگرد

کرد و    شه یسکوت پ   د،یبگو  تواندیدر جواب نم  یزیچ   دید  یوقت   دختر

 زد و طعنه وار به دختر جوان گفت:  یلبخند زیسر کارش برگشت. ل

 . کردمیفکر رو م نیمنم هم  -

چرخاند. آن پسر، قطعاً    ی حرف، سرش را به سمت اشل  ن یاز زدن ا  پس 

ا ا  نیاز  با  ناراحت شده،  چهره  نیحرف  بحال  م  الیخیاش    داد،ینشان 

مشت    یهادست   زیل  کنیاصالً مهم نبود، ل  شیحرف برا  نیا  ایکه گو  یطور

  تشیحرف اذ  نیا  دیفهمیها، مو از همان دست   دیدیرا م  یاشل  یشده

 کرده. 

 یکه اشاره یاشاره کرد تا به سمتش برود. اشل یاشلو به  دیکش یهوف

اش را باز کرد و آرام آرام به سمت  گره شده  ی هامشت   د،یرا د  ز یدست ل

 گر ید یزد و او را به دنبال خود به گوشه  یبه اشل یلبخند زیرفت. ل زیل

 آشپزخانه برد.

تازه شسته  دهدیاش نشان م یزی را که تم یرنگ ینازک و کرم دستمال

 که اشاره کرد. ییهاداد. به ظرف یشده است، به دست اشل

 ها رو خشک کن، باشه؟ دستمال اون ظرف نیبا ا -
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که از    یزد و او را ترک کرد. اشل  یلبخند  زیتکان داد که ل  یسر  یاشل

بدون گفتن   کرد،یجا کالفه اش مناراحت بود و بودن در آن  ت ی وضع  نیا

 که بر عهده داشت.  یشروع کرد به انجام کار یزیچ

بماند.    دیو با  ست ین  یارا در قصر بماند، پس چاره  یمجبور بود مدت  اگر

ب در  ا  رونیذاتاً  کس   نیاز  باشند؛    ی قصر،  منتظرش  که  نداشت  را 

  ی افکار باعث شد اشل  نینگران شوند. ا  شینداشت که برا  ی اخانواده

در قصر ماندن چنان بد هم نباشد. حداقل    دیبرسد که شا  جهینت  نیبه ا

بهتر    ی سرپناه خانه گفت، ول  نینتوان به ا  د یپناه دارد! شا  سر  کیاکنون  

 جا ن یبه ا  ترعی. کاش بتواند هرچه سردیکش  یآه  یاست. اشل  یچیاز ه

 را از خود دور کند.  یحس کالفگ نیعادت کند و ا

 جانیو صد البته کار کردن در ابه قصر    دیهم که شده با  یکم  حداقل

و به کارش ادامه داد. دستمال را آرام    دیکش  یهوف  یعادت کند. اشل

رو رو   یزیتم  یهاظرف  یآرام  آب  قطره  چند  هنوز  دیده  آن  یکه  ها 

م  دیکشی م  شد،یم خشکشان  کامالً  طرحکردیو  ظر  بایز   یها.  در    فیو 

 .کرد یم باتریها را زآن ،ظرف  یهاکناره

ها  باألخره کارش را تمام کرد. ظرف  یاشل  ،یادیاز گذشت مدت ز  پس

 اش کرده بود. کردنشان خسته زیبودند که تم ادیقدر زآن

برگشت.    هیرها کرد و به طرف بق  یادستمال در دستش را گوشه  یاشل

  ی سه چهار نفر در آشپزخانه حضور داشتند، به عالوه   کیاکنون فقط نزد

 .زیل
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آشپزخانه را پر کرده بود، نشان    یفضا   بایز  یا  حهیراغذا که مانند    یبو

 وقت ناهار است. دادیم

  دن یبا د  ی. اشلبردندیو ظرف غذاها را م  آمدندیم  یکی  یکیها    مهیند

ماند و چشمانش گرد شدند. در عمرش آن    ز،یم باز  از تعجب  دهانش 

 بود.  دهیجا با هم ند کیهمه غذا را 

خ  زیل  ی وقت نگاه  لبخند    ی اشل  ی   ره یمتوجه  ناخودآگاه  شد،  غذاها  به 

که   دادینشان م  کرد،یپسر به غذاها نگاه م  نیطور که ازد. آن  یکمرنگ

و به سمت    دیبشقاب کش   کیاز غذاها را در    یمقدار  ز یگرسنه بود. ل

 رفت.  یاشل

اش،  شانه  یرو  ی با حس لمس دست  ینهاد. اشل  یاشل  یبر شانه  دست 

بشقاب در دست گرفته بود و    کیکه    یزیمواجه شد؛ ل  زیا لبرگشت و ب

 . کرد یبه او نگاه م

ل  ز یل  یاش رو  یکنجکاو و سؤال  نگاه ماند.  بشقاب را به سمت   زیثابت 

 گرفت.  یاشل

 .یغذات رو بخور دیوقت ناهاره و تو هم با -

که هنوز مشغول کار   ییها  مهیبشقاب را گرفت و به اطراف و ند  یاشل

 ه کرد. بودند، نگا

 ن؟یخوریشما نم  ؟یچ هیبق -

 زد.   یحرف، لبخند گرم  نیا  دنیاز شن   زیچرخاند. ل  زیرا به سمت ل  سرش
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 شو و بخور.  هیبق الیخی. تو بمیخوریم  م،یما کارمون رو تموم کن  -

حرف  یاشل معنا  یبدون  به  را  خوردن    یسرش  جهت  و  داد  تکان  باشه 

  دادیطعمش را لو م  ذش،یلذ  ی که بو  یی رفت. غذا  یا به گوشه  شیغذا

 غذا را بچشد!  نیا خواست یچقدر دلش م یو اشل

 *** 

  ی کی  یبود. اشل  دهیبر سر کش  یاهیس  ی هنگام بود و آسمان روسر  شب 

  یاز تماشا  شهی بود. مانند هم   ستادهیها را باز کرده و کنارش ااز پنجره

م  یستارگان چشمک  باالها  باال  آن  در  م  زدند،یکه  هم بردیلذت    شهی. 

که    ی. به ستارگانکردیو به آسمان نگاه م  دیکشیدراز م  ی ها در پارکشب 

 دور. ی لیبودند و هم خ کینزد یلیخ مه

صورت    نیستاره باشد؛ چون در ا  کیکه    کردیاوقات آرزو م  یگاه  یحت

 .شدیدور م  زیاز همه چ

مانده بودند    یرا بست و برگشت. دو سه نفر فقط در آشپزخانه باق   پنجره

  یبرا  ی. امروز اشلشستندیشام را م  یمانده  یباق  یها اشتند ظرفو د

بابت خوشحال بود؛ هر    نیشد. از ا  ر یکامل خورد و س  ی بار غذا  نیاول

 قصر باشد.  رونیب دادیم حی چند هنوز هم ترج

را به    ینیآمد و س  یدر دست به طرف اشل  ی ا ین یها با س  مهیاز ند  یکی

 گرفت.  یسمت اشل
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 وان یل  هیپادشاه. عادت داره که هر شب قبل از خواب    یرو ببر برا  نیا  -

 هفتم هستش.  یبخوره. اتاقش طبقه یدنینوش

گرفت و از آشپزخانه خارج   مهیرا از ند  ینیتکان داد و س  یسر  یاشل

پادشاه    یعن یشد.    ریهفتم بود. ذهنش درگ  یشد. در حال رفتن به طبقه

 آن هم بعد از اتفاق امروز صبح!   داد؟ینشان م یچه واکنش دنشیبا د

  خواست ینشود. فقط دلش م  ی عصبان  دنشیبود که پادشاه با د  دواریام

پادشاه    خواست یرا در اتاقش بگذارد و برگردد. دلش نم  ین یس  عیسر

نکرد    یکار را انجام دهد؟ چرا سع ن یچه قبول کرد ا  ی . اصالً براندی را بب 

 و به راهش ادامه داد.   دیکش یمخالفت کند؟ هوف 

را    ی وارد طبقه  ی وقت را گشت. درها  جا  باز    ی کی  یکیهفتم شد، همه 

م  کردیم وارد  اتاق  یول  شدیو  سالنبا  و  م  ی خال  یهاها  . شدیمواجه 

در آن طبقه را هم باز کرد که    نیپادشاه، آخر  ی در جست و جو   طورنیهم

اتاق د را درون  و مشاورش  پادشاه  با ترس  . آب ددیناگهان  را  هانش 

 نشود.  ی عصبان دنشیکه پادشاه با د کرد ی. در دل دعا مدقورت دا

به آن طرف    شی گرفت فعالً که پادشاه رو  میو تصم   ستادیچارچوب در ا  در

  ی ول  دیرا د  یاشل  ام یلیداخل نرود. هرچند و  ند،یبیرا نم   یاست و اشل

را خبر کند، سرش را به سمت    یو آمدن اشل  دیبگو  یزیچ  کهنیبدون ا

  کرد یکه وانمود م  یاو گوش کرد؛ درحال  یپادشاه چرخاند و به حرف ها

 .دهیرا ند یاشل
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و  یاشل نگاه  رو  امیل یهم  د  ی را  وقت   دیخودش    یزیچ  امیلیو  دید   یو 

به    یزیمرد بدون گفتن چ  نیداشت که ا  ینگفت، متعجب شد. چه علت

 کارش ادامه داد؟ 

 شود.  رهی به او خ ید اشلباعث ش امی لیو یصدا

 . طورهنیبله، هم -

دستش را    کرد،یرا نگاه م  رونیبه پنجره بود و ب  شیکه رو  کالرکسون

 مطابق حرفش تکان داد. 

 خواه بودش.  ادهیپادشاه مارکو از اولشم ز -

م   شیصدا ا  داد ینشان  خوشش    یپادشاه  نیاز  برد،  را  نامش  که 

مکار و    ی زد. صدا  یشخند یبود، ن  ستاده یکه وسط اتاق ا  امی لی. وآمدینم

 و نگاهش داشت.  شخندیبا ن یب یعج یطلب کارش هماهنگ

 خواه باشه، مگه نه؟  ادهیز دیاوقات با ی مرد گاه هی یول -

 کرد.  نیلبان کالرکسون را تزئ یپوزخند

چ  - باش  ادهیز  شتریب  یهر  م  شتری ب  ،یخواه  ترجید یاز دست   حی. من 

 .رمیکه حقم هستش رو بگ یزیچ دمیم

. دیرا در چارچوب در د  یگاه بود که اشلو آن  دیحرفش، چرخ  نیپس ا  در

به دندان   هیلبش را چند ثان  یکه متوجه نگاه پادشاه شد، گوشه   یاشل

 یکار اشل  نیگرفت و سپس به داخل اتاق قدم برداشت. کالرکسون از ا
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  دانستینم  یپسر حت  نیزد. ا  یتمسخر پوزخند  یمتعجب شد. به معنا

 ورود اجازه بخواهد! بلق دیکه با

چه   یابانیخ  یبچه  کیتأسف تکان داد. از    یسرش را به معنا  کالرکسون

 که احترام و ادب سرش شود؟ یانتظار

 پس از برداشتن چند قدم به سمت داخل، گفت:  یاشل

 ! حضرتیرو آوردم، اعل تونیدنینوش -

 در موضوع مداخله کرد.  عاًیزد و سر یلبخند  امیلیو

 رو بده به سرورم. یدنی! نوشی اوه! چه کار خوب -

 گفت: ی ایبم و جد یدستش را باال آورد و با صدا کالرکسون

 .ارم دیبرم  امی. من خودم مخواد ینم -

اشل  سپس سمت  ا  یبه  مقابلش  اشل  ستاد یآمد.  به  را  چشمانش    ی و 

 متقابالً به پادشاه نگاه کرد.  زیسرش را باال آورد و او ن  ی کم  یدوخت. اشل

نگاه    وانیداخل ل  اتیرا برداشت و چند لحظه به محتو  وانیل  کالرکسون

  یرا رو   یدنیرا خم کرد و نوش  وانی آورد. ل  یسر اشل  ی را باال   وان یکرد. ل

کار کالرکسون متعجب شده بود، چشمانش    نیکه از ا  ی. اشلخت یر  یاشل

سر و  شدند  کش  کی  عیگرد  عقب  نوشدیقدم  رو   یسرد  ی دنی.    ی که 

 .کردیصورتش چکه م یرو  شیاز موها ،شد ختهیسرش ر
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  دنشیبود که پادشاه از د  دواری. مثالً امزدیاز خشم نفس نفس م  یاشل

م  ین عصبا دعا  و  اتفاق  کرد ینشود  دعاها  فتد،ین  یکه    جواب یب  شیاما 

کرد.    شیانداخت. اخم ابروانش را آرا  نیزم  یرا رو  ین یس  یماندند. اشل

 به آن مرد نگاه کند.  خواست یانداخت. دلش نم نییسرش را پا

د  امیلیو از  تعجب  کالرکسون    ،یاصحنه  نیچن  دنیبا  کنار  و  آمد  جلو 

 گفت:  ی. روبه اشلستادیا

 .رون یب یبهتره بر -

قدم برنداشته بود که    کیبرگشت تا از اتاق خارج شود، اما هنوز    یاشل

 پادشاه مانعش شد.  یصدا

اومد  - مشاورم  درخواست  به  کن  نجایا  ی تو  هنوز    ،یکار  من  من.  نه 

 ! ی بر یتون یمجازات نکرده بودم، که االن کردم. حاال م

حت  یاشل  یگلو  بغض و  دهانش  آب  دادن  قورت  زد.  چنگ  نفس    یرا 

ا   شیبرا  دنیکش از  قبل  شد.  چشمانش    یپرده  کهن یسخت  بر  اشک 

 شود، دوان دوان از اتاق پادشاه خارج شد. دهیکش

پا  سرش م  نییرا  فقط  و  بود  ادیدویانداخته  بدون  کجا    کهنی .  بداند 

سر خورد    شیاما ناگهان پا  ؛ دیو دو دیفقط دو  کند،یچه کار م  ایو    رودیم

 به کمرش هجوم آورد.   یدیافتاد. به خاطر افتادنش درد شد  نیزم  ی و رو 

 بود.  دهی امانش را بر بغض
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  ی به موها  یبغض کرده بود. دست  قدرن یچه ا  یبرا  دانست ینم  زین  خود

  ن ی به خاطر چن  دیکار پادشاه ناراحت شد؟ اما چرا با ی. برا دیکش سشیخ

که   خت یسرش ر  یرا رو   یدنیناراحت شود؟ پادشاه نوش  یارزشیکار ب

به خاطرش ناراحت   گونهنیمهم بود که ا شیموضوع برا نی! مگر اخت یر

 شده؟

ب  نیا  رون یب  یاشل چ   ی وارهاید  ن یا  رونیقصر،  و    یزهایبلند،  بدتر 

و    کنندیمردم چگونه با هم رفتار م  دانستیبود. م  دهید  یدردناک تر

همد م  گری چگونه  مجازات  دکنندیرا  چن   دنی.  باعث    یاتفاقات  نیمکرر 

حال، چرا    نیناراحت نشود. با ا  یکه در برابر هر کار  رد یبگ  ادیشده بود  

بغض کرده و قلبش شکسته؟ دستش    نیچن نیکار پادشاه ا  یبرا اکنون  

خورده بود. تند تند نفس    رینجز  نیگذاشت. نگاهش به زم  وارید  یرا رو

 .زدیم

پادشاه    دیفهم یم  حاال رفتار  بود.  نشده  ناراحت  پادشاه  خاطر  به  او  که 

اتفاق افتادند. در    عیسر  یلیاتفاقات امروز خ  یمهم نبود. همه  شیبرا

  ی ابه بچه   لیتبد  کرد،یم  یکه در کوچه و محله زندگ  یاآن، او از بچه   کی

م کار  که در قصر  لبه  ش،ی پ   ی . چندکندیشد    ر یشمش  یامکان داشت 

 ی دنیشدن نوش  ختهیگردنش را بزند اما حال، تنها مجازاتش ر  ادشاه،پ 

تصور کرده    یشدن، شبش را درحال  داریسرش شد. صبح موقع ب  یرو

بودند بخورند   آورده  ریرا که گ  ییغذاها  یبا خوشحال  نیبود که همراه مارت

با خستگو سپس بخوا از حد به خاطر کار   شیب  یبند، اما حال، شب او 

 . گذشت یقصر م یشپزخانهکردن در آ
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  ر یو غ  ادیز  شی که به سرعت نور آمدند و رفتند، برا  یاتفاقات  نیا  تمام

اش را    ی آزاد  خواست ی. دلش مکردیم  یقابل تحمل بود. احساس خفگ

در    رونیکند که دو نگهبان ب   یزندگ  یدر قصر  کهنی داشته باشد، نه ا

 . دیکش ی. آهدهندیخروج نم یو اجازه  اندستادهیا

اشل  ییلحظه صدا  همان به    یتوجه  و  آورد  باال  را  کرد. سرش  جلب  را 

 ! یا بچه  یهیگر آمد؛یم هیگر ی انداخت. صدا یاطراف نگاه

 یبچه که صدا  کی بلند شد و با دقت به صدا گوش کرد.    نیزم  یرو  از

گفت با    توان ی. نمکرد یم  جادیبر دل شنونده ا  یخراش  اش،ه یگر  فیظر

گر  یصدا ج  کردیم  هیبلند  صدا  یول  د،یکشیم  غیو   ها،هیگر  یهمان 

م را  اشلشکستندیآرامش دل  بود،    ی .  منبع صدا  دنبال  به  که سخت 

شد   کی. به در نزدستادهیکه مقابلش ا  دیآیم  یمتوجه شد صدا از اتاق

وارد شد و    عیو پس از نگاه کردن به اطرافش، آرام در را باز کرد. سر

 دوباره در را آرام بست. 

و   دندیلرزیم  شیهراس داشت که دست و پا  یزیاز چه چ  دانست ینم

اشل  خ یچنان   که  بودند  برا  یکرده  شد  دستانش،    ی مجبور  کردن  گرم 

فرو ببرد.    نشیبکشد و دستانش را در آست  نییلباسش را پا  یهانیآست

 . کردیو به اطراف نگاه م دیکشیآرام آرام نفس م

رو  یهایباز  اسباب شده  صورت  ن،یزم  یپخش  اتاق،   یکمد  رنگ 

پررنگ؛ خبر از    یتخت کودک به رنگ صورت  کیو    وارید  یرو  یهاعکس

به سمت تخت    یبچه شده است. اشل  ک یکه او وارد اتاق    دادند یم  نیا
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کنار    ی. اشلکردیم  هیو گر  دهیآن دراز کش  یرو  یاکه بچه  یرفت، تخت

 شد.  رهیخو به بچه   ستادیتخت ا

م  به شا  کی   دیرسینظر  باشد؛  شا  دیساله  کمتر،  ماه  ماه    دیچند  چند 

  ی و آرامش  زدندیم  ادی را فر  ییبایو ز  ت ی اش معصوم  ی . چشمان آبشتریب

گفت هنوز به طور    توان ی. نم کردندیرق مرا در خود غ  ننده ی داشتند که ب

حدس زد که    شدیاز همان تعداد اندک، م  یبلند شده ول  شیکامل موها

م چهره  یاقهوه  شیوهارنگ  حالت  نظر  از  بود.  کمخواهد    هیشب   یاش 

 پادشاه بود. 

نگه داشته بود و دستانش را در    یاشل  ی که چشمانش را رو  یدرحال  بچه

م  تکان  قطرهکردیم  هیگر  داد،یهوا  کوچکش    ی کوچک  یها.  چشمان  از 

آن    دانست ی. خدا مدندیلغزیم  دشیسف  یهاگونه  یو رو  شدندیم  یجار

 اند!کرده  دنیدل کوچکش از چه ناراحت شده که چشمانش شروع به بار

که به خاطر    یلرزان  ی صدا  با  کرد،یکه متعجب به بچه نگاه م  یدرحال  یاشل

 :بود، گفت  هیگر

 ؟ یتو... تو کالرا هست _

خبر مرگ ملکه   یوقت   ی پادشاه و ملکه. حت  ی بود؛ بچه   دهیبه کالرا شن   راجع

تمام ا  نیسرزم  یدر  درمورد  مدام  مردم  بود،  شده  حرف   نیزبانزد 

بزرگ    یبچه  کیکه    زدندیم مادر  بدون  است  قرار  چگونه  ماهه  چند 

ها شده بود و  کالرا، موضوع تمام صحبت  یمادر در زندگ یخال یشود؟ جا

غم نداشتن    زی چون خودش ناراحت شده بودند. او خودش ن  ی ادیز  یعده
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  یقیعم  یکه نبود مادر چه حفره  دانست ی. مدانستیخانواده و مادر را م

را ناقص سازد؛ چرا که همه    اتید و زندگکن   جاد یدر قلب ا  توانستیم

  ی ! آن لبخندیباز هم لذت داشتن مادر را ندار  ،یرا هم داشته باش  زیچ

لبانت م  ترا که مادر را که دلت را گرم   ی! آن محبتیندار  نشاند،یبه 

  ی نداشتن ها؛ آن هم زمان  نی! و چه بد است کنار آمدن با ایندار  کند،یم

 . یخوریکه حسرت داشتن را م

را پاک کرد. نگاهش را به سمت   شیهاگونه  یاشک خشک شده رو  یاشل

اش کرده بود،  که بغض خفه   ی. درحالستیکالرا چرخاند و صورتش را نگر

شده    دیچرا بغضش تشد  دانستیلبش نشاند. نم   یرو   یفیخف  یلبخند

 هم نبود.  نیغمگ ی بود. حت

برابر شکستن بغضش مقاومت کرد و دستش را به    سفت  و سخت در 

راه متوقف    مهیبرد. دستش در ن   کرد،یم  هیکه هنوز گر  ییسمت کالرا

وارد اتاق شود. سرش    یکه ناگهان کس   دیترسی. مدی ترسیم  یشد. کم

اتاق درست بود؟ اگر    نیرا چرخاند و به در اتاق نگاه کرد. بودن او در ا

 چه؟ دیای ب یسدرست نباشد و ک

نفس حبس شده    یرا از فکر خارج کرد. اشل  یکالرا اشل  یهیگر  یصدا

داد و به سمت کالرا خم شد. او را در آغوش    رونیرا آرام ب  اشنهیدر س

او را بغل کرده بود و در    طورنیتخت بلندش کرد. هم  یگرفت و از رو

بچه چه    کی  یهی توقف گر  ی برا  دانست ی. راستش، نمرفت یاتاق راه م

 زهایچ  نیراجع به ا  یزیبچه بود! چ  کی  زیکرد. باالخره او خود ن  دیکار با
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بهتر    دیکند. شا  هیگر  طورنیکالرا هم  خواستیدلش نم  ی ول  دانست،ینم

 را خبر کند.  یبگذارد و کس جانیباشد او را ا

. سرش  کندینم  هیگر  گریافکار بود که ناگهان متوجه شد کالرا د  نیهم  در

  دیچرخاند تا نگاهش کند و مطمئن شود که حالش خوب است. د  یرا کم

درحال و  بسته  را  چشمانش  رو  یکه  سرش  است،    ی اشل  یشانه  ی که 

 زد.  ی . لبخنددهیخواب

  یرا جمع کرده و رفته بود. آن حس خفگ  لشیبار و بند  ز ین  یاشل  بغض

کردن، همه    هیبه گر  ازشین  دیاش و حس شد  یکالفگ  ،یدر وجود اشل

موضوع    نیکدام نمانده بود. ا  چیاز ه  یرفته بودند و اثر  نیاز ب  کبارهی

حال، خوشحال بود که احساسات بدش    نیدرع  یول  آمدیم  ب یعج  شیبرا

راحت احساس  و  بودند  راحتکردیم  یرفته  همان  دلش    یا  ی.  که  را 

زد و کالرا را به سمت    ی اکنون به دست آورده بود. لبخند  خواست،یم

تا بخوابد.    دیکش  شیتختش گذاشت و پتو را رو  یختش برد. او را روت

 نکند. هی نشود و گر داریبود دوباره ب دواریام

 . ریشب بخ -

  زیرفت. دل او ن  رونیرا گفت و به سمت ب  نیا  ،یو دلگرم  نیریلحن ش  با

کجا بخوابد. اگر بتواند    دیبا  دانست ی. هر چند هنوز نمخواست یخواب م

 .داد یخوابش را نشان م ی به او جا زیکند، ل دایرا پ  زیل

در    ی در چسباند تا موقع باز کردن در، صدا  ی  رهیخود را به دستگ  یاشل

با دستان از خارج   ی به گوش نرسد. آرام و  باز کرد. قبل  را  لرزان، در 
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د، نگاه کرد.  بو  ده یتخت خواب  یشدن از اتاق، برگشت و به کالرا که رو

که چند   ست ین  یاهمان بچه   نیا  ایبود که گو  دهیسر و صدا خواب  یچنان ب

  ی. اکنون آرام و خوشحال بود؛ درست مانند اشلکردیم   هیگر  شیلحظه پ 

 بود.   افتهیآرام و قرار  قرارش،یکه قلب ب

از اتاق خارج شد. بعد از   عیلبش را به دندان گرفت و سر  یگوشه  یاشل

جا را  آن  عیسر و صدا در را بست و سر  ی طور باتاق، همان  خارج شدن از

  ی روز ل*ع*ن*ت*   نیو تمام کردن ا  دنیترک کرد. اکنون دلش فقط خواب

فکر کند. ذهنش مانند آرامش بعد    ی زیبه چ  خواست ی. نم خواست یرا م

همه   افتد،یطوفان اتفاق م  یطور که وقت. درست همانماندیم  فاناز طو

م فرو  آشوب  در  م  بردیرا  داغون  را  جا  همه  وقت  کند؛یو  تمام    یاما 

خسته    ز ی. اکنون ذهن او نشوندیهمه خوشحال و سپاس گذار م  شود،یم

 اش بود.  یو خوشحال به خاطر آرامش کنون شیاز آشوب چند لحظه پ 

 کند. دا یرا پ  ز یو به آشپزخانه رفت تا ل  د یکش یهوف یاشل

 گر یکدیو کالرا به خاطر    یکه قلب اشل  دیکس نفهم  چی آن شب ه  کن،یل  و

ه  قراریب کردند.  پا  به  آشوب  و  نفهم  چیشدند  اشک   دیکس  علت  که 

تمام    یآشوب، زمان  نیبود و ا  یگریپشت چشم هر کدامشان، به خاطر د

 کرد!  یشد که نگاهشان به هم تلق

 *** 

.  کردیم  یرا ط  ریو مس  گذاشت یها را پشت سر مدوان دوان پله   یاشل

قبل از    خواست یبه سمت اتاق کالرا برود. م  خواست یعجله داشت و م
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بار هم شده بتواند    ک ی  ی کارش را در آشپزخانه شروع کند، برا  کهنیا

بب  را  به نوعندیکالرا  م  ،ی.  م  کرد یحس  او را سرحال    تواندیفقط کالرا 

عجیب شوق  و  شور  اق  دنید  ی برا   یکند.  همرنگ  چشمان    وسشان یآن 

کالرا را   دنیلبش نشست. نگاه مشتاقش انتظار د  یرو   ی داشت. لبخند

 .دیکشیم

  د یدوان دوان به سمت اتاق رفت که د  د،یباألخره به اتاقش رس  یوقت

  ک یشد. کالرا در بغل    رهیو به داخل خ  ستاد یدر باز بود. در چارچوب در ا

 . کردیگاه مبود و ن ستادهیا د،یبگو یزیچ کهنیبدون ا یبود. اشل مهیند

  ندی کالرا را بب   توانست یبه داخل برود؟ م  توانستیم  مهیند  نیوجود ا  با

کم باز  ی و  او  شا  ایکند    یبا  بزند؟  ا  مهیند  دیحرف  او  را    نیبه  اجازه 

چه کار کند. راهش را برگردد و برود    دانستی. نمدیکش   ی . هوفدادینم

  الح  ی آن همه هم شور و شوق داشت ول  ند؟ی که بماند تا کالرا را بب   ای

 چه کند. دانست ینم

سرش را به قصد نگاه کردن به اطراف چرخاند. چشمش به پسر    مهیند

. از حالت  کردیرا نگاه م   نیبود و زم  ستاده یخورد که مقابل در ا  یابچه 

  رفت،ینجار محدس زد که داشت با افکار خود کل   شدیچهره و حرکاتش م 

شت که در آن دو دل  را دا  یچه؟ مگر قصد انجام چه کار  یاما کلنجار برا

کرد توجه پسرک    ی سع  یکنجکاو   یزد و با صدا   یلبخند  مهیبود؟ ند  دهش

 را جلب کند. 

 داخل؟  یا ینم -
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  ی تعجب کرد و سرش را باال آورد. نگاه  مهیحرف ند  نی ا  دن یاز شن   یاشل

 شده بودند، انداخت. رهیبه او خ اهشیکه چشمان س مهیبه ند

از او    مهیحاال که ند  ی نه، ول  ا ی  دادیکار درست را انجام م  دانست ینم

به   یوجود نداشته باشد. اشل  یاینگران  دیخواست داخل شود، پس شا

 . ستادیمقابل کالرا ا  یتخت نشاند و اشل  یکالرا را رو  مهیداخل رفت. ند

  ی زیاش چه چبچگانه  یها علت خنده  دانستینم  یو کس  دیخندیم  کالرا

 لبخند زد. زین یهستند. ناخودآگاه اشل

کرد و کنار کالرا    یاپسرک به کالرا، تک خنده یرهینگاه خ  دنیبا د  مهیند

 تخت نشست.  یرو

 ؟ی. تازه اومددمت یقصر ند یتا حاال تو -

ند  یاشل به  و  چرخاند  را  بودن    مهیسرش  معذب  احساس  کرد.  نگاه 

  ی چگونه رفتار کند. دستانش را مشت کرد و سر  دانست یو نم   کردیم

 حرفش تکان داد.  دییتا یبه معنا

 درسته؟ ، یدیقبالً کالرا رو د  ادیبه نظر م یول -

طور  یسوال  برخالف لحنش  حرفش،  گو  ی بودن  که    خودش   ایبود 

از زبان    خواست یحال م  نیبا ا  یول  دهیکالرا را قبالً د  یاشل  دانست یم

 بشنود.  یاشل

 .دمشی د روزیآره، آه، د _
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حوصلش سر    ادیبه نظر م  م؟ یکن  یهر دو با کالرا باز   یمون یم  جانیپس ا  -

 رفته باشه. 

بتواند در قصر احساس    یکند که اشل  یکار  خواست یحرف، م   نیزدن ا  با

 جا نیحدس زد که به خاطر کار کردن به ا  د،یاو را د  یکند. وقت   یراحت

  شیشده برا  جادیا  ط یشرا  دانست یآمده باشد و با توجه به سن کمش، م

موضوع    نیا  قیاز طر   خواست یم  د،ی دیاو به کالرا را م  یسخت بود. عالقه

 به قصر عادت کند.   یکند که اشل یارک

آمد    دیپد  یدر وجود اشل  مهیند  شنهادیپ   دنیاز شن   ی ق خاصو شو  شور

لبش نشست و به    یرو   یقیگرد شدند. لبخند عم  جانیو چشمانش از ه

 برگشت.  مهیسمت ند

 نداره؟ یاشکال تونم؟ یم یجد -

سرش را   مهیآورد. ند  مهیبه لبان ند  یاتک خنده  ،یخوشحال اشل  یصدا

طرف اشل  نیبه  به  تا  داد  ه  دی بگو  یتکان  بدستین  یمشکل  چیکه   نی. 

 کردن با کالرا پرداخت.  یرا به باز ی مدت یاشل ب یترت

  ن یا  یو بانمک  ییبایز  ینبود، ول  شیساله ب  کی  یبچه   کیکالرا    کهنیا  با

  یدلگرم  کیهم که سخت به دنبال    ی. اشلنشستیم   یبچه، به دل اشل

 را تحمل کند.   سخت قصر طیتا بتواند شرا گشت یم
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پرستار   د،یکه در کنار کالرا د  یامهیآن ند  دیفهم  یمرور زمان، اشل   به

چند روز پس از فوت ملکه، با   اینام داشت. مار  ایکالرا بود و مار  یشخص

 پادشاه به قصر آمده بود.   میدستور مستق

ها قبل از خواب  شدن از خواب و شب   داریها بعد از بصبح  یروز اشل  هر

  دایبه کالرا پ   یخاص   ی . وابستگکردیم  یو با او باز  رفت یکالرا م  دنیبه د

د و  بود  م  دن یکرده  موجب  ن  شدیاو  باشد.   زیخودش  سرحال  و  شاد 

به    ی برا  ی ازهیها، انگآغاز روزش داشت و شب   یبرا  ی ازهیها، انگصبح

 رساندن شب. انیپا

د  ایمار که  اشل  د یهم  راحت   ینگهدار  ،یبا کمک  کالرا  ماز  به    شد،یتر 

 ن یاز ا  زیکالرکسون را ن  ی. حتندیو کالرا را بب   دیایاجازه داد که ب  یاشل

آن پسر    کهنیا  دن یموضوع با خبر کرد. هر چند کالرکسون ابتدا از شن 

ن  ی دزد همباز   ی راض  ام یلیاما به اصرار و  امد؛یدخترش شده، خوشش 

 نزد.  یو حرف دش

سپر  روزها هم  سر  کار  شدندیم  یپشت  تنها  اشل  یو  قصر    یکه  در 

ب  زیتم  کرد،یم   یبرا   وهیو م  یدنیآشپزخانه، بردن نوش  ی  وقفهیکردن 

روزها    ی بود. بعض  ل یقب   نیاز ا  ییها و کارها  مهیافراد قصر، کمک به ند

  دا یاستراحت پ  ی برا ی اوقات فراغت یو اشل دیرسیکارشان به حداقل م

ن  یبعض   یول  رد،کیم تا  که  بود  م  مهیروزها  کار  جمله   کرد؛یشب  از 

  ی حمله  یوقت  ل،ی. اواشدی به قصر حمله م  ایو    آمدیکه مهمان م  ییروزها

سرزم پادشاهان  اغلب  که  را؛  پادشاه  بودند،    گرید  یها  نیدشمنان 
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و از ترس   گرفت یوحشت و ترس سر تا سر وجودش را در بر م  د،یدیم

ها  . آن موقعکردیرا گم م  شیدست و پا  ماند،یم  دهزن  ای  ردیمیم  کهنیا

صورت    یاحمله  یاما اکنون، وقت   دادندیم  یاو را دلدار  ایمار  ی و گاه  زیل

  رفتیقصر م  ریز  یبدون دستپاچه شدن با عجله به پناهگاه ها  گرفت،یم

 .ماندیجا ما تمام شدن حمله آنو ت

آن روز    یبه قصر آمد، تا االن که دو سال از رو   امیلیکه همراه و  ی روز  از

نگذاشته بود. فقط    نیرا به داخل سرزم  شیبار هم پا  کی  یحت  گذرد،یم

ح  توانست یم و    اطیبه  د  ییجاها  ایقصر  بر  و  برود.    یوارهایدور  قصر 

که عادت داشت هر    ییهاها و محله و کوچه  نیداخل سرزم  ی دلش برا

 کند، تنگ شده بود.  یجا سپرروزش را آن

شد.  بود، بلند    دهیدراز کش  شانیکه رو  ییهاچمن  یو از رو  دیکش  یهوف

م  یابر آسمان کالفه اش  تقرکرد یبودن  کم   با ی.  بود.  بعد    یعصر شده 

بود؛    غروب کرده  ایاالن هم گو  نی هر. چند هم  کرد؛یغروب م  دیخورش

 . دادندیشدن نم دهید یاجازه دیآن همه ابر در آسمان به خورش رایز

م   یدرحال قصر  سمت  به  ح  رفت،یکه  درختان  مقدار   اط یبه  کرد.  نگاه 

مانده بود.    یها باقزشت از آن  یاشده و چهره  ختهیر  شان یاز موها  یادیز

و روز به روز هوا سردتر    دهی)همون فصل زمستان( رس  موناسیفصل ش

گرم بود و در    ینیسرزم  نیببارد. مرک  یهرچند که قرار نبود برف   شد؛یم

  یخبر   گری. دنی هم  گرفتیبه خود م  یسرد   یفقط هوا   موناس یفصل ش

 از برف نبود. 
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مال   یاشل به هم  گرم شدن  را جهت  به سرعت    دیدستانش سردش  و 

قص  شیهاقدم سمت  به  داشت  شد.  قصر  وارد  مافزود.  که   رفتیر 

تند از کنارش رد    ی هاو با قدم  یگریپس از د  یکیها    مهیمتوجه شد ند

  ی ابروها   یعجله داشتند. اخم  یهمگ  دیرسی. به نظر مروند یو م  شوندیم

شد. چه شده که همه   یافکار کنجکاو  ریدرگ  ذهنشداد و    نت یرا ز  یاشل

 افتاده؟ ی عجله داشتند؟ اتفاق گونهنیا

نگاه   شدند،یکه با عجله از مقابلش رد م  ییها  مهیو به ند  ستادیا  یاشل

 گفت: آمد،یکه داشت م  یا مهیبفهمد چه شده.خطاب به ند  دیکرد. با

 شده؟  یزیچ -

 شد. رهیخ یمتعجب به اشل مهیند

 ؟ یخبر ندار -

  ی اشل  یو کالفگ  شتر یچنان متعجب و پر شور بود که باعث تعجب ب  لحنش

با چ   دیشد.  چه  اخبر    یزیاز  و  ندارد؟  که  باشد  داشت   کهنیداشته 

م  "شده؟  یزیچ"  دیپرسیم چه   گریکه خبر نداشت. د  دادیخود نشان 

 تکان داد.  نیبه پرسش دوباره بود؟ سرش را به طرف ازین

عم  مهیند صدا   یقیلبخند  با  و  ه  ییرسا  ی زد  به  آغشته  و    جانی که 

 بود، گفت:  یخوشحال

 کالرا شروع کرده به حرف زدن. گهیم ایمار -
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به او وارد شده که هنوز    یبزرگ  جانیه  دادینشان م  یمتعجب اشل  لحن

 هضمش کند.  توانست ینم

 ! ؟یچ -

توجهش به موضوع جلب شده بود. چشمانش از تعجب گرد شدند.   اکنون

چه که کالرا شروع   ی عن یخبر را بفهمد.    نیا  یداشت تا معن  ازیچند لحظه ن

 زدن؟!  کرده به حرف

لبش، رفته    یرو  فیشد بود و لبخند خف  رهیخ  مهیند  یبه چهره  طورنیهم

عم ه  شدیم  ترقیرفته  خوشحال  جانیو  دارو   یو  وجودش    ییچون  به 

  شیکه صدا  یطور  دن؛ی. قلبش شروع کرد به تند تند تپشدیم  قیتزر

 .دیرسیم زیبه گوشش ن

را در تعجب   مهیکه آن ند  یاز جا کنده شد و با سرعت  کباره ی  ایگو  یاشل

چنان    د؛یخندیو م  زدی. نفس نفس مدیفرو برد، به سمت اتاق کالرا دو

آدم بود. دستانش را مشت کرده بود    نی خوشحال تر  ایکه گو  دیخندیم

  ی برا  خواست ی. مند یکالرا را ب  خواست یدلش م   صبرانهیو ب   دیدویو م

 زدنش را بشنود. حرف یبار صدا  نیلاو

اتاق    یدر ورود  مهیحدود هفت هشت نفر ند  دید  د،یاتاق کالرا که رس   به

ب  ستاده یا از  عجله  با  خوشحالآن  نیبودند.  شدت  از  شد.  رد  در    یها 

تخت نشسته بود، رساند.   ی. خود را به کالرا که رودیگنجیپوست خود نم 

کند که کالرا    یداشت کار   یسع  دیرسیمقابلش بود و به نظر م  زین  ایمار

 حرف بزند.  وبارهد
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 ؟ یگفت یدوباره بگو. دوباره بگو چ زم،یکالرا، عز -

  ی کس  نیبعد از پادشاه، اول  ایحد و اندازه نداشت. مار  شیصدا  یخوشحال

خورد، به او اشاره کرد    ی چشمش به اشل  ی بود. وقت  ک یبود به کالرا نزد

رفت و کنار تخت، مقابل کالرا   ترکیبا عجله نزد  ی. اشلدیایب  ترک یکه نزد

 . ستادیا ایو مار

اشل  ایمار مار  یبه  چشمان  کرد.  خاص  اینگاه  شوق  و  و    یشور  داشتند 

 بود.  دهیعروسک خر شیکه مادرش برا ماندیم یامانند بچه شیصدا

کوچولومون شروع کرد به حرف زدن؟! بهش    نیا  شهیباورت م  یاشل  -

 . یبعد من گفت باد  دمید  هویمن حوصلم سر رفته.    م،یکن   یگفتم کالرا باز

نشست. آخر    یابروان اشل  ی رو  اوردن،ی و سر در ن  دنی نفهم  ی از رو  یاخم

به    ی . سرش را کمدیرا نفمه  شینامفهوم آمد و معنا   شیبرا  ایحرف مار

 کرد.  ل یمتما ایسمت مار

 ! ؟ی باد -

اشل  یصدا و    یمتعجب  بود  سؤالش  جواب  دنبال  به  کنجکاوانه  که 

طور که شد. همان  ایمار  یچه گفته، باعث خنده  ایبفهمد مار  خواست یم

 گفت: د،یخندیم

 .گهید یهمون باز -

از او چشم    خواست یکرد و به کالرا نگاه کرد. دلش نم   یا تک خنده  یاشل

خبر عمرش   نیخبر که کالرا شروع کرده به حرف زدن، بهتر  نیبردارد. ا
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که کم کم    دندیکش یبود. اکنون کالرا سه سالش بود. همه انتظارش را م

 خودش هم دوازده ساله شده بود.  یشروع کند به حرف زدن. اشل

  ان ی گرم و کوچک کالرا را که مانند پنبه نرم بودند، در م  ی هادست   یاشل

 گفت:  یوبه کالرا با لحن بچگانه ادستان سردش گرفت و ر

 ؟ یزنیحرف م یدار گهیکالرا، پس د -

 .دیدوباره خند سپس

 .یبگو اشل  ،یکالرا، بگو اشل -

کنجکاو بود بداند    یلیحرف زدنش را بشنود. خ  یصدا  خواستیم  دلش

  رد،یبگ  اد یحرف زدن را کامل    کهنی . فکر اشودیحرف زدن کالرا چگونه م

به بعد با کالرا حرف زند و    نیاز ا  کهنی. فکر اآوردیرا به وجد م   یاشل

ن بدهد، خوشحال  زیکالرا  را  ا  یا  یجوابش  که   کردیم  جادی در وجودش 

 نبود.   جادشیقادر به ا زی چ چیچ کس و هیه

 بگو.  ،ی. اش... ل یکالرا بگو اشل -

از هر    شی اسمش از زبان کالرا را ب  دنیشن   ا یبود که گو  ی طور  شیصدا

با  خواست یم  یزیچ م  دیو حتماً  اآوردیبه دستش  بود.    طورنی! و قطعا 

بود که قلبش در حال    ی زیاسمش را از زبان کالرا بشنود، تنها چ  کهنیا

 . خواست یحاضر م

اش برسد، پادشاه وارد اتاق  به خواسته   یاشل  کهنی قبل از ا  متأسفانه

ند کش  مهیشد.  کنار  شدند،  پادشاه  ورود  متوجه  که  همگ  دندیها    ی و 
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  ده یشن   ا یاز مار  ام یلیو و  ام یلیخبر را از و  نیکردند. کالرکسون ا  میظتع

را   یزیکالرا شروع کرده به حرف زدن، هر چ دیبود و همان لحظه که فهم

رو بود،  گرفته  دستش  در  ذکرش    نیزم  یکه  و  فکر  تنها  و  کرد  رها 

با تمام وجود م دخترش    شی پ   خواست یرساندن خود به دخترش شد. 

خوشحالدیایب لبخند  کالرکسون  و    ی.  پر شور  نگاه  با  و  داشت  به ل*ب 

بار اتاق را از نظر گذارند که دختر کوچکش    کیکالرا،    دنیشوقش جهت د

 چ یه تا به حال هک  دیتپیچنان م  جانی. قلبش از شدت هدیتخت د  یرا رو

  ی روزیپ   نیجنگ ها و موفق تر  نیدر سخت تر  ی بود. حت  دهیگونه نتپآن

 ن یبار ا  کیشدت بتپد. تا به حال فقط    نیبود قلبش به ا  دهیند  زیها ن

را تجربه کرده بود و بس. اکنون دوباره تجربه   جانیو ه  یخوشحال  زانیم

  اریآن هم به خاطر حرف زدن دخترش، بس  ها؛ت حس بعد از مد  نیکردن ا

 .کردیخوشحالش م

پادشاه    دنیبا د  ا یخود را با دو سه قدم به کالرا رساند. مار  کالرکسون

متوجه  یاشل یول د،یکنان کنار کش میتخت بلند شد و تعظ یاز رو عیسر

کالرکسون نشده بود و سرش گرم کالرا و شور و شوق درونش  ورود  

 بود. 

م  کالرکسون را در آغوش    ترع یهر چه سر  خواستیکه دلش  دخترش 

افتاد.    نیزم  یرو  یرا به کنار هل داد و اشل  یدست اشل  کیبا    رد،یبگ

 گفت: نیدر همان ح

 برو کنار.  ،یاشل -
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و به خاطر افتادن و    بود  دهیترس  ی ناگهان   یضربه   نیکه به خاطر ا  یاشل

زم به  آرنجش  محکم  بود،    نیبرخورد  گرفته  درد  آرنجش  اتاق،  سفت 

بلند شد و   نیزم  یاز رو  ایشد. به کمک مار  دهیلبانش ماس  یلبخند از رو

پادشاه و کالرا فاصله   یقدرچند قدم عقب رفت؛ آن از  عقب که کامالً 

 گرفت. 

گذاشت و به کالرا    کرد،یدرد م  یآرنجش که هنوز اندک  یرا رو  دستش

 ل*ب نداشت. یآن لبخند خوشحالش را رو  گری نگاه کرد. اکنون د

 با نشاط و خشنود کالرکسون، لبخند را بر ل*ب همه نشاند.  یصدا

 به حرف زدن. یکه باألخره شروع کرد شهیکالرا، باورم نم ی وا -

روز تولد کالرا خوشحال بود. آن    یکوچکش را بغل کرد. به اندازه  دختر

آدم بود و اکنون    نیو قدرتمندتر  نی ترخوشبخت   کردیروز هم احساس م 

م  نیهم  زین احساس  آمده.  سراغش  به  دوباره  دختر    کردیاحساس 

 کوچکش دوباره متولد شده.

 ها گفت:  مهیتخت گذاشت و خطاب به ند یرا رو کالرا

 نوسی. به لرد مدیبپز  نایا  ین یریش  دیبه تدارکات. بر   دیفوراً شروع کن   -

 . شم یپ ادیکه ب نیهم خبر بد

  ی گریپس از د یکیتکان دادند و   یاطاعت سر  یبه معنا  یها همگ  مهیند

اشل فقط  اکنون  کردند.  ترک  را  مار  یاتاق  حضور    ا یو  پادشاه  کنار  در 

 داشتند. 
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.  ست یدخترش را نگر  یبایسر کالرا را نوازش کرد و چشمان ز  کالرکسون

 بودند. ای . چشمانش مانند چشمان سوفدیدر دل کش یآه

م  در آرزو  ن  یا   کردیدل  م  ز یکاش همسرش  و حرف زدن    بودیامروز 

م را  ندی دیدخترش  او  کاش  ا  زی.  و    شدیم  کیشر  یخوشحال  نیدر 

  ی کاش با نبودش، جا  یا  .گذاشت یتنها نم  یروز  نیکالرکسون را در چن 

را در وجود    یحس دلتنگ  نیو ا  دی کشیبه رخ نم  گونهنیاش را ا  یخال

  ا یکه چقدر از نبود سوف  کردینم  یکرد. به او تداع یکالرکسون زنده نم

 است. نیاندوهگ

افکار را از سرش    نیباز و بسته کرد تا ا  هیچند ثان  یرا برا   چشمانش

بود، او    جانیا  ا یشود. اگر سوف  نی غمگ  ی روز  نیدر چن   دیکند. نبا  رونیب

 زد و روبه دخترش گفت: ی . لبخندخواست یرا م نیهم زین

 کالرا، دخترم، بگو بابا. بگو با.... با.  -

داد و بدون سر و صدا از    رون یرا ب  اش نهینفس حبس شده در س  یاشل

  یف کا  نیو ا  ندی کالرا را بب   یروز  نی اتاق خارج شد. حداقل توانست در چن 

انداخته بود و به سمت آشپزخانه   نیی طور که سرش را پاهمان  یبود. اشل

کالرا به طور کامل    ی که به زود  کردیفکر م  نیلبخند زد. به ا  رفت،یم

را    حرف مردیگیم  اد ی زدن  دلش  سر  خواست ی.  چه  هر  روز   تر عیآن 

 برسد.

رو  کالرکسون دخترش  مار  ی کنار  اکنون  بود.  نشسته  و    ایتخت  رفته 

 کالرکسون را با کالرا تنها گذاشته بود.
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 دهد.  ادیرا به کالرا  "بابا" یهمچنان در تالش بود تا کلمه  کالرکسون

 با... با، بابا.  -

بودند،    شیهاانگشت   رهیو چشمانش خ  کردیم  یکه با دستانش باز  کالرا

زمان را    یناگهان  انتظارش  کالرکسون  با صداکه  و    نیدلنش  ینداشت، 

 : گفت  ینازک

 بابّا )بابا(  -

شده    داریفراوان در چشمان کالرکسون پد  یخوشحال  ی از رو  یدرخشش

از    باتر یز  یزیبار دخترش به او پدر گفت و چه چ  نیاول  یبود. باألخره برا 

 است؟ نیا

  ن یا  کردیگاه فکر نم  چیخم شد و کالرا را در آغوش گرفت. ه  کالرکسون

دخترش بود    یبا یز  ی صدا  نیباشد. البته ا  با یو ز  نیدلنش   قدرنیکلمه ا

  ی رو   کردیقدر خوشحال بود که احساس م. آنکردیم  بایکلمه را ز  نیکه ا

 .کند یابرها پرواز م

که    امیلیها، وارد راهرو شد. لرد وبعد از پشت سر گذاشتن پله  یاشل

او که وارد راهرو    دنیگشته بود، با د  یقصر را به دنبال اشل  یهمه جا

 شد، به سمتش رفت. 

 فقط گفت:  ،یگریگفتن حرف د بدون

 . ا یدنبالم ب -
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تعجب    یاز رو  یرفت. اشل  رونیاز کنارش رد شد و از راهرو ب  سپس

و به دنبال    دیکش  یبود. هوف   اوردهیسر در ن  یزیچند بار پلک زد. از چ

 شدند. ام یلیوارد اتاق ورفت. بعد از عبور از چند طبقه،  امیلیو

ا  امیلیو  یبرا  ی دنیقبالً هم موقع آوردن نوش  یاشل آمده بود.    جانی به 

  یچوب   زیم  کیرنگ،    یا قهوه  یتخت دو نفره  ک یاتاق او کوچک بود. تنها  

داده بود. در کنار تخت، در    یرا در خود جا  یکمد چوب  کیجهت کار و  

شده   نیمز  ییها یتوسط نقاش  وارهایرنگ بالکن وجود داشت و د  یا قهوه

 . ودندب

اتاق کوچک   نی حال چن  نیمشاور اول پادشاه بود، اما با ا امیلیو کهنیا با

بار    یکه وقت  ی. درحالآمدیم  ب یعج  یاشل  یبرا  نیداشت؛ هم  یاو ساده

در    مانند اتاق پادشاه   ی شود، اتاق  ام یلیوارد اتاق و  خواستیاول که م

 نظر داشت. 

مهر و موم شده   ینامه   کی  زشیم  ی رفت و از رو  زشیبه سمت م  امیلیو

پارچه   یسهیک  کیو   اشل  یاکوچک  دست  صدا  یبه  ک  ییداد.   سه یکه 

 سکه است.  یکه حاو داد ینشان م کرد،یم جادیا

 انداخت.  امیلیو سپس و سهیبه نامه و ک ینگاه یاشل

 کار کنم؟  ی چ هانیبا ا دیبا -

  شد یبهتر م  یلی خ  ،ی. از نظر اشلکردندیاو را متعجب م  امیلیحرکات و  نیا

  کند یعمل م  شهیدهد و سپس عمل کند، اما او هم   حیاول توض   امیلیاگر و
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توض ا  یعن ی.  دهدیم   حیو سپس  طول  سال  نیدر  اشل  یدو    ده، ید  یکه 

 بود و هنوز هم هست.  طورنیا شهیهم

 یشیبه بعد م نی. از ایکن یآشپزخونه کار نم یتو گهی به بعد د نیاز ا -

 من، باشه پسر جون؟  یشخص اریدست

نم  یبود، فقط سر  دهینفهم  ز یچ  چیکه ه  یاشل چرا    دانست یتکان داد. 

باشد؟ چرا    امیل یو  ی شخص  اریدست  دیدادند. چرا با  رییناگهان کارش را تغ

! یبزرگ تر از اشل  یکار انتخاب نکرده؟ مثالً کس   نیا  ی را برا  گرید  یکس

 چرا او؟ 

  امیلیو  یشخص  ار یخوشحال شده بود. چون دست  ر،ییتغ  نیبه خاطر ا  البته

مجبور نبود    گرید  کهنیتر از کار کردن در آشپزخانه بود و ابودن آسان

اما    کرد؛یها باشد، او را خوشحال مکردن ظرف  زیشب مشغول تم  مهیتا ن

کرد و اصالً چه   ارش یاو را دست  ام یلیسردرگم بود که چرا و  هنوز هم 

از   یکیگرفت حداقل جواب    میتصم  یقرار بود از او بخواهد؟ اشل  یزیچ

 کند.  دایرا پ  شیهاسؤال

 ن؟ یکرد ارتونیمن رو دست یناگهان قدرنیچرا ا -

نبود؛    یزد. چنان هم ناگهان   یبه دور از چشم اشل  یپوزخند آرام   امیلیو

ا  چرا که از همان روز اول  که    یرا داشت. از همان روز   میتصم   نیاو 

  ی بکند؛ برا  ارشیگرفت او را دست  می تصم  د،یرا در مقابل پادشاه د  یاشل

  ی برا  ی همه مدت فقط منتظر زمان مناسب   نیاو را به قصر آورد. ا  نیهم

  ل یتکم  دیشروع کارش، پنجاه سال با  یکردن هدفش بود. البته برا  شااف
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  توانستی. حال مدیپنجاه سال به اتمام رس نیبود که ا شب یو د شدیم

 کند.  افت یدر  یمثبت جی؛ البته اگر نتا را شروع کند قاتشیتحق

و    یسر مرموز  لبخند  آن  خارج شوند.  از ذهنش  افکارش  تا  داد  تکان 

نگاه   یرد و به اشلآو  نییلبش پاک شد. سرش را پا  یاش از رو  یطانیش

 کرد.

دنبال    - من  کن   یلیخ  زیچ  هیچون  بهم کمک  تو قراره  و    ی مهم هستم 

 کنم.  داشیپ 

کامالً   ی رد شد و به سمت در اتاق رفت. اشل یرا گفت و از کنار اشل نیا

را بفهمد و    هیکل قض  خواست یکنجکاو شده بود. م  نیسردرگم و همچن 

کمک کند؟   امیلیقرار بود بکند. چگونه قرار بود به و   یچهکار  قاًیبداند دق

 از دست او ساخته بود؟ یآخر چه کمک

 گفت: د،یچرخیم ام یلیکه به سمت و طورهمان

کارهاش    یو تو   نیکنار پادشاه باش  دیاصالً مگه شما االن نبا  ؟ یدنبال چ  -

 ن؟ یبهش کمک کن 

که مثالً    ی رداز م  الشیخیب  یچشمانش را در حدقه چرخاند. صدا  امیلیو

 .آمدیم دیمشاور پادشاه بود، بع

کارهاش رو انجام بده، تو نگران    ییبه تنها  تونهیپسر جان، پادشاه م  -

 نباش. 
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باشد؟    یمرد  نی چن  اریدست  دینشست. چرا با  یاشل  ی ابروها   ی رو  یاخم

مردم انتظار داشت    یو از بقیه  بردیخود به سر م  یایکه فقط در دن  یمرد

هنوز که هنوزه دنبال    یچون و چرا دستوراتش را انجام دهند. اشل  یب

  ست، یچ  دانستیرا که نم  ی کار  خواست یبود. او نم  شیهاجواب سؤال

 . هدانجام د

د  امیلیو سر    می تصم  پرسد،ینم   ی سؤال  گرید  یاشل  د یکه  برود  گرفت 

 اصل مطلب. 

رصاده )ستاره شناس(.    هستش؛  س یفرنس  ادیلیبه اسم ا  یمرد  هی  -

.  ششی ها رو بده بهش و بگو که من تو رو فرستادم پ نامه و سکه   نیا

بهت   برا  یانامه  هیقراره  رو  اون  ب  ی بده،  تو اریمن  خونش  )...(    ی. 

 هستش. 

 برم؟ نیداخل سرزم  تونمیم  یعن ی -

که باألخره نشست. از این  یلبان اشل  یرو   یتکان داد. لبخند  یسر  امیلیو

 نیداخل سرزم  یرود، خوشحال بود. دلش برا   رونیاز قصر ب  توانستیم

 از افراد قصر، تنگ شده بود.  ریبه غ ی مردم دنیو د

 یاشل  کهنیباز کرد و قبل از ا  شیدر را برا  امیلیسمت در رفت. و  به

 گوشزد کرد:  یبه اشل ،یایآرام و فوق العاده جد یبرود، با صدا

 ؟ یدیکس نفهمه، فهم چیه -
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با    رونیب   امیلیتکان داد و از اتاق و  میتفه  یبه معنا  یسر  یاشل رفت. 

تر از قصر خارج شود.  هرچه سریع   خواست ی. مکردیم   یرا ط  ریعجله مس

از جنگل تا داخل   یعنیراه،  یبعد از خروج از قصر و عبور از دروازه، باق

 کرد.  یرا دوان دوان ط  نیسرزم

تند و نامنظم شده بودند. ضربان قلبش از هر زمان   شیهانفس  تمیر

جنگل و    یچاله چوله ها  یاز رو   دنیو پر  دن ی. دودیتپ یتندتر م  یگرید

اش    یشانیپ   ینبود. ع*ر*ق از رو  یدرختان رد شدن، کار آسان  نایاز م

 .کردیم  یرا ط ریبر ل*ب مس ی با لبخند یو اشل شدیم ریسراز

ها خانه  انیدرختان خارج شد و ناگهان خود را م  انیبعد، از م  یکوتاه  مدت

بود.   دهیرس  نی. باألخره به داخل سرزم دیاز مردم د  یشلوغ  یو کوچه

رو  ستادیا  یاگوشه  را  دستانش  شد.  خم  و    شیزانوها   ی و  داد  قرار 

 انداخت.   رامونشیبه پ  ینگاه زد،یکه نفس نفس م یدرحال

دلش تنگ شده بود. مدام داخل قصر بودن حوصله سر بر و کالفه   چقدر

 کننده بود. 

پشت    واریدرد گرفته بودند. چند لحظه به د  شیپاها  دن،یخاطر دو  به

.  آوردیم  ایگفت را به    امیلیکه و  یآن مرد  یخانه  ریداد. مس  هیسرش تک

رفت و برگشتش زمان بر خواهد بود. هر    ر یبود و مس  ی ادیجا راه زتا آن

باشد،   اد یهر چقدر کارش ز  را یموضوع ناراحت نبود؛ ز  نیاز ا  یچند اشل

  یزود  نیبه ا  خواست یباشد. دلش نم  نیدر داخل سرزم  تواندیم  شتریب

 به قصر برگردد. 
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شلوارش گذاشته   ب یسکه را در ج  یسهیرا به کمرش بسته و ک  نامه

 سهی شلوارش دست برد تا از وجود نامه و ک  ب یبود. به سمت کمرش و ج

به راه   کرد،یکه به اطرافش نگاه م  یحاصل کند. سپس درحال  نانیاطم

 افتاد. 

مگر در نامه  بماند.    یمخف  دیموضوع با  نیچرا گفت ا  امیلیو  دانست ینم

نامه   توانستیکاش م   ست؟ یدنبال چ  ام یلینوشته بود؟ خود و  یزیچه چ

نم  اما  بخواند،  ا  توانستیرا  در  کند؛  باز  را  مرد    نیمهرش  آن  صورت 

 .دیبگو  امیلیکه نامه قبالً خوانده شده و ممکن بود به و فهمدیم

عم  حوصله نفس  نداشت.  تصم   دیکش  یق یدردسر  ب  م یو   الیخیگرفت 

زمانموضوع   تا  اشل  یشود.  به    یکه  هم  و  برود  قصر  به  هم  بتواند 

 . ستین یمشکل د،یایب نیسرزم

.  کردیاحساس سوزش م  شی. در گلودیکش  شیبه دور گلو  یدست  یاشل

اما به    د،یدویراه را م  دی. نبادیکش  ی بود. هوف  دنیاحتماالً به خاطر دو 

باألخره از قصر خارج شده، چنان خوشحال بود که نتوانست    کهنیخاطر ا

  ی ن یدست به دست هم دادند و چ  شیرا فروکش کند. ابروها  جانشیه

پد بود  یوسطشان  بهتر  راه  سر  شد.  و    یگرم  یدنینوش  کیدار  بخرد 

 همراه داشت.  یابنوشد. خود چند سکه 

  اده یپ  یگرم و مدت  یدنینوش  کی  دنیافکار بود که بعد از خر  نیهم  در

  ی. اطرافش را نگاه کرد. خانهدیگفته بود، رس  امیلیکه و  ی ابه خانه  ،یرو

  ک یگفته بود او    ام یلی. ونیسرزم  یهااز کوچه پس کوچه  ی کیدر    یکوچک
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است.   با  ک یرصاد  چرا  چنخانه  دیرصاد  در  شب   ییجا  نیاش    ه یباشد؟ 

 رصاد!  کی ی، تا به خانهبود تکاریجنا کی یه خان

نگذشت   یفکرها را از سرش خارج کرد. در را زد و منتظر ماند. چند  نیا

 بلند قامت در را باز کرد.  یکه مرد

  نیاز او گذشته اما با ا  یسن و سال  دادندینشان م  دشیبلند سف  یموها

  یاشنل سرمه   کیرا بافته بود و    شی مرد نبود! موها  ریپ   کی  هیحال شب 

 به مرد ماند.  رهی چند لحظه خ یرنگ بر تن داشت. اشل

  ی زیمرد تصور کرده بود، کامالً با چ  نیکه از ا  یزی. چدیچه بگو   دانست ینم

 بود.  متفاوت دند،ی دیکه چشمانش م

 بزند.  یگرفت حرف م یتصم باألخره

 د؟ یهست سیفرنس  اد یلیشما ا -

م  اش،یشانیپ   یرو  اخم حوصله  داد ینشان  با    یچندان  یکه  ندارد. 

حرف    دییتا  ی پر رنگ تر شد. به معنا  ی اخم مرد حت  ،یحرف اشل  دنیشن 

 تکان داد.  یسر ،یاشل

 . امیم امیلیاز طرف لرد و -

بارش    نیو اضطراب داشتند. اول  یاز سردرگم  ییهارگه  اشیجد  یصدا

  زیبه هرحال مضطرب بود. قبالً ن  یول   داد،یانجام م  یکار   نینبود که چن 

موضوع    نیا  کهنیکرده بود اما حال به خاطر ا  یپول، نامه رسان  یدر ازا

م  یمخف  دیبا مدیترسیباشد،  بد  دیترسی.  اتفاق  نکند  .  فتدیب  یکه 
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که   گفتیگاه نمهیچ  امیلینبود، و  یبد  ز یچ  ایمهم و    زینامه، اگر چ   یامحتو

 بماند، مگر نه؟ یمخف

دست هم را ول کردند و    شیابروها  د،یرا شن   امیلی نام و  ی توق   ادیلیا

 نیانداخت. در ابتدا که ا  یپسرک نگاه  یرفت. به سرتا پا   نیاخمش از ب

د را  چرا    د،یپسر  که  بود  با  کیمتعجب شده  و    دیبچه  بگردد  دنبالش 

اسم    دنیبچه سر و کله بزند را نداشت، اما شن   کیبا    کهنیا  یحوصله

با خود بگو  باعث   امیلیو دل  دیشد  را   نیا  امیل یدارد که و  یلیحتماً  بچه 

 فرستاده. 

 داخل منتظرتم.  -

هم وارد شد و در را بست.    یرا گفت و به داخل رفت. اشل  ن یا  ادیلیا

 گرفت. ادیلیسکه را درآورد و به سمت ا یسهینامه و ک

 رو بهتون بدم.  هانیخواستن ا امیلیلرد و -

را باال داده    شی ابرو  ی تا  کیکه    ی و نامه را گرفت. درحال  سه یک  ادیلیا

  لر یم  ینشان خانوادگ  یعن یمهر و موم شده توسط نشان اژدها،    یبود، نامه

درون نامه   یهانوشته  کرد،یرا کالفه م  یکه اشل  یرا باز کرد. در سکوت

 شروع کرد به نگاه کردن به اطراف. یاشل ن،یح نیرا خواند. در ا

  ی هم چوب ل یوسا شتر یاتاق بود. ب کی هال کوچک و  کی متشکل از  خانه

کهنه و خراب به نظر    زهایچ  یلیداشتند. خ  ی او قهوه  ی بودند و رنگ کرم

 . دندیرسیم
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 را جلب کرد.  یتوجه اشل اد،یلیبلند ا یخنده یصدا

 ؟ یشکارش کن  یخوا یم یکرد دای! باز طعمه پ امیلیو   ام،یلیو  ام،یلیو -

  ستاده یکه کنارش ا  یگرد  زیکرد. به م  یاحرفش، باز تک خنده  یانتها   در

شروع به    یاهیبرداشت و با پر س   یکاغذ کاه  کیشد.    ترکیبودند، نزد

 گفت:  نوشت،یطور که منوشتن کرد. همان

  ک یاز    شتریکه من براش کردم، ب  ی بگو کار  امیلیپسر، برو به و  یراست  -

 .ارزهیم سهیک

که مرد طمع    دیرسی اش به نظر نمنگاهش کرد. از چهره  یرچشمیز  یاشل

. الحق خواست یم   هانیاز ا  شتریباشد؛ اما از حرفش معلوم شد ب  یکار

 گول ظاهر را خورد!  دیکه نبا

  ینخ آن را بست. به اشل  کیکه نوشت را لوله کرد و با    ی انامه  ادیلیا

نامه را به کمرش بست.    کرد،یطور که به او نگاه مشد و همان  کینزد

 نگاه چشم دوخته بود.  ادیلیمتعجب و مضطرب به ا یاشل

اشل  اش،یجد  نگاه نظر  م  یدر  اآمدیترسناک  نگاه    یطور  ادیلی.  او  به 

گو  کردیم چشمانش    ا یکه  در  چداشت  دلش  گشت یم  ی زیدنبال   .

 خانه را ترک کند. نیهر چه زودتر ا خواست یم

  ز یپشت م  یصندل  یرفت و رو   ،یپس از بستن نامه به کمر اشل   ادیلیا

به سمت در رفت. خواست در را    ی زیهم بدون گفتن چ  ی نشست. اشل

 توجهش را جلب کرد.  ادیلیا   یباز کند که صدا
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 معصومن پسر.  یادیز یسنگ یایدن نی ا ی چشمات برا -

گرفته بود و مشغول    یکه نگاهش را از اشل  ادیلیرا چرخاند و به ا  سرش

  ی ب یحال حسرت عج  ن یدر ع  اشیجد  ی بود، نگاه کرد. صدا  یزینوشتن چ

 علتش عاجز بود.  دنیاز فهم یرا به همراه داشت که اشل

 خارج شد. اد یلیا یکرد و از خانه یاخم

 *** 

و  در ثان  امیلیاتاق    امیلیباز شد. و  ام یلیبعد، در توسط و  هیرا زد. چند 

  یبه اطراف انداخت تا از نبود کس   ی نگاه  د،یرا پشت در د  یاشل  ی وقت

 مطمئن شود. 

 نگاه کرد.  یبه اشل سپس

 ؟ یکارت رو انجام داد -

  یقیگرفت. لبخند خوشحال و عم  امیل ینامه را برداشت و به سمت و  یاشل

و  یرو و  امیلیلبان  صدا  ام یلینشست.  گرفت.  را  و    شینامه  متفخر 

 نکرد.  جاد یا یدر حال اشل  یرییحال، تغ نیبا ا یخوشحال بود ول

م نیآفر  - مناسب   دونستمی!  انتخاب  هست   یبرا   یتو  بهم  خب  یکمک   .

 . یبر  یتونیحاال م گه،ید

و    کردینم  فایرا ا  ی اش حالتجا دور شد. چهرهنگفت و از آن  یزیچ  یاشل

لحظه، دلش فقط    نیهم نسبت به اتفاقات نداشت. در ا  ی اصحس خ  چیه

 کالرا. دنیآن هم د خواست،یم زیچ کی
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بود که کالرا باألخره توانست حرف زدن را آغاز   ی. امروز روزدیکش یآه

کالرا    توانست یپدرش بود. متأسفانه نم شیکند. مطمئناً هم اکنون در پ

 . ندیرا بب 

 گرفت به اتاقش برود و استراحت کند.  میتصم

  ی اد یداد. نخ دور کاغذ را باز کرد. زمان ز  هیدر را بست و به در تک  امیلیو

  ند؛ یرا بب  جینتا  خواست یلحظه منتظر مانده بود و حال، دلش م  نیا  یبرا

آ  ندیبب  فا  نیا  ایکه  انتظارش  به    ایداشته    یا  دهی همه  کرد  نه. شروع 

 کرده بودند:  نیاغذ را مزکه ک ییهاخواندن نوشته

 ! امیلیدورود بر لرد و "

  شبیاز اتفاقات د  یو بخوا   یبرام نامه بفرست  ی به زود  زدمیم  حدس

 . ی خبر دار بش

اما از به    ،یمنتظر بمون  شتریبهت نگم تا ب  یزیچ  خوادیدلم م  یلیخ  خب 

رو    زیحاال همه چ  نیخسته شدم. پس هم  ت یمسئول  نیا  دنیدوش کش

 . کنمیماجرا تموم م نیا یو نقش خودم رو تو دم یم حیبرات توض

بود  نیا منتظر  مدت  بب   ی همه  زمستاره  شب ید  ینیتا  به    وند یپ   نیها 

با  ای  خورنیم افتاد. بعد از مدت  نیا  شبیبگم که د  دی نه.    یهااتفاق 

ها  ستاره  وندیکس انتظارش رو نداشت، پ   چ یکه ه  یدرحال  ،یطوالن   یلیخ

  ی ریشروع به قدرت گ  شبی د  ت ی انجام شد و چهار عنصر طبع  نیبا زم

 کردن.
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موضوع    نیکس از ا  چیرو نداشت، ه  ی اتفاق  نیکس انتظار چن   چیه  چون

 نبودن.   ریگیرصادها هم پ   یخبر دار نشد، حت

همه    یکه بخواد تو  شهیم  دایپ   یآدم  هیها  داستان  ی همه  یخب تو  اما

لرد    دیحرفم اعدام نکن   نیمن رو به خاطر ا  ارمدویسرک بکشه. ام  زیچ

 من!

د  برگردم حرفم،  ستاره  شب یسر  دادن.    ر ییتغ  ،یاصل  یچهار  رنگ 

آرچ ل   یخورد، ستاره  وندیا کتروس قرمز رنگ شد و با آتش پ   یستاره

  ر ییتغ  یابه رنگ قهوه  نایجیتا  یخورد، ستاره  وندیرنگ شد و با آب پ   یآب

موند و با باد    دیطور سفهمون  شایرا   یخورد و ستاره  وند ی کرد و با خاک پ 

 خورد.  وندیپ 

انسان با    کیها،  ما، بعد از مدت   یا یدن  یحدس تو درست در اومد. تو  و

 وجود داره!   ییجادو یهاقدرت 

  ی ماجرا به عهده  یهی. بقست یجالبه اما به من مربوط ن  ی لیموضوع خ  نیا

 رو گرفتم. خودت، من سهم خودم 

 ".امیلیلرد و دارید دیام به

  ی شد. چشمانش شور و شوق خاص  امیلیو  یهامهمان ل*ب   یقیعم  لبخند

  ی ن یریهمه مدت انتظار، حس ش  نی ها بعد از احرف  نی ا  دن یداشتند. شن 

وارد    توانستیبود و اکنون م   دهیرس  ان یداشت. باألخره انتظارش به پا
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کار تنها  حال  با  یعمل شود.  بود؛   دایپ   کرد،یم  دیکه  آن شخص  کردن 

 داشت.  ییجادو یهاکه در وجودش قدرت یشخص

قرن    ک یرفتند.    ن یاز ب  یی طلسم و اکثر موجودات ماورا  شیقرن پ   کی

ه که  نم  چیاست  ه  تواندیکس  کند.  قدرت  یابچه  چیجادو  با    ی هاهم 

وجود    یا  یژگیو   نینفر با چن   کیکنون  ا  کهنی. اشودیمتولد نم  ییجادو

 جالب بود.  یلیداشته باشد، خ

 قدرت بود؟ اصالً قدرتش چه بود؟ ی دارا یبود؟ چه کس یچه کس یعن ی

 . کردیم  دایاو را پ دیهر طور شده با امیلیو

زمستاره  وندیپ   قیطر  از با  چن   ن،یها  وجود  در    ی پ   یشخص  نیبه  برد. 

  یاصل   یهاکه ستاره  یابار، چهار ستاره  کیهر پنجاه سال    م،یقد  یهازمان

خاک، آتش،    یعن ی  آمدند،یدر م  عت ینام داشتند، به رنگ چهار عنصر طب 

چهار عنصر منتقل    نیخود را به ا  یانرژ  ده،یپد  نیا  قیآب و باد. از طر

  دادند؛ یم  یقدرت انرژ  ی چهار عنصر هم، به افراد دارا  نیو ا  کردندیم

 . گرفتندیم   ت یخود را از طبع   یمعتقد بودند که قدرت و انرژ  مردم  رایز

انسان  یوقت  از در وجود  بجادو  از  د  نیها  اتفاق   دهیپد  نی ا  گریرفت، 

 خوردند،ینم وندیپ  نیها با زمقرن بود که ستاره کیحدود   یعن ی. فتادین

 اتفاق افتاد.  نیقرن، ا کیبعد از  شب، یاما د
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  ی ظرف گذاشت و با شمع  کیرفت. کاغذ را در    زشی به سمت م  امیلیو

به  ی گذاشت و کم زیم یبود، آن را سوزاند. دستانش را رو زیم یکه رو

 رقصان آتش دوخت.  ی هاجلو خم شد. نگاهش را به شعله 

  ی حداقل اکنون نه. تا زمان  شد؛یموضوع با خبر م  نیاز ا  دیکس نبا  چیه

 بفهمد. دیکس نبا چی کند، ه دایآن شخص را پ  امیلیکه و

فهم  به حت  ی لیخ  ،یزیچ  نیچن   دنیخاطر  لبخندش  بود.    ک ی  ی خوشحال 

 . شدیلبش پاک نم یلحظه هم از رو

 موضوع را آغاز کرد.  ن یدرمورد ا قیافتاد که تحق یروز ادی

زن  زیچ  همه آن  د  یاز  در کوهستان  روز  آن  که  راه  دیشروع شد  در   .

گرفته   م یگاه هنوز مشاور پادشاه نشده بود. تصمبود. آن  نیآمدن به مرک

زن حامله را   کی  ی کوه استراحت کند. در همان حوال ک ی ی کیبود در نزد

لنگ    ییو با پا  دهیچیدور خود پ   یاش را حساب  ی که شنل بافتن   ی. زندید

آن از  مداشت  عبور  صداکردیجا  م  شیهاناله  ی .  حال   دادینشان  که 

 . کردیسخت م شینداشت. حامله بودنش راه رفتن را برا یخوش

برف   آن وارد سرزم  ی روز هوا  برف    نیمرک  نیبود. هنوز  بودند.  نشده 

 ی لیس  د،یوزیکه م  ی. باددید  شدیم   یکه به سخت  دیباریچنان با شدت م

  دهیلباس پوش  یگرم ماندن کل   یبرا  ام یلی. وزدیبه صورت م  یسوزناک

آن زن سردش   دیرسیاما به نظر م  خورد،یرم مگ  یدنیبود و مدام نوش

 . کردیم هیشکمش نهاده بود و گر یرا رو تشباشد. دس
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داشت از دست    ایگو   کرد؛یو به پشت سرش نگاه م  گشت یزود برم  زود

 ! کردیفرار م ی زیچ ای یکس

  دن یاسب بود. زن با شن  ی شد. صدا  ده یشن   ییبعد، صدا  یکوتاه  مدت

را    دن یدو  یلنگش اجازه  ی صدا به سرعت راه رفتنش افزود اما پا  نیا

 ی . زن سعآمدندیدنبال زن م  ،ی. دو اسب با دو مرد سوارداد یبه او نم

از سرعت    شتریشده سرعت انسان ب   دهیکرد با سرعت بدود، اما کجا د

 اسب باشد؟

خواست به سمت    ام یلیمحاصره کردند. و  شان یهازن را با اسب   مردها

ناگهان دآن اما  به زن کمک کند،  با خشم و عصبان  دیها برود و    ت ی زن 

که غم و    یادیزد. فر  یاد یدستش را به سمت آن دو مرد گرفت و فر

نگران و  خراش  یاندوه  و  داشت  همراه  به  ا  یرا  شنونده  دل    جادیدر 

فرکردیم چ  امیلیو  ادش ی.  اما  کرد،  ناراحت  د  یزیرا  چشمانش    د، یکه 

سردرگم چ  یباعث  شدند.  تعجبش  م  یزیو  که  نم  د، یدیرا  .  کرد یباور 

! آخر  قت یحق  کی تا به    ماندینماش م  ک ی  ای دروغ    کی خواب،    کیمانند  

 ممکن بود؟  یزیچ نیچطور چن 

و    نیهم مرد  دو  گرفت،  مرد  دو  آن  سمت  به  را  دستش  زن  که 

شعله   شانیهااسب  آب  ییهادر  رنگ  س  یبه  سوختن   اه یو  به  شروع 

  ی بود. وحشت  دهیرا تا به حال ند  رشانینظ  ام یلیکه و  ییهاردند!شعله ک

 شد. زین  امیلیآن باعث ترس و کیمردها داشت،  ادیفر یکه صدا
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طور لنگ لنگان  آورد و پس از چند لحظه مکث، همان   نیی دستش را پا  زن

 خارج شد. امیلیو دیاز د گریجا که دراه رفت؛ تا آن

ها؛ ذهنش  وقت نتوانست آن روز را فراموش کند. آن شعله   چ یه  امیلیو

 ها بود. آن شعله  ریدرگ

تالش و    یپس از کل  امیلیاتفاق افتاد و و  شیحادثه دوازده سال پ   نیا

  تواند یم  ن،یها با زمستاره  وندیپ   یدهیپد  قیکه از طر  افت یدر  ق،یتحق

 نه. ای وجود دارد  یی جادو یهابا قدرت یواقعا شخص ایبفهمد آ

آن زن زنده نباشد،    گرید  دیکرد و با خود گفت شا  دی قطع ام  یبار  چند

پد شخص  شب،ید  یدهیاما  هنوز  که  داد  نشان  او  قدرت  یبه    ی هابا 

نم  ییجادو دارد.  بود    دانست یوجود  آن زن  ول  ا یهنوز  زود  ینه،    ی به 

 . دیفهمیم

جرعه  زیم  یرو  یدنینوش  وانیل  امیلیو و  برداشت  را  را    یاخود  آن  از 

 کرده بود.  زیو چشمانش را ر شدیم ده یابروانش د  یرو  ی. اخمدینوش

 ل*ب زمزمه کرد:  ریز

 . ارمیماجرا رو درم نیا یته و تو  -

 *** 

با مشغلهکالً   ی روز  چند ز  اد یز  یها  کار  به خاطر    اد یو  در قصر گذشت. 

ها در    مهیکه پادشاه به خاطر کالرا برگزار کرد، کار ند  یکوچک  ی دورهم

. اکنون  کردیدر آشپزخانه کرد نم  گرید  یشد. هر چند اشل  شتر یقصر ب
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  ن یو چن   بردیرا م  لشیوسا  شیبرا  داد؛یرا انجام م  ام یلیو  یفقط کارها

به  گریآن مرد رصاد رفت تا امروز، د یکه به خانه ی. از آن روز ییکارها

 از او نخواسته بود. ام یلینرفته بود، در واقع و رونیبه ب یکار یخاطر

. گذارندیوقتش را در اتاق کالرا و با کالرا م  شتریخاطر کمبود کار، ب  به

در کنار    شهیهم  خواستیخوشحالش کرده بود. دلش م  یلیموضوع خ  نیا

 . ندیرا بماند و روز به روز بزرگ شدن او را ببکال

  نیهم  ی گفته بود ول  دیجد  یچند روز، کالرا فقط سه چهار کلمه   نیا  یط  در

هنوز در تالش بود که به او اسمش    یخوب بود. هر چند اشل  یلیهم خ

را به زبان    یوقت اسم اشل  چیکالرا لج کرده بود که ه  ایدهد و گو  ادیرا  

 . اوردین

  یو صدا   یتخت انداخت. بدن دردش از سر خستگ  ی خود را رو  یاشل

 بود.  رشیاش، لحن پر کاربرد اخ حوصلهیکالفه و ب

 !یآه، ل*ع*ن*ت* -

خنده  ایمار همان  یاتک  کردن کرد.  مرتب  مشغول  سرش  که  طور 

 کالرا بود، گفت: ی هالباس

 شد؟ یچ -

لوس و    شیکرد صدا  یسرش گذاشت و سع  یرا رو  شیهادست   یاشل

 شوخ باشد. یبا لحن 
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که حقم هستش رو    یزیچ  دیکه چرا با  کنمیفکر م  نیفقط دارم به ا  -

 نکنم.  افت یدر

ناراض   به و  گله مند  لحن  به   دیخند  ایمار  ش،یصدا   یخاطر  را  و سرش 

 سمت او چرخاند. 

 ؟یزنیحرف رو م نیچرا ا -

گذاشت و با دست    شیزانو  یدستش را رو  کیشد و نشست. آرنج    بلند

  رفت، یطرف و آن طرف م  نیکه چهار دست و پا به ا  ییبه کالرا  گرشید

 اشاره کرد. 

بدم که خودم اسمم رو    ادیکردم اسمم رو به کالرا    یچون از بس سع   -

 فراموش کردم. 

 و به کارش ادامه داد:  دیخند ایمار

 ! وونهید -

 بلند شد. یاشل

 اسم من رو بگه. دیآخه چرا کل ر نبا _

  ی از رو  ز یبرداشت و خود ن  نیزم  ی مرتب شده را از رو   یها لباس  ایمار

را    شیابرو  یتا  کینگاه کرد.    یکنجکاو، به اشل  یبلند شد. با نگاه  نیزم

 باال داد. 

 کلر؟!-
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 .گهیکالرا د-

 ها را در کمد گذاشت.لباس ایمار

 کلر؟  یگیاوه! پس از امروز به بعد بهش م -

 کرد.  یاتک خنده یاشل

 آره.  -

آمد و از مچ دستش گرفت. او را به سمت در برد و    یبه سمت اشل   ایمار

ا  یاشل از  ناگهان  نیمتعجب  م  ا،یمار  یکار  نگاه  تعجب  با  به    کردیفقط  و 

 . رفت یم  ایدنبال مار

  دیخودت برس، که اول با  یبه کارها  رونیجان، برو ب  یاشل  گهیخب د  -

 بخوابه. د یحموم و بعدشم کالرا با میبا کالرا بر

  طور نیگفت. از اتاق خارج شد و هم  ی و باشه ا  دیکش ی قینفس عم  یاشل

انجام دادن    یبرا  ی قصر. کار خاص  یشروع کرد به راه رفتن در راهروها

  دهیبه حداقل رس  شیشده بود، کارها  امیلیو  اریدست  ینداشت. از وقت 

ب و  هم  شتری بودند  ا  طورنیاوقات  از  قصر  طرف   نیدر  آن  به  طرف 

 . رفت یم

ها  ها و جشن یکه در مهمان یرا باز کرد و وارد سالن رقص شد. سالن  در

بود. به    یخال  شهیمکان هم  نیمواقع، ا  نیا  ر ی. به غشدیشلوغ م  اریبس

پادشاه تخت  انتها  یسمت  در  ملکه  نگاه  ی و  و  رفت  آن  یسالن  ها  به 
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بود،    یخال  شهی ملکه هم  یصندل  ی ول  چ،یپادشاه که ه  ی انداخت. صندل

 و مراسم! هاشندر ج یحت

  ی بود. هر. چند اشل  ی واقعاً غم بزرگ  گاه یجا  نیماندن ا  ی. خال دیکش   یهوف

معلوم بود که   ش،یهابود، اما با توجه به عکس  دهیوقت ملکه را ند  چیه

  ی حواسش باشد، رو  کهنیبود. ناخودآگاه بدون ا  یسوززن مهربان و دل

  ییملکه بود که صدا  یبه صندل  رهیخ  طورنینشست. هم  یتخت پادشاه

 خود پراند.  یبا ترس از جا  رااو 

 . یپادشاه نشست ی سر جا گم یکس نم چینترس، به ه _

 *** 

کتاب درون دستش را در قفسه گذاشت و نفسش را با حرص   کالرکسون

داد و در فکر فرو رفت.    هیداد. چند لحظه سرش را به قفسه تک  رونیب

جواب  دانست ینم تصم  یچه  چه  و  بارد یبگ  یمیبدهد  تر  دی .   ن یعاقالنه 

 چه بود؟  میتصم نیاما عاقالنه تر گرفت،یرا م  میتصم

تصم  دیکش  یهوف باألخره  کار  م یو  م   ی گرفت  به ذهنش  که   رسد،یرا 

پادشاه خوب    کیدرست بود و    گفت یکه منطقش به او م  یانجام دهد. کار

 باشد.  دیمنطقش با رو یپ  شهیهم

را در پشت کمرش در هم    شیهاو نزد مشاورانش رفت. دست   برگشت 

  ی اش، لحن   یو لحن دستور  یجد  ی . صدادیکش  یقیفرو برد و نفس عم 

 . بردیبه کار م شهیبود که هم
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رابرت    - پادشاه  بفرست  هیبه  بگنی نامه  بهش  مرک  دی.   تونهینم  نیکه 

بهشون بکنه؛    یبفرسته و کمک   روی ن  نشونیسرزم  یرو  شیجنگ پ   یبرا

و هر لحظه ممکنه حمله کنه و برامون گرون تموم    نهی چون دشمن در کم 

  نیان اجبر  ی. در عوض برامینداشته باش  رویاگه موقع حمله، ما ن  شهیم

  زاتیتا بتونن تجه  دیصندوق طال و سکه بفرست  کینامه    راه موضوع، هم

 آماده کنند.  یخوب

بود    که چقدر از خودش مطمئن  دادیاش، نشان م  ی مطمئن و راض  ی صدا

 درست را گرفته. میکه تصم دانست یو م

 چرخاند. چاردیبه سمت لرد ر یرا کم سرش

 .چاردیبه تو، ر سپرمیکار رو م نیا -

موقع دستور دادن به   شهیبود که هم  یو محترمش، لحن  یدستور  یصدا

تکان داد و از    تیتبع  یبه معنا  یسر  چاردی. ربردیمشاورانش به کار م

موضوع   درمورد  خواست  پادشاه  او،  خروج  از  پس  شد.  خارج  کتابخانه 

سون به حرف بزند، اما همان لحظه بود که در زده شد. نگاه کالرک  یگرید

سر چرخاندند و    یگفت و در باز شد. همگ  یدیی. بفرمادیخسمت در چر

 به سمت در نگاه کردند.

  ک ی وارد کتابخانه شد.    دهیآشفته و شور  یکمال تعجب، مارک با ظاهر  در

لباسدیلنگیم  شیپا گوشه   یخاک  شیها.  در  و  بودند  چشمش    یشده 

  ن یا  دنیبود. کالرکسون با د  یخون  زیلبش ن  ی. گوشهشدیم  ده ید  ی کبود

 . ستادیوضع مارک، هراسان به سمت او رفت. مقابلش ا
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 انداخت.  نینگرانش در گوش مارک طن  یصدا لحن

 ه؟ یچه سر و وضع نیمارک، ا -

اجازه را به او نداد.    نیاش ااما سرفه  د،یبگو  یزیل*ب وا کرد چ  مارک

  فشیضع  یکرد و سپس به پادشاه نگاه کرد. صدا  یفیخف  یچند سرفه 

 بود.  دهینگران و ترس

شدم سرورم،   انیکر... کردن پناهگاه شورش  دایمن... من موفق به پ   -

ش... شما    یک... که من برا  دنیها فهماما متا... متأسفانه لو رفتم. اون

 .. خواس...تَن من رو بک... بکشن اما موفق شدم فرار... کنم کنمیکار م

کرد و مارک   یشده بود، اخم نیخبر خشمگ ن یا دنیکه از شن  کالرکسون

نگر پناهگاه شورش  کهنی. است یرا  بود  پ   انیتوانسته  خبر    دایرا  کند، 

لو    شان یها  نیاز خبرچ  ی کینداشت.    یارزش  گریبود، اما د  یخوب  یلیخ

ا و  پناهگاه شورش  کهنیرفته  فا  انیاکنون  چه  بدانند،  احتماالً    ده؟ یرا 

شورش وسا  انیاکنون  کردن  جمع  تغ   لیدرحال  و  پناهگاشان    رییخود 

کار خوب انجام    کینه.    ا یشود    یاز دست مارک عصبان  دانستیباشد. نم

 کار خوبش.  نیسپس گند زد در ا یداد ول 

بود که    نیو برگشت و به سمت مشاورانش رفت. در فکر ا  دیکش  یهوف

با    خواست یمارک لو رفت، م  کهنیا  رغمیانجام دهد. عل  یاکنون چه کار

 انجام دهد.  یکه مارک به دست آورده، کار  ی اطالعات
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چانه   یدست کشبه  درحال   دیاش  مارک،  به  نگاه  بدون  زم  یو  را    نیکه 

 گفت:  ست،ینگریم

 ؟ یاز دستشون فرار کرد یمارک، ک -

 گوشش شد. یلرزان مارک نغمه یصدا

سرورم، بعد فرار کردن بالفاصه راه قصر رو در    شهینم  یادیمدت ز  -

 گرفتم.  شیپ 

  ر ییهنوز تغ  انیکه مارک گفت، احتمال داشت شورش  ی زیچ  نیبا ا  پس

وسا کردن  جمع  باشند.  نداده  کش  لشانی مکان  خواهد  امکان  دیطول   .

 دهند.  رییپناهگاه خود را تغ یکم  یزمان ی بازه نینداشت بتوانند در چن 

 انداخت. یبه مارک نگاهرا بلند کرد و  سرش

 پناهگاهشون کجاست؟ -

 شدن سرورم. یمخف نیپشت کوه آرک -

پشت    انیشورش  یمتعجب شد. امکان نداشت پناهگاه دائم  کالرکسون

 ک یگذشته،    نی . از اشوندیم  دهیراحت د  یلیجا که خکوه باشد! آن  کی

پ  ه  شیماه  و  بود  رفته  کوه  آن  به  خودش  از   چیکالرکسون  کدام 

 داد.  نت یابروان کالرکسون را ز ی بود. اخم دهیجا ندرا آن انیشورش

تغ  نگاهش به سمت مشاورانش  مارک  داد. صدا   رییاز  متفکر،    یجهت 

 که زد، همه را در فکر فرو برد.  یو حرف  اشیمطمئن و جد
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 . نیجا توقف کردن هماون  یعلت  هیبه    ست؛ ین  انیجا پناهگاه شورشاون  -

 الرکسون نگاه کرد. به ک امیلیو

اون  - ممکنه  مرکسرورم،  به  اومدن  راه  در  تا    ن یها  باشن؟   ک یبوده 

 و بدون خبر انجام بدن؟  یناگهان یحمله 

و  لرد حرف  تأ  امیلیآرس ن  بود.    دهیترس  شیکرد. صدا  دییرا  نگران  و 

 معلوم بود که دستپاچه شده است.

آرک  نیا  - کوه  باألخره  ممکنه؛  جنوب  نیاحتمال  فقط ساز سمت   صد ی، 

 فاصله داره. نیبا مرک لیما

م  نگاه لرد  چرخ  نوسینگران  پادشاه  سمت  صدادیبه  ب  ی.  از    شیاو 

 بود.  دهیترس گرانید

 م؟ ی کار کن  ی االن چ -

بدهد،   خواست یکه م  یسکوت کرد. داشت به جواب  هی چند ثان  کالرکسون

  ن یبود اما ا  ادیدرست باشد، ز  امیل یحرف و  کهنی. احتمال اکردیفکر م

اگر قصد    یبه فکر حمله نخواهند بود. حت  گریموضوع هم است که آنان د

 دیحمله هم داشتند، حال با لو رفتنشان دست بردار خواهند شد. و شا

 فرصت به نفع خودشان استفاده کند.  نیبتواند از ا سونکالرک

دست بردار شدن؛   گهیاگه قصد حمله داشتن هم، االن د  یحت  ایشورش  -

به نفعشون خواهد بود، اما    ن،یترک کردن کوه آرک  ترع ین هر چه سرچو

چن  در  بتونن  نداره  کوتاه  نیامکان  اون  یزمان  کنن.  کامالً  ترک  رو  جا 
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م  لیوسا  ی احتماالً هنوز در حال جمع آور تا فردا    زنمیهستن. حدس 

سربازها و محافظ ها    عیغروب هستش؛ سر  کیبکشه. نزد  طولکارشون  

کن  آماده  آرک  نیرو  کوه  سمت  به  مدیبر  نیو  ازتون  درس   هی  خوامی. 

شورش  یحساب بد  یبه  آت  د،یها  به  رو  چادرهاشون    ن،یبکش  شیمثال 

بکشاسب  رو  ب  د؛یهاشون  نم  یاما  ما  صدا!  و  راه    میخوایسر  جنگ 

نمیبنداز وقت   مهی. شب  آت  شون هم   ی وقت،  به  رو  چادرها    شیخوابن، 

 .نیبکش

 هر سه مشاورش چرخاند. انینگاهش را م کالرکسون

  ادتونیو    دی. از االن شروع کن دیکار هست  نیهر سه تاتون مسئول ا  -

 . ستین دنیسر و صدا! هدف ما جنگ یباشه، ب

م  ام،یلیو و  خارج شدند.   یسر  نوسیآرسن  کتابخانه  از  و  دادند  تکان 

  یها، به سمت مارک برگشت. دستش را روکالرکسون پس از رفتن آن

 مارک گذاشت و گفت:  یشانه 

قصر بمون و    یجا تو   نی. همیکن   یجاسوس  ی تونینم  گهیتو هم که د  _

 جا کار کن.این

 تکان داد.  یسر مارک

 .شمیممنونم سرورم. با اجازه از حضورتون مرخص م -

ماند   شیرا گفت و از کتابخانه خارج شد. کالرکسون چند لحظه سر جا  نیا

چوب در  به  خ  یو  ام  رهیکتابخانه  بتوانند    دواریشد.  مشاورانش  بود 
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م  اکنون  انجام دهند. اگر  بد  توانستندیکارشان را  اتفاق   ک ی  ،یبدون 

حمالت آنان    ی مدت جلو  کیتا    شدندیبزنند، موفق م  ان یضربه به شورش

با سوزاندن چادرهارندیرا بگ و    شان یبردن غذا  نیاز ب  شان،ی؛ چرا که 

  ر یدرگ  دیمدت با  ک یو    کردندیضرر م  انیشورش  شان،یهاکشتن اسب 

 .شدندیم هاب یآس نیبرطرف کردن ا

بدیخند  کالرکسون ا  صبرانهی.  و  نیمنتظر  که  بگو  دیایب  ام یلیبود    د یو 

 انجام شد.  ت ی با موفق ت یمأمور

 و از کتابخانه خارج شد. دیکش  یقیعم نفس

 *** 

 خود پراند. یبا ترس او را از جا ییصدا

 . یپادشاه نشست ی سر جا گم یکس نم چیه نترس، به -

پادشاه بلند    یصندل  یحبس شد. از رو  اشنهیاز ترس نفس در س  یاشل

نگاهش به   یکرده بودند، اما وقت  دنیشروع به لرز  شیشد. دست و پا

نشست و ذهنش    شیابروها  یرو  ی . اخمصاحب صدا خورد، آرام گرفت 

 ُپر شد.  "ست؟یاو ک" ل یاز قب  ی با سؤاالت

 د، یرس  یبه اشل  ی . وقتیشروع کرد به قدم برداشتن به سمت اشل  پسر

 . لبخندزنان به او نگاه کرد. ستادیمقابلش ا
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م  یاشل س  زدی حدس  چشمان  به  باشد.  خودش  که    اهیهمسن  پسر 

موها صدا  شیهمرنگ  کرد.  نگاه  م  یبودند،  نشان    داد یکنجکاوش 

 . ستیبفهمد آن پسر ک خواست یم

 ؟ ی هست ی تو ک -

  شیدراز کرد. صدا  یشد. دستش را به سمت اشل  ترقیپسر عم  لبخند

 .آمدیو سرحال م  یپر انرژ یلیخ

 ه؟ یاسم تو چ نه،ی ستیاسمم کر -

نه،    ای   با او دست بدهد  دانستینگاه کرد. نم   نیستی به دست کر  یاشل

 را گرفت.  نی ستیخوب نبود اگر دست ندهد. دست کر ، ییاز سو یول

 هستم.  یآه، منم اشل -

 خوشبختم.  -

  یمی لبش و نگاهش، گرم و صم  ینگاه کرد. لبخند رو   نیستیبه کر  یاشل

آن اشل  یقدربود؛  م  یکه  معذب  اکردیرا  برابر  در    ت ی میصم  نی. 

باشد تا معذب    ی میکرد مثل او صم  ی زد. سع  ی لبخند  زی ن  یاشل  ن،یستیکر

 شد.  یمیاز نگاه اول صم  نیست یچرا کر دانست ینشود؛ هرچند نم

 منم خوشبختم.  -

 هم را ول کردند. دست 
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سرش را مطابق با    ی شروع کرد به راه رفتن در اطراف. اشل  نیستیکر

 . کردیو به او نگاه م  چرخاندیم ستنیراه رفتن کر  ریمس

 .دمت یظور قبالً ندفکر نکنم بشناسمت؛ من  -

پنجره  نیستیکر جامقابل  سر  بود.  اشل  ستادیا  شیها  سمت  به   یو 

 برگشت. 

 . نمشی بب  امیم  ی. منم گاهکنهیکار م جانیمامانم ا _

 :دی را باال داد. متعجب و کنجکاو پرس شی ابرو یتا کی یاشل

 دمت؟ ی! پس چرا تا حاال ند؟یگاه -

همه رو   شهیکه هم  شهیهست؛نم  جانیآدم ا  یو کل  هیخب قصر بزرگ  -

 .دید

 . ستادیبرگشت و مقابلش ا ینزد اشل نیستیکر

 ؟ یکن یم یزندگ  جانیتو ا ؟ یتو چ -

ماند.    نیستیکر  یبه چهره  رهیتکان داد. خ  نیستیدر جواب کر  یسر  یاشل

اش سرحال و شاد بود.  داشتند. چهره  یخاص  یاهیس  اهش،یچشمان س

سالن شد تا اکنون، فقط لبخند به ل*ب داشت.    نیکه وارد ا   یاز زمان

 بود.  دهیپوش یرنگ دیبلند سف راهنیآن پ  یرنگ و از رو  یا شلوار قهوه

زده و    جانیه  یمشغول نگاه کردن به او بود، که صدا  طورنیهم  یاشل

 گوشش شد. یسمفون نی ستیکر یماجراجو
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 آره؟  گه،ید  یبود  ی! اشلیه -

کر  ی سر  یاشل داد.  خنده  نیستیتکان  اشل  ی اتک  جواب    یکرد.  در 

 نیستیکر  دنی باعث خند  نیو هم  داد یفقط سرش را تکان م  شیهاسؤال

ب  دیکش   شیبه موها  ی شده بود. دست   ی خجالت و کم حرف  نیا  ال یخیو 

 گفت: ،یاشل

 . اد یراستش از تنها بودن خوشم نم ؟ یای باهام م اط،یبرم ح خوامیم -

پنجره  یاشل از  و  چرخاند  را  بسرش  به  نم  رونیها  کرد.    دانستینگاه 

او را متعجب و معذب   نیستیکر  یصمیمیت ناگهان  نیا  ی نه. از طرف  ایبرود  

  یدر قصر پرسه بزند. گوشه   ییتنها  خواست یهم نم  یاز طرف   کرد؛یم

  ی برود و سع  گفت یدر درونش م   ینامعلوم  یلبش را به دندان گرفت. ندا

 معذب بودنش را کنار بدارد.  نیاکند 

درونش    یزد و به ندا  ی چرخاند. لبخند  ن یستیرا به سمت کر  نگاهش

 گوش کرد. 

 .میباشه، بر -

 رفتند. اطینگفت و هر دو با هم به سمت ح یزیچ نیستیکر

 چرخاند. یسرش را به سمت اشل نیستیکر

 چند سالته؟ -

 دوازده.  _
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  ی او، لبخند  یو حالت شگفت زده و خوشحال  نیستیچشمان کر  درخشش

 نشاند. یلبان اشل یرو

 سالمه.  زدهیعه! منم س -

ها رد و بدل آن  انی م  اطیبه ح  دنیبود که در راه رس  یتنها مکالمه ا   ن یا  و

 شد.

  یپرداختند. اشل  گریکدیتا شب به صحبت با    نیستیو کر   یروز، اشل  آن

از او    اری بس  اریبس   ی رفتار کند و حت  ی می صم  نیستیمانند کر  توانست  زین

آزاد بود هر    ای که گو  کردیرفتار م  یبود! طور  یخوشش آمد. پسر جالب 

  ک یانجام دهد. تمام اتفاقات اطرافش را چون    خواست یدلش م  یکار

 را بداند. زیو کنجکاو بود همه چ دی دیم جالب  یماجرا

شد. شب هنگام    نیستیکر  اتیخصوص  نیجذب ا  زیاز هر چ  شیب  یاشل

  ی به اشل  نیستیکر  یجهت بردن او به خانه آمد، ول  نی ستیبود که پدر کر

ا و  برگردد  دوباره  بعداً  داد  دوست  طورنیقول  که  شکل    یشد  دو  آن 

خواهد   شان یبرا  یچه اتفاقات   ندهیبدانند در آ   کهنیها بدون اگرفت. آن

دوس آن  ت افتاد،  هشدند.  با  که  ها  افسوس  اما  شدند  دوست  م 

 رقم زده!  شانیبرا  ییهایسرنوشت چه باز دانستندینم

در اتاق کالرکسون را زد. کالرکسون   امی لیظهر بود که و کیبعد، نزد  روز

رو  یهابرگه  را  در   ز یم  یدرون دستش  به سمت  را  کرد و سرش  رها 

  د ییبفرما  یپشت در است. با صدا  ی چرخاند. کنجکاو شد بداند چه کس

 زد و وارد شد.   ی لبخند ام یلیاو، و
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رسا    شیکرد صدا  یمحض وارد شدن شروع کرد به حرف زدن و سع  به

 و خوشحال باشد.

 براتون آوردم. یخوب  یسرورم! خبرها  -

که آنان را    یاز همان زمان  ی عن یبود؛    دهیرا ند  ام یلیو  روزیاز د  کالرکسون

م  ت یمأمور  یبرا البته  کنون.  تا  و  دانست یفرستاد  همراه    امیلیخود 

کار   نیبا ا  یقدر  امیلیحال و  نینرفته بود؛ اما با ا  ت ی به مأمور  گرانید

 پادشاه را نداشت.   دنیشد که فرصت د ریدرگ

  ی از سر جا  عاًیبود؛ لذا سر  ام یلیاخبار خوب و  دنیمشتاق شن   کالرکسون

 .ستاد ی رفت. مقابلش ا ام یلیبرخاست و به سمت و یخود

 ؟ یشد؟ چه خبر یچ -

محافظ    شب،ی. دحضرتیاعل  د،یرس  ان یتمام به پا  ت یبا موفق   ت یمأمور  -

طور که شما حدس حمله کردن. همون  انیهامون شبونه به محل شورش

مان کم از اونجا برن،  نتونسته بودن در اون مدت ز ایشورش ن،یزده بود

جا  اون  یسوز  شیآت  هیرو جمع کرده بودن.    لشونیاز وسا  یو فقط نصف

هاشون  اسب   یمحافظ و حت  نیم و چادرهاشون سوختن. چندیراه انداخت

 مردن.  یآتش سوز نیهم در ا

 جان ی. هشدیم  شی از پ   شیب  امیلیو  یکالرکسون با هر جمله   یخوشحال

ها موفق شده بودند و او  . آنشدیم شتریهر جمله، ب  دنیدرونش با شن 

حرفش را   امیلیو   یرا از آن  خودش بکند. وقت   یروزیپ  نیتوانسته بود ا
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  ی دور شد. درحال  امیلیزد و چند قدم از و  ی تمام کرد، کالرکسون قهقهه ا

دستش را مطابق حرفش تکان    رفت،یاتاق م  یسو به آن سو  نیکه از ا

 داد. 

 . میها رو شکست دادما اون یعن ی! هیبر خوبخ یلیخ نیا -

 نگاه کرد.  امیلیو  یو به چهره ستادیخود ا یجا سر

مدت بهمون حمله   هیتا    توننیشدن که نم  فیضع  یها انقدراالن اون  _

تا   ن  هیکنن.  دنبال  مجبورن  حالشون    رو یمدت  به  دلم  باشن. راستش، 

 سوخت.

  دنشیبا شن   یبود که هر کس   ادیآخرش، چنان ز  یموجود در جمله  تمسخر

ادوارد؛    توانستیم به  نسبت  او  نفرت    ی پ  انیشورش  س یرئ  یعنیبه 

 کرد.  یاتک خنده امیلیببرد. و

 . دیمحکم به دشمنمون زد یضربه  هیسرورم. بازم  گمیم کیتبر -

 ی دستانش که پشت کمرش در هم فرو برده بود، فشرد. اخم   کالرکسون

 . دییرا به هم سا شیهانشست. دندان ابروانش یرو

 !سهیرئ جانیا یکه ک دنیفهمیم  دیباألخره با -

 کرد.  یابه کالرکسون اشاره امیلیو

 شما، سرورم.  -
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اخمش شد.   نیگزیجا  یدستانش را از هم جدا کرد. قهقهه ا  کالرکسون

 انداخت. نی مغرور و مفتخرش در فضا طن  یصدا

 البته!  -

عم  امیلیو گذرا  د یکش  یقینفس  نگاه  در  به  د  ییو  کار    ی گریانداخت. 

با که  م  دیداشت  واجب دادیانجام  کار  نم  ی.  تأخ  توانست یکه    ر یبه 

 :دیانداخت و پرس یلذا به پادشاه نگاه ندازد؛یب

  کمی  خوام ی. مشمی! با اجازتون من از حضورتون مرخص  حضرتیاعل  -

 خستم کردن. انجام دادم که   یادیز یکارها  شب یاستراحت کنم. از د

به او    زیاز هر چ  شیکه ب  یروبه مشاورش زد؛ مشاور  یلبخند  کالرکسون

 نیتکان داد و بد  یقائل بود. سر  شیبرا  یادیاعتماد داشت و ارزش ز

و  ام یلیمجوز خروج و  لهیوس اتاق    ی میتعظ  ام یلیرا صادر کرد.  از  کرد و 

 کالرکسون خارج شد.

 کجاست.  یاشل دانست ینم کنیل د،یبگو یزیچ یبه اشل دیبا

 زمزمه کرد: یو با کالفگ  دیکش یهوف

 آخه پسر؟  ییکجا-

آب، از آشپزخانه خارج شد. بعد از پشت    وانیل  کیبعد از خوردن    یاشل

مرد در سالن حضور    کیجز    یها، وارد سالن شد. کسسر گذاشتن پله

  وار یبه د  یدیجد  ی هایکردن نقاش زانیدرحال آو  ز،ینداشت و آن مرد ن 

 بود. 
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. به  ست ی. کنجکاو شد بداند کدیدیبار آن مرد را م  نیاول  یبرا  یاشل

نشده    ی. مرد که متوجه آمدن اشلستادیسمتش رفت و پشت سرش ا

. به  دیکشیآه م  ی. گاهداد یداشت کارش را انجام م  ی ادیبود، با دقت ز

 سخت بود.  شیکار برا نیانجام دادن ا یی تنها آمدینظر م

موها   رهیخ   طورنیهم  یاشل سؤال  دیسف  یبه  نگاه  بود.  مانده  و    ی مرد 

 .دیچرخیمرد م ی کنجکاوش رو

را از پشت سرش بردارد، ناگهان    ی گرید  یبرگشت تا تابلو   یمرد وقت   آن

 گذاشت.  اشنهیس یو دستش را رو دیترس ،یاشل دنیبا د

 ؟ یایسر و صدا م  یو ب   ییهوی  یطورچرا این  ؟ی هست  یک  گهی! تو دایخدا  -

 م ن و م ن کنان گفت:  یاشل

 آه... خب... قصد ترسوندن نداشتم. -

تا خود را آرام کند. سپس روبه پسر مقابلش    دیکش  ی قینفس عم  مرد

 بود.  ی ا یو دوست داشتن  بایزد. پسر ز یلبخند

 ؟ یهست  یک -

 . دیکش شیبه موها یدست یاشل

 . هی. اسمم اشلکنم یم یزندگ جانیخب، ا -

معنا  یسر  مرد همانت  میتفه  یبه  و  داد  سمت کان  به  داشت  که  طور 

 : گفت  رفت، یم نیزم یرها شده رو یتابلوها
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قصر بودم اما کارم    نی. منم مارک هستم. قبالً خبرچهی اسم خوب  ؛یاشل  -

 رو از دست دادم. 

کرد.    ر ییتغ  یبه ناراحت  ی اش کمحرف، حالت چهره  نیا  دن یبابت شن   یاشل

 متأسفش مطابق حرفش بود.  یصدا

 متأسفم!  -

 نباش پسر جان.  -

رو  ییتابلو  مارک رو  نیزم  یاز  آن  نصب  جهت  و  به   وار،ید  یبرداشت 

 دنبال او رفت.  ی هم با حالت کنجکاو یقصر رفت. اشل گریسمت د

 ؟ی کن یکار م یقصر چ ی خب االن تو -

 گفتن  مثالً  کنم؛یکمک م   هیندارم. فقط دارم به بق  یفعالً کار مشخص  -

کار رو به عهده    نیا  کار،ینصب شن، منم که ب  وار ید  یرو   دیتابلوها با  نیا

 گرفتم. 

 هست بتونم بکنم؟  یکمک -

 . دیخند مارک

 ه؟ یقصر چ ینه. اصالً تو خودت کارت تو -

  ند یتا بب   کردینگاه م  وارید  یجا  ی. داشت به جاستادیا  واریمقابل د  مارک

با را  م  دیتابلو  بزند.  پ   یبرا   یمناسب  یجا   خواست یکجا  تا    دایتابلو  کند 

 . ستادی هم پشت سر مارک ا ی شود. اشل دهید  بایز وار ید یرو
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 . کنمیکار م  ام یلیلرد و یبرا -

شن   چشمان خاطر  به  رو  نیا  دنیمارک  از  شدند.   یحرف،  گرد  تعجب 

اشل  به  و  ا  یبرگشت  کرد.  ا  نینگاه  با  کار  نیپسر  چه  کمش    یسن 

 ذهن مارک شد.  یسوال ملکه  نیانجام دهد؟ ا  امیلیو   یبرا ستتوانیم

آخر با   یانجام دهد، ول  امیلیو  یرا برا  یاچند کار ساده  توانست یم  دیشا

پسر    نیا  ده؟یبرگز  اریچرا او را به عنوان دست  امیلیسن کم؟ لرد و   نیا

 که هنوز مناسب کار کردن نبود! 

  ریز  ام،یلیو  دنی به آن سالن، مارک را از فکر خارج کرد. با د  امیلیو  ورود

 ل*ب زمزمه کرد:

 !چه حالل زاده -

تعظ  به و  امیلیو  ی برا  یمیدنبال حرفش،  به دنبال اشل  امیلیکرد.    ی که 

 گفت: یبه مارک نکرد و خطاب به اشل یتوجه  یبود، حت

  اج یاحت  بهت  یبارم وقت  ه ی.  یور اون ور مشغول کار خودت  نیا  شه یهم  -

 دارم دم دست باش.

ناراض  یصدا را    یباعث شد اشل  ام،یلیو  یگله مند و  ناخودآگاه سرش 

ها برود، در همان  راهش را برگشت تا به سمت پله  امی لی. وندازدیب  نییپا

 گفت:  ی ا یعجول و جد  یبا صدا نیح

 کارت دارم.  ا، یدنبالم ب -
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  امیلیها، وها رفت. بعد از اتمام پلهبه سمت پله  امیل یبه دنبال و  یاشل

و به    ستادی. سپس ادیراهرو کش  ی را گرفت و او را به انتها   یاشل  یبازو

به    ی. سرش را کمشدینم  دهیکس در اطراف د  چیاطرافش نگاه کرد. ه

فهماند که حرفش    ی آرامش دوباره به اشل  یخم کرد. صدا   یسمت اشل

 . ود مهم ب

 ؟ یبود، برد  ژایکه اسمش ا ال  یمرد هینامه به  هی دتها ی شی چند روز پ  -

 ی. سپس درحالاردیب  ادیرا به    ژایا ال   یچند لحظه مکث کرد تا چهره  یاشل

 گفت:  داد،یکه سرش را تکان م

 . ادمهیآره،  -

 . ستاد یزد و صاف ا یلبخند  ویلیام

  ادینامه فرستاد و گفت که امروز قراره ب  هیبرام    روزی خب اون مرد د  -

م و هر موقع که اومد، بهم    یحواست رو جمع کن   خوامیبه قصر. ازت 

 . یاطالع بد

عم  یاشل با  نیا  یعن ی.  دیکش  یقینفس  هم  نگهبان  یجلو   دیدفعه    ی در 

کار   نیو ا  دینه بگو  خواست یبدهد و منتظر آمدن آن مرد باشد؟ دلش م

به او دستور    کرد؛یاز او خواهش نم   ام یلیه وک  فیح  ی را انجام ندهد، ول

 . دادیم

 ادامه داد:   امیلیگفت که و یباشه ا یاشل

 ؟یدی من، فهم دنیبفهمه اون مرد اومده د دیکس نبا چیه -
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 . دم یفهم -

  ی ت یاهم  دادیکه نشان م  یاشل  الیخیتفاوت و ب  یدر برابر لحن ب  امیلیو

نم موضوع  حرف  یزیچ  دهد،یبه  زدن  بدون  و  آن  ، ینگفت  رفت.  از  جا 

 رفت.  اطیبه ح  میهم مستق یاشل

  یآن تنش را لرزاند. دستانش را جهت گرم کردن کم  کی  د،یکه وز  یباد

از    ی کیرفت. به سمت    ن ییمقابل در، پا  ی هاو سپس از پله  د یبه هم مال

ها  ییهادرخت  برگ  از  ز  شانیکه  و  رفت  بودند،  دراز   رشیجدا شده 

ولدیکش بود،  سرد  هوا  باعث    نیا  ی .  داشت.  دوست  را  سرما 

 .شدیم اشی سرزندگ

  خواست یخارج کرد. م  یرا بست و ذهنش را از هر گونه افکار  چشمانش

 نکند.  یکار چیفقط دراز بکشد و ه طورنیچند لحظه هم

 *** 

شن   دانست ینم با  باألخره  که  گذشت  زمان    ، یمرد   یصدا  دنیچقدر 

 چشمانش را باز کرد. 

 پسر! با توئم.  یه -

و با    دیکش  اشیشانیبه پ   ی واضح شود. دست  دشیبار پلک زد تا د  چند

سرش چشم دوخت. مرد خم شده بود و    یباز به مرد باال  مهین  یهاچشم

را باال داده و با چشمانش صورت   شیابرو یتا کی. کردی نگاه م یبه اشل

 . دیکاویرا م یاشل
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 کنه؟ یکار م امیلیلرد و یکه برا یهست  ی تو همون پسر -

که    ی . درحالستادی برخاست و ا  یحرف، ناگهان از جا  نی ا  دن یبا شن   یاشل

 با عجله گفت: تکاند،یگرد و خاک لباسش را م

 فکر کنم.  دیهست  ژایآه، من... آره خب، شما هم اال -

را مرتب کرد و در همان حال   اهشی. کت دنباله دار سستادیصاف ا مرد

 گفت:

 درسته خودمم.  -

 نگاه کرد.  ژایبه اال یاشل

 . دمیاومدنتون رو خبر م امیلی. من به لرد ودیمنتظر بمون  جانیا -

به سمت قصر رفت. به    د،یدویکه آهسته م  یحرف، درحال  نیاز ا  پس

 د.آم اطیبالفاصله به ح زین امیلیرا داد و و ژایخبر آمدن اال امیلیو

.  دید  یداده به درخت  هیرا تک  ژایبه اطراف نگاه کرد و اال  اط،یورود به ح  با

 لبخندزنان به سمتش رفت. 

 . ستادیکرد و سپس صاف ا یمیتعظ ژایاال

 منتظرت بودم.  ،یباألخره اومد -

 فرصت کمک به شما رو از دست بدم؛ لرد من. تونستمینم -

  زیخود ن  کهن یحرف را زد؛ به خاطر ا  نیا  ژایاال  دانست یم  امیلیو  کنیول

نداشت   یصورت، ضرورت  نیا  ریبکند؛ در غ  یکمک سود  نیقرار بود از ا
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به او کمک کند.    ده،یبار دو سال قبل او را د  نیکه آخر  یمرد  ژا؛یتا اال

و    قارخود را با و  یبود؛ ول  یمرد گستاخ و طمع کار  شناخت،یرا م  ژایاال

  داد یم  ب یرا فر  گرانیبود که د  ی روباه  کی. مانند  داد یرئوف نشان م

البته، االخوردینم   بیاما فر پا  ژا ی.    ام یلیو  ی هر چه که بود، باز هم به 

 .دیرسینم

 افکارش شد و گفت:   نیا الیخیب امیلیو

 سر اصل مطلب.  میخب، بر -

که به موضوع عالقه    دادینشان م  ژا یاال  یکنجکاو و شگفت زده  یصدا

 مند شده.

 داره؟  قت یجالب بود، اما حق یلیخ ن،یکه برام فرستاد یاهموضوع نام -

  ی هابا قدرت  یدر نامه به او گفته بود مطمئن شده است که شخص  امیلیو

کمکش، سه   یکند و در ازا   دایاو را پ   خواهدیوجود دارد و م  ییجادو

 بزرگ سکه به او خواهد داد.  یسهیک

 تکان داد.  یسر امیلیو

 داره. قت یبله، حق -

نماند.    یباق  ژایدر اال  یشک  چیه  گریباعث شد د  اشیمطمئن و جد  یصدا

 کرد.  یاگرد شدند و تک خنده یچشمانش از شگفت

 . نمیقدرتش رو بب خوادیدلم م  یلیخ -
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 : نامعلوم دوخته بود، گفت  یاکه نگاهش را به نقطه  یدرحال امیلیو

 . ینیبیکنم، م داش یپ  ی وقت -

 چرخاند. ژایرا به سمت اال سرش

 ه؟یقدرت ا لف ها چ یدون ی... ممیانجام بد میخوایکه م یو اما کار -

 به خود گرفت.  یمتفکر ی چهره ژایاال

 وارد ذهن بشن.   توننیالف ها م -

 زد.  یبشکن  امیلیو

مقاًیدق  - مطمئنم  من  مخف  یدونی! خب  هنر  از  چ  یمنظور  هنر هیالف   .

به فرد در وجود الف هاست.    هیالف،    یمخف  ه یقدرت خاص و منحصر 

اتفاقات بعد    تونهی م  ش،یالف  یهستش که با استفاده از هنر مخف  یالف

اگه صاحب خاطره اتفاقات بعدش رو ندونه. ما   یخاطره رو بفهمه؛ حت  کی

 . میکن  دایالف رو پ  اون  میخوایم

 :دی را باال داده بود، پرس شیابرو یتا کیکه  یدرحال ژایاال

 اون کدوم الفه؟ می بدون دیاز کجا با -

به دنبال   دیکرده بود که با  قیزد. او از قبل تحق  یا  رکانهیلبخند ز  امیلیو

 کرد.  زیکدام الف بگردند. چشمانش را ر

 الف با اون قدرت وجود داره؛ پرنسس الف ها.  کیفقط  -
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  ره یخ امیلیبزنند، به و رونیکه کم مانده بود از حدقه ب ی با چشمان ژایاال

شن  از  و  نیا  دنیشد.  بود.  شده  متعجب    ر یغ   بایتقر  یزی چ  امیلیحرف 

  ژایاال  یو حرف ها  بلند  با یتقر  یممکن سازد. صدا  خواست یممکن را م

 شد. امیلیباعث خشم اندک و 

قرض هستن که نسلشون من   یدرسته که الف ها از اون دسته موجودات  -

حاال پرنسس الف ها که بماند؛ چون   شن؛یم  دهیکم د  یلیخب خ  ینشد، ول

عده   دن  یکم   یفقط  مردم  د  ا یاز  رو  فکردنیاون  چه  با    ی خوایم  ی. 

 ؟ یو ازش کمک بخوا  یکن دایپرنسس الف ها رو پ 

آرام اما    یشد. صدا  رهیرفت و در چشمانش خ  ژایاال  کیقدم نزد  کی

 شد.  ژایاال دنیبه او تشر زد و باعث ترس  نشیخشمگ

.  یکن  داشیمن نه؛ تو قراره پ   کهنی بهتره و ا  یتن صدات رو کنترل کن   -

 یو گرنه سکه ب  ،یریکردن پرنسس قراره پاداشت رو بگ دایدر عوض پ 

 سکه. 

ا  امیلیو او  به  پشت  و  صدا ستادیبرگشت  برد.  باال  را  دستش    ی . 

لحن صدا    نیقصد داشت با اخشمش شده بود و    نیگزیخونسردش جا

 را قانع کند.  ژایاال

  ی تونیکه نم  فیچقدر ح   ،ییسابق موجودات ماورا  یشکارچ  هیبه عنوان    -

دادن    یبرا  راًی! درضمن، خبر دارم که اخیکن  دایپرنسس الف ها رو پ 

  ی تونست یکار م  نی. در عوض ایدار  ازیهات بدجور به سکه و طال ن  یبده
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برگشت. دستانش را در    ژای. به سمت االیهات خالص ش  یاز دست بده

 زد.  یقفل هم کرد و لبخند شپشت کمر

برا  - خودته.  با  انتخاب  هرحال،  به  ن  یخب  مهم  کردن    دا یپ   ست یمن 

کل من  بکشه،  طول  چقدر  ها  الف  برا  یپرنسس  موندن   ی وقت  منتظر 

قدم  را گفت و برگشت تا به سمت قصر برود، اما هنوز دو سه    نیدارم. ا

 مانع ادامه راهش شد. ژایاال یبرداشته بود که صدا

 . کنم یقبول م  -

لبش نشاند و بدون برگشتن به سمت    یگوشه  ی تمندیلبخند رضا  امیلیو

 گفت:  ژایاال

 . یکن یکار درست رو م -

 برگشت.  ژای به سمت اال سپس

اول سکت رو    سهی. کیامروز کارت رو شروع کن  نیدوست دارم از هم  -

خبرم کن برات فراهم  ،یالزم داشت یزیو اگه چ ارهیبرات ب یاشل دمیم

 کنم. 

 تکان داد.  یو سر دیکش  یق ینفس عم ژایاال

 طول بکشه. یکه تا ک کنم ینم نیاما تضم کنم،یکارم رو شروع م -

 . ست ی ن یمشکل چیه -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 268 

قصر را به منظور    ژای. آن روز، االافت یحرف خاتمه    نیآن دو با ا   یمکالمه

طور که پرنسس الف ها ترک کرد. همان  افتنی  یشروع جست و جو برا

.  دیطول کش  یطوالن  یهاآن پرنسس، مدت   یگفته بود؛ جست و جو برا

پرنسس الف ها تنها رهبر آن گونه بود و پس از مرگ پدر و مادرش خود  

د را  کرد و خو   یهمه پنهان کرد. همنوعانش را در خفا رهبر  چشمرا از  

 شکارش کنند، دور کرد.  خواستندیکه م یانیاز دشمنان و شکارچ

سرزم  ژایاال به  او،  دنبال  موجودات    یمتعدد  یهان ی به  از  و  کرد  سفر 

و مجبور    خوردیپرس و جو کرد، اما هر دفعه به بن بست م   گر ید  ییماورا

طول    گریجست و جو پنج سال د  نی . ارد یرا از سر بگ  قاتشیتحق  شدیم

به ذهنش خطور    یحت  یو گاه  شدیم  دیداشت نا ام  گر ید  ژای. االدیکش

خبر نداشته باشد؛   یپرنسس الف ها مرده باشد و کس  دیشا  که  کردیم

رفته   نیسرزم  کی جست و جو به جنگل لوکاهانس در    ی برا  ی وقت  کنیل

ش، آن الف را تالش و کوش  یالف برخورد کرد و پس از کل  کیبود، با  

 قانع کرد که او را نزد پرنسس ببرد. 

نوشته بود به   امیلیرا که و  یاپس از مالقات پرنسس الف ها، نامه  ژایاال

  دارید  رفت،یطور که انتظار ماو داد. پرنسس پس از خواندن نامه، همان

درخواست کمک به او را قبول کرد؛ چرا که    کن،یرا رد کرد ول  ام یلیبا و

بزرگ  امیلیو شر  از  را  او  کمکش،  قبال  در  بود  داده  وعده  او    ن ی تربه 

 دشمنش خالص کند.



 
 

www.cafewriters.xyz Page 269 

از دشمنش را از دست بدهد،   یفرصت خالص   توانستیکه نم   پرنسس 

نوشت و از    یانامه  ام یلیو یمعامله را قبول کرد و برا  ی فراوان  اق یبا اشت

و  ژایاال خود  به  را  نامه  آن  ز  امیلیخواست  گفته  رایبرساند؛    یطبق 

 داشت! یاتیپرنسس، آن نامه ارزش ح

دوبار تا مرز شکست رفت و برگشت. در هر دو    نیپنج سال، مرک  نیا  در

سرزم  باًیتقر  انیبار شورش تصاحب  به  اول،    نیموفق  بار  بودند.  شده 

 دنیکه کالرکسون سرش گرم جنگ  یدر هنگام  ان،یادوارد؛ رهبر شورش

مرزها سع  ن یمرک  یدر  مرک  یبود،  وارد  نتوانست.    نیکرد  اما  شود، 

ع مرز  از  وقت   بورنتوانست  و  شد،  مرگ  محافظانش  عاقبت  و    ی کند 

 کرد.  ینیسپاهش را از دست داد، عقب نش

بود کالرکسون را بکشد    کیبه قصر نزد  یدوم با فرستادن جاسوس  بار

 هم شکست خورد.  بارنیا یول

طور که گفته بود، پنج سال را منتظر ماند و هر روزش را در  همان  امیلیو

  نیکرد. الحق که صبرش قابل تحس  یسپر   ژایاز جانب اال  یانتظار خبر

 بود! 

انجام    امیلیو  ینبود که بتواند برا  یپنج سال کار  نیهم چون در ا  یاشل

او هفده   را از سر گرفت. اکنون  دهد، دوباره کار کردن در آشپزخانه 

عاقلسا و  بزرگتر  بود.  قدرلش شده  بود؛  شده  مار  یتر    شه یهم  ایکه 

شد که توانست در قصر خود را    ی به پسر  لی. او تبدکردیم  نشیتحس

 یکه اشل  امیلی. و امیلیاز کالرکسون و و  ریکند؛ البته به غ  جادر دل همه  
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  نیبار هم  کی  یاو بس! کالرکسون هم که هفته  دید یم  ارشیرا دست

 . دیدیرا م یاشل

  ی به طور معمول  نیدر قصر و در مرک  زیدو هفته شده بود که همه چ  اکنون

 بود.  یموضوع عامل آرامش افراد قصر و اشل نی و ا رفت یم شیپ 

  دواریاز آشپزخانه خارج شد و به سالن رفت. ام  ش،یاز اتمام کارها   پس

برا که  د  یباق   یبود  چندان  گریروز  باشد. خستگ  یکار  او    ینداشته  به 

 ی. همان لحظه صدادیکش  ی انجام دهد. هوف  یگریکار د  دادیه نماجاز

 آورد. شیهاگوشش شد و خنده را به ل*ب  ی سمفون ییآشنا

 ؟یی! کجای! اشلیاشل -

ش  نیا  دنیشن  حس  راحت  ین یریصدا  ا  یب یعج  یو  دلش  کرد.    جادیدر 

 ها باال آمد.که از پله  دیسرش را به سمت صدا چرخاند. د

  ی خورد، دستانش را باز کرد و به سمت اشل  یکه چشمش به اشل  نیهم

 . دیدو

 زانو زد و آغوشش را باز کرد.  نیزم یلبخندزنان رو یاشل

  ی انداخت و دستانش را محکم دور گردن اشل  یرا در آغوش اشل  خود

 حلقه کرد. 

 .دیخند یاشل

 تر.آروم کمیکلر،  -
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را به    شیپا  کیبچگانه کرد و    یآمد. اخم  رون یب  یلاز آغوش اش  عیسر

 و گفت:  دیکوب نیزم یاعتراض رو ینشانه

 به من نگو کلر، اسم من کالراست. -

دختر را    نیا  یرفتارها و اعتراضات بچگانه    نیکرد. ا  یا تک خنده  یاشل

 : دوست داشت. دستش را دور کمر کالرا حلقه کرد و گفت  یلیخ

 رم. من کلر دوست دا یول -

کرد. لحن حرص درارش فقط توانست    زانیل*ب و لوچه اش را آو  کالرا

 !نیرا مجدداً بخنداند، هم یاشل

 .گم یمنم به بابا م -

از مچ دستش گرفت. کالرا برگشت و به    یبرگشت تا برود که اشل  سپس

  ی گر شد. موهاکالرا را نظاره  یطور چهرهچند لحظه همان  ی او نگاه کرد. برا

. از نظر رنگ مو و چشم  ست یرنگش را نگر  یرنگ و چشمان آب  یا قهوه

 از نظر صورت، به پدرش. ی به مادرش شباهت داشت ول

  ی کیتمام افراد قصر،    یبزرگ شدن کالرا برا  یپنج سال، تماشا  نیا  در

ز اشل  نیباتریاز  کالرکسون،  پادشاه  بود.  و    نیستیکر  ا،یمار  ،یحوادث 

خوشحال   اریهر سال به خاطر بزرگتر شدن کالرا بس  ی افراد؛ همگ  گرید

 . اکنون کالرا هشت سال داشت.شدندیم

 . دیکش یقیبلند شد. نفس عم  ن یزم یاز رو یاشل

 . اطیح م یبر ایب -
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وارد    ی قصر رفتند. وقت  اطیتکان داد. هر دو با هم به سمت ح  یسر  کالرا

به   اطیاز ح  یاکه در گوشه  دیرا د  یاز محافظان  یبرخ  یشدند، اشل  اطیح

و به سمت    ستاده یا  یپرداخته بودند. هر کدام گوشه  یراندازیت  نیتمر

ت  یتابلو م   شانیرهایهدف  نشانه  اشلرفتندیرا  کالرا    ی .  به  خواست 

  ی برا  نیموقع تمر  نیبودنشان در ا  جانیا رایبه داخل برگردند؛ ز  دیبگو

  ن یا  الیخیمحافظان ب  انیدر م  نیست یکر  دنیبا دکالرا خطرناک بود؛ اما  

لبش نشست. دستش را باال برد و داد    یرو  یحرف شد. لبخند خوشحال

 زد:

 ! سی کر یه س،یکر -

کمان درون دستش    نیستیباعث شد کر  زد،یکه نامش را صدا م  ییصدا

را از نظر گذارند و با   اطیو به سمت صدا بچرخد. کل ح  اوردیب  نییرا پا

 زد و به طرفشان رفت.   ی مقابل در، لبخند  ی سکو   یو کالرا رو  یاشل  دنید

 : دیپرس ییرسا  یها، با صدا به آن نیستیکر دنی قبل از رس یاشل

 ره؟ یم شی چطور پ  نیتمر -

  م یو تصم  ماندیمادرش م  شیماه بود که در قصر، پ   کی حدود    نیستیکر

نظر فرمانده   ریماه بود که ز  کیاکنون    از محافظان قصر شود.   یکیداشت  

ا  یاد یز  ر ییبود. تغ  نیمشغول به تمر ؛  پنج سال نکرده بود  نیدر طول 

 .دندیرسیم  شیهاقدر که به شانه بلندتر شده بودند؛ آن  شیفقط موها

 گفت:  ستاد،یا  یمقابل اشل یو وقت دیخند نیستیکر
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 ! ی عال -

شاداب و    یاز عرقش را کنار زد. صدا  س یخ  یشان یبه پ   ده یچسب   یموها

ع خسته  نیدر  محال  نشان  د  دادیاش،  هنگام    ی اشل  دنیکه  کالرا  و 

 اش شده بود.  یباعث سرحال نیتمر

 ن؟یشما چطور -

 به سمت کالرا خم شد. نگاهش

 ؟ یکوچولو، تو چطور -

قفل هم کرد.    اشنهیرا ول کرد و دستانش را مقابل س  یدست اشل  کالرا

نگاه کند،    نیستیدر چشمان کر  کهنیا  یهم فرو رفتند. برا   ابروانش در

 . ردیمجبور شد سرش را باال بگ

 بهم نگو کوچولو.  -

 نگاه کرد.  یبه اشل نیستیکر

 .کنهیاخم م زیکالرا امروزا به همه چ نیا ش، ا -

 کنم.  یخودم باز رمی. اصالً من مکنمیفقط به شما دوتا اخم م ر،ینخ -

و    نیستیهمان لحظه که کر  ی را جلب کرد، ول  نیستیکالرا توجه کر  یصدا

کالرا دارد    دندیآوردند تا به کالرا نگاه کنند، د  نییسرشان را پا   یاشل

  ی ا. پس از رفتن کالرا، هر دو تک خندهرودیپشت قصر م  طیبه سمت ح

 کردند.
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 که زد، بحث را آغاز کرد.   یبا حرف نیستیکر

 . کننیمخستم  یلیخ هانیتمر -

  نی. حق داشت اکردیصحت حرفش را اثبات م حالش،یکالفه و ب ی صدا

بزند! اشل  را  م  هانیتمر  یگاه  یحرف  نگاه  م  کردیرا  که چقدر   دیدیو 

 دوخت.   اطیح ی. نگاهش را به محافظان آن سوکنندیسخت کار م

 سختن. یلیآره، خ -

باالتر    یپله  کی یاول نشست. آرنج دستانش را رو   یپله  یرو  نیستیکر

 داد.  هیگذاشت و به پله تک

 جنگل. میبر دیهنوز فردا با -

پا  دیکش  یآه را  اشل  نییو سرش  خنده  یدرحال  یانداخت.  تک    یاکه 

 نشست.  نیستیکنار کر کرد؛یم

رو تحمل    هاشیسخت  دیبا  ، یمحافظ بش  یکه خواست  یخب، خودت بود   -

 . یکن 

درون چشمانش و شور و شوقش،    ینگاه کرد. عالقه  یبه اشل  نیستیکر

 . خواست یرا م  نیواقعاً ا دادیکه نشان م  قیطور عمبود؛ آن قیعم

رو دوست دارم،    جان یرو دوست دارم، ه  دنیخب، محافظ بودن و جنگ  -

 رو دوست ندارم. نی همه تمر نیا یول

 اش زد. به شانه یآرام یضربه یاشل
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 .گهینکن د یتنبل  -

 . دیکش ی قیو سپس نفس عم دیخند نیستیکر

  ی اومد  ی . وقتی ن یخودت بچ  یبرا  یهدف  هی  دیبا  ؟یکن یکار م  یتو... چ  -

تو این م  یجا...  کار  شد  ،یکردیآشپزخونه  و    ام یلیو  اریدست  یبعدش 

  ها نیاالن ا  یتونیآشپزخونه. نم  یسراغ کار تو   یبعدش دوباره برگشت

 . یرو ادامه بد

با دستانش شد. در جواب    یانداخت. مشغول باز  نییسرش را پا  یاشل

  تواندیکه نم  دانست یداشت. خودش م   دیترد  نیستیدادن به حرف کر

م  نیهم دهد؛  ادامه  عمرش  آخر  تا  را  نم  دانست یروال    تواندیکه 

  اش ندهیآ  یبرا  یو هدف  میهمچنان در آشپزخانه کار کند؛ اما خب، تصم

  ن یستیندهد و سکوت کند، اما متاسفانه کر  یجواب  شدیاشت. کاش مند

 به او چشم دوخته بود. یدر انتظار جواب

  یتو ایاز قصر برم، اما خب سخته؛ با وجود کالرا و تو و مار خواستمیم -

 قصر. 

 . یسر بزن ی ایاوقات ب یگاه ی تونیم -

 بلند شد. یاشل

 .شهیم  یحاال چ مین ی بب  -

 زد و به داخل رفت.  یلبخند

 *** 
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  یها کتاب  نیا  ی بست. مطالعه   یرا با کالفگ  شیکتاب جلو رو  کالرکسون

اش را که خودش همه  یحوصله سر بر بودند؛ آن هم زمان  یلیخ  خیتار

ها چه به مطالعه آن  ی برا   دانستینم   چیو تجربه کرده بود. ه  دانستیم

را    ی ابتدا خواست کسپرداخته بود! ناگهان در بدون زده شدن، باز شد.  

با د  دونکه ب کالرا که وارد   دنیدر زدن وارد شده، سرزنش کند، اما 

 زد.  یشد، لبخند

پر شور و شوق    ی . صدا ستادیپدرش ا  زیدوان دوان آمد و کنار م  کالرا

بچگانه   مانند هم  یو  تر  شهیکالرا  را خوشحال  رو  نیکالرکسون    ی مرد 

  ستنیچشمانش هنگام نگربکند.    یکرد و باعث شد حس قدرتمند  نیزم

دخترش،    دنیو قلبش در هنگام د  کردندیدختر کوچکش از او تشکر م

نبود. دخترش در طول    فیکه قابل توص   شدیم  رایذرا پ  یچنان آرامش 

  زد،یحرف م  د،ی دویم  رفت،یبزرگ شده بود؛ راه م  اریپنج سال، بس   نیا

 شده بود.  بایز  اری. بسدیخندیم

 انداخت.  نیبچگانه و دلنواز کالرا در گوشش طن یصدا

 ؟ یکنیکار م ی بابا، چ -

  ی نشاند و درحال  شیپا  یخم شد و کالرا را بغل کرد. او را رو  کالرکسون

 گفت:  زد،یو آن را ورق م کردیرا باز م خیکه کتاب تار

 . زمیعز خوندمیداشتم کتاب م  -

 اه کرد. سرش را چرخاند و پدرش را نگ یبا کنجکاو  کالرا
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 نوشته بود؟ یکتاب چ ی تو -

کرد جواب سوال دخترش را    یانداخت. سع  یبه کتاب نگاه  کالرکسون

کرد متون کتاب را تا حد امکان    یبدهد که بتواند بفهمد. سع  یابه گونه 

 کالرا قابل درک بکند.  یساده و برا

به وجود اومد و    ی چطور  نیخب... نوشته بود که حکومت پادشاه والس  -

 سرنگون شد. یچطور

 ه؟یاون ک ؟ی پادشاه ک -

چهره  کالرکسون م  یبه  آشکار  که  ها  یز یچ  چیه  کردیکالرا  حرف    ی از 

پدرش ثابت بود،    ی. اما چشمان کالرا همچنان رو دیخند  ده،یپدرش نفهم

 . اوردی درب یاو را از سردرگم کهنیا دیبه ام

 و گفت:  د یلُپ دخترش را آرام کش کالرکسون

 . کردیبود که قبل من حکومت م یپادشاه نیپادشاه والس -

خ  یزیچ  کالرا کتاب  به  لحظه  چند  و  کند   یشد. هرچقدر سع  رهینگفت 

باز هم نم سرش مانند    کردی. بدتر حس متوانست یموضوع را بفهمد، 

حرف پدرش    نیا  الیخی. ببود  یآتش فشان درحال فوران از سردرگم 

 شد و گفت: 

 رون؟یب  یفردا من رو ببر شهیبابا، م -

 دخترش کاشت.   یبر گونه یاب**و**س**ه کالرکسون



 
 

www.cafewriters.xyz Page 278 

 . برمیالبته که م -

  ی احد اندازه  یبلندش شور و شوق ب  یدستانش را باال برد. صدا  کالرا

تر از    نیریکالرکسون ش  ی لبش برا   ی رو  قیو لبخند عم  شدیرا شامل م 

 بود. ی ا ین یریهر ش

 دوست دارم!  یل یآخ جون! بابا خ -

 دخترش را محکم در آغوش گرفت.  کالرکسون

 . طورنیمنم هم  -

ح  در و    ن،یهمان  کرد  جدا  خود  از  را  کالرا  کالرکسون  شد.  زده  در 

و او را    دیبه گوش شخص پشت در رس  اشیگفت. لحن جد  یدییبفرما

 د. وادار به ورود کر

د  با را  آرسن  لرد  در، کالرکسون  در    دیباز شدن  آمد.  به طرفشان  که 

کالرکسون    ی ابرو  ی تا  ک یدرون دستش    یداشت. نامه  ی انامه  ک یدست  

باال برد. آرسن تعظ ا  یمیرا  از  ا  کهنیکرد و بعد    م یمستق  ستاد،ی صاف 

 رفت سر اصل مطلب. 

نامه  - سرزم  ی اسرورم،  پادشاه  طرف  طبق    وپارمیک  نیاز  اومده. 

ما  یهانوشته خانوادش،  همراه  پادشاه  ب  لنینامه،  بعد    ست یکه  روز 

 مهمونمون باشن. 

ا  لرد گرفت.    نیآرسن  کالرکسون  پادشاه  سمت  به  را  نامه  و  گفت  را 

 کالرکسون نامه را گرفت و مشغول خواندن نامه شد.



 
 

www.cafewriters.xyz Page 279 

 *** 

که در اتاق    د،ینوش یرا م  اشیدنیدر اتاقش نشسته بود و نوش  امیلیو

گفت.    یدییگذاشت و بفرما  زشیم  یرنگش را رو  ییزده شد. جام طال

ها گفته بود سردرد    مهیپشت در بود. به ند  یکنجکاو شد بداند چه کس

نم  و  کس  یکس  خواست یداشت  چه  حال  شود،    توانست یم  یمزاحمش 

 آمده باشد؟

 باز شد. در

 شما اومده.  دنید ینفر برا هی ام،یلیلرد و -

وارد شده است؛ هر چند    یچه کس  د یدیپشتش روبه در بود و نم  امیلیو

 ع یسر  ی تعجب و کنجکاو  ی از رو   د،یرا و حرفش را شن   شیصدا  ی وقت

به اتاقش   یکه اشل  یبار  نی. آخردی را در چارچوب در د  یبرگشت. اشل

هفته  نوش  یآمد،  آمد  که  بود  وقت   اشیدنیقبل  از  داد.    گر ید  یرا 

 . کندیبا او برخورد نم ادیز  ست، ین ارشیدست

  دنشید  یبرا  ی تمرکز کرد. چه کس  یحرف اشل  یافکار، رو  نیا  الیخیب

 داد؟ یخبر را به او م نیداشت ا یآمده و چرا اشل

 را باال داد.  شی ابرو یتا کی

 ! ؟یک -

 در اتاق را بست و وارد اتاق شد. یاشل
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رو جز    یقصر کس  یخودش، تو  ی. طبق گفتهدنتونیاومده به د  ژایاال  -

هم از من خواست تا خبر اومدنش رو بهتون    ن یهم  یبرا   شناسه،یمن نم

 بدم.

آمده؟ آن هم بعد از پنج    دنشیبه د  ژایگرد شدند. اال  ام یلیو  چشمان

 ل برگشته؟سال؟! چه شده که حال بعد از پنج سا 

  ی تیکردن پرنسس الف ها و انجام مامور  دایبار قصر را به منظور پ   نیآخر

  فرستاد ی. فقط نامه مامدین  گریبه او داده بود، ترک کرد و د  امیلیکه و

نامه  ن؛یهم بود  ماه  چند  زین   شیهاکه شش  بودند.    شی پ   ی قطع شده 

.  ست یچ  هاافتاد و نگرانش شد که علت قطع شدن نامه  ادشیبه    امیلیو

مشکل    چیکه ه  د یفهمیافتاده باشد، اما حال م  یاتفاق بد  کردیفکر م

 وجود نداشت.  یبد

بهتر،    یشیبه گو  ایبه قصر برگشته؛    یبا چه هدف  ژایبود بداند اال  مشتاق

خبر چه  برگشته؟    یبا  پ   یعن یبه قصر  را  ها  الف  پرنسس   دایتوانسته 

 که آمده خبر شکستش را بدهد؟ ایکند؟ 

خبر    ایآ  کهنیاز ا اشیبود و نگران ژایاال  یحرف ها  دنیمشتاق شن   یلیخ

  ی قیمثل خوره به جانش افتاده بود. نفس عم  ،یخبر بد  ا یدر راه بود    یخوب

 را بفهمد و بعد قضاوت کند. جهیگرفت اول نت  میو تصم  دیکش

 کن. شییبه سمت اتاقم راهنما -
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  رونیاطاعت تکان داد و از اتاق ب  یاز رو  یحرف، سر  نی ا  ندیبا شن   یاشل

  ز یم یاش را رورفت و دستان مشت شده زشیبه سمت م امیلیرفت. و

 بود.  نییگذاشت. سرش پا

 دایکه ادامه پ   ای  ابد،ی  انیاش پاساله   نیقرار بود انتظار چند  ای  اکنون

 . شودیمعلوم م زیبعد همه چ یکند. کم

به سمت در پا تند کرد و در را باز کرد.    ام یلیبعد در زده شد. و  هیثان  چند

 میلبانش نشاند و به قصد تعظ  یرو  یلبخند  امیلیو  یچهره  دنیبا د  ژایاال

 . ستاد یکردن، خم شد. سپس صاف ا

هدر دادن؛    یبرا  ی داشت و نه وقت  زها یچ  نیا  ی برا  یانه حوصله  امیلیو

 و قاطعانه گفت: یلذا کامالً جد

 داخل.  ایب -

اال  و کنار رفت.  در  مقابل  را بست. درحال  ژایاز  اتاق  و  که   ی وارد شد 

 گوشش شد. ینغمه امیلیو  ی صدا کرد،یداشت به اطراف نگاه م

اال  م یبر  - مطلب  اصل  بب ژایسر  بگو  خبرها   نم، ی.  چه  به    یبرگشت   ییبا 

 قصر؟ 

 ل*ب داشت. با همان حالت چند قدم جلوتر رفت.  یرو  ی شخندین ژایاال

خبرها  - که  اومدم  نه   یخوب  یسرورم!  ها  الف  پرنسس  بدم.  بهتون 

شما    ینه یبشه، و نه تونست دست رد به س  یتونست از دست من مخف

 بزنه.
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توانست    امیلیحال و  نینزده بود، اما با ا  م یرا مستق  شیهاحرف  ژایاال

آورده بود،    شیرا که برا   یخوب   یانست خبرهاحرفش را بفهمد. تو  ی معنا

انتظار   انیاز پا  ی آشکار شد، ناش  امیلیکه در نگاه و  یبفهمد. شور و شوق 

حس ساله   نیچند تنها  شوق  و  شور  آن  بود؛  اکنون    یاش  هم  که  بود 

بلکه   ، یکالفگ  ینه از رو   بارنی. دستانش را اکردیم  ر یرا تسخ  شوجود

رو لبخند  یخوشحال  ی از  کرد.  مز  ی قیعم  یمشت  را  و    نیصورتش  کرد 

 پنهان نماند.  ژا یاال دیاز د شی درون صدا جانیه

 .میکه موفق شد ذارمیم نیرو به حساب ا نیا -

 .میبله، موفق شد -

نامه  ن یا  ژایاال و  ک  ی ارا گفت  درون  از  قهوه  ی اپارچه  ف یرا  رنگ    ی ا و 

شانه  زانیآو جداز  آورد.  در  م  شیدرون صدا  ت یاش  که   داد ینشان 

 بود.  دهیرس یترنوبت به موضوعات مهم

از    یموضوع   هی  ی ول  - شدن  خارج  ها  الف  پرنسس  سرورم.  هست 

برا  گاهشونیمخف اما  نکردن،  قبول  باهاشون حرف   دیبتون  کهنیا  یرو 

 نامه رو فرستادن.  نیا د،یبزن

ه  امیلیو گرفت.  را  ل  یرو  یمهر   چینامه  نداشت،  وجود  نخ   کنینامه 

 نامه اصالً باز نشده.  دادیاش نشان م بسته

در ذهنش    دهی چیاو را سردرگم و متعجب کرد. افکار پ   ژایاال  یها  حرف

 را بر زبان آورد: 
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 قراره با پرنسس حرف بزنم؟  ینامه چطور نیبا ا یول -

 را باال انداخت.  شیهاشانه ژایاال

نامه رو   نیاهش رو به من نگفتن، فقط ا. پرنسس ردونمیمتأسفانه نم  -

نوشته که  گفتن  بهم  به شما.  بدم  که  چ  ی تو  یهادادن  رو   ینامه همه 

طلسم شده هستش. من باز نکردم چون اگه    ا ی. گودهیم  حیبهتون توض

 . کنهیاز شما باز بشه طلسم کار نم  ریغ گهید  یتوسط کس

  ژا یشد. سپس نگاهش را دوباره معطوف اال  رهیبه نامه خ  یلحظات  امیلیو

 کرد.

خ  اریبس  - جا  یل یخب،  تا  ممنونم.  مقدار  ادمه،یکه    ییازت  از    یهنوز 

 بگو بهت بده. یپاداشت مونده؛ به اشل

اتاق را ترک کرد. پس از    گر،ید  یتکان داد و بدون زدن حرف   یسر  ژایاال

  زیچ  ژایاال  یف هاشروع کرد به راه رفتن در اتاق. از حر  ام یلیرفتن او، و

نامه چطور قرار بود باعث    نیبداند ا  خواست یبود. هنوز م  دهینفهم  یادیز

با پرنسس شود. هوف   دارید تنها  دیکش  ی او  برا  ک ی.    دنشیفهم  ی راه 

 وجود داشت. نامه را باز کرد. 

بود؛    ک ی  تنها نوشته  کاغذ  در  بس  کیجمله  که    امیلیو  یبرا  اریجمله 

 نامفهوم آمد. 

 "زیخونت را بر"
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  گفتیآشکاراً داشت م  ا یبود؟    ییمعما  ز یچ  کی  داد؟ یجمله چه معنا م   نیا

 کرد؟ دیچه کار با

چه کار   دانست یگذاشت. نم  زیم  ی رفت و کاغذ را رو  زشیسمت م  به

را انجام    شیرو  شیگرفت تنها راه پ   م یهم تصم  نیهم   ی بکند، برا   دیبا

قش را برداشت و با استفاده از چاقو، در کف موجود در اتا  ی دهد. چاقو

 کرد.  جادیا یدستش خراش

خواهد    یادهیکارش فا  نیا  ایبداند آ  خواست یو متعجب بود. م   سردرگم

 ست؟ یجز وقت هدر دادن ن یزیچ ا یداشت؟ 

کاغذ گرفت. چند قطره از خونش، کاغذ را طرح دادند و    یرا رو  دستش

 از داخل کاغذ خارج شد. یدرست آن لحظه بود که نور

تا به    افتاد؟ یداشت م  یمتعجب چند قدم عقب رفت. چه اتفاق  امیلیو

چ چنین  ه  دهیند  یزیحال  و  صدا  یفکر  چ یبود  نداشت.    ی درموردش 

اقات مقابلش، نامنظم تر  که به خاطر اتف  دیشنیقلبش را م  دنینامنظم تپ

نور سفشدیم به شکل    یرنگ  د ی.  کرد  شروع  بود،  درآمده  نامه  از  که 

  یشد به دختر  ل یمتوقف شد که آن نور تبد  ی زمان  ند،رو  نیگرفتن و ا

 بنفش رنگ.  یو چشمان  دیبلند سف  یموها د،یسف یپوست بارو،یز

 د، یبگو  یزیکه چ  دهیبه اطراف انداخت. حال زمان آن رس  ی نگاه  امیلیو

اش ذهنش را به هم   یانجام دهد، اما چه؟ سردرگم  یکار  دیاما چه؟ با

 بود. ختهیر
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خهمان  امیلیو ا  رهیطور  ماند.  دختر  آن  اتفاق  جانیبه  ا  یچه    ن یافتاد؟ 

 پرنسس الف ها؟  ست؟یآمد؟ اصال او ک دیدختر چطور پد

ر رفتن با افکار درون ذهنش بود، که آن دختر به  مشغول کلنجا  امیلیو

 حرف در آمد:

خودم رو    دی. اجازه بددیکه من رو نشناخت  کنهینگاهتون مشخص م  -

 هستم؛ پرنسس الف ها. ای کنم؛ ن روکُل یمعرف

بزنند.    رونیآن به خود آمد. چشمانش کم مانده بود از حدقه ب  ک ی  امیلیو

به تن داشت که باال   یبلند  راهنیپرنسس انداخت. پ  یبه سرتا پا  ینگاه

پا  یآن صورت  یتنه   راهنی. پ شدیکمرنگ تر م   نییپر رنگ و به سمت 

پ   ایگو تنش  گو  دهی چیبه  به  پارچه   طورنیا  گرید  یش ی بود؛  از  که  نبود 

. لباسش  دیدیآن نم  ی رو   یدوخت  یجا   چیه  ام یلیو  رایشده باشد؛ ز  تهدوخ

  با یو ز  رینظیگل بود تا به پارچه. به هرحال ب  یگلبرگ ها  هیشب   شتریب

 .شدیم دهید

به دستان پرنسس بماند.    رهیخ  شدیباعث م  راهنشی نداشتن پ   نیآست

به رنگ بنفش وجود داشتند که    یبیو غر  بیعج  یهادستانش طرح  یرو

 . دیفهمیرا نم شانی معنا امیلیو

 پشت سرش بافته شده بود.  زی ن دشیسف یموها

  دنشیقادر به د  ی پرنسس الف ها که تعداد کم  زدیگاه حدس نم   چیه

 باشد.  بایز نیچن  نیبودند، ا
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 کرد.  میدر کنج لبش نشاند و تعظ یلبخند

 . ایخوشحالم پرنسس نروکل دنتونیاز د -

 تر شد و گفت: کیچند قدم نزد امیلیو

 ن؟یاومد جانیاما چطور شد که شما به ا -

 کرد.  میمال یا تک خنده اینروکل

  یطلسم تجسم  کی  نیحضور ندارم. ا  جانیا  یدرواقع من به طور واقع  _

من    ی اریهستش. روح، ذهن و هوش  اه یچندتا گ  یساخته شده، به واسطه 

 جسمم نه!  یول جاست،نیا

 را باال داد.  شیابرو  یتا  کی امیلیو

 بودم.   دهیتا حاال راجع بهش نشن   احضرت،یعل  زه،یشگفت انگ  اریبس  نیا  -

 . دیکش یقینفس عم  اینروکل

 سر اصل مطلب؟ میبر هینظرتون چ -

 البته.  -

با  نیز ا  دیپس  گونه  ها  یبه  ب  شیحرف  توجه   انیرا  بتواند  که  کند 

که توجهش جلب   داد یاو نشان م  بودن  جان یپرنسس را جلب کند. گرچه ا

ول بود،  و  ی شده  هم،  م  اط یاحت  خواست یم  ام یلیباز  به    خواست یکند. 

  ی هدفش برسد و پرنسس را خاطر جمع کند که قرار، قرار است و در ازا

 دشمن پرنسس را خواهد داد.  نیبزرگتر ی نابود ب یترت  امیلیکمک او، و
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صدا  ینگاه لحن  انداخت.  پرنسس  مح  یبه  در    نیطن   طیمصممش 

 انداخت.

االن    - من  تو  هیپرنسس،  رو  م  یخاطره  تجسم  ازتون    کنم،یذهنم 

 . دیکن  یریگی اتفاقات بعد اون خاطره رو پ  خوامیم

و  اینروکل چشمان  وقت  رهیخ  امیلیدر  کرد،   شنهادی پ   یشد.  قبول  را  او 

آخر سر   خواست ینه. نم  ای  ددهیمطمئن نبود که کار درست را انجام م 

  شیشک ها  نیا   کرد، ینگاه م  امیلیبخورد. حال که به و   بیضرر کند و فر

م برابر  اعتماد شدندیچند  قابل  آدم  نظر  به  مآمدینم   ی.  از   دیترسی. 

 اکنون کمکش کند.  کهنیا

 لبش را به دندان گرفت.  یگوشه 

و  - ازا  ادتونی  دوارمی ام  ام،یلیلرد  در  رو  شما  به  کمک  من  که    ی نره 

 از دشمنم قبول کردم.  یخالص

  ی سع  شیدرون صدا  نانیبه خودش اشاره کرد. با صداقت و اطم   امیلیو

 ببرد.  ن یپرنسس را از ب یدهایکرد ترد

حرفش بزنه. به محض    ریکه ز  ستمین  یمن مرد  دیپرنسس، مطمئن باش  -

  ی حت  دم، یشما رو م  دشمن   ب یکه خواستم رو گرفتم، ترت  یزیچ  کهنیا

 همه دشمنانتون رو.  دیاگه بخوا

 را باال برد.  شی ابرو یتا کیزد و  یلبخند پرنسس

 ! د؟ یاز خودتون مطمئن  قدرنیا  یعن ی -
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 به حرفش بدهد. یشوخ یکرد وجهه یکرد و سع  یا تک خنده امیلیو

 . باًیتقر -

عم  اینروکل نزد  دیکش  یق ینفس  تصم   امیلیو  ک یو  بود    میرفت.  گرفته 

او م   ام یلیکه و  یکار   داند، ینم  لیرا انجام دهد. به چه دل  خواست یاز 

به حرفش عمل    امیلیو  کهنیا  یشد برا  یضمانت  امیلیآن حرف و   ایگو  یول

  ام ی لیرفته بودند و مطمئن بود و  نی از ب  شیشک ها  دفعهنیخواهد کرد. ا

 خواهد کرد. یرا عمل شحرف

 قرار داد.  امیلیرا باال برد و در دو طرف سر و دستانش

 . کنم یپس من با اعتماد به شما کارم رو شروع م -

برا  یهازد و چشمانش را بست. سال  یلبخند  امیلیو لحظه    نیا  یسال 

  یآرزو یطوالن  یها . مدت دهیرس انیصبر کرده بود و حال انتظارش به پا

پ  بود.    یالحظه   نیچن   وستنیبه تحقق  مشتاق    زیاز هر چ  شیبرا کرده 

دانستن ماجرا بود؛ مشتاق بود بداند آن زن اکنون کجاست؟ هنوز زنده  

قدرتش چه شده؟ همراه با    ست،ی است؟ اگر زنده است، کجاست؟ اگر ن

 ماجرا فراتر از آن بود؟ ایرفته  نیاو از ب

 . ابندییم ان یها پاسؤال  نیامروز ا باألخره

آورد.    اد یآن روز را در ذهنش تجسم کرد. آن زن را به    ی خاطره  امیلیو

 کرد.  یبود، در ذهنش تداع دهیرا که د ییزهایچ



 
 

www.cafewriters.xyz Page 289 

م  اینروکل  یجد  یصدا نشان  رو   دادیکه  شده،   یبر  متمرکز  کارش 

 شد.گوشش  یسمفون

رو    دیکن یکه تجسم م  یاذهنتون هستم و دارم خاطره  یمن االن تو  -

م شما  قرارنمی بیهمراه  االن  ا.  از  بعد  اتفاقات  به  سرک    نیه  خاطره 

با سر اون زن اومد. هر دو قراره اون اتفاقات رو    یچ   م یو بفهم  میبکش

 .م ین ی در ذهنمون بب 

ثان  یمکث  اینروکل نگران  جانیبعد، ه  هیکرد. چند  به دل  امیلیو  یو    ل یرا 

 و گفت:  دیبودن در ذهن و افکار او، حس کرد؛ لذا خند

 . رهیدردتون بگ  ست یقرار ن د،ینگران نباش -

اتفاقات  ن یا  و سرآغاز  و  ی حرف  که  نروکل  ام یلیشد  ذهنشان    ای و  در 

 . کردندیمشاهده م

که اتفاق    شدیم   ده یطور ددرست آن  زی. همه چدیدیآن زن را م   امیلیو

و مدام پشت    رفت یلنگ و با عجله راه م  یی افتاده بود؛ آن زن حامله با پا

نگذشت که چند مرد اسب سوار آمدند و   ی. چندست ی نگریسرش را م

ول گرفتند،  را  پد  ی آتش  یدورش  زن  دست  از  را   داریکه  آنان  شد، 

که   ییهارنگ؛ شعله   یو آب   اهیس  یهابه شعله   ختهیآو  ی آتششکست داد؛  

ن  یحت  امیلیو با آن فاصله  را    شانیتوانسته بود گرما  زیدر آن سرما و 

را حس کرده    نیا   امیلید و وقدرتمند بودن  اریها بسحس کند. آن شعله

  ن یکند و با گذشت ا  دایگرفته بود آن زن را پ   م یتصم  ن یهم  ی بود؛ برا

 نشده بود.  الیخیب همهمه سال، باز 
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از آن مکان، تصاو  بعد و  ری از رفتن زن  و    امیلیدرون ذهن  عوض شد 

آن مکان پر از چادر بود.    ی. همه جادیرس  ی که آن زن به مکان  دید  امیلیو

با رس نظر که رو  نی زم  یبه آن مکان، رو  دنیزن  به  زانو درآمد؛    یبه 

گر  نیزم به  کرد  شروع  باشد.  اشک  هیافتاده    ی رو  شیهاکردن. 

ها را  نه تنها آن اشک ،یرحمیب یلی و باد با س خوردندیمسُر  شیهاگونه

 .گذاشت یم یصورت زن برجا  یرو یبلکه سوزش کرد،یخشک م

در    دادیکه نشان م  یو نگران داشت، لحن   نیغمگ  یلحن  شیرسا  یصدا

 افتاده بود.  ریگ یبد تیوضع

 ! خوامیکمک م د،ی جا هست؟ لطفا کمکم کن این یکس -

آمدند.    رون یب  کینزد  یکمک زن، چند مرد و زن از چادرها  ی تقاضا  به

برف    که به خاطر  ییبه دست داشتند؛ مشعل ها  ییآنان مشعل ها  یهمه

لحظات از  پس  باد،  م  یو  روشن   شدند،یخاموش  دوباره  را  آنان  اما 

 .کردندیم

 گفت: کرد، یرا پاک م شیطور که داشت اشک هاهمان زن

 . دیکمکم کن -

. ندازندیب  گریبه همد  یشد مردم نگاهو نگرانش، باعث    دهیترس  یصدا

 و چه بر سرش آمده.  ست ی فکر بودند که آن زن ک نیدر ا یهمگ
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روبرف  یزن نسبتاً مسن، رو  کی را  زانو زد و دستش  او    یشانه  یها 

صدا م  یگذاشت.  نشان  نگرانش  و  را   خواست یم  دادیکنجکاو  ماجرا 

 . خواستندیرا م نیآن مردم هم یبفهمد؛ همه

 اد؟ یاز دست ما برم  یشده؟ چه کمک یچ -

 لبان خشک شده اش را تکان داد.  زن

ما رو بخرن    نیزم  خواستنیبودن مشوهر من کشاورز بود. چند نفر    _

 مون یرو بفروشه، چون اون موقع همه چ  نیزم  تونست یشوهرم نم  یول

  ی ها دست بردار نشدن؛ سعاون  ی. مخالفت کرد ول میداد یرو از دست م

 موفق شدن، شوهرم رو کشتن.  یرو بخرن و آخرش برا  نیکردن زم

انداخت و به   نیی شدت گرفت. سرش را پا  اشه یگر  د،یجا که رسآن  به

 طور شده بودند، نگاه کرد. انگشتان قرمزش که از شدت سرما آن

  چیه  باره،یبرف م  یدنبال من بودن. تونستم از دستشون فرار کنم، ول  -

 رفتن ندارم و... و...  ی رو برا ییجا

که کنارش   یرا قطع کرد و به شکم برآمده اش چشم دوخت. زن  حرفش

 و چشمانش را در چشمان او دوخت.   دیشکمش کش یرو یبود، دست

 ه؟ ی! اسمت چیباردار -

 آرورا.  -

 نگاه کرد و گفت:  انشیبه اطراف زن
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 داخل چادر.  مشیببر دیکمک کن  -

بلند کرد، اما همان    زیبلند شد. دست آرورا را گرفت و او را ن  سپس

  ی زدن. دست  ادیافتاد و شروع کرد به فر  نیزم  یلحظه آرورا دوباره رو

 .دییسایرا به هم م شیهاشکمش گذاشت. از درد دندان یرو

 ! ؟یدرد دار  -

  رقابل یدر شکمش غ   دهیچیآره تکان داد. درد پ  ی سرش را به معنا  آرورا

نه. آه و ناله   ایدرد را تحمل کند    نیا  تواندیم  دانستیتحمل بود. نم 

ه  کردیم  یو سع  کردیم را  کند. دستش  آرام  را  شکمش    ی رو  ی خود 

 زد:  ادی. فردیمالیم

 حس کنم.  تونمیوقشته! وقشته! م -

 چند ماه شده؟  -

گرفته بود، سرش را بلند    اشه یاز شدت درد، دوباره گر  گریکه د  آروا

 کرد.

 هشت.  _

 د یرسیبه نظر م  ی ماه مانده، ول  کی با تعجب به آرورا نگاه کرد. هنوز    زن

 .کردندیعجله م دی. دستپاچه شد. بادیآ ایبه دن دیبچه اکنون با

 نگاه کرد. هیرا چرخاند و به بق سرش

 داخل.  مشیببر ن؟یکن یمن رو نگاه م نیستادیچرا وا -
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 عجول و دستپاچه اش همه را از بهت خارج کرد.  یصدا

ها هم  چادر بردند. زن نیتر کیبا کمک هم آرورا را به داخل نزد یهمگ

آمدن   ایچادر شدند تا هنگام به دن  وارد  یگریپس از د  یکیبه سرعت  

  ی ا به داخل بردند. عده  یشتر یب  یسر آرورا باشند. مشعل ها   یبچه، باال

ا  رونیب عده  ستادندی چادر  و  ماندن  منتظر  سع  ی او  داخل  کردند    یدر 

 آرورا را آرام کنند.

  ی ابچه   یه یگر  ی آرورا، صدا  یادهایفر  یو سخت، در پ   یآن شب طوفان  در

 و لبخند به ل*ب همه نشست.  دیبه گوش رس

و او را نزد مادرش برد.    دیچیدور بچه پ   ی اجوان داخل چادر، پارچه   دختر

و بانمک بود. لبخندزنان به    بایبه صورت بچه انداخت؛ ز  یدخترک نگاه

 انداخت و آرام گفت:  یمادرش نگاه

 پسره.  -

رو  یآه  آرورا رو   دیکش  یآسودگ  ی از  را  سرش  گ  یو  ذاشت.  بالشت 

لبش    ی لحظه هم از رو  کی  یبرا  ی قدر خوشحال بود که لبخندش حتآن

اش به  بچه یزمان نیو چن  یشب  نی. انتظار نداشت در چنشدینم دهیماس

اش با آمدن  و پر از درد، بچه   کیشب تار  نیآمد. در ا  ا یاما به دن  د؛یآ  ایدن

 داد.  با یز یاه یبه آرورا هد دنش،یزود موقع اش، با زود از راه رس
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  ج ی شد. به تدرجوان بچه را به آغوش مادرش سپرد و از چادر خارج    دختر

که از ابتدا هم صحبت آرورا شده    یهمه شان از چادر خارج شدند. زن

 چادر رفت. قبل از خروج، به سمت آرورا برگشت.  یبود، به سمت دهانه

 . رو صدا بزن مونیکیالزمت شد،  یزیاگه چ -

نگاه خوشحال و آسوده  یلبخندزنان سر  آرورا و  را روتکان داد    ی اش 

سپاسگزار و قدر   شیکرد لحن صدا  یزن ثابت نگه داشت. سع  یچهره

 دان باشد. 

 ممنونم.  -

لبخند اکتفا کرد و از چادر خارج شد. آرورا سرش را خم کرد    کیبه    زن

  ی تو به پسرش چشم دوخت. او را محکم در آغوشش فشرد. شب سخ

  ی برا   ایمرگ شوهرش ناراحت شود    یبرا  دانست یرا تجربه کرده بود. نم

ماندن پسرش ناراحت    پدریب  یبرا  دانستیاش خوشحال. نمتولد بچه 

و شروع کرد به اشک  د یکش یاش خوشحال. آهدن بچهید ی برا ا یشود، 

 . یخوشحال ایغم بود  یکه معلوم نبود از رو  یاشک ختن؛یر

 گوش پسرش زمزمه کرد: را بست و در چشمانش

 ! یاشل ،یخوش اومد ایبه دن -

اشل  میتصم  و را  پسرش  اسم  اسم   یگرفت  شوهرش   یبگذارد؛  که 

  ان یسال م  کیانتخاب کرده بود. پس از آن روز، آرورا و پسرش به مدت  

قب  قب  یزندگ  لهیآن  همراه  و  سرزم  لهیکردند  سفر   یهان یبه  مختلف 
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از   پس  اما  تصم  کیکردند،  آرورا  مرک  میسال،  به  بازگردد.   نیگرفت 

سخت گذشت، اما آرورا کار کرد و    ی لیخ  تند،برگش  نی که به مرک  لیاوا

پسرش رقم بزند. آن دو    یرا برا  ی بهتر   یکار کرد تا که توانست زندگ

ا از  آرورا  بودند؛  و   کهنیخوشحال  کند  بزرگ  را  بود پسرش  توانسته 

بود که    یاما موضوع   کرد؛یبسازد، به خود افتخار م  شیبرا  یخوب  یزندگ

نهفته در وجود پسرش    یهاقدرت   همآن    ترساند؛یآرورا را م   شهیهم

م  قدرت   ی روز  کی  دیترسیبودند.  آنآن  و  شوند  آشکار  گاه  ها 

آن  دانست ینم وقتچگونه  کند.  مهار  را  آن    یاشل  ی ها  بود،  حامله  را 

نقدرت  خود  وجود  در  را  م  زیها  حد   دانست یم   کرد؛یحس  چه  تا 

 ک یباشند. متأسفانه آرورا پس از چهار سال در    خطرناک  توانستندیم

 اش را ترک کرد.مرد و پسر پنج ساله یآتش سوز

آن پسر افتاده    یرا که برا  یاتفاقات  د،یبزرگ شدن آن پسر را د  امیلیو

بزرگ  ی زن شیاش پ  ی که آن پسر تا هشت سالگ دیگر شد. دبود، نظاره

انداخت.    رونیاش باش، زن او را از خانه  یشد و بعد از هشت سالگ

آن پسر را؛ آن هم بدون داشتن خانه و    یشدن زندگ  یسپر  یچگونگ

ورود آن پسر    د،یکه د  یو جالب  ب یعج  زیکرد. اما چ  اهده مش   یاخانواده

 بزرگ شدنش.  نیش در قصر بود و همچنبه قصر و شروع به کار کردن

نوجوان مشاهده کرد، ناگهان از    کی آن پسر را به عنوان    ی چهره  ی وقت

قطع   ا یاتصالش با نروکل  ب،یترت  نی تعجب چند قدم به عقب رفت و بد

  ی پشت سرش خورد. دستش را رو واریشد. عقب عقب رفت تا که به د

کدام از آن   چیقفل شده بود. ه  نیگذاشت. نگاهش به زم  اشیشان یپ 
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همه سال دنبالش    نیکه ا  یآن کس  کردی. باور نم کردیماتفاقات را باور ن

کس  ا  یبوده،  که  ز  نیباشد  او  با  سال  داشته.    کی  ریهمه  قرار  سقف 

قرار بود    کردی.فکر مدیکشیرا نم  یزیچ  نیسرش را بلند کرد. انتظار چن 

ز  آن  بودن  زندگ  این،  زنده  محل  و  آرورا  بفهمد.    اشیهمان  را 

 شدن پسرش را مشاهده خواهد کرد.  گمرگ آرورا و بزر دانست ینم

ه   قلبش م  جانیاز شدت  نامنظم  طور  آشفته شده دیتپیبه  افکارش   .

تک د  هیبودند.  از  را  چ  واریاش  طبق  آرورا    یزیگرفت.  افکار  از  که 

ها از وجود خودش به وجود پسرش منتقل  شد، آن قدرت  رشیدستگ

همه سال او را    نیکه ا  یا   یاشل  نی ! همیبه وجود اشل  ی عن یشده بودند؛  

اما    سپرد،یرا به او م  شیکارها  شد،یرد م   نارشاز ک  د،یدیدر قصر م

 کند.  دایپ   خواست یم  امیلیباشد که و یاو کس کردیگاه فکر نم  چیه

 پسر آرورا بود؟ او صاحب آن قدرت بود؟   یاشل یعن ی

 نگاه کرد. اینروکل به

 داشتن؟ تیواقع م،یدیکه د  ییهانیا یهمه -

حت  اینروکل از    کی  یکه  کامالً  و  نداشت  شک  خود  قدرت  از  هم  ذره 

درون صدا  اش ییتوانا اطمینان  داد.  تکان  را  بود، سرش    ش، یمطمئن 

 برد.  نیرا از ب ام یلیو یدهایترد

 بودن.  یبله، همشون واقع -
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صورت، او به هدفش    ن ینشست. پس در ا  ام یلیلبان و  ی رو  یق یعم  لبخند

او و    نیب  یمانع  چیه  گریبود و حال، د  افتهیاش تحقق  خواسته   ده،یرس

وجودش را تحت سلطه خود قرار   یها وجود نداشت. خوشحالآن قدرت 

.  شدیحد خوشنود م  نیبار بود که تا ا  نیاول  دیبگو  توانست یداده بود. م

 کرد خود را آرام سازد.  یو سع دیکش  یقینفس عم

 شد.  کینزد ایقدم به نروکل چند

به خاطر کمکتون خ  - انجام    یلیپرنسس،  سپاسگزارم. شما کارتون رو 

 قول قوله! دم،یمنم مال خودم رو انجام م دیمطمئن باش د،یداد

 زد.  ی لبخند اینروکل

 دشمنم هستم، لرد من. ی خبر نابود دنیمشتاقانه منتظر شن  -

 پرنسس.   ذارم،یمنتظرتون نم ادیز -

بزرگتر  ی زیچ  اینروکل نام  نوشتن  از  پس  و  رو  نینگفت  بر    ی دشمنش 

او،    یطبق خواسته   ام یلیگفت که آن نامه را بسوزاند. و  امیلیکاغذ، به و

م را  بد  یهاشعله  ان ینامه  و  انداخت  پرنسس    ب،یترت  نیآتش مشعل 

 شد. دیناپد اینروکل

 ی قتی. حقدیچرخیکه در ذهنش م  ی قتیحق  نیمانده بود و ا  امیلیو  حال،

را به   یپادشاه بازگو کند. قصد داشت اشل  یکه قصد داشت آن را برا

  ن یهمه نشان دهد و به گوش همه برساند که جادو و طلسم، هنوز از ب
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منرفته اشل  خواست یاند.  که  شده  چگونه  ا  یبفهمد  از  مادرش    نیو 

 .اندشدهقدرت بهرمند 

  ی دنینوش  وانیل  کیرفت و    زشی. به سمت م دیبه صورتش کش  یدست

ل خت یخود ر  یبرا دهانش برد. در ذهنش    کیرا برداشت و نزد  وانی. 

  ان یکالرکسون ب  ی موضوع را برا  نیکه چگونه ا  کردیفکر م  نیداشت به ا

 ز یچ  چیبه بعد ه  نی. از ادیشیاندیپس م  نیکند. داشت به اتفاقات ز

  ک یرا    اشیدنی! نوشیاشل  یمخصوصا در زندگ  د؛ مثل قبل نخواهد بو

و به سرعت باد، به سمت در رفت. از اتاقش خارج شد   دینفس سر کش

 و به سمت اتاق پادشاه رفت. 

 *** 

داد و سرش را    هیتک  ی صندل  یرا بست و به پشت  شی کتاب جلو رو  یاشل

را    طیشده در مح  جاد یمعترضش، سکوت ا  ی. صدا دیکش   ی باال گرفت. آه

 برد.  نیاز ب

 خسته شدم.  گهیمن د ن،یستیکر -

که سخت مشغول مطالعه کتاب بود، باالخره سرش را از کتاب    نیستیکر

 چشم دوخت.  یبلند کرد و به اشل 

 کتابخونه. میساعته اومد هیتازه  -

 بلند شد و به سمت در کتابخانه رفت.  یصندل   یاز رو یاشل

 ؟کجا -
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کر  به ب  نیستیسمت  چهره  یحوصلگیبرگشت.  از  ماش  و    دیباریاش 

 . ست یکه خواستار ماندن در کتابخانه ن  دادندینشان م  حسشیچشمان ب

منم گشنم    گه،یشامه د   ک ی. نزدرونیب  رمیدارم م  ست؟ ی مشخص ن  -

 شده.

 شد.بلند  ز یکتاب را بست و از پشت م نیستیکر

 . امی باشه بذار منم ب -

نزدش آمد، هر    نیستیکر  ی به او برسد. وقت  نیستیتا کر   ستادیا  یاشل

بودند که در باز    ده یدو با هم به سمت در رفتند؛ اما هنوز به در نرس

 چشم دوخت.   یو به اشل  ستادیبه داخل آمد. مقابل در ا امیلیشد و و

!  ست یبهتر، چ  یش ی به گو  ا ی  ست؛ یک  ی اشل  دانستیزد. اکنون م  یلبخند

م اا   دانستیاکنون  تمام  که  اشل  نیو  بوده،  دنبالش  به  است.    یمدت 

  ی اتفاق  چیه  ایکه گو   یجلوه دهد، طور  یعیاکنون قصد داشت طب  کنیل

به اتاق کار پادشاه، وانمود کند همه    دنیتا زمان رس  خواستی. مفتادهین

ب  زیچ مستق  هرو  خودش  بود  داده  دستور  کالرکسون  است.    ماً یراه 

 حرف بزند.   یبا اشل خواهدیم

 گفت: یکه لبخندش را حفظ کرده بود، خطاب به اشل یدرحال

 کارت دارم.  ایچند لحظه ب ،یاشل -

خ  نیستیکر  یبه چهره  ینگاه  مین  یاشل او  به  و    رهیکه  بود، کرد  شده 

نگفت و از کتابخانه خارج    یزیچ  امیلیتکان داد. و  یسر  امیلیسپس روبه و
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پ   زین  یشد؛ اشل با هم راهروها  یدر  قصر را    لیطو  ی او رفت. هر دو 

  رفتند، یکجا داشتند م  کهنیاز ا  خبر یب  یو اشل  گذاشتندیپشت سر م

به   ام یلیکه به دنبال و  شیهاانداخته و به گام  نییسرش را پا  طورنیهم

 چشم دوخته بود.  کردند،یجلو حرکت م

عم  ی رچشمیز  امیلیو نفس  با  گذارند.  نظر  از  را  کش  یقی او    د، یکه 

خوبش   اشنهیس حس  از  خبر  لبش،  کنج  لبخند  رفت.  عقب  و  جلو  به 

  یاشل  یهاقدرت   دنید  د،یشیاندیکه اکنون به آن م  یزی. تنها چدادیم

 انیپسر هفده ساله، چقدر قدرت جر  نیدر وجود ا  ندی بب   خواستیبود؛ م

 .ابدییم

بدون برداشتن نگاهش   یاشل  دند،یدر اتاق پادشاه رس  ی وبه جل  ی وقت

 : دیدر، پرس یرو  یاز طرح اژدها

 جا؟این میچرا اومد -

 . یداخل اش ایب -

ا  سپس برا  یتقه  ماندن  منتظر  بدون  و  کرد  وارد  در   دییبفرما  یبه 

 کالرکسون، در را باز کرد و وارد شدند.

اطراف، کالرکسون  به داخل اتاق رفت. پس از چشم چرخاندن در    یاشل

شطرنج    یسنگ  یهاکه داشت مهره  یدرحال  د،ید  زشی را نشسته پشت م

 .دیچیصفحه م یرا رو
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به    ام یلیکه و  ییحرف ها  د،یچیها را مکه کالرکسون مهره  نیهمان ح  در

  را یاو زده بود، ذهنش را تحت سلطه گرفته بودند. باورش سخت بود؛ ز

م  ر یغ  بایتقر نظر  به  از چ  امیل یو  دانستیم  کنیل  د،یرسیممکن    ی زیتا 

  ته،موضوع را به او گف  نیا  ام یلی. اگر اکنون وکندیمطمئن نشود، بازگو نم

 پس حتما از صحت آن مطمئن شده.

نگاه کرد.    امیلیو و  یباال برد و به اشل  سرش را  د،یدر را شن   یصدا   یوقت

 لبش نشاند و گفت:  ی رو یلبخند

 منتظرتون بودم.  -

.  ندیایب  نجاینگاه کرد. انتظارش را نداشت به ا  امیلیبا تعجب به و  یاشل

 با او داشته باشد؟ توانست یم یپادشاه چه کار

  ،یها را تمام کرد و سپس بدون نگاه کردن به اشلمهره  دنیچ  کالرکسون

 گفت:

 ؟ یکن  یباز یپسر، بلد  یه -

پادشاه، دستپاچه شد و ندانست چه جواب بدهد.   یسوال ناگهان  نیا  از

 به حرف آمد: ه،یپس از گذاشت چند ثان

 آ.. آره.  -

 . نیبش ایب -

رو  یاشل برداشت.  گام  جلو  سمت  م  ی صندل  ی به  ن  کالرکسو  زیمقابل 

را آغاز کرد.    ینشست. کالرکسون با بردن سرباز به دو خانه جلوتر، باز
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را   یمهره بعد دیکه حدس زد با یگرفت. اشل ی دستش را به سمت اشل

خانه به جلو برد.    کیخود را    اهیاو حرکت دهد، دست بلند کرد و سرباز س

 را به حرکت درآورد و در همان هنگام، گفت:  لیفکالرکسون 

کرد  فیبرام تعر ییزهایچ هیبهم زد، راستش  یحرف هی امیلیامروز، و -

گرفتم بهش اعتماد    میآخر سر تصم  یکه باورشون برام سخت بودن؛ ول

گاه باألخره،  کنم.  باور  رو  حرفش  و  ا  دیبا  یکنم  بود،  باور    طور نیزود 

 ست؟ ین

  دیکالرکسون به او چشم دوخته. حال با  د یسرش را بلند کرد و د  یاشل

م خ  داد؟یجواب  ا  ی  رهینگاه  که  اشلگفتیم  طورن یپادشاه  حرکت    ی. 

 را انجام داد.  یبعد

 .دی باور کن دیرو بخوا  یداره چ یبستگ -

قرار داد، اما مهره    یزد و قلعه را مقابل سرباز اشل  یپوزخند   کالرکسون

 را نزد! 

خطاب    حضرتیاعل  ا یمن رو سرورم    دم ینشن   ت،یتو از همون بچگ  ،یاشل  -

 ... یکن 

چهره  کالرکسون بود،    یاکه  گرفته  خود  به  باال  شانه   کیمتفکر  را  اش 

 انداخت و ادامه داد: 

 خب، مگر دو سه بار. -
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  ی خود، دست از باز  یصندل  ی دادن به پشت  هیو با تک  دیکش  یقیعم  نفس

 نگاه کرد.  ام یلیبرداشت. به و

رو    هیقض  ام،یلیسر اصل مطلب. و  میبدون اتالف وقت، بر  گه،یخب د  -

 کن.  فیتعر

 چند قدم جلو آمد.  امیلیو

 .حضرت یالبته اعل -

ش را چرخاند و به او  سر  یگذاشت. اشل  ی اشل  یشانه   یرا رو   دستش

 نگاه کرد. 

جر  - ا  ی انیدر  من  اخ  نیکه  سال  رو   ریچند  داشتم    ی موضوع   هی  یرو 

 که من به دنبالش بودم...  یزی. خب، چکردمیم قیتحق

را شروع کرد، چطور   قیتحق  نیچطور ا  کهن یاکثر ماجرا را از جمله ا  امیلیو

به او    ست،یخودش چ  یاشل  کهنی ببرد و ا  یپ   یاشل  ت یتوانست به هو

را سردرگم    یاشل  شیاز پ   شیجمله که ب  کیبا    ت،یداد؛ در نها   حیتوض

 خاتمه داد.  شی کرد، به حرف ها

نت  - بق  یهست  یپسر   هیتو    ،یاشل  جه،یدر  برخالف    یهاقدرت   ه،یکه 

 . یدار  ییجادو

سر    طورنینشان دهد، هم  یچه واکنش   ای  د،یچه بگو  دانست یکه نم  یاشل

و    هیشده بود. ذهنش هنوز درحال تجز  رهیخ  نیو به زم  ستاده یا  شیجا

پسر    کیفراتر از  یزیچ گفتندیکه م ییآن حرف ها بود؛ حرف ها لیتحل
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نم   شی موها  انیبود. دستش را م  یمعمول   یچه حس  دانست یفرو برد. 

قدرت   هانیا  ی. اگر طبق گفتهآمدیباور م   رقابلیغ  شیداشته باشد. برا

ا چرا در طول  زن  نیداشت؛ پس  بار هم    کی  یحت  اشیدگهفده سال 

نفهم بود؟ چرا خود  ا  دهی متوجهشان نشده  برا  نیبود؟    یاشل  یموضوع 

 ین یگشتن چ  داریاش باعث پدو خنده  دیکه خند  آمد،یچنان مسخره م

بخندد؟    دیرا به هم فشرد. چرا با  ستانشوسط ابروان کالرکسون شد. د

 ؟ یموضوع مهم نیچن ان یآن هم در م

 اش نهیشد. قلبش به قفسه س  رهیسرش را بلند کرد و به آن دو خ  یاشل

نبود.    شیجواب گو  یاما کس   زد،یم  اد یداشت فر  ایکه گو  د یکوبیچنان م

  شی شنوا  یش دگران برساند، اما کسرا به گو  ادشیفر   خواست یم  ایگو

 پاسخیسواالت ب  نیذهنش را از ا  خواست یخود... او فقط م  ینبود. اشل

 نبودند.   شیب  یدروغ  امیلیو  یو به خود بفهماند تمام حرف ها  دهدنجات  

داشت، من خودم تا االن حتماً    قت ی. اگه حقکنم یحرفتون رو باور نم  -

 .شدمیمتوجه م

  نیانداخت. انتظار ا  نییو سرش را پا  ستادیا  نهیدست به س  کالرکسون

 داشت.  یواکنش را از جانب اشل

 .کنهیباور کردن و نکردن تو، صحت حرف ما رو عوض نم -

  حوصله یبه طور معمول کالفه و ب   راًی. اخخت یریداشت به هم م  اعصابش

  ی . صداکردیماجرا داشت آتش خشمش را شعله ور م  نیشده بود، حال ا

 .داد یبودنش را نشان م ی بلند لرزانش مضطرب و عصب 
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 نداره!  یصحت چیحرفتون ه دمیشا -

را راجع به    قیحقا  یهمه  ی. حال که اشلدیکش  یقینفس عم  رکسونکال

 ن یاز ا  شیکار را ب  نینداشت که ا  یلزوم  گریبود، پس د  دهیخودش فهم

 بود.  دهیکش بدهند. وقت اتمام صحبتشان رس

کلمه  کالرکسون کرد.  هم  قفل  کمرش  پشت  در  را  با    یادستانش  که 

 ترس و خشم فرو برد. را در    یاز دهانش خارج شد، اشل  شیرسا  یصدا

 نگهبان ها.  -

نکش  هیثان  چند تعظ  دیطول  اتاق شدند.  وارد  نگهبان  جا    یمیکه دو  به 

را دستگیر کنند، به سمت    یآوردند و با حرف کالرکسون که گفت اشل

 به راه افتادند. یاشل

نگهبان   دیچرخ دو  به  م  یو  طرفش  به  دستانش    آمدند،یکه  کرد.  نگاه 

 ی . چشمانش از تعجب و ترس گرد شده بودند. ع*ر*ق سرد دندیلرزیم

 فرار!  د؛یشیاندیم زیچ کیو او، تنها به  شدیم ریسراز اشیشانیاز پ 

گذاشت و از کنار دو نگهبان به سرعت باد رد شد. از اتاق    دنیبه دو  پا

پادشاه را از    ادیفر  یدر راهروها. صدا   دنیخارج شد و شروع کرد به دو

شد که آن دو    طور نیکه دستور داد دنبالش کنند. ا  دیپشت سرش شن 

دستانش را مشت کرده بود و با    یافتادند. اشل  ینگهبان به دنبال اشل

پ دیدویم  توانشتمام   م  چ ی.  رد  را  گاهکرد یراهروها  را    ی.  سرش 

 اش از نگهبانان را چک کند. تا فاصله چرخاندیم
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به    ت یوضع  نیا را  پ   ادیاو  سال  وقت  شیچند  خاطر    یانداخت.  به 

ها گذشته،  . اکنون سالکردیاز دست محافظان قصر فرار م  اش،یدزد

دفعه به علت    نی . اکردیاما باز هم داشت از دست محافظان قصر فرار م

 چه! دانستینم زیخودش ن یکه حت یزیچ

وارد راهرو شد و راهش    یا  مهیدرحال فرار بود که ناگهان ند  طورنیهم

زد و    ی لبخند  دنشیبا د  شناخت،یرا م   یکه اشل  مهیآن ند   را سد کرد. 

 . ستادیا

 ؟ ییدویم ی! چرا داریاشل یه -

مستادیا  یاشل نفس  نفس  را  زدی.  سؤالش  به  دادن  جواب  وقت   .

 .شدیاز قصر خارج م ترع یهر چه سر دینداشت. با

 برم.  دیاالن با گم، یبعداً بهت م -

در کار نخواهد بود. اگر اکنون موفق    ی که بعد  دانست یفقط خودش م  و

را    ام یلیبرنگردد. پادشاه و و  یادیتا مدت ز   دیبه خروج از قصر شود، شا

روشناخت یم اگر دست  دو  آن  با  یزیچ  ی .  حتماً  به دست    دیبگذارند، 

ا و  رو   طورنیآورند  فعالً دست  بود،  معلوم  بودند؛    گذشته   ی اشل  یکه 

 ! دیایبال سرش ب نیا دیچه با به خاطر  دانست ینم یکه حت یا یاشل

بماند    اگر را دستگ  ای بخواهد در قصر  او  نگهبانان  برگردد،    ریبه قصر 

و خواست دوباره پا به فرار بگذارد که    دیکش  یقیخواهند کرد. نفس عم
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  ک ی  یحبس شد و برا  یاشل  ینهی. نفس در سدیچیپ   شیدور بازو  یدست

 متوقف شده است. زین ایآن احساس کرد دن 

ناگهان  بعد فرار  خشمگ  یاشل  یاز  کالرکسون  اتاق،  اخم  نیاز   یشد. 

ها،  سال  نیپسر در طول ا  نیا  د؛یشیدادند. با خود اند  نتیابروانش را ز

قدر کله شق و سرکش بود.  نکرده است. هنوز همان  ر ییتغ  یاذره  یحت

  ی شلکه ا  دانست یصحبت م  نیاز وجودش، قبل شروع ا  یهر چند، بخش

 نشان دهد.  ی ن واکنشیقرار بود چن 

 گفت:  ام یلیو روبه و دیاز سر تأسف کش یآه

 با تو.  شیبق -

 تکان داد و از اتاق خارج شد. یسر امیلیو

وجودش را به رعب و وحشت انداخت.    د،یچیپ   یاشل  یکه دور بازو  یدست

که او را گرفته بود، روبه رو شد. زبانش    یسرش را چرخاند و با محافظ

اصالً چه کار کند. درست مانند    ای  دیچه بگو  دانست یبند آمده بود؛ نم

  ی آزاد  شیافتاده بود. دفعه پ   رینداشت؛ باز گ  یگذشته شد؛ باز راه فرار

را از دست بدهد؟    یزیدفعه قرار بود چه چ  نیرا از دست داد، ا  اش

 جانش؟! 

 یمحافظان اشل دی د یوقت مهیقورت داد. آن ند یدهانش را به سخت آب

نزد    ام یلیرفتن او، و  ی جا دور شد. در پ را گرفته بودند، با وحشت از آن

قدم با  و  بود  خونسرد  معمول،  طبق  آمد.  حال  ییهاآنان  در  که   ی آرام، 
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.  آمدیها مدستانش را پشت سرش در هم فرو برده بود، به سمت آن

  ی را از حصار دست آن نگهبان آزاد کند، ه  شیتا بازو  کرد یم  قالت  یاشل

 نداشتند. ی ادهیکدام فا چیکه ولش کنند، اما ه زدیداد م

 .دیها رس به آن امیلیو

 !یآروم باش، اشل ،یاشل -

 نگاه کرد.  ام یلیچند لحظه آرام گرفت. به و یاشل

باهام    ی حاال دار  ،یبرس  ی خوایکه م  ی زیهمه کمکت کردم تا به چ  نیا  -

 ؟ ی کن یکار رو م نیا

  یدرون خود نداشت. اشل  یایریغافلگ  یحت  ای  ،یناراحت  ای  نه،یک  شیصدا

وقت    چیه  امیلی و  دانستیاعتماد کرد، م  امیلیبه و  شودینم  دانستیم

ن م  ست، ی وفادار  فقط  هم   ی حرف  خواست یاکنون    خواستیم  ن؛یبزند 

 .دیرا بگو رسدیهرچه به ذهنش م

داشت به گنج با    اینگاه کرد، که گو  یبه اشل  یزد و طور   یلبخند   امیلیو

 .کردینگاه م یارزش

 . ییتو خواستمیکه من م ی زیکوچولو! چ یاوه! اشل -

  ی فرار کند. صدا  خواستی. دلش مدییرا به هم سا  شیهادندان  یاشل

  شیدر صدا  یلحن بد  ا یخشونت    چی گوشش شد. ه  یسفمون   امیلیو  آرام

 . شدینم دهید
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  یقصر زندگ  یهمه سال تو  نی. امی بزن  ب یبهت آس  می خوایما نم   ن،یبب   -

نم  یباهات مشکل  یکس  گهید  ،یکرد ما  ب  میخواینداره.    رونتیاز قصر 

د  ای  متیبکش  ای  م،یکن  م  ؛یاگهیکار    یهاقدرت  میکن   ی کار  میخوایفقط 

  ی ها رو داشته باشاون قدرت  یوجودت فعال شن! تو خودت دوست ندار

عوض شه اگه   تونهیچقدر م  ت یفکر کن زندگ  ؟یکن   ستفادهو ازشون ا

 هات فعال بشن!قدرت 

داشت،   یدر قانع کردن اشل  یکه سع  امیلیو  زیجواب لحن محبت آم  در

 نشده بود.  قانع چینشان داد که ه یاشل نیخشمگ ادیفر

 .دی ش المیخیب د،یعوض شه، ولم کن  میزندگ خوامیمن نم -

پسر خسته   نیا   یچشمانش را در حدقه چرخاند. از دست کله شق  امیلیو

 شده بود. 

 .ری. چند لحظه آروم بگمی بزن ب یبهت آس می خوایما نم ،یاشل -

م  یاشل نفس  نم زدینفس  قرار  و  آرام  دلش  چگونه خواست ی.   .

  شیداینفر پ  کی  ،یبعد از هفده سال زندگ ی آرام شود وقت توانستیم

در وجودش داشت؟    یی جادو  یهاقدرت  گفتیو ناگهان به او م  شدیم

م وقت  توانستی چگونه  باشد  گرفته  یآرام  را  ولش    بازوانش  و  بودند 

 کردند؟ ینم

  ده یکه فهم   یقینه با حقا  ط،یشرا  ن ینه در ا  رد،یآرام گ  توانست ینم   او

 بود.  ده یکه راجع به خودش و مادرش و پدرش فهم یقیبود، نه با حقا



 
 

www.cafewriters.xyz Page 310 

 از او انتظار داشتند آرام باشد؟  چرا

 د؟ یکار کن  یبا من چ دیخوایاالن م -

 به محافظان نگاه کرد.  ،یدر جواب سوال اشل امیلیو

 زندان. نشیبنداز -

گرفت و به  گرد شدند. ناگهان سرش را باال شیاز پ  شیب یاشل چشمان

او نگاه م   تفاوتیب   یابا چهره  امیلینگاه کرد. و  امیلیو  یچهره .  کردیبه 

. دوباره  کردندیذهنش برخورد م  یبه دروازه  یاریبس  پاسخیب  یهاسوال

 از دست محافظان.  یی رها یشروع کرد به تقال زدن برا

. ولم  ی زنینم  ب یبهم آس  یگفت  د،یندار  یباهام کار  یزندان چرا؟ گفت  -

 برم. دیبذار د،یکن 

  کرد، یتقال م  ییکمک و رها  ی که داشت برا  طورنیرا هم  یاشل  محافظان

  نیزم  ریهمان ز  ا یدور کردند و به سمت زندان،    امی لیچشم و  یاز جلو

 قصر، بردند. 

و شروع کرد به راه رفتن در راهرو. با    دیپس از رفتن آنان، چرخ امیلیو

 خود زمزمه کرد:

 . ینینب  دیشا ،ینی بب  ب یآس دیشا -

از رنگ و رو    اه،یس  یهالهیرا داخل زندان انداختن و م  یاشل  محافظان

کهنه و  اشل  یرفته  کردند.  قفل  را  م  یزندان  سمت  آمد.    هالهیبه 

م  شیهاانگشت  دور  آن  یهالهیرا  پ سرد  برا  دیچیجا  آن،    ک ی  یکه 
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  یچسباند و به دو محافظ  هاله یگذرا به جانش افتاد. خود را به م  ییسرما

 نگاه کرد.   شدند،یدورتر و دورتر م دکه داشتن 

 زد:  ادیفر

 برم. دیبذار د،ی رو باز کن جانیا -

  ها له یبه م  یشد. مشت  ییرها  یتالش او برا  نیآخر  اد،یآن حرف، آن فر  و

 سُر خورد.  شیپاها  یزد و سپس رو

تالش    ن یاز ا  شی ب  خواستیداد. نم   هیتک  هالهیو به م  نشست  نیزم  یرو

فر و  بگو  ادیکند  و  ز  دیبزند  کنند،    ی ادهیفا  چیه  دانستی م  رایولش 

 نداشت.

  ام یلیو  یهاحرف   اد یدستانش گرفت. ذهنش آشفته بود.    ان یرا م  سرش

ها حرف  م  ییافتاد؛  مادرش...    گفتندیکه  و  بود  شده  کشته  پدرش 

پا تا  زندگ  ی مادرش  و  نجات دهد  را  تا پسرش  بود  کرده    یجان تالش 

  ز یاز پدرش نداشت. مادرش را ن  ی شناخت  چیرقم بزند. ه  شیبرا  یخوب

 . آوردیم ادیاندک به 

مادرش و    یبرا  ی جور دلتنگ  کی  کرد؛یم  ین یقلبش سنگ  یبر رو  یزیچ

وقت قرار    چیچون ه  هودهیپدرش؛ ب  دنید یبرا  هوده ی ب  اقیجور اشت  کی

 نه پدرش را و نه مادرش را. ند؛ینبود پدرش را بب
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به م  سرش باشد، شا  دیداد. شا  هیتک  هالهیرا  ناقص  واضح    دیبه طور 

که مادرش در طول شبانه روز، چقدر کار    آوردیم  ادینباشد، اما هنوز به  

 !شدیو چقدر خسته م کردیم

زد و ل*ب    ی. لبخند تلخدانستیآن همه تالش مادرش را م  لی دل  اکنون

را که    یاکلمه  ،ی طوالن  یهابار بعد از مدت  نیاول  یبه سخن گشود و برا

 گفته بود.  یبار ک نیآخر آمدینم  ادشیگفت 

 ؟ یکه نجاتم بد ییمامان، االن کجا -

 *** 

  کرده بود.   یکه در آن زندان تک و تنها وقتش را سپر  گذشت یم  یمدت

.  د یکش  یقیداده بود. نفس عم   هیتک  هالهینشسته و به م  نیزم  یهنوز رو 

 حوصله نداشت.

صدا    ی کس  ی هاگام  یصدا سمت  به  را  سرش  کرد.  جلب  را  توجهش 

نزد رفته  و  رفته  آن صدا  ا  شدیم  ترکیچرخاند.  چند   کهنی تا  از  بعد 

 رأس نگاهش قرار گرفت.  ریدر ت نیستیلحظه، قامت کر

 ها لهیبلند شد. دستانش را دور م  نیزم  یاز رو  عیسر  ن،یستیکر  دنید  با

 و سخن را آغاز کرد: دیرس یبه نزد اشل نیستی. کردیچیپ 

 جا؟ نیچرا انداختنت ا ه؟یچ  هیاش، قض یه -

 ؟ یکنیکار م یچ جانیا ن،یستیکر -

 . یبخور  یخواست  دیهم آوردم، شا  ین یری! چندتا شگهی د  نمتی اومدم بب   -
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ک  نیا  ی پ   در به  شانه  زان یآو  ی اپارچه  فیحرفش،  کرد.  از  اشاره  اش 

تکان   نیاو نگاه کرد، سپس سرش را به طرف  فیچند لحظه به ک  یاشل

اضاف  افکار  تا  ب  یداد  ذهنش  از  را  حوصله  رون یاش  و  وقت    ی راند. 

ب  ین یریش نداشت.  را  آن  شیخوردن  کراز  که    کرد،یم  فکر   سیچه 

 و کالفه بود.  نیخشمگ

 جا خارج شم. از این دیمن با ن،یستیکر -

کنجکاو و سردرگمش،    یقدم جلو آمد. نگاه نگران و صدا  کی  نیستیکر

 موضوع را بفهمد.  خواست یکه م دادینشان م

این   - چرا  ند  ؟ییجاآخه  اما واسه   دمیها شن   مهیاز  زندان،  انداختنت 

 ؟ یخاطر چ

ندهد، او   حیتوض  نیستیتا ماجرا را به کر  دانست ی. مدیکش  یهوف  یاشل

بنابرا   ف یطور خالصه شروع کرد به تعربه  نیدست بردار نخواهد شد؛ 

 کردن.

ها  پس حرف  اتمام  چشمان  نیستیکر  ش،یاز  متعجب،   یبا  و  شده  گرد 

چه کار کند.   د،یچه بگو  دانست یچشم دوخته بود. نم  یبه اشل  طورنیهم

بودند. سخت بود که درک کند   مقدمهیو ب  یاگهانن  یلی خ  یاشل  یحرف ها

ا  ییجادو  یهاقدرت   یاشل کس   چیکه ه  یدوران   نیداشت، آن هم در 

 در حال انقراض بودند.  ییموجودات ماورا ت یکثرنداشت و ا  یقدرت
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متعجب و ناباور    داد،یتکان م  شیکه دستانش را مطابق حرف ها  یدرحال

 :دیپرس

  یی هاقدرت  نیامکان داره؟ چطور شده که تو چن   یزیچ  نیآخه چطور چن   -

 ؟ یدار

  ستادنیجا ابرود. این   رونیب  جان یاز ا   خواست یکالفه بود. دلش م  یاشل

را باال    شیهاجز اتالف وقت نبود. شانه   یزیچ  ن،یستیو حرف زدن با کر

 انداخت.

 خب!  دم یمن چه بدونم؟ منم امروز فهم -

 رد و بدل شد. نیستیرک  ی زندان و چهره یخروج انیم نگاهش

 .رونیجا برم بکمک کن از این سیکر -

  ی سمفون  امیلیو  یسرحال و پر انرژ  یحرفش، صدا  نی در پس ا  بالفاصله

 گوشش شد و اعصابش را خورد کرد. 

 .رونیب  برمت یجا مهات فعال شد، خودم از اینهر موقع قدرت   ،یاشل  -

که همراه دو نگهبان وارد شد،    امیلیدو سرشان را چرخاندند و به و  هر

حبس شد. به طور    اشنهیآن نفس در س  کی  نیستیچشم دوختند. کر

 امیلیکه و  دیآن ترس  کی.  ندیرا بب   یجا آمده بود تا اشلبه این  یواشکی

 . آمدیم جان یبه ا دینبا دیبه او بگو

 بود.  یتمام حواسش جلب اشل ام یلیو اما
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فشرد.    هاله یو دستانش را دور م  دییرا به هم سا  شیهادندان  یاشل

 مهمان ابروانش شد. یاخم

 قدرتم فعال شه؟ یخوایکردن من م یبا زندان -

خشمگ  امیلیو و  کالفه  چشمان  مقابل  در  رفتن  راه  به  کردن   ن یشروع 

ا  ؛یاشل م   نیاز  سمت  آن  به  توض  رفت یسمت  هنگام  همان  در    ح یو 

 : دادیم

فرا    یکنم که تو از خشمت برا  یکار  خوام یکردم. م  قیتحق  کمیمن    -

 . ی همون فعال کردن قدرتت استفاده کن  ایخوندن 

 .چرخاندیاز چپ به راست م امیلیو  یهاسرش را مطابق راه رفتن یاشل

 ! ؟ی چ یعن ی -

 . ستاد یا ی مقابل اشل امیلیو

 قدرتت بشه. یبرا یخشمت محرک مخوایم کهنیا  یعن ی -

 ؟ ی کار رو بکن  نیقراره ا  یو چطور -

  دانست؛ یرا م  شیمعنا  یکه اشل  یکنج لبش نشاند. لبخند   ی لبخند  امیلیو

اش را از قبل نقشه  امیلیبود که و  نیگر ا  انیلبخند نما  نیا  دانست یم

 هالهیهمه بد بود! دستانش دور م  ینقشه، جز خودش برا   نیو ا  دهیچ

 وجودش را لرزاند. یآن رعب و وحشت  کیشل شد. 

 به محافظان انداخت. ینگاه میچرخاند و ن مهی سرش را ن امیلیو
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 . دیکار کن  یچ دی دونیخودتون م -

اشل  نیا رفت.  عقب  قدم  چند  و  گفت  کر  نیخشمگ  یرا  و    نیستیبود 

به ماجرا مانده بود و    رهیخ  طورنیچه کار کند. هم   دانست یمضطرب. نم

 .شدیتر مسردرگم تر و نگران  ام،یلیبا هر حرف و

اشل  محافظان سمت  م  یبه  قفل  کردند.    هالهیرفتند.  باز  از    ی کیرا 

چشمانش را    یآورد. اشل  رونیو او را ب  دیرا کش  یاشل  یمحافظان بازو

 شد. رهیخ امیلیکرد و به و زیر

 ؟ یکار کن  یچ یخوایم _

ثان  امیلیو چند  از  تنها پس  نداد.  را  اشل  ه،یجوابش  را هل    یمحافظان 

سرش    ،یناگهان  یحمله   نیافتاد. متعجب از ا  نیزم  یرو  یدادند که اشل

را چرخاند و به محافظ ها نگاه کرد. محافظ ها شروع کردند به کتک زدن 

کار آن ها    نیاز ا  ی به جانش افتاده بودند. اشل  یمحکم  ی . با لگدهایاشل

افتاده بود و با هر ضربه، از شدت   نیزم  یرو  دفاعی. بآوردینم  سر در

 . دیچیپ یبه خود م شتریدرد ب

 گفت:  امیلیچشمانش از تعجب گرد شدند. روبه و نیستیکر

 بره!  دیولش کن  زننش؟یچرا دارن م -

بود،   ده یدراز کش نیزم ی که رو  یجوابش را نداد. داشت به اشل امیلیو

 انداخت. یبه اشل یاجمال ینگاه نیست یکر کردینگاه م

 بره.  دیولش کن  -
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  یاشل  دنیبه درد کش ی که راض دادیمضطرب و نگرانش نشان م یصدا

 . ست ین

 قدم جلو آمد.  کی امیلیو

  یبه خشم کن، به اندازه   لیدردت رو تبد  ؟ی کن یدرد رو حس م  ،یاشل  -

 !یاشل االیشو،  یعصبان   ،یکشیکه م یدرد

  ی به شکمش وارد شد. دستش را رو  یمحکم  یکرد. ضربه  ی اخم  یاشل

داشت. ضربه درد  واقعاً  گذاشت.  وارد شد،    یاشکمش  به سرش  که 

دراز    نیزم  یناتوان رو  کهنیبود از ا  زاریدردش را چند برابر کرد و او ب 

 بود.  دهیکش

 گوشش شد. ی دوباره ملود امی لیو یصدا

 ر کن، حسشون کن. هات رو باوقدرت ،یباورش کن  دیبا ،یاشل -

م  نیستیکر کرد.  مشت  را  م  دیدیدستانش  درد  و    د یکشیدوستش 

اش    هوده ی ب  یحرف ها  نیبلکه با ا  چ،یکه ه  داد ینم   یت یاهم  چ یه  امیلیو

درد بکشد و او    ینبود اشل  ی! دلش راضکردیرا کالفه م  یداشت اشل

 رفت.  امیلی . به سمت ودادیدوستش را نجات م د یتماشاگر باشد. با

  چینکن، ه  یانقد پافشار  ؟ینیبینم  کشهی! داره درد مگهیولش کن د  -

 حداقل االن نه. بهشون بگو ولش کنن.  فته،یب ستیقرار ن یاتفاق

راحت و بدون احترام مخاطب    قدرنیپسرک او را ا  نی ا  کهنیاز ا  امیلیو

بود، عصبان  داده  کرد.    یقرار  قفل هم  را پشت سرش  شد. دستانش 
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انداخت.    نیستی به تن کر  یاابروانش مشاهده شد، لرزه  یروکه    یاخم

 :دیاش، غرقفل شده  یهادندان نیاز ب

 . دیولش کن  -

دست بردارند.    یشد که آن محافظان از کتک زدن اشل  یحرف عامل  نیا

کش  عقب  اشل  دندیمحافظان  س  ی و  در  شده  حبس  با    اشنهینفس  را 

جا  رون یب  یآسودگ م کتک  ی داد. هنوز  اکنون    کرد،یها درد  اما حداقل 

شکمش گذاشته بود   یش را به جان بخرد. دستش را رودرد  توانست یم

موها ر  یرو  شیو  کر  ختهیصورتش  لذا  د  ن یستیبودند،  حالت   دنیاز 

 عاجز بود.   یاشل یچهره

 رحمش،یآرام و لحن ب  ی انداخت. با تن صدا  نیستیبه کر   ی نگاه  امیلیو

 ا بترساند. ر نیستیقصد داشت کر

بعد  - ا  یدفعه  رو  کن   ینطوریمن  عصبان  شتریب  ی واکنش  ،یخطاب    ی از 

 ! ینیبیشدن من رو م

پا  نیستیکر را  و  نییسرش  کنار    ی پوزخند  امیلیانداخت.  از  و  زد 

ب  نیستیکر و  ول   رونیرد شد  آن  یرفت،  محافظ  دو  اآن  تا    ستادندیجا 

کنند. بالفاصله بعد از   یزندان  رحمیب  یهالهیرا پشت آن م  یدوباره اشل

و اشل  نیستیکر  ام،یلیرفتن  رودیدو  ی نزد  و  کرد  بلند  را  سرش    ی . 

  ی صورتش کنار زد. چشمان اشل  ی را از رو  شیزانوانش گذاشت. موها

 باز بودند.  مهین
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 کند.  ار یوارد کرد تا او را هوش یاشل یبه گونه یآرام یضربه

 ؟ یشنو یاش، صدام رو م یه -

دنبال سرفه  یاسرفه   یاشل به  و  نشانه  یاش، سرکرد  به  داد    ی تکان 

را بلند کرد و او را    یاشل  نیستی. کرشنودیرا م  نیستیکر  یصدا  کهنیا

آورد و با آن آب صورت    رون یب  فشیآب از ک  یداد مشک  هیتک  واریبه د

انداخته بود و به انگشتانش نگاه    نیی سرش را پا  یرا شست. اشل  یاشل

از درد و    یاشل  خواست یم   امیلیافکارش بود. و  ری. ذهنش درگکردیم

اش فعال کردن قدرتش استفاده کند. اکنون به خواسته   یخشمش برا

ا  دینرس م  ،یعنی  ن یو  برم  امیلیو   آمد؛ یبعداً  اشل  گشت یدوباره    ی و 

بدترش را دوباره    دیدردها و شا  نیباشد و ا  جان یا  گر،یبار د  خواست ینم

  ن یستیبا کر  دی به آن دو محافظ انداخت. با  ینامحسوستحمل کند. نگاه  

کار را    نیا  توانست ینم   جا،نیدو نگهبان در ا  نیاما با وجود ا  زد،یحرف م

اگر آن    دادینم  یت یکرد. اهم  کینزد  نیستیش کربکند. سرش را به گو

را  شیهر طور شده حرف ها دیوخته بودند، او بادو محافظ چشم به او د 

 زمزمه کرد:  نی ستیزد. دم گوش کریم نیستیبه کر

 . گردهیدوباره برم  امیلیفرار کنم، و دیمن با -

 که محافظان نشنوند، گفت:  یآرام  یبا صدا  نیستیکر

 ؟ یبر یخوایم یچطور _

 دوتا رو برس.  نیحساب ا -
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تکان داد و جهت انجام    یبه محافظان انداخت. سر  ینگاه   مین  نیستیکر

درست است    نی ستیخود بلند شد. کر  ی گفته بود، از جا  یکه اشل  یکار

با آن   دنیبه هرحال مهارت جنگ  یکه هنوز آموزشش را تمام نکرده، ول

  دوارانهینگاه کرد. نگاه ام  یدو محافظ را دارد. سرش را چرخاند و به اشل

رو  یبرا را  اشلاو    یفرارش  خاطر  به  بود.  کرده  انجامش    دیبا  یقفل 

از محافظان که   یکی.  رودیم  رونی. وانمود کرد که دارد از زندان ب دادیم

شد تا او را بلند  آمد. خم    یبرود، به سمت اشل  خواهدیم  نیستیکر  دید

دوان دوان برگشت و    نیستیگاه کرببرد، که آن  هالهیکند و به پشت م

محافظیشمش آن  که  یر  ب  را  کمرش  دور  غالف  از  بود،  شده    رون یخم 

 .دیکش

شمش  عیسر  گرید  محافظ و  داد  ب  رشیواکنش  با  دیکش  رونی را   .

ضربه   نیستیوارد کند که کر  نیستی به کر  یاخواست ضربه  رشیشمش

 گریداد. محافظ د  یجا خال  یبعد  یدفع کرد و در مقابل ضربه  ریرا با شمش

  ی را برداشته بود، دست اشل  رشیشمش  نیستیکه کراز این  نیخشمگ

مشت هر دو دستش را    ی بلند کرد. اشل  نیزم  ی را گرفت و او را از رو

 تا بتواند فرار کند.  دیبه چشمان محافظ کوب

رو  محافظ را  درد  یدستانش  گذاشت.  در    ر یغ  ی چشمانش  تحمل  قابل 

 کرد.  دنیشروع به دو یشده بود. اشل جادیچشمانش ا

 نذار فرار کنه.  -
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شن   رگید  محافظ پا  رشیحرف، شمش  نیا  دنیبا  ب  نییرا  و    ال یخیآورد 

سد    نیستیبرود اما کر  ی شد. خواست به دنبال اشل  ن یستیمبارزه با کر

 زد.  یراهش شد. لبخند

 تو منم.  فیکجا؟ حر -

 به حمله به او پرداخت.  ر یبا شمش سپس

و ع*ر*ق    دندیلرزی. دستانش از اضطراب مدیدویبا تمام توانش م  یاشل

ها را  پله   دیبود. از زندان خارج شد. حال با  یجار  اشیشان یاز پ   یسرد

سو به    کیها از  پله   نی. ادیرسیتا که به طبقه دوم قصر م  کردیم  یط

 .شدندیبه طبقه دوم ختم م  گرید یزندان و از سو یعن ی ن؛یرزمیز

جا با  را آن  نیستیکر  کهنیها را باال رفت. از ادوان و با عجله پله   دوان

  بیبود آس  دواریداشت. ام   ی آن دو محافظ تنها گذاشته بود، احساس بد

باندینب  نم   ترعیهر چه سر  دی.  خارج شود.  در  این  خواست یاز قصر  جا 

 ته راجع به آن گف  ام یلیکه و  یاقدرت مسخره  نیقصر بماند و به خاطر ا

 دستشان شود.  ی چهیبود، باز

ضربه  هنوز آن  خاطر  به  م  ها بدنش  چاره  کرد،یدرد  نبود؛    ی ااما 

  دیدویم  طورنیو منتظر رفع شدن دردش بماند. هم   ستدیبا  توانست ینم

  ی. در خروجگذاشت یرا پشت سر م  دیدیم  شیکه جلو رو  ییها  مهیو ند

با  یدر طبقه فقط  بود.  به   نیا  دیاول  و  بگذارد  را پشت سر  راهروها 

 ها برسد.پله
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رس  به اول  طبقه  به  باالخره  افزود.  طبقه دیسرعتش  فقط    ی .   کیاول 

ه  یلیسالن خ که  بود  در    یلیوسا  چیکوچک  به سمت  نداشت.  درونش 

 در رد شد. ی دو نگهبان جلو انی. در را باز کرد و از مدیدو

داد    حینه. ترج  ا یآن دو نگهبان مانع خروجش خواهند شد    ا یآ  دانست ینم

مقابل سکو را پشت سر گذاشته بود    ی هازه پلهبدون توقف بدود، اما تا

 که دو دست از هر طرف بازوانش را گرفتند و مانع فرارش شدند.

. پس پاسخ سؤالش  دیدر را د  یرا چرخاند و آن دو نگهبان جلو   سرش

 ی عن ی  ل؟ی. اما به چه دلشدندیدو محافظ مانع خروجش م  نیبله بود؛ ا

گفته بود،    ادیبه احتمال ز  رند؟یبگ  را   یاشل  یبه آنان گفته که جلو  امیلیو

 معلوم نبود.  زیچ چیاما هنوز ه

 . دیولم کن  -

 . یاز قصر خارج بش میپادشاه کالرکسون دستور داده نذار ؛شهینم -

هوف   ی پوزخند  یاشل شده!  صادر  پادشاه  طرف  از  دستور  پس    ی زد. 

 به فرارش از قصر نمانده.  یزیانجام دهد؛ چ  یکار دی. بادیکش

 انجام دهد؟ توانستیچه کار م ی به اطراف انداخت. ول ینگاه

 یکه چشمش به محافظ  نیرا گرفته بود، هم  یکه اشل  یاز محافظان  یکی

و پادشاه    امیلیخورد، خطاب به او گفت برود و لرد و  شدیم  اط یکه وارد ح

 را صدا بزند. 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 323 

نگاه  یاشل محافظ  آن  ترس    یبه  نگرانانداخت.  موج    ی و  نگاهش  در 

امر    نیا  یبرود، ول  توانست ی. آب دهانش را قورت داد. کاش مزدیم

ممکن بود.    ریکه بازوانش توسط آن دو محافظ گرفته شده بودند، غ  یزمان

نگذشت که    ینداشت. چند   یادهی فرار و کمک هم که فا  یتقال کردن برا 

  دنیکالرکسون با داز در خارج شدند.    ام یلیو لرد و  کسون پادشاه کالر

 گفت: آمد،یطور که داشت م . هماندیخند ،یاشل

قدرتت رو فعال کنه، بهش    یبهم گفت قصد داره چطور  امیلیو  یوقت  -

.  کنهیو حتما فرار م  کنهیکارش سکوت نم  نیدر برابر ا  یگفتم که اشل

بود که تو به خاطر فعال کردن قدرتت، دست از    دواریام  ام یلیخب... و

شق احت  ،یبردار  ت یکله  من  همه  اطی اما  به  و  گفتم  نگهبان  ی کردم  ها 

 خروج تو از قصر رو ندن.  یاجازه

و و  اشل  امیلیکالرکسون  اندک دندیرس  یبه  کالرکسون  به    ی.  را  سرش 

 چرخاند. ام یلیسمت و

 . م ایلیبوده لرد و یواه دیام دت،یمتأسفانه ام -

چشم دوخت.    یاشل  نیخشمگ  ینگفت. کالرکسون به چهره  یزیچ  امیلیو

قصد داشت با استفاده از درد و خشم قدرتش را فعال سازد.   امیلیو

شت، هنوز قدرتش  که دا  یهمه خشم و درد   ن یبود که با وجود ا  ب یعج

 فعال نشده بود! 

 . به داخل قصر اشاره کرد. ستادیو کنار ا دیکش  یآه کالرکسون
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 زندان. نشیبرگردون -

م  یاشل  محافظان زندان  سمت  به  کشان  کشان  اشلبردندیرا  تقال    ی. 

با    اند،دهیفایب  شیهاتالش  دید  ی فرار کند. وقت   کردیم  یو سع  کردیم

 زد:  اد یتمام توانش فر

 ! دیولم کن  -

رد. حس  را در پوست تنش احساس ک  ی ادیز  یهمان لحظه بود که گرما  و

  اد یفر  ی . صداکرد ینفوذ م  رونیگرما از داخل بدنش به سمت ب  کردیم

را شن  ناگهان ددیمحافظان  رو   د ی.  از  را  محافظ دستانشان  دو  آن    ی که 

 نیچن   دی. سردرگم شده بود. چرا بادندیبازوانش برداشتند و کنار کش 

 کرد،یکه حس م  ییگرما  نیاو را ول کنند؟ اصالً ا  دیچرا با   ؟ بکنند  یکار

 ست؟ یچ

  د یدیکه م  یزیدستانش نگاه کرد. چشمانش از تعجب گرد شدند. چ  به

از دستانش و    اه یو س  ی به رنگ آب  ی گرم  یهاباور بود. شعله  ر یغ  شیبرا

 .شدندیسراسر بدنش خارج م

کرد. هر    نگاه  امیلی. برگشت و به کالرکسون و ودیکشیتند نفس م  تند

نگاه    یبزنند، به اشل  رونیکه کم مانده بودند از حدقه ب  یدو با چشمان 

کلمه سراسر بدنش را در بر   یواقع  یآتش به معنا  یها. شعله کردندیم

 ! اهیو س  یبه رنگ آب ییهاگرفته بودند؛ شعله
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  ییها را حس کرد؛ مانند همان گرماخارج شده از آن شعله   یگرما  امیلیو

از آن زن حس کرده بود؛ درست همان گرما بود.    ش،ی بود که چند سال پ 

عم لبخند  چند   ی رو   یقیناخودآگاه  هدف  به  باألخره  نشست.  لبانش 

رسساله  سال  دهیاش  دبود.  منتظر  حال    یالحظه  ن یچن   دنیها  و  بود 

 . افت ی ان یانتظارش پا

به اشل  کسونکالر به حال چن کردینگاه م  یمتعجب  تا   دهیند  یزیچ  نی. 

 بود! 

چه بودند؟ چرا    گریها دشعله  نیبود. ا ده ی. ترسزدینفس نفس م  یاشل

 رساندند؟ ینم ب ی و به او آس شدندیاز بدن او خارج م

بود؟ قدرت   نیا  یعن ی و  یهمان قدرتش  حال    ام یلیکه  بود؟  گفته  او  به 

 کرد؟ یرا متوقف م نیا دیچگونه با

  یخواستنش کاف   ایرفتند. متعجب شد. گو  نیها از بلحظه آن شعله  همان

 بروند!  نیها از ببود تا آن شعله

آمد. دستانش   یبه سمت اشل  امیل یها خاموش شدند، وکه شعله   نیهم

و لبخند    شیگذاشت. شور و شوق درون صدا  یاشل  یهاشانه  یرا رو

 .کردندیفه مرا کال یلبش، اشل یخوشحال رو

 ! قدرتت... قدرتت فعال شد!یاشل -

 اوهوم.  -
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کلمه  کی  نیهم تنها  بگو  یاکلمه  توانست  که  نمدیبود  چه   دانست ی. 

 گری؛ اما حال، دبود  یاتفاق، به شدت عصبان  نینشان دهد. قبل ا  یواکنش 

د  ت یعصبان   یبرا   یلیدل چون  و  گرینداشت؛  بود!  شده  و    ام یلیتمام 

در    ینبود که اشل  ی زیچ  گریبودند و د  دهیشان رسکالرکسون به خواسته

  ب یعج  شیکه برا  یزیکند. قدرتش فعال شده بود! چ  اومت برابرش مق

 اش نسبت به ماجرا بود.   یتفاوت یب نیبود، ا

کل  امیلیو از  بعد  کالرکسون  وعده  یابراز خوشحال  یو  دادن  که    ییهاو 

بودند، او را به سمت اتاقش روانه کردند و گفتند که   معنا یب  یاشل  یبرا

کم  ن  یبرود  او  کند.  دلش    ز یاستراحت  کرد.  قبول  خواسته  خدا  از 

افتادند، با خود    عیسر  یلیرا که خ  یاتفاقات   نیتنها بماند و ا  خواست یم

 کند. لیتحل هیزتج

گذاشت. حال   اش یشانی پ   یتخت پرت کرد. دستانش را رو  یرا رو  خود

که از ناکجا آباد    یقدرت  نیراجع به ا   یزیچ  چیخودش ه  کرد؟یه مچ  دیبا

 ده،یاز مادرش به او رس  گفت یم  ام یلی. ودانست یشده بود، نم  شیدایپ 

 ست؟ یقدرت چ نیاما منشأ ا

همان  دیکش  یهوف شدن.  گرم  به  کرد  شروع  باز  بدنش  لحظه  همان   .

حس کرده بود! بلند شد و نشست. با ترس و    اطیبود که در ح  ییگرما

م نگاه  بدنش  به  نمکردیتعجب  اتفاق  دانست ی.  چه  بود    یاکنون  قرار 

 . کردندیندانستن ها او را وحشت زده م  نیو هم فتدیب
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 ن یا  دنیچشمانش از د  خارج شد.  اشنهیاز وسط س  یرنگ  یآب  یشعله 

ب حدقه  از  بود  مانده  کم  اتاق    رونیصحنه  اطراف  در  شعله  آن  بزنند. 

قرار گرفت. شروع کرد به بزرگ شدن و    یزد و سپس مقابل اشل  یچرخ

 شکل گرفتن.

کم  یرو  یاشل چشمان  یتخت  با  رفت.  د  یعقب  آن    شتریب  گریکه  از 

به    لیکه تبد  یاشعله   کرد؛یگرد شوند، به آن شعله نگاه م  توانستندینم

 دمش مه مانند بودند.  یو انتها  شی پاها  یکه ابتدا یگرگ شد؛ گرگ  کی

پاها  یکم آب   اه یو دمش س  شیجلو رفت.    اش ییبای! زیبودند و بدنش 

ب هر  م  یا نندهیچشم  نم گرفتیرا  م  دانستی!  کند.  کار    د؛یترسیچه 

بال  نیا  دیترسیم ب  ییگرگ  ااوردی سرش  وسط    کی  کهنی.  از  شعله 

تبد  اشنهیس شعله  آن  سپس  و  باشد  شده  شود،   لیخارج  گرگ  به 

نظرش    ب یعج  شیبرا در  و  شدت  آمدیم  خطرناکبود  از  که  قلبش   .

همچنان آن    یاشل  شدیباعث م  د؛یکوبیم  اشنهیاضطراب به قفسه س

 گرگ را خطرناک پندارد.

 من هم اومدم. ،یتو من رو صدا زد -

نگاه کند.    رامونشیانداخت، باعث شد به پ   نیکه در گوشش طن   ییصدا

در اتاق نبود، پس چه   یبفهمد آن صدا از کجا آمده بود. کس  خواست یم

 آن حرف را زد؟ یکس

 سرش را به سمت گرگ چرخاند. یاشل
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 من بودم که باهات حرف زدم! ؟یکنیچرا تعجب م -

 ن یحرف بزند؟! ا  توانست یبه آن گرگ ماند. م  رهیخ  یاچند لحظه   یاشل

 چه بود؟ گرید

 بزنم.  ب ی چون من قصد ندارم بهت آس ست،ی به ترس ن یازین -

در وجودش به  یحس  کیحس کرده بود و    شیصداقت را در صدا  یاشل

به اعتماد به او    یاض باز دلش ر  یول  ست،یگرگ خطرناک ن  نیا  گفت یاو م

 نبود. 

 من بهت اعتماد ندارم. -

 جلو آمد. یکم گرگ

کشتن تو، برابره با    ایزدن و    ب یآس  کنم؛یم  یمن درون بدن تو زندگ  -

 خودم.  ی نابود

از بدن اشل  نیا  کهن ی. اآمدیبه نظر م  یحرف منطق  نیا   رون یب  یگرگ 

.  کندیم  یاش، داخل بدنش زندگکه طبق گفته  داد یآمده باشد، نشان م 

همه مدت در داخل بدنش   نیگرگ ا  کیاما چطور شده؟ چطور شده که  

 کرده و او خود نفهمیده بود؟  یزندگ

و    ی جلب اعتماد اشل  یآمد و مقابل گرگ نشست. گرگ برا   نییتخت پا  از

  نییپا  میتعظ  ی سرش را به معنا  ست،یدشمن ن  کهن ینشان دادن ا   یبرا

نشان    یچه واکنش   دانستیبه گرگ ماند. نم  ره یطور خهمان  یورد. اشلآ
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م ترس  احساس  قلبش  اعماق  در  بود  هنوز  که  هنوز  اما    کرد،یدهد. 

 انجام دهد. یتر از آن بود که بخواهد کار آشفتهسردرگم تر و 

 که گرگ زده بود، افتاد.  ی حرف ادیآن  کی

 تو رو صدا زدم؟!  یمن ک -

 در کمال تعجب به حرف در آمد: گرگ

 . ی تو با افکارت من رو صدا زد -

 .د یکش یهوف یاشل

 ! ؟ یچ یعن یحرف  نیاالن ا -

به خاطر هم  ،یمنشأ قدرتت رو بدون  یذهنت، تو خواست  یتو  -  ن یمن 

 . نجامیا

  یسردرگم  ی تمسخر، بلکه از رو  یش نه از رو زد؛ پوزخند  یپوزخند  یاشل

 .کردیرا تجربه م ییزهایچ نید که چن بارش بو نیو تعجب بود. اول

و کالفه    یعصب  ی بلند شد. دستانش را از هم باز کرد. صدا   نیزم  یرو  از

از    یبخش  خواست یبود. او نم  زاری از سردرگم بودن ب  دادیاش نشان م

او را تحت    د،یشن یو م  دیدیکه م  ییزهایچ  نیا  یاتفاقات باشد، همه  نیا

 .دادندیفشار قرار م

حق  - خواستم  بدونم،  رو  قدرتم  منشأ  خواستم  بدونم،    قت یمن  رو 

 بزنه! رونیب نم یاز وسط س یگرگ هینخواستم 
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 قدم جلو آمد. کی گرگ

 ! ی من منشأ قدرت تو هستم، اشل -

و باز نگاهش را به آن گرگ دوخت. چند    دیکش  شیبه موها  یدست  یاشل

 نشست.  نیزم ی لحظه بعد، مقابل گرگ چهار زانو رو

 داخل من؟ یپس بگو چطور شده که تو رفت -

 بدم؟  حیرو از اول برات توض زیچطوره همه چ -

  یی زهایهنوز چ  ی عن یحرف    نیموافقت تکان داد. ا  یبه نشانه  ی سر  یاشل

  که پشت پرده پنهان شده  ییهازیچ  دانست؛ ینم  یوجود داشت که اشل

نهان    شهیهم  قت یبود؛ چرا که حق  دهیرس  شان یبودند و حال وقت افشا

اشلماندینم و  چ  ی.  همه  بود  م  زیمشتاق  بداند.  به    خواست یرا  راجع 

  ی اطالع   چیهمه سال ه  نیرا بداند؛ چرا که مشخص شد ا  ز یش همه چخود

 از خودش نداشته!

ما م  یالزمه بدون  ز،یقبل از هر چ  - به  ها    کسین ی. فکسین یف  گنیکه 

 ن یکه ا  دونن؛یدرمورد ما م  یکم  ی عده  باًیهستن، تقر  یابیموجودات کم

ف  یابیکم انقراض،  از  بعد  نسلمونه.  انقراض  علت  به   ی ها  کسین یهم 

راه وجود    هینجات خودشون افتادن. تنها    یبرا  یمونده، دنبال راه  یباق

  یایها قدرت احو به اون  کنهیم  یریها جلوگ  کسین یف  ی از نابود  هداره ک

 . دهیخودشون رو م
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م  ،یاشل  ی ابروها   ی رو  اخم ها   یرو   دادینشان  که    نیا  یحرف  گرگ 

انتها  کسین یف در  بود.  کرده  تمرکز  داشت،  سؤال  ینام  که   یحرفش، 

 را قطع کند.  کسینیشد حرف فآمد، باعث  شیپ  شیبرا

 ا؟ یمنظورت از اح -

که   یرو دارن، اما تنها در صورت  ایو اح  یرت شفا بخشها قد  کسین ی ف  -

من  ،یقدرت من   زبان یداشته باشن. االن تو م زبانیم هیقدرتشون  یبرا

  ی ریخودم جلوگ  ی بدن تو، هم تو رو شفا بدم و هم از نابود   یتو   تونمیم

ها    کسین یف  یهی موضوع باعث شد من هم مثل بق  نی ... امیکنم. بگذر

ها   کسین یکدوم از ف چیباشم. البته الزم به ذکره که ه زبانیم هیدنبال 

خودم    یگونه  ی مونده    یموفق به نجات خودشون نشدن و من تنها باق 

با   یعن یبه اسم آرورا آشنا شدم،    یاون دوران بود که با زن  یشدم. تو

 مامانت! 

رس  جانیا  به س  د،یکه  در  شن   ی اشل  ینهینفس  شد.  اسم    دن یحبس 

کرد. هر لحظه   جادیرا در دلش ا  یوصف   رقابلیو غ  ب یمادرش حس عج

م  شتریب ماجرا  دانستن  کنجکاو  قبل  مشدیاز  دلش  بداند    خواست ی. 

ماجرا چگونه باز    نیمادرش به ا  یاتفاقات از کجا شروع و پا   نیا  یهمه

 شد؟

مامانت رو د  نیاول  یوقت  - من رو    ی. وقت کردیم  هیداشت گر  دم،یبار 

فهم  د،یترس  د،ید بعد  آس  د یاما  بهش  که زنمینم   بیکه  گفت  بهم   .

  یحرف ها  نی. اشهیگفت خوب نم  ره،یو قراره بم  ضهی مر  یلیشوهرش خ
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مثل   برام  برا  هیمامانت  براش    یزندگ  یفرصت  خودم  مورد  در  بود. 

دادم که اونم قبول کرد. قرار    شنهاد یپ   هیبهش    ردادم و در آخ  حیتوض

  ی ن رو شفا بدم، بعدش هم تو رو براشد من وارد بدن پدرت بشم و او

شد که حال پدرت خوب شد   طورنیانتخاب کنم. ا  زبانیخودم به عنوان م

نابود  پ   یو من هم از   هیها بعدش، به صورت  کردم. تا مدت  دا ینجات 

زندگ  ی خانواده تو  یدرحال  ن،یکرد  یخوشبخت  من  مامانت    یکه  بدن 

 خودم بودم، تا موقع تولد تو وارد بدن تو بشم.  میدرحال ترم

 را باال داد.  شی ابرو یتا کی یاشل

 ! م؟یچرا ترم -

 ی از قدرتمونه، که بعدش، برا  یادیبخش ز  ازمندینفر، ن  هیشفا دادن    -

 صرف شه.   یادیز یهاسال  دیجبران اون قدرت از دست رفته با

 یفعال زندگ ریغ بدن من به طور یهمه سال تو نیتو ا نیبه خاطر هم -

 ؟ یکرد

 نشست.  نیزم  ی هم رو کسین یف

 ! یهست ی پسر باهوش -

حرف    نیا  دانست یانداخت. ذهنش آشفته بود. نم  نیی سرش را پا  یاشل

که ناگهان جرقه   کردیفکر م  کسی ن یف  ینه. به حرف ها  ایها را باور کند  

مادرش بعد از مرگ پدرش   ام،یلیو   یدر ذهنش زده شد. طبق گفته  یا
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که    یاستفاده کرده بود؛ درحال  کسین ینجات دادن خود از قدرت ف  یبرا

 فعال بوده.  ریبود در آن دوران قدرتش غ فتهگ کسین یف

 را بر زبان آورد:  افکارش

فرار از دست اون چند نفر،    یپدرم کشته شد، مامانم برا  نکهیبعد ا  -

 از قدرت تو استفاده کرد، مگه نه؟

به  ا  - رو  حادثه  مارمیم  ادیون  آرورا  قاتل  خواست ی.  اما  کنه   ن یفرار 

من و قدرتم   یرو  یکنترل  چیپدرت دورش رو محاصره کردن. آرورا ه

م  تو  بود   زبانینداشت، چون  ول  ،یمن  اون،  آرورا در    دمید  یوقت   ی نه 

 کنه.  دایقدرتم استفاده کردم تا مامانت نجات پ  یمونده  یخطره، از باق

 بود.  یمتعجب و ناراض  شی د اشاره کرد. لحن صدابه خو یاشل

 ؟ یآخه چرا من؟ چرا من رو انتخاب کرد یول -

راض  و دلش  اعماق  ه  یدر  ا  چیبه  از  او    نیکدام  نبود.  ها  اتفاق 

نم  کس ین ی ف  یبرا  یزبان یم  خواست ینم  ییهاقدرت  خواست یباشد، 

و کالرکسون خواهند    ام یلیدست و  ی  چهیباز  دانستیداشته باشد که م

 شد.

 گوشش شد:  ینغمه  کسین ی ف یصدا

بچه  - دن  ی بود  یاتو  به  هنوز  تو    ومدهین  ا ی که  بدن  تو  نظرت  به  بود؛ 

 آدم بزرگسال؟ هیبدن   ی تو ا یزنده بمونم   شتری ب تونستمیم
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ف  یاشل کرد.  به    یاعاقالنه  لیدل  کسین یسکوت  داشت.  انتخابش  از 

 نگاه کرد.  کسین یف

 باشه؟ من نباشم؟  گهید ی کی زبانت یم شهیخب نم -

پاسخ سؤالش مثبت    کهن یبه ا  دیبود؛ ام  انینما  شیدر صدا  دیام  یاذره

م  شود.  خالص  قدرتش  دست  از  و  نوجوان    کی   خواست یباشد  پسر 

! در انتظار پاسخ  ییجادو  یهابا قدرت   یپسر  کینه    ن؛ی باشد هم  یمعمول

 چشم دوخته بود.  کسین یسؤالش به ف

 .شهیشکسته نم زبانشیو م  سینکیف نی ب وندی پ  شه؛ینم -

  ن یچه کند؟ با وجود ا  دیرا کم داشت! حال با  نی. همدیکش  یهوف  یاشل

خود بازگردد. راجع   یمعمول  یبه زندگ  توانست یکه دانست، نم  ییزهایچ

به چه علت نگران بود،    دانستینگران بود. نم   نشی بعد از ا  یبه زندگ

م  یحس  کی  یول او  شا  دیبا  گفت یبه  باشد.  تأث  دینگران  تحت   ر یهم 

 ! دانستی! نمکردیم  یاحساس نگران  لیدل  نیبود و به هم  مروزاتفاقات ا

 درآورد.   ی به باز شیتار موها انیرا م دستش

 حرف هات رو باور کنم؟  نیا دیبا یچطورحاال من  _

 . زنمیرو نم یمن بدون مدرک حرف یول  ،یباور نکن  دمیبهت حق م -

را از   انشان یم یرا گفت و بلند شد. دو قدم جلو آمد تا فاصله نیا گرگ

 خم کرد.  نییببرد. سرش را به پا نیب

 سرم.  یدستت رو بذار رو -
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  که ن یدستش را مشت کرد. در ذهنش هزاران سوال راجع به ا  یاشل

به آن گرگ   نطوریبود. هم  افتهی  لی چه کند؛ تشک  خواست یم  کسین یف

 . کردینگاه م

 صحت حرف هام رو بهت نشون بدم.  خوامیبهم اعتماد کن. م  -

سر گرگ گذاشت. همان    یدستش را جلو برد و رو  دیبا شک و ترد   یاشل

س چشمانش  س  یاهیلحظه  آن  دنبال  به  و  در    ی ریتصاو  ،ی اهیرفتند 

گر  یریذهنش شکل گرفتند. تصاو با   شیش و حرف هامادر  یهاه یاز 

که حس   یشد؛ مرد  یوارد بدن مرد  سینکیکه ف  دید  ی. اشلکسین یف

 به پدرش نگاه کرد.  یپدرش بود. با کنجکاو  کردیم

پوست  ی ا بود و چشمانش قهوه  رهیت   ی اقهوه  شیموها   ی گندم  ی روشن. 

  ی . درد ست ینگریو با لبخند مادرش را م   دهیدراز کش  ی تخت  یداشت. رو 

بود اما هنوز    دایاش هواز چهره  کرد، یاش تحمل م  یضیکه به خاطر مر

 . زدیلبخند م

وقت    چیکه ه  یپدر  دنیقلبش به درد آمد. از د  ر،ی آن تصاو  دنید  از

به   س ینکی شد. با ورود ف نیحال اندوهگ نیو در عبود، خوشحال  دهیند

شد.  رفع    اشیمار ی روز حالش خوب و ب  کی  ی بدن پدرش، پدرش در ط

  زبانشیرا به عنوان م  یوارد بدن مادرش شد و اشل  کسین یپس از آن، ف

سرش را بلند    س ی نکیو ف  افتندی  ان یپا  ریآن تصاو  جاانانتخاب کرد. هم

قابل    ریو غ  ب یسر او برداشت. احساس عج   یدستش را از رو  یکرد. اشل

 درونش النه ساخته بود. یدرک



 
 

www.cafewriters.xyz Page 336 

د  یینایا  - باور    یبخش  ،یدیکه  رو  حرفم  حاال  بودن.  من  خاطرات  از 

 ؟ یکن یم

  چیه  گریکرد. د  ت ی هدا  رونیرا به ب  اشنهینفس حبس شده در س  یاشل

  کس ین یبه ف  گفت یبه او م  ی ایحس قونمانده بود.    ی درونش باق   یشک

هم و  کند  اشل  نی اعتماد  م  یحس  متعجب  بکردیرا  و    الیخ ی.  افکار  از 

 احساساتش، ل*ب به سخن گشود:

 . کنمیاوهوم، باور م -

مطمئن باش من رو پس   ،یبکن  یتونیکارها م یبا قدرتت چ یاگه بفهم -

 . یزنینم

 را باال داد.  شی ابرو یتا کی یاشل

 بکنم؟  تونمیکارها م یچ -

 . دید یبه مرور زمان خواه -

فهمان  و که  اشل  کس ین یطور شد  اشل  یبه  بود.  زمان    ی گفته  مرور  به 

و قدرت  شیهاکنترل قدرت گرفت  به دست  به    شیهارا  را شناخت. 

ف حرف  به  زمان  د  یپ  کس ین یمرور  و  کارها   دیبرد    ی اد یز  یلیخ  یکه 

قدرت  تواندیم با    شیهابا  و  بود  قدرتمند  واقعا  او  دهد.    کیانجام 

 همه جا را آتش بزند!  توانستیدستش م  یاشاره

  شی ها را داشته باشد؛ چرا که پ آن قدرت  خواست یهنوز هم دلش نم  اما

! شد سالح  دست سلطنت   ی  چهیدرست از آب درآمد و او شد باز  اش ین یب
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دشمنانش    ینابود  ی برا  یکالرکسون. کالرکسون از اشل  یبرا  یقدرتمند

کشتن    یو از او تقاضا  بردیم  شیهااستفاده کرد. او را با خود به جنگ

م  نشدشمنا وسکردیرا  به  قدرتمندتر  ،یاشل  یله ی.  و   نیکالرکسون 

  یادیز  یهان یکه آوازه اش در سرزم  ی شد؛ کس  ایپادشاه دن  نیبزرگتر

از  انی. شورشدی رس زین انیبه گوش شورش یتآوازه ح نیبود. ا دهیچیپ 

  یپ  ی سالح قدرتمند داشت و نابود  کیکالرکسون    دندیکه فهم  یآن زمان

نزدند. کالرکسون از    یاحمله  چیدست به ه  دند،یددشمنانش را    یدر پ

به گوشش    انی از شورش  یها بود که خبربود؛ مدت  ی راض  تیوضع  نیا

 .دیرسینم

مرک  دینکش  ی طول مردم  اشل  نیکه  قدرت  ی پسر  ؛ یدرمورد    ی هابا 

  یها، استفادهباعث شد مردم پس از مدت نیخبر دار شدند. ا ؛ ییجادو

 .رندیرا از سر بگ یی جادو اهانیو گ ایمجدد از اش

سفر  یاشل  امیلیو به  خود  با  اشل  یرا  سفر،  آن  در  و   ن یبزرگتر  یبرد 

ر حرفش به پرنسس  س  امیلیو  له،یوس  نیدشمن الف ها را کشت و بد

در    ایو نروکل  دیچیالف ها پ   انیم  ا،یدشمن نروکل  یالف ها ماند. خبر نابود

 از او تشکر کرد.  ام،یلیبه و یانامه

 نی. در اگذردیسال م   کیفعال شدند،    یاشل  یهاکه قدرت   یآن روز  از

همراه کالرکسون دو بار به جنگ رفته و کالرکسون را در    یسال، اشل  کی

 بار سوم بود!  زیکرده بود؛ اکنون ن روزیآن جنگ پ 
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  ی گوش خراش بود. گاهاً صدا  گریکدیبه    رهایبرخورد محکم شمش  یصدا

  یصدا   یحال به اندازه  نیبا ا  یول  دیرسیبه گوش م  ز یمحافظان ن  ادیفر

مه صدا، معلوم بود که جنگ بدجور ه  نیآزار دهنده نبود. از ا  رهایشمش

 اوج گرفته بود. 

را    شیپا  کینشسته بود.    یدرخت  ریجنگ، ز  دانیدور از م  یی جا  یاشل

گاه آرنجش کرده بود. سرش گرم    هیتک  زیرا ن  گرشید  یدراز کرده و پا

شعله  یشعله  آن  بود.  دستش  توپ   یدرون  چون  را  زم  یکوچک   ن یبه 

 .زدیم

شن   ی کس  ی پا  یصدا نزد  دیرا  رفته  رفته  کریستین شدیم  ترکیکه   .

اشل به سمت  دوان  م  ی دوان  نفس  نفس  خستگ  زدیآمد.  از    یو  اش 

 آشکار بود.  شیصدا

 کنم.  دا ی. من رو فرستاد تو رو پ زنهیپادشاه صدات م ،یاشل -

و    یآموزش  ی دوره  نیستیکر اتمام رسانده  به  را  از محافظان    یک یاش 

 . کردیم یرا همراه گرانیشاه و دها پادقصر شده بود که در جنگ

  نیکوچک را با مشت کردن دستش از ب  یزد. آن شعله  ی پوزخند  یاشل

 . دیل*ب زد، تنها خودش شن  ری را که ز یبرد. حرف

 پس وقتشه! -

به    ی جنگ رفت. وقت  دانیبه م  ن،ی ستیشد و دوان دوان همراه کر  بلند

انداخت. جسدها  ینگاه  د،یجا رسآن اطراف  اطراف    یشماریب   یبه  در 
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مجروح بودند   ،یاز محافظان دشمن و محافظان خود  ی. بعضشدیم  دهید

با وجود جراحتشان همچنان    گرید  ی افتاده بودند، اما بعض  نیزم  یو رو

پا درآوردن دشمن بودند. محافظان  دنیمشغول جنگ   ی که جراحت  یو از 

 خوب بجنگند. وانستندت ینم ینداشتند هم از فرط خستگ

از محافظان   یکیمرگ    راینبود برگ برنده دست کدام طرف بود؛ ز  معلم

  ی رو  ی اد ی. خون زیاز محافظان خود   یک یبا مرگ    شدیدشمن، مصادف م 

  گر ید  یاشل  کنی ل  د؛ کریرا متشنج و خشن م  ط یبود که جو مح  ختهیر  نیزم

ا فهم   یب   یهاط یمح  نیبه  بود.  کرده  عادت  جنگ  تلفات   دنی رحم  شمار 

 گریدر فضا، د  دهی چینفرت پ   نیدرد مجروحان و تحمل ا  دنیجنگ ها، د

 بود.  یعاد  شیبرا

 را از آن  خود کرد.   یکالرکسون، توجه اشل اد یفر یصدا

 االن!  ،یاشل -

داد. دستانش را باال آورد    رونیرا ب  اشنه ینفس حبس شده در س  یاشل

کارش گذاشت و در ذهنش    ی افظان گرفت. تمرکزش را روو به سمت مح

  یکه اشل  یبعد، کسان  یاچند نفر از محافظان دشمن را انتخاب کرد. لحظه 

 کردند.   ی رنگ  اهی و س  ی ها آبانتخاب کرده بود، شروع به سوختن در شعله 

مح  نی طن   ادیفر  یصدا م  طیانداز  دشمن  محافظان  و    سوختندیشد. 

  گریمحافظان د  یاهو یه  یقبل از مرگشان و صدا   ادیفر  ی و صدا  مردندیم

چشم هم زدن،    کیجنگ به پا کرده بود. در    دانیدر م  یی فرار، غوغا  یبرا

 شد. نیاز محافظان دشمن مردند و جسد سوخته شان نقش بر زم یمین
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زد و خم شد و   یپوزخند  یداد. اشل  ین ی دشمن دستور عقب نش  فرمانده

شدند و فاصله   داریپد  نیها در زمگذاشت. شعله   نی زم  یدستش را رو

اوج   دند،یفرمانده رس  یپا  ریبه ز  یکردند. وقت   یرا تا فرمانده دشمن، ط

 گرفتند و سراسر بدن فرمانده را در بر گرفتند. 

  یمحافظان باق   د، یکشیم  اد یدرد فر  یهمان هنگام که فرمانده از رو   در

 . کردندیمجنگ را با عجله ترک  دانیو م شدندیمانده سوار اسب م 

چ  چند تنها  بعد،  م  ی زیلحظه  آن  در  م  دانیکه  چشم  به    خورد، یجنگ 

  ق یمحافظان دشمن و فرمانده شان بود! کالرکسون با لبخند عم یجسدها

 رفت.  یبر ل*ب، به سمت اشل یتمندیو رضا

  ی دینا ام  یبود. در آستانه  یزخم  شی مملو از گرد و خاک و بازو  شیپا  سرا

اشل که  بودند  مانند هم  دیرس  یو شکست  مانند    شهیو  داد.  نجاتشان 

کرد.   نیمرک نیو سرزم  لریرا از آن  پادشاه کالرکسون م یروز یپ  شهیهم

چون   د؛یرسیبه کالرکسون م  یاز هر کس  شتریب  ،یاشل  یهاسود قدرت

ه  چیه و  ا  توانست ینم  زیچ  چیکس  برابر  و  قدرت  نیدر  مقاومت  ها 

 کند.  یستادگیا

رو  یدرحال  کالرکسون بر  را  دستش  از   یکه  تا  بود  گذاشته  زخمش 

 . ستادیا یکند، مقابل اشل یریآن جلوگ یزیرخون

 پسر!   یبود  یعال  شهیمثل هم -

 داد.  هیزد و به درخت پشت سرش تک یپوزخند یاشل
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 ! دونمیآره، م -

را   نیا شد. سرش  دور  کالرکسون  از  قدم  چند  و  برگشت  و  گفت  را 

 و به کالرکسون نگاه کرد. چرخاند 

 ن؟یمرک میبرگرد شهیاالن م -

  اش،یجد  ی ابروانش نقش بست. در درون صدا  ی رو  ی اخم  کالرکسون

 .شدیم  دهیبه خاطر محافظان از دست رفته، شن  زی ن یا یناراحت

کنم؛ بعدش    یجی استراحت کنن و منم زخمم رو باند پ   کم یها  بذار بچه  -

 .میریم

  یدور شد. اشل  یاز اشل  گران،ید  ت ی کردن وضع  چک  یرا گفت و برا   نیا

گاه آرنج    هینشست. زانوانش را تک  نیزم  ی رو  یاو گوشه   دیکش   یهوف

 . ست ینگر گرانیدستانش کرد و به د

 کجا.  دانست ینم  ی بودند و اشل نیخارج از مرک ییجا در

احساساتش. از آن روز به    رییبرابر بود با تغ  شیهاشدن قدرت   فعال

کردن.   رییشروع کردند به تغ  یب یبعد، احساسات و افکارش به طرز عج 

  ام یلیبا و ی. برخالف گذشته که کارشدیو کالفه م یزودتر از قبل عصبان

کالفه    دنشانیاکنون با د  داد،ینم  ت ی و کالرکسون نداشت و به آنان اهم

  نیاما حال آن عادت از ب  شد. قبال توانسته بود به قصر عادت کند،یم

  یی کالرا بود؛ کالرا  داشت،ی که او را در قصر نگه م  یزیرفته بود. تنها چ

 ی که اشل  ییسال بزرگتر شده و نه ساله شده بود! کالرا  کیکه اکنون  
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. نفس  ندیبرگردند تا او را بب   نیبه مرک  ترع یهر چه سر   خواست یدلش م

آمد و کنارش    نیستیو نگاهش را در اطراف چرخاند. کر  دیکش  یقیمع

 شد. یزد مشغول صحبت با اشل شیبه رو ی نشست. لبخند

 *** 

از    یارا در اسطبل قصر گذاشتند. محافظان هر کدام به گوشه  هااسب 

  ی قصر پناه بردند و کالرکسون به اتاقش رفت. وارد اتاقش شد و رو

 تختش نشست. 

م  زخمش ا  کرد،یدرد  برا   نیاما  چ  یدرد  توان    یز یکالرکسون  او  نبود. 

جنگ،   نیا  یروزی. به خاطر پ دیکش  یقیدرد را داشت. نفس عم  نیتحمل ا

 خوشحال بود.  یلیخ

 ین یرف ل بودند، سرزمما  نیکه شکستان دادند، محافظان سرزم  یسپاه

کدام از   چیبا کالرکسون داشت؛ اما ه  ی انهیرید  یکه پادشاهش دشمن 

اندازه  به    ی نبود! دشمن   نهیرید  انیرهبر شورش  یدشمنان کالرکسون، 

از   ادوارد  با  کالرا شروع    کیکالرکسون  تولد  از  قبل  گاه  شد. آنسال 

تنه  اشل  ک ی  اادوارد  سال  و  همسن  بود؛  ساله  هفده  نوجوان    ی پسر 

 !شدیم

مرموز به قصر آغاز    ی افرستادن نامه  قیرا با کالرکسون از طر  اش یدشمن 

پسر هفده ساله   کی  دنیحمله به قصر، کالرکسون از د  نیکرد. در اول

او را شکست دهد، اما هوش و ذکاوت    ندتوایمتعجب شد و فکر کرد م

حمله را به کمک مادرش    نیآن پسر کالرکسون را شگفت زده کرد. اول
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کرد، اما مادرش در آن حمله   یینبرد حضور داشت، راهنما  دانیکه در م

آنان چند ماه    یحمله  نیاز آنان نبود. دوم  یسال خبر  کیکشته شد. تا  

 بعد تولد کالرا بود. 

مچند سال    اکنون بود. دلش  بزرگتر شده  ادوارد  و    خواستیگذشته 

قدرت   یببرد، اما از وقت  نیاز ب  شهیهم  یبرا  یرا به کمک اشل  انیشورش

نه دست    انیشورش  ده،یچیپ   هانیشده و خبرش در سرزم  انینما  یاشل

 بودند.  از خودشان نشان داده یبودند و نه رد زده یابه حمله 

آه  کالرکسون تأسف  تعودیکش  یبا  به  و  بلند شد  و    شیهالباس  ضی . 

 درآوردن زره اش پرداخت. 

 *** 

  زد یبه سمت اتاق کالرا رفت. حدس م  م یوارد قصر شد و مستق  یاشل

نفر   نیاول  خواست یدر اتاقش باشد. از جنگ برگشته بودند و او دلش م

 به او بدهد. یاه یو هد دهیکالرا را د

تختش    یو وارد شد. کالرا رو  در را باز کرد  د،یبه اتاق کالرا رس  یوقت

 . دیکشیم ی نشسته و نقاش

 شد، یکه وارد م  یسرش را باال آورد و به اشل د،یدر را شن  یصدا  یوقت

لبش    یرو   یقیبه خود گرفتند و لبخند عم   جان ینگاه کرد. چشمانش رنگ ه

  ن ییتخت پا  یشد و از رو  قینشست. ناگهان شور و شوق به وجودش تزر

 و خود را در آغوشش انداخت.  دیدو ی. به سمت اشل دیپر
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 ! نی! باألخره اومدیاشل -

او    دنیزد. از د یو لبخند دیچیدستانش را دور کمر کوچک کالرا پ   یاشل

 خوشحال شده بود.  یلیخ

 . میآره کلر، اومد -

از اشل  عیسر  کالرا را  اخم  یخود  ز  یجدا کرد.  را    نت یابروان کوچکش 

 شده بود.  زانیآو  یت یز نارضاداده و ل*ب و لوچه اش ا

 ؟ یباز من رو کلر صدا زد -

کوچک بسته به کمرش، دست    یاپارچه یسهیو به سمت ک  دیخند  یاشل

 برد.

 .دمیهم برات خر یزیچ هی ی آره، و حت -

آورد، اما دستش را مشت    رونیب  سه یاز درون ک  یز یرا گفت و چ  نیا

نب  کالرا  تا  بود  هندیکرده  از  شده  گرد  چشمان  کالرا  نگاه    جانشی.  و 

 دوخته بود.  یکنجکاوش را به دست اشل

 تو دستت؟  هیاون چ -

. نه به آن  دیکه بچگانه و مظلوم شده بود، خند  شیبه لحن صدا  یاشل

را   ی قصد جان اشل شیکه به خاطر کلر صدا زدنش، با لحن صدا ییکالرا

آرام و مظلوم    عیسر   ه،یهد  کی  دنی که با د  ییکالرا  نیکرده بود، نه به ا

 شد.
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با طرح    یرنگ  یا دستش را به سمت گردن کالرا برد و گردنبند نقره  یاشل

آورد و به گردنبند    نییکرد. کالرا سرش را پا  زانیبر گردنش آو  مرغیس

از رو و    دا یپ   ی درخشش  یخوشحال  ی نگاه کرد. چشمانش    ی صداکردند 

م نشان  خوشحالش،  و  است.    ی اشل  یه یهد   داد یبلند  کرده  پسند  را 

 و گفت:  د یکش گردنبند ی دستش را رو

 قشنگه! یلیخ نیا -

 . یلیآره خ -

 ی بود، کنجکاو شد و به اشل  مرغیبال س  یکه رو  یانوشته  دنیبا د  کالرا

 نگاه کرد. 

 نوشته؟ یچ  مرغیبال س یرو -

  "کلر"آن    ینگاه کرد. رو  مرغیکنج لبش نشاند و به بال س  یلبخند  یاشل

دستش    ی را به کالرا نداشت. اشل  ن یقصد گفتن ا  ینوشته بود؛ اما اشل 

 کالرا گذاشت. یبازو یرا رو

گرفتن خوندن   ادیبه    یکن ی. از سال بعد شروع میفهمیخودت بعداً م  -

 م بگو، قبول؟ نوشته و به یجا چو نوشتن، مگه نه؟ اون موقع بخون این

 تکان داد.  یسر اق یبا اشت کالرا

 قبول.  -
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وجود نداشت و    شانیبرا  یکه سال بعد  دانستندیکدام نم  چیه  کن،یل

ه نوشته  چیکالرا،  نتوانست  اشل  یرو   یگاه  به  و  بخواند  را    یگردنبند 

 گم شد! ده،یسال نرس کیبه  ی. آن گردنبند، حتدیبگو

 *** 

رو  ییهاکتاب  یاشل بود،  کرده  جمع  آغوشش  در  که  درون    ز یم  یرا 

از او خواسته بود راجع به    ام یلی. ودیکش  قیعم   یکتابخانه گذاشت و نفس

حال   نینبود؛ با ا  ام یلیو  اریدست  گریکند. او د  قیتحق  هانیسرزم  یبعض

 سپرد؟یرا به او م شی کارها امیلیچرا و

  یی هاشت. کتابکتاب را بردا  نینشست. اول  یصندل  ی و رو  دیکش  یهوف

تار به  راجع  بود،  برداشته  حکومت   خی که  سرزم  یهاو  بودند.    هان یآن 

.  کردیمشغول مطالعه کتاب اول شد؛ البته جز به جز کتاب را مطالعه نم

 .کردی را مطالعه م  ازیو فقط صفحات مورد ن  کردیصفحات را تند تند رد م

چن   کالفه حوصله  و  م  ییکارها  نیبود  دلش  نداشت.  از   خواست یرا 

ا و  شود  خارج  با  نیکتابخانه  که  افسوس  اما  ندهد،  انجام  را    د یکار 

 . دادیگزارش م امیلیکرده بود، به و دا یرا که پ  ی اطالعات

بعد  یاشل باز کرد. صفحه اول آن را خواند؛    یکتاب  دفتر خاطرات  "را 

 ."نیوالس یگوریگر

نبود که الزمش    یزیکتاب چ  نید. اباال دا  یرا با کنجکاو  شیابرو  یتا  کی

م احتماال  را   یقاط  گرید  یهاکتاب  انیباشد،  کتاب  خواست  بود.  شده 
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ول  یاگوشه  گر  ادش ی  یبگذارد،  پادشاه سابق    نی والس  یگوریافتاد که 

مقابلش داشت   نیمرک را  خاطراتش  حال، دفتر  و  چبود   دیکه شا  یزی؛ 

 از وجودش خبر نداشته باشد. ی و حت دهی را ند نکس آ چیه

مرد    کیخواندن خاطرات    کردیلبش را به دندان گرفت. فکر نم  یگوشه 

 داشته باشد. یمرده اشکال

نقاطش    یبود که برخ  یاباز کرد. صفحه کهنه  ی صفحه از اول را شانس  کی

 را خواند.  شیهانوشته شدیشده بودند، اما هنوز م  اهیدر اثر جوهر س

دختر   کیصاحب دو پسر و    ایاومد. حاال من و آچ ل  ایبه دنامروز برَند ن  "

منه، اما به    هیاون شب   گهیم  ایآچل  ه،یخوشگل  یلیخ  ی . برندن بچه  میهست

 . "هستش ایو پدر آچل ایآچل هیشب  شتری نظر خودم اون ب

چند صفحه به جلو رفت و خواندن متون را ادامه داد. کنجکاو بود   یاشل

بوده و چه نوع    ی قبل از پادشاه کالرکسون، چه کس  نی بداند پادشاه مرک

 داشته. یحکومت

از افکارم    ی. االن برگشتم سر دفترم، تا بخشنوشتمیبود که نم  یمدت"

رو بر  یرو  کاغذ  االن  زمیصفحه  شده،  بزرگتر  برندن  سالشه.    ازدهی. 

هم  ی فراوان  اقیاشت داره.  شدن  پادشاه  به  درمورد   شهینسبت  ازم 

که پسر بزرگ و بچه    انیدرون برا  اق یاشت  نیمتأسفانه ا.  پرسهیکارهام م

هم    ی اومده بود. بت  ای به دن  یب ت  ان،ی. بعد براشهینم  ده ید  ادیاول منه، ز

مختلف و علم داره تا به ملکه شدن   ی هان یعالقه به سفر به سرزم  شتریب
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و شاهدوخت بودن. به هرحال، خوشحالم که هممون حالمون خوبه و در  

 . "میکنار هم

 شد،یبخواند، اما نم  شتریب  خواست ی. دلش مدیکش  یقینفس عم  یاشل

با مخود  یکارها  دیاول  تمام  را  و  کردیش  بست  را  خاطرات  دفتر   .

 گذاشت. قصد داشت پس از اتمام کارش آن را بخواند. یاگوشه 

د  کی کار  گریکتاب  انجام  به  و  کرد  و  یباز  بود،    امیلیکه  او سپرده  به 

 پرداخت. 

 *** 

  ی ها را به اتمام رساند. اطالعاتشب در کتابخانه ماند و مطالعه آن کتاب  تا

  ل یتحو  امیلینوشت و آن کاغذ را به و  یخواسته بود، در کاغذ   امیلیرا که و

گرسنگ احساس  او  اما  بود،  شام  وقت  رفت.  اتاقش  به  سپس    یداد. 

عال شدند، کالرکسون به او دستور  ف  شیهاکه قدرت   ی . از وقتکردینم

د ب  گریداد  اکنون  نکند.  کار  آشپزخانه  را    یکارها  شتریدر  کالرکسون 

 . دادیانجام م

  ی اتم قهوه  شتری ساده بود. اتاق ب  ل یبا وسا  یاتاقش شد؛ اتاق کوچک  وارد

 ی لیگفت خ  شدینفره که نم   کیتخت    کیاز    شتریرنگ داشت و ب  یو کرم

 .شدینم دهیدرونش د  یزیچ گری د ،یچوب  زیمکمد و  کیراحت بود، و 

  ده یچیدورش پ   ی اتخت نشست. دفتر خاطرات پادشاه را که پارچه  یرو

ا  انهیو مخف نبود خواندن  باز کرد. مطمئن  بود،   ن یاز کتابخانه برداشته 
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دفتر کار    نیبا برداشتن ا  دانست ینه، نم  ا یبودند    یها کار درستنوشته

 نه، اما کنجکاو بود آن خاطرات را بخواند. ایانجام داده  یاشتباه

زمزمه   د،یکشیدفتر م یزبر و کهنه  یکاغذها   ی که دستش را رو  یدرحال

 کرد:

 . فهمهیهم نم یسر جاش و کس  ذارمشیبعد خوندنشون، م -

دفتر وجود    نیدر برداشتن ا  یحرف خود را قانع کرد که اشکال  نیبا هم  و

بفهمد پادشاه    خواست یوجود داشت. م  یادیاالت زندارد. در ذهنش سؤ

 بوده.  ی چه نوع پادشاه نیسابق مرک

 که مانده بود، خواندن را ادامه داد:  ییجا از

  ی دچار خشکسال  نی. مرکمیقصر به مشکل خورد  یتو  ، یاز نظر مال  رایاخ"

نم کشاورزها  و  درب  توننیشده  د  ارن،یپول    ی برا  یمحصول  گه یچون 

استفاده کردم که    ییکمک به کسا  یقصر برا   یفروش ندارن. از خزانه 

باعث شد نتونتم    نیو ا  کننیم  یسپر  یاوقات سخت  یخشکسال  نیا  یط

 "رو پرداخت کنم!   البه بانک ط میبده

که    دیفهم  نیوالس  یگوریگر  یهارفت. از نوشته  یبه صفحه بعد  یاشل

و به ندرت، اوقات خود  ت رفیهر هفته سراغ دفترش نم ایاو هر روز و 

م افکارش  نوشتن  که صفحه   کرد؛یرا صرف  چند    یچرا  به  مربوط  بعد 

 هفته بعد بود.
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هرچه روبه    ی. اشلگرفتندیرفته رفته رنگ غم به خودشان م  هانوشته

 ز، ینوشته بود ن  یگوریکه گر  یمتون  کرد،یو کاغذها را رد م  رفت یجلو م

 .شدیم ی اشل یموضوع باعث ناراحت نیو ا شدندیتر م نیغمگ

حمله به قصر   نیآخر ی ط  نم یمشاور ی. همهشهیم فی حکومت داره ضع"

هستش که نه تنها    س یالکرون  نیکشته شدن. دشمنمون، پادشاه سرزم

  ی ا یگسترده و متحدان قو  نیداره، بلکه سرزم  یرومندیسپاه بزرگ و ن

با   داره.  قو  هیهم  پادشامیشد  ری درگ  یایدشمن  تصرف !  دنبال  به  ه 

 مشیرو تقد  نی قصد ندارم به اون ببازم و مرک  کهنی افتاده؛ با ا  نیمرک

نجات    یبرا  یفکر  چیکار کنم و ه  ی چ  دونمینم  گهید  قتشیکنم، اما حق

 . "ندارم نیسرزم

جلو  " انقدر عصبانچشم  ی خون  بود.  گرفته  رو  خون    ی هام  به  تشنه  و 

حت که  بودم،  شده  سرزم  یالحظه   یدشمن  پادشاه  و  نکردم   ن یدرنگ 

  ی ببخشمشون، اون هم نه با وجود کار   تونستمیرو کشتم. نم   سیالکرون

که دخترم   یبذارم زنده بمونن زمان  تونستم یانجام دادن. نم  یکه با بت

ر  سرو    دنیرو دزد برام فرستادن!  رو  پادشاه    ختنیقطع شدش  خون 

حداقل    ی رو خنک نکرد، ول  ایمن و آچل  ی گرفته    شیقلب آت   س،یالکرون

پشت    میرو دار  یسخت  ی. آه... روزهاکشهینفس نم  گهیقاتل دخترم د

 . "میذاریسر م

  ، یمربوط به مرگ بت  یها. خواندن نوشتهدیتختش دراز کش  ی رو  یاشل

.  دیکش  ی . آهشناخت یآن دختر را نم   کهنیبا ا  ی بود، حت  ز یغم انگ  شیبرا
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  نشیدخترشان هم حق والد  یبرا  یحقش نبود و دلتنگ  دنیبه قتل رس

 ! ست یحقمان ن  زهایچ یلیخ ای دن نینبود. در ا

. اوضاع نسبتاً روبه گذرهیو شکست دشمنمون م  یچند ماه از مرگ بت  "

به اسم    یخودم استخدام کردم و مرد  یبرا  یدیجد  نیراه شده. مشاور

انتخاب کردم. کالرکسون    م یعنوان مشاور اصل  رو هم به  لریکالرکسون م

 ."نکنه  دمیناام دوارمیام اد؛ یم ی به نظر مرد شجاع و با استعداد

کالرکسون،    شیابرو  یتا   کی  یاشل پادشاه  پس  داد.  باال  تعجب  با  را 

گر ا  یگوریمشاور  از  نم   نیبوده!  فکر  شد.  زده  شگفت    کردیموضوع 

م فکر  باشد،  بوده  مشاور  گذشته  در  خانواده    کیاز    کردیکالرکسون 

 !آمدیم یسلطنت

ا  شتریب  حال خواندن  فهم  نیکنجکاو  چون  شد؛  پادشاه    دیخاطرات 

 بود.  لیدخ یگوریدر خاطرات گر زیکالرکسون ن

  شرفتی پ   نمون یقدرت سابق خودش رو به دست آورده. سرزم  نیمرک"

. کالرکسون مشاور  رهینظیب  نیداشته و ا  ریدو سال اخ  نیدر ا  یریچشمگ

خ  هیخوب  یلیخ من هم هستش.  اعتماد  قابل  م  یلیو  کمک  و    کنهیبهم 

. بابت داشتنش خدا رو  رسونهیرو به نحو احسنت به اتمام م  فشیوظا

 . کنمیشکر م

از مرگ  یبا غم ناش ایها هم باالخره سر و سامون گرفتن. آچلو بچه  ایآچل

  ی و بانو   نیمرک  یبرگشت؛ شد همون ملکه  یدخترش کنار اومد و به زندگ

برا ب  انی قصر.  االن  هم    ستیهم  اولش  همون  از  اون  سالشه.  سه  و 
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لذا راه علم رو در    یاعالقه پادشاه شدن و حکومت کردن نداشت؛  به 

شد. برندن هم   لیتبد  نیدر مرک  یمعروف   یلیو به رصاد خ  تگرف  شیپ 

االن دختر  که  تونست  سالشه،  اسم    دایپ   شیزندگ  یبرا  یهفده  کنه. 

چند روز قبل با هم ازدواج کردن! اما    ی ها حتهستش. اون  یدختره جوز

.  می دونیم  ایفقط من و آچل  ست؛یموضوع خبر دار ن  نیکس هنوز از ا   چیه

برا به  هنوز  میبرندن  دلش  نداده.  اطالع  هم  در    یجوز  خواد یان  رو 

  ز یکنه. همه چ  یه سه سال بعده، به همه معرفک  شیمراسم تاج گذار

پ   یعال  یلیخ ا  رهیم  شیداره  از  من  خ  نیو  و   یلی بابت  خوشحال 

 ."  دهیخانوادم به من قدرت م یخوشحال دنیسپاسگزارم. د

اشل  یرو  یلبخند  ناخودآگاه ا  یل*ب  از  پادشاه    کهنینشست.  حکومت 

  ی مشکالت خانوادگ  یبه قدرت و عظمت سابقش برگشته و حت   نیوالس

ن خ  زیاش  بود،  گرخوشحال    یلیحل شده  برخالف   نیوالس  یگوری شد. 

.  دیرسیبه نظر م  یمرد محترم و پادشاه عادل و دلسوز  لر،یکالرکسون م

و حکومتش شده    یگوریبه گر  یمند شدن اشل  عالقهها سبب  نوشته  نیا

و   افکار  ذهنش،  در  گر بود.  کالرکسون    یگوریعملکرد  عملکرد  با  را 

بفهمد که    گریبار د  شدیباعث م  سه،یمقا  نیا  یجه یو نت  کردیم  سهیمقا

خوب پادشاه  خوشش  ست ین  نی مرک  یبرا   یکالرکسون  کالرکسون  از   !

 دست خودش نبود!  نیو ا آمدینم

و نه    یانه نوشته  د؛یند  ی زیبه چند صفحه جلوتر نگاه کرد اما چ  یاشل

اما نوشته  دیسف  یکاغذها   ی! کلیزیچ در    یگوریگر  یهاوجود داشتند، 

آخر اشل  نیهمان  که  م  یصفحه  متوقف  بود،   یتا  کی.  شدندیخوانده 
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کنجکاو  شیابرو داد.  باال  ب   یرا  علت  شتریاش  چه  که   یشد.  داشت 

بدو   یهانوشته   شیموها  ان یم  ی اتمام دفتر، متوقف شدند؟ دست  ناو 

و    د یکش  ینصفه تمام شوند؟ هوف  یگوریگر  یهانوشته   دی. چرا بادیکش

 کلمه! کی یاز حت غیو رو کرد، اما در ریکاغذها را ز

و   دیشد و نشست و دفتر را به صورت باز در همان صفحات سف  بلند

رو  ،یخال را  دستش  گذاشت.  کاش  دیکش  اش یشانی پ   ی کنارش   .

 چرا دفتر نصفه مانده بود.  دانستیم

خارج شد و طبق   اشنهیاز وسط س  یکوچک  یلحظه بود که شعله   همان

آمد و شروع    یدور چرخش در وسط اتاق، مقابل اشل  کیمعمول پس از  

.  کردیم  مقابلش نگاه  یبه صحنه  ی تفاوتیبا ب  یشکل. اشل  رییکرد به تغ

 دهی. آن موقع چقدر ترسافتاد را به خاطر آورد یاتفاق نیکه چن  یبار اول

او را نگران کرده بود. بعد    کس،ین ی شده بود! اعتماد کردن به ف  عجب و مت

وجود نداشت و اعتماد   ی نگران یبرا ی لیدل دیچند وقت، فهم نیاز گذر ا

 بود.  یکار درست کسین یبه ف

  یبکند. اشل  میتعظ   یسرش را خم کرد تا به اشل  ،یاشل  دنیبا د  کسین یف

دل هم  نم  نی ا  لیهنوز  درک  را  ف  کرد؛یکارش    گفتیم  کسین ی خود 

 احترام بگذراند.  زبانشانیها به م کسین یف کندیم جابیا نیقوان

پر  ی رو  کس ین یف گر  دیتخت  خاطرات  دفترچه  کنار    نیوالس   یگوریو 

اش    یحوصلگیسرش را به سمت او چرخاند. نگاهش ب  ینشست. اشل

 . زدیم ادیرا فر
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 ؟ یچرا اومد -

 .یبهش برس یخوایکه م  یدار  یاخواسته  هی احساس کردم  -

  یباز   شیموها  ان یکه دستش را م  ی شد. درحالتخت بلند    ی از رو   یاشل

 گفت:  کس،ین یبه سمت ف دنی بدون چرخ داد،یم

 .خوامینم یزینه، چ -

 !گهید زیچ   هیافکارت  گه،یم  یزیچ هیزبونت  -

آدم    ند یگویاید که مدهآورد. شنی  ن ییو دستش را پا  دیکش  ی آه  یاشل

  گونهنیا  زیگرگ ن  نیو ا  ی کند؟ مَثَل اشل  یمخف  یزیاز خودش چ  تواندینم

 یکه درون اشل  یموجود  نیا  کس؛ی ن ی از ف  یزیچ  توانست ینم   یبود. اشل

 را انکار کند.   یزیچ توانست یپنهان کند. در برابر او نم کرد،یم یزندگ

کم  یرو  مجدد از  و پس  و فکر    یتخت نشست  با خودش  رفتن  کلنجار 

به    یزیگرفت چ  میاز کجا شروع کند، سرانجام تصم  کهنیکردن درمورد ا

 کند.  انیاش را بو فقط خواسته  دینگو کسین یف

 گرفت.  کسین یبرد و دفترچه خاطرات را برداشت. آن را مقابل ف دست 

بدونم چرا    خوادیهاش نصفه تموم شده. دلم مدفترچه نوشته   نیا  -

 هاش نصفه هستن.نوشته

 جلو آورد.  یکرد و سرش را کم زیچشمانش را ر کسین یف
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  ، یکه باز کرد  یاصفحه  نیا  ؟ یکن یاشتباه م  ی دار  ی کن ی! فکر نمیاشل  -

 . ست ین دیسف یصفحه  هی

به گرگ مقابلش دوخت. همچشمان گرده شده  یاشل به    طورنیاش را 

از صحت حال و عقل او مطمئن    خواست یم  ایشده بود؛ گو  رهیاو خ  یچهره

  د یسف یصفحه دن یشود. دفترچه را به سمت خود برگرداند و پس از د

 را باال داد.  شیابرو  ی تا کیدفتر، 

 نوشته نشده!  جانیا یچیه -

ندا   جیگ بود.  م  یامعلومن  یشده  زمزمه  ا  کردیدرونش  حرف  به   ن یکه 

  ونیلیدر م  کیهم احتمال اشتباه کردن او؛    ی گرگ گوش نکند، اما از طرف

 بود! 

 ؟ ین ی ها رو بب نوشته  نیا ی تونیتو نم  -

  ی. اگر اشلدیکش  یآه   کسین یتکان داد. ف  ینف  یبه نشانه   یسر  یاشل

بب نوشته  نیا  توانست ینم را  از    ها نیا  یعن یپس    ند،یها  استفاده  با 

شده  ومی آد ن   اهیگ  ی عصاره رو  نوشته  را  سرش  گرگ  تخت    ی بودند. 

 گذاشت.

  هیفقط    یعن ینوشته شدن،    ومیآد ن  اه یگ  یها با عصارهنوشته  نیپسر، ا  -

ف قدرت    نتشون ی بب   تونهیم   کسین یگرگ   تونهیم  کسین ی ف  هیو 

 آشکارشون کنه.
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اشل  یبیعج  درخشش چشمان  رو   دایهو  ی در  از  چشمانش    ی گشت. 

 خم شد و گفت: کسین یبه سمت ف  یگرد شدند. کم یخوشحال

 شون؟ یبرام بخون ی تونیم -

 نگاه کرد.  یبه اشل کسین یف

رو به چشم    زهایچ  ی ساله باشم و کل  نیچند  کس ین یگرگ ف  هی  دیمن شا  -

ها نوشته  نیکه بتونم ا  ستم ی ن  یگرگم، کس  هیباشم، اما هنوز هم    دهید

 رو بخونم! 

ناام  یاندک  یشلا فرصت  یدیاحساس  ادامه  یبرا   یکرد.  آن    یخواندن 

بهتر،    ی شیبه گو  ا یکرده بود، اما آن فرصت را از دست داد؛    دا یخاطرات پ 

ها بداند آن نوشته  خواستیقابل استفاده نبود. دلش م  چ یآن فرصت ه

 اند؟نوشته شده  ینامرئ یعصاره کیچه بودند که با 

نشان    دوارشیکنجکاو و ام   ینگاه کرد. لحن صدا  کسین یبه ف  اقیاشت  با

 موضوع مصمم بود.  نیا یرو  دادیم

 نم؟ یها رو ببنوشته نیا ی کن  یکار  ی تونیپس م -

اتاق برقرار کرد. چند لحظه    ی سکوت را در فضا  یاچند لحظه  کس ین یف

 بعد، بلند شد.

از کف دستت   دیتو با  شم،یوارد بدن تو م  یهست. من وقت  یراه  هی  -

کن ن ساطع  رو  قدرتت  م  یرو  یور  موقع  اون  رو  نوشته  یتون یکاغذ،  ها 

 . یآشکار کن 
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 ره یخ  دیبه کاغذ سف  د،یشیاندیم  کس ین ی ف  یهاکه به گفته   یدرحال  یاشل

کار را انجام   نی ا  توانست یکه گفته بود، آسان بود؛ م  یشد. انجام کار

 دهد.

 گرفت.  کسین یرا به سمت ف سرش

 .میانجامش بد  ایپس ب -

شعله شد. از    کیبه    لیموافقت تکان داد و تبد  یبه معنا  ی سر  کسین یف

 ی عبور کرد و به داخل بدنش رفت. چند لحظه بعد، اشل  ،یاشل  ینهیس

به    یوار   وانهیکاغذ گرفت. قلبش به طور د  یکف هر دو دستانش را رو 

ود.  چرا نگران و مضطرب شده ب  دانست ی. نمدیکوبیم  اشنهیس  یقفسه

عم خاطرات    دی کش  ی قینفس  خواندن  وقت  حال  سازد.  آرام  را  خود  تا 

گر خاطرات  یگوریپنهان  به   یبود؛  شدنشان  نوشته  و  بودن  پنهان  که 

 آنان را بخواند.  کردیرا وسوسه م یاشل ،یصورت نامرئ

رو  یرنگ  یآب  نور نور  کرد.  خارج  دستانش  کف  سف  ی از  دفتر   دیکاغذ 

اشلدیتابیم و سع  ی.  را بست  ب  یچشمانش  را  نور  آن  کند.    شتریکرد 

  ی . وقتکردیاز آن نور را در کف دستانش حس م  یناش  یحرارت و گرما

چشمانش را باز    دیحس کرد که با  یاشل  د،یاش رس  یآن گرما به حد کاف

منزله  به  را  دستانش  و    یکند.  کرد  مشت  قدرتش  کردن  متوقف 

 چشمانش را گشود.

چشم  با و  شوق  و  م  یانشور  نگاه  کاغذ  به  تعجب،  از  شده  .  کردیگرد 

 درآمده بودند.  اهیشده و به رنگ س داریکاغذ پد یها رونوشته
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را در دستش گرفت و به خواندن آن متون پرداخت. سطر اول را    دفتر

 خواند: یبلند ی با صدا

رو   زینفر بخونه و همه چ  هی  کهن یا  دیبه ام  سمینویها رو منوشته   نیا  -

هم از  نیهم یبرا  سم؛یبنو یکنم و با جوهر مرئ سکی ر تونمیبفهمه. نم

ا  ی. هرککنم یاستفاده م  ومی آدن  اهی گ  یعصاره  خونه، یرو م  نیکه داره 

 بدونه که...

جا که تا آن  شدند؛یچشمانش گردتر از قبل م  خواند،یکه م  یهر خط  با

جا نوشته شده  که آن  ییزهایبزنند. چ  رونیکم مانده بود از حدقه ب  گرید

ها صحت داشتند  آن نوشته  دانست یباور بودند. نم  رقابل یغ  یلیبود، خ

م  ای اما  م  خواست ینه،  سرنوشت  خواست یبداند.  آن  که   یبداند  بود 

 . دیکش یدچارش شدند؟ آه  نیوالس ی وادهخان

  چیه  گفتیاما منطقش م  کرد،یها را انکار منوشته  نیدر درونش ا   ییندا

  یآخر مرگش را به نوشتن متون غلط  قیمرد دقا  کینداشت که    یلیدل

آن    گفت یمنطقش م  کرد،یدر دفترش اختصاص دهد. از هر جهت نگاه م 

 در کار نبود.  ی دروغ چیه گفت یداشتند. منطقش م قت یها حقنوشته

ناخن  دستش کرد.  مشت  برخورد به    شیهارا  دستش  کف  پوست 

ابروانش را    یو اخم   د ییسایرا از خشم به هم م  شیها . دندانکردندیم

؛ اما  و خواست خود را آرام کند  د یکش  یقیبود. نفس عم  دهیدر هم تن 

باد، از اتاقش خارج    ی بود. دفترچه خاطرات را برداشت و به تند  هوده یب

 شد.
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 *** 

 )زمان حال( 

 )کالرا( 

پر  با از خواب  ا  دمیترس  رو  نیو  و نشستنم  بلند شدن    ی امر موجب 

  یتخت شد. نفس نفس زنان به اطرافم نگاه کردم. با مواجه شدن با نما 

عم نفس  ساز   یقیاتاقم،  آرام  کش  یجهت  رودمیخود  از  بلند    ی.  تخت 

  م یاز آنان را باز کردم. برخورد نس  ی کیها رفتم. شدم و به سمت پنجره

 باعث سرحال شدنم شد. ورتم،به ص یصبحگاه

شده بودم، افکارم مرا در    رهیها خکه از پنجره به دوردست   طورهمان

برا گرفتند.  گذشته  نیاول  یآغوش  خاطرات  که  بود  خواب    بار  در  را 

از   یمطمئن شده بودم که آنان بخش  یبه طور قطع  گری. حال ددمیدیم

  ؛ یچه کس  یخاطرات گذشته  دانستم ینم   ی خاطرات گذشته بودند؛ منته

 ! ؟یچه کس ای پدرم؟  ؟ی شلمن؟ آن پسر ا

  ی نداشتم؟ چرا حت  اد یکدام را به    چ یخاطرات من بودند، پس چرا ه  اگر

 آوردم؟ یبه خاطر نم زیرا ن یکوچک یخاطره

به اسم   یشخص  دیبا  است که آن زمان کوچک بودم، اما حداقل  درست 

کدام از آن خاطرات در ذهن من   چی. اما نبود! هماندیدر خاطرم م  یاشل

 در ذهن من وجود نداشت!  ،یبه نام اشل ی نبودند. شخص
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ا  یهوف ب  دفعهنی کشیدم.  د  یشتریبخش  را  گذشته  از    دهیاز  بودم. 

  ی ها و حتشدن قدرت  انیدر قصر گرفته تا ع یبزرگ شدن خودم و اشل

 ن یا  قیکه از طر  ییزهایچ  لیو تحل  ه ی. شروع کردم به تجزیاشل  یگذشته 

 بودم.  دهیخاطرات فهم

شدنش.    امیلیلرد و   اریدر قصر و سرانجام دست  یبه کار کردن اشل  شروع

ها بود؟!  آن قدرت   افتنیقدر مشتاق  آن  ام یلیبه چه علت و  دم یفهمینم

 اش صبر کرد؟ به دست آوردن خواسته  یها براچرا سال

  دایرا پ   نیوالس  یورگیدفترچه خاطرات پادشاه گر  یانجام هم که اشل  سر

 کرد و آنان را خواند.

را    ی آخر آن دفترچه نوشته بود که اشل  یدر صفحه  ی زیآخر چه چ  یول

و متعجب کرد؟ نتوانستم بفهمم در آن صفحات چه نوشته شده    نیخشمگ

 بود. 

آن نشستم. با انگشتم ضربات متعدد و    ی سمت تختم برگشتم و رو  به

 چشم دوخته بودم. ن یو به زم کردمیبه لبم وارد م یآرام

از آن خبردار شد و    یدر آن صفحات نهفته که اشل  یمهم  یلیخ  زیچ  کی

 ی بدانم در آن صفحه  دی. بادیرا فهم  یزیچه چ  یبفهمم اشل  دیمن نه! با

 نوشته بود. یزیپنهان چه چ

پا  دستم با  دنید   یبرا  ی عن یم.  آورد  نییرا  باز  منتظر    دیمجدد گذشته 

 .دمیکش یبمانم؟ آه 
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رو  یزیچ  کی  ی ادآوریبه    ناگهان از  پا  یباعث شد  به    نییتخت  و  بپرم 

م نقره  ز یم  یبروم. کشو  زمیسمت  گردنبند  و  کردم  باز  را    یرنگ  یارا 

 رفته بود، نگاه کردم.  ادمیکه کامال از  یبرداشتم. به گردنبند

بود که اشل  یگردنبند همان   نیا نوشته   یاست  به    "کلر"  یبه من داد. 

خ  یرو گردنبند  ره یآن  بود!  خودش  اشل  ی شدم.  و    ی که  داده  من  به 

 آن را بخوانم.  یرو یبزرگتر شدم نوشته  یخواسته بود وقت 

  ی نوشته   اینبود که آ  ادمینداشتم؟ چرا    ادیرا به    هانیکدام از ا  چیه  چرا

گذاشتم    ز یم  ینه. دستانم را رو   ا یخواندم    شیگردنبند را برا  نیا  یرو

 خم کردم.  نییو سرم را پا

  ا یبودم که گو  یگردنبند را به من داد، من طور  نیا  مهیآن ند  یوقت  چرا

  ی گردنبند برا   نیکه ا  اوردمین  ادیچرا به    ام؟دهیبار آن را د  نیاول  یبرا

 من بود؟ 

 کرد؟  شیدایپ   نیرزمیاز ز مهیگردنبند گم شده بود که آن ند نیا یعن ی

و من قادر به  دندیچرخی. هزاران هزار سوال در ذهنم مدمیکش یهوف

 کدام نبودم.  چیه یجوابگو

گذاشتم و   زیم  یدر اتاقم، گردنبند را دوباره در کشو   یصدا  دنیشن   با

  ی ن یس  کیبا    شناختمش،یکه نم  یگفتم. در باز شد. دختر جوان  یدییبفرما

  مهیند  بست و مقابل من آمد. لباس  شیصبحانه وارد اتاق شد. در را با پا

 ها را به تن داشت. 
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 کرد. میتعظ

  روز یشما. پدرتون د  یشخص  ی  مهیهستم، ند  ایپرنسس کالرا، من مال  -

 کار استخدام کردن. یمن رو برا

از نظر    یاجمال  یدخترک را با نگاه  ی را باال دادم. سر تا پا  میابرو  یتا  کی

 و پنج سال سن داشته باشد. ست یب کینزد خوردیگذارندم. به نظر م 

. هم اکنون خوش  اورمیل*ب ب  یرو  یکردم لبخند  یافکار سع  نیا  الیخیب

برا او  با  بودن  خاطرات  میاخالق  با  هنوز  ذهنم  چون  بود؛  که    ی سخت 

 . زدیم، سر و کله مبود  دهید دفعهنیا

 . ا یخوشبختم مال ت یی از آشنا -

 تخت گذاشت.  یصبحانه را رو ین یس

بق  - و  به   هیپدرتون  رو  منم صبحونه شما  خوردن،  صبح زود صبحونه 

 اتاقتون آوردم. 

 تخت نشستم.  یرو

 ممنون.  -

 مشغول شدم .  به خوردن صبحانه سپس

 *** 
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.  افتمشیکردم، اما ن  یها را بررسکتاب  ی و رو کردم، همه ریجا را ز  همه

  یا. دفترچهافتمی ن  نیوالس  یگوری به اسم دفتر خاطرات گر  یادفترچه 

 نکردم.  دایکرده بود، من پ  دایکتابخانه پ  نیآن زمان در ا یرا که اشل

که کرده    یو پاش  خت یو ر  گذاشتمیم  شانیها را سر جاکتاب  یدیناام  با

کتابخانه   نیا  یهاکتاب  یهمه  میبگو  توانستم ی. مکردمیب مبودم را مرت

بررس دفترچه  یرا  اما  آن  یاکردم،  اشلمانند  که  بود،    دایپ   یچه  کرده 

 . افتمین

هر دو دستم از دامن    یانداخته، با انگشت شست و اشاره  نییرا پا  سرم

آن دفتر    خواست ی. دلم مرفتمیراه م  ی گرفته و به سمت خروج  راهنم یپ 

کردن آن دفتر مهر    دایبا پ   کهنیکنم و آن خاطرات را بخوانم، و ا  دایرا پ 

 نبه خود اثبات کنم که آ  خواستمیبر صحت آن خاطرات بزنم. م  دییتا

 داشت.  یوجود خارج یبه نام اشل  یبودند و شخص یخاطرات کامالً واقع 

  یدرمورد اشل  یبیعج  یصبحانه خوردم، حس کنجکاو  کهنیبعد از ا  صبح

بزرگ شدنش را   یاش و چگونگگذشته  کهنیشد. با ا  داریدر وجودم پد

 . دانمیدر مورد او نم زیچ چیه کردمیحال حس م نیاما با ا دانستم،یم

 ی برا  یشده بودند و من راه  دهی. افکارم و احساساتم شوردمیکش  یآه

 م.آرام ساختنشان سراغ نداشت

شکل    یارهیرا در سالن کوچک و دا  مسیمحض خروج از کتابخانه، ج  به

 .دمید شد،یکه به دو راهرو در هر دو طرفش ختم م
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 من، به سمتم آمد.  دنید با

 بودمت.  دهیکالرا، از صبح ند یه -

 تو کتابخونه بودم. -

 ؟ یکرد یکار م یجا چاز صبح اون -

آن    یگوشه  درمورد  او  به  نبود  قرار  مطمئناً  گرفتم.  دندان  به  را  لبم 

  ی دروغ کوچک  کی با    توانستم ی. ممی بگو  یزیخاطرات و اتفاقات گذشته چ

او درمورد    زهایچ  نیا  یجا  خواست یجواب سؤالش را بدهم. دلم م با 

 حرف بزنم.  یگرید زیچ

عث تک  نازکم با  ی لبم و صدا  یگرفتم. لبخند رو  شی عادت از بازو  طبق

 اش شد.خنده

 . الیخیرو ب نا یا -

 رفتیم، گفتم: در راهروها راه می می که داشت طورهمان

 .گردمیم یزیچ هیمن دنبال  مس،یج -

را به چشم   گریکدی  مسیبرد. من و ج  نیرا از ب  انمانیسکوت م  میصدا

  کیبه هم نزد  ی میاما مانند دو دوست صم  م،یدیدینم  ی خواهر برادر ناتن 

  ی جد  ی با لحن   زیکه او ن  دیرا شن   میو اضطراب درون صدا   ت ی. جدمیبود

 : ابروانش جوابم را داد یرو یو اخم

 ؟یزیچه چ -
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 . گردمیم  یبه اسم اشل  یکی. دنبال  یکس  هینه،    یزیچ  هیخب درواقع،    -

 ه؟ یچ شیلیفام -

اشل  یگوشه   باز درمورد  من  گرفتم.  دندان  به  را  بس  ،یلبم    اریهم 

ه  دانستم یم هم  مدانستمینم   ز یچ  چیو  اما  بدانم،    خواستمی. 

 بدانم که بود؟ اکنون کجا بود؟ اصالً زنده بود؟ خواستمیم

  ی خانوادش مردن و قبالً تو  کهنیو ا  دونم یفقط اسمش رو م  دونم، ینم   -

 . کرده یقصر کار م

 رخاند و نگاهم کرد.سرش را چ مسیج

محافظ    ایاز پدرت    ی بر  ستی بهتر ن  کرد، یقصر کار م  ی خب اگه قبالً تو   -

 ؟ یها درموردش سوال کن مهیها و ند

 کار رو بکنم.  نیا تونمینم -

  ریدرمورد اتفاقات اخ  خواستم ی. نمخواستم یاما نم  توانستم،یم  درواقع

  خواستمیم؛ حداقل هنوز نه. اول مبه پدر  یحت  م؛یبگو  یزیچ  یبه کس

 درون ذهنم پاسخ بدهم.  یهاکل ماجرا را بدانم و به سؤال

 شدم. رهیخ  مسیچشمان ج به

 ؟ یکن  داشی برام پ  ی تونیم -

  توانستیم  مسیج  دانستمیاز او کرده بودم چون م  یدرخواست  نیچن 

 .دیکش  شیبه موها یدست  مس یکمکم کند. ج
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 . کنمیرو م میباشه، سع - 

به همنیهم  و ما  بحث  خاتمه    نی.  دافت یجمله  اشل  دینپرس  گری.   یکه 

م  ست یک چرا  پ   خواستمیو  را  نم  دایاو  چرا  و  کس  توانستمیکنم    یبه 

چ امیبگو  یزیدرموردش  ج  نی.  حر  مسیرفتار  به  که    ی خصوص  میرا 

 دوست داشتم.  د،یپرسینم  موردیو سوال ب   گذاشت یاحترام م  گرانید

 .م یبه راه رفتن در قصر پرداخت دوباره

 *** 

  میبرا  یخواستم درمورد اشل  مسی از ج  شی روز گذشته بود. دو روز پ   دو

زود بود،    یلیام خبه خواسته   دنیرس  یهنوز برا   دانستمیکند. م  قیتحق

  یاز اشل  یخبر  خواستیبودم. دلم م  شده  قراریچرا ب  دانستمیاما نم

بشنوم،   حال  زمان  بب   ا یدر  را  گذشته  خاطرات  باز  چه    نمیکه  بفهمم  و 

 . دیرا فهم یزیافتاد و در آن دفترچه خاطرات چه چ شیبرا یقاتفا

نشسته بودم، دستم را درون حوض    اط یکه کنار حوض درون ح  طور همان

 لمس آب را دادم.  ی فرو بردم و به پوستم اجازه

 ...گریروز د سه

 قصر، سه بودند. نیام در امانده ی باق یروزها

  ی و من هنوز که هنوز بود برا   دیرسیمراسم ازدواج فرا م  گریروز د  سه

ا شدن  م  نیلغو  دعا  اکردمیازدواج  رو  نی.  سنگ  ی ازدواج    ی ن یدوشم 

بود.    یگرید  زیعذاب آورتر از هر چ  میبرا  وستنشیو به تحقق پ   کردیم
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لحظه متوقف    نی با آب حوض صورتم را شستم. کاش گذر زمان در هم

 .شدیم

مرک  ازدواج ترک  و  اندرو  نابود  یمساو   می برا  نیبا  با  و    یزندگ  یبود 

  ز یلبم را به دندان گرفتم. حرف زدن با پدرم ن  یخودم. گوشه   ی اهایرو

 به لغو ازدواج شود.  یوقت قرار نبود راض  چیبود. ه دهیافیب

در    میهاقدم  نیآخر  هان یا  دیشا  کهنیکنار حوض بلند شدم و با فکر ا  از

 . اطیباشند، شروع کردم به قدم زدن در ح اطیح نیا

 *** 

  ی از اشل  ی نتوانست خبر  مس یباز هم ج  گر،یپس از گذر دو روز د  یحت

  ، یاز اشل  یخبر  دن یشن   یعطشم برا   شدیموضوع باعث م  نیکند. ا  دایپ 

شده بودم. با تمام وجود    رشیگیپ   قدرنیچرا ا  دانستمیشود. نم   شتریب

درونم را تمام    ی که دلواپس   ی بشنوم؛ خبر  ی درمورد او خبر   خواستمیم

 کند.

که    یبه کس  دیدلواپس باشم؟ چرا با   دیکه چرا با  جاست نیسوال ا  اما

 شم؟ یندیب گرانیاز د شیندیدمش، ب

شده  ازدواج، موجب    یاضطرابم برا   گرید  ی سؤاالت و از طرف  نیا  ی طرف  از

قدر که به ندرت از آشفته حال باشم؛ آن  اریسه روز آخر بس  نیبودند ا

 روم.  رونیاتاقم ب

 . افتی شیافزا د،یروز موعود فرا رس  ی اضطرابم وقت  نیا
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  ره یخ  میچند قدم عقب رفت و به سرتا پا  شم،یآرا  ل یپس از تکم  ایمال

 شد.

 پرنسس.  د،یشد بای ز یالهه هیمثل  -

 زدم.  یکوچک لبخند

 ممنون.  -

ا  شیب  یواکنش  توانستمینم با وجود طوفان   نیاز  نه  که    ینشان دهم، 

 درونم به پا بود. 

صداتون    امیب  د یوقتش رس  یجا منتظر بمونید. پدرتون گفتن وقتاین  -

 کنم. 

تکان دادم. به سمت در رفت تا خارج شود، اما به محض باز کردن    یسر

 به سمتم آمد. مسیرفت. ج ایشد. مالوارد اتاق  مسیدر، ج

 ؟ یدار یچه حال -

. شک داشتم توانسته  کردیم   ییلبش خودنما  یرو   یز یمحبت آم  لبخند

 آرامم را بشنود.  یباشد صدا

 . دونمینم -

ثاندیدر آغوش کش   مرا و    ه ی. چند  نبودن کردم  تنها  در آغوشش حس 

 لبم نشست.  یاز ته دل رو یلبخند

 کرد جو حاکم بر یمن جدا شد و سع از
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 دهد. ریی اتاق را تغ  یفضا

 !ایخوشگل شد یکالرا، ول -

آ  به   ی لباس پف دار و دنباله دار  کینگاه کردم. لباسم    نهییخودم در 

دنباله که  شابود،  ر  یحت  دیاش  اتاق  منصف  سفپوشاندیا  رنگ   دی! 

دامنش،    ینییپا  یها اش در باالتنه و قسمت   ییطال  زیر   یها و گل  راهنیپ 

سف  ییبایز  ب یترک پوست  با  که  بودند  موها  دیساخته  بلوندم    یو 

 . کردیم جادی ا ی ادیز یهماهنگ

دستانم    نییرا پوشانده اما بازو به پا  م یهالباس، شانه  ی تور  ی ها  قسمت

در کمر لباسم، پشت    یرنگ  دیکوچک سف  ون یول کرده بود. پاپ   ان یرا عر

 . آوردیدرم یاز سادگ ز یلباس را ن

نقره  یباال  میموها تاج  و  بودند  شده  بسته  درخشان  یاسرم   ،یرنگ 

  ف یحال ظر  نیگوشم کوچک و درع  یها . گوشوارهدادیم   نتیرا ز  میموها

 بودند.  بایو ز

 نداشت!  یادهیخوشگل شده بودم؛ اما فا ؛یآر

 زدم.  مسیج ی به رو یلبخند

 چخبره؟  نییپا -

تک  مسیج کمدم  ج  شیهاداد و دست   هیبه  آب  بیرا در  رنگ    یشلوار 

 همرنگ کتش فرو برد. 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 370 

تو   یکل  - خ  یمهمون  جا  همه  شدن.  جمع  رقص  شلوغه.    یلیسالن 

و با پادشاه    . اندرو خودش آماده است دنیآندرسون ها هم رس  یخانواده

 .شهیپدرته. خالصه که مراسم کم کم داره شروع م شیلئونارد پ 

 اصالً در آن مراسم شرکت نکنم.   خواست ی. دلم مدمیکش  یقیعم نفس

 ( کریستین)

نوازندگان   همراه برا  یبا  و    ی که  شده  قصر  وارد  بودند،  آمده  مراسم 

دم. جا زدن  نوازندگان منتظر نشسته بو  گریها با داز اتاق  ی کیاکنون در  

 نشد.  ینوازنده اصالً کار سخت کی یخود به جا

پا کردن عملنداشتم نقشه  قصر با آشوب به    انهیکنم؛ لذا مخف  یام را 

 بود.  نهیگز  نیوارد شدن بهتر

خ  با قصر  به  چ  یلیورود  همه  کردم.  حت  رییتغ  زیتعجب  بود،    یکرده 

 .شناختمینبودند که م یکسان گرید  زیکارکنان قصر ن

نبود که بتواند    یکس  گریکنم؛ چون د  یباعث شد احساس خوشحال  نیا

 پادشاه پنهان کنم.   دیخود را از د دیمرا بشناسد. فقط با

آمد و گفت به سالن   ست،یدر قصر س مَتش چ  دانستم یکه نم  ی مرد  ی وقت

از اتاق خارج شدم. هنگام رفتن به سمت   گرانیهمراه د  م،یرقص برو

 . دم کریسالن، به اطراف نگاه م
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خ  یجا  همه ند   یلیقصر  و  بود  سمت   مهیشلوغ  از  د  یها  سمت    گر یبه 

که دوستش    یهمه نقش بسته بود؛ لبخند  یچهره  ی. لبخند رودندیدویم

 نداشتم.

 را از خشم مشت کردم.  دستم

 گر؟ ید یمن با شخص یازدواج کالرا یبرا زدند؟یچه لبخند م یبرا

 تا خود را آرام سازم.  دمیکش  یقیعم نفس

از سالن   یبه بخش  گری. پشت سر نوازندگان دمیسالن رقص شد  وارد

قصر بود. مراسم قرار بود    گرید  یشلوغ تر از جاها   یمکان حت   نیرفتم. ا

 جا حضور داشتند.این کان ینزد یبرگزار شود و همه جانیا

خورد    مادر اندرو و همسر دوم پادشاه کالرکسون  ا؛یبه ملکه مار   چشمم

 غرق در صحبت شده بودند. یاکه گوشه 

 از آنان برداشتم و خطاب به نوازندگان گفتم: چشم

 . گردمیاتاق جا گذاشتم. زود برم یرو تو یزیچ هیآه،  -

واکنش آنان، از سالن خارج شدم.   یرا گفتم و بدون منتظر ماندن برا   نیا

بودم هنوز اتاق کالرا    دواریکه ام  ی پس از خروج از سالن، به سمت اتاق

 باشد، رفتم.

  ی جا صدا  نیشده بود. از هم  بایز  یلیخ  ناتیقصر به خاطر تزئ  یجا  همه

. پس نوازندگان کار خود را آغاز کرده بودند. عمداً  دم یرا شن   یقیموس
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  ی برا  یفرو رفتم که بود و نبودش فرق چندان  یانوازنده  کیدر نقش  

 گروه نداشته باشد.

را انجام دهم. بعد از امشب،    یباز  نیا  یی ا حرکت نهاآمده بودم ت   امشب 

چشم انتظارش بودند؛    های لیکه خ  یامرحله   م؛یشدیآخر م   یوارد مرحله 

 ! شیسال پ  ستیاز ب یو برخ  ش،یاز دوازده سال پ  یبرخ

ب  یاتفاقات بعد  به  اکنون  از  بود  قرار  ر  فتد،یکه  برنامه  شده    یزیهمه 

 بودند. 

 ) کالرا(

کم  مس،یج از  تصم   یپس  باالخره  کنارم،  در  کرد.    م یماندن  رفتن  به 

 که برگشت و گفت:  رفت،یداشت به سمت در م

 بگم. یزیچ هی بهت  دیافتاد با ادمیکالرا،  یراست -

 کنجکاو نگاهش کردم.  ینگاه با

 ؟ یچ -

 کنم.  دایپ  یراجع بهش اطالعات یکه ازم خواست هیدرمورد همون اشل _

. من  ستادم یحرف، با عجله به سمتش رفتم و مقابلش ا  نیا  دن یشن   با

  دنیلحظه بودم. پنج روز بود که در انتظار شن  نیپنج روز بود که منتظر ا

 صبح را شب کرده بودم. ،یاز اشل یخبر

 ؟ یکرد دا یپ   یبهم بگو چ -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 373 

اشل  یشتر یب  اطالعات ج  یدرمورد  اندک  مسیبه  تا  بودم  کارش   یداده 

  زیپدرو مادرش مرده و خود ن   یبودم که اشل  تر شود. به او گفتهراحت 

ا  ییجادو  ییهاقدرت  یدارا اگر   نیبود.  او گفتم چون  به  را  آخر  مورد 

باخبر شده    یاشل  یهااز قدرت  نیطبق خاطراتم، در آن زمان مردم مرک

ا پس  مع  نیبودند،  ج  افتنشی  یبرا   یاریمورد  که  بماند  از   مسیبود. 

 تعجب کرد.  یلیحرفم خ دنیشن 

  فیتعر  ییزهایچ  هیتو رو بهش گفتم،    یهاگفته  یبود که وقت  یزن  هی  -

هفده هجده   یاما وقت   کردیقصر کار م  ی قبالً تو  یکرد. گفتش که اشل

. بعدش پدرت هم دستور قتلش رو به  کنهیسالش بود، از قصر فرار م

هم    زهیقاتل جا  یکشتنش، برا   یدر ازا  یو حت  دهیم  نیمردم مرک  یتمام

  افتنیدنبالش م   نیکه اکثر مردم مرک  شهیم  طورنی کنه. ایمشخص م

به    ی پدرت و افراد قصر. اشل  یکنه، نه حت  داشیپ   تونهیکس نم  چیاما ه

 .شهیازش نم یخبر گهیو د شهیم دیناپد نیاز مرک  یطور ناگهان 

نم  یب یشوک عج  شیحرف ها  دنیشن   با چه   دانستمیبه من وارد شد. 

 بودند.  ب یعج  میبرا شینشان دهم. حرف ها یچه واکنش  ای میبگو

رفت.    رونیهم از اتاق ب  مسیلبخند کوچک از او تشکر کردم و ج  کی  با

 رفت و مرا با افکارم تنها گذاشت. 

بودم را در ذهنم مرور کردم. فرار از قصر؟ دستور    دهی که شن  ییها  حرف

 زه؟ یقتل؟ جا
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اتفاق  مگر ن  یچه  با اشلدر گذشته افتاده بود که  دشمن   یاگهان پدرم 

 شده بود؟ 

 گر ینداشت، اما د  یبه اشل  یچندان  یبود که از همان ابتدا عالقه  درست 

اتفاق مهم افتاده بود و    کیقدر هم نبود که دستور قتلش را بدهد.  آن

اتفاق  دم یفهمیم  دیبا م یچه  کاش  را   توانستم ی.  گذشته  اکنون  هم 

 نشستم. زم یپشت م  یصندل  یو رو  دمیکش ی . آهنم یبب 

 کهنیفکر ا  یو از طرف  مسیج  یحرف ها  نیا  ی بد بود. از طرف  یلیخ  حالم

 .شوم یهمسر شاهزاده اندرو آندرسون م گرید یتا لحظات

 بود!  یراه فرار هیدستانم گرفتم. کاش  انیرا م سرم

 ( نیستیکر)

  ی پسر   دم ید  دم،یکه اتاق کالرا در آن واقع بود، رس  یی به راهرو  ی وقت

بود، از اتاق کالرا خارج شد.   ت ینام داشت و پسر ملکه مارگار  مسیکه ج

 از کنارم عبور کرد و رفت. پس از رفتن او، به سمت در اتاق کالرا رفتم.

که با تمام    یابود؛ لحظه   دهیدر منتظر ماندم. وقتش رس  یلحظه جلو  چند

 بود.  دهیوجود منتظرش بودم، رس

شود که قرار بود    یشدن من به اتاق کالرا، قرار بود سرآغاز اتفاقات  وارد

تر از تولد قبل  یلیخ  یکه حت  یایکند؛ باز  کینزد  یباز  نیا  انیما را به پا

 بود.  افتهیمن و کالرا آغاز شده و با ما ادامه 
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  یرنگ  ی گذشتم. چند لحظه بعد، دود آب  نیزم  یشدم و دستانم را رو  خم

خارج   دستانم  زاز  از  و  دود  ریشد  کرد.  نفوذ  اتاق  داخل  به  که    یدر، 

 . شود یم یهوشیاستشمام کردنش باعث ب  دانستم یم

ماندم و چند لحظه بعد که مطمئن شدم   یلحظه به همان حالت باق   چند

  شتر یشده بود، دستانم را مشت کردم تا از پخش ب هوشیب گریکالرا د

 کنم.  ی ریدود جلوگ

شتم. حال وقتش بود. در  در گذا  ی   رهیستگد  یشدم و دستم را رو  بلند

 را باز کردم و وارد اتاق شدم. 

 *** 

 )کالرکسون(

شد. به از من وارد سالن   شیاندرو پ   م،یدیمقابل سالن رقص رس  یوقت

 دست زدن حضار را از پشت در بشنوم.   یمحض ورودش، توانستم صدا

 نیصدا نکردم. اندرو در چند سرزم  نیباال بودن تن ا  زانیاز م  یتعجب 

ل  ی محبوب  یشاهزاده و  سو   زان یم  نیا  افتی در  اقتی بود  از    یعالقه 

به او عالقه    توانست یکه نم  ی. تنها کسدمیکش  یرا داشت. آه  گرانید

 مند شود، دختر من کالرا بود. 

م  کی  اما اندرو عالقه مند  به  به هم    یمطمئنم. هر دو   شد،یروز  آنان 

 کالرا بود.  یبرا  ی. اندرو انتخاب مناسب شدندیعالقه مند م
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دوان دوان به سمتم آمد. به او    ایدر افکارم غرق بودم که مال   طورهمان

 گفته بودم برود و کالرا را صدا کند. 

نگرانم    اش،ینگران و جد   یو صدا  زدی. نفس نفس مستادیمقابلم ا  ایمال

 کرد.

رو گشتم،    اطیح  یقصر و حت   ی. همه جاستنیسرورم، پرنسس کالرا ن  -

 جا نبودن.  چیاما ه

 داد.   نت ی ابروانم را ز یاخم

ها و محافظ    مهیند  ی جا نبودن؟ برو بازم بگرد. به همه  چیه  ی چ  ی عن ی  -

 کجاست.  نیکن بب  داشیها بگو. پ

نداشت  وجود    ینگران  یبرا  یزیچ  دانستم یتکان داد و رفت. م  یسر  ایمال

  یی حال نتوانستم با وجود حرف ها  نیدر قصر بود، اما با ا  یی جا  کیو کالرا  

 گوشه منتظر بمانم.  کیزد،  ایکه مال

در قصر که کالرا عالقه داشت، رفتم تا دنبالش بگردم، اما در    ییجاها  به

کس او را    چیآمد و گفت که ه  گریبار د   زین   ای. مالافتمیکدام او را ن  چیه

 کجاست.  دانستندیو نم دهیند

 کجا رفته؟ دانست یکس نم چی. پس کجاست؟ چرا ه دمیکش یهوف

  داد یدر سالن، نشان م  دهیچیپ   ی. همهمه  ستادمیدر سالن رقص ا  پشت

  ی ادیز  یهادر، آدم  نیهستند. پشت ا  دنیرقص  ایهمه سرگرم صحبت  

است. وارد سالن شدم. کج  میدانیکه نم  ییچشم انتظار کالرا بودند؛ کالرا
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 میتعظ  ی ادیز  یشد و عدهها متوقف    دنیها و رقص با ورود من، صحبت 

 کردند.

ن  با که  گفتم  آنان  به  تعظ  ازیتکان دادن دستم  به سمت  ست ین  میبه   .

 که کنار هم بودند، رفتم.  مس یو ج ت یمارگار

 من، پرسید: دنیبه محض د ت یمارگار

اندرو  - وقته منتظر    یل یخ  نشیو والد  کالرکسون، پس کالرا کجاست؟ 

 شروع مراسمن.

صدا   حوصلهیب  یچهره آشکار    یو  را  نگرانم  و  آشفته  حال  ام،  کالفه 

 دردسر ندارم. یکه حوصله کردی. آشکار مکردیم

و نه محافظ ها. انگار اصالً    کنمیم  داشیکجاست. نه خودم پ   دونمینم  -

 . ست یقصر ن یتو

 تعجب گرد شدند. یاز رو  چشمانش

 ! پس کجا رفته؟! ؟ی چ یعن ی! ؟یچ -

 شد.وارد بحث  مسیج

 اتاقش منتظر بود.  یتو دمش،یبار که من د نیآخر -

 . ست یاما االن ن -

رو  ت یمارگار را  صدا  میبازو  یدستش  متأسفانه  و    یگذاشت.  آرام 

 ام کم نکرد. یاز کالفگ ی زیمطمئنش چ
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 . می کن یم داشیآروم باش. االن پ  -

 چرخاند. مس یرش را به سمت جس سپس

 تو هم برو دنبالش بگرد.  مسیج -

به   یسر  مسیج لئونارد  پادشاه  او،  رفتن  از  پس  رفت.  و  داد  تکان 

 سمتمان آمد. 

تا مراسم رو شروع    ومده یافتاده؟ چرا هنوز کالرا ن  یکالرکسون، اتفاق   -

 م؟ یکن 

که نبود؟    یروبه راه بود؟ زمان  زیهمه چ  م ی. بگومیچه بگو  دانستمینم

 قبل ازدواج با پسرش؟  قاًیزده؟ آن هم دق  بشیکالرا غ میبگو

 ن ی و من ب  دیرسیسوال به ذهنم م  نیبه ا  ییپاسخگو  یحرف برا  هزاران

 . میکدام را بگو دانستمیافتاده بودم. نم ریآن حرف ها گ

 راستش...  -

  شیدرون سالن افزا ی هنوز حرفم را شروع نکرده بودم، که همهمه   اما

 . میو باعث شد سرمان را به سمت در بچرخان افت ی

ا  وسط پسر  ستادمیسالن  به  س  ی و  شنل  کاله  را  چهره  اهشیکه  اش 

  ی آب   یهاکه سرتاسر بدنش درون شعله   ی پوشانده بود، نگاه کردم؛ پسر

 . سوخت یم  یرنگ اهیو س

 اطراف بدنش خاموش شده بودند.  یها. شعله ستادی ا م یروبه رو پسر
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  ن یبود، در گوشم طن   نهی روحش که مملو از خشم و ک  یسرد و ب  یصدا

و طرز    شیشروع به حرف زدن کرد، صدا  یچرا وقت   دانستمیانداخت. نم

 به تنم وارد کرد.  یجمالتش، رعشه ا انیب

 درود بر پادشاه کالرکسون!  -

لبش چشمم    یلبخند رو را باال برد و کاله شلنش را برداشت.    دستانش

 را گرفت. 

 ن؟یسرورم، من رو شناخت -

  ی اهیدر آمده بودند و س  یچشمانش که تماماً به رنگ آب  ی  لهیت  دنید  با

  یرو   خیسطل آب    کیمردمکشان را از دست داده بودند، حس کردم  

  امیشانیاز پ   یسست شدند و ع*ر*ق سرد  م یشد. دست و پا  ختهیسرم ر

 .میچه بگو ایچه کار کنم  دانستمیشد. نم ریسراز

 در چشمانش مانده بودم.  رهیخ

  کیبودم و همان    دهیبار د  کیها را قبالً  . آنشناختمیها را مچشم  آن

 . نمشانیوقت نب  چیه گریبار، آرزو کرده بودم د

که    یکنم، اما زمان   یریاز لرزششان جلوگ  دیرا مشت کردم تا شا  دستانم

 بود.  دهیفایکار ب نیا د،یلرزیکل بدنم م

عوض    ی ا ذره  ی. حت شناختمیها، آن چهره؛ همه را م ها، آن چشمشعله  آن

اعصاب هفده   یپسر نوجوان و ب   کی نشده بود، فقط بزرگتر شده بود! از  

 شده بود. لیمرد بالغ تبد کیساله، به 
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 زدم.  یپوزخند

 . نمشی بعد از دوازده سال، دوباره بب  کردمینم فکر

حتم داشتم که   خواندم،یفرت را از نگاهش مو ن  نهیکه من ک  طورهمان

 خشم مرا از نگاهم بخواند.  توانست یم زیاو ن

سع  مشت  کردم.  باز  را  صدا  ی دستانم  تمسخرآم  میکردم  و    ز ینترس 

 شد.با

 نشناسم؟  ی چ یبرا -

 کرد.  یاخنده تک

 نجام؟ یچرا ا ی بدون  یخوا ینکرده! م رییتغ جاتیغرور ب نیا نمیبیم -

ها به چرا بعد از سال  دینزدم و با سکوتم او را وادار کردم که بگو  یحرف

 جا برگشته.این

تموم شده،   ،یشروع کرد  شیها پکه سال  ی ایباز   یپادشاه، فکر کرد  -

. دوباره  هیکه بگم وقت ادامه باز  جانی. اومدم ایاما سخت در اشتباه بود 

 !هییمرحله نها دفعهنیو ا میشد  ی باز دانیوارد م

 را گفت و باز کاله شنلش را سرش کرد.  نیا

بابت ازدواج    هیهد  هیقصر،    نی... خواستم با بردنش از اکهنیاوه! و ا  -

 که؟  یدیدخترت بهش بدم. فهم
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زد. سپس باز سرتاسر بدنش را شعله ور کرد و   یرا گفت و لبخند  نیا

محافظان رفت.  در  سمت  سمتش    یبه  به  داشتند،  حضور  سالن  در  که 

 زدم:  ادیکنند، اما دستم را دراز کردم و فر  رشیتا دستگ دندیدو

 .دی سوزیوگرنه م ن،ی بهش دست نزن -

را ابتدا از سالن و سپس از   شیراحت پا   یلیخاطر بود که خ  نیبه هم  و

کند.پس از خروج او    بشیکس نتوانست تعق  چ یگذاشت و ه  رونیب  قصر

  جاد یرا در سالن ا  ی آزار دهنده ا   ی پچ پچ حضار همهمه    ی از سالن، صدا

 گرانید یدر چهره  شدیبودند که م  ی تنها احساسات  یکرد. ترس و نگران

 .دید

د  تیاهم  بدون به  به سمت دفتر    گران،یدادن  و  خارج شدم  از سالن 

 . دم یکوب زیم یکارم رفتم. وارد اتاق شدم. دستم را رو

توص  یاکلمه  چیه به  دشمن   فیقادر  نبود.  اضطرابم  و  فکر    یخشم  که 

بودم، برگشته بود. قدرتمندتر از   از دستش خالص شده گرید کردمیم

ا بود.  برگشته  هم   دفعهنیقبل  و  داشت  دست  در  را  دخترم    هم 

 رازم را. نیبزرگتر

  ی قلبم گذاشتم. طوفان   ی در قلبم حس کردم. دستم را رو  ی درد  ناگهان 

از دشمنم    دفعهنیاز ترس درونش به پا بود. من؛ پادشاه کالرکسون، ا

 .آمدیچه کارها از دستش برم دانستم یچون م دم؛یترسیم
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وقت    چیاو ه  دانستمی. از صحت حال کالرا مطمئن بودم. م دمیکش  یهوف

آس  توانست ینم کالرا  اما    ب یبه  وجود    ایبزند،  با  خودم؟  حال  صحت 

از صحت حال خودم مطمئن   توانستمیچطور م  دانست،یکه م  ییزهایچ

 باشم؟

 لئونارد و اندرو به داخل آمدند. مس،یلحظه در باز شد و ج همان

که   یاز اتفاقات  دادیابروان لئونارد جا گرفته بود، نشان م  یکه رو  یاخم

 به سمتم آمد. ی. با خشم، چون طوفان ست ین  یافتاده بود، راض 

 ده؟ یبود؟ کالرا رو دزد یک گهید اروی نیکالرکسون، ا-

 دادم.  رون یرا ب امنهیحبس شده در س نفس

 . میمیقد  ی از دشمنا یکی -

 خواد؟ یم یچ -

  ی دروغ  دادم،یطور که دستم را در هوا تکان مهمان  را باال بردم و  سرم

 گفتم که باور کنند. 

م  تونهیم  یچ  - رو  حکومت  رو    خواد،یبخواد؟  من  کردن  سرنگون 

 . خوادیم

  دانستم یاو چه بود. فقط خود م  یهدف اصل   دانستم یفقط خود م  کنیل

 .خواست یاو واقعاً چه م

 شد.  دو نفره من و لئونارد ی وارد گفت و گو مسیج
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 . م یکن   داش یپ   دی کالرا دست اون بمونه. با  م یبذار  میتون یبه هرحال نم   -

 گفت:  کرد،یکه به ما نگاه م یو درحال ستادیکنارم ا لئونارد

 . مینقشه بکش هی  دیایخب پس، ب -

 )کالرا( 

زم  ی پا  یصدا به  که  را  م  خوردیم   نیاسب  جلوتر  و  جلوتر    رفت، یو 

قدر   یاریهوش  کنیل  دم،یشن یم نم  فیضع  یام  که    توانستم یبود 

  د ینور خورش یدهم. گاه  صیچشمانم را باز کنم و مکان اطرافم را تشخ

هم    ی. گاهسوزاندیپوست صورتم را م   شیو گرما  دی تابیبه چشمانم م

 .شدمیو از دست آفتاب سوزان خالص م میشدیم هیوارد سا

کردم چشمانم را باز کنم اما هرچقدر تالش کردم نتوانستم و در    یسع

ام را از دست    یار یتر از قبل شده و باز هوش  حالیتقالها، ب   نیپس ا

 دادم. 

 *** 

  یبه جانم نشست. احساس کرخت  یفیخف  یرا که باز کردم، سرما  چشمانم

  ی که رو  دم یفهمیم   رم،یدر بدنم داشتم. از سطح سفت و سرد ز  یادیز

 بودم.  داده هیتک وارینشسته و به د نیزم

را از    میهاپلک  شد،یم  ت یکه چشمانم به خاطر نور اذ  یآرام درحال  آرام

د بود. همان  دم یهم گشودم.  تصاوتار  و  کردم  نگاه  اطرافم  به    ریطور 
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کردم بلند   یچشمانم شدند. سع ی خرابه، منظره یکلبه  کیاز  ی ناواضح

 شوم، اما سخت بود.

کردم. مراسم ازدواج    ی را که افتاده بود، در ذهنم تداع  یقاتاتفا  نیآخر

که ناگهان از ناکجا آباد در اتاق    یرنگ  ی شدنم توسط دود آب  هوش یو ب

دم داشت. به   ده یسپ  یبه در باز کلبه انداختم. هوا   ی شد. نگاه  داریپد

 باشد. دیطلوع خورش کینزد دیرسینظر م

جا بودم؟  چه این  ی جا کجا بود؟ براگذاشتم. این  امیشانیپ  ی را رو  دستم

  دی. باکردندیو اعصابم را خورد م  رفتند یدر ذهنم راه م  یسواالت  نیچن 

 آمدم. جانیبفهمم چگونه به ا

که    ی ب ی. فکر عجدمیکش   یلباسم که همان لباس مراسم بود، آه  دنید  با

 ود. ش جادیا ی کوچک یباعث شد اعماق قلبم حس شاد د،یبه ذهنم رس

 از ازدواج بود؟  یهمان راه خالص نیا یعن ی

 افکارم را از هم گسست.  یکه از در کلبه وارد شد، رشته  یمرد

شمع کوچک   رایقابل مشاهده نبود؛ ز   ادیاش زبودن، چهره  کیخاطر تار  به

 . کردیفراهم نم دیامکان د یدرون کلبه به قدر کاف

 مقابلم نشست. مرد

 . یشد داریباألخره ب -
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آن    کی.  آمدیآشنا به نظر م  ب یعج  شیاما صدا  دم،یدیرا نم  اشچهره

کرد. سرم را در    تی چشمم را اذ  سوخت،یکه با فاصله از ما م  ی نور شمع

 جهت مخالف چرخاندم.

 من کجام؟ -

صدا  فیضع  میصدا بود.  خسته  موس  یها  رکیرجیج  ی و   یقیاطراف، 

 . کردندیپخش م  طیرا در مح ینیدلنش

 سرم را باال بردم.  زیمن ن کش، یهمراه با قامت تاربلند شد.  مرد

 .میجنگل توقف کرد  ی تو ییجا هیو واالنس،  نیمرک نیب -

بودم؟! آن هم در راه    نیاز تعجب گرد شدند. من خارج از مرک  چشمانم

بود. چرا   نیغرب مرک  یهان یاز سرزم  یکیبه واالنس؟ واالنس    دنیرس

  اورد؟یب  جانیمن را ا  دیآورده؟ چرا با  جانیمرد مرا به ا  نیبودن؟ ا  جانیا

ک او  خاص  ینگران  ست؟ یاصالً  اضطراب  پد  یو  شد.    داریدرونم 

ه  دمیترسیم  دم؛یترسیم ا  یفکر  چیچون  به  ک  کهنی راجع    ست یاو 

نم بود    دانستمینداشتم.  نم  ا یدشمن  آس  دانستمینه؟  من   ب یبه 

 نه؟ ای رساندیم

جلوگ  دستانم لرزششان  از  تا  کردم  مشت  سرما  یریرا  از    یی کنم.  که 

م  رونیب کلبه  بازوان عر  یسوز  شد،یوارد  م  انمیدر  جا  و    گذاشت یبه 

. سرم را به سمت آن  چمیبه خود بپ  شتری در طلب گرما ب  شدیباعث م 

 چرخاندم. رفت،یمرد که داشت به سمت شمع م
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 ؟ یآورد جانیچرا من رو ا ؟ی هست ی تو ک -

  چ یه  ا یگو  کرد،یرفتار م   ی ام کرد. جور  یعصبان   شیدرون صدا  ی سردخون

 بود.  فتادهین یاتفاق خاص

 . دمیم ح یرو به موقعش بهت توض زیهمه چ -

از   یناش  نیوارد بدنم شد که مطمئن بودم همان آدرنال  ییرویآن ن  کی

باد برخاستم    یرا داد و من با تند  ستادنیسر پا ا  ی روی خشم بود. به من ن

که به خاطر اتفاقات درحال حاضر    ی ترس  رغمیو به طرف آن مرد رفتم. عل

 . ست یچ انیجر دمیفهمیم دیداشتم، با

درونش داشت که نشان    ی تحکم و خشم  می. صداستادمیسرش ا  پشت

 بودم.   یناراض  تیوضع نیچقدر از ا دادیم

آباد بهم  وسط ناکجا  یآورد  ،یمن رو شب ازدواجم از قصرم خارج کرد  -

 هستش؟   یموقع مناسبش ک  یبگ  شهیم  دم؟یم  حیبه موقعش توض  یگیم

نگاه   نیطور که به زمبردم. همان  میموها  انیزدم و دستم را م  یپوزخند

کلمات   کردم،یم دنبال  ب  گشتم یم  یدر ذهنم  زبان  بر  بتوانم  .  اورم یکه 

  یرو  گذاشت یتپش قلبم نم  یبودند و صدا  ختهیبه هم ر  یلیافکارم خ

هنگام، مرد به سمتم برگشت. بدون نگاه    نیافکارم تمرکز کنم. در هم

 اش ادامه دادم: چهره بهکردن 

 از دشمنان پدرم؟ یکی  ؟ی هست ی تو ک -
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وقت  در گفت.  سخن  سکوت  همچنان   ی جوابم  لحظه،  چند  گذر  از  بعد 

نکردم، خشمم چند برابر شد. سرم را باال بردم و با اخم    افت یدر  یپاسخ

 نگاه کردم. به او 

 هستم؟!  یمن ک ی اصالً متوجه -

برگشت و شمع را برداشت. شمع را مقابلش نگه داشت. اکنون هم    مرد

صورتش،    دنیاو. با د   یبود و هم چهره  دن یاو قابل د  ی من برا  یچهره

تضاد جالب و   اهشیو چشمان س دشیسف یچند لحظه مکث کردم. موها

چهره  ییبایز ادر  چروکردندیم  جادیاش  نشان    یهاک.  چشمانش،  کنار 

باشد. نگاهش    ر یقدر که پ از او گذشته، اما نه آن  یسن و سال   دادیم

 . زدیم ادیرا فر  ی و استوار ت یجد

شاهدوخت   ا،یدختر پادشاه کالرکسون و ملکه سوف  لر،یپرنسس کالرا م  -

 گم؟ یبه نام خودش، درست نم نیو اول نیمرک

و من   زدیاز چند لحظه مکث، باز شروع به حرف زدن کرد. او حرف م  پس

او را    دانستم ی. م زد یآشنا م  ب یاش مانده بودم. عجفقط خیره به چهره

او را    توانستمینبودم. نم  صشیام، اما قادر به تشخدیده  ییقبالً در جا

 . اورم یب ادیبه 

دل  - به  شما  ق  دیهست  جانیا  یلیپرنسس،  فعالً  من  گفتنش  که  به  ادر 

  یبیآس  ستیو قرار ن  ستمیمن دشمن شما ن  دیاما مطمئن باش  ستم،ین

 بهتون برسونم. 
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  خواست یاما مطمئن نبودم. دلم م  رساند،یبه من نم  یب یآس  گفت یم  او

ام از ازدواج؟ راه    ی بود راه خالص  ن یبروم. ا  نیبه مرک  خواستمیبروم، م

 بود؟ نیکه از خدا خواستم، ا ی ا یخالص

 انداخت. نیآن مرد باز در گوشم طن یصدا

تا قبل از    م،یبمون  جانیا  میتونی. نممیحرکت کن   دیپرنسس، ما االن با  -

 . م یبه واالنس برس دیبا دیطلوع خورش

چ   م؟یکن   حرکت  م  یزیچه  او همراه  با  کند  بود فکر    شوم؟ یباعث شده 

  یمن کس   کردم؟یبه او اعتماد م   دی با  ست، یچون گفته بود دشمن من ن

ا به  که    یلحظه کوتاه  نیاعتماد کند. اصالً در چن   ها یزود  نینبودم که 

 اعتماد کرد! شدینم

 گفتم:  رفتم،یکه به سمت در م  یدادم و درحال رونیرا با حرص ب  نفسم

 . ام یمن با شما نم -

  م یحصار بازو  یخرابه خارج شوم که دست  یخواستم از آن کلبه    سپس

 ی باعث شده بود فکر کنم به راحت  یزیچه چ  قاًیو دق  دیشد و مرا عقب کش

 بروم؟!  توانمیم

 زدم:  اد یو فر  دمیکش رون یرا از دستش ب میبازو

 ولم کن!  -

 انداخت. نیی سرش را پا مرد
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پس    د،یکنیبهم اعتماد نم  ی زود  نی متأسفم پرنسس، اما مشخصه به ا  -

 کار رو انجام بدم.  نیمجبورم ا

  خواستیم  زد؟ی حرف م  یاز چه کار  قاًیرا باال بردم. دق  میابرو  یتا  کی

مانده بود    یچه کار  گریآورده بود، د  جان یمرا تا ا  کهنیچه کنار کند؟ جز ا

کوچک و بسته به کمرش را    یاپارچه   ی سهیکه بتواند انجام دهد؟ مرد ک

  ه یشب را که    سهیدرون ک  اتیبرداشت و نخ آن را باز کرد. سپس محتو

 .دیپاش  میرنگ بودند، رو یگرد صورت کی

  ی سع  ست، یچند قدم عقب رفتم. بدون آن که بدانم آن گرد چ  ناگهان

 زدم:  ادیپاکش کنم. در همان هنگام فر میهالباس و شانه یکردم از رو

 روم؟  یختیبود ر یچ نی ا ؟ی کار کرد یچ -

  میهمان لحظه بود که حس کردم بدنم باز کرخت شده بود. دست و پا  اما

مغزم روبه    کردمیشد. حس مبدنم از دستم خارج    اریسست شدند و اخت

دهمان  رفت یم  یخاموش که  پلک  دمیطور  و  نزد  م یهاتار  هم    کیبه 

 فرو رفتم.  نیدر آغوش سرد زم شدند،یم

ام از    یهوشیه قبل از بک  یکلمات  نیکامالً سست شده بود و آخر  بدنم

 گرد چه بود.  نیباعث شد بفهمم ا دم،یزبان آن مرد شن 

 کارسازه. شهیهم ونیل یگرد پرنده -

 *** 
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که خشم تمام    یبه هوش برگشتم. درحال  ی کمتر  یبا حس کرخت  دفعهنیا

 گذاشتم.  کرد،یسرم که درد م   ی وجودم را دربر گرفته بود، دستم را رو

خسته شده بودم از    گرید  ابد؟یادامه    خواست یم  یها تا ک  یهوشیب  نیا

مکان نگاه  یهاچشم گشودن در  رو   یمختلف.  کردم.  اطرافم    ک ی  یبه 

اتاق کوچک، با    کیکه درون    یبودم. تخت  دهیدراز کش ی تخت کهنه و چوب

 در مقابلش، قرار داشت.  یقد  ینهیآ کیدر کنارش و  یکمد چوب کی

  اعصاب،یو ب  حوصلهیکت تند و به طور بحر  کیتخت نشستم. با    یرو

رو  یرو   یها  رهیگ و  کردم  باز  را  موها  نیزم  یسرم  کردم.    ی پرتشان 

 .ختندیر میهاشانه ی رو یبلوندم چون آبشار 

  انشی با کلمات ب  توانستم ینم  یبودم، که حت  حوصلهیکالفه و ب   یقدرآن

از پنجره نگاه کردم.    رون یکنار تخت رفتم و به ب  یکنم. به سمت پنجره

در واالنس هستم.    داد ینشان م   شدند،یکه رد م   یو مردم  گرید  یهاخانه 

 بود.  ین یچه جور سرزم دانستمیبودم. نم امدهی تا حاال به واالنس ن

  ی روبه راه بود که تنها دغدغه  زیهمه چ  ای زدم. گو  یافکارم پوزخند   به

و شروع کردم    دم یکش  یبه واالنس باشد. هوف  امدنیام، آمدن و ن   یفکر

 به راه رفتن در عرض اتاق. 

نگرانم شده.    یشد. مطمئنم پدرم کل  ی که در قصر نبودم، سپر  ی اول  شب 

بفهمم    توانستم ی. کاش مگشتندیتا االن حتماً محافظان داشتند دنبالم م 

 . ست یو هدفش چ ست یمرد که مرا گرفته ک نیا
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اتاق بود، رفتم. دست دراز کردم تا در را    یکه در گوشه   یسمت در  به

که صدا کنم  گوش  یپسر  ی باز  ت  میهاباعث شد  حرف   زیرا  به  و  کنم 

 گوش بسپارم. شیها

 حالش خوبه؟ -

 شد.  دهیکه مرا گرفته بود، شن  ی همان مرد یدفعه صدا این

 کنم.  هوششیمجبور شدم ب  شیآره نگران نباش. به خاطر لجباز -

 زش مراقبت کن. خوب ا -

 ؟ یدیخب چرا خودت رو بهش نشون نم -

  ی و با حسرت  نیاندوهگ  یاما با لحن   د،یچیآن پسر در گوشم پ   ی صدا  باز

 نهفته در دلش. 

 ... کهنیمطمئن بشم از ا دیاول با -

حرکت    کیآن بدون فکر کردن، در را با    کیشد، اما    یچرا ناگهان   دانمینم

ب اتاق  از  و  کردم  ا  ینظر  چیه  رفتم.   رونیباز  به  راجع  چرا   کهن یهم 

را که از مغزم   ی از اتاق خارج شدم، نداشتم. فقط دستور  یناگهان  قدرنیا

  ی که روبه رو  یکردم. پسر   ی دستم ارسال شده بود، عمل  یهاچه یبه ماه

اش  را برگرداند و من نتوانستم چهره  شیرو  عیبود، سر  ستادهیآن مرد ا

 قرار گرفت.  درسمیفقط در د اهشی. شنل سنمیرا بب 

سرم را خم کردم.   یمن و آن پسر چرخاند. کم  انیمرد نگاهش را م  آن

بب   ی چهره  خواستمیم   ز یچون چ  نمش؛ی. کنجکاو بودم بب نمی آن پسر را 
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صدا  یمجهول م  شیدرمورد  چزدیآشنا  او    یمجهول  زی.  وجود  درمورد 

 . شناسمیحس کنم او را م شدیداشت که باعث م

اش را به من نشان دهد، با سرعت از خانه چهره  کهنیپسر بدون ا  آن

 خارج شد. 

 ل*ب نشاند.  یرو ی کرد جو حاکم بر فضا را عوض کند. لبخند یسع مرد

 د؟ یدار لیم  یزیپرنسس، چ -

 :دمیبه حرفش پرس توجهیاز در گرفته و نگاهش کردم. ب  چشم

 ه؟ یاسمت چ -

 کرد و سپس جواب داد:  یمکث مرد

 . کیما -

کردم.    یرا در اتاق سپر  ینگفتم و به درون اتاق برگشتم. مدت  یزیچ

باشم    یکیکنار ما  خواستمیاتاق خارج شوم. نم  نیاز ا  خواست یدلم نم

نگو به من  بود. فکرم    دهیچرا مرا دزد  دیکه عهد بسته سکوت کند و 

لبم را به دندان گرفتم. او که بود؟    یشد. گوشه   دهی آن پسر کش  شیپ 

درمورد    یزیچ  ک ی  زد؟یقدر آشنا مرا نشانم نداد؟ چرا آن  شاچرا چهره

 او درست نبود! 

اکنون در    کهن یفکر ا   یبودم. از طرف   ختهیبه هم ر  یل ی. خدمیکش  یهوف

که   کیما  کهن یفکر ا   یاز طرف   افتاد،یم  یفاقاتچه خبر بود و چه ات  نیمرک
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فکر آن پسر مجهول؛ از هر طرف مرا به   یبودم و از طرف   جانیبود و چرا ا

 .رساندندیجنون م

ب  ییصدا  چی. هدمی کش  یقیعم  نفس نم  رونیاز  .  دیرسیاتاق به گوش 

چرخاندم که در باز شد.    صدایآرام و ب  یلیدر را خ  رهیبلند شدم و دستگ

ال نگاه  ی از  کس  ی در  انداختم.  اطراف  نم   ی به  خانهخوردیبه چشم    ی. 

هم  یکوچک با  و    کی  نی بود  خاطر   کیاتاق  به  کوچک؛  آشپزخانه  و  هال 

شدن در خانه وجود نداشت و همه جا در پنهان    یبرا  ییهم جا  نیهم

 . گرفت یقرار م درسید

بهت  دیاتاق خارج شدم. شا  از برا  نی راالن  باشد  ا  یفرصت  از    نیفرار 

را چرخاندم، اما   رهیزندان به ظاهر خانه نما. به سمت در رفتم و دستگ

  ی رفته بود فرق  ادمیل*ع*ن*ت! ل*ع*ن*ت که قفل بود. ل*ع*ن*ت که  

با من خوب رفتار کنند   آنان  نها  اینداشت  در    ریاس  کی  ت یبد، من در 

 فرار کنم.  توانستم یدست آنان بودم که نم

کجا بود؟    کیدرون هال نشستم. ما  یچوب  ی صندل  یو رو   دمیکش  یآه

 خانه حبس کرده بودند؟  نیبودند؟ مرا درون ا مرا تنها گذاشته یعن ی

گوشه  با نم   یخشم  من  نه،  گرفتم.  دندان  به  را    جانیا  توانستم یلبم 

 .ماندمیم جانی ا دیبمانم. من نبا

 د یرسی. هرجا که به ذهنم م دمیکششدم و به اطراف خانه سرک    بلند

نکردم.    دایپ   یزیگشتم، اما چ  یراه فرار  ایدر و    دیکل  یرا در جست و جو

نشستم.    ی صندل  یبرگشتم و رو   ید یبا ناام  ،ینبود. بعد از مدت  زیچ  چیه
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کنم و از    دا یپ   ی راه فرار  توانستم یدستانم گرفتم. کاش م   انی سرم را م

 خارج شوم. جانیا

  رونیقفل در داشت از ب  دمیدر افکار خود غرق بودم که شن   طورنیهم

م خوشحالشدیباز  با  ا  ی.  فکر  فرار  کهنیاز  رو  شیپ   یراه  از   یآمده، 

شده بود،    رهیبلند شدم. نگاه مشتاقم در انتظار فرار، به در خ   ی صندل

به داخل آمد. سپس دوباره در را بست    کیشد و مااما بدبختانه در باز  

 شلوارش گذاشت. بیرا هم در ج دیکلکرد.  فلو ق

 . دیپاش میبه رو ی در دست داشت. لبخند یاسهی . کستادیا مقابلم

 . نمتونیبیاز اتاق م رونیپرنسس، خوبه که ب -

وجه    چیاز او برداشتم و برگشتم تا دوباره به اتاق بازگردم. به ه  چشم

  م یبه اتاق، صدا  دن یراه رس  مهیدر ن  ک ی. مامیای با او کنار ب  خواستمینم

 درون دستش را به دستم داد.  یسهی زد. به سمتش برگشتم. ک

 . دیرو بپوش نیرفتم براتون لباس بخرم. لطفاً ا -

م  نگاهم ما  سهی ک  انیرا  برا  کیو  بود  رفته  کردم.  بدل  و  لباس    میرد 

  یرا باال دادم. لحن صدا   م یابرو  ی تا   کی  ل؟ یبخرد؟ آن وقت به چه دل

 شد. شیاهگوش ی ام ملود یجد

 مگه لباس خودم چشه؟ -

  تون ینفر هست که دوست نداره لباس عروس هی یول  ست،ین شیچیه -

 تو تنتون باشه. 
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پ   الیخیب ا  شی سواالت  خاطر  به  حت  نیآمده در ذهنم    یحرفش شدم. 

نفر که   کیفکر نکردم که آن    نیبه ا  یکه منظورش چه بود. حت  دمینپرس

فکر کنم. به سمت اتاق رفتم و    یز یبپرسم و به چ  یز یبود. نخواستم چ

  کیکه ما  یلباسم، نه به خاطر حرف  ضیدر را بستم. شروع کردم به تعو

  ت یاذ  زیخودم را ن  یحت  یلباس تجمل  نیا  کهنیبه خاطر ا  هزده بود، بلک

 .کردیم

درون اتاق    یهن ی بود، تنم کردم. سپس مقابل آ  دهیخر  کیرا که ما  یلباس

تا    اه یس  ی. بوت هاستمیکه در تنم بود، نگر  ییبای. به لباس زستادمیا

  ب یرنگ ترک  دیسف  زیشوم  کیکه    یاه یزانو و شلوار چسبان و چرم س

و آنان    دمیکش  میبه موها  ی. دستزدی بوت ها و شلوارم را به هم م  اهیس

  ی لباس سوارکار  کیکردم. مانند    زانیآو  میهاهر دو طرف شانه   ررا د

 تخت نشستم.  یفقط کاله و کتش را کم داشت. دوباره رو ماند،یم

  رونیاما قصد نداشتم ب  برد،یام را سر مدر اتاق ماندن حوصله  جانیا

ا با  و  ما  نیبروم  که  دزد  کیمسئله  ب  دهیمرا  کنار  هنوز  میایبود،  او   .

 بود.  دهیمرا ند ی و سرسخت یلجباز

 *** 

 رکسون()کال

 پرت کردنم.  نیزم یرا رو  زیم یرو  لیهمزمان شد با تمام وسا ادمیفر
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در آرام   یمطمئن و آرامش سع  یقدم جلوتر آمد. با صدا  کی  فرمانده

 بود.  دهیفایکردنم را داشت، اما ب

کن   شتر یب  کم ی  حضرت،یاعل  - باشدیصبر  مطمئن  رو    دی.  کالرا  پرنسس 

 . می کن یم دایپ 

کرده و با    زیرا به سمت فرمانده کارانوس چرخاندم. چشمانم را ر  سرم

و آکنده از خشمم، باعث شد سرش    ز ی. نگاه تکردمیدقت به او نگاه م

 . ستادم ی. به سمتش قدم برداشتم و مقابلش اندازدی ب نییرا پا

  قاً یدق  شتر یب  کمی از    فت یصبر کنم؟ کارانوس، بهم بگو تعر  شتر یب  کمی  -

 . گهی ز؟ چند شب؟ چند هفته؟ ها؟ بهم بگو دچقدره؟ چند رو

اما به طرز    ریگفتم. کارانوس همچنان سر به ز  ادیآخرم را با فر  یجمله 

بود، تا نشانم دهد فرمانده محافظانش   ستادهیمقابلم ا ی استوار و محکم

قو نم   یچقدر  شکست  و  حخوردیبود  ا  فی.  ه  زهایچ  نیکه    چیاکنون 

 . ست ین ینکند، قو  دایکه کالرا را پ  ینداشتند! تا زمان میبرا یارزش

 قدم از او فاصله گرفتم. چند

که کالرا    یشب   نی. دومشهیشب مآفتاب غروب کرده کارانوس، داره    -

 صبر کنم؟  ی گیو تو بهم م رسهیداره از راه م ست یقصر ن یتو

 سرش را باال آورد.  کارانوس
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. به  گردنیرو م  نیو اطراف مرک  نی اعلیحضرت، محافظانمون دارن مرک  -

و به  شنیم نیغرب، شرق و جنوب و شمال مرک  یراه شون ی بخش یزود

 . م یکن یم دایپرنسس رو پ دی. مطمئن باشرنیاطراف م یهان یسرزم

موها  یدست ب  دمیکش  میبه  خشم  با  را  نفسم  فاصله  رون یو    ی دادم. 

 کردم. چشمانم را در چشمانش دوختم.  یرا با چند قدم ط نمان یب

برنگشتن کالرا به قصر، حکم   ایچون بدون برگشتن و    ،یکن   دا یپ   دمیبا  -

 ؟ ی دیتو رو داره، فهم یزندگ ایمرگ 

 تکان داد.  یآب دهانش را قورت داد و سر کارانوس

 هام گمشو. حاال از جلو چشم -

مرا با افکارم  رفت و    رونیشد.از اتاق کارم بحرفم مجوز خروجش    نیا  و

به جانم افتاده بودند و روحم را   انه یکه چون مور  یتنها گذاشت. افکار 

 .دندیبلعیم

  توانستم یقدر نگرانش بودم که نمروز تمام کالرا در قصر نبود و آن  کی

 نم یآن پسر در کنار کالرا باشد خشمگ  کهنیکنم. فکر ا  انشیبا کلمات ب

ه  ی خشم   کرد؛یم سر  ز یچ  چیکه  به  عقادر  در  نبود.  حال،    نیکوبش 

ا  دمیترسیم  دم؛یترسیم حافظه   کهنیاز  ماندن،  او  کنار  را    یدر  کالرا 

  نیکالرا گذشته را به خاطر آورد. اگر ا  کهنیاز ا  دمیترسی. مگرداندبر

ب چ  یکار  توانستمینم  گرید  فتدیاتفاق   رید  یلیخ  زیانجام دهم و همه 

 .شدیم
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  دا یکنند، کالرا را پ   دایپ  ی خاطرات در ذهن کالرا تداع  کهنیقبل از ا  دیبا

 کنم. 

 . دمیکش یهوف

بفهمم چرا برگشته.    توانستمینم  یحت   یبرگشته بود و من  ل*ع*ن*ت*  او

هم  توانستمینم و  بزنم  حدس  را  زده  نیهدفش  موحشت  .  کردیام 

 انجام دهد.  خواست یم یچه کار کهنیوحشت زده از ا

بزرگ   اطیو به ح  ستادم یو به سمت پنجره رفتم. مقابلش ا  دمیکش  یهوف

ج دوختم.  د  مس یقصر چشم  را  اندرو  با    دمیو  زدن  قدم  مشغول  که 

اش  گرفته بود همراه با خانواده  می بودند. پادشاه لئونارد تصم  گریکدی

کردن کالرا کمک کنند. دست مشت    دایبمانند و در پ   جان یا  یچند روز

 شتم. پنجره گذا یشهی ش یوام را رشده

 ! کشمیحتما م کشم؛یکنم؛ بعدش آن پسر را م  دایرا پ  کالرا

 (ی)اشل

طور که مقابل در  را زدم. چند لحظه بعد در توسط مارک باز شد. همان   در

 :دمی بود، پرس ستاده یا

 کجاست؟-

 کهنیحسم را دوست نداشت، اما دست خودم نبود. ا  ی و ب  ی جد  یصدا

  ی به عادت شده بود؛ عادت  ل یتبد  مینم براحس حرف بز  ی با همه سرد و ب

 ترکش کنم.  توانستمیم یکه به سخت
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 .دهی اتاق، خواب ی تو -

را    اهمیطور که داشتم شنل ستکان دادم و وارد خانه شدم. همان  یسر

 :دیمارک پرس آوردم،یدرم

 م؟ یمونیواالنس م یتو گهیچقدر د -

پف دار    یهانی آست  یدارا  دیسف  راهن یپ   یرا که از رو  اهمیس  ی  جلیقه

بودم. کال    دهیپوش  زین  یاهیبودم، مرتب کردم. شلوار چرم و س  دهیپوش

 .آمدندیدوست داشتم؛ به رنگ موها و چشمانم م اه یلباس س

رو  همراه رو می نشست  هایصندل  ی مارک  پا  پشت   ی.  به  و  انداختم    یپا 

کردن به ام گذاشتم و بدون نگاه  چانه   ریدادم. دستم را ز  هیتک  یصندل

 :دمیمارک پرس

 د؟یلباس رو پوش -

 کرد.  یاتک خنده رم،یگی کنجکاو و پ  یبه خاطر لحن صدا مارک

 . دیآره پوش -

کنجکاو    یشد. صدا  داریدرونم پد  یکوچک  یحرف، خوشحال  نیا  دنیشن   با

 انداخت. نی مارک در گوشم طن 

 اشل...  یه -

 عیرا صدا بزند، سر  ی اشل  یعن ی  ام،یاسم اصل  خواست یم  دم یفهم  یوقت

 .دمیوسط حرفش پر
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 . یصدا بزن  یکه من رو اونطور ست ی ! هنوز وقتش ننیستیکر -

 کرد. حیچند لحظه مکث کرد و سپس حرفش را تصح مارک

 ؟ی ها رو جور کنپرنده ی تونست س،یکر-

 هوم.  -

 خوبه. -

هم    ن یهم  یبرا  م؛ یبرو  نیاز مرک  ی دورتر  ی به جاها  م یقصد داشت  فردا

 شود؛ نه با اسب.  شتریتا سرعتمان ب میقرار بود با پرنده سفر کن 

 بخوابم.  گهیآه، من د -

  نیزم  ی شد و روکه خوابش آمده. بلند    داد یخسته اش نشان م  یصدا

طور که او مشغول جا پهن کردن بود، من  خود جا پهن کرد. همان  یبرا

اتاق سمت  به  و  شدم  رفت  یبلند  بود،  درونش  کالرا  در  که  مقابل  م. 

بستادمیا به  کرد  شروع  قلبم  برا  یقراری.  بودن؛    ی کردن  کنارش 

را داشتند، و    دنشید  یو تقاضا  زدندیم  ادیفر  را  یچشمانم حس دلتنگ

  یها براسال  نی که تمام ا  یحسرت  نیبه خاطر ا  کردندیم  یتابیدستانم؛ ب

 گرفتن دستانش داشتم.

باز کردم. پا به درون   صدایبدر را آرام و  رهیرا بستم و دستگ چشمانم

 اتاق کوچک گذاشتم و در را بستم. 

پتو  سرم کردم.  نگاهش  و  چرخاندم  رو   ی را  را  و    ده یکش  شیتخت 

 بود.  دهیخواب
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.  شدیمعصوم و آرام م  یلیخ  دیخوابیم  یوقت  شیها  یمانند بچگ  هنوز

ناخوانده    یلبخند رو  یمهمان  و  رفتم  کنارش  شد.  باال  یلبانم    ی تخت 

 سرش نشستم. 

گونه  یاجزا  همه سرخش،  لبان  گذارندم؛  نظر  از  را   ش، یهاصورتش 

تا صد طلوع و غروب    خواستیچشمانش که اکنون بسته بودند. دلم م

چشم انداز    نیباتر یز  قتاًیجا او را تماشا کنم، که حق  نیو هم   نم ی بنش  گرید

 و دلربا بود!   بایز یبچگبود. از همان  امیزندگ

را لمس کنم، اما ل*ع*ن*ت که دستم    شیرا دراز کردم تا موها  دستم

و    د یکوبیم  امنهیس  ی راه خشک شد. قلبم که تند تند به قفسه  مهیدر ن

.  کرد یراه متوقف م  مهی دستم را در ن  ،یل*ع*ن*ت*  یحس دلشوره    نیا

  ی دلتنگ  نیو ا  زدند یم  ادیام را فر  ی بدنم دلتنگ  یهااختهیتک به تک  

  ن یبا ا  داد،یرا آزار م  میهاگوش  ونشان،یش  یبود که صدا  ادیز  یقدر

از دوازده سال،    ش،ی در لمس موها  یحال من  ل*ع*ن*ت* آن هم بعد 

 . کردمیم دیترد

لمس    یعلت دستم برا  نی به ا  دی. شا ستادمیشدم و پشت پنجره ا  بلند

نه!    ایداشت    ادیاو مرا به    دانستم یوز نم چون هن  رفت،یجلو نم  شیموها

 داشتم. یاو چه نقش یدر زندگ دانستم یچون هنوز نم  دیشا

دوست داشت، اما    ی لیمرا خ  یداشتم که زمان  ادیرا به    یافقط بچه   من

هنوز مرا به    ایآ  دانستمیبزرگتر شده بود و من نم  یلیاکنون آن بچه خ

 نه.  ایبودم  یداشت و هنوز در نظرش همان اشل ادی
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ل*ع*ن*ت*  ی*ع*ن*ت*ل فاصله!  سال  دوازده  آن  به   یفرستادم 

 بودند.  ییجدا نیکه مسبب ا  ی فرستادم به آنان

مانده بود و باده    ی نزدش برگشتم و کنارش نشستم. دل من در خمار  باز

م طلب  را  مکردیاش  ز  خواست ی.  نگاه  با  م*س*ت شود  با    ش،یبایباز 

 . شیموها یلبخندش و نرم یجادو

چهره  با به  خلبخند  م  رهیاش  کاش  در    توانستم یشدم.  را  روحم  تمام 

چهره به  ابد  تا  و  بگذارم  خچشمانم  ح  رهیاش  اما  بعض  فیشوم،   ی که 

 !ماندندیدرحد کاش م زهایچ

. آزرده ختندیصورتش ر  یرو  شیاز موها   یاخورد و دسته  یآرام  تکان

اش  چشمانم و چهره نیرا کنار زدم تا سد ب شیموهاخاطر دست بردم و  

را با    ا یدن  رد،یچشمانم را از او بگ  ی زیبه بعد چ  نینشوند، که اگر از ا

 ! کنمیآتشم خاکستر م

 *** 

 )کالرا( 

! آه دمیکس را ند  چیبه اطراف انداختم. ه  یاتاق خارج شدم و نگاه  از

را زدمی کش  یا  حوصلهیب ابروانم  اخم  با عصبان  نت ی.  و من  به    ت یداد 

به در وارد کردم    یسمت در رفتم. قفل بود. انتظارش را داشتم. مشت 

 دادم.  هیو سرم را به آن تک 
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 نیروز و دو شب بود که دور از مرک  کیجا ماندن. تنها  شدم از این   خسته

چنگ    می. بغض به گلوماندیها ممن مانند سال  ی مدت برا  ن یبودم، اما ا

 انداخت.

  کردم، یام را مها و طلب رفتن به خانهآدم  نیخانه و ا نیبودم از ا  زاریب

 کس!  چیه سپارد؟یطلب من گوش م  نیبه ا یاما چه کس

. در باز شد رمیدر قفل، باعث شد از در فاصله بگ  دیکل  دنیچرخ  دنیشن 

خود را به    روزی بود که د  ینبود. همان پسر   کیشد، اما ماوارد    یو پسر

د و  خانه  به  شدن  وارد  با  بود.  نداده  نشان  همان  دنیمن  طور  من، 

 ماند و نگاهم کرد.  شیسرجا

خ  رهیخ  او من  و  من  خ  رهیبه  علت  بودم.  مانده  او  را   رهی به  او  شدن 

که   ی غرق شده بودم؛ چشمان  اهشیاما من در چشمان س  دانستم،ینم

  داشتم نگاه   نیقیکه    ی ام. چشماندیده  ییها را جاالً آنمطمئن بودم قب

 . ست ی ن بهی درونشان، غر

پوشانده بود،    یاه یس  یپارچه   کیصورتش را با    ن،ییچشمانش به پا  از

هم بب   یچهره  توانستمینم  لیدل  نیبه  را  سنمیکاملش  شنل    اه ی. 

را به تن داشت اما کالهش را سرش نکرده بود. دستانم را    روزشید

او برگرداندم. موجب    میمشت کردم رو از  ن را  او  نگاه    رهیاز خ  زیشد 

 در را ببندد.  وکردنم دست بکشد 

قرار داشت،    یاکه گوشه  یا  یمس  وان یسمت آشپزخانه رفت و در ل  به

ه سمت من  و ب  د ینفس آن را نوش  کی.  خت ی خودش آب ر  یاز کوزه، برا
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رو  و  درآورد  را  شنلش  گوشه  ی صندل  یبرگشت.  از  چشم    یانداخت. 

به همراه شلوار همرنگش به    یاهیس   ی  قهیو جل  دیسف  راهنیکه پ   دمید

 و مرتبشان کرد.  دی کش شیوهام انیم  ی تن داشت. دست

 دادم و به او نگاه کردم.  رونیرا با حرص ب  نفسم

 ! یآها -

  ای نگفت. گو  یزی . نگاهم کرد اما چام توجهش را جلب کرد   یعصبان  یصدا

 منتظر بود من حرف بزنم. 

 کجاست؟  کیما -

 نگاهش را از من گرفت.  باز

 .یکار هیرفته دنبال  -

 نشست.  یصندل ی آمد. رو ب یعج  ی کم میمضطرب و نگرانش برا یصدا

 ؟ ی هست ی تو ک -

  ی درخشش  کرد،یسؤالم، به من نگاه کرد. هر موقع که به من نگاه م  نیا  با

 به چه علت بود.  دانستمیکه نم شد،یم داریدر چشمانش پد

 .زنهیصدام م سیکر کیما -

 را باال دادم.  می ابرو یتا کی

 مگه نه؟  ن،یشما همدست -
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د  یزیچ که  را  پوزخند  دم،ینگفت. سکوتش  با    یاز شدت خشم  زدم. 

. دستانم را مشت کردم.  دمیاق رفتم و در را محکم به هم کوبعجله به ات

 شد. میمهمان ابروها  یاخم

نم   گفتندیم مانند دشمن هم رفتار  نبودند،  ا  کردند،یدشمن  با    ن یاما 

 .داشتندینگه م  جانیچه مرگشان شده و مرا به چه علت ا  گفتندیحال نم

درآوردم.    یبه باز  م یموها  انیدادم. دستم را م  رونیرا با حرص ب  نفسم

گاه  کنم، آن دایبا پدرم پ یا  ی است راه ارتباط ی! فقط کاف سیو کر کیما

 !دیبود  دهیگاه مرا ندزد چیکاش ه ی ا دیآرزو کن  کنم یم یکار

 . دمیکش یهوف

نگفتم که   یزیدر، مرا از افکارم خارج کرد. چ  یلحظه بود که صدا  همان

در را   سینبود، پس حتماً کر کیشد. باز سکوت کردم. مادر دوباره زده 

با او حرف بزنم؛ نه با او و   ای نم یاو را بب  خواستمیوجه نم چی. به هزدیم

 . کینه با ما

به داخل آمد. در چارچوب   سیمن، در باز شد و کر  یبرخالف خواسته   اما

مضطرب مذکورش، باز متعجبم   یبود. صدا  نی. نگاهش به زمستادیدر ا

 کرد.

د  ک یما  - گفت  چینخورد  یچیه  روز یبهم  بخوا   یز ی.  که...    ی هست 

 ؟یبخور
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س  با به  دست  رفتم.  پنجره  به سمت  مردمان    ستادمیا  نهیخشم  به  و 

 چشم دوختم.  رفتند،یراه م که داشتند آزادانه در کوچه  یآزاد

 الزم نکرده.  -

 ست؟ یگشنت ن ی گیم یدار  یعن ی -

 به حرفش ندادم.  یجواب

 لجباز.  -

سو  نیا  دنیشن   با از  شدند.    س،یکر  یحرف  گرد  تعجب  از  چشمانم 

رفته  سیبرگشتم تا نگاهش کنم اما همان لحظه در اتاق بسته شد و کر

 بود. متعجب شدم بابت حرفش. 

. او به من گفت لجباز؟! آن هم  کردمیاش نگاه م  یخال  یبه جا  طورنیهم

به من گفت لجباز؟! آن    دیخندیکه م  ی! چرا درحالد؟ی خندیکه م  یدرحال

 ! ؟ی می صم ی هم با لحن 

 *** 

را    م یشد، تازه خوردن غذا  کیکه هوا تار  یزمان  د،یاز غروب خورش  بعد

ز خوردن شدم؛  به  مجبور  اجبار  به  کردم.  در    گرید  رایتمام  نتوانستم 

گرسنگ پا  یبرابر  را  لبم  دور  دستمال،  با  داشتم  تازه  کنم.  ک  مقاومت 

 به داخل آمد. کیکه در اتاقم ناگهان باز شد و ما کردم،یم

 .میبر  دیپرنسس، با -
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 به او تشر زدم:  نم یخمشگ یدادم. با صدا  رونیرا با حرص ب  نفسم

 کجا؟ -

 . میجا بموناین می تونینم -

  ن یزم  یرو   میرا گفت و از اتاق خارج شد. در را هم باز گذاشت. با پا  نیا

چشم    نیو به زم  دم یجویرا از شدت خشم مضرب گرفتم. پوست لبم  

 دوخته بودم. 

  ا یاتفاقات و    نیراجع به ا   زیچ  چیحال ه  نیدشمن نبودند و با ا  گفتندیم

. اصالً من چرا انتظار داشتم آنان  گفتندینم  کشاندند،یمرا کجا م  کهنیا

 دهند؟  حیرا به من توض شان یهانقشه 

روال خواهد    ن یبه هم  گریچند وقت د  دانست ی. خدا مدم یکش  یهوف

 دوباره به اتاق آمد.  کیگذشت. ما

 . دیعجله کن  کمیپرنسس، فقط  -

بتوانم فرار کنم. قرار بود    دیشا  کهنی. ادیبه ذهنم رس  ی فکر  ناخودآگاه

  ه یفرار کنم. با تک  توانستم یم  ادیپس به احتمال ز  م،یاز خانه خارج شو

 ی راه  نیباألخره ا  دیشد. شا  داریم پد درون  یکوچک  یفکر، خوشحال   ن یبر ا

و بلند    منگفت  یز ی. چداد یدو نجات م  نیآن مرا از دست ا  یبود که انتها 

 . می از خانه خارج شد  کیشدم. همراه ما

ا  یجلو خانه  ما  میبود  ستادهیدر  در   یرنگ  یآب  یپارچه  کیکه  که  را 

دست من آورد.    ک یدستش نگه داشته بود و متوجه نشده بودم، نزد
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داشت پارچه را به دور مچ دستم ببندد، متعجب به    ی طور که سعهمان

 . ستمیاو نگر

 ! دستم رو نبند، ولم کن. یه -

 را به مچ دستم بست و سپس سرش را باال آورد.  پارچه

 کنم.   سکیر تونمینم -

پارچه را به دست خودش    گریآورد. سر درا درلبش کفرم    ی رو  لبخند

 بست و باز نگاهم کرد. 

 پرنسس.  م،ی بر می تونیحاال م -

 من رو پرنسس صدا نزن.  یخودیب -

واالنس    یهادر کوچه محله   ی رو  ادهیبه حرفم نداد و ما مشغول پ   یجواب

چندانمیشد تفاوت  مرک  ی.  سرزم  نیبا  معموالً  که    ییهان ینداشت. 

پادشاه ب  ی حکومت  تمدن  داشت،  وجود  آنان  داشتند.    یشتری در 

ا  ریغ  یهان یسرزم نواح   ن،یاز  در  داشتند،   یکه  قرار  شمال  و  جنوب 

 .ماندندیم هالهیمانند قب  شتریب

بازش    کردمیم  یو سع  دمیکشیدور مچم را م  یپارچه   گرم،یدست د  با

و    دم یکش  یل آهسفت بسته بود! در د  یلی. خشدمیکنم، اما موفق نم

ا  یل*ع*ن*ت* م  نیبر  مثالً  فرستادم.  اما    خواستم یشانسم  کنم،  فرار 

 کرد.  یاتک خنده کیبسته شد! ما  ز یراه فرارم ن یحت

 .دیبازش کن  دیتونینم -
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شد. با تعجب    دهیهمراه دست من کش  زیکه دست او ن  دم یرا کش  دستم

 ام، واکنش نشان داد:  یحرکت ناگهان  نیبه ا

 ! یه -

 فرار کنم!  توانستمیدادم. ل*ع*ن*ت که نم رونیرا با حرص ب  نفسم

 *** 

فهم  یبه دشت   دنیرس  با تازه  برابرنامه  دم یدر اطراف واالنس،    یشان 

داشت بود.  چه  پ   میرفتن  غول  پرنده  دو  سمت  نم  کریبه    دانستم یکه 

چ با حمیرفتیم   ست،ینوعشان  م  رتی.  نگاه  پرندگان  آن  به کردمیبه   .

 دیکه پرندگان  تماماً سف  دمیدیبود، م  کیکه در دست ما  یخاطر مشعل

همچن   یرنگ ا  ناتوسیم  یهاگل  نیبودند.  شب    نیدر  در  که  دشت 

 .شدندیم یکیموجب بر هم خوردن تار ز،ین دندیدرخشیم

ها نگاه انداختم. نگاهش به روبه رو بود. باز به پرنده  کیبه ما  ینگاه

وقت  پرنده  یکردم.  رسبه  کر  م،یدیها  متوجه  نزدشان   سی تازه  که 

مشعل  ستاده یا و  ما  یبود  شدم.  داشت،  دست  کر  کی در    س یمقابل 

 . ستادیا

 به حرف آمد. سیکر ابتدا

 . میبر میتونیها رو به مرده دادم، حاال مسکه -

اد و پارچه دور مچ دستم را باز کرد. پس از باز کردن  تکان د  یسر  کیما

 بر ل*ب، گفت:  یاو با خنده ستاد یپارچه، دست به کمر ا
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 پرنسس.  د،یحاال از دست من خالص شد -

م  در حرص  و  خشم  احساس  جورکردمیدلم  م  ی.    ا یگو  زدیحرف 

  ا یگو  م،یرویو اکنون هم به سفر م  میشناسیرا م  گریهاست همدسال

 نگه نداشته بودند. ریو اس  دهیرا ندزداصالً م

ب   حرفش مچ دستم را گرفت و مرا به سمت    کیگذاشتم. ما  پاسخیرا 

گذاشتم و دستش    شیبازو  ی را رو  گرمیها کشاند. دست داز پرنده  یکی

حداقل دست خود را    ا یکردم دستش را پس بزنم    ی را هل دادم. سع

 آزاد سازم. 

 .نیبرگردم به مرک خوامی. م ام یبا شما ب خوامیولم کن. من نم  -

 نیزم  یزد که پرنده رو  ی. سوتستادیا  د،یکنار کمر پرنده که رس  کیما

 به سمتم برگشت.  کینشست و ارتفاعش کمتر شد. ما

 ولم کن.  گمیدارم م ؟یشنو یم -

  ن یو مرا از زم دیچیتوجه کردن به حرفم، دستانش را دور کمرم پ  بدون

 بلند کرد. 

 .نیبذار زم من رو -

کمر پرنده    یاما که بود که گوش کند؟ مرا رو  گفتم،یو م   گفتمیآنان م  به

خودش به    کی. ما دمیکشینشاند. از شدت خشم تند و نامنظم نفس م

آن    یآمد که من رو  یابه سمت پرنده  سیرفت و کر  گرید  یسمت پرنده

 به گردن پرنده نشست.  کینشسته بودم. مقابلم، نزد
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 انداخت. کیبه ما ینگاه

 آماده.  -

ما  لحن ما  ک،یخوشحال  حرف  آن  با  داد.  حرصم  افسار    سیکر  ک،یباز 

پرنده را به دست گرفت و پرنده شروع به پرواز کرد. به دنبال ما هم،  

 .آمدیاش مبا پرنده کیما

لبانم    یرو ناخودآگاه    ی لبخند  م،یهامحض پرواز و برخورد باد به گونه  به

  م، یموها  انیو با عبور از م  کردیرا نوازش م  میهانشست. باد خنک گونه

همه   ایگو  زدم،یلبخند م   یشد. طور  ترقی. لبخندم عمرقصاندیآنان را م

کردم. اوج  ینشده بودم. به اطراف نگاه م  دهیروبه راه بود و من دزد  زیچ

از ما    ترنییپا  زین  دهیدرختان بلند و سربه فلک کش  یو حت  میگرفتیم

چماندندیم همه  کوچک کوچک  زی.  و  متر  بشدیتر  هرچه  اوج    شتری. 

از قبل به    شتری و ب  م یرفتیشب فرو م  ی کیدر دل تار شتریب  م،یگرفتیم

 .میشدیم  کیها نزدستاره

  ا یکه در آسمان پراکنده شده بودند، دوختم. گو  یرا به ستارگان  نگاهم

 !دندیرقصیم یااز ستارگان گوشه کیبه پا بود و هر  یا  یمهمان

 از آسمان گرفتم و به اطراف نگاه کردم.  چشم

حت  من پرواز  بودم.  پرواز  ن  یعاشق  اسارت  آزاد  ز،یدر  حس  من   ی به 

کرد.    شتریبا تکان دادن افسار پرنده، سرعت پرواز را ب  س ی. کردادیم
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تنگ    شی. دلم برادیلبم ماس  یافتادم. لبخندم از رو  سیگرت  ادیناگهان  

 شده بود. 

به    دمی کش  ی قیعم  نفس خ  کیو  سر    رهیسمت  پشت  را  ابرها  شدم. 

م  میگذاشتیم اینمیرفتیو  اما  بود،  گرم  اصل  در  هوا  آغوش  .  در  جا 

داشت. چشمانم را بستم و اجازه دادم تک    ی خاص  یآسمان بودن، سرما 

 . بادها را حس کنند نینهفته در ا یپوستم، سرما  یهااخته یتک 

پرنده را    سیکه پرنده خورد، چشمانم را با ترس باز کردم. کر  ی تکان  با

متما  چپ  سمت  دل  لیبه  به  من  و  بود  ناگهان   لیکرده  پرنده    یحرکت 

را در    سیکه در وجودم رخنه کرده بود، شنل کر  یبودم. با ترس  دهیترس

 شدم. کیبه او نزد یگرفتم و کم م یهامشت دست 

ا  سیکر از  ناگهانح  نیکه معلوم بود  را    یرکت  من تعجب کرده، سرش 

پارچه  یکم آن  هنوز  کرد.  نگاهم  و  چرخاند  پشت  رو  اهیس  یبه    ی را 

م را   نیب  یاندک  ی. فاصلهدمیدیصورتش داشت و من فقط چشمانش 

 قرار داشت.  مانیهاصورت

نگاهش شد. هنوز درک    جانیتعجب، اضطراب و ه  اد یص  نگاهم درون 

م  کردمینم مضطرب  چرا  اشدیکه  برا  نی.  هر    میموضوع  بود.  مجهول 

کنجکاو    ینداشت که بخواهم بدانم، اما خب اندک  ت یقدر اهمچند، آن

 .شدمیم

 صورتش و چشمانش رد و بدل شد.  یرو یآن پارچه نیب نگاهم
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 ؟ یپوشونیچرا چهرت رو م -

کردم.    ینگفت و سرش را برگرداند. اخم  یزیلحظه نگاهم کرد، اما چ  چند

جواب سؤال دادن    دانستندیدو نم  نیکه ا  آوردم یم  نیقیکم کم داشتم  

را بدهند. نفسم را با حرص   یچه و بلد نبودند جواب سؤال کس  یعن ی

 دادم.  رونیب

 بپرسم. یگریموضوع شدم و خواستم سؤال د نیا الیخیب

 اده؟یمسافتمون ز -

. اگر  دمیدر دل کش  ی آره تکان داد. هوف  ی به معنا  یسر  ی که اشل  دمید

بود، پس مطمئنم حوصله سر بر و خسته    ی اش مسافتمان طوالنطبق گفته

  س یو کر  کیباألخره ما  م؛یراه توقف کرد  انیم  دیکننده خواهد شد. شا

 ته خواهند شد. مطمئناً خس زین

 دادم.  هیتک سیکر یو سرم را به شانه دمیکش یآه

 نداره که؟ یاشکال -

 چند لحظه مکث کرد و سپس جوابم را داد:  سیکر

 نه. -

 هیاش تکدست شنلش را گرفته و سرم را به شانه   کیکه با    طورهمان

 داده بودم، چشمانم را بستم. 

 . دمیرا شن  سیکر یصدا
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 دستات گرمن. -

کرده، اما    لیبه عقب متما  یکه سرش را کم  دمیا باز کردم و در  چشمانم

 هنوز نگاهش به جلو بود. 

 گرمن. شهیهم -

 را گفتم و باز چشمانم را بستم.  نیا

 (ی)اشل

لحظه احساس کردم قلبم    کیکالرا شنلم را در دستانش گرفت،    یوقت

. چشمانم از تعجب گرد شدند و من در آن لحظه،  دیدست کش  دنیاز تپ

تپش قلبم را. تنها حس دستان گرم    ی صدا  ینه حت  دم؛یرا نشن  زیچ  چیه

. آن لحظه که سرم را چرخاندم و به او نگاه کردم؛  دم یفهمیکالرا را م

به    شیکه صدا  د یکرد و چنان با سرعت تپ  دنیبه تپ  شروع تازه قلبم  

 .دیرسیگوشم م

و مطمئنم آن لحظه مرگ من بوده؛ آن لحظه  کرد یانم نگاه مبه چشم کالرا

تمام آسمان ها و   ن یاش را در چشمانم دوخته بود. من در ب ی که نگاه آب

  ی و حاضر بودم همه  خواستمیچشمانش را م  یفقط آب  ،یآب  یها انوسیاق

  درچشمان او،    یببرم تا فقط رنگ آب   نیرا از ب  هاانوسی ها و اقآسمان

 د. جهانم باش

 ام گذاشت و چشمانش را بست... . شانه یآن لحظه که سرش را رو ای
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  ن یا  یبغض کردم، اغراق نکرده بودم. با آن حرکتش، دلتنگ  میبگو  اگر

نشست، که فقط    م یبه گلو  ی از مقابل چشمانم رد شدند و بغض   میهاسال

که   م،یجمله بگو  کیببرد، لذا خواستم حداقل    نیاو توانست از ب  یصدا

 را بشنوم.  شیحداقل جوابم را بدهد و صدا

 *** 

پرواز    یبه دشت  دنیرس  با به مارک که در اطرافمان  که مد نظرم بود، 

ب  کرد،یم فرود  که  کردم  نمم ییایاشاره  که   دانستمی.  بود  شده  چقدر 

بود پرواز  سپ  م،ی درحال  روبه  هوا  م  دهیاما  نزد  رفت یدم  طلوع    کیو 

. بماند  میبخواب  ی تا اندک  میبار توقف کرد  کیراه    نیبود. در ب  دیخورش

 کرد فرار کند اما نتوانست!  یباز سع راکه کال

نکرده    ر ییدرموردش تغ  زیچ  چینکرده بود! گرچه ه  رییاش اصالً تغ  یلجباز

حال شکننده    نی و دلبر و لجباز و سرسخت، در ع  بایقدر زبود؛ هنوز همان

اش کنارش بودم،    ی و حساس بود. هر چند من فقط تا سن هشت سالگ

فقط    دیاش را داشت. شا  یاخالق  اتیاما مطمئن بودم هنوز همان خصوص

 کرده بود.  رییتغ تشیز در شخصیچند چ

و حواسش    کردیچشم، نگاهش کردم. داشت به اطراف نگاه م  یگوشه   با

 کدام از ما نبود.  چیبه ه

بود!    فتاده یاتفاقات ن  نیکدام از ا  چ یکاش ه  ی رزو کردم، که اآن آ  کی

کنج لبم    ین ی! لبخند غمگم ینشده بود  هایریدرگ  نیکاش اکنون وارد ا  یا

خود    فتد،یب  ندهی را که قرار بود در آ  یاز اتفاقات  یمین  کهنینشست. با ا
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که در   دبودن  زهایچ  یلیبودم، اما هنوز خ  دهیکرده و نقشه چ  یزیبرنامه ر

به کالرا    یرچشمی . باز زکردندینگرانم م  زهایکنترل من نبودند و همان چ

م نگرانم  کالرا،  با  کردم. سرانجامم  مکردینگاه    ن یا  میبگو  توانستمی. 

 ام بود. دغدغه  نیبزرگتر

بودم کالرا    از فکر خارج شدم. مطمئن  ،ینوتاریش  یهابه دشت   دنیرس  با

بار اولش    دانستمیدور نشده بود. م  نیمرکاندازه از    نیتا به حال، به ا

ا به  که  کنجکاو   آمد،یم  نجاهایبود  با  را  جا  نظر    یو شگفت  یلذا همه  از 

سرزمگذراندیم دشت   هانی .  ب  کینزد  ی هاو  جنوب،  و  شمال    شتر یبه 

  ی . دشتکردندیم  یاطراف زندگ  نی ا  ی داشتند و مردمان کم  یی حالت جادو

سبز بود،    شیها رنگ چمن   م،یکردیپرواز م  میآن داشت  یکه اکنون رو

 .شدیرنگشان عوض م شان،یاما با قدم نهادن رو

ا  در قدر  نیطول  جاها  ی دوازده سال  به  مارک  کرده  ی با    مختلف سفر 

. گاهاً در هنگام فرار از دست  شناختمیکه کم  کم همه جا را م  م،یبود

جاها  گرانید م  یبه  برا  م،یرفتیمختلف  هم  گاهاً  آوردن ب   یو  ه دست 

 نی. به خاطر هممیگذاشتیها را پشت سر مو دشت   هان یسرزم  ،یزیچ

 . شناختمیجاها را م یلیبود که خ

رو  یاشاره  با آمد  ینوتاریش  یهادشت   چمن  یمارک،  قرار میفرود   .

اطرافمان، به   یهاموجب شد رنگ سبز چمن   ن،یزم  یها روگرفتن پرنده

 شود.  لیرنگ زرد تبد

 )کالرا( 
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کردند، چشمانم گرد    رییکه رنگشان از سبز به زرد تغ  ییهاچمن  دنید  با

چن  حال  به  تا  جز    دهی ند  یزیچ  نیشدند.  حال  به  تا  درواقع  بودم! 

مرک  یهان یسرزم جاها  ن،یاطراف  که   یگرید  یبه  بودم  نکرده  سفر 

جنگ    ایبه خاطر کار و    ییجاها  نیبه چن   یلی! پدر خودش خنم یبخواهم بب 

 . آوردیگاه مرا نم چیهاما  آمد،یم

  ی پا رو   ی. وقتدندیپر  نییپرنده پا  یهمزمان با هم از رو  کیو ما  سیکر

قرمز شدند. به خاطر   شان یاطراف پا  یهاکه چمن   دمیها گذاشتند، دچمن 

  با ی ! واقعاً زادیز   یلیم، خها، شگفت زده شده بودرنگ چمن  رییتغ  دنید

 هنشان ندهم. من در آسمان آزاد بودم، حال ک  کردمیم  ی بودند؛ اما سع

دو قرار گرفتم و قصد نداشتم کار   نیباز در اسارت ا  م،یآمد  نیزم  یرو

برا با  شانیرا  سازم.  دزد  دانستندیم   دیآسان  دردسر    دنیکه  من 

 داشت. 

 :دیو پرس ستاد یقدم برداشت. مقابلش ا سیبه سمت کر کیما

 درسته؟  م،یریظهر م -

 هوم.  -

قصد داشتند    م؟یرفتیداد، کنجکاوم کرد. ظهر به کجا م  سیه کرک  یجواب

چه بود؟    نیدور شدن از مرک  قدرنیا  یاصالً الزمه  م؟ی مکان ده  ر ییباز تغ

  دا یمرا پ   توانست یگاه نم  چیکه پدرم ه  می دور شو  نیاز مرک  یلیاگر خ

همین تا  اندازهکند.  به  هم  شده  یکاف   یجا  هوفمی بود  دور    م آرا  ی ! 

 .دمیکش
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 انداخت. ن یدر گوشم طن   سیکر یصدا

 درسته؟ ،یغذا و آب همراه دار -

رد شد. به سمت من آمد    سیتکان داد و از کنار کر  یسر  کیکه ما  دمید

 و کنار پرنده قرار گرفت. 

 . نییپا دیایب دی تونیپرنسس، م -

 را باال دادم.  می ابرو یتا کی

 ! ام؟یو اگه ن -

 کرد.   ی اداد و تک خنده  رون یب  را  اشنهینفسش حبس شده در س  کیما

 . نییپا ارمتونیب شمیخب پس من مجبور م -

پا  نیا را گرفت و مرا  .  دمیپر  نیزم  ی . رو دیکش  نییرا گفت و دستم 

 بالفاصه چند قدم عقب رفتم و به او تشر زدم. 

 به من دست نزن!  گهید -

و مرا    کرد یم  هوشیب   ای خسته شده بودم.    شیکشان کشان ها  نیا  از

رد و بدل    انشانی. نگاهم را مکشاندیبه زور همراه خود م  ا ی  برد، یم  ییجا

ما کر  شتریب  کیکردم.  خ  سیاز  بود.  تحمل  رفتارها  یل یغیرقابل    ی از 

  یلیتر بود؛ درواقع خنسبت به او آرام  س یاما کر  کرد،یام م   ی عصب   کیما

 . زدیاز دو سه کلمه حرف نم شتر یبود! ب رامآ

 و پرنده را در دستش گرفت. افسار د  کیما



 
 

www.cafewriters.xyz Page 419 

 . برمیورتر م  اون کمیها رو پرنده نیمن ا -

 رفت.  کیتکان داد و ما یسر سیکر

بودند،    میپا  ریکه ز  یبنفش رنگ  یهاانداختم و به چمن  نییرا پا  سرم

  ن یدر عمرم چن   کردمیکرد. فکر نم  شیلبانم را آرا  ی نگاه کردم. لبخند

  ییجادو  یا یدن  ک یباور نبود، باالخره در    رقابلی. هر چند غنمی بب   یزیچ

 بود!  بایاز حد ز  شیاما ب کردم،یم یزندگ

چرخاندم. دشت   نیا  الیخیب راست  به سمت  را  و سرم  موضوع شدم 

تر شده  . هوا گرمشدیم  دهید  چمن و تپه  کرد یبود و تا چشم کار م  یبزرگ

 بود. 

که   دیاز خورش  ی کم   یلیدرحال طلوع خورد. بخش خ  د یبه خورش  چشمم

نم  یحت هم  نصف  تپه  د،یرسیبه  پشت  از  باال    ی هاداشت  دوردست 

از آسمان نشسته بود و ما را نگاه    یاکه ماه هنوز گوشه  یدرحال  آمد؛یم

گوکردیم خورش  ا ی.  آمدن  گو  دیمنتظر  خورش  خواست یم  ای بود؛   دیبه 

 سفر شود.  یرا ببندد و راه  لشیو سپس بار و بند دیخوش آمد بگو

طور که داشتم  . همانخت یچشمانم ر  یرا جلو   میو موها  دیوز  یم یمال  ادب

شده بود. سرم    رهیبه من خ  سیمتوجه شدم کر  زدم،یرا کنار م  میموها

  ا یگو  کردیبه من نگاه م  یرا به سمتش چرخاندم و نگاهش کردم. جور

 بودم!  یباارزش زیچ
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  ی دلتنگ  نیا  یو حت  شی. کارهازدیبود. کم حرف م  بیپسر کالً عج  نیا

درون    ی ای در دن  شتر یب  کردم یبود! احساس م  ب یعج  زیدرون نگاهش ن 

 اطرافش.  یا یتا به دن برد،یذهنش به سر م

نگاه  یکم آن  معذب    رهیخ  یها از  برااش  را    نیهم   یشدم،  نگاهم  هم 

طلوع و    یبود. تماشا  ییایو رو  بایز  یلیدادم. خ  دیدوباره به طلوع خورش

خورش د  ر ییتغو    دیغروب  لذت  کال  آسمان،    اد یداشت!    یگریرنگ 

م  یاافسانه که  نم دانستمیافتادم  صدا   دانمی.  با  زبان    یچرا  بر  بلند 

 آوردمش. 

 ؟ یدون یرو م دیو خورش یساختگ ی هابال ی افسانه -

باال داد. نگاه کنجکاو و سؤال  شیابرو  یتا  کیکردم.    نگاهش اش    یرا 

 . دانست یراجع به آن افسانه نم ی زیچ دادینشان م

 ؟ یاچه افسانه -

شدم.    رهیخ  دیرا پشت گوشم انداختم و باز به خورش  میاز موها  یبخش

از همه   شتر یوجود داشت، اما من ب  دیدرمورد خورش  ی ادیز  ی هاافسانه

  حیرا دوست داشتم. شروع کردم به توض  یساختگ  یهابال  یافسانه  نیا

 دادن: 

  ی دادن پسرش از زندان، برا  یفرار  ی برا   ی پدر  هیافسانه،    نیطبق ا  -

.  یو قدرتمند  دیسف  ی هابال  کنه؛یاز پر و موم درست م   یی هاپسرش بال

از زندان فرار   گهیو بهش م  چسبونهیها رو به کمر پسرش ماون بال
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  دیباالتر پرواز نکنه و به خورش  یآسمون تا جاها   یوقت تو  چیکنه، اما ه

ها از  اون بال  قی . پسرش، از طرسوزهیهاش منشه، وگرنه بال  کینزد

م فرار  مکنهیزندان  پرواز  آسمون  به  تو  کنهی.  پدرش  زندان    یو 

تا که   شه،ینم کینزد دیوقت به خورش چ ی. طبق گفته پدرش، همونهیم

 روز... هی

  س یتازه کنم. سرم را چرخاندم و به کر  یرا نصفه ول کردم تا نفس   حرفم

که محو داستان شده بود، نگاه کردم. چشمان کنجکاو و منتظرش نشان  

به س  یادامه  خواستیم  دادیم را بشنود. دست  و    ستادهیا  نهیماجرا 

 :دیرسپ  م،یگویداستان را نم   یادامه دید ی. وقت کردینگاهم م

 ؟یروز چ هیتا که  -

اثبات    یبرا  گهی ! زنه بهش مشهیو عاشقش م  نهیبیرو م  ی زن  هیروز    هی  -

بلندتر تا  م  ینقطه   نی عشقش  پرواز  رو    نی. پسره همکنهیآسمون  کار 

 .کنهیم

 ادامه دادم:  یتر نیانداختم و با لحن غمگ نییرا پا سرم

آسمون قرار داره. پسره    ینقطه   نی در بلندتر  دیخورش  کهنیغافل از ا  -

پدرش که   ادی! به  سوزهیهاش مکه بال  شهیم  کینزد  دیانقدر به خورش

هاش  شده بود. بال رید گهیاما د افته،ینره م دیخورش کیگفته بود نزد

 . رهیمیو م افتهیم ا یدر یو پسره تو سوزهیم

 نگاه کردم.  سیرا بلند کردم و به کر سرم
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  یطوفان   اهایدر  د،یموقع هر طلوع خورش  ه،یبعد از اون قض  شهیم  گفته   -

 خشم اون پسر بوده.  یکه نشانه شدهیم

داشت    ایچشم دوخت. گو  ینامعلوم  یبه نقطه  نیزم  یچند لحظه رو  سیکر

نگاه    دی. سرش را باال آورد و به طلوع خورشکردیفکر م  میبه حرف ها

 د.ش داریلبش پد ی رو ی کردم. لبخند

 بود!  یقشنگ  ی افسانه -

  ز یچ  ایکه گو  یجور  سینگاه کردم. چند لحظه بعد، کر  دیبه خورش  زین  من

 : دیباشد، نگاهم کرد و پرس دهیبه ذهنش رس یمهم

 بود؟  یاون زن ک  یول -

 باال انداختم. دانم ینم  یرا به معنا میهاشانه 

که خود اون پسره نسبت به پرواز به    یلیبه خاطر تما  گنیم   هایبعض  -

 طان یجور ش  هیمثل    یعنیداشته، اون زن به وجود اومده.    دیسمت خورش

 .ریدرون در نظرش بگ

م  ی کلمه  کیکردم. دنبال    یمکث جا  گشتم یمناسب    فاتیتوص  نیگزیتا 

  ی که بتواند در چند حرف مطلب را برساند. لبخند  یابکنم. کلمه  ی طوالن

 زدم.

 وسه گر.وس هیمثل  -

واکنش   سیکر حرفم،  جواب  خ  یدر  من  به  فقط  و  نداد  شد.    رهینشان 

خاص  کی  توانستمیم بب   یحس  نگاهش  در  نم  نم،یرا  چه   دانستمیاما 
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را با تمام وجودش بخواهد، اما نتواند    ی زیچ  کیبود که    ن ی. مانند ایحس

  ی حال، بو  نیو درع  ،یحسرت و دلتنگ  یداشته باشد. نگاهش همانقدر بو 

 !؟ ی. اما عشق به چه کسدادیعشق را م

حداقل    ای  کردم،ینگاهش غم داشت، اما آن غم را درک نم  دانستم یم

 . دانستمیدرک کنم، چون علتش را نم توانستمینم

. درمورد  کردمینگاهش م  زیمن ن  کرد، یبه من نگاه م  رهیکه خ  طورنیهم

خ ا  زها یچ  ی لیاو  بود؛  خ  ن یمرموز  پوشاندن    ش،یهاشدن  ره ینگاهش، 

 صورتش و... 

که زد،   یو حرف  دیچیکه در گوشم پ   شیو لحن صدا  سیکر  نیغمگ  یصدا

 خشک شوم.  میموجب شد سر جا

 توئه! ی هاچشم شناسم،یکه من م یگر  تنها وسوسه -

  دانستم ی. نمکردمیبه او نگاه م  رهیرا گفته بود و من حاج و واج خ  نیا  او

بگو واکنش   ای  میچه  صدا  یچه  لحن  حرفش؛  دهم.   نیا  ش،ینشان 

که زد،    یآن حرف  ،یزیاز هرچ  شتری کرده بودند. ب  جینگاهش، همه مرا گ 

 مرا متعجب کرده بود. 

کر  بهیغر  کی  او، د  یابهیغر  کی  سیبود!  که  مبود  به من   گفت ی اشت 

وسوسه تنها  م  یگر  چشمانم  او  که  مرا    شناخت؟یبودند  مگر  او 

 ! شناخت؟یم
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گاه چرا آن  نبود که حال دو روز لود نزد من بود! آن  شی ب  یابهیغر  سیکر

 زد؟یحرف را م

گو  سیکر گل  ایکه  دسته  چه  بود  شده  متوجه  با    یتازه  داده،  آب  به 

 کند. هی کرد حرفش را توج یسع یدستپاچگ

 ک... که...  نهیمن...منظورم... ا  -

حرفش کند؛    نیگزیرا جا  گرید  یکند. نتوانست حرف  هینتوانست توج  و

  ه یرا که زد توج  یحرف  شدیگونه نم  چینداشت. ه  هی چون حرفش توج

انداخت.    نییو چند لحظه بعد، سرش را پا  ست یمرا نگر  ی کرد. با ناراحت

 . دیچیو آرامش در گوشم پ  نیغمگ ی دستانش مشت شدند. صدا دمید

 . دیببخش -

  ی را گفت و بدون باال آوردن سرش، از مقابلم رد شد و رفت، و من  نیا

شت. قلبم به خاطر  تنها گذا  کردم،یاش نگاه م   یخال  یرا که همچنان به جا 

.  دیکوبیم امنهیس ی و ظالمانه خود را به قفسه کردیم  یقراریب جان،یه

! گریبس است د  م؛یآن دلم خواست به آن بگو  کیکه    دیکوبیم  یجور

ها به خود ظلم    دنیکوب   نیور آن ور نکوب. با ا  نیخود را به ا  قدرنیا

 نکن.

 . چهیبود از جنس گوشت و ماه یقلب  کیآن فقط  یول
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نگاه کردم. در    رفت،یم  کیکه داشت به سمت ما  سی و به کر  برگشتم

و    کردندیاز افکار به پا شده بود. افکارم به هم برخورد م  ی ذهنم جنگ

 .شدمیجنگ و جدالشان م   ی. قربان شدمیم یآنان قربان  نیمن ب

م  ییندا  کی ب  نیا  گفت یدرونم   گرید  یی منظور بوده، اما ندا  ی حرفش 

  دمیند  ی زد؟! حت  منظوریرا ب   یحرف  نیچن  شودیمگر م  گفت یبود که م

را    هانیگاه او که بود که ابزند، آن  ی حرف  نیعاشق به معشوقش چن   کی

 معشوقم بود؟  ا یعاشقم بود؟  گفت؟یبه من م

  ی بهیپسر غر  کیکدامشان نبود! او فقط    چیکدام! ه  چی زدم. ه  یپوزخند

 چه مرگش شده. دانست ینم  زیمرموز بود که مطمئنم خود ن

دادم. در ذهنم از دست او بابت   رون یرا ب امنهیحبس شده در س نفس

بود، که   یبودم، اما در قلبم حس مجهول  نیو خشمگ  یکارش عصب  نیا

  شیصدا  خواهدیم  گفتی. قلبم مکرد یحرفش جذب م  نیمرا به سمت ا

 بشنود. آورد،یکه مجدداً آن کلمات را بر زبان م یرا درحال

 .دیچیدر سرم پ شیصدا

 . "توئه یهاچشم شناسم،یکه من م  یگر وسوسه “تنها 

چه    شی! صداکرد؟یبود که شنونده را جذب م  شیدر صدا  ییجادو  چه

 کرد؟یموزونش خارج م تم یداشت که قلبم را از ر یاترانه 

نبود. سرم را در اطراف    کیدر کنار ما  سیکر  دمیخود که آمدم، د  به

 د، او رفته بود! نبو  سیکنم، اما نبود. کر شیدایچرخاندم تا پ 
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گرم   یلیشدم. هوا خ  رهیکه به طور کامل طلوع کرده بود، خ  یدیخورش  به

  ی کی  ی بدنم گرم شده بود؟ دستم را رو  جانیمن از شدت ه  ای شده بود،  

گونه  خشمگ  میهااز  حالت  با  بود!  سوزان  و  گرم  پوزخند    ین یگذاشتم. 

 بودم؟  شده گونهنیزدم. چرا؟ چرا ا

! جز انداخت؟یحال م  ن یحرف گستاخانه اش، مرا به ا  کیکه بود که با    او

 نبود!  ی کس گریدرازتر کرده، د مشیرا از گل  شی که پا یابهیغر

 کند؟ یقرار یباعث نشده بود قلبم ب بهیمگر همان غر یول

رو  دستم م  یرا  نامنظم  و  تند  هنوز داشت  نهادم.    ی . هوفدیتپیقلبم 

ذهن و قلبم   انیچه بود؟! چرا علت جنگ م گرید نیا س، ی. آه کردمیکش

 ؟یشد

 (ی)اشل

ا  پس از    یراه را بدون من سپر  یبه مارک گفتم ادامه   کهنیاز  کنند، 

جا رفتم. شروع کردم به تند تند راه رفتن و تا هر کجا که توانستم،  آن

 از کالرا دور شدم.  م؛یبهتر بگو ایجا دور شدم؛  از آن

 ف یتا هر کجا که امکانش بود، از او دور شوم. پس از تعر  خواست یم  دلم

و آن حرف    رمیخود را بگ  یچه شد که نتوانستم جلو  دانمیآن افسانه، نم

  د یحداقل فعالً نبا  گفتم،یم  دیاشتباه بود و نبا  دانستمیرا به او زدم. م

و قبل از    هن  ایداشت    ادیکالرا گذشته را به    دانستمی. هنوز نمگفتمیم

 شوم. کیبه او نزد توانستمیسؤال، نم  نیانستن جواب اد
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م  به بودم.  شده  کالفه  حرفم،  خ  دانستم یخاطر  و    یلیاکنون  متعجب 

شا و  خشمگ  دیسردرگم  دست  نیهم  باز  دمیکش  میموها   ان یم  ی بود.   .

 چشمانم رد شدند.   یاش از جلو  یانوسیو اق  با یچشمان ز

خود را    ی جلو  توانستمیمچطور    کرد،یها نگاهم مکه با آن چشم  یزمان

ز  یحت  رم؟یبگ چشمان  گول  من  هم،  لحظه  و    شیبایهمان  خوردم  را 

خود متوجه شوم، آن   کهنینتوانستم دهانم را بسته نگه دارم. بدون ا

 باز شود!  موقعیکه ب ی حرف را زدم و امان از دهان

زم  دمیکش  یهوف به  را  ورم  شلعه  مشت  شد    دمیکوب  نیو  موجب  که 

 که مشت زدم، بسوزند.  ییهاچمن 

نبودم. او    مانی! نه پش مان؟یپش  ایکالفه تر بودم، اما    یگریهر موقع د  از

ام    ی مانیبود که عاشقش بودم و گفتن احساساتم به او باعث پش  یدختر

 شود!  توانست یآخر نم شد،ینم

خ  من زمان  در  را  حرف  آن  هم  یبد  یلیفقط  م   یزمان  ن؛یزدم  نه  ن  که 

که    ی. زمانشناخت یشدن به او را داشتم، و نه او مرا م   کینزد  یآمادگ

. او  میبود  بهیهم غر  یحال برا  نی هم و درع  یآشنا  یاز هرکس  شتریب

 دور از من بود.   یلیحال خ نیمقابل چشمانم اما در ع

مهمان    یآن لحظه، لبخند  یادآوریچرخاندم. با    میموها  انیدستم را م  باز

 ام یزندگ  یلحظه   نیباتریو ز  نیترنی ریش  میبگو  توانمیشد. م  میهال*ب 

عم لبخندم  پا  ترقی بود.  را  سرم  درحال  نییشد.  و  که   یانداختم 
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. چرا حس اضطراب و خجالت دمیصورتم کش   یدستم را رو  دم،یخندیم

 داشتم؟! 

 .دمیدادم و باز خند هیدرخت پشت سرم تک یرا به تنه سرم

  ن یدختر باشد. او اول کیبه  یحت ا یام به کلر؛ جمله عاشقانه  نیلاو دیشا

 من بود چون.  یدختر زندگ نیو آخر

  زدمیم  شیکه کلر صدا  ییهاها افتادم. زمانگذشته   ادیگفتن کلر، باز    با

  دانمی. نمدمیکش  م یموها  ان ی م  یبار سوم دست  ی. برا شد یم  ی و او عصبان

خنده نمچرا  بند  شاآمدیام  عصبان  دی.  تصور    ی اکنون  از  باشد.  شده 

 ام گرفته بود. هم خنده کردیکه اکنون حس م یخشم

ام بند آمد. بهتر بود زودتر از مارک و  خنده  دم،یکه کش  یق ینفس عم  با

بعد مقصد  سمت  به  نم  یکالرا  تنها  نه  کنم.  حرکت    خواستمیراهمان 

که زدم،    یخجالت حرف  ر یهنوز از ز  ز یبلکه خود ن  ند،ی اکنون کالرا مرا بب 

 بودم.  امدهیدرن

 سرم گذاشتم.  یبلند شدم و کاله شنلم را رو نیزم یرو از

 هم داشت؟  ییزهایچ نیچن  گفتندیکه م یعاشق ی تجربه  نیاول پس

 کردم و به راهم ادامه دادم.  یاخنده تک

 )کالرکسون( 

 و گفت:   دیکش یق ینفس عم لئونارد
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چ  - کن  شتر یب  یهر  فراهم  م  یثروت  تر  تشنه  آخرش    شنیبراشون، 

 تو خونشونه. ستا، ی! دست خودشونم ننیهم

هم قفل کرده بودم و همراه او  را پشت کمرم در  میهاکه دست  یدرحال

حرفش تکان دادم. داشت از مردم    دییدر تأ  یسر  زدم،یدر باغچه قدم م

م  نشیسرزم ب  یمردم   کرد؛یگله  امکانات  خواستار  در    ی شتریکه 

 بودند. شانیزندگ

 . شنیکه گدا م  نن یبی. ثروت نمدهی که ننوش  شهیم  یز یچ  یآدم تشنه  -

 . دیکش یآه

 . طورهنیهم -

بود، قدم   نیکه در اطراف مرک  ایرولیبه اطراف انداختم. در باغ ن  ینگاه

پشت سر ما    زی. چند نفر از محافظان قصر و محافظان لئونارد ن میزدیم

  ی موجود در جا  ی( هاقیباغ را دوست داشتم. تارَم )آالچ  نی. اآمدندیم

  خاطر که در اطراف قرار داشتند و به    یرنگ  یبزرگ آب  ی هاباغ و گل  ی جا

  ی بودند، جلوه  یملقب به گل وحش  شان، یخاردار بودن ساقه و گلبرگ ها

 . دادندیمکان م نیبه ا ییبایز

 لئونارد، توجهم را جلب کرد.  یکالفه و عصب یصدا

ا  یکار  هیمن    ابیبه مشاورهام بگم در غ  دیبا  -   ی درخواست ها  ن یبا 

 مردم بکنن. 

 را به سمت او چرخاندم. سرم
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 . طیشرا ی سر هیها رو قبول کنن، اما با از درخواست  ی میبگو ن -

 . کنمیکار رو م  نیهم -

داخلش    ی هامبل  ی و رو  میتارم رفت  نیترکینگفتم. به سمت نزد  یزیچ

مبلمینشست به  مجهز  ها  تارم  داخل  به    یآب  ی سلطنت  یها.  بود.  رنگ 

لذا    م،یاختصاص داده بود  یسلطنت  ی هاباغ را به خانواده  نیدستور من، ا

اشراف    می فراهم ساخت  شی برا  یامکان  نیچن  مجوز ورود  فقط  اکنون  و 

 .شدیم ه زادگان داد

 . دیاش کشبه چانه یدست  لئونارد

 نه؟  ست،ین یهنوز از کالرا خبر -

عم  دنیشن   با نفس  خبر دمی کش  ی قیحرفش،  هنوز  معنا  ی.  به    ی نبود. 

شده بودند. تمام محافظان من و لئونارد در جست و    دیکلمه ناپد  یواقع

  دایپ   یسرنخ  چیاما ه   گشتند،یاطراف را م  یهان یسرزم  یآنان، تمام  یجو

 . کردندینم

  هیبر عل  یکار  یاشل  کهنی. فکر ادمیترسیم  زهایچ  یل یاز خ  م؛د یترسیم

را درمورد من   ییزهای. آن پسر چکرد یمن انجام دهد، مرا وحشت زده م 

 . دانست یهم نم ایسوف یکه حت انددیم

آورد، قاتل روحم شده    اد ی کالرا گذشته را به    کهنیفکر ا  گر،ید  یی سو  از

کنم،    دا یشود، پ   رید  کهنیتا کالرا را قبل از ا  کردمیتالش م   ی لیبود. خ

بار اول که از دست من فرار کرد، به    ی. اشلتوانستمینم  شد؛یاما نم
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.  نگذاشت از خود به جا    ی رفت که اصالً اثر  ی شد و جور  دیطور کامل ناپد

وقت نتوانم    چیه  گر یبکند و د  یکار  ن یچن   ز ینگران بودم که نکند اکنون ن

 کالرا را برگردانم. 

 و به لئونارد نگاه کردم. دمیدر دل کش یآه

 . ست ی ن یخبر چینه، ه -

 را احساس کرد.  میادرون صد غم

 . میکن یم داشیاوه مرد! نگران نباش، پ  -

ها  یقدردان  لبخند لطف  خاطر  به  زدم.  او  بود،    ییبه  کرده  حقم  در  که 

 سپاسگزارش بودم.

 ممنون لئو.  -

 دخترم رو داره.   یها! جا شهیکالرا عروس من حساب م  یناسالمت -

نگفتم و نگاه قدر دانم را به او دوختم. بودن لئونارد در کنارم    یزیچ

 بود.  یلطف بزرگ یلیخ

 *** 

 )کالرا( 

خورش  با گرفتن  رس  دیقرار  فرا  ظهر  سرمان،  باال  طبق    دیدرست  ما  و 

 . میحرکت کرد ی به سمت مقصد بعد س،یکر یبرنامه 
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پرنده را به سمت مقصد    کیو ما  می ها نشسته بوداز آن پرنده  ی کی  یرو

با دست دکردیم  ت یهدا پارچه  ی سع  گرمی.  ما  یاداشتم  که  به   کیرا 

  ی مسبب خنده  دم،یکه کش  ی. هوفشدیدستم بسته بود، باز کنم اما نم 

 شد. کیما

باز کردن اون    یبرا  دی! هنوز داردیریناپذ  یپرنسس، شما واقعاً خستگ  -

 .دی کن یپارچه تالش م

  م یخودتون رو تسل  د؟یفرار کن   دیکنینم  ی، شما سعاگه شما رو بدزدن  -

 د؟ یکن یم

 که دشمن نبا...  ی اما زمان کنم،یاگه طرف دشمن باشه، چرا فرار م -

که زدم، باعث شد حرفش ناتمام بماند. دستم را به    یصدادار  پوزخند

 سمت او گرفتم. 

 .دیحرف از دشمن نبودن نزن گهیشما د -

 نیمسخره تر از ا  یزینگاه کردم. اگر چ  گرید  یرا گفتم و به سمت  نیا

 . ستندیدشمن ن کردندیبود که ادعا م نیبود، آن هم ا یدزد

که عالمت    س،ی. آن از کر کشاندیکه همه جا مرا به زور م   ک؛یاز ما  نیا

چه مرگش بود. بعد   دانستمیکرده بود و نم  جادیدر ذهنم ا  یسؤال بزرگ

ن  نیا   ی برنگشت. حت  گریف به من، رفت و داز زدن آن حر   زیرفتنش 

مجرم فرار کرد و    کیمنظور نبوده! او مانند    یآن حرفش ب  دادینشان م

 را که مرتکب شده بود، با فرارش به گردن گرفت. یجرم
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  م یبرا  دیبودند که با  ییزهایچ  یسر  ک ی.  زدمیحرف م  سیبا کر  د یحتماً با

 . دادیم حیتوض

که آرام و زالل    یا. رودخانهمیشدیرودخانه رد م  کی   یاز رو   میداشت

مردم دورش جمع شده    ی اکه عده  دمیدیباال م  نیداشت و از ا  انیجر

 : دمیپرس ،کردمیطور که به آنان نگاه مبودند. همان

 اد؟یبا ما نم سیکر -

 . جلوتر از ما راه افتاده. ادیچرا م -

 نگفتم. یزیچ

دل آسمان، آن هم در وسط ظهر و با وجود آفتاب  . پرواز در  دمیکش  یآه

 سوزاننده درون آسمان، واقعاً کالفه کننده بود. 

 *** 

  کیما  دمید  ی. وقتمیبرد و فرود آمد  نییپرنده را پا  کیبعد، ما  یمدت

بروم تا مبادا    نیی مجبور شدم همراه او پا  زیبپرد، خود ن   نییپا  خواست یم

 . فتمیب نیزم یرو

کوچک    ینهادم و به اطرافم نگاه کردم. چادرها  یخاک  نیزم  ی را رو  م یپاها

از چادر مشغول کار   رونیب  ی. مردمانشدیم  دهیدر اطراف د  یو کرم رنگ

  ییهابودند. زنان و مردان و بچه  یو خوش گذران  گریصحبت با همد  ای

 . رفتندیطرف و آن طرف م  نیدر اطراف ا

 انداختم. کیبه ما ینگاه
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 است؟! کج جانیا -

 . میمونیم جانیبه دهکده ماورُ د رما. چند روز ا میاومد -

ابروانم شکل گرفت. چند روز؟! چند    یرو   ی حرفش، اخم  نیا  دن یشن   با

نگه   ر یمرا اس  گریمگر قصد داشتند چقدر د  ماندم؟یم   جانیا  دیروز با

 م؟ یکن  یسپر  جانیچند روز را ا میدارند، که بخواه

بازگردانند؟! خسته شده بودم از    نیقصد داشتند مرا به مرک  ی ک  واقعاً

 . تیوضع نیا

. نگاهم به اطراف بود. با رد شدن  می به سمت چادرها رفت  کیدنبال ما  به

 پوست بودند.   اهیشان س. همه ماندندیبه ما م  رهیمردم، آنان خ  نیما از ب

به خاطر دست   دیشا  کردند؛یبه خاطر چه بود که به ما نگاه م  دانستمینم

ما  یبسته دست  به  ز  کیمن  ب  رایباشد؛  آن   شترینگاهشان  سمت  به 

  یا دهیاما فا  ،کی ما  ی کارها  نیحرص خوردم بابت ا  گریپارچه بود. بار د

 فرار تقال کنم.  ینداشت اکنون بخواهم برا

اطراف کوچک بودند و با فاصله از هم قرار داشتند. در عجب    یچادرها

ا نم کردندیم  یچادرها زندگ  نیبودم که چطور درون  که درون    شودی! 

 کرد! یچادر زندگ

  باتریدهکده را ز  ن یا  ی که نما  شدند،یم  ده یدر اطراف د  ی اوهیم  درختان

  اه،یس  ،یآب  یهابه رنگ   یاناشناخته  یها وهیم  شان؛یرو   وهی. مکردندیم
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نم   ،یصورت را  نوعشان  بودند.  ا  دانستم یزرد  از  در    هاوهیم  نیچون 

 .دیی رویجا نموجود نداشت و آن نیمرک

دور    ی هان یدرمورد سرزم  زیچ  چی . متوجه شدم هدمیدر دل کش  یآه

 آزارم داد.  یموضوع کم  نی! ادانستم یدست نم

م  طورنیهم نگاه  اطراف  به  داشتم  ما  کردم،یکه  دنبال  مرا   کیبه  که 

 . رفتمیم د،یکشیم

زن   کیما سمت  بزرگتر  اهیس  یبه  مقابل  که  در   نیپوست  موجود  چادر 

که   د،یبه رنگ سف یبلند و بدون پف راهنیبود، رفت. پ  ستادهیدهکده ا

تن زن    ی بود، رو  نیقرار داشت و بدون آست  شیهاشانه  یرو   ییبندها

  ی هیال  کیپارچه داشت و    یدرون  هیال  کی  راهنشی. پ کرد یم  یینماخود

ده شده بود. دستانش را مقابل شکمش در هم قفل  یکش  شیرو  یتور

از قبل چشم به راهمان بوده.    ییگو  کرد،یبه ما نگاه م  یکرده بود و جور

 .داد یم نتیلبانش را ز ی ن ی لبخند دلنش

موها  یکمرنگ   یصورت  رژ رنگ  وقت  یبه  بود.  زده  زن    یبلندش،  آن  به 

 زد و گفت:  یلبخند کیرسیدیم، ما

 خوشحالم. دنت ی بانو رُکسانا! از د -

طن   یصدا گوشم  در  محترمش،  و  خوشحال  لحن  با  رکسانا    ن ینازک 

 انداخت.

 .کیماست، جناب ما یبرا یخوشحال نیا -
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به من اشاره کرد   د،یمن د  یکه نگاه رکسانا را رو  کیمن نگاه کرد. ما  به

 کرد.  یو مرا به او معرف

 . کننیم  یچند روز همراه  نیپرنسس کالرا هستن. ما رو در ا  شون،یا  -

را باال داده بودم، با نگاه    م یابرو  یتا   کیکه    یرا چرخاندم و درحال  سرم

خ او  به  همراه   رهیطلبکارم  همراهکنم؟یم  یشدن.  را  آنان  من    ی ! 

مرا به رکسانا    دنیدزد  قت یکه معلوم بود نخواسته حق  نطور ی! اکنم؟یم

لبم شد.    یاز ذهنم عبور کرد که موجب لبخند رو  یکند. فکر خوب   انیب

  ا ی اند؟ و آزار داده انددهیمرا دزد  گفتم یاگر اکنون به آنان م شدیچه م

که    یدروغ  حتملی اند؟  ام دور کردهمرا کتک زده و از خانواده  میبگو  یحت

 فرار کنم.  توانستم یو من م شدیه بود برمال مگفت کیما

 افکارم را از هم گسست.  یرکسانا رشته یصدا

 پرنسس!  هیاوه!  -

بلند    م یمقابلم تعظ  در کرد که دستم را به سمتش دراز کردم و او را 

 . دمیپاش شیبه رو ی کردم. لبخند

 . ست ی ن میبه تعظ ازین -

و   چرخاندیم  کیمن و ما  انیکه نگاهش را م  یزد. درحال  یلبخند  رکسانا

م تکان  حرفش  مطابق  هم  را  دلنواز  داد، یدستانش  و  لحن صادق    ی با 

 گفت:
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 یبود. به هرچ  میشما خواه  زبانیبمونید، ما م   دیتا هرچند روز که بخوا  -

 . کنندی. مردممون حتماً براتون فراهم م دیبه ما بگ د،یداشت ازین

  دادیحال محترم بود و نشان م  نی که درع  کیو قدردان ما  یمیصم  لحن

برا م  یچقدر  احترام  گوشم    گذاشت یرکسانا  در  بود،  قائل  ارزش  و 

 .دیچیپ 

 ممنونم بانو.  -

 زد. چند لحظه بعد گفت:  یلبخند کیروبه ما رکسانا

 کنم.  یی شما رو به سمت چادرتون راهنما دیاجازه بد -

 میشدیچادرها رد م  نی. از بمیتکان داد و همراه رکسانا رفت  یسر  کیما

  ایمن، چون گو  ی برا   داد؛یم  حیتوض  میشان براو رکسانا درمورد دهکده

 . دانستیرا از قبل م هانیا کیما

که در    شهیم  دای پ   یفعالن. کمتر کس  یلیپرنسس، در طول روز همه خ  -

  یدگیشکار و رس  ی طول روز داخل چادرش بمونه. مردم من معموالً برا

 اطراف و...  یهابه درخت 

به من   یحرف  یآرام   یکه سرش را به سمت من خم کرد و با صدا  کیما

 رکسانا را بشنوم.  یحرف ها یگفت، نگذاشت ادامه 

 ه شیرهبر دهکده ماور درما حساب م  ییجورا  هیمردم من، چون    گهیم  -

 .زننیو همه بانو رکسانا صداش م

 رکسانا دادم.  ینگفتم و باز توجهم را به حرف ها یزیچ
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هم    ییصدا  نیترکوچک  یو حت   کنهینم   یت یکس فعال  چ یاما در شب، ه  -

مردم به   ی. معموالً بعد غروب افتاب همهدیدهکده بشنو  یتو  نیتونینم

 .شهیبرقرار م یو اصطالحاً خاموش رنیداخل چادرهاشون م

و    ستادی. رکسانا مقابل چادر امیاز چادرها رفت  یکیدنبالش به سمت    به

 به آن اشاره کرد. 

 سیمرتب و فراهمه. کر  زیهم از چادر شما. داخلش همه چ  نیو اما ا  -

 رو روبه راه کرد.  زیخودش همه چ د،یچون قبل از شما رس

که همچنان متعجب بودم    یچادر شد. و مناز ما وارد    شیرا گفت و پ  نیا

که    یکوچک  نی. آخر داخل چادر به ا کنندیم  یداخل چادر زندگ  کهنیاز ا

 توجهم را جلب کرد.  کیما ی کرد. صدا یزندگ شدینم

 داخل.  میبر -

همانند او وارد شدم.    زیرا گفت و خم شد تا وارد چادر شود. من ن  نیا

 . میهر سه نفرمان جا شو می بودم داخل چادر بتوان دواریام

افکارم را نقض کرد.   یچادر، تمام  یداخل  ینما  دنیشدن به چادر و د  وارد

تصوراتم    یداخل چادر، همه  یانداخت. نما   نیزم  یآنان را مچاله کرد و رو

 چادرها را بر هم زد.  نیاز ا

ندم. داخل  متعجب، در اطراف چشم چرخا  یگرد شده و نگاه  ی چشمان  با

 قدر که بزرگ بود! ! آنشدیدهکده م نینصف ا یچادر به اندازه
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  یلیباز خ  جان یکنم، ا   سهیرا با اتاق خودم در قصر مقا  جانیاگر ا  البته

چادر نبود، رسماً    جانیا  ،یچادر معمول  کیبا    اسیاما در ق  آمد،یکوچک م

 کلبه بود.  کی

با هربار قدم نهادن  یچوب  نیزم   ی، به خاطر برخورد پاشنهداخل چادر، 

و نازک درون چادر بودند، که   ی. دو ستون چوب دادیصدا م   میبوت ها

تقس  طیمح دو بخش  به  را  . بخش سمت راست سه  کردندیم   م یداخل 

چوب چپ، شامل صندل  ی تخت  بخش سمت  و  داشت    ی برا  یی هایوجود 

 .شدیو لوازم آشپزخانه م خوردن غذا  یبرا  یزینشستن و م

چادرها    نیدر رابطه با ا  ی ادیز  ی هابه رکسانا نگاه کردم. سؤال  رتیح  با

سؤالم    نیاز او بپرسم. اول  خواستمیدرون ذهنم شکل گرفته بوند، که م

. درست بود  دمی شاهدخت پرس  کی  یبرا  یارا با لحن محترم و برازنده

و    کیما  یمردمش در کارها  اما رکسانا و   بردم،یکه در اسارت به سر م

 کنم.  ینبودند که بخواهم با آنان بد رفتار لیدخ سیرک

 شن؟ینم  سیچادرها خ نیبانو رکسانا، موقع بارون ا -

 پاسخم را داد:   کرد،یکه به چادر اشاره م یزد. درحال ی لبخند رکسانا

ساخته شدن   یا  یقو   یلیخ  باتیچادرها از ترک  نیا  یپرنسس، پارچه   -

توسط اجداد ساحرانمون، روشون کار    م یقد  یهاکه در زمان  یو طلسم

 .شهیکردنشون م س یگذاشته شده، مانع عبور بارون ازشون و خ
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تعجب و شگفت زده شدن در لحن   نیچشمانم از تعجب گرد شدند. ا باز

 مشخص بود.  زین میصدا

ا  -  ی ساحر  چیه  گهی! چون امروزه داده یز  یلیچادرها خ  نیپس قدمت 

 وجود نداره! 

 تکان داد.  یلبخندزنان سر رکسانا

 . طورهنیهم -

دور    یهان یدرمورد سرزم  زیچ  چیه  کهنیتأسف خوردم بابت ا  گرید  بار

 ! دانستم یدست نم

 رکسانا مرا از فکر خارج کرد.  یصدا

د  - برم  گهیمن  خودم  چادر  مگردمیبه  مجدد  چ  گم،ی.    از ین  یزیهر 

 .دیمن رو مطلع کن  دیداشت

به سمت خروج  نیا  رکسانا و  با صدا  یرا گفت  که    ک، یما  یچادر رفت 

 دوباره به سمت ما برگشت. 

 .دمشیاطراف ند نیا د؟یدار سی از کر یبانو، خبر  -

با چندتا از مردم دهکده به سمت جنگل رفتن. همه از    س یاوه! کر  -

باهاش    خواستن  ن یهم  ی خوشحال شدن، برا  ی لیخ  سیمجدد کر  دارید

 وقت بگذرونن. 

 .دیخند سپس
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 هم نصفه دهکده رو جمع کرد با خودش برد!  سیکر -

  ل ی که در ذهنم تشک  ی سؤال  یهارا گفت و رفت. باز هم عالمت   نیا  او

تلنبار شده بودند،    یاذهنم که در گوشه   پاسخیو به سؤاالت ب  شدندیم

  داریگنگ بودند. مردم از د  میاز جمالت حرفش برا  ی . بعضوستندیپ یم

خوشحال شدند؟ خواستند با او وقت بگذرانند؟ من فکر   سیمجدد کر

را هم    سیکه کراما مثل این  شناخت،یرا م  کیفقط ما  سانا رک  کردمیم

 ! شناختندیرا م سیو نه تنها رکسانا، بلکه کل دهکده کر شناخت یم

منتظر برگشتن    دیشد. با ی تداع می باز آن حرفش برا  س،یکر ی ادآوری با

 بمانم و سپس با او حرف بزنم. سیکر

 بلندش حرصم داد.  یدور مچ دستم را باز کرد. صدا  یپارچه کیما

 .دیخب پرنسس، راحت باش -

اش بودم!  مهمان خانه   ایراحت باش، گو  گفت یجور م  هیزدم.    یپوزخند

ز  درا  شیفقط رو  خواستیبود که دلت م  ی تخت نشستم. تخت نرم  یرو

ایبکش به  گرچه  داشتم؛ همه  یهاتخت   جورنی .  عادت    یهاتخت   ینرم 

 بودند. گونهنیقصر ا

 گفتم: کینگاه کردن به ما بدون

 . ی دستم رو ببند یفعالً قصد فرار ندارم که بخوا -
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کردن را    یو فرار کردن و لجباز  می ایکنار ب  با آنان  خواستمیفعالً م  ؛یآر

به فرار   س،یکنار بگذارم. قصد نداشتم تا قبل از صحبت کردن با کر

 جواب سؤاالتم را بدهد. خواستمیفکر کنم. م

 نظرتون رو عوض کرد؟  یچرا؟ چ -

 نگاه کردم. کیما به

 سؤال به خودم مربوط باشه. نیجواب ا کنمیفکر م -

نشسته   شیوکه من ر یتخت مقابل تخت یرو  ز ینگفت و او ن یزیچ کیما

 . دیبودم، دراز کش

 هستش.  یتر از اسب سوارآه، خسته شدم. پرواز کردن خسته کننده  -

ز  دستانش صدا  ریرا  گذاشت.  م  یسرش  نشان  اش  که    دادیخسته 

مشغول    شبی. دآمدیخوابم م  ز ی. من نخواستیدلش استراحت کردن م

و نشد که درست    میبود  ینوتاریش  یهاحرکت از واالنس به سمت دشت 

 . میبخواب

اولم، صحبت    ت ی . من که فعالً اولودم یدراز کش  کیتخت، پشت به ما  یرو

کر م  سیبا  پس  بود،  این  توانستمیشده  و  اکنون  کنم  استراحت  جا 

مرا   نرمش  تخت  م  اد یبخوابم.  قصر  در  خودم  فکر  انداخت یتخت  با   .

  ی هم قرار دادم. طول  ی را رو  میهااکنون در اتاق خود هستم، پلک  کهنیا

  یشدم؛ جهان  اهایاز رو  یگرم شدند و من وارد جهان  شمانمکه چ  دینکش

 درون ذهن خودم که تنها و تنها متعلق به خودم بود. 
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  شیزانوها  ینشسته و سرش را رو  یدرخت  ریکه ز  یپسرک   یرو  نگاهم

  ای گو  د،یمال  ی مدام دستانش را به هم م  گذاشته بود، قفل شد. پسرک 

 سردش بود. 

رو  یزن را  آمد و دستش  پسرک    ی سر پسر گذاشت. صدا  یبه سمت 

 انداخت.  نیسوت و کور اطراف طن  طیمهربان و ناراحتش در مح

 . می پسرم، پاشو بر -

 پسر قلبم را لرزاند. فیلرزان و ضع  یصدا

 . همه رفتن.ششی که من بخوام برم پ  ست ین  یشک یمامان، ه -

 پسر را در آغوش گرفت.  زن

 جام.من این زمینه عز -

او را   ی گاه بود که توانستم چهرهاز آغوش مادرش جدا شد و آن پسرک

دهانم گذاشتم.    ی. دستم را ناخودآگاه روشناختمی. آن چهره را منم یبب 

 باور بود! رقابل یغ می آن چهره برا دنید

 گفت: کرد،یم هیکه گر ی درحال پسر

 . یستی من ن شی . تو پ یستین جانینه، تو ا -

به سمت    یشد. چند لحظه بعد، دختر کوچک  دیحرفش، مادرش ناپد  نیا  با

 زد:  ادیچهار سالش بود. دختر فر دانستمیکه م ی. دختر دیپسرک دو

 . امی بذار منم باهات ب ،یاشل ،یاشل -
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درحال  شیهاگونه  یرو   یهااشک  یاشل و  کرد  پاک  دخترک   یرا  به  که 

 چشم دوخته بود، گفت:

 کلر، مراقب خودت باش.  -

 بود که در ذهنم اکو شد. یزیچ نیآخر شیو تنها نیغمگ ی صدا و

 شدم. دارینفس زنان از خواب ب نفس

م  تمام تند  تند  باز  بود. قلبم  کرده  را رودیتپیبدنم ع*ر*ق    ی. دستم 

 تا آرام شوم.  دمیکش قیقلبم گذاشتم. چند نفس عم

از احساس و    یجمع  ریز  کردمیبودند. حس م  ختهیبه هم ر  احساساتم

 .دم یکش میبه موها ی افکار درحال خفه شدن بودم. دست 

پ   یاش. زنچهارده ساله  زده یبود؛ در حالت س  یپسر اشل  آن   ششی که 

  ن یچن   دیآن دختر هم من بودم. چرا با  تیآمد، مادرش آرورا و در نها

 . یکابوس  نیچن  م،یبهتر بگو  ای  دم؟یدیم یخواب

کردم.    زانیرا از تخت آو  می تخت نشستم و پاها  یو لبه  دم یکش  یهوف

آن فکر    یبه معنا  توانستمیبود که نم  ب یعج  یبود. قدر  یب یخواب عج

که    ستین  ی شکی ه"که گفت    دیچرخیم  ی کنم. ذهنم حول و هوش اشل

 "کلر، مراقب خودت باش؟"لحظه آخر که گفت  ای. "ششیبخوام برم پ

م  سرم ب  انیرا  قلبم  باز  گرفتم.  .  یاشل  یبرا  کردیم  یتاب یدستانم 

  ی حرف ها  ادیرا فراموش کنم. به   یشدنم موجب شده بود اشل دهیدزد
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  یکس   گریاز قصر، د  ی افتادم. گفته بود بعد از فرار اشل  مسیآن شب ج

 کند.  دایاز او پ  ی کس نتوانست رد چی. گفته بود هدیاو را ند

  ا یدن  نیا  یدر کجا  دانستمیشده بودم که نم  ی دلواپس کس  قدرنیا  چرا

 یحت  دمش؟یکه تا به حال، ند  کردمیفکر م  یقرار داشت؟ چرا به کس

 از او نداشتم. یانشانه چیمرده! ه ایاکنون زنده بود  دانستمینم

 رم را بلند کردم. و س   دمیکش یهوف

م  ی حس  اما من  به  قلبم  اعماق  حس  گفت یدر  بود.  زنده  واقعاً    یاو  که 

 . زدیآن حرف را م ی و اساس هیبر چه پا دانستمینم

چ  دانستمینم م  یزی چه  وادارم  وجودم  اشل  کردیدر  بگردم.   یدنبال 

 قدر دوستم داشت.را که آن یی کنم؛ او دای او را پ  خواستمیم

 کردم: زمزمه

 ؟ یکشینفس م  یدار ا یدن یآخه؟ کجا ییکجا ،یاشل -

تخت بلند شدم.    یدادم و از رو  رونیرا ب  امنهیحبس شده در س  نفس

بود. بدون سر و صدا،    دهیو خواب  دهیتخت خود دراز کش  یهنوز رو  کیما

 رفتم.  رونیاز چادر ب

که اواسط ظهر    د یفهم  شدیآسمان، مدر    دیتابش و مکان خورش  ی رو  از

د د  دمیبود.  با  آمد.  به سمتم  رکسانا  مهمان    دنیکه  را  لبخندش  من، 

 گفت:  یا  ی میلبانش کرد و با لحن گرم و صم

 بزنم.  یبه شما سر ام یب خواستم یپرنسس کالرا، منم م -
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انداختم. دوباره به رکسانا نگاه   یاجمال  یو به داخل چادر نگاه  برگشتم

 کردم.

 شدم.  داریمنم االن ب ده،یکه خواب کیما -

 هم هنوز برنگشته.  سیآه، کر -

 به خود گرفت.  یمتفکر و کنجکاو حالت 

کسا  - خبر  ییگرچه  اما  برگشتن،  بودن،  رفته  باهاش  خودش    یکه  از 

 . ست ین

  ی زیکه چ  ایدوخت؛ گو  نیو چند لحظه نگاهش را به زم  دیکش  قیعم  ینفس

برا بار  راندن آن    رونی ب  ی فکرش را ا**ش**غ**ا**ل کرده باشد. چند 

 . ست یفکر از ذهنش پلک زد و سپس مرا نگر

 م؟ یقدم بزن کمیاطراف دهکده  هینظرتون چ -

 . هیفکر خوب -

  دن ی. مردم با دمیرا گفتم و با هم به قدم زدن در دهکده پرداخت  نیا

م سالم  او  به  رکسا  کردندیرکسانا  مو  را  جوابشان  متقابالً  .  داد ینا 

  ی بود و طور  نی داشت. دلنش  یخوب  یلیخ  یشان واقعاً آب و هوادهکده

بسته    ی خود را در جاها  یی هوا  نی با وجود چن   خواست یبود که دلت نم

کن  عمی حبس  نفس  ا   دمیکش  یقی.  ر  یهوا  نیو  وارد  را   میهاهیخوب 

 کردم.
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به    م،یشدیبود، رد م  اهیس  شانوهی که م  ی از کنار درختان  م یداشت  ی وقت

 :دمیاشاره کردم و از رکسانا پرس هاوهیم

 ه؟ یچ  هاوهیم نیاسم ا -

 نگاه کرد. هاوهیم به

  ی آشپز  یبرا  شتری دارن و ب  ین یری. طعم ش واین  ی هاوهی م  میگیبهشون م  -

 هم قابل خوردن هستن.  ی نطوریاما هم شن،یاستفاده م

ن  ستادن یا  با ها مشغول  درخت   ریکه ز  ی. دخترستادمیا  زیرکسانا، من 

 بود را صدا زد.  وهی م یآورجمع 

 بهمون؟  یرو بد هاوهیاز اون م یکی شهیم ونا، یف -

درون سبدش    ی هاوهی از م  ی کیتکان داد و به سمت ما آمد.    یسر  دختر

به آن زدم. طعم   یگرفتم و گازرا از دستش  وهیرا به سمت ما گرفت. م

 آن، گفتم:  دنی. پس از جودیچیفوراً در دهانم پ نشیریش

 ست. خوشمزه -

نگرانش    یبه سمت او آمد. چهره  ی که مرد  دیبگو  یزیخواست چ  رکسانا

 مضطربش، رکسانا را نگران و مرا کنجکاو کرد.  ی و صدا

 ن؟یا یچند لحظه همراه من ب شهیبانو، م -

 نگاه کرد. ونا یتکان داد و به ف یسر رکسانا

 کن. ی کالرا رو فعالً تو همراه ونا، یف -
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ف  ی سر  ونایف قدم    ونای تکان داد و رکسانا همراه آن مرد رفت. همراه 

داشت که    یفراوان  ینشاط و انرژ  شی زد. صدا  یقیلبخند عم  ونای. فمیزد

  یو پر نشاط   یدختر پر انرژ  زین  ی فکر کنم در حالت عاد   شدیموجب م

 ود. ب

 ؟ یراجع به دهکده ماور درما بدون  یخوایم یچ گهیخب، د -

 خودش اشاره کرد و ادامه داد:  به

 . جامنیبه تمام سؤاالتت ا ییپاسخگو  یمن برا -

 بپرسم.   یزد و منتظر به من نگاه کرد تا بلکه سؤال  یپس حرفش لبخند  در

 خب...  -

  ی . همهدمیدیممردم    ی همه  یچهره  یاطراف نگاه کردم. لبخند را رو   به

در اطراف مشغول کار   ایو    فروختندیم  یو اجناس  کردندیکه کار م  یکسان

م  یگرید لبخند  باور  زدندیبودند،  داشتم.  را دوست  زدن  لبخند  من   .

 تر بود.  یقو  یگرید  زیکه درون لبخند نهفته بود، از هر چ  یداشتم قدرت

 نگاه کردم. ونایف به

 قشنگه. یل یدهکده شما خ -

  ی موضوع  کیگرفتم از او درمورد    مینگفت. چند لحظه بعد، تصم  یزیچ

 خواهد داد.  یبدانم چه جواب خواستمیسؤال بپرسم. م

 ونا؟ یف -
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 بله؟ -

 ؟ یشناسیرو م سیتو کر -

شد. چشمانش    جادیدر چشمانش ا  یفیحرفم، درخشش خف  نیا  دن یشن   با

خاص  شوق  و  م  دا یپ   یشور  وضوح  به  و  که    میبگو  توانستم یکردند 

 حرفم تکان داد.   دیی. سرش را در تادندیخندیچشمانش مانند لبانش م

 .شناسنیدهکده همه م یرو تو  سی. کرشناسمیالبته که م -

و من    زد یم  ادیدرونم را فر  یرا باال دادم. نگاهم کنجکاو  م یابرو  ی تا  کی

چه    سیرمگر ک  کهنیا  ل یاز قب   یسؤاالت ذهنم شده بودم. سؤاالت  ریدرگ

 معروف بود؟! مگر او که بود؟  قدرنی داشت که ا یس مَت

 ن؟یشناسیرو چند وقته م سیکر -

 اش گذاشت. چانه   ریتفکر ز یدستش را به نشانه ونایف

به ما کمک    یلیاومد به دهکده ما. خ  شیسه سال پ   سی آم، خب... کر  -

 موندن. جانیا یچند ماه هی ک،ی کرد و به همراه ما

 چند سالشه؟  سیکر یدون یم -

 نگاهم کرد.  ونایف

  ستیب  شهی؛ پس االن مو شش سالش بود  ست یب  شی خب، سه سال پ   -

 و نه. 
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دل  یعن ی به  بود؟!  بزرگتر  من  از  رو  یاپارچه  لینه سال  صورتش    یکه 

  ی لیو سنش را حدس بزنم. خ  نم ینتوانسته بودم صورتش را بب  بست، یم

مرموز   قدرن یونه بود. آخر چرا ااش چگچهره   کهن یکنجکاو بودم راجع به ا

 بود؟ 

که هنوز در دستم بود،    وا ین  ی وهی به م  ی موضوع شدم و گاز  نیا  الیخیب

 زدم.

دختر    ی لیخ  ونای . فم ینشست  ییو در جا  میقدم زد  ونای را همراه ف  یمدت

صحبت به    یموضوع برا  یکل  شدیبود. پر حرف بودنش موجب م  یخوب

 .دیخندیبود و مدام م ی. پر انرژدیایوجود ب

  ز یچادر خود شد و نزد پدر و مادرش رفت، من ن  یاز غروب، او راه  بعد

مدت    یبه خاطر راه رفتن طوالن  میرفتم. پاها   رفتم،یم   دیکه با  یبه چادر

م ن  کردندیدرد  خود  گرسنگ  زیو  چکردمیم  یاحساس  صبح  از    یزی. 

 نخورده بودم. 

د  وارد با  شدم،  که  کش  ی روکه    س یکر  دنیچادر  دراز  بود،    دهیتخت 

 فیآقا بودم و او باألخره تشر  نیچشمانم گرد شدند. من از صبح منتظر ا

صبح   کهنیمجدداً سر باز کرد. به خاطر ا  تمیفرما شده بود. حس عصبان

بودم    یشده بود، از دستش حرص   ب ی آن حرف را زده و سپس تا کنون غ

 . خواستمیم حیض و از او تو



 
 

www.cafewriters.xyz Page 451 

باال  به و  رفتم  ا  سمتش  سرش  ستادمیسرش  پشت  را  دستانش   .

را   صورتش  پارچه  آن  با  هنوز  بود.  بسته  را  چشمانش  و  گذاشته 

 . پوشاندیم

که به    یدرحال  خواستم ی. منمی پارچه را بب   پشت آن  ی چهره  خواستمیم

م نگاه  توض  کنم،یصورتش  او  ها  حیاز  حرف  و  بخواهم.    شی کارها  را 

راه   مهیدستم را دراز کردم تا پارچه را کنار بکشم، که مچ دستم را در ن

 لبم را به دندان گرفتم.  یگرفت. گوشه

 لحظه مضطرب شدم. چشمانش را باز کرد و به من چشم دوخت.  کی

 ! ؟یکنیکار م یچ -

درحال  دستم و  کردم  آزاد  سردش  دستان  حصار  از  دست    یرا  با  که 

 ت مذکورم را گرفته بودم، گفتم: مچ دس گرم،ید

 . میحرف بزن دیبا -

 را باال داد.  شی ابرو یتا کی

 درمورد؟  -

 . یکه صبح زد یحرف -

به خاطر چه،   دانستمیحرفم، احساس کردم ناراحت شد. نم  نیزدن ا  با

ناراحت د  یکالفگ  فیحس خف  کی  نیو همچن   یاما  .  دمیرا در چشمانش 

که داشت به سمت  یو درحال دیکش اهشیس یبه موها یبلند شد. دست

 گفت:  رفت،یچادر م یخروج
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 شو.  الشیخیب -

شدم. با عجله به سمتش رفتم و    یعصبان   شیاز پ   شی حرفش ب  نیا  با

نسبتاً    یداده و خشمم در صدا  نت یرا ز  م ی. اخم ابروهاستادم یمقابلش ا

 بود.  صیبلندم به وضوح قابل تشخ

م  - من    یا یتو صبح  م   ،یزنیم  یحرف  هیبه  فرار  وقت  یکن یبعدش    ی و 

حرف   الشیخیب  یگیم  ،یگردیبرم زد  یشو؟  بشه    ی زیچ  ،یکه  که  نبود 

 شدا! الشیخیراحت ب

م  در حرف  که  مدت  پا  زدم،یتمام  را  سرش  با    نییاو  و  بود  انداخته 

  داد یکالفه اش نشان م  ی. صدادادیمشت شده، به من گوش م  یدستان

 . شود یم ت یموضوع اذ نیکه از حرف زدن در مورد ا

 افتاد. حاال که گذشته، بذار بگذره.  یاتفاق هیصبح  -

چون    گذره؛یوقت نم  چی؛ وگرنه هگذشته فقط اسمش گذشته است   -

 . کنهیدنبالت م  شهیخاطراتش هم  یچه نخوا  یچه بخوا

رد. حالت  گرد شده نگاهم ک یحرفم سرش را باال آورد و با چشمان نیا با

  ال یخی. بدانستمیرا نم  شیمتعجب شده، اما چرا  دادیچشمانش نشان م

 : از قبل گفتم تریاو شدم و جد

 .شنومیخب حاال، م -

  حاتشیتوض  دنی تا به او نشان دهم منتظر شن   ستادمیا  نهیبه س  دست 

 . داد یدر مورد حرفش م دیکه با ی حاتیبودم؛ توض
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  ن یا  افتنیبه چادر، مانع ادامه    کیمنتظرش بودم که ورود ما  طورنیهم

 موضوع شد. 

بلندش    یبه داخل آمد و با صدا  داد،یکه حرصم م  ی با آن لبخند  کیما

 :گفت 

 . می مواد الزم رو از بانو رکسانا گرفتم تا شام بپز س،یکر -

چرخ  هر سمتش  به  کرد  میدیدو  نگاهش  دستش    کی.  میو  در  سبد 

انداخته و    نییغذا پختن. سرش را پا   ی برا   یداشت و درون سبد مواد 

 د،یسرش را باال آورد و ما را د  یوقت  رایوارد چادر شده بود! ز  طورنیهم

  شیبه موها  یما جا خورده بود، دست   دنیاز د  دادیکه نشان م  یبا حالت

 .دیکش

 ! دیینجایعه پرنسس! شما ا -

تخت نشستم    یدادم و به سمت تخت رفتم. رو   رونیرا با حرص ب   نفسم

در هم    امنهیرا مقابل س  میهاانداختم. دست   گرمید  ی پا  یرا رو   میو پا

 در هوا.  م یقفل کردم و شروع کردن به تکان داد پا

 نگفت.  یزیانداخت و چ سیبه کر ینگاه کیما

پختن    نیشام پختند و ح  گریکدیبا کمک    سیو کر  کیما  کهنیاز ا  پس

. به خاطر شام، تشکر  میهم، مدام با هم پچ پچ کردند، شام خوردشام  

  شیرفتم و رو  هایاز صندل  یکیاز آن دو کردم و به سمت    یا  یلب   ریز

 بودم.  می کردن با موها ینشستم. مشغول باز
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  کرد یو مرا وادار م   شدیم  دهیبود که ذهنم به سمتشان کش  زهایچ  یلیخ

فکر کنم؛ چون    ی زیبه چ  خواستمی. نم خواستم یبه آنان فکر کنم، اما نم

  ده یو دزد  کیما  گرید  ی از طرف  س،یطرف کر  کیخسته شده بودم. از  

 کهنیفکر ا  ییپدرم اکنون در چه حال بود، از سو  کهنیشدنم و فکر ا

 ی که درمورد اشل  یفکر خواب  گرید  یبمانم و از سو   جانی ا  دیبا  گری چقدر د

 .کردندیام مخسته هانیا  یبودم؛ همه دهید

ب   یادیز   پاسخیب  سؤاالت از  بودم   پاسخیدر ذهنم داشتم و من متنفر 

ا از  بودم  متنفر  سؤاالتم.  افکار  نی ماندن  و  چون    یاحساسات  که 

 از درون به جانم افتاده بودند.  ،یاانه یمور

دن  کردمیم  یباز  میموها  با در  دن   ی ایو  بودم؛  غرق  باعث    ییایخود  که 

  ی ول  دانستمی. نمرندیچشمانم رنگ غم به خود بگ  گاه،یگاه و ب  شدیم

به من    یتر  نیبا نگاه غمگ   زیاو ن  رایغم شد؛ ز  نیمتوجه ا  سیکر  دیشا

نگاهش    عیسر  ی لیشده بود. سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. خ  رهیخ

  ره یخ یهافکر کرد متوجه نگاه نگاه کرد. گرید ییرا از من گرفت و به جا

 شده بودم.  ی اش نشدم، ول

  ا یو خالصه که از دن  خواندیوسط نشسته بود و کتاب م  نیکه ا  ی کیما  و

 پرت بود! 

نگاه کردم.    سوختند،یکه در اطراف م  یی و به شمع ها  دم یدر دل کش  یآه

ز هم  ادیتعدادشان  و  د  ن یبود  قابل  چادر  داخل  بود  شده    دن یموجب 
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  ن یاما هم  کردند،یرا بر فضا حاکم م  یرنگ  یباشد. هرچند نور زرد و نارنج

 بود.  با یز زینور ن

که   ییسکوت گوش دادم؛ صدا  یلحظه چشمانم را بستم و به صدا   چند

 بود.  یگرید یقیتر از هر موس نیدلنش میهم اکنون برا

مان را از آن  خود کرد. چشمانم  جه همهچادر، تو  رونی رکسانا از ب  یصدا

 چادر نگاه کردم.  یرا باز کردم و به خروج

 داخل؟  امیب  تونمیم -

و    م یبلند شد  ی داشت. همگ  ی ن یدلنش   یمهربان   شهیمانند هم   شیصدا

 . میستادیا

 بانو رکسانا.  دییبفرما -

مجوز ورود رکسانا را صادر کرد و رکسانا با کنار زدن    س،یحرف کر  نیا

رنگش را بافته و از پشت    یصورت  یچادر، به داخل آمد. موها   یهاهپارچ

را که در تمام طول روز به   دشیسف  راهنیکرده بود. پ   زانیگوشش آو

عوض    ،یپررنگ اما به همان مدل تکرار  یآب  راهنیپ   کیتن داشت، با  

 کرده بود. 

  لشیتحو  یلبخند  زیکرد. من ن   میبرا  یمیبه سمت من برگشت و تعظ  ابتدا

 دادم. 

 برگشت.  کی به سمت ما سپس

 . کیسالم ما -
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سالم  یلبخند  زین  کیما و  زد  لبخندش  جواب  نها  یدر  در  به    ت،یداد. 

گو  سیکر کرد.  ن   اینگاه  اول  بود.    سیکر  دن ید  ی برا  زیاز همان  آمده 

 دستانش را در هم قفل کرد. 

 و مزاحمتون نشده باشم.  ومدهیبد موقع ن دوارمیام -

 داشت.   یخاص یشرمندگ شیصدا

 جواب داد:  سیکر

 نه اصالً.  -

 به خود گرفت.  یایرکسانا حالت جد یصدا

کر  - م  دنید  یبرا  سیراستش،  اومدم،  بهت    یامیپ   خواستمیتو  رو 

 برسونم.

درونم گفت که درست حدس زده بودم و    ییحرفش، ندا  نیا  دنیشن   با

  ی ادیز تیاهم سی کر ونا،یف یکار داشت. باألخره، طبق گفته  سیاو با کر

ا  نیا  یبرا و من هنوز هم  کامل    ن یدهکده داشت!  به طور  را  موضوع 

 و درک نکرده بودم.  دانستمینم

 مرا از عالم افکارم خارج کرد.  سیکنجکاو کر یصدا

 ؟ یامیچه پ  -
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ف  - بق  ونای خب...  ا  یه یو  خاطر  به  خواستن  سال بعد    کهنیدخترا  سه 

به خاطر هم  یبرگشت بگن؛  آمد  د رما، بهت خوش  ماورُ  به    نیبه    هیهم 

 گردش دعوتت کردن.

شده بود و انتظار    ره یبه رکسانا خ  ی مدت با کنجکاو  نی که در تمام ا  کیما

زد. رکسانا هم    ی با اتمام حرف رکسانا، قهقهه ا  د،یکشیرا م  یحرف مهم

 .دیاش را کنترل کند و خندنتوانست خنده گرید  ک،یما یبا قهقهه  

پارچه  سیکر  به آن  خاطر  به  کردم.  صورتش    یرو  یمسخره  ینگاه 

بب   توانستمینم را  صورتش  نشان    نم،ی حالت  چشمانش  درون  نگاه  اما 

 متعجب شده بود.  زیکه او ن دادیم

 ی چه حس  ایبکنم    یچه فکر  دانستمیخودم، کامالً شوکه شده بودم. نم  من

 باشم. داشته

ب  دانستمینم این  شتریچرا  بود،    نیب  زین  ونایکه فبه خاطر  آن دختران 

که از او در مورد    ی . پس درخشش درون چشمانش، زمانخوردمیحرص م

عاشق   ای بود؟!    سیکر  ی بود که کشته مرده  نیا  یبرا  دم،یپرس  سیکر

 ! س؟یکر ی چشم ابرو

چه داشت   گریپسر جز دردسر د  نی . مگر ادمییرا به هم سا  میهادندان

برا دختران  وقت  شیکه  از  بکنند؟  و ضعف  زندگ  ی غش  وارد  من    یکه 

 !نی، همشده گرمید  یدر کنار دردسرها یشده، دردسر
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تنها    کی به خودم آمدم و آن موقع  سؤال پررنگ درون ذهنم    کیآن 

 کردم؟ یفکر م زهایچ نیمن چرا داشتم به ا کهنیکرد؛ ا ییخودنما

 داشت؟  یمن چه! مگر به من ربطبه  آخر

 در ذهنم روبه رو شدم.  یپر رنگ "نداشت " با

 خب، نظرت چیه؟ -

 و در جواب رکسانا گفت:   دیکش یق ینفس عم سیکر

 مجبورم دعوتشون رو رد کنم.  -

  یرکسانا شکل گرفت. سع  یدر لحن صدا  یا  یمصنوع   یو دلخور  تعجب 

 کند.  ت ی را اذ سیلحن صدا کر نیبا ا کردیم

 بابا. الیخیب ؟ی! چرا مجبورسیعه کر -

نبود. آن رکسانا    دم،یمحترم و آرام که امروز صبح د  یاز آن رکسانا   یاثر

  س یداده بود که حال در مقابلمان داشت کر  گریشخص د  کیرا به    شیجا

و    ونایداشت طرف ف  یو سع  آورد،یدرم  یباز  طنت یو ش  دادی را حرص م

بگ  هیبق بعردیرا  گرچه  ها  سیکر  دانستمی م  دی.  حرف  رکسانا    یبابت 

 شود!  ت یاذ ای ردحرص بخو

 گوشم شد.  یسمفون سیکر یصدا

 قبول کنم و... خوامیآخه رکسانا، نم -

 . دیحرفش را بگو یو نگذاشت ادامه دیپر سیوسط حرف کر رکسانا
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و گفتن   دنیچیزنبور پ  نیدور سرم ع  یاز بعد غروب آفتاب ه  ن،یبب   -

  ی االنش هم جلو  نیهم  ان، یخودشون م  ی نش  ی کنم. راض  تیراض  امیکه ب

 چادر منتظرن.

بود    ی پررو باز  یلیخ  کردم یزدند. چرا احساس م   رونی از حدقه ب  چشمانم

 قدر ن یکه بود که ا  سیچادر منتظر باشند؟ حاال مگر کر  یو جلو  ندیایکه ب

!  افتاده بودند؟  س یکر  یبه پا  قدرنی! اصالً چرا اننش؟ی اصرار داشتند بب 

 دستانم را مشت کردم. 

زم   گرید  کیما پخش  خنده  شدت  زور   نیاز  به  هم  رکسانا  بود.  شده 

و سردرگم به رکسانا    جیهمچنان گ  س،یو کر  داشت یاش را نگه مخنده

 . کردینگاه م

 بانو، آخه من...  -

و سه   ونایو عامل ورود ف  سیحرف کر  یگفتن رکسانا، مانع ادامه   ونایف

به همراه آن سه دختر، به داخل آمدند و   ونایبه چادر شد. ف  گریدختر د

کر سمت  همه  س یبه  پرفتند.  پف  ی ها  راهنی شان  بدون  و  که    ی بلند 

پوش  نیآست مو  دهینداشتند،  و  بودند  بلند  قد  جز  همه  یبودند.  شان 

 و تا شانه بود.  اهکوت ونا،یف

  ی علومعلت نام  ل یشده بود. به دل  لیتعجبم تکم  ت یفکر کنم ظرف   گرید

م قدر  خوردمی حرص  را  دستانم  که   یو  بودم،  کرده  مشت  محکم 

مدام در    ییصدا  کی. هرچند  کردندیم  تیپوست دستم را اذ  میهاناخن 

 شو! اصالً به تو چه؟  الیخیندارد! ب یبه تو چه؟ به تو ربط گفت؛ یذهنم م
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را    میو من با تعجب اتفاقات جلو رو  شدیصدا درون ذهنم تکرار م   نیا

 . کردمیمشاهده م

بازو  یکی از  دختران  آن  ف   س یکر  یاز  و  کر  ونایگرفت  مقابل    سیکه 

 : بود، گفت  ستاده یا

ایبد   یلیخ  س،یکر  - رکسانا  بانو  رو    قدرنی!  تو حرفش  و  کرد  اصرار 

 ؟یزنیم نیزم

عم  سیکر پادیکش  یق ینفس  را  لحظه فکر   نیی. سرش  چند  و  انداخت 

اما کنجکاو بودم بدانم.    کرد،یفکر م  یبه چه موضوع  دانستمیکرد. نم

م  رهیخ  طورنیهم سعکردم ینگاهش  فکر    کردم یم  ی.  چه  به  بفهمم 

نم  کند،یم هوفتوانستمیاما  نبودم!  خوان  ذهن  که  من  دل    ی .  در 

 .دمیکش

  سی. کرکردندینگاه م   سیکنجکاو به کر  یبا نگاه  زیو آن دختران ن  ونایف

 :که بر ل*ب داشت، گفت  یسرش را باال آورد و با لبخند

 . میخوش بگذرون میخب دخترا، بر اریبس -

. من چه  دیکس نشن   چیزدم که ه  یحرفش، ناخودآگاه پوزخند آرام  نیا  با

البته... کم   یانتظار  نیا  یداشتم؟ انتظار داشتم جواب رد بدهد؟ خب 

که صبح به من زد و بعد از    یبعد از حرف  کردمیرا داشتم. فکر نمانتظار  

 دختران را قبول کند.  نیا شنهادیاش، اکنون پ  ره یخ یهاآن نگاه
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که صبح به من    یحرف  اد یبود، پس به احتمال ز  ی آدم  نی چن   سیاگر کر  اما

بود، که من داشتم بزرگش    یارزش  ی کوچک و ب  زیدر چشم او چ  ز،یزد ن

شاکردمیم حرف  دی!  حرف،  ز  یآن  دختران  به  که  و    یادیبود  بود  زده 

 نقش سالم را داشت.  شیبرا

 گرفتند و همراه او از چادر خارج شدند. سیدست کر از

خنده  کیما آنان،  رفتن  از  درحالپس  و  کرد  قطع  را  هنوز    یاش  که 

 سانا رفت. لبش داشت؛ به سمت رک یرا رو  فشیخف یهاخنده

 دخترا ول کن نبودنا!  -

 برگشت.  اشیو سپس به حالت جد دیخند رکسانا

 .جانی دخترا بودن که من رو کشوندن ا نیبرم. ا گهیمن د -

 باشه. -

ما، از چادر خارج شد.   یبه هر دو  ی گفتن   ریبا خداحافظ و شب بخ  رکسانا

 چادر رفتم.  یبه سمت خروج زیبالفاصله بعد از او، من ن

 قدم بزنم.  کمی رمیم -

.  دیای فرار کنم و دنبالم ب  خواهمیگفتم تا فکر نکند م   کیرا به ما  نیا

برا باد   یواکنش   یبدون منتظر ماندن  از چادر خارج شدم.  او،  از جانب 

را    می. با دستم موهاخت یریصورتم م  یبلوندم را رو  یو موها  دیوزیم

  ز یو خود ن  رفتمیدر دهکده راه م  عیبلند و سر  یها. با گامزدمیکنار م
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  خواستم یدور شوم؛ م   خواستمیکجا بروم. فقط م  خواهمیم  دانستمینم

 دور شوم.  کیو هم از ما سیهم از کر

خانواده  من و  پدرم  دلتنگ  بودم؛  کردلتنگ  آن حرف  از صبح    س،یام. 

ر  یتمام هم  به  را  دستش    ختهیافکارم  از  بود.  کرده  سردرگم  مرا  و 

کردم به خود بفهمانم    ی م و خشمم را فروکش کردم. سعشد  نیخشمگ

 پشت آن حرفش نبوده.  ی خاص لیدل

چرخ زدم تا بلکه شب شود؛ تا بلکه   یدهکده ل*ع*ن*ت*  نیصبح در ا  از

ا  یبودند، سع  دهیمرا دزد  ی تمام شود. از وقت  گریروز د  کی   ن یکردم 

 را تحمل کنم.  شانیکارها

ناراحت    ت یاذ به فرار شدم و  را سرکوب کردم و فقط  اما همه  شدم؛ 

 . دمیشیکردن اند

  س؛ یو کر  کردیرفتار م  ی عاد  یلیخ  ک ینبود! ما  الشانیخ  ن یها عآن  یول

 . شدیم یخود به دنبال چهار دختر راه  یخوش گذران یبرا سیکر

 زدم.  یپوزخند

ع  اصالً ادعا  الشانیخ  نیچرا  نبودند؟  من  مگر دشمن    کردندیم   باشد؟ 

ادعا    ها یلیادعا کردن! خ  ست؟ ین  شی اما مگر اسمش رو  ستند،یدشمن ن

! ادعا کردن  نیهم   کنندیاما فقط ادعا م ستند،ین  زهایچ   یلیکه خ  کنندیم

 دادن و دروغ گفتن بود.  ب ی فر گریهم نوع د
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به    خود تکاز درخت   ی کیرا  تنه اش  به  و  تمام    هیها رساندم  با  دادم. 

که از صبح افکارم    ییمتنفر شده بودم. متنفر بودم از او  سیوجود از کر

 بود.  ختهیرا به هم ر

شت.  با سالم دادن ندا  یمثل او مطمئناً فرق   یکس  یکه صبح زد، برا  یحرف

هر روز آن حرف را   زیو مطمئنم او ن  میدهیسالم م  گرانیما هر روز به د

دم که حرفش را بزرگ کردم؛ من بودم که . من بوگفت یبه صد دختر م

  مخواست  حیو توض  هیام کردم؛ من بودم که از او توج  یذهن  یاو را مشغله

 از افکار درون ذهنم خاموش شوند.  یتا بلکه بخش

.  شدیزود زود جلو عقب م  امنهیعلت س  نیو به ا  زدمیتند نفس م  تند

شب دوخته بودم.  داده و نگاهم را به آسمان    هیآن درخت تک  یبه تنه 

تار جا  خ  یکیتار  نیبود؛ هم  کیهمه  حق  یلیپوشش  کارها    قت یاز  و  ها 

درونش نهفته بود    یی سکوت صداها  ن ی. همه جا سکوت بود؛ همشدیم

ه نم  چیکه  گوش  کن داد یکس  گوش  اگر  هم   یفهم یم   ،ی.  سکوت  که 

هزاران حرف ناگفته و هزاران حرف پوشانده شده،    یدارد؛ صدا   ییصدا

 است.  سکوت پنهان شده  ی هادر پشت پرده

  ی به رصدخانه  ن یدر مرک  ی . گاهدی به سمت ماه و ستارگان چرخ  نگاهم

زدم. دلم    ی. لبخندکردمیجا ستارگان را تماشا مو از آن  رفتمیقصر م

 قصر تنگ شده بود.  یبرا

 *** 
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ما  صبح بعد،  چ  کی روز  قبول  هر  من  بخورم،  صبحانه  کرد  اصرار  قدر 

  امدن یو کنار ن  ی گرفتم باز به روال لجباز  می تصم  شب،ینکردم. بعد از د

  ی عاد قدرنینتواند ا کیکنم که ما  یقصد داشتم کار  دفعهنیبرگردم. ا

 و خونسرد رفتار کند.

بزنم و اگر بتوانم    ی گرفتم در دهکده چرخ  می ظهر بود که تصم  کینزد

 :دیپرس کیهم فرار کنم. هنگام خروجم از چادر، ما

 کجا؟ -

 گفتم:  ی تند و زننده ا  یبرگشتن به سمت او، با صدا  بدون

 به خودم مربوطه. -

  ی نتوانست حرف  یاز چادر خارج شدم، که حت  عیسر  یرا گفتم و قدر  نیا

قدم با  هوا  عیسر  ی هابزند.  رفتم.  ابرها  ی ابر  یراه  آسمان    اه ی س  یو 

بارش باران کارم را سخت   دوارمی باران در راه بود. ام  دادندینشان م

 نکند و مانع فرارم نشود. 

فرار    خواهمیفکر کند م  خواستمیچادرها پنهان کردم. نم   ان یرا م  خود

 .فتدیدنبالم ب خواستمیکنم و مانعم شود. نم

رم تا چه حد  افکا  دانستم ی. نمکردمیچادرها حرکت م  نیاز ب  طورنیهم

آ  حیصح بود    کیما  ای بودند و  نم   ی نه، ول  ا ی دنبالم    سک یر  خواستمیباز 

خسته شده بودم.   گریکردم فرار کنم و نتوانستم. د  ی کنم. چند بار سع

بااین برا  ن یآخر  دیبار  و    یتالشم  بودم  مصمم  باشد.    ی حس  کیفرار 
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م  ی ا  ی حس قو   کی.  شودیم  ی امروز فرارم حتم  گفت یم   گفت یبه من 

 . شومیخالص م سیو کر کی امروز از دست ما

  جان ینبود. قلبم با ه  کیاز چادرها رفتم و به راه نگاه کردم. ما  یکی  پشت 

 ن یو مضطرب بودم. دستانم را مشت کردم. مردم داشتند به ا  دیکوبیم

م سمت  آن  و  زندگ  رفتندیسمت  سپر  شان یعاد  یو  .  کردندیم  یرا 

  اش یآزاد  ان،یم  نینفر، در ا  کیو خبر نداشتند    دندزیشان لبخند مهمه

 بار اسارت خسته شده. رینفر که ز کیگرفته شده.  ستشاز د

 افکارم شدم.   نیا  الیخیدادم و ب   رونیرا ب  امنهیحبس شده در س  نفس

از دهکده خارج   خواستم یکنم. م ی از راه را سپر یوقتش بود اندک حال

در خارج از دهکده نگه داشته   کیکه ما  ی اشوم و با استفاده از پرنده

نداشتم که بخواهم به خاطرش فرار را در   یلیدل  گری بود، فرار کنم. د

 دوم قرار دهم.  ت یاولو

 شد یحل م  زیبود خود را به پرنده برسانم؛ پس از آن همه چ  یکاف  فقط

 .رندیمرا بگ توانستندینم گریو د

ام نشست.  شانه   یاز عقب رو   یقدم به جلو بردارم که دست  کی  خواستم

حبس شد و    امنهیلحظه قلبم سرشار از اضطراب شد. نفس در س  کی

 باشد! سیکر ای کیکه نکند ما دمیترسیکرد. م ست یذهنم ا
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بزنم که همان دست مقابل دهانم قرار گرفت و    غیترس، خواستم ج  از

شت،  دهانم قرار دا  یدختر رو  کیدست    دمید  ی زدنم شد. وقت  غیمانع ج

 مواجه شدم. ونایسرم را برگرداندم. با ف ی با کنجکاو

قضیه  پس  ن  گر ید  شب،ید   یاز  او  نم   ز یاز  دآمدیخوشم  با    دنشی. 

 . رم یبگو اخم کردنم را  حالت چهره رییتغ ینتوانستم جلو

.  ستادیزد و دستش را از مقابل دهانم برداشت. مقابلم ا  ی لبخند  ونا یف

 شب یو خوشحال بود؛ هر چند بعد از د  یباز مهربان و پر انرژ  شیصدا

  ی را هم دوست نداشتم. دست خودم نبود، ول  شیلحن صدا  نیا  گرید

 بود. افتهی ر ییاز او تغ تم یذهن  یبه نوع

 خوشحال شدم.   دنت یکالرا، از د -

 . طورنیمنم هم  -

 از حس بود.   یعار میاو، لحن صدا برخالف

 م؟ یقدم بزن کمی یخوایم -

. اگر با  دیبه ذهنم رس  یابتدا خواستم مخالفت کنم، اما سپس فکر  در

هم مشکوک    ندی اگر مرا بب   یحت  کیگاه ما دهکده بروم، آن  ی تا ورود  ونایف

نم  شودینم   ی برا  یبه عنوان سپر  ونایز فا  توانستمی. م شودیو مانعم 

 . رفتمیقدم زدنش را پذ شنهاد ی پ  نیخود استفاده کنم. بنابرا

 .شهیخوب م  یلیآره، خ -
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سر صحبت را    ونا ی . فمیمردم کرد  انیحرفم، شروع به قدن زدن م  نیا  با

 آغاز کرد. 

پرس  - رکسانا  بانو  روزدمیاز  چند  که  گفتش  بهم  خدییجانیا  ی .   یلی. 

 خوشحال شدم. 

  ی بود. سع  سی اش به خاطر کر  یخوشحال  نیا  گفت یدرونم م  ییصدا  کی

 کردم با او در صحبت کردن همراه شوم.

 . میهست یآره، چند روز -

.  گشتمیام برمبه خانه  رفتم؛یجا ممن نبودم؛ من امروز از این  هرچند

 . دیچیدر گوشم پ  ونای ف یصدا

 د؟یبه دهکده ما اومد شد که یرفت بپرسم. چ ادم یمن کالً  -

  دانستم ینداشتم. نم  شیبرا  یجواب  چیسؤالش که ه  نیمن ماندم و ا  و

بگو بگومیچه  ما  سیکر  می.  دزد  کیو  ا  انددهیمرا  تا  اجبار  به    جا نیو 

بهانه  یابهانه  ا یاند؟  کشانده   اورم؟ ی ب  توانستمیم  ی اجور کنم؟ آخر چه 

رکسانا بپرسد،   یحت  ای   سیو کر  کیسؤال را از ما  نیا   میبگو  خواستمیم

ز  ونا،یف  یزده  جانیه  یکه صدا از  مرا  تعجبم شد و  پاسخ   ریباعث  بار 

 دادن به سوال قبلش، خالص کرد.

 ! سیکر -

کر  با کردم.  نگاهش  بود؟!  س؟ یتعجب  آورده  زبان  بر  را  او  اسم  چرا   !

چشمانم را    شد؟یزده م  جانیه  قدرنینبود! اصالً چرا ا  جانیکه ا  سیکر



 
 

www.cafewriters.xyz Page 468 

ف  یکالفگ  یاز رو اشاره  ونایدر حدقه چرخاندم.  به  انگشت  را   ک یاش 

 سمت گرفت و نگاهم کرد. 

 اونجاست.  ن،یبب  -

جا  سرم به سمت  م  ییرا  اشاره  آر  کرد،یکه  بود.    سیکر  ؛یچرخاندم. 

  شیزانو  ی نشسته بود. دستش را از آرنج رو  یدرخت  ریخودش بود. ز

بود و شنلش    ن ییرا دراز کرده بود. سرش پا  گرشید   یقراره داده و پا

صورتش بود. کم کم داشتم فکر   ی؛ اما همان پارچه رورا بر تن نداشت 

  ی ! اخمپوشاند؟یدر همه جا و از همه کس صورتش را م   ندکه نک  کردمیم

 ابروانم نشست.  یرو

 ؟ یدیرو د سیو صورت کرت ونا، یف -

 . دمیآره، د -

گرفتم و به او نگاه کردم. چشمانم گرد شده    سیتعجب چشم از کر  با

اش را  . چطور شده که او چهرهستمینگریاو را م  یبودند و من با ناباور

 صورتش بود؟!   یکه مدام آن پارچه رو یزمان ده؟ید

 . پوشونهیکه همش صورتش رو م  سیآخه کر -

 کرد.  یا تک خنده ونایف

ا  شهیهم  - نمست ین  یطورنیکه  رو    دونمی.  صورتش  االن  چرا 

 .کرد یکار رو نم  نیاما قبالً ا پوشونه،یم
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 نی! و اپوشاندیداشت که اکنون صورتش را م یلینگفتم. پس دل یزیچ

نم  لیدل مربوط  من  ربط  زیچ  چیه  گری. دشدیبه  من  به  آنان    یدرمورد 

 برگردم. نیبه مرک خواستمینداشت. من فقط م 

 نه؟ ،یدیرو ند سیفکر کنم تو صورت کر -

 نگاه کرد.  سیجا به کر  نیاز هم ونایتکان دادم. ف ینف  یبه نشانه یسر

 خوشگل و جذابه!  یلیخ -

بود، پس را    طورنیپسر خوشگل و جذاب بود؟ اگر ا  ن یکردم. ا  نگاهش

 پوشاند؟یاش را مچهره

 ادامه داد:  ونایف

 با استعداده.  یلیخ اد،یز دستش برمهم ا یهر کار -

 سیکه از کر  یزمان   ش،یدرون صدا  اقیو اشت  ونایف  یزده   جانیه  لحن

  قدرنیچرا ا  دانستمیباعث شد کالفه تر از قبل شوم. نم  کرد،یم  فیتعر

تنها    س یبود. کر  سی کر  یکشته مرده بود، مانند    یپسر معمول  ک یهم 

 و جوابش را دادم:   دمیکش یپسرها. هوف  گرید

 . ی دختر باز یبا استعداده، مخصوصاً تو  یلیآره، خ -

خودم شدم.    یرو   وناینگاه ف  ین یحرفم، متوجه سنگ  نی لحظه پس از ا  چند

  ی نگاه کردم. نگاه مات و مبهوتش رو   ونایگرفتم و به ف  سیچشم از کر

  م یهانگاهش. شانه  ن یشده بودم از ا  جیمن ثابت مانده بود. من هم که گ

 : را باال انداختم و گفتم
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 ه؟یچ -

با چهره  ریزد ز  بالفاصه به او نگاه کردم و منتظر ماندم    یپکر   یخنده. 

 انی. مدیخندیشکمش گذاشته و م یاش تمام شود. دستش را روخنده

 گفت: دهیبر  دهیبر ش،یهاخنده

 ؟ یو... و دخت... دختر باز   سیک... کر _

خ  اشخنده بعد،  لحظه  چند  گرفت.  لحن ندهشدت  با  کرد.  تمام  را  اش 

 ادامه داد: یتریجد

 ! ه؟یآدم ن یچن  س یکر یکن یکالرا، چرا فکر م  -

نم  نیا  از انتظار  میچه بگو  دانستم یواکنشش جا خورده بودم.  . او در 

  ستادهیمقابلش ا یاشده بود و من فقط چون مجسمه رهیجواب، به من خ

 :پته گفتمکه داد، دور از تصورم بود. تته  یبودم. واکنش 

 . شب یبه خاطر د... د دی خب... شا... شا -

 ج ی که کامالً گ  دادینشان م  میلبم را به دندان گرفتم. لحن صدا  یگوشه 

  م یبازو  یدستش را رو   کیزد و    یلبخند مهربان   ونایام. فو متعجب شده

 گذاشت.

د  - ما  زد  ی تو   ی دور  هیفقط    شب یخب  بب نی هم  م یدهکده  اغلب    نی. 

 خب... .  یآره، ول  اد،یخوششون م سیدهکده از کر نیا یدخترها
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و متعجب مرا که   جیدادن بود، نگاه گ  ح یمشغول توض  ت یچه با جد  ونا یف

گرفت حرفش را به طور    می کرد. چند لحظه نگاهم کرد و تصم  یمکث  د،ید

 کند.  انیب یگرید

  ی و ناج  جذابه، خوشگله، قدرتمند و نترسه  س یکر  ،یدون یخب آخه م  -

مثل   دختر  هیپسر  هیقهرمان!    هیماست؛  هر  داشته    ی که  رو  آرزوش 

 باشه.

  دانست یم  سیدرمورد کر  ییزهای چ  ونایرا باال دادم. ف   میابرو  یتا  کی

نم من  شادانستم یکه  طر  دی.  بخش  ونا یف   ق یاز  به  از سؤاالت    یبتوانم 

 درون ذهنم پاسخ دهم. 

 ه؟یبودن چ یمنظورت از ناج ونا، یف -

رو  ونایف از  ماس  یلبخندش  گرفت.  دیلبش  خود  به  غم  رنگ  نگاهش   .

درون    ینبود. غم دردناک  یکه قرار بود بزند، حرف خوب  یحرف  دمیفهم

  دهیخوشحالش را شن   ی که فقط صدا   یمن  ی و برا  شدیدیده م   ونا یف   یصدا

 بود.  بیبودم، عج

پ   - پادشاهمون حمله شد.    نیبه سرزم  ش، یسه سال  ما توسط دشمن 

  نمون یمردم سرزم  طورنیخانوادش رو، هم  ی پادشاهمون و همه  ها اون

  م یدهکده هستن، خودمون رو تسل  نیکه در ا  ییکسا  یعن یرو کشتن. ما؛  

ها از کشتن ما منصرف  التماس و خواهش، اون  یکل  یجهی. در نتمیکرد

 قبول کردن. ی شدن و در عوض ما رو به بردگ
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ناراحت    شیحرف ها  دنی. از شن کردمیاحساس م   شی درون صدا  یبغض

  ی گذشته   نیدهکده و مردمش چن   نیا  کردمیشده بودم. اصالً فکر نم

وجود    یبردگ  هان ی سرزم  یداشته باشند. متأسفانه هنوز در برخ  یدردناک

. خدا را شکر  شدندیرسم و رسوم م  نیا  یاز مردم قربان  یلیداشت و خ

 . مینداشت یرسم نیچن  نیکردم که در مرک

درمورد او زود    دیتا بغضش فروکش شود. شا  دیکش  ی قیفس عمن  ونا یف

شا بودم!  کرده  فکر  دینبا  دیقضاوت  او  به  راجع  شناختش،   یبدون 

روکردمیم را  دستم  گرمشانه  ی.  لبخند  و  گذاشتم  رو  یاش   شیبه 

 ترقیگرفت. لبخندش عم  یالبخند من جان دوباره  دنی از د  ای. گودمیپاش

 کرد.  دایباز شور و شوق پ  شیشد و صدا

 نگاه کرد. سیرا چرخاند و به کر سرش

مبارزه کرد و ما رو از اونجا    نمون،یسرزم   دیبا پادشاه ظالم و جد  سیکر  -

جا آورد.  عمر اسارت نجات داد و به این   هیو    ینجات داد. ما رو از بردگ

  ی زندگ  م ی. اون کمک کرد که تونستمیدهکده رو ساخت  نیبه کمکش ما ا

. بدون اون ما  م یکن   دا یرو پ   یو آرامش و خوشبخت  می داشته باش  یوبخ

 . مینبود تیوضع نی جا و در ااالن این

پا  سیکر  به همچنان  سرش  کردم.  موها  نیینگاه  و    ی رو   شیبود 

کرده بودند؟    دایمردم نجات پ   نیبودند. به کمک او ا   ختهیر  اشیشان یپ 

  ی مردم، با آن پادشاه مبارزه کرد بود؟ مگر چه کس  نینجات ا  یبرا   یعن ی

 بود؟! 
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  نی. به خاطر همشناختند یمردم دهکده او را م  یهمه  نیبه خاطر هم   پس

راست    ونایقائل بودند. ف  سیبه کر  ی ادیارزش ز  هیبود که رکسانا و بق 

و قهرمان را داشت.    ی ناج  کیدهکده نقش    ن یافراد ا  ی او برا  گفت؛یم

افکار هنوز  باق  ی ا  یمنف  اما  ذهنم  درون  او  با  ی از  که  بود،    د یمانده 

 . کردمیفشان را مشخص میتکل

 شما و اون؟  نیشد؟ ب یچ شبیپس... د -

پاشد و به  سیمدت کوتاه هم کر  ه ی. بعد از نیهم می فقط صحبت کرد -

 ش خلوت کنه.با خود کمی خوادیجنگل رفت، گفتش که م

را و    سیزود؛ هم کر  یلی. زود قضاوت کردم، خمیچه بگو  دانستمینم

در   ی بد ت یدر موردشان، از آنان ذهن  یزیرا. بدون دانستن چ ونایهم ف

کر از  ساختم.  ف  سیذهنم  و  شدم  انداختم.    ونایمتنفر  چشمم  از  را 

داشتم. فکر فرار کامالً از ذهنم خارج شد.   یبد  یلیخ  ی مانی احساس پش

 . کردمیکر مزد ف ونا یکه ف ییداشتم به حرف ها

در دل    ینبود. آه  یاو آدم بد   دمی . فهمکردمیاشتباه م   سیمورد کر  در

نم دمیکش را رو   دانستمی.  بودم. دستم  ناراحت  قلبم گذاشتم؛    یچرا 

 دلم گرفته بود. 

از    ی خالص  یدر ازا  خواستم ینگاه کردم. م  سیرا چرخاندم و به کر  سرم

و    یحس ناراحت  نیا  خواستمیبکنم. م  شیبرا  یعذاب وجدان خود، کار

  دیکه چرا ناراحت بودم؟ شا  جاست نیام رفع شود. اما سؤال ا  یمانیپش
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ناراحت  یل*ع*ن*ت*  ی مانیپش  نیا موجب  ن   یام  آه،  شدیم  زیام   .

 ! دانمینم

 افکارم را پاره کرد.  یرشته ونای ف یصدا

 برگردم خونه. دیکالرا، من با -

 فتم: را به سمتش چرخاندم. لبخندزنان گ سرم

 باشه. -

 پس فعالً.  -

  ز یرفت. من ن  داد،یتکان م  م یطور که دستش را برارا گفت و همان  نیا

  ان یم  ونا ی نگذشت که ف  ی کردم. طول  یبا تکان دادن دستم از او خداحافظ

که داشت    دمیبرگشتم، د   سیبه سمت کر  ی پنهان شد. وقت  دیمردم از د

اش    ره یخ  یهانگاه  نیبفهمم علت ا  توانستم ی. کاش مکرد ینگاهم م  رهیخ

  یمرموز  نیکه به خاطر ا  یی مرموز بود و ل*ع*ن*ت به او  ی لی! او خبودچه  

سردرگم باعث  م  یاش  اوشدیام  به  ل*ع*ن*ت  بزرگتر  یی.    ن ی که 

 بود.  امیفعل یدغدغه

  شیبه موها  یدست  روم، یدارم به سمتش م  د ید  یسمتش رفتم. وقت  به

به   ی. حالت دستپاچه استادم یشد. مقابلش ابلند  نیزم یو از رو دیکش

 گرفتم.  ی شی بزند، که من از او پ  یخود گرفت و خواست حرف

 . نم ی جا رو بب اون  خوادیبه جنگل؟ دلم م میبر -
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به خاطر حرفم مضطرب و متعجب شد، پس    دمیکه از نگاهش د  سیکر

 از چند لحظه نگاه کردن به من و فکر کردن به حرفم، آرام گفت: 

 باشه. -

و به سمت جنگل که در    میشد که با هم از دهکده خارج شد  طورنیا 

فاصله  یانتها و  بود  رفت  یاد یز  یدهکده  نداشت،  دهکده  با  میتا   .

گوشم شدند و لبخند را   ی ملود  ییهاگنجشک یورودمان به جنگل، صدا 

 گفتم: کردم،یکه به درختان اطراف نگاه م یبر لبم آوردند. درحال

 تو چادر حوصلم سر رفته بود.  -

  خواستم یآغاز صحبت گفتم. م  یرا صرفاً برا  نینبود، اما ا  طورن یا  هرچند

خود خالص    یمانیو از دست پش  رماویدرب  شیاو را از حال و هوا  یاندک

در مورد او بدانم و    یی زهایصحبت کردن، چ  قیاز طر  کهنیشوم؛ هم ا

 . ابمیاز سؤاالت درون ذهنم را ب یجواب بخش

 شجاعانه بود.   ی لیگفت. خ یکه براشون کرد یبهم در مورد کار ونا یف -

کردم.    سرم نگاهش  و  چرخاندم  سمتش  به  باال    میابرو  یتا   کیرا  را 

 دادم. 

 ! ؟یو مردم رو نجات بد یباهاشون مبارزه کن  یچطور تونست  یول -

 .دیکش  یقینفس عم ن،یرا باال داد و در آن ح شیهاشانه سیکر

 رازه. هی -
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 !طورنیکه ا -

 الیخیب  د،یوبگ خواستینم  دم ید  ی کنجکاو بودم بدانم، اما وقت   کهنیا  با

 کنجکاو دانستن در مورد خودش بودم.  شتریشدم؛ چون ب

 ؟ یدار  یتو راز -

  دهیکش  یذهنم به سمت موضوعات   کهنیا  ی بود برا  یحرفش عامل   ن یا  و

  نم یبیگذشته را م  کهنی. به اکردمیمدت به آنان فکر نم  نیشود، که ا

ام،    یذهن   یکه نه تنها دغدغه  ی ا  یفکر کردم. اشل  یفکر کردم؛ به اشل

ن  یبلکه دغدغه  به او  زیاحساساتم  با تمام    یی شده بود.  فکر کردم که 

  ن یو ا  سی. فعالً کردمیدر دل کش  ی کنم. آه  شیدایپ  خواستمیوجود م

نه   شیها  یمرموز بچرخند،  او  هوش  و  حول  افکارم  بود  شده  موجب 

مرکیاشل به  برگشتن  محض  به  هرچند  دنبال  داشتم    میتصم  نی.  باز 

 بگردم. یاشل

 نگاه کردم.  سیزدم و به کر یلبخند

 داره.  ییرازها هی ی هر کس -

درختان   انیکه از م  یاز آسمان  ینزد. سرم را بلند کردم و به بخش  یحرف

ابر  شد،یم  دهید به هم  ینگاه کردم. آسمان هنوز  علت، هوا    نیبود و 

دلنش و  گاه  نیخنک    ک ی  یسرما  کی که    زد یم  یخنک  یبادها   ی بود. 

 .انداخت یبه جانم م  یالحظه 
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  س یبه کر  ی. با کنجکاودیآب به گوشم رس  یصدا   م،یجلوتر که رفت  یاندک

 نگاه کردم. 

 اد؟ یآب م ی چرا صدا -

 هستش.  هایکینزد نیآبشار هم هی -

 از شور و شوق برق زدند.  چشمانم

 جا. اون میبر -

 کرد.  یاخنده تک

 باشه. -

که   ی و به سمت آبشار  میدرختان رد شد  ان ی. از ممیسمت راست رفت  به

رفت  سیکر بود،  امیگفته  آبشار  کنار  ز  ستادمی.  تماشا    یی بای و  را  اش 

به    ش،یو صدا  ختیریم  یابلند، درون برکه   یاصخره ی کردم. آب از باال

 بود.  بایز ی ا یقیهر موس یاندازه

  ی شدم و دستم را درون آب فرو بردم. برخورد پوست دستم با خنک   خم

  ی روزیآوردن حرف د  اد یکه با به    ی لبم نشاند؛ لبخند  ی رو   یآب، لبخند

  ی اکنون موقع مناسب   دی. شادیلبم ماس  ی تلخ شد و کم کم از رو  س،یکر

بزرگش کنم و از    یلیخ  خواستمیحرف زدن در آن مورد باشد. نم  یبرا

کوچک را    هیتوج  ایو    حیتوض  کی  دن یاما حداقل حق شن   م،ازکاه کوه بس

  گر ید  رایحداقل ساده بدهکار بود؛ ز  حیتوض  کیبه من    سیداشتم. کر

 را تحمل کنم.  یسردرگم  نیا توانستمینم
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 طورنیکه من ا  ایحاکم شد؛    طیبر مح  ینیآن جو غمگ  کی چرا    دانستمینم

 . کردمیاحساس م

 توئه. ی هاچشم شناسم،یکه من م یگر  تنها وسوسه -

بود، نگاه    ستاده یکه پشت سرم ا   سیحرفم، برگشتم و به کر  نیپس ا  در

حرف، جاخورده و    ن یکه بابت تکرار ا  دادیکردم. حالت چشمانش نشان م

 دستپاچه شده است. 

 ؟ ی چ یعن ی -

 شدم.  ترکیشدم و چند قدم به او نزد بلند

 کردم: تکرار

 ؟ یچ یعن یحرف  نیا -

کار را تکرار کرد.    نیانداخت. باز ا  نیینزد و سرش را پا  یحرف  سیکر

ن  یبارها پا  زیقبل  را  ز  انداخت،یم   نییسرش  توض  ریاز  در    حیبار 

م رفت یم بود؟  چه  او  مشکل  خجالت    ی حیتوض  د؟یترسی.  نداشت؟ 

 ! ک؟ی کدام  د؟یکشیم

ماجرا   نیا یحرف زدم تا بفهمد چقدر رو یا  یمصمم و جد یلحن صدا با

 هستم.  یجد

 . خوامیمن جواب سؤالم رو م س،یکر -
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و    سیکر نگاه خونسرد  باال گرفت.  را  را مشت کرد و سرش  دستانش 

که مملو از احساسات    ششیبا نگاه چند لحظه پ   اسیاز حسش، در ق  یعار

 بود.  ب یبود، عج و ناشناخته ب یعج

 رم. براش ندا ی حیمن توض یول -

را گفت و برگشت و خواست برود، که از او جلوتر زدم و مقابلش    نیا

 طلبکار به او نگاه کردم.  ی. سد راهش شدم و با چهرهستادمیا

 ! ؟یپس چرا اون حرف رو زد -

 . یطورهمین -

به من پشت کرد و رفت. دوباره    طورنیرا گفت و از کنارم رد شد. هم  نیا

گذاشتن ها کفرم    جواب یکارها و ب  نیو دلخور شدم. از دست ا  نیخشمگ

گفتم.    یطورنیهم   د یبزند و سپس بگو  یدرآمده بود. او حق نداشت حرف

دندان و  کردم  مشت  را  سا  می هادستانم  هم  به  اخمدمیی را    ی رو  ی. 

همان  میابروها و  افتادم  راه  دنبالش  گرفت.  به  طشکل  عجله  با  که  ور 

 گفتم:  ییرسا یتا گمش نکنم، با صدا رفتمیدنبالش م 

تو و هم    ی راحته! هم برا  ی لیتو خ  ی رفتار کردن برا   یطور نیا  ،یدونیم  -

انگار    دیکن یرفتار م  یاما طور  ن،ید ی. هر دوتون من رو دزدکیما  یبرا

برا  یچیه برا  ی نشده.  اما  راحته،  م  یشما  نه.   چقدر سخته   یدون یمن 

چقدر سخته   یدون یداخل سرم رو خاموش کنم؟ م  یصداها   نیبخوام ا

سؤ ب   هاالاون  سؤال  جوابیرا  کنم؟  تو  ییهاول  مدام  ذهنم    یکه 
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تو گذشتن ازش    ی چرا اون حرف رو زد؟ برا  سیکر  گن؛یو م  چرخنیم

 من نه! یآسونه، اما برا

  ی حساس  یه یروح  یسرسخت بودنم، از بچگ  رغمیمن آسان نبود. عل  یبرا

که به هم    یو افکار  دیدیم  ب یآس  ی مواقع  نیکه چن   ی اهیداشتم. روح

نمخت یریم ا  سیکر  توانستم ی.  کنم.  تحمل    یجور  یل*ع*ن*ت*  نیرا 

. ناراحتم  آوردیتحمل بود و کفرم را درم  رقابلیکه واقعاً غ  کرد،یرفتار م

حت  کردیم من  ن  یو  ن  دانستمینم   زیخود  خود  چرا    دانستم ینم   ز یچرا! 

با  یی توانا چرا  اصالً  داشت!  مرا  کردن  ناراحت    د یناراحت  او  خاطر  به 

 ! خت؟یریبه هم م  طورن یبه خاطر او افکارم ا   دیچرا با شدم؟یم

نه مرا    ایگو  کرد،یرفتار م  یاو به گونه  رفتیداشت م  طورنیهم  سیکر

و بلندم    یعصبان   یزدم. صدا   یر. پوزخند صدادا شنودیو نه م  ندیبیم

 . کردیم انی ب یحال درونم را به خوب

 با توئم.  ،یه -

کر  نیا  با ا  سی حرفم،  دنبال    ستاد یناگهان  به  برگشت.  سمتم  به  و 

ن  ستادنیا من  زستادم یا  زیاو،  دوختم،  او  به  را  منتظرم  چشمان    را ی. 

م کر  یحرف  خواست یم   دادمیاحتمال  در   سیبزند.  شده  حبس  نفس 

کالفگ  نهیس با  را  اخم  رون یب  یاش  .  دمیدیم  شیابروها   یرو   یداد. 

 : دیغر شیهادندان ان یکرده بود، از م تکه دستانش را مش یدرحال

 د؟یاز دهنم پر کهنیبه حساب ا یبذار یتون یکالرا، نم -
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بود! آن التماس به خاطر چه بود؟ از    ب یعج  میبرا  شیدرون صدا   التماس

هم   یبرا   حیتوض  کیاو   بودم  خواسته  ا  ن؛یحرفش    ت یاذ  قدرنیچرا 

داشت؟ ناگهان    یایآخر چه سخت  یسخت بود؟ ول   شی برا  یعن ی!  شد؟یم

 گفتم:  ی بلند یشدم. دستانم را مشت کردم و با صدا از افکارم خارج 

 . تونم ینه نم -

چشم دوخت. چند لحظه بعد،    نینگاهش را از من گرفت و به زم  سیکر

 باز نگاهم کرد. 

 به دهکده. م یبرگرد ایب -

 و بدون نگاه کردن به او جوابش را دادم:   ستادمیا نهیبه س دست 

 . امیجا نم چیمن با تو ه -

 . یبمون جانیجا تنهات بذارم، خطرناکه ااین خوامی. نمم یبر ایکالرا، ب -

ش رفتم. در هنگام رد  زدم و به سمت  ی خشم نگاهش کردم. پوزخند  با

 شدن از کنارش، گفتم:

 . نیترخطرناک کیتو و ما -

 جلوتر از او به راه افتادم.  سپس

 )سه روز بعد( 

 (ی)اشل
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. شنلم را  دمیتخت نشسته بود، د  یچادر شدم. فقط مارک را که رو  وارد

 تخت انداختم. کالرا داخل چادر نبود.  یدرآوردم و رو

 : دمیپرس  یرا باال دادم و با کنجکاو می ابرو یتا کی

 کالرا کجاست؟  -

 رکسانا.  شیپ  -

صورتم را درآوردم.    یرو   یتکان دادم. پارچه   دنیفهم   ی به معنا  یسر

  یرو  یل*ع*ن*ت*  نیهم به نگه داشتن ا  یازین  گریحال که کالرا نبود، د

 صورتم نداشتم. 

 انداخت.  نیمارک در گوشم طن  یصدا

 . شمیتو من از دست اون پارچه خسته م یبه جا -

 تخت نشستم.  یو رو   دمیکش یهوف

 . کنمیمارک، من دارم تحمل م -

  ی که آرنج دستانش را رو  یکرد و درحال  زانیتخت آو  ی را از لبه  شیپاها

 زانوانش گذاشته بود، به سمتم خم شد.

 تحمل برو خودت رو بهش نشون بده.  ی! خب به جا بابا یا -

 . دمیکش  ی باز و بسته کردم و پوف  یحوصلگ  یب   یبار از رو  کیرا    چشمانم

 ...کهنینه تا قبل از ا -
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 مانع ادامه حرفم شد. مارک

ش  - داره    یمطمئن  رو  ل*ع*ن*ت*  ا یخاطراتش  آخه  واسه   ینه.  تو 

 که!  یکن ینم یموضوع اقدام نیا دنیفهم

 در حدقه چرخاندم و به مارک نگاه کردم.  یرا از کالفگ  چشمانم

با  د یبا  - ادوارد  اول  بمونم.  ادوارد  آماده  رو ین   دیمنتظر  و  کنه    ی جمع 

اقدام کالرا  مورد  در  من  بعد  بشه،  از    یحمله  خودت  که  تو  اه  بکنم. 

 . ی ها خبردارنقشه 

 به تو و کالرا نداره که. یآخه اهداف ادوارد ربط -

  گفت،یراست م  دینداشتم در برابرش بزنم. شا  یدم، چون حرفنز  یحرف

شا  دیشا بود،  او  با  م  دیحق  داشتم دست دست  که  بودم  .  کردمیمن 

 قدم جلو بگذارم. کی کهن یاز ا  دمیترسی. مدمیترسیدرواقع، م

دستانم گرفتم.    ان یزانوانم گذاشتم و سرم را م  یرا رو  م یهادست   آرنج

 در دوختم. چا ینگاهم را به کف چوب

انجام بدم،    یبشم و اقدام  دواریکه اماز این  ترسمی. مترسمیمارک، م  -

بفهمم کالرا ه   طور نی. اگه است ین  ادشیاز گذشته    زیچ  چیاما آخرش 

 .هیدیحداقل غفلت بهتر از ناام ؟یفهم یم شم،یباشه، من داغون م

کردم. چند لحظه بعد، دستش   افت یپاسخ، سکوت از جانب مارک در  در

باال بردم و نگاهش کردم. لبخند محبت  شانه  یرو ام نشست. سرم را 
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  ی پدرانه که پدرها موقع دلدار  یلبش بود. از آن لبخندها   یرو   یزیآم

 .زدندیدادن پسرشان م

هنوز هفده   دی. شا یکه تو اصالً بزرگ نشد   کنمیفکر م  ن یبه ا  ی گاه  -

 . پونزده ی حت ایسالت باشه، 

 کرد.  یاخنده تک

  زدن، ی که مردم از ابهتش حرف م  یا  یاشل  کردیفکرش رو م  یآخه ک  -

 بشه؟!  ف یضع قدرنیدختر ا هیاالن در برابر 

 . دمیکش یآه

 . ستین یاون دختر، هر دختر -

با   ف،یکه با نگاهش مرا ضع  یمن بود. دختر  یدختر زندگ  نیخاص تر  او،

  ام یبود که زندگ  ی . او دخترکردیم  ر یناتوان و با لبخندش اس  شیصدا

 گره خورده بود.  دنشیتنها و تنها به نفس کش

 ام بود.شانه یکنارم نشست. دستش همچنان رو مارک

.  موردهیب   کمیاما ترس تو    کنم،یرو درک م  ی که دار  یترس  ،یاشل  ن یبب   -

مطلع   اشجه یبودن نت  ی منف  ا یاز مثبت    ی تون ینم  ،یرو انجام ند  ی کار  هیتا  

بایبش اول  تو  بردار  هی  د ی.  جلو  به  بب   ،یقدم  خاطرات   ی نیبعد  کالرا 

  شیارک  هینداشته باشه هم،    ادینه. اگه به    ا یداره    ادیگذشته رو به  

 هست. یزیراه گر هی  شهی. هممیکن یم
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  شهیهم  گفت؛یراست م   یداشتند. به نوع  قت یحق  یبه نوع  شیها  حرف

 شیحرف ها حال  نیوجود داشت، اما چه کنم که قلبم ا  یزیراه گر  کی

که با کالرا باشد، و هم هراس داشت از این  خواست ینبود! قلبم هم م

نها  ادیبه    یزینکند کالرا چ او را نخواهد. قلبم    تینداشته باشد و در 

  داند،ینم  ای  داندیرا م  ز یکه کالرا همه چ  ی دوراه  نی به ا  داد یم  حیترج

 نرسد. یجواب قطع کیمتوسل شود، اما به 

 . دمیکش میبه موها یدست

 را تحمل کنم.   تیوضع نیکه بخواهم ا شدیسخت م  یلیخ میبرا یگاه

  ست، ی ن  ادشی  زیچ  چیاحتمال که کالرا ه  نیبا ا  خوادی. دلم نم دونمینم  -

 .هیراض   ت یوضع  نیقلبم به هم  جاست،ن یکه کالرا ا  یروبه رو شم. مادام

کرد   زینشست. چشمانش را ر  شیابروها   یرو  یمارک نگاه کردم. اخم  به

کرد به من    یسع  شیرا در نگاهم دوخت. با لحن صدا  اش یو نگاه جد

 هشدار دهد.

  ا ینخواهد بود. هر لحظه امکان داره فرار کنه،    جانیا  شه یکالرا هم  ی ول  -

 نگه داره. جانیاون رو ا تونهیم ت یقیبکنه. تنها حق داشیپدرش پ 

که هم  یحرف مارک  به  ها  شهینزدم. ل*ع*ن*ت  زم  شیبا حرف   ن ی مرا 

جور   دیکوبیم م  قت یحق  ی و  رخم  به  را  تلخ  احتماالت  که   د،یکشیو 

ل*ع*ن*ت*  توانستمینم بدهم.  را  همیجوابش  ها  شهی!   شیحرف 

نخواهد   جانیا  شهیکالرا هم  گفت،یاگر م  گفت یراست بودند. راست م
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  مورد یقانع شده بودم ب   ز یکه خود ن  ی*ت*نترس ل*ع*  نیمگر ا  ی بود، ول

. قلبم را در مشتش نگه داشته بود  کردیول نم   کرد؟یاست؛ مرا ول م

 را بسته بود، تا نتوانم به سمت کالرا بروم.  میو پاها

به کالرا را در پشت م  نیا پیچیده، عشقم  ا  یهالهیاحساسات  و    ی اگر 

 و ترس آغشته کرده بودند.  ید یکرده و دور آن را با ناام ریکاش اس

بدون نگاه    رفت،یچادر م  یطور که به سمت خروجبلند شد و همان  مارک

 کردن به من گفت:

تو صبور    یاما من به اندازه  ،یکن یو صبر م  ی ذاریتو دست رو دست م  -

 . ستمین

فش را به خاطر آن حر  کهنیا  یچادر خارج شد و مرا در ابهام و نگران  از

 چه زد، رها کرد.

 )کالرا( 

  س ینکرده بودم با کر  یسه روز، اصالً سع  نیروز گذشته بود. در ا  سه

او را به حال خود رها کردم.    گریحرف بزنم. پس از آن روز در جنگل، د

ا با او صحبت کنم. آن    ده یکه فا  دمیرس  جهینت  نیبه  نداشت بخواهم 

 شوم.  الشیخیهتر بود بپس ب  داد،یجوابم را نم یل*ع*ن*ت*

اوقات خود را در دهکده بگذرانم، تا در کنار    شتر یگرفته بودم ب  میتصم

تحمل بود، و هم    رقابلیغ  م ی. هم کنار آن دو ماندن براکیو ما  سیکر
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کارها  خواستمی م  کهنیا انجام  از    گری د  یبا  را  و مشغول شدن، ذهنم 

 چال کنم.  یاافکارم دور سازم و آن سؤاالت درون ذهنم را گوشه

رو  ایپنج    اکنون از  روز  م  دهی دزد  ی شش  که   گذشت یشدنم،  هنوز  و 

که هنوز موفق به نشده بود؛ مثل این  هیاز پدرم و بق  یهنوز بود خبر

نشده  دایپ  خکردنم  م  ی لیاند.  دلم  بودم.  با    خواستیدلنتگشان شده 

  نم یبنش   مسیقدم بزنم و کنار ج  اطیدر ح  ت ی؛ با مارگارپدرم صحبت کنم

 . میسخن بگو شیها برامدت کرد،یکه او گوش م یو درحال

 رکسانا توجهم را جلب کرد.  ی. صدا دمیکش یآه

 ؟ ی کار رو انجام بد نیا دیبا یچطور ید یخب، فهم -

. در جواب شدمیم  ت یاذ  رایبا من حرف نزند؛ ز  یاو گفته بودم رسم  به

تکان دادم. رکسانا پارچه و سوزن را به دستم داد. سوزن    یحرفش سر

 دو انگشتم گرفتم.  انیو کوچک را م کینازک و بار

  ی. وقت اورمیب  اد یدادن به    حیرکسانا را هنگام توض  یهاکردم گفته  یسع

  دانم یبود. نم  یگلدوزکه مشغول    دمیاو به چادرش آمدم، د  دنید  یبرا

 دهد.  حیتوض م ی و از او خواستم برا  رمیبگ ادیآن دلم خواست  کیچرا 

زد و مجدداً به من   یسطح پارچه گذاشتم. رکسانا لبخند  یرا رو  سوزن

 کرد:  یادآوری

 . یکن یسوزن رو رد م رشیبار از ز هیبار از روش،  هیخب االن  -
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که گفته بود. سوزن را به    ی تکان دادم و شروع کردم به انجام کار  یسر

از م آرام و ظریف  تمر  انیطور  به عنوان    ادیو    نیپارچه رد کردم. من 

و رکسانا هم داشت کارش    زدمیم  ی پارچه داشتم طرح  کی  ی گرفتن رو

 . دادیبود، انجام م یرا که همان گلدوز

ها  از آن شمع  یک ی  ی که بر رو  یاهی گ  یو بو   سوختندیدر اطراف م  هاشمع 

اش مانند    حهیانداخته بود. را  طیدر مح  یخوب   یلیخ  ی  حهیرا  سوخت،یم

 . ماندیصابون م

تخت و آشپزخانه   کیسمت مختص    کیبود.    باتریچادر رکسانا، ز  داخل

ساخته شده بودند،    واناتیکه از پشم ح  ییخزها  گریسمت د   کنیبود؛ ل

رنگ نشسته و مشغول    دیسف  یآن خزها  یقرار داشتند. بر رو  نیزم  یرو

 شده بودند. ختهیپارچه و سوزن مقابلمان ر ی. کلمیکار بود

و سکوت حکم فرما بود. پس از زدن    م یمشغول کار بود  طورنیهم  یمدت

و به طرح نصفه و    دم یدست کش  یپارچه، از گلدوز  ی از طرح رو   یبخش

طرح    ی عن ی  زدم؛یآن م  ی اژدها را رو  کیآن نگاه کردم. داشتم طرح    مهین

 . دیچرا فقط آن طرح به ذهنم رس دانمیرا. نم نی مرک ینشان سطلنت

 چادر نگاه کردم. یگذاشتم و به خروج نیزم یرا رو پارچه

 فکر کنم غروب شده باشه. -

 گذاشت. شی زانو یو سوزن را رو زد و پارچه  ی لبخند رکسانا
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باش  ی خوایم  - من  مهمون  ف  ؟ی امشب  م   ونا یبه  تنها    اد یب  گمیهم  تا 

 . مینمون

برگردم.    کیو ما  س ینزد کر  خواست ی. دلم نمآمدیم   ینظر فکر خوب  به

 لبخندزنان جوابش را دادم: 

 باشه. -

برنامه  طورنیا که  ف  کی  یشد  و  رکسانا  با  نفره  سه  .  میدیچ  ونا یشب 

ما به  کر  کیرکسانا  ف  سیو  و سپس  داد  ف  ونایخبر  زد.  با    ونایرا صدا 

نشدن  یا  یانرژ پر  ،یوصف  چادر  داخل  رسا  دیبه  سالم  که   ییو  داد 

ام انداخت و دستانش را دور گردنم  شانه  ی. از پشت خود را رودمیترس

 و کش دار گفت:  لندحلقه کرد. ب

 ه؟یرو بهم گفت، خب برنامه چ هیکالرا، رکسانا قض  -

 کردم.  یاگذاشتم و تک خنده دهانم ی را رو دستم

 م؟ی! مگه برنامه دار؟ یاچه برنامه  -

 تکان داد.  یو سر دیخند ونایف

 بهمون خوش بگذره. دیآره، با -

پرداخت.    مانیها  دنیشب به حرف زدن و خند  یاش شد و باق گفته  طبق

به لطف   ی بار  نیاول  میبگو  توانستم یشدم، م  دهیدزد  ی از وقت بود که 

ام    یو باعث خوشحال  نشستیلبم م  ی رو  ی واقع  یاخنده  ونای رکسانا و ف
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ام فکر نکردم و فقط    یفکر  یهاکدام از مشغله  چی. آن شب، به هشدیم

 گوش سپردم.   ونایف یابه حرف ه

. او اصرار  میشد  داریمن و رکسانا ب  ونا،یشدن ف  داریبعد، قبل از ب  روز

را رد کرده و به سمت    شنهادشیاو بخورم، اما من پ با    زیکرد صبحانه را ن

 چادر خودمان رفتم.

فقط حالت    شیبود. سه روز پ  یابر  شیهم هوا مانند سه روز پ   امروز

خبر   یابر و  کرد  حفظ  را  امروز    یاش  داشت  امکان  اما  نشد،  باران  از 

فکرها شدم.    نی ا  الیخیو ب  دمیکش  ی ابرها باران شود. هوف  نیا  یجه ینت

 .دمیبه چادر خودمان رس

د  وارد شدم،  که  کر  ک یما  دمیچادر  با  دا  سیو  حرف   گریکدیشتند 

 ی نبود، اما به محض ورود من، قدر  سیصورت کر  ی. آن پارچه روزنندیم

.  نم یاش را ببصورتش را پشت به من چرخاند که نتوانستم چهره  عیسر

 مطمئنم که دیووانه بود. پسر دیووانه بود؛   نیدستانم را مشت کردم. ا

  ستاده یپشت به من ا  سیدادم. کر  رونیب  یرا با حرص و کالفگ  نفسم

م دلم  رو  خواست یبود.  چه  مگر  ا  یبدانم  که   گونه نیصورتش داشت 

م ما  کرد؟یپنهان  ف  کیچرا  و  رکسانا  را    یچهره  توانستندیم  ونایو  او 

با    یا  یاو با من چه بود؟ چه کشته مردگ  اما من نه؟ آخر مشکل  نند،یبب 

 آورد؟ یکفرم را درم شیبا کارها کهمن داشت 

ن  یوقت  یحت  ی*ع*ن*ت*ل را نداشت  پارچه  شدن    دهید  یاجازه  ز،یآن 

 . گرداندیبرم یاز من رو گونهنیو ا دادیصورتش را نم 
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 .  دیو نخواهم د دمینترس، صورتت رو ند -

گ  نیا چند  را  هر  شدم.  خارج  چادر  از  شده،  که  هم  او  لج  از  و  فتم 

و    ی عاد  شیبرا  زیاو که همه چ  یعن یاز لج او شود؛    دی چرا با  دانستمینم

بنابرا بود،  و    زیچ  چیه  نی نرمال  درنم  ایکفرش  را  آه  یلجش    ی آورد. 

به کدام    دانستمینم   گریام را باز کردم. دو دستان مشت شده  دمیکش

  یبودند. به معنا  ختهیبه هم ر  یلیها خ آن  یتوجه کنم؛ همه  کارماز اف  کی

 کلمه در ذهنم جنگ به پا بود.  یواقع

را از پشت    کیما  ی که صدا  رفتمیبلند راه م  ی هاداشتم با گام  طورنیهم

 . دمیسرم شن 

 . دیپرنسس، پرنسس کالرا! چند لحظه صبر کن  -

مردم رد    انیبا عجله از م  کیبرگشتم. ما  شیو به سمت صدا  ستادمیا

  ی. در ابتدا مکثزدینفس نفس م  یشد و خودش را به من رساند. اندک

  ی . لحن صدادی کش   شیبه موها  ی. دستدیچه بگو  دانست ینم   ا یکرد؛ گو

 آمده. شیپ   یمهم یلیکه موضوع خ فهماندیبه من م اشیجد

رو به شما   یمهم  زیچ هی دیدر واقع با م،یبا هم حرف بزن دیپرنسس با -

 بگم.

وجود داشت که    یمهم  زیباال دادم. چه چ  ی را با کنجکاو  م یابرو  یتا  کی

 د؟ یبه من بگو توانستیم کیما

 رو؟  یزیچه چ -
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 خب اون...اون... سه،یدر رابطه با کر -

 ؟ ی اون چ -

داد و نگاهم کرد. نگاهش   رونیرا ب  اشنه ینفس حبس شده در س  کیما

 بود.  یجد شیو لحن صدا

 عاشقتونه.  سیپرنسس، کر -

نم  نیا  دنیشن   با کردم.  نگاهش  متعجب  و  پکر  چه   دانستمیحرفش، 

ا  یحرف برا  نیبزنم.  باورش    یشوخ  کیمانند    میحرفش  اصالً  که  بود، 

 . گرفتمینم اش ینداشتم و جد

صدا  یکالفگ  با لحن  م  ییو  نشان  اهم  دادیکه  حرفش  قائل    ی تیبه 

 ام، گفتم: نشده

 !؟یگیم  ی دار یچ ک،یما -

نکن   دیشا  - کر  قت یحق  یول  د،ی باور  ول  سیداره.  خودش    یعاشقتونه 

حرف رو بدون اطالع اون بهتون    نیرو بهتون بگه. من دارم ا   نیا  تونهینم

د  گم،یم بش  خوامینم  گه یچون  بب  نمیمنتظر  حسرت    سیکر  نم یو  تو 

که مثل پسر خودم دوستش    یپسر  نمیبب   خوام ی. نمسوزهیعشقتون م

 که دوستش داره برسه.  یدختر  به تونهیدارم، نم

 . دیکرد و دستش را به دور گردنش کش یمکث

 .دیباهاش حرف بزن دیاالن هم به نظر من بهتره بر -
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نشان دهم. احساساتم    یچه واکنش   دانستم یکرده بود. نم  ستیا  ذهنم

قدر افکارم  ر  ی و  هم  م  ختهیبه  احساس  که    ی انفجارات  کردمیبودند؛ 

و    کردمیحس نم زیچ چیه ی درون ذهنم درحال رخ دادن بودند. از طرف

 از احساسات گوناگون شده بود.  زیقلبم لبر گرید یاز طرف

  د؟یبگو  یدروغ  نیداشت که چن   یلیآخر چه دل  گفت؛یدروغ نم   دانستمیم

  س یکر  ی عن ی  گفت یو ذهنم م  گفت یاو راستش را م  زد یم  ادیمنطقم فر

به خاطر عشق    شیاش و حرف ها  رهیخ  یها واقعاً عاشقم بود؟! آن نگاه

 بودند؟ 

قبالً مرا    سی! چون کردیرسیمسخره و دور از عقل به نظر م  یلیخ  یول

نم  دهیند مرا  او  بخواهد عاشقم شود.  بخواهد عاشقم   شناختهیکه  که 

 عاشق شد! شودیشود. در پنج شش روز که نم

م   ی عن ی  نیا قبل  از  مشناختهیمرا  مرا  قبل  از  مطمئنم  که    شناختهی! 

 شناخت؟ یعاشقم شده؛ اما از کجا م

 شیب یزیماجرا چ گریشد که بخواهم با او حرف بزنم. د یدفعه حتم نیا

او واقعاً عاشقم بود    ک،یما  یبفهمم طبق گفته  دیحرف ساده بود. با  کیاز  

 چه بود.  هیبفهمم قض دینه. با ای

مرا   کهنیساده بود. ا  یدزد  کیاز    شتریب  یلیخ  هیبردم که قض  یپ   حال

ه سپس  و  د  چیبدزدند  حت  یگریکار  ن  ی نکنند،  پدرم    ی زیچ  زیاز 

  سی. اگر کردانستمیدرخواست نکنند، مشکوک بود، اما حال علتش را م

آن عشق خاطر  ما  یبه  دزد  کیکه  مرا  طب   ده،یگفت،  با    یعیپس  که  بود 
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  چیبود ه  یعی. طب ستندیکه دشمن ن  ندینداشته باشند و بگو  یپدرم کار

 نداشته باشند. میهاسؤال ی برا یپاسخ

. نه حس  زدیم  ام نهیس  یقفسه به    قراریرا مشت کردم. قلبم ب  دستانم

و   بودم  سردرگم  و  متعجب  فقط  اضطراب؛  نه  غم،  نه  داشتم،  خشم 

کر  خواستمیم م  سیبا  بزنم.  فهم  خواستمیحرف  از    هیقض  دنیبعد 

 دارم فکر کنم.  یچه حس کهنی قضاوت کنم و به ا

 نگاه کردم. کیما به

 هنوز تو چادره؟ سیکر -

 شما رفت به جنگل.  ینه، پشت پا -

نگفتم و با عجله از کنار او رد شدم و دوان دوان به سمت جنگل    یزیچ

نشسته بود و من     میابروها  ی . اخم روکردیم  ی تابیبه راه افتادم. قلبم ب

م  یچه حس  دانستمینم  یحت  یل*ع*ن*ت* فقط    نیا  خواستمیداشتم! 

تخل را  ب  هی احساسات  رفته  رفته  چون  ز  شدندیم  شتر یکنم،  من   ر یو 

 .شدمیله م  انش ین یسنگ

عاشقم شود؟ اصالً او    دیعاشقم باشد. آخر چرا با  سیکر  شدینم  باورم

ن  یعنی  ست؟یک صورتش  هم  زیپوشاندن  نه...    نیبه  اما  بود؟  علت 

 باشد.  تواندینم

م  با م  دمیدوی عجله  از  م  انیو  رد  افتاده  شدمیمردم  نفس  نفس  به   .

کالفه ام کرده بودند.    ختند،یریصورتم م  یکه مدام رو  م یبودم و موها
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ا جنگل،  به  ورودم  با  ستادم یبا  را  کجا  حال  کردم.  نگاه  اطراف  به    د یو 

از   کردم؟یم شی دایپ  دیبزرگ بود. چگونه با یلیجنگل خ نیا گشتم؟یم

 رفتم؟ یم  دیکدام سمت با

.  آمدیسمت م  نیخود داشت به ا  سیکر  دمیدافکار بودم که    نیهم  در

چرا که سرش   آمد؛ یبه قصد خروج از جنگل داشت م  دیرسیبه نظر م

  ی را رو  میها. دستانم را مشت کردم و دنداندیدیبود و مرا نم   نییپا

درون    یصداها  نیبود که به ا  نیهم فشردم. حال وقتش بود! وقت ا 

  س یخاتمه بدهم. وقتش بود که کر  شدند،یم  مربوط  سیسرم که به کر

 دهد. حیرا به من توض زیطلسم سکوتش را بشکند و همه چ

م  همچنان نفس  عمزدمینفس  بازدم  کر  دمیکش  یقی.  به سمت    سیو 

توجهش را جلب    م یرسا  یبا صدا  رفتم،یطور که به سمتش مرفتم. همان

 کردم.

 ! سیکر -

که    ی. جورستادیا  شیمن، سر جا  دنیسرش را باال آورد و با د  سیکر 

ام و    یو عصبان  یجد  یآن صدا  دنیاز شن   دادینشان م  کرد،ینگاهم م

دستپاچه    کردمیحالتم، متعجب شده و جا خورده بود. حس م  نیا  دنید

 و مضطرب شده.

گذاشتم و او را به عقب هل    اشنهیس  ی دستانم را رو  دم،یاو که رس  به

 دادم. در همان هنگام گفتم: 
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 ! ؟یتو عاشقم یل*ع*ن*ت* -

م  میصدا ا  دادینشان  دست  از  چقدر  اخ  یفشارها  نیکه  روز   ریچند 

موضوع خسته ترم کرده بود. احساسات    نیبودم و حال، ا  خسته شده 

که چقدر سردرگمم    دادینشان م  م ینهفته در صدا  یو ناشناخته    ب یعج

 . کندیم تمیچقدر اذ یسردرگم نیو ا

قدم جلو رفتم و باز هلش   کی زیمن ن س،یقدم به عقب رفتن کر کی با

 دادم. 

 ؟یتو عاشقم گه،یبگو د -

 و من جلوتر.  رفت یتر ممن عقب   یهلش دادم. او در اثر هل دادن ها  باز

 .گهیحرف بزن د -

 بسته.  -

اما چرا؟   د،یلرزیحس کردم؟ نه، قطعاً م  نهگونیمن ا  ای  دیلرزیم  شیصدا

عاشقم بود؟ هر چه که   دانستم یبودم؟ چون م   دهیرا فهم  قت یچون حق

لرزاند. آن لرزش و آن خشم،    زیقلب مرا ن  شیبود، لرزش درون صدا

صدا  ،یناراحت درون  ز  شیحسرت  بود  مشخص  اذ  ری که    ت ی بارشان 

 . کردناراحتم  شود،یم

 . زدیموج م  یب ینگاهم کرد. درون نگاهش احساسات عج سیکر

 ؟یجواب بده، تو عاشقم -
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 . کردیرا از من گرفت. همچنان سکوت م شیرو س،یکر

 ؟ ی کن یسکوت م یچرا دار  س،یکر -

ب  میصدا  بارنیا داشت که    یلحن کنجکاو  شتریخشم و حرص نداشت، 

کر  خواست یم م  سیبداند  و    ی. حالت خواهشکندیچرا سکوت  داشت 

سرش را چرخاند   سیخواهش را بدهد. کر  نیجواب ا  سیکر  خواست یم

 بود.  نیو نگاهم کرد. نگاهش غمگ

جوابشون رو بهت بدم،   خوادی. دلم می خوایهات رو متو جواب سؤال -

 . ترسمیاما م

  ی از سر کنجکاو   یفی! اخم خفد؟یترسی! از چه مد؟یترسیکردم. م  تعجب 

 شد. میمهمان ابروها

 ؟ یز چا -

 را به هم فشرد.  چشمانش

 بگم.  تونمینم -

دوباره سر    تمیعصبان   کهنیا  ی شد برا  ی حرفش عامل  ن یکردم ا  احساس

 . ردیباز کند و وجودم را در بر بگ

 . یبگ یتون یرو نم زیچ چیکه ه شهیمثل هم -

م  یپوزخند احساس  گلو  یبغض  کردم یزدم.  او    میبر  بود.  زده  چنگ 

ل بود،  گفته  د؟ یبگو  یز یچ  توانستینم  کن یعاشقم  طبق    ک،یما  یاگر 
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از عشقش    شکست؟یطلسم سکوتش را نم  نیدوستم داشت، پس چرا ا

  ی زیحتماً عاشقم بود، پس چرا چ مییبه خودم مطمئنم نبودم، اما اگر بگو

 مگر موضوع چه بود؟  د؟یترسیم قدرنیچرا ا گفت؟ینم

 و به او تشر زدم: دمی گز یم را با خشم و ناراحتلب یگوشه 

 . ست یهمچنان به سکوتت ادامه بده، مهم ن -

نامعلوم  نیا به سمت  و  برگشتم  و  گفتم  نم  یرا  کجاست،    دانستمیکه 

د نم  خواستمینم  گریرفتم.  باشد،  بدهم،    ت یاهم  خواستم یمهم 

نم  ر یگیپ   خواستمینم و  بودم  شده  خسته  دستش  از    خواستم یشوم. 

 شوم.  نیخسته تر از ا

 : دمیرا از پشت سرم شن  سیکر  ینگران و هشدار دهنده   یصدا

 کالرا، نرو، اون طرف جنگل خطرناکه. -

  انی. دوان دوان از مدنیبه حرفش ندادم و شروع کردم به دو  یتیاهم

م سع  دمیدویدرختان  د  کردم یم  ی و  از  را  کنم.    سی کر  دیخود  خارج 

  ی ا  یی ام را کرده بود؛ تنها  ییتنها  ی. دلم هوا دیایدنبالم ب  خواستمینم

  ر یچند روز اخ  نیدر ا  سیکه کر  یمملو از آرامش بود؛ آرامش   میکه برا

 گرفته بود.  ماز دست

ا  یصدا  با و  آمدم  خود  به  ابرها،  محستادمیغرش  به  جنگل   یطی.  از 

  ی عار  یطیمح  ان،ی م  نیبودم که دور تا دورش درخت بود و در ا  دهیرس
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  یکلفت و ساقه مانند  اهانیوجود داشت. گ  یارهیاز درخت به شکل دا

 بودند.  زانیدرختان آو یاز شاخه 

قطره    کیو با آن غرش، بغض من بود که شکست.    دندیغر  گریبار د  ابرها

 شد. یاشک از چشمم جار

  ک یرا جز نقش    ی نقش  چیمن نداشت؛ ه  یدر زندگ  ی س مَت  چیه  سیکر

  کرد یکه م  ییحال، با کارها  نیاما با ا  کرد؛ینم  یمن باز  یدر زندگ  بهیغر

  دانم یو نم  کردیخود م  ریگونه ذهنم را درگاین  زد،یکه م   ییو با حرف ها

 .شدیاحساساتم م ختنیچرا باعث به هم ر

  ی اهیسرم را به سمت صدا چرخاندم و به گ  ، یزیتکان خوردن چ  یصدا   با

بزرگ و    اهانیشدم؛ از آن گ  رهیخ  خورد،یدرخت تکان م  یشاخه   یکه رو

درختان شروع    یشاخه  یکه از آن نوع بودند، رو  یاهانیکلفت بود. تمام گ

 به حرکت کردند.

  اهان یاز آن گ  یکیبه    ی ام را پاک کردم و اندکگونه  ی دستم اشک رو   با

 یبا نگاه  طورنی. همخوردیکنجکاو بودم بدانم چرا تکان م  شدم.  کینزد

به آن گ م  اه یکنجکاو  گ  کردم،ینگاه  ناگهان آن  به   اهانیکه  از هر طرف 

 زدن بود!  غیکه توانستم بکنم، ج ی کار ت یسمتم هجوم آوردند و نها

 (ی)اشل

به قسمت ممنوعه    دیدنبالش راه افتادم. نبا  زیمحض رفتن کالرا، من ن  به

 . رفت ینگل مج ی
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  نیبابت ا  ینگرانش بودم، از طرف  ی به چه فکر کنم. از طرف  دانستمینم

پ  اتفاقات  بابت  و  بودم،  کالفه    ی نگران.هوف  زین   مان یرو  شیاتفاقات 

 .دمیکش

مانند    خواست یبود عاشقش بودم، اما چگونه؟ از کجا؟ دلم م   ده یفهم  او

و دست نوازش    دیاینفر ب  کیکه    یو تا زمان  نمیچهار ساله بنش  یهابچه 

 کنم.  هیسرم بکشد، گر یرو

که کالً به چند سال    ایلحظه را به عقب برگردانم،    نیا   ای  خواست یم  دلم

قلم پر را از   خواست یطرح کنم. دلم م  یگریرا جور د  نده یقبل بروم و آ

  ی کار  شدی. کاش مسمیو خودم سرنوشتم را بنو  رمیدست سرنوشت بگ

  شد ینم  ی کار  چیکه ه  فیرقم بخورد، اما ح  یگریجور د  تیکنم که وضع

 کرد!

زنده ماندن    یبودم، که خود برا  ستادهیا  یل*ب پرتگاه  کردمیم  احساس

را    می. مشکالت گلودندیکشیم  نیی اما مشکالت مرا به پا  کردم،یتالش م

  توانستم یباز نم  م،یتقالها  یو من با وجود تمام  کردندیام مگرفته و خفه 

  زم یرب  رون یرا ب  م یخفه شده در گلو  ی ادهایفر  توانستمی. نمابمینجات  

ا  ریهاست که زکنم. سال  ی و خود را خال کمر خم کرده    ادها یفر  نیبار 

 بودم و هنوز که هنوز بود نتوانسته بودم از دستشان خالص شوم.

دوش من بزرگتر    ی و بار رو  شتریمشکالت ب   رفتم،یم  شیبه جلو پ   هرچه

االن    شد،یم نممانند  توض  دانستم یکه  من  از  کنم.  چه  کالرا    ی حات یبا 

بودم که    یمن کس  می. بگومیبه او چه بگو  دانستمیو من نم  خواست یم
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عشق را در قلبش    نیها اعشق به تو را آغاز کرده و سال  شی ها پ از سال

نم داشته؟  داشت    دانستم ینگه  خاطر  به  را  لذا    ا یگذشته  نه، 

 به او بزنم.  یحرف  نیچن  توانستمینم

بر آن    دییکه سکوتم مهر تأ  یعشق را انکار کنم، زمان  نیا  توانستمینم

بودم.   سردرگم  بود.  م  ییندا  کیزده  من  با  دیشا  گفت یبه    د یاکنون 

بزنم،    یهمه حرف  گذشته  مورد  در  او  با  و  بگذارم  کنار  را  ها  ترس 

  گرید ییااما ند شد،یوصال من به او م ینقطه دیبا جانیا دیشا گفت یم

ا  گفت؛ یم  کهبود   داشت  قلبم    ینقطه   جانی امکان  و  شود  فراغ 

 .شدیاحتمال را تحمل کند و لذا باعث سکوتم م نیا توانست ینم

خود را    یرحمیکالرا، به سرعتم افزودم. قلبم با ب  غیج  ی صدا   دن یشن   با

ا م  نیبه  ور  آن  مدیکوبیور  دستانم  سرد  دندیلرزی.  ع*ر*ق  از   یو 

سع  ر یسراز  امیشان یپ  داشتم  از    کردمیم  ی بود.  را  بد  فکر  گونه  هر 

ب نم  رون ی ذهنم  اما  امشدیکنم،  فقط  اتفاق  دواری!  کالرا    یبرا   یبودم 

 باشد.  فتادهین

. چشمانم رنگ بهت به ستادمیا  دم،یجنگل که رس  یقسمت ممنوعه  به

قفسه داشت  قلبم  بودم  مطمئن  گرفتند.  سوراخ   امنهیس  یخود  را 

دست به دست هم دادند و    میدستانم را مشت کردم. ابروها  .کردیم

 گشت.  داری وسطشان پد ین یچ

ترس و وحشت گرد شده بودند و    ی. چشمانم از روزدم ینفس م  نفس

کالرا به  بهت  با  م  ییمن  گ  کردم،ینگاه  دور    ن سونایم  یوحش  اهانیکه 
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پ  ا  ده یچیبدنش  بودند.  کردنش  خفه  درحال  به    ن یو  جنگل  از  قسمت 

به دور هر   اهانیگ  نیا  رایممنوعه بود؛ ز  ن سونایم  اهانیداشتن گ  لیدل

 . کردندیو خفه اش م  دندیچیپ یم  گذاشت،یجا مرا به این   شیکه پا  یکس

گ  دمید ن  اهانیآن  من  به سمت  از رسآمدندیم  زیداشتند   دنی. قبل 

آن، سر تا سر    کی ردم و چشمانم را بستم. در  آنان، دستانم را مشت ک

گ و  شد  ور  شعله  سع  یاهانیبدنم  بگ  یکه  مرا  اثر   رند،یداشتند  در 

داشتم در برابر کالرا    میسوختند. چشمانم را باز کردم. تصم   میهاشعله 

قدرت  یحت نکنم  زین  ماز  ااستفاده  چون  نشانه  نی،  خود  از    یاقدرتم 

در خطر   میکالرا  ی نداشت، نه تا وقت  یتیاهم  چیگذشته بود. اما حال ه

 بود. 

 زدم:  ادیرا به سمتش گرفتم. فر دستم

 ! دیولش کن  -

گ  نیا  با گ  اهانیحرفم،  کردند.  سوختن  به  شروع  بدنش    اهان یدور 

به زانو افتاد. سرش    نیزم  یسوختند و خاکستر شدند، سپس کالرا رو

موها   نییپا و  ر  یوجل  شیبود  دور    ختهیصورتش  را  دستش  بودند. 

بکشد    قینفس عم  کردیم  ی. سعکردی و تند تند سرفه م  دهیچیگردنش پ 

 بکند.  شیهاهیر وارداز دست رفته را  ی تا هوا

دور بدنم را خاموش کردم. به سمتش رفتم و کمکش کردم    یهاشعله 

اول حالش را   خواستمینگرانش بودم و م  یلیخ  کهنی تا بلند شود. با ا
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  جا نیاز ا  دی. بام یقدر وقت نداشتچطور بود، اما آن  نمیشوم و بب   ایجو

 . فتدین مانیبرا  یاتفاق  نیتا دوباره چن  میشدیخارج م

 گفتم:  کردم،یبلند م  نیزم یکه او را از رو طورهمان

 . میجا بموناین میتونی. نممیبر دیزود باش، با -

قسمت ممنوعه خارج کردم. تنها فکر و  و از    دمیدنبال خود او را کش  به

ا خطر  نیذکرم  دوباره  تا  کنم  خارج  قسمت  آن  از  را  کالرا  که    یبود 

گس خون را گرفته بود.    ی دهانم مزه  دن،ینکند. از شدت دو  دشیتهد

بار پلک زدم تا افکار اضافه را از ذهنم خارج کنم. حواسم را به راه   کی

 کرد ی. کالرا همچنان سرفه ممیبرو  شی درست پ   ریدادم تا در مس  ممقابل

 . دیکشیم قیو تند تند نفس عم 

از آن    ی کاف  یمطمئن شدم به اندازه  ی و وقت  میدرختان رد شد  انیم  از

 و دست کالرا را ول کردم.  ستادم یا  م،یادور شده یل*ع*ن*ت*  اهانیگ

 )کالرا( 

 دستم را رها کرد و به سمتم برگشت.  سیکر

 ؟ یحالت خوبه؟ بهتر  -

به عشق و ترس از دست دادن من بود و همان    ختهی نگرانش آم  یصدا

  ده یفهم  زین یگرید زیچ کنیواقعا عاشقم بود؛ ل سیکه کر دمیفهم لحظه 

 بودم. 
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قرمز شده بود،    یرا که اندک  یهمچنان دور گردنم بود و رد خفگ  دستم

 . دمیکش یقیفس عم. ندمیمالیم

 آره، خوبم.  -

 داد.  رون یب یو خوشحال  یرا با آسودگ اشنهیحبس شده در س نفس

 خدا رو شکر.  -

حادثه شاهد   نی وقتش بود که وارد اصل مطلب شوم. من بر اثر ا  حال

حادثه   نی. انمشیبتوانم بب   هایزود  نیبه ا  کردمیشدم که فکر نم  یزیچ

مهم  کی برداشتم.    ی سرنخ  گردنم  دور  از  را  دستم  داد.  نشان  من  به 

درونم مرا دودل    یحرفم را بزنم، اما اضطراب و دلشوره    خواستمیم

 .مینتوانم ل*ب به سخن بگشا شدیم ث باع  کرد؛یم

  نیراحت عبور کنم. ا  یلیخ  دم،یکه د  یزیاز کنار آن چ  توانستمینم  اما

. حال کردمیکه من فکرش را مبود    و بزرگتر از آن  ترقیعم  یلیخ  هیقض

از کنار    توانستم یداشتم، نم  قیحقا  دن یفهم  یدر دستم برا   یکه سرنخ

  ر انکا  دمیرا که د  یزیآن چ  توانستمی. نمرمیبگ  اشدهیآن رد شوم و ناد

 . اورمشیبه حساب ب دهیکنم و ند

 : س،گفتمیاضطرابم غلبه کردم و بدون نگاه کردن به کر بر

 . شناسمیها رو ممن اون شعله -

من   کردیکه متعجب شده. نگاهش آشکار م  دمیرا بلند کردم و د  سرم

 بودم که انتظارش را نداشت. باز تکرار کردم: را زده یحرف
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 . شناسمیها رو ممن اون شعله -

خشکش زده    شی سر جا  ایکه گو  سی قدم به سمت او برداشتم. کر  کی

ناباور با  م  ی بود،  چشمانش    ستینگریمرا  درون  نگاه  به  توجه  با  و 

 از حرفم فرو رفته.  یناش یکه در سردرگم دمیفهمیم

 دادم:  ادامه

ف  هی  یهاها شعلهاون  - که    کسین یگرگ  عنوان    هیهستن  به  رو  پسر 

 گم؟ یانتخاب کردن، درست نم زبانیم

  یو آب   اهیس  یهاشعله  نیحرفم مطمئن بودم. ا  نیاز ا  یزیاز هر چ  شیب

آنان را    دانستمیآشنا بودند. م  یلینبودند، بالعکس؛ خ  یاناشناخته  زیچ

 ن یا  یچه کس  گرید  دانستمیبودم. م  دهید  یقبالً در کجا و در چه کس

 ها را داشت. شعله 

شعله شعله   نیا همان  مدت   ییهاها  که  مبودند  دنبالشان    . گشتمیها 

  ی ا   یگرم  شان؛ی. گرمنمشان یبب   خواستمیها مبودند که مدت   ییهمان ها

 ها در حسرت حس کردنشان بودم. بود که مدت

م  ی را رو  دستم توانش  تمام  با  که  به من    د، یتپیقلبم  گذاشتم. قلبم 

داشت    دیها بودند، اما ذهنم شک و تردها همان شعله شعله   نیا  گفت یم

چرا   سیو کر ست یچ هیبداند قض خواست یمطمئن شود. م خواست یو م

 .ابندیخاتمه   شیدهایشک و ترد خواست یقدرت است. م نیا یدارا
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ببرم، اما   نیساکن شده بود، از ب  میرا که در گلو  یبغض  کردمیم  یسع

ل*ع*ن*ت* بغض  آم  یآن  صدا  ختهیبا  با  من    م، یشدن  از  قدرتمندتر 

از    تریاحساساتم قو   داد ینشان م. به من  دیکشیبودنش را به رخم م

 من بودند.

را در مشتم گرفتم و به خود    راهنمیشدم. پ   کینزد  سیقدم به کر  کی

 یب یرا که اکنون به طرز عج  یپنداشتم که قلبم را در مشتم دارم، قلب 

 بغض دار و سردرگمم، داد زدم:  ی. با همان صداکردیدرد م

 ! سیکر -

 شد. ریچشمم سراز یاز گوشه یاشک کوچک یقطره

 با توئم!  ،یه -

  طورنیو دلشوره ام را، که هم  یسکوتش داشت قلب پر از دلواپس  نیا

د خاطر مشکالت  به  را   گریهم  جراحتش  و  تکه  تکه  بود،  تکه شده  دو 

 . کردیم ترقیعم

رو   دستم از  خ  ی را  و  برداشتم  کر  رهیقلبم  چشمان    ی سیبه  با  که 

چشم دوختم. دستش را به سمتم دراز کرد،    ،کردینگاهم م  نشیاندوهگ

  خواستم یچه کند، اما نم  خواست یم  دانستمیقدم عقب رفتم. نم   کیاما  

 لمسم کند. 

به ذهنم خطور    ی. فکردیلرزیبدنم م  یرا مشت کردم. سر تا پا  دستانم

نم که  بود  کنم    دانستمیکرده  دهانم    ا یباورش  مقابل  را  دستم  نه. 
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قدم عقب   کی  کردم،ینگاه م  سیبه کر  یبا ناباور  طور کهگذاشتم و همان

 رفتم. 

 نکند او...؟  نکند؟

سو  تیواقع از  سو  ییداشتنش،  از  و  نظر   گرید  یی محال  به  معجزه 

به    ی ازین  گریشکستم. د  زیداشتم که من ن  نیقی. همان لحظه،  دیرسیم

کر ا  سیسکوت  تجسم  کند.  مجروح  را  قلبم  که  فکرم    کهنینبود  آن 

 .کردیم  جان یو تنم را ب دی بریداشته باشد، نفسم را م قت یحق

 نفس نفس افتاده بودم.  به

 شود؟معجزه   توانستیامکان داشته باشد؟ م توانست یواقعاً م یعن ی

  ی چشمانم را پوشانده بود و من، تحت عنوان جمله  ی اشک جلو  ی پرده

داشتم، اما    میهادر عقب راندن اشک  یسع  کنند، ینم  هیسس ها گرپرن

که در ذهنم به جانم افتاده    یکه بود! اگر فکر  یگور پدر هر جمله و حرف

ها  داشته باشد، حاضر بودم روزها و شب   قت یحق  د،ی بلعیو روحم را م

 .زمیاشک بر

در نگاهش،    یدستانش را مشت کرده بود و با اخم و غم  سیکر  دمیدیم

م آستکردینگاهم  بودن  باال  رگ    راهنش،یپ   یهانی.  شدن  متورم 

و    برد یبا خود به سر م ی. مشخص بود در جنگدادیدستانش را نشانم م

 . کردیافکار و احساساتش ، دست و پنجه نرم م نیب
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م و آرام و با لحن  ام را پاک کردگونه  یقطره اشک خشک شده رو  کی

صدا  یدرحال  ،یناباور گو  دیلرزیم  میکه  درم  ایو  چاه  اعماق   آمد،یاز 

 :دمیپرس

 ه؟یچ ت یاسم واقع س،یکر -

حرفم    نیچشمانش رنگ بهت به خود گرفتند و کامال آشکار بود از ا  دمید

 جا خورده. 

 اسم خودت رو بهم بگو.  ست؛ین سیاسمت کر دونمیم -

ها  سُر خوردن آن اشک یاجازه ی ک بودند، ولاز اش سیهنوز خ چشمانم

نمگونه  ی به رو با قاطعدادم یام را  از تک تک    رایز   زدم، یحرف م  ت ی . 

ها . آن شعلهست ین  سیاسمش کر  دانستمیمطمئن بودم. م  میحرف ها

نم  ان ی را ع  زیهمه چ بود  اما هنوز که هنوز  آن    توانستمیکرده بودند، 

اتفاقات   نیا  یذهنم را باور کنم و مطمئنم شوم که همه   روناحتمال د

قدر ممکن و در همان  ماند،یخواب م  کیدر حال رخ دادن بودند. مانند  

 حال محال. نیع

م  به برق  دیرسینظر  و  رعد  و  ابرها  رشته   ی غرش  زد،  هر    یکه  افکار 

  ی کرده بودند و حت  دنیشروع به وز  ی سرد  ی را گسست. بادها  مان یدو

اندکبا وجو باز هوا  تار  ید صبح بودن،  و چون عصر جلوه    زدیم  یکیبه 

 . دادیم

 را به رقص درآورد.  مانیشدت گرفت و موها باد
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را سد    م یو موها  زد یم  یلیکه سرما به پوستم س  یآن باد، درحال  ان یم  در

  دمیرا کنار بزنم، د  میآن موقع که دست بردم تا موها  کرد، یچشمانم م

پارچه  سیکه کر به سمت  و  آورد  باال  را  برد.    ی رو   یدستش  صورتش 

م  دمید دستش  را    دیلرزیکه  قلبم  که  بود  دستانش  لرزش  همان  و 

 .لرزاندیم

را به قصد خارج شدن و ترک   امنهیس  یکه قلبم داشت قفسه  یدرحال

م سوراخ  رو  یوقت  کرد،یبدنم  از  را  دهانم    یناباور   یدستانم  مقابل 

که به    دمید  ستم،ینگریرا م  سیچشمان گرد شده کرگذاشته بودم و با  

 انداخت. نیزم یو رو  دیصورتش را کنار کش ی رو یپارچه یآرام

 . دیچیآرامش در گوشم پ  یصدا

 .هیاسمم اشل  ،یاشل -

تپ  گفتمیم  اگر از  م   ستاد،یا  دنیقلبم  من   دانمینم  شد؟یاغراق   !

 نیا  دانستمی. فقط مدانستمیرا نم  زیچ  چیدر حال حاضر ه  یل*ع*ن*ت*

خطاب کرده بود. خود را    ی بود، خود را اشل  ستاده یکه مقابلم ا  یپسر، کس 

پسر  حسرت    یآن  در  من  که  بود  کرده  د  کیخطاب  سر    دنشیبار  به 

بود،    یاو... او اشل  ،یاشل  ای  س،یبودم. کر   دنشید  لواپس و د  بردمیم

 مگر نه؟ 

آن شعله   قبل گفتنش،  باعث شدند  از  ا  فتمیب  یاشل  ادیها  به   کهنیو 

شن   ی اشل  سیکر اما  کنم،  فکر  خودش،    قتیحق  نیا  دنی بود،  زبان  از 

 بود.  گرید یجور
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قدرت خود    ،یرحمیمقاومت کنم و آنان با ب   میهانتوانستم با اشک   گرید

کردند.    میهاشروع به سُر خوردن از گونه   وقفهیو ب  دند یرا به رخم کش

چون از   دم،یخندی. مدمیخندیحال م  نیبه هق هق افتاده بودم و در ع

کنم، اکنون    شی دایپ   خواستمیکه با تمام وجود م  یپسر   ،یاشل  کهنیا

که با احتمال زنده نبودنش    یا  یقرار داشت، خوشحال بودم. اشل  قابلمم

م برم  ا  داشت،یهراس  مقابلم  زنده  مرا    ستادهیاکنون  و  بود 

 . ست یرنگیم

اش  حالت چهره  رایواکنش را از جانب من نداشته، ز  نی بود انتظار ا  معلوم

فر را  درونش  نم زدیم  ادیتعجب  نگران  ک یچرا    دانستمی.  و   یجور 

 . چرا نگران بود؟ چرا مضطرب بود؟دمیدیاش مدر چهره زیاضطراب ن

فاصله  چند نزد  نمانیب  یقدم  او  به  و  کردم  پر  نگاهم   کیرا  با  شدم. 

  ی دلتنگ تر از قبل، با نگاه  طورنی و او هم  دمیکاویصورتش را م  یاجزا

با   یاش فرق چندانشده بود. حالت چهره رهیبه حسرت، به من خ ختهیآم

چهره م  ی اآن  خاطراتم  در  بود؛    دم،یدیکه  شده  بزرگتر  تنها  و  نکرده 

 ن.یهم

 دستم را مشت کردم. 

  ی و پوشاندن صورتش و حت  ب یعج ی علت تمام آن کارها  دمیفهمیال مح

 بهتر درکش کنم.  توانستم یعلت عشقش را. حال م

 گفتم: زدم،یو لبخند م ختمیریاشک م یکه از خوشحال طورهمان
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 .یینجایکه ا شهیباورم نم ،یاشل -

صدا  یناباور تأ  م،یدرون  را  در  کردیم  دییحرفم  شده  حبس  نفس   .

نمانده    میبرا  یقلب  گریدادم. مطمئن بودم که د  رونی را با آه ب  امنهیس

 که بتپد.

 !ادته؟یم... من رو...  -

زد، به من فهماند که چرا تمام    یمتعجب و نگران  یحرفش که با صدا  نیا

مدت از حرف زدن، شکستن سکوتش و روبه رو شدن با من اجتناب    نیا

 ، یرم و اشلندا  ادیاز خاطراتم را به    یبودم که بخش  ده ی. من فهمکردیم

  دانستیآن خاطرات فراموشش کرده باشم. او نم  انیکه م  دیترسیاو م

از   دیترسیمدت م  نی. در تمام اآوردمیم  ادیگذشته را به    اشتممن د

 نداشته باشد.  یگاهیاز ذهنم جا  یاکه در گوشه این

 سؤالش را دادم:  پاسخ

 .ادمهی -

خوشحال و دلتنگ، نگاهم کرد   یاز اشک و با نگاه  سی خ  یبا چشمان  یاشل

 آن، به سمتم آمده، مرا در آغوش گرفت.  کیو در 

 *** 

 (ی)اشل

نبود. امروز معجزه    ادمی  یخوشحال بودم، حت  قدرنیا  ی بار چه زمان  نیآخر

معجزه شا  یاشد؛  و  نداشتم  را  انتظارش  محال   ی حت  دیکه  را  تحققش 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 512 

بغض دانستم یم بودم؛  کرده  بغض  خوشحال   ی !  جنس  باور  یاز  هنوز   .

 باشد.  یلحظه واقع نینداشتم ا

رو  کالرا مقابلم  م  نیزم  ی درست  نگاهم  لبخند  با  و  بود  .  کردینشسته 

 نیشود و من ناگهان از ا  دیممکن بود هر آن کالرا ناپد  کردم یاحساس م

 واقعیت؟  ای بود  ایرو کی ایآ یشوم. ول  داریب ایرو

  ی بخش  ای بود    ایهم اکنون در آسمان چشمانش اوج گرفته باشم، رو  هکنیا

واقع تنهات؟یاز  به  چشمانش  م  یعالم   یی !  که    توانستم یداشتند 

چشمانش    یرا با نگاه کردنشان بگذرانم. من حاضر بودم در آب  میهاسال

  دن یکه به قلبم جان  تپ  ی. لبخندرمیکنم و با هر لبخندش، جان بگ  یزندگ

 . دادیم

دهد؟    ی همه عشق را در خود جا  نیا  توانست یقلبم م  ایآ  دانستمینم

ب کم  م  ایآ  اورد؟ ینکند  ز  نیا  توانست یذهنم  ب  ییبایهمه    ینقص   یو 

ا کند؟  درک  را  نم  نیوجودش  مطمئنم  را  براتوانستیمورد  او  من    ی ! 

معما م  یی مانند  فکر  تا  که  کرده  کردم یبود  مجهول دحلش  با    یگریام، 

م رو  م  شدم یروبه  حت  دمیدیو  نزد  یهنوز  هم  کردنش  حل    ک یبه 

 ام! نشده

بردن بغضم، قورت دادم. قلبم داشت کم    ن یدهانم را به منظور از ب  آب

 . باخت یعشق خود را م نی. قلبم داشت در برابر اآوردیم
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نتوانستم بغضم را از    ؛ یدر برابر بغضم مقاومت کنم. من؛ اشل  نتوانستم 

  خواستمش،یم  شتری که از خود ب  یدختر   نیببرم. الحق که در مقابل ا  نیب

 بودم!  فیضع

 ام، برابر شد با پاک شدنش توسط کالرا. گونه  یاز رو   یقطره اشک  دنیچک

ه من که با حضورش ب  یبود؟ چرا حس  بایز  قدرنیبودنش در کنارم ا  چرا

در وجودش داشت که قلبم را    ییبود؟ چه جادو   نیدلنش  قدرنیا  داد،یم

 از وصفش عاجز بودم؟  زیکه خود ن  انداخت یحال و روز م نیبه ا

قرمز شده    شش،یچند لحظه پ   یهاهیکردم. چشمانش به خاطر گر  نگاهش

تکه  لبخندش، من  نگاهش و  بار  با هر  تماسش،  بار  با هر  از   یابودند. 

 .دادمیقلبم را از دست م یحت ایروحم 

پا  سرم دوختم.    ن ییرا  چشم  بود  دستم  در  که  دستش  به  و  انداختم 

 دستش را فشردم. 

 بودم.  یروز نیچقدر منتظر چن  یدونینم -

 .یدوازده سال هی دیشا -

ساده بود. دوازده سال!    یلیرا باال بردم و نگاهش کردم. به حرف خ  سرم

 یاما فقط خدا شاهد آن لحظات  د،یرسیبه نظر م   یاساده  زیچ  ی لیدر کالم خ

 .دمیبود که چقدر در نبود کالرا زجر کش

 در قلبم فرو برد.  یکالرا خنجر نیاندوهگ یصدا

 .ذاشتمیهمه منتظرت م نیا دینبا -
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مانش که اش گذاشتم و سرش را بلند کردم. به چشچانه   ریرا ز  دستم

 بودند، نگاه کردم.  نیو اندوهگ  مانیچگونه پش  دمیدیم

 تو نبود.  ریتقص -

رس  یزیچ  کیلحظه    کینگفت.    یزیچ ذهنم  با  دیبه  را   دیکه  جوابش 

 : دمیبفهمم. پرس

 ؟ی دار  ادیرو به  زیاز گذشته، همه چ -

جد  اشچهره اخم  ی ایحالت  گرفت.  خود  بار  یبه  خوش    کیابروان  و 

را   گرشیدستش در دست من بود و دست د  کیداد.    نت یفرمش را ز

 اش گذاشت. چانه  ریز

 .ادمهیاز گذشته  ییبخش ها هیهمه رو نه.  -

 اش برداشت. چانه ریرا از ز دستش

 من چطور حافظم رو از دست دادم؟  یدون یتو م ،یاشل -

دست آورده  که مارک به    یتکان دادم. طبق اطالعات  ینف  یبه نشانه  یسر

  دانستم یاش را از دست داد. نمبود، کالرا بعد از فرار من از قصر حافظه

  دیموضوع را خود کالرا با  نی. ادانست ینم  زین  گریکس د  چیچگونه و ه

 . آوردیم ادیبه 

 توجهم را جلب کرد. شیصدا

 ؟ یاشل -
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اش    یدودل  نیو ا   دادیدودل بودنش را نشان م  شی درون صدا  دیترد

 نگرانم کرد.

 بله؟ -

بود    یافزوده شد. معلوم بود موضوع مهم  شیبه صدا  یکنجکاو  دفعهنیا

 . کردمیخواهد زد. منتظر به او نگاه م ی و حرف واجب 

 . نیوالس یگوریدفتر خاطرات گر  -

  امنهیحرف، چشمانم رنگ بهت به خود گرفتند. نفس در س  نیا  دنیشن   با

در آن دفتر اشاره کند.    یزیبه چه چ  خواهدیم  دانستمیحبس شد. نم

  یگوریرا در مورد آن دفتر و گر  زیهمه چ  ایکنجکاو و نگران بودم که آ

 دانست؟یم نیوالس

تونست  - نوشته  ی تو  بخون  یمخف  یهااون  تو اون صفحه آخر چیرو   ی . 

 نوشته بود؟ 

 ؟ یدون یتو نم  -

 . دونمینه، نم -

نمدانست ینم  پس چ  نیا  دانمی!  اگر    ایبود    ی خوب  زینداستنش  نه. 

  ی . مطمئنم کالرا هنوز آمادگمیبگو توانستم ینم زیپس من ن  دانست ینم

نبود که    ی تیرا نداشت. مطمئنم کالرا اکنون در وضع  قیدانستن آن حقا

 تحمل کند.  دانستم،یرا که من م ییزهایبتواند چ
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بودم    یرا از او گرفتم و به درخت پشت سرش دوختم. دنبال حرف  نگاهم

اش را با زدن    ی کنجکاو  دیبحث سر باز کنم. با  نیکه با آن بتوانم از ا

 م؟ یبگو توانستمی. اما چه مبردمیم نیاز ب ،یحرف

شدن دستم، به دستم نگاه کردم. قطرات کوچک باران    سیاحساس خ  با

 زدم و به کالرا نگاه کردم.  ی. لبخندآمدندیدستم فرود م یرو  نم نم

 .میزنیبعداً درموردش حرف م -

 . دمیکش زیبلند شدم. دست او را ن  نیزم یرو از

 نشونت بدم.  یزیچ هی خوامیشو، مبلند  -

نگاهم کرد. نگاه کنجکاوش    یرا باال داد و سؤال  شی ابرو  یتا  کی  کالرا

 ام شد.باعث تک خنده

 شو. بلند  -

شد. دستش را ول کردم. باران شدت گرفته کرد و بلند    تی حرفم تبع  از

  ی بود باران  بایو چه ز  کردیم  سیرا خ  مانیبود. قطره قطره صورت و موها

ا در  زدیباریم  لحظه   نیکه  چه  قطرات  بای!  رو  یبودند  اش  گونه  یکه 

  شیهاکه دست ببرم و گونه  کردندیو انگشتانم را وسوسه م  ددنیچکیم

 را پاک کنم. 

از آن    ی بودند و اثر  افتهیشدن، کاهش    س یبه خاطر خ  شیموها  حجم

پر م  شانشانیحالت  در  بود.  نگاهم    انینمانده  لبخند  با  او  باران،  آن 
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نشانش دهم که باعث شود عمق لبخندش    یزیو من آماده بودم چ  کردیم

 . ابدی شیافزا

 ؟ یا آماده -

 تکان داد.  یسر

 

 

بچه  دمیدیم مانند  ذوقچگونه  هها  و  شور  و  شده  چگونه   جان،یزده 

بود. مدام با هر حالتش، نفسم    رحمی. او واقعاً بکرده  ریوجودش را تسخ

 قش بودم. چقدر عاش داد یتمام نشانم م یرحمیو با ب آورد یرا بند م

انجام   خواستمیکه م  یکار  یرا مشت کردم و چشمانم را بستم. رو  دستم

 دهم، تمرکز کردم. 

 ! ی وا -

ذوق  یصدا  با و  و    یزدهخندان  خنده  با  کردم.  باز  را  چشمانم  کالرا، 

از شگفت  یچشمان م  ،یگردشده  نگاه  بارانکردیبه اطراف  را    ی. قطرات 

طلسم   ست ینگریم خاطر  به  رو  یکه  ب  نشایکه  از  دادم،    یرنگیانجام 

آب رنگ  به  تبد  یهاشعله  یخودشان،  با    لیمن  هرچند  بودند؛  شده 

 .شدندیم رنگین باز بیبرخوردن به زم

  جادیسرمان ا  یرو   اه، یو س  ی از آب  بی ترک  یارا باال گرفتم و هاله  دستم

به باران اجازه   خواست ی. هرچند دلم مزندینر  مانیکردم تا قطرات رو
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  ی ها و موهاگونه  دنیکنند و من لذت د  س یدختر مقابلم را خ  نیدهم ا

 را بچشم.  سشیخ

پس از چشم چرخاندن در   ی. وقتکردیبه اطراف نگاه م  رتیبا ح  کالرا

از    یجا، صورتش را چرخاند و نگاهم کرد، در چشمانش حس خاصهمه

 . دمیدیدوست داشتن را م 

 قشنگه! یلیخ -

که زد، در آن حس دوست داشتن درون چشمانش غرق    یبه حرف  توجهیب

نگاه،   آن  بودم.  دا  ی عن یشده  دوستم  اکه    خواست یم  گونهنیشت؟ 

ا نگاه  گونهنیبفهمم؟  به   خواست یم  اشیجذاب ل*ع*ن*ت*  یهابا آن 

پ لبخند   یاحساساتش  شا  یببرم؟  که    دیزدم.  بود  من  نوبت  اکنون 

  ک یزده شوم. در  ذوق  ،یاگرفته  یاه یهد  شانیکه برا  ییهاچون بچه هم

 حرکت، بغلش کردم و در گوشش زمزمه کردم:

 کالرا! عاشقتم!  -

 ! افت ییداشت خاتمه م  امیدلتنگ نیها، ابعد از مدت باالخره

 *** 

 ( کالرا)

خودمان شد  یاشل  همراه چادر  مامی وارد  پ   کی.  با  نوشتن که  درحال  ر 

کاغذ بود، با ورود ما سرش را بلند کرد و مطمئنم چشمانش    یرو  یزیچ

که انگشت   یبزنند. دهانش را باز کرد و درحال  رونیکم ماند از حدقه ب 
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که تعجبش را نشان    یبلند  یاش را به سمت ما گرفته بود، با صدااشاره

 گفت:  داد،یم

 شما... شما دوتا؟! آخه شما... .  -

 . دیکش یو آه   دیش پشت گردنش را مالدست با

 . نیبد حیرو بهم توض زیچهمه دیبا -

 .دمیخند

  نمانی که ب  یدادن اتفاقات  حیو من شروع کردم به توض   م ی نشست  مقابلش

  شیشتم. هرچه پ دا  ادیمن گذشته را به    کهنیدادن ا  حیافتاد و توض 

م  ششین  رفتم،یم گردتر  چشمانش  و  گاهشدندیبازتر  م  ی.    انیهم 

م  د یپریم  میهاحرف  نشان  را  واکنشش  انتها  داد؛ یو  در  حرفم،    ی اما 

حق به   یکه با چهره یو درحال دیدادم، خند حیرا توض  جراما یهمه یوقت

 چشم دوخته بود، گفت: یبه اشل یجانب 

  یکرد ی. فکر میرو بگ  زیچبه کالرا همه  یبر  یدیترسیم  ی حاال تو ه  -

 . ستین ادشی زیچچیکالرا ه

  یچقدر برا  دمی دیلبم شد. م  یعامل لبخند رو  شیدرون صدا  یخوشحال

 چقدر او را دوست دارد.  دادینشان م  نیخوشحال شده و ا یاشل

خرسندش   ی. صدادیکش  شیزانو  یزد و دستش را رو  یاقهقهه  کیما

داشت    یبه نفس خاص   بود، اعتماد   یخود راض   یاز کرده  کرد یم  انیکه ب

 ام شد.که باعث تک خنده
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 !ی خوب شد به کالرا گفتم تو عاشقش -

 ! ؟ یتو بهش گفت -

سرم را به سمتش چرخاندم. چشمانش    ،یاشل  یمتعجب و شوکه   ی صدا  با

اخم و  بودند  گرد شده  تعجب  ماشدیم  ده ید  شیابروها  یرو   ی از    ک ی. 

 طبع و اعتماد به نفس مذکورش را حفظ کرد. همان لحن شوخ

 مگه بد کردم؟! -

لبش، با نگاهش    یرو   یترسناک  شخندی کرد و با ن  زیچشمانش را ر  یاشل

لحظه مشت کردن دستش برابر شد  و همان  دیخط و نشان کش  کیما  یبرا

پد آتش  داریبا  ما  یشدن  دور  دورتا  درحالکیدر    کردم یم  یکه سع  ی! 

 برگشتم و گفتم:  یرا نشان ندهم، دستپاچه به طرف اشلتعجبم 

 .شهیبهتر م یلیخ جانیا طیمح شی! به نظرم بدون آتیآه، اشل -

که دورش آتش گرفته بود،    یایصندل  ی از رو  کیبه من نکرد. ما  یتوجه

 . ستاد یا یصندل ی بلند شد و رو

 ش! ! ا ش! به لطف منه االن کالرا دستت رو گرفته ها! من رو نکیه -

م  ی صندل  نییپا  به کرد.  همه    دمی دینگاه  البته  شده.  مضطرب 

گذاشتن بود   کیصرفاً جهت سر به سر ما  یواکنش اشل  نیا  م یدانستیم

  ی بازو مسخره  کردیشت برخالف سنش رفتار مطبق معمول دا  زین  کیو ما

فکرم   نیمهم نبود! از ا  شیمرد واقعاً سن و سالش برا  نی! اآوردیدر م

 ام گرفت. خنده
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مذکورش   شخندیبه خود گرفت و با همان ن  یحق به جانب   یچهره  یاشل

 گفت:

 . بخشمت یم یسرنیا -

با    نیا و  گفت  شعله  ی اشاره  کی را  مادستش،  کرد.  خاموش  را    کیها 

  ی و رو  دیلباسش کش یقه یبه  یدست د،یکشیم یکه آه آسوده ا یدرحال

 نشست.  یصندل

سرش را به   رایباشد؛ ز   دهیبه ذهنش رس  ی مهم  زیچ  ا یبعد، گو  هیثان  چند

صدا کرد.  اشاره  خودش  به  و  چرخاند  من  م  یسمت  مرا    ز یکنجکاوش 

 کنجکاو کرد. 

مارک   ست،ین  کیما  میآه، اسم واقع  ادتونه؟یپرنسس! من رو    یراست  -

 هستش. 

خ  میابرو  یتا  کی او  به  و  دادم  باال  اجزا  رهیرا  نگاهم  با  کردم.    ی نگاه 

بود    بیعج  میبود؛ اما برا  یاو چه کس  دمی. مارک؛ فهمدم یصورتش را کاو

 که چرا خودم قبالً نشناختمش. 

 . یافتاد انیشورش ریتا که گ یقصر بود  نی . خبرچادمهیآره  -

 بود!  ییآه، چه روزها -

 را باال دادم.  می ابرو یتا کی

 ان یشورش ادمهیکه  ییبودن! تا جا یخوب یانگار روزها یگیم یجور هی -

 بکشنت!  خواستنیم
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به    یدر صدا   ی بلند شد. شجاعت خاص  یصندل  یاز رو  مارک خندانش 

 . خوردیچشم م

با فرشته مرگ   یادیبعد از اون روز دفعات ز  دیپرنسس! مطمئن باش  -

 رو در رو شدم. 

  با نگاهش  زین  یچادر به راه افتاد. اشل  یرا گفت و به سمت خروج  نیا

 رفتنش را دنبال کرد.  ریمس

 ؟ یریکجا م -

اشل  کیما پاسخ  و  برگشت  ما  سمت  به  چادر،  از  خروج  از  را    یقبل 

 لبخندزنان داد: 

 . نم یرکسانا رو بب  رمیم -

 خارج شد. سپس

از چادر که نقش آشپزخانه را    ی بلند شدم و به سمت بخش  ی کنار اشل  از

کوزه از  رفتم.  برا  یداشت،  ل  ی آب،  احساس  ختمیر   ی آب  وان یخود،   .

  وان یل  یطور که لبه ! هماندمینوشیکم آب م  یلیخ  راًیداشتم. اخ  یتشنگ

م  ی را رو را پشت سرم    ی اینیسنگ  خوردم،یلبانم قرار داده و آب را 

که بغلم کرد، نگاه کردم.    یآوردم و به اشل  نییرا پا  وانی. لکردماحساس  

 داده بود.  هیسرش را از پشت به سرم تک

چقدر   دانستم یرا در دستم فشردم. م   وانیدهانم را قورت دادم. ل  آب

 داشت.  ت یاهم میدوستش داشتم و چقدر برا
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  توانستم ینم  گرید  کسچیه  ای  زیچچیشت که در هدا  ی آغوشش طعم  نیا

 کنم.  افت ی

م  یلذت  آغوشش دلم  که  رو  م یهاپلک  خواست یداشت  آرام  هم    ی را 

رو را  تمرکزم  تنها  و  م  ی بگذارم  دلم  دهم.  قرار    خواستیآغوشش 

 بماند.   طورن یهم زیچهمه

 لبم نشست.  یرو  یلبخند  ناخودآگاه

وارد قلبم شد   طورنینفر ا  کی  یکردم؟ چه زمان  دایپ   یحس  نیچن   یک  من

چن  برا   یگاهیجا  ن یو  قلبم  ب  یدر  تمام  در  ساخت؟  سال    ستیخود 

کسان  امیزندگ خ  یتنها  خاطره  یلیکه  که  مادرم  داشتم،    یدوستشان 

نبود    یگریها کس دبودند. جز آن  مس یبا او نداشتم، پدرم و ج  یادیز

به او    یقلبم را از آن  خود کرد؟ چه زمان  یچه زمان  قاًی پسر دق   نیپس ا

 دل باختم؟ 

نم  دانستمینم گمانم  به  زمان  تم خواسیو  تا  بدانم.  دوستش    یهم  که 

دوست داشتن    نیا  یمهم نبود چه زمان  گریشتم و دوستم داشت، ددا

 شکل گرفت! 

 لبم را به دندان گرفتم.  یگوشه 

شتم. چقدر دا  یرا به کس  یاحساسات  نیبود که چن   ی بار   نیاول  مطمئنم

  گاهچیبودم؛ اما تا کنون ه  دهیعاشقانه خوانده و شن   یها ها و قصهافسانه

آن احساسات را تجربه کنم، فکر نکرده بودم.    یروز  کیخود    کهنیبه ا
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حد   نیحد؟! تا ا  نی تا ا  ی؛ ولباشد  توانست یم  بایعشق چقدر ز  دانستمیم

برا کنارم  دن  ی کاف  م یکه حضورش در  دار  تمام  از  و  را    ا یباشد  او  تنها 

ه  گریبطلبم و د اند  لیم  گرید  زیچچیبه  باشم؟ عشق  که    نیاشته  بود 

 گره خورده باشد؟ شیها قلبم به شمار نفس یهاشمار تپش

آدم و عالم    یبه همه  خواستی، دلم ممن و او بود  انیگره م  کیعشق    اگر

 که هرگز اقدام به باز کردن آن گره نکنند!  میبگو

 گوشم شد.  ینغمه کرد، یکه دم گوشم زمزمه م شیصدا

 عطر موهات رو استشمام کنم.  ژن،یاکس یبه جا خوادیدلم م -

مدت کوتاه    نیکه در هم  شیهابود عاشقانه   بایمگر نه؟ چه ز  ستاد،یا  قلبم

  ی قراریبود! شدت گرفتن تپش قلبم با هر نگاهش و ب  ختهیر  م یبه پا

 کردنش با هر حرفش را دوست داشتم. خودش را دوست داشتم! 

 *** 

بود    زیانگعزادار بود! و چه غم  اید؛ گورا بر تن کر  اهشیس  یجامه  آسمان

 ! خت یریم زیکه اشک ن یآسمان، درحال یعزادار نیا

 برقرار شود.  یی را روشن کرده بودم تا در داخل چادر روشنا هاشمع 

به سمتم آمد. کنارم    د،یکشیرا سر م  وان یطور که آب درون لهمان  ونایف

 تخت نشست.  یرو

 ام.خسته  یلیاوه! واقعا خ -
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 گفتم:  زدم،یرا شانه م  میکه موها یدرحال

 !یشی! معلومه که خسته میچرخیدهکده م یکل روز تو  -

شد. من   رهیانداخت و به دستانش خ  نییکرد. سرش را پا  یاخنده  تک

  م ی تعجب کردم، دست از شانه زدن موها  اش یسکوت ناگهان  نیکه از ا

 شدم.  رهیبرداشتم و به او خ 

 ؟ یساکت شد هو یشد  یچ -

 .دیکش  شیبه موها یدست

 لحظه حواسم پرت شد. هی -

 تخت بلند شد. یرو از

 نشده برگردم. ریبهتره تا د باره، یبرم. بارون هم م گهیمن د -

  ی او رفت. بالفاصله پس از او، اشل  ،یگفتم و پس از خداحافظ  یاباشه 

زونش  احساس کردم قلبم دوباره از حالت مو  دنشیوارد چادر شد. با د 

د  ترعیخارج شد و سر مواقع  تپ  گریاز  به  و من چقدر   دنیشروع  کرد 

 بودند.  یقلبم را که به خاطر اشل یها یقراریب نیدوست داشتم ا

داد. من   یزدم و به سمتش رفتم. کاله شنلش را درآورد و سالم  یلبخند

 جواب سالمش را متقابالً دادم.  زین

زد و از کنارم رد شد. شنلش را که تحت هجوم    میبه رو  ی لبخند  یاشل

کرد تا خشک    زان یآو  یاقطرات باران قرار گرفته بود، درآورد و گوشه
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و سرش    کردیرا تا آرنجش تا م  راهنشیپ   یهانیطور که آستشود. همان

 بود، گفت:  نییرا پا

 .مونهیرکسانا م شی مارک گفت امشب پ  -

 اون دو هستش؟  ون یم یزیچ -

بخندد    طورنیاو هم  شودیم  ا،یزد که دلم را لرزاند. خدا  یاههقهق  یاشل

  شیهاخنده  یصدا  شدیگوش دهم؟ چه م  شیهاخنده  یو من به صدا

 شوند؟ م یهاشب  ییالال

 گفت: یاشل

 ؟ یکن یفکر م طورنیچرا ا -

تخت    یرا کنارم رو   می هاآن نشستم. دست   یسمت تخت رفتم و رو  به

 را باال انداختم.  میهاشتم و در جواب سوالش، شانهگذا

 . یطورنیهم -

 گفت: کرد،یطور که نگاهم مآمد و کنارم نشست. همان یاشل

 نیست.  نشونیب یزینه، چ -

 چشم دوختم.  یگرید ینگفتم و به نقطه  یزیچ

 با مارک حرف زدم. مونیدر مورد مقصد بعد -

عجب سرم را به سمت او بچرخانم و  حرفش، موجب شد با ت   نیا  دنیشن 

 نگاه کنم.  کرد،ینگاهم م یسردام، به او که با خونبا چشمان گرد شده
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 ! م؟یقراره بر یادیگه یجا -

 .میریم جانی . فردا شب از امیمستقر ش جاهی می تونیآره، فعالً نم  -

دلیاشل  - چ  نی ا  ل ی!  موضوع  ه؟ یکارها  که    ن یا  ی چه  هستش  وسط 

برنگرد  م؟ یبر  یاگهید  یجا  نیخوایم مرک  میچرا  برا  ن؟یبه  دلم    ی من 

 تنگ شده! هیپدرم و بق

  ستی او ک  دانستمی. من که حال مکردمیکارها را درک نم  ن یا  لیدل  واقعاً

ها ادامه  شدن من توسط آن  دهیروند دزد  نیبه ا  میپس چرا هنوز داشت

ا  م؟یدادیم آن  نیگرچه  ابتدا،  همان  از  که  بود  هم  هدف  موضوع  ها 

من و   کهنیمن صرفاً به خاطر ا  دنیمن داشتند. دزد  دنیاز دزد  یگرید

  تشیهو  یبود، اشل  طورنینبود چون اگر ا  م،یکن   دایرا پ  گریدهم  یاشل

 . دانستمیداشتند که من نم  یگری ها هدف د. آنکردیرا از من پنهان نم 

 به او چشم دوختم.  رهیخ

 ه؟یچ هیقض -

کم  یاشل اخم  کرد.  قفل  هم  در  را    شیابروها  یرو   یرنگدستانش 

به من دهد.    یباز با خود سر جنگ گرفته که چه جواب  دم یدی. مدمیدیم

 پس از چند لحظه کلنجار رفتن با خود، نگاهم کرد. 

حت  - تو  کوچ  یکالرا!  چ  یکیبخش  م  ییزهایاز  من  هم    دونم یکه  رو 

  نیا  یبهت بگم هدفمون از همه   تونمیهنوز نم  نیبه خاطر هم  ،یدون ینم

 .هیکارها چ
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 به سمتش خم شدم.  ترشیشد. ب میمهمان ابروها  یاخم

 خب تو بگو، منم بدونم.  -

حرف من؟ اخمم   نیکالفه شده؛ اما از چه؟ از ا  یعن ی  نی. ادیکش  یهوف

اشلپررنگ نگاهم    یموها  انیم  ی دست  یتر شد.  و  رنگش چرخاند  شب 

 کرد.

 مگه نه؟  ،یدوست دار  یلیکالرا! تو پدرت رو خ -

به حرف من داشت؟ من   یسؤالش چه ربط  نیحرفش جا خوردم. ا  نیا  از

  ا یاز قضا  خواستمیدهد؛ م  حیتوض  میرا برا  زیچاز او خواسته بودم همه

 ! د؟یپرسیم یربطیسؤال ب  نیوقت او چن خبردارَم کند آن

 لومه دوستش دارم! خب مع -

مدیکش  یآه نشان  صدایش  لحن  خود  دادی.  و  دست  نبود  ش 

 بزند.  یحرف توانست ینم

  تونم ینم  ،یخودت بفهم  کهنیبهت بگم کالرا؛ حداقل تا قبل ا  تونم ینم   -

 بگم.

غ  نیا  با ب  میمستق  ری حرفش،  در  خودم  که  خواهم    نیگفت  خاطراتم 

رودیفهم از  را  دستم  دست شانه  ی .  و  برداشتم  مقابل    میهااش  را 

 در هم قفل کردم. بدون نگاه کردن به او گفتم: امنهیس

 . مونهیپشت ابر نم دیباألخره خورش فهمم،یزود م  ا ی ریباشه نگو. د -
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 کیو مرا به خود نزد  دیکه زدم، خند  یلجبازم و حرف  یواکنش به صدا   در

 کرد.

 .میزنیحرف م هانی بعداً در مورد ا -

بحث مذکور    الیخیعاشقانه و جذابش که باعث شد ب   یاز آن صدا  امان

  رحم یب  یلیدستانش بودن فکر کنم! او خ  انیدر م  یشوم و به عطشم برا

در   تنها  که  ا  کی بود  مرا  بود.    گونهنیروز،  کرده  آغوشش  خاطرخواه 

مرا   زمانانداخت یم  میهای بچگ  ادیآغوشش  همه  ی.  را    یجاکه  قصر 

 . کردمیبغلش م ،یکردن اشل دایو پس از پ  گشتمیم

 زدم.  یلبخند

. با هر  دمیاز او دراز کش ت یبه تبع زیو من ن دیتخت دراز کش یرو آرام

بخش بود  لذت  م یو چقدر برا  شدی جلو عقب م  اشنهی دم و بازدمش س

کش  یها تپش  یصدا نفس  و  مدنشی قلبش  کاش  دن  شد ی!  به    ای تمام 

  شیهانفس  ید و من بتوانم تنها به صدا ساکت شون  شیهااحترام نفس

 گوش بسپارم. 

 *** 

 )کالرکسون(

م  یهمگ بود  ز یسر  نشسته  مارگارمیشام  من،  پادشاه    مس،یج   ت،ی. 

 اش.لئونارد و خانواده
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م  میداشت همیخوردیشام  ه  چی.  ب  زدینم  یحرف  چیکس  من  از   زاریو 

سرم را بلند    م،یقاشق از غذا  کیسکوت حاکم بر جو، پس از برداشتن  

 : کردم و گفتم

 !یاچه سکوت ظالمانه -

 و گفت:  دینوش شیرا از جام طال اشیدنیاز نوش یمقدار لئونارد

 . یکه در انتظار باش شهیظالمانه م یسکوت زمان -

لبخند  ت یمارگار کرد.  نگاه  لئونارد  و    یرو  یبه  داشت    ی صدال*ب 

 . افزودیکالمش م ییبایو نازکش، به ز نینشدل

  ی داره. گاه  تشیبه موقع  یبستگ  د،یکه زد  یحرف  نیحضرت، ااعلی  ی ول  -

 .نهیریش یلیکه تو رو منتظر بذاره، خ یاوقات سکوت

  ز یم  یاش گذاشت و آرنج آن دستش را رو چانه   ریدستش را ز  لئونارد

 نگاه کرد.  ت یقرار داد. به مارگار 

 مثال بزن.  هی -

 کرد.  یاتک خنده ت یمارگار

 که تو رو به خاطر عشق منتظر بذاره. یمثال سکوت -

 آورد.  نییاش پاچانه ریو دستش را از ز دیخند لئونارد

 بزنم.  یحرف تونمینم  نیدر برابر ا -

 نگاه کرد.  ایبه همسرش مار سپس
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 من رو منتظر گذاشت. یلیراف عشقش، خاعت یبرا  ایمثال مار -

 کرد.  یارکانهیز یخنده ایمار

 . کردیم جابیجور ااون طیخب شرا -

ب**و**س**ه  ی زیچ  لئونارد  و  گرفت  را  دستش  و  دست    یانگفت  بر 

متوجه کارانوس    کردم،یطور که داشتم آنان را نگاه مهمسرش زد. همان

با    ی در تن داشت و از رو  ی. زره نظامآمدیشدم که داشت به سمت ما م

چهره و  آمدنش  ع  یجد  ی عجله  در  و  مضطرب  خوشحالش،   نیو  حال 

 آمده بود.  شیپ یموضوع مهم دمیفهم

خبر  کی  نیا گرفتن  انتظار  در  را  راه    یهفته  به  چشم  مدام  کالرا،  از 

 .شدمینگران م دمش،یدیم یو وقت   ماندمیکارانوس م

هفت روزم، با عجله و اضطراب بلند شدم و به سمتش    نیعادت ا  طبق

شان مرا نگاه  شد. همه  هیمن، موجب تعجب بق  یرفتم. بلند شدن ناگهان

 کردند.

  دانستیاز من، او سخن را آغاز کرد. م  شی. پ ستادم یکارانوس ا  مقابل

 وقت تلف کند و بدون مقدمه، برود سر اصل مطلب.  دینبا

 رمورد پرنسس کالرا براتون دارم. د یمهم  ی! خبرهاحضرتیاعل -

دور هزار، شروع به   ی اسم کالرا، احساس کردم قلبم به رو  دنیشن   با

ل*ب    ی نباشند. هر چند لبخند رو  یبد   ی بودم خبرها  دواریکرد. ام  دنیتپ
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قلبم را که   یجلو  توانستم یاما باز هم نم  کرد؛ یکارانوس مرا مشکوک م

 .رمینگران دخترم بود، بگ

 ؟ ییه خبراشده؟ چ یچ -

 . دیکش قیعم   ینفس کارانوس

پالوناس به خاطر   نیرفتن به سرزم یاز بازرگانانمون برا  ی کیسرورم!  -

پ  روز  چهار  تجارت،  و  مرک  شیکار  کرد.    نی از  پرنده سفر  با  خارج شد. 

  ی کیکوچ  یدهکده  هیاز    دیپالوناس، با  نیبه سرزم  دنیرس  یبرا   شونیا

 . کردیبه اسم ماور درما عبور م

  یی به کجا برسد. من خبرها  خواست یها محرف  نیبا زدن ا  دم یفهمینم

 بازرگان را!  کیعبور  رینه مس خواستم،یرا که درمورد کالرا بودند، م

گشت. با    داریوسطشان پد  ین یدست به دست هم دادند و چ  میابروها

 به او تشر زدم: امیکالفه و عصب یصدا

 ؟ یبه کجا برس یخوایها محرف  نیرانوس! با گفتن اکا -

 شد.  ترقیعم لبخندش

بازرگان هنگام عبور از دهکده ماور درما، پرنسس رو    - سرورم! اون 

داون سردهیجا  بعدش  نزد  عاًی.  به  رو  که    ین یسرزم  نیترک یخودش 

رسونده و    م،یپرنسس فرستاده بود  یجست و جو  یمحافظانمون رو برا 

 ها خبر داده. به محافظ
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قلبم    ش،یها حرف  دنیشن   با گرفتند.  خود  به  بهت  رنگ  چشمانم 

قابل باور    ر یغ  میبرا  شیها. حرفدی کوبیم  امنهیس  یبه قفسه  واروانهید

  خواستم یدر ذهنم. م  شیهاحرف   لیو تحل  هیبودند. شروع کردم به تجز

از    خواستم یتا باورم شود. م  میها را با خود بگوبارها و بارها آن حرف

 مطمئن شوم.  نصحتشا

را    م یها. دست رم یام را بگخنده  ی جلو  توانستم ی. نمدمیخند  ناخودآگاه 

 بازوانش گذاشتم و به کارانوس نگاه کردم.  یرو

 قابل اعتماد بوده؟  ی دروغ که نباشه؟ اون بازرگان، مطمئن  ؟ی مطمئن  -

 تکان داد.  یسر زد،یطور که لبخند مهمان کارانوس

 مطمئنم سرورم.  -

خوشحال شده   ی لیخبر خ  نیا  دنیشان از شنبرگشتم. همه  هیسمت بق  به

. شور و  دیخندیهمچون لبانشان، م  ز یکه چشمانشان ن  دمیدیبودند و م

 نگاهشان شده بود.  یو نگران یناراحت نیگزیجا  ،یشوق و خوشحال

  یی لبش خودنما  یرو   ینینشه سمتم آمد. لبخند دلبلند شد و ب  لئونارد 

م  کردیم نشان    یایخوشحال  زانیو  بود،  نهفته  لبخندش  پشت  در  که 

 . دیبود! مرا در آغوش کش ی واقع ق یرف کیاو  دادیم

 بهت که گفتم نگران نباش.  م؟یکرد داشیپ   یدید -

 و از او جدا شدم.  دمیکش یاز سر آسودگ  یآه

 خوشحالم! یلیواقعاً خ -
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به سمتم آمد و   ت یهم نزدمان آمدند. مارگار  هیو بق  ت ی. مارگاردیخند

 گفت:

 ! هیخبر خوب یلیخ نی! ازمیعز -

 اوهوم.  -

کردن کالرا و    دایکنم. پ   انی را ب  امیخوشحال  یحد و اندازه  توانستمینم

باعث م او،  کم شود. هنوز ترسم    میهااز دغدغه  یکی  شدیبرگرداندن 

اهداف ترس  یاشل  درمورد  آن  و  داشتم  را  گذشته  قدرو  آزارم   یها 

  ن ی. اشدیفشرده م  یقلبم در مشت کس  کردمیکه احساس م  دادندیم

و من تحت عنوان داشتن مقام    کردیم  ی ن یدر قلبم سنگ  هاحساس هر لحظ

نبودم؛ ز احساسات خود  به نشان دادن  بودن    رایپادشاه، قادر  پادشاه 

  یتوانستیصورت نم  نیا  ر یدر غ  ؛ی سرکوب احساس ترس و ناراحت  یعن ی

 .یداشته باش یبردارو از مردم انتظار فرمان یکن ییوارفرمان

کردن کالرا،    دای پ  از خبر   ی ناش  یخوشحال  ی افکارم شدم و رو  نیا  الیخیب

بود؛    یو سرسخت  یکالرا دختر قو  دانستمیتمرکز کردم. نگرانش بودم. م

با ا   ی دزد  یماجرا  ن یا  دانستمیداشت. م  یحساس  یهیحال روح  نیاما 

 زده باشد. ب یآس اشهیچقدر ممکن بود ناراحتش کرده باشد و به روح

 بودم حالش بد نباشد.  دواریام فقط

 لئونارد افکارم را از ذهنم خارج کرد.  یصدا

 به اون دهکده.  میبر  ایکالرکسون! ب  -
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 .میبر  دیآره، حتماً با -

 کارانوس نگاه کردم.  به

 ؟ یها رو دنبال کالرا فرستادمحافظ -

 تکان داد.  یسر کارانوس

از محافظان    یکی  د،یبله سرورم؛ همون لحظه که خبرش به دستم رس  -

 ماور درما بشن. یبگه راه روهاین هیرو فرستادم تا به بق

شب، به سمت   مهیها رو آماده کن. بعد از نخب االن چندتا از محافظ  -

 . میافتیماور درما راه م 

 گفت:  مسیقدم شدند. ج شی و اندرو پ  مسیج

 . میای ما هم م -

ج  یسر لئونارد،  من،  کردم.  موافقت  حرفشان  با  و  دادم  و    مسیتکان 

در    انایو د  ویمت  ا،یمار  ت،یو مارگار  م یالرا برواندرو قرار بود به دنبال ک

 قصر بمانند. 

. از  دمیگنجیکالرا، در پوست خود نم  دنید  جانیو ه  یشدت خوشحال  از

به آن دهکده   ی بودم وقت  دواریبود. فقط ام  یادیتا آن دهکده راه ز  جانیا

ما، آن    دنیقبل از رس  کردمیجا باشد. آرزو مکالرا هنوز آن  م،یدیرس

 دهکده را ترک نکنند. 
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جا  همان  دیرا بکشم. آن پسر با  یداشتم کالرا را برگردانم و اشل   قصد

  یبود که حت  ی! او کس شدیم  واناتی اش خورد و خوراک حو الشه  مردیم

که    مردیم   یطور  دیبود! او با  فیح  ز ین  ا یدن  ن یماندن جسدش در ا  یباق

 . دمانینم  یاز جسدش باق  ز یتار مو ن کی یحت

 *** 

 

 )روز بعد( 

 )کالرا( 

. مارک قبل  میو مارک نشسته و مشغول خوردن صبحانه بود  یاشل  همراه

را که  یاصبحانه میداشت ز،یاز صبحانه به چادر خودمان برگشت و حال ن

 . میخوردیمارک درست کرده بود، م

تخت   یشدم، من رو  داریصبح ب  یخوابم برد؛ اما وقت   یکنار اشل  شب ید

 ه یبود. بماند    دهیتخت خود خواب  یرو   زین  یبودم و اشل  دهیخود دراز کش

موضوع    ن یاز ا  ی کردم و او حت  شیطور که خواب بود، تماشاهمان  یمدت

کارم نشان    نیبه ا  یچه واکنش  دیفهم یاگر م   دانستمیآگاه هم نبود! نم

اش  داشت که توانستم تجربه   یگری در خواب لذت د  شیداد! تماشایم

دل از من    زد،یکه م   ی با هر حرف  کرد،یکه م  ی با هر کار  یکنم! گرچه اشل

که به من رحم   یی و چقدر ناعادالنه بود دلم را به او ببازم! او  ربودیم
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ب  کردینم لحظه  هر  پ   شیو  مجذاب  شیاز  مشدیتر  ا  دانست ی.    نیبا 

 پرد؟یمن هوش از سرم م تش،یجذاب  نیبا ا و شیکارها

 مارک مرا از فکر خارج کرد.  یصدا

 ناراحت شد. یلیخ  م؛یبه رکسانا گفتم امروز قراره بر -

  یو حت   ونا یناراحت شدم. رکسانا و ف   یاندک  زیحرفش، من ن  نیا  دنیشن   با

  ی میصم شتریب  ونا یدهکده به دلم نشسته بودند و با رکسانا و ف  نیکل ا

زمان آنان  کردن  ترک  م  یبودم.  رفتنمان  دانستمیکه  ناراحت    از 

با اشلدمیدر دل کش  ی بود. آه  زیانگغم  یلیخ  شدند،یم و    ی. مجبورم 

 ز یمن ن  جهیبرگردند و در نت  نیبه مرک  خواستندیها نم. آنممارک برو

 نداشتم! گفتند،یآنان تا هر کجا که م ی جز همراه یاچاره

مارک    یاشل به  را  ناراحتش  نگاه  و  کرد  پاک  دستمال  با  را  لبش  دور 

 دوخت. 

 . شهیجا تنگ ماین یدلم برا  -

ن  مارک از  نفهم  ینگاهمیپس  را  علتش  که  من  به  به    دم،یمشکوک  باز 

 حواسش به من بود، گفت:  یرچشمیکه هنوز ز ینگاه کرد و درحال یاشل

 .شهی تو تنگ م یدخترا هم دلشون برا -

و خود    دیپر  شی آب بود، آب در گلو  دنیکه درحال نوش  ی، اشلکار  نیا  با

به مارک نگاه    م،یابروها  یبه سرفه افتاد. با نگاه تند و اخم پررنگ رو

 کرد.  یزد و مرا حرص ی اقهقهه یواکنش من و اشل دنیکردم. مارک با د
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 پس از چند سرفه، با اخم به مارک نگاه کرد. یاشل

 الزم نکرده دلتنگم بشن.  -

  ی اشل  ی کدام دخترها دلشان قرار بود برا   قاًیبود که دق  جانیا  ضوع مو

  خواستندیگاه مآن  دانستند،یاو را نم  ینام واقع   یتنگ شود؟ آنان حت 

 دلتنگش شوند؟! با وجود من؟! 

صبحانه  از کشخوردن  دست  غره  دمیام  چشم  از  پس  مارک،   یاو  به 

ام به  چشم غره  نیا  دیاز او بابت صبحانه کردم. مارک که فهم  یتشکر

  یشانه  ی بلند شد. دستش را رو  د،یخندیکه م  یخاطر حرفش بود، درحال

اما مارک   م؛ یگذاشت و به من نگاه کرد. مخاطب حرفش هر دو بود  یاشل

 بود.  ختهبه من چشم دو

 رو عوض کنم.  طی! خواستم جو محالیخیب -

  یچادر رفت. قبل از رفتن، به سمت اشل  ی سمت خروجرا گفت و به    نیا

 برگشت. 

 مقدمات رفتن رو آماده کنم.  رم ی! میاشل -

گفت و از چادر خارج   ی باال آورد و فعلن   یخداحافظ  یرا به معنا   دستش

که  یبود و درحال نیینگاه کردم. سرش پا یشد. پس از رفتن او به اشل

  کی.  خوردیاش را مانهضرب گرفته بود، صبح  یچوب  ز یم  یبا دستش رو

شدم. هر چه به سرعت ضربه زدنش    رهیرا باال دادم و به او خ  می ابرو  یتا
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فکرش را    یزیکه بدانم چه چ   شدمیمن کنجکاوتر م  افزود، یم  زیم  یرو

 مشغول کرده بود! 

 ! یاشل -

م  میصدا به  از ضربه زدن  باعث شد  و  کرد  را جلب  دست    زیتوجهش 

 لبش نشاند و گفت:  یرو  ی بردارد. لبخند

 بله؟ -

 ؟ یکنیفکر م یبه چ -

 .ختمیریبرنامه م م،یبر میخوایشب که م ی فقط داشتم برا ،یچیه -

خود را داخل چادر    مهیبزنم، مارک که سراس  ی که بتوانم حرفآن  بدون

را از آن  خودش کرد. دوان دوان به سمت ما   انمیانداخت، توجه هردو

نگاه    اش،یشانی پ   ینگران و ع*ر*ق رو  یآمد. نفس نفس زدنش، چهره

وحشت  و  از  زدهمضطرب  خبر  همه  م  ک یاش،  بد  سعدادندیاتفاق    ی . 

 . دادندیتند و نامنظمش امان نم ی هاحرفش را بزند؛ اما نفس کردیم

 .. ح...حمله شده!... ! به ده... دهکده.یا... اشل -

برخاست. چشمانش از فرط تعجب کم مانده    ی صندل یناگهان از رو   یاشل

پاچه شده  چقدر مضطرب و دست   دمیدیبزنند و م   رونیبودند از حدقه ب

منتظره بود! حمله به دهکده؟ توسط چه   ر یغ  یلیحرف مارک خ  نیبود. ا

 ؟ یکسان
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بارها توسط    ام،یشد. در طول زندگ  داریدرونم پد  ی خاص  یو نگران  ترس

  ی هابه پناهگاه  شهیها همدشمنان به قصر حمله شده بود. در آن زمان

م  ریز ا  یادهیا  چ یاما حال ه  م؛یرفتیقصر  م  کهنیدر مورد   م،یکن یچه 

معلوم   زیچچی! هنوز هی کن یکه فکر نم  زهاینداشتم. آه، کالرا! به چه چ

  یمشخص نبود چه کسان  ی. هنوز حتتم دوخیو م  دمیبرینشده، داشتم م

 ساده در اثر راهزنان باشد.  یاحمله  دیاند؛ شاحمله کرده

مطلع   هیرا مشت کردم و منتظر به آن دو نگاه کردم تا از قض  دستانم

 شوم.

 ! ؟ی حمله؟! توسط ک -

من، باز به    یرا مشت کرد و پس از چشم چرخاندن رو  شیهادست   مارک

کرد و پس از قورت دادن آب دهانش،    زینگاه کرد. چشمانش را ر  یاشل

 فرو برد.  ی میگفت که مرا در شوک عظ یاجمله 

 توسط کالرکسون! -

ها به  شدم. پدرم؟! آن  رهیبلند شدم و به مارک خ  می از سر جا  بارهکی

  ی جا هستم و برامن این  دانستندیم  ی عن یدهکده حمله کرده بودند؟!  

 ودند؟!ب بردن من آمده

بودنش،    جانیتنگ شده و حال، ا  یلیخ  شی. دلم براکردیم  یتاب یب  قلبم

 . نمشیبب  ترع یهر چه سر خواست ی. دلم مکردیرا رفع م یدلتنگ نیا
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ول  یاشل مارک  ا   ی و  که  بود  برنامه  نیمشخص  نقشهموضوع،  و    ی هاها 

 ک یزد که    زیبه م  یمشت محکم  یبود. اشل  ختهیمجهولشان را به هم ر

داده و نگاه    نت یرا ز  شیابروها  یبشکند. اخم پر رنگ  زیم  دمیآن ترس

 . دیکش یخورده بود. هوف  ریزنج  نیاش، به زمو دستپاچه نیخشمگ

 م؟ ی کار کن  ی االن چ -

 سرش را بلند کرد.  یحرف مارک، اشل نیجواب ا در

 .کنم یدارم فکر م  -

کالفه  ی عصب   یصدا مو  نشان  پدر  دادیاش  آمدن  اینکه  به  جا،  م 

گذاشت و سرش   زیم  ی. هر دو دستش را روختهیرا به هم ر  شیهانقشه 

پا نم  نییرا  م  دانستمیانداخت.    ی دو چه اهدافآن  ای  کردیبه چه فکر 

  طور ن یروند ا  نیا  خواستمیاما من نم  پروراندند؛یداشتند و چه در سر م

  ی اشل  خواستمیام بازگردم. م به خانه   ن،یبه مرک  خواستمیبرود. م  شیپ 

هر    ال یخیکنم که از هر چه که در سر داشت، دست بکشد. ب  ی را راض

 شت، شود. چه که قصد انجامش را داآن

م یاشل  - مرک   خوامی! من  به  نمنیبرگردم  چرا  با هم    م یتونی.  هممون 

 ؟ یداریبرنم ه،یچ دونهیکه خدا م یچرا دست از کار م؟یبر

! نه! االن وقت سکوت نبود.  یبه حرفم نداد. نه ل*ع*ن*ت*  یجواب  یاشل

. مارک نگران و دستپاچه، مدام یپاسخ بده   میهابه تمام سؤال  د یاالن با
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نفر وارد چادر    کی که هر آن    دیترسیم  ا ی. گوکردیچادر نگاه م  یبه خروج

 .دیچرخیم یچادر و اشل یخروج ان یشود. نگاهش م

 دادم:  ادامه

ا یاشل  - بگو  بهم  نم   ییزهایچ  نی!  بگ  یتونیکه  چ  یچ  یبهم    ی هستن؟ 

 فته؟یاتفاقات ب نیباعث شده ا

فکر    نیبه ا  ی. دست خودم نبود. وقت شدیرفته رفته بلندتر م  میصدا

داشت و    یانجام دهد، چه هدف  خواست یم  یچه کار  یکه اشل  کردمیم

درم و  پ   ی . دلم براشدمیم  یعصبان   کردم،ینم   افت ی  شیهم برا  یجواب

که    گذاشت یم  یمرا در دوراه  شی کارها  نیبا ا  یام تنگ شده و اشلخانه 

دوست    ی لیرا خ  ی بمانم. من هم اشل  ی اشل  شیپ   ا یبرگردم    ام نزد خانواده

 شیو رفتن از پ   یکی  شیماندن پ   ن یب  توانستمیدارم و هم پدرم را! نم

م  یکی  ،یگرید دلم  کنم.  انتخاب  همه  یاشل  خواست یرا  از   ز یچدست 

 .دیایب نیبکشد و با من به مرک

 زدم:  ادیفر

 ! یاشل -

ور شد. با که ناگهان تمام بدنش شعله   دیکوب  زیبه م  ی گریمشت د  یاشل

  که نیقدم عقب رفتم. نه ا  کیترس دستم را مقابل دهانم گذاشتم و  

ول نه؛  بترسم  بودند.    اشیناگهان   یهاشعله  نیا  ی از قدرتش  ترسناک 
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  شان یاهیاما اکنون س  شود؛یم  اهیو س  یاز آب  یب یترک  شهیهم  شیهاشعله 

 . ت اس شتریب

 ورش به طرف مارک برگشت. همان بدن شعله  با

 پدرش.  شیمارک! کالرا رو ببر پ  -

  داد یناباور و متعجبش نشان م  ی. صداست یرا نگر  یبا تعجب اشل   مارک

 شیگرفته بود. لحن صدا یمیتصم نیچن  یباور کند اشل توانست یکه نم

 بود.  یاشل میتصم نیکه مخالف ا کردیم انیب

 ن؟ یکالرا برگرده به مرک یبذار ی تونیچطور م ؟یگ یم یدار  یتو چ -

ا  یمن  و بابت  ناگهان  گو  نیکه  و  من    ی عصبان  شانیگفت  مقابل  شدم. 

آن هم بدون توجه به من! من نه   گرفتند،یم   میمن تصم  ی داشتند برا

م  جانیا  خواستمیم نه  از    نیبه مرک  ییتنها  خواستمیبمانم،  برگردم و 

و    داشتیبرم  شی کارها  نیدست از ا  یاشل  شدیدور بمانم. چه م  یاشل

حاضر بود    یچقدر مهم بود که اشل  هیمگر قض  آمد؟یم   نی کبا من به مر

عمل جهت  و  برگرداند  پدرم  به  نق  ی مرا  ن  ش،یهاشهکردن  من    د؟یایبا 

 نه.  ایشوم  یاز او عصبان  مشیتصم نیبابت ا  دانستمینم

 توجهم را جلب کرد. شیصدا

 که گفتم. ینیمارک! هم -

نگاهم کرد؛    اشیرا به سمتم چرخاند. با آن چشمان ل*ع*ن*ت*  سرش

 به نظر مخاطبش مارک بود تا من. یول
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 دیبا ما باشه. فعالً با  تونه یداستان رو نفهمه، نم  یکالرا تا خودش همه  -

 پدرش باشه.  شیپ 

م  نگاهش نشان  ا  داد یکه  بابت  و    نیاندوهگ  مشی تصم  نیچقدر 

که تحمل   دمیدی. در نگاهش مکردیبود، قلبم را تکه تکه م  نیخشمگ

جدا  یدور  کی م  گرید  ییو  نداشت؛  ا  دمیدیرا  از  چقدر  وضع   نیکه 

. آن نگاهش  توانست یبا من بماند؛ اما نم  خواست یبود و دلش م  یناراض

او را تا    یزیبودم که چه چ  نیداد و من در فکر ایناچار بودنش را لو م

م  نیا ناچار  چ  کرد؟ی حد  م   یایل*ع*ن*ت*  زیچه  نگاهش   شدیباعث 

 از مرا تحمل کند؟ ییشود و جدا نیغمگ گونهنیا

  ی لیفاصله خ  نیدر ا   شیهاشعله  ی. گرما ستادم یاو رفتم و مقابلش ا  نزد

  نیداشت، ا  ت ی اهم   می که برا  یزی. تنها چ دادم ینم   یت یبود؛ اما اهم  ادیز

  رغمیاو و عل  یهابرگردد. برخالف گفته  نیهمراه من به مرک  یبود که اشل

م   اش،یناچار او!    خواستمیمن  بدون  نه  برگردم،  قصر  به  او  همراه 

ام  دور از خانواده  خواستمیحال نم  نیبدون او بمانم و در ع  خواستمینم

 بمانم. 

 ؟ یا یاگه باهام ب شهیم ی. خب چا ی! باهام بیاشل -

 . یفهمیرو م  زیچ. خودت باالخره همهامی با تو ب  تونمینم   تونم،یکلر! نم  -

 ن یکرد چقدر از دست ا  یتداع  میزد و برا  میکردم. باز کلر صدا  بغض

زدن صدا  م  شیهاکلر  اخوردمیحرص  نبود؛    دفعهنی.  خوردن  حرص 

ز  یعصبان  نبود  فهم  رایشدن  زدن  دمیتازه  عشق  شیها کلر صدا    یچه 
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با مخفف کردن اسمم، دل از    یالحظه   ن یداشت! ل*ع*ن*ت که داشت چن 

م مربودی من  من  از  آنی.  و  بروم  اخواست    ؟ کردیم  یدلبر  طور نیگاه 

دوراه در  بود  پ   یچقدر سخت  را  او  تازه  من  و    دایماندن!  بودم  کرده 

  گفتیبه من م  یکه اشل  م یقرار گرفته بود  یطیشرا  ن یگاه چرا در چن آن

 با من برگردد؟ شدیبروم و خود حاضر نم

 در ذهنم جرقه زد. آب دهانم را قورت دادم.  یفکر

و پدرم    نیاز مرک  وانمتیتا چه حد م  دانستم یخودم با او بروم چه؟ نم  اگر

  توانستم یدور شوم. نم  ی از اشل  توانم یکه نم   دانستمیدور شوم؛ اما م

  دانستم یبودم، از او دور شوم. م  کرده  شیدایکه تازه پ   یموقع  نیدر چن 

تحمل   دلتنگ  گرید  یخبریب  کیقلبم  تحمل  داشت.  نخواهد    ی ابر  ی را 

 دوستش داشت را نخواهد داشت.  نیچن نیکه ا یکس

 گفتم:  دیرا با زبانم تر کردم و با شک و ترد میها*ب ل

 . امی با تو ب خوامیم ؟ یچ امی! اگه من باهات بیاشل -

چادر، به سمت ما برگشت. لحن    یچک کردن خروج   بارکیپس از    مارک

 هشداردهنده بود.  شیصدا

 .شهیداره رفته رفته بدتر م  رونیب ت یوضع د،یریبگ ی میتصم هی -

تمام  بغضم به  رخ    ی اتفاقات  نیا   یشکست. ل*ع*ن*ت  حال  در  حال  که 

اشک قطره  بودند.  دروازه  یدادن  از  که  رو   یرا  و  شد  خارج    یچشمم 

 پاک کردم. د،یام چکگونه
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 . امی! من باهاتون میاشل -

رو   زیچهمه   دی. اول با ی ایبا ما ب  یتونیکه تو نم  دمیکالرا! فهم  شهینم  -

 بعد.  ،یکامل بفهم

و با اخم او را نگاه کردم. خسته شدم از    دمییرا به هم سا  میهادندان

 ی چه بودند و اشل  دانستمیکه نم  یقیحقا  زد؛یکه حرفش را م  یقیحقا  نیا

  ی باق  یزیچچه   گر یاتفاق، د  همهنیاصرار داشت خودم بفهمم. بعد از ا

 ! داد؟یوسط داشت رخ م   نیا ی ایمانده بود که بفهمم؟ چه باز

دستش را پشت    ع،یحرکت سر  کیرا خاموش کرد و با    شیهاشعله   یاشل

چسباند. هر دو چشمانمان    اشیشانیرا به پ   امیشانی گردنم انداخت. پ 

که   نشیاندوهگ  یبه صدا  م،یهاپشت پلک  یکیو من در تار  میرا بست

 گوش سپردم.  رفت،یمانند خنجر در قلبم فرو م 

مرک  - وقت   نیبه  من!  پرنسس  به قصرت،  برگرد  رو    زیچهمه  یبرگرد، 

تو  یدیفهم رو  خودت  نقش  پ   نیا  یو  و    شمی پ   ایب  ،یکرد  دایقصه 

 . ینذارم بر وقتچیه دمیموقع قول ماون

.  زدندیکه به روحم چنگ م  شیهاحرف  نیبابت ا  ختمیریاشک م  وقفهیب

  ی را بفهمم و سپس نزد اشل  زیچهمه  قشیاز طر  توانمیکه م  یتنها راه

که گذشته    یکه دفعه بعدگذشته بود. نگران بودم از این  دنیبرگردم، د

طول    یلیخواهد بود؟ نگران بودم که نکند خ  یچه زمان  د،یرا خواهم د

  م، یکن یچه که فکرش را ماز آن  شی ب  ،یاز اشل  یدور  نینکند ا  ؟بکشد

 طول بکشد؟! 
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  یاشکال  میبه قلبم بگو  توانستم یقلبم گذاشتم. کاش م   یرا رو  دستم

  ی بزنم؟ زمان   یحرف  نیبه آن، چن   توانستمیاما چطور م  اور؛ ی ندارد، طاقت ب

که ل*ب   یبه شکستنش نمانده؟ زمان  ی زیترک خورده و چ  دمیدیکه م

 به افتادنش نمانده؟ یز یو چ  ستادهیدره ا

حرفم    دانستم یکه م  یرا به قلبم نداشتم، زمان  یحرف  نیحق زدن چن   من

 . کردیرا دوا نم یپوچ و بیهوده بود و درد

 کلر! برو.  -

 ره یبرداشت. چند لحظه خ  امیشانی پ   یرا از رو  اشیشانیرا گفت و پ   نیا

.  دمیدیداشت، م  ت ی وضع  نیرا که از ا  ی نگاهم کرد. در نگاهش، خشم

  ی لرزان  ی. با صدا دمیدیت، مرا که به خاطر جدا شدن از من داش  یغم

 گفت:

 نه.  گهید دفعهنیآخرمون نخواهد بود؛ ا دارید نیا -

آخر نخواهد   دارید  نیا  ؛ یاز اشکم او را نگاه کردم. آر  سیچشمان خ  با

نم  د  خواستمیبود.  سال  دوازده  باشد.    یگریدوباره  انتظارم  به  چشم 

ن  ام یباز او را در غم دور  خواستمینم   ز ینگه دارم. نه اکنون که خود 

 را نداشتم. اشیتحمل دور

 از من فاصله گرفت و به سمت مارک برگشت.  یاشل

 مارک! ببرش.  -
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نگاه غم  شمیپ   مارک را گرفت.  اشل  انیاش مزدهآمد و دستم  و    یمن 

چادر    ی را پاک کردم و همراه مارک به سمت خروج  میها. اشکدیچرخیم

 رفتم. 

از چادر، به سمت اشل  قبل برگشتم و نگاهش کردم.    یاز خارج شدن 

و لبخندش، تا چه   شیاز صدا  یاز آن چشمانش، دور  یاز او، دور  یدور

 نبودش را تحمل کنم؟  دیبا یتا چه مدت د؟یطول خواهد کش یمدت

  د یداشت به من بگو یسع ای. گودیتپیم یگریتندتر از هر مواقع د قلبم

بودم که به حرف قلبم   رحمیو من چقدر ب  توانمیاو نم  یکه نرو؛ من ب

عاشقانه و    یهانگاه  نیبودم که داشتم ا  رحمی. چقدر بدادمیگوش نم

 . گذاشتمیرا پشت سر م یدار اشلحسرت

د  یقطره رو  یگریاشک  که  چک  ی را  به    د،یصورتم  خطاب  و  کردم  پاک 

که با تمام وجودم و از اعماق قلبم، حرفم را باور داشتم،    یدرحال  ،یاشل

 گفتم:

 برگردم. دمیقول م -

بگذارد    یکه حتبود که به او زدم و مارک، بدون آن  ی حرف  نیآخر  نیا  و

 مرا از چادر خارج کرد. نم،یرا بب یواکنش اشل

  ا ی تمام اتفاقات درون چادر را فراموش کردم. گو  ایخروج از چادر، گو  با

  باره کیام خشک شد و بغضم  گونه  یدوباره کرد. اشکم رو  یم شروعذهن 

ب چ  نیاز  تنها  م  یزیرفت.  حس  رگ  کردم،یکه  در  خون  و    میهافشار 
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خشم    کردم،یکه به آن فکر م   یز یهجومش به سمت مغزم بود. تنها چ

 صحنه بود.  نی ا دنیاز د امیناش

رو  دستم ناباور  ی را  با  و  گذاشتم  پ  ی دهانم  چشم    رامونیدر  خود 

و هر کدام دنبال سر    دندیدویم  شانیچرخاندم. مردم دهکده به چادرها

که   کرد یکه بر فضا حاکم بود، متعجبم م  ی و داد  غی. جگشتندیم  یپناه 

 م؟ یسر و صدا نشد نیچرا در داخل چادر متوجه ا

  ن یو ا  کردیم  جادیخراش ا  یاها در قلب هر شنوندهبچه   یهیگر  یصدا

ز مردم  و  م  یایخمجسدها  چشمانم  مقابل   ر یتصو  نیبدتر  دم،یدیکه 

  یرا مشت کردم و به دنبال مارک به ورود   میهابودند. دست   امیزندگ

م حدس  که  آن  زدمیدهکده  در  پدرم  قصر  محافظان  رفتم.  باشد،  جا 

م ام  دندیدویاطراف  به  چادرها   دایپ   دیو  وارد  تک  تک  من،  کردن 

که با ترس    یبه مردمان  ی . توجهتندخیریرا به هم م  زی چو همه  شدندیم

 .کردندینم دند،یدویو لرز در اطراف م 

.  ستادیمن، تعجب کرد و ا  یناگهان   ستادن یاز ا  زی. مارک نستادمیا ناگهان

بودند.    ختهیر  نیزم  ی رو   لیشده بود! وسا  ل یخون تشک  یمقابلم چشمه

و من متنفر بودم از    شکافتند یم  زی چادرها را ن  ریبا شمش  یمحافظان حت

الزمهشانیکارها  نیا آخر  م  همهنیا  ی!  بود؟!  چه  که    یی هاوهی خشونت 

  هانیا  توانستم یو من چگونه م  دندیغلتیدر خون م  فروختند، یم  مردم

تقاضاها    نیا  توانستمیو از کنارشان رد شوم؟ چگونه م  رم یبگ  دهیرا ناد
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نشن  یبرا را  م  میداشت   رم؟یبگ  دهیکمک  وسط  قدم    یجنگ  دانیدر 

 عادالنه نبود!  وجهچیکه به ه داشتمیبرم

و    خوردندیسمت و آن سمت، به من و مارک م  نیموقع فرار به ا  مردم

م  نیا وحشت   داد ینشان  ترسچقدر  و  را    ده یزده  دستم  مارک  بودند. 

 . میدور شو ت یبرد تا از جمع یاگرفت و مرا به گوشه 

 . دیچیدر گوشم پ   نشیخمشگ یصدا

ر  یلیخ  زیچهمه  - چه سر  ختهیبه هم    شیپ   میبر  دیبا  ترع ی است! هر 

 پدرت.

خارج شدند، توجهم   مانیکه از چادر روبه رو  یپس حرفش، محافظان  در

شده    یزیبه قرمز رنگ آم  شان،یرهایها و شمش  زهیرا جلب کردند. سر ن

چادر داخل  از  صدا  یبود.  کردند،  ترک  زار  هیگر  ی که  گوش    یو  به 

 .دیرسیم

نشست و    میابروها  ی پر رنگ رو  ی . اخمدمییهم سا  ی را رو   میهادندان

 ها نگاه کردم. به آن نمیو خشمگ   زیبا نگاه ت

 ! یآها -

من متعجب شدند. گویا    دنیبه سمتم برگشتند. با د  م یصدا  دنیشن   با

بب   گونهنیانتظار نداشتند مرا ا   ی زدم. ول   ی! پوزخندنند ی سالم و سرپا 

 سالم و سرپا بودم؛ بر خالف انتظارشان!من 

 .ستادندیمن ا دنید با
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مردم    نیبا کشتن ا  دیها؟ فکر کرد د،یکن یکار م  یچ  دی دار  دیفکر کرد  -

دست از   دیمحافظان بگ  یبه همه   د؟یکن   دایمن رو پ   د یتونستیم  گناهیب

 جنگ!  دانیم هیدهکده است، نه  هیجا بردارن. این ختنیخون ر

 ها اشاره کردم. دوتا از آن به

 . دیپدرم ببر  شی من رو پ  -

انداخته بودند و چون    نییها، شرمنده سرشان را پابا آن  می خاطر دعوا  به

دعوا  ییهابچه  مادرشان  م  شانی که  گوش  محافظ،  دادند یکند،  دو  آن   .

دهکده    ی از من تکان دادند. به دنبالشان به سمت ورود  تی به تبع  یسر

 به راه افتادم. 

 مارک دم گوشم زمزمه کرد:  م،یرفتیم می که داشت طورهمان

 نگو.  یزیچ ،یدار ادیگذشته رو به  کهنیو ا یبه پدرت در مورد اشل -

فکرم را    یالحظه   ی حرفش برا  نیحرف را زد و هم   نیچرا ا  دانستمینم

 ی زیچ  ریاخ  اناتی جر  نیبه پدرم در مورد ا  توانستمیکرد. چرا نم  ریدرگ

  ی مشغله  ی کاف  یحرفش شدم؛ چون فعالً به اندازه  نیا  الیخی! بم؟یبگو

 داشتم.  یذهن 

  ی بلند  یو با صدا  ستادهیدهکده، رکسانا ا  یکه در ورود  دمیدور د  از

محافظان به همراه پادشاه    ز،ی. در کنار پدرم نکردیداشت با پدرم دعوا م

بود    دایز  یرکسانا قدر  ی بودند. صدا  ستادهیو اندرو ا  مس یلئونارد و ج

 !دیرسیهم به گوشم م جان یکه از ا
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ا  چیمردم من در ه  -   ن ینبودن. دست از ا  لیماجراها دخ  نیکدوم از 

 .دیکشت و کشتار بردار

  اد یبه سمتشان رفتم و فر  دن،یمشابه به دو  باًیو تقر  عیسر  یهاقدم  با

 زدم:

 پدر!  -

شان به سمت من جلب شد. سرشان را به سمتم چرخاندند. همه   توجه

از ه  ی اندوه و سردرگم او  نگاه رکسانا، قلبم را شکست.   ز ی چچیدرون 

و ه ا  ز ین  ی نقش  چی خبر نداشت  و  اتفاقات نداشت   نی در  اما مردمش  ؛ 

بار ددهکده نم  کی  یقربان  گریاش  چگونه در   دانستمیپادشاه شدند. 

هم کنم.  نگاه  برا  نیا  ی هچشمانش  خ  یاتفاقات  و    عیسر  یلیاو  بودند 

من    دنیاز د  هیبود؛ اما پدرم و بق  ختهیمطمئنم اکنون به شدت به هم ر

د  یلیخ و  رو  دمیخوشحال شدند  لبخند  چگونه  و    یکه  نشست  لبشان 

جا  ینگران نگاهشان،  آسودگ  شیدرون  با  ب  یرا  کرد.  به   توجهیعوض 

که سر دهکده    ی به خاطر اتفاقات  یدگ که با شرمن   یآنان، درحال  یخوشحال

از کنار رکسانا رد شدم و مقابل    دانستم،یافتاده بود، خود را مسئول م 

ا خوشحالستادمیپدرم  با  پدرم  م  ی.  نگاه  مرا  دلتنگکردیفراوان  و    ی . 

 .زدندیم ادیدرون چشمانش فر یخوشحال

د  زین  من از  بودم  مک  دنش؛یخوشحال  و  زمان  اکنون  ااما  ابراز   ن یان 

ن  یخوشحال به   زینبود! من  نبود که  اکنون زمان آن  اما  دلتنگش بودم؛ 

 آغوشش بپرم! 
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 . نمتیبیخوشحالم که م یلیکالرا! دخترم! خ -

بلندم    یقدم به جلو آمد و خواست مرا بغل کند که با صدا  کی  سپس

 مانع او شدم. 

 بابا! حمله رو متوقف کن. -

بودند،    شانیتر مشغول نجات زندگطرف  که آن  یگریرکسانا و مردم د   به

 اشاره کردم. 

  دیدار  ن،یو شما بدون در نظر گرفتن ا  گناهنیمردم همشون ب   نیا  -

 . دیکن یم  یهمشون رو سالخ

واکنش من جا خورده.    نیرا مشت کرد. معلوم بود از ا  شیهادست   پدرم

این از  کالً  بود  چن معلوم  در  مرا  خورده!    د،ید یم  ی تیوضع  نیکه  جا 

داشتهچرا همه  دانستمینم انتظار  در  شان  و  بسته  پا  و  من دست  اند 

 داغون باشم. یحالت

اندک  پدرم از  محافظ  یپس  به  خطاب  ا  یتأمل،  کنارش  بود،    ستادهیکه 

 گفت:

 ها رو جمع کن.محافظ -

کردن دستور پدرم، از ما دور    یتکان داد و جهت عمل  ی ظ سرمحاف  آن

صورت نخواهد گرفت، مطمئن شدم،    یاحمله   گرید  کهنیاز ا  یشد. وقت

از حد خود را در برابر    شیآسوده به سمت رکسانا برگشتم. ب  یالیبا خ
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را در    میها. دست دانستم یمردمش افتاد، مسئول م  ی که برا  یاتفاق  نیا

 . ردمهم قفل ک

 متأسفم!  یلیکه افتاد، خ یاتفاق ی بانو رکسانا! برا -

به   دمیدیچقدر ناراحت شده. م  دمیدینزد. در نگاهش م  یحرف  رکسانا

ما،   یسخت رفتن  محض  به  مطمئنم  است.  داشته  نگه  پا  سر  را  خود 

  زیکه افتاد، چ  ی. اتفاق شکندیو در هم م  شوندیم  ریسراز  شیهااشک

 نگه دارد.  ینبود که بتواند در برابرش خود را قو یاساده

ناام  زند،ینم  ی حرف  دمید  یوقت درحال  دمیکش  یدیآه  را    یو  سرم  که 

. پدرم  ستادمیانداخته بودم، به سمت پدرم برگشتم و کنارش ا  نییپا

 دستش را دور گردنم انداخت. 

 برات تنگ شده بود، کالرا! یلیدلم خ -

که کنج   یلبخند کوچک  نیبودم و ا  خته یهم ر  به  یلیزدم. خ  یجانیب  لبخند

حرف    نیدر برابر ا  توانستمیبود که م  یواکنش   ت یگرفت، نها   یلبم جا

 پدرم نشان دهم. 

 شما تنگ شده بود!  یمنم دلم برا  -

او باز هم پدرم بود و دلتنگش شدن، دست خودم نبود.    ز،یاز هر چ  بعد

ا  م یپدرم موها نوازش    ن یرا نوازش کرد و من چقدر خرسند بودم از 

 چقدر دوستم دارد!  داد یاش که نشان مپدرانه

 و به سمت اندرو برگشت.   دیدستش را از دور گردنم کش پدرم
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 تو هم باهاشون برو.  مسیاندرو! کالرا رو از دهکده خارج کن. ج -

م. مرا از  تکان دادند. متعجب برگشتم و به پدرم نگاه کرد  یدو سر  هر

لئونارد چه؟   پادشاه  نفر؟! پس پدرم و  دهکده خارج کنند؟ فقط ما سه 

 آمدند؟یآنان چرا نم

به او،    توجهیبه قصد به انجام رساندن حرف پدرم، کنارم آمد. ب  اندرو

 شده بود، نگاه کردم.  رهیبه پدرم که به مارک خ

 ؟ یمگه حمله رو متوقف نکرد ن؟یا یبابا! شما چرا نم  -

 قاطع و محکمش گفت:  یبا آن صدا زیحرفم، رکسانا ن نیاپس   در

که به   ستی ن یزی ما چ ی دهکده ی تو گهیپادشاه! دخترتون کنارتونه؛ د -

 درد شما بخوره. 

با    دفعهنیبه ما، حرفش را خطاب به اندرو تکرار کرد. ا  توجهیب  پدرم

  دن یاندرو از شن   دمیکه د  یاز قبل طور  ترن یو خشمگ  ترشی ب  ت یقاطع

 پاچه شد.دست  شیحن صدال

 نامزدته! یاندرو! مگه نگفتم کالرا رو ببر؟! ناسالمت -

 بد شود، خودش سمتم آمد و گفت:  خواستیاوضاع م دیکه د مسیج

 . میبر ا یکالرا! ب -

من    برد، یطور که او مرا مکشان کشان از دهکده خارج کرد و همان  مرا

 با پدرم حرف بزنم.  کردمیتقال م
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 حمله رو متوقف کنن. یتو که گفت ؟یکار کن   یچ ی خوایبابا! م -

م  میصدا  بغض، ا  لرزاندیرا  از  امان  را    ی ا دلشوره  نیو  روحم  که 

از    یانهی و ک  نیخشمگ  یها. آن نگاهدیبلعیم به مارک، اصالً خبر  پدرم 

خوب نمدادندینم  یاتفاقات  اآن  خواستمی.  را  خود بگذ  جانیها  و  ارم 

چ  خبریب همه  نم  ز،یاز  بمانم.  منتظر  دهکده  از  خارج  با    خواستمیدر 

 ممکن بود رخ دهد، سر و پنجه نرم کنم.  یاچه حادثه کهنیا یننگرا

 نگاه کردم. مسیج به

 بمونم.  خوامی! ولم کن، ممسیج -

 اصرار نکن.   م،یبر دیکالرا! با -

که مجبور به انجام حرف   دادینشان م  شیدرون صدا  ی و ناچار  ینگران

  ی بار آخر به اتفاقات  یکه بتوانم به عقب برگردم و برا پدرم بود. بدون آن

 مرا از دهکده خارج کرد. مسینگاه کنم، ج افتادند،یکه داشتند م

 *** 

 )کالرکسون( 

رفتند، برگشتم و به مارک  مسیکالرا به همراه اندرو و ج کهنیاز ا پس

را از   رمینگاه کردم. شمش  کرد،یود و ما را نگاه مب  ستادهیا  یاکه گوشه 

ب دستهدمیکش  رونیغالفش  دور  را  دستم  و    ریشمش  ی.  فشردم 

و مغرور   زیتمسخرآم  یکردم با صدا   ی. سعدمییرا به هم سا  میهادندان

 را نشانش دهم. امیبرتر ام،یشگیهم
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 خائن! دمت؛یوقته ند یلیخ -

 . دیخند مارک

 خائن؟!  گهیم یبه ک یک -

ر  چشمانم رو  زیرا  اخم  از  را    د یفهم  میابروها  ی کردم.  منظورش  که 

مامدهیفهم موضوع  دانستمی.  چه  م  یاز  نگاه گفت یسخن  اطراف  به   .

 . دمشیدینم  جاچیکردم؛ در ه

شده؟ چرا خودش    یاون پسره کجاست، ها؟ پشت کدوم درخت مخف  -

 ده؟ یرو نشون نم

 ! یدنمیمشتاق د یلیخ کهنیمثل ا -

ل*ع*ن*ت*خون  یصدا طن   اشیسرد  گوشم  همه  نیدر  مان  انداخت. 

. شنلش  میچرخاند شد،یم کیسرمان را به سمت او که داشت به ما نزد

را در چشمانم دوخته   باکشیکه نگاه ب  یو او، درحال  زدیرا جارو م  نیزم

را جلو دادم. فشار    ام نهیرا عقب و س  میها. شانهآمدیبود، به سمتم م

ب  ریشمش  یدسته   به  یترشیب انگشت   ن یکه  شده   یزندان  میهاحصار 

 بود، وارد کردم. 

 بودم.  زارینحسش هم ب  ی آن چهره دنیاز د یحت

که کالرا بانو، رکسانا خطابش کرده بود،    ی. زن مو بلند ستاد یا  میروروبه

اشل سمت  صدا   یبه  اندوهش    ادشیفر  یبرگشت.  و  خشم  از  نشان 

 . دادیم
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 چه خبره؟  جانی! اسیکر -

! او را  س؟ینگاه کردم. کر یرا باال دادم و متعجب به اشل میابرو یتا کی

  ی لبم نشست و با تمسخر به اشل  یگوشه  ی پوزخند  زدند؟یصدا م  سیکر

 !کردیهم اجتناب م  اشیاز ذکر نام واقع  ی نگاه کردم. او حت

 قدم به سمت جلو رفتم.  چند

 !سیجا هست، خبر مرگ توئه؛ کرکه این ی تنها خبر -

  سیچرا خود را کر  زدمیکردم. حدس م  دیتأک  "سیکر "  یعمد بر رو   از

وجود داشت    سینفر به نام کر  کیاو تنها    یکرده بود. در زندگ  یمعرف

و محافظ قصر بود،    قیرف  یبا اشل  یاحمق بود که زمان  نی ستیاو هم آن کر

 کرده.  یمعرف سیاو اسمش را کر د ایبه  یتا که جان باخت! مطمئنم اشل

ور بود.  در نگاهش شعله  ی را فشرد. خشم چون آتش  شیهادست   یاشل

ب و  برد  باال  را  خودشان،    نیناگهان دستش  و  شعله   کیما  پدخط   د یور 

 قدم عقب رفتم.  کیها، آن شعله  دنیآورد. با د

به نظر می*ع*ن*ت*ل نگاه کردم.  ها شعله   دیرسی! به چپ و راستمان 

 بودند.  و راه ورود و خروج را منع کرده دهکده را در بر گرفته یامتم

 نگاه کردم. یاشل به

 . یشیم یهات مخفپشت شعله  شهیهم -

 زد.  یپوزخند یاشل
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رو    ییرفت اون روزها  ادتیچه زود    ؟یشدیم  یطور که تو مخفهمون  -

 ! یکردیشکست دشمنات استفاده م یمن برا یهاکه از شعله 

بودند،   که در گذشته اتفاق افتاده ییزهاینزدم. داشت از تمام چ یحرف

عل بر  م  هیحال،  استفاده  صداکردیمن  لحن   شی.  با  و  برد  باال  را 

 هشدار داد.  زشیدآمیتهد

  ی راه  ،یزنده بمون  ی خوای. اگه میشو تا بسوز  کینزد  گهیقدم د  کی  -

 رو برگرد.  یکه اومد

ام نشست. سرم را برگرداندم و با لئونارد مواجه شدم. شانه  یرو  یدست

 را زمزمه کرد: یگوشم آورد و کلمات  کیسرش را نزد

 . میبهتره برگرد -

بردم،    یبودن حرفش پ   یبه منطق  ی نگاهش کردم و وقت  رهیلحظه خ  چند

م  رمیبا خشم شمش  راه    نیبهتر  گفت؛یرا در غالفش گذاشتم. راست 

  ی ها وجود نداشت. طوفانشعله   نیعبور از ا  ی برا  یراه  چ یبرگشتن بود. ه

ا پا شده بود. به قصد کشتن او به  آمده بودم و    جانیدرون ذهنم به 

بار  . او اینکردیم  ام یعصب  زیاز هر چ  شیام، بخواسته  نیا  افتنیتحقق ن

به    یاازهاج  نیچن  گریهم موفق شده و جانش را حفظ کرده بود؛ اما بار د

با او خواهد   دارمید نیآخر گریشده، بار د یمتیاو نخواهم داد. به هر ق

 بود. 

 دخترم نشو.  کیوقت نزد چیه گهید -
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ها  و محافظ  میرا گفتم و برگشتم. همراه لئونارد از دهکده خارج شد  نیا

  دا ی. پ دمییسایرا به هم م   میهاهم پشت سرمان آمدند. از خشم دندان

دردسر بود که   یاز مشکالت را حل کرد. هنوز کل  یک یکردن کالرا فقط  

آن هم بعد از دوازده سال    ،ی. برگشتن اشلکردم یم  یدگیبه آن رس  دیبا

همه   نیبه ارمغان آورده بود. آخر بعد از ا  میدردسر برا  یکل  ،یخبریب

 سال چرا برگشت؟! 

  مانیهاها و اسب که پرنده  یباز   یبه فضا   م،یدرختان که رد شد  ان یم  از

و    ستادهیاز محافظان در اطراف ا  یا . عدهمیدیرس  م،یرا قرار داده بود

 ها بودند. مراقب پرندگان و اسب 

بود. از حرکات   ستادهیا  مسیکه کالرا کنار اندرو و ج  دمیدی م  جانیهم  از

بود    مسیبه ج  یزیحال بود. مشغول گفتن چدستش معلوم بود که آشفته 

چشمش   ناگهان  سرکه  خورد.  ما  دو  عیبه  سمتمان  که  دی به  مقابلم   .

 او را بغل کردم.  درنگیب ستاد،یا

 پدر!  -

 گفتم: کردم،یرا نوازش م  شیطور که موهازدم و همان یلبخند

 مرتبه کالرا! نگران نباش.  زیچهمه -

  ک یچشمش به سمت دهکده و    کی که    دمیدیآمد. م  رونیآغوشم ب  از

 چشمش به من بود.
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به کالرا چرخ  لئونارد   زَش، یآممهربان و محبت   یبابت صدا   یلی. خدیرو 

 کهنیو ممنون ا  کرد ینم  ی با کالرا بد رفتار  کهنیممنون بودم؛ ممنون ا

 کنارمان بود.  یسخت یروزها نیچن 

 . یخوشحالم که سالم یلیکالرا! خ -

که   ی ا رد شدم و درحالهدر واکنش لئونارد زد. از کنار آن  یلبخند  کالرا

 دستور را صادر کردم:   ادزنان یفر رفتم،یها م به سمت پرنده

 . م یریم میدار ن؛یهمه آماده بش -

پرنده  هامحافظ شدن.  آماده  به  کردند  شروع  دوان  صدادوان  با    ی ها 

و هرکس سوار    دندیکش  یاههیها شنشستند. اسب   نیزم  یمحافظان رو

پرنده اسب خود برا   یش شد. سه  تنها  ج  یموجود هم  بود.  و    مسیما 

سوار   هم  با  ن  کیاندرو  لئونارد  و  شد.    زیپرنده  خودش  پرنده  سوار 

ا  زیچهمه تا  بود  کن   نیآماده  ترک  را  همهمیدهکده  تا    زی چ.  بود  آماده 

 دخترم را از آن پسر دور کنم. 

 . دیایما ب  شی شاره کردم که پ سمت کالرا برگشتم و با دستم ا به

 . ا یکالرا! ب -

نگاه  کالرا از  د  یابه دهکده  ی اجمال  یپس  از  خارج  به   درسیکه  بود، 

. کالرا دستانش را دور کمرم حلقه می. با هم سوار پرنده شددیسمتم دو

  ی اشاره، هر سه پرنده به هوا برخاست. محافظان با اسب رو  کیکرد و با  

 ریس. ممیابرها گذر کرد  انیو ما در آسمان، از مما را دنبال کردند    ن،یزم
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 م یکه داشتو من چقدر خرسند بودم از این  میگرفت  شی را در پ   نیمرک

 ! میگشتیبرم نیبه مرک

 *** 

 )کالرا( 

 . می د یرس نیغروب بود که به مرک کینزد

راه   مسیپدرم و ج انیکه م یباز شدند و من درحال مانیبه رو هادروازه

 ختهیبه هم ر  میو موها  فیکث  میهاشدم. لباسقصر    اط یوارد ح  رفتم،یم

و آخ که  سوختندیصبحم م یهاه یشده بودند. چشمانم هنوز به خاطر گر

در قلبم فرو رفته که   یخار  کردمی! احساس مکردیقلبم چقدر درد م 

 .آمدیدر نم جورهچیه

پا  سرم قدم  نییرا  به  و  بودم  م   میهاانداخته  دکردمینگاه  با    دن ی. 

ا  یهاقدم که  ن  ستادند،یپدرم  کردم.    ستادم یا  ز یمن  بلند  را  سرم  و 

انداز نگاهم  چشم  و،یو پسرش مت  انایو دخترش د  ایملکه مار   ت،یمارگار

بود    ب یعج  میو چقدر برا  ستندینگریمرا م  یشان با خوشحالشدند. همه 

براشانیشحالخو  نیا برا  ی.  بودند؟  برا  ی چه خوشحال  من؟    ی برگشتن 

 سالم و سالمت بودنم؟

زدم. من سالم نبودم!   یگفته بود من سالم بودم؟ پوزخند تلخ و آرام که

نداشتم که بخواهد    ی قلب   میبهتر بود بگو  دیقلبم مجروح بود. البته شا

جا ماند و چقدر دردناک بود بدون    ی مجروح شود. قلب من در آغوش اشل
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ا با  کردن؛  سر  م  یاچه ی ماه  ی تلمبه  نیقلب  ادعا  د یتپیکه  قلب    ی و 

 ! شد یم شبودن

 شد که به سمتم آمد و مرا در آغوش گرفت.  ت یجلب مارگار توجهم

 ! زم یعز یبه خونت خوش برگشت -

 د،یدیکه مرا مبه سمتم آمد و از این  اینگفتم. پس از او، ملکه مار  یزیچ

خوشحال م  یابراز  لبخند  فقط  جوابشان  در    ی لبخندها  زدم؛یکرد. 

 پشتشان نهفته.  یچه غم دانستمیکه فقط خود م ی ایمصنوع 

 *** 

همه را    م،یپاها  م،یها. دست دمیکشیبدنم م  یرا آرام آرام رو  صابون

خود را    میها. با دست دمیو سپس درون وان دراز کش  دم یصابون کش

 شدم. رهیدر سقف خ ینامعلوم یدر آغوش گرفتم و به نقطه 

که   چشمانش بود  لحظه  آن  و  کردند  گذر  چشمانم  مقابل  از  ناگهان 

و   فشردمیرا به هم م میهاهم قرار گرفتند. پلک یبا درد رو  میهاپلک

تر خود را  خالص شوم. محکم   میبغض ساکن در گلو  نی از ا  کردمیم  یسع

ز گذشته رو  میرا در شکمم جمع کردم. هنوز ن   میدر آغوش گرفتم و پاها

 شده بودم! رشیبودم؟! چه سخت درگ  دلتنگشبود و من 

زمان  نیا   دانستمینم  یحت چه  از  مهم  یعشق  نقش  او  شد.  در    یآغاز 

آن    ایام را به خاطر آوردم، گوخاطرات گذشته   یداشت و وقت  امیکودک

نقش مهم خود را در قالب عشق آشکار کرد و در قلبم جوانه زد. هر چه 
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ا با  مقابله  اکنون  و  داشتم  من دوستش  ناش  نیبود،  نبودش،    یغم  از 

 ! ودسخت ب میبرا

 قرار دادم.  میهادست  انیرا م سرم

سخت بود.    میبرا  زدند،یم  اد یرا فر  یصداها که نام اشل  نیبا ا  مقابله

تک    ایگو م  یهااختهیتک  را  حضورش  چگونه   دندیطلب یبدنم  من  و 

شان مقابله کنم؟ نه توان به تحقق رساندن  خواسته   نیبا ا  توانستم یم

 شان را داشتم و نه توان مقابله با آن را. خواسته 

 ی ل*ع*ن*ت*  ی برگردم؟ تو   جان یبه ا  ی! آخر چرا از من خواستیاشل  آه

 با تو باشم نه بدون تو!  خواهمیم ی دانستیم

 زدم.  یتلخ وزخندپ 

 .کردندیم اموانهیصداها داشتند د نیا

گو  یاتقه  ناگهان  و  خورد  در  حت  یتمام  ایبه  و  صداها  بغض    ی آن  آن 

فرو رفت! سرم را به سمت در چرخاندم.    یدر خاموش  ام،یل*ع*ن*ت*

 ی زیو چه بود چ  کردیبرخورد م  امنهیس  یقلبم محکم و تند تند به قفسه 

 پاچه کرده بود؟! دست  قدرن یکه مرا ا

 .د یچیدر گوشم پ  ت ی گرم مارگار یصدا

 کالرا!  -

 آب را باز کنم، جوابش را دادم:  ریبردم تا ش یکه دست م یدرحال
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 بله؟ -

 کشه؟یطول م  یلیحمومت خ -

.  کردیو کم کم بدنم را در خود غرق م  خت یریگرم به داخل وان م  آب

 وان گذاشتم.   یلبه یسرم را رو

 نه. -

 داخل؟   امیب -

 . ایب -

به خود زحمت بلند کردن    یبه داخل آمد و من حت  ت یباز شد و مارگار   در

نگاهش کردم. با دستانش    یرچشمیوان را هم ندادم. ز  یسرم از لبه 

پف صدا  راهنیپ   یدامن  بود.  گرفته  را  تنگش  و    یپاشنه  یقرمز 

 . ستادی. کنار وان اشدندیاکو م طیدر مح شیهاکفش

 . دمیدیاش مرا در حالت چهره تعجب 

کم مونده تا    یگیبعد م  ،یحمومت رو شروع نکرد  یعه کالرا! هنوز حت  -

 تموم بشه؟! 

 . دمیبه بدنم کش یدادم و دست  رون یا بر امنهیحبس شده در س نفس

 زود حموم کنم؛ حوصله ندارم. خوامیم -
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مارگار  از ابتدا  و    ت یهمان  کنم  حمام  کرد  اصرار  و  آورد  اتاقم  به  مرا 

  ی ادیز  یبود که خودم حوصله  یعیطب   نیکنم بنابرا  ضی را تعو  میهالباس

 حمام کردن نداشته باشم. یبرا

 مهمان لبان سرخش شد. یلبخند

 لباست رو آماده کنه. گمیم ایباشه پس، من به مال -

خارج    یزیچ حمام  از  او  و  انگفتم  محض  به  آن    کهن یشد.  ماندم،  تنها 

 در سرم.   یزدن نام اشل ادیصداها باز شروع کردند به فر

و در چه   کردیاکنون چه م  دانستمینم  کهنیمن دلتنگش بودم و و ا  من،

  ی نه؟ جواب  ای  . هنوز در آن دهکده بودرساندیحال بود، مرا به جنون م

 .کردیم نیمرا اندوهگ نیسؤال نداشتم و هم نیا یبرا

پاک کردم. نفسم را حبس    د،یچشمم چک  یرا که از گوشه  یاشک  قطره

کردم و آرام آرام سرم را درون آب گرم فرو بردم. چشمانم را بستم.  

! چرا  شدیقلب و ذهنت م  یباعث خاموش  یکه حت  ی اییهوایب  بود   بایچه ز

  ز یبه فکر چ  گریو د  کردندینجات تقال م  یهر دو برا   ط،یشرا  نیکه در ا

 . رفتندینم  فرو یگرید

 *** 

 (ی)اشل 

باز شدنش،   ژیق   ژیق  یو محکم باز کردم. صدا  عیرا سر  یدر بزرگ چوب  دو

محکم   ی. قدرد یبه گوش رس  یترسناک  یاکو شد و چون صدا  طیدر مح
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با د بودم که درها  جا    ی عیفج  یبرخورد کردند و صدا   وار یباز کرده  به 

 گذاشتند.

  سوختند، یم  واری د  ی که رو  ییهامشعل  یورودم به داخل، رنگ شعله   با

به داخل،    یرنگ  یانداختن نور آب  نیکردند و در ع  رییتغ  یو آب  اهیبه س

 شدند.   طیمح ی کیباعث تار

پهن شده   نیزم  ی سالن، رو ی در تا انتها یکه از ورود   ی رمزفرش ق یرو

  ی و کهنه بودند. سرما  یچوب  وارهای . درفتمیتند راه م  یی هابود، با قدم

ب  یناش برف  م  رون،یاز  نفوذ  ها هم  آتش مشعل  یو حت  کردیبه داخل 

 بردن سرما نداشتند. نیدر از ب یریتاث

که    یایفلز  ی. مقابلشان صندلخوردیسالن به چشم م  یپنجره انتها   دو

در    زیداشت، قرار گرفته بود و چند نفر ن  ی پادشاه  یها به تخت   یشباهت

 بودند.   ستادهیدو طرف آن تخت، آماده باش ا

  نیمردمکشان از ب   یاهیکرده بودند و باز س  رییتغ  یچشمانم به آب   رنگ

 رفته بود. 

  ادم یفر  یداشتم صدا  نیقی.  ستادمیافاصله    یآن تخت با اندک  یروروبه

 را لرزاند. جانیا یوارهاید

 ادوارد!  -
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. نگاه نگرانش سر تا  ستادیآن تخت بلند شد و ا  یبا عجله از رو  ادوارد

که به او فرصت حرف زدن بدهم، با  . بدون آنگذارندیرا از نظر م  میپا

 زدم:  ادیفر نمیخشمگ یصدا

 . ست یموکول کن؛ االن وقتش ن گهیوقت د هیرو به  نیحمله به مرک -

موج    یاش سردرگمنشست. در چشمان گرد شده  شی ابروها  یرو   یاخم

 . ستادیآمد و مقابلم ا نییموجود مقابل تخت، پا  ی. از سه پلهزدیم

به    یچ  یعن ی  - رو    ی ! من همه یموکول کنم؟! اشل  گهی وقته د  هیحمله 

 حمله رو موکول کنم.  یعموق نیدر چن  تونمیرو جمع کردم. نم  روهامین

شبانه به   م،یقصد داشت امشب که قرار بود ما از ماور درما برو ادوارد

برنامه   نیمرک که  حال  کند.  رحمله  هم  به  بود،   ختهیها  رفته  کالرا  و 

اجازه  توانستمینم او  با  یبه  دهم.  نقشه  دیحمله  موکول تمام  را  ها 

شعله میکردیم که  کردم  مشت  را  دستم  مشعل  ی.  شدت درون  ها 

 گرفتند.

 . یاجازه بدم حمله کن  تونم ی! نمهیاون قصر لعنت یادوارد! کالرا تو  -

 کالرا؟! کالرا مگه با تو نبود؟!  -

ا  حیرا توض   زیچهمه  شیبرا پ   کهنیدادم؛  را  کرد؛    دا یکالرکسون کالرا 

 . دانست یمماجرا را ن نیکالرا هنوز راز پشت ا کهنیا

. آن لحظه که مارک،  شدیم  ترنیقلبم غمگ  دادم،یم  حیتوض   ترشیب  هرچه

نم کنار  چشمانم  مقابل  از  کرد،  خارج  چادر  از  را  نگاه  رفت یکالرا  آن   .
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درش    توانستمیکه نم  یقلبم شده بود؛ خنجر  یکالرا خنجر رو  نیاندوهگ

 . اورمیب

  نیشوم. از صبح ا  ی لخا  ی بزنم تا بلکه از درون کم  ادی فر  خواستیم  دلم

ناش دلم    یغم  اکنون  اما  بودم؛  کرده  سرکوب  درونم  را  کالرا  نبود  از 

جا را خاکستر کنم.  همه  خواستمی. م زم یبر  رونیآن غم را ب  خواست یم

 . یو دور   ییجدا نیخسته شده بودم از ا گرید

 ادوارد مرا به خود آورد.  یصدا

 شد که! از کنترل خارج  زیچ! همهیل*ع*ن*ت* -

 . سردرگم نگاهم کرد. دیبه صورتش کش یدست

 ! اره؟یب ادیکالرا گذشته رو به  میمنتظر بمون دیاالن با  یعن ی -

 هوم.  -

  یداد. کالفه و عصبان  رونیرا با حرص ب  اشنهیحبس شده در س  نفس

 نگاهم کرد. 

 صبر کنم.   نیاز ا ترشیب تونمی! من نمیاشل -

شدم. سنش از    ترکیقدم به او نزد  کی.  دمییرا به هم سا  میهادندان

مانند من بود    کل،یو نه سال داشت؛ اما از نظر ه  یبود و س  ترشیمن ب

  ی هادندان  انیکردم و از م  زیقدش بلندتر بود. چشمانم را ر  یفقط کم

 :دمیام غرقفل شده
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 بازم صبر کن. ،یسال صبر کرد ستیب -

و   دمیواکنشش، به سرعت چرخ  یرا گفتم و بدون منتظر ماندن برا  نیا

مشعل ها به حالت    یرنگ شعله  م،ی هادست   ی به سمت در رفتم. با اشاره

 کوچک خارج شدم! یبرگشتند. ابتدا از سالن و سپس از آن قلعه ی عاد

 *** 

راستم گذاشته و    یپا یزانو  یدرخت نشسته؛ آرنج دستم را رو  کی  ریز

موها  رمگید  یپا بودم.  کرده  دراز  هم  را    میرا  چشمانم  معمول  طبق 

در آن قرار داشت،    انیشورش  گاهی که مخف  رهیجز  نیپوشانده بودند. در ا

به   یمیبرف موجب شده بود اکنون لباس گرم و ضخ نیو ا دیباریبرف م

 .اشمتن داشته ب

  د، یرقصیکه در هوا م  یبازدمم، بخار نفسم از دهانم خارج شد. به بخار  با

به   ترشیشب گذشته بود. آسمان به خاطر برف، ب  مهیشدم. از ن  رهیخ

باعث    اشیزیشده بود و خونر  یآسمان زخم  ای. گواهیتا به س   زدیقرمز م

 !شدیرنگ سرخش م

نم  آسمان زخم  دانم؛یرا  من  قلب  هم  یاما  کردم   ن یبود.  فکر  که 

ام  ازده سالهدو  یزخم ل*ع*ن*ت*  نیو ا  افت ییشت خاتمه مدا  امیدلتنگ

و نشانم داد    دی سرنوشت قدرتش را به رخم کش  شد،یداشت درمان م

 گر یکه فکر کردم د  نی. همستیزخم من حاال حاالها درمان بشو ن  نیکه ا

بر    یا ینخواهم داد، سرنوشت دستش را رو کرد و باز  ستکالرا را از د
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خواسته  خانهخالف  سر  بودم  برگشته  انداخت.  راه  برگشت  ی ام  ه  اول! 

 . آوردینبود کالرا چه بر سرم م دمیکه تازه فهم یبودم به همان روز اول

 دادم.   رونینفسم را ب باز

هم تنها خواهم بود. مارک در دهکده ماور درما ماند تا    یمدت  کی  یبرا

جرعت برگشتن به آن دهکده را   یحت  گریکمک کند. د  هیبه رکسانا و بق

با    توانستمیجا به خاطر من مردند و من چطور مشتم. مردم آنهم ندا

ا به آن  نیوجود  خبر نداشتند و    زیچچیها از هجا برگردم؟ آنموضوع، 

 ی ل*ع*ن*ت*  یقصه  نیهم  یقصه نداشتند؛ اما قربان  نیدر ا  یچ نقشیه

 شدند. 

 . زدیبر نییپا  شانی وتا برف از ر ختمیرا در هم ر میموها

در وجودم رخنه کرده بود و    یکالرا اکنون در چه حال بود؟ نگران  یعن ی

حالش شوم و از خوب   یایکالرا باشم! جو  شی اکنون پ   توانستمیکاش م

  گر یو د  رمیاکنون دستش را بگ  شدیحاصل کنم. کاش م  نانیبودنش اطم

  یحت  وقت،چیه  گریاکنون کنارم باشد و د  شدیول نکنم! کاش م  وقت چیه

  ن ی! اشکشیکالرکسون پ   گریجدا کردنمان را ندهم! د  یاجازه   مبه خدا ه

نوشتن    ی! سرنوشتشکشیپ   یسرنوشت ل*ع*ن*ت* موقع  مطمئنم  که 

 کرد.  اهیرا س  شیجاو همه دیکاغذ پاش ی راه جوهر رو مهیمن، ن یزندگ

  دانستمیدردناک، سوزناک و با حسرت، که تنها خود م  یآه  دم؛یکش  یآه

 درونش نهفته.  یاناگفته یچه دردها
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بود که کالرا هر چه   نیبه ا  دمیبه بازگشت کالرا بود. تنها ام  دمیام  تنها 

کنارش    توانستمیصورت م  نیآورد. تنها در ا  ادیگذشته را به    ترع یسر

 . افت ییم  انیصورت پا نیتنها در ا یانتظار ل*ع*ن*ت* نیباشم. ا

ک   اما روز،  رس  یآن  خواهد  راه  من آن  د؟یاز  و  برگردد  کالرا  که  روز 

از   یک  رم،یول نکردن، دوباره در دست بگ  وقت چیدستش را به قصد ه

 د؟یرسیراه م

انتظار، مدت    نیو ا  یدور  نیبرسد و ا  ترع یروز هرچه سرآن  کردمیم  دعا

 را نداشتم. گریدراز مدت د ییجدا کیطول نکشد. تحمل  یادیز

 *** 

 )روز بعد( 

 )کالرا( 

 بخورم. خوام ی! نمایمال -

 .دیاما پرنسس! پدرتون دستور دادن حتماً صبحونتون رو بخور -

ام را  را مشت کردم و نگاه کالفه  میهابه سمتش برگشتم. دست   عیسر

 و تندم خارج از کنترلم بود. یعصبان  یبه او دوختم. صدا 

 گهید  خورم،ینم  گمیم  ی نه پدرم. وقت  ،یمن   یشخص  ی مهی! تو ندایمال  -

 اصرار نکن. 
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از اعماق چاه به گوش    ایآرامش گو  یانداخت. صدا  نیی سرش را پا  ایمال

 .دیرسیم

 چشم.  -

 از اتاق خارج شود، گفتم:  کهن یرا گفت و به سمت در رفت. قبل از ا  نیا

 ! ایمال -

 سمتم برگشت.  به

 بله پرنسس؟  -

 رفتن؟  نایپادشاه لئونارد ا -

 دم به راه افتادن.  دهیبله، موقع سپ -

تکان دادم و او از اتاق خارج شد. دوباره به سمت پنجره برگشتم    یسر

ا مقابلش  آمد.   نیهم  روزی. دستادمیو  به دهکده  پدرم  که  بود  موقع 

تا   روزی. از ددی بار آخر مرا در آغوش کش یبرا یموقع بود که اشل نیهم

. هرچه  یزینه دیدمش و نه چ  دم،یرا شن   شیصدا  گرید  بارک یاالن نه  

 در همان دهکده ماند. روز،ید شد،یم یبه من و اشل طکه مربو

چقدر دلتنگش   زدیم  ادیفر  واروانهیکه د  امیقلب زخم  نیبا ا  دانستمینم

م کاش  کنم!  چه  ب  شدیشده،  در  جا  د  اورمشیاز  آزارم   قدرنیا  گریتا 

 ندهد.

 را با درد به هم فشردم.  میهادندان
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حرفش را به    نی که آخر  یزمان  شی اکنون کجاست. صدا  دانستمینم  چیه

 ."کلر! برو " د؛یچیمن زد، باز در گوشم پ 

پ   یتلخ  پوزخند گردنم  دور  را  دستم  و  م دمیچیزدم  چقدر   دانستم ی. 

  خواستم ینم  یحال گفت. حت   نیسخت بود و با ا  شی گفتن آن جمله برا

موق  که  کنم  دردتصور  چه  حرف،  آن  زدن  درد    یع  تصور  کرده.  تحمل 

 . دیکشیروحم را به آتش م دنشیکش

 . دمیکش یآه

اندازه   نیکس را به ا چیاش شدم؟! تا به حال هوابسته قدرنیا یک من

 دوست نداشتم. 

 زدم.  یپوزخند

شده بود،    امیکه تا به حال وارد زندگ  یفرق داشت. او با هر کس   یاشل

  ریتسخ ی کرد؛ جور ریکلمه قلبم را تسخ ی واقع  یفرق داشت. او به معنا

ا نبودش  در  قلبم  که  ق  هیعل  گونهنیکرد  نبودش    امیمن  بود!  کرده 

حفره کم کم قرار بود    نیا  کردمیکرد که حس م   جادیدر قلبم ا  یاحفره 

 شود و کل روحم را درونش بکشد. رتبزرگ 

 طول نکشد. اد یز یو دور ییجدا نیا کاش

 نهیدر، مرا از افکارم و تمام احساساتم خارج کرد. دست به س  یصدا

باز    ی که به خاطر صدا  ی ایل*ب گفتم. کنجکاو   ریز  یدییو بفرما  ستادم یا

  د یدرونم پد  آمدند،یکه داشتند به سمتم م  ییهاقدم  یشدن و صدا
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شوم. لبخند  مواجه    آمد،یآمد، سبب شد برگردم و با پدرم که نزدم م

محبت   یرو  یپدرانه نگاه  و  دیآ*م*لبش  گذشته،  برخالف    گر ی*ز*ش، 

اش عطش به آغوش پدرانه  نمش،ی بیم  یوقت  گری! دکردندیخوشحالم نم

 شتم! را ندا دنیدو

 گریه بود و دشد  ی اشل  ریقلبم درگ  کهنیبه خاطر چه بود؟! به خاطر ا  نیا

 داد؟ ینم تیاهم کسچیبه ه

 ! دانمی! نم آه

 نشست.   میهاشانه یاش رومردانه یهادست 

 باهات حرف بزنم.  کمی خواستم یکالرا! م -

 در چه مورد؟  -

  ی زمان با هم روکرد. هم  ت یقرمز مقابل پنجره هدا  یها به سمت مبل  مرا

ر به پدرم چشم را در هم قفل کردم و منتظ  میها. دست می ها نشستمبل

 یکه برا  نمیبب   توانستمیم  شیها. از حالت دیرسیدوختم. کالفه به نظر م

م کلنجار  خود  با  حرفش  کردن  دسترفت یشروع  گردنش    ی.  پشت  به 

  ی را رو  شیهاشد. آرنج دست به سمتم خم    یجد  یل یخ  سپسو    دیکش

کرد.   نگاهم  اخم  با  و  گذاشت  دادم.    می ابرو  یتا  کیزانوانش  باال  را 

 مضطرب شده بود؟!  طورن یکه ا دیچه بگو خواست یم

  ده ینفر تو رو دزد  هی. همون  دمیتو د  شینفر رو پ   هیروستا    ی کالرا! تو  -

 بود؟ 
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 . دمیکش یقیرا به هم فشردم. نفس عم میهادست 

 دو نفر بودن.  -

 .دیاش کشبه چانه یدست

  هیکه قبالً    یکه احساس کرد  نهیمنظورم ا  ؟ یشناختیاون دو نفر رو م   -

 شون؟ یدید ییجا

گذشته را به   ندی بب   خواستی. پدرم مدم ییهم سا  ی را رو  میهادندان

حرف مارک افتادم که گفت به پدرم در مورد گذشته   ادینه.  ایدارم  ادی

چرا از من خواست سکوت   ایچرا آن را گفت و    دانستمی. نممینگو  یزیچ

اشل و  او  به  اما  م  یکنم؛  سکوت  پس  داشتم  وانمود  کردمیاعتماد   .

نم  یزیچ  کردمیم گذشته  همدانمیاز  به  کردن  نی.  ادامه تظاهر  ها 

 .شدیسرانجام چه م نمی تا بب  دادمیم

 زدم.  یا یمصنوع لبخند

 . شناختمیکدوم رو نم  چینه پدر! ه -

 یی زایچ  هی  دونم،یچه م  ای  شون؟ی باش  دهید  ییقبالً جا  یکرد  احساس  -

 ؟ یاحساس کرد

 ! کردم؟ یاحساس م دیبا ی خاص زیچ -

 کرد.  یادستپاچه یخنده تک

 نه. -
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از   عیزد که سر یکوچک یلی. لبخند خدیکش یاپس حرفش، آه آسوده در

شا  شد.  پاک  خوشحال  دیلبش  کرد  ند  اشیفکر  د  دم؛یرا  او  دمیاما   .

م  زیچهمه گذشته  مورد  در  این  دانست ی را  از  نمو  من    دانستم یکه 

در گذشته نهفته بود و من حتما    یاد یز  ی لیخ  یزهای! چشد؟یخوشحال م

بااورمشانیب  ادیبه    دیبا پدر  دی.  ب  یبدانم  طول  در  سال    ستیکه 

داشت که   یاز من پنهان نکرده، چه راز بزرگ  یزیچ  کردیادعا م  امیزندگ

 به من نگفته بود؟! 

 کار دارم.  کمی گردم،یبرم گهیمن د -

 تکان دادم.  یسر

 *** 

اما من توجه   دادند؛یبه من م  یو سالم  شدندیاز کنارم رد م  هامه یند

 ها لبخند بزنم. نبودم که به آن ی. درحالکردمینم

ام  دل  گرفته   م،ی بهتر بگو  ایه بود  غروب بود و دلم بدجور گرفت  کینزد

  آوردم، یدر اتاق دوام نم   ییتنها  دانمیرا کرده بود. م  یاشل  یبدجور هوا

واقعاً به    ی. از لحاظ روحرفتمیم  مس یداشتم به سمت اتاق ج  نیبنابرا

که    یاینفر از دلتنگ  کیداشتم    اجی داشتم. احت  اجیاحت  شیهااو و حرف

 . اورد یدرم ب د،یچیپیبه دورم م لهیداشت مانند پ 

. در را زدم و با  دمیرس  مس یاز گذر از راهروها، به مقابل در اتاق ج  بعد

 . ستادم یوارد شدم. در چارچوب در ا دش ییبفرما یصدا
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بالکن داشت و در   کیاتاق من بود. سمت چپ  یهم اندازه مسیج اتاق

پر رنگ    یپررنگ. تم اتاقش آب  یآب  یسلطنت  یکاناپه    کیهمان اطراف،  

 ی فرش آب  کی  ن، ی. در سرتاسر زممسیج  یرنگ مورد عالقه  یعن یبود؛  

با گل تخت دو    کیدر،    یپهن شده بود و روبه رو  یانقره  یها پر رنگ 

  ی ا. تاج نقرهشدیم  دهید کیو ش با یز ار یکه بس یاتاج نقره با یآب ینفره

عسل با  هم  یانقره  ی هایتخت،  و  تخت  م  طورنیکنار  و    ی انقره  زیکمد 

بالش تنها  بود.  راست، هماهنگ  در سمت  به   دیسف  ی هااتاقش  تخت، 

 .زدندیعلت متفاوت بودن رنگشان در چشم م 

کردن کتش بود. با ورود    زانیو درحال آو  ستادهیمقابل کمدش ا  خودش

  ز یآممحبت   یلبش نشست، قدر  یکه رو  ی من، به سمتم برگشت. لبخند

باعث    و که  بود  گلومهربان  به  بغض  عج  میشد  دلم  و  بزند    بیچنگ 

 ه**و**س درد و دل بکند.

 داخل.  ا یکالرا! ب -

کرد و در را بست. به سمتم    زانیسمتش رفتم. کتش را داخل کمد آو  به

امر، بازوها و اندام    نیرا باال داده بود و ا  راهنشیپ   یها نیبرگشت. آست

که    یانداختم و درحال  نیی. سرم را پادیکشیرا به رخم م  اشیورزشکار

 گفتم:  یآرام یبا صدا  کردم،یم یباز  م یهابا انگشت 

 .میحرف بزن  کمی خواستمیم -

با او در مورد هر    توانستم یراحت بودم و م  مسیبا ج  یطیدر هر شرا  من

کنم  یموضوع  اندوهصحبت  و  غم  حس  اکنون  اما  رو  ی ؛  قلبم    یکه 
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قبلم را نداشته    ی نشاط و راحت  گری موجب شده بود د  کرد،یم  ین یسنگ

 مضطرب شوم! گونهنیهم ا مس یدر حرف زدن با ج ی باشم و حت

عثمان  مسیج سمت  به  پا  ی آب  ی مرا  رو  نییرنگ  و  برد    شیتختش 

 گفت: کرد،یطور که نگاهم م. همانمینشست

 . شنوم یخب، م -

  ت یوشم هدارا پشت گ  میاز موها  یاو دسته  دمیکش  م یبه موها  یدست

که   یااز گذشته   م؟یبگو  دیاز کجا شروع کنم؟ از چه با  دیکردم. حال با

  کنم یاما حس م  ست؛ یچ  دانستم یکه نم  یاها افتاده؟ گذشته سر زبان

که داشت قلبم    یایاز دلتنگ  ای  م؟ی بگو  یبود؟ از اشل  کیبد و تار  یلیخ

  گرفت؟یکه گاه و ناگاه سراغم را م  میبغضم بگو  نیاز ا  کرد؟یم  هرا خف

 م؟ یبگو یاشل یبرا  امینگران نیاز ا ای

  خواستمیبدانم کجا و در چه حال بود. م   خواستم ینگرانش بودم. م  ؛یآر

 کرد؟ یچگونه نبودم را تحمل م آمد؟یبدانم چگونه با نبودنم کنار م 

نبا  ی چرخاندم و حرف  مس یسرم را به سمت ج  ناخودآگاه   دیرا زدم که 

 ! زدمیم

که    ی بود  یدختر  هیتو عاشق    جا،نی ا  نیاومد  ت یتازه با مارگار  ی وقت  -

 ؟ یبا درد نبودش کنار اومد یمرده بود. چطور

نگفت و    یزیکه رنگ غم به خود گرفت، تازه مرا به خود آورد. چ  نگاهش

! یزدم! ل*ع*ن*ت*  یشدم چه حرفانداخت. تازه متوجه    نییسرش را پا
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از خط    گونهنیبودم که ا  رحمیبود و من چه ب  مسیدختر، خط قرمز ج  آن

قصر بود و من    نیدر ا  یگاه  هیتک  میبرا  مس یقرمزش رد شده بودم! ج

پاچه، مضطرب و دست   دادم؟یرا م  شیهاگونه جبران محبت نیداشتم ا

 از قبل گفتم: ترنیو غمگ  مانیپش  یبا لحن 

 ! من متأسفم! اصالً حواسم نبود. من فقط... مسیج -

 انداختم. نییرا پا سرم

 آه، ل*ع*ن*ت به خودم!  -

قلبم آتش گرفته    ایچنان ناراحت شدم که گو  نشیغمگ  ی صدا  دنیشن   با

 .دمی پرسیاز او م یسؤال نیچن  دیبود! نبا

دردها  - معتقدم  من  م  یکالرا!  کنترل  زمان  رو  زمان    کنه؛یما 

م  هاشونیبعض کهنه  ب  هاشونیبعض  کنه،یرو  از  رو  برهیم  نیرو    ی و 

 . ذاره یسرپوش م هاشونیبعض

لبش بغضم را شکست    یرا باال آورد و نگاهم کرد. لبخند تلخ رو  سرش

  ریرا از چشمانم سراز  میهاو اندوه زد، اشک  یکه با تلخ  شیهاو حرف

 کرد.

  د ینه کرد، شازمان اون درد رو که  ومدم؛ی من با درد نبودنش کنار ن  -

  ی خوای که، تو م  نهیموضوع ا  ی. ولدونم یهم روش سرپوش گذاشت؛ نم

 ؟ ی ای کنار ب یبا درد نبود چه کس



 
 

www.cafewriters.xyz Page 581 

ج  گفته قدر  یلیخ  مسیبودم  بود؟  ب  یباهوش  که  بود    تر شیباهوش 

ام  گونه  یرا که رو  ی. اشکدیفهمیکردنم م   انیمواقع موضوع را بدون ب

 انداخته بودم.  نییسُر خورد، با انگشتم پاک کردم. سرم را پا

  ی . دردمیایبه او، با درد نبودش کنار ب  دنیتا زمان رس  خواستمیم  من

ا پر  دهیشور  قدرنیکه  م  شانم یو  بود.  فهمیدن    دانم یکرده  از  پس 

  کرد؛ یم  دوارمیموضوع ام  نیبروم، هم  ششی قرار بود دوباره پ   ق،یحقا

م برااما  بود.  االنم  حال  با  زدن  پنجه  و  سر  من  االنم    ی شکل  حال  من 

که در وجودم    یایخفگ  ن یاکنون از دست ا  خواستمیم  ت؛ داش  تیاهم

و    گرفت یخود م  یسلطه   ریداشت مرا ز  یخفگ  نیداشتم، خالص شوم. ا

. با گذر  زدمیداشتم در برابرش زانو م  کردمیمن با گذر هرلحظه، حس م

 .کردمیکمر خم م  ،یدلتنگ  نیبار ا  ر یداشتم در ز  کردمیهرلحظه، حس م

 شدند.  یلبخند تلخ ی رایگذاشتم. لبانم پذ مسیج یشانه یرا رو سرم

 کردم.  دایرو پ  ی! اشلمسیج -

 گوشم شد.  یمتعجبش نغمه یصدا

 واقعا؟!  -

 آره.  -

لبم    یگوشه شد.    یدهانم را قورت دادم. اشک دومم از چشمم جار  آب

 را با درد به هم فشردم.  میهارا به دندان گرفتم و پلک

 . ست یکه کنارم ن ین یب یافتاد و... االن م یی هااتفاق هیاما  -
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ا  کنارم از  امان    ی ! جازدیکه بدجور در چشم م  اشیخال  یجا  نینبود و 

 . کردیم یداشت مقابل چشمانم به من دهن کج اشیخال

صدا   دستش انداخت.  گردنم  دور  سع  یرا  که  دلگرمش  و    یناراحت 

دلدار مرا  شدن   یداشت  متوقف  باعث  کند،  خوب  را  حالم  و  دهد 

 شد. میهااشک

بگم    یزیچ  تونمی. نمست ین  یسخت  زیچ  یعاشقش  کهنی ا  دنیکالرا! فهم  -

نم و  بشه  حالت  شدن  خوب  باعث  برا   خوامیکه  رو  تو  فرداها    یهم 

  یی هاآدم  یجلو  شه ی. سرنوشت همیکن تحمل کن   یعبکنم؛ اما س  دواریام

 ! کنهیکه تحملشون باالست، سر خم م

 سخته. یلی! تحمل کردنش خمس یاما ج -

 آسونه؟! یبهم بگو چ -

خود   یسخت زیچآسان نبود و همه زیچچی. هگفت ینگفتم. راست م یزیچ

. او تحمل نداشت و  شدینم  شد؟یم  شیرا داشت؛ اما مگر قلب من حال

 .خواست یلحظه در کنارش م نیرا هم یاشل

حالم را خوب    یاندک  کنم یزد، حس م  مس یکه ج  ییهاحال، حرف  نیا  با

. یگرید زیهر چ ایاز دردم کم کرد  ایحداقل حواسم را پرت کرد  ایکرد 

  مس یج  ی هاحرف   دی. شاکردم یقلبم م  ی رو  ی ایهر چه بود، حس سبک

سرپوش گذرا که    نیش گذاشته بود؛ اما من به همدردم سرپو  یفقط رو

 بودم.  یکند هم، راض ی دردم را خنث
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 زدم. یقدردان لبخند

 ! مس یممنونم ج -

 . کنمیخواهش م -

 (ی)اشل

با انگشتم روکردندیام مکالفه  یسالن غذاخور  یصداها   یچوب   زیم  ی. 

با اخم به    زد،یم  ک یچشمم ت  کیکه    ی مقابلم ضرب گرفته بودم و درحال

 زدند ی. با هم حرف مدندیخندیو م  گفتندی. همه مکردمیاطراف نگاه م

 .کردندیو خوش و بش م 

 انداختم و چشمانم را بستم.  نییرا پا سرم

که    یدل  نیرا کرد و امان از ا  شی. باز دلم هوادیپر کش  ششیفکرم پ   باز

ا  گرید لبر  یکاسه   ها،یو دلتنگ  هاییجدا  نیبه خاطر    ز یصبرش داشت 

 ! چقدر صبر کنم آخر؟ دوازده سال بس نبود؟ای! خداشدیم

 ن یریداشتم. به حس ش  اجیکه به حضورش احت  زدیم  ادی وجودم فر  تمام

به گرم  شیلبخندها   ییبایبه ز  ش،یهابودنش، به عشق درون نگاه   ی و 

که   ستی توجه کند؟! ک  ازم ین  نیکه به ا  ست یداشتم و ک  از یدستانش ن

دردها  میهاحرف  ی شنوا درمان  ه  م یو  ه  چیباشد؟  را    چیکس!  کس 

 کند.  فایا میرا برا ینقش نین چ یشتم که در زندگندا

چ  کالرا ه  زمیهمه  من  نبود،  کنارم  که  اکنون  و  نداشتم.    زیچچیبود 

 . نمشیبب  گرید بارکی شدیگذاشتم. کاش م زیم  یرا رو امیشان یپ 
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 دادم.  رونیب  ی را با کالفگ نفسم

هم نبود    دیشا  ا یحوصله سر بر    ی لیخسته کننده بود؛ خ  یلیخ  زیچهمه

بود چن  نبود کالرا    یدید  نیکالرا موجب شده  باشم.  اطرافم داشته  به 

م سهمه  شدیباعث  را  پورخندنمیبب   اهیجا  حت  ی.  کالرا،  بدون   ی زدم. 

بود! بدون کالرا    کیتار  م یهم برا  دیخورش  ی هم نور نداشت! حت  دیخورش

  ن یمتوقف شده بود. ا  ا یگذر زمان هم کند شده    یکردم حتیاحساس م

 بود!  مانند دو سال گذشته  میدو روز نبودنش، برا

مجازاتم   گونهنی بودم که خداوند ا  مرتکب شده  یچه گناه  دانستمینم

از مجازات  خسته شده   گری. دکردیم نظر م  یبودم  به   ی تمام  دیرسیکه 

 نداشت.

 . دمیکوب زیرا آرام به م امیشان یپ 

 را نداشتم. ییتمام شود. من طاقت جدا دیمجازات با نیا

 *** 

بخورم.    کینزد شام  او  همراه  بود  خواسته  من  از  ادوارد  و  بود  شام 

راهروهاهمان داشتم  که  قلعه  یسنگ   ی طور  پشت سر    یآن  را  کوچک 

برف  گذاشتم،یم پنجره  ب  یاز  در  که  م  د،یباریم  رونیرا  .  کردمیتماشا 

ننشسته بود؛    نیکه هنوز به زم  یبرف   آمد،یم  نییکه از آسمان پا  یبرف

برف،   ز  ی ا کننده  ره یخ  یی بایزهمان  آن  و  کالرا    اد یمرا    یی بایداشت 

مرا   اشیکالرا، درخشندگ دیپوست سف  ادیمرا  اشیدی. سفانداخت یم
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  شیبایز  یموها  ادی بودنش مرا    نینش چشمان درخشان و نرمش و دل  ادی

چهرهانداخت یم م  ی .  رد  مقابل چشمانم  از    یو چه سوز  شدیخندانش 

سرما  گرفت یم از  چن  که  ییقلبم  و  بود  افتاده  عشقمان  جان    ن یبه 

 . انداخت یم انمانیرا م یافاصله

که   بشیو طلب طب  کردیناله م سوخت،یدر آتش م شد،یور مشعله قلبم

 .رساندیاش نماو را به خواسته کس چیشد را داشت؛ اما هکالرا با

  ی نگاه  میآمدم. پس از ن  رونیراهرو، از فکر ب  ی به در انتها  دنیرس  با

 در اطراف در، در را باز کردم و وارد شدم.  زان یآو یرهایگذرا به شمش

در هر دو طرف به چشم    ی و بزرگ  ی سنگ  ی ها در تا انتها، ستون  ی ورود   از

در مخوردندیم وجود    یغذاخور  زیم  کی ها  ستون  نیا  انی.  نفره  شش 

داده شده بود.    نیآن با انواع اقسام غذاها تزئ  یداشت که اکنون رو

تجمالت را نداشتم.    جورنیحس ا  چیدادم. ه  رون یب  ی نفسم را با کالفگ

تنها بمانم    خواستمیتنها ماندن بود. م  خواستم،یکه اکنون م  ی زیتنها چ

شدم و توانستم در    یزیچ  یاوانهید  دیشابه کالرا فکر کنم که    یو قدر

به آن    یحت  طیشرا   نیچرا که در ا  نمش؛ی توهم بب   کی به عنوان    االتمیخ

 بودم!  یهم راض

نشستم. آرنج دستم را    زیم  گریادوارد، در رأس د  یروبه رو  حوصله،یب

به    یبه دستم، سرم را کم  جگاهمیدادن گ  هیگذاشتم و با تک  زیم  یرو

اش گذاشته و  چانه   ریرا ز  شیهاراست خم کردم. به ادوارد که دست 

م س  کرد،ینگاهم  چشمان  دوختم.  موها  اهشیچشم  کنار    ی طوس  یدر 
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دم   که  بلندش  جذاب  یاسب رنگ  بود،  داشتند.    یریگچشم  ت یبسته 

کم  م  یپوستش  سبزه  ز  زد؛یبه  تشخ  ادی اما  اندام    صیقابل  از  نبود. 

 .میهم که نگو اشیکلیه

 صحبت را آغاز کرد. سر

 ! ی کن  م یشام همراه ی برا یکه تونستخوشحالم از این -

کش  یحرف به  شروع  برا  دن ینزدم.  شعله  ی غذا  به  کرد.    یخودش 

 . ادوارد گفت: کردمینگاه م رهیخ  ز یم یرو  یهاشمع 

 .یمعلومه حوصله ندار -

  طمونیکه به خاطر شرا  ی! درحالیحوصله دار  یلیکه تو خو مثل این  -

 . یداشته باش دیبان

 ادامه داد.  ت یو با جد دیاز شربتش را نوش یمقدار

برگشت، اعصابم رو    نیافتاد و کالرا به مرک  ریحملمون به تأخ  کهنیا  -

 .دیبهم رس یخبر هیموقع غروب  ی خورد کرد آره؛ ول

  ی ادوارد، به هر نقطه   یکه جز چهره  یرا باال دادم و درحال  میابرو  یتا  کی

 : دمیرا نشان دهم، پرس امیال یخیتا ب کردم یدر سالن نگاه م یگرید

 ؟ یچه خبر -

ر  چشمانم خبر    زیرا  که  بود  چه شده  کردم.  نگاه  او  به  منتظر  و  کردم 

 نداشتم؟
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فلز  یدرحال چنگال  با  نم  یمقدار  اش،یکه  که  را  گوشت    دانستم یاز 

 گفت: گذاشت،یبود، در دهانش م  یوانیگوشت چه ح

قویاشل  - همحمله  نیتری!  شکل    یی اونا  شهیها،  درون  از  که  هستن 

دنبال    یمدت  ن،یهم   یبرا   رن؛یگیم بودم.    هیبود  قصر  به  نفوذ  راه 

 جا داشته باشم. اون ی چشم و گوش اضاف هی خواستمیم

مقصودش از زدن    نمیگوش سپردم تا بب   شیهانگفتم و به حرف   یزیچ

  یتریو با حالت جد  دمیسرم کش  ی ها چه بود. دستم را از رو حرف  نیا

 به او نگاه کردم. 

نتونستم بهت خبرا رو بدم. دو روز    ،یمدت کنارم نبود  نیا  یچون تو  -

 ا،یمال  دنیاز افرادم به د  یکی  ،یدیکالرا رو از قصر دزد  کهنیبعد از ا

مال  ی شخص  ی مهیند  یعن ی تو قصر رفت.  تو قصر    ای کالرا  قبول کرد که 

کالرکسون باشه و موقع حمله ما هم، راه رو از درون    ی حواسش به کارها

 باز کنه.  رامونب

بدی کش  ی قیعم  نفس لحظه  بود و هر  از قبل    ترشی. توجهم جلب شده 

لبش را با    یکه گوشه   یو درحال  دی. دست از خوردن کششدمیکنجکاو م

و    یسردبدون نگاه به من، با آن خون  کرد،یرنگش پاک م  ییدستمال طال

 ادامه داد:  ش،یدرون صدا ی مندت یرضا

نقشه  - قصر،  به  کالرا  برگشتن  تعو  ی هابا  به  مال  قیما  و    ه ی  ا یافتاد 

رس  دیجد  ت یمأمور خبرش  غروب  که  کرد  انجام   دیکسب  به  حاضر  که 

 هستش.  دشیجد ت یمأمور
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داد. لبخند    هیتک  یصندل  ی را کنار بشقابش گذاشت و به پشت  دستمال

م  یرو  یمندت یرضا نشان  که  داشت  تحت    زیچهمه  دادیل*ب  دوباره 

 کنترل است و اوضاع را به دست گرفته.

  جا ن یرو به خاطر آورد، اون رو به ا  زیچکالرا همه  یوقت  ایقرار شد مال  -

 کنه و بعدش هم به ما در حمله کمک کنه. ییراهنما

 ش؟ یبکن ی به همکار یراض یچطور تونست -

 به خود گرفت.  یحق به جانب  یکرد و چهره ی ا تک خنده ادوارد

 !نیرو بدونم؛ هم متشی بود ق یفقط کاف  -

و    زیت  یهاکه نگاه  یو درحال  دمیکش  نمیریل*ب ز  یشستم را رو  انگشت 

رو  امیجد لحظه   چرخاندم،یم  ادوارد  یچهره  یرا  برا  یاچند  فکر    یرا 

از داخل قصر؟! آن هم    یاختصاص دادم. جاسوس  شی هاکردن به حرف 

نم   یشخص  یمه یند آه،  خوب  دیشا  دانم؛ یکالرا؟!  ادوارد    یفکر  و  باشد 

کالرا در آن قصر تنها نباشد و    کهنیزده باشد. ا  یدیمف   امدست به اقد

  ی را راحت کرد؛ اما از طرف  المیجا باشد، خکمک به او آن  یبرا  یشخص

 نه؟  ایکمکش حساب کرد  یرو  شودیم ایمطمئن نبودم که آ گرید

 خم شدم. ز یبه سمت م یگرفتم و کم ی صندل ی را از پشت  امه یتک

 نه؟ گهیمورد اعتماده، د ،یگیکه م ایمال -

 صد در صد.  -
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رو  یاخم تمرکز  سر  م  م یابروها  ی از  قابل    دانستمینشست.  ادوارد 

به او    توانستم یم  ز یاعتماد داشت، پس من ن  ایاعتماد بود. اگر او به مال

حاصل کنم.   نان یبابت که حواسش به کالرا بود، اطم نی اعتماد کنم و از ا

 لبم نشست.  یگوشه  یرنگلبخند کم

 .هیخبر خوب نیخب، آره ا -

شامش    ین ادامهلبخند بسنده کرد و مشغول خورد  کیتنها به    ادوارد

از شام را   یمقدار کم  ام،یبردن حس گرسنگ  نیجهت از ب  زیشد. من ن

 و مشغول خوردنش شدم.  ختمیخود در بشقاب ر یبرا

 )پنج روز بعد( 

گرفته بودم. تند تند نفس    میهادست   انیتخت نشسته و سرم را م  یلبه

م  امنهیو س  دمیکشیم عقب  جلو  پاشدیمدام  با  ضرب   نیزم  یرو   می. 

 دوخته بودم.  نیزم یرو یهاگرفته و نگاهم را به شعله 

 ن یبه ا  یتیاهم  نی ترو من کوچک  سوخت یدرون اتاق داشت م  زیچ  همه

 . دادم یموضوع نم 

  ی حت  د یرا بسوزانم؛ شا  اتاق، بلکه کل قلعه  نینه تنها ا  خواستیم  دلم

با    خواستم یآتش درون قلبم و م  نیبودم از ا  نیرا! من خشمگ  ا یکل دن

نشان    ایکه به دن  ا ی  زمیبر  رون یآتش قلبم را ب  ای  ا،یدن  دنیبه آتش کش

  یبه مردم نشان دهم چه درد  خواستمیدارد. م   یدهم سوختن چه حال

شعله   ددار در  آنان  ی دلتنگ  یهاسوختن  شعله   ی زمان  کی!  من    یهااز 
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  تررحمیبا سوزاندنشان به آنان بفهمانم ب خواستمیحال م دند،یترسیم

 بود.  ییو جدا یمن وجود داشت و آن هم درد دلتنگ یهااز شعله 

 گذاشتم.  امیشانی پ  ی را رو دستم

  ک ینبود!    یخبر  چیهفته شد و هنوز ه  کی!  یهفته شد ل*ع*ن*ت*  کی

بودم. جدا از    دهیهم نشن   ی از او خبر  یو حت  دهیهفته بود که کالرا را ند

از او    ی خبر  کی  شدیکه دلتنگش بودم، نگرانش هم بودم. کاش ماین

  اش یطاقت دور  گری! دلم دنمشیکوتاه بب  یلحظه   کی  ی برا   یحت  ایبشنوم  

و    رد یجان بگ  یتا قلبم اندک  نمشی بب   لحظه   ک ی  شدیرا نداشت. کاش م 

 . اوردی را به دست ب ییجدا نیبا ا دنیتوان مقاومت و جنگ

 دهانم را قورت دادم.  آب

 شد؟ ی تمام نم  یدور نیچرا ا آخر

دارم    کردمیبود که حس م  ی قو  یچنگ زد و قدر  میبه گلو  ی دردناک  بغض

بغضم    یتا بلکه بتوانم رو  دمی! خنددمیحال خند  نیاما با ا  شوم؛ی خفه م

! تنها  دانمینم  دم؛یخندیشده بودم که م  وانهید  دیسرپوش بگذارم. شا

  دنبود. در کنارم نبو   شمیبود که کالرا اکنون پ   نیا  دانستمیکه م  یزیچ

م م  کی.  دمیترسیو من  و  ا  دمیترسیهفته شده   ییجدا  نیا  کهن یاز 

کنم. فکر    یرا بدون او سپر  گریباز چند سال د  خواستمیشود. نم   شتریب

  شتر یب  دیماه و شا  کیهفته، دو هفته، سه هفته،    کی  ن یا  کهنیکردن به ا

 . کردیام مدهشود، وحشت ز
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 زدم و دست بر قلبم نهادم.  یتلخ پوزخند

 ! کردیدرد م  ی لیخ کرد؛یم درد

همه درد بکند؟ تاوان    نیا  دیگناهش چست؟ چرا با  د؛ی نفر به من بگو  کی

 ها؟  دهد؟یرا م یزیچه چ

 *** 

 )کالرکسون(

 نشد، نه؟ یخبر چیه -

 متأسفانه نه. -

فشردم.    میهادست  بودم،  کرده  قفل  هم  به  کمرم  پشت  در  که  را 

  ینشست. لحن جد  م یابروها  یرو  ی و اخم  دمییرا به هم سا  میهادندان

 داشت.  زین  یترسناک ی بودن، خونسرد یعصب نیدر ح ام،یو دستور

  ها انوسیاق  نیکارانوس! شده به دوردست تر  یکن   داشیبرام پ   دیبا  -

  یرو که اون شب تو   ی. اون پسر ارشیم ببرو؛ اما برا  ا ی دن  یهانیو سرزم

 کن.  دایپ  د،یمراسم، کالرا رو دزد

 !حضرتیاعل  کنم،یرو م  م یتمام سع -

 چشم نگاهش کردم.  یگوشه  از

  روین  نیدورتر از مرک  یهان ی. به سرزمنیرو نگرد  نیاطراف مرک   ن،یبب   -

 بفرست.
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ن  - سرورم!  سرزم  روهامونیچشم  دارن  دهکده  یهان یفعالً    ی اطراف 

 . گردنیماور درما رو م 

 هم، خوبه. -

 . شمیسرورم! با اجازتون من مرخص م -

 از سالن خارج شد.  ، ییبلندباال  میتکان دادم و کارانوس پس از تعظ  یسر

  نیو نگاهم را در سرتاسر سالن رقص چرخاندم. آن شب، هم   دمیچرخ

.  دمیکش  یشد. آه  دایاش پ سر و کله   یمکان ل*ع*ن*ت*  نیجا، در هم

سالن ساده آن   نی. ارفتیم  شیداشت پ  یخوب و عال   زیآن شب همه چ

بود. او،    یبود؛ اما اکنون خال  یو خوشبخت  ها ییبایشب مملو از تجمالت و ز

را خراب کرد. مراسم لغو شد و کالرا    زیشد و همه چ  شیدایآن شب پ 

 اش دور ماند.هفته از خانه  کیبه مدت 

بار عقب  این  کشم،یدست نم  بارنی بار باز و بسته کردم. ا  کیرا    چشمانم

سال هم طول بکشد، باز دست از دنبالش گشتن    کیاگر    ی! حتکشمینم

  دایپنهان شدن پ   یبرا  ییجا  گریکه د  گردمیدنبالش م   ی . قدردارمیبرنم

  کنم یم  شیداینمانده، پ  شیابر  یگاهی مخف  گرینکند و همان زمان که د

 شود.  یمرگش حتم کنمیم  یو کار

 *** 

 )کالرا( 
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 کهنیپنج روز، با گمان ا  نیدر طول ا  تر شیبار، دو بار، سه بار و ب  کی

  نیو ا  شوم یسبک م  کهنیکردم. با گمان ا  هیگر  شود،یتمام م  ام یدلتنگ

م  یحفره  بسته  قلبم  ر  شود،یدرون  فهم  ختم؛یاشک    ی دلتنگ  دمیاما 

  شد؛ یتمام م  یکردن باالخره بعد از مدت کم   هیکردن نبود. گر  هیمانند گر

 .شدیم تر شیبا گذر زمان فقط ب ی اما دلتنگ

  یپنج روز را چگونه سپر  نیا  دانستم ینم  ز یروز گذشته بود و خود ن  پنج 

 یو فکر کردن به اشل  ختنیپنج روز، اشک ر  نیام از اکردم. تنها خاطره

شد و مانند طوفان که    امیچون طوفان وارد زندگکه هم  یا یبود. اشل

ماندگار در قلبم به    یعشق   زیاو ن  شت،گذایبه جا م  یماندگار  یهایخراب

مجروح،    یکه اکنون بال پروازش شکسته و به حالت  ی جا گذاشت. عشق

روحم    ،یکه داشت به خاطر دلتنگ  ی بود. عشق  دهیقلبم دراز کش  یگوشه 

من از درمان آن زخم عاجزم! تنها درمان    دانست یو نم  کردیم  یرا زخم

به    نیا من  ل*ع*ن*ت*  ادیزخم،  اما  بود؛  خاطراتم    ک یاکنون    یآوردن 

به    یاخاطره  نیترکوچک  ی که حت  بودهفته   گو  اوردهین  اد ی هم    ا یبودم. 

به  بودنش را    رحمیاوج ب  خواست یسرنوشت م  ا یکرده بودند. گو  نمینفر

 رخم بکشد.

  آوردند یتند تند به ذهنم هجوم م  یبه امروز، خاطرات گذشته قدر  تا

. حال که به  شودیبار آن خاطرات خفه م  ر یذهنم ز  کردمیکه احساس م

گل کرده    طنتشیداشتم، سرنوشت ش  ازین  ی زیاز هر چ  شی آن خاطرات ب

 که هست، بکند.  ی ن یاز ا ترشیرا ب ییجدا نیبود و قصد داشت ا
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 .دمیدر دل کش یآه

قادر    یجز اشل  ز یچ  چیو ه  رمیگیاز درون دارم آتش م  کردم یم  احساس

کس    چیه  ،یدلتنگ  ی که وقت  یآتش نبود. به راست  نی به خاموش کردن ا

اما کجاست    ؛ یاجز همان که دلتنگش شده  ست؛ یقادر به آرام کردنت ن

آرامم کند؟ در    انستتویام؟ کجاست آن که مآن که من دلتنگش شده

 کرد؟ یم هچه حال بود؟ چ

مرا از شکنجه شدن به دست احساسات و افکارم نجات   ت، یمارگار  یصدا

 داد. 

 کالرا!  -

لبانم نشاندم تا احساسات   یرو  یا یآن به خود آمدم. لبخند مصنوع  کی

درونم را پنهان کنم. هنوز در حال عمل کردن به حرف مارک بودم؛ گفته 

کس  به  اد  یبود  مورد  م  کهنیر  گذشته  به    م؛ ینگو  یزیچ  دانم، ی راجع 

علت حال    ح یتا مجبور به توض  کردمیحال بدم را پنهان م  د یبا  نیبنابرا

 . نشستیلبم م یکه به زور رو یبدم نباشم؛ اما ل*ع*ن*ت به لبخند

 بله؟ -

 سرد شد.  ت ییچا -

  شد،یدرست م  ل کسیآچ  اهان یگ  یکه از عصاره  یرنگ  ی آب  یبه چا  ینگاه

را   یجرعه از چا  کیرا در دست گرفتم.    وانیانداختم. دست بردم و ل

 گذاشتم. زی م یرا رو وانیداشت، خوردم و دوباره ل ین یریکه طعم ش
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آمده    یخوردن دم غروب، به سالن غذاخور  ی چا  ی برا  تیاصرار مارگار  به

فکر    یگرید  زیدست بکشم و به چ  ی از فکر اشل  یالحظه   شدیبودم؛ اما نم

 کنم. 

 مقابلش را خورد و لبخندزنان گفت:  ین یریاز ش یاتکه  ت یمارگار

اما خب کالرکسون    کردم؛یفکر م  ی اروزهیف  ای  یخودم به رنگ زرشک  -

 بمونه.  ییطال گهیم

 . دادیاتاق خواب پدرم و خودش را ادامه م   لیوسا رییتغ بحث 

 ه؟یکالرا! نظر تو چ -

 . دمیبه پشت گردنم کش یدست

 رو انتخاب کن. یخوایکه خودت م یخب رنگ -

ر  چشمانش متفکر  زیرا  حالت  و  همان  یکرد  گرفت.  خود  با  به  که  طور 

داده بود، ضربه    نتیکه با رژ سرخ ز  نشیریاش به ل*ب زانگشت اشاره

 گفت: زد،یم

 ! ییو طال یزرشک ب یترک دیشا -

ام دوخت و با  و باهوشش در چهره  رکانهیبه سمتم خم شد. نگاه ز  یاندک

 لبخند حرفش را زد: 

خودش    یهاخواسته   تونهیم  یزن زمان  هیرو بدون    نی ! ازمیکالرا! عز  -

 مردش توجه کنه. یهاکه اول به خواسته ارهیرو به جا ب



 
 

www.cafewriters.xyz Page 596 

  شیاز چا  یرا به دست گرفت و اندک  اشییطال  وانیکرد و ل  یاخنده  تک

با کالفگ  امنهیشده در س. نفس حبسدیرا نوش دادم. من   رونیب  یرا 

 بلند شدم. زیرا واقعاً نداشتم. از پشت م زهایچ نیا یحوصله

 کجا؟ -

 زدم.  یلبخند

 استراحت کنم.  رمیخستم؛ م کمیفکر کنم  -

سالن   ت،یاز جانب مارگار  یواکنش  یرا گفتم و بدون منتظر ماندن برا  نیا

  ی ایحوصلگیب  نیبا وجود ا  توانستمیودم و نمب  حوصلهیرا ترک کردم. ب

بمانم و لبخند بزنم.    ت یجا کنار مارگارآن  د،یبلعیکه داشت روحم را م

  شدیله میکه رفته رفته به دورم پ  ی ا ییتنها  خواست؛یم  یی دلم فقط تنها

 !کردیمرا خفه م کرد؛یبه پروانه نم لیمرا تبد لهیپ   نیو افسوس که ا

 *** 

.  کردندیهم که کار م  ای  کردندیم  دیخر  رفتند، یدر اطراف راه م  مردم

 .کردندیشان موقع گذر ما، به ما نگاه مهمه

به ش  یدرحال را  تک  یپنجره    یشه یکه سرم  به   هیکالسکه  بودم،  داده 

که نشان اژدها    یقرمز رنگ  یسربسته  ی . کالسکه  کردمینگاه م  رونیب

که . مثل اینشدی م  دهیها برف دکوچه  ی جا  ی. در جادی درخشیآن م  یرو

 بود.  دهیتازه برف بار

 ! هیقشنگ یلیخ نی سرزم نوسیآر -
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  مسیحرف را زده بود، چرخاندم. من و ج  نی را به سمت پدرم که ا  سرم

ما در کنار هم نشسته بودند.   یروو پدرم هم روبه ت ی کنار هم و مارگار

گرفته بود    می. پدرم تصممیخارج شد  نیو از مرک  میبه راه افتاد   شب ید

لئونارد هدا  یبرا  ،ی به عنوان قدردان  در تمام    ای. گومیببر  ییایپادشاه 

ها در قصر مانده بودند. پدرم هم  شده بودم، آن  دهی که من دزد  یدتم

  لیدال نیلطف لئونارد، شخصاً از او تشکر کند. ا نیبه خاطر ا خواست یم

در حال رفتن به قصر   نوسیآر  یهاموجب شده بودند اکنون در کوچه

 . میباش

  رون یب  یهمهمه  ینگاه کردم. صدا   رونیرا از او گرفتم و باز به ب  نگاهم

  جادیرا ا یادیز  یشده و صدا  ختهی ها، در هم آمراه رفتن اسب  یو صدا 

 .کردندیم

چرخ  ت یمارگار پدرم  وقت دیروبه  به سخن گشود، صدا  ی.  و    شیل*ب 

 بود.  ینگران ی اش، حاوحالت چهره طورنیهم

 م؟ ی قصر رو ول کن  یت یموقع نیخطرناک نبود تو چن  یول -

مطمئن و    یرا گرفت. با صدا  ت یزد و دست مارگار  یلبخند مهربان   پدرم

ترد  یسع  اشیجد و  ب  ت یمارگار  د یداشت شک  از  باعث    نی را  و  ببرد 

 آرامش خاطر او شود. 

مشاور  - و    نمیبه  باشه  حواسشون  قصر  سپردم  دور  تا  دور  قراره 

مانع ورود و خروج هر کس   زنیبر  ک ن ین  اهیگ  ی عصاره ما هم    یتا  بشه. 

 . مییجانیفقط امشب رو ا ن،یبه مرک میگردیفردا برم
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با خوشحال  کیو    دیکش  ی اآه آسوده  ت یمارگار را  و    یبار چشمانش  باز 

 بسته کرد. 

 شد.راحت  الم یخوبه پس، خ -

 را نگاه کردم.   رون یرا از آن دو گرفتم و باز ب نگاهم

باز شد، عبور کرد و    مانیقصر که به رو  ی بعد، کالسکه از دروازه  یمدت

پاگول د که   یهاشد. در دو طرف باغچه، درخت بزرگ قصر    یوارد باغچه

ها فقط در آب و  درخت  نیبود، قرار داشتند. ا یخیبه رنگ  شانیهابرگ

قصر    ی بود و به ورود  ی. وسط باغچه سنگدندییرویم  نوسیسرد آر  یهوا

دشدیم  تمخ رنگ  یوارهای.  لئونارد  پادشاه  طال  یکرم  انیم  یقصر    ییو 

 بودند. 

که پشت سر ما با    یاز محافظان  یکی.  ستادیقصر ا  یمقابل ورود  کالسکه

ما باز کرد.    یسکه را براآمد و در کال  نییاسب آمده بودند، از اسبش پا

و آخر سر هم من. با    مس یشدند، سپس ج  اده ی پ   ت یابتدا پدرم و مارگار

بلند    یبنفشم را گرفتم و اندک  راهنیدو انگشت هر دو دستم، دامن پ 

رنگم را   دیسف  ی شدم. کاله شنل بافتن   ادهیکردم و سپس از کالسکه پ 

  م یهاشانه  یرو  ختنیر  یبلوندم اجازه  یسرم برداشتم و به موها  یاز رو

درحال دادم.  سع  ی را  با    ی رو  ی لبخند  کردم یم  یکه  بنشانم،  لبانم 

به راه افتادم. مقابل پادشاه لئونارد    هیآرام دنبال پدرم و بق  ییهاقدم

 . میستادیاستقبال ما آمده بودند، ا یدر، برا  یکه جلو اشدهو خانوا

 ! لریم یبر خانوادهدرود  -
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لئونارد    ی زدهبلند و خوشحال و شگفت   ی بابت صدا  ی اتک خنده  پدرم

 کرد و دستش را به سمت پادشاه گرفت. 

 لئونارد!  -

دست پدرم را محکم گرفت و با او دست داد. پس از آن، پدرم    لئونارد

سرش را خم کرد و با    یاحترام، اندک  ینگاه کرد و به معنا   ایبه ملکه مار

 گفت:  یترن محترم لح

 ملکه! -

تعظ  یلبخند  ایمار و  ما    یکوتاه  میزد  سمت  به  را  سرش  سپس  کرد. 

 مهربان نگاهمان کرد.  یچرخاند. لبخندزنان و با نگاه

 خوشحالم! دییجان یا کهنی! از امسی! کالرا! جت یمارگار -

 کنجکاو لئونارد توجهمان را جلب کرد. ی زد. صدا  یلبخند ت یمارگار

 ن،یسرزم  یتو  هامنیکشونده؟ خبرچ  جانیشما رو تا ا  یکالرکسون! چ  -

  ونیرو مد  دارید   نیاما ا  د؛ یایب  نوسیبه سمت آر  دیخوایخبر دادن که م

 هستم؟!  یزیچه چ

به پدرم نگاه   ت یو جد  یرا باال داده و منتظر، با کنجکاو  شیابرو  یتا  کی

اتفاق نگران   کردیخاطر بود که فکر م  نیبه ا  تشیمئنم جد. مطکردیم

مرتب بود. پدرم لبخند قدردان    زیکه همه چ  یافتاده بود درحال  ی اکننده

 . دیچیمهربانش در گوشم پ  یلبش نشاند. لحن صدا ی رو ی و متشکر
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باألخره   ن،یکنار ما موند  نیمرک  یشد، تو  دهیکالرا دزد  یلئونارد! وقت  -

 ممنونم!  یلیلطفت خ نیبه خاطر ا ن،یبود و کنارمون بود یسخت یروزها

که   یاز محافظان اشاره کرد که آن محافظ، درحال  یکیبا دستش به    پدرم

رنگ قرمز  کوچک  کنار    یصندوق  آمد.  سمتمان  به  داشت،  دستش  در 

 . ستاد یپدرم ا

 م. کن  میبهتون تقد هیهد هیخواستم بابت تشکر ازت، شخصاً  -

  شان یهاصندوقچه را به سمت لئونارد گرفت. لئونارد، ملکه و بچه   محافظ

بودند،    موضوع تعجب کرده  نیمشخص بود از ا  شانیکه از حالت چهره

خ به صندوقچه  لحظه  با همان    رهیچند  لئونارد  بعد،  لحظه  چند  ماندند. 

 اش، به پدرم نگاه کرد. زدهحالت شگفت 

  ی که روزها  شدی وجود داره! نم  یزیچ  ی قتکالرکسون! باألخره رسم رفا  -

 ... کهنیو ا میسخت تنهاتون بذار

 را باال داد.  شیها. شانهدیصندوقچه و پدرم چرخ انیم نگاهش

 رو نداشتم.  یزیچ نیمن اصالً انتظار چن  -

نزد و لئونارد پس از چند لحظه نگاه کردن به صندوقچه، در    یحرف  پدرم

نگاه محبت  محافظ گرفت.  از دست  را  آن  را و سپاس  زیآمآخر  گزارش 

 ما چرخاند.  انیم

 ممنونم!  اریبه هرحال، بس -

 با لبخند جوابش را داد:  پدرم
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 . کنمیخواهش م -

رو  ایمار  ملکه را  صدا  یبازو   یدستش  با  و  گذاشت  و  نا  یلئونارد  زک 

 گفت: فش،یظر

 م؟ یکن  ییرایهامون داخل قصر پذاز مهمون ست یلئونارد! بهتر ن -

 داخل.  دیای. کالرکسون! ب یگیاوه! آره، راست م -

 . میبا هم وارد شد یحرف لئونارد، همگ نیدنبال ا به

 *** 

و    ی فرش آب  یکمرنگ داشت، شدم. پا بر رو  یآب  نیزا یکه د  یاتاق   وارد

رو سف  نیزم  یکوچک  تخت  سمت  به  و  کرم  یدینهادم  تاج  رنگ    یکه 

  یاتاق قرار گرفته بود، رفتم. شنلم را در آوردم و رو   یداشت و گوشه

  ی و کرم  یآب  یهاکنار تخت که با پرده  یها تخت انداختم. به سمت پنجره

 . ستادمیا نهیبودند، برگشتم. دست به س هپوشانده شد

  یاز بودن در خانه آمدی بدم مو من چقدر  میگذراندیم جانیرا ا امشب 

م  ی اخانواده شوهرم  چشم  به  را  پسرشان  بدم دندیدیکه  چقدرم   !

که قلبم    یدرحال  کردندیم  لیرا به من تحم  گرینفر د  کی که  از این  آمدیم

 . کردیم  ریس یگرید یجا

 . دمیکش یآه

 جا بود. که قلبم را در دست داشت، اکنون اینآن کاش
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که   یرنگ  یکرم  شیآرا  زیو به سمت م  دمیکش  میبه موها  یدست  کالفه

  ی لیزدم. نسبت به گذشته که خ  یاتاق بود، رفتم. پوزخند  گریدر سمت د

 بودم.  آرام و ساکت شده یلیپر حرف و با نشاط بودم، اکنون خ

گذاشتم. به خودم در   زیم  یو هر دو دستم را رو  ستادمیا  زیم  مقابل

بودند.    ختهیبه هم ر  یه شنلم اندککال   لیبه دل  مینگاه کردم. موها  نهییآ

بود، برداشتم و پس از شانه کردن   زیم  یرا که رو  یدیو سف  زیتم  یشانه 

و مرتب کردن لباسم، شنلم را در دست گرفته و از اتاق خارج   میموها

 .دمش

رفته و شام را    التونیه  یگردش به رودخانه  ی خواست برا  ایمار  ملکه

اتاق داده شد تا در صورت    کیاممان  . به هر کدمیکن   ی جا سپرهم همان

همراهم نداشتم.    یالهیوس  چیاما خب من ه  م؛یرا بگذار  لمان یوسا  از،ین

پله  طورنیهم سمت  به  داشتم  مکه  سرم    یی صدا  رفتم،یها  پشت  از 

 توجهم را جلب کرد.

 پرنسس!  -

ل*ب نشاند و به سمتم آمد.    ی رو  ی و به اندرو نگاه کردم. لبخند  برگشتم

سرمه  بلند  کت  و  برازنده  یرنگ  یاشلوار  کامالً  داشت،  تن  به  اش که 

دکمه خط  ییطال  یهابودند.  و  پا  ییطال  یها کتش   ش،یهانیآست  نییدر 

تجمالت را  م  یکتش  موهادادندینشان  رو  کی را    دشیسف  ی.    یطرفه 

به هم    کی  چیه  بود. او واقعاً جذاب بود؛ اما چه کنم که  ختهیچشمش ر

 م؟ یعالقه نداشت
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 . ستادیا مقابلم

 حالتون خوبه؟  -

 زدم.  یلبخند

 بله ممنون.  -

هم  هر پلهدو  طبقه  میشد  ییهاسفر  سمت  به  داشتند    نییپا  یکه 

 . رفتندیم

هرچند   اده،یز  کم یلباس سردتون نشه؟ اون اطراف وزش باد    نیبا ا  -

 هستش.  نوس یآر یهامکان نیباتریجزو ز

 نداره، سرما رو دوست دارم. یاشکال -

 کرد.  یاخنده تک

 ره؟یسگرم نیسرزم هیکه زادگاهش  ی به عنوان کس -

 به خود گرفتم و نگاهش کردم. یمتفکر نگاه

 علت سرما رو دوست دارم!  نیبه هم دیشا -

 نگاه کردم.  مانی رو شی پ  ریرا چرخاندم و به مس سرم

 .شهیمکه نداره،  یزیباالخره آدم مشتاق چ -

 گوشم شد. یسمفون اش، دهیکننده و فهم دییتا یصدا لحن

 درسته! -
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 ی حرف  گریمنتظر بودند، د  مانیهاکه خانواده  یبه سالن اصل  دنیرس  تا

لباسشان را عوض کرده    هیبق  مس،یو ج ویرد و بدل نشد. جز مت  انمانیم

مارگار نزد  به  نبودند.  سالن  در  پادشاه  و  پدرم  بق  ت یبودند.  که   هیو 

 :دیاندرو پرس م،یدیرس

 پدرم و پادشاه کجان؟ -

 . نیایشما ب میرفتن منتظر بود ی. ما برااطنیاونا تو ح -

 گفت:  ایملکه مار انا،یحرف د  نیاز ا پس

 . میمنتظر نذار نیاز ا ترشی بهتره لئونارد و پادشاه رو ب -

جلوتر   ایو مار  ت ی خروجمان از سالن شد. مارگار  یبرا  یحرفش، مجوز   نیا

م همه  درحال  رفتندیاز  با    یو  آرام  م  گریدکیکه   زدند، ی حرف 

با ج  انای. ددندیخندیم باق  مسیمشغول حرف زدن  نفر  ما سه    یشد و 

 . نیهم میکرد یمانده، فقط راه را ط 

  ی ادیز  یلیمدت خ  التون یه  یبه رودخانه  دنیاز خروج از قصر، رس  پس 

 م،یشد  کیاندرو، هر چه به اطراف رودخانه نزد  یزمان نبرد. طبق گفته

را به رقص    مانیکه موها   یی بادها  رغمیوزش بادها شدت گرفتند؛ اما عل

بود! ساکت    بایمکان واقعا ز  نیا  ،زدندیم  یلیدرآورده و به صورتمان س

 . کردیدنج و آرامش بخش م یبه مکان لیرا تبد جانیبودنش، ا خلوتو 

 ای. به دنبال ملکه مارمیکالسکه بود  کیدر    انا یو د  ایو مار  ت یو مارگار  من

آن طرح بسته    یرو  یکه نشان سلطنت  نوسیرنگ آر  اهیس  یاز کالسکه  
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. چشمانم را بستم و  دیوز  ی شدن، باد  اده یشدم. به محض پ   اده یبود، پ

سرما  ی هااخته یبه   دادم  اجازه  اما    یپوستم  سرد؛  کنند.  حس  را  باد 

  نمان ی ب  ییفاصله و جدا  نی! ایمن و اشل  ان یم  یبود! مانند رابطه   نیدلنش

 .شدیآن م ینینشعشقمان باعث دل زانیشد؛ اما م یباعث سرد 

 . دمیکش یآه

 توجهم را جلب کرد.  ایارملکه م یصدا

 جا. این ا یکالرا! ب -

 . ستادمیسمت او رفتم و نزد او، کنار رودخانه ا به

  ی رینظیب  یی بایز  د،یدرخشیچون نور م  آب رودخانه که  ی خیبنفش    رنگ

ب چشم  کشکردی م  هیهد  نندهیبه  فلک  به  سر  درختان    ای مولون  یدهی. 

رودخانه، آن سمت را ترسناک    گری)معادل درخت کاج و سرو( در سمت د 

  یرنگ  ییطال  یهاتارم  م،یکه ما بود  یسمت  نی. در ادادندیو مرموز جلوه م

 . کردندیگردش م یبرا  یمناسب   ی را جا طیمح نیبودند و ا گذاشتهکار 

 به آب رودخانه اشاره کرد و لبخندزنان گفت: ایمار

 . ادیت مرنگ آبش به لباس -

 کردم.  یاآب بنفش و لباس بنفشم انداختم و تک خنده انیرا م نگاهم

 . ادیآره، م -

 . هیبق شیپ میبر -
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تارم    کی. درون  میرفت  هیتکان دادم و با هم به سمت پدرم و بق  یسر

زادگان، نشسته بودند.  مجلل مخصوص اشراف  یهایصندل  یبزرگ، رو

در اطراف تارم بودند تا    ییهافانوس  دنیاز محافظان مشغول چ  یاعده

و    ی دنیو نوش  آمدندیهم تک به تک م   گرید  ی. عدهندازندی نور بر فضا ب

را   م  یکرم  ز یم  یرو غذاها  شددندی چیرنگ  که  تارم  وارد  ابتدا   م،ی. 

رو غ  زیم  ینگاهم  که  ماند  چشم    ی رو  ین یرنگ  یذاهاثابت  به  آن 

و    نیسانم  یهاینیریو ش  یاز جمله گوشت، مرغ، سوپ چونب   خوردند؛یم

 . گرید یغذاها

نشستن گشتم. پادشاه    یبرا  ییگرفتم و با چشم، دنبال جا  زیاز م  چشم

  ا ی نشسته بود. مار  گریدر رأس د  زیو پدرم ن  زیرأس م  کیلئونارد در  

  مسیاندرو و ج  انیمن در م  ی برا  یصندل  کیکنار شوهرش نشست. تنها  

 مانده بود.  یباق

کردم. اصالً خوش نداشتم    زانیآو یصندل یرا درآوردم و از پشت  شنلم

کند    ی نیسنگ  میهاشانه  ی و کلفت رو  ی غذا خوردن آن شنل ضخم  نیدر ح

رم  چ  ی صندل  یگشادش مانع حرکت دادن دستانم شود! رو   یهانیو آست

سرش را به سمتم خم کرد و آرام    مسینشستم. به محض نشستن، ج

 در گوشم زمزمه کرد: 

 حالت خوبه؟  -

. او برادر  شیهاو محبت   هاینگران  نیمن چقدر دوستش داشتم بابت ا  و

حت  من  و  نبود  چشم    یمن  ناتن  ک یبه  نم   یبرادر  ما    دمش؛یدیهم  اما 
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صم هم  ی میدوست  بودو  هم  لبخندم یدل  رو  ی.  دوست    شی به  زدم. 

  ترشی . لبخند بنم ی را در چشمانش بب   نینگاه نگران و غمگ  نینداشتم ا

 . آمدیبه او م

 خوبم.  -

پدرم    یهازد و صاف نشست. سرم را چرخاندم و به حرف   یجذاب  لبخند

 گفت:  داد، یطور که سرش را تکان مو لئونارد گوش دادم. لئونارد همان

 . افتنیگسترش  یلیخ هان یسرزم یدرسته؛ بعض -

 آمدیم  یتوجهم را از آن  خود کرد. به نظر بحثشان جد  اش،یجد  یصدا

ا  رایز تنها در بحث   شی نگاه متفکر و دانا  نیپدرم  کار   یجد  یها را  به 

 سرد گفت:و خون دیرا نوش اشیدنیاز نوش  ی. مقدارگرفت یم

پادشاه  - هر  م  یباألخره  راه  رو  خودش  ط  اندازهیحکومت   نیا  یو 

 ها. جنگ  ی و البته ط  شنیهم م  یراتییخوش تغدست   هان یومت، سرزمحک

 ختم شد؟ نیکه به گسترش مرک یمثل جنگ -

  یدسته  ی دستش را رو  کیداد و آرنج    هیتک  یصندل  ی به پشت  لئونارد 

در شاد کردن    یو از لحن شوخش، معلوم بود سع  دیگذاشت. خند  ی صندل

 شت. جو دا

کدوم    ی سال، ط  ستی ب  نیبده در طول ا  حیکالرکسون! برامون توض  اال ی  -

 افت؟ یگسترش  نیجنگت مرک
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در همان هنگام، به جلو خم   د؛یبه ته ریشش کش  یو دست  دیخند  پدرم

 گذاشت. ز یم ی دستش را رو کیشد و آرنجش 

اومدن کالرا و ازدواج    ا یو سه سال قبل بود؛ قبل به دن  ستیدرواقع ب  -

 من با همسر سابقم.

و    زیم   ی غذا را رو  نیمحافظان آخر  ی حرف پدرم، وقت   یپ  در گذاشتند 

مار ز  ایرفتند،  را  با آن صداچانه   ریدستش  و    فش، یظر  یاش گذاشت 

 گفت:

چ  ونی آقا  - نظرتون  برا  هیمحترم!  شام  از  بعد  رو  جنگتون    ی خاطرات 

 د؟یکن  فیتعر گهیدهم

مار  دیخند  لئونارد سمت  به  ب**و**س**ه  ایو  شد.  دست    یاخم  به 

 گفت: ،یعیمط یهمسرش زد و با لحن صدا

 من!  یشما امر کن ملکه -

  ی غذا برا  دنیمشغول کش  هیدادم و مانند بق  رونیب  ی را با کالفگ  نفسم

  ی و تنها صدا  میدر سکوت مشغول خوردن شاممان بود  یخود شدم. اندک

ب  یقیموس رقص  م  یهارگباد،  گوش  به  آب  آواز  و   د؛یرسیدرختان 

اطراف هم در پشت پرده آواز خوانده و    ی هاکه پرندگان و ملخ  یدرحال

 . کردندیم یهمراه

بر قرار شده بود. نور درخشان ستارگان،    یبخشآرامش  یلیخ  طیمح  جداً

  با یز  یلیخ  انداخت،یخوف بر دل م  اشیکیکه تار  یکیآسمان تار  نیدر ا
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آرامش را در جعبه بگذارم و    نیاز ا  ی اندک  خواست ی. دلم م شدیم  دهید

مرک به  خود  برا  نیبا  ذره  یببرم،  حسرت  در  دلم  که  مبادا    یااوقات 

 سازم!  یام را عملفکر مسخره شدیکه نم فیاما ح ماند؛یآرامش م

از گوشتش را   یکوچک یشد. تکهباز  ت یصحبت دوباره توسط مارگار سر

و قورت دادنش، سرش    دنیش گذاشت و پس از جوبا چنگال در دهان 

 را به سمت پادشاه چرخاند. 

  یلیخ  نیشدم؛ جداً سرزم  نوسیباره که مسافر آر  نی سرورم! من اول  -

 . دیدار ییبایز

 زد و پدرم را مورد خطاب قرار داد:  یلبخند لئونارد

و چند   دیایبعداً دوباره ب  دیبا  ت یپس کالرکسون! به خاطر بانو مارگار  -

 . دیروز موندگار بش

در نگاهش بود که از    ی. حس خاصدیبه سمت من و اندرو چرخ  نگاهش

 یمن، باعث نشستن اخم نامحسوس  ی . آن نگاه خاصش روامدیآن خوشم ن

 شد.  میابروها یرو

 کالرکسون؟ هیبعد ازدواج اندرو و کالرا! نظرت چ دیشا -

پدرم، به سمت او چرخاند. پدرم لبخند    از  ی را در انتظار پاسخ  سرش

 زد. یمفتخر

 ! شهیم ی عال -
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مرا همسر   جانی در ا  کهنیها، قلبم شکست. شکست از احرف   نیمن با ا  و

  سوخت،یکه دوستم نداشت و آن که در حسرت عشقم م  دندیدیم  یکس

 از کنارم بودن محروم بود! 

اندک  جام و  برداشتم  را  تا    یمقابلم  خوردم  را  آن  تلخش  از  طعم  بلکه 

 دردم را پوشش دهد. اندرو به سمتم خم شد و دم گوشم زمزمه کرد:

 م؟ یدر اطراف بزن  یدور هی میبر دیپرنسس! موافق -

 البته.  -

 زد و سرش را به سمت پدرش چرخاند. میبه رو یلبخند اندرو

 . میریقدم زدن م ی پدر! من و پرنسس کالرا برا -

 نگاه کرد.  ت یپدرم و مارگار به

 من! با اجازه.  یسرورم! بانو -

رو  نیا از  و  گفت  برا   ی صندل  یرا  ماندن  منتظر  بدون  و  شد    یبلند 

  ی از تارم خارج شد. من هم که دنبال راه خالص  گران،ی از جانب د  یواکنش 

متعجب به نگاه متعجب   ینگاه  میبودم، پس ن  یدورهم  نینجات از ا  یبرا

 دم و به دنبال اندرو راه افتادم. بلند ش ی صندل ی از رو عی سر ه،یبق

درحال  چند ما،  دنبال  به  هم  داشتند،    یمحافظ  دست  به  فانوس  که 

رودخانه بودم.    ییبایو من محو ز  میزدی . کنار رودخانه قدم مآمدندیم

 ام! باز کم گفته م،یبگو طیمح نیا ییبایکالً هرچقدر از ز
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 کرد.  یااندرو تک خنده م،یاز تارم دور شد یکه اندک نیهم

ا  - از  جاها   کهنیگفتم قبل  به  اونجا    دهیکش  ی تریجد  یبحث  از  بشه، 

 .میبر

 کردم.  نگاهش

 قبل؟ یمثل دفعه -

روز   داشتم آن  م  یبه  برا  کردم یاشاره  به   خیتار  نییتع  یکه  ازدواج 

 دنیتحمل شن   کهن یآمده بودند و اندرو، مثل امشب، با گفتن ا  نیمرک

ترک قصر را داد. خود    شنهادیو پدرم را نداشت، پ   نشیوالد  یهاحرف 

کرد و سرش    یکوچک   یلذا خنده  ست؛یاو هم متوجه شده بود منظورم چ

 تکان داد.  حرفم دییرا در تأ

 ! قاًیدق -

پا  یلبخند را  سرم  گام  نییزدم.  به  و  کم  رهیخ   میهاانداختم    یشدم. 

شود و    تمام  ترعی گردش هر چه سر  نی. کاش اکردمیم   یاحساس خستگ

برگرد قصر  م  م؛ یبه  دلم  شود.    نیا  خواست یدرواقع  تمام  بازدید 

ااین  خواستمینم باشم.  خسته  جانیجا  مبودن  چقدر   کرد یام  قلبم  و 

 دنج و آرامم را کرده بود!  خوابه**و**س آن اتاق  

از حرفش، صد   داد یبود و نشان م  دیشک و ترد یاندرو که دارا یصدا

 آورد.  رونیدر صد مطمئن نبود، مرا از عالم افکارم ب
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 م؛ یسر به بازار بر  هیکه بعد از صبحانه    نهیفردا، ا  یفکر کنم برنامه  -

 . ستمیمطمئن ن یول

  میو لحن صدا  رمیبه خود خود بگ  یا زدهجانیکردم نگاه مشتاق و ه  یسع

 مند جلوه بدهم. را خوشحال و عالقه

 .میاگه بر شهیوبه؛ خوب مخ نیاوه! ا -

 آره، خوبه. -

به آن سمت رودخانه نگاه کردم.   زی را روبه آسمان بلند کرد. من ن  سرش

حال    ن یمخوف و در ع  کردند،یم  جادیکه درختان در آن سمت ا  یایکیتار

 جا قدم بزنم.آن خواست یبودند. دلم م  بایز

  ن یو ا  ستاد یپس از چند لحظه چشم دوختن به آسمان، ناگهان ا  اندرو،

  ز یتعجب کردم و من ن  اش یناگهان  ستادنیامر توجهم را جلب کرد. از ا

را    ستادنشیرا به او دوختم و خواستم علت ا  امی. نگاه سؤالستادمیا

اشاره انگشت  که  لبخندبپرسم  به سمت آسمان گرفت.  را    ی رو   یاش 

 .ردکیم ییلبش خودنما

 جا رو! اون -

که زد، کنجکاوم کرد    یحرف  طورنیاش، همزدهخوشحال و شگفت   یصدا

نگاه کنم. سرم را رو به آسمان گرفتم. رد    کرد،یکه اشاره م  ی تا به سمت

در آسمان    بایز  یصورت فلک  کیاش را با نگاهم دنبال کردم و به  اشاره
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  ی شکل صورت فلکبتوانم    ترقیکردم تا دق  زیر  ی. چشمانم را کمدمیرس

 . نمیبب را 

 ادامه داد:  اندرو

 .یشکارچ ش،ی نام باستان ای ون؛یاُور  ی صورت فلک -

فلک  یحرف صورت  مبهم  شکل  زد،  برا  یکه  علت    میرا  ساخت.  آشکار 

به    یروشن شد؛ آن صورت فلک  م یبرا  گفتندیم  یبه آن شکارچ  کهنیا

 به دست داشت. یبود که سپر یای شکارچ  ا یانسان  کیشکل 

 لبم نشست.  ی رو یلبخند

 درخشان و قشنگن! یلیباالش خ یهاستاره -

ور بود، حرفم را غوطه شیکه هنوز درون صدا یایبا همان شگفت اندرو

 کرد:  دییتأ

 آره.  -

در    ی اطالعات  کردمیبه نجوم عالقه دارد؛ اما فکر نم   دانستم یقبل م  از

دارد! نگاهم    زیاطالعات ن  دیرسیداشته باشد. حال به نظر م   نهیزم  نیا

را باال    میابرو  یتا   کیبود، خورد.    ونیکه کنار اور  یگری د  ی به صورت فلک

 دادم و به اندرو نگاه کردم. 

 ه؟ یکنارش چ یاون صورت فلک  -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 614 

ز  اندرو را چرخاند و چشمان  ا  یتونی سرش  در  که  را   ن یرنگ جذابش 

  ی در چشمانم دوخت و لبخند  شدند،یم  دهید  رهیبه رنگ سبز ت  ،یکیتار

 زد.

 . ستیمجزا ن یاون یه صورت فلک -

همراهش به قدم زدن ادامه دادم.    ز یکرد به قدم زدن و من ن  شروع

نگاه    مان یرو  شی پ   ر یکه به مس  یرا در هم قفل کردم و درحال  میهادست 

 اندرو گوش سپردم.  یهابه حرف  کردم،یم

 کیبه شکل    شهیه مهستش. گفت  ون یاور  یاون همراه صورت فلک  -

 . کنهیداره شکارش م یکه شکارچ یا یگاوه؛ گاو آسمان 

به    زیاز هرچ  شیکه ب  یدر ذهن من   یشدند، سوالموجب    شیهاحرف   نیا

حکاافسانه و  پ   ی باستان  اتیها  داشتم،  صدادی ای ب  شی عالقه  لحن    م،ی. 

  یلیسؤالم، خ  دنیو من در هنگام پرس  زد یم  اد یدرونم را فر  ی کنجکاو

 جواب مثبت بشنوم.  خواست یدلم م

 پشتش هست؟  ی اافسانه -

و چند لحظه سکوت کرد. حالت چهره    دیکش  اش یشانی به پ   ی دست  اندرو

. پس از چند لحظه با کردیداشت به حرفم فکر م  دادیو نگاهش نشان م

 گفت:  دیشک و ترد

 داشته باشه.  کنمیفکر نم -

 قشنگ بود!  یلیآها، به هر حال خ -
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فلک  یلبخند صورت  آن  سمت  به  دوباره  را  نگاهم  و  چرخاندم.   یزدم 

و    نمیها بنشمدت  توانستمیم  کردمیخوشم آمده بود که حس م  یقدر

 کنم.  شیتماشا

  م یهابه جا گذاشت. دست   میهادست   یرو  یسوزش  د،یکه وز  یسرد  باد

 امر، موجب جلب توجه اندرو شد. نیو ا دمیچیرا به دور خود پ 

 سردتونه؟ -

 رفت شنلم رو بردارم. ادمیآره،  کمی -

 گفت:   کرد، یکه به راه برگشت اشاره م  ی. درحالدیو به طرفم چرخ  ستاد یا

 به تارم. میبرگرد دیخوایپس اگه م -

  دوار ی. فقط اممیبا هم راه آمده را برگرد  میتکان دادم و شروع کرد  یسر

  ی اطعنه  ی نکشند و حت  شیتن ما دوباره بحث ازدواج را پبودم با برگش

!  نیبرود، هم  شی آرام پ   زیچبودم همه  دواریهم در مورد آن نزنند. ام

م  کیفقط   آرام  مشغله  ک ی  خواستم،یشب  بدون  و    ی فکر  یهاشب 

 .ختهیو افکار به هم ر  دهیچیاحساسات پ 

 است؟!  یادیز ی! خواستهایخدا

 *** 

  کی. واقعاً خسته شده بودم و دلم  می شب بود که به قصر برگشت  مهین

  یپدرم را هم که داشت سع  یهاحرف  ی . حوصلهخواست یخواب راحت م

 مرا وادار کند با او حرف بزنم، نداشتم. کردیم
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م  یعن ی  - فقط  فرق  خوامیکالرا!  خب؟  پدرتم  من  که  چه   یبگم  نداره 

چ  یموضوع  هر  مورد  در  بزن  یتونیم  ی زیباشه،  حرف  باهام    یباهام  و 

 . یمشورت کن 

  نیها است؟ احرف  نیا  ی وقت شب جا  ن ی. آخر ادمی در دل کش  یهوف

  ی تیموقع  نیچه شد که در چن   دانمیها؟ نم حرف   نیوقت شب را چه به ا

حال که   نیپدرانه کرد! با ا  یهاحت ی دلش ه**و**س نص  ،یمکان  نیو چن 

ا از  بودم  چ  کهن یمتعجب  از   یزیچه  برگشتن  محض  به  شد  باعث 

چن   وعشر  التون،یه  یرودخانه زدن  حوصله   ییهاحرف   نیبه  اما  بکند؛ 

 دانستنش را نداشتم. 

 رهیدستگ  ی. دستم را رومیدیمن بود، رس  یکه فعالً برا  یمقابل اتاق  به

 در گذاشتم و به سمت پدرم برگشتم. 

 باشه پدر، حتماً.  -

را نشان دهد؛    ام یخستگ  کردمیم  یکه سع  ییزدم و با لحن صدا  یلبخند

 ادامه دادم: 

 بخوابم.  خوامیخستم، م ی کمیحاال  -

 .ریباشه، شب بخ -

 . ریشب بخ -

حرف، در را باز کرده و وارد اتاق شدم، سپس در را بستم.    نیاز ا  پس

! فردا  ماندیرفتم. تنها فردا صبح م  شیآرا  زیو به سمت م  دمیکش  یآه
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همه کنم،  تحمل  اگر  هم  را  م   زیچ  صبح  مرک  شودیتمام  به  باز   نیو 

 . میگردیم

را طلب    ییبودم و دلم فقط تنها  شده  یخودم نبود که از جمع فرار  دست 

 .کردیم

 کردم.  زانیآو  ی صندل  یرا در آوردم و به پشت شنلم

قلبم   کردمیاحساس م ی و گاه شدمیاز قبل م رتریبه روز گوشه گ روز

 . کردیو از خود دور م  زد یهمه را پس م

فکر    ادیفکرها از سرم خارج شوند. ز  نیتکان دادم تا ا  نیرا به طرف  سرم

نبودم    ی قو  یو من به قدر  رساندیمرا به مرز جنون م   زها یچ  نیکردن به ا

  ی. به سمت تخت رفتم و لباس خواب طوسمیایکه از پس آن جنون برب

بل از ورودم به اتاق،  و محافظان ق  م یآورده بود  نیرنگم را که از مرک 

بلند، بدون پف    راهن یتخت گذاشته بودند، برداشتم و تن کردم. پ   یور

 . داد یحس لطافت به وجودم م رشیحر یبود که پارچه  یا و ساده

بالش گذاشتم. شب   یو سرم را رو  دمیتخت نرم و راحت دراز کش  یرو

ناخواسته  افکارم داشتند مهمان  باز  و  بود  م  یشده  اما   شدند؛یذهنم 

کدام را نداشت؛   چیاز ه  ییرایپذ  یخسته بود که حوصله   یذهن من قدر

که چشمانم گرم شدند و    د ینکش  ی لذا چشمانم را بستم تا بخوابم. طول

 را در بر گرفت.  میای دن یایکیتار
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  ی آمد و ما پس از خوردن صبحانهو درست از آب دراندر  یبعد، گفته   روز

خوشمزه   ذیلذ راه  یا و  قصر،  شد  یدر  تاب لمیبازار  بازار  که   تسای. 

  یلیخ  یی بایبود، ز  نوس یآر  یبازار سر بسته  نیتریو اشراف  نیتربزرگ 

 !شدیرا شامل م  یخاص

!  یشدیم   ین یرنگ  ط یداشت که با عبور از آن، وارد مح  ی بازار در  ی ورود

آب  یعن یرنگ خود را؛  سقف، نور هم   نیرنگ  یهاشهیش و    یقرمز، سبز، 

شکل ممکن    نی باتریرا به ز  دیو نور خورش  کردندیساطع م  طیزرد به مح

بازار خلوت بود و    ن یهنگام صبح ا  ا،یملکه مار  ی. به گفته آوردندیدرم

نداشت که    ی پس تعجب   ند، یایب  جانیبه ا  توانستندیم افراد پولدار    طفق

 در بازار به چشم بخورند.  یاکنون تعداد کم 

به    تی. مارگارمی گشتیدر اطراف م  مس یو ج  انا ید  ا،یمار  ت، یمارگار  همراه

 مغازه بودند، اشاره کرد.  کیکه داخل  یها و گردنبند جواهرگوشواره

 اد؟ یها خوشت مکالرا، از اون یه -

  ی هانگاه کردم. گوشواره  کرد،یکه اشاره م  یریو به مس  ستادمیا  کنارش

 شکل.  یاگردنبند ستاره کیبه همراه  یدرخشان

 . ست یقشنگ ن  ادینه، ز -

داد  یزیچ  ت یمارگار ادامه  اطراف  در  گردشمان  به  ما  و  . سه  مینگفت 

 ت یمارگار  جا،نی. تا اآوردندیشده را م  دهیخر  لیمحافظ پشت سر ما وسا
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  دار لیرنگ اکل  ییجفت کفش طال  کی   زین  ا یست جواهر و چند رژ و مار  کی

 . یچیهم که ه انایبود؛ من و د  دهیخر

باز هم صدا  با بازار،  فروشندگان و صحبت کردن    یوجود خلوت بودن 

  ن،یداخل گرم بود و به خاطر هم  ی. هوا انداخت یم  نیمردم، در اطراف طن

 . میخود را در کالسکه گذاشته بود یهاشنل

  ک یکه در  یایسوارکار ی هالباس  رفتم،یراه م هیکه دنبال بق طورهمان

و از    ستادم یشده بودند، توجهم را جلب کردند. چند لحظه ا  دهیمغازه چ

ول  رونیب نه،  اکنون  کردم.  نگاه  آنان  به  با  یمغازه  لباس    کی  دیبعداً 

بخرم،    یبرا  دیجد  یسوارکار خ  دیشا  ا یخود  به  قصر گفتم    یهااطیهم 

 بدوزند. میراب

 پرنسس؟  -

قدم    زدهوحشت  چند  مواجه شدم.  اندرو  با  و  برگشتم  به سمت صدا 

 . ستادیرا پر کرد و مقابلم ا انمانیم یفاصله

 ترسوندمتون؟ شرمنده!  -

ساز  ی قیعم  نفس آرام  تنظ  ی جهت  و  ق   م یخود  کشضربان  و    دم یلبم 

 در جواب حرفش تکان دادم.  یلبخندزنان سر

 نداره.  ینه، اشکال -

 من رو دنبالتون فرستادن.  نی هم  یپدرتون باهاتون کار داره، برا -
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. ابتدا خواستم  ستمیاو را نگر  ی را باال دادم و با کنجکاو  می ابرو  ی تا  کی

نپرسم   یزیدادم چ  حیداشت؛ اما ترج  یاز او بپرسم پدرم با من چه کار

 تکان دادم.  یمطلع شدن از موضوع، نزد پدرم بروم. سر ی و برا

 .میباشه، بر -

 دنیچی. پس از چند بار پ میها و مردم رد شدمغازه  انیاندرو از م  همراه

که پدرم و پادشاه    یایجواهر فروش  یبه چپ و راست، به طرف مغازه

که مقابل مغازه    دمیدی. از دور ممی بودند، رفت  ستاده ی لئونارد مقابلش ا

 کهن و مثل ای  دی . پادشاه لئونارد ما را دزدندیو با هم حرف م  ستادهیا

پس از آن، پدرم به سمت ما برگشت.    رایبه پدرم خبر آمدنمان را داد، ز

داد و اشاره کرد که به    تکان   میبرا   یلبش نشاند و دست   یرو   یلبخند

با من   ی. کنجکاو بودم بدانم چه کاردمیکش   یقیسمتش بروم. نفس عم

  ی بودند، اندک  ستادهیا  یمقابل جواهر فروش  کهنیداشت. با توجه به ا

از آن سر   کهنی توانستم کارش را حدس بزنم و کالفه شدم بابت ایم

ا به  ا  ،یبزرگ  نیبازار  به  مرا  جواهرات  دادن  نشان  جهت    جانیفقط 

بدندیکش با حرص  را  و    میدینزد آن دو رس  یدادم. وقت   رونی! نفسم 

 زدم و پدرم را مخاطب قرار دادم.  یلبخند م،یستادیمقابلشان ا

 ؟ یداشت  ی پدر، با من کار -

  ی به مغازه، با لحن صدا  ام گذاشت و با اشارهشانه  یدستش را رو   پدرم

 فت:گ یخوشحال
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خ  نیا  - جواهرات  مراسم  یقشنگ   یلیمغازه  مناسب  ازدواج    یهابه 

نمفروشهیم بد  گفتم  مورد    یزیچ  ینی بب   یبنداز  ینگاه  هی اگه    شهی. 

 نه.  ایپسندته 

 شد!  دهیکش شی بحث ازدواج پ  باز

  ییزهایچ  رفتم،ی م  یهر سمت  کهنیخسته بودم! خسته بودم از ا  واقعاً

. بحث کردن با  دمیدر دل کش  ی. آهشدندیسد راهم م  خواستمیکه نم

اآن در  کوب  نیها  مانند  د  دنیمورد،  به  درد    ؛ماندیم  وار یسرم  سرم 

مورد بحث نکنم.   نیگرفتم در ا می تصم نینه! بنابرا وار یاما د گرفت؛یم

که من و اندرو    ی موضوع؛ درحال  نیاز ا   شدندیدانستم چرا خسته نمینم

  گر یها؛ خسته که نه، دحرف   نیاز ا  م یبود  ه شدهخست  شی وقت پ   یلیخ

 .شانیکارها نیبا ا میبود  جان شده مهین

و جواهراتش را از نظر گذارندم و پس از چند لحظه لبخندزنان به    مغازه

 پدرم نگاه کردم. 

  ن یخودمون از مرک  ی شگیرو از جواهر فروش هم  زهایچ  نیا  شهینم  -

 لطفاً! م؟یبخر

کرده بودم بحث را    یحرف سع  نی چند لحظه نگاهم کرد. با زدن ا  پدرم

بحث وارد  او  با  نداشتم  خوش  کنم.  تمام  نشده  مورد    ی طوالن  یباز  در 

 گفت:  د،یدرون چشمانم را د یازدواج شوم. پدرم که خواهش و تمنا 

 باشه دخترم.  -
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موضوع    نیو خدا را سپاس گفتم که توانستم از ا  دمیکش  یاآسوده  آه

  شیبحث را پ   نی زود قرار بود دوباره ا  ا ی  ریدر بروم؛ البته فعالً! دقسر  

زود، قرار    ا ی  ری مانده بود و د  مهیبکشند. مراسم ازدواج من و اندرو ن 

و    د مانده را تمام کنن   مهیبکشند و کار ن  شیموضوع را دوباره پ   نیبود ا

 د یشا  ن،ی! آن روز مطمئناً بدترکردمی چه م  دیآن روز با  دانستمیمن نم

 خواهد شد. امیروز زندگ نیترهم نحس

دوستش نداشتم؛ اما اکنون،    رایبا ازدواج با اندرو مخالف بودم؛ ز  تاکنون

 ازدواج نکردن داشتم. یبرا  ی ترمهم لیدال

  یاشل  یکه قلبم داشت از دور  یبا اندرو ازدواج کنم زمان   توانستمینم

که    ی پا گذاشته و با کس  ریعشق او را ز  توانستم ی. من نمگرفتیآتش م

هوف  کنم.  ازدواج  نداشت،  کش  ی دوستم  دل  خدادمیدر  اای.  چرا   نی! 

  ی بحث مسخره    نیچرا ا  ؟ی کن یپاک نم  امیزندگ  یرا از صفحه  بتیمص

 کش آمده؟  جانیازدواج تا ا

ا دستش  که ب  یافکارم را پاره کرد. درحال   یپادشاه لئونارد رشته   یصدا

 گفت:  کرد،یاشاره م گرید یبه سمت

 . میبا هم به اون سمت بر دیایب -

که لئونارد ذکر کرده بود، راه    یتکان داد و آن دو به سمت  ی سر  پدرم

به اندرو نگاه    یرچشم ی. زم یپشت سرشان رفت  ز یافتادند. من و اندرو ن

ازدواج را کنسل نکند    نیا  زیچ  چینباشد و ه  ی راه فرار  چیکردم. اگر ه

 شوم؟یمن همسر اندرو م یعن یگاه چه؟ آن
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لحظه    کیمن همسر او باشم،    کهنیرا مشت کردم. از تجسم ا  میهادست 

به ذهنم، اندرو را    یاشل  اد یبه تنم افتاد و مغزم با راه دادن    یارعشه

. قلبم باز درد گرفت دمیکش  یانداختم و آه آرام  نییپس زد. سرم را پا 

  داشتم از او    ی؛ نه خبر. نه روز شده بود و هنوز که هنوز بودیاشل  ادیاز  

 آورده بودم.  ادیو نه اتفاقات گذشته را به 

 طول بکشد؟ خواست یم  یتا ک ییجدا نیا

  گریگاه دو آن  شومیطول بکشد، مجبور به ازدواج با اندرو م  یلیخ  اگر

 . شودیم رید یلیخ

 از پشت سرمان، مرا از فکر خارج کرد.  ییناآشنا یصدا

 ! جاست ن یا  یک دینی! بب یه -

مجهول که آغشته به   فیو ظر  زنانه  ی صدا  نیبا تعجب به سمت ا  یهمگ

که لبخندزنان   یانسال ی. با زن ممیبود، برگشت  یزده و خوشحاللحن شگفت 

  ی بلند و بدون پف   راهنی. زن، پ میمواجه شد   آمد،یداشت به سمتمان م

بلندش    یمشک  یباز بود. موها  قهی   کنیبلند، ل  نیداشت که آستبه تن  

که   م   تارا  انتها  زانیآو  شیهاشانه  یرو  د،یرسیکمرش  بود.    ی کرده 

  ی لیخ  اشدهیو کش  یسبز رنگ بودند و به چشمان سبز وحش  شیموها

و لبخند    دادندیرا جذاب نشان م  اشیا . رژ سرخش لبان قلوهآمدندیم

 .کردندیرا چند برابر م  اشییبایجذابش، ز
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ا  زن او خستادینزد ما آمد و مقابلمان  به  با تعجب  بودم.    ره ی. همچنان 

نم که  حرف  آن  از  باش  میتوانستیمنظورش  پدرم  و    ایپس    م،یمن 

 که او که بود؟ جاست نیلئونارد؛ اما سؤال ا ایمخاطبش اندرو بود، 

  یو نگاهش را به سمت لئونارد چرخاند. لبخند  به ما کرد  یینگاه گذرا  زن

 گفت:  یحق به جانب  ی زد و با چهره

بودمتون. دلمون براتون    دهیدور و بر ند  نیوقته که ا  یلیسرورم، خ  -

 تنگ شده بود. 

حرف  یمیصم  لحن م  یو  نشان  زد،  غرآن  دادیکه  هم  و    بهیچنان  نبود 

ز   یکینزد  ییآشنا داشت،  لئونارد  کس  رایبا  هر  نبود    یمطمئنم  قادر 

 با پادشاه لئونارد حرف بزند. طورنیا

که مخاطب حرفش، من    ی و درحال  دیزد و رو به ما چرخ  ی اقهقهه  لئونارد 

 با اشاره به آن زن گفت:  م،یو پدرم بود

دوره  یکی  ؛یومینا  کنم،یم  یمعرف  - از  من  اعتماد  مورد  دوستان    ی از 

آوازهک  ی نوجوون استعدادهاش،  خاطر  به  باال  یلیخ  ی ه    یتو   یی بلند 

 داره. نیسرزم

 .دیبه سمت زن چرخ لئونارد

دخترش   هانیا  ،یومینا  - و  من  خوب  دوست  کالرکسون؛  پادشاه  هم 

 هستن. نیمرک نیپرنسس کالرا از سرزم
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گرفت و لبخند زنان    راهنشیپ   یهاشد، از گوشه   دهی نام  یومیکه نا  زن

 ما خم شد.  یبرا  میبه عنوان تعظ

 خوشبختم.  تتونییاز آشنا حضرت،یاعل -

از    یقیسرش را خم کرد. نفس عم  یسالم و احترام، کم   یبه نشانه  پدرم

کالفگ مدمیکش  یسر  چه  م  شدی.  چه  و  آن  شدیبروم؟  سالم  با  را  ها 

را   هانیکدام از ا  چیه  یکردنشان ول کنم و بروم؟ حوصله  یپرساحوال

 نداشتم؛ اما افسوس که راه رفتن بر من بسته بود! 

 توجهم را جلب کرد.  یومی نا یصدا

 ! دمتونیوقته ند یلیخبر از خودتون؟ خپادشاه لئونارد، چه  -

  یرو   یتصنع   یکه با اندرو حرف زد، باعث اخم   یزمان  دارشطنت یش  لحن

 ابروان اندرو شد. 

 ود. ب کیکوچ یلی پسرت خ دمتون،یکه د  یبار نیآخر -

را مرتب کند. در همان    شیکرد و دست برد تا موها  ی اتک خنده  اندرو

 هنگام گفت: 

چند ماه    م،یرو مالقات کرد  گریدکه ما هم  یبار  نیآخر  ی ول  ، یومیبانو نا  -

 بود!  شیپ 

 گفت:  یال یخیب ی در هوا تکان داد و با صدا یخندان دست یومینا

 ! یحاال هر چ -
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به سمت پدرم برگشت. دستانش را در    یوم یکرد. نا  ی ا تک خنده  لئونارد 

 ادامه داد:  یترهم قفل کرد و با لحن مودب

  نوس یبابت ورودتون به آر  د ی! بادی ببخش  م یادبیسرورم، من رو بابت ب   -

 ! گفتمیبهتون خوش آمد م

  ، یومیپدرم بتواند جوابش را بدهد، لئونارد با اشاره به نا  کهنیاز ا  قبل

 به پدرم گفت:

 صحبت با تو رو شروع کنه، کالرکسون.   یرو   کنهیم  یدر واقع داره سع  -

درحال  دیخند  پدرم حرف   کیکه    یو  بود،  گرفته  مقابلش  را  دستش 

 را ادامه داد:  یومینا

 . یوم یبانو نا د،یشد دهیبخش -

 اش شد.که لئونارد با حرفش مانع خنده دی خند یاندک یومینا

به کالرکسون   قشیاز طر  یهست که بتون  یراه  هی  ،یومیراستش نا  -

 .یخوش آمد بگ

 پرسید:  یو لحن شوخ یرا باال داد و با کنجکاو  شیابرو یتا  کی یومینا

 ؟یچه کار -

 ات ببر. ما رو به مغازه -

 باشه حله. دم،یآها، فهم  -

 گفت:  کرد،یرو اشاره مکه به روبه یسمت ما برگشت و درحال به
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 کنم.  ییرایتا از شما تو مغازم پذ دیی خب پس، بفرما -

جا  این  کردمیاش نگاه کردم. فکر نماشاره  ریبه مس  یکه با کنجکاو   ی من   و

 ! فروخت؟ یداشت؟! چه م یافروشنده باشد؛ اما چه مغازه

 باعث افتخار مائه. -

ا  پدرم زدن  نا  نیبا  دعوت  پذ  یومیحرف،  دنبال    رفتیرا  به  سپس  و 

. چه دمیکش  می به موها  ی . دستمیاش به راه افتاد به سمت مغازه  یومینا

بود؟!    ییگوآمدبه خوش  ازیبود آخر؟! چه ن  هایهمه اضافه کار  نیبه ا  ازین

داشتم و داشتم از کاه کوه    فیتشر  حوصلهیب  یادیهم من ز  دیآه، شا

 ساختم!یم

را با انگشت هر دو دستم    راهنمی پ   یهاگوشهبزنم.    ی کردم لبخند   یسع

دو رنگ    ی نکند. چشمم به موها  ری گ  می پا  ر یباال دادم تا ز  یگرفتم و کم 

  ی داشتند! آن موها   یگرید  ت یاز پشت سر، جذاب  شیخورد. موها   یومینا

بود   یکه مدت  انداختندیخودم م  یمو مشک  ادیمرا    اشی ل*ع*ن*ت*  اهیس

 بودم.  دنشید رتدر حس

  ی هاذکر کرده بود، نگاه کردم. پرده  یومیکه نا  یاو به مغازه  دمیکش  یآه

شدن    دهیو مانع د  پوشاندندیمغازه را م  یشهیاز داخل، ش  یرنگ  اهیس

م  طیمح مغازه  چی. هشدندیداخل  از  نبودند!    نیچن نی ا  گرید  یهاکدام 

  افتی  شیافزا  امیکه پنهانش کرده بود؟! کنجکاو   فروخت یپس او چه م

را دنبال کردم، که جلوتر از همه در را باز کرد و وارد   یومی ا نگاهم ناب و
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ن من  و    زیشد.  لئونارد  من،  دنبال  به  و  رفتم  به داخل  پدرم  دنبال  به 

 سپس اندرو وارد شدند. 

  فروخت؛ ینم  زیچ  چیداخل ه  نیاو ا  دمیاش، تازه فهمورود به مغازه  با

 ! دادیانجام م یگریبلکه کار د

  ی نگاه کردم. فرش تمام کرم  رامونمیسرم را چرخاندم و به پ   یشگفت  با

  وار ی د  یرا پوشانده بود. رو   نیبه رنگ پوست انسان، سرتاسر زم  یرنگ

  ا ی . روکردندیم  ییخودنما  یکچر( مختلف  م ی)در  یرهای گ  ای سمت چپ، رو

زفوق  ی منظره  رهایگ شا  لیتشک  یی بایالعاده  و  بودند  از    ی کی  دیداده 

باشد.    دهید  توانست یم  یا نندهیبودند که چشم هر ب  ییزهایچ  نیباتریز

ماسک  وارید راست،  رنگ  یب یعج  یچوب  یهاسمت  که  طرحرا  و    ی هاها 

 .شدیخود شامل م  یمختلف داشتند، رو

شده   دهیچ  واریو کنار د   نیزم  یکه در هر دو طرف، رو  یکوچک  یهاکوزه

 آمدند. ب یعج  م یطرح بسته بود، برا شانیرو یمختلف یبودند و نمادها 

به    یشکل، چندتا بالش بزرگ قرمز و نارنج  لیکوچک مستط  ی مغازه  وسط

  ی ز یروم  ز، یم  یشده بودند. رو   دهیگرد چ  ز یم  کیکه دور    خورد،یچشم م

 نیدستان زم  ی رو   اش، یپهن شده بود که به خاطر بلند  ی بلند و قرمز

 وجود داشت.   زیم یرو  زین یا شهیش یگو  کیها و افتاده بود. شمع

برقرار  هاشمع  بر  مح  یموقع سوختن، عالوه  در  و    ط،ینور  نوع    کیدود 

  طی. واقعاً محگذاشتندی هم به جا م  سیخاص مانند چمن و خاک خ  یحه یرا

. حس لطافت و در  کردیرا به آدم القا م  ینوع حس خاص   ک یبود و    ییبایز
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که    ینشست و درحال  ز یپشت م  یوم یداشت. نا  یب یعج  ی حال مخوف  نیع

 گذاشته بود، گفت: ز یم یک دستش را در لبهیآرنج 

 رو انجام بدم.  تونییشگویجلو تا پ  دیایسرورم، ب -

لبخند  شگو یپ   کیاو    پس  با  این  ی بود!  زورک  ی بار مصنوعکه  نبود،    ی و 

بود که    ییزهایاز چ  یک ی  ،ندهینگاهش کردم. دانستن در مورد اتفاقات آ

  یومیبه نا  زیبهتر بود من ن  دیمشتاقش بودم. شا  زیاز هر چ   شیخود ب

انجام دهد. خسته بودم از نگران بودن از   ییشگویمن هم پ   یبرا  میبگو

آوردن    ندهیآ به دست  آ  کیو  اتفاقات  از  نبود!    نده،یسرنخ کوچک  بد 

 بود! ی عال یلیخ یحت

و اشاره  تکان داد. به من و اندر  یمنف   یبه معنا  یلبخندزنان سر  لئونارد

 کرد و گفت: 

  ستم؛ یدر واقع من ن  ، یانجام بد  ییشگویبراش پ   دیکه با  یکس   ،یوم ینا  -

 با هم ازدواج کنن.  ی اندرو و پرنسس کالرا هستن که قراره به زود

به خود گرفت و به ما دو نفر نگاه    یزده و متعجب شگفت   یچهره  یومینا

برق خوشحال  م   یکرد.  نگاهش  لبخندش که رفته رفته   دمیدیرا در  و 

 خبر خوشحال شده.  نیا  دنیقدر از شن چه  دادینشان م  شد،یم  ترقیعم

 ! دهایدعوت کن  دی! پس من رو هم باگمیم کیخوبه! تبر ی لیاوه، خ -

 کرد و گفت:  یا تک خنده لئونارد

 البته.  -
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از حد نشاط داشت؛ او خوشحال، اما من و اندرو    شیب  ،یومینا  یصدا  لحن

به اندرو انداختم. دست مشت   ینگاه م ی. نمیشده بود ی کالفه و عصبان

  ی شده. هوف   ت یحرف پدرش اذ  ن یاز ا  دادینشان م  یاش به خوبشده

لئونارد و    ؛میباش  یطینداشت در کجا و در چه شرا  ی. فرقدمیدر دل کش

هم دست    یبرا  یفرصت  شهیپدرم  به  وسط  به  ازدواج  بحث  پراندن 

 . آوردندیم

به ذهنم خطور    ی دستم را از حرص مشت کنم که ناگهان فکر  خواستم

با    م یبفهم  م یتوانستیم  اشییشگویو پ  یومی نا  قیکرد. از طر قرار بود 

کن  ازدواج  لطف    ای   می هم  ما  لئونارد در واقع داشت در حق  پادشاه  نه! 

  یازدواج عمل  نی بفهمم ا  میتوانستیبه ما، م  ندهی! با نشان دادن آکردیم

 نه. ایشد  هدخوا

که بابت فکر درون ذهنم خوشحال بودم،   یقدم به جلو رفتم و درحال  دو

 لبخندزنان گفتم: 

 م؟ یبکن  دیکار با  ی چ ییشگویپ   یبرا یومیبانو نا -

رضا  یصدا  دنین ش و  و   تمندیخوشحال  پدرم  اندرو،  شد  باعث  من، 

با    توجهیلئونارد متعجب نگاهم کنند. ب به آنان، به اندرو نگاه کردم و 

سع  یهااشاره نگاهم،  طرز  و  ا  ینامحسوس  بفهمانم  او  به    ن یکردم 

موضوع    نیهمان لحظه به ا  ز یکه او خود نبه نفع ما بود. مثل این  یی شگویپ 

خوشحال و فرصت طلب، نگاهم کرد    یلبخندزنان و با نگاه  رایزبرد،    ی پ 

 تکان داد.  م یبرا یو سر
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 مقابلش اشاره کرد.   ی هانگاه کردم. با دستش به بالش  یوم یبه نا  دوباره 

 .دی ن ی من بش یجلو -

  یزد و درحال  یلبخند   ی ومی. نامیو اندرو مقابل او در کنار هم نشست  من

  ره یبه صورت دا  یخاص   ب یرا مرتب و با ترت  زیم  یرو  ی هاکه داشت شمع 

 بدون نگاه به ما گفت:  د،یچیدر کنار هم م یا

 .نیدستتون رو به هم بد هی -

و    یجد  ی. با نگاهمینگاه کرد  یومی اندرو را گرفتم و سپس به نا  دست 

 گفت:  یتریجد یلحن صدا

اتصال، هنگام    نی. ادیدستتون به هم متصل شد  قی االن شما از طر  -

روزوج  یبرا  ،ییشگویپ  رو  دستمون  سه  هر  ما  االن  واجبه.    ی گو  یها 

  ی تو  ده،ینشونمون م  یرو که گو  یا ندهیو هر سه با هم قراره آ  میذاریم

 . مین ی ذهنمون بب 

 . دادمیگوش م شیهادقت تمام به حرف با

اش و  هشدار دهنده  یقرار داد. لحن صدا  یرا در دو طرف گو  دستانش

در دلم    ی ب یعج  ی نگران شوم و دلشوره  ی که زد، باعث شد اندک  یحرف

 شود.  داریپد

  م، ین یکه قراره بب   ییزهایچ  یخودتون رو تو  ادیتا ز  دیاما مراقب باش  -

جور دخالت در روند    هیو    عتیطب   ن یبرخالف قوان  ییشگو ی. پ دیغرق نکن 
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ابعاد فضا زمان حس بشه، باعث عوض    یو زمانه. اگه حضورتون تو  ندهیآ

 .دیشیو به هم خوردن زمان م ندهیشدن آ

؛  قورت دادم و در ذهنم حرفش را تکرار کردم  دیدهانم را با ترد  آب

 . "دیخودتون رو غرق نکن  ادیز"

بر فضا حاکم    یگوشم کنم. جو متشنج  ی زهیحرفش را آو  ن یکردم ا  یسع

لئونارد را هم حس کنم. نفس  پدرم و    ینگران  یحت  توانستم یبود و م

چدم یکش  یقیعم بابت  بب   یی زهای.  بود  قرار  اگر    م،ین ی که  بودم.  نگران 

  ی اندهینباشند چه؟ اگر ازدواج خودم و اندرو را در آ  ی ندیاتفاقات خوشا

 چه؟   نمیدر آن نداشت، بب  ینقش یلکه اش

نبانه آفتدیب  یاتفاق  نیچن   دی!  من  قلب  اشل  یاندهی.  تحمل   یبدون  را 

مقاومت کرده و خود    یاشل  دنیروز د  کی  دیهم به ام  جانینداشت. تا هم

بگو اگر  بود.  نباخته  د  ندیرا  بود  اشل  چیه  گریقرار  نب   یوقت    نم، یرا 

. قلبم باز  داشتندیدست برم  دنیجا از نفس کشهمان  میهاهیمطمئنم ر

  دن یوبخارج شد و شروع کرد به تند تند ک  دنشیتپ  وارکیتمیر  حالتاز  

قفسه به  اشلامنهیس   یخود  اگر  ا  ی.  ز  نینباشد،  همه    ریقلب  آن  بار 

م  ،یدلتنگ چگونه  و عشق،  اندوه، حسرت  ب  خواست یغم،    اورد؟ یطاقت 

ز عشق  ریچگونه  خورده  یبار  و  بود  شکسته  جراحتش    شیهاکه  باعث 

 ! اورد؟یشده بود، دوام ب

انتظارمان را نداشته   ندهیدر آ  یندیناخوشا  یزهایبودم چ  دواریام  فقط

 باشد.
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 د؟ یاآماده -

از او، دست   ت ی و به تبع  می سرمان را تکان داد یومیپاسخ به حرف نا  در

که   ی اندهیبود؛ آ  ندهیآ  دن ی. حال وقت دمیگذاشت  یگو   یآزادمان را رو 

برنامه تمام  غنقشه  ها،ی زیربرخالف  هم  باز  ما،  اهداف  و    رقابل یها 

کردن افراد در چنته    ریغافلگ  یبرا  یزیچ  کی  شهیبود و هم  یزیربرنامه 

 . اشت د

  یکه از گو  یو همان لحظه حرارت  م یچشمانمان را بست  یوم یدنبال نا  به

به دستم گرما وارد    یساطع شد، پوست کف دستم را در بر گرفت. گو

م  کرد؛یم احساس  من  م  یدما  کردمیاما  کاهش  داشت  .  افت ییبدنم 

به تنم    یفیخف  ی اطرافم سرد شده بود. رعشه  طیمح  کردم یاحساس م

تار پلک  یکیافتاد.  رفته کمرنگ  میهاپشت  نور  شدیتر مرفته  که    ی و 

 .کردیتوجهم را به خود جلب م زد،یسو سو م یکیآن تار انیم

ناخودآگاهم، به سمت آن نور رفتم. دستم را به سمتش دراز کردم    در

شد و    ترشیحس کردند، نور ب  نور را  یو همان لحظه که انگشتانم گرما

تصاو آن،  از  پس  گرفت.  بر  در  را  جا  گرفتند؛    ی واضح  ریهمه  شکل 

 بودم.  دنشیمشتاق د یلیکه خ یا ندهیاز آ ی ریتصاو

در سالن رقص قصر پادشاه لئونارد.    دم؛یلحظه، خودم و اندرو را د  کی

را    گرید. پدرم و لئونارد با خنده همکردندیصحبت م   دند،یخندیهمه م

که    یو من  گفت یم  ک یبابت ازدواج به برادرش تبر  انای د  کردند،یبغل م

 به پدرم چشم دوخته بودم.  یو دلخور نهیبا ک
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  ی نفره   دو  دنیرقص   یو اصرار پدرم برا   شدیکه نواخته م  یایقیموس

 من و اندرو. 

سو  دست  به  که  م  میاندرو  م  شدیدراز  دعوت  رقص  به  مرا  .  کردیو 

پر حسرتش    ی. صداستندینگریکه با تأسف مرا م  نشیچشمان اندوهگ

 .دیچیکه در گوشم پ 

 ."متأسفم"

نم  کنیل حس  هکردمیمن  من  اندوه  چی.  و  حس    یتأسف  خود  در 

 بود و بس!  نهی . تنها و تنها ککردمینم

نقش ناقوس مرگمان    مانیهر دو  یکه برا  یایقی! همراه با موسمیدیرقص

و اندرو مرا    خوردیبلندم تکان م  دیسف  راهنی. پ میدیرا داشت، رقص

ما دو نفر    یآن شب، برا  کردیکس توجه نم  چیو ه  چرخاندیخود م  ی پاهم

 بود! یچه شب نحس

  نم، ی بب   توانستم یکه م  یزیو تار شدند. حال تنها چ  ختندیبه هم ر  ریتصاو

 به هم بودند.  ختهیآم یهارنگ

ج  هیگر  یبعد، صدا  یاحظه ل طن   غیو  فضا  بر  که  و   انداخت یم  نی مردم 

اطراف را    یکه با خشم و وحشت به محافظانش دستور بررس  ی لئونارد

. لئونارد خود  شدندی. مهمانان با ترس، تک به تک از سالن خارج مدادیم

اش همراه با  بعد، سر قطع شده  یاشد؛ اما لحظه از سالن رقص خارج    زین
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م  یخون آن  از  غلت  خت،یریکه  سالن  داخل  خون دیبه  م  ی.    خت، یریکه 

 ! کردیم جادیاز خون را در سالن ا ییایدر

و    دیدویشوهرش م  یبه سمت سر قطع شده  هیو گر  غیکه با ج  ییایمار

که از صدف    شیهااشک  دی. وجود لرزان و مروارزدیکنار سرش زانو م 

لحظه، نابود شد و    ک یتر از  در کم  ی. مراسم عروسختندیریچشمانش م

 شد! یمراسم عزادار

 ریخاکستر بود! همه جا ز  خورد،یکه به چشمم م  یزیبعد، تنها چ  ی الحظه 

و آن خاکسترها را در    دیوزیغرق شده بود. باد م  یرنگ  یخاکستر طوس

م پخش  عجکرد یهوا  و  مخوف  سرزم  یب ی. سکوت  تمام   ی حکمران  نیبر 

 اکنون گرم بود؟!  نوسیسرد آر  شهیهم ی و هوا گرم بود؟! هوا کردیم

م  تا کار  م  نیزم  ی رو  کرد،یچشم  چشم  به  خانهخوردیخاکستر    ی ها. 

همه دست به دست    ها،هیگر  یافتاده، صدا  نیزم  یسوخته، درختان  رو

کلمه    یواقع  یآورده بودند! به معنا   نیزم  یجهنم را رو  کیهم داده و  

 که بود؟!  طانشیاما ش اند؛میجهنم م هیشب 

که ناگهان از    یرنگ  یو آب  اهیس  یهالحظه به چشمم خورد؛ آن شعله  همان

 ور شدند و همه جا را سوزاندند.شعله  نیزم یرو

ا  یایحس سوختگ  با واکنش    کیشد، مغزم در    جاد یکه در کف دستم 

ماه  ی برا  ی ناگهان به  را  حرکت  دستور  خود،  از  داد.    میهاچه یحفاظت 

برداشتم.    ی گو  یدستم را از رو   ف،ی خف  غیج  کیچشمانم را باز کردم و با  

 چشمانشان را باز کردند.  ز ین یومی به دنبال من، اندرو و نا
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م  هر چرخاند  انیسه  چشم  سه  میهم  هر  کرده    زیچ  کی.  مشاهده  را 

را    یمردم حاضر در آن عروس  یو تمام   نوس یآر  ی. هر سه نابودمیبود

تر میبود  دهید نگران.  و  م  یس  اندرو  چشمان  در  نادمیدیرا    ی ومی. 

که در دل داشت، باعث    ی را گم کرده و وحشت   شیمشخص بود دست و پا

 .شدیلرزش دستانش م 

.  م یگوش سپرده بود شیو ما همه به صدا گفت یداشت سخن م سکوت

! اندرو  کردیم  ینیسنگ  میهاشانه   ی رو  جا،نیاحساس کردم جو متشنج ا

 شده بود، دستم را ول کرد.  رهیکه با ترس به من خ یدرحال

آن اتفاقات شوکه شده    دن یاز د  گفت ینگاهش کردم. نگاهش م  د یترد  با

  ده ید  هاییشگوی و هنوز نتوانسته باور کند. او مرگ پدرش را در آن پ 

نابود  بدتر؟    نیاز ا  یزیزادگاهش را مشاهده کرده بود و چه چ  یبود؛ 

ر  تمتوانسیم هم  به  حد  چه  تا  احساساتش  و  افکار  بزنم    خته یحدس 

 بودند. 

  دانستم یها؛ مانداختم. آن شعله نییرا از او گرفتم و سرم را پا نگاهم

  چیشوند، ه  انی ها نماکه آن شعله  ی که بودند. تا زمان  یچه بودند و برا 

آ  یفکر اتفاقات  مورد  ا  ندهیدر  آن    کهنیو  اما  نداشتم؛  بود،  چه شده 

 دادند؛   ورا ل  زیهمه چ  گریرا آشکار کردند. بار د  زیها باز هم همه چله شع

 باور بود.  رقابل یغ زیمن ن  یبرا  یحت یول

...  ی! اشلشود؟یم ی سرنوشت نیدچار چن  نوس یاگر ازدواج کنم، آر یعن ی

 او 
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چن   اگر کنم،  آر  کرد؟یم  یکار  نیازدواج  م  نوسیکل   سوزاند؟ یرا 

 . کشمیرا به دندان م نمیریرا به هم فشردم و ل*ب ز میهادست 

به قلبم رجوع کرد و من، باز مشغول سر و کله زدن با سوال    ینگران  باز

اکنون در چه حال است. باز قلبم به    یاشل  گفت یدرون ذهنم شدم که م

کش  پر  حالش    دیسمتش  از  بتوانم  حداقل  کاش  که  کردم  آرزو  من  و 

کرد با ساز    یرا سَر داد و روحم، سع  یدلتنگ  ی اخبردار شوم. قلبم، باز ند

حال شد، خسته شد! خود را   شانیاما پر   د؛یبرقصد و رقص  یلتنگد  نیا

 !دیبر یاز زندگ سپرد،یم یکه خود را به دست دلتنگ یباخت و درحال

ب  میهادست  کنم،    ترشی را  ازدواج  اگر  بودم  مطمئن  فشردم.  هم  در 

.  میریازدواج را بگ  ی جلو  دی. هر طور شده باافتدیبه آن حال م  نوسیآر

ازدواج، در    نیکنسل کردن ا   یو برا  م یآورده بود  ریفرصت گ  ک یاکنون  

دل هم  ترشی ب  یلیدستمان  نداشتن  دوست  اممیداشت  گریداز    دواری. 

پدرم و لئونارد را از فکر ازدواج من و اندرو منصرف    می بتوانبودم اکنون  

اممیکن  شا  دواری.  که  طر  دیبودم  از  ا  ،ییشگویپ   نیا  قیبتوانم   ن یاز 

پ   هیقض شا  دا ینجات  خالص  دیکنم.  بود  ی ایراه  خواسته  خدا  از  م؛  که 

.  رمیکه قلبم را تصرف کرد، بگ  یا یخوشحال  یبود. نتوانستم جلو  نیهم

تصورش    یازدواج کنسل شود. حت  نیفکر کردم که ا  نیلحظه به ا  کی

زود    ی پرداز  الیتصور و خ  یاما هنوز برا  شد؛یم  امیهم باعث خوشحال

 بود. 
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کش  یآه دل  ادمیدر  کاش  حق  نی.  به  و    لیتبد  قت یتصوراتم  شوند 

  تر شیب  نشیبه جان خود و سرزم  دوارمیلئونارد ازدواج را کنسل کند. ام

 قائل باشد. ت یاز ازدواج پسرش اهم

ه که زد، ب یو حرف دیچیدر گوشم پ  ،یوم ینا ی زدهلرزان و وحشت  یصدا

 .دیکنجکاو و منتظر پدرم و لئونارد خاتمه بخش یهانگاه

 .فتهیاتفاق ب د یازدواج نبا نیا -

 

گذاشته و  زیم ی. هر دو دستش را از آرنج رودیبه سمتش چرخ سرمان

  ان یرا م  اشدهیو ترس  یمشت کرده بود. سرش را باال آورد و چشمان جد

ما چرخاند. صدا دل    یب یخوف عج  شیتک تک  را در  که طوفان  داشت 

 . کردیم جادیشنونده ا

باز    ی سؤال  ی که دستانش را به نشانه   ی قدم جلو آمد و درحال  کی  پدرم

 کرده بود، گفت: 

 !فته؟یاتفاق ب دینبا ی چ یعن ی -

م  یومینا به  آرام  را  قاطع  دیکوب  زیمشتش  کرد.  نگاه  پدرم  به  و    ت یو 

 پدرم شد.  ترشیباعث تعجب ب شیتحکم صدا

 ازدواج نحسه. نیا -

دست به دست هم    شیرا چرخاندم و به پدرم نگاه کردم. ابروها  سرم

سر در    هیاز قض  کرد یم  ان یداده بودند. تعجب و خشم درون نگاهش ب
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.  فشردیبود. نگاهم به لئونارد افتاد. دستانش را مشت کرده و م  اوردهین

 :دی غر ی ن یخشمگ یاش با صداقفل شده  یها دندان انیاز م

 نحس باشه؟  دیچرا با -

نگاه کرد.    یگذاشت و به گو  اشیشان یپ   یهر دو دستش را رو   یومینا

از    ایبود که گو  ی. جورداد یرا نشان م  اشیسرگردانش، کالفگ  یصدا

را   زیمن همه چ  ان، یم  نیعاجز بود. در ا  م، یبود  دهیکه د  ییزهایدرک چ

 . میبگو یزیل*ب باز کنم و چ توانستمیبودم؛ اما نم   دهیخوب فهم یلیخ

من،  دین یبب   - نم  یبزرگ  یروین  هی!  فکر  کردم.  و    کنمیحس  شاهزاده 

 پرنسس قادر به حس کردنش بوده باشن؛ اما من حسش کردم. 

موجب وحشت    د،یلرزیشدت ترس مکه از    شیرا باال آورد. صدا  سرش

 لئونارد شد. 

 سرورم... .  یبود؛ ول  ی چ رویاون ن ستم یمطمئن ن -

در جلب اعتماد او و با لحن   یصادقش سع  ی لئونارد نگاه کرد. با صدا  به

 در متقاعد کردن لئونارد داشت.  یاش، سعمتقاعد کننده

. حکومتتون سقوط  شهینابود م  نوسیآر  ره،یازدواج صورت بگ  نیاگه ا  -

 .نیریمیو همه، اعم از شما و خانوادتون، م کنهیم

قدم عقب    کی  کرد،یو وحشت به ما نگاه م  یکه با ناباور  ی حالدر  لئونارد

به زم از ما گرفت و    ا یچشم دوخت. گو  نیرفت. چند لحظه نگاهش را 
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در    یو سع  کردیم   لیتحل  هیرا در ذهنش تجز  یومینا   یهاداشت حرف

 باور کردنشان داشت. باز نگاهش را به ما معطوف کرد.

 ! فته؟یاتفاقات قراره ب نیا ی مطمئن  -

را در    راهنم یپ  ی. گوشه دیشد و به سمت پدرش چرخناگهان بلند    اندرو

همان کردم.  دنبال  را  اندرو  حرکات  نگاهم  با  و  گرفتم  که  مشتم  طور 

م تکان  را  دستش  حرفش  با  صدا  داد،یمطابق  ترس  یبا  و    یادهیبلند 

 گفت:

بود،    دهیقصر پاش  یوارها ید  یرو که رو  یخب؟ من خون  دم،یپدر، من د  -

مردمدمید ج  ی.  با  داشتن  که  عروس  غ یرو  مراسم  داد  ترک    یو  رو 

 . دمید کردن،یم

آو  شیهادست  کنارش  آرام  پا  زانیرا  را  سرش  و  انداخت.    نییکرد 

 آرام بود.  اش،یو عصبان نیاندوهگ یصدا

 .دمیمن مرگ تو رو د  -

 به پسرش نگاه کرد.  یپاچگو دست  ی دواریبا ام لئونارد

  ر ییتغ  یبرا   یراه  م یتونی. من مطمئنم حتماً مره ییقابل تغ  نده یاندرو، آ  -

 . میکن   یریجلوگ  د،یکرد  فیکه شما تعر  یاتفاقات  نیو از ا  میکن  دایپ   ندهیآ

  دانستم، یها را نمحرف   نیبلند شدم. هدف اندرو از زدن ا  نیزم  یرو  از

که قرار    ی و اتفاقات  دمیکه د  ییزهایبا استفاده از چ  خواستم یاما من م

ب م  فتد،یبود  کنم.  متقاعد  را  دو  چ  خواستمیآن  چنته    یز یاز  در  که 
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ا از  و  کنم  استفاده  درحال  نیداشتم،  شوم.  خالص  سع  یازدواج    ی که 

ع  میصدا  کردمیم در  خونسرد،  و  محکم  کننده    نیقاطع،  متقاعد  حال 

تنها راه من   نیحرف بزنم. ا  یکردم منطق  یباشد، وارد بحث شدم و سع

 ! دادم یبود که تن به آن نم ی ایاز ازدواج اجبار  افتنیجات ن یبرا

نا  حضرت،یاعل  - و  اندرو  چشم   ،یومیمن،  به  رو  شما  حکومت  سقوط 

خودتون و خانوادتونه،    یتر از زندگشما مهم  ی ازدواج برا  نی. اگه امیدید

ازدواج به   نیصورت، کنسل کردن ا نیا  ریدر غ م،یما ازدواج کن  دیبذار

 نفع هممونه.

با او، خشم درون    سرم را به سمت پدرم چرخاندم. هنگام حرف زدن 

 خشم نبودم.  نیبود و من قادر به کنترل ا ترشی نسبتاً ب میصدا

تر از عالقه  ازدواج ما براتون مهم  کهنی! اصالً به اطورنی پدر، تو هم هم  -

  طور نیتک تک ما و هم  یاما اگه زندگ  کنم؛ یو احساسات ماست، اشاره نم

 .دیخودتون براتون مهمه، ازدواج رو لغو کن 

پ  من آن  در  خودم  مورد  پادشاه    دهیند  یزیچ  یی شگویدر  مرگ  بودم. 

بودم؛ اما در مورد خود    ده یرا د  یافراد درون آن عروس  ریلئونارد و سا

  دانم یباشد، م  یآن اتفاقات اشل  ی بودم. اگر مسئول تمام  دهیند  یزیچ

مورد را اکنون ذکر    نیا  توانستم یشده بود؛ اما نم   نی سالمت خودم تضم

 اتفاقات نشان دهم.  نیاز ا یخود را جزو دیاکنم. ب

پررنگ  ینگاه  یرچشمیز اخم  که  پدرم  و    شیابروها   یرو  یبه  داشت 

 نگاه کردم.  کرد،ینگران و مضطرب به لئونارد نگاه م
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و برخالف   شناخت یرا م  یشل. پدرم امیبگو  یزیهم چ  یاز اشل  دینبا  یحت

و    ارم یب  یاز اشل  ی شت. اگر نامدا  یاتفاقات گذشته آگاه  ی من، از تمام

ا مسئول  را  نم  نیاو  دهم،  نشان  را    یاشل  ت یامن   توانستمیاتفاقات 

  شیرا پ   یلرزانم را مشت کردم. اگر بحث اشل  یهاکنم. دست   نیتضم

پد تحقق    رمبکشم،  بابت  بود  قرار  حتماً  لئونارد  ازدواج،    نیا  افتنیو 

 بگردند. یدنبال اشل

 چرخاند،یما م  ان یکه نگاهش را م  ی بلند شد و کنارمان آمد. درحال  یومینا

 و با تحکم گفت:  یجد

 ما خواهد بود.  یهمه ان یازدواج پا نیا -

با    دوخت و  یومیقدم جلو آمد. نگاه مضطربش را در چشمان نا  کی  درم

 گفت:  یدواریلحن ام

 اتفاقات رو گرفت؟!  نیا یکه بشه جلو ستین ی راه چیحاال... ه -

تأسفش   انگریب  نشیاندوهگ  یتکان داد. صدا  نیسرش را به طرف  یومینا

 بود. 

 . ست یمتأسفانه ن -

  داد یاش نشان مو کالفه  نیخشمگ  یدستانش را مشت کرد. صدا  پدرم

 نبود.  ی راض ت ی وضع  نیاصالً از ا

 هست.  یایه راه چاره  شهیآخه هم یول -
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طور که دست  اندرو، سرم را به سمتش چرخاندم. همان  ی صدا  دنیشن   با

را به    اشیبا اخم نگاه جد  داد،یاش را مطابق حرفش تکان ممشت شده

 پدرم دوخت. 

 ! ستین  یاراه چاره گهید دفعهنیا -

پ   راهنمیپ   یهاگوشه  سمت  به  و  گرفتم  مشتم  در  چرخرا  . دمیدرم 

و    کردندیتالش م  ت یوضع  نیاز ا  ی تحقق ازدواج و خالص   یداشتند برا

چرا پدرم   شدند؟یبه لغو ازدواج نم  ی. چرا راضکردیم  امیعصبان  نیا

پا  قدرنیا را  آرام سرش  و  لئونارد ساکت  پادشاه    ن ییاصرار داشت؟! 

تداوم    یراب  قدرنیاما پدرم چرا ا  کرد؛ یشت فکر مدا ایوانداخته بود. گ

 کرد؟ یم یپافشار  هیقض نیا

 که خارج از کنترلم بود، افکارم را بر زبان آوردم:  ینسبتاً بلند ی صدا با

 ! ؟ یکنیاصرار م قدرنیپدر، چرا ا -

 ازدواج برگزار نخواهد شد. نیا -

سرمان را به سمتش    یو شگفت  رتیپادشاه لئونارد، همه با ح  یصدا  با

  ی حت  دیشا  نشیو نگاه تند و خشمگ  فشرد یرا م   شیها . دست میچرخاند

از  برنده م  ریشمش  کیتر  نگاهش    دمی دیبود.  درون  خشم  چگونه، 

از ترس و اضطراب را   ییهارگه   شیور شده بود. حس کردم صداشعله 

 درون خود داشت. 
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م   - لغو  رو  کالرا  اندرو و  نم می کن یازدواج  ا  م یتونی.    زها یچ  نیبا وجود 

 . میازدواج رو برگزار کن 

م  به برگشت.  پدرم  صدا  دمیدیسمت  درون  خشم  نسبتاً    یکنترل 

 سخت بود!   شیبرا   یطیشرا  نیبلندش و حفظ تحکم و قاطعیت خود، در چن 

که قراره    یاجازه بدم پسرم با دخترت ازدواج کنه؛ نه زمان  تونم ینم  -

 و حکومتم نابود شه. میریهمه بم یشب عروس

!  شدیازدواج داشت لغو م  رم؛یلبخندم را بگ  ی توانستم جلو  یسخت  به

شده بود، حال فقط پدرم مانده بود. اگر پدرم هم   یپادشاه لئونارد راض 

باعث ازدواج من    توانست ینم  زیچ  چیه  گرید  د،یایشود و کوتاه ب  یراض

 یج ل*ع*ن*ت*ازدوا  نیو از دست ا  میشدیو اندرو شود. ما خالص م

بار رو  لکه دو سا مخصوصا    م؛یافتییدوشمان شده بود، نجات م  یبود 

من  اشل  یمن!  به  متعلق  قلبم  تمام  بود و همسر کس  یکه    گر ید  ی شده 

قلبم    کهنی. تجسم اماندیآتش م  یهامانند سوختن در شعله   میشدن برا

بگذارنم،   یروز و شبم را در کنار کس  یحت  ایشوم،    میسه  گرید  یرا با کس

رس  میبرا قتل  به  م  دنیمانند  نمماندیروحم  من  کس  توانستمی.    ی به 

  ی که قلبم برا  یکند، نه زمان  کیرا با من شر  اشیاجازه دهم زندگ  گرید

 . دیتپیم ادشیبا  گونهنیو ا کردیم ی تابیب ،یاشل دنید گریبار د کی

  یپدرم هم راض  خواستم یم  صبرانهیب  واقعاً خوشحال شده بودم و  حال،

  رهی. منتظر به پدرم خدیتپیم  ادیز  جان یبه لغو ازدواج شود. قلبم با ه
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نجات   یگرفتار  نیبزند. تا بلکه ل*ب وا کند و مرا از ا  یشده بودم تا حرف

 دهد.

ا   پدرم که    یپاچه شده بود، درحاللئونارد دست   میتصم  نیکه به خاطر 

  ی ادوارانهیبه لئونارد نگاه کرد. لبخند ام  زد،یاضطراب در نگاهش موج م

پادشاه لئونارد را قانع    شیبا لحن صدا  کرد یم  یبه ل*ب داشت و سع

 کند.

تعو  - به  رو  ازدواج  ما هم  دنبال چمیاندازیم  قیخب... خب  که    ی زی. 

اتفاقات   اون  باعث  مقراره  نابودش    میگردیبشه،  ازدواج  از  قبل  و 

 . میکن یم

 تکان داد.  نی سرش را با تأسف به طرف ین یبه حالت اندوهگ لئونارد

 ه، یکنم. بحث مرگ و زندگ  سکیر  تونمیو نم  خوامینه کالرکسون، نم   -

 خودت و خونوادت. یما و حت یمرگ و زندگ

  ی عنی!  آمد؟یانداختم. چرا پدرم کوتاه نم  ن ییو سرم را پا  دم یکش  یآه

تر از مهم  یاو حت  یموضوع برا  نیا   یعن یهمه مهم بود؟    نیازدواج من ا

اصرار   قدرنیداشت که ا  یلیبود؟ چه دل  نوسیآر  نیسرزم  یمرگ و نابود

 کرد؟یم

 گوشم شد. یمتأسف لئونارد نغمه یصدا

 متأسفم کالرکسون. -
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طور که او را دنبال خود  ا گرفت و همانرا گفت و مچ دست اندرو ر  نیا

 از مغازه خارج شدند.  برد،یم

 *** 

پا  سرم بق  نییرا  و  پدرم  تا  بودم  نشوند.    هیانداخته  لبخندم  متوجه 

 ه ی. بقشدینم  ده یلبم ماس  یلبخند از رو  نیقدر خوشحال بودم که اآن

ت  باب  مسیدر کالسکه نشسته بودند. ج  یحالیبه جز من، با حال پوکر و ب

ز  ادیاتفاقات ز  نیا من عاشق    دانست یاو هم م  رایناراحت نشده بود، 

 یکه به شکر خدا تمام شد، حام  یازدواج  یقضیه  نیو در ا  بودم  یاشل

مارگار بود.  ناام  ت یمن  و  وقت   دیناراحت  از  که  هم  پدرم  و  از    یشد 

بود  نوسیآر شده  آتش  م،یخارج  کوه  م مانند  هنوز    ماندیفشان  که 

 منفجره نشده بود؛ اما قرار بود منفجر شود و همه جا را بسوزاند. 

اگر    دانستیو مضطرب شدم. خدا م  دمیترس  یحالت پدرم اندک  نیا  از

 . افتدیراه م یشود، چه دردسرفشان درونش منفجر کوه آتش

درونم بکاهم.    یاز خوشحال  توانستمیمن باز هم نم  زها،یچ  نیوجود ا  با

. پس از  دادمینم   ت ی هم اهم  هیبق  یبه حال و هوا   یدر حال حاضر، حت 

  گران ید  یرا برا  زیو همه چ  میبه قصر برگشت  ،یومی نا  یخروج از مغازه

آرمیکرد  فیتعر سپس  رس  نوس ی.  قصد  به  مرک  دنیرا  ترک    ن،یبه 

 .میکرد
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  یگریبازگشت د  نوس، یخروج از آر  نیا  گفتیمدام به من م  ی فکر  کی

بود که مرا به چشم نامزد اندرو    یبار  نیآخر  بار،ن ینخواهد داشت و ا

 فکر ممنون بودم!  نیقدر از ا. چه دندیدیم

دوشم برداشته   ی از رو  ی ن یبار سنگ  کردم ی. حس مدمیکش  ی قیعم  نفس

 شده بود. 

تمام  یقضیه  نیا خود،  همراه  رفت؛  و  شد  تمام    ها، ینگران  یازدواج 

 را هم برد.  یها و اضطراب و نگران در مورد ازدواج، مخالفت  میهاترس

آوردن خاطرات گذشته بود، سپس    ادی که مانده بود، به    یزیتنها چ  حال

شد و سرم را    دهیلبم ماس  ی برسم. لبخند از رو  یبه اشل  توانستم یم

 چشم دوختم.  رونیکالسکه به ب یبرگرداندم و از پنجره

تا آن روز    ی ول  افت؛ یاتمام خواهد    ییجدا  نیا  ی روز  کیشتم که  دا  دیام

م نبودم  دلتنگ  نیا  توانستم یمطمئن  از  کنم    ی حجم  تحمل  نه.    ایرا 

لحظه به لحظه به    اشیخال  یجا  کردم؛یرا لحظه به لحظه حس م  اشیدور

هم    یکه داشتند رو  یاحساسات  نی. چقدر سخت بود تحمل ازدیچشم م

 !شدندیمانباشته 

هم فشردم. حالم خوب نبود؛ از درون داغون    ید رورا با در  میهاپلک

 ؟ ی که آرامم کن  ییکجا ،یبودم و اشل

 )کالرکسون(
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لغو شد! پوزخند    کردم،یم  یپردازایرو  شیکه دو سال بود برا  یازدواج

و با اخم به    یرچشمیتر مشت کردم. ززدم و دستم را محکم  یی صدایب

دارد؛ اما    اشیدر پنهان کردن خوشحال   یسع  دمیدیکالرا نگاه کردم. م 

را   نم یموفق نبود. او از لغو شون ازدواج خوشحال شده بود! نگاه خشمگ

 نگاه کردم.  رونیگرفتم و دوباره به ب اواز 

  م یو تصم  دیترس  یی شگویکنم. از آن پ   ی نتوانستم لئونارد را راض  یحت

باعث تحقق    توانست ینم  یزیچ  چیه  گریرا لغو کند. آه، دگرفت ازدواج  

 ازدواج شود.  نیا

 .دیچیدر سرم پ  یومی نا یصدا

  نوس یآر  ی را حس کرده بود که باعث نابود  یبزرگ  یرو ین  کیبود    گفته

 خواهد شد.

م  دانستمینم احساس  چرا  اما  بود؛  درست  حد  چه  ن  کردمیتا    رویآن 

کالرا بود و حال که برگشته بود،    یفتهیمتعلق به آن پسر باشد؟! او ش

 . اوردیب هیبود بعد از ازدواج کالرا آن بال را سر لئونارد، من و بق یعیطب 

از    یحت  ی. آن ل*ع*ن*ت*دمییهم سا  ی را از شدت خشم رو  میهادندان

. فقط  دزیدخترم را به هم بر  یها و زندگراه دور هم توانسته بود برنامه

را حس نکرده.    رو یگفته بود کالرا آن ن  ی ومیکه نا  کردمیخدا را شکر م

 و چه که مربوط به او هر آن  یمراقبش باشم و او را از اشل  ترشیب  دیبا

 ! اوردی ن ادیاش را به بود، دور کنم؛ تا خاطرات فراموش شده
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 *** 

 )دو ماه بعد(

. خواستم در را باز  گذاشتم  رهیدستگ  یو دستم را رو   ستادم یدر ا  مقابل

صدا که  شوم  وارد  و  ا  فشیظر  یکنم  در  حساب  نیکه  روز    ی شانزده 

 .دیچیدلتنگش شده بودم، در گوشم پ

  کم ینداره!    ین ی ریش  یباشه، اصالً مزه  نیریش  ترشی ب  کمی  دیبا  نیا  -

 کارتون رو من به شما بگم. دینبا گه،ید د یدقت کن 

رفتارش بودم. در    نیکردم. عاشق ا  یاتک خنده  ش،ی هاحرف  دنیشن   با

به سمتم  با ورود من، توجه همه  باز کردم و وارد آشپزخانه شدم.  را 

برا آنان سرشان را  به    یچه کس  کهنیا  دنید   ی جلب شد و  آمده بود، 

کارشان را ول کردند و   عی من، سر  دنیبا د  هامه یسمت در چرخاندند. ند

  ی حت  ای  شستند،یظرف م  ختند،پ یکه غذا م   یبه جا آوردند. کسان  یمیتعظ

کردن   میبا ورود من تنها کارشان تعظ  دادند،یانجام م  یامتفرقه  یکارها

 شد.

  دمیمن، به وضوح د دنیبه سمتم برگشت و با د ت یاز همه، مارگار پس

خوشحال فرط  از  چگونه  عم  یچشمانش  لبخند  زدند.  مهمان    یقیبرق 

و    یشگفت  ی باال   زان یکه چشمانش از م  ی لبش شد و او درحال  ی ناخوانده

بلند کرد و با    یرنگش را اندک  یزرشک  راهنشیتعجب گرد شده بودند، پ 

سمتم    جانیه وقتآمدبه  رس  ی .  آغوش    وقفهیب  د،ینزدم  در  را  او 

 خوشحالش زمزمه کرد: یدم گوشم با آن صدا  ت ی. مارگاردمیکش
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 ! یکالرکسون، تو برگشت -

حاوخو  یصدا و  م  یشحال  نشان  به  چه  دادیآرامشم،  برگشتن  از  قدر 

داشت که  یگریو خوشحال بودم. برگشتن به خانه آرامش د یخانه راض

 شود.   نشیگزیجا توانست ینم یسفر چیه

 برگشتم.  ت،یآره مارگار -

لبخند    از کرد.  نگاهم  و  شد  جدا  رو  کیمن  از  هم  پاک    یلحظه  لبش 

 . دادینشاط درونش را نشان م شیو لحن صدا  شدینم

 نگفت؟!   یچیکس ه  چیچرا ه  د؟یبرگشت  ی. ک دنت یخوشحالم از د  یلیخ  -

من    یپاسخ سؤاالتش رو   افتیرا در انتظار در  اشیسردرگم و سؤال  نگاه

ها قرار داشت،  آن  یرنگم رو  ییکه تاج طال  میبه موها  یقفل کرد. دست

 : لبم جوابش را دادم یرو  یا. با تک خندهدمیکش

ا  ام یب  ییادفعه هی  خواستمیم  - بش  یطورنی تا  به  دیخوشحال  اولش   .

 . یاآشپزخونه  یگفتن تو هامهیاما ند دنت؛ید ی اتاقمون رفتم برا

 . نییپا نیا امیسر ب هیآره حوصلم سر رفت، گفتم  -

کار و سر و    یبرا  یگرید  ن یبه سرزم  مسیمدت شانزده روز همراه ج  به

  می. امروز برگشتمیرفته بود  ییکارها  نیو چن   نیمرک  ن یکله زدن با متحد 

ا خاطر  به  من  ذوقشگفت   یچهره  نیا   خواستمی م  کهنیو  و  زده،  زده 

 . میدر مورد بازگشتمان از قبل خبر نداد نم،یرا بب  ت یخوشحال مارگار
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نگاهم    یآشپزخانه انداخت و سپس با کنجکاو  یبه خروج  ینگاه  ت یمارگار

درون خودش داشت    ی مادرانه  یمشتاق و دلتنگش، محبت  ی کرد. صدا

 بود.  بایز اریکه بس

 کجاست؟  مسیج -

 . ادیم دنت یاستراحت کنه، بعد به د کمیحموم و  رهیگفت م -

 زد.  یلبخند

 . نمشیبیباشه پس، موقع شام م -

طرف  سرم به  رو  ن یرا  را  دستم  و  دادم  گذاشتم.   شیهاشانه  یتکان 

 شدم. ک یبه او نزد یاندک

 شو. الیخیرو ب هانیحاال ا -

به شکمش  به سمت شکمش سُر خورد. همان  نگاهم نگاهم  با  که  طور 

 گفتم:  کردم،یاشاره م

 دل نگرانت بودم.   ی لیشونزده روز خ  نیا  ؟ی تو بگو! حالت چطوره؟ خوب  -

 زدم.  یلبخند

 ه ی  ادیگر گفته بودم بماندر   هیقبل از رفتنم به    د؟ی تو و بچمون خوب  -

 سر بهت بزنه، اومد؟

وقت   کی اکنون    ت یمارگار بود.  حامله  که  بود  خبر    نیاول  ی ماه  بار 

قابل باور    ریخوشحال شده بودم که واقعاً غ  یقدر  دم،ی را شن   اشی حاملگ
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ارزشمند به من داده بود که هر    یاهیبا آن خبرش هد  تیبود! مارگار

داشتم    ی واجب   یهم کم بود. متأسفانه کارها قدر از او تشکر کنم باز  چه 

شانزده روز بروم، وگرنه اصالً خوش نداشتم او را تنها    نیبودم ا  ورو مجب 

 بگذارم.

 کرد و نگاه قدردانش را در چشمانم دوخت.  یاخنده تک

گر هم اومد و گفت که وضع بچه . آره درمانمینگران نباش، ما خوب  -

 خوبه. یلیخ

به دست باد    میهایتمام نگران  ایحرفش گو  نی. با ادمیکش  ی اآسوده  آه

 سپرده شدند.

 خدا رو شکر.  -

بازوانم گذاشت    یزد. چند لحظه بعد، دستانش را رو  یلبخند  ت یمارگار

 شده بود، گفت:  رهیطور که در چشمانم خو همان

 طور گذشت؟!سفر چه نمیدلتنگت شده بودم. بگو بب یلیآه، خ -

 را در حدقه چرخاندم.  چشمانم

 حوصله سر بر.  -

 : دمیپرس یبا کنجکاو  دنش،یکرد. پس از خند یاتک خنده ت یمارگار

 کالرا کجاست؟!  ،یراست -
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از رو  نیا  با لبخند  به    یایاش حالت جدو چهره  دیلبش ماس  یسؤالم، 

پا که دور    شیهانداخت. از حرکات انگشت ا  نییخود گرفت. سرش را 

  نشی. نگاه غمگرفت یداشت با خود کلنجار م   دمیفهم  دند،یچیپ یهم م

 شدم.  رهیابروانم، به او خ  ی رو  یو با اخم کنجکاو  ی. سؤالکردیمتعجبم م

 شده؟!  یچ -

 ادامه داد: یترآرام  یشد و با صدا کیقدم به من نزد کی

رو بهت بگم؛ اما... کالرا، خب... اون    نیا  ی طورچه  دونمیکالرکسون، نم   -

 غذا خوردن.  یبرا  ی حت ومده؛ین رونیهفته است که اصالً از اتاقش ب هی

 و پس از چشم چرخاندن در اطراف، ادامه داد:   دیکش یهوف

تا براش غذا    دهیورود به اتاقش رو م  یاجازه  ایمال  مش، یفقط به ند  -

 و نه باهاش حرف زدم.  دمشیهفته است نه د هیببره. 

  میابرو  یتا  کی.  ستمیاو را نگر  یپررنگ تر شد. با نگاه کنجکاوتر   اخمم

 را باال دادم. 

 شده؟ یطورنیچرا ا -

 . دونمینم -

داشت؟! آخر    یل یدل  اش یحالت ناگهان  ن یخورد. ا  ریزنج  نیبه زم  نگاهم

 ممکن بود او را ناراحت کند؟  یز یچه چ ؟یلیچه دل
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و    ینه مال  ،ینداشت؛ نه از نظر خانوادگ  یدر زندگ  یمشکل   چیکه ه  کالرا

حال انداخته و موجب شده او خود    نیاو را به ا  یزی! پس چه چینه شخص

گذاشتم و بدون نگاه    امیشانی پ   یرا در اتاقش حبس کند؟ دستم را رو 

 گفتم: ت یکردن به مارگار

 طور بود؟کالرا چه م،ی که ما نبود یه روزشونزد نیا ی تو -

که دستانش را    یرا باال داد و درحال  شیهاشانه  یبا سردرگم  ت یمارگار

 گفت:  کرد،ینگاه م نیو به زم  دادیمطابق حرفش تکان م

  ی . هر روز تومیهم زد  نیسر به سرزم  هی  ی خب، خوب بود. با هم حت  -

 ! میکردیم یرو ادهی پ  اطیح

 را باال آورد و نگاهم کرد.  سرش

 شد. یطورنی هفته ا هی نیطول ا یتو دفعههی -

علتدمیکش  یآه خاطر  به  کالرا  با  ی .  بود.  بد شده  حالش  حتماً    دیمبهم 

 تکان دادم.  یعلتش را بفهمم. سر

 .زنمیبعد از شام باهاش حرف م -

 باشه. -

 ت یه هداآشپزخان  یطور که او را به سمت خروجرا گرفتم و همان  دستش

 گفتم:  کردم،یم

 . اطیح م یبر کمی ا یحاال ب -
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همان  یاخنده  تک و  محکمکرد  را  دستم  که  مطور  قبل  از    فشرد، یتر 

 گفت:

 حتماً.  -

 *** 

را از نظر    شیخشم به سمت کارانوس رفتم و با نگاه تندم سر تا پا   با

با خبرها به من داده بود، به هم ر  ییگذارندم. اعصابم  و چه   ختهیکه 

 کنم؟!  یخال شی بهتر از خودش تا خشمم را رو یکس

 دستم به او اشاره کردم و گفتم:  با

 یی هامحافظ  نیها؟ تو و ا   ؟یخوریم  یکارانوس، بهم بگو تو به چه درد  -

 د؟یخوریم یبه چه درد قاً یکه من دم در گذاشتمشون، دق

و    م دیکش  شمیبه ته ر   ی و چند قدم از او فاصله گرفتم. دست  برگشتم

از پنجره دوخته بودم و آسمان    رونیرا به ب  نمیکه نگاه خشمگ  یدرحال

 گفتم:  ستم،ینگریشب را م  یابر

 ان یهنوز که هنوزه نه از شورش  یگی بعد از شونزده روز برگشتم و تو م  -

 هست و نه از اون پسره!  یخبر

  دادم، یکه با انگشتانم عدد دو را نشانش م  یسمتش برگشتم و درحال  به

 :گفتم

 ها؟ ن یا  نیدو ماه کارانوس! دو ماه شد! پس تو کدوم سوراخ -
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انداخت.    نییسرش را پا  فشرد،یکه کالهخودش را در دستش م  یدرحال

م  یزیلرزانش همان چ  یصدا باعثش  او فرمانده  شدیبود که خشمم   .

نبرد و در مقابل دشمنان بود؛ اما در    دانیو شجاع در م  ریکارانوس دل

 هم داشته باشد! دی شت و نباندا یارزش چیمقابل من ه

 . کننیها دارن تمام تالششون رو مسرورم، محافظ -

  فشردم، یطور که دستانم را م کردم. همان  زیرفتم. چشمانم را ر  مقابلش

 :دمیام غربه هم قفل شده ی هادندان انیترسناکم از م ی با صدا

 تالش کنن. ترشیب -

به کارانوس، از کنارش رد    یلحظه در زده شد. پس از چشم غره ا   همان

  ی انسالیم  یمهیگفتم که ند  ی"دییبفرما".  ستادمیدر ا  یروشدم و روبه

به جا آورد و سپس    یمیوارد شد. تعظ  اش یامه یبا لباس مخصوص ند

 گفت:

 اده است. شام آم  زیم حضرت،یاعل -

درحال  یسر کارانوس،  به  توجه  بدون  و  دادم  خزدار    ی تکان  شنل  که 

م  نیزم  امیا قهوه ند  د،یکشیرا جارو  کنار  به سمت    مهیاز  رد شدم و 

 به راه افتادم.  یسالن غذاخور

  ی! مدتانیو نه شورش  ی. نه اشلدمیی سایرا به هم م  می هاخشم دندان  از

در همان    شیرا دو ماه پ   یبار اشل  نینبود. آخر  یکدام خبر  چیبود که از ه

شورش و  پ   انیدهکده  ماه  نه  هم  د  شیرا  جنگ  به  دمیدر  نسبت   .
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جنگ،    نینداشتم. باألخره پس از شکست در آخر  ینگران  ادیشورشیان ز

جمع کند و خود را سر    رویکه ادوارد بتواند ن  دیکش  خواهدطول    یمدت

 پا کند. 

تمام دشمنانم    یی به تنها  ی حال حاضر اشل! در  یآن ل*ع*ن*ت*  ، یاشل  اما

حر قو  ف یرا  تمام دشمنانم  از  او  ب  تریبود.  اطالعات  و  در   یترشیبود 

. شدیخطر محسوب م  زیکالرا ن  یمورد من داشت. او نه تنها من، بلکه برا

 ! خوردند؟یم  یمحافظان به درد نیکنم؛ اما مگر ا  شیدایحتماً پ  دیبا

غذاخور  دنیرس  با سالن  زدم.    ،یبه  پس  ذهنم  از  را  افکار  دست 

بودند.    دنینشسته و درحال صحبت و خند  ز یپشت م  مسیو ج  ت یمارگار

به سمت    کردم،یبه ل*ب داشتم و به آن دو نگاه م  یکه لبخند  یدرحال

 در وسط سالن رفتم.  یبزرگ زیم

 د؟ یکن یخوش و بش م دیدار  دینشست ییدوتا -

به سمتم جلب شد. سرشان را به طرفم   شانیدو  حرفم، توجه هر  نیا  با

مارگار آرنج رو  یو درحال  دیخند  ت ی چرخاندند.  از  را   زیم  یکه دستش 

 گفت: کرد،یاش مچانه گاههیو تک گذاشت یم

 . میکالرکسون، منتظرت بود -

  یرو  یهایدنیبه انواع غذاها و نوش  نشستم،یم  زیم  یکه رو  طورهمان

چ  زیم همه  کردم.  بهتر  زینگاه  چ  نیبه  ممکن  و    دهی نحو  بود  شده 

که    یغذا خوردن صبر کنم. درحال  ی نتوانم برا   شدیموجب م  امیگرسنگ
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طال رو   ییدستمال  را  بشقابم  م   میپاها  یکنار  به    کردم،یپهن  نگاه  با 

به قلبم رجوع    ی نشست. باز نگران  میابروها  یاخم رو  کالرا،  ی خال  یصندل

کنج من  و  اینکرد  از  نگران  و  از  کاو  بود،  حال  چه  در  کالرا  اکنون  که 

 : دمیپرس ت یمارگار

 نه؟ ومد،یکالرا ن -

 تکان داد.  یتأسف سر با

 نه. -

 . زنمیبعد از شام حتماً باهاش حرف م -

نگران  مسیج کرد.  م  ادیز  یقدر  شیصدا  ینگاهم  نشان  که    داد یبود 

 . دادیم ت یقدر به کالرا اهمچه 

 . امیرو گفت؛ منم بعد از شام م هیمامان قض -

شاممان شد  یسر خوردن  و مشغول  دادم  گاهمیتکان  حرف   ی.  با هم 

سکوت    زین  یو گاه  میگفتی و در مورد موضوعات مختلف سخن م  میزدیم

 و ما فرمانبردارش! شدیم ط یمح یفرمانروا

 *** 

 )کالرا( 

  خوردم،یه و آب را ملبانم قرار داد  یرا رو   وان یل  یطور که لبههمان"

ل  ی این یسنگ کردم.  احساس  پشت سرم  پا  وانیرا  به    نییرا  و  آوردم 
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داده    هیکه بغلم کرد، نگاه کردم. سرش را از پشت به سرم تک  یاشل

 بود. 

 گوشم شد.  ینغمه کرد، یکه دم گوشم زمزمه م شیصدا

 "عطر موهات رو استشمام کنم. ژن،یاکس یبه جا خوادیدلم م -

  ی خورد، دستانم را باز کردم و به سمت اشل  یچشمم به اشلکه    نیهم"

  ی زانو زد تا با من هم قد شود. وقت   نیزم  ی لبخندزنان رو  ی . اشلدمیدو

 . دمیدر آغوشش پر دم،یبه او رس

 .دیخند یاشل

 تر.آروم کمیکلر،  -

 ام گفتم:و با لحن بچگانه  ستادم یا مقابلش

 به من نگو کلر، اسم من کالراست. -

 : کرد و گفت   یاتک خنده یاشل

 . "من کلر دوست دارم یول -

  ر یو ذهنم را ز  آوردندیبه ذهنم هجوم م  یدر پ  یکه پ   یفکر خاطرات  از

  ی آمدم. با درد و بغض، گردنبند  رونیب  دادند،یبار فشارشان شکنجه م

 م. بود، در مشتم فشرد یاز اشل ادگاریرا که تنها 

گردنبند که درون    ریبرخورد زنج  یگذاشتم. حت  امیشانی پ   ی را رو  مشتم

ن بود  شده  گرم  لرزه  ز،یدستم  باد    ینتوانست  کند.  متوقف  را  تنم 
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که قلبم    ی باد چه بود زمان  ی لیاما س  زد؛ یم  ی لیس  میهاو به گونه  دیوزیم

 !شد؟یاحساساتم له م یها مشت  ریداشت ز

  ن ی چرا ا  کهنیا  یبا نگران  ایسر و پنجه نرم کنم،    امیبا دلتنگ  دانستمینم

 ... . ای شد،یتمام نم ییجدا

 زدم.  یپوزخند

را   یماه شده بود و من هنوز نتوانسته بودم آن خاطرات ل*ع*ن*ت*  دو

بروم؛ اما    یخواستم بدون آن خاطرات نزد اشل  شیبه خاطر آورم. ماه پ 

نم  که  د  دانستم یل*ع*ن*ت  به    ی رحالکجاست.  را  لرزانم  دست  که 

نتوانسته بودم    کهنیخود را سرزنش کردم بابت ا  دم،یکوبیم  امیشان یپ 

  نیبود که اکنون به ا  یمن  ل*ع*ن*ت*  ریآوردم. تقص  اد یخاطراتم را به  

  ادیاز به    یخودم بودم. حت  میهای. مسبب تمام دلتنگ می بود  حال افتاده

 زدم.  یعاجز بودم! پوزخند زیآوردن دو، سه خاطره ن

آورم، اگر خاطراتم را در همان   ادیخاطراتم را زودتر به   توانستمیم اگر

 ... . کردمیابتدا فراموش نم 

با آلوده    افتادندیکه مانند خوره به جانم م  یگرید  ادیز  یو اگرها   آه و 

 . دندیلعبیافکار، روحم را آرام آرام م نیکردن ذهنم به ا

ارتفاع    نیاز ا  زیداده بودم. همه چ  هینشسته و به در بالکن تک  نیزم  یرو

 ! بود یم یعال قدرنی! کاش حال من هم همشدیم  دهید  یعال یلیخ
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آوردم و به گردنبند درون دستم نگاه کردم. همان لحظه    نییرا پا  دستم

ابر  بار  یبغضم شکست و چشمانم چون  به  ا  دنیشروع    نیکردند. من 

ها  اما شب  کردم؛یبغض را تمام روز در خود نگه داشته و با آن مقابله م

م راه  از  ضع  دند؛یرسی که  شا  شدمیم  فیجداً  چشمانم    دیو  صبح  تا 

دستم را    توانستمینم  یکه حت  شدمیم  فیضع  یو من قدر  دندیباریم

 بلند کنم.  میهاپاک کردن اشک یبرا

  ، یاه شده بودم. از هر خسته خست  ییجدا  نیماه شده بود و من از ا  دو

 تر بودم. خسته

صدا  دستم تا  گذاشتم  دهانم  مقابل  حت   یرا  نشود.  بلند  هقم    یهق 

او   خواستمینم او در چه حال بود!  اکنون  که مطمئنم    ییتصور کنم که 

داشتم همان    نیقیکه    یی شده. او  ز یلبر  ی و دور  ییاز جدا  گریبودم د

 را نداشت.  یادوباره  ییقت جداطا  گریبود و د  ی کاف  شی دوازده سال برا

 را در شکمم جمع کردم.  میپاها

بود که    نیتحمل. از آن بدتر ا  رقابلیغ  یدرد داشت؛ درد  ی*ع*ن*ت*ل

 . یبگذار  انیدر م  ی با کس  ای   ،ینشان ده  ی درد را به کس  نیا  یتوانست ینم

تک   سرم در  به  ب  هیرا  شدت  با  و  او    هیگر  یشتریدادم  فقط  کردم. 

  کرد؟ یکه قلبم طلبش را مآرامم کند؛ اما کجا بود؟ کجا بود آن  توانستیم

کجا م  ایدن  یدر  م  ییهوا  میهاهیر  د؟یکشینفس  که   خواستندیرا 

 . دمیچیرا به دور بازوان سردم پ  میهااو در آن باشد. دست  یهانفس
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 لبم نشست.  یرو یتلخ لبخند

د  یدیام  یحت  گرید ام  دنشیبه  شمع  خاموش    دمینداشتم.  داشت 

  دینبود که به آن ام ی زیروشنش کنم، چون چ توانستم یو من نم شدیم

تر و تنهاتر از قبل  من دلتنگ  شد،یتر مکمرنگ  دمیببندم. هر چه نور ام

  یکس   چیه  ی نرفته بودم. حوصله   رون یهفته بود از اتاق ب  کی!  شدمیم

 را نداشتم.

 . خواست یفقط خودش را م دلم

را    ی سرد  ی بلند شدم و با ورود به اتاقم، بالکن و آن هوا  نیزم  ی رو  از

 به اطراف اتاقم انداختم.   یترک کردم. نگاه  کردند،یکه بدجور دلتنگم م

.  خواستمیرا نم  کسچیو ه  زیچ  چیجا و ه  چیه  یبدون اشل  خواستم؛ینم

لحظه آن چشمانش را که    ک یو    رندیرا از دستم بگ  زیهمه چ   شدیکاش م

 نگاهم هوسشان را کرده بود، نشانم دهند.

انداز گوشم شد. در قفل بود، لذا   نیدر طن   یرهیدستگ  دنیچرخ  یصدا

رو زدن  در  به  در  پشت  صدا   ی شخص  را    یآورد.  اتاق  سکوت  پدرم 

 شکست. 

 ؟ یداریب زم،یکالرا عز -

آن    یو. به سمت تختم رفتم و ردمیکش  یقیاند! نفس عمبرگشته  پس

نم دلم  نم  خواست ینشستم.  دلم  دهم.  کس  خواست یجواب  حرف    یبا 

  دانست، یرا در مورد گذشته م  زی با پدرم که همه چ  خواستمیبزنم. نم 
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چ بزنم.  م  ییزهایحرف  او  ا  توانستیم  دانست،یکه  بد    نیبه  حال 

سوگند خورده بود    ا یگو  کرد،یهم سکوت م  باز دهد؛ اما    ان یدخترش پا

 را بکشد! یسوگند خورده بود اشل ای! گودی نگو یزیچ یبه کس

 به در خورد.  یاتقه دوباره

 باهات حرف بزنم.  خوام یم  ؟یدر رو باز کن شهیکالرا، م -

 ادامه داد.   یترشد و سپس پدرم با لحن نگران  دهیلحظه سکوت شن   چند

 . یبهم گفت حالت بده. باهام حرف بزن بگو چرا ناخوش ت یمارگار -

دادم. با او حرف بزنم؟    رونیرا با حرص ب  امنهیحبس شده در س  نفس

بود. به او چه    یحرف زدن در مورد اشل  یگزینه برا   نیقطعاً پدرم بدتر

  دایپ  م یبرا  ،یبکش  یخواهیکه م  ی را، همان پسر   یاشل  میبگو  م؟یبگو

 کن چون دلتنگش هستم؟ 

 ! توانستمی! نم هآ

آرامم    توانستینم   یجز اشل  ی. کسم یبگو  یزیچ  ی به کس  توانستمینم

 قلبم باشد.  یهاو مرهم زخم میهاحرف یکند و شنونده

 توجهم را جلب کرد.   مسینگران ج  یبار صدا  نیبه در خورد و ا  یاتقه   باز

 باهات حرف بزنم. امی. بذار بشتی پ  امی کالرا؟ بذار من ب -

بگذارم با  کردینگرانش که داشت از من خواهش م ی صدا نیخاطر ا به

. چه گفته بودم؟!  خت یاز چشمانم ر  گریقطره اشک د  کیمن حرف بزند،  
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ب او  به  لبخند  بودم  نگران  آمدیم  ترشیگفته  به  اخم    ،یتا  و  بودن  بد 

م کاش  نم  میبگو  شدیکردن.  اما  بزند؛  بغتوانستمیلبخند  ا.    نیضم، 

ا  نیا  ام،یدلتنگ و  گلو  یخراب  نیاحساساتم  به  انداخته   میحالم،  چنگ 

نم مانع خروج    گذاشت یبودند و فشارشان  و  باشم  به حرف زدن  قادر 

 .شدندیم  میاز گلو ییصدا

کنم، اما اکنون    یحرف بزنم و خود را خال  مسیبا ج  یاندک  خواست یم  دلم

  یلی! خمیبگو  یزی چ  مسیبه ج  توانستمیشده بود که نم  رید  یقدر  گرید

  مس یبه ج  توانستمیوجود داشت که با وجود آنان، نم  ان یم  نیدر ا  زهایچ

 . میبگو یاز اشل

را پاک    میهاگونه  ی رو  ی خشک شده  ی ها. اشکدمیتخت دراز کش   یرو

 هم قرار دادم. یرا رو میهاکردم و پلک

ماندگار درون قلبم سر و کله بزنم و مبارزه  درد    نیبا ا  یی به تنها  د یبا  ایگو

 ! ستم یکنم؛ افسوس که من مبارزه کردن بلد ن

 :گفت یکه م دمیپدرم را شن   یصدا باز

 کالرا؟  -

به گوشم   اهایشد که قبل از فرو رفتنم به جهان رو  ییصدا  نیآخر  نیا  و

  امیاریهوش  گونهنیخوش بود. ا  دنیروزها دلم فقط به خواب  نی. ادیرس

 شدم،یکه رفته رفته از آن دلسرد م  ییایدن  نیو از ا  دادم یرا از دست م

م خوابگشتمیجدا  فقط  خاطرات  دن ی.  دست  از  را  بدجور    یذهنم  که 
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احساسات   نیمتوجه ا  شدیو موجب م  داد ینجات م  دادند،یم  امه شکنج

 نشوم.  امیل*ع*ن*ت*

 *** 

 )کالرکسون(

پ   یدست نشس  دمیکش  امیشانیبه  ع*ر*ق  روو  کردم.    یته  پاک  را  آن 

 گرم شود!   یلیهوا خ  شدیموجب م  نیسرمان بود و ا  ی آفتاب درست باال

که پشت سرمان    یرنگم را درآوردم و به دست محافظ  اه یبلند س  شنل

به کارانوس که داشت هم قدم با    ی سپردم. در آن هنگام، نگاه  آمد،یم

  دادم، یکه دستم را مطابق حرفم تکان م  یانداختم و درحال  آمد،یمن م

 گفتم:

  ی رو یفرستادن ن  یبرا   ایمانتول  نیپادشاه سرزم  ی تقاضا  ب یخودت ترت  -

  یی هانامه   نیرو بده. به مشاورانم هم سپردم ا  نشونیبه سرزم  یکمک

 کنن.  ست یرو که از طرف مردم اومده، راست و ر

 انداختم.  نییرا پشت کمرم در هم قفل کردم و سرم را پا میهادست 

 رو ندارم!  ارزششونیب یهاحوصله خوندن حرف -

 . دارهیسر پا نگه م نشیسرورم! یه پادشاه رو، مردم سرزم یول -

از    دادند یکه نشان م  اشیرا به سمتش چرخاندم و به چشمان جد  سرم

تکان    نیبه طرف  ینف  ی حرفش مطمئن بود، نگاه کردم. سرم را به معنا

 دادم. 
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 . دارهیپادشاه رو ترس سر پا نگه م هی. ست ین طورنینه، ا -

 .ستاد یهمراه من ا زی و او ن دمیو به سمتش چرخ  ستادمیا

چون ترس دشمنان مانع حمله   داره؛یپادشاه رو ترس سر پا نگه م  هی  -

اگه ازت بترسن،    جهیو ترس مردم، مانع شورش و تظاهرات! در نت  شهیم

 . یکن  رو حفظ ت یو پادشاه یسر پا بمون  یتونیم

مال  بالفاصله به  به داخل قصر    ایبعد از حرفم، چشمم  خورد که داشت 

  ای. بدون توجه به کارانوس، از کنارش رد شدم و به سمت مالرفت یم

 زدم:  شیرفتم، صدا ی طور که داشتم به سمتش مراه افتادم. همان

 ! ای مال ؛یه -

از دو      دم،یو به سمتم برگشت. نزد او که رس  ستاد یا  م، یصدا  دن یشن   با

 کرد.  میطرف دامنش گرفت و تعظ

 ! حضرتیاعل -

 . ستادیا صاف

کار   یکالرا چ کهن یا انیبه بعد من رو در جر نیاز ا خوامیازت م ا،یمال -

  ده،یفقط تو رو به اتاقش راه م  دمی . شن یطوره، بذارو حالش چه  کنهیم

 که بتونم باهاش حرف بزنم.  یکن  یکار یتون یاگه م خوامیم

مبهم  ایمال حس  کرد.  نگاهم  لحظه  که    ی چند  بود  نگاهش  درون 

تکان    ی دهم! دستانش را در هم قفل کرد و سر  صی تشخ  توانستمینم

 داد. 
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 حتماً سرورم.  -

 شد که او به داخل قصر رفت.  طورنیتکان دادم و ا یسر

 )کالرا( 

مال  یاصبحانه  به   یبودم. اصالً اشتها  رهیخ  گذاشته بود،  زیم  یرو  ایکه 

 . دمیکش ی گذاشتم و آه زی م یخوردنش را نداشتم. سرم را رو 

زمان متوقف شود. تحمل گذر زمان را نداشتم؛ تحمل گذر    شدیم  کاش

بود، نداشتم. هر چه   ی تکرار  میرا که هر روزش برا  ی پوچ  ی روزها  نیا

.  شدمیترش مدلتنگ  شد،یم  ترشی ب  ی دور  نیهر چه ا  گذشت،یزمان م

ب تا قلبم  ا  ترشی کاش زمان متوقف شود    م یهایفشار دلتنگ  ریز  نیاز 

 رنج نکشد.

 گذاشتم.  ام یشانی پ   یرا بلند کردم و دستم را رو سرم

ه  یخواسته  نیا تحقق    وقتچیمن  نبود  زندگابدیقرار  پادشاه    ؛ی. 

 ! داد یمردمش گوش نم  یهابود که به خواسته  یرحمیب

نگاه کردم.    سی ام، سرم را چرخاندم و به گرتشانه  یرو   ی زیچنشستن    با

رفته و اکنون آمده بود. کم کم نگرانش شده بودم؛    شیدو سه روز پ

 خوشحال شدم. یلیخ  دنشیاما حال با د

مانند    توانستم یو نوازشش کردم. کاش م دمیسرش کش  یرا رو   دستم

بال با  به هر کجا که خواستم پرواز کنم.   زم یم  یبه رو  شی بایز  یهااو 

را نوازش کنم؛    شیپرواز کرد. دستم را به سمتش دراز کردم تا پرها
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راه    مهی دستم در ن  د،یچیکه در سرم پ   یدیلحظه با سردرد شد  کیاما  

 را به هم فشردم.  میهاخشک شد. دستم را مشت کردم و دندان

ن  نیا م  گرید  ی اگهاندرد  احساس  بود؟!  سرم    کردمیچه  به  سنگ  با 

کردم. چشمانم    یفیخف  یسرم گذاشتم و ناله  ی را رو  می ها! دست زدندیم

 را باز و بسته کردم.

 زانوانم نشست و مرا نگاه کرد.  یرو سیگرت

  ی خوفناک  یکیبه او نبودم. تار  یدگیسردرد داشتم که قادر به رس  یقدر

بود   برقرار  از آن، تصاودرون ذهنم  به سمت   دمیدیم  یریو پس  که 

 .آوردندیذهنم هجوم م 

آ  ناگهان در  خودم  به  و  گرفتم  باال  را  خاطرات!    نهیسرم  دوختم.  چشم 

آوردنشان داشتم،    ادیدر به    یکه دو ماه بود سع  یامانده  یخاطرات باق

 قیحقا  ی! باألخره پرده داشت از روکردندیم  ییاکنون داشتند خودنما

 را بفهمم.  زیتا من بتوانم همه چ رفت یکنار م

لبم نشست. قلبم از    ی رو   یلبخند  کردم،یدرد ناله م   ی که از رو  یدرحال

  ن یا  ی ادآوریمن به    ی کرد. برا  دنیشروع به تند تند تپ  جانیشدت ه

ا با اتمام    زیهمه چآوردن    اد ی! پس از به  ییجدا  نیخاطرات برابر بود 

  ی دلتنگ  نیبود که ا  دهیوقت آن رس  ی عن یبروم.    یاشل  شی پ   توانستم یم

  ی دستم را رو نمش؟ یبب   توانستمی... باألخره میتمام شود؟ اشل  ی و دور

 قلبم گذاشتم. 
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 . ابدیکه مجازات قلبم خاتمه  دهیزمان آن رس دیشا

خوش  یدرحال شدت  از  آن    دم،یخندیم  یحالکه  و  بستم  را  چشمانم 

 شدم.  رایپذ یحالخاطرات سرنوشت ساز را با خوش

 )دوازده سال قبل( 

 ک(( ی)دانا

گر  یدرحال  یاشل خاطرات  دفترچه  دستش    یگوریکه  در  محکم  را 

قدم  فشرد،یم راه  ییهابا  رستند  قصد  به  را  اتاق    دنیروها  به 

ده  . از شدت خشم دستش را مشت کرگذاشت یکالرکسون، پشت سر م

به هم م  شی هاو دندان برا  ی . آن متوندییسایرا    شیکه خوانده بود، 

نم  رقابلیغ بودند.  آن  دانست یباور  با  ب چگونه  کنار  از طرف  دیایها    یو 

 را از کالرکسون نداشت.  یزیچ نیانتظار چن  گر،ید

چه   دانست یم مرد  اما  آن  است؛  خودخواه  و  متکبر  فطرت،  پست  قدر 

 کرده.  ییکارها نیباشد که چن  یکس کردیفکر نم گاهچیه

  نیبه نزد کالرکسون به ا  دنیگرفت تا هنگام رس  میو تصم   دیکش   یهوف

را از او بشنود. از    هیبا او حرف بزند و اصل قض  دیفکر نکند. با   زهایچ

  شیکه برا  یزی. چدیترسیاو حرف بزند، نم  مورد با  نیکه بخواهد در ا این

  ررا آشکا  قیو حقا  ارد یماجرا سر در ب  نیبود که از ا  نیداشت ا  ت یاهم

انجام دهد،   یکار  هشیبر عل  خواست یکه م  ی مهم نبود کس  شیسازد. برا

 از آن مرد بود.  تر یبه طبع قو  ی! اشلدیترسیبود. از او نم یچه کس
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پ   در به  اتاقش نشسته بود و داشت    شنهاد ی آن هنگام، کالرکسون در 

سرزم م   یبرا   وسیفیمانت  نیپادشاه  فکر  نم کرد یاتحاد    دانست ی. 

کند    تواندیم اعتماد  پادشاهش  حاش  ایبه  پر  مرد  پادشاهش    ی اهینه. 

نم  باز هم  اما  پ   توانست ینبود،  او اعتماد کند و  به    شنهاد یچشم بسته 

 مالقات با او را بدهد.  کی ب یترت دی. بادکن اتحاد را قبول 

از قصر    رون یب  اط یو چشمانش را به ح  دیرا نوش  اشیدنیاز نوش  یاندک

 نگاه کرد. شدند،یکه رد م یاز محافظان یا دوخت. به عده

صدا  چند بعد،  با    یناگهان  یلحظه  کرد.  جلب  را  توجهش  در  شدن  باز 

وارد اتاقش شده، به سمت    یناگهان  گونهنیا  یچه کس  کهنیا  یکنجکاو

 مواجه شد. یدر برگشت و با اشل

آن هم بدون زدن در،    یورود اشل  نیرا باال داد. از ا  شیابرو  یتا  کی

  ست؛ ینگریکه با اخم و نفرت کالرکسون را م  یشده بود؛ اما اشل  یعصبان 

 .دیچرخیم یگوریفکرش تنها حول محور خاطرات گر

 لبش گفت:  یرو  یشخندیقدم به جلو آمد و با ن  کی کالرکسون

 اول در بزن و بعد وارد شو. ،یباهام دار یاگه کار یاشل -

به   اشنه یکه س  یکالرکسون، درحال  یحرف مسخره  نی به ا  توجهیب  یاشل

 گفت: شد،یمدام جلو عقب م دنیخاطر زود زود نفس کش

 ! دونمیم -
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  ی شد. از روکالرکسون    باعث تعجب   ،یحرف اشل  نیو ا  نشیخشمگ  یصدا

 کرد. ی اخم یکنجکاو

 ؟ ی دونیرو م یچ -

 . دونم یبه تو مرو راجع یهمه چ -

که به آن اشاره   یخاطرات درون دستش را باال گرفت و درحال  دفترچه

 گفت: کرد،یم

 افتاد.  ن یوالس یگوریتو و پادشاه گر نیب یچه اتفاقات دونمیم -

از شن   تعجب  گر  دنیکالرکسون  افزا  ،یگورینام  مرتبه  .  افت ی  شیچند 

او درحالتمام خاطرات گذشته  یکه سع  یاش از ذهنش عبور کردند و 

به جام درون دستش وارد    یخود را خونسرد نشان دهد، فشار  کردیم

 کرد و لبخندزنان گفت:

مشاورش بودم.    یمدت  یبود که من برا  نیپادشاه سابق مرک  یگوریگر  -

 من و اون افتاده باشه؟ نیممکنه ب ییهاه اتفاق چ

  یرا باال داد و کنجکاو و سؤال   شی ابرو  ی تا   کیزدن حرف آخرش،    موقع

 زد و گفت:  یپوزخند یرا نگاه کرد. اشل یاشل

تو    دونمیها؟ م  ،یرو، رو کن   زیهمه چ  یا یچرا نم  ؟یفقط مشاورش بود  -

دفترچه خاطرات    نیا  یتو   دونمی. میشد  نیوالس  یگور یچرا مشاور گر

 نوشته! یچ
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که جامش را   یگام برداشت و درحال   یآرام آرام به سمت اشل  کالرکسون

گرفت و آن را    یدفترچه را از دست اشل  گذاشت،یکنارش م  زیم  یرو

 باز کرد. 

 دفترچه... .  نیا -

 نگاه کرد.  یرا باال برد و به اشل سرش

 ست؟ ین یگوریدفترچه خاطرات گر -

از زدن    یمنظور اشل  دانست یدفترچه آن دفترچه بود. م  نیا دانست یم

با دیبگو  ی زیچ  توانست یاما نم  ست؛ یها چحرف  نیا   کرد یوانمود م  دی. 

 . دانست ینم  یزیبود و چ دهینفهم یزیچ

 خود خودشه.  -

که خشم را همراه داشت، باعث ترس و    یمطمئن و مصمم اشل  یصدا

سرتاسر   اضطرابش  بود.  سردرگم  و  متعجب  شد.  کالرکسون  اضطراب 

 گفت ی م کهنیاز ا یمنظور اشل دانست یوجودش را در بر گرفته بود. نم 

را که در گذشته    یآن اتفاقات  یهمه  یعن ی!  ست یچ  دانست،ی را م  زیهمه چ

دفترچه اتفاقات گذشته را    نیا  قی از طر  یعنی  دانست؟یبودند، م  افتاده

 بود؟  دهیفهم

سه بار خوانده   ا یدفترچه را کالرکسون خودش دو    نیشت! ا امکان ندا  اما

بررس دقت  با  چ  یو  بود.  حقاراجع   یزیکرده  ا  قیبه  درون  روز    نیآن 

برا بود.  نشده  نوشته  کتابخانه    نیهم  ی دفترچه  در  را  آن  کالرکسون 
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در مورد    داشت   ی از آن استفاده کند. پس اشل  از،یگذاشت تا در صورت ن

 بود؟  دهیرا فهم یزیاو چه چ زد؟ی چه حرف م

در    ی دار  ؟ یدیرو فهم  ی! چشمیمن هنوز منظورت رو متوجه نم  ، یاشل  -

 ؟ یزنیحرف م یمورد چ

حرصش در    زد،یم  دنیمکه کالرکسون داشت خود را به نفهاز این  یاشل

رو به  اما  شده؛  متوجه  را  منظورش  بود  مطمئن  بود.  خودش    ی آمده 

 زد:  ادی! همزمان با تکان دادن دستش، فرآوردینم

  دونم یبده. من م  حیرو بهم توض  زیخودت رو نزن به اون راه. همه چ  -

 ! یچرا اون رو کشت  دونمی! م یرو تو کشت   نیوالس یگوریگر

شد.    ی جار  اشیشان ی از پ   ی حرف، ع*ر*ق سرد  نیا  دنیبا شن   کالرکسون

او اثبات شده    باشند. حال به   ختهی ر  شیسطل آب رو  کی  کردیاحساس م

اشل که  چ  یبود  گر  زیهمه  و  خودش  مورد  در  !  دانست یم  یگوریرا 

که دفترچه را در   یدر گذشته افتاده بود. درحال  یچه اتفاقات دانستیم

شد. نگاهش   ره یخ  یو ناباور اشل  نیچشمان خشمگ  به  فشرد،یدستش م

 . داندیرا م زیهمه چ  زدیم ادیفر

م  قلب  تند  تند  ترس  و  اضطراب  شدت  از  حال  دیتپیکالرکسون   .

جز    یاانکار کند. چاره  توانست ینشان دهد. نم  یچه واکنش  دانست ینم

 هم، نداشت.  افتادیچه داشت اتفاق مقبول کردن آن

 نگاه کرد. یاشل به ،یشده از تعجب و سردرگم گرد ی چشمان با
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 ؟ یدیرو فهم هانیا یطورتو، چه -

را  یگوریگر یهاحرفش، تمام آن نوشته نیکالرکسون با ا دیکه د یاشل

که   به  نبود  سخت  باورش  شد.  برابر  چند  خشمش  گرفته،  گردن 

  ی قاتل باشد؛ اما باز هم شوک بزرگ  کیو در واقع    یآدم  نیکالرکسون چن 

 او وارد شد. بود که به

 ، گفت:آن سمت دفترچه گرفت و با اشاره به را به دستش

 صفحه آخرش رو بخون.  -

که   یباز کرد. صفحه آخر  صفحه آخر دفترچه را  ی با کنجکاو  کالرکسون

مانده    یها خالسال  نیبود و در طول ا  یقسم بخورد قبالً خال  توانستیم

طور شده که وجود نداشت، اکنون چه  یانوشته  چیصفحه ه  نیبود. در ا

پدنوشته  نیا اشلشده  داری ها  د  یاند؟  سردرگم  دنیبا  و    ی تعجب 

 داد:  حیاو توض  یبرا  یایجد یها، با صداآن نوشته دن ید زکالرکسون ا

 کردم.  شونیبودن، با قدرتم مرئ یهاش نامرئنوشته -

خود    چرخاند. نگاهش رنگ بهت به  یسرش را به سمت اشل  کالرکسون

او چن   ؛یگوریگرفته بود. گر نامعلوم  یکار  نیپس   یکرده بود؟ پوزخند 

دفترچه را خوانده بود، اما    نی! آه! بارها ا؟یزد. استفاده از جوهر نامرئ

 کاشف به عمل آمد که بخش مهمش را نخوانده!

  ی رو خواهد شد، با صداروبه  ییزهایبا چه چ  کهنیترس و اضطراب از ا  با

 شروع به خواندن متون کرد:  یآرام
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رو    ز ینفر بخونه و همه چ  هی  کهن یا   دیبه ام  سم ینویها رو م نوشته  نیا"

هم از  نیهم یبرا  سم؛یبنو یو با جوهر مرئکنم  سکی ر تونمیبفهمه. نم

  خونه، یرو م  نی که داره ا  ی. هر ککنمیاستفاده م  ومیآدن  اهیگ  یعصاره

اون    ن؛بوده! کالرکسو  لریکالرکسون م  ن،یوالس  یبدونه که قاتل خانواده

از افراد قابل اعتمادمه و    یکیکه بهش اعتماد کردم و فکر کردم    یمرد

از  یباهاش مشورت کردم، اون ل*ع*ن*ت*  زیدر مورد همه چ ... پس 

  یجلب اعتمادم، من رو گرفت! خانوادم رو گرفت! زن و پسرهام رو جلو

 کرد.  یچشمم سالخ

سم    هی  رم؛یآروم آروم و با درد و رنج بم  کهنیا  ی! برارم یمیدارم م  منم

کرد. آه، اون تمام مدت داشت من    میداناتاقم زن  یبه خوردم داد و تو 

پس از مرگم به مردمم بگه که خانوادمون در    خوادی. م دادیم  ب یرو فر

  ون من قبل از مرگم ا  کهن یگفتن ا  قیاز طر  خوادیمردن. م  یماریاثر ب

جانش م  نمی رو  بشه.  پادشاه  بودم،  اون    خواد یکرده  اما  بشه؛  پادشاه 

 ! ست یپادشاه به حق ن

.  ره یم  یاهیهام سو چشم  کنمی. خون سرفه مشهیدتر م داره ب  وضعم 

ضربان قلبم    کنمی. حس مشهیو بدنم داره سست م  کنهیسرم درد م

 برام سخته؛ دنیکندتر شده. نفس کش

 قیحقا  د یآشکار بشه. با  دیمونده که با  زهایچ  ی لی! هنوز خسمی بنو  د یبا  اما

بنو   یباق رو  ام  سمیمونده  ا  هی  دوارمیو  بخونه.  نوشته  نینفر،  رو  ها 
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اسرار همراهم به گور برده    نیا  خوام یمتوجه بشه. نم  یکی  دوارمیام

 بشن!

باشه؛    کی... اون در نقش مشاور وارد قصرم شد تا بهم نزدکالرکسون

حمله اون  در  کنه.  جلب  رو  اعتمادم  بتونه  پ   یتا  سال  که   شیچند 

حمله  نیمشاور شدن،  کشته  دخترم  توسط  یاو  سرزم  که   نیپادشاه 

کاسه بود.    هی  یشد، کالرکسون اون موقع دستش با دشمن تو  سیالکرون

مشاور خودم،  نقشهیاطالعات  و  پادشاه    ینم  به  اون  رو  دخترم  قتل 

کنه و    فیکارها رو کرد تا بتونه حکومت رو ضع  نیداده بود. ا  سیالکرون

 در نقش مشاور وارد قصر بشه. 

پر    تونمیو نم  شن یم  حسیهام دارن ب. انگشت سمی بنو  تونمینم  گهید

اون مرد، قاتل    لر،یکه کالرکسون م  نی. فقط بدونرمیدستم بگ  یرو تو

به من    دنیبه قتل رس   ی من و خانوادم بود و تو دخترم نقش داشت. 

دروغ پادشاه    هی با    خواد یداد. اون م  ب ی**ا**ن**ت کرد و من رو فریخ**

منه که   یتر ناتن در اصل برادر کوچک  اون  ست؛یمشاور من ن  نبشه. او

 . "شناختمشینم

که قلبش از شدت ترس   یها، درحالپس از اتمام آن نوشته  کالرکسون

نگاه کرد. با گذشت هر    یبه اشل  د،یکوبیم  شانهیس  یتند تند به قفسه

. ل*ع*ن*ت! ل*ع*ن*ت  شدیبه خشمش اضافه م شی ب یاندک ایلحظه گو

 !یاشل! ل*ع*ن*ت به یگوریبه گر

 بود.  ده یرا فهم زیهمه چ یاشل حال
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.  گشتیم  طیشرا  نیاز ا  یخالص  یبرا   یدر ذهنش دنبال راه  کالرکسون

  گران ید  یرا فاش کند و برا  قیحقا  نیا  یاجازه دهد اشل  توانست ینم

اسرار   نیاتفاقات آن روز و ا  نیوالس  ی خانواده  کردیآشکار سازد. فکر م 

پس از    یکه حت  یگوریرا با خود به گور برده بودند؛ اما ل*ع*ن*ت به گر

 دردسر شده بود.   یهیهم ما شمرگ

ر  دفترچه چشمان  و  بست  اشلشده   زیرا  چشمان  در  را  دوخت.    یاش 

و مقتدر   یخود را خونسرد، قو  دیمضطرب و نگران بود؛ اما با   ده،یترس

م  نم دادینشان  ا  توانستی.  برابر  اشل  نیدر  ببازد.  بچه  تازه    ی پسر 

 ن یوجود داشتند که ا  یگرید  یزهایبود! چ  ده یاز ماجرا را فهم  یقسمت

 شکر داشت.   یجا نیدانست! باز ایپسر هنوز نم 

اجزا  با کاو  یاشل  یچهره  ینگاهش  بادیرا  حال  م  دی.  چه  او    کرد؟ ی با 

ا  توانست ینم بگو  نیبگذارد  همه  به  را  مردم  دیاسرار  نزد  او  اگر   .

د  ای  نیسرزم چ  گریپادشاهان  و  کند  وا  کالرکسون    د،یبگو  ی زیل*ب 

که   یا. بنابراین تنها راه معقوالنهدهدیحکومت و سلطنتش را از دست م

کالرکسون، با حفظ    ی برا  یانجام دهد، کشتن او بود. مرگ اشل  توانستیم

 اش برابر بود.  یحکومت و تداوم پادشاه

  یی او  توانست یپسر را بکشد؛ اما چطور؟ چطور م  نیا   دیطور شده با  هر

قدرت   که  شا  کسین یف  کیرا  بکشد؟  داشت،  را    دیرا  او  باشد  بهتر 

 کند و سرش را ببرد.  ریغافلگ



 
 

www.cafewriters.xyz Page 678 

لبش نشاند. حال وقتش بود ترس و اضطراب خود   ی رو  یشرور  لبخند

  د یپادشاه بود، نبا  کیرا کنار بگذارد و از قدرت خود استفاده کند. او  

 . داشت یترس برش م

لبخند شرور کالرکسون، چشمانش از تعجب گرد شدند.    دنیبا د  یاشل

مرد چقدر بد ذات و پست فطرت است،   نیاعماق وجودش قبول داشت ا

 دی. شاکرد یبود که با هر اعمال و گفتارش تعجب ماما دست خودش ن 

واکنش کالرکسون و لبخندش را نداشت. با تمام وجودش آن    نیانتظار ا

پذ  یگور یگر  یهانوشته باور کرده و  به هر   رفتهیرا  بود. قصد داشت 

ا  یمتیق نم  هات یواقع  نیشده  اما  برساند؛  همه  گوش  به    دانستیرا 

 دهد.  کار را انجام نیا دیچگونه با

 خشمش شد. شیخونسرد و مغرور کالرکسون باعث افزا یصدا

 ؟ یخب که چ -

 . یسر پادشاه و خانوادش آورد ییهمه قراره بفهمن چه بال -

خود را قدرتمندتر و   دیفاصله گرفت. با  یچند قدم از اشل  کالرکسون

پسر داشت.    نیکه از ا  یترس  رغمیعل  ینشان دهد، حت  یسَرتر از اشل

با    دانست یم بخواهد،  او  م  کیاگر  دستش  م  سوخت یحرکت  !  مردیو 

 گفت: یگری مغرورتر از هر زمان د کرد،یکه به خود اشاره م یدرحال

 پادشاه منم پسر جون. -
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برداشت و درحال  کی  یاشل جلو  به  تکان    یقدم  را در هوا  که دستش 

 زد:  اد یفر داد،یم

 ! یستیتو پادشاه بر حق ن -

 .دیخند کالرکسون

ن  یک  - حق  بر  پادشاه  من  ا  ستم؟یگفته  خون    ی تو   نیوالس  ادیلیمگه 

نرگ  همون  نیوالس  ادیل یا  ست؟یهام  من هم هست،  پدر  پدر  که  طور 

 بود.  یگوریگر

 به او اشاره کرد.  یاشل

. حکومت دست خاندان  یهست  نی والس  یگوریگر  یتو... تو برادر ناتن   -

دوتا پسر    یگوریموند. گر  یم  نیدست خاندان والس  دیبود؛ با  نیوالس

 حق تو نبود.  یها پادشاهداشت و با وجود اون عهدیبه عنوان ول

س  کالرکسون در  شده  حبس  کالفگ  اشنهینفس  با  و    رونیب  یرا  داد 

  رفت،یها مو به سمت پنجره  گذاشت یم  زیم  یکه دفترچه را رو  یدرحال

 گفت:

 حقم بود رو گرفتم.  که یزی. من فقط چیحاال هر چ -

. او داشت از  دی فهمیکالرکسون را نم   یهاحرف  ن یزد. ا  یپوزخند  یاشل

 حق او نبود.  ی که حقش بود؟ پادشاه یزیچ زد؟ی چه حرف م

که پشتش به او    ی به کالرکسون  یرا از هم باز کرد و سؤال   شیهادست 

 بود، چشم دوخت. 
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خانواده رو    هی  کهنیحقت بود؟ ا  یچ   یبگ  شه یکه حقت بود؟! م  ی زیچ  -

 ؟ یدروغ پادشاه بکن  هیو خودت رو با  یبکش

  دانست، یهنوز نم   یچشمانش را با خشم باز و بسته کرد. اشل  کالرکسون

گذشته  مورد  در  نم  یهنوز  با  دانست یکالرکسون  سر  کی!   ع، یحرکت 

بلند    یها برگشت و با گام  یکه شنلش در هوا بچرخد، به سمت اشل  یطور

گرفت و    یاش را به سمت اشل. انگشت اشارهبه سمتش رفت   عیو سر

نگ را  او  اخم  اشل  اهبا  سردرگم  یکرد.  م  یبا  را  انگشت    انینگاهش 

 چرخاند. نشیکالرکسون و آن نگاه خشمگ

پدر نداشتن   یدونیم  ؛یبدون پدر بزرگ شد  ت یتو کل زندگ  ،یاشل  -

پدرت با انتخاب خودش کنارت نباشه   کهنیا  یدونیم  ایآ یول ه؛یچه حس

 ه؟ یبدونه، چه حس ارزش یمادرت هم وجودت رو ب یو حت

درحال  یاندک  کالرکسون و  رفت  دندان  یعقب  هم   شیهاکه  به  را 

 تکان داد.  نیسرش را به طرف د،ییسایم

 . یبفهم ی تونینه، نم -

 ادامه داد:  یبلندتر یخودش اشاره کرد و با صدا  به

  ی رقانون یازدواج غ   یهستم؟ من پسر ناخواسته  یمن ک  ی دونیاصالً م  -

فروما الر  نیوالس  ادی لیا  هیو  پ   لریم   سایو  عمرم  تمام  که    شی هستم، 

. آره؛ من حقم رو گرفتم؛  دمیمادرم بزرگ شدم و پدرم رو فقط از دور د
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  ی که اون مرد ی گناه پدر و مادرم بشم و درحال یقربان خواستم یچون نم

 بکنه. یقصر پادشاه ی ه؛ تومن هم خونه و برادرم اکه ب

آور  دردناک و عذاب  شیبرا  زهایچ  نیا  یادآور یزد.    یپوزخند   کالرکسون

م هم  به  را  اعصابش  و  نگاه  ختندیریبودند  کرد.  مشت  را  دستانش   .

اش  خاطرات گذشته   نیاز دست ا  ،یبه اشل  اشیو عصبان   یانه یک  ن،یغمگ

 . رفتندیو داخل م  کردندیذهنش عبور م یبود که داشتند از دروازه

او فکر    یهابه حرف  کرد،یکه با بهت به کالرکسون نگاه م  یدرحال  یاشل

  د یکرده و شا  یعدالتیچون پدرش در حقش ظلم و ب  پنداشت یکرد. او م

  یزشت  یاکاره  نیاز دست مادرش هم دلخور بوده، حق داشته چن   یحت

اش  و خانواده  یگورینبود! او حق نداشت گر  طورن یرا انجام دهد؛ اما ا 

  نینبود که کالرکسون چن   شیهاهمسر و بچه   ،یگوریگر  ری. تقصدرا بکش

نبا  اشیدر کودک   یطیشرا   کیبه خاطر گناه پدر و مادرش،    د یداشت. 

 !کردیرا مجازات م گرید ی خانواده

حق سلطنت نداشت. فرزندان   چیه  گریکالرکسون نگاه کرد. اکنون د  به

فروما  ی رقانونیغ خانواده  هیو  نم   ستندین  یسلطنت  ی از    توانستند یو 

 پادشاه شوند. 

اندک  یصدا و  با خشم  توأم  که  کالرکسون  جانب  به  در    یحق  بود،  غم 

 : دیچیگوشش پ 

شده    یعدالتیمن حق داشتم اون کارها رو انجام بدم، چون در حقم ب  -

 بود. 
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  ل یو دال  هاه یتوج  نیا  توانست ی. نمدییرا به هم سا  شیهادندان  یاشل

  شیانداخت که موها  نییکالرکسون را تحمل کند. سرش را پا  یمسخره

مختندیر   اشیشان ی پ   یرو اشتباه  داشت  او  نبود،  او  با  حق  و    کردی. 

  ییروشنا  توانست ینم  گریاشتباه غرق شده که د  نیدر باتالق ا  قدرنیا

. کالرکسون خودش بد ذات، جاه طلب و مغرور  ندیسرش بب   یباال  او نور ر

اما اگر    داد؛ یبدش جلوه م  یاش را علت کارهاگذشته   نیبود و داشت ا

  ی ! صدابود یآدم جهان م  نیتربد ذات  د یاکنون با  یبه گذشته باشد، اشل

 توجه کالرکسون را جلب کرد.  ،یاشل

که پدرم    یمن  نم،ی پدر بودن رو حس کنم، اما بگو بب   یب   تونمیآره من م  -

اون سن کم با مرگش تنهام گذاشت،    یقبل از تولدم مرد و مادرم تو 

رفتن    ی جا برا   چی شدم، ه  ریکتک خوردم، تحق  ابون یخ  ی که هر روز تو   یمن 

من   دایپ  کردم،  التماس  غذا  خاطر  به  حت  ینکردم،  قصر    نیا  یتو  یکه 

! کل  کردم؟یکار م  یچ  دیبا  دم،یدرد کش امیلیو  ت هم به خاطر تو و یلعنت

 حق داشتم؟!  گفتم یو م کردمیرو خاکستر م ایدن

ادامه داده    یبلندتر  یحرفش سرش را بلند کرده و با صدا  یانتها  در

انتها  در  کالرکسون  ب   یپوزخند  ،یاشل  ی هاحرف  یبود.  با  و    ی الیخیزد 

 باال انداخت.  شانه 

 . یاما نکرد  ،یرو عوض کن  طت یمثل من شرا ی تونستیتو م -

 گفت:  یحق به جانب  یزد و با صدا  یپوزخند یاشل دفعهنیا

 من مثل تو قاتل نشدم.  -
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چشم دوخت. از معاشرت و   یکرد و به اشل  زیچشمانش را ر  کالرکسون

ا  گریحرف زدن د   دانست؛یم   یادی ز  یزها یپسر چ  نی خسته شده بود. 

  د،یفهمیم  یفاش شوند که اگر کس  استخویکه کالرکسون نم  ییزهایچ

و مشکوک    یکرد بدون جلب توجه اشل  ی. سعافت ییم  او خاتمه  ی پادشاه

نتواند   یعمل کند که اشل  عیقدر سرکردنش، دست به عمل شود و آن

م  یالعملعکس دهد.  غافلگ  خواستینشان  را  ز  ریاو  راه    رایکند؛  تنها 

 بود.  نی شکست دادنش ا

که دستانش را مطابق    ی به خود گرفت و درحال  ین یمتفکر و غمگ  یچهره

بود،    ستادهیکه مقابل در ا  یآرام آرام به سمت اشل  داد،یحرفش تکان م

 رفت. 

 ... . یگیتو درست م م یفرض کن  ایحق با تو باشه. ب دیشا -

از    ی. اشلستادی ا  یاش گذاشت و پشت سر اشلشانه   یرا رو   دستش

کالرکسون چرا پشت سرش    دیفهمیب شد. نمکار کالرکسون متعج  نیا

و    یکار  خواست یم  یعنی.  ستاده یا کرد  مشت  را  دستش  دهد؟  انجام 

ل*ب فرستاد. خواست به سمت کالرکسون بچرخد که    ریز  یل*ع*ن*ت*

اش  رو به خودش، به شانه  یاشل  شتن از برگ  یریجلوگ  ی کالرکسون برا

که نگاهش   ی. درحالستدیطور باوارد کرد تا به او بفهاند همان  یفشار

 کنار در بود، آرام و خونسرد گرفت:  زانی آو یرهایبه شمش

 که من... .  نهیموضوع ا ،یاشل  یول -
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  کیبرداشت. در    واری د  یرا آرام از رو  ریشمش  نیدست برد و اول  آرام

  یبه صدا   یشل. ا دیکش  رونیآن را از غالفش ب  ،یو ناگهان  عیحرکت سر

  نیاما ا  د؛یزده به سمت کالرکسون چرخوحشت   ر،یشدن شمش  دهیکش

 در قلبش شد. ریشمش زیت یکارش برابر با فرو رفتن لبه

  ی رو  ی کند، لبخند  ی را زخم  یکه توانست اشلاز این  یخوشحال  تینها  با

بهت  چشمان  به  و  نشاند  در    یاشل  ی زدهل*ب  کرد.  حرکت،   کینگاه 

اشل  ریشمش قلب  از  اشلدی کش  رونیب  یرا  رو  ی.  را  زخمش    یدستش 

 زخمش و کالرکسون رد و بدل کرد.  انیگذاشت و نگاهش را م

به زانو در آمد. دستانش، کف سرد   نیزم  یرو  ش،یپاها   یحس سست  با

را که از    یبود، خون  نییکه سرش پا  یو درحال  کردندیرا لمس م  نیزم

 . ست ینگریم  کرد،یم ینقاش و آن را دیچکیم نیزم یمحل زخمش رو

ناح  ی میعظ  درد پ  هیدر  بدنش  چپ  رو   دهیچیسمت  را  دستش    ی بود. 

با درد و فشار    شیهااش در هم جمع شد و پلکقلبش گذاشت. چهره

وضعش بد است.    داد یکه کرد، نشان م   ی اهم قرار گرفتند. ناله  یرو

نگاه زخمش  به  و  کرد  باز  را  خونر  یچشمانش   یدیشد  یزیانداخت. 

باال  یاهیداشت. سا باال   یکه  را  باعث شد سرش  سرش احساس کرد، 

درون چشمانش ترس    یرحمیو به کالرکسون نگاه کند. تکبر و ب  ردیبگ

 انداز شد. نیاطراف طن  طیخونسردش در مح یبود. صدا  زیبر انگ

 .یخوندیاون دفترچه رو م دیبان وقتچیه -
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نفس  رفتندیم  ی اهیس  چشمانش س  شیهاو  از  درد  خارج   اشنهیبا 

قدر  کرده بود، آن  جادیا  شیهاچه یدر ماه  یدی. زخمش درد شدشدیم

و با هر    دیکشیدستش را تکان دهد! تند تند نفس م  توانستیکه نم

  نیی. سرش را پاگرفت ی دردش شدت م  اش،نهیبار جلو عقب شدن س

سرد ع*ر*ق  پ   یانداخت.  دستانش    شدیم  یجار  اشیشان یاز  و 

 زده به دستان لرزانش چشم دوخت. . بهت دندیلرزیم

 چه بود؟!   کرد،یکه حس م یو سرد  یاهیس نیا

  یهااختهیمرگ را با تمام    توانستی. مشدندیداشتند سست م  زانوانش

چه  و  کند  براتنش حس  ب  رقابلی غ  شیقدر  اباور    یکار  ندیبب   کهنی ود 

  ه ی کرد دستش را باال ببرد و از قدرتش عل  یانجام دهد. سع  تواندینم

اجازه او  به  دردش  اما  کند؛  استفاده  نم  ی کالرکسون  .  دادیتمرکز 

 بودند. ختهیافکارش به هم ر

 .دی چیدرون ذهنش پ  ییلحظه صدا همان

 . ی کن وقت تلف کن  ی! سعیاشل -

 مشت کرد و در ذهنش گفت:  نیزم ی را شناخت. دستانش را رو صدا

 ؟ ی! به خاطر چکسین یف -

تا زخمت    ی کن وقت تلف کن   ی دارم. سع  ینره من قدرت شفابخش  ادت ی  -

 رو درمان کنم. 
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سخت بود. سرش را بلند کرد و    شینگفت. حرف زدن برا  یزیچ  یاشل

شت بود که شک دا  فیضع  یقدر  شیبه کالرکسون چشم دوخت. صدا

 باشد. دهیبه گوش کالرکسون رس

...  ری. دی رو پنهان کن   قت ی... حققیحق  یتونی... نمیبا کشتن من... نم  -

اگه من هم نباشم، ب...    ی. حتفهمنی... میرو م  زییا زود، همه... همه چ

 رو... آشکار خ... خواهد کرد.  زیهمه چ گهید یبه هر حال ک... کس

اش  شده  زیکه چشمان ر  ی زد. درحالزانو    نیزم  ی مقابلش رو  کالرکسون

 گفت:  کرد،یاو را نگاه م رحمشیدوخته و با نگاه ب  یاشل یرا به چهره

 . کنمیرو حفظ م   میپادشاه  یول  کشم؛یاگه الزم باشه، تک تکشون رو م  -

 . یپس... پست فطرت یلیخ... خ -

  یرو   یکرد. اخم پررنگ  زیحرف، چشمانش را ر  نیا  دنیبا شن   کالرکسون

ا  ی اشل  دیشد  یزی. به خونرکردندیم  یی ابروانش خودنما   نینگاه کرد. 

 نیمرگ ا  یتماشا  ی آماده  صبرانهی. بآوردیدوام نم  ن یاز ا  ترشیزخم ب

 بلند شد. نیزم ی و از رو دیکش یقی پسر بود. نفس عم

ما  ریشمش آن  به  اشل  عیآغشته  مقابل  را،  دستش  درون    ی رو  یقرمز 

را به گوش    یبلند  یصدا  ن،یبرخوردش با زم  یانداخت که صدا  نیزم

 رساند.

خونر  ینگاه  یاشل همچنان  انداخت.  زخمش  زانوانش  کردیم   یز یبه   .

  ی افتاد و دستش را رو  نیتوان تحمل وزنش را نداشتند. در آغوش زم
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ب گذاشت.  ا  شیزخمش  ف  تحمل  توانست ینم  نیاز  گفت    کسین یکند. 

م درمان  را  ب  کند؛ یجراحتش  دردش  رفته  رفته  چرا  پس    تر شی اما 

 شد؟ یچرا درمان نم شد؟یم

 کالرکسون باعث اخمش شد.  یصدا

 به خدا سالم برسون! -

االن    نی. اگر همدییرا به هم سا  شی هارا با درد بست و دندان  چشمانش

کرد و آن آه پر    ی ه. آاوردیدوام ب  تواندینم  گریزخمش خوب نشود؛ د

س با  برابر شد  دن  یایاهیدرد؛  با    شیای که  برابر شد  گرفت!  بر  در  را 

 !نیدستان سرد زم ی ماندن تنش رو حرکت یب

  ند یماند. کالرکسون خم شد تا بب   حرکت یبسته شدند و ب  یاشل  چشمان

گذاشت. بدنش   یدست اشل  یدستش را رو  ر؟یخ  ای مرده است    ایکه آ

که    شدیجلو و عقب نم  اش نهیمرده. س  ک یسرد  سرد بود؛ درست مانند  

 را نشان دهد، اما... .  دنشینفس کش

.  دیتپیگذاشت. نبضش هنوز داشت م  ینبض اشل  یانگشتش را رو   دو

را با خشم    اشنهی! نفس حبس شده در سمرد؟ی! چرا نمیل*ع*ن*ت*

شمش  رونیب سمت  به  و  دراز  ر یداد  اشل   دست  تا    رد یبم  دیبا  یکرد. 

زندگ  یه یسا از  شمش  اشیخطر  شود.  صاف    ریحذف  و  برداشت  را 

تا خواست گردنش را ببرستادیا از رو  یبدن اشل  دید  د،.    ی ناخودآگاه 

  شیرو  یاتفاقات جلو  یقدم عقب رفت و با سردرگم  کیبلند شد.    نیزم
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نگر اشلست یرا  چشمان  داشت    ی .  بدنش  اما  بودند؛  بسته  هنوز 

 بود!  نییسرش هم پا ی. حتشدیو سر پا م کردیناخودآگاه حرکت م 

  ی اراد  ریغ  یرنگ بهت به خود گرفتند. مطمئن بود حرکات اشل  چشمانش

بود که    یاشل  یبود! قدرت ل*ع*ن*ت*  یل*ع*ن*ت*  کسین ی بودند. آن ف

م نگه  پا  سر  را  نم  داشت یاو  ا  گذاشت یو  .  ردیبم  یحترا  نیبه 

وارد کرد.    ریشمش  یبه دسته   یرا به هم فشرد و فشار  شیهادندان

م اش  ر یشمش  ان ینگاهش  حتدیچرخ  یلو  هم    کس ینیف  ک ی  ی. 

 کند.  میرا ترم یشخص یسر قطع شده توانست ینم

 را بلند کرد.  ریشمش

 سرش را قطع کند. دیبا

 ی ببرد، ناگهان کل بدن اشل  یرا به طرف اشل  ریکه خواست شمش  نیهم

قدم به عقب   کی ور شد. چشمان کالرکسون از ترس گرد شدند و شعله 

لرز به  شروع  دستانش  م  دنی برداشت.  چون   گرید  دانست یکردند، 

  توانستیها نمشعله   نیممکن است! با وجود ا  ریغ  یضربه زدن به اشل 

آ  کشینزد او  به  و  پررنگ  یب یسشود  اخم  کند.  انش  ابرو  یرو  یوارد 

 مبارزه باشد.  نیآخر ا دینبا نیحال، ا نینشست. با ا

اقدام  طورهمان و  چاره  راه  دنبال  ذهنش  در    دید  گشت،یم  ی که 

  شیهاکرد. دست   میمتوقف شد و زخمش شروع به ترم  یاشل  یزیرخون

. فتدیاتفاق ب  دی نبا  نینه! نه! ا  خورد؟یرا مشت کرد. داشت شکست م

 هر طور شده او را بکشد.  دیبا
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بسته شد و او سرش را باال گرفت. اکنون که زخمش   یزخم اشل  شکاف

خودش    اریداشت و کنترل بدنش باز در اخت  ی درمان شده بود، حال بهتر

م کرد.  را مشت  گرفت. دست چپش  را حس    توانست یقرار  اطرافش 

ا از  ر  شیهارا به دست آورده بود. آرام آرام پلک  اش یاریکند؛ هوش

با د  نیخشمگ  یهم گشود و به چهره   ی چشمان اشل  دن یکالرکسون که 

 . ست یزده شد، نگروحشت 

از    یچشمان اشل  دیدیها مسال   نیبار در طول ا  نیاول   یبرا  کالرکسون

آب  اهیس داده  ر ییتغ  یبه  اشلرنگ  قدرت  بود  شده  شاهد  بارها   ی اند. 

مچه  ند  توانست یقدر  حال  به  تا  اما  باشد،  وقت   هدیخطرناک    ی بود 

 . کندیم  دایپ  یقدرتش چه حال دهندیرنگ م رییچشمانش تغ

 دستش را آرام آرام باال برد و به سمت کالرکسون گرفت.  یاشل

پادشاه کالرکسون.    ،ینگه دار  یو رازت رو مخف  یمن رو بکش  ینتونست  -

سا  قت یحق م  یهیمانند  انسان  هم  مونهیخود  شا  شهیکه    د یدنبالشه! 

 . ی ازش فرار کن  یتونینم گرده؛یروزها باز برم ینشه، ول دهیها دشب 

را جلب   شانیباز شدن در، توجه هر دو یحرف، ناگهان صدا نیپس ا در

.  شودیوارد م  یچه کس نندیکرد. سرشان را به سمت در چرخاندند تا بب 

رنگ تا ساق    یکه کت بلند طوس  امی لیشد و قامت بلند وباز    ی در به آرام

طور که همان  امیل یشد. و  انیرا به تن داشت، در چارچوب در نما  شیاپ 

  ی را مقابل شکمش در هم قفل کرده بود، به داخل آمد و درحال  انشدست

 گفت:  ی با خونسرد کرد،یرا نگاه م نیکه زم
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 . نییپا اریدستت رو ب ،یاشل -

  امی لیجا بودن او متعجب شده بودند. واز این یکالرکسون و هم اشل هم

ا  کرد؟یجا چه ماین از   کیراز کالرکسون شر  نی نکند او هم در  بود و 

را تصرف    یبود که ذهن اشل  یاشهیتنها اند  ن یخبر دارد؟! ا  زیهمه چ

خبر ندارد.    زیچ  چیاز ه  امیلیکه و  دانستیکرده بود؛ اما کالرکسون م

  ی وارد اتاق شده تا جلو  زیاز همه چ  خبریب  ی عن ی  کرد؟یچه م  جانیاپس  

 ! رد؟یرا بگ یریدرگ نیا

  ادینگاه کرد. نگاهش فر  ام،یلیمرموز و  شهیبه نگاه مثل هم  کالرکسون

و هم کالرکسون از درک   یکاسه است، اما هم اشل  مین   ریز  یاکاسه   زدیم

  ی زد و سرش را بلند کرد. به اشل   ی لبخند  ام یلیموضوع عاجز بودند. و  نیا

آب چشمان  دوخت.  برا  یچشم  با  آوررتیح  شی او  چند  هر   د یبودند، 

و او را شکست    ر یرا غافلگ  یتا بتواند اشل  کردیخود را حفظ م  یردسخون

 دهد.

تازه وارد اتاق کالرکسون شد. او با آن شتاب    یافتاد که اشل  ی زمان  ادی  به

وقت شب به    نی ه در دستش داشت و ادفترچ  کیکه    ی و درحال  و عجله

م کالرکسون  اتاق  و  رفت،یسمت  چشم  از  نداشت  پنهان    امیلیامکان 

بود تا بتواند    یکاف   ستادن یگوش افال  ک یبماند و جلب توجه نکند. تنها  

کوتاهش را گرفت، تا بتواند به   یماجرا را بفهمد و تنها، چند لحظه  یهمه

 بازگردد.  جانیبه ا  ازش،یمورد ن  یله یاتاقش برود و پس از برداشتن وس
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افکارش   یزده و سردرگم کالرکسون که حتدر برابر چشمان بهت  امیلیو

مضطرب شده   ام، یلیبودن و  جان یبودند و از ا   ختهیهم به کل به هم ر

 بود، چند قدم به جلو رفت. 

 تا خودم مجبور به متوقفت نباشم.  نییپا اریت رو بدست ،یاشل -

 ! ؟یمن رو متوقف کن  یتونیم یکنیفکر م -

. با  زدیم  ادیرا فر  اشیرکیرا باال داد. نگاهش ز  شیابرو   ی تا  کی  امیلیو

 را داد:  یپاسخ اشل  ،یلحن حق به جانب 

من کورکورانه خواستم قدرت تو رو فعال کنم؟ اون    یکنیو تو فکر م  -

  ن یفکر ا  یکن یخطرناکه؟! فکر م  قدرنیقدرتت ا  دونستمیکه م  یمانهم ز

 رو نکردم؟  ی بش مونهیرو که تو بر عل ییروزها

 ی حت  دیمرد شا  نیا  یرکینگاه کرد. ز  امیلیبه و  یبا تعجب و نگران  یاشل

  د،یترسیاز او نم  کهنیتر باشد. با اخطرناک  زیاز قدرت خود ن  توانست یم

که    ی. کالرکسون درحالردیاو را دست کم بگ  ی هاییتوانا  توانستیاما نم

 : دیدستانش را مشت کرده بود، پرس

 ه؟ یمنظورت چ ام،یلیو -

  یبه پادشاهش انداخت و در برابر لحن سردرگم او، لبخند  ینگاه  امیلیو

 چرخاند و ادامه داد:  یزد. سپس باز سرش را به سمت اشل
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روز  - همون  ش  ی از  فعال  قدرتت  ضعفت  که  نقطه  دنبال  داشتم  د، 

که هر    ی دونیخب... م  ی بود؛ ول  ممکنریغ  کم یکردنش    دا ی. پ گشتمیم

 . ستین نقصیب  زیچ چیداره و ه ینقطه ضعف  هی یزیچ

باز کرد و اشلبه هم قفل شده  دستان   دیتوانست سنگ سف  ی اش را 

سف  ی شکل  یضیب سنگ  کند.  مشاهده  دستش  در  ماه    یدیرا  چون  که 

سنگ را به    امیل یداشت. و  ی اکننده  رهیخ  یی بایز  اشیو شفاف  ماندیم

 گرفت.  یسمت اشل

 !اره یرو از پا درب کسین یف هی تونهیکه م وس یسنگ س ل ن  -

به آن سنگ نگاه کرد. چشمانش    یآورد و با ناباور   نییدستش را پا  یاشل

  ی هاحرف   نیا  دانست یداشتند. نم  یفیگرد شده و دستانش لرزش خف

دستش را مشت    کیو حقه بودند.    لهیکه ح  ا یداشتند    قتیحق  امیلیو

نم  ا  توانست یکرد.  را    شیهاحرف  کهنیبا فرض  گاردش  بودند،  دروغ 

گاه  اشد چه؟! آنب  ت ی اما اگر واقع  رد؛یرا دست کم بگ  انآورد و آن  نییپا

 چه کند؟ خواست یم

به نظر م  ینگاه انداخت.  ا  دیرسیبه کالرکسون  از  ب  نیاو    خبر یسنگ 

 بوده است. 

حرف   کالرکسون م  امیلیو  یهابه  که  چند  هر  داشت،  او    دانست یشک 

سنگ واقعاً نقطه   نیقابل اعتماد است؛ اما دست خودش نبود. اما اگر ا

 او را شکست دهد.  توانست یگاه مباشد، آن یضعف اشل
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سع  یاشل و  داد  قورت  را  دهانش  آب  ترس  با    یبا  ذهنش  در  کرد 

 حرف بزند. کسین یف

 گه؟یراست م -

 .دیچیدر سرش پ کسین ی ف یجد یصدا

 بودم.  دهیها ندسنگ نیهم از ا دونهی یپنجاه سال بود که حت -

 گه؟یراست م گمیدارم م -

تا خشمش اوج    ی. اخم رو امدین  ییلحظه صدا  چند ابروانش نشست و 

 . دیرا شن  کسی ن یف  یگرفت، صدا

 . یپسر، بهتره تا سنگ رو به کار ننداخته فرار کن  -

  د یبا  یعنیانداخت.    ن ییداد و سرش را پا  رون ینفسش را با خشم ب  یاشل

م کارکرد؟یفرار  نم  ی!  نم  خواست؟یکه  ز  خواست یاو  کند،   رایفرار 

با تدوام دروغ  یفرارش مساو به د  یها بود  پنهان    گرانیکالرکسون  و 

حق مقت یماندن  او  ا  خواست ی.  از  بردارد.    یله یح  نیپرده  کالرکسون 

 بود، گفت:  دهیافکارش را شن  ا یگوکه  کسین یف

  ی تونیبه حرفم گوش کن. در حال حاضر با وجود اون سنگ، نم  ،یاشل  -

بد خی شکستشون  سنگ  اون  نم  هیقو  یلی.  من  اون  وجود  با    تونم یو 

م بدم.  بهت  رو  ترم  ی دونیقدرتم  ن  میکه  دادن  شفا   قدرت   ازمندیو 

از قدرتم رو استفاده    یلیزخمت خ  میهم به خاطر ترم  جانیتا هم  ه؛یادیز

 کردم.
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  شیبرا کسین ی. قبول کردن حرف فدییرا به هم سا شیاهدندان یاشل

به حکومت کالرکسون    توانستیکه م  ی موقع  نیسخت بود، آن هم در چن 

حت و  دهد  زمان  لیدل  ی خاتمه  افکارش  داشت!  هم  مدرک  با    یو  که 

 درون قلبش بودند. یبه ناراحت ختهیحرف زد، آم کسین یف

 کنه. دای دروغ قراره ادامه پ نیآخه... ا یول -

 انداز شد. نیدر سرش طن  کسین ی خشمگین ف یصدا

  ر یرهبر تصور کن و من رو به عنوان ز  هی! خودت رو به عنوان  یاشل  -

. زنده کنهیبه بقا فکر م  شهیرهبر در هنگام خطر مرگ، هم  هیدستت.  

 پسر!  هیروزی تر از پ موندن مهم

او  و به  م  ییل*ع*ن*ت  راست  م.  گفت یکه  چن   گفت یراست  در    نیو 

.  کردیخطر را دفع م  دیخطر را به جان بخرد. با  توانست ینم  یاشل  ،یموقع

فرار    خواست ی! اگر اکنون مریبرگشت ناپذ  ی اما نه رفتن   رفت؛ یم  دیبا

گاه کالرکسون را مجبور به خاطر بود که باز برگردد و آن  نیکند، فقط به ا

راه را انتخاب کند تا بعداً بتواند با    نیترعاقالنه  دیبکند. اکنون با  فرار

بود، اما    یگرید  زیقلبش چ  یخواسته   کهنیبرگردد. با ا  یترشیقدرت ب

  د یسخت باشد، با  شیقدر هم برا. هر چهکردیبه عقلش گوش م  دیبا

  اگهان، ه زنده ماندن فکر کند. دستانش را رو به جلو دراز کرد و ناکنون ب

و کالرکسون    امیلیکه از دستانش خارج شدند، باعث شدند و ییهاشعله 

به کنار بکشند و اشل برا  گونهنیا  یجهت نجات خود،  را  باز    ی راه  خود 

خورد    ز یم  یبه گوشه   شیکرد. کالرکسون به خاطر ناگهان عقب رفتن، پا
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 ته گذاش  وارید ی دستش را رو   کی که    یدرحال امیلیافتاد. و  نیزم  ی و رو 

به کار انداختنش    یالزم برا   یبود، سنگ را باال گرفت و خواست وردها

بدنش را خاموش کرد و با سرعت    یهاشعله   یرا به ل*ب آورد که اشل

 .دیاز اتاق دو رونیبه ب

فرار    دیبلند شد. او نبا  نیزم  یاز فرار او، از رو  نیخشمگ  کالرکسون،

فاش شود و سلطنتش    ی روز  کیرازش    کهنیکند، اگر فرار کند خطر ا

مدام با    توانست یکند. نم  دیاو را تهد  شهیبه اتمام برسد، قرار بود هم

حق  نیا از فاش شدن  و ترس  نم  یزندگ  قت یاضطراب    توانستیکند. 

 . ردیبم دی با ی. اشلفتدیب اشیزندگ یترس به رو یه یبگذارد سا

 نگاه کرد.  امیلیو به

 فرار کنه.  میبذار دیدنبالش، نبا  میزود باش بر -

 هر دو با عجله از اتاق خارج شدند. و

آه که چه دیدویبا تمام سرعتش م  یاشل ا.    ها دنیدو  نیقدر از دست 

از    کرد یم  یبار چندم بود که سع  نیا  دانستینم  یخسته شده بود! حت

 شد؟ یتمام نم هادنیدو نیفرار کند! چرا ا امیلیدست کالرکسون و و

سالن  هاپله رس  ی هاو  به قصد  را  طبقه  دنیقصر  پشت سر    یبه  اول 

پ گذاشت یم از  ع*ر*ق  شدت شدیم  یجار  اشیشان ی.  قلبش  ضربان   .

از    یانداخت. خبر  ی. به پشت سرش نگاهزدیگرفته بود و نفس نفس م

رفت    نییسوم پا  یطبقه  یهانبود. دوان دوان از پله  ام یلیکالرکسون و و
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از پشت    یها، دستپله  نییاما همان لحظه در پا  د،یدوم رس  ی و به طبقه

باز داشت. با وحشت برگشت    دنیدور مچ دستش حلقه زد و او را از دو 

 و با مارک مواجه شد. مارک دستش را ول کرد و لبخندزنان گفت: 

 ؟ ییدویتند تند م قدرنیآروم باش پسر! چرا ا -

  تی تا وضع  کردیکه مدام به پشت سرش نگاه م   ینفس زنان درحال  نفس

 را چک کند، گفت:

 من رو بکشن. خوانیم امیلیبرم. پادشاه و و دیمارک با -

نگاه   یحرف گرد شدند و با تعجب به اشل  نیا  دنیمارک از شن   چشمان

حرف را باور   نی ا  توانست یاو را بکشند؟! اما چرا؟ نم  خواستندیکرد. م

 او را بکشند؟ مگر چه شده بود؟!  دیکند. آخر چرا با

. کالرکسون  دندیها سر رسپله  یبه ابتدا  امیلیلحظه کالرکسون و و  همان

  ی ابودند، آه آسوده  ستاده یها اپله  نییکه در پا  یلمارک و اش  دنیبا د

شادیکش م  دی.  بگ  توانستیهنوز  را  نخورده    ردیاو  شکست  هنوز  و 

 به مارک دستور داد:   ادزنانیعجله کنند. فر دیباشند؛ اما با

 ! کشمت ینذار فرار کنه، وگرنه م رش،یمارک! بگ -

کالرکسون، سرشان را به سمت صدا چرخاندند.   یصدا  دن یدو با شن   هر

د  یاشل گو  دن یاز  دو  آب    ا یآن  ر  ی رو  خیسطل  باشند!    ختهیسرش 

را ادامه بدهد که دو دست   دنشی دستانش را مشت کرد و خواست دو

پ بازوانش  به   دندیچیمحکم دور  و  را چرخاند  او شدند. سرش  مانع  و 
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  یزیچ  نیانتظار چن   رایز  بود. متعجب شد،  رفتهمارک نگاه کرد که او را گ

که در قصر توانسته بود ارتباط    ییرا از مارک، او  نیرا نداشت. انتظار ا

م  یخوب نفس  نفس  نداشت.  کند،  برقرار  او  گو  زدیبا  قلبش    ا یو 

 بدنش را ترک کند. خواهشانه به مارک گفت: خواست یم

 مارک، بذار برم. -

 که نیباز هم جرعت ا  کارش ناراحت باشد،  نیقدر هم بابت اهر چه   مارک

اشل پادشاه  چشمان  سرپ   یمقابل  او  دستور  از  و  کند  ول  کند،    یچیرا 

ا جرعت  جد  دی تهد  کهنینداشت.  را  پادشاه  نداشت.   ردینگ  یمرگ 

بود که به خاطر حفظ جان خود،    یو خودخواه  یبدجنس  تینها  دانست یم

دار  یاشل نگه  نم  یول  د؛را  که  ناد  توانست یآه  را  پادشاه    دهیدستور 

 . دادیسال بود که دستورات کالرکسون را انجام م ست ی. اکنون بردیبگ

 .دیچیپ   یدر گوش اشل زَشیتأسف آم یصدا

 اما دستور دستوره.  ؛ یاشل دیببخش -

قصر    ادیز  یهاو کالرکسون که داشتند از پله  امیلیپاچه؟ به ودست   یاشل

 به مارک گفت: نگاه کرد و با عجله آمدند،یم نییپا

 !کشنیها من رو ماگه فرار نکنم اون گمیم -

 . یول کنم بر تونمینم کنه،یپادشاه داره ما رو نگاه م ،یاشل -
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به    خواستیکه دلش م  دادینشان م  شی درون صدا  ی و ناراحت  یناچار

نم   یاشل اما  کند،  اشلتوانست یکمک  مهمان  ی.  تقال  که    کرد یطور 

 گفت:  ت یمارک نجات دهد، با عصبان  یهابازوانش را از حصار دست 

 مارک، ولم کن.  -

چ  کهنیا  قبل بتواند  سد  ی صدا  د،ی بگو  ی زیمارک    ان یم  ی کالرکسون 

 شان ساخت.مکالمه

 مارک، ولش نکن. -

 دنشان یده پله به رس  کیبه کالرکسون انداخت. نزد  ینگاه  م ین  یاشل

 !کردیعجله م دیمانده بود! با

 گفت: یرو به اشل مارک

 . کشنیمن رو م  ،یاگه بذارم بر -

کالرکسون    یجایب  دیتهد  نیو ترس مارک، ا  تنها دغدغه  دیکه د  یاشل

سرش را به    یبتواند فرار کند و خود را نجات دهد، کم   کهنیا یبود، برا 

 گفت:  ی آرام یسمت مارک خم کرد و با صدا 

ازت محافظت    تونمی. تو هم با من فرار کن. مارک م ایخب تو هم با من ب  -

 . نیاز قصر برم هم دی. فقط بادمیکنم، بهت قول م

و    یاشل  انینگاهش را م  دیاو تعجب کرد. با ترد  شنهادیپ   نیاز ا  مارک

گو چرخاند.  م  ایکالرکسون  اما   یکی  خواست یدلش  کند؛  انتخاب  را 
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  دا یاو نجات پ   واست خیرا دوست داشت و م  یکدام را! اشل  دانست ینم

 درست باشد.  توانست یفرار کردن با او تا چه حد م  دانست یکند، اما نم 

و هل    دیو او را کش   د یچیپ   ی اشل  یلحظه دست کالرکسون دور بازو   همان

اشل رو  یداد.  زم  یمرمرها  یمحکم  سرد  و  برخورد    نیسفت  و  افتاد 

اش در هم رفت  در کمرش شد. چهره  یدرد  جادیموجب ا  ن،یکمرش با زم

  دیو کالرکسون چرخاند. با  ام یلیاش را به سمت وشده  زیو او چشمان ر

زانوانش نشست و خواست بلند شود؛    یفرار کند. رو  ،یبدون وقت تلف

قدم به جلو  کیگرفت و اقدام خود را انجام داد.   یشی از او پ  امیلیاما و

 ب زمزمه کرد: ل* ریز ،یآمد و با گرفتن سنگ سمت اشل

 . یالرکانس  نوی م یوانت ش  -

که از خود ساطع   یدیکرد و همراه با نور سف  دنیشروع به درخش  سنگ

که   یی صدا  انداخت؛یاطراف م  طیهم در مح  یسوت مانند  ی صدا  کرد،یم

صدا در   نیا  دنیچیآزار دهنده نبود. با پ   گرید  کسچیه  یبرا  ،یجز اشل

بتواند بلند شود،    کهنیل از ازانوانش سست شدند و قب   یاطراف، اشل

گذاشت تا   شیهاگوش  یافتاد. هر دو دستش را رو  نیزم  یدوباره رو

حت اما  نشنود؛  را  صدا  صدا    نیا  یبلکه  شدن  قطع  مانع  هم  کارش 

روحش داشت از بدنش    ا یگرفته بود و گو  یدی. سرش درد شدشدینم

 !شدیجدا م

کالرکسون    یاش براناله  ی هم فشرد. صدا  ی را با درد رو  شیهادندان

کالرکسون؛    یو برا  دیکشیزجر م  ی اشل  دادینشان م  رایبود؛ ز  ندیخوشا
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برا  نیبهتر کس  ی زمان  دادن  ضع  یزمان  ،یشکست  شخص  که    ف یبود 

لبخندشدیم کالرکسون  رو  ی.  از  که  پ   یزد  قدرتمند  یروزیحس    ی و 

م مفتخر  گرفتینشأت  شمکردیم  شو  دور  را  دستش  درون    ریش. 

 کرد.  یکشتن اشل یو خود را آماده  دیغالفش کش

صدا  دشید  یاشل بود.  شده  گو  یتار  سنگ،  آن  مانند    ی رو  ایسوت 

  شیهاو با شکافتن پوست و گوشتش، به استخوان  شدیم  یروحش حکاک

گذاشت و با کمک دستان لرزانش،   نیزم  یرا رو  شی! زانوهادیرسیم

باعث زود زود جلو عقب رفتن   اش،یدرپیتند و پ  یها شد. نفس بلند  

را به کالرکسون و   اشنهیمملو از نفرت و ک ن . چشماشدند یم اشنهیس

عل   امیلیو درد  رغمیدوخت.  تک    ی تمام  تک  در  بدنش    یهااخته یکه 

. نگاهش  ردیآن سنگ را بگ یتا جلو داد یانجام م یکار دیبود، با دهیچیپ 

  ی. اشلکردیرا نگاه م  یاشل  یو ناراحت  دیرا به سمت مارک چرخاند. با ترد

بود    ی تقاضا را قبول نکرد؛ پس تنها اشل  نیکمک کرد و او ا  یاز او تقاضا 

  تیاهم  اشینبود که کمکش کند و به مرگ و زندگ  یکس   گریو خودش! د

 دهد.

اما از عواقب فرار    داد، یم   ت یمارک بود که اهم  ان،ی م  نیچند در ا  هر

 . کردیترس، دو دلش م نیو هم دیترسیکردن از قصر م 

 ع یکالرکسون در غالفش انداخت. اگر سر  ریبه شمش  ی نگاه  م ین  یاشل

از قدرتش استفاده    توانستیداشته باشد. نم  یشانس  دیحرکت کند، شا

ز حال   کسین یف  رایکند؛  در  بتوا  یاکنون  که  او  نبود  به  را  قدرتش  ند 
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بتواند بلند شود    دیشده، اما باز هم با  فیهم ضع  یبدهد. از لحاظ جسم

کار هم  ی و  اگر  م  طور نیبکند.  دهد،  پاهاردیمیادامه  با  و    جانیب   ی ! 

ا پا  که دستادی لرزانش، سر  ا  یاشل  دی. کالرکسون  پا  به    ستادهیسر  و 

و    دیرا از غالفش کش   رش یرا دارد، شمش  ی قصد انجام کار  اد یاحتمال ز

هم    امیلیآرام و  یفرصت را از دست ندهد. صدا  بارنیگرفت ا  میتصم

 زد: شافکار ی رو دییمهر تأ

 سرورم، به نظرم حاال وقتشه!  -

رو  کالرکسون را  مصممش  و    یاشل  ینگاه  و   کیدوخت  آمد  جلو  قدم 

رو و  ببرد  باال  را  اشل  ی خواست شمشیر  آورد  ی گردن  اشل  فرود    ی که 

فر با  رو  ی ادیهمزمان  از  کش  یکه  دو  د،یدرد  کالرکسون  سمت  .  دیبه 

صدا  ادش ی فر  یصدا چون  و  داشت  خودش  درون  را  خشم  و    ی درد 

  یفرار کند. اشل  یایاز دست شکارچ  خواست یبود که م  یاپرنده  یهاناله

  ی حرکت ناگهان  نیا   دنیو همه با د  دی را از دست کالرکسون قاپ   ریشمش

 در بهت فرو رفتند.  ،یاشل

سنگ را به سمتش    عیتعجب گرد شدند و سر  ی چشمانش از رو  امیلیو

سرش بگذارد و    یدستش را رو   کی   یامر موجب شد اشل  نیچرخاند. ا

 نیزم  ی را رو   ری بکشد. زانوانش خم شدند و او نوک شمش  یفیخف  ادیفر

تا تک ا باز و بسته کرد.  خود بسازد. چشمانش ر  یبرا  یگاه  هیگذاشت 

 ادامه بدهد! دیبا
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او را گرفت تا از انجام هر    یو بازو   ستیرا نگر  یبا اخم اشل  کالرکسون

 که در ذهنش داشت، متوقفش کند. یکار

 . یموفق بش ذارم ینم -

او را نگاه کرد، اما    نه یسرش را به سمت کالرکسون چرخاند و با ک  یاشل

ا از  ا  کهنیقبل  پاسخ  مارک    ن یبتواند  را دهد، دست  حرف کالرکسون 

او را از حصار دست کالرکسون آزاد    ینشست و بازو   یاشل  یبازو   یرو

 کرد.

نفهم  کالرکسون او    دیچشمان متعجبش را به سمت مارک چرخاند.  چرا 

پادشاهش را پس    یعن یانجام داد. چرا دست کالرکسون را؛    یکار  نیچن 

خودشان    ینه جلو  رد،یرا بگ  یاشل  یزد؟! به او دستور داده شده بود جلو

 سردرگمش توأم با خشم بود.  ی را! صدا

 ! ؟یکنیکار م یچ  یمارک! تو دار -

نگران  توجهیب  مارک با  کالرکسون،  اضطراب  یبه  داشت،    یو  دل  در  که 

. انتظار نداشت کردیکه متعجب به او نگاه م  یای. اشلست یرا نگر  یاشل

کار مارک، متعجب   نی! از استدیطرف او با  ردیبگ  میکمکش کند و تصم 

اما خوشحال شده بود. نگاه قدردان و خوشحالش را در چشمان مارک  

کارش متشکر بود. مارک پس    نیبه او بفهماند چقدر بابت ا  تادوخته بود  

  دانست ی. نمدی رو به کالرکسون چرخ  ،یردن به اشلاز چند لحظه نگاه ک

بود    ده یرا بکشند، اما فهم  یاشل  خواستندیدو م  نیچه بود و چرا ا  هیقض

  دهیچند لحظه فهم  نینداشت! در هم  اناتیجر  نیدر ا  یریتقص  چیه  یاشل
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مسبب خشم آن دو و مستحق کشته شدن به دست آنان    یبود که اشل

که    یپادشاه  ستد؛یپادشاهش با  هی گرفت عل  م یخاطر تصم  نینبود؛ به هم

حرفش حرف نگذاشته   ی سال به او خدمت کرده و رو  ستی از ب  ترشیب

ز د  توانستینم   رایبود؛  اکنون،  اما   رایز  د،یترسینم   گریبگذارد؛ 

و    شنهاد ی پ   ی خودیب   ی اشل  دانستیم نداده  او  به  را  قصر  از  فرار 

  یاشل  دانستی. م دهدیخود قرار م  تینگفته او را تحت حما  یخودیب

طور که هنوز کالرکسون را  نگرفته از قصر برود! همان  م یتصم  یخودیب

 گفت: یخطاب به اشل کرد،ینگاه م

 ! یتونیتو م ،یاشل -

در گوش مارک زد. مارک   یمحکم  یلیدستش را مشت کرد و س  کالرکسون

کالرکسون به چپ خم شده بود، دستش را مشت کرد    یلیکه سرش با س

  ی کالرکسون قدر اد یفر ی نگاه کرد. صدا نیزم ی مرمر رو یها و به سنگ

 ! انداخت یترسناک بود که لرزه به جان شنونده م 

 ! ؟ یکن یکار م یچ یدار تهیمارک، حال -

همه  نه،یک  خشم، ترس؛  و  گردبادا  نیا  ینفرت  چون  دور    یحساسات 

کرد   زی. چشمانش را رکردندیخود م  ریو او را اس  دندیچرخیکالرکسون م

ب از  شده  یها دندان  نیو  قفل  هم  صدابه  با  و    زیآم  دیتهد  یاش، 

 : دیغر ی ایعصبان 

 !رسمیبعداً به حسابت م -
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همان لحظه،    ینگاه کرد؛ اما اشل  یسرش را چرخاند و به اشل   کالرکسون

کرد تمام توانش را در دستانش جمع کند و    ی را باال برد و سع  ریشمش

که ترس به جانش رخنه    امیلیقدم به و  کیکند.    یریها جلوگاز لرزش آن

م در دست  را  آن  سنگ،  پناه  در  و  بود  به   کینزد  فشرد،یکرده  شد. 

م   امیلیو  ضطربم  یچهره م  امیلی. و زدینگاه کرد. نفس نفس    د یدیکه 

آورد. سنگ را در دستش فشرد.    نیی جانش در خطر است، دستش را پا

بود    یدر دست اشل  ریانجام دهد و از خود محافظت کند! شمش  یکار  دیبا

ا و  نیو  م  امی لیامر  نگران  باکردیرا  تأم  ت ی امن   دی.  را  کند.    نیخود 

  ییابروانش خودنما  یرو  ی. اخم پررنگدییسا  هم  یرا رو   شیهادندان

را از انجام هر    یخود زمان بخرد و اشل  ی برا  یبتواند اندک  دی! شاکردیم

 که قصدش را داشت، متوقف سازد!  یکار

 زد.  یپوزخند

 ؟ یمن رو بکش یخوایم -

او را بکشد و سپس    خواست یم  ؛ی شد. آر  رهیخ  امیلی با خشم به و  یاشل

گرفت. تمسخر    ی ت اشلسنگ را به سم  ام یلیسنگ را نابود کند. و  نیا

 . آوردیرا درم یکفر اشل امی لیو یصدا

 . ی من رو بکش یکه بتون  یستین  ی قو یقدراون -

پوزخند  با و  خونسرد  م  یرو   یلحن  را  حرفش  خدا   زد،یلبش  فقط  اما 

 نیا  کهنیاز ا  دیترسی. مکندیرا از درون تحمل م  یچه ترس  دانستیم
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نقشه و   افتنی  یندهند. فقط دنبال وقت تلف کردن برا  جهینت شیکارها

 بود.  یراه فرار

 :دیاش غربه هم قفل شده یهادندان انیلرزانش، از م یبا صدا  یاشل

 . کشمت ی... میم -

طور که سنگ را در دست داشت،  چند قدم عقب رفت و همان  امیلیو

 گفت:

 .رسهیدستت به من نم  -

کرد با    یو سع  دی پشت سرشان باال دو  یها! از پلهدی را گفت و دو  نیا

از    یکند و خود را به طبقه سوم برساند. اشل  یها را ط تمام سرعت، پله

 ن یبه هم د،یاینبود که بتواند دوان دوان دنبال او ب یدر حد ینظر جسم

که    طورنیاز دستش فرار کند. هم  دن،یدو  قیبتواند از طر  دیخاطر شا

م  هالهپ  سر  پشت  پا  گذاشت،یرا  که  سه  آن  به  و  ها  پله  نییبرگشت 

م بهت  نگاهش  کالرکسون  کردند،یزده  کرد.  و  ینگاه  به  سر  با    امیلیکه 

که   دیدینم  یرا در حد  یاشاره کرد که فرار کند. به خاطر ضعفش، اشل

نبا  جاد یا  ام یلیو  ی برا   یبتواند خطر به هرحال  اما  کرد.    سکیر  دی کند؛ 

کالرکسون    یداشت جلو  یکر کند و فقط سعبه چه ف  دانست ینم  هک  یمارک

خون   یکه با آن چشمانش که کاسه   یایو اشل  ردیبگ  یرا از کشتن اشل

بگذارد فرار کند،   خواستی. نمکردیرا نگاه م  امیلیشده بودند، رفتن و

هم  خواست ینم او  برود.  در  م  شهی قسر  در    خواستینم  رفت،یقسر 
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سرش    ی. دستش را روزدی. نفس نفس مفتدیب  اقاتف  نیاکنون هم ا

 حرف بزند. کس ین ی کرد با ف یگذاشت و سع

 به قدرتت دارم. ازین -

 . دیچیدر ذهنش پ   کسین ی ف یصدا

خ  - ا  فیضع  یلیپسر، من  بدم،    یسع  کهنیشدم،  از قدرتم بهت  کنم 

 نخواهد داشت. یادهیفا

 . را در چنگش گرفت  شی. موهاشدینم  اشیها حالحرف نیا یاشل اما

 دارم!  ازیبه قدرتت ن گمیدارم م -

ا  در ف  نیپس  اشل   کس ینیحرف،  و غم  گو  ی پ   یبه شدت خشم    ای برد. 

. شکست  کردیم  وانهیبود و خشمش داشت او را د  امیلیتشنه به خون و

  توانستی! نمنی . همکردیم  تروانه یتنها او را د  ،یحال  نیخوردن در چن 

ا او  که  شد  چه  کند  رس  نیچن نیدرک  جنون  فدیبه  د  کسینی.   دیکه 

  یکند و او را به حال خود بگذارد، سع  ی را خال  یشلپشت ا  توانست ینم

 استفاده کند.  زیقدرتش ن یمانده ی کرد از باق

 توست. اریخب، قدرتم در اخت اریبس -

س  یاشل در  شده  حبس  آسودگ  اشنهینفس  با  حال    رون یب  ی را  داد. 

  ر یخارج شده بود، برود. شمش  درسیکه از د  یامیلیدنبال و  توانست یم

مارک داد و همان به دست  پله را  به سمت    رفت،یها مطور که داشت 

 گفت:
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 . ریجلوش رو بگ -

آن    یموجب شده بود صدا   امیلیها باال رفت. فرار کردن واز پله  سپس

اشل و  شود  دورتر  رفتن    یسنگ  راه  توان  باشد. حداقل  داشته 

اشل دنبال  به  خواست  تا  شمش  یکالرکسون  مارک  جلو  ریبرود،    ی را 

به شمش مانع رفتنش بشود. کالرکسون  تا  خودش    ریگردنش گذاشت 

گردنش    ریشمش  رفت،یبه جلو م   قدم   ک یمقابل گردنش نگاه کرد. اگر  

 .دیبریرا م

نمیخ**  نیا  کالرکسون درک  را  مارک  نمکردی**ا**ن**ت    توانست ی. 

خبرچه که  کند  در  ساله  ست یب  نیضم  تنها  او   کی اش،  به  لحظه 

به او چه   یرا گرفت؟! اشل  ی**ا**ن**ت کرد. چه شد که طرف اشلیخ**

چشمش، نگاه تند و    یو با گوشه  دیی را به هم سا  شی هاگفت؟! دندان

 دوخت.  کمار ی را به چهره زشیت

ماجرا،  نیباش بعد ا بهت داده، اما مطمئن یاچه وعده  ی اشل دونمینم -

 از مرگ بدترن. ییزهایچه چ یکه بفهم کنمیم یکار هی

اما خب،    دها،یتهد  نیاز ا  دیترسیآب دهانش را قورت داد. هنوز م   مارک

 از کالرکسون اعتماد داشت.  ترشیب یبه اشل

سوم    یقهها باال رفت و به سالن طب با عجله و با تمام توانش، از پله  یاشل

.  شدیسمت راست م  یخورد که وارد راهرو  امیلی. چشمش به ودیرس

ها، برگشت  قدم  یبه صدا   ام یلیبگذارد فرار کند. و  دی دنبال او رفت. نبا

مشابه   یتند  یها داشت با قدم  یانداخت. اشل  یو به پشت سرش نگاه
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م   دن،یدو دوآمدیدنبالش  به  دا  دنشی.  سالن  وارد  داد.    رهیسرعت 

به دنبال    ی. اشلشدیختم م  یگرید  یهاشد که به راهروها و سالن  یشکل

برا   امیلیو و  آمد  سالن  دوباره  کهنیا  یبه  فرار  شود،    امی لیو  یمانع 

ور کرد، دراز کرد و دورتا دور سالن را شعله   ام یلیدستش را به سمت و

 د. خارج شو ای چ کس نتواند وارد یکه ه یطور

شدت گرفت و باز آن    ام،یلیشدن او به و  کینزد  لیسنگ به دل  یصدا

تمام    کسین یانداخت؛ اما ف  کس ین ی و ف  یدرد طاقت فرسا را به جان اشل

نگذارد.    یدهد و پشت او را خال  یتا قدرتش را به اشل  کرد یتالشش را م

  گریبه زانو درآمد. دستانش بار د  نیزم  یزانوانش خم شدند و رو  یاشل

به   یکه لبخند  ی درحال  امیلیرا لمس کردند و و  نیسرد زم  وکف سفت  

 ل*ب داشت، گفت:

  ی سنگ به زود  نیاز قدرتت استفاده کن، ا  خواد،یقدر دلت مهر چه  -

 ! کنهیم یکل قدرتت رو خنث 

کار   کسین ی ف  دانست ینم   امیلیو  اما به  را  قدرتش  کل  بود  تالش  در 

 بگذارد.

  ریبرود؛ اما در چنگ مارک گ  امیلیو و   ی نزد اشل  خواست یم  کالرکسون

برود و مطمئن شود    ینزد اشل  دیبه اطراف انداخت. با  ی افتاده بود. نگاه

اشل ز  تواندینم  یکه  و  کرد  مشت  را  دستانش  کند!  به   یرچشمیفرار 

و آن موقع    دیلحظه، آرنجش را به شکم مارک کوب  کیمارک نگاه کرد. در  

رو  ریشکه شم عقب  افتاد  نیزم  یاز دستش  قدم  چند  درد  از  مارک   ،
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اش در هم جمع شد. شکمش گذاشت و چهره  یرفت. دستانش را رو

 برداشت و رفت.  نیزم یرا از رو  ریکالرکسون شمش

نگاه    امیلیرا مشت کرد، سرش را باال گرفت و به و  شیهادست   یاشل

 کرد.

 .ی کن یتو اشتباه م  -

گاه بود که قدرت را درون خود احساس کرد. قدرت  را گفت و آن  نیا

  ی . دم گرگکردیرا حس م   کسین یشدنش با ف   ب یو ترک  کس ین یکامل ف

شدن   دهیو حس کش  یاشل  فیخف  اد یبود، با فر  کسین ی وجود ف  یکه نشانه 

تر و به شکل بزرگ  شیهااز پشت کمرش در آمد. ناخن  ش،یهاچه یماه

شکل بود.    رییداشت که به خاطر تغ  یاندک  یلیپنجه شدند. حس درد خ

  شی هادرآمدند و دندان  کس ین یف   یها به شکل گوش  یاشل  یهاگوش

ا  زتریت و  شدند  قبل  ف  یبار  نیاول  نیاز  با  او  که    بیترک  کسین ی بود 

 !شدیم

. چشمانش گرد شده و رنگ بهت  کردیرا نگاه م  یبا وحشت اشل  امیلیو

اشل حال  به  تا  بودند.  گرفته  خود  ا  یبه  به  ند  نیرا  و    دهیصورت  بود 

  ن یا  ی برا  امیلی بود. و  یچه قدرت  یحالتش، دارا  نیاو در ا   دانست ینم

اشل هم  یآمادگ   یحالت  و  مضطرب   یآمادگ  نی نداشت  را  او  نداشتن، 

و با بهت او    دیچرخیم  یاشل  یهاها و دندانپنجه  انیم  ش. چشمانکردیم

.  دیلرزی. چند قدم عقب رفت. سنگ در دستانش مگذراندی را از نظر م

ا ا  نیدر عجب  چرا  که  تاث  نیبود  نم   یریسنگ  او  !  گذاشت یدر قدرت 
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را    یاشل  توانستینم   زیچ  چیه  گری اما د  گذارد؛ یم  ریکه تأث  دانست ینم

 جدا کند.  کسی ن یاش با فشده ب یحالت ترک نیاز ا

 بلند شد و گفت:  ن یزم یاز رو یاشل

 ! امیمن هنوز هم قو  ؛ی کن یتو اشتباه م  -

اش به او چنگ زد که و با پنجه  دیدو   امیلیبه سمت و  ع یسر  یقدر  سپس

پاره شد    یلباسش اندک  ینهیانجام دهد. س  ینتوانست کار  یحت  امیلیو

. به سرفه افتاد و سنگ  دیپاچ  رونیب  اشنهیس  یرو  یهاو خون از زخم

 افتاد.  نیزم ی از دستش رو

م  ی اشل  اکنون برنده    کرده  رییتغ  یباز  جینتا  کردیحس  برگ  و  بودند 

تمام    یبه نفع اشل  یبود باز  دهیافتاده بود. وقتش رس  گرید  ی دست کس

را نگاه    امیلیو  ی که با خونسرد  یدرحال  یو کالرکسون! اشل  امیلیشود نه و

به    کرد،یم را  اشارهدستش  با  و  گرفت  دستش، سنگ    ی سمت سنگ 

نگاهشعله  به سنگ  و  کرد  خاموش  را  آتش  بعد،  لحظه  چند  شد.    یور 

هم    اهیس  یلکه   ک ی  یحت  د،یدرخشیانداخت. سنگ هنوز سالم بود و م

در امان    یاشل  یهابود که از شعله   یا ءیبود و آن؛ تنها ش  فتادهیآن ن  یرو

د  ماند؛یم بود و قطع    یآن صدا   گریاما حداقل،  آزاردهنده قطع شده 

اشل تن  از  را  ف  یشدن صدا، درد  که پس  راندیم  کس ین ی و  چند  . هر 

 مانده بود.  شیهاچهیماه یدرد، هنوز رو یهامانده

چشم دوخت. سنگ را از دست    یآخر را کرد و به اشل  یسرفه  امیلیو

 دیچرخیسراسر وجودش مقدرت گرفته بود. ترس در    زین  یداده و اشل
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  د یچه کند. کامالً ناتوان و خلع سالح شده بود و اکنون شا  دانستیو نم

م به ه  توانست یفقط معجزه    چیجانش را نجات دهد. جز نجات خودش 

 . کردیم ییلرزانش خودنما ی! ترسش درون صداکردی نمفکر  گرید زیچ

 . نمکیم ی بخوا یهر کار کنم، یمن رو نکش. کمکت م ،یاشل -

درون پوستش   شیهازد و دستش را مشت کرد. پنجه  ی پوزخند  یاشل

  امیلیبه حرف و  ترشی مهم نبود. ب  شی فرو رفتند و دردش گرفت؛ اما برا

ودادیم  ت یاهم اشل  یامیلی .  به  جانش،  خاطر  به  بود  شده  حاضر    یکه 

از    شیب  یزیچ  شیبرا  یاشل  ش،یکه تا چند روز پ  یالتماس کند؛ درحال

و قلبش درد گرفته بود   دادیم  نت ینبود. اخم ابروانش را ز  اریدست  کی

قرار گرفت. دلخور شده بود    همه سال مورد سوءاستفاده  نیکه ااز این

که به خاطر منافع خودشان از او استفاده کردند. حال وقتش    ییهانیاز ا

 بود که مجازات شوند!

 گفت:  ی آرام و ترسناک یکرد و با صدا  زیرا ر چشمانش

 ! دهیقت مردنت رسو -

  طیآب در مح یدستش او را بسوزاند، صدا  یکه خواست با اشاره نیهم

 که گفت:  یکالرکسون  اد یفر یو سپس صدا دیچیپ 

 ! یاشل -

ها را صدا زده  که کالرکسون آن  یو به کالرکسون و محافظان   دیچرخ  یاشل

از آتش دور سالن را خاموش کرده بودند    یبود، نگاه کرد. با آب، قسمت
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راه اشل  یبرا  یتا  کنند.  باز  کرد.    یورود  نگاه  کالرکسون  به  خشم  با 

  شان یرهایو شمش هازهیرا احاطه کردند و سر ن یمحافظان دورتادور اشل

و  ار نزد  کالرکسون  گرفتند.  او  سمت  رو  دیدو  ام یلیبه  را    ی دستش 

 او گذاشت.  یشانه 

 ! زخمت... . ؟یخوب  ام،یلیو -

صدا   ینگران ب  یدرون  و  کردیم  ان یکالرکسون،  به    تیاهم   امیلیچقدر 

ددادیم با  و  دنی.  و  گنی خشم  ام،یلیزخم  رو  امیلیشد.  را    ی دستش 

تحمل   کردیم  یشت، اما سعدرد دا  دادینشان م  شیزخمش فشرد. صدا

 کند.

 . ست ین یزیچ -

به شکل    ش،یهاها و دندانگوش  اه، ی نگاه کرد. دم س  یبه اشل  کالرکسون

گرگ بود! تا به حال او    مهیانسان و ن  مهین  ا یگرگ درآمده بودند. گو  کی

ا با  ند  نیرا  ا  دهیحالتش  حال،  و  را    دنشید  گونهنیبود  کالرکسون 

 نشان دهد.  یاشلحال  نیبه ا یچه واکنش دانست ی. نمترساندیم

ا  او، تمام  پ سال  ن یدر  به  اما    یها یروزیها  بود،  کرده  کالرکسون کمک 

اشل گذشته  یاکنون  خ  یدرمورد  حکومت،  و    زهایچ  یلیکالرکسون 

پا کرده و    شد،یها حساب مو دشمن آن  دانست یم در قصر جنجال به 

خ** را  یموجب  مشاورش  و  بود  شده  خودش  به  مارک  **ا**ن**ت 

 زنده بماند.  دیمرگ بود، نبا ستحقکرده بود. م یزخم نیچن نیا
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 دستور داد:  ادزنانیفر

 فرار کنه  دیفقط نذار ره،یمیم ای مونهیزنده م  ست یبرام مهم ن -

قدم   کیبه دست،    ریاز سربازان شمش  ی کیحرف پادشاه،    نیپس ا  در

داشت که با    نی بر ا  م یرا بزند. تصم  یاشل  ر یبا شمش  جلو رفت و خواست

او، مانع فرارش شود. شمش  یزخم تا رو  ریکردن  باال برد    ی نهیس  یرا 

و به حالت چهار دست    نیزم  ی با خم شدن رو  ی فرود آورد، اما اشل  یاشل

پا در آم م  ییداد. غرش ها  یجاخال  دن،و    ی هااز غرش  یناش   کرد،یکه 

به دنبال راه نجات بود.    ت،ی وضع  نیاز ا  نیبودند که خشمگ  ی کسین یف

به صورت آن محافظ چنگ زد. محافظ از    شیهابلند شد و با پنجه  یاشل

زخمش،    یرا به قصد دست گذاشتن رو  ریو شمش  دیکش   اد یدرد فر  یرو

و او همچنان    دی چکیبدنش م  یانداخت. خون از صورتش رو  نیزم  یرو

که در    یزد به خاطر درد  ادیه زانو افتاد و فرب  نیزم  ی. روکردیناله م

 بود.  دهیچیصورتش پ 

 زد:  ادی فر یبلندتر یبا صدا  کالرکسون

 . نشیبکش -

 نیضربه بزنند. اول  یکردند به اشل  یتک به تک آمدند و سع  محافظان

را وارد بدن    زهی ن  زیرا باال گرفت تا نوک ت  اشزهیکه جلو آمد، ن  یمحافظ

اما اشل  یاشل ن  یبا اشاره  یبکند،  باعث سوختن  و دستان    زهیدستش، 

  سوختند، یکه دستانش و بازوانش در آتش م یمحافظ شد. محافظ درحال
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  ی ادهی, اما فاداد؛یعقب عقب رفت. مدام دستانش را تکان م  زنانادیفر

 نداشت.

  ی به پانزده محافظ بودند و از االن، دو محافظ شکست خوردند! باق   کینزد

اشل به  ترس  با  م  یمحافظان  همهکردندی نگاه  م.  توان    دانستندیشان 

مرگ هم که    مت ی به ق  ینداشتند. حت  یابا او را ندارند، اما چاره  دنیجنگ

با باشد،  م  دیشده  اجرا  را  کالرکسون  موفق    کردندیدستورات  اگر  و 

سر    رشیجلو آمد تا با شمش  یگری. محافظ د کشتندیرا م  یاشل  شدند،یم

کرد    یسرتاسر بدنش را زخم  شیهابا پنجه  ی را قطع کند، اما اشل  یاشل

 جنگ خارج شد. دانیاز م ادیو آخر سر، آن محافظ بود که با ناله و فر

و  یاشل و  کالرکسون  سمت  به  را  آن  ام یلیسرش  دو  آن  جا  چرخاند. 

اشل  ستاده یا مرگ  منتظر  پوزخند  یو  ه  یبودند؟!  ا  چی زد.  به    ن یوقت 

محافظان خالص شود تا    نیاز شر ا  د ی! فقط بادندیرسیشان نم خواسته 

هم موفق    ترعیهر چه سر  دیو کالرکسون برسد. با  امی لی به حساب و ًبعدا

رفته   کس ین یاحساس کند که قدرت ف  توانستیشود. م  قصر به فرار از  

 عمل کند.  عی سر دی. باابدییکاهش م شتریرفته ب

رفتن    نیو او را گرفتند، باعث از ب  دندیچیپ که دور بازوانش    ی دست  دو

نجات دادن خودش از دست آن محافظ تقال    یبرا  یافکارش شدند. اشل

د محافظ  دو  نشد.  موفق  اما  گرفتند.    گریکرد،  بازوانش  از  و  آمدند 

مآنان خالص    یاز دست هر سه  توانست ینم نفس  نفس  و    زد یشود. 

 . آمدندیدر م  کسین ی ف  یهابه شکل غرش  داد،یم  رونیکه ب  شیهانفس
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نجات    کردیم  تقال نم  ابد؛یتا  سازد.    توانستیاما  رها  را  بازوانش 

مانده و راه    حرکت یب  گرید  یخاطر که اشل  نیکالرکسون با حس نشاط به ا

را در دستش فشرد و چند قدم جلو آمد.    رشینداشت، شمش  یفرار

ماجرا    نیآخر خط باشد و ا  گرید  جانیبود ا  دواری. امستادیا  یمقابل اشل

پ   نیااز    شیب حت  دایکش  ا  ینکند.  سرنوشت  ماجرا   جانیاگر  آخر  را 

برعکس شوند و   جیبکند که نتا یکار دینکرده باشد، کالرکسون با نییتع

پسر را نداشت. با اخم    نیتحمل ا  گریاالن تمام شود. د  نیهم  زیهمه چ

  ز یاز هر چ  شیب   یزمان   کیچشم دوخته بود.    یشلبه چشمان پر از نفرت ا

در مقابل دشمنانش به او    رایز  کرد؛یسرکشش حال م  یابا آن نگاه ه

ها بود!  بردن آن نگاه  نیاش از باما امروز، تنها خواسته  دادند،یم  یبرتر

  خواست یباز نشوند. م  گاهچ یه  گریچشمانش بسته شوند و د   خواست یم

 قطع شوند. شیهانفس

تقال    ی راه خالص  ی که برا  یدر گوش اشل  نشیو خشمگ  زیانگفرتن  یصدا

 کرد. ترشیرا ب طیو جو مشتنج حاکم بر مح دیچیپ  کرد،یم

 ! ریبم -

اشل  رشیشمش  سپس برد.  باال  شمش  یرا  خ  ریبه  شد.   رهیکالرکسون 

.  ردیبگ  شیرا پ   یگرینجات، راه د  یتقال کردن برا  یبتواند به جا   دیشا

وجودش را در بر گرفته بود.    یو ع*ر*ق سر تا پا  دیکشیتند تند نفس م

را مشت کرد و دندان به هم فشرد. صدا   شی هادستانش  غرش    یرا 
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که از    کس ین یف  ی هاغرش  ن یو ا  دی شن یذهنش م   نرا درو  کس ین ی ف  یها

 درد را نابود کند.  نیا خواست ی. مدادندیدرد بودن، آزارش م یرو

فرود آورد،    یگردن اشل  یرا رو   ر ین خواست شمشکه کالرکسو   نیهم

 داد!  رییجنگ را بار دوم تغ جیزد، نتا یکه اشل یادیفر

 ! دیولم کن  -

ور کرد.  جا بودند را شعله که آن  یبدن خودش و تمام محافظان  ی اشل  ادیفر

اما   گرفت،  بر  در  را  دورش  محافظان  و  شد  خارج  وجودش  از  آتش 

خودش را نجات داد. به   ،یدور شدن از اشل  عیسر  ی لیکالرکسون با خ

ها پناه برد و خود را از خطر سوختن نجات داد. نور دور از شعله   یاگوشه 

م  یاهیسو    یآب هوا  در  م  د،ی رقصیکه  آزار  را  صدادادیچشم    ی . 

  داریاز افراد قصر را ب  یلیانداخته و خ  نیمحافظان در قصر طن   یادهایفر

دور آن سال   گری و افراد د  هامه یند  اد،یفر  یصدا  نیکرده بودند. به ا

نظاره تعجب  با  و  شده  نم جمع  بودند.  شده  اتفاقات  چه   دانستندیگر 

اشلندنشان ده   یواکنش  به  متعجب و سردرگم  حال    ی.  محافظان در  و 

م نگاه  برا   یمحافظان  کردند؛یسوختن  تالش  در  تقال    یکه  خود  نجات 

  یاسوخته  یت که جسدهانگذش  ی. طول خوردندیاما شکست م  کردند،یم

آنان    یحاظر در صحنه، رو  یهامهیند  یافتادند و چشم تمام  نیزم  یرو

 ماند. رهیخ

  ی نگاه  م یو پس از ن  دیور بود، چرخطور که بدنش هنوز شعلههمان  یاشل

کالرکسون    توانست یچشم دوخت. هنوز نم   امیلیبه کالرکسون، باز به و
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  ی وقت بود که فرشته  ی لی! خامیلیاما و   ده،یرا بکشد، هنوز وقتش نرس

 . مردیم دیمرگ منتظرش بود و با

مارک توجهش را جلب   یقدم برداشت، که صدا  امیلیقدم به سمت و  کی

 کرد.

 . یاشل -

خود    زد،یجمع شده در اطراف سالن را کنار م  یهامهیکه ند  یدرحال  مارک

به سمت اشلرا وارد سالن کر برا  هامهی. نددیدو  ید و  را  باز    شیراه 

  یهاشعله  یبرسد. اشل  یبه اشل  کردیم  یو او دوان دوان سع  کردندیم

که نفس نفس    ینرسد. مارک درحال  بیتر کرد تا به مارک آسبدنش را کم

 گفت: زد،یم

دست به    گهید  ی مشاورها  دن،یتو و پادشاه رو فهم  یریکل قصر درگ  -

محافظ  و  شدن  مکار  با  خوانیها  کنن،  محاصره  رو  از   ترع یسر  دیقصر 

 . میخارج بش جانیا

نگرانش،    یو مضطربش و صدا  دهیترس  یابروانش، حالت چهره  یرو  اخم

  جان ی! اگر از ادیترس  زین  ی. اشلداد یو خطر موضوع را نشان م  ت یاهم

م بد  اوضاع  نشوند،  اتفاقات  شودیخارج  به    دیکه شا  تادافیم  یو  منجر 

را مشت کرد و قبل    شیهااقدام کند. دست   عیسر  دیمرگشان شود! با

 و مصمم گفت:  یجد  ام،یلیبه سمت و داشتناز قدم بر

 رو به اتمام برسونم.  یکار هی دیقبلش با -
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و  سپس ن  امیلی به سمت  در  خم    مهیرفت.  و شمشراه،  از    یکی  ریشد 

به دست گرفته  ریکه شمش یبرداشت و درحال نیزم  یمحافظان را از رو

و مقابل  فر  امی لیبود،  را  ترس  چشمانش  پا   زدندیم  اد یکه  تا  سر    یو 

م دلستادیا  د،یلرزیوجودش  با  ک  ی.  از  پشت    نه یپر  کرد.  نگاه  را  او 

ا  یهایگرلهیح  ترشیب   طان یمرد قرار داشت و مانند ش  نیکالرکسون، 

م  ،یگروسوسه  زمزمه  پادشاه  گوش  لکردیدر  که  الحق  را    اقتی!  مرگ 

 داشت. 

 را باال برد.  ریشمش یاشل

 زد:  اد یفر امیلیو

 نه!  یاشل -

با قطع کردن سرش، کارش را   یشد و اشل  ادشیفر  نی آخر  اد،یفر  نیا  و

 خاتمه داد.  اشیتمام کرد و به زندگ

.  دیپاش  رون یافتاد و خون از گردنش ب  نیزم  یرو   ام،یل یو  یقطع شده  سر

افتاد. سکوت    نی زم  یهم رو   امیلیکه بدن و   دیطول نکش  شتریلحظه ب  کی

  ستادهیا  امیلیسر جسد و  یباال  یشد. اشلبرقرار    طیدر مح  یاآزاردهنده

  ی ایسبک  ام،یلیمرگ و   ای. گوکردیو نفس نفس زنان، جسد او را نگاه م

  ی که تاکنون از سو  ییتمام دردها  کردیکرده بود! حس م  جادیدلش ا  در

  ام یلیبابت مرگ و  یبودند! به نحو  به خاکستر شده  لیتبد   ده، یکش  امیلیو

 خوشحال بود.
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ها از  حبس و چشم  نه یها در سبزند. نفس  ی حرف  توانست ینم  کسچیه

 دهیجنگ رس  دانیکه تازه به م  یو محافظان  هامه یزدند. ند  رونیحدقه ب

او را   ی. چه شد که اشلستندینگریرا م  امیلیجسد و  یند، با سردرگمبود

ها در  سوال   نیا   لیشد؟! قب حکومت دشمن    هیبر عل  یکشت؟! چرا اشل

تنها کالرکسون هاج و واج و درمانده،    ان، یم  نیو در ا  دی چرخیذهن همه م

  ی که به او اعتماد داشت و رو   یمشاور  کرد؛یجسد مشاورش را نگاه م

 . کرد یاو حساب م

  ی مشاور کالرکسون بود، کنار هم کار کردن در ط  یادیز  یهاسال  امیلیو

  ن یآنان برقرار کرده بود؛ اما اکنون ا  نیب  یرابطه خوب  ،یطوالن   یهاسال

برد. دستانش را مشت کرد و به    نیآن را از ب  یرفت؛ اشل  نیرابطه از ب

  نیاول  ها،مه یاز ند  یاری کنار جسدش زانو زد. بسرفت و    ام یلیسمت و

موجب شده بود کامالً متعجب    نیو ا  دندیدیبار زانو زدن پادشاهشان را م

را    ام یلینبود. او و  ها نیشوند، اما کالرکسون هم اکنون به فکر ا  جیو گ

 داشت. ت ی اهم شیبرا نیاز دست داد و ا

هم نبود و چقدر سخت   امیلیو  گریجسدش را از نظر گذارند. د   ی ناباور  با

ا تصور  و  دیبا  کهنیبود  جا   ام یلیبدون  تصور  بود  سخت    ی بگذارند! 

تمام خاطراتش با   ا یتر شود. گوکه قرار بود با گذر زمان پررنگ اشیخال

 ن یبار ا  ریو او داشت ز  شدندیداشتند از مقابل چشمانش رد م  امیلیو

م  طراتخا اندوهگ  دی دیآزار  از دستشدیم  نیو  و  .  که    ی امیلیدادن 

برا  شهیهم بود،  کنارش  حالت،  همه  در  انگ  یاواقعه  شیو  و    زیغم 

 ل یدل  کی  ینگاه کرد. اشل  یباور بود. سرش را چرخاند و به اشل  رقابلیغ
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کشتنش به کالرکسون داد و کالرکسون، محال بود بگذارد او    یبرا  گرید

را   قصر  با  ترکزنده  او  فقط جسد  ا  دیکند!  در  کند.    نیاز  عبور  قصر 

خود و    یپادشاه ی حت  گریزنده بماند. د  ام ی لیبگذارد قاتل و  توانست ینم

ن را  اسرارش  و  گو  زیراز  بود؛  کرده  و   ایفراموش  رو  امیلیخون    ی که 

تنها خون و  خت؛ی ریم  نیدستان زم را    امیلیهمه را شست و برد! حال 

  ن یا  ست خوایشود. م  رهیخ  یبه خون اشل  گونهنیا  خواست یو م  دیدیم

خشم و    خواست یکند. م  یتالف  یرا با مرگ اشل  امیلیاز مرگ و  یدرد ناش

ب  بابت از دست دادن و  زدیبر   رونیغمش را    ام ی لیو نشان دهد چقدر 

 ناراحت است. 

  ی برا   نشیو خشمگ  ز یآم  دیتهد  یبلند شد. صدا  نیزم  ی از رو  کالرکسون

ا  یاشل رو به شکست    یزمان  نیمسخره آمد، آن هم در  که کالرکسون 

 بود. 

 ! یدیتاوان کارت رو پس م -

و خواست حرف  یپوزخند  یاشل که صدا  یزد  مارک در گوشش   یبزند 

 .دیچیپ 

 تاوان پس دادن نکرده.  یبرا یکار چیپسر ه نیا -

ور بود تا  سرش را چرخاند و به مارک نگاه کرد. بدنش هنوز شعله  یاشل

نزد  یکس او  به  کال  کینتواند  و  نگاه شود  کند.  حمله  نتواند  رکسون 

 ی لیحرف مارک، خ  نی. بابت ادیکاویمارک را م  ی چهره  یقدردانش اجزا

همه سال   نیداشت که باألخره پس از ا  یخوشحال شده بود. حس خوب
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  یبه اشل  یکند. مارک نگاه  ت یپشتت باشد و از تو حما  فرن  کی  ،یزندگ

نم قض  دانست یانداخت.  قدر  هیاصل  اما  بود،  اشل  یچه  اعتماد    یبه 

اشل باشد  مطمئن  که  و    گناهیب  یداشت  چرخاند  را  سرش  مارک  بود. 

 دوباره به کالرکسون نگاه کرد. 

د  کالرکسون د  دیکه  اشل  گریمارک  خودش   یطرف  به  و  گرفته  را 

  ل یکه از شدت خشم تبد  اشی**ا**ن**ت کرده، با آن نگاه طوفانیخ**

زده و  مارک را نگاه کرد. در مقابل چشمان بهت   به جام خون شده بودند،

اشل  نیخشمگ به  با سرش  مارک  آن  یکالرکسون،  از  که  کرد  جا  اشاره 

اشل ا  کانت  یسر  یبروند.  با  و  محافظ دور خودشان،    کی  جادیداد  سپر 

شود و حمله   کینتواند به آنان نزد  کسچیکرد تا ه  ن یرا تأم  تشان یامن 

  توانستندیراحت م  قدرن یا  کهن ید و اسالن رفتن   یبکند. به سمت خروج

که دورشان    یتیجمع  نی. به خاطر اکردیم  یدر بروند، کالرکسون را عصبان 

  توانست ینم  گریرا هم گم کرده بود و د  وس یجمع شده بودند، سنگ سلن 

نگاه با  کند!  مارک و اشل  ن،یخشمگ  ی هااز آن استفاده  نگاه    یرفتن  را 

نزد  ی. آن سپر محافظ دورشان، هر کسکردیم آنان  به  را    کیکه  شود 

اعصباش    نیانجام دهد و ا  یاحمله  توانست ی! کالرکسون نمسوزاندیم

 .خت یریرا به هم م

اشل  مارک و  ،یو  با جسد  را  گذاشتند. کالرکسون    امیلیکالرکسون  تنها 

 د: ز ادینه، فر ا ی خوردیشکست م کهنیکه با خشم و اضطراب ا یدرحال

 . یفرار کن   ذارمی! نم یاشل -
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به حرف او، همراه مارک از سالن خارج شد و پس از    توجهیب  یاشل  اما

طبقه به  طبقه،  دو  گذاشتن  سر  رس  یپشت  پشت  دندیاول  مدام   .

حاصل    نان یاطم  تشان یتا از نبود محافظان و امن   کردندیسرشان را نگاه م

شکر    یرفت و جا   شیپ نرمال    زیبه طبقه اول، همه چ  دنیکنند و تا رس

 داشت. 

. حال تنها خروج از قصر مانده  زدیبه آنان چشمک م  شانیروروبه   در،

 بود. 

 به مارک نگاه کرد.  یاشل رفتند،یکه داشتند به سمت در م طورهمان

 . یممنون که طرفم رو گرفت -

ادامه   یزد، سپس به طور جد  یقدردانش، مارک لبخند  یجواب صدا  در

 داد: 

 بود.  یچ  انیجر یبد حیبهم توض دوارمیام -

تکان داد و به مقابلش نگاه کرد. حال فرصتش را داشت که  یسر یاشل

. قدرتش  شدیاش مانع او م   یفیدروغ کالرکسون را فاش کند، اما ضع 

  ن ی که ا  دیطول خواهد کش  یادیشده بود و مطمئناً زمان ز  فیضع  یلیخ

جنگ به پا    ستد،ی خواهد مقابل کالرکسون باشود. اگر ب  یقدرت بازساز

از آن جنگ جان سالم به    فش،یحال ضع  نیبا ا  توانستینمو او    شودیم

با ببرد.  ا  دیدر  اجازه  نیفعالً  کالرکسون  به  و  دارد  نگه  را    ی راز 

نخواهد بود! کالرکسون قادر    یابد  ییفرمانروا  نیبدهد، اما ا  ییفرمانروا
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همان بود،  نخواهد  حکومت  سال  ششصد  پانصد  گربه  که   یگوری طور 

 نتوانست! 

شده بود.    یگوریمجهول در خاطرات گر  یضمن، حال متوجه موضوع  در

! آن موضوع هم مربوط  دیلنگیوسط وجود داشت که م  نیا  یموضوع  کی

  ن یوالس  یخانواده  که  یی. در آن روز کذاشدیبرندن م  ،یگوریبه پسر گر

نفر اشاره نکرده بود و    کیدر خاطراتش به    یگوریگر  دند،یبه قتل رس

 کند.  داینفر را پ  کیآن  دیبا یاشل

به پشت سرش انداخت،   ینگاه  ی. اشلستادندیا  دند،یبه در رس  یوقت

بود    امده یتا از نبود کالرکسون مطمئن شود. کالرکسون پشت سرشان ن

ا م  نیو  امزدیمشکوک  فقط  د  دواری!  دردسر  بدون  بتوانند    یگریبود 

 بود.   ی امر نشدن نیا دانست یرا ترک کنند، هر چند م جانیا

 ییو در را باز کند، که صدا  ردیدر را بگ  یهارهیدست برد تا دستگ  مارک

 . دیچیپ  شانیدر گوش هر دو

 ؟ی ر ی! کجا م؟یاشل -

  دن یشروع به تند تند تپ یگرد شدند و او ضربان قلبش قدر چشمانش

  ؛ یبدنش را ترک کند. دستش را مشت کرد. آر  خواست یم  ایکرد که گو

به   م  که نیا  ادی اصالً  از قصر  رفتن  را پشت سر    یچه کس   خواست یبا 

  ره یکه داشت، به عقب برگشت و خ  یبگذارد، نبود! با اضطراب و اندوه

آمد و    رونیها بکنار پله  یرورنگ ماند. کالرا از راه  یآب  یلهیدر آن دو ت

رنگش را در   یو عروسک آب   دیمالیآلودش را مکه چشمان خواب  یدرحال
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که آمدن  یرفت. اشل یکوچکش به سمت اشل یهادست داشت، با قدم

.  ستاد یبرد. کالرا مقابل او ا  نیسپر محافظ دورشان را از ب  د،یکالرا را د

که حالش    دیدینگاه کند. م  یاشل  یسرش را باال برد تا بتواند به چهره

 :دی. عروسکش را در آغوشش فشرد و پرسآمدیبه نظر بد م

 ؟ ی! تو خوبیاشل -

نشست تا با کالرا هم قد    شیزانوها  یخم شد و رو  شهیمانند هم  یاشل

 شود. 

 گفت:  یآرام ی صدا با

 ؟ یشد داریچرا ب -

 . دم یبابا رو شن فریاد تو و  ی صدا -

مطمئن شدن از   یبرا  گریو بار د  د ییهم سا  یرا رو  شیهادندان  یاشل

ابتدا  تشان،یامن  محافظان  پله  یبه  و  کالرکسون  نبود  با  و  کرد  نگاه  ها 

  ی داد و دوباره نگاهش را رو  رونیب   یمواجه شد. نفسش را با آسودگ

د با  کرد.  متمرکز  تکخواب  یچهره  دنیکالرا  و    یاخندهآلودش،  کرد 

  ی اقهوه  یموها  ب ی. ترکدیکالرا کش  یختهیبه هم ر  یموها  یرو دستش را  

  ی ! اشلدادندیو معصوم نشان م  بایچقدر او را ز  اش،یرنگ و چشمان آب

 کالرا برد.  کیکالرا وارد کرد و سرش را نزد یبه بازوها یفیفشار خف

 کالرا! برو بخواب. -

 ؟ ی ری! کجا میاشل -
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 . اطیح رمیم -

ا  و بابت  شکست  م  یدروغ   نیقلبش  او  بود.  گفته    نیا  دانستیکه 

مدت تا  نم  یرفتنش  و  داشت  نخواهد  ا  خواست یبرگشت  گفتن    نیبا 

  ی او را با جا  خواست یدروغ، کالرا را چشم انتظار برگشتنش بگذارد. نم

نبود و    شی ب  یاکالرا هنوز بچه  دانست یتنها بگذارد. هر چند م  اشیخال

  نیچن   خواست یاو را فراموش کند؛ اما باز هم نم  یاصالً پس از مدت  دیشا

بود و    به کالرا وابسته  یلیرا در حق او و خودش بکند. خودش خ  یکار

بتواند در    یطول نکشد و اشل  یادیرفتن، مدت ز  نی بود ا  دوار یفقط ام

اختن بکند و جهت از حکومت اند  فی را رد  شیزمان ممکن، کارها  نیکمتر

  یرا با نبود کالرا، تنها عامل  یادیمدت ز  خواست یکالرکسون برگردد. نم

ها او را در قصر نگه داشت، دست و پنجه نرم کند.  سال  نیکه در تمام ا

  ی در قصر به خاطر کالرا ماند و چقدر بد بود که حال، حت  یاد یاو مدت ز

نم هم  کالرا  خاطر  بو  توانست یبه  رفتن  به  مجبور  حال  و  بماند!  د 

  ی را با درد رو  شیهاتنگ کالرا شود. پلکبود دل  رچقدر قرا  دانستیم

که از بدو تولد، او را در    یایزندگ  ن یاز ا  آمدیهم فشرد. چقدر بدش م

حت   یطیشرا  نیچن  بود.  ا  یلحظه   کی  یقرار داده    ن یخوب هم در طول 

لحظات   ی ادآوریاو از    یحافظه   ا ی.  آوردیبه خاطر نم   اش،یهفده سال زندگ

 نداشت!  یدر زندگ یخوب یکه واقعاً لحظه   ایخوبش عاجز بود 

 کالرا توجهش را جلب کرد.  یصدا

 . اطی من رو هم ببر ح -
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نم   یرو   نشیغمگ  نگاه کالرا  ماند.  ثابت  کالرا  ا  دانستیچشمان    نیبا 

 شیکه بخواهد پ شکست! قلبش شکست از این  یحرفش چقدر قلب اشل

  یرا به دندان گرفت و با حسرت  نشیریل*ب ز  یاشل  کالرا باشد و نتواند.

 . در پاسخ به حرف کالرا گفت: ست ی که در دلش شکوفا شد، کالرا را نگر

 ببرمت.  خوادیدلم م -

که   ی شده بود؛ حسرت  یاشل  یفقط مارک متوجه حسرت درون صدا  دیشا

از او را    ی دلش دور  رایکالرا را با خود ببرد، ز  کردیرا وسوسه م  یاشل

 اشیکالرا را در زندگ  یخال  یبار هم جا  کی  ی. تا کنون حتخواست ینم

  خواست یتجربه بکند. نم  خواست یپس هم نم  نیتجربه نکرده بود و ز

 شت. دا یچه حس اشیکالرا در زندگ یخال یبفهمد جا

در با خود بردن و نبردن کالرا شده بود،   یاشل  دیکه متوجه ترد  مارک

 گفت:

اش و پدرش  اون رو از خونه  یتونیبچه است! نم  هی! کالرا هنوز  یاشل  -

 بمونه. جانیا  دی. اون بای دور کن 

انداخت و با درد    ن ییسرش را پا  ی. اشل گفت یل*ع*ن*ت که راست م  و

زم م  نیبه  راست  مارک  کرد.  خودخواهگفت ینگاه  جهت  خود    ی. 

خانه  توانست ینم از  را  چکالرا  هر  از  بعد  کند.  دور  پدرش  و    ز،یاش 

نفرت مرد  آن  ه  ز،یانگکالرکسون!  کالرا  بود.  کالرا  پدر    ی گناه  چیهنوز 

  یاو را از پدر  توانستینم  ینبود؛ لذا اشل  لیدخ  اجرام  نینداشت و در ا

 . دیکش یقیکه دوستش داشت، دور کند. نفس عم 
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 ! من رو هم ببر. یاشل -

صدا   سرش کرد.  نگاه  کالرا  به  و  کرد  بلند    یقدر  نشیاندوهگ  یرا 

ناراحت باعث  که  بود  صدا  ی سوزناک  لحن  شد.  جلوه    ی طور  شیمارک 

  اد یفر  توانستیاما نم   سوخت؛یداشت درون آتش م  یاشل  ا یگو  دادیم

 ! کردیداشت دردش را خفه م ایبزند. گو

 ما االن نه، فردا صبح. االن برو بخواب. ا برم؛یباشه کلر! تو رو هم م -

 گفت:   د،یکشیم  ازهیکه خم  یلبش نشاند و درحال  یرو  یقیلبخند عم  کالرا

 آخ جون!  -

که با هر حرف و هر نگاه    یا یاشل  کرد؛ینگاه م  یآلود به اشلخواب  سپس

م تنش  به  لرزه  ا  افتادیکالرا،  تحمل  از  بود  ناتوان  چقدر  قلبش   ن یو 

که هنوز    ی ایاحساسات و دلتنگ  نی ناتوان بود از تحمل اها! چقدر  لرزه

را داشت، به    زی شده بودند. او توان تحمل هر چ  جادینرفته، در دلش ا

دلتنگ تکه یجز  و  بود  شکسته  قلبش  به  شکسته  ی ها!  درون  از  اش 

زخم  رون،یب را  مکردندیم  یاو  آزار  را  او  درون  از  ادادندی.    نی. 

م آتش  به  را  روحش  به   دندیکشیاحساساتش  درون  از  داشت  او  و 

 یکسچیو چرا ه شدی! سراسر وجودش داشت نابود مشدینابود م  رونیب

  ا؟ ینبود که دست کمک به سمتش دراز بکند؟ چرا او تنها بود در مقابل دن

 شد؟ یحجم از درد و رنج له م نیا ریز  یی تنها دیچرا او با

 . دیکش رونی را از چاه افکارش ب یکالرا، اشل آلود و آرامخواب یصدا
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 بخوابم.  رمیم گهیمن د -

کالرا برود.    خواست یآب دهانش را با اضطراب قورت داد. دلش نم   یاشل

مدت  دارید  دار،ی د  نیا  دانستیم تا  و  بود  را    توانستینم   یآخر  کالرا 

  ن یزمان را در ا  ا یداد    ر ییرا تغ  طیشرا  شد یاو باشد. کاش م  شیو پ   ندیبب 

و کالرا دوان دوان از همان    شدیلحظه متوقف کرد؛ اما زمان متوقف نم 

شد و همان  خارج  درسیکه از د دی نکش ی ها، رفت. طولکنار پله یروراه

را    اتیزندگ  لی شکوفا شد. سخت بود دل  ی در قلب اشل  یتنگلحظه دل

 ای»آ  دیشیو با خود اند  دیبه صورتش کش  یدست  ی. اشلیاز دست ده

تجربه نکرده باشد؟«    ی مانده بود که اشل  ی مشکل  ،یاغم و غصه  ،یدرد

تول بدو  رو  داز  ر  یمشکالت  بود،    ختندیسرش  هنوز  که  هنوز  و 

 !دیآ  رونیب یاز گرداب بدبخت توانست ینم

 زد.  یپوزخند

 واقعاً گرم!  یزندگ دم

شد.  داد و بلند    رونیب   یرا با خشم و کالفگ  اشنهیشده در سحبس  نفس

چشم دوخت. مارک بدون   کرد،ینگاه م یبه مارک که داشت به در خروج

 گفت: ،ی نگاه کردن به اشل

 متأسفم!  -

  بارکیچشمانش را    ی. اشلکردیم   انیتأسفش را ع  شیدرون صدا  غم

 تکان داد.  نیبه طرف یباز و بسته کرد و سر
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 ! الیخیب -

درحال  مارک و  چرخاند  را  اخم  یسرش  خودنما  یرو  یکه    ییابروانش 

 حرفش را زد:  یو نگران ت یبا جد کرد،یم

  ی . االن چادهیها قصر رو محاصره کرده باشن، زمحافظ  کهنیاحتمال ا  -

کن  بش  میتون ینم  م؟یکار  خارج  در  ب  میدونینم  م،یاز    ی چ  رونیاون 

 .کشهیانتظارمون رو م

راست   یکرد و به در چشم دوخت. مارک به نحو  زیچشمانش را ر  یاشل

و    فتند یب  ریگ  کهنیکنند از در خارج شوند احتمال ا  ی! اگر سعگفت یم

خ  ی اکنندهب یتعق باشند،  به    ادیز  یلیداشته  حماقت  در  از  خروج  بود. 

 لبش را به دندان گرفت.  ی. گوشه آمدیحساب م

خارج   ید. چطوروقت تلف کنن   نیاز ا   شیب   توانستندی! نمی*ع*ن*ت*ل

 شوند؟!

 . دیچیدرون ذهنش پ   کسین یف یصدا لحظههمان

شعله ور دورتون    یحلقه  هیو    نیزم   ی هات رو بذار رو! دست یاشل  -

 انتقال بدم.  نیمرک یتو دیسف یشما رو به برکه کنمیم یکن. سع جادیا

داشته باشد، چون    افتنیقدرت انتقال    کرد یمتعجب شد. فکر نم  یاشل

ف از  موردش  در  حال  به  درون    دهینشن   یزی چ  کسین یتا  تعجب  با  بود. 

 حرف زد. کس ینیذهنش با ف

 ! ؟یمگه قدرت انتقال دار -
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استفاده از قدرت انتقال   باره یحق    شیدر طول زندگ  کسین ی به هر ف  -

حق استفاده    نیاز ا   خوام یم  ست،ی ن  یاگهید  یو چون چاره  شهیداده م

 کنم. 

حق استفاده    اشیبار در طول زندگ  کینزد. مهم نبود اگر    یحرف  یلاش

از آن   کردیم  جابیا  طیرا داشته باشد! حال شرا  کسین یقدرت ف  نیاز ا

ضرور   کی مواقع  کنند.  استفاده  اما    زین  یگرید  یبار  داشت؛  خواهند 

 . ندهیبه فکر اکنون باشند، نه آ دیاکنون با

رو   یحرف  یاشل و  رو   نیزم  ینزد  را  دستانش  کف  شد.   نیزم  ی خم 

 گذاشت.

 دارم.  یفکر هی -

ممکن   ینگاه کرد. چه فکر  یرا باال داد و به اشل  شی ابرو  یتا  کی  مارک

کالرکسون در   یبزند، صدا  یکه خواست حرف  نیبود داشته باشد؟ هم

 . دیچیگوششان پ 

 ! نشون ی ریاوناهاشن! بگ -

  ی ظان و کالرکسوندو سرشان را به سمت صدا چرخاندند و به محاف  هر

 نگاه کردند. آمدند،یم نییها پاکه داشتند از پله

  ی به اشل  گذاشت،یها را پشت سر م که با عجله پله  ی درحال  کالرکسون

  هنوز از قصر خارج نشده   دیدیخوشحال شده بود که م  یلینگاه کرد. خ
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را بکشد و از حکومت    یبود که بتواند اشل  دواریام  نیبودند. هنوز به ا

 . ردیرا بگ ام یلیمحافظت کرده و انتقام و

به آمدن محافظان چشم دوخت. صدا   یاشل مارک در    یبا ترس  نگران 

 : دیچیگوشش پ 

 . ی کن  شی عمل ترع ی بهتره هر چه سر ،یکه دار یپسر! هر فکر  -

دادن حق به او، چشمانش    گریبه مارک و بار د  ینگاهمیپس از ن   یاشل

شعله ور   یرهیدا   کیعجله کند. دورشان    دیول مارک، بارا بست. به ق 

 گفت:  کس ین یکرد و در ذهنش به ف جادیا

 حاال.  -

دورشان را در بر گرفته و آنان    یمحظیکیلحظه احساس کرد تار  همان

شده خالء  سردوارد  پوچ  یاند.  م  ی و  حس  کردن    کرد یرا  باز  توان  و 

و سکوت    شدندیمحو م  جیمحافظان به تدر  ی چشمانش را نداشت. صدا

 . کردیرا پر م شانیجا

و سکوت و    یکیبرگشت. حس تار  یبه حالت عاد   زیچلحظه بعد، همه  چند

و خاک را در کف    شیپا  ریرا ز  نیتوانست زم  یرفت و اشل  نیاز ب  یپوچ

م نوازش  را  باد صورتش  کند.  احساس  با صداکردیدستانش  آب،    ی. 

 گشود و به اطرافش نگاه کرد. را از هم  شیهاپلک

که وجود داشت. از قصر    یزاراطرافش و چمن  یهاو گل  دیسف  یبرکه 

بودند و محال بود محافظان قصر بتوانند محلشان را    دورتر شده  یلیخ
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! مطمئناً کالرکسون دستور جست  یزود  نی دهند؛ حداقل نه به ا  صیتشخ

از    ایبتوانند    دی. تا قبل آن با دهدیرا به محافظان م  نیو جو در سرزم

 کنند.  دایشدن پ  یمخف یبرا یکه مکان خوب ایشوند  خارج نیمرک

 شیهارفت و پنجه  نی. دمش کم کم از بستاد یبلند شد و صاف ا  یاشل

عاد حالت  به  بدنش  هم  ی و  مارک  م  طورنیبرگشت.  نگاه  او  .  کرد یبه 

 رینظیب  ی. نه تنها از نظر او قدرت اشلکردیم  نیقدرتش را تحس  شهیهم

در کنترل کردن و کنار آمدن با    یخاص   ییهم توانا  یبود، بلکه خود اشل

 . داشت   کسین یف

. کالفه بود! مرحله اول فرار را که خروج دیکش شیبه موها یدست یاشل

تر بود.  به بعدش سخت   جانی، به اتمام رسانده بودند؛ اما از ااز قصر بود

 فرار کنند و ردشان را گم کنند؟!  دیچگونه با

آورند. شروع به راه رفتن کرد    ریبتوانند دو اسب گ   د ی. شادیکش  یهوف

 جا را ترک کنند. در همان هنگام گفت:تا آن

 . میاریب ریدوتا اسب گ  دیبا -

قدم  مارک اشل  یهابا  به  را  خود  درحال  یتند،  و  نگاهش   یرساند  که 

 گفت: کرد،یم

 کنم.  دایها رو پ اسب   تونمیم -
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نشسته    شیابروها  ی سرش را چرخاند و به مارک نگاه کرد. اخم رو  یاشل

به   شیدرون لحن صدا  اشیرا باال برد. کنجکاو  شی ابرو  یتا   کیبود.  

 . خوردیچشم م

 ! ؟یچطور -

 گفت:  کرد،یکه مقابلش را نگاه م  یباال انداخت و درحال یاشانه  مارک

 دوست.  هیاز  -

 گذاشت. یاشل ی شانه یو دستش را رو  ستادیا

و    رمیها رو از دوستم بگاسب   رمی. من ممیبهتره از هم جدا بش  یول  -

لوازم    دیبا  م،یخارج بش  نیتو، به فکر لباس و غذا باش. اگه قراره از مرک

ن کارمون تموم    ی و وقت  میشی. از هم جدا ممیه باشرو داشت  ازیمورد 

 . می ن یبیرو م گهیدهم نیمرک  یشد، تو مرز شمال

  یمنطق  شیهااو موافقت کرد. حرف  یتکان داد و با برنامه  یسر  یاشل

 با هم نباشند بهتر بود.  کهنیشوند هم، ا ریگاگر دست  یبودند، حت

 باشه پس مراقب خودت باش و حواست رو جمع کن.  -

تکان داد و آن دو از هم جدا شدند. مارک    یسر  یدر پاسخ به اشل  مارک

رفت. هر دو نگران و مضطرب    گری د  یسوکیاز    زین  یو اشل  سوکیاز  

آخر    فتند،یب  ریشان شده بود. اگر گ تنها دغدغه  نیبودند و خروج از مرک

از کشته شدن توسط   ید. مارک از مرگ و اشلمرگ بو  شانیعاقبت هر دو

توسط او کشته شود و او را به    دیترسیم  ی. اشلدیترسیم  سونکالرک
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مخواسته  برساند.  کردن    دیترسیاش  برکنار  که  را  هدفش  نتواند 

 کالرکسون بود، به تحقق برساند و نزد کالرا برگردد. 

به    ها ابانیها و خکس در کوچه  چیشب گذشته بود و ه  مهیاز ن  ساعت 

کس    چیغرق در سکوت شده بود و ه  ن یمرک  نی. سرزمخوردیچشم نم

ا  دادندیکه داشتند رخ م  یعیخبر نداشت از وقا ن  غفلتشان هما   نیو 

تا سال  یزیچ که  ا  یباق   یطوالن   یهاشد  و  تا سال   نیماند    ی هاسکوت، 

مانده    یتنها اشل  ان،یم  نیافکند. در ا  قیو بر حقا  نیزمبر سر  هیسا  یادیز

اما    کرد؛یم  ین یدوشش سنگ   یسکوت و غفلت مردم، رو  ین یبود که سنگ

  ی او همان شب، در همان لحظه که از قصر خارج شدند، عهد بست که روز

 ببرد.  نیرا از ب نیسنگ بارنیا

 *** 

 

خود ثابت ماند و با    ی سر جا  ،یشدن اشل  بیپس از ناگهان غ  کالرکسون

و با    ستادندیمحافظان ا  ی . همهست یو مارک را نگر  یاشل  یخال  ی بهت جا

بهت  نزدزدهچشمان  که  ب  کیشان  حدقه  از  به   رونیبود  بزند، 

م  شانیروروبه درحالکردندینگاه  کالرکسون  دندان  ی.  از   شیهاکه  را 

نشاند و با سرعت    شیابروها  ی رو   یاخم پر رنگ   د،ییسایهم م   یخشم رو 

ط  ی باق   یهاپله را  جا  ی مانده  در  ا  ی اشل  ی خال  یکرد.  مارک  .  ستادیو 

ب تعجب  با  م  نیزم  نینگاهش  محافظان  دستهدیچرخیو  را    ریشمش  ی. 

 سرخ شده بود.  قدر در دستش فشرده بود که کف دستشآن
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 و ترسناکش رعشه بر تن محافظان انداخت:  نیخشمگ اد یفر یصدا

 شدن؟!  ب یبهم بگه کجا غ یکیشدن؟   بیها کجا غاون -

کدام   چیه  رایانداختند؛ ز  نییپا  یسرشان را با ترس و شرمندگ  محافظان

همه را سردرگم   یدادن نداشتند. آن حرکت اشل  یبرا   یپاسخ  ای  یحرف

چ کالرکسون  د  یزیکرد.  مشاهده    دیرا  عمرش  طول  در  حال  به  تا  که 

 نکرده بود. 

.  شدیمدام جلو عقب م  اشنهیکه س  دیکش یتند و نامنظم نفس م  قدرآن

از    یقدرت اشل  نیاما کجا؟! اصالً ا  افتند؛یانتقال    یگریآنان به مکان د

به خود  انتقال  قدرت  مگر  او  گرفت؟  چشمه  سر  د  کجا  را    یگریمکان 

 کرد؟ یهمه مدت رو نم نیداشت؟ داشت و ا

 ها یکار یمخف نی اعتماد بود و ا رقابلیاز همان ابتدا غ یع**و**ض** آن

بع او  دست  دیاز  کش  ینبودند.  به سمت   دیبه صورتش  چابک  و  تند  و 

 زد:  ادیو در صورتش فر ستادیاز آنان ا یکیمحافظان رفت. مقابل 

 ها کجا رفتن؟ اون گمیم ستم؟یمگه با شما ن -

 . ستادیرفت و مقابل او ا یسمت محافظ بعد به

 د؟یریپسر هفده ساله رو بگ هی  دینتونست تونیکی!  دیهمه آدم نیا -

محافظان حاضر در سالن   یتمام  انی قدم به عقب رفت و نگاهش را م  چند

از خشم برگزار شده بود که تمام احساسات    یچرخاند. درونش گردباد

 ی و خشم و نفرت را به جا  دیکشیآرامش را درون خود م   یخوب و حاو
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نمگذاشت یم اشل  توانست ی.  که  کند  شا  یقبول  و  کرده    ی حت  دیفرار 

نتوانند آن دو را بگشکست خورده ش ساخته گاه کارآن  رند،یاند! اگر 

اشل درحال  یبود.  بود  م   یقرار  را  حکومت  اسرار  کل  در    دانست،یکه 

اسرارش    کهنیراه برود و کالرکسون را در ترس ا  نیسرزم  یهاکوچه 

 بگذارد. شوند،یفاش م

 رید  کهنیقبل ا دی. بافتدیب  یاتفاق  نیاجازه دهد چن   توانستینه! نم  نه،

دستور    ییرسا  یو با صدا   دیکش  یقیرا بکند. نفس عم  هیشود، قال قض

 داد: 

دنبالشون    نیمرک  ی تو  دیو بر  دیرو جمع کن   روها ین  یحاال همه  ن یهم  -

اصالً چند روز    ا ی  د یگردیتا صبح دنبالشون م  ستی. برام مهم ندیبگرد

م  ندهیآ جو  و  جست  صرف  اشلدی کن یرو  بدون  قصر    ی!  به  مارک  و 

 .دیبرنگرد

رد   یسر  یهمگ  محافظان کالرکسون  کنار  از  تک  به  تک  و  دادند  تکان 

 و گفت:  دیشدند و به سمت در رفتند. کالرکسون به سمتشان چرخ

ها رو برام  اما اون  د؛یها رو هم بگردسنگ  ریاگه الزم باشه، ز  ی حت  -

 .دیاریب

 ها رفت. را گفت و به سمت پله نیا

پله  طورهمان رسکه  قصد  به  را  طبقهب  دنیها  سر    یه  پشت  باال 

زنده بود و در    یکه اشل  یوارد آغوش افکارش شد. مادام  گذاشت،یم
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  ی گوش کالرکسون ساکن خواهد شد. تا وقت  خیخطر ب  زد، یپرسه م  نیمرک

  ی ادآوریخواهد ماند. با    نیزم  یرو  امیلیخون و  د،یکشی نفس م  یکه اشل

 کردند.  دایغصه به درون قلبش راه پ  وباز غم   امیلیو

براهآ بود  زود  هنوز  و  ی!  دادن  آمادهامیلیاز دست  هنوز  از دست    ی ! 

همه نبود!  او  د  عیسر  یلیخ  زیچدادن  افتاد.  موقع،   نیهم  شب یاتفاق 

  داریدر همان هنگام، جهت ب  امیلیدخترش بود و و   یدرحال نوازش موها

سرزم مشکالت  پادشاهش  به  آرام  خواب،  از  کالرا  ذکر   نینکردن  را 

و کالرکسون    امی لیو  یهاکه وقتش را با انجام خواسته  ی ایو اشل  کردیم

به   لیتبد  ینبود و اشل  گرید  امیلی اما امشب... امشب و  کرد؛یم  یسپر

بزرگ  نیتریاصل اشل  نیترو  بابت  بود.  شده  او   ی تأسف  چیه  یدشمن 

 ... ام یلیتأسف خوردن را هم نداشت؛ اما بابت و  اقت یل   ی او حت  !خوردینم

 انداخت و آرام زمزمه کرد: نییرا پا سرش

 ! کشمشیحتماً م کشمش؛یم -

ها پا برجا ماند.  در آن شب، دو عهد داده شد که آن دو عهد تا سال  و

  ی برکنار کردن حکومت کالرکسون و عهد کالرکسون برا   ی برا  ی عهد اشل

اشل کذا  ی. دشمن یکشتن  آن شب  از  که    ییآنان  افسوس  و  آغاز شد 

زنده    دند،یکه فهم  ی و کسان  دینفهم  ی زیاز اتفاقات آن شب چ  کسچیه

 کنند. انیافتاده را ب  قاتانماندند تا اتف

را   گریدبود، هم دهیطور که مارک برنامه چهمان ،یشب، مارک و اشل آن

شنل   کیرا با    شیهالباس  یمالقات کردند. اشل  نیمرک   یدر مرز شمال
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  ده یمارک خر  یشنل مشابه هم برا   کیکرده و    ضیرنگ تعو   یخاکستر

شان بستند و سوار  رنگ  یا را به دو اسب قهوه  شانیهالیبود. بار و بند

 .دندها شاسب 

 ن ی. بدترآوردیها را به رقص در هوا درم و ماسه  دی وزیبا شدت م  باد

از   دیبا  ن،یپشت سر گذاشتن مرز مرک  یبود که برا  نیقسمت ماجرا ا

با وجود شب بودن هم قابل    یحت  یاماسه  یها! تپهکردندیعبور م  ابانیب

را    یاشل  ی بودند. مارک مشعل آتشش را باال برد تا بتواند چهره  ت یرؤ

مندیبب  اشل  د یدی.  سرش،    ی که  پشت  سرزم  یعنیبه  که   ی ن یبه 

خ  خواست یم کند،  حت  رهیترکش  نگاهش،  درون  غم  بود.  بر    یشده 

ها  به دور دست   ی . با لبخند تلخدیتا به چشم آ   کردیهم غلبه م   یکیتار

 و گفت: دیکش یآه. سر انجام، کردینگاه م

  کردمیفکر نم  وقتچیبهم داد؛ اما ه  یبد  یهاخاطره  یل یخ  نیسرزم  نیا  -

 سخت باشه.  قدرنیترک کردنش ا

جهت  یلبخند  مارک به  و  اشل  یزد  م  یکه  صدا  کرد،ینگاه  کرد.    ی نگاه 

م   نیغمگ نشان  حسرتش  پر  دل  داد یو  بود  قرار  چقدر  اکه    ن یتنگ 

 شود. نیسرزم

 زادگاهش رو ترک کنه.  تونهینم  وقت چیآدم ه -

 نشست.  شیابروها یرو  یسرش را به سمت مارک چرخاند. اخم یاشل

 . یا یباهام ن یتونیم یخوایاگه م -
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متحد شدن را    ی فرار از قصر و به نوع  شنهادیبود که به مارک پ   درست 

شده   یی ماجرا لی داده بود؛ اما باز هم عذاب وجدان داشت که مارک دخ

نقش بود که   گناه   یدر آن  و  نم   ینداشت  مارک    خواست یهم نداشت. 

ا  شیب بد  اناتیجر  ریدرگ  نیاز  اتفاق  با  فتدیب  شی برا  یشود و  . مارک 

در   او  به  نم   حقشکمک  بود،  کرده  با    نی ا  خواست یلطف  را  لطفش 

 جبران کند.  ساخت،یم شیکه برا یدردسر

 تکان داد و گفت:  یمارک سر ،یکمال شگفت در

وا  میمن همون موقع که تصم  - تو  خطرات   یهمه   ستم،یگرفتم پشت 

 بشه، من همراهتم.  یچ  ست ی. مهم نرفتمیرومون رو پذ  شیپ 

بار از چه    نیشد. آخر  یدر قلب اشل  یباعث لرزش  زَشیمحبت آم  یصدا

قدر  هم آن دی! شا کسچیه دیکرده بود؟! شا افت یدر  ی محبت ن یچن  یکس

نداشت    ادیرا به    گرید  ی. به جز مارک کسآوردیبه خاطر نمکم بود که  

 تکان داد.   ی قدردان یبه نشانه یکند. سر ت یاز او حما گونهن یکه ا

 ممنونم!  -

زد و افسار اسبش را در دست گرفت. اسب را در جهت    یلبخند  مارک

تکان خوردن    لی بروند، چرخاند. به دل  ریکه قرار بود از آن مس  یریمس

 و مضطرب شد. یجد شی. لحن صداخوردیتکان م زیاسب، خود ن

در    نیمرک  ی قصر تو  یها تا االن محافظ  زنم یحدس م  م؛ی فتیبهتره راه ب  -

 .گردنیبه در دنبالمون م
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 اوهوم.  -

با به دست گرفتن افسار اسبش در دست،    ز یرا گفت و او ن  نیا  یاشل

پاشنه  یکوچک  یضربه با  کفشش به    یبا  بدن اسب وارد کرد و هر دو 

کش  یفیخف  ادیفر دو   شانیهااسب   دند،یکه  به  با    دنیشروع  کردند. 

. باد  دیچسب یباد، به بدنشان م  لیبه دل   شان یهاالیو   دندیدویسرعت م

سفر   کیرا به قصد    نیو او، آن شب، مرک  زدیم  یلیس  یبه صورت اشل

 . دیکه دوازده سال طول کش یترک کرد؛ سفر ی طوالن

مرک  یاشل از  آن شب  مارک،  کالرکسون  نیو  و  شدند  هنوز    یخارج  که 

بود، تا سه روز بعد هم نتوانست    نیجست و جو در داخل سرزم  ریدرگ

  ام ی لیو  ی برا  یو مراسم عزادار  یسپار. همان روز اول، خاکابدی را ب  یاشل

اموش کردند و  او را فر  یبرگزار شد و با به خاک رفتن جسدش، همگ

او نتوانست فراموشش کند.    رایز  داد؛ یرا آزار م  رکسونموضوع کال  نیا

 جاها کمک دستش شد. یلیبود که خ یام یلیهنوز به فکر و

کارها  نیبه مسائل سرزم  یدگیرس ب  گرید  یو  بود.    الیخی را هم  شده 

به    ا ی  کرد یم  یعزادار   ام یلیو  یبرا  ا یو    نشستیصبح تا شب در اتاقش م

پ   ی. براکردیفکر م  یاشل کردنش و چگونه گرفتنش نقشه    دا یچگونه 

هم که به صورت  ای خوردندیبه بن بست م ای شیهااما نقشه د؛یکشیم

خسته شده بود    گری. دشدندیذهنش تلنبار م  ینشده، در گوشه   یعمل

  ن یو اول  شدیم  داری. هر روز صبحش را با ترس از خواب بت یوضع  نیاز ا

مردمش هنوز به عنوان پادشاه    ا یآ  ندی بود که بب   نی ا  کرد، یم  که  یکار
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نه، روزش    ایرازش فاش شده    کهنیا  ینه. با بررس  ایقبولش داشتند  

ب  کردیرا شروع م او را در چنین مخمصه   یاشل  هو  انداخته    ریگ  یاکه 

 . فرستادیبود، ل*ع*ن*ت م

با آن به خواب م  یسردرد به جانش    انهیمانند مور   رفت،یکه هر شب 

منف افکار  بود.  احتمال  یافتاده  و  اگر  سرش و  در  مدام  که  ها 

چند روز شده    نی در طول ا  اشی. زندگکردندیم  اشیعصب   دند،یچرخیم

 بود دعوا، غصه، خشم و ترس! 

.  و کنترل زمان از دستش خارج شده بود   گذشتندیم   طورنیهم  روزها

  ر یگ  ی از اشل  یده روز شد؛ اما هنوز نتوانسته بودند رد   یهفت روز، حت

گشت   نی. صبح تا شب و شب تا صبح محافظان در اطراف سرزماورندیب

 ن یمحافظان، مردم سرزم  ی . جست و جو کردندیو جست و جو م  زدندیم

ن و  ترس  در  محافظان  یگرانرا  شب  تا  صبح  بود.  برده  تماشا    یفرو  را 

و    ریرا ز  نیسرزم  ی هاو پارک  هادانیها، مکه کوچه پس کوچه  کردندیم

م اکردندیرو  درمورد  هم  از  همه  اتفاق  کهنی.  سوال    یچه  افتاده 

م  دند،یپرسیم نظر  ه  کردند؛ی اظهار  !  دانستینم  زی چچیه  کسچیاما 

 نداشت.  دادن  ی برا یجوابچیه کسچیه

از    شی. اگر بکردینگران م  زیاز هر چ  شیگذر زمان کالرکسون را ب  نیا

ممکن    ریغ  یحالت  باًیو مارک تقر  یکردن اشل   دایپ   گذشت،یزمان م  نیا

  ترشیرا ب  یاو و مارک و اشل  نی. گذر زمان، تنها مسافت بکردیم  دایپ 

 !نیهم کرد،یم
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بود که کالرکسون، مشاورش لرد آرسن را جهت    دهیرس  ییکار به جا  گرید

  ستاد یا  یفرستاد. لرد آرسن در پارک  نیبه مرکز سرزم  ی اهیاعالم اعالم

جعم  ی و درحال نقاش  یتیکه  بودند، عکس    ی از مردم دورش جمع شده 

چهره  کی  ی رو  یاشل  یشده که  مردم  گرفت.  باال  را  را    یاشل  یکاغذ 

  ی لیو خبرش را خ  ده یاو را د  نیزمشناختند. در اطراف سر  ا او ر  دند،ید

 . کردیپادشاه کار م  یاو که بود و چرا برا دانستندیبودند. م دهیشن 

جا جمع شده بودند  گرفته همه آن   ازی تا پ   ریو مردان و جوانان، از س  زنان

که پشت لرد آرسن حالت    ی. به محافظانکردندیو در گوش هم پچ پچ م

 . سردرگم و متعجب بودند! کردندیگرفته بودند، نگاه م یتدافع

 :دیچیلرد آرسن در گوششان پ  یرسا یصدا

پسر رو    نیا  یکه سر قطع شده  یاز طرف پادشاه کالرکسون! هر کس   -

مد  یبرا پادشاه  ببره،  خواسته   ونشیپادشاه  هر  و  بود  رو  خواهد  اش 

 انجام خواهد داد. 

مبهت   مردم نگاه  آرسن  لرد  به  نمکردندیزده  علت   دانستندی.  چه  به 

با او کار کرده، بکشد.    یادیرا که مدت ز  یآن پسر   خواست یپادشاه م

برا  دانستندینم که  بود  شده  جا  ی چه  کرده  زه یسرش  بودند.    برگزار 

دشمن   خواستندیم چه  عل   شیپ   ی ایبدانند  ا  یآمده.   نیرغم 

نم  شان،یهایکنجکاو هم  مد  توانستندیباز  به  بودن    ونیفکر  پادشاه 

ناد را  پاداش چشم  توانستندی. نمرندیبگ  ده یخودشان  کنند.    ی پوشاز 

لحظه، تمام حضار را تشنه به   کیکه در    یل*ع*ن*ت بر پاداش و ثروت 
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قاتل    ی که مردم را برا  یی دهایکرد! ل*ع*ن*ت به وعده و وع  ی خون اشل

م حت  کرد؛یشدن وسوسه  ه  پاداشآن    یاما  نشد.  کارساز    کسچیهم 

 کند.  دایرا پ  ی کس نتوانست اشل چیه راینکرد؛ ز  افتیپاداش را در

چاقو در دست    کی که    یپاداش، صبح تا شب درحال  افت یجهت در  مردم

نبود.    ی از اشل  یاما خبر   کردند؛یها را جست و جو مگرفته بودند، کوچه

 رفته بود!  نیزم ر یآب شده و ز ایگو

جست و جو    یهم برا  نیاز مرک  رونیبه ب  یرا حت  ینمحافظا  کالرکسون،

خبر اما  اشل   ی فرستاد؛  نشد!  که  معنا   ینشد  به  مارک  کلمه    یواقع   یو 

 شده بودند!  دیناپد

شدند.  یاشل الیخیمانند گذر چهار ماه، همه ب ،یمدت طوالن کیاز  پس

روال    یکالرکسون هم به زندگ  ی. حتآورد ینم   اد یرا به    یاشل  ی کس  گرید

  ی ها ن ی به سرزم  داد،یرا انجام م  نشیسرزم  یخود برگشته بود، کارها

  نی. با اکردیرا دعوت م  نشیو متحد  گرفت یم   یمهمان  کرد،یسفر م  گرید

سرزم  الح هنوز  پ   هانیمحافظانش،  در  رو    ریز  ،یاشل  افتنی   یرا  و 

هم دست از    لحظهکی  یچهار ماه، حت  نی. کالرکسون در طول اکردندیم

  یبرنداشته بود. او با خود عهد بسته بود که تا اشل  ی اشل  یجست و جو 

شده، حکومتش   ی . او عهد بسته بود که به هر نحوردیرا نکشد، آرام نگ

 را حفظ کند.

نفر مانده    کینبرده بود. فقط    ادیرا از    ینفر اشل  کی تنها    ان،یم  نیا  در

.  کردیشب م   زی صبح، و صبح را ن  ی بود که شب را به انتظار برگشتن اشل
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انتظار برگشت اشل  ینفر بود که هر روز مقابل دروازه  کی به    ،یقصر 

 . ماندیمنتظر م

دوان دوان در را    دند،یچکیم  شی هاگونه  ی رو  شیها که اشک  یدرحال

پدرش با  کهنیبود؛ به ان شیب یاباز کرد و وارد اتاق جلسه شد. او بچه 

باق مشاور  و  مانده  یسه  جد  کیاش  بود،   دش،یمشاور  جلسه  درحال 

از آنان نداشت،    ی. قلب کوچک و ذهنش که درک چندانداد ینم   یتیاهم

و هنوز زود بود که بخواهد با مفهوم حس    دندیچرخیم   یلحول محور اش

 آشنا شود! یتنگدل

رو  شیهااشک از  رفت.    شیهاگونه  یرا  پدرش  نزد  و  کرد  پاک 

د را  کالرا  آمدن  که  رو  د،یکالرکسون  مقابل    ی صندل  ی از  و  شد  بلند 

ا اشکستادیدخترش  گرفت.  آغوش  در  را  کالرا  و  شد  خم    ی رو  یها. 

دخترش    ی چه کس  ا ی  ،یزیبداند چه چ  خواست یصورتش را پاک کرد. م

  ی هامسبب اشک  خواستیم  زد؟ی بر  شکناراحت کرده که ا  گونهنیرا ا

اش را در لحن  زد و تمام محبت پدرانه  یدختر کوچکش را بداند. لبخند

 . خت یر شیصدا

 ؟ یکن یم هیگر یکالرا! چرا دار  -

 :دیچیدار کالرا، در گوش کالرکسون پناراحت و بغض یصدا

 چرا هنوز برنگشته به قصر؟ یبابا! اشل -
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دخترش   کهنینداد به ا  ی تی مهمان ابروان کالرکسون شد و او اهم  اخم

  ر یاحساسات خشمش کرد و تحت تأث میرا در آغوش گرفته. خود را تسل

که به    یگذاشت. با خشم  نیزم  یزده در دلش، کالرا را رو خشم جوانه

رو بود،  کرده  رخنه  به دسته   یصندل  یجانش  کالرا    ی صندل  ینشست. 

پدرش دوخت و با خواهش    یبه چهره  رهیرا خ  اشیران. چشمان بادیچسب 

 : و التماس گفت 

 کن. دایرو پ  یبابا! اشل -

  بار نیاول اش،یدر طول نه سال زندگ  دیکوچک و نه ساله، که شا یدختر

خودش    یبود که برا  بارنیاول  دی. شاکردیاز پدرش خواهش م  گونهنیا

و خواهش    خت یریبه دست آوردنش، اشک م  یو برا  خواست یم  یزیچ

شده    ی کس  یوابسته  گونهنیبچه بود، مگر نه؟ پس چرا ا  ک ی. او  کردیم

نب  که  سرازبچگانه  ی هااشک   ودنش،بود  کوچکش  چشمان  از  را   ریاش 

 کردند؟یم

د  نشیاندوهگ  یصدا همگ  گریمشاوران  کرد.  ناراحت  ناراحت  یرا    ی با 

وابسته شده بود و    یبه اشل  گونهن یکه ا  ستندینگریرا م  یادختر بچه 

.  دیچرخیکالرا و کالرکسون م  انی. نگاهشان مخت یریدر نبودش اشک م

م وضوح  چهره  توانستندیبه  در  را  کالرکسون  بب خشم  .  نندی اش 

ر آرنجش  به   یصندل  یدسته  یرو  اکالرکسون  را  دستش  و  گذاشت 

کشچانه  کدیاش  شن   نهی .  با  نفرت  اشل  دنی و  فر  ،ینام  نگاهش    ادیدر 

ا  و  زدیم از  بود  متنفر  صدا  یایدلتنگ   نیاو  در  وجود    ی که  دخترش 
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آن پسر تنگ    یدل دخترش برا   کهنیداشت. متنفر بود از فکر کردن به ا

شده بود و    لیتبد  کالرکسوندشمن    نیترکه به بزرگ   یشده بود. پسر 

پ  نتوانسته  کالرکسون  بود  هنوز  که  آن    ایکند    شیدایهنوز  بکشتش. 

  چیبه جا نماند؛ ه  ی ردچیشد که ه  دیفرار کرد و ناپد  یجور  یع**و**ض**

کند، وجود نداشت. سه   شیدایکالرکسون بتواند پ   کهنیا  یبرا  یسرنخ

اما    داد؛ یانجام م  ار  فشیبرگشته و کل وظا  اشیماه بود که به سر زندگ

اشلشب  به  کردن  فکر  با  ا  یها  چ  شی دایپ   یوقت  کهنیو  گونه کرد، 

. هر شبش با فکر کردن به  کردینور ماه با خود خلوت م  ریبکشتش، ز

و   نهی. هر شب به کشت گذیم  رد،یکه قرار بود از آن پسر بگ  یانتقام

 . افزودیم یاندک ،ینفرتش نسبت به اشل

 .دییهم سا یرا از خشم رو شیهادندان

و هراسان وارد اتاق شد.    مهیسراس  ایدر دوباره باز شد و مار  ،لحظه همان

پادشاه کرد و سپس کالرا    ی برا  یمیدوان دوان به سمت کالرا آمد. تعظ

رو از  را  او  گرفت.  آغوش  در  صدا  نیزم  ی را  کرد.  و    یبلند  لرزان 

 .دیچیمضطربش در گوش کالرکسون پ

  ی ! نتونستم نگهش دارم؛ از وقت خوامیمعذرت م  یلی! خحضرتیاعل  -

 . کنهیم یقراریرفته، ب یاشل

چرخاند و با اخم نگاهش    ایرا به سمت مار  اشزشده یچشمان ر  کالرکسون

و شمرده    نینداشت. خشمگ  ی تیاهم  شیبرا  ایمضطرب مار  یکرد. چهره

 شمرده گفت: 
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 ! ببرش. ایمار -

سرش    میتعظ  یبه نشانه  ا یشد. مار  ایباعث ترس مار  اش،یدستور  لحن

سمت در رفت. کالرا اشک    تند به  ییهاخم کرد و سپس با قدم  یرا اندک

 . کردیتقال م ایدر آغوش مار یزار  هیو با گر خت یریم

 بگو برگرده.  ی. بابا! به اشلنی! بذار برم، من رو بذار زمایمار -

م  کرد،یم  هیگر  او ماه    کردیرا طلب م  یایاشل  کرد،یخواهش  که چهار 

  ی اشل دیفهمیاما برنگشت. او بچه بود و نم  گردد؛یبه او گفت برم شیپ 

نم  یبرا   یچرا رفته، چرا پدرش کار به    یچرا کس  کرد،یبرگرداندن او 

که در دلش   دیفهمیرا م  یایاو فقط دلتنگ  کرد؛یتوجه نم  شیهاخواسته 

که داده بود؛ اما نتوانسته   دیفهمیرا م  یساخته بود. فقط قول اشل  النه

 بود نگه دارد. 

 

به همراه کالرا از اتاق خارج شدند. پس از خروج آنان، کالرکسون    ایمار

  شیهاگذاشت. دست   ز یم  یبه سمت جلو خم شد و آرنج دستانش را رو

به ذهنش خطور کرده    ی اش قرار داد. فکرچانه  ریرا در هم قفل کرد و ز

او ثابت مانده بود. سکوت    یو نگاه مشاوران رو  زیم  ی بود. نگاه او رو

  یو در انتظار حرف  ینشست و مشاوران، با نگران  طیبر مح  ی اکننده  ننگرا

 .کردندیهم رد و بدل م انینگاهشان را م ،یاتفاق ای
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  دیکش  ی قی. نفس عمزدیهمچنان در افکارش دست و پنجه م  کالرکسون

  ی گرفته بود فکرش را عمل  م یگذاشت. تصم  ز یم  یو کف دستانش را رو

 ن یرا از نظر گذرانده و آن را سبک سنگ  مشی جوانب تصم  یسازد. همه

ممکن بود به جا بگذارد، چشم   مشیکه تصم  یکرده بود. از عواقب بد

جلو  رایز  کرد؛ یم  ی پوش کارش  خوب  م  دشید  ی عواقب  .  گرفتندیرا 

م را  رو  ان ینگاهش  اخم  چرخاند.  خودنما  ی مشاورانش    یی ابروانش 

 چقدر مهم بود.  هیکه قض  دادینشان م  اش،یو نگاه جد کردیم

 د؟ یدونیم  یزیچ ای آکالون اهیدر مورد گ  ون،یآقا -

به    ی را باال داد و نگاه  شیابرو  ییک تا  س،ی لرد فرانس  دش؛یجد  مشاور

وجود داشت و    شیدر لحن صدا  دی از ترد  ییهاپادشاهش انداخت. رگه

 . نبود چندان از حرفش مطمئن دادینشان م

 شه؟ یکه باعث از دست دادن حافظه م یاهیگ -

 زد.  یلبش نشاند و بشکن ی رو یتمند یلبخند رضا کالرکسون

 ! قاًیدق -

از قبل شد. نگاهش را    تریاش جدو چهره  د یلبش ماس  ی از رو  لبخند

 مشاورانش چرخاند. انیدوباره م

م  نیسرزم  ی تو  هااهیگ  نیا  - رشد  ازش،  کننی روناروک  برگ  چندتا   .

  خوام یرو فراموش کنه. ازتون م شیفرد کل خاطرات زندگ کیتا  هیکاف

 .دیاری رو برام ب ایآکالون  اهیبه روناروک و چندتا برگ از گ دیبر
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را    اهیپادشاه آن گ  دانستندیانداختند. نم  گریدکیبه    ینگاه  مشاورها

از آن    نستدایخوب م   یلیاما خود کالرکسون خ  خواست،یبه چه علت م

رفته کالرا    یاشل  یاز وقت   گفت؛یراست م  ا یبکند. مار  ی ا چه استفاده  اهیگ

از او    ی و زود زود در مورد اشل  کردیم  هیشده بود. گاهاً گر  قرار یب  یلیخ

کند.    دایادامه پ   طورنیهم  ت یوضع  نیبگذارد ا  توانست ی. نمدیپرسیم

طوالن   خواست ینم مدت  کالرا  درگ  یا یذهن  اشل  ریرا  به  کردن    یفکر 

باشد که قرار نبود    یدختر کوچکش چشم انتظار کس  خواست یباشد. نم

 ! مردیاگر برگردد هم، م یبرگردد. حت

  اد یرا از    یبود که اشل  نیکالرا، ا  یها یقراریب  نیبردن ا  نیراه از ب  تنها

  ی ذهن دخترش خارج کند. برابود که آن پسر را از    نیببرد. تنها راه ا

ا  کهنیا از  بتواند در شرا  شیها  یقراریب  نیکالرا دست  و   طیبردارد 

کالرا   ت. خاطرادهدیانجام م  یکند و بزرگ شود، هر کار  یزندگ  ،یا یعاد

 شود. باز  دیخاطرات جد ی بروند تا جا برا نیاز ب دیبا

م  پس لرد  روز،  آن  به سمت    نوسیاز  محافظان،  از  نفر  چند  به همراه 

. پس از سه دیروز طول کش   م یروناروک رفت. سفرشان سه و ن  نیسرزم

  یاپارچه  یاسهی را در ک  ای آکالون  اهیکه گ  ی درحال  نوسی روز، لرد م  م یو ن

به دست پادشاهش،    سهیقرار داده بود، نزد کالرکسون رفت و با دادن ک

کیمأمور رساند.  اتمام  به  را  اتش  بابت  بود  خوشحال   کهنیالرکسون 

  توانستیبدهد. م  هی به دخترش هد  یبدون اشل  یزندگ  کی  توانست یم

نماند.    یهم باق  ادش ی  ی که حت  یکند، طور  رون یب  شانیرا از زندگ  یاشل

و اسم و هر    ادیگشتن برنخواهد داشت؛ اما    یاو دست از به دنبال اشل
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حذف خواهد کرد.    شانیباشد را از زندگ  ی به اشل  وطکه مرب  یگرید  زیچ

را در خفا انجام   یاشل  یبرا  شیوجوجست   دیبه خاطر کالرا هم که شده با

 دهد.

کردن آن    یبا قاط  ایداد و مار  ایرا به مار  ا یآکالون  اهیگ  ی هابرگ  کالرکسون

به بدن کالرا شد. بعد از    ایآکالون  اهیکالرا، موجب ورود گ  یها در غذابرگ

 خود را نشان داد.  راتیتاث اهیگروز،  کی

بعد، کالرا درحال  صبح ب  یروز  در مورد    زیچ  چیشد که ه  داریاز خواب 

  شناختیرا نم  ی به اسم اشل یکس  چی. هآوردینم  ادیبه   یگذشته و اشل

حال بود و  اصالً وجود نداشته باشد. آرام و خوشحال خوش  یاشل  ایو گو

م ا  کردینم  هیگر  زد،یلبخند  خوشحال  نیو  باعث  کالرکسون    یموضوع 

  یلبخند   ،یاشل  یکالرا برا   یهایقراریو ب   هایدلتنگ  افتنی  ان ی. پاشدیم

کارش   ی. هر چند، بهادادی م هیبه ل*ب کالرکسون هد یخوشحال یاز رو

از    زیاسمش را ن  یپدرش را و حت  ی عن یخودش،    یالرا حتبود که ک  نیا

ا  ادی اما خب کالرکسون  نم  نیببرد،  به عنوان مشکل  .  دیدیموضوع را 

او  کهنیو به دخترش در مورد ا ندیکرد که بنش نیصرف ا ار شیروزها

دهد.    حیپرنسس است، توض   کیکالرا خود    کهنیپدرش است، در مورد ا

داد    حیاو توض  یرا برا  یبه جز اشل  ز،یبا او حرف زد و همه چ  یابه گونه 

خاطرات   یو همه  زینوزاد تازه متولد شده بود. همه چ  کیکالرا    ایکه گو

برا  یهاز دست رفت   ی او خاطرات  یدرون ذهن کالرا را از سر نوشت و 

 رقم زد!  یبدون اشل
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کالرا   کهنیکالرا بود. ا  یبرا  نهیگز  نی بهتر  ،یاشل  اوردنین  ادینظرش به    از

 ی نقش  چیه  یبود. اشل  نهیگز  نیدشمنش را به خاطر نداشته باشد، بهتر

زندگ با  یدر  دخترش  چرا  پس  داشت،  نخواهد  و  نداشت  با    دیکالرا 

نداشته باشد، بهتر   ادیرا به    یکه اشل  نیخاطرات او عذاب بکشد؟ هم

ن، خاطرات آن پسر را در  نداشت که کالرا بخواهد به خاطر آ  ی لیبود. دل

 ذهنش نگه دارد. 

  ی را که مربوط به اشل  یزیآن روز به بعد، کالرکسون دستور داد هر چ  از

  ندازد،یب  یاشل  ادیکالرا را به    توانست یرا که م  یزیبود، جمع کنند. هر چ

  ی رنگ  یاگردنبند نقره  ز،ین  یبردند و در آن مخمصه و شلوغ کار  نیاز ب

 آن، به کل گم شد!  ی رو  مرغیبا طرح س

که در مورد   یز یچ  چیبود که فرد با ه  نیا  ا،یآکالون  اهیکارکرد گ  یالزمه 

و    شدیباطل م  اهیاش بود، ارتباط نداشته باشد؛ وگرنه طلسم گگذشته 

 . آوردیم ادیفرد، خاطراتش را به 

 گریخطر را به جان بخرد، دستور داد د  نیا  توانست یکه نم  کالرکسون

لرد    یعن یدر قصر ذکر نشود. سه مشاور خود؛    یاشل  ادی  نام و  وقت چیه

  ی اشل  یرا در مورد ماجرا  زیرا که همه چ  چاردیو لرد ر  نوسیآرسن، لرد م

  ا یمار  یکند. حت  نشانیگزیجا  یدیاخراج کرد تا مشاوران جد  دانستند،یم

 کالرا افتاد.   یبرا یدیجد یمهی ند افتنیاخراج کرد و به دنبال  زین را

را به قتل رساند تا هم همه  نیستیکر یعنی ؛یدوست اشل نیتریمیصم

اشل   زیچ به  ب  یمربوط  ا  نیاز  هم  و  مرگ   دواریام  کهنیبرود  خبر  بود 
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  دوار یبرگردد. ام  نیبه مرک  یاشل  دیبرسد و شا  یدوستش، به گوش اشل

و    دیفزایو حس انتقامش را ب  نهیخشم، ک   اش،یمیبود مرگ دوست صم

برا را  مرک  گشتنبر  یاو  ام  کی تحر  ن،یبه  اشل  دواریکند.  جهت    یبود 

گرفتن انتقام کریستین و پاک کردن خون او از دستان کالرکسون، طبق  

 .دیایب نیخشمش عمل کند و به مرک یخواسته 

  کالً  ی و او را بکشد، تا اشل اوردیب  ریاو را گ   ،یبا بازگشت اشل  خواست یم

را از ذهن دخترش پاک کرده بود؛ اما تا    ینابود شود. او اشل  نیاز زم

حکومتش و اسرارش    هیپاک نشود و خطر عل  نیزم  یاز رو  یکه اشل  یزمان

 دههنوز زن  ینرود، دست از دنبال او گشتن برنخواهد داشت. اشل  نیاز ب

 . شدیکالرکسون خطر محسوب م  یهم برا  دنشینفس کش یبود و حت

ک  خبر اشل   نی ستیرمرگ  گوش  انتظارات   د،یرس  یبه  برخالف  اما 

نرفت. حس    نی خشمش نکرد و به مرک  م یخود را تسل  ی کالرکسون، اشل

بعدها نگه داشت.   یرا در دلش چال کرد و برا  نیستی گرفتن انتقام کر

خارج نشد،   گاهشیو از مخف  دیرا به جان نخر  نیبرگشتن به مرک  سکیر

به بن بست    شی هاباز هم شکست خورد و نقشه  کالرکسون  ب،یترت  نیبد

 . دندیرس

اشل  ی میمرگ دوست صم  خبر پا  یاش،  از  کرد.    ی را  و داغون  درآورد 

را   نیستیخبر مرگ کر  ن،یاز دوستان مارک در مرک  ی کیهمان لحظه که  

مرگ    توانستیشکست. نم   یاشهی چون ش  ی ها رساند، قلب اشلبه آن

شجا  نیستیکر پسر  آن  کند.  تصور  اشل  یعرا  که  از   یرا  را 
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م  شیهایحوصلگیب و    ی در  م  باعث آورد  که  شدیلبخندش  موقع  هر   .

، غم و غصه  "الی خیب"و با گفتن    نشست ینزدش م  شد،یبدحال م  یاشل

 . بردیو م شست یم یرا از دل اشل

موضوع که    نیدر قصر نبود و هم  نی ستیشب هنگام فرار از قصر، کر  آن

آزارش   زیاز هر چ  شیکند، ب  ینتوانسته بود با او خداحافظ  یحت  یاشل

خفهدادیم وجدان  عذاب  م.  طول    کردیاش  در  وجدان،  عذاب  آن  و 

ها در قلبش ماندگار شد. به احترام دوستش، بعد از مرگش همه سال

 کرد.  یمعرف نیستیکر ای س،ی جا خود را با نام کر

کل  یرا، پسر   ی اشل  نام به خون  ی که  را که   یش بودند، پسر آدم تشنه 

قربان پسر   شیدردسرها  یدوستش  بود،  قول   یشده  کالرا  به  که  را 

دفن کرد و    سی سازد، پشت اسم کر  ی برگشت داده و نتوانسته بود عمل

 سراغش را نگرفت. ،یایطوالن  یلیتا مدت خ

تغ  یاشل  خود از ذهن    ر ییبا  خاطراتش  کردن  پاک  با  کالرکسون  نامش، 

  ی را جور  یبه نام اشل  ی پسر  ،یمربوط به اشل  زیبردن هر چ  نیکالرا، با از ب

به    یکس   ایدفن کردند که گو  خیکتاب تار  ی دهیدر صفحات کهنه و رنگ پر

 وقت وجود نداشته! چیه یاسم اشل

 

 *** 

 )زمان حال( 
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 )کالرا( 

اتمام خاطرات، آرام آرام چشمانم را باز کردم و به انعکاس خودم در    با

و منگ بودم. ذهنم مملو از افکار بود، اما من    جیچشم دوختم. گ  نهیآ

  یبا شتاب به دروازه  یکدام فکر کنم. افکار گوناگون  چی به ه  توانستمینم

 تک تکشان را نداشتم.  یو من فرصت بررس کردندیذهنم برخورد م

 . دمیرا دور گردنم کش دستم

  گفتیدر اعماق قلبم م  ییچه بودند؟ ندا  گرید  دمیکه من د  یخاطرات  نیا

نداشتند، اما منطقم، ذهنم و تمام وجودم    قت یحق  هانیکدام از ا  چیه

همه  دانستندیم حقا  یبخش  هان یا  یکه  گذشته   قیاز  آن    یکیتار  یو 

اشل که  ب  دیبا  گفت یم   یبودند  خاطر  اشلاورمیبه  را   هانیا  یهمه  ی. 

که مارک   یکیتار  قت یبفهمم. حق  زی و از من خواسته بود من ن   دانستیم

 بود!  نیهم زدند،یدر موردش حرف م یو اشل

دستانم گرفتم. باور    انیگذاشتم و سرم را م  زیم  یدستانم را رو  آرنج

سخت بود. اصالً مگر امکان داشت    میبودم، برا دهیکه د ییزهایکردن چ

 تفاقات واقعاً افتاده باشند؟ آن ا

اصل  کهنیا پادشاه  قاتل  خانواده  یپدرم  او  باشد؟  برادر    کهنیاش 

ه  اش یناتن  که  گذشته   یریتقص  چیرا  جهت    یدر  صرفاً  نداشت،  خود 

 به تاج و تخت؛ کشته باشد؟ دنیرس

 بود؟  ی کس نیمن چن  پدر
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  لیپدرش دخ  ینداشت. او در کارها   ی ریتقص  چیکه ه  یگوریآخر گر  یول

 یکه پدرم برا  یزدم. داستان  ینبود که بخواهد مجازات شود. پوزخند

 کرده بود، چه بود؟  فیتعر نیمن و کل مردم سرزم

و قبل از مرگ،   رند یمیم  یایماریاش به خاطر بو خانواده  یگوریگر  کهنیا

  نی. اکندیتاج و تخت م  ن یپدرم را که مشاورش بوده، جانش  یگوریگر

  یداستان تنها و تنها جنبه  نیدروغ نبود؛ ا  کیاز    شی ب  یزیداستان، چ

 ! نیوالس  یبه قتل رساندن خانواده یپدرم برا هی داشت؛ توج هیتوج

  دم یوجود داشت. فهم  نشانیب  یچه اختالف   یپدرم و اشل  دمیفهم  حال

شکل گرفته بود، چه بود. نفس حبس شده    نشان یکه ب  ی ایعلت دشمن

که    ی ! آن اتفاقاتدمیفهمیدادم. واقعاً نم  رون یرا با حرص ب  امنهیدر س

  کردم،یکدام را درک نم  چ یبودم؛ ه  دهیکه د  یخاطرات نیافتاده بودند، ا

اتفاقات داشت و    نیدر برابر ا  یذهنم سد مقاوم  ای. گوکردمیهضم نم 

از ماجرا سر در    داد ی. اجازه نم دادیهنم را نمورود به ذ  ی به آنان اجازه

 . اورمیب

اتفاقات به من وارد شده بود، مانع از نظم دادن به    نی که در اثر ا  یشوک

م رشدیافکارم  هم  به  افکارم  تأث  خته ی.  تحت  من  اما  تعجب    ریبودند، 

در هضم کردن خاطرات    یفکر کردن به آن افکار، فقط سع  ی درونم، به جا

ب  یداشتم. سخت بود که باور کنم مرد  گذشته  سال   ست یکه در طول 

الگویزندگ قاتل  میام،  دادم،  ناام  شیب  یقرارش  آر  دی نبود!    ؛ ی بودم؟ 

احساس شکستگ  یدیناام بود.  زده  قلبم چنگ    ز یچ  کی  کردم؛یم  یبه 
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نم  ینامعلوم ز  ست،یچ  دانستمیکه  بود؛  قلبم شکسته    ی هاتکه   رایدر 

مشکسته  فرو  گوشتم  و  پوست  در  خون  رفتندیاش  موجب    یزیرو 

 .شدندیم

چه شکسته بود؟ اعتمادم به پدرم؟ انتظاراتم از او؟ تصوراتم از او؟   اما

 شان! همه  دیشا

پشت  یزدم. همه  یپوزخند به  بودند.  مذکور شکسته    ی صندل  ی موارد 

 دادم.  هیتک

. دستم را به سمت  ست ینگریو مرا م  ستاده یا  زیاز م  یاگوشه   سیگرت

لبم    ی رو  یسرش را نوازش کردم. لبخند تلخ  ی سرش دراز کردم و موها

 نشست. 

  ایدر کشتنش داشت، اما آ  یو سع  دانستیرا دشمن خود م  یاشل  پدرم

 متوجه نبود آدم بد داستان در اصل خودش بود؟ 

کردم.  بلند شدم. شروع به راه رفتن در اتاق    یصندل  یخشم از رو   با

باال  میهاکفش  ی پاشنه  یصدا خشم  خاطر  به  رو  م، یکه   نیزم  ی محکم 

حجم    نیا  توانستم ی. نمانداخت یم   نیاتاق طن   ی در فضا  دمشان،یکوبیم

را که در قلبم شکوفا شده بود، تحمل کنم. قلبم    یا یاز خشم و ناراحت

دست یا  شیگنجا نداشت.  را  احساسات  همه  کردم.    م یهان  مشت  را 

  تیاما اهم  شدند،یو باعث دردم م  رفتندیدر پوستم فرو م   میهاناخن 

 نداشت.
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 ! خاطراتم... . ی*ع*ن*ت*ل

مدت من   نیام را از دست دادم، پدرم بود. در تمام احافظه   کهنیا  لیدل

خود را سرزنش کردم؛    آورم،ینم  ادیچرا خاطراتم را به    کهنیا  یبا ناراحت

ام  که چطور حافظه و رنج از این  یناراحت شدم. با سردرگم  دم؛یعذاب کش

  یکس  نهات  دمیکردم؛ اما حال فهم  یرا از دست دادم، شب و روزم را سپر 

 سرزنش شود، پدرم بود!  دیکه با

برا  یپاک کردن حافظه   موقع به مشاورانش    ی من، موقع دستور دادن 

گ  دایپ  فکر  ا،یآکولون  اهی کردن  م  کرد؟یم   یچه  چه  من   د؟یترسیاز  که 

مرا از    یبه خاطر اشل  دیترسیحکومتش دردسر باشم؟ م  یبرا   ای  ش،یبرا

را درمورد حکومت    ز یمن همه چ  یاشل  قیاز طر  دیترسیم  ا یدست بدهد؟  

 بدانم؟

 زدم.  یپوزخند

  ی شد! پدرم هم مرا از دست داد و هم من همه  طورنی جالب! خب هم  چه

 . دمیرا فهم قیحقا

 .ستادم یاتاق ا وسط

 ساکن شده بود.  میدر گلو بغض

تمام اعتمادت، تصوراتت و احساساتت نسبت به    کهنیسخت بود ا  چه

نفر پدرت باشد!   کیبرود؛ مخصوصاً اگر آن    نیلحظه از ب  کینفر، در    کی
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سخت عبور    یمرحله  نیاز ا  کهن یا   یی ناو من توا  شدیتر مگاه سخت آن

 کنم را داشتم؟ 

که واقعاً حس دوست داشتنم را   ای بود،  ام یخشم کنون ی از رو  دانمینم

که   ا یحس گذرا بود،    نیا  دانم ینسبت به پدرم از دست داده بودم؟ نم

 واقعاً از پدرم بدم آمده بود؟ 

 . دمیکش میبه موها یدست

 بفهمم!  توانستم یرا نم  زیچ چی! هم اکنون هدانمی! نم آه

م  یزیچ  تنها ذهنم  در  خانواده  نیا  د،یچرخیکه  قاتل  پدرم  که    ی بود 

بدبخت  نیوالس زندگ  گرید  یهایلیخ  یو مسبب  اتفاقات   یبود. مسبب 

 ام.مسبب از دست دادن حافظه ،یاشل

 را تر کردم.   میهازبانم ل*ب با

 ز ی همه چ  میبه او بگو  خواست یدلم مبا پدرم حرف بزنم.    خواست یم  دلم

پنهان نگه   یبرا  اشوقفهیب  یهابداند تالش  خواستمی. مامدهیرا فهم

 داشتن گذشته کارساز نبودند. 

نم  سرم چرخاندم.  در  سمت  به  اگر   دانستمیرا  بزنم،  حرف  او  با  اگر 

  نیز  دانمی. نمدهد ینشان م  ی دارم، چه واکنش  ادیرا به    زیبفهمد همه چ

  ک یبدانم.    خواست یهم دلم نم  دیو شا   فتدیقرار بود ب  یپس چه اتفاقات

 به دلم نشسته بود.  ندهیاز آ یجور ترس مبهم 
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ترس    نیاز ا  تریبا پدرم حرف بزنم، قو  کردیکه مرا وادار م  ی ااراده  یول

  د یرا از زبان خودش بشنوم، شا  زیهمه چ   گریبار د  کی   خواستمیبود. م 

ا  خواستمیم حقک  ن یبا  اتفاقات  آن  که  بفهمانم  خود  به  دارند.    قت یار 

 قرا باور نکرده و هنوز عاش  زهایچ  نیاز من هنوز ا  ی متوجه بودم بخش 

نبود که   یبه آن بخش بفهمانم که پدرم آن کس  خواستمیپدرم بود. م

به آن بخش از وجودم بفهمانم    خواستمیبتوانم دوستش داشته باشم. م

 بودم. شده  دیچه بد از پدرم ناام

را    یشکل  مرغیو به سمت کمدم رفتم. گردنبند س   دمیکش  ی قیعم  نفس

در آوردم. به    می داده بود، از کشو  هیبه من هد  امیدر کودک  یکه اشل

گردنبند تشکر   نی وقت نتوانستم از او بابت ا  چیشدم. ه ره یگردنبند خ

نوشته و  برا  شیرو   یکنم  همان  شیرا  گذاشته بخوانم،  قرار  که  طور 

 وقت نشد به آن قرار عمل کنم.  گاه چی! همیبود

داد. با    هیرا به چشمانم هد  میهارا باز کرد و اشک  لشیبار و بند  بغض،

جلو توانم  اشک  زشیر  ی تمام  مآن  را  بدجورگرفتمیها  و    ی.  ناراحت 

  یبا اشل  توانستمیکه م  ییهابه تمام آن سال  یدلخور شده بودم. وقت

  کردم یاحساس م  کردم،یباشم، اما به خاطر پدرم نتوانسته بودم، فکر م

 . کردندیفرو م امنهیزهرآلود را در وسط س یجرخن 

  ی . آن روزاورمیام را به خاطر بگردنبند موجب شد خاطرات گذشته   نیا

گردنبند را به دست من داد، از همان روز به بعد، گذشته    مه،یکه آن ند

 من شروع شد. ین یب
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 پاک کردم.  د،یام چکگونه یرا که رو یاشک یقطره

مربوط به گذشته به   زیچ  چیبود که ه  ن یا  ای آکولون  اهیکار کردن گ  شرط

مربوط به   زیتا همه چ دیپدرم با تمام توانش جنگ نیهم  ی نماند، برا یجا

کرد گذشته را از   یببرد، اما موفق نشده بود. پدرم سع  نیب  را از  یاشل

من بسازد، اما نتوانست.    یبرا  یدیجد  یکرد زندگ  یحذف کند، سع  خیتار

 شد،یم  یرا که مربوط به اشل  امیفصل کتاب زندگ  نیتر او نتوانست مهم

 نگه دارد. یتا ابد از من مخف

گشا  نیا راه  نشان  یگردنبند  شد.  برا  ی مشکالت   م ی بدان  کهنیا  یشد 

برد و    نیاز ب  شودیاز ذهن پاک کرد. نم  شودیوقت نم  چیگذشته را ه

و امروز را رقم    آمدیدنبال انسان م  یاه یفراموش کرد. گذشته مانند سا

 !زدیم

 کردم.  زانیرا از گردنم آو گردنبند

 .شدیجلودارم م دینبا زیچ  چیبا پدرم حرف بزنم و ه خواستمیم

بلند و محکم، از اتاق    ییهارا از صورتم پاک کردم و با قدم  میهااشک

 خارج شدم.

پ  هاپله رفتن  قصد  به  را  راهرو  طبقات  سر    شیو  پشت  پدرم 

آرام   ی. در ذهنم آشوبگذاشتمیم آرام  آن آشوب  که  بود  پا شده  به 

 . کردیداشت به سمت قلبم نفوذ م
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که    دمیکرد، پرس  میتعظ  میکه از کنارم رد شد و برا  یمحافظ  نیاول  از

 دنیرا جهت رس  رمیمس  نیپدرم کجاست و گفت در کتابخانه بود، بنابرا

 دادم.  رییبه کتابخانه تغ

حرف  در به  م  ییهاذهنم  فکر  بزنم  پدرم  به  داشتم  قصد  .  کردمیکه 

اما    کرد، ینگرانم م  ن یممکن بود نشان دهد و ا  ی چه واکنش  دانستمینم

  گریبار د  کیداشتم    ازیرا سرکوب کنم. من ن  یآن نگران  کردمیم  یسع

حافظه   قیحقا من  بفهمد  بود  الزم  بشنوم.  خودشم  زبان  از  به را  را  ام 

  اناتیجر  نیا  خواست یآن بخش وجودم را که نم  دیبودم. با  هدست آورد

 . بردمیم  نیرا باور کند، از ب

  رم،یخشمم را تحت کنترل بگ  توانستمیبغضم را قورت دادم. م  گرید  بار

درونم را؟ آنان قابل کنترل نبودند. قادر به جمع    یغم و ناراحت  نیا  ا یاما  

را    یایدیناام  نیا  توانستمیاعتمادم نبودم. نم  یشکسته  یهاکردن تکه 

ب از  بود،  کاشته  قلبم  در  پدرم  ا  نیکه  بود  سوزناک  چه  و   ن یببرم 

انتوانستن تر  از آن سوزناک  تار  نیها!  کاش  کنم  آرزو  که  جور   خیبود 

  ی من، اشل  یکدام از از آن اتفاقات برا  چی. کاش هخوردیرقم م  یگرید

 . افتادیو پدرم نم 

و دستم    دمیکش  ی قی. نفس عمستادمیبه کتابخانه، مقابل در ا  دنیرس  با

رو انگشت   یچوب  ی رهیدستگ  یرا  گذاشتم.  د  میهادر  دستگرا    ره یور 

 فشردم. 
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تند   گونهنیبود که قلبم ا  یاجتناب بکنم؟ عاد   دنشی بود که از د  یعاد

او را پدر صدا    ایدر چشمانش نگاه کنم،  خواست یتند بتپد؟ چرا دلم نم

 دخترش باشم؟!  خواست یکنم؟ چرا دلم نم

افکارم از ذهنم    نیتکان دادم تا ا  نیزدم و سرم را به طرف  یپوزخند

  ی در را باز کردم و به داخل رفتم. صدا   ،یحرکت ناگهان   کیبا  خارج شوند.  

باز شدن در، توجه پدرم را جلب کرد و باعث شد سرش را از کتاب بلند  

  دنیبودم، چشم بدوزد. با د  ستادهیکه در چارچوب در ا  ی کند و به من 

عادت داشت لبخند   د،یدیمهمان لبانش کرد. هر موقع مرا م  یلبخند  ،من

اش را در آن لبخندش جمع کند. آب دهانم را  بزند و تمام محبت پدرانه

 قورت دادم. 

  ا یبودند؟ واقعاً مرا دوست داشت    ی واقع  یعنیاش؟!  پدرانه  یهامحبت 

  ی پاک کردن حافظه   دانست یم  دیاگر به فکر من بود، با  کرد؟یتظاهر م

همان    دیهم کرد! با  طورنیب هممن فقط قرار بود اوضاع را بدتر کند و خ

بست،    یمرا پاک کرد و عهد به کشتن اشل  یکه حافظه   شی دوازده سال پ 

  د یو آن روز با  شدیبرمال م   زیکه همه چ  آمدیم  ی روز  کی  دانستیم  دیاب

 .دیشیاندیم کرد،یم افت یکه از طرف من در ی به واکنش

 !دهیبد که آن روز فرا رس چه

 دست نوازش افکار را از ذهنم پس زد.  شیصدا

 کالرا؟  -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 763 

. هر چقدر ستادمیا  اشیتند به سمتش رفتم و کنار صندل  ییهاقدم  با

چشمانم پنهان    ی را پشت پرده  می هاتقال کردم، باز هم نتوانستم اشک

  دم،یدیجمع شده در چشمانم، تار م  ی هاکه به خاطر اشک  یکنم. درحال

 فتم: و حق به جانب گ زیتمسخرآم

 گم؟ ینمرد، درست نم ی ماریدر اثر ب نی والس یگوریگر -

ابروانش نشست. نگاهش رنگ بهت به خود گرفت و معلوم    ی رو  یاخم

درحال بود.  خورده  جا  خ  یبود  همچنان  م   رهیکه  رو   کرد،ینگاهم    یاز 

ا  یصندل مقابلم  و  شد  اجزاستادیبلند  سردرگمش  و  متعجب  نگاه    ی. 

م را  نم دیکاویصورتم  ظاهراً  بگو  دانست ی.  ادیچه  انتظار    ن یچن   کهنی. 

 . چند لحظه بعد، گفت:اشت بزنم را ند یحرف

 ه؟یکالرا منظورت چ -

خود را به آن    شهیها عادت داشتند همبود، اما انسان  دهیرا فهم  منظورم

رو را  دستم  بزنند.  مستق  زیم  ی راه  و  نگاه    میگذاشتم  چشمانش  در 

صدا  ب  نم،یخشمگ  یکردم.  جد  یلحن  و  م  ی ایباک    خواستم یداشت. 

اتفاقات گذشته دارم. م  یمتوجه شود چه احساس به    خواستمینسبت 

ام او را سرزنش و به خاطر قاتل بودنش،  حافظه   کردنبداند به خاطر پاک  

 از او نفرت داشتم. 

نجات من به   یکه برا   ی. از همون روز دونمیرو م  زی پدر، من همه چ  -

 . دونستمیرو م زیمن همه چ د،یدهکده اومد
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لبش حفظ کند، اما   یلبخند را رو  کردیم یدهانش را قورت داد. سع آب

  اش یشان یپ   یکه ع*ر*ق از رو  یلبخند بزند درحال  توانست یسخت بود. نم 

خونسرد    توانستی. نمزد یم  ادیو ترس در نگاهش فر  شدیم  ریسراز

زمان ا  یبماند  مقابلش  من  م  ستادهیکه  و  چ  گفتم یبودم  همه  را   زیکه 

. حال؛ به دیدیسلطنتش م   ی برا  یدیرا به عنوان تهد  ی. او اشلدانمیم

 شدم؟یمحسوب م دیتهد زینگاه کند؟ من ن یدیمن قرار بود با چه د

گرفتم    م ی برداشتم و تصم  زیم  ی نزد، دستم را از رو  یحرف  دم ید  ی وقت

 ادامه دهم: 

قصر، اون دفترچه    ی هاش، اون شب توو بچه  نیوالس  ی گوریرگ  ،یاشل  -

 از قصر.  یخاطرات و فرار اشل 

پوزخند  در و درحال  یرو  ی انتها  نشاندم  مقابل    میهاکه دست   یلبم  را 

به سمت کج خم کردم. با    ی سرم را اندک  کردم، یدر هم قفل م  امنهیس

 و تمسخر گفتم:   یخونسرد

 پدر!   دونم،یرو م زیمن همه چ -

لبخند    گریبه زبان آوردم. د  یترمحکم  یو با صدا  دیپدر را با تأک   یکلمه 

تر شده و ترس سراسر وجودش را در بر گرفته  . اخمش پررنگزدینم

و سردرگم شده   نیچقدر خشمگ  دمیدیبود. دستانش را مشت کرد. م

 بود. 

 . شدیجلو عقب م اشنهیشدت خشم، با هر نفس س از
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 ... . یکالرا، تو چطور -

 اش را کامل کردم: تکامل حرفش را به او ندادم و خودم جمله یاجازه

 آوردم؟  ادیبه  ،یحافظم رو که تو پاک کرد  یچطور -

 زدم و پالک گردنبند را در دست گرفتم.  یپوزخند

  ن یا  ،یبردیم  نی رو از ب  یمربوط به اشل  ی هانشانه  یهمه  یداشت  یوقت   -

 .یمورد رو از قلم انداخت هی

به    ،یواکنش  ای  یگردنبند را رها کردم و با لبخند و در انتظار حرف  کپال

  ی سکوتش رو ن یو ا  زدینم یپدرم چشم دوختم؛ اما او ساکت بود. حرف

! نفسم را  ؟یچیزدن نداشت؟ ه   یبرا   یواقعاً حرف  یعن ی.  رفت یاعصابم م

 دادم.  رونیب  نهیاز س یبا کالفگ

 پدر، من منتظرم.  -

 :گفت  کرد،یرا باز م شیهاکه دست  یقدم عقب رفت و درحال چند

 بگم؟ انکار کنم و بگم کار من نبود؟  یچ یانتظار دار _

را از من گرفته و    شیکه رو  یتکان داد و درحال  یالیخیرا با ب  دستش

 گفت:  ت یاهمیکالفه و ب  ست،ینگریسمت چپ را م

 بچگونه است. یلیخ نینه، ا -

زد. حالت چهره و حرکاتش و   ی. پوزخندستادیابلم امن برگشت و مق نزد

 بودند. نیخشمگ شیلحن صدا
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م  - کن   یچ   یخوایحاال  م  ؟یکار  هم  اون    یکن   یسع  یخوایتو  مثل 

 ؟یرو به همه بگ زیهمه چ یع**و**ض**

با آن اشل  یاکلمه  دنیشن   با   یرا مورد خطاب قرار داده بود؛ اخم   یکه 

  م یهاکه دندان  یرا مشت کردم و درحال  م یهاابروانم نشست. دست   یرو

م   یرا رو نگر  دم،ییسایهم  را  او  نداشتم چن ستمیبا خشم  انتظار    نی. 

وقت   یواکنش  و  دهد  قبول    نیچن نیا  دمیدیم  ینشان  را  اشتباهاتش 

به   ا  مانیپش   یجاکرده و  آنان،  به گردن گرفتن  نفرت    گونهنیشدن و 

م  زیانگ ه  ردکیرفتار  ناام  یایمانیپش   چیو  حس  هر  و    یدینداشت، 

مانده در دلم، از    ی ذره دوست داشتن و محبت باق  کی  ی و حت  یناراحت

غم را   گری. دشدی. نفرت و خشم در سراسر قلبم پخش مرفتندیم  نیب

 بود.  فرتفقط خشم و ن کردم،یحس نم

کش  یدست گردنش  پشت  محبت  دیبه  هنوز  کرد.  اشاره  من  به  در    یو 

حالت متقاعد کننده    شتریب  شیاما لحن صدا  شد،یم  دهیآرامش د  یصدا

که در گذشته   ییمرا متقاعد کند از کارها  کردیم  یداشت. داشت سع 

 کنم؟  یانجام داده، چشم پوش

بذارم حق رو   تونمی. من دوستت دارم، اما نمیکالرا، تو دختر من   نیبب   -

 آخه... .  یعنی. یبد یبه اشل

بود که به کل قصر   نیسراسر کتابخانه اشاره کرد و در واقع هدفش ا  به

را به چشمم    یثروت و رفاه  ن یا  خواست یاشاره کند. م   مان یهاییو دارا
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چشمم کور    هانیبودم که با ا  یمن انسان طمع کار  کرد یبکشد. فکر م

 چاپلوسش خشمم را چند برابر کرد.  یشود؟ صدا 

  ن یداره که ا  یتی چه اهم  ؟ یرو کنار بذار  یزندگ  نیکل ا  ی خوایواقعاً م  -

چطور گذشته   یسلطنت  اومده؟  وجود  االن  به  تو  کالرا،  گذشته.   ه یها 

 رو کنار نذار. زهایچ نیا  یهمه ؛یپرنسس 

بودم؟    یمرد  نی را قورت دادم. او واقعاً پدر من بود؟ من دختر چن   بغضم

تلخ ناام  یلبخند  چقدر  ناباور  دیزدم.  با  را    یچهره  یکننده!  پدرم 

غستمینگر م  رقابلی.  داشت  او  که  بود  گذشته! گذشته   گفتیباور  ها 

ولگذشته   ؛یآر گذشته،  گذشته   یها  زخمآن  اثراتشان،    شانیهاها؛  و 

جانشان    خانواده  کی  گفت،یکه پدرم م  یامانده. در آن گذشته   ی هنوز باق

! من به  ب یچه عج  داد؟ یآزارش نم  زهایچ  نیبودند. ا  را از دست داده

 او!  ی او عذاب وجدان گرفته بودم بابت کارها یجا

  یاز گوشه  ی. حتمیبرس  یتیموقع  نی روز به چن   کی  کردمیفکر نم  گاههیچ

  ا یمتنفر    دمش،ی پرستیم  ی زمان  کی که    ی از پدر  شدیذهنم هم رد نم 

 شوم.  نیحداقل دلخور و خشمگ

 گفتم: ت یکردم. با جد زیقدم به جلو رفتم و چشمانم را ر کی

 چون ذاتاً حق با اونه.  دم،یم یمن حق رو به اشل که؛نیمورد اول ا -
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ستاره  دیسف  تاج مانند  که  را  کوچکم  درخشان    میموها  یرو  یاو 

رداشتم  ساخته شده بود، ب  اقوتیو از نقره و ذرات کوچک    دیدرخشیم

 و مقابل پدرم گرفتم. 

 ندارن. تیبرام اهم هانی کدوم از ا چیه -

 پرت کردم و ادامه دادم:   نیزم یرا رو تاج

  ی که مال تو بود، برا  یتاج و تخت  یپرنسس به حق بودم، برا  هیاگه من    -

 .دمیجنگیپدر، با تمام وجودم م دمیجنگیسلطنت و حکومتمون، م

اراده، شجاعت و صداقت داشت، تا صحت حرفم به پدرم اثبات  میصدا

اطم حرفم  از  م   نان یشود.  و  ن  خواستمیداشتم  شود.    زیاو  مطمئن 

 . کردمیکارها را م نیما بود، ا یبداند اگر حکومت واقعاً برا خواستمیم

آغشته به خشم   میقدم عقب رفتم و به خودم اشاره کردم. صدا  چند

گو  تنم  تمام  و  گرما  ایبود  بود!  گرفته  را حس    ی ناش  ی آتش  پوستم  از 

با شتاب   میهاصورتم سرخ شده. خون در رگ  کردمی. احساس مکردمیم

گو  افت ییم  انیجر  یشتریب قلبم  س  ای و  ترک  با    امنه یقصد  داشت.  را 

 خطاب به پدرم گفتم: ییرسا یصدا

ن  هیمن    یول  - به حق  ل  یی. کساستمیپرنسس  رو   زهایچ  نیا  اقت یکه 

 خاک دفن شدن. ریوقته ز یلیداشتن، خ

با سرعت باد به سمتم آمد. چنان با خشم به سمتم هجوم آورد که   پدرم

ترس مدمیناگهان  شده   یهارگ  دمیدی.  متورم  چطور  دستش  و    گردن 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 769 

که فشار    یتنها کس  ایبودند. گردنش از شدت خشم سرخ شده بود. گو

آلودش ترسناک بودند.    من نبودم. چشمان غضب   افته،ی   شیخونش افزا

 . د یکشینفس م یدر پ یتند تند و پ

 زد:  ادیفر

 رو داشتن؟  هانیا اقتیها لاون -

 .دیبه صورتش کش  یزد و دست یپوزخند

 گفت: ادزنانیفر باز

 یو سه سالگ  ست ینود سال حکومت کرد و تو سن صد و ب  یگوریگر  -

  هی  ی تو  پدریبها من کجا بودم، ها؟  مرد. بسش نبود؟ در تمام اون سال

هامون  رگ  ی مرد رو تو  هیمادر هم نداشت! هر دو خون    یکه حت  ی اخونه 

 بود؟ یقدر با هم متفاوت ماون  هامونی زندگ  دیاون وقت چرا با  م،یداشت

گذاشت. سرش را    زیم  یچند قدم به عقب رفت و دستش را رو  پدرم

آرامش، نهفته   یدر صدا  یغم و دلخور  یانداخت. حس کردم اندک  نییپا

 بود. 

  ی ول  ،یو بد ذات  یبذار بدجنس  ،یطلبو جاه  یاسمش رو بذار طمع کار  -

 در حقمون کرد.  یکه زندگ ی ایانصاف یب ذارمیمن اسمش رو م

برخالف    سرش کرد.  نگاه  من  به  و  آورد  باال  پ   کیرا  اکنون    ش،یلحظه 

  ز ی نغم    ی اش حق به جانب بود. حتسرد و خشک و حالت چهره  شیهانگاه

 . شدینم دهید  گرید شیدر صدا



 
 

www.cafewriters.xyz Page 770 

که قبالً بودم، کرد.    یکه االن هستم و اون   ین یمن رو ا  ،یزندگ  طیشرا  -

 . یمن رو مقصر بدون یتونینم

 . ستادم یسمتش رفتم و مقابلش ا به

فقط ما رو به چالش    یزندگ  ؛میباش  یک  میکن یکه انتخاب م  مییما  نیا  -

 .نیهم کشهیم

طور  و همان  دیکه به خود گرفته بودم، خند   یایبرابر حرفم و لحن جد  در

 گفت: د،یخندیکه م

 ! ؟یتو واقعاً دختر من -

پوزخند  میهادست  و  کردم  مشت  درحال  یرا  پوزخند    یزدم.  که 

 لبم بود، گفتم:  یهنوز رو زمیتمسخرآم

 .دمیظاهراً به مامانم کش -

را بلند کرده بودم    راهنمیپ   یهاکه گوشه   یرا گفتم و برگشتم. درحال  نیا

 تر راه بروم، به سمت در به راه افتادم. تا بتوانم راحت 

 گوشم شد. یپدرم ملود نیخشمگ یصدا

 ؟ یریکجا م -

بار باز و بسته    ک یگرفتم. چشمانم را    رهیو از دستگ  ستادمیدر ا  پشت

که فکر کردن در   یکردم و سپس سرم را به سمت پدرم چرخاندم؛ پدر

 بود. زتریخودش غم انگ نیو ا کردیموردش ناراحتم م 
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 کنم.  دا یرو پ  می واقع یخونه رمیم ستش، یمن ن یقصر خونه نیازا-

 زد.  ی پوزخند پدرم

 ؟ یاشل  شیپ   یریم -

  داد،یق حرفش تکان مکه دستش را مطاب  یقدم جلو آمد و درحال  کی

 گفت:

 . یبر یحق ندار -

دستور قتل من رو هم تو   یخوایم   ؟یمن رو هم بکش  یخوایچرا؟ م  -

 ؟ یسراسر شهر صادر کن 

  یحرف  نیسخت بود که چن   م یانداختم. برا  نییرا گفتم و سرم را پا  نیا

دوستش    یلیخ  یزمان  کیها را به پدرم که  حرف  نیبزنم. سخت بود که ا

درونم    رایز  آوردم؛یبه زبان م  دی. با کردمیم  انیب  دیداشتم، بزنم؛ اما با 

بدتر م را  باکردیخفه کردنش، درونم سرکوب کردنش، فقط حالم    د ی. 

چون داشتند    دادم،یبروز م   ی ارا به گونه   یاحساسات ل*ع*ن*ت*  نیا

 .دندیکش یمرا به آتش م  رون یاز درون به ب

 دوستت داشتم.  یلیبچه بودم، خ ی وقت -

در او    یزدم، چه حال  ی متأسف و ناراحت  یحرفم که با لحن صدا   دانم ینم

شد؟ او را ناراحت کرد؟    اشیحداقل ناراحت  ا ی  ی مانیکرد. باعث پش  جادیا

 کرد؟  دارحه یاحساساتش را جر
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با تمام    دانمینم باز کردم و  و منتظر نماندم که بدانم. بالفاصله در را 

جا حالم را  از کتابخانه خارج شدم. ماندن در آن  توانستم،یکه م  یسرعت

  ده یچیرا دور گردنم پ   شانیهااحساساتم دست   کردمی. حس مکردیبد م

خفه مو  ول کردند یام  بود  پدرم  او  نم  ی.  را  آن  توانستمیمن  بودن  جا 

م  تحمل م  خواستمیکنم.  ا  خواستمیبروم؛  آن   یقصر  نیاز  در  که 

  ن یبروم. هم  رونیاش به دست پدرم کشته شدند، بو خانواده  یگوریگر

 .دمیکتابخانه د یرا جلو  ایکه از کتابخانه خارج شدم و در را بستم، مال

 نییو سرش را پا  د ی اش را از من دزدچشمان هراسان و دستپاچه  ناگهان

افکار و احساساتم راجع به اتفاقات   یتمام  کبارهیاو،    دنیانداخت. با د

دق مکالمه  شیپ  قهیچند  روو  تمرکزم  و  رفت  خاطرم  از  پدرم،  با    یام 

 رچه کا  جانیکه او ا  یجمع شد! به راست  کند،یچه م  جانیا  ایمال  کهنیا

دستانم    داد؟یمن و پدرم گوش م  یهاداشت؟ مقابل کتابخانه! به حرف 

  ی کار  ن ی. امکان نداشت چن دمیکش  میهال*ب  ی رو   یرا مشت کردم و زبان

قضاوت و داستان نوشتن در    یگرفتم به جا  میانجام داده باشد. تصم

 : دمیذهنم، از او بپرسم. ل*ب به سخن گشودم و پرس

 ؟ ی کن یکار م یچ جانیا ا،یمال -

ن  دستانش باال  را  سرش  و  شدند  باوردیمشت  حرکاتش  از  نظر  .  ه 

به خاطر چه   ؟یز یاما سر چه چ  رفت،یداشت با خود کلنجار م  دیرسیم

با خود واگذار شده بود؟ اخم  یزیچ او    ی به جنگ  به  کردم و کنجکاوتر 

چشم دوختم که ناگهان در کمال تعجب، دست دراز کرد و مچ دستم را  
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را باال آورد و در چشمانم نگاه کرد. به نظر   شمحکم گرفت. سپس سر

در   گونهنیا  یباکیزده بود که ب  ایرا کنار گذاشته و دل به در  اش یدودل

بود!    یعاد   ریاش غعجول و دستپاچه  ی. صداشدندیم   دهیچشمانش د

 ! فتد؟یب ی همه عجله داشت؟ قرار بود اتفاق نیچه ا یبرا

 . دیایباهام ب دیپرنسس، با -

و از    دیواکنش از من، دستم را کش  یبرا   یرا گفت و با گرفتن فرصت  نیا

 مقابل کتابخانه برد. 

و   جیو من گ دیکشیها و راهروها مرا به دنبال خود مدر سالن طورنیهم

. سردرگم بودم و هزاران سوال از رفتم یمنگ داشتم دنبال او راه م

م  یرو حمله  به سمت ذهنم  که    هی. قضکردندی تعجب داشتند  بود  چه 

ا  ایمال مک  طورنیمرا  کشان  و   یصدا  برد؟یشان  تعجب  به  آغشته 

 سردرگمم، توجهش را جلب کرد. 

 ام؟ یباهات ب دیکجا با ؟یبریمن رو کجا م ا،یمال -

 دمیکه د  یپاسخ، به او چشم دوختم و زمان  افت یلحظه در انتظار در  چند

 تکرار کردم: دهد،یبه سکوتش ادامه م

 م؟ یریم میکجا دار ه؟یچ هیقض  ا،یمال -

ب  انتظار و  کل سکوت  و  داشتم  را    م یهارها شدن سؤال  پاسخیجواب 

پرس با  بودم.  مال  نیآخر  دنیکالفه  من    ستاد یا  ا یسؤالم،  سمت  به  و 

به من نگاه کرد و سپس نگاهش را در اطراف    رهیبرگشت. چند لحظه خ
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کس نبود  از  تا  ا  ی چرخاند  شود.  و    شی هاحرکت   نیمطمئن  سردرگم 

ا  که  کردندیکنجکاوترم م از  بود. پس  چه  تنها    کهنیبفهمم موضوع  از 

من ثابت نگه داشت    ی حاصل کرد، نگاهش را دوباره رو  نان یبودنمان اطم 

  ی رو  ی اش، اخمآرام و دستپاچه  یو سرش را به سمتم خم کرد. صدا 

 بود.  یجد  هیچقدر قض دادینشان م  شیابروانم نشاند. لحن صدا

 .دیقصر رو ترک کن  دیاالن با نیپرنسس، هم -

  ی قدم عقب رفتم و با نگاه  کیحرفش را نداشتم.    نیخورم. انتظار ا  جا

 :دمیمتعجب از او پرس

 چرا؟ -

کش  دستم نزد  دیرا  خود  به  مرا  مضطرب  ترکیو  و  عجول  حالت    یکرد. 

بودنش،    قراریو ب   زدیبر حرفم م  دییدستانش، مهر تا  ی داشت و سرد

 . کردینگرانم م

م  - فقط  اشل  تونمیپرنسس،  بگم  وقت  یبهتون  خواست  من  شما    ی از 

کنم. بهم گفتن در طول    ییراهنما  ششیشما رو پ   د،ی دیرو فهم  قت یحق

گو  نیا به  باشه.  شما  به  حواسم  کل  گر،ید  یشیمدت  برا  دیمن    ی شما 

 هستم.  یبه اشل  دنتونیرس

هر   ش،یهاحرف  نیا  دنیشن   با قلبم  کردم  چشمانم  خت یر  یاحساس   .

. لبخند  رمیلبخندم را بگ  ی کردند و نتوانستم جلو  دای پ   ی رخشش خاصد
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درحال  یکوچک و  بست  نقش  لبم  حس    یکنج  را  چشمانم  برق  خود  که 

 : دمیپرس کردم،یم

 ؟ یگیواقعاً م -

شد. ضربان قلبم شدت گرفته بود    تر قیتکان داد. لبخندم عم  ی سر  ایمال

آتشفشان نشسته    کی  کینزد  ایلحظه بدنم چنان داغ کرد که گو  کیو در  

ه ارزشمند  زدهجانیبودم!  احساس  و  بودم  ا  یخاص  یشده    ن یبابت 

 ن ینفر در دورتر  کی  یبدان  کهن یموضوع داشتم که دست خودم نبود! ا 

مسافت، دوستت داشت و به فکرت    رغمیشت که علدا  جودو  ا یدن  ینقطه 

  ی کس  ی وجودت برا  کهنیبود. ا  بایو به شدت ز   ریناپذ  فیتوص  ی بود، حس

 د یبود و من شا  ییبایحس ز  یلیخ  ، یمهم باش  یکس  یارزشمند باشد و برا

را داشتم و آن شخص هم    ی کس  نی دختر باشم؛ که چن   نیترشانس  خوش

 بود.  یاشل

از    یتا به حال آن را ذکر نکرده و در موردش فکر نکرده بودم، ول  دیشا

بودم که    یمن کس  کهنیخوشحال بودم. از ا  یلیرا داشتم خ  یکه اشلاین

اشل  یپسر   یبرا خ  یمانند  بود،  واقعاً    یلی مهم  او  بودم. چون  خوشحال 

ا  رینظیب بدون  و من  بودم!    بکنم صاحب عشقش شده  یکار  کهنیبود 

ا  یکار  کهنیابدون   او  م  ت یاهم  میبرا  طورنیبکنم،  واقعاً  شدیقائل   !

 را داشتم!  یخوشحالم که اشل

بود    نیچند برابر شود، تصور ا  امیخوشحال  شدیکه موجب م  ی زیچ  اما

م امروز  اشل  توانست یکه  به  وصالم  روز  یروز  باألخره    یباشد.  که 
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خاتمه  د،یکه دوازده سال طول کش یاظالمانه ییجدا نیبه ا توانستم یم

دوباره جدا    وقت چیبمانم و جهت ه  یسر قولم به اشل  توانستمیدهم. م

 نشدن از او، نزدش بروم. 

قلبم   یکه حت  آورد،یم  دیرا در قلبم پد  یایموضوع چنان خوشحال  نیا

که هم اکنون قلبم را احاطه    یایهم توان تحملش را نداشت! خوشحال

زده بودم  قلبم بود و من شگفت   شیباالتر از حد گنجا  یلیکرده بود، خ

را تا به حال در    یزیحس شگفت انگ  نی! چن یهمه حس خوشحال  نیبابت ا

 یبدان  کهنیبود ا  ین یریش  یتجربه نکرده بودم. چه حس  امیطول زندگ

عشق    یروزیو نوبت پ   افتهی  انیپا  ها یو انتظارها و دلتنگ  هاییباألخره جدا

سفر شوم و    یراه  کهنیبود ا  ییبای . چه حس زدهیفرا رس  یو رفع دلتنگ

 برسم.  یراهم، به اشل یدر انتها 

 کنم.  یریرا مشت کردم تا از لرزششان جلوگ دستانم

  یحت  شد؟یحد بود که موجب لرزش دستانم م  نیدر ا  امیخوشحال  یعن ی

هنم فقط  فکر کنم. تمرکز نداشتم و در ذ  یدرست حساب   توانستمینم

 .دمیشیاندیم  ابد، ییم  انیپا  ییجدا  نیباألخره ا  کهن یو ا  یداشتم به اشل

مال  یرو   ی لبخند  با به  ه  ا یلبم  من  کردم.  مال  چ ینگاه  با    ی م یصم  ایوقت 

فرصت شناختن او    ی وقت حت  چیمشکالت خودم بودم و ه  ر ینشدم! درگ

همه مدت حواسش به من بوده و   نیاو ا کهنیاز ا غیرا هم نداشتم، در 

م هم  خواستن  خواست یاکنون  به  تا  کند،  کمک  من  شخص   نیتریبه 

 برسم.  یاشل یعن ی ام،یزندگ
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باز    میگلو  یلحظه احساس کردم بغض در خانه  کی انتظار  را زده و در 

  ی تسلط  دانستمیبود و من نم  ی. بغض خوشحالستاده ی شدن، پشت در ا

کردن   هیگر  یهوا  یدلم بدجور  دانستمیط منه. فق  ایبر کنترلش داشتم  

 بودند.  اشک شوق کرده ختنیر یکرده بود؛ چشمانم بدجور هوا

 خوشحال گفتم: ت ینهایدار و ببغض ییصدا با

 ممنونم.  یلیخ ا،یمال -

خود را پس گرفت    یزد و چند لحظه نگاهم کرد. سپس حالت جد  یلبخند

 پاچه گفت:و دست 

 . میبر دیاالن با  یول -

او، دوان دوان به سمت    یبار خودم شانه به شانه تکان دادم و این  یسر

رفت مالمی اتاقم  م   ا ی.  کن   دیبا   گفت؛یراست  که   م،یعجله  حال  مخصوصاً 

که   زدی بودم و مطمئناً حدس م  دهی را فهم  زیمن همه چ  دانست یپدرم م

کند و چه    یحدس بزنم چه کار  توانستمیبروم. نم   ی د اشلقرار بود نز

چ  ینش واک بودم  مطمئن  اما  دهد،  من    یخوب  زینشان  و  بود  نخواهد 

رس  ی زیچ  خواستمینم اشل  دنمیمانع  نم   یبه    ی زیچ  خواستمیشود. 

 . ردیرا بگ میجلو

حدس بزنم    توانستمینم  کهنیو ا  کردندیها نگرانم م افکار و احتمال  نیا

بعد چ  ی اقدام  چه  ب  توانست یم  یزیپدرم  اضطرابم    شتر یباشد،  باعث 
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نبود که   یآن پدر  گری! دشناختمینبود که م  یآن پدر  گری. او دشدیم

 است.  یخوب یانجام دهد، قطعاً کار ی هر کار میعاشقش باشم و بگو

سؤال پررنگ    ک یو تنها    کردم یموضوع فکر م  نیو حسرت به ا  ی ناراحت  با

 جا ن یبه ا  زیشد؟ چرا همه چ  طورنیر ذهنم نقش بسته بود؛ که چرا اد

در قصر کنارم بود    جان یا  یکه اشل  میبمان  یدر همان روز  شدینم  د؟یرس

و من هنوز عاشقانه پدرم را دوست داشتم؟ چه شد که از آن روز به 

 م؟ یدیرس یروز نیچن 

 . دمیکش یآه

 ! رید یلیزود عوض شد و هم خ  یلیهم خ زیچ همه

ذهنم پس زدم و    یدر اتاقم، دست افکار را از رو   ی به جلو  دنیرس  با

رفتم و لباس    م یها. زود به سمت کمد لباسمیوارد اتاق شد  ا یهمراه مال

  آوردم،یکه داشتم آن را از کمد در م  یرا برداشتم. درحال  امیسوارکار

 : دمیپرس ایاز مال

 کجاست؟  یاشل ا،یمال -

م  قلبم تند  آن  دیتپیتند  نمو  که  داشتم  عجله  درست    توانستمیقدر 

لباسم شدم. در    ضیفکر کنم. با عجله و با سرعت مشغول تعو  یحساب

 گفت:  ای همان هنگام، مال

آتاباک   نی. از سرزمدیدر جنوب بر  تونوکایتاب  یرهیبه جز  دیپرنسس، با  -

 . دیتا برس د یشروع به حرکت کن  نیدر جنوب مرک
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پوش  راهنم یپ  به  شروع  و  درآوردم  س  دنیرا  لباس    اهیشلوار  چرم  و 

. از شدت زدمیداشتم و نفس نفس م جانیه ی لیکردم. خ امیسوارکار

ع*ر*ق    سیو با سرعت حرکت کردن، بدنم سرتاسر خ  دن یو دو  جانیه

کارها دادن  انجام  هنگام  در  داشتم  من  و  بود  به    م،ی شده  دقت  با 

آنان را به خاطر بسپارم.    کردمیم  یو سع  کردمیگوش م  ایمال  یهاحرف 

که   ییهان یو راه را در ذهنم تجسم کنم و سرزم رهای مس  کردمیم یسع

 ن یرا به خاطر آورم، اما سخت بود؛ چرا که اول  شدمیاز آنان رد م  دیبا

راه را بلد   قتاًیو حق  خوردیبه گوشم م  تونوکایتاب  یرهیبار بود اسم جز

 نبودم. 

را    شیهاطور که داشتم دکمهاسم را برداشتم و همانلب   دیسف  راهنیپ 

 نگاه کردم:  گفت،یسخنش را م یکه ادامه ا یبه مال بستم،یم

جا یه قلعه هست، . اونست یکس ساکن ن  چیه  تونوکایتاب  یرهیتو جز  -

  ره یجز  یتو  یجا. البته به هر کساون  دیبر  د یبا  اه؛یس  یمعروف به قلعه 

 . برنیها شما رو م اون د،یپرنسس کالرا هست دیبگ

نگاه کردم. قلعه؟!    ا یبرداشتم و با تعجب به مال  میهااز بستن دکمه  دست 

اگر    داد؟یرا به من م  یداشت مشخصات چه جور مکان  ا ی! مال؟یاچه قلعه 

 شناخت؟ یجا مرا مدر آن ی! اما مگر کسبرند؟یمرا م میاسمم را بگو

را باال دادم و سردرگم   میابرو  یتا  کی.  کردمینگاه م  ایو منگ به مال  جیگ

 :دمیپرس
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  ی اراجع به چه قلعه   کهنیو ا  ست ی جا ساکن ناون  یکس   ی تو گفت  ی ول  -

 ؟ یزنیحرف م یدار

بازوانم گذاشت. چشمان مصمم و   یبه سمتم آمد و دستانش را رو   ایمال

  داد یمطمئن و عجولش، نشان م  یرا در چشمانم دوخت. صدا   اشیجد

 عجله داشت. کهنیهم از حرفش مطمئن بود و هم ا

بدون    دیاما االن با  د،یفهم یرو م  یجا، همه چ اون  دیبر  ی پرنسس، وقت  -

 . دیکردن قصر رو ترک کن  یوقت تلف

شنل    ک یرا گفت و دوان دوان به سمت کمدم رفت. از داخل کمد    نیا

رو  یآب  ی ن بافت را  برگشت. شنل  به سمتم  و  درآورد    میهاشانه  یرنگ 

در هم قفل کرد.    ام،نهیرنگ شنل را مقابل س  یاانداخت و سنجاق نقره

 گفت: داد،یدر همان هنگام که با عجله داشت کارش را انجام م

 و هوا سرده، لباس گرم الزمتون خواهد شد. بارهیجا برف ماون -

قدم عقب رفت و دستانش    ک ی  ایتکان دادم. مال  دنیفهم   ی به معنا   یسر

رو نگاهش    میهاشانه  یرا  دوخت.  چشم  من  به  لبخندزنان  گذاشت. 

 زهیبه من انگ  کردیم  یسع  شیرا همراه داشت و با لحن صدا  یدواریام

 و شجاعت الزم را دهد.

. مطمئنم موفق  دی برس  رهیبه اون جز  یمشکل  گونهچیبدون ه  دوارمیام  _

 .دیشیم
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م  کهنیا  از کمکم  وقت   کرد،یداشت  از  من  بودم.    ا یمال  یقدردانش 

حت  یمه یند را    کی  یمن شد،  او  شناختن  و  زدن  حرف  فرصت  هم  بار 

ا با  مال  نینداشتم؛  چن   ایوجود  داشت  برا  یکار  نیاکنون  انجام    میرا 

 زدم.  یبودم. لبخند  ونشیکارش، مد  نیو بابت ا دادیم

 ممنون.  یلیخ -

برداشت. بالفاصله به    میهاشانه   ی تکان داد و دستانش را از رو   یسر

اتاقم نشسته بود، رفتم. دستم را به سمتش    ز یم  یکه رو  سیسمت گرت

دستم نشست. قلبم با تمام توانش خود را به    یدراز کردم که آمد و رو

ه  دیکوبیم   امنهیس  یقفسه از شدت  بودند.    خیدستانم    جانیو  کرده 

بود، باز هم    یاشل  شیکه به خاطر رفتن پ   میهایخوشحال  ی امتم  رغم یعل

  ی زیچ  کی  دمیترسی. مدیآ  شیپ  ینگران و مضطرب بودم که مبادا مشکل 

پ  پ   شیدرست  نتوانم  من  و  داده    یاشل  شی نرود  قول  او  به  برگردم. 

 بمانم.  بندی نتوانم به قولم پا دمیترسیبودم نزدش بروم و م

کردم خود را آرام    ی دادم و سع  رونیرا ب  امنهیحبس شده در س  نفس

  ز ین  ا یدستم بود، به بالکن اتاقم رفتم. مال  ی رو  سیکه گرت  یسازم. درحال

را نوازش کردم و    سیسر گرت  یموها  گرمی. با دست دآمدیدنبال من م

 خطاب به او گفتم:

 بزرگ شو. س،یگرت -

حت  میصدا و  داشت  همراه  را  نگران  دیلرزیم  یاضطراب  که    یایبابت 

را گشود و    شیبایو ز  نیرنگ  یهابال  م،یصدا  دنیبا شن   سیداشتم. گرت
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پ به پرواز درآمد. کنار   یاز رو  ش،یهابال  یدرپ یبا تکان دادن  دستم 

را    میپا  کیبالکن گذاشتم و    ینرده  یبالکن بزرگتر شد. دستانم را رو 

پاردمبلند ک از   یرا رو  می.  بلند کردن بدنم  با  نرده گذاشتم و سپس 

گرت  ن،یزم  یرو کمر  پردمیپر  سیپشت  خوردن   دنم،ی.  هم  به  موجب 

 صورتم شد. یرو  میموها ختنیو ر میموها

را که سد چشمانم شده بودند، کنار    م ینشستم و موها  سیکمر گرت  یرو

بالکن گذاشته   ینرده  ی که دستانش را رو  ای زدم. سرم را به سمت مال

چون من  هم  زی. او ن دیباریو ترس م  یود، چرخاندم. از نگاهش نگرانب

اتفاق  دیترسیم نکند  چ  فتد یب  ی که  پ   یزیو  عل  شیدرست    رغم ینرود. 

  دانستم یو م  خوردیلبش به چشمم م  یرو  یلبخند خوشحال  اش،ینگران

 دهد. دیداشت به من ام ی با آن لبخند سع

 . ایمراقب خودت باش، مال -

 تکان داد.  یسر

 پرنسس.  نیهمچن  -

را نوازش کردم که   سیگردن گرت  یحرفش، موها   نی ا  دن یاز شن   پس 

که در آن به    یقصر   نیشروع به پرواز کرد. بال زد و بال زد و مرا از ا

زندگ  ایدن و  شده  بزرگ  را    امیآمده،  کرد. سرم  دور  بودم،  ساخته  را 

باشکوه قصر نگاه    یاآغشته به غم و حسرت، به نم  یبرگرداندم و با نگاه

 کردم.



 
 

www.cafewriters.xyz Page 783 

  یبلند و استوارش، ابهت خاص   یها! برجشدیم  دهید  نقصیب  رونیب  از

پرچم و  د  زانیآو  یها داشتند  مرک  ش،یوارهایبه  و عظمت  و   نیقدرت 

 . گذاشتندیم شی حکومتش را به نما

 ف یاما چقدر ح  ،ینیبنش  شیبه تماشا  خواستیبود که دلت م  بایز  قدرآن

 نبود.  نقصیب رونشی بکه داخلش مانند 

ا  یوارهاید ز  نیداخل  حوادث  و  خاطرات  د  ی ادیقصر  چشم  به    ده یرا 

 شد یکه م   یقصر رخ داده بود؛ اتفاقات  نیدرون ا  یادیبودند. اتفاقات ز

آنان   تار  کیاز  جاها  یخیکتاب  تک  تک  به    نیا  ینوشت!  گوشه  قصر، 

  ی وارهایبودند و مطمئنم اگر د  یقصر، رازدار اتفاقات مختلف  نیا  یگوشه 

 . گفتندیسخن م زهایچ یلیحرف زدن داشتند، از خ  ییاناتو جانیا

انسان  نیا سرگذشت  بود؛    یاری بس  یهاقصر  داشته  نگه  درونش  را 

خانواده  نیوالس  یگوریگر  یزندگ آخربا  و  مرگشان   یهانفس  نیاش، 

ا  یگوریگر گناهان  نیدرون  بودند.  شد،    یقصر  مرتکب  پدرم  که 

  ا یکرده بودند. ازدواج پدر و مادرم، به دن  یقصر را نقاش  نیا  یوارهاید

که رخ داد و    یاتفاقات  ی قصر بودند. همه  نیا  نیریآمدن من خاطرات ش

 . شدندیقصر نگه داشته م  نیکرد، درون ا  نیستیبه کر  لیرا تبد  یاشل

گرفته بود. آب دهانم را قورت دادم  شکل    میدرون گلو  ی دردناک  بغض

تلخ لبخند  را دور    ی رو  یو  را چرخاندم و دستانم  نشاندم. سرم  ل*ب 

 حلقه کردم. سیگردن گرت
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.  افت ییم  انیپا  یسفرم که استارتش را زده بودم، ک  نیا  دانستمینم

عوض خواهند شد،   زهایچ  یلیخ  رهیمطمئن بودم با رفتن من به آن جز

به آن چ مال  ازهیاما راجع  نام    یاجا قلعه گفت در آن  اینگران بودم.  به 

  ی و اصالً برا  ست ی بدانم آن قلعه چ  خواستم یوجود داشت. م  اهیس  یقلعه 

 ؟ یاشل  یست؟! برایک

نم  زیچ  چی . هدمیکش  یهوف ام  ندانستن ها کالفه  نیو هم   دانستمیرا 

مرا    توانستیگاه او مبروم، آن  یاگر نزد اشل  دانستمی. اما مکردندیم

 خارج کند.  یسردرگم نیاز ا

 کنج لبم نشاندم.  یکوچک لبخند

 تمام مشکالتم شود.  یو راه چاره  میمرهم تمام دردها توانست یم او

 )کالرکسون(

 نیزم  ی. چنان محکم روگذاشتمیقصر را با خشم پشت سر م   یراهروها

.  کردیتوجه همه را از آن  خود م  م،یهاقدم  یکه صدا  داشتمیگام برم

اخم حت و  بودم  را مشت کرده  از رو  کی  یدستانم    م یابرو  یلحظه هم 

 خشمم بود.  ی نشانه نیو ا  زدمی. نفس نفس مشدیبرداشته نم

اش را به حافظه   کهنی. اده یرا فهم  زیباور کنم کالرا همه چ  توانستمینم

عل حال  و  آورده  برا  هیدست  بود.    رقابلیغ  میمن شده،  من    یعنیباور 

اش را با من در  من شود؟ رابطه  هی بر عل  توانست یپدرش بودم، چطور م
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 ن،م  ی. کالراکردمیرا باور نم  یزی چ  نیبرد؟ نه، نه! چن   نیلحظه از ب  کی

 ترک کند. نبود که بخواهد پدرش را ینبود؛ کس یکس نیدختر من چن 

اوضاع و باورش    لیتحل  یی کرده بود. توانا  ستی ذهنم ا  کردم یم  احساس

اتفاقات کابوس بودند؛ اما    نیا  یهمه  کردیم  نیرا نداشت. به خود تلق

  یقتیوجود نداشت و من هم اکنون در حق  ی کابوس  چی ه  دانستم یمن م

و حاضر    دهیرا فهم  زیکالرا همه چ  کهنیا  قت ی. حقدمیکشیتلخ نفس م

 تر بود. تلخ میبرا یمرا ترک کند؛ از هر سم  ،یاشل اطربود به خ

  ی پادشاهان   ؛یو ناباور  ی . دلخوردیچ یپ یداشت دورم م   ی مانند مار  خشم

قدرتمندتر از من که    یبودند که قلبم را تحت سلطه داشتند؛ پادشاهان

در برابرشان سر خم کنم. چقدر سخت بود    شدمیمجبور م  ز یمن ن  یحت

اجازه را به من   نیکه غرورم ا  یخم کردن در برابر آنان؛ آن هم زمانسر  

 داد. ینم

 . دمیچیراهرو شدم و به سمت چپ پ  چ یوارد پ 

در    یداشتم تپش نامنظم و پ  یو سع  دمییسایهم م  ی را رو  میهادندان

 .رمیبگ  دهیقلبم را ناد یپ 

وقت    چیه  یبود. اگر آن ل*ع*ن*ت*  یاتفاقات به خاطر اشل  نیا  یهمه

زندگ نم  یوارد  ه  شد،یدخترم  زندگ  چی اگر  وارد  نم  یوقت   شد؛یمن 

ه ا  چیاکنون  از  نم  نیکدام  همافتادندیاتفاقات  او  چ  شهی .  را   زیهمه 

من با دخترم    یو اکنون هم موفق به خراب کردن رابطه  کردیخراب م

 شده بود. 
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به چه فکر کنم. قادر به نظم    نستمدایدادم. نم   رونیرا با حرص ب  نفسم

چ تنها  و  نبودم  افکارم  به  م  یزیدادن  آن    توانستمیکه  به  را  تمرکزم 

بار    کی  خواستمیبود که نزد کالرا رفته و با او صحبت کنم. م  نیدهم، ا

سع  گرید و  بزنم  حرف  او  ا  یبا  که  کنم  متقاعدش  بماند.   جانیکنم 

نم ینم برود؛  پسر  آن  نزد  گرفتن    یاشل  خواستمیخواستم  به  موفق 

من   از  مهمدخترم  همه  از  نمشود.  به    کی  یاشل  خواستم یتر،  قدم 

 شود.  ترکیهدفش نزد

را فاش    تیتا مرا نکشد و واقع  شدیکه مانعش م  یزیبودم تنها چ   مطمئن

  گریگاه دنو نزد او برود، آ  ونددیبپ   ی نکند، کالرا بود. اگر کالرا به اشل

 دانیراحت مرا از م  یلیخ  توانست یو او م  شدینم  یجلودار اشل  زیچ  چیه

خندازدیب وگرنه  بود،  داشته  نگه  دست  کالرا  خاطر  به  او   احت ر  یلی. 

 از آتش بسوزاند. یفروزان یهاجسمم را در شعله  توانستیم

ز  را ا  م یمن بود. اگر او برود، امنت  تیبرگ برنده و عامل حفظ امن   کالرا

 . دهمیدست م

ا  کیرا    چشمانم از ورود  تا  و بسته کردم  باز  به قلمرو   نیبار    ی افکار 

بودم بتوانم کالرا را متقاعد کنم؛ در    دواریکنم. فقط ام  ی ریذهنم جلوگ

م  نیا  ریغ مجبور  این  شدمیصورت،  زور  به  را  مانع  او  و  دارم  نگه  جا 

تا    انداختمیاو را به زندان هم م  شد،یاگر الزم م   ی رفتنش شوم. حت

را از دست    میتنها عامل حفظ امنت   خواستمیبرود. نم  یاشل  شیپ   نتواند

 دخترم با آن پسر باشد.  خواستمینم  ن،یبدهم و عالوه ا
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را چرخاندم   رهیدر دستگ  بدون زدن   دم،یمقابل در اتاق کالرا که رس  به

ا نه  و  بود  زدن  در  موقع  نه  شدم.  اتاق  وارد  ا  کهنیو  با  حال   نیمن 

  ی آن  ی لیرا داشتم. خ  ی کار  ن یچن   یخشمگین و مضطربم، حوصله  ده،یشور

رو شدن با  در را باز کردم و به درون اتاق پا گذاشتم. روبه  ی و ناگهان

دست راستم را مشت کردم  ابروانم نشاند.    یکالرا، اخم را رو   ی خال  اقات

بار    کیکردم و    زیبه هم فشردم. چشمانم را ر  شتری را ب  میهاو دندان

 کالرا را از نظر گذارندم. یاتاق خال گرید

ن  در پ   یاما هر کجا  ست،ی اتاقش  را  خواهم    دایقصر که باشد، حتماً او 

 کرد.

 و از اتاق خارج شدم. دمیسرعت باد چرخ با

 .دیبلعیداشت روحم را در خود م  خشم

  ده یدزد  ی که کالرا به دست اشل  یاز همان موقع   دیاز من بود. با  اشتباه 

ا به  م  نی شد،  با کردمیاحتمال فکر  برگشت    دی.  احتمال  روز،  از همان 

دور نگه   یتالشم را برا  نیترشیو ب   گرفتمیخاطرات کالرا را در نظر م

  د کردم. با وجو  یکه کوتاه   فی! حفیحاما    کردم؛یم  یداشتن کالرا از اشل 

  نیاثر ا  دانستمیخبر داشتم و م  ا یآکالون  اهیکارکرد گ  یاز نحوه  کهنیا

اما    رود،یم  نیاز گذشته از ب   یارو شدن شخص با نشانه بعد از روبه  اهیگ

ا با اشل  نیبا  بعد روبه رو شدن کالرا  اش  به حال حافظه   یفکر   ،یحال 

 نکردم. 
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 نیدچار چن   گریامروز د  کشتم،یرا م  یاشل  شیهمان دوازده سال پ   اگر

ازدواجش   شد،یمن نم  هینبود، کالرا بر عل  ی. اگر اشلم یشدینم  یاتفاقات

 . افتاد ینم گریاتفاقات د یلیو خ شدیبا اندرو لغو نم

 را خراب کرد.  زیهمه چ یل*ع*ن*ت* آن

  ی و با صدا  ستادم یروها، وارد سالن شدم. وسط سالن ااز عبور از راه  بعد

 شود، گفتم:  دهیکه در سراسر سالن شن  یبه طور ییرسا

 ها! ها، محافظمحافظ _

خشم  میصدا شنونده    یچنان  دل  به  را  وحشت  و  رعب  که  داشت 

  ا یقدرتم بود. گو  ان یب  یبرا  م،یو قاطع صدا  ی. لحن دستورانداخت یم

هم    یاشل  یکنم که من قدرتمند بودم و حت  ی به خود تداع  خواستمیم

کنم من    یادآوریبه خود    خواستمیم  ؛ی. آرردیرا بگ  میجلو  توانست ینم

را که خواست   یزیهر چ  اشیکه در طول زندگ  دمبو  یپادشاه کالرکسون

از    توانست یکالرا نم  دانستم یرا! م  ی مقام پادشاه  یبه دست آورد، حت 

 برود.  یاو نزد اشل دادم یجازه نمدستم فرار کند. ا 

بودند، دوان دوان به سمتم    دهیرا شن   میبعد، چند محافظ که صدا  یلحظات

تک تکشان    انیرا م  زمیو ت  یدورم حلقه زدند. نگاه جد  یآمدند و همگ

. حق داشتند! دیباریو اضطراب م  یشان نگرانهمه  یچرخاندم. از چهره

صدا اهم   میلحن  اما  بود،  ترسناک  واقعاً  زدنشان،  صدا    تیموقع 

  ا یتمام دن  خواست یبودم که دلم م  نی. هم اکنون چنان خشمگدادم ینم
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تمام خون  و  کنم  خاکستر  خشمم  آتش  با  عل  یکسان  یرا  بر  که    امه یرا 

 . زمیبودند، بر

ا  به از  سع  نیدور  گرفتم.  باال  را  سرم  جد  ی افکار،  لحن  با  و    یکردم 

 عیسر  یلیموضوع را به آنان نشان دهم تا بفهمند خ  ت ی هما  نم،یخشمگ

هم    دیبا نداشتم.  کردن  صبر  فرصت  برسانند.  انجام  به  را  دستورم 

تلف کردن و د  کیاکنون   برا  ریلحظه وقت  من حکم شکست   یکردن، 

ها از دستم  فرصت   یلیکنم و دست نجنبانم، ممکن بود خ  ر یداشت. اگر د

 ا نداشتم. امر ر نیدر بروند و من تحمل ا

گوشه   - به  بگرد  یگوشه  رو  سرزمدیقصر  داخل  شده  هم   نی.  رو 

 . دیعجله کن  د؛ی. زود باشدیکن دایاما کالرا رو برام پ  د،یبگرد

هم انداختند. بدون شک تعجبشان به خاطر    انیمتعجب م  ینگاه  محافظان

پ   نیا دستور  با خشم  داشتم  من  که  آنان    دا یبود  به  را  دخترم  کردن 

که امروز   یزیچ  کیرا نداشتند. خب    یزیچ  نی. مشخصاً انتظار چن دادمیم

.  رفتینم  شیمطابق انتظار ما پ   وقت چیه  ا یدن  نیبود که ا  نیا  دم؛ یفهم

  ی خود را برا  دیهر آن با   کهنیا  ی عن یکردن،    یدم زنده بودن و زندگیفهم

  یریچ  نیترحال، بزرگ   نی. در عیمنتظره آماده کن  ریو غ   یاتفاقات ناگهان 

فهم امروز  رابطه  نیا  دم، یکه  که  نفر، وفادار  انیم  ی خون  یبود  و    ی دو 

  را کال  یطور که نقش من در زندگهمان  کرد؛ینم  دییآنان را تأ  انیعشق م

 حذف کرد. اشیساده مرا از زندگ یلیمانع او نشد و او خ
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را به او نخواهم    یکار  نیچن   یاجازه  رایکار را بکند؛ ز  نی ا  توانست ینم  اما

 داد. 

  ادیفر  ستند؛ینگریمرا م  یمحافظان هنوز با بهت و سردرگم  دمید  یوقت

 زنان گفتم: 

و رو    ری. همه جا رو زدیدنبال کالرا بگرد  دیبر  د؟یهست  ی د  منتظر چ  -

 . دیکن  داش یاما پ  د،یکن 

را دست   نمیبلند و خشمگ  یصدا به عمل    عیپاچه کرد. سرآنان  دست 

 زدند و دوان دوان سالن را ترک کردند.

  یشم ی  راهنیپ   یهاکه از گوشه  یدرحال  ت یمحض خروج آنان، مارگار  به

سرش   آمد،یآرام و استوار به سمتم م  ییهارنگش گرفته بود و با گام

ان  خروج محافظان و من چرخاند. نگاهش سردرگم و نگر  ر یمس  ان یرا م

سر    زیچ  چیاز ه داد ینشان م   ش،یو تعجب آغشته به صدا   ی بود. کنجکاو

 متعجب بود.  ن یهم یبود و برا  دهیرا شن  میها. احتماالً حرف اورده یدر ن

 بر افکارم زد.  دییمهر تا حرفش،

 دنبال کالرا بگردن؟ دیچرا با ه؟یموضوع چ زم،یکالرکسون عز -

رس  یوقت   ت یمارگار ا  دینزدم  کنارم  رو  ،ستادیو  را  سردش    ی دست 

 ام گذاشت و نگاه نگرانش را در چشمانم دوخت. شانه 

 اومده؟  شی پ  یکالرا مشکل یبرا -
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نبا  دانست ینم  یزیچ  ت یطبع مارگار  به   دادم ینم  هم بداند! اجازه  دیو 

با ارزش    زیتنها چ  دیخراب شود. حال که کالرا نبود، شا  زیام با او نرابطه 

صحبت با    یحوصله  زیخود ن  ها،ن ی. افزون بر ا آمدیبه حساب م  امیزندگ

 ماجرا را نداشتم. هیاو و توج

 تکان دادم.  ینف یبه نشانه ی زبانم لبانم را تر کردم و سر با

 نکن. رشی. تو خودت رو درگست ی ن ینه مشکل بد -

  دیکارم بد بود. نبا  ن یا  دانستم یرا گفتم و از کنارش رد شدم. م   نیا

ا  پاسخش مدادمی م  یسرسر  گونهنیرا  در   دانستمی.  او  کردن  ترک 

سر و کله  یبودم که حوصله نیخشمگ یبود، اما قدر  یسالن کار اشتباه

با خود خلوت کنم و به اتفاقات    خواستمیرا نداشتم. فقط م  ی زدن با کس

 . شمیاندی که ممکن بود رخ دهند، ب نیبعد از ا

و من    کندیم  ریی تغ  زیکند، همه چ  دایبرود و او را پ  یکالرا نزد اشل  اگر

 . کردمیآماده م رییتغ نی ا ی خود را برا دیبا

  شیدایبودم کالرا هنوز در قصر باشد و محافظان بتوانند پ   دواریام  فقط

 کنند. 

 *** 

 (ی)راو

پرت کرد و با خشم،    نیزم  یرا رو  زش یم  یرو  یهاتمام کتاب  کالرکسون

که    دییسایهم م  یرا رو   شیها. چنان دنداندیکوب  ز یدستانش را به م
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تعجب داشت. بدنش داغ کرده بود و نگاه ترسناک    یخورد نشدنشان جا

 دوخته بود.  شیرومحافظ روبه یو تشنه به خونش را رو

ترک کرده، اعصابش    شیوقت پ   یل یخبر که کالرا قصر را خ  نیا  دنیشن 

کالرا را سوار بر    هامهیاز ند  یکیبود. محافظ گفته بود    ختهیرا به هم ر

 است.  دهیاش، موقع ترک کردن قصر دپرنده

 مشت کرد.  زیم  یرا رو  دستانش

جست   نیا  کالرکسون در  مدت  گو  یوجو همه  اما  بوده؛    ا یکالرا 

هم مانعش    زیچ   چینداشته. کالرا رفته بود و ه  ی ادهیفا  شیوجوجست 

 نشده بود. 

دا  مطمئن اشلبود  نزد    یاشل  دانست یم  یعن ی  نیا  رفت؛یم  یشت 

برا  ن یا  یعن یکجاست؟   از قبل    یعن یبود؟    ختهیبرنامه ر  شیهمه مدت 

 زد.  یپوزخند پروراند؟ یفکر رفتن را در سرش م

و    آمدیدوان دوان م  یروز  کیسخت بود که دختر کوچکش که    باورش

م پدرش  آغوش  در  را  شا  انداخت،یخود  ه  دیاکنون    وقتچیجهت 

نم بود.  کرده  ترک  را  پدرش  کالرا    دانست یبرنگشتن،  برگشت  امکان 

شکست خورده بود؛ در دور نگه داشتن کالرا   دانست یچقدر بود. فقط م

اشل م  یاز  بود.  خورده  ش  یاشل  دانست یشکست  کالرا    یفته یچقدر 

م برا  دنید  دانستیاست.  پ   شی کالرا  هر  بخش  یایروز یاز  تر  لذت 

 ود. خواهد ب
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.  کردیم  اشوانهید  آورد،یبه دست م  یا یروزیپ  نیچن   یاشل  کهنیا  فکر

ا چن   کهنیفکر  برم   یروز  نی به  را  بود، خشمش  . همه افروخت یافتاده 

  یبود و اوضاع چنان خراب بود که کالرکسون حت  ختهیدر هم آم   یلیخ  زیچ

 فکر کند. نیبه پس از ا توانست ینم

م  زیو کالرا همه چ  یتنها مانده بود! اشل  او او  به  و    دانستندیرا راجع 

چه خواهند کرد، کالرکسون را    شانیهابا آن دانسته  دانست ینم  کهنیا

م نگران  از دست دادن    یطیشرا  چی. تحت هکردیمضطرب و  به  حاضر 

پادشاه و  برا  اشیقلمرو  برا   شینبود.  نبود  چه    ی مهم  حفظ سلطنتش 

با دد  یکارها  حال،  خانواده  گریبکند.  و  حکومت  چجز  از    ی برا  یزیاش 

  یمحافظت از آنان حاضر بود دست به هر کار  یدست دادن نداشت و برا 

 بزند.

باشد! کالرا با رفتنش انتخابش    ت ی در اولو  شینبود که برا  ییکالرا  گرید

را   یمشخص کرده بود. کالرا طرف اشل یباز نیرا کرده و نقشش را در ا

نبود که کالرکسون بتواند به خاطرش انجام    یکار  چیه  گریو د  گرفته بود

کار تنها  برا   ی دهد.  خودش  کردن  آماده  بود،  انجامش  به  قادر    ی که 

 بود که امکان داشت رخ دهند.   ی ایاحتمال اقاتاتف

برا  در سنار  نیز   ی ذهنش  و قصد داشت    ویپس، هزاران  بود  نوشته 

خود را آماده سازد. قصد داشت قدرتش را    وهایتک تک آن سنار  یبرا

نم کند.  کوتاه  خواست یحفظ  ر  ی با  ز  سکیکردن،  بود    رایکند؛  مطمئن 

 خواهد زد. یدست به اقدام یبه زود یاشل
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 محافظ دست افکار را از ذهن کالرکسون پس زد. یصدا

 . شمیسرورم، با اجازه من از حضورتون مرخص م -

رو  کالرکسون از  را  ا  زی م  یدستانش  صاف  و  نگاه  ستادیبرداشت   .

 را در چشمان محافظ دوخت و گفت:  اشیجد

 . شمیپ ادیبه فرمانده کارانوس بگو ب -

و به سمت در رفت.    دیبلند باال، چرخ  م یتعظ  کیتکان داد و با    یسر  محافظ

نشست و آرنج    ی صندل  ی رو  زشی پس از خروج او، کالرکسون پشت م

رو   کی را  ز  ی صندل  ی دسته  یدستش  را  ابروانش  اخم    نت یگذاشت. 

 خورده بود.   ریزنج  ز یم  ی رو  ینامعلوم  یبه نقطه  اشیو چشمان جد  دادیم

آن خشم را مهار    دادی م  حیدر دلش به پا کرده بود که ترج  یآشوب  خشم،

 یاشل  یکند و به حرکت بعد  یزیرآرام برنامه  یبا ذهن   دادیم  حیکند. ترج

آرام نخواهد نشست؛ نه اکنون که کالرا را    یفکر کند. مطمئن بود اشل

 داشت!  زین

  یکالرکسون بزند. همه  یمانعش نبود تا دست به نابود  زیچ  چیه  گرید

راحت حکومتش را    یلیخ  توانستیم  ی موانع برداشته شده بودند و اشل

خود را    و  ردیاتفاق را بگ  نیا  یهر طور شده جلو  دیکند. با  کسانیبا خاک  

 آماده کند. 

 د؛یترسیسلطنتش را از دست دهد و از شکست خوردن م  خواست ینم

 شجاع باشد. کردیم یترسش، سع رغم یاما عل
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 *** 

کردن کالرا هر روز    دایو کالرکسون از پ  گذشتندیپشت روزها م  روزها

از او به گوش   یخبر  نیمرک  یجا  چی. در هشدیم  دی ناام  شیاز پ   شیب

. شبانه روز محافظان را در کردیموضوع خشمگینش م  نیبود و ا  دهینرس

فرستاده بود؛ اما هر دفعه   نیمرک  ی کالرا به گوشه به گوشه   یوجوجست 

نه    دادند،یموقع بازگشت به قصر، خبر شکستشان را به او م  نمحافظا

تار   شان یروزیپ  م  خیرا.  تکرار  را  خودش  ا  کرد یداشت    یرخه چ  ن یو 

تار گ  خیمتدوام  خودش  درون  را  کالرکسون  را   ریکه  او  بود،  انداخته 

اکردیم  نیخشمگ پ  ت، یوضع  نی.  دوازده سال  برا  شیاتفاقات    شی را 

اشل  کردندیم  یتداع فهم  یکه  چ  دنیبا  و    ز،یهمه  کرد  ترک  را  قصر 

به   موفق  فهم  افتنشیکالرکسون  با  کالرا  اکنون هم   ق، یحقا  دنینشد. 

  افتنیکالرکسون در    ا یکه معلوم بود، گو  طورنیقصر را ترک کرده بود و ا

 شکست خواهد خورد. زیاو ن

ا  پنج در  و  بود  حت  نیروز گذشته  روز  ن  یسرنخ  یپنج  کالرا    دایپ  زیاز 

 نکرده بود. 

به دنبال کالرا گشتن برداشت؛  گریروز، د   نیششم  در از    گر ید  دست 

. شدیم  دتریو ناام  ترنیخشمگ  گذشت،ینشد. هر چه زمان م  رشیگیپ 

ب لحظه،  هر  گذر  با  وجودش  م  شتریترس  قبل  مشدیاز  از    دیترسی. 

اشلاین و  کالرا  دانسته  یکه  کار  شانیهابا  از    ی بخواهند  دهند.  انجام 
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قسم خورده بود او را از حکومتش    ی. اشلدیترسیم  یاشل  ی اقدام بعد

 .دیترسیاز دست دادن سلطنتش م ت یسرنگون کند و کالرکسون، با

کس را    چیه  یو هراسان بود. حوصله  نیخشمگ  یلیخ  ر،یاتفاقات اخ  بابت 

کس حرف   چیو با ه  خورد ی. در اتاق کارش غذا مت یمارگار  ینداشت؛ حت

اتاق حبس کرده و سعزدینم را    یاشل  یهانقشه  د کریم  ی. خود را در 

شطرنج حدس   یصفحه  نیرا در ا  یاشل  ی حرکت بعد  کردیم  یبفهمد. سع

  ی جلو  توانستینم   زیچ  چ یه  گریبود، د  ششیپ   ز یکه کالرا ن  ونبزند. اکن

  د ی. مطمئن بود از نبود کالرا در قصر استفاده کرده و شاردیرا بگ  یاشل

آماده    ی احتمال  یحمله  نیا  ی برا  خواست یخواهد زد. م  یادست به حمله 

نبود و فکر به   اش یبه از دست دادن پادشاه  یجوره راض  چیباشد. ه

 . کردیم اسانشامر، هر نیا

. هر چقدر زدیکالرا در قصر بدجور به چشمش م   یخال  ی هم جا  ییسو  از

گرفتنش داشته باشد، باز هم کالرا دخترش   دهیدر انکار و ناد  یهم سع

.  زدیرا ترک کرده بود، بدجور به چشمش مقصر    کهنیا  تیبود و واقع

ناراحت کننده بود. دلتنگ    شیدر قصر، بدجور برا  اشیخال  ی جا  یادآوری

م نم  شدیدخترش  ا  دانست یو  تدب  یایدلتنگ  نیبا  چه   ری که  نداشت، 

 را تحمل کند.  رشیحال خراب اخ نیچگونه ا دانستیکند. نم

حال و مضطرب    شان ی قدر پرشده بود، آن  دهیقدر آشفته و شورآن  گرید

نتوانست حال و اوضاعش را تحمل    ز ین  ت یمارگار  یبود که حت  نیو خشمگ

 کند.
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  یانداخت، سوهان رو   ن یطن   شیهاکه در گوش  ت یدلخور مارگار  ی صدا

گفته بود    ت یبه مارگار  کهنیروحش شد و او چقدر آزرده خاطر بود بابت ا

د م  نشدیچشم  است.  متنفر  او  از  و  ندارد  آن    یتمام   دانست یرا 

. به  کردیتحمل م  رایبود که اخ  یبه خاطر فشار  ت،یبه مارگار  شیهاحرف 

نگران اضطراب  یخاطر  رو  یو  که  سا  یبود  خاطر   هیدلش  به  و  انداخته 

 بود که در دلش ساکن شده بود.  یخشم

ساده    حیتوض  هی  اقت ی. لنیخواستم هم  حیکالرکسون من فقط ازت توض  -

حق داشتم نگرانت    ؟یبهم نشون داد   یواکنش   نیرو هم نداشتم که چن 

 بشم. 

برگرداند.    ت یاز مارگار  ی و رو   دیبه پشت گردنش کش  ی دست  کالرکسون

آرام ساختن خود    یی اما توانا  د؛یخود کش  یجهت آرام ساز  ی قینفس عم

که در ذهنش رژه    یایو کالفگ  یحوصلگیب  نینه با وحود ارا نداشت؛  

  ی ازننده یو کالرکسون با لحن صدا دندیدر هم تن  شی ها. اخمرفتندیم

 را ناراحت کرد، گفت:  ت یمارگار اریکه بس

 . خوامیرو نم  ت ینگران نشو، نگران من نشو. نگران -

حرف   متوجه م  یبد  یهاتمام  م  زد،یکه  حق    ت یمارگار  دانستیبود. 

  داد، یکه از خود نشان م  ی و رفتار  گفت یکه م  ییهاداشت؛ با تمام حرف

اما دست خودش    کرد؛یم   یداشت در حقش بد  دانست یحق داشت. م

قدر و  نم   نیخشمگ  ینبود  که  گو  توانستیبود  کند.  کنترل  را    ایخود 

  ی او خال  یشده بود که خشمش را رو  یاسباب باز  کی  شیبرا  ت یمارگار
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از    یاندک  توانستیم  ، یکردن با آن اسباب باز  یبا باز   کرد ی. حس مکند

 خشم و اضطراب خودش را بکاهد. 

زده شده کالرکسون متعجب و شگفت   یهاحرف   نیکه بابت ا  ت یمارگار

  دانستی. نم ست یبود، دستانش را مشت کرد و با بهت کالرکسون را نگر

آن   دنید از شن نشان دهد. قلبش شکسته بو  یچه واکنش  ای  دیچه بگو

تر به مردش که تا به کنون از گل نازک   ندیسخت بود بب   شیها! براحرف 

 ن یکه ا  یزی. چکردیبد با او رفتار م  نیچن نیامروز داشت ا  ،او نگفته بود

  چ یبود که سر ه  نیا  کرد،یم  زتریانگتر و غمسخت   ت یمارگار   یدعوا را برا

نشده    ینکرده و مرتکب اشتباه  ی. او کاردیشن یها را مداشت آن حرف 

 ی لیرا خ  ریکه چند روز اخ  ینگران کالرکسون  ن؛یبود، فقط نگران بود هم

  چ یکه رفته بود و جز کالرکسون ه  یی حال شده بود و نگران کالرا  شان یپر

 چرا و به چه علت.  دانست یکس نم

از خانواده    یجزو  زیرا ابراز کند؛ چرا که او ن  اشیحق داشت نگران  او

 دکیرا کنار نامش    لریم  یکرده و نام خانوادگ  یدر قصر زندگ  زی؛ او نبود

 اش شود! . او حق داشت نگران خانوادهدیکشیم

را در دست گرفت و نزد کالرکسون رفت. کنارش    راهنشیپ   یهاگوشه 

کالرکسون نگاه کرد. از نگاهش آشکار بود    نیرخ خشمگ  میو به ن  ستادیا

کرده بود، جز نگران    ی چه کار اشتباه  ت یدارد و مارگار  یاکه حال آشفته 

م فقط  او  ل  کیشر  خواست یشدن؟  باشد.  همسرش    نیچن  اقت یغم 

 را نداشت.  یی دعوا
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د  یصدا غم  رو   یگریدلخورش،  ا  یشد  با  کالرکسون؛  دل  حال   نیغم 

راض بحث  ی کالرکسون  اتمام  نبود.    به  اشتباهش  گرفتن  گردن  به  و 

  دیناام یقدر گریتر از آن بود که بخواهد اوضاع را درست کند. دخسته

برا  نیو خشمگ که  ا  ت یاهم  شیبود  اگر  خ  نینداشت  به  ختم   ر یدعوا 

 نشود. 

ناتن   - تو، مادر  کالرا هستم؛ حق نگران شدن رو   یکالرکسون، من زن 

 دارم. 

ها  حرف   نیحس و حال ا  گری. ددیشبه صورتش ک  یکالفه دست  کالرکسون

ا نم  نیو  نداشت.  را  برا  یسخنان  توانستیبحث  که  کند  تحمل    شیرا 

م هوفآمدندی مزخرف  ناممکن  دیکش   ی.  لحظه  آن  در  و   نیترو 

 را تکه تکه کرد. ت یکه قلب مارگار یحرف را زد؛ حرف نیترنامناسب 

 . دادینم ریگ قدرنیبود، مثل تو ا جا نیا ایاگه سوف -

. ختندیر  ت یسر مارگار  یرو  خیسطل آب    کی  ایحرف، گو  نیا  دنیشن   با

مرد به  مبهوت  و  مات  او  و  گرد شدند  تعجب  فرط  از  نگاه   یچشمانش 

باشد! کالرکسون  کردیم ا  ی که شک داشت مرد خودش  را    نیکه  حرف 

مارگار  یکالرکسون  زد،یم که  به   ت ینبود  را  دهانش  آب  بود.  عاشقش 

 قورت داد.  یسخت

زن    کیرا قبول کند؟ کالرکسون او را با    یزیچ  نیچن   توانست ی م  هچگون

قبول بود. کالرکسون او    رقابلیغ  شیبرا  نیکرده بود و ا  سهیمقا  گرید

مقا سابقش  زن  با  ا  سهیرا  از  بعد  هم  آن  بود؛  سال    نیکرده  چند 
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به گلو مارگار  شیازدواجشان! بغض  بود و  انداخته  تمام    ایگو  ت یچنگ 

. احساس  کردیخأل حس م   کیداده بود. خود را درون    دستتوانش را از  

 داشت.  یپوچ

برده    نیرا از ب  ت یمارگار  ست یحرفش، تمام هست و ن  کیبا    کالرکسون

  تیمارگار  ی هایخوب   یمشترکشان و تمام   یبود. تمام خاطراتشان را، زندگ

ناد مارگار  ده یرا  و  بود  چن   توانستینم   ت یگرفته  چشم    یزیچ  نی بر 

 . ردیبگ دهیناد توانست یبپوشاند؛ نم

چن   رانیو  قلبش از  گذشتن  توان  او  و  بود  نداشت.    یز یچ  نیشده  را 

آن حفره را    توانست یشده بود و او نم  جادیدرون قلبش ا  ی بزرگ  یحفره 

  کرد،یاش را که از درون درد مقلب شکسته  توانست یببرد. نم   نیاز ب

بود که داشت تار و پود وجودش را    ادیقدر ز. دردش آنردیبگ  دهیناد

 کرد. ینابود م

چشمان ر  ی با  اشک  برابر  در  داشتند  م  ختنیکه  به    کردند،یمقاومت 

  ن ییرا در دستانش فشرد و سرش را پا  راهنشیشد. پ   رهیکالرکسون خ

در قلب کالرکسون فرو برد؛ اما    یدلخور و آرامش خنجر یانداخت. صدا

  دانستیجبران اشتباهش نداشت. م  یبرا   یالرکسون رغبتحال ک  نیبا ا

 پس گرفتن حرفش نداشت. ی برا ی اما رغبت د؛بد بو  یلیحرفش خ

 دادم.  ریکه بهت گ دیببخش -

 را جلب کرد. شانیتوجه هر دو ،یادیفر  یلحظه صدا همان
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 پادشاه کالرکسون. -

  مس یو کالرکسون هر دو به سمت صدا سر چرخاندند و با ج  ت یمارگار

رو  روبه ست،ینگریو با خشم کالرکسون را م  ستادهیکه در چارچوب در ا 

دستش نشان از خشم    یشدند. دستان مشت شده و رگ متورم شده

به کالرکسون چشم دوخته   نشیو او چنان با نگاه خشمگ  دادند یم   شیباال

گو که  خون دش  رکسونکال  ایبود  ز  اشیمن  افکار  ذهنش    یادیبود!  در 

مادرش و کالرکسون رخ داد و    نیکه ب  ییآشوب به پا کرده بودند. دعوا

 اش کرده بود.او شاهدش شد، آشفته 

به مادرش زده    یی هاحرف  نیچن   لی دلیباور کند کالرکسون ب   توانست ینم

  مورد مالمت   دیگاه مادرش باوسط مقصر کالرکسون بود و آن  نیبود. ا

م ج  نیا   گرفت؟ یقرار  و  نبود  چن   مس یعادالنه  بتواند    ن یعمراً 

که    یبگذارد زن  توانست یرا در حق مادرش تحمل کند! نم  یایعدالتیب

کرد و دوستش داشت، امروز به   تشیهمه مدت کنارش بود و حما  نیا

اشتباه چن  یخاطر  نبود  حقش  او  بشکند.  قلبش  نشده،  مرتکب    ن یکه 

 شود! سهیمقا یگریبشنود. حقش نبود با زن د  ییهاحرف 

قدم  مسیج مقابلش    ییهابا  و  رفت  کالرکسون  سمت  عجله  با  تند، 

چه   دانست ینم یحت  مسیکرده بود که ج  یمرد چنان کار بد   نی. استادیا

نمدیبگو  دیبا  یزیچ حرف  دانست ی.  گف  یچه  بامناسب  چه  و  بود   دیتن 

به سمت ذهنش هجوم    ی ادیبکند. افکار ز  شیتا او را متوجه خطا  گفت یم

 از اون افکار توجه کند. کی به کدام  دانست یو او نم  آوردندیم
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اش را در نگاه کالرکسون قفل کرد. کالرکسون  شده  زی و ر  باکیب  چشمان

ناراض ا  یکه  از  درحال  ت یوضع  نیبودنش  بود،  معلوم  نگاهش  که   یاز 

و    یحس یب  یهارا پشت پرده  اشیو ناراحت  یتینارضا  نیا  کردیم  یسع

ج به  کند،  پنهان  حرف  مسیغرورش  چه  بداند  بود  کنجکاو  کرد.   ینگاه 

زده بود    یبد  یلی خواهد کرد. قبول داشت حرف خ  یا چه کاریخواهد زد،  

واکنش  جور  هر  انتظار  سو   یو  از  ادا  مسیج  یرا  با  اما  حال   نیشت؛ 

به خاطر اشل   وانه یبود که داشت او را د  ادیز  ی و کالرا قدر  یخشمش 

آنکردیم کالرا  رفتن  بابت  عصبان .  جنون    یقدر  به  داشت  که  بود 

م  دیرسیم د  نیا  خواست یو  سر  از  را  خود  کند.    ی خال  گرانیخشم 

آن عذاب    خواست یبه عذاب وجدان دلش گوش سپارد. م  خواست ینم

 شود.  حسیرا خفه کند و ب وجدان

 توجهش را جلب کرد.  مس،یخشک و سرد ج یصدا

جا بود، مثل مامان من نگرانتون هم این   ایاگه ملکه سوف  یو مطمئنم حت  -

این  غیدر  شد؛یم لاز  ندار  ینگران  نی ا  اقت یکه شما  لدی رو    اقت ی! شما 

 .دیمثل مامان من رو ندار ییکسا

برا  یپوزخند  مسیج حرف  شیزد.  اگر  نبود  او    شیهامهم  بودند.  بد 

. تحمل آن رفتار کالرکسون با مادرش را  کردیداشت از مادرش دفاع م

کند    انیب  خواست ی در ذهنش بودند که دلش م  یادیز  یهانداشت. حرف 

مهم نبود. کالرکسون    زین  شیهامحسوب شدن حرف  ی احترامیب  ی و حت

 نتواند؟   مسیبرد، پس چرا ج  نیاز ب  شیچند لحظه پ   احد و مرز احترام ر
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 ادامه داد:  زد،یکه هنوز پوزخند م یدرحال مسیج

.  د ین یاشتباه رو تو اون نب   ست،یمشکل از مامان من ن  ه؟یچ  دیدونیو م  -

 ! دیفیچون ضع  د، یخشمتون رو کنترل کن   دیتونیمشکل از خودتونه که نم

کردند.    شتر یاز هر چه خشم کالرکسون را ب  شیها، بحرف  نیا  دنیشن 

  ن یخطاب شود، به غرورش برخورده بود و ا  ف یضع  مسیتوسط ج  کهنیا

ببرد. توجهش به سمت    ادیبه کل موجب شد کالرا را از    مس، یج  یهاحرف 

پررنگ  مسیج  یهاحرف  اخم  شد.  و    یرو  یجلب  نشست  ابروانش 

چشما کرد.  مشت  را  نگشده  زیر  ن دستانش  در  را  خشمگاش  و    نیاه 

  شیخشم و افزا  زانیاش مدوخته بود. صورت سرخ شده  مسیج  باکیب

شده    نیا  ریو او هم اکنون، درگ  کردیفشار خون کالرکسون را آشکار م

 خطاب کرده بود؟  فی او را ضع یبه چه جرعت مسیبود که ج

مادر  مسیج دست  مچ  و  ببرگشت  را  فشرد.    نیش  انگشتانش  حصار 

نگاه م  ت یمارگار چه   دانستی. نمکردیبا بهت به پسرش و کالرکسون 

  ک یباشد تا    یفقط تماشاچ  دادیم  حیانجام دهد. ترج  ی و چه کار  دیبگو

در   دادیم  حیو ترج  کردیم  یدر خأل سپر  ای. ذهنش گوکنیباز  ای  ندهیگو

شمش سراسر که آتش خ  یدرحال  مس یخأل بماند و سکوت کند. ج  نیا

به کالرکسون    شد، یفکر کردنش م  یو مانع منطق  سوزاندیوجودش را م

که قصد داشت اکنون انجام دهد، از هر جهت که    ینگاه کرد. گرچه کار

م   یمنطق  کرد،یم  یبررس او  به  منطقش  این  گفت یبود.  ماندن  مانع  جا 

 شود، نه احساساتش!   نکالرکسو یهامادرش و تحمل حرف
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جد  یدفاع  یصدا م   اشیو  ا  دادینشان  از  و    نیچقدر  دلخور  ماجرا 

نسبت به مادرش داشت،    شیکه در لحن صدا  یشده بود. عشق  نیخشمگ

 مانع ناراحت شدن مادرش خواهد شد. کردیم انیب

ل  ست ین  ی مامان من، کس  - اون حرف رو داشته باشه پادشاه    اقتی که 

 کالرکسون. 

 .دیت و به سمت مادرش چرخرا گف نیا

 . میبر ا یمامان، ب -

  ی دیشک و ترد  چ یبفهمد ه  ت یقاطع و محکمش، موجب شد مارگار  یصدا

اما مارگار  مشیبابت حرفش نداشت و از حرف و تصم   ت یمطمئن بود، 

 شده بود. بروند؟ کجا بروند؟ منظورش چه بود؟  جیگ

 : دیپرس رد،ک یرا نگاه م مسیدلخور، ج یکه با اضطراب و قلب یدرحال

 م؟ یکجا بر -

  ی ل*ب نشاند، لبخند  یرو  ت یجهت آرام ساختن مارگار  یلبخند  مسیج

 مملو از محبت و آرامش.

 خودمون. نیخونه خودمون، سرزم -

  اق یخواهش و اشت  ت یرا گفت و منتظر به مادرش نگاه کرد. مارگار  نیا

ج نگاه  م  مس یدرون  نم   مسیج  دی دیم   د؛یدیرا    جانیا  خواست یدلش 

 خودش و کالرکسون!  نیب ی بماند؛ آن هم بعد از دعوا
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داشت. دلش بدجور   دیچه کند؛ ترد  دانستیمانده بود و نم  یدوراه  در

درست فکر کردن و انتخاب   یبه او اجازه  اشیناراحت  نیشکسته بود و ا

 . دادیکردن را نم

بماند.    جانیا  خواست یخودش هم نم   ی و از طرف  دادیحق م  مسیج  به

م  ییدان قلبش  است؛ شا  نی بهتر  گفت یدرون  رفتن  دور    یمدت  دیراه 

مدت ماندن،  تنها  و  همه  یشدن  نفع  به  بودن،  شاجدا  باشد.   دیشان 

کالرکسون را به حال    ی بود که مدت  نیا  ت، یوضع  نیراه در ا  نیترعاقالنه

که از او دلخور بود، در قصر بماند    یدرحال  خواست یخودش رها کند. نم 

بعد از آن حرف    خواستی. نمندیکالم شود و او را بب و هر روز با او هم

بماند و    جانیا  کهنیرو به راه است. ا  زیکالرکسون، وانمود کند همه چ

ب  یلیخ چ  الیخیزود  جور  زیهمه  و  گو   یشود  کند    ی اتفاق  چیه  ایرفتار 

 . بردیال مسؤ ریغرورش را ز ،بود فتادهین

  زیزود همه چ  یل یرفتار نکرده بود که او بتواند خ  یبا او جور  کالرکسون

مدت بود  الزم  کند.  فراموش  او    ی را  هم  تا  بگذارد  تنها  را  کالرکسون 

و    یخودش بتواند با ناراحت  ت یمارگار  کهنیشود و هم ا  شیمتوجه خطا

 تنها و دور از کالرکسون باشد.   یداشت مدت  از ی. ندیای کنار ب  اشیدلخور

که   یسرش را به سمت کالرکسون  یدهانش را قورت داد و به آرام  آب

متوجه احساساتش   توانست یچرخاند. از نگاهش نم  ست،ینگریبه او م

پ احساسات  م  یادهیچیشود؛  جوالن  نگاهش  هم  دادندیدرون    نیو 

 . کردیتر مرا سردرگم ت یموضوع مارگار
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 انداخت.  نیکالرکسون طن   یها احتش در گوشآرام و نار یصدا

 متأسفم!  -

ج  نیا به  و  گفت  معنا  مسیرا  به  تکان دادن سرش  کرد.   دییتأ  ینگاه 

  ز یدو قدم جلو برود و مادرش را ن  مسیشد که ج  یعامل  مس،یحرف ج

 وادارد به رفتن بکند. 

صدا  اما که  بودند  نشده  دور  کالرکسون  نزد  از  کامل  آرام    یهنوز 

 شد.  ستادنشانیرا جلب کرده و موجب ا شان یجه هردوکالرکسون تو

 !مسیج _

لحن صدا   صیکالرکسون، قادر به تشخ  حسیآرام و ب  ی از صدا  مسیج

که به حرفش   کرد یموضوع او را کنجکاوتر م  نیو احساساتش نبود. هم

بب و  کند  ا  ندیتوجه  از  پس  برا  نیکالرکسون،  چه  هنوز  گفتن   یاتفاق 

 د؟ یبگو توانست یم یزیچه چ گریداشت؟ آخر پس از آن حرفش، د

  ینگاه  م یحرف کالرکسون بود، پس از ن  دن یکه کنجکاو شن   ز ین  ت یمارگار

  ان یقصد ب   دانستیسرش را به سمت کالرکسون چرخاند. نم   مس،یبه ج

حرف ا  یچه  با  و  داشت  شکسته  کهنیرا  مقلب  او  به  به    گفت یاش 

توجه ولن  یکالرکسون  برود،  و  ا  ی کند  م  نیبا  دلش  به   خواست یحال 

 حرفش گوش کند. 

ج  کالرکسون برگرداندن  سر  انتظار  بود.    مس،یدر  دوخته  چشم  او  به 

ج  ی خشم فراوان به  قلبش نسبت  بود.    مس،یدر  در حال شکل گرفتن 
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  دارحه یها به کالرکسون و جرپس از زدن آن حرف  کرد یفکر م  مسیج

و از نزدش بروند؟    ردیدست مادرش را بگ  توانست یکردن غرورش، م

 ن یخشمگ  یاگر از دست کالرا و اشل  ی! حتشت امکان ندا  یزیچ  نینه، چن 

باز توان تحمل ضع  زیو بابت رفتن کالرا آشفته حال ن خطاب   فیباشد، 

 شدن را نداشت!

 انیش را به سمت کالرکسون چرخاند و در انتظار بسر  مسیکه ج  نیهم

کالرکسون مواجه شد.   ی از سو  یمحکم   یلیحرفش به او نگاه کرد، با س

سرش به چپ خم شد و ناخودآگاه دست مادرش را ول کرده و دستش  

که کالرکسون به   یایلیاش گذاشت. به خاطر محکم بودن سگونه  یرا رو

! تنها  دانست یسرخ شده بود! نم یتح دیو شا سوخت یاش ماو زد، گونه

. چشمانش رنگ بهت به خود  شدندیور متعجب و خشم در وجودش شعله

زده باشد؛    یلیباور کند کالرکسون به او س  توانستیگرفته بود و او نم 

که   ییهاسال  نی پس از ا  ینداشت؛ ول  مسیبا ج  یایخون  یرابطه  چیاو ه

ها، حق کردند، کالرکسون به حرمت آن سال  یندگخانواده ز  کیبه عنوان  

  مسیزدن به ج  ی لیزدن به او را نداشت. کالرکسون اصالً حق س  یلیس

  گریاو بود و بس! کالرکسون د  یفقط پسر ناتن   مسیج  رایرا نداشت؛ ز

نفس نفس زنان سرش    مسینداشت. ج  مسیج  یرو  نیجز ا  یحق  چیه

چشمان با  و  چرخاند  کاسه  ی را  به  چهره  دمانن خون    یکه  به    یبودند، 

و مملو از خشم کالرکسون،    حسیکالرکسون نگاه کرد. نگاه ب   نیخشمگ

بابت کارش    یایمانیحس پش   چی. هشدیم  مس یموجب تعجب ج  ترشیب

 نداشت!
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ج  یایلیس  دنید  با به  کالرکسون  مارگار  مسیکه  چشمان  گرد   ت یزد، 

  ن یچن   توانستیشدند و رنگ بهت به خود گرفتند. کالرکسون چطور م

او نبود، اما باز هم او حق   یپسر خون  مسیبکند؟ باشد؛ ج  مسیبا ج  یکار

 را نداشت.  مسیزدن به ج یلیس

و اندوه خود    یدرد خود را، ناراحت  ی شکست و حت  شی از پ   شی ب  قلبش

از   مهم  ادیرا  پسرش  اکنون  هم  وبرد.  بود    توانستینم  ت یمارگار  تر 

چن  بر  نم  ی احادثه   ن یچشم  بر    ی لیس  توانستیببندد.  پسرش  خوردن 

بب  را  بماند،    ندیناحق  چه کار    مسی. مگر جندیبنش  یاگوشه  ایو ساکت 

  یرفتارها  نیجز مقابله با ا  یجز دفاع از او؟ چه گناه  ود،کرده ب  یاشتباه

مانند خودش به ناحق قلبش    ز یپسرش ن  خواست یکالرکسون داشت؟ نم

 بشکند. 

 بدهد.  یو بد رفتار  ییبه کالرکسون حق زورگو  نیاز ا  شیب  خواست ینم

ا  عیسر کالرکسون  دوخت.    ستادیمقابل  چشم  او  به  را   کیو  دستش 

اشاره انگشت  و  کرد  د  یمشت  تهد  گرشیدست    ی به سو   زیآم  دیرا، 

داشت    که به پسرش   ی بود و عشق  نیخشمگ  شیکالرکسون گرفت. صدا

 آشکار بود.  شیدفاع از پسرش، در صدا یو تالش او برا 

 ! یپسرم بلند کن  ی دست رو گهیبار د هی یکالرکسون! حق ندار -

برد.    یپ   اشیدی و ناام  یخشم، دلخور  زانیبه م  شیاز لحن صدا   شدیم

ناام ز  دیاو  بود؛  چن   گاهچیه  رایشده  سو  یرفتار  نیانتظار  از    ی را 

برسند و    ییجا  نیبه چن   ی روز  کردیفکر نم  گاهچیکالرکسون نداشت. ه
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با آنان داشته باشد. متأسفانه کالرکسون تمام    یبرخورد  نیکالرکسون چن 

 برد. نیانتظارات او را از ب وتصورات 

ج  کالرکسون از  دست    مسیچشم  مچ  دور  را  انگشتانش  و  گرفت 

مارگار  ت یمارگار دست  کرد.  م  ت یحلقه  چنان  که  را  بود  گرفته  حکم 

  ی رو   یاخم  شد،یکه به دستش وارد م  ی فشار  زانیم   نیاز ا  ت یمارگار

انگشتان کالرکسون    ی اش در هم فرو رفت. جانشست و چهره  شیابروها

محکم دستش را گرفته؟    نیچن ن یو کالرکسون متوجه نبود ا   کرد یدرد م

اهم  ای و  بود    یزمان  کیکه    تیمارگار  گرید  یعنی  داد؟ینم  یتیمتوجه 

  نیکالرکسون بود، حال از چشمش افتاده بود؟ ا  یشخص زندگ  نیزتریعز

م چطور  شدن   توانست یموضوع  خراب  بود  سخت  نشکند؟  را  قلبش 

  ک یبماند. او    یباق   رام و خونسرد و آ  ندی خود با کالرکسون را بب   یرابطه 

خ  یزمان را  بب   یلیکالرکسون  بود  سخت  و  داشت  مرد    ندی دوست 

کالرکسون    یرفتارها  نی. اکردیبا او رفتار م  نیچن ن یداشت ا  اشیزندگ

 . زدندیو بر روحش چنگ م کردندیقلبش را تکه تکه م

او و کالرکسون، رو به نابود    انیباور کند عشق م  توانست یچطور م  یعن ی

ب از  ا  نیشدن و  آخر  بود؟  از    ییبو  چیکالرکسون ه  یرفتارها  نیرفتن 

 عشق نبرده بودند. 

تکال  نیخشمگ  ادیفر ب  نیزهرآگ  یریرکسون  با  در قلب   یرحمی شد که 

 فرو رفت. ت یمارگار
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اجازه رو بهت    نی ا  ،یقصر خارج ش  ن یاز ا  یفکر نکن بتون  یو تو هم حت  -

 . دمینم

لبانش نشست.    ی رو  یحبس شد و لبخند تلخ  ت یمارگار  ی نهیدر س  نفس

 نیبه زم  یدیانداخت. با ناام  نییچشم از کالرکسون گرفت و سرش را پا

رو تلخ  لبخند  و  بود  قلبش نشأت    یچشم دوخته  از جراحت  که  لبانش 

خشم    نیدردناک بود ا  شیبود. برا  زیدردناک و غم انگ  شیبرا  گرفت،یم

 چیکه ه  یآن هم زمان  ند،ی به خودش و پسرش بب   سبت کالرکسون را ن

ا  یشتباها داشت  چرا  بودند.  نشده  کوه    نیچن نیمرتکب  کاه  از 

که به راه انداخته بود، به خاطر    یو قشقرق   دادیداد و ب  نیا  ساخت؟یم

اصالً    داد؟ینم   ت ی مانند قبل به او اهم  گریچه بودند؟ چرا کالرکسون د

جز    یچه اشتباه  ت یشد؟ مگر مارگار  شروعدعوا به خاطر چه    نیا  یهمه

 نگران همسرش شدن کرد؟

 زد.  ییصدایآرام و ب پوزخند

نبا  نه، م  دیاو  نباکردیبغض  خاطر کالرکسون  دی.  ه  یبه  او   چیکه سر  با 

در   ختنیاشک ر  ی به خود اجازه  دی. نباکردیبغض م  کرد،یرفتار م  نیچن 

شان و عشق چند ساله  یآسان، زندگ  یلیکه خ  داد یرا م  یمرد  نیمقابل ا

  کرد یکرده بود؛ اما آخر قلبش درد گرفته بود. قلبش درد مرا فراموش  

به قلب    توانست ی. مکردندیداشتند گوشش را کر م  شیهاناله  ی و صدا

برا و  کرده  توجه  ا  ییرها  یدردش  از  بر  نیخود  اشک  به    زدیدرد،  و 

 توانست؟ یپناه ببرد؟ م  یاگوشه 
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زده بود، اشک    ی لیکه به پسرش س  یدر برابر مرد   شدی! نم شدینم  نه،

حق   توانستیتر بود و نم نبود. پسرش مهم  فیضع  ن یچن نی. او ازدیبر

 .ردیبگ دهیپسرش را ناد

و    کیبا    ناگهان حرکت، دستش را از حصار دست کالرکسون آزاد کرد 

خشمگ و  مغرور  برد. چشمان  باال  را  کالرکسون    نشیسرش  نگاه  در  را 

  تی اهم  شیرفتارها  نیکالرکسون و ا  نیشمگنگاه خ  نیبه ا  گریدوخت. د

 . دادینم

 گوش کالرکسون شد. یبلندش، نغمه یصدا

 کس از تو اجازه نخواست.  چیه -

را گرفته و به سمت در رفتند.    مسیدست ج  عیسر  یلیرا گفت و خ  نیا

با خشم و غضب که سراسر وجودش را تحت سلطه گرفته    یکالرکسون 

 شد، یمدام جلو و عقب م  اشنهیکه س  یبودند، نفس نفس زنان و درحال

مارگار ج  ت یبه  و    مسیو  کرد  نگاه  کرد.  نگاه  شدند،  خارج  اتاق  از  که 

 !دبکن ینتوانست کار

  یدو، آن روز قصر را ترک کردند و کالرکسون در قصر به آن بزرگ  آن

 کس نبود. نه دخترش؛ نه همسرش... .  چی ه گریتنها ماند. د

 کس!  چیه

بزرگ   قصر آن  عج   ،یبه  سکوت  اتاق  ی ب یدر  بود.  رفته    ش،یهافرو 

و غرق در    کیمانده بودند. همه جا تار  یخال  ش؛یهاو سالن  شیراهروها
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ند بود.  کار  ها،مهیسکوت  انجام  تنها    یجرعت  محافظان،  و  نداشتند 

 کارشان گشت زدن در اطراف شده بود. 

افرادش    یبرا  ی زمان  کیکه    یها بسته شده بود و قصراتاق  یتمام  رد

ارواح مانند    یبود، حال به خانه  ایمکان دن  نیترو آرامش بخش  نیبهتر

جز آشپزخانه و اتاقشان به    هامهیشده بودند، ند   دهیها کش ! پردهماندیم

  یهیسا ای و گو زد یکس حرف نم چی کس با ه چی. هرفتندینم  یگرید یجا

 قصر افکنده شده بود.  یغم بر گوشه به گوشه 

 بود.  یجا خال همه

اتفاقات، کالرکسون باز هم قصد    نیا  یرفته بودند و با وجود تمام  همه

کوتاه آمدن نداشت. قصد به گردن گرفتن اشتباهاتش و خاتمه دادن  

 نیهر طور شده از ا  خواست یجنگ را نداشت. م  نی به ا  ،یباز  نیبه ا

چه کار کند.   ست یبایم   یروزیپ   یو مهم نبود برا   دیآ  ونریب  روزیجنگ پ 

برا  چیه  گرید گو  ی ت یاهم  شیکس  را    خواست یم  ا ینداشت.  همه 

 کالرا را!  یو حت  مسیهم ج ت،یفراموش کند؛ هم مارگار

که داشت    یاتفاقات او را به جنون رسانده بودند و او جز خشم  نیا  یتمام

نبود.    یگرید  زیمتوجه چ  گرید  د،یکش یمانند گردباد او را به درون خود م 

چشم به    ،یجز خشمش و جز اشل  ای گو  دند؛یدینم  یگرید  زیچشمانش چ

و   یبسته بود. ذهنش داشت فقط حول محور اشل  یگرید  زیهر چ  یرو

 .دیچرخیم شیهانقشه 
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اشل  خود به  فقط  و  کرده  حبس  اتاقش  درون  چ  یرا  شکست و  گونه 

  پنداشت یو م  نوشتیم  و یخود سنار  ی . داشت برادی شیاندیدادنش م 

هر آن ممکن    پنداشت یوجود دارد. م  ی اشل  یهر آن امکان هجوم و حمله

چ تنها  حاضر  حال  در  سلطنتش،  دهد.  دست  از  را  حکومتش  با    زیبود 

حاضر بود از حکومتش    زانشیجان تک تک عز  متیارزشش بود و او به ق

  اورده یرا آسان به دست ن  یپادشاه  نیبجنگد. او ا  شیدفاع کند و برا

 بود که بخواهد آسان از دست بدهد. 

و به چگونه کشتن    ستادیایاتاقش م  یروز و هر شب مقابل پنجره  هر

م  یاشل حرکت نقشه  کردیم  ی. سعکردیفکر  و  را حدس   یاشل  ی هاها 

راه  ی برا  یاشل  بفهمد   کرد یم   یبزند. سع چه  از  دادنش    ییهاشکست 

 استفاده کند.  توانستیم

کس هم جرعت    چ یو ه  دیبریو م   دوخت یخودش م  یداشت برا  طورنیهم

را نداشت. کالرکسون مدام در   دشیحالت پارانوئ نی خارج کردن او از ا

توطئه به  عل  ییهاذهنش داشت  بر   رند، یشکل بگ  اشهیکه ممکن بود 

  دش یحالت پارانوئ  ن یدر ا  شتر یاز قبل، ب  شتر یو هر روز ب  دیشیاندیم

قادر به درست کردن اوضاعش نبود. او، خود    ز،یچ  چ یو ه  رفتیفرو م

 .کردیم وانهیداشت خود را د

تسل  داشت  را  م   میخود  همه  یغرور  کرد؛یغرورش  آن  خاطر  به    ی که 

 را از دست داد!  زانشیعز

 *** 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 814 

خورش  کینزد آسمان    دیطلوع  و  روشنبود  رفته  مرفته  ماه شدیتر   .

 . دادیم دیرا به خورش شیو جا کردیم یداشت از مردم خداحافظ

پرندگان  یصدا رو  یآواز  بودند،    یشاخه  یکه  نشسته  اطراف  درختان 

  ی . درحالدادیم  هیطلوع آفتاب، لبخند را به لبانش هد  یتماشا  یبایحس ز

ها،  نگاهش را به دور دست   د،یکشیم  سیسر گرت  یکه دست نوازش رو

 به آفتاب درحال طلوع دوخت. 

کرده    یاز نصف راه را ط   ترشیدو هفته، ب  نیهفته گذشته بود و در ا  دو

نمانده    یزیبرسد، نمانده بود. چ  رهیبه آن جز  کهنیبه ا  ی زیچ  گریبود. د

 برود.  یبود که نزد اشل

قرار    یو و اشلا   انیکه م  ی و تنها عامل  رفت یم  شی پ   یداشت عال   زیچ  همه

  ها ن یها و سرزمراه  نی. همشدیم  یط  دیبود که با  یمسافت  نیداشت، هم

اما کالرا عهد بسته بود    داشتند،یدور نگه م  اشیبودند که او را از اشل

قصد    و قول داده بود    یببرد. او به اشل  نیها را از بمسافت   نیا  یتمام

  یجا هم به اندازهبماند. تا همین  بند ی قولش پا  نیجان، به ا  ی داشت تا پا

  ن یاز ا  شیرا چشم به راه گذاشته بود. ب  یکرده و اشل  ی عهد شکن  یکاف

 نه! گرید

 طول بکشد.  نیاز ا  شیب شانییبگذارد جدا خواست ینم

کرد، قصد داشت    دایگاه که پ و آن  کردیم  دایاو را پ   دیطور شده با  هر

ب  شیتنها  وقتچیه  گرید داشت  قصد  انگذارد.  و    هادنیرس  نیه 

  دهیرا که دوازده سال طول کش  یاشل  ی خاتمه دهد و دلتنگ  هادنینرس
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قدر  ببرد. قصد داشت نزدش برود و آن  نیاز ب  شهیهم  یبار برا  کیبود،  

قادر به جدا   زیسرنوشت ن  یحت  زیچ  چیکه ه  ردیآغوش بگ  دراو را محکم  

 کردنشان نباشد.

گرت  دی کش  ی قیعم  نفس سمت  به  را  سرش  لبخند   سیو  چرخاند. 

  دیو او شا  دیباریاز نگاهش م  یلبش نشست. خوشحال  ی رو   یدواریام

اکنون رو  نیترو خوشحال  نیتردرخشان را  تمام عمرش  ل*ب    یلبخند 

و کالرا    گرفتندیو نشاطش از عمق وجودش نشأت م  یداشت. خوشحال

را نوازش    سیر گرتس  یکه موها  یال. درحکردیرا حس م  نیا  یبه خوب

 گفت: کرد،یم

 پسر، خسته نشو.  میرسیبه مقصد م ی نمونده. به زود ی ادیراه ز -

گرت  نیا و سوار  گفت  د  سیرا  به   دنیرس  یبرا  توانستینم  گریشد. 

آفتاب در آسمان    یرانصبر کند. حال که صبح شده و وقت حکم  یاشل

بود، پس وقتش بود که به راهشان ادامه دهند. وقتش بود    دهیفرا رس

برسد.   رهیامشب به آن جز  نیسفرشان را تمام کنند. قصد داشت هم

نمانده    یاد یصبر کردن را نداشت. مسافت ز  ترشیروز ب  کیطاقت    گرید

  یره یتا به جز  گذاشتندیرا پشت سر م  نروکیمات  نیسرزم  دیبود و تنها با

 .دندیرسیم تونوکا یتاب

 گفت:  یبلند ی صدا با

 . میبر س،یگرت -
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صدا  تیقاطع اراده  ش،یدرون  و  بودنش  نمامصمم  به  را    شیاش 

 .گذاشت یم

باز کرد و به سمت  گریرا بار د شیهابه دستور از صاحبش، بال سیگرت

آسمان اوج گرفت. محکم و با قدرت بال زد و در آغوش آسمان فرو رفت.  

  چ یه  یقادر به مشاهده  گریقدر به سمت باال پرواز کرد، که کالرا دآن

 نشد. نیزم یرو زیچ

گرت  طورهمان م  سی که  پرواز  باالتر  سمت  زم  کردیبه  از  دورتر    نیو 

کرد    شد،یم باز  را  دستانش  اکالرا  به  بست.  را  چشمانش  فکر    نیو 

را   یفکر، خوشحال  نیبرسد و ا  یراه، قرار بود به اشل  انیکه در پا  کردیم

هد وجودش  سراسر  اشلداد یم  هیبه  به  کردن  فکر  وجد    ی.  به  را  او 

  ی رو  یلبخند  د،یرا خواهد د  یاشل  یبه زود  کهنیبا فکر ا  کالرا،و    آوردیم

 زد.  ادیرا فر ی ل*ب نشاند و با تمام توانش نام اشل

 *** 

گوشه  ماه س  ی اکامل  آسمان  پادشاه  اهیاز  مانند  قدرتمند    یشب، 

مانند محافظان  کردیم  ییخودنما بود،   دهیدور خود چ  یو ستارگانش که 

  یرهی. سکوت در جزدادندیرا انجام م  شانفهیداشتند به نحو احسن وظ

حاصل    نانیاطم  رهی جز  تیاز امن   خواست یم   ای و گو  زدیگشت م   تونوکا یتاب

 یبه انجام کار  اه،یس  یاز قلعه  یاگوشه  ی بود و هر کس  یکند. شب آرام

 پرداخته بود. 
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از آن چشم بردارد. در تمام عمرش   توانست یقفل ماه بود و نم نگاهش

  یبه تماشا   یاز ماه وجود نداشت. هر شب، مدت  باتری ز  یزیبه نظرش چ

در خلوت خود، به افکارش .  کردیو با خود خلوت م  نشست یماه م   ییبایز

  اش یها و درست و غلط زندگو نقشه  دیتمام عقا  گریو بار د   داد ینظم م

 آنان مطمئن شود.  ی تا از درست برد،یسؤال م ریرا ز

در دست داشت و ماه    یدنیطور که نوشو همان  ستاده ی ا  اطیاز ح  یاگوشه 

. سرش را آمدیشد که داشت نزدش م  یمتوجه محافظ  ست،ینگریرا م

نوش از  پس  و  چرخاند  محافظ  سمت  نوش  یاجرعه   دنیبه    اش، یدنیاز 

 گفت:

 هست؟  یراب، موضوع  -

 گفت:  میو در هنگام تعظ  ستادیکه راب نام داشت، نزد ادوارد ا  یمحافظ

 . میسرورم، مهمون دار -

ت.  اش دوخو نگاه سردرگمش را در چهره  دیبه سمت راب چرخ  ادوارد

مهمان چه  داشتند؟  شن   ؟یمهمان  و    نیا  دنی از  بود  شده  متعجب  حرف 

واکنش  دانست ینم کم   یچه  افراد  دهد.  ا   ینشان  خبر   رهیجز  نیاز 

  امده ین  شی پ   شانی برا  یاتا به کنون مهمان ناخوانده  وقت چیداشتند و ه

 چه بود؟ ممکن بود خطرناک باشد؟ هی بود. پس حاال قض

 : دیو موشکافانه پرس یرا باال داد و جد شی ابرو یتا کی

 ! ؟ یچه مهمون -
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  ی جد  ی را در نگاه ادوارد دوخت. صدا  اشیو نگاه جد  ستاد یصاف ا  راب

ه مطمئنش،  و  صادق  لحن  موجب    گذاشت ینم  ی باق  یشک  ی جا  چ یو  و 

 کند.  دایکامل پ نان ی اطم گفت،یکه راب م یزیادوارد از چ  شدیم

 پرنسس کالرا اومدن. -

  شیسر جا  اینام، چشمانش از فرط تعجب گرد شدند و گو  نیا  ن دیشن   با

نم  زد.  بگو  دانست یخشکش  گوشدیچه  شن   ی زیچ  شیها.  که    دهیرا 

تا حرف    زدیم  یخود را به هر در  ا یو ذهنش گو  کردندیبودند، باور نم

آمده بود؟ آمدن    جانیپرنسس کالرا ا  شد؟یمگر م  یراب را انکار کند؛ ول

تمام خاطراتش را به    کهنیداشت؛ آن هم ا  یاحتمال قطع  کیکالرا فقط  

 آورده!  ادی

 کرده بود.  دا یپ  یخاص  جانیه قلبش

خ  ی خبر  نی چن   دنیشن   انتظار نداشت.  کالرا    ی لیرا  منتظر  که  بود  وقت 

  ن یچن   دن یاز دو ماهشان را در انتظار آمدن کالرا و شن   ترشی بودند. ب

  خواست یکه م  ی زیمنتظره به چ  ری غ  ی ادند و حال، در لحظه گذران  یخبر

همه زمان،   نی! پس از گذر ایدیناام   ی بود! آن هم در آستانه  دهیرس

را    شیهانقشه   یداشت همه  الشی. در خکردیم  دیقطع ام  اشت د  گرید

م ا  رایز  کرد؛یپاک  به  کالرا  آمدن  نقشه  جانی از  قطع   شانیهاو شروع 

 کرده بود.  دیام

همه    توانستندی. اکنون م داد یم  ریی را تغ  زیجا همه چکالرا به این  آمدن

شوند. فکر   کی نزد  یباز  نیا  انیمرحله به پا  کیو    رندیرا از سر بگ  زیچ
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. خاتمه دادن دیگنجیباألخره دست به اقدام بزنند، در دلش نم  کهنیا

 تر بود. مهم شیبرا یگرید زیاز هر چ یباز نیبه ا

نوش  مچش جام  و  گرفت  راب  عجله   اشیدن یاز  با  داد.  او  به دست  را 

م  یدرحال رد  راب  کنار  از  داشت  سو  شدیکه  آن  به  برود،    ی تا  قلعه 

 گفت:  زدهجانیپاچه و هدست 

 خبر بده.  یراب، به اشل -

قدم  نیا با  و  گفت  چندان  ییهارا  فرق  که  دو  یتند  نداشتند،   دنی از 

 رفت... . 

 *** 

اما جرعت داخل    شدند،یبود همه از مقابلش رد م  یقلعه، تنها اتاق   در

ماه بود که او را به    کیاز    ترشیب   ز یادوارد ن  یشدن را نداشتند؛ حت

.  شد یو وارد اتاقش نم  گرفت یحال خود رها کرده بود. سراغش را نم

م اتاق  در  به  دور  از  نگران  ستینگریتنها  ابراز  دور،  از  .  کردیم  یو 

م  شیغذا  انفظمحا در  مقابل  م  گذاشتندیرا  حترفتندیو    ترشیب  ی. 

 ! داشتندیمواقع، غذا را دست نخورده از مقابل در برم

چند روز    دانست یروزها و گذر زمان از دستش خارج شده بود. نم   شمار

  دانست یکرده بود. نم  یسپر  یبدون حرف زدن با کس  ،ییو شب را تنها

شده بود و تنها    فیبود! جسمش ضع  ی ک  که غذا خورده بود،   یبار  نیآخر

 بود.  کسین یقدرت ف داشت،یکه سر پا نگهش م یزیچ
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زمان  دانستینم  یحت چه  م  یآفتاب  زمان  کردیطلوع  چه  از    یو  غروب! 

 خسته شده بود.   شدند،یم  یکه بدون پرنسسش سپر  یی شمردن روزها

مانده و از آن خارج نشده بود.    پنجره،یبود که در آن اتاق ب  یادیز  مدت

اتاق،    یوارهاید  ی  جا  یاتاق سوخته و خاکستر شده بودند. در جا   لیوسا

 .شدیم ده ید یاهیرد س یبه خاطر سوختگ

اتاق را    یسوخته   مهیو ن  مانده  یباق  ل یو وسا  نشستیاز اتاق م   یاگوشه 

م  لیتبد خاکستر  شعلهکردیبه  با  گاه  کردیم  یباز  شیها.  چنان    یو 

صدا  شد،یم  نیخشمگ مشت   شیادهایفر  یکه  د  ی هاو  به    وار یکه 

م  د،یکوبیم به گوش  قلعه  جان همه    دندیرسیدر سراسر  بر  و رعشه 

  ی و گاه   گرفت یماطراف قلعه را در بر   یسوختگ  یبو  ی. گاهافکندندیم

 . کردندیکه دل شنونده را تکه تکه م زش،یغم انگ  یادهایفر یصدا

نشستن،    یی و تنها  یکیدر تار  یابود! گوشه  نیش اوضع هر روز   دیشا

و مرور خاطراتش با    اش ییسر و کله زدن با خشمش، کنار آمدن با تنها

 کالرا!

او را    نیبا کالرا گذشته بود و هم  اش ییاز جدا  یادیمدت ز  دانستیم

بود و    یاد یز  شی برا  ی دلتنگ  نی. ابرد یو غم فرو م  ییاز تنها  ی در گرداب

مقاومت    ی نا  گریقدر در مقابله با آن شکست خورده بود، که حال دآن

تسل را  خود  ناراحت  ی دلتنگ  مینداشت.  د  اشیو  بود.    یزیچ  گریکرده 

  چیشود؛ مهم نبود اگر ه  فینداشت! مهم نبود اگر ضع  ت یاهم  شیبرا
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  ی در آن اتاق سپر  یانکند. مهم نبود اگر روز و شبش را گوشه  یتالش

 کند.

 خسته شده بود.  هایها و دلتنگ دنیو نرس هاییجدا نیاز ا گرید

تنها  دلش ب  یا ییفقط  ذهنش    ت ی نهایتا  در  کالرا  خاطرات  مرور  و 

 گریدلش را به آن خاطرات خوش کند، چرا که د  خواست ی. مخواست یم

از   یگذشته بود و هنوز خبر   ی ادیشده بود. مدت ز  دی کالرا ناام  دنیاز د

 کالرا نبود. 

 .دیبلعیبه جانش افتاده و روحش را م یاانه یمانند مور ینگران

  یآنان را به باز  گونهن یکه ا  یبر سرنوشت  فرستادیلحظه ل*ع*ن*ت م  هر

 یبه سرنوشت  فرستادی . ل*ع*ن*ت مچرخاندیانگشتش م  یگرفته و رو

سرگرم کردن خودش،   یو برا  کردیم  ینشسته و پادشاه  یاکه گوشه 

 . داد یم یباز رحمانهیب نیچن نیرا ا شیهامهره

بود، تا که آن شب راب به در اتاقش رفت و پس    نیهر روزش ا  تیوضع

هم مانند  و  در  زدن  بار  چند  پا  شهیاز  را  سرش  نگرفتن،   نییپاسخ 

 نیاد قلعه به حال اافر  یبه خود گرفت. همه  ین یغمگ  یانداخت و چهره

قدر نگرانش بودند که فکر و ذکر همه  و آن خوردندیپسرک افسوس م 

سخت بود! حال او در    یلیخ  ت یاو شده بود. در ابتدا کنار آمدن با وضع

کمک کردن به او    ی برا  ی راه  یو همه در پ  دیچرخیها م زبان  یقلعه رو

 هیبق  یهاتالش  نیکند. گذر روزها ا  ینتوانست کار  کسچیگشتند؛ اما ه
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و صد البته حال خراب او   شانیو ناراحت  یتر، اما نگرانکمک را کم  یبرا

 د؛ کر ترشیرا ب

کرد. کتاب سرنوشت آن شب وارد فصل    رییتغ  زیآن شب، همه چ  اما

 ! میبود ورق را عوض کن دهیشد و وقتش رس یدیجد

در    م،ی ، پس از دو ماه و نشب که راب خبر آمدن کالرا را به او داد  آن

 اتاقش باز شد! 

 *** 

گوش  یصدا در  پچ  صدا  یپچ  بود.  گرفته  بر  در  را  جا  همه    ی افراد، 

پ  کم   زین  رامونی پرندگان  پچ  یدست  آن  گوپچ  از  نداشت!    ی حت  ا یها 

ن تعجب    ز یپرندگان  اظهار  کالرا  آمدن  خاطر  به  محافظان  مانند  داشتند 

کالرا    یو چشم همه رو  کردیغلبه م  ی کیها بر تار. نور مشعلکردندیم

درحال کالرا  بود.  گرت  یقفل شده  موها  سی که  و  گرفته  در دست    ی را 

م نوازش  را  نظر   ستاده یا  یاگوشه  کرد،یسرش  از  را  همه  و  بود 

در لباس    یادورش جمع شده بودند که عده  ی ادی. محافظان زگذارندیم

عده  ینظام راحت  یاو  لباس  و ضخ  ؛یبا  گرم  جا  میاما  در    ی جا  یبودند. 

به    دادیو نشان م  خوردیبه چشم م  نیزم  یبرف  ساکن شده رو  ره،یجز

بار  یتازگ بادها  ده یبرف  گونه  دندیوزیم  یسرد  ی بود.  بر  کالرا    یهاو 

 . گرفتندیم یرنگش را به باز یشنل آب  یزده و دنباله یلیس

بازدم   با و  دم  م  یهر  رقص   د،یکشیکه  به  هوا  در  نفسش  گرم  بخار 

 واقعاً سرد بود!  رهیجز نی. اآمدیدرم
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چشم    شیوارهای د  یها و بزرگبودند که برج  ستادهیا  یبزرگ  یقلعه   مقابل

م  نندهیب خود  آن   از  پرچمکردیرا  قلعه    نیمرک  یها.  طرف  دو  در  که 

م  زانیآو کالرا  تعجب  بودند، موجب  نمشدندیشده  آنان    دیفهمی.  چرا 

 نیپرچم متعلق به حکومت مرک  نیرا استفاده کنند! ا   نیپرچم مرک  دیبا

بزرگ    یقلعه   نی ها داشتند؟ اپرچم  نیدر استفاده از ا  یآنان چه حق  و بود  

چرا    د،یکشیرا به دوش م  نیبود و پرچم مرک  ریگچشم  اشییبایکه ز

م  دیبا ادوارد  فرمان  شورش  بود؟ یتحت  رهبر  آن    دیبا  انیچرا  بر 

 کرد؟ یم یرانحکم

ها که به  برج  یرو  ینتیرنگ ز  یطوس  یهابلند و مجسمه  یهااز برج  چشم

روبه که  ادوارد  به سمت  نگاهش  و  گرفت  بودند،  اژدها   شیروشکل 

به تن داشت و    یا یبود، سُر خورد. لباس نظام  ستاده یا  ت یآن جمع  انیم

را باال داده    شیهارا جلو و شانه  اشنه یکه س  یصاف و مقتدرانه، درحال

را    نگاهبود،   کالرا  نگاهش  بود.  کالرا دوخته  به  را  استوارش  و  محترم 

شود و از آن نگاه شرافتمندانه   رهی را به چشمانش خ  ی مدت  کردیوادار م 

د  عظمت  و  قدرت  نگاهش  در  ببرد.  لذت  محترمش  و    شدیم  دهیو 

ترام  ناخودآگاه حس اح  شدیکه داشت، موجب م  یو شرافت  یزادگب ینج

کنارش   ی کند. دو محافظ استوار و قو دایدست پ  راو افتخار به وجود کال

گو  ستادهیا داشتند.  باش  آماده  حالت  آماده  ایو  آن  انجام    یهر 

رنگ بلند ادوارد را به    ی طوس  ی و موها  دیوزیدستوراتش بودند! باد م

نگاه ادوارد را درک    ت یحال جد  نی. شور و شوق و در ع آورد یرقص در م

. به خاطر چه خوشحال شده بود؟! به خاطر برگشتن کالرا؟ اما آخر کردینم
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ادوارد    دیبود! چرا با  دهیند  اشیادوارد را تاکنون در زندگ  یکالرا حت

 شد؟ یاو خشنود م دنیبابت د

. او را  شناخت یداشت و م اد یرا تنها از خاطراتش به   انیرهبر شورش او

که منجر به مرگ مادرش    یبود، در همان جنگ  دهیرش ددر جنگ با پد

از تداع ناخودآگاه اخم  ن یا  یشد!  ابروان کالرا نشست.    یرو   یموضوع 

که نسبت به دوازده    ان یبه رهبر شورش  ره یدستش را مشت کرد و خ

سنش به   دینبود! شا  ریبود، نگاه کرد. گرچه او پ   شده  رتریپ   شیسال پ 

 نه!  شتریاما ب  خورد؛یچهل م

. چرا  کردی چه م  یهمه شورش   نیا  انیم  ره،یجز  نیدر ا  یاشل  دانست یمن

امکان داشت    یعنیداشت؟    ینکند مشکل  بود؟ یم  یمکان   ن یدر چن   دیبا

به قلبش رجوع کرد.    ی فکر نگران  نیسرش آورده باشد؟ با ا  یی ادوارد بال

گرت کمر  دور  از  را  گرت  س یدستش  و  پرواز    س یبرداشت  به  اطرافش 

پرنده محافظ  شیهابال  اش درآمد.  چون  و  گشوده  صاحبش    یرا  از 

م اکردیمحافظت  در  نگران  ان،یم  نی.  با  را    یکالرا  ادوارد  ترس  و 

بود. وگرنه   ادیآمده باشد، ز یسر اشل ییبال کهنی. احتمال است ینگریم

دل اشل  دی دینم  یلیکالرا  ا  یکه  به  آمدن  به  وادار  بکند؛   رهیجز  نی را 

  ، یبود! قلبش از فکر در خطر بودن اشل  ان یرشکه پناهگاه شو  یارهیجز

  شیدرونش افزا  ینگران  شدیبه تپش افتاد. لرزش دستانش باعث م

نمابدی هم   دانست ی.  از  و  بکند  آگاه  فیبالتکل  طورنیچه  بدون    ی و 

 بکند.  توانست یهم نم  ینبود، اما کار  یجا راضدر این  ستادنیا
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  ی چه؟ ول  بودیواقعاً در خطر م  ی. اگر اشلدیکش  شیها ل*ب  یرو  یزبان

  توانستیم  رهی جز  نیگفت با آمدن به ا  ایامکان نداشت در خطر باشد! مال

وجود نداشت. امکان نداشت    یمشکل و خطر  ی عن ی  نی ا  ند،یرا بب  یاشل

فرستاده باشد، مگر   رهیجز  نیبه خطر انداختن او، آن را به ا  یبرا  ایمال

 اعتماد داشت.  ایبه مال نه؟

ا  دیبا م  ینگران  نیمقابل  ترسش  آگاه  ستاد یایو  و  اطالع  بدون    ی و 

احساسات و افکار    نیکرد ا  یو سع  د یکش  یق ی. نفس عمکردیقضاوت نم 

بودن    یبرا  یمنطق  حیتوض  کیرا از قلب و ذهنش براند. احتماالً    یمنف

 داشت. وجود انیدر پناهگاه شورش یاشل

 چرخاند. انیتمام شورش انیم ینگاه دیشک و ترد با

بود که با پدرش مشکل داشت و پدرش را پادشاه به حق حساب   درست 

و نفرتش    ی نبود که دشمن   نیبر ا  ل یموضوع دل  نیاما باز هم ا  کرد،ینم

کردند    ی. ادوارد و طرفدارانش بارها سعردیبگ  دهیرا ناد   انیبه شورش

را از آنان    زیکردند همه چ  یرا نابود و آنان را بکشند! بارها سع  نیمرک

برارندیبگ مادرش  باخت. دشمن   ی.  را  آنان جانش  با    یشکست  پدرش 

بود.   گریطرف ماجرا و پادشاه به حق نبودن پدرش طرف د  کی  انیشورش

 . کردیبه ادوارد اعتماد م  دیهرگز نبا  . کردیم  ی دو را با هم قاط  نیا  دینبا

نزد او بودن داشت! به ادوارد نه، اما    ی برا  یخوب  لیدل  یبود اشل  مطمئن

 که اعتماد داشت.  یبه اشل

 باز قلبش به وجد آمد. یفکر اشل با
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  نیچنان قلبش به تپش افتاد که البش نشاند و آن  یرو   یرنگکم  لبخند

ن  ی حت  جانیه  زانیم را  ه  متعجب   ز یخودش  کرد!  شوکه  فکر    گاه چیو 

ا  یحس  نیچن   ی روز  کی  کردینم باشد.  و    کی   کهنیداشته  عشق  روز 

 یاما زندگ  د؛یگنجیوصال به معشوقش را بچشد، در ذهنش نم  ین یریش

وقت    چیه  دینبا  وقت چ یمنتظره بود، مگر نه؟ ه  ریغ  تپر از اتفاقا   شهیهم

طرح کرده،    مانی که سرنوشت پشت پرده برا  ی ایهمه از باز  رایگفت! ز

سرنوشت آن دختر    یتصور کند روز  توانستیم  یچه کس  یعنی.  میخبریب

  ی شود؟ چه کس  نیچن ن یکه وارد اتاقش شد، ا  یابا پسر بچه   انیگر  یبچه 

کس    چیه  د؟یآیم   یکه کالرا نزد اشل  رسدیم  یسرانجام روز  دانستیم

عشق کالرا   نیا  کسچینکرده بود. ه  ین یبشیاتفاقات را پ   نیرخ دادن ا

 نکرده بود.  ین ی بشیرا پ  یبه اشل

و تار و پود وجودش    کردی که روز به روز در قلب کالرا رشد م  یعشق  نیا

که کالرا دو    یبود که انتظارش را نداشت. عشق  یزیچ  گرفت،یرا در بر م

سل شدن به آن تحمل کرد و متو  دی و غمش را، با ام  یو دلتنگ  ییماه جدا

بود    دهی. زمانش رسابدیخاتمه    ییجدا   نیبود که ا  دهیو حال وقتش رس

عاشق  که انجام  نزد   یسر  گذراند،  انتظار  در  را  سالش  دوازده  که 

دلش    زیخدا ن  ی که حت  ردیاو را در آغوش بگ  یمعشوقش برگردد و جور

به    دنیرس  یکه برا  یو آنان را جدا نکند. آن شب، عاشق  دی به رحم آ

که    برد یبه آغوش او پناه م  ی جور  د یرا ترک کرد، با  زیمعشوقش همه چ

 . کردیدر برابر عشقشان سر خم م  زیسرنوشت ن یحت
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آنان داشت تمام    یی! جدادیرسیم  انی آن دو داشت به پا  یقصه  گرید

 .شدیم

و با چشم در جست و    چرخاندیکه نگاهش را در اطراف م  یدرحال  کالرا

  توانستیبود، آرام آرام به سمت قلبش دست برد. کاش م  یاشل  یجو

بگشا به سخن  بگو  دیل*ب  قلبش  به  اآرام  یکم  د؛یو  بتپ!   قدرنیتر 

 بود!  ان یپا  ینقطه  گرید  جانیزده نشو! نگران نباش، ا جانیه

 کند.  ت یتبع  شیهاداشت که از حرف  یی کاش قلبش گوش شنوا و

  ی . دست خودش نبود! تاکنون خبرافتییم   انیاش پادلشوره  نیا  کاش

. نکند  فتدیب  یکه نکند اتفاق بد   دیترسینشده بود و کالرا م  یاز اشل

 دن یرا که مانع رس  گریاتفاق بد د  ک ی. طاقت  دیایاشتباه از آب درب  یزیچ

 اش، زدهجانیو نگران و ه  قراریقلب ب  نیشود، نداشت. ا  یاو به اشل

د  طشر با  فقط  که  بود  بگ  یاشل  دنیبسته  مردیآرام  دلش    خواستی. 

  خواستیکند. دلش م  ریس  ینگاهش را با چشمان اشل  رابیس  یچشمه

اشل  یی تنها دستان  با  را  ب  یدستانش  گوش  نیاز    ی تمنا  شیهاببرد. 

خود    خواست یو دلش م  کردندیرا م  یاشل  یدلنواز صدا  یملود  دنیشن 

  ی قلبش را از دلتنگ   یپادشاه  خواست یرا در عطر وجودش غرق کند. م

 گرفته و به عشق واگذار کند.

آن  اما بود  مکجا  چرا  لطف  نیا  توانستیکه  بکند؟  کالرا  حق  در  را  ها 

 بود؟ امدهی بودند؟ چرا هنوز ن دهیچشمانش هنوز او را ند
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ا  همان در  کالرا  که  م  نیلحظه  به سر  جمع  انیم   در  برد،یافکار    تیآن 

در گوشش    ایدن  یسمفون  نیها، دلنوازترآن پچ پچ  انی چشم انتظار، در م

که در چشمانش   یلبانش نقش بست، درخشش  یکه رو یو لبخند دیچیپ 

خوشحال  دایهو بغض  یایگشت،  و  برگرفت  در  را  وجودش  در   یکه  که 

 نبودند.  فیقابل توص گونهچیرا زد، ه شیگلو یخانه 

 کالرا!  -

و او چقدر از    انداختندیم  نیطن   شی هارام و ناباورش در گوشآ  یصدا

بود    یی همان صدا  نیخودش بود، ا  ی صدا خرسند بود. صدا  نیا  دنیشن 

بود که دلش    یی. همان صداکردیرا م   دنشیشن   یها تمناکه کالرا مدت 

  یرا سپر  شیروزها  شیتا آخر عمرش بشنود و به عشق صدا  خواست یم

 کند. خودش بود! 

ا  دادیکه نشان م  شی دلتنگ صدا  لحن برا  نیچقدر  ماه  سخت    شیدو 

 ریقطره اشک را از چشمانش سراز  نیگذشته، بغضش را شکست و اول

اشک قطره  نم  یکرد.  رو  دانستیکه  حس  یاز  م  ی چه  !  گرفتینشأت 

شان! احساساتش به هم  همه  دیعشق؟ شا  افته؟ی  انیپا  یدلتنگ  ؟یشاد

. هر کدام  دندی کوبیقلبش م   ی   وارهیبه د  رابودند و با شتاب خود    ختهیر

چنان به فکر برتر نشان دادن خود  در سر باز کردن داشتند و آن  یسع

آم  گونهنیبودند، که ا قلبش    نیبه خاطر هم  دیبودند. شا  ختهیدر هم 

د سع  دیتپیم   هاوانهیمانند  احساساتش    یو  دست  از  خود  نجات  در 
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و تنها راه چاره را در   دندیلرزیدستانش م  نیبه خاطر هم  دیداشت. شا

 .دیدی م ختنیاشک ر

کالرا مقابل    دنی از د  کرد یم  ان یناباورش که نما  یصدا  دن یاز شن   کالرا

برا باورش  از شن   شیچشمانش تعجب کرده و  پر    دنیسخت بود،  لحن 

چقدر دلش بودن نزد    داد یکه نشان م  شیصدا  نیعشق، دلتنگ و غمگ

 حاکم وجودش شد.  یارعشه خواست،یکالرا را م

هوش از سر کالرا پراندن و    یداشت که برا  یخاص  یبخشآرام  شیصدا

داشت که دلش   یکالرا لذت  یبرا  شیبود! صدا  یغرق خود کردنش کاف

ا  خواست یم به  ابد  م  نیتا  را    ای دن  یتمام  شدیصدا گوش دهد. کاش 

 شوند.  شیهاگوش یملود یاشل  یوادار به سکوت بکند، تا فقط صدا

را رو  ،یب یعج  جانیدلشوره و ه  با که   یو درحال  دیلبانش کش   یزبانش 

  ی تا آنان را از رو  بردیم   شیهارا به سمت اشک   شیبایو ز  فیدستان ظر

و مانند    زدیدور هزار م  یکه قلبش رو  یپاک بکند، درحال  شیهاگونه

 .دیآرام آرام به سمت صدا چرخ د،یدریرا م اشنهیس یوحش  یوانیح

 *** 

مزاحم را که دور هم جمع شده بودند، کنار    تیعجله و هراسان آن جمع  با

بود و چقدر   گس خون را گرفته  یبود که دهانش مزه  ده ی. چنان دوزدیم

ا بود  قفسهمزه  نیآزاردهنده  به  را  خود  توانش  تمام  با  قلبش    ی! 

و با شدت  ی در پ  ی پ   یتپش ها  یو شک داشت صدا د یکوبیم اشنهیس
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 نیمتوجه ا  گرانیباشد! شک داشت د  دهینرس  گرانید  گوشقلبش به  

 اضطراب او نشده باشند. 

در     چیه ماه  دو  از  پس  راب  نبودند.  خودش  دست  اعمالش  از  کدام 

در  زندانش را که خود را در آن حبس کرده بود،    دیاتاقش، با بهتر بگو 

را داد. چگونه چن  او خبر آمدن کالرا  به  را هضم کند؟!    یخبر  نیزد و 

به دور از درک و هضم بود. آمدن کالرا    شیموضوع برا  نی. اتوانست ینم

دهد در   صیتشخ توانست یشده بود و هم اکنون او نم  ایک روی شیبرا

  کرد یبود، آرزو م  ا ی! اگر روت؟یدر واقع  ا ی  رد،بیبه سر م  نیریش  ییایرو

ا  گاهچیه  کردیگاه آرزو مبود، آن  ت یخارج نشود و اگر واقع  ای رو  نیاز 

وصال او    نیآخر  نیا  کردیندهد! آرزو م  رییرا تغ  ت یواقع  نیا  زیچ  چیه

ا  گاهچیه  گریباشد و د  الرابه ک   نیآخر  ،یباز  نی از او جدا نشود! کاش 

 آنان باشد. یسرنوشت برا  ی رحمانهیب یباز

کالرا، قلبش توان تحمل    دنیموقع د  دانست یو نم   دندیلرزیم  دستانش

نم  ایو عشق را خواهد داشت    جانیه  زانیآن م   دن یبا د  دانست ینه. 

اگر هزاران    دینه. شا  ایرفع خواهد شد    اشیحجم از دلتنگ  نیکالرا ا

گاه بتواند  را نزد کالرا و با نگاه به چشمانش بگذراند، آن  اشیروز زندگ

را    ی دردناک  یحفره  ن یگاه بتواند اآن  د یببرد. شا  نیرا از ب   ی ن دلتنگیا

 کرده بود، با حضور پر عشقش پر کند.  جادیکالرا ا  یخال یکه جا

ا  شیب  گرید طلب    ن یاز  او  از  چشمانش  نداشت.  را  کردن  صبر  توان 

 معشوقش بود!  دنید یو خود او چقدر تشنه کردندیکالرا را م دنید
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جمع  ی تن   با آن  انبوه  از  را  خود  از همه   ت یلرزان،  جلوتر  و  کرد  خالص 

  اشنهیو س  دیکش یتالطم، نامنظم و تند تند نفس م  زانی. از آن مستادیا

م  عقب  جلو  هواشدیمدام  بخار  خارج    یی .  دهانش  از  بازدم  هر  با  که 

بود تمام    لیاما او ما  کرد،یتوجهش را جلب م  د،یرقصیو در هوا م  شدیم

 جان یبگذارد. دستانش را که از شدت ه  دنشیکالرا و د  یرا رو   توجهش

 مشت کرد و چشم در اطراف چرخاند. دند،یلرزیم

که   یتیجمع  نیباشد. هنوز ا  قت یآمدنش حق  جانیتا ا  کردیباور نم   هنوز

  ایرو  کیمانند    شی سوال داشت. برا  یجا  شیجمع شده بودند، برا  جانیا

به   اهایرو  نیا  رد،یگاه که پرنسسش را در آغوش بگآن  دیو شا  ماندیم

  اً ماجرا و واقع  نی بودن ا  یگاه بتواند از واقعآن  دی. شاونددیبپ  قت یحق

  ن یا  توانست یکالرا، نم  دنیحاصل کند. تا قبل از د  نانیآمدن کالرا اطم

نم  هنوز  و  کند  باور  را  د  دانست یماجرا  با  دنیبا  واکنش  دیکالرا    ی چه 

 نشان دهد. 

 دن یرس  ان یرا در انتظار کالرا به سر برده بود و حال، به پا  ی ادیمدت ز  او

  ی ایرو  نیبا ا  دی . چطور باماندیمحال م  یی ایمانند رو  شیانتظار برا  نیا

  ی ا یرو  نیا  دیرو شود و بر محال بودنش غلبه کند؟ چطور بامحال روبه

 محال را درک و هضم کند؟! چطور؟

  ی گاه که نامش را بر زبان آورد، دخترو آن د یکش شیهال*ب ی رو  یزبان

 .دیبود، به سمتش چرخ ستادهیپشت بر او ا یامو بلوند که گوشه
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دگرگون و   شانی ایکرد، دن دایپ  یهمان لحظه که چشمانشان در هم تلق و

از عشق شد! آن  شان یهاقلب  و    وستیپ  قت یبه حق  شان ی ایگاه رومملو 

لحظه، در عمق    ای کرد! گو  دا یپ   ی گرید  ی معنا  شان یبرا  یزندگ در همان 

یک تولدچشمان  گو  یدیگر  داشتند.  قلب   ایدوباره    یعشق   شانیهادر 

 باشند!  عاشق هم شده گریبار د  کی ایباشد. گو دهجوانه ز دیجد

نزد او    قرارشیداد و قلب ب   نت یلبان کالرا را ز  یقیخوشحال و عم  لبخند

عج درخشش  کرد.  طلب  را  اشل  یبیرفتن  نگاه  و   یدر  شد  پدیدار 

 ی را خواستند که اشل  بایآن دخترک ز  دنیدستانش چنان در آغوش کش

 و ناتوان بود.  فیخواسته ضع نیبا تمام قدرتش، باز در برابر ا

وجود    ی عالم و آدم  ا یشده بودند که گو  گریدکیدو چنان محو نگاه    هر

همه به احترام    ای. گوشدیدر نگاهشان خالصه م  ایدن  ینداشت و تمام

 عشق آنان سکوت کرده و منتظر مانده بودند. 

به   یب یعج  یبا خوشحال  یاشل بود،  گرفته  بر  را در  که سراسر وجودش 

از او چشم    توانست یو نم  کردینگاه م  اشی از زندگچشم اند  نیباتریز

خالء    کیدر    ایبدهد. گو  یگرید  زیتوجهش را به چ   توانست یبردارد. نم 

کالرا بود! جز کالرا،    دنیو در آن خالء، فقط قادر به د  بردیبه سر م  کیتار

 مشاهده شده بودند.  رقابل یو غ کیتار شیبرا زیهمه چ

  ینگاهش، آن لبخندش و وجودش سختبودن آن    یدر باور واقع   هنوز

به سمتش گام بردارد و دستانش را دورش حلقه    دیترسی. مدیکشیم

در لمسش    یکه اگر سع  ماند یتوهم م  کیکالرا مانند    االتشیسازد. در خ



 
 

www.cafewriters.xyz Page 833 

خاطراتش گم    انیدر م  بایز  یریخواهد رفت و مانند تصو  نیبکند، از ب

در گرفتن دستانش بکند، کالرا مانند    یاگر سع  دیترسیخواهد شد. م

 دستانش سُر بخورد و به وزش باد سپرده شود.   انیاز م  بایو ز  فیلط  یپر

 به سمتش گام بردارد.  دیترسیم

بر  تپش را  امانش  ا  ده یقلبش  و  برا  جان،یه  زان یم  نیبود    شیچنان 

ا  ریداشت ز  ایتحمل بود که گو  رقابلیغ احساسات و افکار خفه   نیبار 

  خواست یاما نه! او نم  د؛یبریداشت نفسش را م  جانیه  نیا  ایگو.  شدیم

از   کش  کیقبل  آغوش  در  بم  دنیبار  نمردیکالرا  از    خواست ی.  قبل 

 را ببازد.  انشج  شیصدا دنیشن 

قدم به   کیشده بود،    رهیمانند کالرا خ  انوسی که در چشمان اق  طورهمان

همه کرد  آرزو  و  رفت  تشک  قت یحق  هانیا  یجلو  و  از    افتهی  لیباشند 

 توهمات ذهنش نباشند!

و چشمانش در نگاه شب رنگ    دیهمان لحظه که به سمت صدا چرخ  کالرا

  اشنهیمعشوقش گره خورد، احساس کرد نفسش بند آمد. نفس در س

گرم آتش    یهاشدند، از درون، شعله  خی  ی حبس شد و دستانش به سرد

که بر    یااز رعشه  گریسلطه گرفته بودند و د  ریعشقش وجودش را ز

تسلط   نگو  افتیجانش  ایهم  که  توص  زانیم  نی د  قابل    فیاحساسات 

 نبودند. 

نشان    یچه واکنش  ای  دیچه بگو  دانست یخشکش زده بود و نم  شیجا  سر

را در حسرت    یادیچشمانش شده بود که مدت ز  یاهیدهد! غرق آن س
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چهره  دنشانید آن  غرق  برد.  د  ییبایز  یبه سر  که    شیبرا  دنشیشد 

 آرزو شده بود! 

م  جان،یاز شدت ه  قلبش به هر سو  را  کالرا چنان محو    دیکوبیخود  و 

  یزیچ  ی شده بود، که چشمش قادر به مشاهده  یعشق درون نگاه اشل

ا بگذارند و  هعمرش را با نگاه به آن چشم  ینبود. حاضر بود باق   یگرید

بم نگاهش  در  بار  حت  رد،یهزاران  او    کی  یاما  از  چشمانش  هم  لحظه 

 گرفته نشوند.

 جا نیا  خواست یداشته باشد. م  یگرید  ییجدا  دن،یرس  نیا  خواست ینم

  ک یتحمل    گریجدا نماند. د  یوقت از اشلهیچ  گرینقطه باشد و د  نیآخر

به نفس اشل  ی و دور  یدلتنگ او  و    یرا نداشت. نفس  بود  گره خورده 

 گره را باز کند.  نیا  یکس  خواست ینم

حاضر    یطیشرا  چ یو حاضر نبود تحت ه  گرفتیجان دوباره م  یبا اشل  او

 نه! گریبه از دست دادن او شود! د

قدم به جلو برداشت. تمام وجودش    ک یلرزانش را مشت کرد و    دستان

همه انتظار    نیبس بود ا  گریو د  کردیرا تمنا م پناه بردن    یبه آغوش اشل

گرفتن دستان   ی که او را برا  یعطش  نیو صبر کردن! بس بود مقابله با ا

 . کردیوسوسه م یاشل

زندگ  آرام به سمت عشق  د  اشیآرام  کرد  آرزو  و  برداشت    گر یقدم 

 وقت جدا از هم نمانند. هیچ
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  یدور کمر کالرا حلقه شد و کالرا به آغوش اشل  یاشل  ی گاه که بازوها آن  و

طلوع، قلب همه را در    نیا  یکرد و گرم  گرید  یپناه برد، عشقشان طلوع

آن شب زمستان    ی بر سرما  یعشقشان، حت  ی آن شب سرد، گرم کرد! گرم

  یب   یکرد و طلوع  انی پا  یب  یآنان آغاز  یعاشقانه  یغلبه کرد. قصه  زین

جوره از    چیه  گرفت،یکه از درونشان سر چشمه م  ی ا ی! خوشحالغروب

  نیرا آرام کرد، چنان دلنش  قرارشانیکه قلب ب  یو آرامش  رفت ینم  نیب

 بود که تمام تار و پود وجودشان در آن آرامش غرق شد!

لبش    یرو   یدستانش را محکم دور کمر کالرا حلقه کرد و لبخند  یاشل

حق واقعاً  رو  قت ینشست.  در  و  س  ایداشت  نمبه  فهمبردیر    ن یا  دنی. 

کاش    کرد یخوشحالش کرده بود؛ چنان چه آرزو م  شی از پ  شی موضوع ب

 یخوشحال نیغرق کند و همه را از ا اشی را در خوشحال ای دن توانست یم

دل سازد.  با    ادیفر  خواست یم  شآگاه  را  آسمان  گوش  و  بزند 

 کر کند. اشیخوشحال

بلند    ش،یو دستش را جهت نوازش موها  دیبو کش  قی کالرا را عم  یموها

 را کرده بودند.   شیموها  ان یچرخ خوردن م  ی هوا  ب یکرد. انگشتانش عج 

م  قلبش گو  دی تپیچنان  س  ایکه  ترک  گو  اشنهیقصد  سر    ایرا داشت! 

 در تالطم بود!  گونهنیجنگ گرفته بود که ا

و نرمش گذاشت و آنان را نوازش کرد. ذره    فیلط  یموها  ی را رو  دستش

لحظه خرسند و بابتش خوشحال بودند. دلش    نیوجودش از ا  یه ذرهب

کالرا را   گونهنیلحظه متوقف کند و تا ابد ا ن یزمان را در هم خواست یم
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نم باشد.  داشته  آغوشش  نم  خواست یدر  بگذرد.    ی حت  خواست یزمان 

بود و بدون    شیا یکل دن  ،یآرامش کنون  نیدور بماند. ا  الرااز ک  یالحظه 

 نداشت!  یاینداشت! بدون آن زندگ ییایآن، دن

 را از دست دهد. شیایدن گریبار د خواست ینم

ا  یاندک  ی حت  توانست ینم ا  یخوشحال  زانیم  ن یاز  بکاهد.    نیوجودش 

هم،    ردیاگر بم  ی تحمل بود، اما اکنون حت  رقابلیغ  شی هیجان برا  زانیم

 . خواهد داشت  تیاز در آغوش کالرا مردن رضا

که دستانش را   یکالرا را از آغوشش جدا کرد و درحال  یاشل  سرانجام

  ا ی. گودیاو را کاو یچهره ی با نگاهش اجزا کرد،یدور صورت کالرا قاب م

  کرد یاش را به خاطر بسپارد. چنان او را نگاه م چهره  ریتصو  خواست یم

با ارزش نگاه    یداشت به الماس   یاشل  پنداشت یم  د،ی دیم  یکه هر کس

  زیو هزاران چ  اقوتیاز الماس و    یحت  یاشل  یکرد؛ اما خب کالرا برایم

ارزش  زین  گرید زبا  و  ارزش  بود.  اشل  یاییبایتر  نگاه  در  کالرا   یکه 

 ی اشل  کهنیقابل درک و حدس نبود؛ مگر ا  یموجود  چیه  ی داشت، برا

 باشند و با نگاه او، به پرنسس کالرا نگاه کنند. 

 ی . کالرا به خوبداد یوجودش را لو م  جانیو ه  یانش، ناباورلرز  یصدا

از لحن   توانستیو م  کرد یصورتش را حس م  یرو   یلرزش دستان اشل 

 ببرد.  ی او پ  یبه خوشحال شیصدا

 ؟ یکنارم جانیواقعاً ا  ؟یکالرا، تو... تو... واقعاً اومد -
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  یچنگ زده بود و کالرا حت   شیبغض دار کرد. بغض بر گلو  یاخنده  کالرا

  ده؛ یچی. قلبش مملو از احساسات پ کردیبردن آن نم  نیاز ب  ی برا  یتالش

 بود.  ی ن یاما دلنش 

  یپر عشقش، هوش از سر اشل  یدارش، صدا خوشحال و بغض  یصدا

 پراند. 

 . امیقول داده بودم که ب -

تو  ؛یآر که  بود  و خوشحال  بود  داده  ااو قول  بر  بود  قولش    نیانسته 

 را خاتمه ببخشد.  ییجدا  نیبماند. خوشحال بود که توانسته بود ا  بندیپا

ا  کالرا به آخر  یحرف، اشل  ن یبا زدن  در دهکده ماور    دارشانید  نیرا 

کالرا قول داده بود و برخالف قول دوازده    ؛یدرما و در آن چادر برد. آر

  یسازد. اشل  یولش را عملبه کالرا، او توانسته بود ق  یسال پیش اشل

ممنون    یلیبرگشتنش خ  نیزد. کالرا توانسته بود برگردد و از ا  یلبخند

 . ودب

  ی قدم به جلو برداشت. با انگشت شستش گونه  کیزد و   یلبخند  یاشل

  یی بایز  یهانوازش  نیکالرا را نوازش کرد و قلب کالرا به تپش افتاد از ا

س را  پوستش  آنکردندیم  رابیکه  ا.  از  و    نیقدر  دست  لمس 

شدن    انیپایخرسند بود که تک تک ذرات وجودش ب  یاشل  یهانوازش

طلنوازش  نیا را  نکردندیم  ب ها  تک ذرات وجودش حس  به   ازی. تک 

 .زدندیم ادیرا فر یاشل
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 جان، یکه از شدت ه  ی سرش را به سمت کالرا خم کرد و درحال  ،یاشل

و نگاهش را در چشمان    دیلبانش کش  یرو   یتنش به لرزه افتاده بود، زبان 

ا کرد.  قفل  م  یحس  نیکالرا  قلبش  در  کالرا  نگاه  قدر چه   کاشت،یکه 

ز  نی دلنش  توانستیم اشل  بایو  که  م  یباشد  نگاهش  غرق    کرد؟ یرا 

 شد یداشت که شهر دلش، مملو از عطر نگاهش م  ییباینگاهش چنان ز

 امر خشنود بود!  نیقدر از اچه یو اشل

خم کردن سرش به سمت  یچشم از چشمان کالرا گرفت و با اندک یاشل

.  دیکاشت و سپس سرش را عقب کش   اشیشان یبر پ   ی ااو، ب**و**س**ه

را    یاب**و**س**ه  کالرا  وجود  سرد،  شب  آن  در  که  عشق  به  آغشته 

  یهاشعله  انیم  ایور کرد و کالرا چنان بدنش داغ کرده بود، که گوشعله 

م چه  یب**و**س**ه  کی  آخر.  دیرقصیآتش  مساده    توانست یقدر 

 باشد؟  نیدلنش

و    پراندیکه هوش از سر کالرا م  یآرامش اشل  یخوشحال و حاو  یصدا

 شد. شیهاگوش یملود کرد،یاو را غرق آرامش م

 . یبر شمیاز پ دمیوقت اجازه نمهیچ گهید -

  ی ش را در چشمان اشلسرش را بلند کرد و نگاه خوشحال و عاشق  کالرا

  گریمطمئن شود د  خواستی. مخواست یجمله را م  نی ا  دن یدوخت. شن 

به دور ماندن از او نبود و    یجوره راض  چیگاه جدا نخواهند شد. ههیچ

و    شیصدا  دنی چشمانش، شن   یتماشا  نیلحظه، ا  نیا   خواست یدلش م

تا ابد کنارش بماند و لحظه    خواست یباشد. م  یشگیلبخندش، هم  دنید
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 ی لحظه   نیتا آخر  خواست یبه لحظه بودن با او را در خاطرش بسپارد. م

گوش سپارد.    شیهانفس  ی به چشمانش نگاه کند و به صدا  اشیزندگ

 باشد.  یشگیلحظه هم نیا خواست یم

م  یصدا نشان  که  ادوارد،  این  دادیخوشحال  به بابت  و  کالرا  بودن  جا 

بود،    شیصدا  یکه چاشن   یایحال شده بود، و لحن جدخوش  یخاطر اشل

 توجهشان را جلب کرد. 

 . یاشل -

سمتشان    هر به  داشت  که  چرخاندند  ادوارد  سمت  به  را  سرشان  دو 

قصد    ا یرا محکم در دست گرفت. گو  یدست اشل  عی. کالرا سررفت یم

  ییبال  کهنیرا نزد خود نگه دارد. از ادوارد و ا  یکار، اشل  نیداشت با ا

ب آنان  مدیترسیم   اورد،یسر  طر  خواست ی.  اشل  قیاز  دست   ، یگرفتن 

 .بماندبتواند کنار او 

آرام   یاشل فشار  به   یبا  و  چرخاند  را  وارد شد، سرش  به دستش  که 

اضطراب    توانست یدست خودش که در دست کالرا بود، چشم دوخت. م

ر از  را  ا  یوکالرا  بزند.  حدس  دستانش  بودن  و    ینگران  نیسرد 

  یکردن اشل  دای پ   یبرا   زیاز همه چ  خبر یبودند. کالرا ب  ی عیاضطرابش طب 

که    یانیمواجه شده بود، شورش  انیاما با شورش  ،آمده بود  رهیجز نیبه ا

در مورد ادوارد   زیچ چی. او هشناخت یکل عمرش آنان را با نام دشمن م

 د بترسد!بو یعیو طب دانست ینم

 نشست.  یابروان اشل ی رو یکوچک اخم
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مانده و پنهان    یباق  قیحقا  دیو ادوارد با  یجا بود، اشلکه کالرا این   حال

  ی را درباره  زیهمه چ  دی. او بادادندیشده پشت پرده را به او نشان م

 یچرا اشل  دیفهمیم  دی. بادیفهمیرا م  یجا بودن اشلادوارد و علت این

 کرده.  یکیدست به  انیبا شورش

نزد  گونههمان آنان  به  ادوارد داشت  اندک  شد،یم  ترکیکه  به   یکالرا 

 خم شد و آهسته دم گوشش زمزمه کرد: یسمت اشل

 ؟ یباش جان یا  دیتو چرا با ست؟ی ن انیپناهگاه شورش جانیا ،یاشل -

گو  یصدا کالرا  و سردرگم  بود.    یهمه  ی اینگران  احساساتش  و  افکار 

که درون   یپاسخیو سؤاالت ب  یسردرگم  زانیبه م  شیاز لحن صدا  یاشل

بودن    جانیکالرا به خاطر ا  دیبرد و فهم  ی ذهنش شکل گرفته بودند، پ 

ناامن  نگران  ی احساس  کالرا دلشورهکردیم  یو  مورد    ی ا.  در  که  داشت 

بود م  نخطرناک  هشدار  او  به  ذداد یاوضاع  در  مدام  ندا.    یی هنش، 

اعتماد کند و    انیبه رهبر شورش  د یکه نبا  کردینامعلوم به او گوشزد م

آنان دشمن سطلنت    کرد یم  ی. مدام به خود تداعردیبگ   نییگاردش را پا

آنان نباشد هم، باز   یاگر آن سلطنت و حکومت برا  یو حکومت بودند. حت

 . دیایصلح کند و با آنان کنار ب انیرشبا شو  توانست ینم

و   کردینم  دیآنان را تهد  یخطر  چی که ه  یدرحال  کرد،یاحساس خطر م  وا

 .دی را خواهد فهم نیا   یبه زود زیکالرا ن
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کرد از لبخندش، نگاهش و لحن   یکالرا زد و سع   ی به رو  ی لبخند  یاشل

سع  شیصدا بدهد.  خاطر  آرامش  او  اعتماد    یبه  و  صداقت  از  کرد 

 نبود.  یبه نگران یازیکالرا را مطمئن سازد که ن ش،یصدا

 . دمیم حیرو بهت توض  زینگران نباش، بعداً همه چ -

و صدا  نیا  دنیبا شن   کالرا لحن  و  اشل  یحرف  به   ،یمطمئن  لحظه  چند 

 نیا  یاگر اشل  دانست یاعتماد داشت و م  یشد. به اشل  رهیچشمان او خ

  ی کار اشتباه  یاشل  دانست یوجود نداشت. م  یاینگران  یعن ی  گفت،یرا م

 .اورندیسرش ب  یی نتوانند بال انیاست که شورش یقدر قوو آن کندینم

 . ستاد ی و کالرا ا ی مقابل اشل ادوارد

.  دیدیابروانش، خشم او را م  یاخم رو  یو از رو   یکالرا نگران  یچهره  از

. کالرا از همان بدو تولد، او را به عنوان دشمن  دادیادوارد به او حق م 

در مورد سلطنت و    یی هادر گوش او، دروغ  یبود. از همان کودک  دهید

کرد یرا درک م  هانیدشمن بودن شورشیان زمزمه کرده بودند. ادوارد ا

ها  دروغ نیبا ا ،یو خوش قلب و با شرافت   بایدختر ز نیچن  کهنیو بابت ا

احسا بود،  شده  مبزرگ  اندوه  مکردیس  به   خواست ی.  اکنون  حداقل 

پ   ت یکالرا صالح   ت ی توانست ذهن   ش،یخود را اثبات کند. دوازده سال 

 رد، یطرف او را بگ  یکند اشل  یدهد و کار  رییرا نسبت به خود تغ  یاشل

م  دیبا  ز ین  ن اکنو تکرار  را  ن  کردیگذشته  کالرا  ت  ز یتا  افزوده    مشیبه 

 شود. 
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 یبرا  قیآن حقا دنیقصد نداشت او را تحت فشار قرار دهد. فهم  گرچه

آن با  آمدن  کنار  و  کردن  درک  و  براکالرا  و    شیها،  بود  خواهد  سخت 

را بس او  آرام شگفت   اری مطمئناً  زده خواهند کرد. ادوارد قصد داشت 

حمله    یبکند و در همان هنگام، نقشه  قیحقا  رفتنیآرام او را وادار به پذ

م بچ  نیرکبه  از سر  اینندیرا  کالرا  که  حال  د.  بود،    یبرا  یلیدل  گریجا 

نبود تا سد راهشان شود. اکنون    ی داشتن، نداشتند و مانع  دست نگه

  یجنگ  یرا برا  شان یروهایسازند و ن  ی را عمل  شانیهانقشه  توانستندیم

 و سرنوشت ساز، آماده سازند. میعظ

ذهنش    یرا از رو  و دست نوازش افکار  دیکش  شیهال*ب  یرو  یزبان

مهمان    یمیگرم و صم  یو کالرا چرخاند و لبخند  یاشل  انیم  یپس زد. نگاه

 لبانش شد. 

 .نمتون ی بیخوشحالم که با هم م یلیخ -

قلب    م یاز صم  دانستیلحن خوشحال ادوارد که م  ن یدر برابر ا  یاشل

 زد.  ی بود، لبخند

کرد هنگام حرف زدن با    یسرش را به سمت کالرا چرخاند و سع  ادوارد

و در شأن   محترم  بزند. سع   کیاو  او حرف  با  عل  یپرنسس    رغمیکرد 

در    یقیحقا  یتمام را  او  هنوز  بود،  دانسته  پدرش  و  خود  مورد  در  که 

 را داشت!  اقتشیپرنسس بشمارد، چون بر خالف پدرش ل کی گاهیجا

 دنتون باعث افتخاره.بو جانی پرنسس کالرا، ا -
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  ی آنان، برا  یحرف متعجب گشت. افتخار؟ برا  نیا  دنیاز شن   یاندک  کالرا

افتخار  جانیا  انیشورش چه  او  چرا    توانستیم  یبودن  باشد؟  داشته 

جنگ و در مواقع معمول به اندازه هر دشمن    دانیکه در م  یادوارد، کس 

مبارزه کرده بود، حال داشت    نیپدرش و با حکومت مرک  هیعل  ،یگرید

ماجرا از چه قرار بود؟ چه   کرد؟یاو مهربان و محترم رفتار م   با  گونهنیا

 تر شده بود؟ مهربان انیداشت که رهبر شورش یعلت

نبوده و فقط بد جلوه    یادوارد از همان ابتدا مهربان و آدم بد   دیشا  اما

احتمال داشت پدرش شده    فی کث  یکارها   یاو قربان  داده شده! چقدر 

با پدرش داشته   توانستیم ی چه نسبت انیآخر رهبر شورش ی باشد؟ ول

قربان بخواهد  که  فقط    ی کارها  یباشد  پدرش  و  ادوارد  باشد؟  پدرش 

 ! نیبودند، هم  یانهیریدشمنان د

از همان سن هفده سالگ  ادوارد را  پدرش  با  و    یجنگ  بود  کرده  آغاز 

با  شیب  دیاکنون شا م  ست یز  پدرش   یکه دشمن   شدیسال  و  ادوارد 

که فقط هدف برکنار   یشورش  کی  یسال برا   ست یبود؛ اما ب  افتهیادامه  

اندک باشد،  داشته  را  حکومت  کردن  سرنگون  و  پادشاه  مدت   یکردن 

بود،    یادیگرفتن حکومت، مدت ز  یبرا   الشسال ت  ست یاست! ب  یادیز

 از پادشاه داشته باشند!  یتیجز نارضا یگریهدف د کهن یمگر ا

 وجود داشت.  یگرید ز یکاسه بود و چ مین  ریز یاکاسه  قطعاً

 .دی از درون کش یآه
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نام دشمن    ی کس  ان،یکه رهبر شورشاین  از با  که در کل عمرش او را 

ا مقابلش  اکنون  ا  ستادهیشناخته،  او  با  م  نیچن نیو    شیبرا  زد،یحرف 

 . کردیتعجب آور و نگران کننده بود. سردرگمش م

کنار    یکالرا برا  دی کالرا شد و فهم  یتعجب و سردرگم  نی که متوجه ا  یاشل

گرفت کنترل اوضاع را    م یدارد، تصم  ازی به زمان ن  یآمدن با ماجرا اندک 

زمان را به او بدهد و از نظر خودش   نیگرفت ا می. تصمردیبه دست بگ

ق!  یسر اصل مطلب رفتن و کنار زدن پرده از حقا  یهنوز زود بود برا  ز،ین

 موافق بود که آرام آرام وارد ماجرا شوند. زیخودش ن

متوجه معذب شدن    زیو به ادوارد نگاه کرد. ادوارد ن  د یکش  یقیعم  نفس

 و تعجب کالرا شده بود. 

 . دیچیدر گوشش پ   یاشل یجد یصدا

ا همه با هم حرف استراحت کنه؛ فرد  کمیکالرا    میادوارد، بهتره بذار  -

 . میزنیم

حرفش   دییتأ  یبه معنا  یچرخاند و سر  یسرش را به سمت اشل  ادوارد

 تکان داد. 

 . ذارمیخب، پس من امشب شما دوتا رو تنها م اریبس -

کرد  یبه محافظانش، حرفش را ادامه داد و همچنان سع با اشاره ادوارد

 لبخند بر ل*ب داشته باشد.
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رو براتون آماده کنن، اتاق خودت که   گهیتاق دا  هی  گمیها مبه محافظ  -

 . ست یقابل موندن ن زنمیحدس م

بود؛ آن    شی موها  انیرا م  گرشیدست د  یاشل با ادوارد  چرخاند. حق 

نام اتاق را    توانست ینم  ی دو ماه زندانش شده بود، حت  نیکه در ا  یمکان

ا  دکی بابت  اندک  نیبکشد.  تمام  یموضوع  سوزاندن  شد.    ی شرمنده 

بود؛ اما حق    ی رو  ادهیز  دیکردنشان به خاکستر، شا  لی اتاق و تبد  لیوسا

بالها کالرا  نبود  م   ییداشت!  خودش    آوردیسرش  کنترل  از  خارج  که 

 را به آتش بکشد!  ا یناخودآگاه دن توانست یم یبودند. بدون کالرا حت

 گوششان شد. یادوارد دوباره ملود یصدا

 . ارنیشام رو به اتاقتون ب گمیم طورنیو هم -

 ادوارد گذاشت. یبازو ی زد و دستش را رو یلبخند یاشل

 ممنون.  یلیخ -

  یلیادوارد بود، نگاه کرد. خ  یبازو  یکه رو  یبا تعجب به دست اشل  کالرا

 آن دو را بفهمد.  نیب تیمیکنجکاو بود علت صم

  ده یبه ذهنش رس  یسر صحبت با ادوارد را ادامه داد. فکر  یاشل  بارنیا

سازند. درست بود    یعمل   توانستند یبود و م  ی بود که به نظرش فکر خوب

عجله   د یبا  زین  گرید  ییگرفتند به کالرا زمان بدهند؛ اما از سو  میکه تصم

جا در کنارش بود،  . حال که کالرا اینزدندیو دست به اقدام م  کردندیم

حمله کنند.   نیاو و ادوارد وجود نداشت تا به مرک  یبرا   یمانع  چیه  یعن ی
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مرک  دیبا به  حمله  م  نیدر  حت  جنباندند،یدست  که  اکنون    ی مخصوصاً 

 . دیکشیحمله را م کیانتظار  زیکالرکسون ن

 گوش سپرد.  ی اشل شنهادیبا دقت به پ ادوارد

 ؟ میدر موردش حرف بزن هیصبحونه نظرت چ زیادوارد، فردا سر م -

او    شنهاد یپ   نی به ا  یالحظه  ست،یچ  ی منظور اشل  دانست یکه م  ادوارد 

 حرفش تکان داد.  دییدر تأ یفکر کرد و سپس سر

 . نمتونی بیصبحونه م زی پس، فردا سر م -

کالرا و لبخند    یبرا   میتعظ  یبه معنا  یرا گفت و پس از تکان دادن سر  نیا

به چه  مبهم که راجع   یزدن، از کنار آنان رفت. رفت و کالرا را با سوال

 صحبت کنند، رها کرد.  خواستندیم

 *** 

 )کالرا( 

.  کردیمردم پنهان م   د یو خود را از د رفت یآرام آرام پشت ابرها م  ماه،

 به خاطر   ایاو جمع شوند! گو  یها روچشم  خواست یبود و نم  یخجالت  ایگو

داده بود پشت ابرها پنهان شود، تا که در اوج  حیترج دنش،یخجالت کش

 آسمان با غرور بدرخشد.

  ی متوجه  ستم،ینگریآسمان شب م  ی اهیاتاق، به س  یکه از پنجره  یدرحال

خ ز  یرو  ی اشل  ی.رهینگاه  شدم.  آن    یچشم  ریخودم  کردم.  نگاهش 

من دوخته و چنان مرا    یرا رو   اقوتشیاز    باتریاز شب و ز  تر اهیچشمان س
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  ی و چشمه  شودینم  رابیهر چقدر نگاه کند، باز س  ایکه گو  ست ینگریم

که نگاه کردن به من،    دمیدی. از نگاهش مشودیاز آب نم  مملونگاهش،  

  ن یچن   دمیدیکه مبود؛ از این  ایکار دن  نیتربخشو لذت   نیباتریز  شیبرا

 .شدمیخوشحال م یلیبه من داشت، خ یحس

ز  دستم از  خندهچانه  ریرا  تک  و  برداشتم  صدا  یاام    ی حاو  ی کردم. 

 و خوشحالم، توجهش را جلب کرد.  طنت یش

 ؟ یکنینگاه م یبه چ -

  نییکه قلبم را لرزاند، زد و سرش را پا  یا لبخند جذاب و بامزه  یاشل

موها عج  اهیس  یانداخت.  دلم  که  نرمش  را    ب یو  کردنشان  نوازش 

اندک  ختندیر  اش یشانی پ   ی رو  د،یطلب یم از  پس  او  با    یباز  یو  کردن 

  یانگشتانش، دوباره سرش را بلند کرد و در چشمانم چشم دوخت. صدا 

 گوشم شد.  ینغمه  ،یاشل شحالمملو از عشق و خو 

 ! ییبایچقدر ز  کهنیبه ا -

  نیا  دانستم یو نم   کردمیحس م  م یهاگونه  یه یرا در ناح  یدیشد  یگرما

چن  ا  یعیبود؟ طب   یع یطب   یشب سرد  نیگرما، در  بدنم داغ   گونهنیبود 

سرخ شده   میهاگونه  کردمیچرا احساس م  فتد؟یکند و قلبم به تپش ب

 بودند؟ 
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لبم پاک    یآن را از رو  توانستمیلحظه نم   کی  یعمق گرفت. حت  لبخندم

ا درخشش و شور و شوق درون چشمانم، قابل پنهان کردن    نیکنم و 

 نبودند. 

که وجودم را در خود    ی شحال بودم و آرامشخو  اریبودن، بس  ینزد اشل  از

 گونهنیبودم که ا  یفیبود و من چه شناگر ضع  قیعم  ی لیخ  کرد،یغرق م

اشل عشق  و  آرامش  م  یدر  ضعشدمیغرق  شناگر  چه  که    یفی!  بودم 

بودن به وجودم   یکه نزد اشل یلذت نیکنان خود را از اشنا توانستمینم

آ نجات دهم! شا  ورده ارمغان  نمه  د یبود،  پ   خواستم یم  کنم!    داینجات 

از    میعاشقانه، برا  ی بایحس ز  نیبودن و غرق شدن در ا  ی نزد اشل  دیشا

کردن در آن چشمان    یزندگ  دیبود. شا  ترنیبهتر و دلنش  یگرید  زیهر چ

و از    دادمیم  حی ترج  یواقع  یایکردن در دن  یرا، به زندگ  یاشل  یرایگ

 . کردمینجات خود نم  یبرا  یرو، تالش نیا

حال    خواست ی. دلم نمدادم یم  حیترج   زیرا به همه چ  یبودن با اشل  من

و ما را از هم    فتدیب  یباز اتفاق  م،ی هست  گریدکیکه پس از دو ماه کنار  

  نیا  کردم یاز او دور بمانم و آرزو م  گریبار د  خواست یجدا سازد. دلم نم

نگاه    نشبه چشما  گونهنیتا ابد بتوانم ا  کردمیشود. آرزو م  یلحظه ابد

 کنارم باشد.  شهیکنم و او هم

 . دمیکش میهال*ب ی رو یزبان

 واست تنگ شده بود.   یلیدلم خ -
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. در آن دو ماه، تحمل  کردیم  یرا همراه  میلحن صدا  یو اندوه اندک  غم

و دستانش را محکم    شدیم  شتریکه روز به روز ب   یدیشد  یآن دلتنگ

  ی اشل  یخال  یسخت بود با جا  یلیسخت بود. خ  یلیخ  کرد،یدورم حلقه م

در کنارم بود و بابت    یغلبه کنم. اکنون اشل  یو بر آن دلتنگ  میایکنار ب

  ن یسنگ  یبغض  ،یآن غم نبود اشل  ی خوشحال بودم؛ اما تداع  ت ینهایب  نیا

گلو م  کردیم  یگذاریجا  م یرا در  بر وجودم رخنه   شدیو موجب  ترس 

  ی لحظه و دوباره از دست دادن اشل  نیاز تمام شدن ا  شدیکند؛ موجب م

و    آوردیقلبم را به درد م  گر،ید  ییجدا  کیفکر کردن به    یبترسم. حت

ناتوا م  کردیم   نمچنان  نشسته و فقط اشک   یاگوشه  خواست یکه دلم 

  یخنجر  ،یتنگ. فکر کردن به دوباره تجربه کردن آن درد و آن دلزمیبر

. شدیم  دهیروحم کش  یو مانند سوهان رو  کردیزهر آلود در قلبم فرو م

که داشت درد    ی را تحمل کن   یروح  ،یو خون  ی زخم  یچه درد داشت با قلب 

 .دیکشیم

با نگاه به چشمانش،    توانستم یمقابلم نشسته بود و من م  یاشل  اکنون 

 ی شگیلحظه هم  نیسپارم؛ اما امکان داشت ا  یرا به فراموش  ای دن  یتمام

د داشت  امکان  نشو  گریباشد؟  جدا  هم  باز  م یاز  سرنوشت    ی و 

 ند؟ ینچ مانیبرا  یگرید یرحمانهیب

ام گذاشت گونه  یشد و سپس دستش را رو   رهیچند لحظه به من خ  یاشل

با انگشت شستش اندک که حاضر   یام را نوازش کرد؛ نوازشگونه  یو 

 بگذرم. زیداشتنش از همه چ یبودم برا 
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نداشت.    یدیشک و ترد  چیمطمئن بود و ه  شیزد. صدا  یلبخند  یاشل

جدا از  که  من  خالف  داشت    دم یترسیم  مانیدوباره  ییبر  قصد  او 

اجازههیچ سرنوشت  به  ا  ی وقت  بابت  و  ندهد  را  کردنمان    نیجدا 

و    یدیردت  چیه  مشیتصم صادق  لحن  با  و  بود  مطمئن  آن  از  نداشت. 

 کند.  مئن مط زیمرا ن خواست یاعتمادش، م 

چون من    ،یدلتنگم بش   ستی قرار ن  وقتچیه  گهیکالرا، مطمئن باش د  -

 کنارت خواهم بود.  شهیهم

 زدم.  یلبخند

صدا  نیا عشق  و  شعله   نانش،یاطم  نیا  ش، یآرامش  شدن موجب  ور 

قلبم    دمیترسیبود که م   اد یز  یعشق قدر  زانیم  نی و ا  شد یعشقم م

 توان تحمل آن را نداشته باشد. نیاز ا شیب

تمام    خواستمیبمانم و مانند او، م  یتا ابد نزد اشل  خواستمیفقط م  من

 امر بکنم.  نیتحقق ا یتالشم را برا

  ی آمد، لبخند را از رو   دیابروانش پد  ی که رو  ی و اخم  یاشل  ی جد  یصدا

ب با دقت  گوش کنم.    شیهابه حرف   یشتریلبم برداشت و موجب شد 

لحن   یحرف بزند و حت  یبه موضوع مهمراجع  خواست یموجب شد بفهمم م

 . کردیم انی موضوع را ب تیاهم ز،یخودش ن یکنجکاو و جد

 مگه نه؟ ،یآورد اد یخاطراتت رو به  یکالرا، همه -
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به من مانده بود.    رهیخ  یپاسخ  افت یو موشکافانه، در انتظار در  کنجکاو

جد  خواست یم را  ا  م یبکن   تریبحث  با  برا  نیو  بحث    رییتغ  یاقدامش 

م دلم  چند  هر  بودم.  ز  یاد یز  ی هامدت  خواست یموافق  و    با یجمالت 

در موردش حرف    دیبود که با  ی ادیاش را بشنوم؛ اما موضوعات ز عاشقانه

 حرفش تکان دادم.   د ییتأ  ی به معنا  ی و سر  دم یکش  یقی م. نفس ع میزدیم

که پدرم   ییدارم و با اطالع از تمام کارها  ادیگذشته رو به    یآره، همه   -

 .ام یب  شتیگرفتم قصر رو ترک کنم و پ   م یکرد، تصم  نی والس  ی با خانواده

داشت؛    یدر زدن حرف  یسع  دمیدیلبش را به دندان گرفت. م  یگوشه 

  ا ی. گورفت یآن حرف با خود کلنجار م  اوردن ی ن  ایاما بابت به زبان آوردن  

و    دیترد  نی. اکرد یاجتناب م  د،یچرخ یکه در ذهنش م  یاز گفتن سخن 

صدا  اشیکنجکاو لحن  در  وضوح  به  سؤال،  پاسخ  دانستن   شیبابت 

خاطر چه به  دمیکرد، تازه فهم   انیحرفش را باألخره ب  ی مشخص بود. وقت 

 . کردیجتناب ما

بازم   ز،یکالرکسون بعد از همه چ  ؟ یباش  جانیا  یخوایکه م  یو مطمئن  -

پدر ب  ی پدرته!  داشت   ستیکه  دوستش  ایسال  دوست    زانیم  نی. 

  ،یخشم و ناراحت  یاز رو   ی برد. مطمئن   ن یاز ب  یی هوی  شهیداشتن رو نم 

 ؟ یقصر رو ترک نکرد 

م  او ز  کرد یاجتناب  سؤالش؛  پاسخ  دانستن  در    دیترسیم   رایاز  من 

کنجکاو پاسخم بود،    اریحال بس  نی شوم. با ا  دیانتخابم دچار شک و ترد

به   ی انداختم و اندک  نییسؤال را پرسید. سرم را پا  نیا  خاطرنیبه هم
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سال    ست یرا که ب  یشخص  توان ی! نمگفت یحرفش فکر کردم. او راست م 

و از قلبت    یشبه از ذهنت پاک کن   کی  ،یدوستش داشت  پدربه عنوان  

سخت. او، هنوز پدرم بود    یلی. فراموش کردن سخت بود؛ خی بران  رونیب

  که نی. فکر کردن به اکردیسخت و دردناک م  میموضوع کار را برا  نیو ا

اش، از نزد او بروم،  و گناهان گذشته  فیکث  ی خاطر کارهامجبور بودم به

  یدروغ  میانکارش کنم و بگو  دادمی م  حیتلخ بود که ترج  یتیواقع  میبرا

  داد یوجود داشت که نشان م  ی ادیاما مدارک و شواهد ز  ست؛ ی ن  شیب

و به من    دیدرخشیمقابل چشمانم م  قت یداشت. حق  قت یواقعه حق  نیا

کردن    یی اهل خودنما  یلیکه خ  یست! به را دادیرا نم  انکار گذشته  یاجازه

 بود! 

 ک یکه    یهنوز پدر من بود؛ اما پدر  زیبعد از هر چ  لریکالرکسون م  ،یآر

  یتخت پادشاه  یخاطر خودش به قتل رساند، به ناحق بر روخانواده را به

جور و  فر  ی نشست  را  دروغ  بیمردم  و  تار  یهاداد  در  را    خیخودش 

شک کند. پدر من    هینتوانست به دروغ بودن قض  کسچیگنجاند، که ه

بست که عاشقش بودم! او    یپاک کرد و عهد به کشتن پسر  امر  یحافظه 

پدر و    یرابطه   جادیا  یمن با او، الزمه  یخون  یرابطه   نیپدرم بود؛ اما ا

  د یکه حتماً با  ست ی ن  ن یبر ا  ل یدل  یخون  وندیپ  نی! است ی ن  انمانیم  یدختر

 . رمیطرف او را بگ  دوستش داشته باشم و

  یاز رو  ،ینداشتم و بر خالف گمان اشل  ی دیدر انتخابم شک و ترد  من

  دانستم یقصر را ترک نکردم. قصر را ترک کردم چون م  یخشم و ناراحت

گرفتم چشم    میبود. من قصر را ترک کردم چون تصم   نیکار درست هم
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 ی شده  ختهیپنهان مانده، نبندم و خون ر  هایلیخ  دیکه از د   یبر گناهان

 نکنم. مالیاش را پاو خانواده یگوریگر

مهمان    یگذاشتم. لبخند  یاشل  یبازو  یرا بلند کردم و دستم را رو  سرم

از    زیکردم تا او ن  انیحرفم را ب  یدیلبم شد و با لحن مطمئن و بدون ترد

آمدن اعتماد    جانیا  یبرا   ممیرها شود و به من و تصم  شیدهایشک و ترد

 کند.

صرفاً    تونمیمن نم  ی. کالرکسون پدر منه؛ ولیگیتو درست م  ،یاشل  -

رو رو  چشمم  پدرمه،  اتفاقگذشته   ی کارها   یچون  و  برا  یاش    ی که 

ا   یگوریگر ببندم. من در طول  پدرم رو دوست    ست یب  نیافتاد  سال، 

م فکر  چون  خوب  کردمیداشتم  مرد  چشم  هیاون  به  رو  اون  من    هی. 

  گذشت؛یاز خودش م  هیکمک به بق  ی که برا  دمیدیقدرتمند م  ی پادشاه

خاطر    نیبه هم  دم؛ یدیم  نشیمرد عاشق خانواده و سرزم  هیمن اون رو  

 قاتل رو دوست نداره! هی کسچ یدوستش داشتم. وگرنه ه

  شتر یشد. ب  ترنی تر و اندوهگآرام  یکم  م یانداختم. صدا  نییرا پا  سرم

که از انتظارات    یا یدیناام  کرد؛یم   ییخودنما  میدابود که در ص  یدیناام

 . گرفت یو تصورات شکسته از پدرم و قلب مجروحم سرچشمه م

ناراحتم.    قیاون حقا  دن یخاطر فهمکنار اومدن سخته، من هنوز هم به  -

 . ی بش دینفر ناام هیسخته که از 

 را باز باال گرفتم.  سرم
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ا  یول   - تصم  نیبا  از  من  ا  ستم ین   مونیپش  مم یحال،  کنارت   جانیو 

 . کنمیو بهت کمک م مونمیهم بشه، من باهات م ی . هر چمونمیم

قاطع  در با  که  حرفم  به  اطم  ت ی پاسخ  ب  ی نانیو  بودم،    انی کامل  کرده 

به خود گرفتند. آن    یزد. چشمانش رنگ درخشش و افتخار خاص   یلبخند

  انداخت یشده بود، قلبم را به تپش ممن قفل    یاش که رونگاه عاشقانه

و    نیدلنش  میبرا  شیبایبه نگاهش بمانم. لبخند ز  رهیخ  شدیو موجب م

که بر زبان    یاتوجهم به کلمه  شتر،ی بود و من از همه ب  ده آرامش دهن 

 آورد، جلب شد.

 دوست دارم.   یلیخ لر،یکالرا م -

 . دمیلبانم کش ی رو یزبان

م  نیا  بایز  چه زبان  بر  را  ز  آوردیکلمات  چه  روح    بایو  و  رنگ  آن  به 

ملوددیبخشیم و  آهنگ  با صدا  ی نیدلنش  ی.  کلمات    یچاشن   شیکه  آن 

م  کرد،یم م  کردندیچنان خوشحالم  گاه گفتن آن هیچ  خواست یکه دلم 

شا نکند.  متوقف  را  فکر    دیکلمات  که  اندازه  آن  به  دارم،  دوستت 

چون من    دی. شاشدیم  ا ب یز  قدرن یا   ی و فقط توسط اشل  ود نب   با یز  کردمیم

 . شدیبخش ملذت میحرف برا نیا دنیبودم، شن  یعاشق اشل زین

 . ختمیر میو عشقم را، در صدا یزدم و تمام احساساتم به اشل یلبخند

 منم دوستت دارم. -

 *** 
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اشل  یاشل  دست  را قورت دادم.  دهانم  و آب  گرفتم  خاطر    یرا  لبخند 

کرد با آن لبخندش اضطراب مرا کاهش دهد؛    یزد و سع  م یبه رو  یجمع

که داشتم،    یو اضطراب  جانیچقدر موفق بود. از شدت ه  دانستمیاما نم

  ی صدا  دنی. شن دیکوبیم  امنهیس  یقلبم با تمان توان خود را به قفسه

که درونم    یا. دلشورهکرد یم  شتری مرا ب  ی قلبم، نگران  ی پ دریپ  ی هاتپش

مبهممان به   یرو  شی داشت بابت اتفاقات پ   جوانه زده بود و ذهنم که

 . دادندیم شیاضطرابم را افزا داد،یمن هشدار م

  رم؛ یبگ  دهیرا ناد  امیرفتار کنم و احساسات درون  یعاد   کردمیم  یسع

نشسته و    ز یم  ک یسر    انیکه قرار بود با رهبر شورش  ی امر زمان  نیاما ا

اندک بخورم،  اندک  یصبحانه  بود!  بود مرد  یسخت  که در طول    یسخت 

شبه دوستت شود! گرچه او دوستم    کی  ،یاعمرت با نام دشمن شناخته

  ن یا  دانستمیو من نم  شدیدوست بودنش م  یادعا  دواردنبود. خود ا

ادوارد    ،یاشل  ی. به گفتهم یادعا تا چه حد درست بود؛ اما قرار بود بفهم

چ  خواست یم همه  توض  ز یاکنون  گو  حیرا  علت    خواست یم  ا یدهد. 

حمله  اشیدشمن  و  پدرم  مرک  شیهابا  ا  نیبه  طول  را  سال  نیدر  ها 

هم    یی بودم. از سو  شیهاحرف  دنیشن   قمشتا   اریدهد و من بس  حیتوض

 مانده هراس داشتم.  یباق قیبابت دانستن حقا

 نباشند!  ی بد یزهایچ شیپ  یبودم مانند سر دواریام

با هل دادن در بزرگ   یو اشل  دمیخود کش  یجهت آرام ساز  یقیعم  نفس

 . میپا گذاشت  یشکل  لیدر را گشود و ما به درون سالن بزرگ مستط  ،یچوب
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در سمت چپ    ییهازهیو ن  رهایکه شمش  یسنگ  یوارهایبا د  یبزرگ  سالن

آو رو   زان یآن  از  دهم    صیتشخ  توانستم یم  رهایمدل شمش  یبودند. 

هر دو  و با ارزش هستند! در    یمیدارند! مشخص بود قد  ییقدمت باال

  کرد؛یوجود داشتند که آتششان نور را فراهم م  ییهاطرف سالن، مشعل

 نداشت که باعث ورود نور شود.  یاچ پنجرهیاتاق ه نیآخر ا

 ی گاه محکم  هیدر دو طرف سالن، تک  یشکل و کلفت  یطوس  یسنگ  ستون  دو

 داده بودند.  لیسقف تشک یبرا

سالن شد، که با عظمت و ابهت    یانتها  یتوجهم جلب تخت پادشاه   شتریب

 کرد،یرا القا م  یقدرت خاص  اهش،ی. رنگ سزدیبه ما چشمک م  یادیز

نشسته    شیرو  نکینداشت که هم  ی بود و پادشاه  ی خال  کهنیبا ا  یحت

شده بود که اخم   یحکاک  یصندل  ی پشت  یرو  یقرمز رنگ  یباشد! اژدها

ه را مملو از نشان  قلع  ی ! ادوارد همه جانشاندیم  روانماب  ی را رو  یکوچک

  ی سلطنت  ی نشان خانواده  گونهنیبود که ا  یکرده بود و او چه کس   نیمرک

 کرد؟ یرا تصاحب م نیمرک

 . دمییهم سا یرا آرام رو میهادندان

ه  او و  نبود  مرک  ی نسبت  چیپادشاه   ن یمرک  یسلطنت  یخانواده  ای  نیبا 

زده    اشیتخت پادشاه  ی نشان اژدها را رو  گونهن ینداشت! پس چرا ا 

 نداشت!  یحق نیبود؟ او چن 

 . دمیدر دل کش یآرام آه
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من   ی کدام از فکرها  چی. راستش، هکردمیفکر م  گونهنیحداقل من ا  ای

پدرم سر چشمه    یهااز دروغ   رایدروغ بودند؛ ز  ینداشتند! همگ  قت یحق

  داریدر نگاهم پد  ی لبم را به دندان گرفتم. غم خاص  ی . گوشهگرفتندیم

 او را باور کردم؟  یهاها دروغسال نی گشت. چرا تمام ا

  فا یرا ا  ی به دستم وارد شد، نقش طناب  ی اشل  ی که از سو  یفیخف  فشار

 .دی کش رونیکرد که مرا از چاه افکارم ب

سمت راست سالن، که ادوارد در   ی غذاخور زیم یبه سو یدنبال اشل به

که   ی بزرگ  یدوازده نفره  ز ی. ممیرأس آن نشسته و منتظر ما بود، رفت 

اما    ؛ یچوب  ز یمخصوص صبحانه بود. م  نیرنگ  ی سرش مملو از غذاهاسرتا

 است!  یکه مشخص بود چوبش، چوب با ارزش ییبایز

بر    که سکوت  یسالن  طیدر مح  ن،یبا زم  م یهاکفش  یبرخورد پاشنه  یصدا

انداخته بود. ادوارد سرش را چرخاند و با    نیطن   کرد،یم  ی رانآن حکم

اش چانه  ریشد. دستانش را که ز  را یلبانش پذ  ی را رو  ی ما، لبخند  دنید

رو  بود،  کرده  قفل  هم  پشت  یصندل  یهادسته  یدر  به  و    یگذاشت 

اش و طرز  داشت، از چهره  یداد. نگاه محترم و شرافتمند  هیتک  یصندل

گرفت او دشمن نبود! حداقل با ما    جهینت  شدیبا من، م  شبشیدبرخورد  

به او داشته باشم    یاعتماد کامل  توانستمیحال نم  نینه؛ با پدرم؛ اما با ا 

 دهم.  رییتغ یسادگ نینسبت به او را به ا تمی افکار و ذهن نیو ا

  ،یصندل  دنیابتدا با کش  یو اشل  میرفت  زیم  گریبه رأس د  یاشل  همراه

نشستم. سپس    یصندل  یزدم و رو   یمرا وادار به نشستن کرد. لبخند
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نشست و به محض نشستن او،    زیم   گریکنارم، در رأس د  زیخود ن  یاشل

  یکه نشاط خاص  نشیمحترم و دلنش  یسر صحبت با ادوارد آغاز شد. صدا

 . می گوشم شد و موجب شد هر دو به او نگاه کن   یسمفونرا همراه داشت،  

 . ریصبحتون بخ -

رنگ کنار بشقابش    دیکه دستمال سف  یزد و درحال  یلبخند کوچک  یاشل

 گفت:  کرد،یپهن م  شی زانوها یرا رو

 ادوارد.  ریصبح بخ -

که داشتم    یدرحال  یاز اشل  دیخود را برداشتم و به تقل  دیسف  دستمال

. مخاطبش من  دمیادوارد را شن   یصدا   کردم،یزانوانم پهن م  یآن را رو 

م او،  به  نگاه  بدون  رو  ین یسنگ  توانستم یبودم؛  را  خود    ینگاهش 

داشت.    ایریصادق و ب  یلحن   اش،یم یمحترم و صم  یاحساس کنم. صدا 

کند به او اعتماد    یو اضطراب مرا رفع کند و کار  دیردت  نیا  خواست یم

 کنم. 

 . دیبکن  یاحساس راحت کنم یپرنسس، خواهش م -

حبس کردم. دستانم را   نهیباال دادم و نفسم را در سرا  میابرو یتا کی

 ل*ب نشاندم.  ی رو یایگذاشتم و لبخند زورک زیم یاز آرنج رو

 تر از انجام دادنشه! گفتنش آسون -

صبحانه    یزیچ  ادوارد خوردن  مشغول  سه  هر  بعد،  لحظه  چند  نگفت. 

و    دهیچیداشتم بر افکار نامنظم و احساسات پ   یکه سع  ی. درحالمیشد
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  یکه در ذهنم آشوب به پا کرده بودند، مهر خاموش  پاسخمیسؤاالت ب  نیا

م صبحانه  جز صدا خوردمیبزنم؛  چاقوها  ی.  و  قاشق  به   یی چنگال،  که 

 .دیرسیبه گوش نم  یگرید یصدا کردند،یمبشقاب برخورد 

ز کنند و در مورد موضوع  پس از صبحانه بحث را با  خواستندیم  دیشا

  شان یهاحرف  دنیکنجکاو شن   یلیحرف بزنند. خ  خواستند،یکه م   یمهم

سر در آورده و بدانم هم اکنون،    ایقضا  نیا  ی از تمام  خواستم یبودم. م

 هم سفره شوم. انیبا رهبر شورش دیچرا با قاًیدق

کنار بشقابم    ییجام طال  یبشقاب گذاشتم و به سو  ی خود را رو  چنگال

اندک و  برداشته  را  جام  کردم.  دراز  م  ی دست  آب  را    ی وهی از  درونش 

 بخش بود. . خنک و لذت دمینوش

  ن ییکه سرش پا  یبه اشل  ی نگاه  یچشم   ریگذاشتم و ز  زیم  ی را باز رو  جام

  ز یکار را ادوارد ن  نیانداختم. هم  خورد،یاش را مبود و داشت صبحانه 

 .کردیتکرار م

از آرنج رو  دمی کش  ی قیعم  نفس گذاشته و در هم    زیم  ی و دستانم را 

 قفل کردم. 

 ! گریهمه سکوت بس بود د نیا

 را جلب کرد.  شانیو کنجکاوم توجه هر دو  یجد یصدا

باز کن   دیخواینم   ون،یآقا  - هاتون  حرف   دنیمن منتظر شن   د؟ی بحث رو 

 هستم. 
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  ی دو سرشان را به سمت من چرخاندند و نگاهم کردند. اخم کوچک  هر

من   ی را رو  اشیشد و نگاه جد  انینما  یابروان اشل  ی از تمرکز رو  یحاک

  شینگران اتفاقات پ   دیشا  زد؛یدر نگاهش موج م  ینگران  یدوخت. اندک

 قیآن حقا  دنی نگران واکنش من پس از فهم  دیبود. شا  قیرو و گفتن حقا

 نگران بودم.  زین مبود. خود 

 ایشرح دهند، تا چه حد خوب    میکه قرار بود برا  یموضوع  دانستمینم

م نم  توانستیبد  م  یقیحقا  دانستمیباشد!  حد   گفتند،یکه  چه  تا 

به آن نشان    دیبا   ی من بگذارد و من چه واکنش  یرو  ی ریتأث  توانستیم

با آنان داشت؟    یچه بودند؟ ادوارد چه ارتباط  قیحقا  نیاصالً ا  دادم؟یم

 .کردندیسؤاالت، نگران و سردرگمم م ن یپاسخ ا نندانست

نگاهم را    ریگرفته و مس  یادوارد، چشم از اشل  یجد  یصدا  دنیشن   با

م  یبه سو پاک  را  لبش  با دستمال دور   رییتغ  کرد،یادوارد که داشت 

انداخته   نییابروانش کرده و سرش را پا  یرا چاشن   یاخم   زیدادم. او ن

 بود. 

 . یبهتره تو شروع کن  ،یاشل -

دستانم، سرم را به    یرو  ی. با حس دست گرمدیکش  یقینفس عم  یاشل

بود، انداختم  دستم    ی به دستش که رو  ی نگاه  می چرخاندم. ن  ی سمت اشل

 و سپس با دقت به او نگاه کردم. 

 کالرا... .  -
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وجود داشت و از    شیدر صدا  یدی انداخت. شک و ترد  نییرا پا  سرش

  د یسخت است. شا  شیبفهمم آغاز بحث برا  توانستم یحرکاتش م  یرو

داشت بابت گفتن    دیترد  دیکند، شا  انیچگونه حرفش را ب  دانست ینم

آرام و مضطربش در گوشم    یهم هر دو! صدا  دیبه من، شا  زیهمه چ

 انداخت.  نیطن 

 رو بهت بگم.  نیا ی چطور دونمینم -

س  نفس در  شده  ب  اشنهیحبس  پ   رونی را  چه  هر    رفت،یم  شیداد. 

بحث چقدر مهم و بزرگ بود که    نی ا  یعن ی.  شدمیتر مکنجکاوتر و نگران

عزمش را جزم کرده    ا یگو  که  یکنند؟ اشل  انیچگونه ب  دانستندیآنان نم 

  شیبود، سرش را باال آورد و نگاه مصممش را در چشمانم دوخت. صدا

شده  تریبود. تردد را کنار گذاشته و جد دیشک و ترد نو بدو نانیاطم

 بود. 

سال قبل، اون موقع    کیچهل و    کی به نزد  گردهیبرم  زیکالرا، همه چ  -

چند ماه قبل از    قاً یا دقو خانوادش هنوز زنده بودن. ماجر  یگوریکه گر

 .شهیشروع م نیوالس  ی خانواده دنیبه قتل رس

دادم.    میابرو  یتا  کیو    دمیکش  میهال*ب  یرو  یزبان باال  آن    یعنیرا 

د حوادث  غ  زین  یگریموقع  خانواده  ریبه  مردن  پادشاه    نیوالس  یاز  و 

ممکن بود آن موقع رخ    یشدن پدرم به ناحق اتفاق افتاده بود؟ چه اتفاق

اتفاق  باشد؟  ن  یداده  خاطر  به  من  م  اوردمیکه  گذشته   انی و  خاطرات 
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کس  رایز  دمش؛یند موقع  نم  قت یحق  نیا  یآن  ن  دانست یرا  من    ز یو 

 اما اکنون قرار بود بفهمم. دانستم؛ینم

 افتاد؟  یبعدش چه اتفاق -

ا  در اشل  نیقبال  رو  یسؤالم،  از  را  و    ی دستش  برداشت  دستانم 

ادوارد    یدر هم قفل کرد. نگاهش از من به سو  زیم  ی دستانش را رو

که متعجبم    یاینگاهش شد. ناراحت  یچاشن   یناراحت  یسُر خورد و اندک

بود،    نییادوارد که همچنان سرش پا  ی. همراه او نگاهم را به سوکردیم

ابروان ادوارد، حال نه   ی شده و اخم پررنگ رو  مشتچرخاندم. دستان  

توص را  خوبش  ناخوشاکردندیم  فیچندان  افکار  بود  مشخص    ی ندی. 

به چ آزرده خاطرش    یزیذهنش را تصرف کرده بودند و او داشت  که 

همدیشیاندیم  کرد،یم از  اشل  نی.  ناراحت  ادوارد،    ینگاه  حال  آن  و 

 . رمبب   ی خوب نبودن ماجرا پ به  توانستم یم

 کرد.  شتر یموضوع اضطرابم را ب نیا

 : دیپرس  یسؤال ست،ینگریکه ادوارد را م یدرحال یاشل

و استخدام شدن پدرت به عنوان مشاور،    نیوالس  ی پس از مرگ بت  -

 نوشته بود؟  یدفترچه خاطراتش چ ی تو نیوالس  یگوریگر ادیم ادتی

را گفت و سرش را به سمت من چرخاند. مخاطب حرفش من بودم و    نیا

.  ست ینگریمرا م  یاز جانب من، با کنجکاو  یپاسخ  افت یاو در انتظار در

زمان آن  روم.  فرو  فکر  به  موجب شد  که   یسؤالش  آوردم  خاطر  به  را 
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 ی ن یگذشته ب  قیو من از طر  خواندیرا م  یگوریدفترچه خاطرات گر  یاشل

را به    یگوریگر  یهاکردم نوشته  ی بردم. سع  ی پ  شیهاتهخود، به نوش

و پس از انتخاب پدرم به عنوان   ی. پس از مرگ دخترش بتاورمیخاطر ب

نوشته   یخاص  زیچ  آمدینم  ادمیافتادند؟    یخود، چه اتفاقات  یمشاور اصل 

  ی خاص  ا یمشکوک    زیچ  کردم یم  یباشد که جلب توجه کند. هر چقدر سع

 . خوردمیآورم، به بن بست م ادیبه  یگوریگر یهااز نوشته

 شده بودم. سردرگم

پرس  یاشل  دانستمینم م  نیا  دنیبا  برسد!   خواست یسؤال  کجا  به 

 ی که او سع  انداخت یرا داشتم از قلم م  یمهم  زیهدفش چه بود؟ چه چ

 داشت متوجهم کند؟

  یدادم و رو به اشل  رونیرا ب  امنهی نفس حبس شده در س  ی دیناام  با

 گفتم:

 . ادی نم ادمیازش   ی خاص زیچ -

را    اشیداشت در ذهنش حرف بعد  ا یچند لحظه نگاهم کرد. گو  یاشل

که اکنون چگونه بحث را ادامه دهد.   دیشیاندیم  ای  کرد،یم  یجمله بند

ه  دیشا به  ا  چیهم  از  اشلدیشیاندینم   ها نیکدام  رو  ی.    ی صندل  ی از 

اش را به بود، انگشت اشاره  ستادهیا  زیکه پشت م  یبرخاست و درحال

 را باالتر برد و ادامه داد:  شیصدا  ی . با اشاره به من، کمردسمتم دراز ک
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خاص بود؛ اما همه از قلم انداختنش و بهش    زیچ  هیها  اون نوشته  یتو  -

ا  یتوجه از قصر، متوجه  موضوع   نینکردن. من خودم هم شب فرارم 

نوشته بود،    یگوریکه گر  ی زیچاون    ریگیشدم و بعد از فرارم، بالفاصله پ 

 شدم.

  یگذاشتم. کم  ز یم  یبلند شدم و کف هر دو دستانم را رو  یصندل  یرو  از

شدم. چرا داشت    رهیخ  یابروانم به اشل یرو  یبه جلو خم شدم و با اخم

آرام آرام سر اصل مطلب برود    خواست یم  داد؟یهمه بحث را طول م  نیا

باشد؟ علمن آسان  یبرا  دنشیکه درک کردن و فهم  ؟یکه چ   رغم یتر 

از هر چه کنجکاو دانستن    شیب  ق،یحقا  دنیفهم   یو اضطرابم برا  ینگران

 خالص شوم.  یسردرگم نیاز ا خواستمیماجرا بودم. م 

پاسخ سؤالم،    دنیفهم  ی بلند و لحن مشتاق و کنجکاوم برا  یکم  یصدا

 دست بردارد.  ین یرا وادار کرد از مقدمه چ یاشل

 نوشته بود؟  یچ یگوریبهم بگو گر -

عم  یاشل رو   دیکش  ی قینفس  را  گذاشت.    یصندل  یپشت   یو دستانش 

 ح یانداخت. شروع کرد به توض  نیی کرد و سرش را پا  زیچشمانش را ر

 ماجرا.  یدادن همه

برا  یگوریگر  - بزرگش  پسر  بود  به رصاد    لیتبد  ن،یوالس  انینوشته 

به   یبا دختر  ن،یبرندن والس  کشیشد؛ اما پسر کوچ  نی مرک  یتو  یمعروف

اما جز والد  یاسم جوز ازدواجش خبر    چیه  نش،یازدواج کرد،  از  کس 

 برادرش. ینداشتن؛ حت
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 را باال دادم.  می ابرو یتا کی

 خب؟  -

بودم و    دهیرا نفهم  هیسرش را باال آورد. هنوز به طور کامل قض  یاشل

والس  خواست یم  ی اشل  دانستمینم برندن  ازدواج  ذکر  کجا   ن،یاز  به 

 برسد.

 . دیکش رونی مرا از عالم افکارم ب اشیجد یصدا

به مرگ همسر   ی گوریگر  د،یبه قتل رس  نیوالس  یکل خانواده  یوقت  -

بود؛    دهیاشاره نکرده بود. همسر برندن به قتل نرس  یجوز   یعن یبرندن،  

حت اون  زندگ  یتو   یچون  خبر  کردینم   یقصر  از وجودش  پدرت  ! چون 

رو به همه    یجوز  ش،یبعد از مراسم تاج گذار  ست خواینداشت! برندن م

توسط پدرت    نیوالس  ی که خانواده  ی. اون شبارهی قصر ب  هکنه و ب  یمعرف

 تر از همه... . هنوز زنده بود، و مهم نیوالس یکشته شدن، جوز

که زد،    یسرش را باال آورد و نگاهش را در چشمانم دوخت. حرف  یاشل

حبس    امنهیچنان متعجبم کرد که موجب شد چشمانم گرد و نفس در س

 شود. 

 اون باردار بود!  -

عم  یاشل از رودیکش  ی قینفس  را  چند    یصندل  ی. دستانش  برداشت. 

گرد شده، نگاهم را   ی قدم به جلو رفت و من داشتم با تعجب و چشمان

شده بود و    کیماجرا نزد  انی به پا  کردم ی. حس مچرخاندمیدنبال او م 
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  دنیحرفش چه خواهد بود. فهم یادامه گفت یمبهم به من م ی حس یحت

  یی بود و از سو  یبزرگ  ی ماجرا  ییباردار بوده، از سو  نهمسر برند  کهنیا

حدس    توانستمیرا بفهمم. م  اشیحرف بعد  یاندک  شد یموجب م  گرید

آن حدس   دانستمیاشاره کند، هر چند نم  خواست یم   یزیبزنم به چه چ

آخر حق را نداشت.  باور آن حدس  توان  بود. ذهنم   قت یچقدر درست 

 امکان داشت؟  یعن یانتظار بود!   ازبه دور  یلیداشتن آن حدس من، خ

 درکش سخت بود!  ز،یفکر کردن به تحقق آن احتمال ن یحت

 .دمی در دل کش یهوف

 ایآن بچه به دن  یعنی  ادیهمسر برندن باردار بوده، پس به احتمال ز  اگر

جوز است!  بچه  ی آمده  او  و  ماندند  زنده  خانواده  ی عن ی  نیاش    ینسل 

پا  نیوالس دارد؟  ادامه  واقع   افته؟ین  ان یهنوز  اگر    گونه نیهم  ت یاما 

 اش آمده؟ و بچه  یسر جوز ییاکنون کجاست؟ چه بال یجوز یعن یباشد، 

ا  یلیخ از  بودم  شده  ب  نیکالفه  به   یپاسخیسؤاالت  داشت  فقط  که 

م افزوده  جوالن  شدیتعدادشان  ذهنم  درون  داشتند  هزاران سؤال   .

به    دانستمیخود کردند بودند که نم  ر یو چنان افکارم را درگ  دادندیم

. پس  کردیذهنم را خسته م  ،یسردرگم  زان یم  نیتوجه کنم. ا  کیکدام  

 ه ی را درک و تجز  زیداشتم تا همه چ  ازیواقعاً به زمان ن  هیضق  نیاز اتمام ا

 کنم.  لیو تحل

 شیکه زد، ب  یاو قفل کنم. حرف  یموجب شد نگاهم را رو  ،یاشل  یصدا

 سردرگم و متعجبم کرد.  شیاز پ 
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 ماست!  نی االن ب نیآورد و اون پسر، هم ایپسر به دن هی یجوز -

و پسرش زنده    ی جوز  یعنیما بود؟ چطور امکان داشت؟    انی پسر م  آن

  نیوالس  ی حدس و گمان من درست بود و نسل خانواده  ی عن ی  نیبودند؟ ا

زنده باشد، همه    نینفر از خاندان والس  کیهنوز    کهنی بود. ا  افتهیادامه  

 ! کردیو قصه را عوض م دادیم رییرا تغ زیچ

  دیتپیچنان م  جانیشده بودند و قلبم از شدت ه  خی  یبه سرد  دستانم

  ز یم  ی! دستانم را روکندیبا من سر جنگ گرفته است و مبارزه م  ایکه گو

  یلی؛ خ. باورش سخت بوددمییرا به هم سا  میهامشت کردم و دندان

زنده بود    نیوالس  کیکه هنوز    ت ی واقع  نیبا ا  توانستم یسخت. چگونه م

  ن یآن پسر، ا  یعنی  م؟یای ما بود، کنار ب  انی اکنون م  ،یاشل  یگفتهو طبق  

که   یکرد، زمان  یرا سپر  اشیکرد؟ چگونه زندگ  یهمه سال چگونه زندگ

 و حقش را از او گرفته بود؟  کردیم یاش داشت پادشاهقاتل خانواده

ناام  خشم طغ  ی دیو  قلبم  چ  ان یدر  و  پد  ی ن ی کردند  ابروانم   داریوسط 

 گشت. 

رم حقش  من شده بود و پد  ب ینص  اشیکه زندگ  یبا آن پسر  دیبا  چگونه

چگونه؟ اصالً آن پسر با شناختن من چه  شدم؟یرو مرا خورده بود، روبه

م  یواکنش  اگر  دهد؟  نشان  بود  پدرش    دیفهمیممکن  قاتل  دختر  من 

 کرد؟ یبودم، چگونه با من برخورد م
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حال شگفت زده بودم. فکر کردن به آن پسر    نیناراحت و در ع  یلیخ

اند و  زندگ  دنیشیمتعجب  م  اشیبه  باشد،   گرید  یجور   توانستیکه 

 . کردیناراحتم م

در ذهنم زده شد که موجب شد سرم   یاافکارم، ناگهان جرقه  انیم  در

بگ باال  اشل  رمیرا  به  اشل  یو  کنم.  جد  ینگاه  خونسرد  ت یبا  مرا    یو 

 و من بر خالف او آشفته بودم.  ست ینگریم

پ   یحرف تکرار    ان یپایب  ی چرخه   ک یزد، در ذهنم در    شیکه چند لحظه 

 .کردیم ریو فکرم را درگ شدیم

 آخر چطور ممکن است؟ ی؛ ولما بود انیاکنون م ی گفت پسر جوز او

ب  گرید  چشمانم حدقه  از  بود  مانده  ا  رونیکم  بودم  مطمئن    نیبزنند. 

 آشکار بود.  زیام ناز چهره یتعجب و شگفتم حت زانیم

 ما بود؟  انی زنده بود و م ی جوز پسر

 چرخاندم. ی د و اشلادوار  انیرا م سرم

  توانستینم  یحضور نداشت! اشل  جانیا  گرید  یو ادوارد کس  یاشل  جز

 ... . یعن ی نیباشد؛ ا نی پسر خاندان والس

 ممکن بود؟  یعن ی

 .دانستم یرا نم زیچ  چیه دانستم؛ینم
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ا   کی  تنها  را  ذهنم  ممکن فکر  را  تحققش  ذهنم  که  بود،  کرده  شغال 

و    کردیحدسم را انکار م  نیاما قلبم ا  کرد،یو آن را قبول م  دانستیم

ا  یحت داشت    دانست ی م  کهنیبا  دوست  باز  اما  دارد؛  وجود  امکانش 

 . کنمیبکند که اشتباه م  نیتلق

 کردم.  زانیبرداشتم و کنارم آو زیم  یرا از رو  دستانم

از افکار رخ داده بود، که    یشده بودم و در ذهنم انفجار  رهیخ  یاشل  به

 . شدندیاش بدجور باعث دردم ممانده یباق  یهاترکش

  گفتیداشت با نگاهش به من م  ایرا بخوانم. گو   ینگاه اشل  توانستم یم

 حدسم درست است. 

آب دهانم    یرا در مشت دستانم فشردم و به آرام  راهنم یپ   یهاگوشه 

  ی موضوع، نگاه اشل  نیانکار ا  یمن برا  یهارا قورت دادم. بر خالف تالش

گو جانبش  به  حق  لبخند  چ   ی ایو  اشل  زیهمه  نگاه  به    قت یحق  ی بود.  را 

م ناد  دیکوبیصورتم  برا  دهیو  را  آن  م  میگرفتن  مدرک کردیسخت   .

با ا  انمانیم  ،یاشل  یهااز حرف  یازنده   ده یوجود، ناد  نی نشسته بود و 

 .شدیتر مسخت  یگرفتن حت

  ان یع  م یکه در صدا  ی دیحبس کردم و با شک و ترد  نهی را در س  نفسم

کنجکاو  با  اضطراب  یبود،  حالت  ی و  به  و  آرام  داشتم،  وار زمزمه  یکه 

 :دمیپرس

 که... .  یگیم یدار  ی عن ی ،یاشل -
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که دستش را به قصد اشاره کردن    ی زد و درحال  یترقیلبخند عم  یاشل

 گفت:  گرفت،یبه او، سمت ادوارد م

  یاول، پسر برندن و جوز  نیکنم. ادوارد والس  یکالرا، بذار بهت معرف  -

 !نیمرک عهدی تاج و تخت و ول یقیحق قیال ن،یوالس

اما با   یسرم را به سمت ادوارد چرخاندم و به او که به آرام  ناخودآگاه

نگاه کردم. ادوارد نگاه قاطع و    ستاد،یبلند شد و ا  یابهت خاص   عظمت و 

در    توانستمیکه م  یرا در چشمانم دوخته بود و من تنها واکنش  اشیجد

 کوچک، انگشت به دهان ماندن بود!  یهابرابرش نشان دهم، مانند بچه

 سخت بود!  باورش

تاج و تخت؟ پسر    یقیبود؟ وارث حق  ن یوالس  یگوریاو از نسل گر  یعن ی

 ! ؟یقیحق یشاهزاده کی  ن؟یبرندن والس

 *** 

کرد.    فیرو برام تعر  زیبزرگتر شدم، مامانم همه چ  کمی  کهنیبعد از ا  -

به اسم    ی رو در مورد مرد  زیو همه چ  دنشیپدرم رو، به قتل رس  یماجرا

م فهم  لر یکالرکسون  گفت.  حت  دن یبهم  باهاش،  اومدن  کنار  باور    ی و 

و تنها   یرو تنها بگذرون ت یت بود. سخت بود کل زندگسخ یلیکردنش خ

علت    ی بفهم   ت،یپونزده سالگ  ی مامانت باشه و بعد تو  ت یشخص مهم زندگ

! سخت بود باور  کنهیم  ی پدرت داره پادشاه  یکه به جا  هیتنها بودنت کس 

از همه بهش اعتماد داشت،    شتریکه ب   ی کنم پدر بزرگم به دست مشاور
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  م یکل زندگ  زهایچ  نیا  دن یبود و فهم  دهیچیپ  یلی. ماجرا خدیبه قتل رس

 م یکه در مورد زندگ  ییزهایچ  یهمه  دمیشبه فهم  هی خت.  یرو در هم ر

تر و  وحشتناک  یلیخ  زیماجرا، چ  قت ینبود و حق  شیب  ی دروغ   دونستمیم

کل اون شب رو نتونستم بخوابم و فکرم همش    ادمهی بود.    یزتریغم انگ

داره،    یایچجور زندگ  کنه،یکار م  ی اون مرد چ  کهن یا   ریبود؛ درگ  ریدرگ

  م یکار کنم. روز بعدش، تصم  یچ  دی با  دم یکه فهم  یقیبا حقا  کهنیا  ریدرگ

شد که   طورنیموافقت کرد. ا  ممیرو گرفتم و مامانم هم با تصم   میینها

سرزم سمت  به  مامانم  و  افتاد  نی مرک  نیمن  راه  موقع، میبه  اون  از   .

من با بابات شروع شد و من همون روز عهد بستم حقم رو پس    یدشمن 

انتقارمیبگ بستم  عهد  بگ  م.  رو  سزا  رمیخانوادم  به  رو  قاتلشون    ی و 

ب همون  من  برسونم.  پ   ست یکارش  سال  چهار  گرفتم    م یتصم  شیو 

که ازم گرفت رو، پس    یایو از حکومت بندازم و زندگر  لریکالرکسون م

 .رمیبگ

نگاهش را از بشقاب مقابلش گرفت و   ش،یهاپس از اتمام حرف  ادوارد

نشسته بودم، سوق داد. نگاهش    ز یخود، پشت م  یقبل  یبه من که سر جا

آن    ی را بابت تداع  یحال غم   نیداشت و در ع  یاحترام و شرافت خاص

کنم. آن   یاز آن چشم پوش توانستمیکه نم دم،یدیروزها در نگاهش م

 گو پندارم.دروغ کی ادوارد را  دادینم  هغم به من اجاز

شما رو نداشتم، من    ا ی  نیقصد صدمه زدن به مرک  وقت چیکالرا، من ه  -

  ی ایزندگ  خواستمی. مرمیحکومت پدر بزرگم رو پس بگ  خواستمیفقط م

 عدالت بود.  یرو داشته باشم که پدرت ازم گرفت. هدف من فقط اجرا
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اعتماد    ینهیکه داشت، زم  یتیو جد  شیو صداقت درون صدا  ییایریب

م  را فراهم  او  ا  کرد،یبه  نم  نیبا  درون    ی افکار اضافه  توانستمیحال 

 .ندازمی ذهنم را دور ب

که در طول    یردم  کهنیا  رفتنیماجرا، پذ  نیآمدن و قبول کردن ا  کنار

باشد که اصالً فکرش را هم   یحال کس  ،یعمرت با نام دشمن شناخته بود

بپذ  ی اندک  ،یکردینم بود  سخت  بود.  ا  رم یسخت  تمام  در    نیادوارد 

 داشته!  یرسان ب یو آس یاز دشمن ریغ یها، در واقع هدفسال

ام گذاشته و به فکر فرو رفتم.  چانه  ر یز  ام،یمیرا به عادت قد  دستم

پ از افکارم توجه کنم. همه  کیبه کدام    دانستمینم پ   ی شان  در    ی در 

شان را  تک به تک همه  شدمیو من مجبور م  گرفتندیمرکز توجه قرار م

 کنم.  یبررس

نوه  ادوارد برا  کیو    یگوریگر  ی واقعاً  محسوب   یوارث  تخت  و  تاج 

او  شدیم همان  ی کی.  قربان  یی هااز  که  او    یبود  شد.  پدرم  گناهان 

پدرم    یطلبو جاه  یخودخواه  یاز همان قبل تولد، قربان ی ناخواسته و حت

 شد.

چگونه  دانستمیحال نم نیموضوع متأسف و ناراحت بودم؛ با ا نیا بابت 

از    امی. من تمام زندگمیایموضوع کنارم ب  نیبا ادوارد برخورد کنم و با ا

ادوارد دشمن   کردم ی. فکر مپنداشتمیرا دشمن ماو متنفر بودم و او  

م  فکر  بود؛  حکومت  مخالف  و  تصرف    کردمیپدرم  و  ما  کشتن  قصد 

نبودند    شیب  یمن دروغ   دیافکار و عقا  ن یا  ین را دارد؛ اما همهیسرزم
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حق چ  قت یو  ه  یتربزرگ  زیماجرا؛  فکر همان  زیچ  چیبود.  من  که  گونه 

 نبود!  کردم،یم

 زدم. یآرام پوزخند

شان تک به همه  رایاعتماد نکنم، ز  میهاپس به دانسته  نیباشد ز  ادمی

ابتدا مشخص شد تصوراتم از پدرم دروغ    ند؛یآیتک دروغ از آب درم

خودم، اکنون    یزندگ  ن،یوالس  یگوریو اشتباه بودند، سپس پادشاه گر

 .شدندیمحسوب نم یشورش گری ! که البته دانیادوارد و شورش زین

  گذاشتم،یم  زیم   یام برداشته و رو چانه  ریکه دستم را از ز  رطوهمان

مشت کرده    ز یم  یدستم که رو   یو نگاهم را به سو  دمی کش   یاهوف کالفه

سنگ دادم.  سوق  اشل  ین یبودم،  رو   ینگاه  را  ادوارد  حس    یو  خودم 

  ره یبه من خ  ت ی با دقت و جد  ،یسخن   ا ی. هر دو در انتظار واکنش  کردمیم

اظهار نظر    دم،یکه فهم  ییزهایچ  نیراجع به ا  خواستندی. م دشده بودن

واکنش نشان دادن را نداشتم.    کی   ییهم اکنون توانا  دانستندیکنم. نم 

گ واقع  جیهنوز  و  بودم  منگ  والس  کهنی ا  ت ی و  برندن  پسر    نیادوارد 

که از    ییها. هنوز در تعجب و شگفت حرف رفتیاست، در ذهنم رژه م

اشل ادوار  یجانب  م  دهیشن   دو  سر  به  اندکبردمیبودم،  زمان    ی. 

 کنم.  لیو تحل هیرا تجز شانیهاحرف   نیتا ا خواستمیم

گذاشته و    جگاهمیگ  ی جلو خم شدم و کالفه و سردرگم دستم را رو  به

  ی صندل  یو به پشت   دمیکش  یقی. سپس نفس عمدمیمال  یبا انگشتم اندک

 و ادوارد چرخاندم و گفتم:   یاشل انیدادم. نگاهم را م هیتک
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که راجع به شروع    ییزهایبدونم چ  خوام یافتاد؟ م  یبعدش چه اتفاق   -

 دارن! قت یچقدر حق دونم،یادوارد با پدرم م یدشمن 

داد. چند لحظه مکث   هیتک  یصندل  یو به پشت   دیکش  یق ینفس عم  ادوارد

که چگونه پاسخ سؤالم    دیشیاندیم  نیداشت در ذهنش به ا  ایکرد، گو

  ینقطه  یطور که نگاهش رو را بدهد و از کجا شروع کند. سپس، همان

 قفل شده بود، گفت:  زیاز م ینامعلوم

کش  هی  - طول  مرک  دیسال  به  تومیبرس  نیتا  به   ی.  چندبار  راه 

سال   هی. بعد  می جمع کن   روین  میکرد  یو سع  میرفت  یمختلف   یهان یسرزم

مرک به  نامه  م،یدی رس  نیکه  فرستادن  با  پدرت،   یامن  به  نامشخص 

اون نامه بهش گفتم؛ گفتم    یرو تو   تم یرو با اون آغاز کردم و هو  م یدشمن 

  یهفده سالگ  یجنگ ما، تو  ن یهستم. بعدش اول  نیلسکه پسر برندن وا

نگ  همون ج  یاون جنگ مامانم هم حضور داشت؛ اما تو  یمن آغاز شد. تو

 جونش رو از دست داد. 

  ی. دستانش رودیکش  یقیدوباره نفس عم  د،یحرفش که رس  یجان یا  به

. غم  ندینشیابروانش م  یرو  یپررنگ  یکه اخم  دمیمشت شدند و د  زیم

اکنون چقدر ناراحت    کردم یو درک م  دانستم یاز دست دادن مادر را م

.  زد یداشت سر و کله م  یبا چه اندوه  کردمیباشد. درک م  توانستیم

مادر،    ی خال  یگشت. سر و کله زدن با جا  دایدر قلبم هو  ی اندک  یناراحت

ا   یلیخ ما در  نفر  بود و هر سه  ا  نیسخت  تجربه کرده   نیاتاق،  را  غم 
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از دست دادن مادر چه    م یدانستیادوارد! هر سه م  ،ی. من، اشلمیبود

 .کرد یم جادیا یدر زندگ  یقیعم یحفره 

رگه  آغشته  یصدا که  ادوارد  غم  دلتنگ  ییهابه  وجود    زی ن  یاز  آن  در 

 داشت، توجهم را جلب کرد. 

بهتر بگم، بعد کشته شدن    ایاون جنگ،    یبعد از دست دادن مامانم تو  -

م کالرکسون  توسط  نش  لر،یمامانم  مدت   ین یعقب  تا    ی طوالن  یهاکردم. 

بود    میزندگ  زینتونستم غم نبودش رو تحمل کنم. مامان من، تنها فرد عز

تنهاترم کرده بود! شکست خورده    ی اگه یو از دست دادنش از هر زمان د

سرباز  دنیخر یواسه  یاییتوانا گهیاز دست داده بودم. د رویو ن مبود

کردن   مادر  هیو درست  و  بودم  تنها  نداشتم.  حما  یسپاه  کنه،   تمیکه 

سه سال حمله کنم و    نینتونستم دوباره به مرک  نیکنارم نبود. سر هم 

 هی  ل یدر تشک  یسع  هاهیسکوت و سا  ی کردم. تو  یخفا زندگ  ی تمام تو

تر شدن کردم. سه سالم رو صرف کنار اومدن با غم از دست  یسپاه و قو 

حمله کردم. کالرا،   نیدادن مامانم کردم. بعد از سه سال، دوباره به مرک

 . ی اومده بود ایاون موقع تو تازه به دن

  اد یشکل گرفت، به    ونی ادوارد در جنگل الوانت  پدرم و  انیرا که م  یجنگ

  تیکه در نها  یخاطرات گذشته شاهد آن جنگ بودم. جنگ   نیداشتم. ما ب

نش عقب  به  منجر  ز  ینیدوباره  شد،  آر  رایادوارد  ما  ستهیلرد   ع یبا 

 آنان را کشت!  یو پرنده دهیاز راه رس راکلسیم

 گرفت.  ی کنج لبم جا یآرام پوزخند
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جان    نش،یحفظ سرزم  یجنگ موجب مرگ مادرم شد. موجب شد برا  آن

که اگر پدرم   ینیما نبود! سرزم یبرا یکه حت ین یخود را فدا کند؛ سرزم

و اکنون زنده بود! مادر من    مردیمادرم نم  شد،یبه ناحق پادشاهش نم

م  دیجنگ   یسلطنت  یبرا گمان  اشتباه    کردیکه  اما  بود؛  شوهرش  حق 

م کردیم کاش  جلو  توانستم ی.  و  برگردم  گذشته  را    ی به  مادرم  مرگ 

مرمیبگ کاش  بنو  شدی.  سر  از  را  قسمت   سمیسرنوشت  غم    یها و 

  ای را از دست داده،    یقصه کسان   نی ما در ا  ی را پاک کنم. همه  زشیانگ

  ی شان سر اشتباهات پدرم بودند. همگکه همه  میرا پرداخته بود  ییبها

  ی ! وقتم یافتاده بود  ر یگ  یباز  نیدر ا  رمپد  ی رحمیو ب  یبه خاطر خودخواه

و آتش خشم ذره    شدیوجودم آغشته به نفرت م  کردم،یفکر م  نیبه ا

 . گرفت یوجودم را در بر م یذره

  ن یوالس  ی خانواده  دنیبه گذشته برگشت و مانع به قتل رس  شدیم  کاش

 به دست پدرم شد!

آرزوهاکاش  نیا و  م  ی اهودهیب   یها  تحقق هیچ  دانستم یکه  وقت 

را    نیسنگ  یو درد  کردندیبه قلبم برخورد م  ز یت  یریمانند ت  افتند، یینم

آرزوها داشتند، چنان قلبم    نیکه ا  ی . حسرتگذاشتندیدر قلبم به جا م

تر  دردناک  میبرا  یسوختن آن، از هر درد  یکه تماشا  دی کشیرا به آتش م

حسرت و درد    نیا  دانستمیبود که م  نیماجرا، ا  زتریغم انگ   یبود و نکته

 اند.تجربه کرده گرید یهایلیادوارد و خ ،یرا، نه تنها من، بلکه اشل
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  نانیاطم  ،ییایریشدم. ب  رهیو چند لحظه به ادوارد خ  دمیآرام کش  یآه

آن    ی. تداعکردیدر نگاهش وجود داشت که توجهم را جلب م  یتیو جد

غمگ  یروزها و  ا  نش،یدردناک  را  اخم  یندکحالش  و    ی رو   یآشفته 

که در   اشیزادگ  لیاز همه، شرافت و اص  شیابروانش نشانده بود. ب

رفت  یهمه و  نما  ارهاحرکات  کردنش  طرز صحبت  را    انیو  چشمم  بود، 

 . گرفت یم

  ی برا  یلیراست هستند. نه دل  شیهامطمئن شده بودم که حرف  گرید

باور نکردن به او داشتم. از همه    یبرا   یلیدروغ گفتن داشت، نه من دل

دمهم که آن  گریتر،  بودم،  داده  دست  از  را  پدرم  به  اعتماد  قدر 

چه    دانستمیماجراها شود. م   ن یا  یمنجر به همه  توانستیم  دانستم یم

به ادوارد اعتماد    زین  یاشل  گر،ید  یی بود. از سو  یگناهکار  و  رحمیمرد ب

بد داستان نبود؛ ما    ت یادوارد از همان ابتدا شخص  ی عن ی  نیاشت و اد

داشت  یتصورات او  از  شامیاشتباه  ب  یحت  دی .  قصه   نیا  نیترگناهیاو 

 . میبود یو قربان  گناهیب ی. ما همگشدیمحسوب م

موجب شد هم من و هم ادوارد نگاهمان را به سمت   ،یاشل  یجد  یصدا

خود، کنار من نشسته بود و در طول    یقبل  یسر جا  زی . او نمیاو بچرخان

درحال  ی هاصحبت  ز  یادوارد،  را  دستانش  قفل  چانه  ریکه  هم  در  اش 

 . ندهیخم شده بود، فقط شنونده بود، تا به گو زی کرده و به سمت م

گذاشته بود و نگاه   زیم  یانش را رودست  کرد،یکه داشت صحبت م  حال

 را در چشمانم دوخته بود.  اشیجد
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همه  - حق  ییهاحرف  ی کالرا،  گفت،  ادوارد  و  گفتم  من  دارن.    قت یکه 

به   قت یحق  هیسخته، چون به هر حال    کمیکنار اومدن باهاش    دونم یم

  یتونی که زمان بگذره، م  کمیبود؛ اما    یشگفت آور  یلیدور از انتظار و خ

 . یریدوست بپذ هیادوارد رو به چشم  یراحتبه 

  ش،یو اعتماد درون صدا  نان یرا به سمت ادوارد سوق داد. اطم  نگاهش

به او اعتماد    خواهدیمطمئن است و از من م  شیهااز گفته دادینشان م

برا  فقط  داشتم؛  اعتماد  او  به  من  چند،  هر    شانیهاحرف  دییتأ  یکنم. 

 زمان بودم.  یاندک ازمندین

جوز  - دنبال  از قصر،  فرارم  از  بعد  پ   یمن  خ  دایافتادم.    ی لیکردنش 

  ی وجوهاها و جست ممکن بود؛ اما بعد از دو سال تالش  ریغ  باًیسخت و تقر

گشتن رفته   یدنبال جوز  یبا مارک برا  که  ین یسرزم  هی  یتو  ،یدر پ  یپ 

  م،یاون نشونه رو که درآورد  ی . ته و تو میکرد  دا یپ  یا نشونه  هی  م،یبود

خودش رو و مرگ مادرش رو برامون    ی. ادوارد ماجرامیدیادوارد رس  به

 . میخودمون رو بهش گفت یکرد و ما هم ماجرا فیتعر

 امه داد: سرش را به سمت من چرخاند و با نگاه به من اد یاشل

ما هم سخت    یبرا   لیسخته. اون اوا  رفتنشیباور کردن و پذ  دونمیم  -

.  نهیشاهزاده از خاندان والس  هیدر اصل    انیرهبر شورش  می ن یبود که بب 

مدت، هم من و هم    ه ی. بعد از  مینی سخت بود اون رو به چشم دشمن نب 

اعتماد ما رو    وقت چیو ادوارد ه  می بهش اعتماد کن   میگرفت   میمارک تصم
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ه  بهنسبت   نکرد.  خراب  از تصم  وقت چیخودش  رو    مون یپش  ممونی ما 

 نکرد.

از ادوارد    گونهنیاش زد، توجهم را جلب کرد. او اجمله  یکه انتها  یلبخند

صحت دارند   شانیهاحرف دانستم یمطمئن بود و به او اعتماد داشت. م 

بودم    دهیاه فهممدت کوت  نیموافق بودم. در هم  یبا حرف اشل  زیو من ن

 . ست ی ادوارد دشمن ن

خم شدم. انگشتانم را در    زیگرفتم و به سمت م  یرا از صندل   امه یتک

دوختم. با لحن   ز یم  ی رو  ینامعلوم  ینقطه  یهم فرو بردم و نگاهم را رو 

 خارج نشده بود، گفتم:  یو سردرگم یجیکه هنوز از گ یو مطمئن یجد

حرف   - امن  دارم،  قبول  رو  ادوارد    نیهاتون  که...  رو    هیموضوع 

م باور  هستش،  ندارم،   یبرا  یلیدل  یعنی  کنم؛یشاهزاده  نکردن  باور 

بهش اعتماد کنم...    تونمیم   دونمی. مانهیمشخص و ع  زیکه همه چ  یزمان

. 

م  نگاهم از  م  زیرا  و  لبخند  یاشل   انی گرفتم  چرخاندم.  ادوارد  که    ی و 

حس  تمدانسینم چه  م  یاز  ب  گرفت ینشأت  نشانده    یرو  لی دلیو  لبم 

 ادامه دادم:  ی بودم، زدم و با لحن خواهشمند

فکر    د،یکه زد  ییهاحرف   نیدارم تا به ا  ازی زمان و تنها بودن ن  کمیاما    -

که کرده    ییپدرم و کارها  یمتوجه گذشته   ر،یده روز اخ  نیا  یکنم. من تو 

بودمش که موضوع   رفتهیبود شدم. تازه با اون موضوع کنار اومده و پذ

در مورد گذشته با   ی بود. وقت  ییهوی   یلیخ  زیاومد. همه چ  شیپ   یدیجد
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مال بالفاصله  زدم،  حرف  ب  ا یپدرم  گفت  بهم  و  ا  امی اومد سراغم    نیبه 

ستم  تون  ،ییاون دو هفته تنها  یراه بودم و تو  ی. من دو هفته تورهیجز

بشم که قبالً نشده بودم.    ییزهایچ  یلیو متوجه خ  رمیماجرا رو بپذ   یهمه

  دت همه م  نیاتفاقات فکر کنم و با خودم که ا  نیتونستم به خودم و ا

  یهمه مدت پرنسس ناحق  نیرو دوست داشتم که قاتل بوده، که ا  یمرد

مواجه   هایبا شورش  هوی  ره،یجز  نیاومدم به ا  ی اما وقت  ام؛یبودم، کنار ب

فهم و  زمان    کم ی.  نهیوالس   ی گوریگر  ینوه  ان،یرهبر شورش  دم یشدم 

 .رم یموضوع بگ نیدر مورد ا  یینها میتصم هیالزم دارم تا 

 را به ادوارد دوختم.  نگاهم

 . دیدرک کن  دیبتون دوارمیام -

واکنشش،    نیو ا  کردینگاهم م  یشد. جد  رهیچند لحظه به من خ  ادوارد

  ک ینشان دهد. هر چند    ی ندیکه نکند واکنش ناخوشا  کرد یمضطربم م

کار را نخواهد کرد. کنجکاو و منتظر به ادوارد چشم    نیا  گفت یم  یحس

آن حسم درست از آب در آمد و    ت،یبزند. در نها  یدوخته بودم تا حرف 

و شرافت    ت یل*ب نشاند. قاطع  یرو   ی ایم یخونگرم و صم  ندادوارد لبخ

 بزنم.  ی بود و لحن محترمش موجب شد لبخند رینگاهش چشم گ

 شماست.   ار یزمان در اخت ست،ی ن ی. مشکلکنمیالبته که درک م -

 ممنونم.  -
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زدم و به   یلبخند  یبلند شدم. رو به اشل  یصندل  یرا گفتم و از رو  نیا

 سمت در رفتم، تا سالن را ترک کنم. 

 *** 

 (ی)اشل

خارج شد  همراه از سالن  که داشتو همان  میادوارد  راهرو    میطور  در 

م و    م،یزدیقدم  کرد  قفل  هم  در  کمرش  پشت  را  دستانش  ادوارد 

 ثابت نگه داشت.  شیهاقدم ینگاهش را رو

 موضوع نشون بده. نی به ا یانتظار داشتم واکنش بدتر -

آسوده  یجد  یصدا لحن  مو  نشان  خرسند    داد یاش،  کالرا  واکنش  از 

کنج لبش داشت و بابت ختم    یبه او که لبخند کوچک  یاجمال   ی است. نگاه

خ خوشحال  ریبه  احساس  انداختم.  بود،  ماجرا، خوشحال  را    شایشدن 

  ن ینشد! ا  طورنیبرود و ا  شیبدتر پ   توانست یم  زی. همه چکردمیدرک م

 داشت.  یو آسودگ  یخوشحال  یجا  موضوع واقعاً

 را از او گرفتم و به مقابل دوختم.  نگاهم

و در همان هنگام با    میدیچیراهرو به سمت راست پ   چیادوارد، از پ   با

 پاسخش را دادم:  یای لحن جد

 . طورنیمنم هم  -

  زینشان دهد. چ  ی انتظار داشتم کالرا واکنش بدتر  زیادوارد، من ن   مانند

  یلیکالرا، خ  ی. براست یدشمنت، در اصل دشمن ن  ینبود که بفهم  یآسان
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است. تمام    یبه دور از انتظار بود که بفهمد ادوارد پسر برندن و جوز 

  مان یهاکالرا حرف   کردمیو فکر م   دمیلحظه را کش  نیاضطراب ا  شب ید

خود در نظر گرفتم   یممکن را برا یوها یتمام سنار شب،ینکند. د باوررا 

کالرا    وها،یآن سنار  یتمام  نی. از بدمیشیمقابله با هر کدام اندو به راه  

واکنش را نشان داد. به خاطر   نیرا انتخاب کرد و بهتر  ویسنار  نیبهتر

  ی ایبه موضوع نگاه کند و واکنش ناگهان   یمنطق  دیتوانست از د  کهنیا

توانست عاقالنه برخورد    کهنیاحساساتش نشان ندهد، به خاطر ا  یاز رو

  اریرا باور کرد، بس  مانیهاکه کالرا حرف . از اینفتادین  یکند، اتفاقات بد

 بودم.  یخوشحال و راض

 کنجکاو ادوارد، توجهم را جلب کرد. یصدا

 ره؟ یگیم یمیبه نظرت چه تصم -

لبخند  سرم و  کردم  بلند  ا  ی را  و  داشتم  اعتماد  کالرا  به  من    ن یزدم. 

نبود، به    کردیم  انیکه نسبت به او در قلبم طغ  یطر عشقاعتماد، به خا

به من   ش؛یهامی خاطر خودش بود. رفتار و اخالق خودش، کارها و تصم

  نیبه او اعتماد کنم. مطمئن بودم از پس ا  توانستم یثابت کرده بودند م 

 آمد. خواهدبر

 .رهیگیممکن رو م میتصم نیمطمئنم بهتر -

ترج  ی نگاه  مین  ادوارد و  انداخت  من  ا  حیبه  برابر  در  حرفم،    نیداد 

 سکوت کند.
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 *** 

کالرا، وارد اتاق شدم. در را پشت سرم    دییبفرما  یرا زدم و با صدا  در

نگاه    ست،ینگریرا م   رونیبستم و به کالرا که پشت پنجره نشسته و ب

من   سمت  به  را  نگاهش  و  گرفت  پنجره  از  چشم  من،  ورود  با  کردم. 

تا چند لحظه قبل از ورود    دمیاش فهمو آوشفته   یجد  یره چرخاند. از چه

به   م  فکرمن،  مقابله  افکارش  با  در ذهنش  و داشت  رفته  . کردیفرو 

م  یحس م  یداشت در مورد مکالمه  گفت یبه من  و    کردیصبحمان فکر 

دست از فکر کردن به آنان برنداشته   ز،یاکنون که ظهر شده بود ن  یحت

 است.

زآرام    ییهاقدم  با از  را  دستش  کالرا  رفتم.  سمتش  اش چانه   ریبه 

  دن یبابت د  دادیمملو از عشق که نشان م  یزد، لبخند  یبرداشت و لبخند

شده بود که از   یلیآمدنم، دل  دیمن خوشحال و سرحال شده است. شا

 . ابدی ییجنگ با افکارش رها

چقدر سخت بود. خود تجربه کرده    دانستم یموضوع م  نیآمدن با ا  کنار

  دم یکه خود فهم  انداخت یآن موقع م  اد یکالرا، مرا    ی دم و حال کنون بو

نشان    یواکنش خوب  دنشی. به خاطر دارم با فهمست ی ادوارد در واقع ک

  یاد یز لیادوارد زدم؛ اما ادوارد با دال یهاندادم و دست به انکار گفته 

من به او اعتماد کردم.    جهیحرفش را به من اثبات کرد و در نت  حت ص

ق در  بهتر  اسیکالرا  واکنش  من،  بودم   ی با  مطمئن  و  بود  داده  نشان 

 . دیایماجرا برب نیاز پس ا توانستیم
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 زدم.  ینشستم و لبخند کنارش

 ؟ یخوب -

عم  کالرا سر  دیکش  یقینفس  ن  یو  باال  را  سرش  داد.  و    اوردیتکان 

شده بود. بر خالف   رهیبه آنان خ  کرد،یم  ی با انگشتانش باز  طور کههمان

باشد. حدس    توانست یذهنش چقدر آشفته م  دانستم یخوبم گفتنش، م

قرار گرفته بود و قطعاً سر و کله زدن    ی ادیمورد هجوم افکار ز  زدمیم

احساساتش اکنون چقدر به هم    زدم یسخت بود! حدس م  کار با آن اف

لبم را به دندان گرفتم و به او که با    یباشند. گوشه  توانستند ی م  ختهیر

ابروانش    یرو  یدر فکر فرو رفته بود، چشم دوختم. اخم   شانیپر  یحال

روشدیم  دهید که  را  دستم  اخم  ی .  گذاشتم،    دیناپد  شیهادستش 

هم   دانستمیشده بود و م رهی. به چشمانم خردشدند و سرش را باال آو

از راه  ی نور  کی  ازمند یاکنون ن بکشد.    رون یب  ک یتار  ی هابود که او را 

به    دانستمیم اکنون  ن  ای  ییراهنما   کیهم  جهت   ازیتابلو  که  داشت 

به کدام افکارش توجه   دیراهش را به او نشان دهد. نشان دهد که با

 گم شده بود!  ی ادیافکار ز انیم و. ا ردیرا بگ می کرده و کدام تصم

و صادق    زیبا اعتماد و لحن محبت آمکردم    یزدم و سع  یدلگرم  لبخند

اندک  م،یصدا را  آشفتگ  یحالش  از  و  کرده  دورش    اشیذهن  یخوب 

 سازم.

آشفته و   یلیخ  دم،یرو راجع به ادوارد فهم  زیهمه چ  یکالرا، منم وقت   -

به ادوارد    یکار کنم و چطور  یچ  دی با  دونستمیسردرگم شده بودم. نم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 885 

بهش مشکوک    یلیخ  لیآدم خوب نگاه کنم. اوا  هیدوست و    هیبه چشم  

هاش بگردم که بتونم اثبات کنم حرف  یخواستم دنبال مدارک  یبودم، حت

  کردم، یم  دایکه پ   ییهانشونه  یکارها بالعکس شدن و همه  امادروغن؛  

گشتن و اثبات کردن    لی. اگه دنبال دلدادنیصحت حرفش رو نشون م

بهش اعتماد    تونستمینم  وقت چیه   دیادوارد نبود، شا  یهاصحت حرف

 کنم. 

گوش    میها. کالرا با دقت داشت به حرفدمیکش  میهال*ب  ی رو  یزبان

ها کمکش کنم،  حرف  نیبا ا  خواستمیو در فکر فرو رفته بود. م  کردیم

  دم یکش  یقیانتخاب کند. نفس عم  دیتا خود بتواند بفهمد کدام راه را با

 و ادامه دادم: 

وقت   - روز  می تصم  یاما  هر  ادوارد  کنم،  اعتماد  بهش  که   یگرفتم 

گرفتم. اون واقعاً آدم    یدرست  میبهم نشون داد چقدر تصم  گذشت،یم

ا  ست، ین  یبد تمام  در  کارهاش  از  گرفتن  سال  نیهدفش  پس  ها، 

خانوادش    یایزندگ کل  تولدش،  قبل  اون  گرفتن.  ازش  که  بودش 

ا  یسالخ با  و  وقت  بود، هیچ  نیتاج و تخت مرک  یقیوارث حق  کهنی شد 

حق رو ازش گرفت. ادوارد    نینتونست داشته باشتش، چون پدرت ا

 دشمن نبود، از همون اولش دنبال عدالت بودش. وقت چیه

کالرا گذاشتم و سرش را باال آوردم تا به چشمانم    یچانه  ریرا ز  دستم

 . ندینگاه کند و نگاه مطمئن و اعتماد درون چشمانم را بب 
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انتخاب  - انتخابش، درست و    ،یکن یکه م  یکالرا، هر  مطمئن باش موقع 

 . یغلط رو در نظر گرفت

قدردان و مملو    ی زد. صدا  یقیکالرا لبخند عم  م،یهااز اتمام حرف  پس

  یشد مانند او لبخند بزنم. صدا گوشم شد و موجب    یاز عشقش، نغمه

  یو سردرگمش، اندک  یاز حالت آشفتگ  داد یمطمئن و قاطعش، نشان م 

. او شجاع و عادل  افتهی  رییتغ  شی آمده و حال و هوا  رون یهم که شده ب

جرقه را   نیداشت، که ا  ازیور شدن نشعله  یجرقه برا  کی  بهبود، فقط  

 کرد.  افت یدر میهاتوسط حرف

 . یممنونم اشل -

و در    را گفت و به سمتم خم شد. دستانم را دور کمرش حلقه کردم  نیا

زدم    یلبخند  کردم،یرا نوازش م  شیکه موها  یآغوش گرفتمش. درحال

که پشت    یدیاز پنجره دوختم. به خورش  رون یب  ی و نگاهم را به آسمان آب

در    یبرنداشته و سع  دنیابرها پنهان شده؛ اما هنوز هم دست از درخش

که   ییبا ابرها  یقدر شجاع بود که حتنگاه کردم. آن  داشت،ساطع نور  

و به   دیجنگینورش داشتند، م  دنیدر دزد  یو سع  ستادندیایابلش ممق

سر راه    یادی. موانع زمیبود  طورنی هم  زی. ما ندادیادامه م  دنشیدرخش

با  م؛ یداشت جنگ  د یاما  به  م  دنی همچنان  شجاع   د یبا  م،ی دادیادامه 

 بود!  افتهین انی هنوز پا یباز کهچرا  م؛یماندیم

 *** 

 )کالرکسون(
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 کجاست؟ کالرا کجا رفت؟  یبهم بگو اشل -

م  نیزم  یرو خود  به  چنان  و  گو  دیلرزیافتاده  دره  ایکه  مرگ   یل*ب 

بود و م زندگ  انیایستاده  م  یمرگ و  را   دمی. دکردیتقال  که دستانش 

چشمانم    انیم  یسد   شیانداخته بود و موها  نییمشت کرد. سرش را پا

سالن   طیهق هقش که در مح  یحال، از صدا  نی. با اساختندیاش مو چهره

م  تهانداخ  نیطن  گر  توانستم یبود،  پ   هیبه  لرزش    ی کردنش  از  ببرم. 

صدا لحن  و  م  یدستان  ترس  توانستمیهراسانش،  چقدر  و   دهی بفهمم 

 مضطرب بود.

 خبر ندارم سرورم.  زیچ چیمن از ه -

بودنش    ناه گیدر مورد ب   شیها. تک تک حرفگفت یدروغ م   دانستم یم

که   یدرحال  کرد،ی**ا**ن**ت میدروغ بودند. او داشت به پادشاهش خ**

 با خائنان ندارم.  یبرخورد خوب چیمن ه دانستیم

  ادزنان یشده بودم، فر  رهیکه به او خ  یرا مشت کردم و درحال  دستانم

 گفتم:

 ی با کالرا خداحافظ  ی که داشت  یقصر تو رو درحال  یهادروغ نگو! محافظ  -

 ! یخبر دار زیاون کجا رفت! از همه چ ی دونی. تو مدنید ،یردکیم

به صدا  از م  شدیم  م،یخشم آغشته    ی برد. وقت   یپ   تم ی عصبان  زانیبه 

  ن یکرده و آخر  یبوده که هنگام رفتن کالرا با او خداحافظ  ا یمال  دم یفهم

د  ینفر را  کالرا  خ  ده،یکه  بوده؛  ز  یعصبان   یل یاو  سقف قصر   ریشدم. 
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و من چگونه    کردندی**ا**ن**ت میخودم، کارکنانم داشتند به من خ**

چن   توانستم یم نم   یزیچ  نیبر  ببندم؟    نیا  توانستم یچشم 

مال یخ** ناد  ای**ا**ن**ت  ه  رمیبگ  ده یرا  او  کنم  وانمود    ی اشتباه  چیو 

 مرتکب نشده. 

گذراندم    نیرا که کالرا رفته، با فکر ا  ی پانزده، شانزده روز  نیکل ا  من

کردم بفهمم کالرا کجا رفته و شب تا    یرفته باشد. سع  تواندیکه کجا م

قصرم،    یهامهیاز ند   یکیکه    یفکر بودم، آن هم درحال  نیا  ر یصبح درگ

 خودش به رفتن کالرا کمک کرده!  رایاز پاسخ سؤال من آگاه بوده؛ ز

م  خشم خود  در  را  وجودم  جز    دیبلعیسراسر  چشمانم  من  و 

 .دندیدینم  یگرید زیچ ا،ی*ن**ت مال **ا*یخ**

زندگ  نیبزرگتر  او ح  اشیاشتباه  و  پادشاه    فیرا مرتکب شده  که من 

با  یابخشنده او  ببخشم!  را  او  بخواهم  که  را    دینبودم  گناهش  تاوان 

 من گذاشت. اریاطالعات الزمه را در اخت کهنیالبته پس از ا  داد؛یم

 .دیچیه بود، در گوشم پکه به تته پته افتاد  ای مال انیگر یصدا

 که پر... پرنسس کجا ر... رفتن. دونم ی... نمیمن... من نم  -

به دروغش    خواست یم  ی . تا کدمیی هم سا  ی را با غضب رو  میهادندان

م  م  دانستم یادامه دهد؟ من  دروغ  تمام دروغگفت یاو    م یبرا  شیها. 

ابروانم    گفت،یدروغ م   ی ایگستاخ  نیهنوز با چن  کهنی برمال شده بودند. ا
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نمدادیم  شی و خشمم را افزا  دیتن یرا در هم م باورم   ن یبا چن   شدی. 

 .دیمقابلم دروغ بگو توانست یم یتشجاع

 . ایمال یگیدروغ م  یدار -

را در چشمانم دوخت.    اش یو طوفان  سیرا باال آورد و چشمان خ  سرش

گونه و  بودند  شده  گشاد  چشمانش  رد    شیهامردمک  از  اشک  مملو 

به   یحت  گفت؟یرا نم  قت یگاه هنوز حقبود و آن  یحال بد  نیبودند. در چن 

خاطر خودش و جانش هم که شده باشد، قصد نداشت دست از دروغ و  

 به کالرا به خاطر چه بود؟  اشیوفادار نیا ؟وانمود کردن بردارد

 . گمیرو م قت یسرورم، من حق -

 ! ایبسه مال -

  یی را برگرداندم و پشت به او  میرا گفتم و چشم از او برداشتم. رو  نیا

ما    یرو. دو محافظ روبهستادم یا  ست، یگریزانو زده و م  نیزم  یکه رو

 .ستندینگریایستاده و ما را م

کردم.    ت یهدا  میهاهیر  ی و هوا را به سو  دم یکش  میبه موها  یدست  کالفه

 گفتم:  کردم،یگاه مبه محافظان ن یکه با خشم و کالفگ یدرحال

 زندان.  نشیو بنداز   نیبهش بزن یکتک حساب هی -

سالن رفتم. قبل از خروجم    یخروج  ی را گفتم و به سرعت باد، به سو  نیا

که خواهشمندانه و    دمیرا شن   ایالتماس و بغض دار مال  یاز سالن، صدا

 : گفت یم یبا نگران
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 . دیولم کن  کنم ی! خواهش مدینه، ولم کن  -

به گوشم   یحرف  نیاش آخرجمله  نیا  و از سالن  شد که قبل از خروج 

  ی محکم و بلند  ی هاکه دستانم را مشت کرده بودم، با قدم  یخورد. درحال

.  انداخت یم  نی ساکت طن   یدر راهرو  می پا  ی . صدامودمیپ یراهرو را م

 . دادندیابروانم، نشان از تمرکزم م ی بودم و اخم پررنگ رو نیخشمگ

مالیخ**  ریدرگ  فکرم چطور    ای**ا**ن**ت  بود.  کالرا  به  کردنش  کمک  و 

مال  یکار  نیچن   توانست یم بود  توانسته  چگونه  کالرا  اصالً  را    ایبکند؟ 

باشد.    ختهیر  یابرنامه   نیبه کمک بکند؟ امکان نداشت کالرا چن   یراض

 یبه او بکند؟ چه کار توانست یم یبه درخواست کالرا، چه کمک  ایآخر مال

 آمد؟یبر م  ا یدست مال از

 انیدرم زین یاشل یسر کالرا باشد. قطعاً پا ریفقط ز توانست ی نم نیا نه،

  ا ی آخر مال  یوفادار بود؛ ول  زین  یفقط به کالرا نه، بلکه به اشل  ای بود. مال

 داشت؟  یبا اشل یچه ارتباط  شناخت؟یرا از کجا م یاشل

سر   ریدر قصر ز  ایابتدا شروع به کار کردن مالممکن بود از همان    یعن ی

 جاسوس بوده باشد؟ ا یممکن بود مال یعن یبوده باشد؟  یاشل

  ینامعلوم  ی. نگاهم به نقطه ستادم ی فکر به ذهنم، ناگهان ا  نیرجوع ا  با

ا  نیزم  یرو بودن  تحقق  فکر  از  بود.  شده  بر    نیقفل  وحشت  فکرم، 

 . افتی شیحبس شد و خشمم افزا امنهیوجودم رخنه کرد. نفس در س
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ع**و**ض**  آن جاسوس  یپسرک  ابتدا  همان  قصر    یبرا   یاز  در  خود 

 فراهم کرده بود؟! 

شدن و اوج گرفتن   شتری ب  توانستمی. مدمییهم سا  ی را رو   میهادندان

حد و اندازه    را حس کنم. نفرت من از آن پسر  ینفرتم از اشل  زانیم

به خاطر   امیتمام زندگ  ام،ینداشت. از همان روز اول ورودش به زندگ

 ی بودم، به گردن اشل  افتاده  یحال  نی امروز به چن   کهنیو رو شد. ا  ریاو ز

  ی بود و من تا او را نکشته و از رو  میهای. آن پسر، مقصر تمام بدبختبود

ا  نیزم با مرگ  نفرت  نیمحوش نکنم، آرام نخواهم گرفت.  تنها  او  به  م 

گاه است که قلبم آرام و قرار خواهد  خواهد رفت و تنها، آن  نیاز ب  یاشل

 . افت ی

 .دمیچ یراهرو به سمت راست پ  چیراهم ادامه دادم و از پ  به

  کردهیرا م  یاشل  یاز همان ابتدا جاسوس  ایمهم نبود اگر مال  ز،ین  اکنون

برا  دستش  حال  بوده.  کالرا  طرف  د  میو  و  شده    ی کار  چیه  گری رو 

کمک کند. اکنون،    یبه اشل  توانست ینم  گریانجام دهد. د  توانست ینم

زندان م  یفقط  و  بود  کنم.    یحت  توانستم یمن  صادر  را  مرگش  دستور 

ها در قصر من ها و جاسوساو نشان دهم عاقبت خائن   هب  توانستمیم

 .شودیچه م

 کار را نخواهم کرد.  نیا اما

از    توانستمیداشته باشد. م  میبرا  یسود   توانستیم   ایماندن مال  زنده

نقشه کنم.  استفاده  خود  نفع  به  شکل    ییهااو  ذهنم  در  داشتند 
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بکنم. زنده ماندن    ای از مال  ی اچه استفاده  قاً یدق  دانستمیو م  گرفتندیم

 از مردنش ارزش داشت.  شتر یاو، ب

 کرد.  دایپ   یلبم نشست و نگاهم درخشش خاص یرو یایطانیش لبخند

 . ستین نیدر ا ی جنگ راه خواهد افتاد؛ شک یزود به

 جنگ آماده کنم!   نیا یخود را برا  ترع یهر چه سر دیبا

 *** 

 )کالرا( 

کردم،    ریروز کامل را صرف فکر کردن به اتفاقات اخ  کی  کهنیاز ا  پس

تصمباالخر توانستم  گفته   ی درست  م یه  به  ادوارد    یاشل  یهاراجع  و 

روز تنها ماندن با خود و افکارم، راه درست کنار آمدن    کی. پس از  رمیبگ

 کردم.  دا یرا پ  رفتنشان یحوادث و پذ  نیبا ا

منظم  حال افکار  با  منسجمکه  و  ا  یترتر  به  موضوع    نیداشتم 

پذ  دمیدیم  دم،یشیاندیم را  ادوارد  نبودن  بودم.    رفتهیواقعاً دشمن 

موضوع    نیو با ا  رمیشاهزاده بپذ  کیاو را به عنوان    توانستمیحال م

 . م یایکنار ب

اساس    میتصم بر  ادوارد  اوضاع  نکردن  قضاوت  و  نگرفتن  عجوالنه 

تصم بتوانم  تا  کردند  کمکم  و  خوردند  دردم  به  واقعاً    م یاحساساتم، 

  گرفت؛ یرا م   می تصم  نیبود، ا  ی. گرچه هر کسرمیبگ  ی اعاقالنه و عادالنه

بود.    نیموضوع مهم و قابل توجه حق و ناحق بودن طرف  ان،یم  نیدر ا  رایز
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قربان   هب  دیبا و  پدرم  ا   یاشتباهات  در  ادوارد  توجه    هیقض  نیشدن 

نه،    ی واقعاً گناهکار بود و چه کس  یچه کس  کهنیو بر اساس ا  میکردیم

 ر اساس روابط و احساس و گذشته و اعمال! نه ب  م؛یکردیقضاوت م

حمالت  به مرک  یخاطر  به  ادوارد  ز  نی که  تعداد  بود،  انسان    یادیکرده 

آنان پدرم بود، نه ادوارد. خون    یجانشان را باخته بودند؛ اما مقصر همه

ب ا  گناهان یآن  وجود  با  که  بود  پدرم  گردن  چ  کهنیبه  را    زیهمه 

برا   دانست،یم نگرفت.  به گردن  را  ماندن    یسکوت کرد و اشتباهش 

که جانشان   یگناهانیکه حقش نبود، چشم بر تمام آن ب  یتاج و تخت  یرو

 را باختند، بست. 

  ب یمردم را فر  یهمه  ن،یوالس  یبود که با به قتل رساندن خانواده  پدرم

تبد را  ادوارد  و  بچه   لیداد  د  خانوادهیب  یابه  پدرم  کرد.  تنها  اشت  و 

 . دیفهمیرا نم نیکس هم ا چیو ه دیچیخود م لیرا مطابق م نیقوان

 و دروغ و گناه!  ب یهمه سال فر نیبس بود! بس بود ا گرید اما

به درست و   ادیموضوعات و با فکر کردن ز  نیا  یدر نظر گرفتن تمام  با

گرفتم که خود بابت درست بودنش مطمئن بودم و    یم یغلط ماجرا، تصم 

 داشتم.  مانیا   ممیبه خود و تصم 

م  یاندک  م،یتصم  نیا  یاجرا پا   کرد؛یناراحتم  باالخره  در    یچون  پدرم 

ا  انیم اما  عل  ن یبود؛  بود  قرار  که  با  هیموضوع  ناراحتم    ستم،ی پدرم 

 یزرو  نیبود که به چن   نیا  شد،یکه موجب اندوه من م   ی زی. چکردینم

دوستش نداشته باشم.    گریکه از پدرم دلخور باشم و د  میبود  دهیرس
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  ها نیا  یبود که مقصر همه  نیا  کرد،یم  نیو اندوهگ  دیناام  راکه م  یزیچ

 پدرم بود. 

 .دمیغمناک کش یآه

که   یبه خاطر آن سلطنت  یموضوع که پدرم حت  نیاز فکر کردن به ا  واقعاً

، قلبم تکه  دخترش را کنار گذاشت   ی عن یآن نداشت، مرا؛    یرو  یحق  چیه

عاقالنه    دیخود را شجاع نگه داشته و د  توانستم یم  کهنی. با اشدیتکه م

 هبه ماجرا داشته باشم، اما هنوز هم انکار کردن قلب شکست  یو درست

سخت بود. سخت بود که بتوانم خاطراتم با پدرم را در ذهنم    دم یو ناام

باشم تداع  داشته  با  باور کنم پدرم    شانیو  بود  ناراحت نشوم. سخت 

  ی طلباش، دست از غرور و جاهبه خاطر خانواده  یبود که حت  یواقعاً آدم

ن  یحت  ی عنی.  داشت یبرنم من  خاطر  و    توانست ینم  زیبه  طمع  از  چشم 

 رد؟ یحرصش بگ

 دردناک بودند.  یل یموضوعات خ نیا

 م؟یدیرس ییروزها  نیچرا به چن  واقعاً

ب  ام نهیحبس شده در س  نفس با رد شدن محافظ  رونیرا  از    یدادم و 

 و رو به آن محافظ گفتم:  ستادمیکنارم، از فکر خارج شدم. ا

 و شاهزاده ادوارد کجان؟  یاشل یدون یم -

و   ستادیسرش را به سمت من چرخاند. صاف ا م،یصدا دنیبا شن  محافط

 گفت: یمحترم ی با صدا
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 کتابخونه هستن، پرنسس.  ی تو -

به او دوختم و    یلبم نشست. نگاه متشکر و قدردان  یرو  یکوچک  لبخند

 گفتم:

 ممنون.  یلیخ -

که داشت    یدر برابرم کردم. سپس درحال  یکوتاه   میزد و تعظ  یلبخند

به ذهنم رجوع   ی راهش بپردازد، فکر  یتا به ادامه   شدیاز کنارم رد م

 داد.  نت یابروانم را ز یم کوچککردم و اخ زیکرد. چشمانم را ر

 دمیقدم با من فاصله داشت، چرخ  کیبه سمت آن محافظ که فقط    یاندک

 و گفتم: 

 بهتره.  یلیمن رو پرنسس صدا نزن؛ کالرا خ گهیو لطفاً د -

ا   محافظ لحظه  نم ستادیچند  م   دانستمی.  چه  به  به دیشیاندیداشت   .

گفتن بود؟    یبرا  یمناسب   یبه حرفم بدهد؟ دنبال جمله   یچه پاسخ  کهنیا

زدم    ی اطاعت تکان داد. لبخند  یبه نشانه   یچند لحظه بعد، برگشت و سر

درحال رو  یو  برم  میکه  او  از  به   گرداندم،یرا  تا  دادم  ادامه  راهم  به 

 بروم.  ابخانهکت

کنم و در مورد    انیرا که گرفته بودم، به آنان ب  یمی داشتم تصم  قصد

ا از  ن  ن،یموضوعات پس  بزنم.  آنان حرف  ز  ازیبا  مورد  پس    نیبود در 

 . میگرفته و برنامه را مشخص کن  یماتیتصم یو همگ   میصحبت کن
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نگران بودم، که    یمضطرب بودم، نه دستپاچه و نه معذب. فقط اندک  نه

کنار آمدن با ادوارد    یحت  ایکردن آن،    انیب   ای  ممیهم از تصم  ینگران  نیا

پس    نیکه قرار بود ز  ی. من به خاطر اتفاقات نامعلومرفت گینشأت نم 

 یی زهایمن، چه چ  میتصم  نیپس از ا  دانستمیرخ دهند، نگران بودم. نم

 . کردندیها مرا کنجکاو و نگران مندانستن نیخواهند کرد و هم رییغت

مقابلم رفتم. با همسفر شدن با   یهاپله ی و به سو دمیکش ی قیعم نفس

 باال، به سمت کتابخانه رفتم.  یبه طبقه دنیها و رسپله

لبانم    ی رو  یکردم. زبان  ی و مکث  ستادمیا  دم،یمقابل در کتابخانه رس  یوقت

 فشردم.  رهیو دستم را دور دستگ دمیکش

را چرخاندم   رهیادوارد، دستگ  دییبفرما  یصدا  دنیاز در زدن و شن   پس

که از   یاطراف کتابخانه و نور  یهاشدم. مشعل  یبزرگ  یابخانهو وارد کت

مپنجره ساطع  م  شد،یها  روشن  را  کتابخانه  دورتاکردندیداخل  دور  . 

بزرگ وسط    زیم   کی  ان،یم  نیسالن بزرگ گ رد، مملو از کتاب بود و در ا

طال  النس رنگ  داشت.  ز  یهاقفسه  یی قرار  ا  یخاص  ییبایکتاب،    ن یبه 

طرح  طیمح با  که  کتابخانه  مانند  گنبد  و سقف  بودند  و    ب یعج  یهاداده 

 . کردیسقف قفل م یرا رو  نندهی داده شده بود، چشم ب نتیز ییبایز

لبم    یرو   یبودند، لبخند  ستاده یا  زیو ادوارد که پشت م  یاشل  دنید  با

زد و در چشمانش درخشش    یمن لبخند  دنیبا د  زین  ی نشست. خود اشل

من قفل بود   یگشت. نگاهش رو   دایهو  دنمیبابت د  یاخاص و عاشقانه 

 . شدینم ریاز نگاه کردن به من س وقت چیخودش، او ه یو به گفته
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آن دو به راه افتادم.    یرفتم و به سو  نییمقابل در، پا  یدو سه پله   از

چرخ سمتم  به  کنجکاو  دهیادوارد  با  و  مرا   یایبود  نگاهش،  درون 

اینست ینگریم بابت  مطمئناً  م.  و  بود  کنجکاو شده  آمدنم    خواستیجا 

چ چه  ا  یزیبداند  شا  جانیمرا  رفتار  دیکشانده.  بابت  بود  که    یقرار 

 داشته باشم، متعجب شود. خواستمیم

هم   یانباشته رو یبه کاغذها ینگاه میپس از ن دم،ی نزد آنان رس یوقت

پال رو   یهاو کتاب و  انگشت  دمیچرخادوارد    یبه سو  ز،یم  یپخش  با   .

آن را    ی گرفتم و اندک  راهنم یام، از دو طرف پ شست و انگشت اشاره

 کنان گفتم:  میبلند کردم. خم شدم و تعظ

 سرورم!  -

 . ستادمیبلند شدم و صاف ا 

زده کرده بود. ابروانش را  محترم صدا و حرکتم، ادوارد را شگفت   لحن

لبش نشست و    ی رو  یلبخند  ،یزودگذر به اشل  یباال داد و پس از نگاه

 خطاب به من گفت:

 ! م ی! ما هممون با همستیبه احترام ن یازیکالرا، ن -

صم  یصدا و  صادق  لحن  شرافتمندش،  و  داشت،    یایم ی محترم  که 

 کردم و گفتم:  یا . تک خندهکردیام مزدهشگفت 

 بار امتحانش کنم.  هیخواستم  -

 نزد.  یکرد و حرف  یاتک خنده زین او



 
 

www.cafewriters.xyz Page 898 

اشل  چند کنار  و  رفتم  جلو  لبهستادم ی ا  یقدم  در  را  دستانم    ز یم  ی. 

  یهاچرخاندم. کتاب  یخیکهنه و تار  یهاکتاب  انیگذاشتم و نگاهم را م

درونشان نوشته شده بود،    یزیچه چ  دانستم یبودند. نم  یقطور و کلفت

 بود.  اد یصفحاتشان ز قدرن یکه ا

 دم. ش هودهیفکر ب نیا الیخیو ب  دمیکش  یقیعم نفس

درش وجود نداشت، توجه    یدیشک و ترد  چیو مطمئنم که ه  یجد  یصدا

 را جلب کرد.  شان یهر دو

 بهتون بگم.  یز یچ هی خوامیم -

  ی ن ی فشردم. سنگ  ز یم  یدهانم را قورت دادم و دستانم را دور لبه  آب

م  ینگاه اشل را حس  را  کردم یو ادوارد  نگاهم  و  بلند کردم  را  . سرم 

.  کردندینگاهم م  ،یپاسخ  افت یو منتظر در  یچرخاندم. با کنجکاو  انشانیم

 دانستن حرفم داشتند.  یبرا  یادی ز اقیاشت دمیدیم

 ادامه دادم:  یلحن مذکور با

بهشون فکر    ادیز  یلیخب... من خ  د،یکه بهم گفت  ییهادر مورد حرف  -

 گرفتم.  ی میکردم و در مورد خودم تصم

لبخند  دمی کش  یقیعم  نفس و صم  یو  نشاندم؛    یرو   ،یم یشجاعانه  لبم 

  ی و هر کار  ممیبه آن اعتماد داشتم و بابت تصم   دادیکه نشان م  یلبخند

 انجام دهند، مطمئن بودم.  خواستندیکه م
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  ستی بهتون کمک کنم. مهم ن  خوامیماجرا باهاتونم و م  نیا  یمن هم تو  -

به   گهیدبا هم  م ی تا بتون  کنم یم  تونیمن تا آخرش همراه  ه،یهدفتون چ

  ی لیخ  نیمرک  یکه تو   یو حکومت  میبرس  م، یهست  قشیکه ال  ی زیاون چ

 .میبد رییرو، تغ افتهیوقته به ناحق ادامه 

شدم.    رهیبه آنان خ  ، یواکنش  افت یدر انتظار در   یرا گفتم و با کنجکاو  نیا

  یهال*ب  یرو  یلبخند خوشحالکه    دمیچند لحظه منتظر ماندم و سپس، د

 دیگر رد و بدل کردند. یک  ان یم  یو ادوارد نشست و هر دو، نگاه   یاشل

  چیما سه نفر آغاز شد و قرار نبود تحت ه  یهمان لحظه به بعد، همکار  از

 رود!  نیاز ب یطیشرا

 *** 

جلز و ولز سوختن آتش،   یو صدا  سوختندیاطراف کتابخانه م  یهامشعل

در    کرد،یم  جادی که آتش در کتابخانه ا  یی . گرماکردیدر گوشم زمزمه م

  یبخش بود. نور نارنجو لذت  نیدلنش  یلیخ  رونیسرد ب  یبا هوا   اسیق

پ  کتابخانه  در  آتش،  درحال  دهیچیرنگ  من  و  به   یبود  را  نگاهم  که 

پال  پخش  یهاکتاب نقشه  زیم  یرو   یو  مرک  ی عیوس  یو  و   نیاز 

ادوارد گوش    یهااطرافش دوخته بودم، با دقت به حرف  یهان یسرزم

 . دادمیم

 که نیو با احتمال ا  دمیکشیرو م یروز نیوقته که انتظار چن  یلیمن خ -

و مهمات رو آماده نگه داشتم.    روهاین  شهیاز راه برسه، هم  یروز  نیچن 
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مدت   ستیرو الزم ن  نیحمله هستن؛ از ا  ی آماده  شهیسربازان من هم

 . میو اقدامات جنگ بکن   رویرو صرف آماده کردن ن یادیز

که در دو طرف او،   یمن و اشل انی حرف را زد و نگاهش را م نیا ادوارد 

م لبه  م، یبود  ستاده ی ا  زیپشت  را  دستانش  و  گذ  زیم   ی چرخاند.  اشت 

کرد و پس از تر کردن لبانش، با    زیشد. چشمانش را ر به جلو خم    یاندک

 گفت:  ی ایجد یصدا

حمله   ی حرکت و نقشه  یکه برنامه   نهیا  م، یبکن   دیکه با  یاالن تنها کار  -

 . مین یبچ

به حرف   یبودم و سع  ستادهیا  نهیبه س  دست  با دقت    شان یهاداشتم 

تجربه  حال  به  تا  دهم.  چ  یاگوش  انجام    ایحمله    ک ی  ینقشه   دنیدر 

 سخت بود.  ی اقدامات جنگ نداشتم؛ لذا درک کردن اوضاع کم

ما را جلب کرد و موجب شد سرمان را    یتوجه هر دو  ی اشل  یجد  یصدا

دوخته   زیم  یپهن شده رو  ی. نگاهش را به نقشهمیبه سمت او بچرخان

 . کردیم ییابروانش خودنما یز رواز تمرک ی حاک یبود و اخم

نزد  - راه  مرک  ک یتنها  به  د  نیشدن  الوانت   دهیو  جنگل    ون ینشدن، 

 هستش. 

در نقشه گذاشت و در    ون یجنگل الوانت   ی اش را روانگشت اشاره  یاشل

در ادوارد    ،یپاسخ  افت یانتظار  داد.  ادوارد سوق  به سمت  را  نگاهش 
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نقشه   ی رو ونیاش گذاشته و با اخم به جنگل الوانت چانه ریدستش را ز

 . ست ینگریم

 و ساکت بود.   زدینم یحرف

  شنهاد یداشت به پ  دیفکرش را مشغول کرده. شا یزی چه چ دانستمینم

اشت  د  دیبدهد. شا  دیبا  یبداند چه نظر  خواستیو م کرد یفکر م  یاشل

پ  عمدیشیاندیم  ی گرید  شنهاد یبه  نفس  ادوارد  باألخره  و    دیکش  یقی. 

ز از  را  اشلچانه   ر یدستش  به  و  برداشت  وضوح    یاش  به  کرد.  نگاه 

بب   ندشیو ناخوشا  ینگاه ناراض  توانستم یم   ی زاری. بنم یرا در نگاهش 

 مشخص بود.  زین شیدر لحن صدا یاشل شنهادیپ   نیادوارد از ا

باز هم از    میحمله استفاده کردم. اگه بخوا  ی راه برا  نیبار از ا  هیمن    -

بار    خوام یبود. من نم  م یخواه  ی ن یبشی قابل پ   ی لیخ  م،ی راه حرکت کن   نیا

 جنگل شکست بخورم. نیدوم هم تو ا

مشخص شد،    میبرا  شیآخر در صدا  یکه هنگام گفتن جمله   یایدیناام

خسته   دنیهدفش نرسموجب شد بفهمم چقدر از شکست خوردن و به  

داشت    یحکم مرگ و زندگ  شیجنگ آخر، برا  نیکه اشده است. مثل این

 بگذارد. گرچه حق داشت! هیاز جان ما خواست یو م

  ایو گو  دیچرخینقشه م   ی شد. نگاهش رو   رهیچند لحظه به نقشه خ  یاشل

که انگار ناگهان    ی . طورگشت یمناسب م  ی اداشت در ذهنش دنبال نقشه

در ذهنش زده شده باشد، به ادوارد نگاه کرد. چشمانش گرد    یاجرقه 

 شد. داریدر نگاهش پد یفیشدند و درخشش خف
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 . میشیم  میخب ما هم به دو گروه تقس -

 را باال داد.  شیابرو یتا  کی ادوارد

 ه؟یمنظورت چ -

از تمرکز    یحاک  ی نهاد. اخم  ون یجنگل الوانت  ی دوباره انگشتش را رو  یاشل

ز را  بود و صدا  نت یابروانش  م  اشیجد  یداده  توجهمان    شدیموجب 

 جلب شود. 

الوانت  د،ین ی بب   - جنگل  از  ما  گفته  م،یبر  ون یاگه  قابل    یطبق  ادوارد 

  میخوریهمه با هم شکست م م،یو اگه شکست بخور   م یشیم ینیبشیپ 

د چاره   گهیو  عقب   یاراه  باق  ینشین جز  دو    مونه؛ینم  یبرامون  اامااگه 

 ... . م یگروه بش

  انی را ب  یحرف اشل  یبود، ادامه  دهی را فهم  یاشل  ینقشه  ای که گو  ادوارد

 کرد.

ها شکست  از گروه  یکیدر صورت شکست، فقط    م،یاگه دو گروه بش   -

 !خورهیم

خوشش    یاشل  ی از فکر و نقشه  دادیاش نشان مزدهشگفت   یصدا  لحن

فقط   انیم نیخرسند است. فکر کنم در ا یانقشه نی آمده است و از چن 

. آن دو در  آوردیسر در نم  شانیهااز برنامه و حرف   یزیمن بودم که چ

!  خواندندیرا م  گریدکیذهن    ایو گو  کردندیخوب عمل م  یلیکنار هم خ

 بود؟ انشان ی م یتیمیصم  نیچن نیا یعن ی
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نهادم. نگاهم    ز یم  یدستانم را باز کردم و کف هر دو دستم را رو  قفل

 و ادوارد چرخاندم.  یاشل انیرا م

 ! دمینفهم  یزیاالن راه حرکت از کدوم ور خواهد بود؟ من چ  ی عن یپس    -

 نگاهش را به سمت من چرخاند. یاشل

م  - گروه  دو  خواه  میشیما  حرکت  راه  دوتا  اول    میو  گروه  داشت. 

فر فقط  بود.    ب ی هدفش  خواهد  دادنش  شکست  و  کالرکسون  دادن 

از محافظان،    یم یکه گروه اول کالرکسون رو به همراه ارتش عظ  یدرحال

ب از عاش  کشونهیم   نیمرک  رونیبه  رو  مار  م  اشانهیو  گروه    کنه،یدور 

 ! کنهیو به سمت قصر حرکت م شهیم نیدوم وارد مرک

  یرو   ی ازده  جانی زده و هکه در ذهنم زده شد، لبخند شگفت   یاجرقه  با

 لبم نشست و گفتم:

 حرکت خواهد کرد؟  ون یو بذار حدس بزنم، گروه دوم از جنگل الوانت -

 تکان داد.  یکنج لبش نشاند و سر یلبخند کوچک یاشل

 . قاًیدق -

 ادوارد چرخاند و گفت:  ینگاهش را به سو سپس

شدنه.   نیبدون اطالع کالرکسون وارد مرکو    انهیهدف گروه دوم مخف  -

ما رو پوشش بده،    تونهیبلند اون جنگل م  یهاکه فقط درخت   یی جااز اون

ا از  دوم  گروه  م   نیپس  حرکت  نکنهیراه  قرار  حمله  ست ی.    ی مورد 
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چون کالرکسون اصالً ورود گروه دوم    ره،یمحافظان قرار بگ  ایکالرکسون  

 با گروه اول خواهد بود.  دنینگ. اون سرش گرم جدیفهم واهدرو نخ

نقشه   یمختلف رو  ی هاو راه  ستاده ی ا  نهیکه دست به س  ی درحال  ادوارد

 :دیپرس  کرد،یم یرا با نگاهش بررس

 شه؟ یو گروه اول از کجا وارد م -

 باال انداخت. یاشانه یاشل

جنوب    ی فرق  - مرک  ا ینداره. شمال،  ب  ن،یشرق  و    ابانیهمشون دشت 

از هر   نیهستن! هدف گروه اول جلب توجه کالرکسون هستش، بنابرا

راحت به  بره،  که  هم  راه  خبرچ  تونهیم  یسه  کنه.  توجه    ی هانیجلب 

اگه نشن هم، خودمون    یکالرکسون متوجه گروه اول خواهند شد، حت

 . می کن  ب توجهشون رو جل میتونیم

 : دیمن و ادوارد چرخاند و پرس انی نگاهش را م یاشل

 ه؟ینظرتون چ -

 ی به اشل  یگذاشت و لبخندزنان نگاه  زیم  یلبه  یدستانش را رو  ادوارد

لبخند کوچک رو و  نگاهش  برق  با نقشه  یانداخت.    ی لبش، موافقتش 

 گفت: یرو به اشل زیآم نیتحس ی و او با لحن  دادیرا نشان م یاشل

 !هیاالعادهفوق ینقشه -

 هش از او تشکر کرد. خطاب به ادوارد زد و با نگا یلبخند یاشل
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 شن؟ یم ا یاالن گروه اول و دوم ک -

سرش را به سمت من چرخاند. نگاه    یسؤال من، اشل  نیپاسخ به ا  در

 را در چشمانم دوخت و پاسخ سؤالم را داد:  اشیجد

ها  سال  ن یمن و ادوارد در طول ا  یگروه اول منم! کالرکسون از همکار   -

تودونهینم  یزیچ اگه  بب   ی.  رو  فقط من  ن   نه،ی حمله  نبود    ست یقرار  از 

  ی ادوارد مشکوک بشه. کالرکسون قراره فکر کنه حمله فقط تحت رهبر 

و   کالرکسون  کردن  سرگرم  مسئول  من  گرفته.  صورت  من  توسط  و 

 بود.  مشکست دادنش خواه

 ادامه داد:  یشتریب ت یادوارد چرخاند و با جد یسرش را به سو یاشل

تخت    - و  تاج  به  بنابرا  دنیرسمهم  و    نیادوارده.  ادوارد  دوم  گروه 

 ن یوارد مرک  انهیمخف  یکن یم  یمحافظانش خواهند بود. ادوارد... تو سع

بر   یبش م  یو  برات  رو  کالرکسون  من  قصر.  ا  ارم یبه  بعد   کهنیو 

 ... . میریکالرکسون رو تو چنگمون بگ

  . چشمانشدیکوب  زیبه جلو خم شد و مشتش را آرام به م  یاندک  یاشل

از    ،یروزیپ   یبرا  ی دواریام  یتر شد. با صداکرد و اخمش پررنگ  زیرا ر

 :دیاش غربه هم قفل شده ی هادندان انیم

 !شهیتموم م  یباز نیا -

به فکر فرو رفتم    ،یبر قرار شد. با حرف اشل  انمان یلحظه سکوت م   چند

.  دمیشیاندیماجرا م  نیا  انی. داشتم به پاطورنیهم  زیادوارد ن  ایو گو
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 ن یا  دانستمینگران و مضطرب بودم. نم  زیهمه چ  افتنی   انی در مورد پا

.  کردمیاجتناب م  دنشیتمام خواهد شد و از فهم  یبه نفع چه کس  یباز

در  م یخواه  یبد  انیپا  کردمیم  ساساح به هر  را  و من خود   ی داشت 

 بد ببندم. انیپا نیتا چشم بر ا زدمیم

 . دمیکش میهال*ب ی رو یزبان

نگران   ها،نیا  یبه همه   دنیشیجنگ؛ اند  جیو نتا  دنی حمله، جنگ  شروع

زده وحشت  م و  نمکردندیام  درست  دانستمی.  و  مناسب  واکنش    ی چه 

الزم بود شجاع   دانستمیبکنم، فقط م یاز خود نشان دهم و چه کار دیبا

و    ی به نگران  کردمیشجاع باشم و تالش م  دیبا  دانستم ی. ممی بمان  ی و قو

بتوانم لبخند بزنم   ،یباز نیا انیبودم در پا دواریغلبه کنم. ام ابماضطر

استرس زا را مرور    یروزها   نیخوب و خوش اسا، ا  زیکه همه چ   ی و درحال

ام ! خواستهمیمهلکه خدا را سپاس بگو  نیاز ا  افتنیکرده و بابت نجات  

 .میماجرا را پشت سر بگذار نیو سالمت ا روزی بود که پ نیفقط ا

 بود؟!  یاد یز یخواسته 

  یاشل  ی موضوع برداشتم و نگاهم را به سو  نیاز فکر کردن به ا  دست 

 کنجکاوم توجهش را جلب کرد. یچرخاندم. صدا

 کار کنم؟  یچ دیمن با ؟یپس من چ ،یاشل -

 تمام پاسخم را داد:  ت یبا قاطع ع،یسر یلینگاهم کرد و خ یاشل

 . یمونیقلعه م یجا تو تو این -
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صدا  ت یجد دستور   شیدرون  لحن  چند   یایو  شد  موجب  داشت،  که 

نگه داشتن من مصمم    جانیشوم. از ا  ره یبه او خ  یحرف   چیه  یلحظه، ب

  ن ی مداخله در ا  ی به من اجازه   یطیشرا  چیتحت ه  خواست ینم  ای بود و گو

که   خواندم یبه نگاهش مانده بودم. از نگاهش م  رهی ماجرا را بدهد. خ

حرفش بگذارم؛ اما من قصد داشتم کمکشان    یرو  رفح  دینبا  گفت یم

ماجرا داشته باشم. اگر قرار بود در تمام طول جنگ،    نی در ا  یکنم و نقش 

دست بگذارم، پس فرق بودن و نبودنم    یو دست رو  نمیدر قلعه بنش

مفبکنم    یکار  خواستمیم  شد؟ی چه م ا  دیو  نه   چ یه  کهن یواقع شوم، 

 . منداشتم باش شانیبرا یادهیفا

و    یجا بمانم و تا زمان اتمام جنگ، از شدت نگراناین  توانستمینم  من

باشم که   نیمدام به فکر ا  توانستمیجان کنم. نم  مهیاضطراب خود را ن

 هستند!  یو ادوارد چگونه است و در چه حال یحال اشل

 جا بمونم. این تونمی. نمامی همراهتون ب خوامی! من میاشل -

 گوشم شد. ینغمه یاشل یکالفه و جد یصدا

 . یای بذارم باهامون ب تونمیکالرا نم -

با    گذاشت یدر قلعه ماندن من داشت. چرا نم  یچه اصرار  دم یفهمینم

 آنان بروم؟ 

 چرا؟ -

 چون خطرناکه. -
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تازه متوجه اوضاع    م،دیکرد، شن   انیب   یحرفش را که با نگران  نیا  ی وقت

واقعاً خطرناک بود و    ؛ی با آنان بروم! آر  خواست یچرا نم  دمیشدم و فهم

  خواستی. نمفتدیب  م یبرا  یاتفاق  دیترسی. نگرانم بود و مدیترسیاو م

  ونتواند مراقبم باشد    دیترسیم  رایجنگ بروم، ز  دانیهمراهشان به م

 !نیمن در خطر باشم؛ هم  خواست یفراهم کند. او فقط نم   م یرا برا  ت یامن 

ا  کهنیا  با نم   اشینگران  نیقدردان  اما  حرفش    توانستمیبودم،  با 

که   ی بمانم و زمان  جانیاو ا  یمطابق خواسته   توانستمیموافقت کنم. نم

کامل    ت یمن در امن   ندازند،یرا به خطر ب  شانیاو و ادوارد قرار بود زندگ

  خاطرکه صرفاً به    آمدیبه حساب م  یانصاف یجور ب  کی  م یبرا  به سر ببرم!

که هزاران نفر به خاطر گناهان    یبمانم؛ آن هم زمان  جانیا  یاشل  ینگران

  ی و حت  ندازندیرا به خطر ب   شانیجان بجنگند، زندگ  یپدرم قرار بود تا پا 

 !رندیحالت بم نیدر بدتر

و    رفتم یحتماً م  دیبا  گرفت، یپدر من شکل م  هیبود که بر عل  یجنگ  نیا

 کمک کنم.  کردمیم یسع

  تی در امن   یخوایو م  ی که نگرانم  کنمیخطرناکه. درک م  دونم یم   ،یاشل  -

ممنونم؛ اما تو هم درک کن که من ذاتاً با   ت ینگران  ن یباشم، به خاطر ا

 گرفتم به  میخطر کردم. من تصم  جا،نیو اومدن به ا  نیترک کردن مرک

 دن یهستم. اگه بخوام در هنگام جنگ  ممیتصم  نیا  یشما کمک کنم و پا 

 . ادی از دستم بر نم یکمک چیقلعه بمونم که ه  یتو ماش
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  اش یفقط به نگران  گذشت یکه هر چه م  یچند لحظه با نگاه نگران  یاشل

  کرد، یفکر م  میهاداشت به حرف  ا ینگاهم کرد. گو  رهیخ  شد،یافزوده م 

بدهد و چه   یبا خود فرو رفته بود که چه پاسخ  یهم در کلنجار  دیشا  ای

 ! رد یبگ یمیتصم

اضطراب  ینگران م  ی و  را  قلبم  داشت،  نگاهش  درون  نم لرزاندیکه    ی . 

ا نم  گونهنیخواستم  شود.  حال  خواستمینگرانم  موضوعات    ی در  که 

ع  یترمهم در  بدهد.  من  به  را  حواسش  او  داشتند،  حال،   نیوجود 

در قلعه بمانم!    جانیاو، ا  یصرفاً جهت برطرف کردن نگران  خواستمینم

خطرات را    نیا  ی . من تماممیرو داشت  شی پ   یخطرات  همهم نبود چ  میبرا

از خودم    توانستمیرو شوم. مبا آنان روبه  توانستم یبودم و م   رفتهیپذ

 محافظت کنم. 

 توجهم را جلب کرد.  یاشل  یکالفه یصدا

م  - درک  م  کنمیکالرا  کن   یخوایکه  ه  ،یکمک  تو  جنگ  چی اما   ی تجربه 

با ما به    ی تونی. نمیست یبلد ن  یراندازیت  ،یستی بلد ن  یزن  ر ی. شمشیندار

و اومدنت فقط باعث دردسر    یانجام بد  یکار  ی تونیجا نماون ،یجنگ بیا

و من... مطمئن    یندازیخودت رو به خطر م  ،یایو خطر خواهد بود. اگه ب

 نه.  ایبتونم ازت محافظت کنم  ستمین

را در دلم    ی ب یآخر داشت، غم عج   یکه هنگام زدن جمله  یو ترس  یناراحت

  شیبرا  یلیموضوع خ  نیبفهمم ا  توانستمیم  شیکرد. از لحن صدا  جادیا

م بود.  نحو  خواست یمهم  هر  کند.    ی به  محافظت  من  از  شده  که 
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  شیبرا  قدرن یا   دمیدیکه م  نیکند. از ا  دمیتهد  یخطر  ی حت  خواست ینم

به   بودم،  وضع  آمدم؛یم  وجدمهم  خ  تیاما  ما  و    یلیاکنون  بود  مهم 

 دهم.  یز یچ نیحواسم را به چن  توانستمینم

 از قبل ادامه دادم:  ترمصمم

 از خودم محافظت کنم، بهم اعتماد کن. تونمیمن م ،یاشل -

  ردم، کیمشت م زیم  یکه دستانم را رو   ی انداختم و درحال  نییرا پا  سرم

 ادامه دادم:  ،یدتریتر و ناامآرام ی با صدا

 ... . ستمیبلد ن دنیجنگ یو حت یانداز  ریو ت یزن ریدرسته که شمش -

را   میکه صدا  ی درحال  ،یترو مصمم  تریرا باال گرفتم و با حالت قو  سرم

 گفتم:  بردم،یباال م زین

بذار    ی. اشلادیاز دستم برنم   یکار  چ یکه ه  ستین  ی معن   نیبه ا  ن یا  یول   -

 . امیباهاتون ب

موضوع چقدر   ن یبفهمد ا  توانست ی نم  م،یاز لحن صدا  ایبودم که آ  متعجب 

نم  میبرا بود؟  همراه  توانست یمهم  دلم  چقدر  را    یبفهمد  آنان 

نم  خواست؟یم بودنم  مصمم  و  اراده  همه   ای  شد؟یمتوجه  شان متوجه 

 گرفت؟یم دهیو ناد شدیم

که دستش    یانداخت و درحال  نیی. سرش را پا دیکش یقیم نفس ع  یاشل

 کرد و گفت:  یاخم چرخاند،یم شیموها انیرا م

 ؟ ی بکن  ی تونیکار م یآخه کلر، تو چ -
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از    یکه چه کار  یبه فکر وا داشت. به راست  زیسؤال خودم را ن  نیا  و

برم جنگ  چیه  آمد؟یدستم  آنان    یایمهارت  همراه  اگر  و  نداشتم 

  شان یو دست و پا  شدمیفقط دردسر م  یاشل  یطبق گفته   دیشا  رفتم،یم

 به آنان بکنم آخر؟ توانستمیم ی. من چه کمکگرفتمیرا م

 من... .  -

. در دیرسیحرفم را ادامه دهم، به ذهنم نم  کهنیا  یبرا  یاجمله   چیه

ا که    نیکلنجار  دهم،  را  پاسخش  چگونه  که  ادوارد    یجد  یصدا بودم 

موجب شد نگاهم به سمت او بچرخد. ادوارد که تا کنون ساکت بود و  

چشم دوخت و با لحن   یبود، اکنون به اشل  یمن و اشل  یمکالمه  یشنونده

 گفت:  ی اقانع کننده و  یجد یصدا

 کنه.  یبان یپشت تونهیم -

  ی زیمتعجبش معلوم بود چ  یرا باال داد. از صدا  شیابرو   یتا  کی  یاشل

 بودم.  دهی نفهم زی. من ندهیاز حرف ادوارد نفهم

 ! ؟یبان یپشت  -

اش پشت  با پرنده  تونهی داره، مگه نه؟ م  کریغول پ   یپرنده   هیکالرا    -

ب غرب  راه  از  من،  منتهادیسر  با  دهید  کهنیا  یبرا   ی.   یحساب  دینشه، 

کالرا    م،یخارج شد  ونیما از جنگل الوانت  یپشت سر ما باشه، مثالً وقت

 تازه به جنگل برسه.

 کار کنه؟ ی چ ادی و ب -
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چرخاند.   یبه من انداخت و دوباره سرش را سمت اشل  ی نگاه  م ین  ادوارد 

بود،    ده یپرس  زی طعنه آم  ی و لحن   یکه با کنجکاو   یدر پاسخ به سؤال اشل

 گفت:

مرک  - عنوان    نیمردم  به  هنوز  رو  کالرا  محافظان قصر،  پرنسس    هیو 

کس  چیه ،یجا و شروع کنم به امر و نهبرم اون هویقبول دارن. اگه من 

ورود به قصر رو برام    یحت  دیموضوع شا  نینخواهد کرد. ا  یرویازم پ 

اون کنه.  نمسخت  نوه  دوننیها  اون    نی والس  یگوریگر  یمن  هستم. 

  تونهیخودش م  نی. اشناسنیپرنسسشون م  مردم، کالرا رو به عنوان 

کنه،   ی بانی من رو پشت  تونهی. کالرا نه تنها مادیبه حساب ب  یکمک بزرگ

 یترعیوس  دینظارت داشته باشه و د  زیبه همه چ  تونهیبلکه از آسمون م

. در  نهیدشمن رو زودتر از ما بب   ایخطر    تونهینسبت به ما داشته باشه. م

بگم نگران نباش. من ازش محافظت    دیبا  ، یضمن، اگه نگرانش هم هست

ب  کنمیم راه غرب  از  ما  با  قراره  ذاتاً چون  بهش هست.    اد، ی و حواسم 

 احتماالً دور از خطر و جنگ خواهد بود. 

 ؟ یچ ارهی جنگ درب دونیسر از م دفعههیاگه  -

ب  یاشل  ینگران لحظه داشت  دا  ای . گوشدیم  شتر یهر  تمامقصد    ی شت 

.  ردیبگ  یایقطع  میکند و سپس تصم  یجوانب رفتن من با آنان را بررس

  ی حاصل کند و در صورت  نانیاطم  یخطر  چ یقصد داشت از نبودن ه  ایگو

 رفتن بدهد.   یبر قرار بود، به من اجازه تمیکه امن 
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لحن   ادوارد ب   یبا  و  و    کی  د،یتردیمطمئن  به عنوان ختم کالم زد  جمله 

نتواند مخالفت   یاشل  گریکرد که د  انیچنان حرفش را قاطع و کوبنده ب

 کند.

بره اونجا.    تونهینم  یمحافظ  چی. هیآسمون خواهد بود، اشل  یاون تو  -

 ! باهاش مثل بچه برخورد نکن.ست یدر ضمن، اون که بچه ن

زد. از    ز یبه م  یم انداخت. مشت آرا  ن ییو سرش را پا  دیکش  ی آه  یاشل

ناراض  شیلحن صدا پ  یبه  نگران  بردمیم  یبودنش  را در    یو همچنان 

ا  نیاما هم  د؛یکشیم  دکی  شیصدا همراه    توانستمی م  کهن یکه مجوز 

در    یدرخشش  ی بودن اشل  یناراض  الیخی ادوارد بروم، داده شد، من ب

 گشت.  دارینگاهم پد

 . ادیبا ما ب تونهیخب، کالرا هم م اریبس -

.  افتی  ان یپا  نیما به مرک  ی حمله  یشد که نقشه  طورنیزدم و ا  یلبخند

 نقشه مانده بود!  نی ا یحال فقط اجرا

 *** 

 امنهیو نفس حبس شده در س  دمی را جهت گرم شدن، به هم مال  دستانم

  دن یکننده شروع به رقص  ره یخ  یدادم. بخار بازدمم، با ظرافت   رون یرا ب

  یهوا  نیکه در ا  یراف چرخاندم و به محافظاندر هوا کرد. نگاهم را در اط

حرکت بودند، نگاه   ی لوازم و انجام مقدمات برا یسرد، مشغول جمع آور

  یبه سو  ییها را از سوو چادر و مشعل  کردندی. آب و غذا فراهم مردمک
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که فکر   یو مرد  بستندیها م. بارها را به اسب کردندی م  یجمع آور  گرید

و در    کرد یم  یامر و نه  گرانیداشت، مدام به دکنم عنوان فرمانده را  

  وضاع. ا زدیم  ییها جنگ آماده و شجاع باشند، حرف   یبرا  دیبا  کهنیمورد ا

قلعه   اط ی. در حرفتیم  گرید  یبه سو  یی و مدام از سو  کردیم  یرا بررس

به پا شده بود و همه در تکاپو بودند. گرچه حق داشتند! امروز    ی طوفان

. قرار بود  می را ترک کن   رهیدم قرار بود جز  ده یروز بود و فردا سپ  نیآخر

روز بود و    نی. امروز آخرمیچند روزه شو  یوارد سفر  ن،یبه مقصد مرک

 !شدیاز فردا جنگ آغاز م 

م  دیبا  امروز تما  م یتوانستیتا  و  کرده  آماده   یم استراحت  را  مقدمات 

 نبود.   ی راه برگشت گری. از فردا، دمیکردیم

حت  یتصور  چیه و  نداشتم  فردا  و   توانستمینم  یاز  بزنم  حدس 

اما    کرد،یموضوع مضطربم م  نیکنم. ا  ین ی بشیپس پ   نیرا ز  مانیندهیآ

 اضطراب ببندم.  نیچشم بر ا کردمیم یسع

. واقعاً سرد  دمیچ یدور خودم پ   شتریو شنلم را ب  دهیلبانم کش  یرو  یزبان

قلعه با    رونیدر ب  یسرد، چرا به قدم زن  یهوا  نیدر ا دانستم یبود و نم

افکار شده، شروع کردم به صحبت کردن    نیا  الیخیادوارد پرداختم! ب 

داده بودند.    لیکه در ذهنم عالمت سؤال تشک   یموضوعات  یبا او درباره

او را بشناسم.    شتری با ادوارد حرف بزنم و ب  زیند چراجع به چ  خواستمیم

والس  شتر یب  خواستمیم ادوارد  کس  نی با  شوم!  اصالً    ی آشنا  که 

 . شناختمشینم
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 کنجکاوم موجب شد ادوارد سرش را بچرخاند و نگاهم کند.  یصدا

 م؟ یشیو خانواده حساب م   لیفام ییجورا هیاالن، ما  ی عن یپس  -

 کرد.  ی میمحترم و صم ی ا تک خنده ادوارد

! درواقع اگه گهید  یپدر من هست ی آره. کالرا، تو دخترعمو  ییجورا  هی  -

 نینه، کالرا والس  لریتو کالرا م  کرد،یمادرش رو استفاده نم  یلیپدرت فام

 .یشدیم

  ی به او انداختم. من دخترعمو  ی را باال دادم و نگاه کنجکاو  م یابرو  یتا  کی

 آخر چطور ممکن بود؟  ی. ولمیداشت   یلینسبت فام پدرش بودم و ما 

ب  - تو  بزرگتر  ست یادوارد،  من  از  میسال  چطور  پسر    شهی .  تو  که 

 ؟ یمن باش یپسرعمو

من،    دان یجاو  - بزرگ  پدر  نکن!  رو فراموش    یگوریگر  ی عن یبودنمون 

با کالرکسون اختالف سن ا  یهفتاد سال  هفتاد سال اختالف    نیداشت. 

که پدرت  تر از اینقبل  یلیخود من خ  یموجب شد پدر من و حت  یسن 

 . میایب ا یبه دن ،یا یب ی ایتو به دن ایازدواج کنه 

مورد را در    نیا ؛ یدوختم. آر  میهااز او گرفتم و نگاهم را به قدم  چشم

 نظر نگرفته بودم.

 ؟یترسیدر مورد فردا... م -

با اندکرا باال دادم    میابروها ا  یو  هم    نیتعجب به او نگاه کردم. آخر 

بحث داشت    ی! مشخص بود فقط جهت ادامهد؟یپرسیسؤال بود که م
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م  نیا کوچکدیپرسیرا  لبخند  رو  ی .  از  نگران  ی که  و  نشأت    یاضطراب 

کاش    یا  کردمیلبم نشست. در آن لحظه، چقدر آرزو م  یرو  گرفت؛یم

 بود، نه اضطراب! یخوشحال  یرولبخند از  نیا

 ؟ یترسیتو نم  -

از    زیاو ن  ی کرد. تک خنده  یالحن و طرز نگاهم که شد، تک خنده  متوجه

 . گرفت یسرچشمه م یترس و نگران یرو

 . ترسمیچرا، م -

به سخن    انمانیانداختم. چند لحظه سکوت م  نییو سرم را پا  دمیکش  یآه

. با  میش سپردبه سخنانش گو   ت ی گفتن پرداخت و من و ادوارد با رضا

 . ستادیاز من ا ت یبه تبع زی. ادوارد نستادم یبه در قلعه، ا دنیرس

 بزنم.  یسر به اشل هیمن  -

 باشه. -

 از نزد او رفتم.  ،یتکان داد و من با لبخند کوچک یبا حرفش سر همراه

تر بود!  گرم  یلی داخل خ  طی. محدمی کش  یاقلعه که شدم، آه آسوده  وارد

و تار و پود    کردیبدنم نفوذ م   ی هااختهیکه به تک تک    ی ن ی دلنش  یگرما

لبم    یرو  یبخش بود و لبخندلذت   یلیخ  کرد،یوجودم را در خود حل م

گرما، دستانم را به   نیبخش بودن اکه از شدت لذت   ی. درحالنشاندیم

جا  آن  یاشل  دانستمیم  رایگرفتم، ز  شیراه اتاق را در پ   دم،یمالیمهم  

 است.
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به من سالم    شدند،یکه از کنارم رد م  یرا تندتر کردم. محافظان  میهاقدم

قلعه مشعل    یجا  ی  . در جادادمیپاسخشان را م  یو من با لبخند  دادندیم

در راهروها پهن شده بود. موقع گذر از سالن    یو فرش قرمز  سوخت یم

پرچم مرک  یطبقه به  انتها   ن یاول، چشمم  لحظه   ی در  سالن خورد. چند 

شدم. آن پرچم، آن سطلنت    رهیبه پرچم خ  یبا لبخند مفتخر  و  ستادمیا

 مانند ادوارد را داشت.  یپادشاه واقع  کی  اقت یو حکومت، ل

 به سمت اتاق به راه افتادم.  دوباره

که ذهنم را ا شغال کرده   یبه مقابل در اتاق، دست از افکار  دنیرس  با

دستگ چرخاندن  با  و  برداشتم  نگاه    یرهیبودند،  شدم.  اتاق  وارد  در، 

نشسته و مشغول نوشتن   زیپشت م  یدر اطراف چرخاندم. اشل  ییگذرا

 بود.  یزیچ

  یدر، سرش را از کاغذ بلند کرد و به سمت من چرخاند. وقت  یصدا  با

د چارچوب در  پر درون   ی لبخند  د،یمرا در  و  رو  زد  را  کاغذ    ی دستش 

 داد.  هیتک یصندل  ی گذاشت. به پشت

 کالرا.  -

کرد. معلوم    ترقیمن، لبخندم را عم  دنیخرسند و سر حالش از د  یصدا

 من خوشحال شده. دنیبود از د
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و دستانم    ستادمیا  زیرفتم. کنار م  شیگام به جلو برداشتم و به سو  کی

انداختم و سپس با    به کاغذ مقابلش  ینگاه  م یگذاشتم. ن   زیم  ی را لبه

 : دمیپرس  یکنجکاو

 ؟ یکنیکار م یچ -

  د یکش  ی گذاشت. آه  زیم  یبه جلو خم شد و آرنج دستانش را رو  یاشل

 گفت:  گرفت،یکه کاغذ مقابلش را در دست م یو درحال

 . سم ینوینامه م -

 گفتم:  ی را باال دادم و با لحن شوخ طبع و حسود میابرو کی

 کدوم معشوقت؟  یبرا -

و   یاشل چرخاند  سمتم  به  را  سرش  ناگهان  شدند،  گرد  چشمانش  که 

بود. درحال گرفته  به خود  بهت  رنگ  نگاهش  کرد.  نگاهم  که    یمتعجب 

نگاهش   یزیو با اخم ر  یجد  رم،ی ام را بگخنده  یکرده بودم جلو  یسع

 . کردمیم

کرد و نگاهش را از    یاافتاد، تک خنده  یاشل  یظه بعد که دوهزارلح  چند

 انگشتانش را دور پر حصار کرد و گفت:  د،یخندیکه م  ی من گرفت. درحال

نامه    هی  شی. چند لحظه پ سمینویمارک دارم م  یمعشوقه که نه، اما برا  -

 .دیاز مارک رس

تم گرفت.  به سم  یاحرف، دست برد و پاکت نامه  نیپس از گفتن ا  یاشل

  ی که همان حاک  یو اخم کوچک  ی پاکت نامه را از دستش گرفتم و با کنجکاو
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مارک را خواندم.    یبود، مشغول باز کردن نامه شدم. نامه  ام یاز کنجکاو

  در ماور درما خبر داده بود و گفته بود هنوز    یدهکده  ت یاز وضع  یاندک

دهکده روبه راه شده است.    ت ی. گفته بود وضعبردیآن دهکده به سر م 

دلتنگ م  ی ابراز  بود دلش  گفته  و  بود  اشل  جانیا  خواست یکرده    ی نزد 

الزم    یکمک  ایبود و گفته بود آ  دهیرا پرس  ت یوضع  یباشد. در آخر، از اشل

 نه.  ایبرگردد  رهیجز نیاست به ا ازین ا یبود آ ده ینه. پرس ایدارد 

آه  پس  نامه،  ک  دم یکش  یاز خواندن  و  پاکت  روو  را  نهادم.    زیم  ی اغذ 

  د یو کاغذ سف  نوشت یسخت مشغول نوشتن شده بود. تند تند م  یاشل

 . دادیم نت یز ،یو کلمات اهیرا با جوهر س یو خال

 ؟ یگیبهش م یدر جواب چ -

رنگ کرد و در همان هنگام، بدون    اه ینوک پر را آغشته به جوهر س  یاشل

 نگاه به من پاسخم را داد: 

که واسم نامه فرستاده تشکر کردم و گفتم منم براش دلم تنگ  از این  -

ام و  دوباره هم  هی  دوارم یشده  بب   گهید روز  و  مین ی رو  تو  برگشتن  از   .

حال، بهش    نیادوارد براش نوشتم. در ع  ی واقع  ت یمطلع شدنت از هو 

است و فردا به قصد حمله به   رهیجز  یروزمون تو  ن یگفتم امروز آخر

 . میافتیم راهبه  ن،یمرک

از تداع  دمیکش  یآه   ن یامروز آخر  کهنیا  یو دستانم را مشت کردم. 

راه وارد  فردا  از  و  بود  انتها  میشدیم  یروز  بود،    شیکه  نامشخص 

ترس  یارعشه من  و  کرد  قلبم رجوع  به  افتاد. اضطراب  تنم  از   دمیبه 
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پ اتفاقا ترس  مانی رو  شیت  بودند!  ما  منتظر  به    دمیکه  کردن  فکر  از 

جوره امکان نداشت    چ یه  دانستمیمبهم که م  ینامعلوم و جنگ  یاندهیآ

  ی خوب  وقت چیبرود! باألخره جنگ بود! جنگ ه  شیدر آن خوب پ   زیهمه چ

 ! یروز یموقع پ  ینداشت، حت

کش  یرو   یزبان اشل  دمیلبانم  به  ام  ی و  کردم.  لحن    دوارینگاه  بودم 

 سرپوش بگذارد. میدرون صدا یو نگران  دیکنجکاوم، بر ترد

 اد؟ یجنگ به کمکمون ب یبرا تونهیبه نظرت م -

  یکه نگران نباشه و سع  سمینویرو براش م  نی. دارم همتونهینه نم  -

اگه    یجا دوره. حتاز این  یلینکنه خودش رو برسونه. دهکده ماور درما خ

 . ادیبه موقع ب  تونهیاد هم نم بخو

 . یگیراست م -

  کردم یبودم و احساس م  ریانداختم. دلگ  نییرا گفتم و سرم را پا  نیا

م  یاهیس  یابرها احساس  هستند.  چرخش  درحال  قلبم    کردم یدور 

آماده ر  دنیبار  ی آسمان قلبم هر آن  نم  ختنیو اشک    دانستم یاست. 

  ی ایاز نگران  دیشا  گرفت؛ یاز کجا نشأت م  یریاحساس خفگان و دلگ  نیا

ذهنم    یجنگ و اتفاقات پس از فردا، دغدغه  نی. اشتمفردا دا  یکه برا

با افکارم سر جنگ گرفته بودند، که آشوب   ان یپا  یشده بودند و چنان 

م   ریبود! دلگ  افتهی   لیدر ذهنم تشک  ریناپذ فقط من   دانستم یبودم و 

 میقلعه، داشت  نیمان در اهمه  دانستمیحس را داشتم. م  نیا  نبودم که

بالعکس.   یو برخ  می دادیبروز نم  یاما برخ م؛یکردیحس را تجربه م نیا
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بود به فکر فردا  برخ  میهمه  م  یو  ه  میکردیآرزو  تمام    وقت چیامروز 

م  آرزو  بتوان   کردیمینشود.  ابد  تا  و  ا  میزمان متوقف شود  روز    نیدر 

تمام وجودمان را    ،ینگران  م؛یفردا هراس داشت  دنی. از رس میکن   یزندگ

 نیانکار ا  یبرا  یو دست به هر راه  میدیترسیگرفته بود. م  سلطه   ریز

 . میزدیترس م

ن  یبرخ ادوارد  بود  شیب  ز،یمانند  فردا  منتظر  چه  هر  عل  میاز    رغم یو 

باز حاضر    م،یکردیکه در قلب حمل م  ی و اضطراب  ی، نگرانترس، وحشت 

خ  مینبود  ینینشبه عقب  انتظار فردا،  بود  ره یو چشم  مانده  راه  .  میبه 

 امروز تمام شود.   ترع یهر چه سر  می خواستیو م  میشمردیگذر زمان را م

نمدمیکش  یآه من  کدام    دانستم ی.  ا  ک یجزو  بودم.    نی از  دسته 

مشغول    ی اشل  دانستمینم همچنان  که  او  به  داشت.  را  حالت  کدام 

نگاه کردم. شا بود،  جا  یجزو دسته  یاشل  دینوشتن  بود و من    یی دوم 

 افتاده بودم.   ریدو دسته گ انیم

خ  یاشل  یکه حت  یو طور  دمیکش  یآه ز  یلیهم نشنود،    ی لب   ریآرام و 

 زمزمه کردم:

 روز... .  نیآخر -

 

 *** 
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  ن یزم  یترک کرده و سفر خود را به سوبرف آرام آرام ابر را    یهادانه

م بادهاکردندیآغاز  صدا  دی وزیم  یسرد  ی.  با   یو  محکمش  برخورد 

شده بود که در آن دور هم نشسته    یانداز سالن کوچک  ن یها، طن پنجره

 . میبود

  ی. همگدادندیو صدا م   خوردندیبه خاطر برخورد باد، تکان م   هاپنجره

  ی برف و سرما  ای . گومیباد گوش سپرده بود  یغرق در سکوت به صدا

ا  رونیب از  بود!  کرده  نفوذ  قلعه  داخل  بود  نیبه  شده  مجبور    میرو 

بافتن  میضخ  یهاشنل بپ  ی ایو  خود  دور  مشعلمیچیرا  اطراف  .  در  ها 

بردن سرما نکرده و فقط    نیدر از ب  ی کمک  ز یآنان ن  یحت   ما ا  سوختند؛یم

 . بردندیم  نیز برا ا یکیتار

  اش یدنیتوجهمان را جلب کرد. جام نوش  د،یکه ادوارد کش  یقیعم  نفس

که   یاز آن را بنوشد و درحال  یاکرد تا جرعه  کیلبانش نزد  یرا به سو

 گفت:  یدواریشده بود، با لحن ام رهیخ نیزم یرو ی نامعلوم یبه نقطه 

 جنگمون باشه.  نیشب  آخر نیآخر گهیامشب د دوارمیام -

ا  دهیشب بود و فردا سپ  نیآخر  امشب  را ترک کرده و    رهیجز  نیدم، 

سفرمیشدیم  نیمرک  یراه وقت،  اول  فردا  م  ی.  آغاز  که    میکردیرا 

مهم  انشیپا  می دانستینم همه  از  بود.  خواهد  هچگونه    کس چیتر، 

پا  دانست ینم  یزنده خواهد ماند و چه کس  یسفر، چه کس  نیا  انیدر 

نم مرد!  نم   ایشد    میخواه  روزی پ   میدانستیخواهد    ایآ  می دانستینه. 

 نه. ایخواهد شد  یعمل  مانینقشه 
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افراد قصر را    یکه مطمئن بودم ذهن همه  ،یفکر   یهادغدغه  نیا  یتمام

 . شدندیم مانیا شغال کرده بودند، موجب ترس و نگران

فرداها  یهمگ  ما خاطر  برسند،   ینامعلوم  یبه  راه  از  بود  قرار  که 

جنگ، در    نیراجع به ا  یمختلف  یوهایو سنار  می . نگران بودمیدیترسیم

  یروزیپ   یو برخ  میکردیشکست را تصور م  ی. برخم ینوشتیذهنمان م

 زنده ماندن را!  گرید یو برخ  میکردیمردن را تصور م یرا! برخ

 مختلف بودند؛ اما احساساتمان مشابه!  افکارمان

  نیا  رغمیو عل  میکردیشب تجربه م  ن یحس ترس را در ا  میداشت  یهمگ

ترسمان    میکردیم   ی. سعمی شجاعت خود را حفظ کن   می کردیم  یحس، سع

سرپا    دیبا  گری. از فردا دمیگرفته و در اعماق قلبمان دفن کن   دهیرا ناد

  دان یبودن در م  فیضع  را یز  م؛یدادیاز خود نشان نم  ی و ضعف  میماندیم

 است!  یمرگ حتم یجنگ، به معنا

رو  اشیدنینوش  یاشل پشت  زیم  یرا  به  سپس  و  گذاشت    ی مقابلمان 

در هم قفل کرد و    اشنهیداد. دستانش را مقابل س  هیتک  اش،یصندل

 گفت:

 . دوارمیمنم ام -

شده بود،    شیصدا   یرا که چاشن   ی اندک  یاضطراب و نگران  توانستمیم

داشت و    دیاو هنوز ام  ، یاضطراب و نگران  ن یا  رغمیدهم. عل   صیتشخ

 . زدیلبخند م
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 . دمیکش یآرام آه

عج  امشب  نم  یداشت؛ حس   یب یواقعاً حس  کنم.    فیتوص  توانستم یکه 

  یهااختهیتار و پود وجودم را در بر گرفته و تک تک    ب،یحس عج  نیا

 . کردیبدنم را در خود حل م

 آنان را به فکر فرو برد.  یکه زدم هر دو یحرف

 باشم  ییجا نی روز چن  هی کردمیفکر نم  وقتچیه -

کوچک  ادوارد لبخند  و  چرخاند  سمتم  به  را  نشاند.    یسرش  لبش  کنج 

 اش را باال انداخت و گفت: شانه 

 . میکردیکدوممون فکر نم چیه -

گرما  یمیصم  لحن از مشعلگرم  یحت  ش، یصدا  یو  ب  یهاتر  ود.  اطراف 

  ی موجب برق نگاهم و لبخند رو  ش،یو اعتماد خاص درون صدا  یشگفت

 لبم شد. 

 .میاو چرخاند یسرمان را به سو یاشل ی صدا با

اتفاقات نامعلوم و به   شهی! که همنیهم  یعن یکردن هم    یزندگ  یول  -

 . یمنتظرت نشستن تا بهشون برس ،یدور از انتظار

 کرد.  دییحرفش را تأ ،یا"آره"در جوابش تکان داد و با   ی سر ادوارد

طور که داشتم نگاهم را در  و همان  دمیرا نوش  امیدن یاز نوش  یاجرعه 

 : دیادوارد پرس چرخاندم،یاطراف م
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 شه؟یم یماجرا چطور نیبه نظرتون آخر ا -

 هیتک  ی صندل  یکه سرش را به پشت   یو درحال  دیکش  یقینفس عم  یاشل

 گفت:  یابا لحن خسته بست،یو چشمانش را م دادیم

 حدس بزنم.  تونمیکه نم یکیمن  -

 .فتنین یاز حد بد شیاتفاقات ب دوارمیمن فقط ام -

آورد.   ن ییچشمانش را باز کرد و سرش را پا ی واکنش به حرفم، اشل در

کنجکاو  شیابرو  یتا  کی با  و  داد  باال  نگر  یرا  ناامستیمرا  نگاه  و    دی. 

  د یکش  شیهال*ب  ی رو  ی . زبانزدندیدرون چشمانش سو سو م  یهراسان

 : دیمکث کردن پرس یو پس از اندک

 م؟یکه شکست بخور نهیاز حد بد... منظورت ا  شیاتفاقات ب -

ترد  ینگران به   دمیاز د   شیدرون صدا  دیو  نماند و موجب شد  پنهان 

 افزوده شود.  زیخودم ن ینگران

 زدم.   یو کمرنگ  دین دادم و لبخند ناامتکا  نینگاه به او سرم را به طرف  با

 !فتهیممکنه ب ی! هر اتفاقدونمینم -

. چند لحظه سکوت م یهم رد و بدل کرد  نیب  یحرفم، هر سه نگاه  نیا  با

سکوت   یهاحرف  دنیاز دست شن   کهنیسخن گفت و پس از ا  انمانیم

 .دیادوارد هنگام بلند شدن، وسط حرف سکوت پر م،یخسته شد

 . می استراحت کن  میبهتره بر گه،یخب د -
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گذاشت. هم به من و هم به    زیم  ی را رو  اشیدنیشد و جام نوش   خم

  ی لبخند  کرد،یطور که دستانش را در هم قفل منگاه کرد و همان  یاشل

 زد.

. بهتره از  میبش  داریصبح زود ب  دیو با   میدار  شیدر پ   یفردا روز بزرگ  -

به محافظان بزنم و بهشون بگم که    یسر  هی  د ی. منم بامیبخواب  م یاالن بر

 برن استراحت کنن.

 تکان داد.  یسر یاشل

 باشه. -

به ما گفت و از سالن خارج   یریادوارد شب بخ  ،یحرف اشل  نیپس ا  در

! از  میفردا آماده باش  یتا برا  میکردیاستراحت م  دیشد. حق با او بود، با

 ! افت ییم رییتغ زیهمه چ گریفردا د

حرکت    یو آماده  داریدم در قلعه ب  دهیبعد، طبق برنامه همه از سپ  روز

 بودند. 

  یلوازم جنگ یراه چادر و غذا فراهم شده و تمام یبسته شده، برا بارها

شده بودند. محافظان زره خود را به تن کرده و مقابل قلعه به   یجمع آور

قابل قلعه ها مو اسب   م یحالت آماده باش در آمده بودند. همه آماده بود

 .دندی کشیانتظار ما را م
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برف  به د  ی خاطر  سف  دهیبار  شبیکه  جا  همه  .  شدیم  دهید  دیبود، 

سفدرخت  لباس  درخشان  دیها  دنباله  ی و  و  و  بودند  کرده  تن    یبه 

 !شدیم ده یکش زین نیزم یرو  یقدر بلند بود که حتلباسشان آن

عوض کرده و    یو چسبان   م یضخ  اه یخود را با شلوار س   راهنی و پ   ها لباس

در تنم بود    ز ین  یاه یس  ی بودم. شنل بافتن   ده یپوش یرنگ  ی ا قهوه  ی بافتن 

دنباله برفکه  م  نیزم  ی رو  یهااش  جارو  نادزدیرا  را  شنلم  اگر    ده ی. 

 بودند! یمانند لباس سوارکار میهالباس ی باق م،یگرفتیم

 . می حرکت بود یها جمع شده و آمادهاسب  دور

محافظان،   ی و تمام  کردندیصحبت م   گریدکیداشتند با    یو اشل  ادوارد

اشل  یها اسب   یرو بودند.  نشسته  دست  به  افسار  داشت    یخود 

ابروانش،    یرو یو ادوارد با اخم   کردیم  فیادوارد تعر  ی را برا  یموضوع 

  ی چشم دوخته و مدام با تکان دادن سرش، حرف ها  یبه اشل  یجد  یلیخ

 آمده بود.  شیپ یمهم  یکرد. به نظر موضوع یم دییرا تأ یاشل

نگاه  تفاوتیب آسمان  به  و  گرفته  آنان  از  چشم  موضوع،  گذرا    یبه 

  ی اکننده  ره یخ  ییبایآسمان، ز  کیتار  مه یروشن و ن  مهیانداختم. رنگ ن 

است   نبود شب  گو  ای داشت. مشخص  آسمان  روز    انی م  ایروز!  و  شب 

نم و  بود  ک  دانست یمانده  انتخاب  را  گوکدام  عشق  کی  ایند!    یمثلث 

 شده بود.  لیتشک شاننیب

 .دمیکش  یقیعم نفس
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تازگ  ،یگاهصبح  نیدلنش  یهوا هم  باز  اما  بود؛  سرد  که  چند  و    یهر 

و اضطراب جا خوش کرده    یداشت. اما افسوس که نگران  یطراوت خاص 

  ده یسپ  ییبایطراوت و ز  نیلذت بردن از ا  یبه ما اجازه  مان،یهادر قلب 

  م یداشتیقدم برم  م،یبزرگ و عظ ی جنگ  یبه سو   می. داشتداد یدم را نم 

در افکار و احساساتمان غرق شده    ی . قدرمیمضطرب بود یلیخ ی و همگ

.  میو لذت بردن از سفرمان را نداشت  ستادنیا  یکه فرصت اندک  میبود

 . میبه مقصد برس ترع یکه هر چه سر میعجله داشت یهمگ

 ن یآخر  یو ادوارد چرخاندم. ادوارد برا  یاشل  یرا دوباره به سو  نگاهم

سرش را به   یتکان داد و سوار اسبش شد. پس از آن، اشل   یبار سر

گام    زد،یبه من مانده بود و لبخند م  رهیکه خ  یسمت من چرخاند. درحال

 برداشت و به طرفم آمد. 

 : دمیزدم و کنجکاوانه پرس یلبخند زیاو، من ن  دنیرس با

 اومده؟  شیپ   ی موضوع ،یاشل -

نگران  فکر متوجه  رو  یکنم  را  دستش  که  شد  نگاهم  و  صدا    ی درون 

 تکان داد.  نیگذاشت و سرش را به طرف میبازو

با ادوارد نقشه رو دوباره    میفقط داشت  ست،ین  یموضوع  زم،ینه عز  -

 . میکردیمرور م
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تکان دادم. دروغ چرا،  دنیفهم  یو سرم را به معنا  دمیکش یا آسوده آه

نبوده. خوشحال و    یبد  زیچ  انشانیراحت شده بود که بحث مهم م  المیخ

 مرتب بود.  زیو همه چ  امدهین شی در نقشه پ یاآسوده بودم که مداخله 

رو  یاشل از  را  زبانبردا  م یبازو  یدستش  و  کش  ی رو  ی شت  .  دیلبانش 

که درون چشمانش وجود   یو ترس  یو نگران کردینگاهم م رهیهمچنان خ

نم   اد یز  ی داشت، قدر متوجهش نشد. دستانش را مشت    شدیبود که 

او را آزرده    یزیاما سر چه؟ چه چ  رود؛یدارد با خود کلنجار م  دم یکرد و د

 ست؟ خاطر کرده ا

 نگاهش کردم.  یو نگران ی کنجکاو با

چه در   دمیفهمیم  دی. باکردیم  تمیاذ  دن،یشدنش را د  ت یاذ  گونهاین

 .گذشت یسرش م

 :دمیپرس عیکه سر دیرا از من دزد نگاهش

 ؟ ی تو خوب ،یاشل -

چرخ  نگاهش سمتم  به  خ  دیدوباره  چشمانم  در  صدا  رهیو    ی شد. 

 شد. امیتوجهم را جلب کرد و موجب ناراحت نش،یاندوهگ

 من فقط نگران توئم.  -

نگاهش   یرا که گفت، احساس کردم قلبم به لرزه افتاد. با ناراحت  نیا

م دلم  م  اشینگران  نیا  خواست یکردم،  کنم.  طرف  بر    خواستم یرا 

قدم به جلو برداشتم و او را در آغوش    ک یآزرده خاطر نباشد.    قدرنیا
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رو را  سرم  و  کردم  حقله  گردنش  دور  را  دستانم  اش  شانه  یگرفتم. 

 زدم و دم گوشش زمزمه کردم: یگذاشتم. لبخند

 نگران نباش.  اد؛ی نم شی من پ  یواسه   یمشکل ،یاشل -

صدا  دواریام از  عار  یبودم  و  نگران  یمطمئن  ن  ام، یاز  حرفم    ز یاو  به 

  م یداشت  یتربردارد. موضوعات مهم  شیهایاعتماد کند و دست از نگران

بزرگ اتفاقات  ب  یو  بود  نمفتندیقرار  ا  خواستمی.  طول  ماجرا   نیدر 

 ا به من بدهد. شوم و مجبورش کنم توجهش ر یاشل یذهن یدغدغه

بلند ادوارد موجب از هم    ی و همان لحظه، صدا  دیکش  یقینفس عم   یاشل

 شد.جدا شدنمان 

 . م یافتیراه م د،ی آماده بش یهمگ -

  ی به ادوارد انداختم. سپس لبخند  یا یجدا شدم و نگاه اجمال  یاشل  از

 زدم و گفتم:  یاشل یبه رو

 م؟ یبر -

مرا ترک   ام،یشان یبه پ   یاتکان داد و پس از ب**و**س**ه  یسر  یاشل

اسبش که کنار ادوارد گذاشته بود، رفت. سوار اسبش    یکرد و به سو

 حرکت شود.  یشد و افسار اسب را به دست گرفت تا آماده

بود،    ستاده یتر اآن طرف  یادیز  یکه با فاصله  سیبه سمت گرت  زین  من

ش را نوازش کردم و به سمت جلو گردن   یرفتم و سوارش شدم. موها

 خم شدم
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 پرواز شو پسر.  یآماده -

 را گشود.  شیهابال سیحرفم، گرت نیا با

. پس از چشم چرخاندن در کردمیخود حس م  یرا رو  ینگاه  ین یسنگ

ل*ب داشت و با    ی رو   یمواجه شدم. لبخند   یاشل  یرهیاطراف، با نگاه خ

م  ینگاه نگاهم  از عشق  نکردیمملو  من  رو  یلبخند  زی.  و    شیبه  زدم 

 کردند.  دنیها شروع به دوگاه که ادوارد دستور حرکت را داد، اسب آن

  ی به سو  میانداخته بود و ما داشت  نی طن   طیها در محاسب   یرد پا  یصدا

  یها را به دست محافظان. قرار شده بود در ساحل، اسب میرفتیم  ایدر

 را پشت سر بگذارند.  ایدر شوند، تا بتوانند یبسپرند و سوار کشت

چند  مطمئن را    یکشت  نیبودم  ما  انتظار  و  انداخته  لنگر  ساحل  در 

  ض یتعو  یبرا   یازی بروم و کالً ن  سی. البته من قرار بود با گرتکشندیم

 نداشتم!  ییزهایچ نیو چن  یاسب و کشت

من شروع به بال زدن کرد و از    یبا صدا   زین  سیها، گرتدنبال اسب   به

  نیآغاز ا  یقدم برا  نیآسمان اوج گرفت و ما اول  ید. به سوبلند ش  نیزم

 ! میمودیجنگ را پ 

 *** 

  کیادوارد سرش را به سمت ما چرخاند و    م،ینزد ادوارد که رفت  یاشل  با

 را باال داد.  شی ابرو یتا

 ؟همه آماده شدن -
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تکان    یسر  یبود، اشل  ده یپرس  ی پاسخ به سؤالش که با لحن کنجکاو  در

 داد و گفت: 

 ان!آره، همه آماده -

 کنار لبش نشاند.  یتکان داد و لبخند کوچک یسر  ت ی با رضا ادوارد

این  - از  تقسپس  گروه  دو  به  بعد  به  اشلمیشیم  م یجا  از    ی مین  ،ی. 

 حرکت کن. نیمحافظان رو بردار و به سمت جنوب مرک

ه. از موضوع متمرکز شد  یچقدر رو  دادینشان م  شیدرون صدا  ت یجد

صدا  ینگران  گر،ید  ییسو درون  اضطراب  و   شدیم  دهید   شیو 

  دانستیشدن بود. م  میبابت به دو گروه تقس  ینگران  نیا  دانستمیم

کار ممکن است؛ اما باز   نیخوب و بهتر یشدن نقشه   میبه دو گروه تقس

شدن،    میببرد. به دو گروه تقس  نی را از ب   شیهاینگران  توانست یهم نم

  ی سپر  ییراه را به تنها  یو ادامه  میشدیاز هم جدا م  دیبا  کهنیا  یعن ی

 گریعالوه بر خودمان، نگران گروه د  دیبا  کهنیا  یعن یهم    نی. امیکردیم

 بد بود!  یلیخ نی و ا میماندیم زین

خواهد بود و چه   یدر چه حال  میبفهم  م یتوانستینم  رفت، یم  یاشل  اگر

هم کرد؛  مندانستن  نیخواهد  موجب  نگران   شیب  شدیها  چه  هر  از 

 نبود!  یاحال چاره نی. با امیباش
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ا  حداقل به  را  دلم  داشت،   کسی نیف  یهاقدرت   یاشل   کهن ی شخصاً  را 

موضوع، به   نیبا متوسل شدن به ا  کردمیم  یخوش کرده بودم و سع

 .دیبه او نخواهد رس یبیخود بفهمانم آس

تکان داد و در همان هنگام، ادوارد نقشه را که به کمرش    یسر  یاشل

نقشه   ی بسته بود، برداشت و آن را باز کرد. هر سه نگاهمان را به سو

حرکت    ریدادن نقشه و مس   حیو ادوارد شروع به دوباره توض  م یسوق داد

 کرد.

ا زودتر  تر خواهد بود. اگه شمراه شما به جنوب، از راه ما به غرب کوتاه  -

 .میریم  شیو طبق نقشه پ  دیرسیزودتر م د،یفتیاز ماه راه ب

 چشم دوخت.  یبه اشل کرد،یکه نقشه را لوله م یدرحال

 . فتیراه ب یپس بدون معطل -

به من انداخت. ادوارد که   یچشم، نگاه  یتکان و با گوشه  یسر  یاشل

 نگاهش شده بود، پس از بستن نقشه به کمرش، گفت:  نیمتوجه ا ایگو

 . ذارم یتنها م کم یشما دوتا رو  -

تر  آن طرف  یهاسنگ  ی گفت و ادوارد به سو  ی"ممنون"لبخندزنان    یاشل

 یحرکت ادوارد گرفتم و به اشل  ری. چشم از مس ندیبنش  شانیرفت تا رو

 ت گرفت. دستانم را در دس یبود، نگاه کردم. اشل  ستادهیکه مقابلم ا

 .میدیبدون هم ادامه م گهیبه بعد د جانیاز ا -
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راه به بعد،    یجااز این  کهنی. از اخوردیبه چشم م  شیدرون صدا  یغم

 و مضطرب کرده بود.  نیاو را اندوهگ م،یقرار نبود کنار هم باش

ا  زین  من م  کهنیبه خاطر  ما جدا  از  را در   یگرید  ریتا مس  شدی داشت 

او خواهد    شیاگر برود، فکرم پ   دانستمیناراحت بودم. م   رد،یبگ  شیپ 

است، فکرم را ا شغال خواهد   یدر چه حال  یاشل  کهنیا  ی ماند. دغدغه

 کرد.

  ی راه را بدون هم ط  یادامه  دینبود. با  یاطور که گفتم؛ چارههمان  اما

. کار من و  میگذاشتیجنگ را پشت سر م  نیبدون هم ا  دی. بامیکردیم

اما   م،یبجنگ  ازیاز موقع ن  ریبه غ  می تر بود، ما مجبور نبودراحت ادوارد  

روبه  دیبا  یاشل پدرم  مبا  را شکست  او  و  معداد یرو شده  به  او    ی نا. 

موضوع    نی! همکردیجنگ حرکت م  دانیکلمه داشت به سمت م  یواقع

ب  یی که نکند بال  ترساندیمرا م   شیبرا  یاتفاق  دمیترسی. مدیایسرش 

 ترسم خالص شوم. نیاز دست ا توانستمیو نم فتدیب

.  د یکوبیم  امنهیس  یبودم و قلبم با تمام توانش خود را به قفسه  نگران

 متوجه شده بود.  زین یاشل دانستمیبودند و م خی  یدستانم به سرد

در    ینگیسرش را بلند کرد و با نگاه اندوه  د،یهراسانم را که شن   یصدا

 شد.  رهیچشمانم خ

 مراقب خودت باش.  ،یاشل -

 حرفم تکان داد.   دییرا در تأ سرش
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 .طورنی کلر، تو هم هم -

 کردم.  یتلخ یخنده تک

 ! شهیدلم واسه کلر گفتنت تنگ م -

کرد    ی سع  ش،یهاینگران  رغمیکرد و عل  شیصدا  ی چاشن   یدواریام  لحن

کرد    یکند تا به او اعتماد کنم. سع انیحرفش را ب  دیمطمئن و بدون ترد 

 بکند. یدواریوادار به ام ز یرا به رخم بکشد و مرا ن دشیام

صبر کن پرنسسم. بعدش دوباره کلر صدا زدنم    گهی مدت د  هیفقط    -

 . یشنو یرو م

بردن بغضم، آب دهانم را    ن یاز ب  ی و به بهانه  دمیلبانم کش  یرو   یزبان

  ی لیچنگ زده بود، خ  میه به گلوک  یقورت دادم، اما موفق نشدم. بغض 

در    اشیکنون  ی از خانه  ایقصد داشت ترکم نکند! گو  ایتر بود. گوسمج

بماند    خواست یبر ماندن گرفته بود! م   می خوشش آمده بود و تصم  میگلو

 ها به چشمانم، آزارم دهد.دادن اشک هیهد او ب

جنگ، دوباره   نیباشم که پس از ا  دواریام  خواستمیبودم و م   دواریام

! نه یمانع ما نخواهد شد؛ نه جنگ  زیچ  چیه  گریخواهم بود و د  ینزد اشل

جنگ همه   نی! پس از ایاپاک شده  یو نه حافظه  یی! نه دعوایاییجدا

  دواریدرخشان ام  انیبه آن پا  خواستمیو من م  افت ی خاتمه خواهد    زیچ

 .شمبا

 نبود.  یآسان نیانجام دادنش به ا رایز توانستم؛ یاما نم خواستم،یم
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که    یاحتماالت  افتند،ی یم  لیکه در ذهنم تشک  ییوهایافکار بد و سنار  نیا

کوب برا  دوار یام  شدند،یم  دهیبه صورتم  را  م  میبودن  . کردندیسخت 

و    ریاحساس دلگ  نیو از دست ا  رمیبگ  دهیرا ناد  امینگران  توانستمینم

 رها شوم. آوردند،یکه داشتند به قلبم فشار م ی ادلشوره

آرام بود که شک داشتم به گوش   ی قدر  میانداختم. صدا  نییرا پا  سرم

 باشد. دهیرس یاشل

 مشتاقم بشنوم.  -

دستش را دراز کرد و پشت سرم گذاشت. سرم را به جلو   ی اشل ناگهان

بستم،  داد. چشمانم را که    هیتک  امیشانیرا به پ   اشیشانیخم کرد و پ 

را    یبیعج  یقطره اشک از چشمانم سرازیر شد. اندوه و نگران  ک یتازه  

  نیبار سنگ  نیو چقدر سخت بود تحمل ا  کردم یدرون قلبم احساس م

اگر   شدی بودند! چه م  یادیز  میبرا  گریهمه احساسات د  نیاحساسات! ا

ا  یاندک م  نیاز  خارج  قلبم  از  را  مکردم؟یاحساسات  اصالً    توانستم ی! 

 کنم؟  یکار نیچن 

 گوشم شد. یسمفون  یآرام اشل یصدا

 کلر! -

ام را فشردم. چند  قورت دادم و چشمان بسته  گریدهانم را بار د   آب

 شدند. ریاز چشمانم سراز یگریقطره اشک د
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فقط مراقب خودت باش. من قولت رو فراموش نخواهم کرد و    ،یاشل  -

صدام  کلر  بازم  منتظرم  جنگ،  اتمام  از  نباش،  یبزن  پس  من  نگران   .

 ! می ن یبیرو م گهیدمراقب خودم خواهم بود. هممون پس از جنگ، هم

  شدینم  نیبر ا  ل یدل  نیو هراسان بودم، اما ا  ریدلگ  د،ینگران، ناام  من

احساساتم بکنم.    نیا  ر یدرگ  زیرا ن  یدر شجاع بودن نکنم و اشل  یکه سع

نبا  یترمهم  یفهیوظ  یاشل و  داشت  من  درگ  دیاز  را  و    ینگران  ریخود 

م نبا کردیترس  چ  دی.  مبارزه  یگرید  زیبه  مجز  .  دیشیاندیاش، 

  یبشوم، حت  اشیدواریبه او، موجب ام  یانتقال نگران  یبه جا  خواستمیم

 کنم.  یدیاگر خود احساس ناام

با خ  سرم   ی قاطع  یبا صدا  ،یشدن در چشمان اشل  رهیرا عقب بردم و 

 گفتم:

 باشه؟ ،یپس بهتره شکست نخور م،ی ن یبیرو م گهیدبعد جنگ هم -

 تکان داد.  یکرد و سر  یاتک خنده یاشل

 باشه. -

 و نگاهش را در اطراف چرخاند. دیکش ی قینفس عم سپس

 برم. گهیمن د -

 مراقب خودت باش. -

 ! طورنیتو هم هم -
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زد و به    میبه رو  ی را گفت و سپس لبخند  نیا  یایو جد  ی لحن شرط  با

 بودند، رفت.  یو منتظر اشل ستادهیا یگریکه سمت د یمحافظان یسو

را که درونش قرار    یسوار اسبش شد و همراه آن محافظان، دشت  یاشل

 ترک کرد.  م،یداشت

هر چند که رفته رفته دورتر   انداختند،یم   نیطن   طیها در محاسب   یصدا

 .شدندیم

سر  یمدت اشل  یجا  را  رفتن  به  و  ماندم  عظ  یخود  سپاه  که   یم یو 

ا  رهیخ  کردند،یم  اشیهمراه  درسیآنان از د  کهنیشدم؛ اما پس از 

ادوارد رفتم. کنار    یو به سو  دمی کش   یقینگاهم خارج شدند، نفس عم

 دوختم.  نیزم ی سنگ نشستم و نگاهم را رو  ی او رو

و    گذشت یم  م،ی را ترک کرده بود  تونوکا یتاب  یرهیکه جز  ی روز از روز  نه

و نصف    میبود  موده ی . نصف راه را پ میبود  دهیبه نصف راه رس  جانیما تا ا

 مانده بود!  یباق گرید

  ی و جنگ به طور رسم  میدیرسیم  نیما به مرک  گر،ینصف د  نیاتمام ا  با

منتظره    ریرود و اتفاق غ  شیخوب پ   زیبودم همه چ  دواری! امشدیآغاز م

نصف   گرید  م،یشده و به قصر رو  نی وارد مرک  میتوانستیگر م. افتدین  یا

 !شدینقشه انجام م

 . دمیچیرا دور خود پ  دستانم
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  ی مقدار  دنی. پس از نوشدینوشیداشت از مشک آبش، آب م  ادوارد

 نگاهم کرد.  بست،یکه مشک را به کمرش م یآب، درحال

 . میتالشمون رو بکن  ت ی نها دیبا -

با اراده  یصدا  لحن م  ی امصمم و  بود  به هر    خواست یداشت و معلوم 

 شود.   روزیشده پ  یمتیق

 آره.  -

 را به سمتش چرخاندم و ادامه دادم:  سرم

 شه؟یموفق م یبه نظرت اشل -

شکست دادن کالرکسون داره! آخه اون    یبرا   یشتریخب اون شانس ب   -

 هم داره.  کسین ی ف یهاقدرت 

 حرفش تکان دادم.  دییدر تأ یسر

 ادوارد، باز توجهم را جلب کرد.  یجد یصدا

. بعد از  میکار خودمون بذار  یتمرکزمون رو رو  دیبه هر حال، فعالً با  -

فاصله    یکم یو بعد، تو هم با   میدیاستراحت، اول ما به راه ادامه م   کمی

 . یا یپشت سر ما م

 لبش نشاند. یرو  یدواریلبخند ام ادوارد

 .م یشیما موفق م  -

 نگفتم.  یز یزدم و چ یلبخند
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 *** 

 )کالرکسون(

که    یاریبس  یهاکتاب  انیسرم را از م  کهنیا  یبود برا  یدر عامل  یصدا

بدوزم.   در  به  را  نگاهم  و  کنم  بلند  بودند،  شده  پال  و  پخش  مقابلم 

به همراه    یانسالیل*ب گفتم که در باز شد و مرد م  ریز  یآرام  "دییبفرما"

 محافظ پا به داخل اتاق گذاشت.  کی

  یابا عجله  یهابه تن داشت و با قدم  یارنگ و رو رفته و کهنه  یهالباس

سو و  آمدیم   زمیم  یبه  خونسردتر  سرش  پشت  محافظ  او،  خالف  بر   .

 ! دادیاز خود نشان نم  یاتر بود و عجلهآرام

  زم یبل مبه آن دو که مقا  یگذاشتم و با کنجکاو   ز یم  یدستانم را رو   آرنج

نم   ستادند،یایم کردم.  کس   نیا  دانستم ینگاه  چه  ول  یمرد  به    ی بود، 

کار بودم جز در مواقع مهم  گفته  و    ی محافظان  باشند  نداشته  کارم  به 

  ی موضوع مهم  یعنیحال که آنان آمده بودند، پس    جهی در نت  ند؛ی اینزدم ن

 . ودب

 به آن دو نگاه کردم.  یرا باال دادم و با کنجکاو می ابرو یتا کی

 شده؟  یچ -

 را باال داد.  شیهاو شانه ستادهیکرد. سپس صاف ا یمیتعظ محافظ

  یهستن. وقت   نی در جنوب مرک  هاموننیاز خبرچ  یکیمرد    نیسرورم، ا  -

 دارن.  اریدر اخت  یبه قصر اومدن، گفتن اطالعات مهم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 941 

 ! طورنیاوه! که ا -

شگف  متعجب  سوت و  به  را  نگاهم  موها  یزده  چرخاندم.  بلند    یمرد 

داده بودند و او چشمان    لیتشک  یآبشار  شیهاشانه  ی رنگش رو  یا قهوه

رو را  را    یهمرنگش  چشمانش  مردمک  گشادتر شدن  بود.  دوخته  من 

به خاطر    اش،ینگاهش و دستپاچگ  ی نگران  نیو معلوم بود ا  کردم یحس م

بگذارد. دستان لرزانش و مدام   ارمیخواست در اختیبود که م یاطالعات

 دادند یتر کردن لبانش، خبر از بد بودن آن اطالعات م

ترجهمان  اگر بود... پس  بد  بودم،  کرده  تصور  که  در    دادمیم  حیقدر 

 ازین  یبه هر خبر  یتیموقع  نیغفلت به سر ببرم! اما افسوس که در چن 

 داشتم؛ چه بد و خوب، چه بزرگ و کوچک!

و هنوز    گذشت یماه از رفتن کالرا م  کیبه    کیکه نزد  یتیموقع  نیا  رد

از خارج   یو حمله و جنگ نبود، من محتاج هر گونه خبر  یاز اشل  یخبر

 کند.  رمینتواند غافلگ یبودم تا از اتفاقات آگاه شوم و اشل نیمرک

ا   پر آمدن  تا قبل  که  را  از آن استفاده    نیدرون دستم  مرد و محافظ، 

دادم. از ظاهر خونسرد    هیتک  یصندل  ینهادم و به پشت  زیم  یرو  کردم،یم

که از درون نگران و مشتاق اخبار    دانستمیاما فقط خود م  دادم؛یجلوه م

 نبود.  ی جالب  یدهیدو حس، اصالً پد  نیا ب یبودم و ترک

 گذاشتم و گفتم:  ی صندل یدسته ی دستم را رو آرنج

 . یبر  یتونیبسبار خب، تو م  -
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در رفت، تا ما   یکرد و به سو  یگری د م یکه صادر شد، محافظ تعظ دستور

که محافظ رفت، به سمت مرد چشم چرخاندم و    نیرا تنها بگذارد. هم 

 تر از قبل ادامه دادم: و خشن تریجد یلیخ

 ! ؟یبرام تو چنته دار یچ  نم،ی خب، بگو بب  -

و سرش    دیچیانگشتانش را در هم پ   د،یرسیکه هراسان به نظر م  مرد

  ینغمه اشیحال جد نیآرام و لرزان، اما در ع یانداخت. صدا ن ییرا پا

 گوشم شد.

  نیواالنس رفته بودم! با مرک  نیبه سرزم  یمدت  یمن برا  حضرت،یاعل  -

اما تو   یاد یز  یفاصله نواح  یداشتم؛    انیشورش  دمیکه بودم، د   ی اون 

  ون یراهشون، جنگل الوانت  ریو به نظر مس  اومدنیسمت م  ن یداشتن به ا

 بود. 

خود بلند    یصندل ی حرف، ناگهان و به طور ناخودآگاه از رو  نیا  دن یشن   با

گذاشته بودم، به آن مرد    زیم  یکه مشت دستانم را رو  یشدم و در حال

 نگاه کردم. 

من    یداریتوهم شن   کهنیا  ایداشتند    قت یحق  شیهاحرف  دانستمینم

  م یهانه. گوش  ایبودم    دهیعاً درست شن واق  ا یآ  دانستمینم  یبودند! حت

م ب  کردند،یانکارشان  مشتاق  و    شتری قلبم  بود  موردشان  در  دانستن 

 ن یاز ماجرا برسد و ا  یبه درک بهتر  خواست یدست آخر ذهنم، فقط م

را هضحرف  نمکند. شگفت   مها  و  بودم  متعجب شده  و    توانستمیزده 

 را در ذهنم بگنجانم.  شیهاحرف 
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دادم و نگاهم را در چشمان    رونیرا آرام ب   امنهیحبس شده در س  نفس

 مرد دوختم. 

و ترسناک شده بود    یجد  یسؤالم، نگاهم در حد  دنیموقع پرس  دیشا

 که مرد دستپاچه شد.

این  ی چ  ی عن ی  - به  غرب  از سمت  دارن  مکه  مطمئن   ان؟یجا  چند    ؟ یتو 

 اد؟ یز اینفرن؟ کم 

 تکان داد.  نی به طرف یسر مرد

پ  شیب  ش،یهاها و جملهحرف  تمام   امیریموجب تعجب و غافلگ  شیاز 

 .شدندیم

و با توجه به   اومدنیبله سرورم، مطمئنم. داشتن از سمت واالنس م  -

مرک  کهنیا غرب  در  الوانت   نه یواالنس  جنگل  واالنس  بعد  جلو    ون یو 

 ن یرو کردم که دارن به سمت مرک  یریگجه ینت  نیراهشون هستش، ا

! مطمئنم  و در حد پونصد نفر بودن  اد یز  یلی. سرورم محافظانشون خانیم

کارهاشون    شتری و به نظر نصف ب  کننیم  یزیر  رو برنامه  هحمل   هیدارن  

 انجام شده.

 : زدم ادیفر ن،یو خشمگ  یناگهان یلیو خ دمیکوب  زیم یرا رو  مشتم

 ؟ یگیدروغ که نم -

ترسناک بود که    ی قدر  ا یانداخت و گو  نیدر کل اتاق طن  ادم ی فر  یصدا

با    میهاتر رفت. دندانقدم عقب   کیو    دیمرد از ترس به خود لرز را 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 944 

  دم یکه شن   نی. دست خودم نبود! همدمییسایهم م  ی خشم و غضب رو

از    شیب  رد،یقرار بود شکل بگ  گریجنگ د  کیدر راه بودند و    انیشورش

را    یخشم آن  کی  شیهاحرف   دنیو مضطربم کرد. شن   نیهر چه خشمگ

در خود نگه داشته بودم،    یکه مدت  یآتشفشان  ایکرد و گو  زیدرونم سر ر

 ها منفجر شد!حرف نیبا ا

 به مرد چشم دوختم.  یپاسخ افت یکردم و در انتظار در زیرا ر چشمانم

وقت به ه؟ من هیچدروغ گفتن به شما دارم آخ  ی برا  ی لیسرورم چه دل  -

 . گمیشما دروغ نم

از افراد و    یکیمرد که    نیباور نکردن به ا  یبرا  یلی! دلگفت یم  راست 

دروغ    ی برا  یلیدل   زی او ن  ن،یخودم بود، نداشتم. عالوه بر ا  یهان یخبرچ

مرک اهل  او  م   نینداشت.  و  عاقبت    نیخائن  دانست یبود  دروغگوها  و 

 نزد من ندارند. یخوب

داشتند    انیواقعاً شورش  ی عن یکه    دیچرخیموضوع م  نی حول محور ا  ذهنم 

  گر یجنگ د  کیادوارد قصد آغاز    یعن ی  آمدند؟یم  نیحمله به مرک  یبرا

در    دیشا  ی عن یبودند،    نیرا داشت؟ اگر آنان در واالنس و در راه مرک

ن  کی  ک،یعرض   الوانت  میو  جنگل  ط  ونیروز،  به  یرا  و   نیمرک  کرده 

 . دندیرسیم

م  انیشورش  اگر آماده  دیبا  یعن ی   آمدند،یداشتند  را  از    یخود  دفاع 

 ! کردمیسلطنت م
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  ی از جانب اشل  یتعجب آور بود که من انتظار حمله و حرکت  ی لیچند خ  هر

آغاز کند؛    یرا داشته باشم، اما ادوارد دست به کار بزند و بخواهد جنگ

  نیورود به مرک  یو به او اجازه  رمیبگ  ده یاو را ناد  توانستمیاما باز هم نم

 دهم. 

مهم    می! براآمدیو به قصر م  شدیم  نیوارد مرک  دیوقت نبا  چ یه  ادوارد

من بود    اریتخت در اختبود؛ اکنون تاج و    نیوالس   یگوریگر  ینبود اگر نوه

 ببازم.  یاشل ای و حاضر نبودم آن را به ادوارد 

  ی با ادوارد به سو  دنیجنگ  یرا آماده کرده و برا  روهایاز ن  یبخش  دیبا

 . می افتادیجنگل راه م

تا سر عقل   دادمیادوارد را بار دوم در آن جنگل شکست م  دیبا  ایگو

 .دیایب

مرد، توجهم را جلب کرد و موجب شد سرم را بلند کرده و به او    یصدا

 نگاه کنم. 

 و وحشتناکه!  یجد یلیخ انیشورش یموضوع حمله حضرت،یاعل -

تا خشمم    فشردمیم  زیم  ی را رو   میها که مشت   یتکان دادم و درحال  یسر

 :دمیام، غربه هم قفل شده یها دندان انیسازم، از م  یرا خال

 . یلیآره، خ -

 بذارم.  ونیباهاتون در م دیهم هستش که با گهیموضوع د  هی یول -
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چ  م یابرو  ی تا  کی هنوز  دادم.  باال  که   ی باق  ییزهایرا  بودند  مانده 

  نیتر از امهم  یزیچشمانم رنگ بهت به خود گرفتند. چه چ  دانستم؟ینم

مرک سمت  به  داشت  ادوارد  که  پ   کیو    آمدیم  نیبود  در    شیجنگ 

 ؟ بود نیتر از ا مهم یزی! چه چیتیموقع نیآن هم در چن  م؟یداشت

که چند قدم به جلو آمد و کاغذ لوله شده و بسته شده به کمرش را    مرد

فهم  زمیم  یرو تازه  داد،  خ  دمیقرار  م  یترگسترده  یلیمباحث    ان یدر 

 داد:   حیبودند. در همان هنگام، مرد توض

برخورد   ینوجوون ی پسر هیبا  ن،یدر اطراف مرک  شیپ  یسرورم، هفته -

قصر    نیخبرچ  دی فهم  ینه، وقت   ای  شناسمیشما رو م   ایآ  دیکردم. ازم پرس

نامه رو به دستم سپرد و ازم خواست شخصاً به خودتون    نیهستم، ا

 بدم. لشیتحو

  ک ی گرد شدند.    یتعجب باال دادم و چشمانم اندک  یرا به نشانه  ابروانم

تر به خود من؟ ماجرا چه بود و چرا هر لحظه بزرگ   یو ضرور  یپنهان   ینامه

ا   نیا  شد؟یم م  نینامه  چه  شورش  ی زمان  گفت،یوسط  داشتند    انیکه 

 نکرده بودم؟ اصالً از طرف که بود؟ یاقدام چیو من هنوز ه آمدندیم

که داشتم نخ دورش    یبرداشتم. درحال  زیم  یبردم و نامه را از رو  دست 

 :دمیپرس  کردم،یرا باز م

 ؟ یاون نوشته؟ تو نگاه کرد یتو  یفرستاده و چ ینامه رو ک -

 تکان داد.  نیبه طرف یمنف یبه نشانه یسر
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  ی کس  گهینامه رو داد بهم، د  نیکه ا  ی نه سرورم، من جز پسر نوجوون  -

ند فرستنده  دمیرو  بگم  بتونم  ا  یکه  و  بود  گفتم   که نینامه  خودم  با 

کنم و سرک بکشم،    یاگه در نامتون فضول  شهیم  یاحترامیو ب   یادبیب

 لذا داخلش رو نخوندم.

نوشته  یحرف تا  کاغذ شدم،  باز کردن  و در سکوت، مشغول    یهانزدم 

 درونش را بخوانم. 

 درود بر پادشاه کالرکسون!  "

تو رو    ن؛یو پادشاه نا به حق مرک  نی والس  یقاتل خانواده  لر،یم  کالرکسون

تا انتقاممون رو از    ای . بخونمیکُورا فرا م  بان ای به ب  یاجنگ و مبارزه  یبرا

بگ ا  میریهم  پ   ی ایباز  ن یو  تموم    شیکه دوازده سال  شروع شده رو 

 . میکن 

مگه همون شب فرارم از قصر    ؟یکه من رو بکش   یعهد نبسته بود  مگه

 ؟ یریگیانتقام مشاورت رو م ینگفت

 .رمیرو ازت بگ ت یعهد بسته بودم پادشاه منم

 به عهدش وفاداره!  ی ک می ن یتا بب  ایب

 "!  نمت ی بیکورا م ابانیب یدم تو  دهیروز بعد، موقع سپ دو

نامه را درون    فشردم،یهم م  یرا رو  میهاکه دندان  یاتمام نامه، درحال   با

خون    یبه کاسه   زدمیرا که حدس م  نم یدستم مچاله کردم. نگاه خشمگ



 
 

www.cafewriters.xyz Page 948 

بود، رو پردهقف  ز یم  یرو   ی نامعلوم  ینقطه   ی مانند  بودم.  از    ی ال کرده 

 را گرفته بود.   دم یجنس خشم د

نامه   نیا  دانستمی. مشناختمیها را محرف  نیا  یندهی دست خط و گو  نیا

کس چه  طرف  فقط    یاز  م  کیبود!  که  بود  را    نیا  توانست ینفر  نامه 

مرا   و  باشد  پ   یعهد  ادیفرستاده  سال  دوازده  بستم،    شیکه  خود  با 

 .رمیاز او انتقامم را بگ خواستمینفر بود که م کی. فقط ندازدیب

ب  یاشل  ی نامه از سو  نیا او داشت دو روز بعد، در    ی جنوب   ابان یبود و 

به مبارزه م  نیمرک انتظار چن   نی. ادیطلب یمرا  را   یالحظه   نیهمه مدت 

ها چشم  که مدت  ی الحظه   نیکرده بودم. ا  یزیبرنامه ر  شیداشتم و برا

  م یباألخره دست به اقدام زد و تصم  ی! اشلدیره رسبه راهش بودم، باالخ

 آمده و سکوتش را بشکند.  رونیاش ب از النه گرفت 

تن   ابروانم هم  ب  دهی در  کاغذ  تکه  آن  همچنان  و  در   ارزشیشدند  را 

 .فشردم یدستانم م

جنگ   نیدر ا  دیتا با من بجنگد! نبا   آمدیم  نیمرک  یداشت به سو  یاشل

  م ی. تصمرفت یقسر در م   دینبا  دفعهنی. او اخوردمیرو شکست م  شیپ 

 جنگ حتماً او را بکشم و کارش را تمام کنم.  نیداشتم در ا

به اشل  یاجرقه   با از فکر کردن  ناگهان در ذهنم زده شد، دست   یکه 

که درونم جوانه    یبرداشتم. سرم را بلند کردم و چشمانم از فرط تعجب

به ذهنم    یبودم و فکر   گرد شده بودند. در بهت فرو رفته  زد،یم که 

احتمال و گمان    نیا  دانستم یقابل باور بود. نم   ر یغ  می برا  کرد،یخطور م
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داشت، چگونه باور    تیواقع  گفت یبخش از وجودم به من م  کی  هرا ک

 باشد؟ یحدسم واقع نیا شدی! مشد؟یکنم. آخر مگر م

بود    یو واقع   یقدر قو متأسفانه آن  ی آن را انکار کنم، ول  خواستیم  دلم

نم اتوانستمیکه  و  بودم  عاجز  کردنش  انکار  از  مقابلم    ت،یواقع  نی. 

 . دادیداست تکان م مینشسته برا

به صفحه  ینامه و  کردم  باز  را  دستم  درون  شده  چشم    یمچاله  کاغذ 

  ب یو با تعجب و شگفت به حرکات عج  ستاده ی ا  زمیدوختم. مرد، مقابل م

خ اهم  رهیمن  اما  بود،  زمانن  یتیشده  بزرگ  یداشت؛   قت یحق  نیترکه 

 بودم.  دهیرا فهم امیزندگ

چروکخط  از و  رو  ییهاها  پوش  یکه  چشم  بود،  افتاده  و    یکاغذ  کردم 

رو  ب  ابان یب  ی کلمه  یچشمم  آن  ماند.  ثابت  مرک  ابان یکورا    ن یدر جنوب 

 قرار داشت. 

دست به حمله بزند و   نیاز جنوب مرک  یبود که همزمان اشل  یتصادف

باشد! امکان نداشت همزمان به    ی تصادف  توانستیاز غرب؟ نم   ادوارد

 سرنوشت باشد. ب یعج  یهجوم آوردن آنان، باز نیسمت مرک

را    میهاگذاشتم. دندان  ز یم  یبه جلو خم شدم و کف دستانم را رو  رو

تعجب داشت! چشمانم را    ی که نشکستنشان جا  فشردمیچنان به هم م 

 هم فشار دادم.  یرا رو م یهابستم و پلک

 . آوردم یدر نم سر
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 چه بود؟  هیتصادف بود! قض کیاز  شیب نیامکان داشت؟ ا چطور

 کاسه بود؟ با هم متحد بودند؟  کیآن دو دستشان با هم در  یعن ی

 زدم.  یا یعصب  پوزخند

 چطور امکان داشت؟ اما

حکومت را    خواستندیآنان م  ی هر دو  ی عن ی!  کردمیتعجب م  دینبا  گرچه

بود و    ی کی  شانی منع کنند! هدف هر دو  یاز من گرفته و مرا از پادشاه 

تعجب نداشت؛    ی با هم کار کنند تا به هدفشان برسند. جا  توانستند یم

 ی حرف، هم برا  نیباألخره گفته بودند دشمن دشمنم، دوست من است! ا

 . کردیادوارد صدق م یبرا همو  یاشل

م  هیدو عل  آن اگر در    لریمن متحد شده بودند و من کالرکسون  نبودم 

 برابرشان شکست بخورم!

رو شده و با آنان  روبه  یهم با ادوارد و هم با اشل  توانستمیچطور م  اما

 بجنگم؟

آن  دستانم و  کردم  مشت  برارا  موضوع  که  بود  شد.   م یگاه  مشخص 

صرفاً    ،یاشل  ینامه   نیکه ا  دمیآمد و من فهم  رونیاز پشت ابر ب  دیخورش

پرت  یجنبه حواس  و  توجه  نقشه  ی جلب  آنان  از  بزرگ   یادارد!    کیتر 

نامه، قصد داشتند مرا به   نیبودند و با فرستادن ا  ده یساده چ  یحمله 

شود!    یخال  نیخارج کنند تا قصر و مرک   نیو از مرک  کشاندهجنوب    یسو

 را ترک کنم.  دانیرت کنند تا محواس مرا پ  خواستندیآنان م
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 بود.  نیشان همبودم نقشه مطمئن

  خواستیبا من بجنگد و ادوارد بود که م  خواست یبود که م  یاشل  دیشا

. آن دو  دیایشده و به قصر ب  نیوارد مرک  یبه طور پنهان   دن،یجنگ  یبه جا

  گفت یبه من م ی شده بودند. حس مبهم  م یبا توافق هم به دو گروه تقس

  ی حس درست  رفتم،یپذیآن حس را م  ی قرار بود و وقت  نیماجرا از هم

 که حدسم درست است.  شدمی! مطمئن مکردم یم دایپ 

داشتم    یروزیزدم. حس پ   یرا باز کردم و لبخند مغرور و مفتخر  چشمانم

درونم شکوفا شده    دم،یرا فهم  شانینقشه  کهنیا  یبرا   یبیو نشاط عج

 بود. 

 مجهول بود. میراموضوع ب کیهنوز  اما

سراغ   دیبجنگم؟ با  یهم با ادوارد و هم با اشل  توانستمیچگونه م  من

اگر سراغ ادوارد    دم؟یجنگیم  کیبا کدام    دیادوارد؟ با  ای  رفتمیم  یاشل

م  تر یدشمن قو  کیکه    یاشل  رفتم،یم اگر    رفت یبود، از دستم در  و 

مانده    ی. در دوراهشدی م  نیادوارد وارد سرزم  رفتم،ی م  یسراغ اشل

 تشکل داده بودند.  میرا برا یدوراه نیو ادوارد ا  یبودم و اشل

 دادم.  رونیحرص نفسم را ب  با

 . کردمیم دایراه پ  کی عاًیسر د ینداشتم. با وقت 

 به ذهنم خطور کرد.  یلحظه فکر همان



 
 

www.cafewriters.xyz Page 952 

برا  یجا  به ا  ی تالش  با  تله  نیمقابله  بر  یانقشه و  کار گذاشته   میاکه 

  ی زیاز چ  کردمیوانمود م  دی. بادادمیخود را با آن وقف م  دیبودند، با

  دیاند. باانداخته   ر یگمان کنند مرا گ  دادم یخبر ندارم و به آنان اجازه م 

تله موارد  همانشدمیشان  اشل.  سراغ  به  داشتند،  انتظار  که    یطور 

که محافظانم قرار بود به سراغ ادوارد بروند و او را در    یدرحال  رفتم،یم

 شکست دهند!  ون یجنگل الوانت

را به دو   میروهاین ز یشده بودند، پس من ن م یآنان به دو گروه تقس اگر

 . کردمیم  میگروه تقس

  یلبم نشاندم. نگاهم را به سو   یرو  ی فکر، لبخند پت و پهن   نیبر ا  هیتک  با

 گفتم:  ،یمفتخر و قدر دان یمرد سوق دادم و با لحن 

 . ریبودن. برو دستمزدت رو بگ دیاطالعاتت خوب و مف -

لبخند  مرد و  زد  برق  سر  ی نگاهش  شد.  لبش  با    ی مهمان  و  داد  تکان 

 گفت:  شد،یم دهیکه شور و شوق درونش آشکارا د ییصدا

 ه یکه    دیهست  یپادشاه   نیازتون ممنونم اعلیحضرت! شما بهتر  یلیخ  -

 داشته باشه.  تونهی م نیسرزم

 کوتاه، اتاق را ترک کرد.  میتعظ کیو پس از  را گفت  نیا

به پشت   یصندل  یکه رفت، دوباره رو  نیهم و    هیتک  یصندل  ی نشستم 

 دادم. 
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  چ یبمانم! ه  یباق  طورنیبودم و قصد داشتم هم  نیسرزم  نیپادشاه ا  من

 ! گرفت یسلطنت را از من م نیا دیکس نبا

 *** 

 (ی)راو

سرنوشت عهد بسته بود هر چه    ای و گو  گذشت یباد م  به سرعت  زمان

هم زمان ثابت بود و    دیآنان را به روز موعود برساند! البته شا  ترع یسر

هم سرعت حرکتشان کند بود، اما    دی. شاآمدیبه نظر م عیآنان سر یبرا

و هراس داشتند، گذر زمان در نظرشان   میب  ،ییچون آنان از آن روز کذا

 بود.  سرعتپر 

که   یروز  د؛یچه که بود، باألخره دو روز گذشت و روز موعود فرا رس  هر

کورا، ادوارد به   ابانیپشت سرش، وارد ب  ی میبه همراه سپاه عظ  یاشل

در راه جنگل مذکور   زیو کالرا ن  ونیهمراه محافظانش وارد جنگل الوانت

 بود! 

  ی اش برانامه  ی حت  یبودند و اشل  دهیخره به محل جنگ رسباأل  شانهمه

ن را  کالرکسون  توجه  د  ز یجلب  بود.  فرستاده  او  پس    یبرا  گر یبه  پا 

 بود.  رید  یلیخ ینشین و عقب  دنیکش

 رساندندیجنگ و نقشه را به انجام م  نیخود در ا  یفه ی داشتند وظ  یهمگ

 بود.  رید یلیخ زیمتوقف کردن همه چ ی برا گریو د
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گرفته و نگاهش را به جلو دوخته    شیرا در پ   ون یجنگل الوانت  ر یمس  کالرا

 و اصالً خاطر جمع نبود.   زدیبود، اما فکرش به همه جا پر م

سو  سیگرت  با به  الوانت  یداشت  حرکت    ون،یجنگل  ادوارد  سر  پشت 

  دهید  یادوارد اکنون وسط آن جنگل باشد. کالرا برا  زدی. حدس مکردیم

ب  مجبور  خنشدن،  فاصله  یلیود  بقبا  از  ام  هیتر  کند.  بود    دوار یحرکت 

ا  یمانع راهشان  پنهان   جادیسر  طور  به  بتوانند  و  مرک  ینشود    ن یوارد 

 شوند.

 . دیدر دل کش یآه

ب  ی اشل  احتماالً در  با  ابان یاکنون  او  بود.  روبه  د یکورا  کالرکسون  رو  با 

از پدرش    تریبه مراتب قو   یاشل  دانستی. هر چند مدیجنگیو م  شدیم

  توانستینم  د،ی شیاندیبه او م  یخب... وقت   ی محافظانش بود، ول  ی و تمام

بگ  اش یریدلگ  یجلو وقتردیرا  م  ادی  ی .  عبور  ذهنش  از    کرد، یاو 

 غم و اندوه ببندد.  یدلش را به رو  یدر خانه توانست ینم

بر طرف نخواهد شد.    اشینگران  نیا  ند،یاست و تا او را نب  یاشل  نگران

آرام و قرار خواهد گرفت؛ تا    یاشل  دنیو سالم د  حی قلبش تنها با صح

 یدانهیذهنش و احساسات ناام  رحمیآن زمان، کالرا در اسارت افکار ب

 . بردیقلبش به سر م

که   یو اضطراب  یآشکار بود، با نگران  زیکه در چهره و نگاهش ن  یاندوه  با

ر بود،   شهیدر وجودش  ن  دوانده  به آسمان  و  گرفت  باال  را    مه یسرش 
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ابرها  دهیسپ  کیتار که  چشم  محاصره  یادیز  یدم  بودند،  کرده  اش 

 دوخت. 

 بود؟  یدر چه حال و اوضاع  ی اشل یعن ی د؛ یشیخود اند با

اشل  در هنگام،  ز  یهمان  محافظان  ب  یادیهمراه  در  کورا    ابانیداشتند 

 . رفتندیجنگ م  دانیم  یکلمه، به سو  یواقع  یو به معنا  کردندیحرکت م

افکنده بودند، به  هیسا  نیکه بر سرزم ییدم و ابرها  دهیخنک سپ یهوا

 بودند.  زیبودند، آزار دهنده ن نیکه دلنش زانیهمان م

 گر،ید  یی . از سوکردیتر مگرم، سفرشان را آسان  یآفتاب و هوا   نبود 

دم    ده ی. هوا سپشدیدرون آسمان، باعث عدم وجود نور م  اهیس  یابرها

 بود!  کیتار زانیو به همان م دادیبود، اما آسمان مانند بامداد جلوه م

م  نیا باران  بودن  راه  از در  تا    دواریام  ی و اشل  دادند یابرها خبر  بود 

  دندیوزیم  یمیخنک و مال  یبادها   ی! گاه ردیصورت نگ  ی اتمام جنگ، باران

س شنل  درم  یاشل  اهیو  هوا  در  رقص  به  بو آوردندیرا  هوا  باران    ی. 

اما نگران    خت،یمطمئن بود امروز آسمان اشک خواهد ر  یو اشل  دادیم

اشک پشت  نهفته  علت  که  شوق    ش،ی هابود  نه  باشد،  شکست  غم 

 ! ی روزیپ 

در دست    یهاو نگاهش را در اطراف چرخاند. مشعل  د یکش  یقیعم  نفس

  ی شن   یهارو تپه  نیو از ا  کردندیرا فراهم م  دیامکان د  یسربازان تا حد

 بودند.  ت یقابل رؤ یاشل ی برا  ابان،یاطراف ب
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 مانده بود!  نیبه مرک دنشانیتا رس یادیز زمان

طور که افسار اسب را در دستش حرکت  و همان  دیلبانش کش  یرو  یزبان

ادیکش   یهوف  داد،یم اثر  در  امروز،  خ  نی.  مشخص   زهایچ  یلیجنگ 

  روز یقرار بود پ   ایجنگ،    نی! امروز در اکردیم  رییتغ  نیو همچن   شدیم

که قرار بود شکست    ایشوند و سلطنت به دست ادوارد سپرده شود،  

 کند.  دا یباز هم ادامه پ   یزبا نیبخورند و ا

ا  دیشا پاهمین  یباز  نیهم  همه  افت ییم  ان یجا  شکست  و  شان 

 نداشته باشد! یایروزی پ قرار بود جنگشان  دی! شاخوردندیم

تصورات  زیچ  چیه تمام  و  نبود  اشل  یمشخص  داشت،    ی که  جنگ  از 

 . گرفتندیذهنش سر چشمه م التیذهنش بودند و از تخ یوهایسنار

  ایکه گو  دیترسیبودند و از درون قلبش چنان م  خی  ی به سرد  دستانش

 را بشکافد و فرار کند. اشنهیبود س ختهیقلبش نقشه ر

 . گرفتندیو اضطرابش نشأت م  یها از نگرانترس نیا یتمام البته

نگاه کرد.    آمدند،یکه دنبالش م  یرا به عقب چرخاند و به محافظان  سرش

جنگ که قرار بود سرنوشت    نیو نگران بودند! ا  دندی ترسیشان مهمه

 کند، همه را نگران کرده بود.  نییرا تع هایلیخ

 راندندیداشتند اسبشان را م   یبا نگران  ،یمحافظان پشت سر اشل  یمتما

بر فضا حاکم بود. محافظان گاه    یو چشم به راه دوخته بودند. جو متشنج

 . ستندینگریم گریدکیمضطرب و وحشت زده، به  یبه گاه با نگاه
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قرار بود جانشان را از دست دهند و موضوع نگران    هایلیجنگ خ  نیا  در

ا  ی کننده ه  نی ماجرا،  که  نم   چیبود  کس  دانستیکس  بود    ی چه  قرار 

 . ردیبم

شان فقط  نه. همه  ای آن روز، روز مرگش خواهد بود    دانست یکس نم  چیه

جان بجنگند! آنان به ادوارد وفادار بودند و    یتا پا   دی که با  دانستندیم

!  کردندیادا م  د یداشتند که با  یبه اشل  یبزرگ  نید  ان شیهایلیخ  یحت

  جا بودند و حال، با انتخاب خودشان به این  ون یمد  یبه اشل  شانیهایلیخ

شا و  توانشان  حد  در  که  بودند،  ب  دیآمده  توانشان،    شتریهم  حد  از 

 برسانند.  یروز یو ادوارد را به پ   یبجنگند و اشل

 چشم از محافظان گرفت و نگاهش را به مقابلش دوخت.  یاشل

  دیکشیانتظار آنان را م  یبود. خطرات بزرگ  یاو آشفته   یبحران  تیوضع

محافظان   گریجنگ مضطرب و نگران بود؛ د  نیاو بابت ا  یکه حت  ی و زمان

 خود داشتند!  یجا

گاه که سرش را به جلو چرخاند، با آب دهانش را قورت داد و آن  یاشل

حبس    اشنهیرو شد که چشمانش را گرد و نفس را در سروبه  یاظرهمن 

نگران و  گرفت  خود  به  بهت  رنگ  نگاهش  .  افتی  شیافزا  شایکرد. 

.  دییهم سا  ی را رو  شیهادستانش را دور افسار اسب فشرد و دندان

د به  دست  چ  ست ابروانش  و  داده  پد  ین یهم  آنان  گشت.   داریوسط 

 مقابلش ماند.  یه منظرهب ره یکرد و خ زیچشمانش را ر

 *** 
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به اطراف    یمشک آبش را از رودخانه پر کرد و بلند شد. نگاه  ادوارد

د با  و  اخم  ی هاجنگل  دنیانداخت  اطرافشان،  بلند  و    یرو   ی استوار 

ر را  چشمانش  نشست.  دندان  ز یابروانش  و  رو  شی هاکرد  هم    یرا 

  ی خاطرات  ادیو او را    افروختیجنگل خشمش را بر م  نیا  دنیفشرد. د

را    شیسال پ   ست ی جنگل، ب  نینبودند! ا  ند یخوشا  شی که برا  انداخت یم

 آن روزها نبود.  یبه تداع یراض گاهچیو ادوارد ه کردیم یاو تداع یبرا

  ی داد و در آن هنگام  رونیرا آه مانند ب  اشنهیحبس شده در س  نفس

  ستاده ی ارش اکه کن   یرو به محافظ  بست، یکه مشک آب را به کمرش م

 بود، گفت: 

 جنگل رو اصالً دوست ندارم.  نیا -

ابروانش نشست.    ی رو  ی زیبه اطراف انداخت و اخم ر  یجد  ینگاه  محافظ

برا  نیا ن  یجنگل  م  ندیخوشا  زیاو  منظور ادوارد چه    دانست ینبود. او 

جنگل داشتند،   نیدر ا  شیسال پ   ست یکه ب  یبود. ادوارد داشت به جنگ

م روزکردیاشاره  آن  پرنده  ی.  با  مرک  ون یل  یکه  به  حمله  را   نیقصد 

ا عقب   ماداشتند،  به  مجبور  و  خورده  کالرکسون شکسته    ی ن ینشتوسط 

 شدند. 

ها از دست دادند و شکستشان ادوارد را تا مدت   یادیروز محافظان ز  آن

غالف    یرو  که دستش را  یو درحال  دیکش  یکرده بود. محافظ آه  نیخشمگ

پا  رشیشمش به  پا  بود،  کرد.   یگذاشته  رفتن  راه  به  شروع  ادوارد 
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تا به راهشان ادامه دهند. تا    رفتند،یم  شانیهااسب   یداشتند به سو

 .دندی رسیم نیبه مرک دید بایطلوع خورش

 محافظ توجه را ادوارد را جلب کرد.  یصدا

ا  - راه  تنها  متأسفانه  مرک  من یسرورم،  الوانت  نیا  ن،یبه    ونی جنگل 

  ی به راحت  م،یشرق حرکت کن   ایاز سمت غرب    میخواستیهستش. اگه م

 . میگرفتیقرار م درسیدر د

  دانستیرا م  هانیا  یکرد. او همه  دییمحافظ را تأ  یهابا سر حرف  ادوارد

سو حرکت    نیگرفته بودند از ا  میخاطر تصم   نیو از همان ابتدا، به هم

از   شیب  گر؛ید  یاحمله   یجنگل برا  نین به ا کنند. فقط دوباره وارد شد

چند شکست  ادوارد  به  بود.  دهنده  آزار  چه  پ   نیهر  را    ششی سال 

ام  کردیم  یادآوری با  تنها  ادوارد  جنگشان    یجه ینت  بارن یا  کهن یا  دی و 

آرام    ی. صداکردیغلبه م  ریو دلگ  بیحس عج  نیمتفاوت خواهد بود، بر ا

 . کردندیم انیرا ع اشیو کالفه اش، احساسات درون

نم  دونم،یم  - بخور  یمثل سر  خوامیمن فقط  ! نیهم  م،یقبل شکست 

 گذشته تکرار بشه. خوامینم

  یادی. افکار زد یاسب کش  یموها  ی و دستش را رو  ستاد یاسبش ا  نزد

پ  ذهنش  در  م  خوردندیم  چیداشتند  از  ادوارد  فقط   انیو  افکار،  آن 

پ   توانستیم نامعلوم  اتفاقات  اتفاقات    شانیرو  شی به  بابت  کند.  فکر 

حت و  بود  نگران  بعدشان،  لحظه   نیترکوچک  توانست ینم  یچند 

آ  ی اینیبشیپ  ا  اشتهد  ندهیاز  از  چ  نیباشد.  بعد، همه  به  به    زیلحظه 
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بستگ م  یسرنوشت  فقط  آنان  و    ن یا  یباز   یهامهره  توانستندیداشت 

 شطرنج باشند! یصفحه 

فکر کردن به   ی نباشد. حت  یبد  زیداشت چ  دیچه که بود، ادوارد ام  هر

پ   نیا  کهنیا دلگ  ینامطلوب  امدیجنگ  را  او  باشد،  هراسان    ریداشته  و 

  که نیرا در انتظار گذارنده بود و فکر کردن به ا  یادی . او مدت زکردیم

را با تمام    یروزی. پکردیم  اش یکالفه و عصب   ابد،یانتظارش باز ادامه    نیا

انجام    یبه دست آوردن آن، هر کار   ی و حاضر بود برا  د یطلب یوجودش م 

 دهد.

 بار پلک زد تا افکارش از ذهنش خارج شوند. چند

 .کردندیوقت تلف م دینبا

باشد.   دهیکُورا رس  ابانیاز سمت جنوب به ب  یاکنون اشل  زدی م  حدس

که کالرکسون سرش گرم    یمدت  نی و در ا  کردندیعجله م  دیبا  زیآنان ن

 شوند.  نیاست، وارد مرک یبا اشل دنیجنگ

همه   ادوارد که  محافظان  سمت  به  را  گوشهسرش  اسب    یرو  یاشان 

ا  اینشسته،   اسبشان  صدا  ستادهیکنار  چرخاند.  لحن    یبودند،  و  بلند 

 محافظان را جلب کرد.  یادوارد، توجه همه  یدستور

 . می کن یحرکت م د،یآماده ش -

تک به   زین  گریرا گفت و سوار اسبش شد. به دنبال او، محافظان د   نیا

 به راه افتادن شدند. یشدند و آماده شانیهاتک سوار اسب 
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محافظان افسار اسبشان را به دست گرفتند و به ادوارد چشم    یهمه

 از او حرکت کنند. ت ی دوختند، تا به تبع

. قلبش با شدت  کرد ید حس مخو  ی نگاه محافظان را رو  ی ن یسنگ  ادوارد

قفسه به  را  وجودش،    دی کوبیم  اشنهیس  ی خود  اضطراب  شدت  از  و 

  ی سپاه بود. همه  نیا  یبدنش داغ کرده بود. هم اکنون، او مسئول زندگ

زندگ داشتند  م  شانیآنان  خطر  به  ادوارد  خاطر  به  .  انداختندیرا 

همه  ه زند  توانست ینم تضمماندن  را  قول    ن یشان  آنان  به  و    کیکند 

از آنان محافظت کند و    توانست یرا بدهد. تا حد امکان م  یحتم   یروزیپ 

  ی روز یقول زنده ماندن و پ   توانست یمانند آنان شجاعانه بجنگد، اما نم 

 به آنان بدهد.

باز    نیغمگ  ی دهیپد  کی  جنگ کنند،  بود که هر چقدر تالش  و خطرناک 

تلفات و    شهیجنگ هم  کی.  رندیرا بگ  ش ریمرگ و م  یجلو   ستندتوانینم

و نشاط، اندوه و غم از دست   یروزیپ  رغم یدارد. در جنگ، عل  یمجروحان

 وجود دارد.  زین زان یدادن عز

 افسار اسبش را محکم در دست گرفت.  ادوارد

  د یکش  یبلند  یههیاسب ش  فش،یخف  ادی فر  یحرکت دادن افسار و صدا  با

به راه افتادند و    زی محافظان ن  یها. به دنبالش، اسب دیو با سرعت دو

دو ادوارد  صدادندیدنبال  گوشه اسب   دنیدو  ی.  به  گوشه  در    ی ها، 

 . کردیو بر سکوت جنگل غلبه م انداخت یم نیجنگل طن 
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سو  آنان به  انتها  یراه  یداشتند  قدم   شیکه  بود،  نامشخص 

  نیو هم  شودیبه کجا ختم م  نست دایکس نم  چیکه ه  یراه  داشتند؛یبرم

باشد و    دواریام  توانستی. فقط مکرد یها، ادوارد را نگران مندانستن

بتوانند    ادیبروند، به احتمال ز  شیدهد که اگر طبق نقشه پ   دیبه خود ام

 خود را قانع کند. توانست یجهت م نیشوند. فقط به هم روزیپ 

نقشه  نقصیب  ی نقشه  اما  نه،  اشل  دهیچ  ی موفق  ی که  اگر    ی بودند. 

در سمت جنوب، کالرکسون را شکست دهد، اگر خودشان    توانستیم

شده و به قصر بروند و اگر کالرا    نی بدون دردسر وارد مرک  توانستند یم

از ادوارد به موقع خود را برساند، همه    ی بانیبه قصد پشت  توانستیم

 .شدندیم زرویو آنان پ  شدیتمام م زیچ

  شد، ینم  نیو ادوارد موفق به ورود به مرک  خوردیشکست م  یاگر اشل  اما

و   شدیخراب م  زیگاه همه چانجام دهد، آن  یکار  توانست یاگر کالرا نم

شکست    نیاز هم  زیکه ادوارد ن  شدندیمواجه م  یمی آنان با شکست عظ

ا  ی نکند کار  دیترسی. مدیترسیم باز    ی باز  نیرا اشتباه انجام دهند و 

توان صبر کردن و انتظار را نداشت. هر دفعه که فکر   گری. دابدی  دامها

پ   کردیم مانع   کینزد  یروزیبه  م  یشده،  قرار  راهش  با    گرفت یسر  و 

  نیخسته شده بود از ا  گری. ددیکوبیشکست را به صورتش م  یرحمیب

 ماند؟ یر ممنتظ دیبا یها! آخر تا چه زمانشکست 

 

 *** 
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  ز یرا ن  نیزم  یرو   یهاو همراه خود، شن  زد یم  یلیس  ی به صورت اشل  باد

که در    ییهاو شن   کردیبلند م  نیزم  ی . آنان را از روآوردیبه رقص درم

 نبودند.  ندیخوشا چیه دند،یرقصیباد م ی قیهوا با موس

د  یاشل پررنگ  یصحنه  دنیبا  اخم  جا خوش    یرو   یمقابلش،  ابروانش 

از محافظان    یکرد و با خشم به کالرکسون و ارتش  زیکرد. چشمانش را ر 

آنان مستقر شده بودند، چشم دوخت. اسبش    یچند متر  یکه در فاصله

د  محافظان  به  دستش،  کردن  بلند  با  و  داشت  نگه  دستور   زین  گریرا 

اسب   ستادنیا دامه ا   توانستندینم  گرید  رایز  ستادند؛یا  شانیهاداد. 

روبه کالرکسون،  رو  یرودهند.  س  یآنان،  بود.    اهیاسب  نشسته  خود 

 . دیکشیآنان را م دنیانتظار رس شیوقت پ   ی لیمعلوم بود از خ

به کالرکسون مانده    رهیآورد. هنوز خ  نییدستش را آرام آرام پا  یاشل

م ن  دانستیبود؛  م   زیکالرکسون  را  او  ابرهاستینگریداشت  بابت    ی . 

رس  یاهیس مانع  خورش  دنیکه  حرکات    توانست ینم  شدند،یم  دی نور 

عدم وجود نور، به ضررشان باشد؛    نیا  دی. شاندیبب   ق یکالرکسون را دق

خوش بود که هر چقدر به ضرر آنان بود، به ضرر    نیبه ا  شاما حداقل دل

 بود!  زیکالرکسون ن

  ده یزه طلب داشت، باألخره او را به مبار  ابان یب  نیاو را در ا  دنید  انتظار

 بود! 

سر کالرکسون را در    ی بود که مدت  نیا  کرد، یم  دیکه با  یتنها کار   اکنون 

او را اس  ابانیب  نیا   توانست ی! اگر منیکند؛ هم  ریگرم کرده و سپس 
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 ک یاما اگر    شد؛یتمام م  یعال  یلیخ  زیرود، همه چ  شینقشه پ   نیمطابق ا

م  یاشتباه نشان    ای  شدیمرتکب  ضعف  خود  از  کالرکسون  برابر  در 

شکست   کهن ی. فکر و تصور ا خوردندیگاه بود که شکست مآن  داد،یم

 بر تنش انداخت.  یابخورند، رعشه 

جنگ و   نیا  نیو آغاز   یدیکل  یاو نقطه   رایز  شد؛یموفق م  دیحتماً با  او

 نقشه بود.  نیا

نگ خودش سخت بود. اگر ج شیبرا دن،یرا به دوش کش ت یمسئول نیا

جنگ،    نیاما ا  د؛ یکشینم   یهمه نگران  نی! ادیترسیبود، از شکست نم 

همه جنگ  نبود!  خودش  جنگ  قربان  یکسان  یتنها  که  کالرکسون    یبود 

 ی بلکه برا  دند،یجنگیخودشان م  ی روزیپ   ی ها نه فقط براشده بودند. آن

برا  یبرقرار خ  یجوز  ن،یوالس   ی خانواده  یعدالت    زین  گرید  یهایلیو 

 .دندیجنگیم

 وابسته بود.  یبه اشل شانیهمه یروزیجنگ، پ  نیا در

اشل  نیا  از خود  ک  ز ین  یگذشته،  و  نفرت  و  انتقام  از    اشنهی هنوز 

کالرکسون را فراموش نکرده بود. او هنوز فراموش نکرده بود به خاطر  

از    یشد و چند سال مجبور به دور  ت یکالرکسون در آن قصر چقدر اذ

ماند. هم م  هاقت ی حق  نیا   یه کالرا  تکرار  و   شدندیدر ذهنش  و خشم 

از    اشیانتقام شخص  نی. ادادندیم  شی را افزا  رکسوننفرت او از کال

برا او  عطش  را    روزیپ   یکالرکسون،  کالرکسون  دادن  و شکست  شدن 

 بجنگد. یروزیپ   نیا یجان برا  ی. قصد داشت تا پاداد یم شیافزا
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 روز باختن نبود!  امروز

  ل یبه سمت راست متما  یو اسبش را کم  دیکش  شیهال*ب  یرو  یزبان

سکوت را    نیکس قصد مقابله با ا  چیه  ا یکرد. سکوت بر قرار بود و گو

  یمشخص کرده بودند و کس   دانی م  روزیهمه سکوت را پ   اینداشت. گو

و هم    یاو مخالفت کند. هم محافظان پشت سر اشل  یروزینبود که با پ 

رد و    گریدکی  انیو ترس نگاهشان را م  ینگران  باحافظان کالرکسون،  م

م عده  کردندیبدل  م  یاو  نظر  از  را  اطراف  برخگذارندندیفقط   ی . 

مشترکشان    یوحشت برشان داشته بود. نکته  یاما برخ  دند،یترسینم

که همگ  نیا چ  ی بود  چه  که  بودند  م  یزینگران  را    د؛ یکشیانتظارشان 

 شد؟ی چه م جهیجنگ چگونه باشد؟ نت نیقرار بود آخر ا ؟یزندگ ایمرگ 

 . کرد یو آشفته حالشان م دیچرخیم شانیدر ذهن همه یسؤاالت نیچن 

  ی بلند و جد  یفرو رفته بودند که صدا  یاز ترس و نگران  یدر گرداب  همه

 توجهشان را جلب کرد. یاشل

 پادشاه کالرکسون! -

رو  یاخم  ،یاشل  یصدا  دنیبا شن   کالرکسون رو  یاز  ابروانش    یخشم 

از آنان،    ی ادیز  ی که با فاصله  ینشست. دستش را مشت کرد و به اشل

 شد. رهیاسب نشسته بود، خ یرو  یادیسربازان ز نیما ب

ا  می تصم  کالرکسون به  آنان  آمدن  از  قبل  از    دیای ب  ابانی ب  نیگرفت  و 

  کرد یشد. حس م  ز یکارش موفق ن  نیبکند و در ا  یاستقبال گرم  یاشل
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پ   نیاز هم ا  دانیم  روزیحاال  بود  قرار  او  را شکست    یاشل  جانیشده. 

درحال ن  یدهد،  سربازانش  د  زیکه  سمت  در  بود  ادوارد    گریقرار  با 

 بجنگند.

درحال  نانیا  یهمه بود  ب  یقرار  اشل  فتدیاتفاق  نه  و  ادوارد  نه    ی که 

م را  نم دندیکش یانتظارش  آنان  ا   دانستندی.  نقشهکالرکسون   شان یز 

غافلگ بود  قرار  و  است  هم  ریآگاه  برنده   ،یریغافلگ  نیشوند.    ی برگ 

 کالرکسون بود! 

را با    ی روزیجنگ شکست بخورد. او پ   نیدر ا  وجهچینداشت به ه  قصد

  ی موضوع بستگ  نیبه ا  اشیتداوم زندگ  ا یو گو  خواست یجان و دلش م

آن را    خواست یداشت. با تمام وجودش به سلطنتش چنگ زده بود و نم 

که عروسکش را بغل   یبسپرد، درست مانند کودک  گرید  یبه دست کس

بسپرد. آن کودک،    یگریآن را به دست کودک د  د کرده بود و حاضر نبو

فقط خودش با آن    خواست ی! مخواست یخودش م  یعروسکش را فقط برا

 کند.  یباز

با    کالرکسون روبه  کیاکنون  دشمنانش  از  نفر  دو  با  بلکه  بود.  نه؛  رو 

  نیو حکومتش را از دست دو دشمن نجات دهد. ا  نیمجبور بود سرزم

برا را  وضعیت  مسخت   شیموضوع،  نم  کرد؛یتر  که    دانستیچرا 

به کدام    دانست ینگران ادوارد باشد. نم   ایدهد،    یتمرکزش را به اشل 

 قرار گرفته بود.  یذاب آورع ی و ذهنش در دوراه شدیندیب
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بودند. اضطراب  ینگران را تحت سلطه گرفته  که   یو اضطرابش، قلبش 

و چقدر  کردیبدنش نفود م یهااختهیجنگ داشت، به تک تک  نیبابت ا

نم  فیح زمان  توانست یکه  تا  کند!  ا  یکنترلش  خاتمه    نیکه  جنگ 

 . گرفت یقلبش آرام و قرار نم افت،یینم

کرد.    کالرکسون بلند  را  سرش  و  گرفت  دست  به  را  اسبش  افسار 

پر افاده و    یکرد چهره  یرا باال داد. سع  شیهارا جلو و شانه   اشنهیس

بگ  یمغرور خود  مردیبه  استوار  خواست ی.  و  و    اشیقدرت  نگاه  از 

 باشد. دایاش هوچهره

 . دیچیبلندش در گوش حضار پ  یصدا

 دخترم کجاست؟!  ،یاشل -

ا  م یتصم   کالرکسون با  را  حرفش  اشل  نیگرفت  کند.  آغاز    ی جمله 

  نیا  د یبود و کالرکسون با  خبر یآنان ب  یکالرکسون از نقشه  پنداشتیم

از به    یزیچ  ییداشت وانمود کند گو  م ی. تصمکردیگمان آنان را حفظ م

و کالرا    یجنگ، جنگ او، اشل  نیا  ییو گو  داند یآمدن ادوارد نم  نیمرک

 است! 

او از گفتن   یادعا  نیکه زد و ا  یمقتدر و متکبر کالرکسون، حرف  یصدا

کالرکسون    دیفهمیشد. نم   یلبان اشل  ی رو  ی، منجر به پوزخند"دخترم"

کالرا    یو همراه  دنیحق د  کردیو ادعا م  گفت یدخترم م  یهنوز با چه حق

ز او  دارد.  کس  کهنیا  ی برا  ی ادیرا  خجالت   یپدر  هباشد،  بود!    چیآور 

 .ردیرا بپذ یپدر  نیچن  توانست ینم یندفرز
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  کردیرا قبول نم   ت ی گاه واقع! مغرور و متکبر! هیچگریکالرکسون بود د   اما

را با افکار    زی. همه چکردیو نگاه خود نگاه م  دیبا د  زیبه همه چ   شهیو هم

. کالرکسون خود  دادینم  ت یاهم  گری د  زیچ  چیو به ه  کردیخود قضاوت م

 . دیآ رونیو حاضر نبود از آن حماقت ب  زدیرا به حماقت م

 داد.   شی افزا  شی از پ   شی خشم کالرکسون را ب  ،یاشل  زیتمسخرآم  ی صدا

  ل یمن مثل تو اون رو دخ  اد؟یب  ییجا   نیکلر به چن   ذارمیم  یفکر کرد  -

 . کنمیکارهام نم

 ؟ یدیاز دستش م ادیاگه ب یدیترس ای ی کن یکارهات نم لیاون رو دخ -

در پاسخ به کالرکسون   یحرف  ،یجد  یکرد و با لحن   زیچشمانش را ر  یاشل

با آن مخالفت    ایپاسخش را دهد    توانست ینم  زیکالرکسون ن  یزد که حت

 بود.  نینداشت و کالرکسون خود متوجه ا یکند! حرف حق پاسخ

با  - ا  دیچرا  کردن  ترک  با  کالرا  بدم؟  دستش  خودش    نی از  قصر، 

  ستیوقت هم قرار نهیچ  گهیخابش رو کرد. اون تو رو ترک کرد و دانت

پ  ا  شیبرگرده  از  بعد  باشه.  دخترت  و  کارها  نیتو  کرد  ییهمه    ،یکه 

 کالرکسون!  ی. تو باخت یریکالرا رو پس بگ یتونینم

نم   یپوزخند   کالرکسون ا  خواستیزد.  برابر  ب  نیدر  کم  و    اورد یپسر 

  یمکالمه را به نفع خود کند. صدا   نیتا ا  زدیم  یحرف  دیسکوت کند. با

 شد. یگوش اشل یبلندش ملود
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حت  نیا  - دار  یجنگ  که  نشده  بازنده مشخص   یهنوز شروع  و  برنده 

 . یاشل ،یکن یم

 زد.  یپوزخند یاشل

 هاست که شروع شده.جنگ سال نیاوه! ا -

 د یو محافظان پشت سرش ماند. شا  یبه اشل  رهیچند لحظه خ  کالرکسون

قرار داشتند    یپشت سر اشل  شتر،ی هم ب  د یشا  ایسرباز    صدیس  کینزد

هر لحظه مبارزه   یآماده  شانیبودند. همه  دنیجنگ  یآماده  شانیو همه

بزرگ سپاه  بودند.  ن  یکردن  کالرکسون  خود  اما  و    ز یبود؛  کم  محافظان 

  ی لیبود و نه خ  اد یز  یلینه خ  انشان،یم  ینداشت. فاصله  ه همرا  یفیضع

 کم.

  ک یتار  مهیآسمان مانده و دست از ن  اهیس  یابرها   یه یسا   ریهمچنان ز  هوا

را فراهم    ییدر دست سربازان روشنا  ی هابودنش برنداشته بود. مشعل

ها  مشعل   نیبا شروع شدن جنگ، ا  دانست یاما کالرکسون م  کردند؛یم

تجربه  یریدرگ  انیم او  شد.  خواهند  نابود  و  در    دنیجنگ  یخاموش 

چقدر دردسرساز و    دنیجنگ  یکی در تار  دانستیو م  داشت را    یکیتار

 زیو محافظانش ن  یاشل  یبرا  ب،یمعا   نیحال ا  نیبود. با ا  ب یمملو از معا

 . کردندیصدق م

سر  دیبا  ز،ین  گرید  ییسو  از چه  اشل  ترعیهر  ا  یکار  در  تمام    جانیرا 

به ادوارد    یدگی رس  یرا برا  ی! محافظانرفتیو به سراغ ادوارد م  کردیم

ا با  اما  بود،  فرستاده  غرب  سمت  نبا  نیبه  و    کرد یم  یکوتاه  دیحال؛ 
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  ی . وقت گرفت یم  دهیادوارد در جنگ با محافظانش را ناد  یروزیاحتمال پ 

 هدر دادن نداشتند. یبرا

  ی شخند یموجود، ن طیو شرا طیمح یهمه جانبه یپس از بررس کالرکسون

سو  یرو به  و  نشاند  شمش  یل*ب  اشل  رشیغالف  برد.  که   یدست 

کرده و    زیچشمانش را ر  ند،ی کالرکسون را بب   قیحرکات دق  توانست ینم

فقط   بود.  دوخته  چشم  کالرکسون  به  ذهنش    کیکنجکاو  در  سؤال 

 را دارد؟ یانجام چه کار صدکالرکسون ق کهن یا د؛یچرخیم

ب   رشیشمش  عیسر  یلیخ  کالرکسون غالفش  از    ی . صدادیکش  رونیرا 

کرد.    ر،یشدن شمش  دهیکش جلب  را  کالرکسون  اطراف  محافظان  توجه 

همه  ی نشانه  ریشمش  دن یکش  رونیب بود.  جنگ  سو   شانیشروع    یبه 

و حمله    ریشمش  دنیکش  رون یب  یدست بردند و آماده  شانیرهایشمش

 دستور حمله را صادر کند.  سونکالرک  یزودبه  زدندیشدند. حدس م

کالرکسون که آن را در هوا گرفته بود، ابروانش    ریشمش  دنیبا د  یاشل

  یرا رو   شیها. دستانش را دور افسار اسبش فشرد و دنداندندیباال پر

سا مدییهم  وقتش  داشت  آغاز  دیرسی.  قصد  کالرکسون  بود  معلوم   !

 جنگ را داشت. 

اش، به محافظان پشت سرش دستور آماده  باال بردن دست مشت شده  با

 دفاع و تهاجم را داد.  یشدنشان برا

دسته  کالرکسون دور  را  صدا   ریشمش  یدستش  با  و  و    یفشرد  بلند 

 را داد:  یپاسخ حرف اشل  یخونسرد
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 . میتمومش کن  ایپس ب -

  اد یفر  شیگرفت و از اعماق گلو  گرشیش را با دست دافسار اسب  سپس

 زد:

 !دیحمله کن  -

  ی اشل  یبه سو  دنیاسب کالرکسون جلوتر از اسب همه، شروع به دو  و

 کرد.  

تمام   دستور و  شد  شمش  یصادر  غالفشان    شانیرهایمحافظان،  از  را 

 طیمحافظان، در مح  ادیو فر  ریشدن شمش  دهیکش  ی. صدادندیکش  رونیب

اشلاخت اندیم  نیطن  محافظان  شدند.   یآماده  یهمگ  ،ی.  حمله  دفع 

به محافظان کالرکسون چشم دوخته بودند و هر کس نگران   شانیهمه

 سو و از طرف کدام محافظ خواهد بود.  مبود که حمله از کدا نیا

 نشانه گرفته شدند.  رها یباال رفت و ت رهایشمش

  ی هه یش  یهم رفتند. صدا  یهر دو طرف حرکت کردند و به سو  یهااسب 

قصد کر    ایلحظه چنان به هوا برخاست که گو  کیدر    شان،یها و پاهااسب 

 کردن گوش آسمان را داشت! 

  شدند، یم  کینزد  گریدک ی که به قصد حمله، به    یها و محافظاناسب   مانند

خود غرق    یاهی سآسمان را در    یو تمام   رفتندیدر هم فرو م  زیابرها ن

 . داشت یبرم نی زم یها را با دستش از روو شن دیوزی. باد م کردندیم
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  گر،ید  یو تا لحظات  شدیم  دهیها شن محافظان، تا دوردست   اد ی فر  یصدا

 و کالرکسون باشد.   یاشل انیم م یعظ یقرار بود شاهد جنگ ابانیب نیا

م  اسب  همه  از  جلوتر  اسب،    دیدویکالرکسون  حرکت  خاطر  به  و 

به جلو    میرا مستق  شرشی. شمشدیم  نییاسب باال و پا  ی کالرکسون رو

. هدفش او بود و کالرکسون  ست ینگریرا م  یگرفته بود و داشت اشل

 بردارد.  ییک لحظه، چشم از اشل یبرا یحت خواست ینم

م  یدرحال  یاشل بود،  گرفته  دستش  دو  با  را  اسبش  افسار    ان یکه 

 .رفتیکالرکسون م یسو محافظانش به

 بود!  رید  یلیخ دن،یعقب کش ی برا گریشروع شده بود و د جنگ

شروع به    یاو عده  ختندیکه محافظان هر دو طرف در هم آم  د ینکش  ی طول

باال رفتند و به هم    رهایمشغول دفاع شدند. شمش  یاحمله کردند و عده

 هدف اوج گرفتند.  یپرتاب شدند و به سو رهایشدند. ت دهیکوب

سلطه   ریرا ز  ابانیبه هم، کل ب  رهایبرخورد شمش   یآن  واحد، صدا   در

و از کنارش    زدندیخودشان ضربه م  فیحر  یهاگرفت. محافظان به اسب 

. پا  دندیکشیم  یبلند  یههیو ش  خوردندیها ضربه م. اسب شدندیرد م

.  دندیدوید بدنشان، به هر سو مبلند کرده و از شدت در  نیزم  یاز رو

.  کرد یدرد را از آنان دور نم  دنشانیدو  نیاما ا  دند؛یدو یو م  دندیدویم

نم  بگ  یجلو  توانستند یآنان  را  نها  رندیزخمشان  در    نیزم  یرو   ت ی و 

 ! افتادندیم
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اسب   زین  محافظان روهمراه  محکم  بالفاصله    افتادند؛یم  نیزم  یها  اما 

 . دندیدویمبارزه م دانیبه دست به وسط م ریو شمش شدندیبلند م

و عده  یاعده بودند  با اسب مشغول دفع حمالت دشمن    ی رو  ی اهنوز 

 دنیبر  ایاز محافظان در کشتن، مجروح کردن    کی  چی. هدندیجنگی م  نیزم

 . کردندیدرنگ نم فشانیسر حر

آغشته به خون شده بود.    رها یششم  ی چشم بر هم زدن، نوک همه  ک ی  با

  ،یریو پس از هدف گ  گذاشتندیرا در کمان م   شان یرهایاسب سواران ت

به قلب،   یو گاه  کردیهدف پرواز م  یمحکم به سو  ری . تکردندیپرتاب م

با بلند شدن    شدیبرابر م  ری. برخورد هر تخوردیم  گری د  ی نواح  ا یپا، بازو  

 . دیچیپ یم طیدرد در مح یاز رو  یاد یز یادهایمحافظان. فر اد یفر یصدا

م  یکس  هر که   د،یکشیم  اد یاز شدت درد چنان فر  گشت،یکه مجروح 

م  را  آسمان  محافظانلرزاندیقلب  ت  ی.  اثر  در    ی زخم  ریشمش  ا ی  ریکه 

  شدند، ی. از شدت درد، در خود مچاله مافتادندیم  نیزم  یرو  شدند،یم

م  ای را  خود  جان  و  داده  دست  از  را  مبارزه  که   ا یو    باختندیتوان 

 . دادندیدردشان، دوباره به مبارزه ادامه م رغمیعل  و خاستندیبرم

 یداد چه کس  صی تشخ  شدیشده بود که نم  ختهیچنان در هم آم  زیچ  همه

 طرف کالرکسون.  یبود و چه کس یطرف اشل

که مدام از   یخون در آمده بودند و خون  یبه رنگ قرمز  ابانیب  یهاشن 

  ل یخون و تبد  یبرکه  نیقصد تداوم ا  ا یگو  د،یچکیم  نیزم  ی محافظان رو

که با گذر   ییجدا شده و جسدها  یسرها  ا یرا داشت! گو  ایدر  کیآن به  



 
 

www.cafewriters.xyz Page 974 

  نت یرا ز  نیزم  یکاف   یبه اندازه   شد،یهر لحظه به تعدادشان افزوده م

 بود!  یزی به خون و رنگ آم  ازین  شتر،یب یجلوه  ی دادند که براینم

و    خورد یبه چشم م  نیزم  ی رو  یاد یز  یجنگ، جسدها  ی ابتدا  نیهم  از

آخرش چقدر وحشتناک ممکن    شد؟ی بود، آخرش چه م  نیاگر اول جنگ ا

 بود باشد؟ 

محکم   یرا با ضربه  فشانیگردن حر  کردند،ی کالرکسون حمله م  محافظان

خود    گر،ید  ی. از طرفکردندیپرتاب م  ریو از هر سو ت  دندیبریم  ریشمش

اشل  زین محافظان  م  یتوسط  م  ای  خوردند،یضربه    ا یو    شدندیمجروح 

جسدشان    یرایپذ   نیو دستان زم  افت ییجا خاتمه مهمان  شانییزندگ

 .شدیم

که    یزیت  یرهایت  شدند،یبه خون آلوده م  انیم  نیکه در ا  ییرهایشمش

!  رفتندیخطا م  ز یو گاه به سپر محافظان و گاه ن  خوردندیگاه به هدف م

و آنان را با خود همسفر    زد یرا م  شان یمرگ در خانه  ی که فرشته  یکسان

 .خت یریم نیزم  یکه رو ی . خونکردیم یطوالن  یراه

که   ی درد  نیا  شان،یبودند و از نظر همه  ی روزیبه خاطر پ   هانیا  یهمه

نها پ   ت یدر  م  یروزیبه  آنان   شد،یختم  گرچه  داشت.  را  ارزشش 

 یروزیحال پ   نیخواهد شد؛ اما با ا  دانیم  روزیپ   یچه کس  دانستندینم

لذا    آمد؛یراحت به دست نم  یروزیپ   نیا  دانستندیو م  خواستندیرا م

 .گذاشتندیم ه یجان ما یو تا پا  کردندیم زهمبار دیبا

 ب َبرند، نه ببازند! جا بودند کهاین آنان
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شمش  ادیفر  یصدا برخورد  م  رها یو  گوش  به  سو  هر  .  دیرسیاز 

  یو خبر از محافظان  خوردندیمحکم به هم م  ، یو خون  ی فلز  ی رهایشمش

بودند. محافظان از هر   فیکه سخت در تالش دفع حمالت حر  دادندیم

و با کشتن و مجروح کردن سرباز   دندیدویجنگ م دانیبه وسط م یسمت

حذف کردن او را داشتند. قصد به دست آوردن    یقصد از باز  ف،یحر

 سپاه خود را داشتند!  یبرگ برنده برا

م  دندیجنگیم  سربازان به    دانیو  خشن    ی صفحه   کیمبارزه،  شطرنج 

پ  ا  دا یشباهت  در  تفاوت  اما  بود؛  ا  جانیکرده  در  که    ی صفحه  نیبود 

 گوشه ننشسته بودند!  کیو  دندیجنگیم زیدشاهان نپا یشطرنج، حت

رساند. دستش    یبا سرعت هر چه تمام، خود را به اسب اشل  کالرکسون

 فشرد.  رشیشمش یرا دور دسته

صدا  جنگ و  بود  گرفته  گوش  هیبق  یمبارزه  ی شدت    نیطن   شیهادر 

صدا انداختندیم رو  ییادهایفر  ی.  از  مح  ی که  در    د، یچیپ یم  طیدرد 

محافظان خود باشد. نکند برگ   ادی فر  یکه نکند صدا  کردندینگرانش م

اشل دست  زخم  ی برنده  که  باشند  او  محافظان  و  و    شوندیم  یباشد 

ارندیمیم عنکبوت  مانند  ینگران  نی!  پ   یتار  قلبش  دور  بود.    دهیچیبه 

 بودند و بدنش داغ کرده بود.  دهیابروانش در هم تن

و    یدر پ  ی. قلبش پ افزودندیضطرابش مبر ا  رهایمبارزه و شمش یصدا

م م  اشنهیو س  دیتپینامنظم  جلو عقب  مدام  نفس   شد،یکه  از    نشان 

  ط یشرا  خواست ی. نگران اوضاع جنگ بود و دلش مدادندینفس زدنش م
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بررس اشل  یرا  اکنون  هم  اما  اولو  یکند،  و    ت یدر  داشت  قرار 

 چشم از او بردارد.  توانست ینم

را جلو گرفت. چشمانش را    رشیو شمش  دییهم سا  یرا رو   شیهادندان

گاه که از کنار اسب  شد. به سرعتش افزود و آن  رهیکرد و به هدف خ  زیر

به گردن اسبش زد.    ی اضربه  ریبا شمش   یبه طور آن   شد،یرد م  یاشل

شمش جهت    رشیسپس  اسبش،  افسار  دادن  تکان  با  و  گرفت  باال  را 

 داد.  رییحرکت اسب را تغ

 شد.دور  یلبش از اشل ی رو یوزخندپ با

دردناک شمش  یضربه و  ا  یرو   ر یمحکم    ستادنشیگردن اسب، موجب 

 نیزم  ی را از رو  اشییجلو  ی برداشت و دو پا  دنیشد. اسب دست از دو

افسارش را در    عیسر  ی. اشلدیکش  ی بلند و دردناک  یههیبلند کرد. ش

  ی ادهیرش فاکا  دانستیکرد آن را کنترل کند. م  یدست گرفت و سع

مانند انسان در برابر   توانست یشده بود و نم یاسب زخم راینداشت، ز

 دردش مقاومت کند.

از    یبرابر شد با افتادن اشل ن،یزم ی اسب و افتادنش رو  یههیش توقف

اشل  یرو رو  یاسب.  س  نیزم  یکه  شنل  و  غرق    یحساب  اهشیافتاده 

 د، ییسایهم م   ی را رو   شیهاکه دندان  ی شده بود، درحال  نیزم  یهاشن 

پررنگ نماچهره  یرو  یاخم  دوخت.    ان یاش  چشم  کالرکسون  به  و  شد 

درحال دو  ازکه    ی کالرکسون  م  دنیسرعت  اسب    کاست یاسبش  تا 

 را در دستش چرخاند. ریبا غرور و افتخار شمش ستد،یبا
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  ی درد گرفته بود، درحال  نیکه کمرش به خاطر برخورد محکم با زم  یاشل

چهره  مکه  فرو  هم  در  را  رو  یسع  برد،یاش  از  . زدیبرخ  نیزم  یکرد 

رو را  برا  نیزم  یدستش  و  تک  یگذاشت  کرد.    یگاه   هیخود  درست 

به آن نداد و بلند شد.    ی تیکمرش به خاطر ضربه درد گرفته بود؛ اما اهم

  زیچرخاند. چشمانش را ر  آمد،یکالرکسون که نزد او م  یسرش را به سو

  داد، یم  رون یرا با خشم ب  اشنهیکه نفس حبس شده در س  ی کرد و درحال

او را    دیشد. دستش را مشت کرد. هر طور شده با  ره یبه کالرکسون خ

  ی بستگ  دانیم  نیدر ا  یبه عملکرد اشل  شانیهمه  یروزیشکست دهد. پ 

 ! بازد ب توانستینم  یداشت. اشل

لذت بردن   یمبارزه، اجازه  نیکه ا  فیو ح  زدیم  یلیس  یبه صورت اشل  باد

 ! داد یکس نم چیرا به ه یدم ابر دهیسپ نیاز ا

به سو  یدرحال  کالرکسون آرام  آرام  او    یوقت   رفت،یم  یاشل  یکه  نزد 

  ی. آرام آرام دور اشلدنیچرخ  یشروع کرد با اسب به دور اشل  د،یرس

ن  دیچرخیم خود  اسب،  حرکت  خاطر  به  م   ز یو  تخوردیتکان  نوک    زی. 

ل*ب   یرو  یزیگرفته بود و پوزخند تمسخرآم  یرا به طرف اشل  ریشمش

 زیچ  چیو هنوز ه  شدیمغرور م  زین   یکوچک  زیچ  نیچن به    یداشت. او حت

پا جنگ  و  نشده  مشخص   افته،ین  انیمعلوم  را  بازنده  و  برنده  داشت 

 ! کردیم

 نشاند.  یل*ب اشل یرو  یپوزخند زش،یرآممغرور و تمسخ یصدا

 تو صفر  ک،یمن  -
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  ی شمار ازیکه داشت امت آمدیم یجور باز کیکالرکسون مانند  یبرا نیا

با    کرد یگرفته است؟ فکر م  ادیپر افاده بودنش را از کجا    نیا  کرد؟یم

اشل  یزخم اسب  و    ازیامت  تواندیم  یکردن  کند  جلوتر   کیکسب  قدم 

  ی شده است. اشل  لیبه عقده تبد  شیشدن برا  روزی رود؟ معلوم بود پ 

 . شانی اما چون حقشان بود؛ نه عقده خواست؛یرا م یرزو یپ  زین

 زد.  ی ادوباره پوزخند

خ  نیا ن  یاشل  یبرا  یلیحرفش  نفعش  به  اما  بود؛  اگر    زیمسخره  بود! 

.  گرفت یرا دست کم م  یداشت اشل  یعن ی  گفت؛یم  گونه نیکالرکسون ا

نبا  رشیغافلگ  توانستیم دهد  نشان  او  به  و  کم    دیکند  را دست  او 

 اش با کالرکسون را به نفع خود بکند. بتواند مبارزه دی. شاردیبگ

  نیو او را خشمگ  دیچیو خونسردش در گوش کالرکسون پ   یجد  یصدا

 کرد.

 .نیی پا  ایب تیاز تخت پادشاه م،یبجنگ یخوا یاگه واقعاً م -

داشت او    ی تر کرد. اشلاخم کالرکسون را پررنگ  ش،ی تمسخر صدا  لحن

آمده و    نییکالرکسون از اسبش پا  خواست ی! او مدیطلبیرا به مبارزه م

  زیپس کالرکسون ن  خواست،یرا م  نیواقعاً ا  یرو شود. اگر اشلبا او روبه

مبارزه    ک یاز    دنی. کالرکسون اهل پا پس کشرفت یپذیدعوت او را م

نداشت در    الیباشد. اصالً خ  یمبارزه توسط اشل  نیمخصوصاً اگر ا  د،نبو

 ! دیایپسر کوتاه ب نیبرابر ا



 
 

www.cafewriters.xyz Page 979 

مسخره    ی لیخ  یاشل   ی کرد. برا  یزیمغرور و تمسخرآم  ی خنده  کالرکسون

 لحن مملو از تکبر کالرکسون را بشنود.  نیبود که ا

 خب!  اریبس -

 ی آمد. مقابل اشل  نییاسبش پا  حرکت، از  کیرا گفت و با    نیا  کالرکسون

 و سرش را باال گرفت.   ستادیا

جد  یاشل نگاه  و  کرد  بلند  را  چشمان    یسرش  در  را  نفرتش  از  پر  و 

م بودند،  اسب  بدون  دو  هر  که  حال  دوخت.    توانستندیکالرکسون 

 داشته باشند.  یاعادالنه یمبارزه

  ی اشل  رایز  د؛کرینم  دایپ  یاوجه حالت عادالنه  چیمبارزه به ه  نیا  گرچه

م  تریقو  یلیخ و  حت  توانست یبود  دهد.  شکست  را    ی کالرکسون 

 با استفاده از قدرتش، جنگ را به نفع خود تمام کند!  توانستیم

 را جلب کرد. یبلند کالرکسون توجه اشل یصدا

 .یاشل  میتمومش کن ایب -

  ی لبخند مرموز  ی گرفت. اشل  یرا مقابل اشل  رشیرا گفت و شمش  نیا

 شد. رهیخ ری شمش زیل*ب نشاند و به نوک ت یرو

  ی در حال  ی او عده  باختند یجان خود را م  ی اکه عده  یریدرگ  دان یم  نیا  در

و    یاشل  شدینم  دند،یکش  یافتاده و درد م  نیزم  یکه غرق در خون رو

 گر بمانند. نظاره یاکالرکسون گوشه
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قدم به    کیفکر،    نیبر ا  هیبا تک  یدر اصل جنگ آنان بود و اشل   جنگ

ب  کیکالرکسون نزد نگاه  نگاه    باکیشد و در حال که  و نترسش را در 

 کالرکسون دوخته بود، گفت: 

 وقته که منتظره تموم شدنشم.  یلیاوه! کالرکسون! من خ -

حرف،    نیآشکار بود. پس از ا  شیشروع مبارزه در صدا  یبرا  عطشش

تصم که  اول  میکالرکسون  بود  باشد،   نیگرفته  خود  جانب  از  حمله 

را در    ر یتا شمش  دیدو  ی اشل  یزنان به سو  اد یرا باال برد و فر  رشیشمش

 قلبش فرو ببرد. 

 *** 

و با تکان دادن افسار اسبش، اسب را به   رفت یجلوتر از همه م ادوارد

  ی گر ید  ی ها، صدااسب   یپا   ی. جز صداردکیم  ت یسو و آن سو هدا  نیا

 محافظان ساکت بودند.  یو همه دیرسیبه گوش نم

و    مودهیراه را پ   نینمانده بود و اگر ا  یجنگل باق  یتا خروج  یادیز  راه

  گر یو د  افت ییم   انیپا  زیهمه چ  شدند،یم  نیبه مرز مرک  دنیموفق به رس

به مرک  یجلو  توانستینم  یکس از ورود  به مرز ردی بگ  نیآنان را  . اگر 

 !شدندیموفق م دند، یرسیم نیمرک

لبان ادوارد جا    یرو   ی موضوع، لبخند کوچک و کمرنگ  نی فکر کردن به ا  با

خف درخشش  کرد.  پد  یفیخوش  چشمانش  فکر    داریدر  از  او  و  گشت 

م  کهنیا آمد. واقعاً  به وجد  د  وار  خواست یباألخره موفق خواهند شد، 
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حقش   خواست یبگذارد. دلش م  اشی پدر  نیشود و پا در سرزم  نیمرک

 ساله را تمام کند.  نیانتظار چند نی و ا رد یرا پس بگ

 را دور افسار اسب فشرد.  دستانش

و فکر    کردیوجودش را خوشحال م  ی جنگ، ذره، ذره  نی در ا  ی روزیپ   فکر

بر وجودش رخنه کند و   یترس و نگران شدیکردن به شکست، موجب م

اجازه او  نم  یبه  نبود!  خودش  دست  ندهد.  بودن    توانستیخوشحال 

نگران    توانستیکند. نم   رونیاحتمال شکست خوردنشان را از ذهنش ب

 نباشد!

  ی ر یت  ادی که ناگهان نگاهش ص  بردیافکار و احساسات به سر م  نیهم  در

به سمتش پرت    عیسر  یلیخ  ری. تآمدیم  شانیشد که از سمت جلو به سو

از کنار گوشش رد شده و به درخت پشت سرش برخورد کرد.   شد و 

ناگهان   یآن  یلیخ حت  یو  ادوارد  و  افتاد  موقع  یاتفاق  را    ت ینتوانست 

و هضم کند. در بهت فرو رفته بود و چشمانش گرد شده بودند.    یبررس

  ی پرت شد، به تپش افتاده و پ   شی که به سو  یریت  ن یا  دنیقلبش با د

 . دیتپیم ی در پ 

خطا رفته و به او برخورد    ریکه ت  گفت یآن لحظه، چقدر خدا را سپاس م  در

 نکرده بود! 

سردع پ   ی*ر*ق  سرد  شدیم  ی جار  اشیشان یاز  به  دستانش    خ ی  یو 

 نبود.  یخوب یپرت شد، اصالً نشانه  شانیبه سو ریت کی کهنیبودند. ا
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به دنبال خواهد داشت؛ لذا   زین  ی گرید  یرهایت  ر،یت   نیا  زدیم  حدس

 دستور داد:   ادزنانی تر بدود. فرافسار اسبش را تکان داد تا اسب سریع

 ! میحرکت کن  دیبا دیعجله کن  یهمگ م،یمورد حمله قرار گرفت -

مسریع  دیبا  آنان حرکت  قبل  از  ت  کردندیتر  اثابت  مورد  قرار    رهایتا 

به خود گرفتند   یمحافظان حالت تدافع  ی. به دستور ادوارد، همهرندینگ

ها در جنگل  افزودند. اسب   شانیها و به دنبال ادوارد، به سرعت اسب 

 درختان رد شدند. انی از م یادیکردند و با سرعت ز  دندیشروع به دو

ناکجاآباد به طرفشان پرت    یاز سو  یشتر یب  یرهایگمان ادوارد، ت  طبق

حرکت پر سرعت    لیاما به دل  شدند؛یپرتاب م  یاز هر سمت  رهای. تشدیم

ت اغلب  محافظانش،  و  م  رها یادوارد  زم  رفتندیخطا  به  درخت    ا ی  نیو 

 .کردندیبرخورد م

داشتند، ادوارد    رهایدر فرار از دست ت  یکه سع  یهنگام  نیدر هم  اما

هم    رهایت  یچند محافظ را بشنود. به نظر همه  ادیفر  یصدا  توانست یم

بدن    ای به بازو    رهایاز ت  ی. برخخوردندیبه هدف م  یو برخ  رفتند یطا نمخ

م اسب   یحت  ایمحافظان،   برخورد  عم  کردندیها  جراحت  جا    ی قیو  به 

صداگذاشتندیم خارج   ییها اسب   یههیش  ی.  سوارشان  کنترل  از  که 

مح  شدند،یم ا  دیچیپ یم  طیدر  چقدر  برا  نیو  بود!  آزار دهنده    یصدا 

که صدا بود  آزار دهنده  زخم  ادیفر  ی ادوارد  و    اشیمحافظ  بشنود  را 

 انجام دهد. ینتواند کار
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 زیچشمان ر  کرد،ی م  ت یمختلف هدا  یهاکه اسب را به جهت   طورهمان

پرتاب    داشت مکان  یو سع  چرخاندیرا در اطراف م   اشیو نگاه جد  شده

 شدند یاز کدام سو پرت م رهایداشت بفهمد ت یکند. سع دایرا پ  رهایت

  ص یدشمن را تشخ  ت ی موقع  خواست ی. مانداخت یآنان را م  ی و چه کس

سخت    یکار اندک  نیبلند، انجام ا  ی هاها و درخت دهد، اما به خاطر بوته

 .شدیم

از محافظانش در    یبه عقب چرخاند. تعداد محدود و کم   یرا اندک  سرش

  شیهاشکر داشت. دندان  یموضوع جا  نیشده بودند و ا  یزخم  ریاثر ت

چه بودند؟ از کدام سو    گرید  رهای ت  نیهم فشرد. آخر ا  یرا با خشم رو 

 بودند؟!  ماجرا چه بود؟ در تله افتاده شدند؟یپرتاب م

کرده بودند. افسار    ریذهنش را درگ  یپاسخیب  یهاافکار و سؤال  نیچن 

باس اسب  سرعت  به  تا  داد،  تکان  را  د  دیفزایبش  با  ناگهان    دنیکه 

  دن یشد. به دنبال ادوارد و با د  ستادنیمجبور به ا  ش،یروروبه  یمنظره

  ن یچن   دنی. دستادندی به دنبال هم ا  زیمحافظان ن  یمقابل، تمام  یمنظره

قابل باور و به دور از انتظار بود. ترس برشان داشته   ر یغ  شانیبرا  ،یزیچ

ا به  نقشه    دندیشیاندیم  نیبود و فقط  آنان  بود؟  که آخر چطور ممکن 

خبر    شانینقشه  نیشوند و کالرکسون از ا  نیوارد مرک  انهیداشتند مخف

نبود، پس چطور؟ چطور م که محافظان کالرکسون راهشان را    شدیدار 

 بودند؟  هسد کرد
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به دست    ریشمش  یاسب نشسته و همگ  یمحافظان مقابل که رو  دنید

  دن یشده بود و انتظار د  ریابروان ادوارد نشاند. غافلگ  ی رو  ی بودند، اخم

 چ یبدون ه  توانستندیرا نداشت. آنان گمان کرده بودند م  یزیچ  نیچن 

درگ و  گو  نیا  ی ایریمانع  اما  بگذارند؛  سر  پشت  را  اشتباه    ا یجنگل 

 .کردندیم

 یراه چیدستش را مشت کرد و نگاهش را در اطراف چرخاند. ه ادوارد

  ی آشوب رد شوند، نبود! حت  نیاز ا  یریبتوانند بدون درگ  کهنیا  یبرا

جنگل حرکت کنند، باز    یخروج  ی به سو  ی گریاز راه د  توانستندیاگر م

 ر بود دنبالشان کنند. محافظان کالرکسون قرا

محافظان را   نیو ا  دندیجنگیم  دیشوند، با  نیوارد مرک  خواستندیم  اگر

 .داشتندیمانع را از سر راه برم نیا دی. بادادندیشکست م

نبود که   نیا یبه معنا  نیمتوقف شده بود؛ اما ا رهایپرتاب ت  خوشبختانه

برنده برگ  محافظان  یاادوارد  پ   یداشت!  لحظه  چند  پرتاب    ر یت  شیکه 

بخواهند    ریهر آن ممکن بود باز کارشان را ادامه دهند و با ت  کردند،یم

با  نیچند   ی رهایحواسشان را به ت  دن،یجنگ  نیدر ح  دینفر را بکشند. 

 .دادندیم زین طرافا

. نگران بود که شکست  دییهم سا  یرا رو   شیهاو نگران دندان  ی عصب 

جنگ شکست    نیشوند، اگر در ا  ن یوارد مرک  توانستندیبخورند. اگر نم

 . شدینقشه خراب م خوردند،یم
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بود، توجه   ستادهینسبتاً بلند محافظ کالرکسون که جلوتر از همه ا  یصدا

 . رد یادوارد را جلب کرد و موجب شد سرش را باال بگ

 اهد موند.کس زنده نخو چی! هدیهمشون رو بکش  -

بودند    جانیرا باال گرفتند. آنان ا  شانیرهایشمش  شانیحرف، همه   نیا  با

تا دستور پادشاه کالرکسون را انجام دهند. کالرکسون گفته بود ادوارد  

خواهند آمد و از آنان خواسته بود  ونیبه جنگل الوانت انیشورش یو باق

باشند. کالرکسون از آنان خواسته بود بدون کشتن ادوارد و    نیدر کم

  یخواسته   دیبا  ز یبرنگردند. اکنون ن  نیشکست دادن محافظانش، به مرک

 .رساندندیپادشاهشان را به انجام م

ادوارد بود. ادوارد    ریشدن شمش  ده یکش  رون یآن محافظ، عامل ب  حرف

را دور دسته  ر  رشیشمش  یدستش  با چشمان  و  به   یاشده   زیفشرد 

خ مقابل  د  رهیمحافظان  محافظان  تبع   زین  گریشد.  ادوارد    ت یبا  از 

 . دندیرا از غالف کش شانیرهایشمش

 ادوارد توجهشان را جلب کرد.  یصدا

بد  - جنگ  دی شکستشون  هنگام  ت   دن،یو  به  ما    رهایحواستون  باشه. 

 . میجا که ببازاین میومدین

روح  نیا اراده  هی حرف،  برا   ی و  جنگ  یروزیپ   یالزم  دل    دنیو  در  را 

جلو    شان یهاگاه که محافظان کالرکسون با اسب کرد و آن  جادیمحافظان ا
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حمله شدند، ادوارد و محافظانش    یگاه که آنان آمادهآمدند تا بجنگند، آن

 دفاع شدند. ی آماده زین

و    خت یدر هم آم  رهایشد. شمشلحظه، جنگشان شروع    ک یتر از  کم  در

تا    رفتیسو و آن سو م  ن ی. ادوارد مدام با اسبش اپرتاب شدند  رهایت

از کدام جهت پرتاب    رها یت  ندیبب   توانستیدر امان باشد. نم  رهایاز ت

 . کردیتر مموضوع کارش را سخت  نیو ا شدندیم

طور که داشت  محافظان کالرکسون رفت و همان  یبا اسبش به سو  ادوارد

و اسب   نه یو به بازو و س  را دراز کرد رشیشمش شد،یاز نزد آنان رد م 

پ  زد.  ضربه  محافظان  پ   یچند  م   نیا   یدر  تکرار  را  هر    کردیکار  با  و 

م  یاضربه م  ادیفر  یصدا  زد،یکه  اوج  تعداد    گرفت یمحافظان  به  و 

 .شدیم  افزودهمجروحان 

زخم  ادوارد  از  گرفتن  فاصله  از  پس  را  جسدها  ها یاسبش    ی رو  ی و 

 در اطراف چرخاند.  یکل یچرخاند و نگاه ن،یزم

  توانستیافتاده بود! نم  نیزم  یجسد رو  یجنگ تعداد  یابتدا  نیهم  از

بود، چون هم خودش محافظ از دست داده    یجنگ به نفع چه کس  دیبگو

 از محافظان کالرکسون کشته شده بودند. ی بود و هم تعداد

بود.    ختهیر  نیزم   یرو  زین  یدرختان نقش بسته و مقدار  یتنه  یرو  خون،

! چقدر نقاش  کردیم  یکاغذ را با رنگ قرمز نقاش  ینفر صفحه  کی  ایگو

برا  یرحمیب که  نقاش  لیتکم  یبود  باآدم  اش،یشدن  ! مردندیم  دیها 

  یجسد ب  خورد،یو ق ل م  افتادیم  نیزم  یمحافظان رو  ی قطع شده   یسرها
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ها   لیْو جنگ چنان اوج گرفته بود که از ما  شدیولو م  یاگوشه   انسرش

 . دیرسیبه گوش م شیدورتر، صدا

دادن از    یجاخال  ی و محافظان ادوارد در تالش برا  شدندیپرتاب م  رهایت

و    زدندیو ضربه م  دندیجنگیبودند. محافظان هر دو طرف م  رهایآن ت

م فضاخوردندیضربه  متشنج  ی.  و  مح  یخشن  و    طیبر  بود  شده  حاکم 

حکمرانظا از  م  اشیهراً  همهبردی لذت  زنان،   ی.  نفس  نفس  محافظان 

سو و    نیمدام به ا  شد،یم  ریسراز  شان ی که ع*ر*ق از سر تا پا  یدرحال

  ا یرا دفع    فشانیحر  یهاخود، حمله  یرها یو با شمش  دندیدویآن سو م

افتاده    نیدستان زم  یرو  یشماریب   ی. جسدهاکشتندیرا م  فشانی که حر

 .شدیبود و هر لحظه به تعدادش افزوده م 

رو   یخون ا  د،یچکیم  نیزم  ی که  را    ها یزود  نی به  شدن  متوقف  قصد 

گو و  خون   شیب  خواست یم  اینداشت  را  جا  همه  قبل    ی کند. صدا   یاز 

کاش    ی و ا  کردیم  شتر یخشم و اندوه ادوارد را ب  ،یمحافظان خود   ادیفر

اما افسوس    رد،یجراحت محافظانش را بگ  نیاز ا  شیب  ی جلو  توانستیم

تنها با اتمام جنگ    ن،یزم  یرو  یجسدها  نیخون، ا  یایدر   نی! اشدیکه نم

! تا آن زمان  دندیکشیدرد م   دیو تا آن زمان، با  افت ییم  انی پا  ی روزی و پ 

 .دادندیادامه م دنیو به جنگ کردندیدردشان را خفه م دیبا

نداشت.    یابر  یراه  چیه  ن،یخون  دانیم  نیا  در وجود  جنگ  از  فرار 

  شان ینهیبازو، پا و س  یرو  یهامحافظان هر دو طرف با وجود درد و زخم

سع پ   کردندیم  یهنوز  و  آنان    یروزی بجنگند  بکنند.  خود  آن   از  را 
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  ی زیچ  نیشکست بخورند و از خود ضعف نشان دهند و ا  توانستندینم

 شدیبود که موجب م  یزیچ  نیبه آن باور داشتند. ا  رف بود که هر دو ط

 پرتاب شوند.   گریبار د رهایبه هم برخورد کنند و ت گر یبار د رهایشمش

که به رنگ قرمز خون درآمده   یایفلز   یرهایبرخورد محکم شمش  یصدا

  ی عیوس  طیانداخته بود. همه در تکاپو بودند و مح  نیطن   طیبودند، در مح

  ل یگ محافظان کالرکسون و محافظان ادوارد تبدجن   دانیاز جنگل، به م

 شده بود. 

و ادوارد    افتییشکستش خاتمه م   ا یادوارد    یروزیجنگ، تنها با پ  نیا

 انتظارش را بکشد. یروز یبود پ  دواریام

محافظان کالرکسون   یرا در دستش چرخاند و با اسبش به سو  ریشمش

آنان درگ  دیدو با  ا  ریتا  ز  یریدرگ  نیشود و  تا مدت  که جنگ    یادیاو، 

 . افت ییادامه م ابد،یخاتمه 

 

 *** 

با   یفرود آورد که اشل  یقلب اشل  یرا رو  رشیخواست شمش  کالرکسون

آورد    نییرا پا  رش یداد. کالرکسون شمش  یچند قدم عقب رفتن، جاخال

 یجد  یبا خشم به چهره  د،ییسایهم م  یرا رو  شیهاکه دندان  یو درحال

خ  یاشل کرد.  پ نگاه  لحظه  چند  ب  یاشل  شیشم  حال    نی از  و  رفته 
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خونسرد جلوه    نیا  دانست ی. هر چند کالرکسون مدادیخونسردتر جلوه م

 است.  یموضوع  یتمرکزش رو  ینشانه ،یدادن اشل

 نشست.  یابروان اشل ی رو یاخم

نم   ی ریشمش   او و  نداشت  دست  شمش  توانستیدر  وجود    ر یبا 

کالرکسون شدن    کیشود. نزد  کشیکالرکسون، با او مبارزه کند و نزد

 . ریشمش زیبود با شکافته شدن گوشت و پوستش توسط نوک ت ی مساو

شد که او را    یطناب   د،یدویاو م  یکالرکسون که به سو  یها قدم  یصدا

ب افکارش  چاه  بار ددیکش  رونی از  کالرکسون  با شمش  گری.    ر یخواست 

ناگهان    یکارش مصمم بود که اشل  نیو در انجام ا  را ببرد  ی گردن اشل

آن و  آورد  باال  را  هالهدستش  که  بود  و    انیم  نیآتش  یاگاه  خودش 

 شد و کالرکسون وحشت زده چند قدم عقب رفت.  جادیکالرکسون ا

و    ره یبرد و نگاه خ  نیآتش را از ب  یبا مشت کردن دستش هاله  یاشل

ک  اشیجد دوخت.  کالرکسون  چشمان  در  مرا  اگر    دانستیالرکسون 

رو  یاشل قدرتش  از  استفاده  شکست  آن  آورد،یم  یبه  کامالً  گاه 

د  خوردندیم م  روزیپ   توانستندینم  گریو  کالرکسون    دانستیشوند. 

پ  زم  اشیروزیاحتمال  اشل  یان تا  که  بود  استفاده    یممکن  قدرتش  از 

سوزاندن    یدستش برا  یاشاره  کی قدرتمند بود و    یلیخ  ینکند. اشل

کاف جا  ام  ی همه  باز   دواریبود!  تا  آن  یبود  نکشبه  را    ده،یجا  او  بتواند 

 شکست دهد. 
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  ی پوزخند  د،یرا از استفاده کردن از قدرتش منع کن   یاشل  کهنیا  یبرا

نتواند    یشود که اشل  ی وارد باز  ی کرد از راه  یکنج لبش نشاند و سع

 مخالفت کند.

هم  یخوایم  - استفا  شهیمثل  قدرتت  کن از  ف؟ یده  بدون  تو    کس ین ی! 

 .یشیم یهات مخفپشت شعله شهی ! همیستین یچیه

 یکه آرام آرام به سو  یو درحال  دییهم سا  یرا رو  شیهادندان  یاشل

 گفت:  برد،یسنجاق شنلش دست م

 . شمیرو مپس منم بدون قدرتم باهات روبه -

را گفت و با باز کردن سنجاق شنلنش و در آوردن شنلش، شنل را   نیا

اجازه او  به  و  باد سپرد  اشل  ی به دست  داد.  را  باد  با    یهمسفر شدن 

را به کالرکسون دوخت. دستانش    اشیکرد و نگاه جد  زیچشمانش را ر

 زد.  یرا مشت کرد و لبخند

 جلو.  ایب -

کالرکسون شد که دوباره حمله را آغاز کند.   یبرا  یحرفش، مجوز  نیا

 را باال گرفت.  رشیو باز شمش دیرا دو انشانیم  یچند قدم فاصله

م  دانیم  ی رهایشمش  یهمه گرفته  باال  پا  شدندیجنگ  فرو    نییو 

 فشانیگوشت و پوست حر  ایو    شکافتندی را م  نیهوا و زم  ای.  آمدندیم

م آلوده  خون  رنگ  به  جراحت  شدندیرا!  هر  با  ا  یو   کردند، یم  جادیکه 

. جنگ شدیکه به تعداد اجساد افزوده م  ای  گرفت یاوج م  ادهایفر  یصدا
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تر از قبل  شروع شده بود و هر لحظه داشت وحشتناک  ودوقت ب  یلیخ

 .شدیم

س  ن یا  یبرا  ایگو  ک،یتار  مهین  آسمان لباس  و    اه یجنگ  بود  کرده  تن 

را حمل    ی وحشتناک  ی هاامی ود خبرها و پ با خ  ایگو  دند،ی وزیکه م  ییبادها

 .کردندیم

ول  یقلب اشل  ی را به سو  ر یشمش  کالرکسون   ی رو  ی اشل  یفرود آورد؛ 

داد. دستش را باال برد و انگشتانش را دور مچ    یخم شد و جاخال  نیزم

از فشار و  را فشرد  مچ دستش  کرد.  احاطه  کالرکسون  به   یدست  که 

را    شیهاتر شد و دندانکالرکسون اخمش پررنگ  شد،یدستش وارد م

 نکند.  جادیاش ا در حالت چهره  یر ییکرد تغیم یهم فشرد. سع یرو

را حرکت دهد.   ریشمش  توانستیمچ دستش را گرفته بود و لذا نم   یاشل

 نیزم  ی از رو  یاشل  کهنیدر ذهنش جرقه زد و قبل از ا  یناگهان فکر 

پا با  به    یلگد  شی بلند شود،   یزد که موجب شد اشل  یاشل  ی پامحکم 

. دستش از دور مچ دست کالرکسون  فتدیب  نیزم  یسُر بخورد و رو  شیپا

 تر شد. برخورد کرد، اخمش پررنگ  نیکه کمرش با زم  گاهسُر خورد و آن

هوا  با ب  دهیخنک سپ  یوجود  تحرک  خاطر  به  باز  ا  شی دم،  و  حد   نیاز 

  ای. بدنش گوزدیس ممبارزه، سر تا پا غرق ع*ر*ق شده بود و نفس نف

 ! کردیم ت ی درونش داشت فعال ی هم آتشفشان دی داغ کرده بود! شا

بدو بدو کردن و حرکاتش، به نفس نفس   لیبه دل  ز یکالرکسون ن  یحت

و قلبش چنان با سرعت    شدیمدام جلو و عقب م  اشنهیافتاده بود. س
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.  کرد یسر جنگ گرفته بود و داشت مبارزه م  زیاو ن  یحت   ایکه گو  دیتپیم

به خاطر تحرکش و از    ییاز حد قلبش از سو  شیتپش ب  نیا  دانستیم

نگران  هب  گرید  ییسو اشل  اشیخاطر  نتواند  که  بود  نگران  را   یبود. 

 مصمم بود.  زیشود ن روز یپ  کهنیا یشکست دهد؛ اما رو

این  شیپ  اشلاز  به  سو  یکه  به  دهد،  شدن  بلند  خ  یفرصت    ز یاو 

که    یگردنش گذاشت. اشل  ی آرام رو  یلیرا خ  ریبرداشت و نوک شمش

زم به  وحشت  و  ترس  نگاه    نیاز  و  شده  گرد  چشمان  بود،  زده  چنگ 

  ی دوخت. مردمک چشمانش گشاد و حالت  ریمضطربش را به نوک شمش

 . زدیچنگ م اشنهیس یلرزان داشتند. قلبش به قفسه

  ی ها از الکه شن   فیاما ح  فشرد؛یرا در مشتش م  ن یزم  یرو  یهاشن 

 .ختندیریم نیزم ی و رو خوردندیانگشتانش سُر م

  شیتکان خوردن گلو  رایآب دهانش را تکان دهد، ز  توانستینم  یحت

م رفتن شمش  شدیبرابر  فرو  و دستان  ر یبا  با اضطراب    ی در گوشتش. 

 کالرکسون سوق داد.  یع*ر*ق کرده، نگاهش را به سو

  ز یداد و نگاه تمسخرآم  یاشل  لیتحو  یالبخند مغرور و فخزانه  رکسونکال

گرفتن    ریبا ز  کردیو خوشحالش را در نگاه او دوخت. کالرکسون فکر م 

 شده بود؟!  روزیپ  یاشل

پ   یصدا را نوازش    یکالرکسون گوش اشل  یروز یمملو از غرور و حس 

 کرد.
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اشل  گهید  - تسلیبکن   ی کار  ی تونینم   ؛یتمومه  رو    م ی!  و شکستت  شو 

 قبول کن. 

مهمان  یاشل نفس  آرام  آرام  که  اطراف   د،یکشیطور  در  را  نگاهش 

با ا  کرد یم  دایپ   یراه   دیچرخاند.  از  او  ابدینجات    تیوضع  نیتا   .

داشت    یبه او بستگ  تشانیشود! کل نقشه و موفق  می تسل  توانست ینم

نم  با  توانست یو  بخورد.  راه  دیشکست    نیااز    یخالص  ی برا  ی حتماً 

هکردیم  دا یپ   تیوضع اجازه  چی.  کالرکسون  به  که  نداشت    یقصد 

 دهد.  ی روزیپ 

  ی عمل  ی کالرکسون ثابت ماند. برا  یکه به سرش زد، نگاهش رو   ی فکر  با

پا  ک ی. در  کردیدقت م  ی لیخ  دیکردن فکرش، با را باال برد و    شی آن، 

با ضربه  یلگد محکم  ی محکم اشل  یبه شکم کالرکسون زد. کالرکسون 

و چهره  یرو مقاومت کند  نتوانست  به شکمش،  اش در هم فرو رفت. 

 برداشته شد.  یگردن اشل یاز رو   رشیعقب هل داده شد و شمش

  یچه یماه  نیترنرم  ی عن یکه به شکمش،    یدر اثر لگد محکم  کالرکسون

از دستش    ریه عقب رفت و شمشبدنش خورده بود، ناخودآگاه چند قدم ب

طور که  شکمش گذاشت و همان  یافتاد. هر دو دستش را رو   نیزم  یرو

 که به جلو خم شده بود، دو قدم عقب رفت. 

  یهاو صورت سرخ شده و رگ  دییسا یهم م  ی را با خشم رو  شیهادندان

 خشمش بودند.  ی دستش، نشان دهنده یمتورم شده
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بلند شود.    نیزم  ی بود که از رو  یاشل  یبرا   یکوتاه فرصت   ی لحظه   همان

  ر یدست دراز کرد و شمش  خاست،یطور که داشت برمدر آن  واحد، همان

به دست گرفت. همراه شمش را  بلند شد.   نیزم  یاز رو   ریکالرکسون 

  نیاز هم  دیبا  یکالرکسون هنوز توجهش جلب درد شکمش بود و اشل

 . کردیم دهفرصت کوتاه استفا 

نگاه    یاش به اشلشده  ز یسرش را باال گرفت و با چشمان ر  کالرکسون

ل*ع*ن*ت* آن  نبا  رشیشمش  یکرد.  بود!  گرفته  اجازه  دی را  او    ی به 

در    یبلند اشل  یقدم به جلو بردارد که صدا   کی. خواست  داد یم  ی روزیپ 

 انداخت. نیطن شیهاگوش

 کالرکسون!   شم،ینم یکس میتسل وقت چیمن ه -

  یبرا   یدوانده بود و مصمم بودن اشل  شهیر  یلکه در وجود اش  یخشم

برا  ،یروزیپ  شجاعتش  صدا  ی ادامه  یآن  در  بود!    شیمبارزه،  آشکار 

کالرکسون    یرا باال برد و در شانه   ریرا گفت و همان لحظه شمش  نیا  یاشل

  رید  یلیاما خ  رد؛یرا بگ  ریفرو برد. کالرکسون دست دراز کرد تا شمش

انگ زمان  شتانشکرد!  د  دندیچیپ   ریدور شمش  یتنها  کار   گریکه  از  کار 

ت نتوانست  در شانه  ریشمش  ز یگذشته و نوک  اش جا خوش کرده بود. 

رفت که    شی پ   ی چنان ناگهان  زینجات دهد و همه چ  یخود را از دست اشل

 کالرکسون را در بهت فرو برد. 

که گوشتش    یریوحشت زده و گرد شده، به شمش  یبا چشمان   کالرکسون

 شد. رهیا شکافته بود، خر
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م  ریشمش  یدسته  یاشل از  دستانش رها کرد و چند قدم عقب    ان یرا 

اش در هم فرو رفته بود  درد، چهره یکه از رو یرفت. کالرکسون درحال

  ر یشمش  یدستش را دور دسته   یفی خف  یبا آه و ناله  د،ی لرزیو دستانش م

از   شتریب  یحت  ریشمش  دنیکش  رونیبکشد. ب  رونیرا ب  ریبرد تا شمش

  دن یکش  رونی! با بداد یم  شیداشت و درد زخم را افزا  ردفرو بردنش د

 . شودیم دهیکش  ریهمراه شمش  ز یگوشتش ن کردیاحساس م  ریشمش

 . دیکش رونیرا ب ریشمش یفیخف یآن، با ناله کی در

نتوانست شمش  دندیلرزیم  دستانش بودند.  م  ریو سست شده    ان یرا 

افتاد. کالرکسون    نیزم  ی از دستش رو  ریانگشتانش نگه دارد و شمش

مهمان نفس  مدام  که  م  دیکشیطور  در  ناله    شیهانفس  انیو  و  آه 

  ی حت  شد،یم  یکه از محل زخم جار  ی به زخمش چشم دوخت. خون   کرد،یم

 شدیم  ریبود. خون سراز  صیقابل تشخ  زین  اشلباس پاره شده  یاز رو

م زخمش  کرختدر شانه.  سوخت یو  احساس  درد  کردیم  یاش  که   ی و 

تحمل بود! درد    رقابل یغ  شیبرا  د،یچیپ یداشت رفته رفته در بدنش م

و بدنش را تحت سلطه    کردیاش نفوذ مشانه  یهااخته یداشت به تک تک  

 . گرفت یم

سخت   ی داشت دردش را تحمل کند؛ اما عمل   یسع  ق،ینفس عم   دن یکش  با

که اطرافش    یاش و خونگوشت شکافته  دنیتر بود. دو انجامش سخت 

  دیتپیتند تند م   یی . قلبش از سوکرد یم  نشیرا در بر گرفته بود، خشمگ
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 گرید  ییو از سو  دیکوبیدر قفس خود را به هر سو م  یاو مانند پرنده

 . شدیم یجار اشیشانیع*ر*ق از پ 

 ت. چشم دوخ یرا مشت کرد و به اشل دستش

  دیکردن او را بدهد؟ نبا  ی زخم  یپسر اجازه  نیتوانسته بود به ا  چطور

 !بازدیصورت م نیا ریزخمش مانع او شود، در غ  نیبگذارد ا

زخمش گذاشت و فشرد. تماس خون با پوست دستش    ی را رو   دستش

م حس  سع  کردیرا  فشردن،  با  خونر  یو  از  حد    شیب  یزیداشت  از 

  یچقدر موفق بود! ذهنش حول و هوش اشل  دانستیکند. نم   یریجلوگ

فاصله  یایاشل  د؛یچرخیم در  قدم  یکه  ا  یچند  لبخند    ستاده یاو  با  و 

 . کردیملبش به او نگاه  یرو  یخونسرد

کالرکسون    یبرگ برنده بود و برا  کی شدن کالرکسون    یزخم  ،یاشل  یبرا

 بالعکس! 

سو  خواست یم زانوانش    زیخ  شیبه  اما  کند،  مبارزه  او  با  و  بردارد 

دست چپش را به علت   تواندینم  کردی و حس م  شدندیداشتند سست م

م زخم شانه کند. حس  بلند  مانند عروسک    ریز  کرد یاش  دستان درد، 

 .دهدیحرکت نم  ی و دردش به او اجازه شودیکنترل م یایچوب

نواح  دندیلرزیم  دستانش بود.    چپش  یشانه  کینزد  یو  شده  کرخت 

 انداخت. نییبه زانو در آمد و سرش را پا نیزم ینفس نفس زنان رو 
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آخر دردش امانش   یول  د؛یایبه زانو درب یمقابل اشل  توانستی! او نمنه

 یکند. سرش را اندک  یریجلوگ  یزیراز خون  توانست یبود و نم  دهیرا بر

رو ع*ر*ق  خاطر  به  برد.  هم    اهیس  یموها  اش،یشان یپ   یباال  به  و  بلند 

کرد و نگاه    زیبودند. چشمانش را ر  ده یچسب   اشیشانیبه پ   اش،خته یر

 دوخت.  یپر نفرتش را در نگاه اشل

 .بازمیمن به تو نم -

صدا  یحت  یاشل ن  یاز  درد  توانست یم  ز یکالرکسون  تحمل   یبه  که 

دار    حهیکالرکسون و غرور جر  یغشته به صداببرد. خشم آ  ی پ  کرد،یم

. نشان  کردیرا قبول نم  یشدن توسط اشل  یزخم  دادیاش، نشان مشده

 .رد یشکست را بپذ توانستینم  دادیم

و از باال    ستادیزد و دو قدم جلو آمد. مقابل کالرکسون ا  ی پوزخند یاشل

 به او چشم دوخت. 

 کالرکسون.  ی ب َبر یکه بخوا ی ستی ن یدر حال -

گذاشت تا هم قد کالرکسون شود. با    نیزم  ی را رو   شیشد و زانو  خم

  یروزیشد. افتخارش بابت پ   رهیدر چشمان کالرکسون خ   اشینگاه جد

خونسرد   انینما  شیدر صدا و  تمسخر صدا  یبود  را    شی و  کالرکسون 

 کرد. نیخشمگ شیاز پ شیب

ک  - وقت  باألخره  کنم  رس  شیفکر  شدنت  مات  پادشاه    باشه،  ده یو 

 کالرکسون. 
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 . ینشد روزیهنوز پ  ؛یحذف نکرد  ی رو از باز گهید یها تو هنوز مهره -

بود تا    یشکست را قبول کند و به دنبال هر راه  توانست ینم  کالرکسون

 عمق گرفت و دستش را باال برد.   ی شود. لبخند اشل  یاشل ی روزیمانع پ 

 . کنمی ها رو هم حذف ممهره یهی اوه! پس من بق -

درون    یهاور کرد. کالرکسون با بهت به شعله لحظه دستش را شعله   همان

!  ستدیبا  شیهاشعله   نیدر برابر ا  توانست یچشم دوخت. نم  یدست اشل

جا بود  بود؟ این  انشانیپا  ینقطه   جانیا  یعن یو مضطرب بود.    دیترسیم

وب به پا کرده بود و از  فکر در ذهنش آش  نی! اخوردند؟یکه شکست م

 . افتادیرعب و وحشت به جانش م تحققش،فکر 

مبارزه را به نفع خود بکند؟    نینبود که بتواند ا  یراه  چیواقعاً ه  یعن ی

 غلبه کند؟! ینبود که بتواند بر اشل یراه چیه

بلند    نیزم  یاز رو  یتوجهش را از آن  خود کرد. اشل  یاشل  اد یفر  یصدا

کالرکسون گرفته بود تا نتواند فرار    یورش را به سوشده و دست شعله 

 ع یسر  یلیخ  یهم اشل  توانستیهم فرار کند! اگر م  توانست یکند و نم 

. کالرکسون سرش را بلند کرد و چشمان نگران و گرد  سوزاندیاو را م

اش  ع*ر*ق بود و از چهره  س یدوخت. صورتش خ  یاش را به اشل شده

 .شدیم  دهیابش دحال خر

 ! دیمبارزه رو تموم کن  نیا -
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جنگ دوخته و داشت دستور اتمام مبارزه را   دانینگاهش را به م یاشل

به    توانست یابروان کالرکسون نشست. او نم  ی رو   ی! اخم پررنگدادیم

 نداشت. یحق نیدهد. چن  ینینشمحافظانش دستور عقب 

جنگ بودند،    ریز درگ که هنو  یبا دقت به محافظان سالم و مجروح  یاشل

بود!    یعیطب   نیرا نشنیده بودند و ا   شیکدامشان صدا  چیشد. ه  رهیخ

 بود.  ادی سر و صدا واقعاً ز

بلند کرد و در همان هنگام که    گرشید  دست  ور  شعله   یرهیدا  کیرا 

 گفت: ادزنان یدوباره فر آورد،یم دیمحافظان پد ی دور تمام

 . دیمبارزه رو تموم کن  -

رنگ ناگهان اوج گرفتند و موجب ترس محافظان   یو آب  اهیس  یهاشعله 

 دنیرا جلب کردند و همه دست از جنگ شانیها توجه همه شدند. شعله 

. در  ستادندیخود ا ی آوردند و سر جا نییرا پا شان یرهای. شمشدندیکش

پا  کی و صدا  تمامافت ی  ان یلحظه، سر  به  ی.  با  به  محافظان  تعجب  و  ت 

 بود؟  افتهی. ماجرا از چه قرار بود؟! جنگ اتمام کردندیم اهاطرافشان نگ

کس پاسخشان را    چیو ه  دندیچرخیم  شانیها در ذهن همهسؤال  نیا

همگ دانست ینم اشل  ی.  درب  رهیخ  یبه  ماجرا  از  سر  تا  .  اورندیشدند 

افتاده بود، لبخند کوچک   نیزم  یکالرکسون که رو  دنیبا د  یمحافظان اشل

کرد    دایپ   یلبشان نقش بست؛ نگاهشان درخشش خاص  ی رو  یدواریام

و   آنان خوشحال  پ   یبه اشل  دواریامو  بدانند واقعاً  تا    روز ینگاه کردند 
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مانده بودند تا    یاشل  یهانه؟ چشم به انتظار ل*ب   ایجنگ شده بودند  

 نه؟  ایبفهمند جنگ تمام شده بود 

افظان کالرکسون بودند که ترس برشان داشته بود.  مح  دان،یم  نیا  در

نگران و   یشکست خورده و به دست دشمن افتاده بودند؟ همگ  یعن ی

اتفاقات چه  حال  که  بودند  واقعاً    یمضطرب  پادشاهشان  افتاد.  خواهد 

 به دور از انتظار بود.  شان یبرا نیشکست خورده بود؟ ا

 شد.  شانیهاسؤال یپاسخ تمام  یاشل  یرسا یصدا

خورد!    - شکست  د  هیپادشاهتون  رو    دیبکن   گهیحرکت  شما  هم  تا 

 بسوزونم و هم پادشاهتون رو. 

  ی ا هم رد و بدل کردند. عده  انیم  ی کالرکسون با ترس نگاه  محافظان

  ی دورشان چشم دوختند. چقدر احتمال داشت که اشل  یهاهم به شعله 

 کند؟  لیسازد و آنان را به خاکستر تبد یحرفش را عمل

ب  خوامی. نمدیبش  میبه نفع خودتونه تسل  - رو از    نیاز ا  یشتر یافرد 

 دن ی. اگه به جنگدیش  میتسل  د،یزنده بمون   دیخوای. اگه ممیدست بد

 .دیریمیم د،یادامه بد

ها شدت  که حرفش را تمام کرد، دستش را مشت کرد و شعله  نیهم

محافظان   شعله  کیگرفتند.  از  تا  رفتند  عقب  بگقدم  فاصله  .  رندیها 

شعله   دانستندینم کنند.  م  یاشل  ی هاچه  را  اما    ترساند،یآنان 
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معقوالنه  دانستندینم کار  جلو  ی اچقدر  که  پادشاهشان    یرو   ی است 

 نه. ا یادامه دهند  دنیبه جنگ دانستندیشوند. نم  میتسل

 افکارشان را از هم گسست.  یکالرکسون رشته اد یفر یصدا

دار  یچ  - جنگ  د؟یکن یم   دیکار  بد  دنیبه  نبادیادامه  شما    می تسل  دی! 

 .دی**ا**ن**ت کن یو به پادشاهتون خ** دیدشمن بش

که هنوز از شدت    ی. کالرکسون درحالدیکالرکسون چرخ  ی به سو  هاچشم

ب سو  حالیدرد،  از  و  م  یاشل  ریگ  ییبود  را  نگاهش  بود،    انیافتاده 

اشلمح محافظان  دادن  شکست  به  موفق  آنان  اگر  چرخاند.   یافظانش 

کرد    ی. سعافت ییم  شیافزا  شان یروزیشانس پ   دیگاه شاآن  شدند،یم

وادار    دنیمحافظان را به جنگ  ،یروزیپ   یبرا  دوارشیمو ا  یبا لحن دستور

نم هم  توانستیکند.  اجازه  یراحت  نیبه  آنان  به  و  بخورد    ی شکست 

 شدن دهد.  میتسل

!  د؟یش  میتسل  دی خوای! شما مدیهمشون رو بکش  د؟ی هست  یمنتظر چ  -

 . دیمن بجنگ  یکه برا  دیجا هست. شما این دمیاجازه رو نم  نیمن به شما ا

که  یراه یشدند که محافظان را به سو ییچراغ راهنما ایها گوحرف  نیا

نمک  ت یهدا  رفتند،یم  دیبا آنان  برابر کالرکسون    توانستندیردند.  در 

درحال  میتسل و  شوند  جنگ  یدشمن  دستور  او  از    داد، یم  دنی که 

  دنیاز جنگ  یاشل   یدهایبا وجود تهد  کهنیکنند. با ا  ی چیدستورش سرپ 

تسل  میتصم  شانیهایل یخ  و  دندیترسیم بودند  با    میگرفته  اما  شوند؛ 

نداشتند.    دنیجز جنگ  یا حال دستور پادشاهشان مقدم بود و چاره  نیا
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باال رفتند و محافظان کالرکسون اقدام به    گریبار د  رها یشمش  نیبنابرا

  ی خود گرفتند و آماده  فیحر  یرا به سو  شان یرهایکردند. شمش  دنیجنگ

 کشتنشان شدند.

با    داده و سرش را  رونیرا کالفه ب  اشنهینفس حبس شده در س  یاشل

 تأسف تکان داد. 

 !یچه دردسر -

شعله  این دستش،  دادن  تکان  با  و  گفت  محافظان    یتمام  شیهارا 

  طیمحافظان در مح  یادهایبار آخر فر  یکالرکسون را در بر گرفتند. برا 

که از    ی انداختند و درحال  نیزم  ی را رو  شان یرهای. محافظان شمشدیچیپ 

فر  یرو راه  زدند،یم   ادی درد  دنبال  شعله  ی خالص   یبرا  یبه  آن  ها از 

وحشت    یبا چشمان  یوحشت به جانشان رخنه کرده و همگ  و گشتند. رعب  

بدنشان    یکه رو  ییهابه شعله   د،ی ایزده که کم مانده بود از حدقه در ب

بدنشان را در بر گرفته بود    یشده بودند. درد تمام  رهیخ  دند،یرقصیم

 شد، یبه جزغاله م لیآن آتش داشت تبدآن گرما و  ریو گوشتشان که ز

 تر بود. وحشتناک یگریز دیاز هر چ شانیبرا

  شان یفاصله چند قدم عقب رفتند. همه  یبرقرار  یبرا  یاشل  محافظان

 .کردندیمضطرب و بهت زده به محافظان کالرکسون نگاه م

بدنشان را در بر گرفت و آن حس سوزش و آن حس    ی کم آتش تمام  کم

 شد. شتریو ب  شتریدرد، ب
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ا  افتیخاتمه    ادهایفر  ی از چند لحظه، تمام  پس  از  اجساد    کهنیو پس 

  ی ایو ناگهان  ب یدر سکوت عج ابانیافتاد، ب نیزم یمحافظان رو یسوخته 

به قطع کردن حرفش    ی کس راض  چی و ه  گفت یفرو رفت. سکوت سخن م

 . کردندیبه اطراف نگاه م یمحافظان اشل یمهنبود. ه

که همه جا    یشده بود! اجساد بدون سر، اجساد سوخته! خون  یآشوب  چه

شروع   یباز  نیدر ا   یروزیبه خاطر پ   هانیا  یکرده بود! همه  یزیرا رنگ آم

د حال  و  چ  گر یشدند  اشل  زیهمه  بود!  شده  و    روزی پ   یتمام  بود  شده 

 کردند، ینگاه م  گریدک یداشتند به    یحالکه محافظانش، با خوش  یدرحال

چشمان  کسونکالر نگاه   نیخشمگ  یبا  محافظانش  اجساد  به  هراسان،  و 

نگرانکردیم اضطراب  ی.  ع  یو  نگاهش  در  داشت،  باورش    انی که  بود. 

  ی تمام  شدیتنها مانده باشد و شکست خورده باشد! باورش نم  شدینم

نقشه و  شده    ،ی روز یپ   ی برا  شیهازحمات  خاکستر  چشمانش  مقابل 

 باشند.

آسوده  یدرحال  یاشل  محافظان آه   یهمگ  دند،یکشیم   یاکه 

کم  شانیرهایشمش چند  هر  لبخند  و  گذاشتند  غالف  در   ی رو  یرنگرا 

  ی پشتش نهفته بود. همگ  یادیکه نشاط و غم ز  یلبشان نشست؛ لبخند

ا ا  روزیپ   کهنیبابت  بابت  اما  خوشحال   از   یتعداد  کهنیشدند، 

بودنهم داده  دست  از  را  با    د،رزمانشان  نشاط  و  غم  و  بودند  ناراحت 

 ! ساختندیم  یب یعج ب یچه ترک گریدکی
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رو  د یکش  یآه  یاشل نگاهش  اطراف،  در  چرخاندن  چشم  از  پس    ی و 

 کالرکسون ثابت ماند.

 گفت:  یایآرام و جد یکرد و با صدا  زیرا ر چشمانش

 که؟ یدون یخودته، م ریتقص هانیا یهمه -

انداخت. هنوز هم    نییسرش را پا  ی دیکالرکسون، فقط با خشم و ناام  و

 بود!  یو به دنبال راه فرار کردیشکستش را قبول نم

 

 *** 

اشک  معلوم بودند    یهانبود  غم  اشک  پشت    ا یآسمان،  شوق!  اشک 

دل  شیهااشک هزاران  و  نهفته  حرف  داشت.    دا یناپ   ل یهزاران  وجود 

توجه   اش یکس به دردناک  چیدردناک بود، اما ه  یادهی آسمان، پد  یه یگر

 . بستندیآسمان چشم م یهی. همه بر درد نهفته پشت گرکردینم

شده بود، همراه    سیکه تمام بدنش خ  یآن باران، کالرا درحال  ان یم  در

. به  کردیپرواز م  ون یجنگل الوانت  ی در آغوش آسمان داشت باال   سیگرت

سردش بود    د،یباریکه با شدت م  یباران   ن یو ا  دیوزیکه م   یی بادها  لیدل

  سشیو گردن خ  یشان ی پ   ی رو  شیبود. موها  دهیو شنلش به بدنش چسب 

صدا  ودندب  ختهیر شدت  از  حت  ی و  هم    ی صدا  یباران،  را  خودش 

 بشنود!  توانست ینم
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ز   قطرات شدت  با  چکه   دندیباریم  یادیباران  صورتش  و  سر  از  و 

طور   کردند؛یم ز  یبه  گاه  شدن   نیا  ریکه  خفه  احساس  آب،  از  حجم 

 تند تند نفس بکشد. شدیو مجبور م کردیم

 سوق داد.  نیزم ی را از مقابل گرفت و به سو نگاهش

و به دنبال ادوارد    کردیداشت پرواز م  ونیاطراف جنگل الوانت  یو حت  باال

به خاطر    ده،یسر به فلک کش  یهاباران و درخت   لیاما به دل   گشت،یم

 سخت بود.  شیکردنش برا دایپ   ،یود نور کافو نب   یآسمان ابر

اصالً در    هیکه ادوارد و بق  ایکردنش ناتوان بود،    دایاو در پ  دانست ینم

الوانت ول  ون ی جنگل  کجا    ی نبودند؟!  پس  نباشند،  جنگل  در  اگر  آخر 

 ابد؟ی آنان را ب توانست یهستند؟ چرا نم 

جنگ در خود سرکوب کرده بود، سر باز    ی که از ابتدا ی و اضطراب  ینگران

  ن ی داشت در آسمان از ا  طورنیکرد و وجودش را تحت سلطه گرفت. هم

 .کردیم  یسو به آن سو پرواز کرده و با نگاهش همه جا را بررس

اگر    دیکند. شا  ت یهدا  ترنییپا  یبه سو   یرا کم  سیگرفت گرت  میتصم

کمتر  ارتفاع  م  ی در  پ   توانستندیم   کردند،یپرواز  را  کنند.    دا یادوارد 

درختان پرواز    یداشت باال   باًیاز ارتفاعش کاست و اکنون، تقر  سیگرت

حمله  یدرختان  کرد؛یم و  هجوم  مورد  گرفته   یکه  قرار  باران  قطرات 

 بودند. 
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بررس   کالرا به  پررنگ  یباز  اخم  پرداخت.  د  ی رو  یاطراف    ده یابروانش 

م  شدیم تمرکزش  از  نشان  دسدادیکه  و  .  بود  کرده  مشت  را  تانش 

پ   دی. بامودیپ یبا سرعت داشت جنگل را م   سیگرت   دا یحتماً ادوارد را 

 کند و نزد آنان برود. 

بودند و    ستاده یاز جنگل ا   یاکه گوشه  یی هااسب   دنیلحظه با د  همان

اسب   ی سوار  چیه آن  شدند.  گرد  چشمانش  آننداشتند،  چه  ها  جا 

 در آن اطراف باشند؟  زیممکن بود ادوارد و محافظان ن ی عن ی! کردند؟یم

رو  دستش گرت  یموها  ی را  صدا  سیگردن  با  و  و    یگذاشت  بلند 

 گفت: یپاچه ادست 

 .نییپا  میبر سیگرت -

  د ی . شاگشت یدنبال ادوارد م  یو در همان نواح  شدیوارد جنگل م  دیبا

م  افت یالزم را در  یباألخره نشانه کند!    شیدایپ   توانستیکرده بود و 

  یرا در جهت   شی هابه دستور از صاحبش از سرعتش کاست و بال  سیگرت

 شوند. ترکینزد نیتکان داد تا به سطح زم

پا  نیهم  کالرا تر شده را که کوچک  س ینهاد، گرت  نیزم  یرا رو   شی که 

  ی بود، رو  سیاش گذاشت و کاله شنلش را هر چند که خشانه ی بود، رو

و دوان دوان شروع    دیچیشنلش را دور خودش پ   یسرش انداخت. اندک

  س یدر آن گل خ  دنیشده بود و دو  یجنگل گ ل  یجا  ی. همهدنیکرد به دو

 نبود!  یآسان یلیکار خ
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انداخت.   شدند،یکه داشت از کنارشان رد م  یبه آن دو اسب  ینگاه  کالرا

ها و محافظان  اسب   یامکان داشت باق  یعن ی  نیبودند و ا  جانیآن دو هم

  ی و دستانش را که به سرد  زد یباشند؟ نفس نفس م  ی حوال  نیدر هم  زین

م  خی نگاهش  بود.  کرده  مشت  مکان  انیبودند،  و  مختلف    یهادرختان 

تمامدیچرخیجنگل م را رو  ی.  و تمرکزش  ادوارد    دا یپ   یحواس  کردن 

 .دیدرختان جلوتر د ی الگذاشته بود که ناگهان آنان را البه

  ی مقابلش چشم دوخت. اجساد رو   یبه منظره  یاورو با ناب  ستادیا  ناگهان

داشتند با آب    هانیا  یدرختان! همه  یتنه  یشده رو  دهیخون پاش  ؛ن یزم

  نیاز همان ابتدا هدف باران هم  دی. شاشدندیم  زی باران شسته و تم

کث که  تم  یهای کار  فیبود  را  شا  زیجنگ  د  دیکند!    ک یجز    یگرینقش 

 نداشت! ارخدمتک

قطع شده و محافظان   یرد اجساد و سرها  توانستیافسوس که نم   اما

ولو شده و به   ن یزم  یببرد. افسوس که آنان رو   نی از ب  ز یمجروح را ن

م  مزدندیکالرا چشمک  کالرا  به  لحظات  فهماندندی.  تا    جا نیا  شیپ   یکه 

 جنگ بود!  دانیم

از  کالرا رنگ بهت به خود گرفته بودند و او چشمان گرد شده    چشمان

م را  م  انیتعجبش  زنده  و  مرده  اندکچرخاندیمحافظان  تعداد  از   ی. 

را باور کند؟    یزیچ  نیچن  توانست یمانده بودند. چگونه م  یمحافظان باق

مگر ادوارد قصد نداشت    یجا جنگ به پا شده بود؟ ولواقعاً در این  یعن ی

مرکیمخف وارد  جا  نی انه  به  چرا  م  نیمرک  یشود؟ پس  جنگ   دانیوارد 
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  یرهایت  ن،یزم  یرو   ی خون  یرهایشمش  نیجا چه خبر بود؟ اشده بود؟ آن

 گفتند؟ یچه م  گریمحافظان مجروح د  نیشکسته و در درخت فرو رفته، ا

سردرگم   یلی. خدندیچرخیم  یدر ذهنش چون گردباد  یاریبس  یهاسؤال

  نی. همست ینگریو متعجب شده بود و مات و مبهوت داشت اطراف را م

نشسته بود، به    نیزم  یرو  یاشد که گوشه   یادوارد  ادیش صکه نگاه

 زد.  شیو صدا دیدو شیسو

 ادوارد.  -

که نامش را صدا زد، موجب شد ادوارد سرش را بچرخاند و کالرا   ییصدا

ادوارد و    یسر تا پا   یزانو زد و با نگران  نیزم  ی. کالرا کنارش روندیرا بب 

داشت    دهیدستپاچه و شور  یمحافظان را از نظر گذراند. حالت  گریسپس د

م  را  لرزان چشمانش، مدام اطراف  و  اخمدندیکاویو مردمک گشاد    ی . 

م  یرو تکان  حرفش  مطابق  را  دستانش  و  بود  نشسته  .  دادیابروانش 

 بودند. اشیاحساسات درون انگریسردرگم و نگرانش ب یصدا

 ؟ ی؟ تو خودت خوبا همه مردنچه خبر شده؟! چر جانیادوارد ا -

  شیش را سمت محافظان چرخاند. صداسر   نیو اندوهگ  دیناام  ادوارد

 کالرا شد. ی که زد موجب تعجب و ناراحت یآرام و ناراحت بود و حرف

پدرت بهمون حمله کردن. کالرکسون    یها نقشمون لو رفته بود! محافظ  -

 ! میشد م یما به دو گروه تقس دونستیاز همون اولش م
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  ایشده بود و گو  ریغافلگ  یسخت بود. حساب   شیها براحرف  نیا  رفتنیپذ

 ذهنش هنوز توان هضم ماجرا را نداشت. با تته پته گفت: 

 د؟ یفهم یآخه اد... ادوارد پد... پدرم چطور یول -

را محکم رو  ادوارد . اخمش  دیکوب  نیزم  یسنگ کوچک درون دستش 

 ادیبود که منجر به فر  یزیوجودش چ  ت یتر شد و خشم و عصبانپررنگ

 زدنش شد:

 ! دونمینم -

فر  کالرا از  ناگهان   ادیهراسان  اندک  یو خشم  غم    یادوارد،  عقب رفت. 

ن  ی درون صدا او  بر وجود  م  ز یادوارد  نم  کردیرخنه    توانست یو کالرا 

؟ پدرش چگونه سر . آخر چطور ممکن بودردیاندوهش را بگ  نیا  یجلو

 آنان درآورد؟  یاز نقشه

در    ی. نگاهابدی سؤاالتش را ب  نیپاسخ ا  توانستیکاش م  کردیم  آرزو

م چرخاند.  م  انی اطراف  زره    توانستیاجساد،  با  را  پدرش  محافظان 

قدم از آنان جلو زده بود!   کی! پس پدرش واقعاً ندیبب نیمخصوص مرک

 د،یکه به ذهنش رس  ی لبش جا خوش کرد؛ اما با فکر  ی رو  ی پوزخند تلخ

ادوارد    ینگاهش را به سو  عیگشت و سر  دایهو  مانشدر چش  یدرخشش

 چرخاند. 

خارج کند    اشید یحالت خشم و ناام  نیادوارد را از ا  توانست یم  دیشا

 زد.  یدواریامقلبش بتاباند. لبخند  یرا به سو دیو نور ام
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مهم   یول م،یمحافظان رو از دست داد شتریادوارد، درسته که نصف ب -

.  دیپدرم رو بکش  یهامحافظ  یهمه  دیو شما تونست  میشد  روزیکه پ   نهیا

 . م یبش نیوارد مرک  میتونیهنوز هم م

! پدرت انیزخم  ها یلیواسمون مونده و خ  رو ین  ی کم  یل یکالرا، تعداد خ  -

قرار داده تا بهمون    نیرو در کم  یقطعا در طول راه قصر بازم محافظان

 . میخوریقطعاً شکست م م،یداشته باش گهید یحمله   هیحمله کنن. اگه 

 بلند و مصمم کالرا ادوارد را شگفت زده کرد. یصدا

 . م یکن یپس ما هم نقشه رو عوض م  -

اجازه  توانست ینم ادوارد  ناام  ین ینشعقب   یبه  بگذارد  و    یدیدهد 

پا    دی! نبارفتندیهر طور شده به قصر م  دیقلبش را احاطه کند. آنان با

 .دندیکش یپس م

 را باال داد و متعجب به کالرا نگ کرد.  شیابرو یتا  کی ادوارد

 ه؟یمنظورت چ -

  ن یبنابرا  ده،یحرف کالرا را نفهم  دادیو سردرگمش نشان م  جیگ  یصدا

 دادن:  حیکالرا شروع کرد به توض

م  ن،یبب   - راست  درگیگیتو  اگه  د  هی  ر ی!  شکست    د،یبش  گهیحمله 

درگ  د؛یخوریم اگه  برعکس    ؟ یچ  دینش   یاحمله  چ یه  ریاما  رو  نقشه 

م  م؛یکن یم من  پشت سر  م  دیایشما  حرکت  از شما  جلوتر  من  .  کنمیو 
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حمله به شما    یها اجازهرو براتون باز کنم و به محافظتا قصر راه    تونمیم

 رو ندم. 

 کنن؟ یم ی رویازت پ  یکنیفکر م -

و قاطعش را در    یکرد. نگاه جد  زیدستش را مشت و چشمانش را ر  کالرا

ادوارد دوخت و   لحن مطمئن و   شیابرو  یتا  کیچشمان  با  باال داد.  را 

 گفت:  یدواریتهد

 کنن!  ی رویمجبورن پ  -

  یهاشد. داشت به حرف  رهیخ  نیچند لحظه به او و سپس به زم  ادوارد

  ا یاش موافقت کند  با نقشه  دیبا  ند یبب   خواست یو م  دیشیاندیکالرا م

به   یبه بعد، برا  جانیگو باشد و از اجواب  توانستیکالرا م   ینه؟ نقشه 

 . کردندیم ی رویاز کالرا پ  دیوارد شدن با نیمرک

به ادوارد مانده بود که    رهیخ  یپاسخ  افت یانتظار درطور در  همان  کالرا

 اشیزد و نگاه خرسند و جد  یادوارد باألخره سرش را باال آورد. لبخند

م  نظر  به  دوخت.  کالرا  چشمان  در  و    دیرسیرا  خشم  از دست  باألخره 

 برگشته بود!  ی و سر  باز افتهی  ییرها اشیدیناام

و    کنمیها رو جمع ممنم محافظ  فت،یباشه، پس تو زودتر از ما راه ب  -

 . میایپشت سرت م

 از قبل گفت:  دوارتری تکان داد و ام یلبخندزنان سر کالرا

 . میش روزیکه پ  میبر -
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شد که   طورنیحرفش تکان داد. ا  دییتأ  یبرا  یزد و سر  یلبخند  زین  او

نقشه، از کنار    ن یکردن ا  ی عمل  یشد و کالرا برا   دهی چ  یدیجد  ینقشه 

 شدن، آنان را ترک کرد. سیادوارد بلند شد و پس از سوار گرت

جنگل    ی آسمان اوج گرفت و به سمت خروج  ی به سو  گریبار د  سیگرت

اما نگاه کالرا در عقب مانده    رفت؛یحرکت کرد. او به جلو م  ون یالوانت

را    هیدوارد و بقبود بتواند ا   دواریشده بود و ام   رهیخ  نیبود. کالرا به زم

او    ی تدوام نقشه بر عهده  ت ی بدون دردسر به قصر برساند. حال، مسئول

 .دیبرآ نیبود بتواند از پس ا دواریو ام بود

مورد هجوم قطرات   گریو کالرا بار د کردیجنگل پرواز م  یاز باال  سیگرت

جلو    دیشد به  را  نگاهش  و  چرخاند  را  سرش  بود.  گرفته  قرار  باران 

  یاندک  گذاشت،یم  س یگردن گرت ی طور که دستانش را رودوخت. همان

و   دندیرسیبه قصر م ترع یهر چه سر دی. بادیکش یبه جلو خم شد و آه

 ! دادندیخاتمه م گجن  نیبه ا

ساند و راه را  بر  نیقبل از آن، کالرا موظف بود خود را به مرز مرک  اما

 ادوارد باز کند. یبرا

بلند شد. نگاهش را در اطراف   نی زم  یاز رفتن کالرا، ادوارد از رو  پس

زخمشان بودند،    یرا که مشغول استراحت و مداوا  ی چرخاند و محافظان

  روزیبه قصر بروند و پ   توانستندیاز نظر گذراند. حق با کالرا بود! هنوز م 

  که ی بردارند، آن هم زمان دنیدست از جنگجا این توانستندیشوند. نم

با    ی داشت کالرکسون را شکست دهد. اشل  یسع  گرید  ی در سو   یاشل
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داشت با    ند،یآمدن، ادوارد را در قصر بب   نیهنگام به مرک  کهن یا  دیام

آمده   جانیشوند، تا به ا  روزیپ   کهنیا  دی. کالرا به امدیجنگیکالرکسون م

  ست تالش همه را با شک  توانستینقشه را به عهده گرفته بود. نم   یو باق

که تمام عمرش    یز یاز چ  ی زود  نیبه ا  دینبا  ن،یمواجه کند. گذشته از ا

 دست بردارد.  د،یکش یانتظارش را م

را   ریطور که شمشبرداشت. همان نیزم ی را از رو رشیشد و شمش  خم

 گفت:  ییرسا ی با صدا گذاشت،یدرون غالفش م

جنگ، همتون رو خسته کرده و    نیا دونمی. مدیبه من گوش کن   یهمگ  -

  رومون یو ن  میرو از دست داد  یادیز  یلی. ما افراد خدی شد  یزخم  هایلیخ

شکست    م یتونی. نممیپا پس بکش  می تونیاما نم  ده،یتر از نصف رسبه کم

زمیبخور راه  م  یادی!  ازتون  پس  رو   گهید  کمی  خوامینمونده،  من 

 . دیکن  یهمراه

نهفته درون    یشجاعت و اراده  دوارش،یداشت با لحن مطمئن و ام  یسع

آنان را وادار به ادامه دادن بکند و    خواست یکند. م  داریمحافظان را ب

نشده    یباز  نیباختن و شکست خوردن وارد ا  یکند که برا  ی به آنان تداع

با  یروزیبودند! هدفشان پ و  برا  دیبود  ا  یتمام تالششان را    ن یکسب 

 ادامه داد:  ییرسا ی. دوباره با صدا کردندیم ی روزیپ 

  هی  ریبار دوم درگ  ست یالزم ن  جهیدر نت  کنه،یکالرا راه رو برامون باز م  -

  زیهمه چ  م،یخودمون رو به قصر برسون  می . اگه بتونم یجنگ و حمله بش
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 دنیوسط راه دست از جنگ  م یتونینم   م؛ یجا برتا اون  دی . ما باشهیتموم م 

 د؟ی ای. باهام ممیبردار

حرف  بالفاصله اتمام  از  تمام  یهاپس  صدا    کیمحافظان    یادوارد، 

محافظان چه مجروح   یکردند. همه  دییاو را تأ  یهاگفتند و حرف  یا"آره"

 بر ادامه  میتصم  شانیرا باال بردند و همه  شانیرهایو چه سالم، شمش

و شجاعت خاموش شده درونشان، باز روشن شد    دیدادن راه گرفتند. ام

 برگردند. یباز دانیگرفتند دوباره پر قوت به م می شان تصمیو همه

لبخند   د،یمحافظان را که د  یزنده شده  یهیموافقت و روح  نیا  ادوارد

 زد و گفت:  یو خوشحال دواریام

 ! میبر دیایپس ب -

 

 *** 

گرت  کالرا سو   نییپا   سیاز  به  و  ز  یآمد  مرز    ی ادیمحافظان  ل*ب  که 

بودند و به نظر منتظر ادوارد بودند تا دوباره حمله کنند، رفت.    ستادهیا

جد م  ینگاه  را  مشکوکش  م  انیو  سع  چرخاندیمحافظان    کرد یم  یو 

مرز  سدی بنو  تی وضع  نی ا  ی برا   ییویسنار در  محافظ  چهار  سه  معموالً   .

 صد محافظ!  کی نزد نه ستند؛یایم

که پدرش   دادیم  نیهمه محافظ در مرز، خبر از ا  نی حضور ا  زین  اکنون

پ   یحت جهت    یروزیاحتمال  او  بود.  گرفته  نظر  در  را  جنگل  در  ادوارد 
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تا مانع    نیا  شتریب  یمحافظه کار بود،  همه محافظ را در مرز قرار داده 

اجازهس  ی دوم او  به  و  بگذارد  ادوارد  راه  مرک  یر  به  ندهد.    نیورود 

  ی را که حق او نبود، برا  ین یسرزم  کرد یم  یتمام تالشش سع  باپدرش  

حق پادشاه  به  و  دارد  نگه  اجازه  نیا  یقیخودش  به    یحکومت،  ورود 

 یزیپدرش که چ ی بود؛ ول ی انصافیظالمانه و ب نیرا ندهد! ا نشیسرزم

 ! شدینم اشیل از ظلم و انصاف حا

 زد.  یفکر به ذهنش، پوزخند آرام نیخطور ا با

  چ یشوند و ه  نیبودند تا هر طور شده وارد مرک  جانی هر حال، آنان ا  به

کالرا بود    ی. رساندن ادوارد به قصر بر عهدهشدیمانعشان م  دینبا  زیچ

 . ستادیموانع را از سر راه بردارد. مقابل محافظان ا  یتمام  دیو با

و به    ستادند یکالرا، صاف ا  ی برا  میتعظ  کیپس از    شانیهمه   محافظان،

محافظ کردند.  نگاه  ا  یاو  جلوتر  از همه  کالرا    ستادهیکه  به  خطاب  بود، 

 :گفت 

 د؟ی کن یکار م یچ جانی پرنسس کالرا، ا -

بود.    انینما  شیدر لحن صداکالرا،    دنیو سردرگم شدنش از د  تعجب 

 تعجب کرده بودند.  یلیکالرا خ دنیمحافظان از د ینه تنها او، بلکه همه

 یآشفتگ  نیرا ترک کرده بود و حال، در ا  نیوقت بود که مرک  یلیخ  کالرا

. پادشاه به آنان دستور  نندیجنگ، انتظار نداشتند او را بب   نیا  انیو م

این بود  باداده  و رهبر شورش  ستندی جا  مانع ورود شورشیان  به    انیو 
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  ن، یهم در غرب و هم در جنوب مرک  دانستندیشوند. آنان م  نیسرزم

  ن یدر حمله به مرک  ی سع  ریگرفته بود و دشمن از هر دو مس  صورتجنگ  

شورش بودند  گرفته  دستور  ا  انیداشت.  دهند   جانیرا  اما  شکست  ؛ 

 با کالرا چه کنند!  دانستندینم

جا آمده بود. متعجب و سردرگم چه به آن  یکالرا برا  دانستندینم  چیه

که سرش را باال گرفته    یشده بودند، تا که کالرا به حرف آمد. کالرا درحال

 گفت:  یقاطع و جد یلیشده بود، خ رهیو در نگاه محافظان خ

 !د؟یجا جمع شداین یچ یبراشما   یبپرسم همه  دیمنم که با نیا -

کالرا که آنان را وادار    نیخشمگ  یو اندک  یلحن جد  نی در برابر ا  محافظان

که کالرا    یپاچه شدند و محافظحتماً به سؤالش پاسخ دهند، دست   کردیم

 مورد خطاب قرار داده بود، پس از تر کردن لبانش گفت: 

محافظت از    ی! به دستور پدرتون برام یپرنسس، ما وسط جنگ هست  -

 . مییجان یا نیمرک

  ی محافظان برا  نی زد. پس درست حدس زده بود! ا  یپوزخند آرام  کالرا

 دانیم  آنان را از  یبه نحو  دیبودند. با  جانیاز ورود ادوارد ا  یریجلوگ

. دستانش را  کردیورود ادوارد باز م  ی راه را برا  نیا   دیبا  کرد؛یخارج م

 گفت:  یا  یمشت کرد و با لحن دستور
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جا اومدنتون رو داده، پس منم به شما  اگه پدرم به شما دستور این  -

محافظ   هی  ی! همتون! حتدیمکان رو ترک کن   نیاالن ا  نی هم  دمیدستور م

 ونه.ل*ب مرز بم خوام یهم نم

با شن  چشمان به    نیا  دنیهمه  حرف گرد شدند و نگاهشان رنگ بهت 

ا گرفت.  برا  نیخود  کالرا  را    یجا  شانیحرف  و ذهنشان  تعجب داشت 

به آنان دستور   یلی. آخر پرنسس به چه دلکردیم  یادیسؤاالت ز  ریدرگ

 داد؟ یمکان را م نیترک ا

اما ما االن    د،ی. شما اطالع ندار می جا براز این  میتونیپرنسس، ما نم   -

 ... . دیو با  میجنگ هیوسط 

سکوت باال آورد و حرف محافظ را قطع کرد.    یدستش را به نشانه  کالرا

تبع به  و  جا خورد  د  ت یمحافظ  کالرا،  محافظان   ینزد. همه  یحرف  گریاز 

پ   شیب ا  شیاز  م  نیبابت  برو  بهت  در  کالرا  نگاه  رفتندیرفتار  کالرا   .

 را به محافظ دوخت.  اشیجد

  انیشورش یجنوب؟ حمله یاطالع دارم! جنگ پدرم تو زیمن از همه چ -

همه   نیا  دیکن ی! فکر مدونم یرو م  زیکه من همه چ  دین یبیاز غرب؟ م

برا بودم؟  کجا  کار   یمدت  مرک  یانجام  پدرم  طرف  کرده    نیاز  ترک  رو 

جنگ رو    نیقصد دارم به کمک پدرم برم و ا  د،یبودم و حاال اگه اجازه بد

 . کنمتموم 

  ی لبش را به دندان گرفت و نگاه مشکوک  یاز اتمام حرفش، گوشه   پس

ترد  انیم چرخاند.  و    دیمحافظان  بود  گفته  دروغ  بود.  نگران  و  داشت 
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بود توانسته باشد    دواریبود محافظان متوجه دروغش نشوند. ام  دواریام

از    گرید  دیشا  شدند،یدهد. اگر آنان متوجه دروغ کالرا م  ب یآنان را فر

هنوز حرف کالرا را    جان ی . گرچه تا به اکردندینم  یروی پ   شیهاحرفاو و  

سرپ  بر  داشتند  و  نکرده  پافشار  ی چیگوش  کالرا  دستور  از    ی کردن 

و    دینار بکشد. ترداما کالرا مصمم بود آنان را از سر راه ک   کردند،یم

 شک را کنار گذاشت و دوباره دستور داد: 

حمله  - مرکدینباش  انیشورش  ینگران  به  اومدن  موقع    دم ید  نی! 

الوانت   ینینشعقب  جنگل  از  داشتن  و  م  ون یکردن  االن  شدندیخارج   .

 . دیبر جانیو از ا نیبه مرک دیکه برگرد نهیا د یبکن  دیکه با یکار

محافظان    یکی دودل  کی از  آمد.  جلو  ماندن    اش یقدم  و    ایبابت  رفتن 

محافظان   ی مشخص بود. همانند او، تمام  شیسردرگم شدنش، در صدا

 چه کنند.  دانستندیمانده بودند و نم فیبالتکل زین

 . میجا باشجنگ این انیپرنسس، پدرتون دستور دادن تا پا  یول -

را باال داد و به   شیابرو  یتا  کیشده بود،    زیصبرش لبر  گریکه د  کالرا

بلندش،    یآن محافظ چشم دوخت. کالفه شده بود و خشم درون صدا

 محافظ شد.  دنیموجب ترس

خ  - پدرم  مطمئنم  م  یلیو  دستورات    ادی خوشش  از  شما  بفهمه  اگه 

 !دیکرد یچیدخترش سرپ 
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انداخت. کالرا چشم از او    ن یینزد و شرمنده سرش را پا  یحرف  محافظ

 گفت:  شانیگرفت و خطاب به همه

 االن!  نیهم  د،یجا رو ترک کن این ی حرف چیه یب -

شده و    شانیهابه اطاعت از او تکان دادند و سوار اسب   یسر  محافظان

گرفتند. آنان مجبور به اطاعت از کالرا    شیرا در پ  نیراه ورود به مرک

م کالرا  اگر  و  آن  دیبا  گفت یبودند  بروند،  از  !  رفتندیم  دیبا  یعن یجا 

پا گذاشتن دستور پادشاه چقدر ممکن بود بد باشد؛    ر یز  دانستندینم

ممکن بود    زیکردن از دستور پرنسس ن  یچیهم سرپ   یخب از طرف   یلو

که پادشاه در چه حال بود و جنگ چطور از این  ی اطالع  چ یبد باشد. آنان ه

اطالعات را داشت و به آنان    نیرا ارفته بود، نداشتند؛ اما اگر کال  شیپ 

 .دادندیبه حرف او گوش م  دیرا ترک کنند، پس احتماالً با  جانیا  گفت یم

زد.    یرفتن محافظان چشم دوخته بود، لبخند   ریطور که به مسهمان  کالرا

که نزد کالرا آمد، توجهش را جلب کرد و موجب شد کالرا سرش   سیگرت

گذاشت و   سیگردن گرت  یبچرخاند. دستش را رو  سی را به سمت گرت

دوباره به محافظان چشم    کرد،یگردنش را نوازش م  یطور که موها همان

 . رفتندیو م شدندیخارج م درسیداشتند از د  رفتهدوخت. رفته 

. قلبش  آوردیوجودش را به وجد م  ت،یموفق  نیموفق شده بود و ا  کالرا

که    دیکوبیم  اشنهیس  ی به قفسه  جانیو ه  یبا خوشحال بود  و درست 

 نیکه توانسته بودند به مرز مرک  ن یبود، اما هم  افتهی جنگ هنوز اتمام ن
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و منتظر   ستاده یجا ااین  دیخوب بود! حال، فقط با  یلیبرسند، خودش خ

 . ماندیم ردادوا

شد. ادوارد    رهیکه پشت سر گذاشته بود، خ   یو به راه  دیعقب چرخ  به

. چشم به راه آنان مانده بود و  ندی ایراه ب  نیقرار بود از هم  زین  هیو بق

و به قصر    کردندیعجله م  دیبرسند. با  ترع یهر چه سر  خواست یدلش م

 . رفتندیم

 .دیکش  یقیعم نفس

ا  ی اتفاق بدبود ادوارد بتواند بدون    دواریام برساند.    جانیخود را به 

 کنند.  یط تیبا موفق زیراه را ن یبود باق دواریام

 *** 

جا مالقات  و کالرا را آن  دندیادوارد و محافظانش به مرز رس  کهنیاز ا  پس 

روند،    نیبه مرک  توانستندیم  یری بدون درگ  کهنیا  یکردند، با خوشحال

 هیبه راه ادامه دادند. هم کالرا و هم ادوارد و هم بق  گریدکیبه همراه  

  ی فهیو وظ  شدندیم  نیداشتند وارد مرک  کهنیخوشحال بودند از ا  یلیخ

  ن یکه مانده بود، ا  یزی. حال تنها چکردندیخودشان از نقشه را اعمال م

  یباز  نیبه ا  توانستندیگاه مکالرکسون را شکست دهد. آن  یبود که اشل

 جنگ خاتمه دهند. نیو به ا

با وجود    یجا؛ حت! تا اینآمدیشوند، به وجد م  روزیپ   کهنیاز فکر ا  ادوارد

حمله  یتمام و  چ  یارانهیغافلگ  یموانع  خوب    یلیخ  زیکه داشتند، همه 
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گونه شود. آنان    نیهم  زیپس ن  نیبود ز   دواریرفته بود و ادوارد ام  شیپ 

  ن یولا  نیو ا  رفتندیم  نیمرک  یبه قصر، به سو  دنیداشتند به قصد رس

  اشیمادر  نیسال بود که ادوارد داشت وارد سرزم  ستیبار پس از ب 

  ا یکه در آن به دن  گذاشت یم  ی ن یبار بود که پا در سرزم  نی! اولشدیم

بزرگ نشده بود و    نی سرزم  نیآمده؛ اما بزرگ نشده بود! ادوارد در ا

اش  که خانواده  ی ن یسرزم  نیبودند. او با اکالرکسون    ری تقص  هانیا  یهمه

آمدند، بر آن حکومت کردند و سپس در آن در گذشتند،   ایدر آن به دن

 بود!  بهیغر

کرده بودند، موجب خشم و اندوهش    دایکه به ذهنش راه پ  یافکار  نیا

تن  هم  در  ابروانش  نگاه  دندیشدند.  با  کرد.  مشت  را  دستش    ی و 

 . ست ینگریش م داشت به مناظر اطراف نیاندوهگ

مرک  آنان ب  نیوارد  با  ادوارد  و  بودند  خانه   یگانگیشده  به  ها،  داشت 

 کرد؟ ی. چرا احساس تعلق نمکردیاطرافش نگاه م یهادرختان و محله

 زد.  یآرام پوزخند

حت  دیشا کالرکسون،  خاطر  به  ا  کی  ی چون  به  پا  هم   نیسرزم  نیبار 

با تداع   آمدینگذاشته بود! قلبش به درد م که در    یاتفاقات  یتمام  یو 

و ه**و**س    گرفت یم  یابر   یافتاده بودند، دلش چون آسمان  اشیزندگ

 . کردیبارش م

ا  نیاندوهگ  او بابت  سرزم  کهنیبود  بر  بود  توانسته  خودش    نشینه 

اما  آنان ربوده شده بود،    ی حق از هر دو  نیحکومت کند و نه پدرش! ا
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. قصد داشت با شکست دادن  ردیادوارد قصد داشت حقش را پس بگ

 . ردیرا از او پس بگ اشیکالرکسون، زندگ

گرت  کالرا ادوارد، همراه اسب   سی همراه  و  محافظان  مانده    ی باق  ی هاو 

. صبح  رفتندیقصر م  ی عبور کرده و به سو  نیمرک  یها داشتند از کوچه

داشتند شروع به کار    ایها بودند، که  در کوچه  یزود بود و مردم اندک

محافظان که از وسط    دنیبا د  شانی. همهرفتندیم  ییبه جا  ای  کردند،یم

م  نیرزمس برا  کردند،یعبور  را  م  شانی راه  دکردندیباز  با  همه   دن ی. 

مجروح حت  ی محافظان  مرک  یکه  متعجب   نیزره  نداشتند،  تن  بر  را 

و   کردندی. اظهار نظر مکردندیدیگر پچ پچ مو در گوش یک  گشتندیم

 . توانستندیاما نم اورند،یداشتند از ماجرا سر در ب یسع

ا  ادوارد بق  نی متوجه  م  هیتعجب  کردنشان  پچ  پچ  دلش  شدیو   .

ا  خواست یم پادشاه قبول کرده و    نیبداند اصالً  مردم او را به عنوان 

  ی پا  یبخواهد پادشاه شود و پا جا   کهنی؟ احرفش را باور خواهند کرد

پادشاه تخت  سر  بر  و  گذاشته  و    یکار  ند، یبنش   ی کالرکسون  دشوار 

پادشاهان را جلب    گریبتواند اعتماد مردم و د  کهنیبر خواهد بود. ازمان

 ! دیطول خواهد کش یادیکند، مدت ز

قصر، به دستور    ی . محافظان  مقابل دروازهدندیآنان باألخره به قصر رس  و

ادوارد و    ی هااسب   یکالرا مجبور به گشودن دروازه شدند. راه ورود برا 

ح  هیبق درون  به  پا  ادوارد  و  شد  نگاه  اطیباز  با  گذاشت.  که    یقصر 
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نگاه کرد. ح  یادیاحساسات ز به اطراف    اط یرا درون خود گنجانده بود، 

 . ست یرا نگر شیهاقصر و برجاطرف قصر، خود  ی وارهاید قصر،

م  قلبش توان  تمام  پ دیتپیبا  درون قلبش جوالن    یادهیچی. احساسات 

  ن یجا در ابابت این  دانست یکه ادوارد از درکشان عاجز بود. نم   دادندیم

که کالرکسون از او و    یاخانه  دنیبابت د   ایقصر بودن خوشحال باشد،  

خشمگخانواده بود،  گرفته  سا  ن؟یاش  از  باألخره    یطوالن  یهالپس 

قصر بگذارد و به انتظارش خاتمه ببخشد. آنان    نیبود پا در ا  تهتوانس

آستانه نم  یروز یپ   یدر  هنوز  ادوارد  و  که    توانست یبودند  کند  باور 

 ده یلحظه را د  نی و ا  یروزیپ   نیا  یا یقدر رو! آنشدندیداشتند موفق م

در   ای  بردیبه سر م  ایدهد در رو  صیتشخ  توانست ینم  زیبود که اکنون ن

ات یواقع فکر  با  و    ا یرو  کی  هانیا  یهمه   دیشا  کهنی !  نگران  باشند، 

 . شدیمضطرب م

احساس خشم و اندوه    ها،یخوشحال  نیا  یعالوه بر تمام  گر،ید  ییسو  از

اش در  بود که خانواده  ی قصر  نیقلبش را محاصره کرده بود. او در ا  زین

که هم زادگاه و هم محل مرگ    ی! پا نهادن در قصردندیآن به قتل رس

به داخل قصر    شدیپدرش بود، موجب م زانوانش سست شوند و در 

 .شدرفتن مردد با

طور که همه  آمد. همان  نییاسب پا  یایستاد و او از رو   اطیوسط ح  اسبش

 زد.  یم دور خود چرخآرام آرا گذارند،یرا از نظر م اطیح یجا
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سال  ی لحظه   نیا  باألخره که  کش موعود  را  انتظارش  بود!    دهیرس  د،ی ها 

تالش ه  جهینت  شی هاباألخره  و  بودند  ا  زیچ  چیداده  از  نبود.    نیبهتر 

 ی حجم از خوشحال  نیقلبش نتواند ا  دیترسیقدر خوشحال بود که مآن

نش، نشان  لبا یرو  ق یرا تحمل کند. درخشش درون نگاهش و لبخند عم

 . دادندیاش میاز خوشحال

قدم  کالرا لبخند  ییهابا  و  نگاه    یرو   ی آرام  و  آمد  ادوارد  نزد  لبش، 

خوشحال  یخوشحال انداخت.  او  م  یبه  را  چهره  توانست یادوارد  اش  از 

ن کالرا  خود  و  ا  زیبخواند  چ  کهنیبابت  به  بود،    یز یادوارد  حقش  که 

 .کردیم  ت یو رضا یاحساس خوشحال ده،یرس

  ن یریچه ش  دند،یچشیکه هم اکنون هر دو داشتند م   یا یروزیطعم پ  و

 کهنیو اضطراب و ترسشان، بابت ا  یهمه نگران  نیبود ا  نیریبود! چه ش

شکست بخورند، بر طرف شود. درست بود که هنوز جنگ تمام    اینتوانند،  

  ز یچ  همه  جانیکه تا به ااز این  ینشده و هنوز ادامه داشت، اما آنان حت

 رفت، خرسند بودند.  شیپ  خوب

متوجه آمدن کالرا که شد، سرش را چرخاند و به او نگاه کرد.    ادوارد

 ل*ب به سخن گشود: یخوشحال و بلند ی کالرا با صدا

 . میدیباألخره رس -

 تکان داد.  یادوارد عمق گرفت و او با افتخار سر لبخند

 .میدیآره، رس -
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 به داخل قصر اشاره کرد.  کالرا

داخل قصر    میتونیو هوا سرده! م بارهیبارون م   جانی داخل، ا  م یبر  ا یب  -

 کنن. یدگیهاشون رسبه زخم رنیها هم مو محافظ م یبمون یمنتظر اشل

کالرا چقدر   شنهادیپ  نیا  دانستیبه کالرا نگاه کرد. نم   دیبا ترد  ادوارد

آمده بودند و حال،    جانیبه ا  یتآنان با هزاران بدبخ  ی عن یدرست بود.  

  یقیحق  یاو شاهزاده  ؛ی نه. آر  ایبه داخل قصر برود    تواندیم  دانست ینم

کس   چ یتاج و تخت بود؛ اما اکنون که هنوز در جنگ بودند و هنوز ه نیا

نم را  با    دانست ینم  شناخت،یاو  داشت.  رفتن  داخل  به  چقدر شانس 

 گفت:  یو دودل دیترد

 .م یمنتظر بمون جانیهم  دیفکر کنم با -

مر  - این  زادیدست  خونهادوارد!  ه  یجا  ضمن،  در  از    چیتوئه.  کدوم 

ند و  نماین  یهامهیمحافظان  ک   دوننیجا  ک  ا ی...  یهست   یتو    یحداقل 

 . ادینم شیپ  یمشکل م، یبر ای. بیبود

باران، به   نیا  ریز  ستادن یا  یبه جا  کهنی. ادیکش  یقینفس عم   ادوارد

بود. کالرا منتظر به او چشم دوخته بود و    یترداخل بروند، کار معقوالنه

را قبول    شنهادشیپ   دیبه کالرا بدهد. اصالً با  یچه پاسخ  دانستیاو نم

ول  ایکند   دل  ی نه؟  چه  بهانه  یبرا  یلیآخر  جز  داشت  نکردن    ی هاقبول 

 اش؟مسخره
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او و کالرا، همراه    نیکرد. بنابرا  دیی و با سر حرف کالرا را تأ  دیکش  یآه

سو  گرید به  همان  یمحافظان  افتادند.  راه  به  قصر  آنان  در  که  طور 

با تعجب به کالرا و همراهانش نگاه    اطیمحافظان در ح  یتمام  رفتند،یم

که    یاتفاقات  نیا   ی ماجرا از چه قرار بود و همه  دانستندی. نمکردندیم

مداشت م  افتادند،یند  سردرگم  را  ا کردندیآنان  با  قصد   نی.  حال، 

 گر باشند! فقط نظاره یاداشتند گوشه

که دستان کالرکسون را بسته بود، سر     یدرحال  یاشل  گر،ید  ییسو  در

. کالرکسون با  کشاندیم  نیزم  یطناب را در دست گرفته و او را رو  گرید

  ی آشفته به دنبال اسب اشل  یبسته و سر و صورت  یدستان  ،یزخم  یاشانه 

را    یاش با اسب اشلتا فاصله  داشت یراه افتاده بود. تند تند قدم برم

طناب را در دست گرفته بود و اگر    گریسر  د  یکم کند. آن ل*ع*ن*ت*

م راه  آرام  آرام  رو آن  رفت، یکالرکسون  دنبال    افتاد یم   نیزم  یگاه  و 

پاهاشدیم  ده یاسب کش ا  شی.  راه رفته    ری مس  ن یا  یتمام  کهنیاز  را 

م درد  باران  کردندیبود،  بود.  شده  خسته  م  ی و    یتمام  د،یباریکه 

 زدند، یم  یلیکه به صورتش س  ییکرده بود. بادها  سی را خ  شیهالباس

 . انداختندیسرما را به جانش م

. دستان  رفتندیم یاطراف او به دنبال اشل ،یاشل یمانده یباق محافظان

نداشت!    یراه فرار  چیه بود و دورش پر از محافظ بود. هکالرکسون بست

جست و جو کرده،    ی راه فرار  یرا برا  نیکورا تا مرک  ابانیب  ریدر تمام مس 

  دنبال لحظه هم دست از به    کی  یحت   کهنیبود. با ا  افتهین  یراه  چیاما ه
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  جانیو تا ا  افتهی ن  یراه  چیحال ه  نی راه فرار گشتن برنداشته بود؛ اما با ا

 آمده بود.  یدنبال اشل

نم  هنوز بپذ  توانست یهم  را  نمردیشکست  به    ردیبپذ  توانستی.  که 

که داشت، غرورش    یت یوضع  نیپسر شکست خورده باشد. ا  نیدست ا

 گر یبود که د  نیقدر خشمگ. آنکردیم  نشیکرده و خشمگ  دارحه یرا جر

او واقعاً شکست    یعن یخشک را درک کند.    زانیم  نیا   توانست ینم  یحت

  یراه  چینداشت؟ ه  یاز دست اشل  یخالص  یبرا  یراه  چیخورده بود؟ ه

 نداشت؟  یروزی به پ  دنیرس یبرا

رو  شیهادندان م  یرا  پررنگ  فشرد یهم  اخم  ز  یو  را    نت یابروانش 

به پا شده بود و قلبش داشت با احساسات    ی. در ذهنجش جنجالدادیم

 . زدیسر و کله م کرد،یکه حمل م یو خشم  دهیچیپ 

را که بابت شکست در قلبش جا خوش کرده بود،   یغم اندک توانستیم

 حس کند. 

ا  دشیام  تنها  الوانت   نی به  جنگل  در  محافظان  که  به   ون،یبود  موفق 

 شکست دادن ادوارد شده باشند. 

گرفته و او را    ری کالرکسون را اس  که نیاز ا  یو خوشحال  تیبا رضا  یاشل

باران،    لی. به دلکردیقصر حرکت م  یشکست داده بود، داشت به سو

اطراف د  چیه خانه  ایو گو  شدینم  دهیکس در  بودند.    شانیهاهمه در 

همه خ  ی باران  را  صورتش  و  اشل  سی سر  و  بود    خواست یم  یکرده 

 تا از دست باران خالص شود.  رسندتر به قصر بسریع 
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خوشحال،   اشیروزیپ   ن یبه قصر نمانده بود. خودش بابت ا  ی ادیز  راه

از سو بود.    زین  گر ید  ییاما  نگران  کالرا  و  ادوارد  چه   یعن یبابت  آنان 

 جنگل را پشت سر گذاشتند؟ دند؟یکردند؟ به قصر رس

به    خواست ی. مندی دو را بب   تر به قصر رود و آنسریع   خواست یم  دلش

 شود.  ترکیقصه نزد نیا انیپا ینقطه 

  دن ی. دو محافظ مقابل دروازه، با ددندیبه قصر رس  هی و بق  یاشل  باألخره،

  شانیهاشده بود، نیزه  ریحال خراب پادشاهشان که در دست دشمن اس

سد   شان یشدند. راه را برا  یرا مقابل در گرفتند و مانع رد شدن اشل

  ی ریبدون درگ  کهنیا  ی برا  ی ورود ندادند. اشل  ی کردند و به آنان اجازه

وارد قصر شود، کالرکسون را وادار کرد به محافظان دستور باز    تواندب

 شدن دروازه را دهد.

  ی قصرش را به رو  ی هاسخت بود دروازه  ی لیکالرکسون خ  یبرا  کهنیا  با

 یکه سع  ینداشت. با خشم  یگرید   یباز کند؛ اما هم اکنون چاره  یاشل

صدا  کردیم به   شیدر  را  دروازه  شدن  باز  دستور  نباشد،  مشخص 

 شد. دارحه یجر شیاز پ  شیمحافظان داد. و با همان دستور، غرورش ب

ا  محافظان بابت  چند  هر  کردند،  باز  را  از    یدستور  نیچن   کهنیدروازه 

م ا  ای  دندیشنیپادشاهشان  در  را  او  اصالً    دند،یدیم  ت یوضع   نیکه 

چاره اما  بودند،  متعجب  و  پ  ی گرید  ی نگران  دستورات    یرو یجز  از 

 کالرکسون نداشتند.
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اسبش را    یگاه که اشلاز دروازه رد شدند و آن  گریو محافظان د  یاشل

  ی. اشلستادندی از او دنبالش ا  ت یمقابل در قصر نگه داشت، همه به تبع

 گفت:  ییرسا ی با صدا

 ؟ ییجانیادوارد! ادوارد! تو ا -

به در قصر و به    یبا کنجکاو   یپاسخ حرفش سکوت حرف زد و اشل  در

م نگاه  بود؟  کردیاطراف  کجا  ادوارد  پس  ن  یعن ی.  قصر  به   امدهیهنوز 

 آمد؟  شیپ  شیبرا  یبودند؟ مشکل

نگاه کرد. پس درست حدس    یبه اشل  یزیبا پوزخند تمسخرآم  کالرکسون

م  یو اشلزده بود و ادوارد   با هم متحد شده کردندیبا هم کار  آنان   .

طور بود که کالرکسون حدس زده بود!  نقشه درست همان  ن یبودند و ا

عل بر  توانستند  چطور  دو  آن  که  بود  متعجب  و  افروخت  بر    هیخشمش 

 !شوندکالرکسون متحد 

  ی تعجب و خشم، خرسند و خوشحال بود که از قبل همکار  نیا  رغمیعل

عمراً   یادوارد دست به اقدام زده بود. اشل  ه یو عل  دهیا فهمآنان ر  انیم

ا  توانستیم را  جنگل  ندی بب   جانیادوارد  همان  در  ادوارد  مطمئناً   .

 کرده بود!  ینینششکست خورده و باز عقب 

  یناگهان دو در بزرگ و چوب  ،یاشل  یافکار کالرکسون و نگران   نیا  انیم  در

قصر باز شدند و ابتدا ادوارد و پشت سرش کالرا از قصر خارج شدند 

 . ستادندیمقابل در ا یسکو ی و رو
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صح  کالرکسون د  حیاز  سالم  مانند    دنیو  رفت.  فرو  بهت  در  ادوارد، 

م  یابچه  را  ادوارد  و  مانده  دهان  به  نمست ینگریانگشت    توانستی. 

نم آخر  بردارد.  او  از  امکان  دیفهمیچشم  چطور  ا!  ادوارد    جا نیداشت 

محافظان درون جنگل و سپس ل*ب مرز را پشت سر   ی تمام  یعن یباشد؟  

 توانسته بود آنان را شکست دهد؟  ورگذاشته بود؟ چط

 هم فشرد.  ی را رو شیهاخشم دستانش را مشت کرد و دندان با

ا  دشیام  تنها  حال  و  بود  ادوارد  خوردن  شکست    زین  دشیام  نی به 

بود!   شده  اشل  ی عن یخاموش  و  ادوارد  خورد؟  شکست    روزیپ  ی واقعاً 

بزرگ از  دوتا  برابر  در  او  او    نیترشدند؟  خورد؟  شکست  دشمنانش 

 شکست خوردن را قبول کند.  توانست یبود، هرگز نم لریکالرکسون م

بارشان    ریو او ز  آوردندیذهنش هجوم م  یداشتند به سو  یادیز  افکار

م خفه  مشدیداشت  احساس  غضب   کردی.  و  گردباد    ی خشم  مانند  که 

 .دندیبلعیم زیروحش را ن دند،یچیپیدورش م

 شده بود!  جانیادوارد چگونه موفق به آمدن به ا د یفهمینم

بود!   ستاده یکه کنار ادوارد ا ییلحظه چشمش به کالرا خورد. کالرا همان

 ادوارد باز کرده بود؟ یکالرا راه ورود به قصر را برا  یعن ی

 زد.  یآرام پوزخند

گر  و نظاره  ستادی ایبود که دخترش نزد دشمنش م  دهیرس ییبه جا یعن ی

 شد؟یاسارت پدرش م
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ا  داشت  ا  نیاز دست  و  احساسات  و  که دورش    یاتفاقات  نیهمه فکر 

 .دیرسیبه جنون م افتادند،یم

راه را اشتباه آمده    یکجا  دیفهمیرا نداشت. نم   هانی ا  یهمه  اقت یل  او

را به عقب  زیهمه چ توانست یبود! کاش م دهیرس ییجا نیبود که به چن 

وقت  جنگش با ادوارد، او را بکشد و هیچ  نیبرگرداند و در همان نخست

 به قصر را قبول نکند. یبابت آوردن اشل امیلیو شنهاد یپ 

آن  نی ا  توانست یم  اگر انجام دهد،  را  به  هیچ  دیگاه شادو   نیچن وقت 

هدیرسینم   یروز اشل  وقت چی.  برابر  در  را    یشکستش  ادوارد  و 

. کنجکاو بود  دیدیوقت متحد شدن دخترش با ادوارد را نم . هیچدیدینم

او    دانست یم  دانست؟ یرا راجع به ادوارد م  زیکالرا همه چ  یعن یبداند  

 ست؟ یک

که    ی زینداشت. هم اکنون چ  یندانستن کالرا فرق  ایدانستن    گرید  البته

  اش یخالص  یکالرا نه، بلکه چگونگ  یهاکالرکسون مهم بود، دانسته  یبرا

 بود. تیوضع نیاز ا

د  یاشل کالرا  دنیبا  و  قصر    یی ادوارد  در  مقابل  سالمت  و  سالم  که 

هم   دیدی م  کهنی لبش نشست. از ا  یرو  یبودند، لبخند کوچک  ستادهیا

  یعنیخوشحال بود.    ی لیو هم خودش، خآنان در نقشه موفق شده بودند  

شوند و جنگ تمام شود؟ واقعاً امکان داشت    روزیواقعاً امکان داشت پ 

  ان یپا  کیقصه را با    نیا  کهنیباشد؟ با فکر ا  یباز  ان یپا  یجا نقطه این
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سراسر وجودش را در بر    یو خوشحال  آمدیخوش تمام کنند، به وجد م

 . گرفت یم

 کودکان بود!  یهاقصه یخوش فقط برا انیاو خبر نداشت که پا اما

به خود   یایجد  یلبخند را از لبش برداشت و نگاه و چهره  عیسر  یاشل

از    دیهنوز وقت بود، اکنون با  یبافالیو خ  یابراز خوشحال  ی گرفت. برا

 !شدندیشر کالرکسون خالص م

خ  طناب را  مشتش  کش  یلیدرون  جلو  به  موج  دیمحکم  شد  که  ب 

  نیشود. زم  دهی کالرکسون تعادلش را از دست دهد و همراه طناب کش

شدنش به   دهیبود و کالرکسون با ناگهان کش   یو گ ل  سیخ  شانیپا  ریز

ادوارد   یپا ریها، زافتاد. او مقابل پله نیزم یسُر خورد و رو  شیجلو، پا

م  سیخ  نیزم  یرو درحال  ملوو  افتاد!  گ ل  شانه  یاز  زخمکه  و    یاش 

رو  باران  آرام  قطرات  و  بودند  بسته  صورتش    یدستانش  و  سر 

 .دندیباریم

 بود؟ زتریرآمیتحق  نیاز ا یزیچ گرید

 گرید  نیاز ا  شی بشکند؟ ب  توانست ی غرورش چگونه م  نیاز ا  شیب  گرید

 خورد شود؟  خواست ی چقدر م

 ن یزتریآم  ریو تحق  نیاتفاق، حالش را آشفته تر کرد. او داشت بدتر  نیا

اندازه غرورش نشکسته    نی. تا به حال به ادیچشیرا م  اشیاتفاق زندگ

 ف یو ضع  نیاتفاقات او را اندوهگ  نیا  ی نشده بود؛ اما تمام  نیو خشمگ
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باز کردن    یبرا  ی که راه  نی. همکردندیم  تریو قو   ترن ینه، بلکه خشمگ

رها و  ا  یی دستانش  آن  دایپ  تیوضع  نیاز  آتشفشانکند،  چون    ی گاه 

خواهد کرد. او فقط    ی و ادوارد خال  یمنفجر شده و خشمش را بر سر اشل

 . اوردیب  ریفرصت کوچک گ  کیکه بتواند    ی زمان  ی برا  کردیم  یلحظه شمار

و موجب شد    دی چیدر گوش ادوارد پ   ،یبلند و مملو از نفرت اشل  یصدا

 بچرخد.  یکالرکسون به سمت اشل ینگاهش از سو

 از قاتل خانوادت!  نم یادوارد، ا -

زد، همه را متعجب    یکه اشل  یحرف  نیو ا  ن یزم  یکالرکسون رو  افتادن 

گرد    یکه آن اطراف جمع شده بودند، داشتند با چشمان  یکرد. محافظان

به   ری. همه شمشستندینگریرا م  شانیشده و متعجب اتفاقات جلو رو

  دانستندینجات دادن پادشاهشان بودند؛ اما نم  یدست گرفته و آماده

زمان شا  ستد  یچه  بزنند.  عمل  گوشه  دی به  فعالً  بود  گر  نظاره  یابهتر 

 شوند. دانی باشند و با دستور کالرکسون وارد م

پله   ادوارد چهار  ط  یسه  را  سکو  مقابل    ی مقابل  آمد.  جلو  به  و  کرد 

  یرد. کالرکسون به راحتبه او نگاه ک  رهیو چند لحظه خ  ستادیکالرکسون ا

  ی که به خاطر تمام  ی انهی. کشدیمتوجه خشم و نفرت آغشته به نگاهش م

تمامسال  نیا بابت  و  از    ی کارها  یها  داشت،  دل  به  او  از  کالرکسون 

درحال  دایهو  اشچهره و  کرد  مشت  را  دستش  ادوارد  که    یبود. 

 .کردیبه کالرکسون نگاه م  د،ییسایهم م یرا رو  شیهادندان

 بودند.  ختهی. افکار و احساساتش به هم ردیچه بگو دانست ینم
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  ی که رو  یغم  یه یسا  ،ییو از سو  افتییداشت بر قلبش تسلط م  خشم

  دنی. ادوارد با دداشت یوا م  یکار  او را از انجام  کرد،یم  ی ن ی قلبش سنگ

رس  یخانواده  ادیکالرکسون،   قتل  هم  افتادیم  اشدهیبه  موجب   نیو 

اش  که خانواده  کردیشود. مدام در ذهنش تکرار م  نیاندوهگ  شدیم

  ق یکه کالرکسون ال  کردینبودند! مدام با خودش تکرار م  گمستحق مر

 نبود.  ی پادشاه

قورت   یل*ب داشت، آب دهانش را به سخت  ی رو  یکه لبخند تلخ  یدرحال

 داد. 

، به گذشته   دنی شیاند  یکار از کار گذشته بود و به جا  گرید  متأسفانه

که   دادیم  یتوجهش را به کالرکسون  دی. بادادیتوجهش را به حال م  دیبا

افتاده بود. کالرکسون سرش را باال گرفته بود و با    ن یزم  یمقابلش رو

 .کرد یادوارد را نگاه م  یزاریخشم و ب 

نم  یزار یب  نیا  ادوارد را  ا  دیفهمیکالرکسون  برا  نیو  او    شیخشم 

کوتاه آمده    دیگناهکار بود و با  دانیم  نی. کالرکسون در اآمدیمسخره م

 یاما به جا  شد؛یم  میتسل  دیاو با  گرفت،یو اشتباهاتش را به گردن م

غرور   نیا  دنی. دست ینگریادوارد را م  یابا خشم و نفرت مسخره  ن،یا

ب  یجایب را  ادوارد  پ   شیکالرکسون،    نیا  یعن ی.  کردیم  یعصبان   شیاز 

 نداشت؟ ی مانیحس پش چیمرد بابت اعمالش ه

جد  ز یتمسخرآم  یصدا سنگ  یو  سکوت  را    نیادوارد  جو  بر  نشسته 

 شکست. 
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  ی دادیرو نم  نی شدن به مرک  کینزد   یاجازه  یبه من حت  یزمان  هیتو    -

که متعلق به   یقصر   یقصر، تو   یمن کجام؟ تو   نیکالرکسون، اما حاال بب 

 خودمه!

آخرش بابت اشاره کردن به خودش بلند    یدستش که در جمله   ادوارد

پا بود،  ر  نییکرده  را  کنارش مشت کرد. چشمانش  با    زیآورد و  و  کرد 

 گفت:  یآرام و متأسف یصدا

خودته که هم خانوادت رو از دست    ر یخودته؛ تقص  ریتقص  هانیا  یهمه  -

 هم دخترت رو... .  ،یداد

را    اشیانهیو ک  نیکالرکسون نگاه خشمگ  د،یحرفش که رس  یجانیا  به

  ستاده یبه کالرا انداخت. کالرا مقابل در ا  ینگاه  میاز ادوارد گرفت و ن

ن او  م  ز یو  را  عارست ینگریپدرش  نگاه  برا  ی .  کالرکسون    یاز حسش 

  تیوضع  نیبابت ا  یخشم و اندوه  چیه  ی عن یبود؟    حسیبود. چرا ب  ب یعج

 نداشت؟

به قصر اشاره کرد و حرکت دستش موجب جلب توجه   ت یدر نها  ادوارد

 کالرکسون شد.

داد  تیپادشاه  یحت  - دست  از  هم  ایرو  گرچه    ن یا  ،یپادشاه  نی. 

 سلطنت از همون اولش هم حق تو نبود. 

حق   ی اکه با چهره  یبه ادوارد انداخت؛ ادوارد   ینگاه غضبناک   کالرکسون

 . ستینگریاو را م باکیبه جانب و ب 
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 یکه به خاطر خستگ  یجا شد و درحالبه جا  یاندک  نیزم   یرو  کالرکسون

 گفت:  دهیبر دهیآشفته داشت، بر یاش، حالتاز حد و درد شانه  شیب

پادشاه  - پادشاه    میمن  هنوز  تو  ادوارد.  ندادم  دست  از  از...  رو... 

 ؟ ی پادشاه بش یراحت نیبه ا یتون ی... میم  یکن یو... و فکر م   یستین

پا  کالرکسون را  درحال  نییسرش  و  م  یانداخت  نفس  نفس    زد، یکه 

اخم  یآرام  یخنده با  ادوارد  کنجکاوش،    یرو  یکرد.  نگاه  و  ابروانش 

کالرکسون    دیفهمیشده بود. نم   رهیسرش را خم کرده و به کالرکسون خ

ا زدن  محرف  نیبا  م  خواست یها  چه  برسد؟  کجا    د؟ یبگو  خواست یبه 

 آزار دهد؟ ادوارد را خواست یم

  ی به سرفه شدند و او درحال  لیآرام کالرکسون در انتها تبد  یهاخنده

 لبخندزنان گفت:  کرد،یم که پشت سر هم سرفه

  ی من رو به عنوان پادشاه قبول دارن، نه تو رو. وقت  نیسرزم  نیمردم ا  -

تا    دیسال طول کش   می و ن  کیرو کشتم و جاش رو گرفتم،    یگوریمن گر

مردم    نیتا ا  دی سال طول کش  میو ن  کیبتونم اعتماد مردم رو جلب کنم.  

بود که من مثال    یمن رو پادشاه قبول کنن. اونم درحال  گهیو پادشاهان د

 بودم!  یپادشاه قبل  نیجانش

داشت    یسع  ایادامه داد. گو  یشتری زد و با تمسخر ب  یپوزخند   کالرکسون

 کند.  فیادوارد را تضع یهیروح ش،یصدا زیلحن تند و تمسخرآم نیبا ا
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اعتماد مردم رو جلب    یتونیم  یکن یفکر م  ؛ی بالفرض تو من رو کشت  -

. پس  کننیوقت تو رو به عنوان پادشاه قبول نممن هیچ  نیمتحد  ؟یکن 

 رو از دست دادم.  میفکر نکن من پادشاه

شن   ادوارد سعحرف   نیا  دنیبا  و  فشرد  را  دستش  مشت  کرد    یها، 

سع کند.  حفظ  را  احساس  ی اقتدارش  و  خشم  رو  ی کرد  صورتش    ی به 

تأث  اورد ین نکند تحت  او    یهاحرف  ریتا کالرکسون فکر  قرار گرفته.  او 

پس از کالرکسون، پادشاه شدن و تاج را بر سر گذاشتن کار   دانست یم

با    یآسان بود!  ه   نیانخواهد  ندا  چیحال  بقصد  کوتاه  و    دیایشت 

برا   خواست یم را  تالشش  باشد،  سخت  هم  چقدر  به    دنیرس  یهر 

پنج سال،    ای  د،یکش یسال طول م  می و ن  کیهدفش بکند و مهم نبود اگر  

 ده سال!  ای

و    یجد  ی و پاسخ کالرکسون را دهد، صدا  دیبگو  یل*ب وا کرد حرف  تا

 قاطع کالرا توجهشان را جلب کرد. 

 !رسهیم  ی، ادوارد حتماً به پادشاهاوه! نگران نباش پدر -

کالرا چرخاندند و به او نگاه کردند. کالرکسون    یسه سرشان را به سو  هر

که    ی حرف  دانست یاش را در چشمان کالرا دوخت. نم زدهچشمان شگفت 

گوش حق  دهیشن  شیهابا  دخترش    ی عنینه.    ا یداشت    قت یبود،  واقعاً 

م دفاع  ادوارد  از  آرام  کرد؟یداشت  نشست.    یرو  یپوزخند  لبش 

از دکندباور    توانست ینم کالرا نزد ادوارد شوکه    دنی! از همان ابتدا 

 کرده بود!  دیو ناام نیکالرا او را خشمگ دنیشده بود. د



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1038 

  دن ی. از ددیکش  شیهال*ب  یرو  ی دستانش را مشت کرد و زبان  کالرا

 ز یاز هر چ  شیکه ب  ی  زیشده بود! چ  نیاندوهگ  ت یوضع  نیپدرش در ا

م متأسف  و  ناراحت  را  تمام  نیا  کرد،یاو  مقصر  پدرش  خود  که    ی بود 

چن   هانیا به  اشتباهاتش  خاطر  به  پدرش  و    دهیرس  یی جا  نیبود.  بود 

با وجود    یبود که کالرکسون حت  نیا   افروخت،یبرم  راکه خشم کالرا    یزیچ

  یبه کوتاه آمدن نبود. او حت  ی که داشت، راض  یزیرقت انگ  تی وضع  نیا

.  گرفت یاکنون هم که شکست خورده بود، باز اشتباهاتش را به گردن نم 

اشتباه گفت!    شدینم  یکه پدرش انجام داده بود، حت   ییگرچه به کارها

 . داز اشتباه گذشته بودن

  ی آرام به سو  محکم و  یی هاآمد و با قدم  ن ییمقابلش را پا  ی هاپله  کالرا

  ی حال هوا ابر  نی پدرش رفت. شدت بارش باران کمتر شده بود، اما با ا

به بدنش    شیها بود و لباس  سیکالرا هنوز خ  ی حال سراپا  نیبود. با ا

 بودند.  دهیچسب 

زانو زد  نیزم ی. رو ستادیگذاشت و مقابل پدرش ا یگ ل نیزم یبر رو پا

ن و  متأسف  نگاه  با  شود.  کالرکسون  قد  هم    ی چهره  یاجزا  دشیاامتا 

 .دیکاویکالرکسون را م

 لبش نشاند.  یرو یتلخ لبخند

  دند؟یرس  یروز  نیفرو رفته بود که چرا به چن   نیشگفت و تعجب ا  در

با بابت داشتن چن   ستدی چرا کالرا مجبور بود مقابل پدرش    یپدر  نیو 

 متأسف باشد؟
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 گونه ورق خورد؟دفتر سرنوشتشان این چرا

  ی کار  فیرا عوض کند، اما ح  زیهمه چ  توانست یکاش م  یا   کردیم  آرزو

 !آمدیاز دست او برنم

 انداخت. نیو مطمئن کالرا در گوش کالرکسون طن   یجد یصدا

م  یلیخ  - موقع  خوادیدلم  اون  مثل  بدو    میبودیم  یهنوز  بدو  که من 

 ! یچقدر دوستم دار  یگفتیبغلت و تو بهم م اومدمیم

 انداخت.  نییو سرش را پا دیکش  یقینفس عم کالرا

  زی. همه چمیمثل قبل باش  میتونینم  گهیزمان گذشته و د  گهیاما د  -

تمام  با وجود  م  یاتفاقات  ن یا  یعوض شده!  دارن  اطرافمون    افتن، یکه 

تو رو مثل    تونمینم  گهی. من دمیمثل قبل بش   میتونیوقت نم هیچ   گهید

 قبل دوست داشته باشم. 

رو  کالرا هنوز  تلخش  لبخند  آورد.  باال  را  نگاه    یسرش  و  بود  لبش 

  ش، یو شجاعت درون صدا  ت یداشتند. قاطع  یب یدرخشش عج  نشیغمگ

بود و کالرکسون شگفت زده شد که دختر کوچکش چه    زیبرانگ  نیتحس

ا  قدرنیا  یزمان بود؟!  شده  صدا  یاراده  نی شجاع  که کال  یدرون  را 

 گرفت؟ یاز کجا نشأت م کرد،یم اشیهمراه یدیناام

االنش    نیپادشاه بشه. اون هم  تونهینم   وقت چیادوارد ه  یگیپدر، تو م  -

 . ننیرو بب نیمردم هم ا  میکن  یکار دیپادشاهه، فقط با هیهم 
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. پشت به کالرکسون  دیحرف، کالرا بلند شد و به عقب چرخ  نیاز ا  پس

پا  ستاد یا خواست  رو  شیو  که صدا  نی اول  ی را  بگذارد  و    یجد  ی پله 

 کالرکسون توجهش را جلب کرد. نیخشمگ

 ؟ی ستیکه موجب مرگ مامانت شد، وا یکنار کس  یخوایم -

کالرا حبس شد و چشمانش رنگ    ینهیحرف نفس در س  نیا  دنیشن   با

را   شیهاکه دندان  یبهت به خود گرفتند. دستش را مشت کرد و درحال

انداخت. قلبش داشت با تمام توان    ن ییسرش را پا  د، ییسایهم م  یرو

قفسه به  را  ادیکوبیم  اشنهیس  یخود  زد،    یحرف  نی.  پدرش  که 

 کرده بود.  قراریو قلبش را ب هبه تنش انداخت یارعشه

چن   مرگ به  داشت  چرا  م  یزیچ  ن یمادرش؟!  کالرا    کرد؟یاشاره  اگر 

همسرش را از دست داده بود! چرا    زیمادرش را از دست داده بود، او ن

و ادوارد را مقصر مرگ مادرش    آوردیرا بر زبان م  نیا   یرحمیداشت با ب 

 دانست؟ یم

سر   یزیچ نیچن چگونه با   دانستیرا نداشت. نم  نیتوان تحمل ا قلبش

پدرش   یرحمانه یرفتار مضحک و ب  نیچگونه با ا  دانست یو کله بزند. نم

 . دیایکنار ب

برا  یتداع مادرش،  ناپذ  ی درد  شیمرگ  بود.    ریوصف  گذاشته  جا  به 

گو و  بود  کرده  را مشت  ن  ایدستانش  به   زیزبانش  فقط  بود!  آمده  بند 

سع   رهیخ  ینامعلوم  ینقطه  و  افکار    یشده  و  احساسات  تحمل  در 

 .ردیبگ ده یداشت لرزش زانوانش را ناد یاش داشت. سعآشفته 
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ا  او بابت   طیشرا  نیبابت  بلکه  نه،  جنگ  آن  در  مادرش  مرگ  بابت  نه، 

به فکر    زین  طیشرا  نیدر ا  یحت  توانست یناراحت شده بود که م  یپدر

که در طول    یکه پدررا بر زبان آورد. او از این  یزیچ  نیخود باشد و چن

ا  اشیزندگ حال  داشت،  دوستش  خوار شده   قدرن یعاشقانه  و  پست 

  آمدیافکار به درد م نیا ی . قلبش بابت تمامکردیم ندوه بود، احساس ا

 از قفس افتاده بود.  یادر گوشه یزخم ی اچون پرنده  کردیو احساس م 

رو  یدست بشانه  یکه  افکارش  از  را  او  کالرا    رونیاش نشست،  آورد. 

روس ادوارد  دست  به  و  چرخاند  را  ادوارد  شانه  یرش  کرد.  نگاه  اش 

که اعتماد و    یهمان لبخند گرم  ایکالرا زد و گو   یبه رو  یدواریلبخند ام

موجب از بهت درآمدن کالرا شد. کالرا    کرد،یشرافت را از خود ساطع م

پدرش    یو نگاهش را از ادوارد گرفت. به سو  دیلبانش کش  یو ر  یزبان

 از قبل گفت:  تریو جد نیشدن در چشمانش، خشمگ رهیو با خ دیچرخ

به    یربط  چیموضوع ه  نیمرد! ا  نشیمامان من به خاطر دفاع از سرزم  -

داره از حکومت شوهرش    کرد یادوارد نداره. مامان من مرد، چون فکر م

 . کنهیدفاع م

کالرا    ی پوزخند آرالبان  تأسف  شیرا  خاطر  به  و  چاشن   ی کرد  لحن    یکه 

به دخترش    یشد، چشمان کالرکسون گرد شدند و او با شگفت  شیصدا

 نگاه کرد. 

 . کردیاما اشتباه فکر م -
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گر ماجرا بود، از که تا آن موقع فقط نظاره  یحرف کالرا، اشل  نیاز ا  پس

  ه دیطناب درون دستش، موجب کش  دنیآمد و با کش  نییاسبش پا  یرو

درحال شد.  کالرکسون  دستان  ادوارد    یشدن  سمت  به  داشت  که 

 گفت: ییرسا  یبا صدا رفت،یم

 ؟ یچ ای شی بکش ی خوایخب، ادوارد م اریبس -

به کالرکسون انداخت. کالرکسون نگران و هراسان    ینگاه  می ن  ادوارد

  د یتپیچه خواهد گفت. قلبش چنان م  ندیشد تا بب   رهیبه لبان ادوارد خ

گو ترک س  ایکه  انتظار تصم  اشنهیقصد  در  و کالرکسون    میرا داشت 

که    یناگهان  یترس و نگران  نیا  دانست یشده بود. نم   رهیادوارد به او خ

  ر یغرورش را ز  دیجانش افتاد، چه بود! چرا بامرگ به    ی کلمه  دنیبا شن 

 ماند؟یو نگران کشته شدن توسط ادوارد م   گذاشت یپا م

حاضر بود نگران    یتر بود و هر کسباارزش  یزیاز هر چ  یچون زندگ  دیشا

 باشد. اشیزندگ

اشل  ادوارد به  تصم  یدوباره  از  کرد.  اطم  ی مینگاه  بود،  گرفته    نان یکه 

 کرد.  انشیب دیداشت و بدون ترد 

 زندان.  مشیندازیم -

 ! کردمیکار رو نم  نیشما بودم ا یمن جا -

  ی . متعجب و سردرگم، با نگاهدیکالرکسون چرخ   ی ها به سونگاه  یهمه

او به  پا  ییکنجکاو  را  سرش  م  نییکه  نگاه  بود،  .  کردندیانداخته 
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اش و  چهره  انیم  یو سد  ختهیمقابل صورتش ر  شیکالرکسون که موها

پس از چند لحظه سرش را   یداده بودند، وقت   لیتشک  گرانیچشمان د

با لبخند مرموز و حق به جانبش موجب مشکوک شدن اشل   ی باال آورد، 

 شد.

به کالرکسون انداخت. در ذهنش سؤاالت    یو سردرگم  زینگاه ت  یاشل

  یحرف نیشده بود. آخر چرا چن  لی حرف کالرکسون تشک نیبابت ا یادیز

 ! منظورش چه بود؟ زد؟یم

آن سه    انی نگاهش را م  یرکیدر ذهن داشت، با ز  یاکه نقشه  کالرکسون

واکنش منتظر  و  چرخاند  اشل  ینفر  ماند.  جانبشان  به سمت   عیسر  یاز 

 گفت:  زیآمو طعنه دیکالرکسون چرخ

 چرا؟  قاًیو دق -

دستور  اد یفر  یصدا و  هر   ی کالرکسون  تعجب  علل  کرد،  صادر  که 

 بود.  شانیسه 

 .دشیاریمحافظان، ب -

و ادوارد رد و بدل شد و سرانجام، دوباره با    یکالرا، اشل  ان یم  ینگاه

ا  رهیخ  یکنجکاو ماندند.  لبخند مرموز کالرکسون  از    نیبه  لبخند نشان 

دست به    خواست یدر سر داشت و م   یاکه کالرکسون نقشه  دادیم  نیا

ابز  یاقدام د  نیند.  و  کالرا  مبهمش،  م  گرانیاقدام  نگران  .  کردیرا 
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م  دانستندینم کالرکسون  سر  در  ام  گذشت یچه  فقط  بودند    دواریو 

 بتوانند بر آن غلبه کنند. 

قصر رفتند    یدنبال دستور کالرکسون، دو محافظ دوان دوان به سو  به

حرکت آن محافظان را دنبال    ریمس  هیو بق  یو وارد قصر شدند. نگاه اشل

 ! دیکشیانتظارشان را م یزیو هر سه مضطرب بودند که چه چ کردیم

آن لحظه که دو محافظ مذکور از قصر خارج شدند، لبخند حق به جانب   و

و ادوارد در بهت فرو   یل*ب کالرکسون نشست، اما اشل  یرو   ی و مغرور

شد.   رهیمقابلش خ  یزده به منظرهرفتند و کالرا... او هراسان و وحشت 

 . دادینشان م ی چه واکنش دیبا ،یزیچ نیچن  دنیبابت د  دانست ینم

گاه  بزنند و آن  رون یفرط تعجب چشمانش کم مانده بودند از حدقه ب  از

 احساس کرد قلبش دو تکه شد! د،ید ت یکه او را در آن وضع

ده  ش  ریو محکم دو محافظ اس  یانگشتان قو   نیب  ا یو کبود مال  فینح  بازوان

 بود. 

  ی سخت  ار یاوقات بس  کردندیم  ان یع اش،یخون   یهاو لباس  ی زخم  صورت

م تقال  زنان  از دست آن دو محافظ    کردیرا پشت سر گذاشته! زجه  تا 

جارابدینجات   از چشمانش  .  د یغلتیم  یهاگونه  یو رو  شدیم  ی. اشک 

مال  یصدا هراسان  و  صدا  ایدردناک   نیزهرآگ  یخنجر  ش،یهاناله  یو 

 .رفتندیکالرا فرو م لبو در ق شدندیم

 د؟یبری. من رو کجا مکنم یخواهش م د،یولم کن  -
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رو آن  و که  ا   یسکو  یگاه  در  مال  ستادندیمقابل  جلو   ایو  به  را  سرش 

کالرا قفل شد. دست از   نیزده و غمگچرخاند، نگاهش در چشمان بهت 

و گو برداشت  که    اشنهینفس در س  ایزجه زدن  چرا  بود،  حبس شده 

نم  گرید تلخکردیناله هم  لبخند  التماس گونه    یرو  ی.  و  لبش نشست 

 گفت:

 پرنسس کالرا!  -

بتواند    دیگرفته بود که شا  د یکالرا خوشحال شده بود و ام  دن یاز د  ایگو

 .ابدیجهنم دره نجات  نیکالرا از ا یبه واسطه 

د  کالرا از  وضع  ایمال  دنیکه  آن  بود،    ت ی در  شده  سردرگم  و  متعجب 

  آوردند، یقلبش هجوم م یاندوه و خشم به سو یادیکه مقدار ز  یدرحال

 و گفت:  دیپدرش چرخ یبه سو ی و ناگهان عیسر

 ؟ یکار کرد  یچ ای با مال ؟ی چ یعن ی هانیا یپدر، همه -

که حق به جانب   یو درحال  دیچرخ  ایمال  یگاهش از کالرا به سون  کالرکسون

 تخس گفت:  یلیزد و خ یشخندین کرد،یو با تمسخر نگاهش م

 !نیهم د،یبود رس قشیکه ال یزیاون فقط به چ -

 رهیکالرا خ  نیو اندوهگ  یرا به سمت کالرا چرخاند و در نگاه عصب  سرش

بفهمد در حال حاضر   توانست یکالرا م  یبهت زده  یشد. از حالت چهره

جا خورده بود!    یزیچ  نیچن   دنیبابت د  دیچقدر نگران و سردرگم بود. شا

 ادامه داد:  ی ارحمانهیکالرکسون با لحن مغرور و ب
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 . بخشمیها رو نم که من خائن  یدون یخودت م -

  د،یکوبیم  اشنهیس  یزده خود را به قفسه که قلبش شتاب  یدرحال  کالرا

آرام و    ا یچرخاند. مال  ا یمال  یتانش را مشت کرد و سرش را به سودس

را    ییرها  یبرا  دوارشیو نگاه خواهشمند و ام  خت ی ریاشک م  صدایب

اخم  و  کرد  را مشت  بود. دستانش  کالرا دوخته  نگاه  را    یدر  ابروانش 

 داد.  نت یز

 کهنیا  یمخصوصاً تداع  کرد؛یو ناراحتش م  نیخشمگ  ا یحال مال  نیا  دنید

شده و در دردسر    یایبدبخت  نیبه خاطر کمک کردن به او دچار چن   ایمال

. حس عذاب وجدان داشت و  دیکشیافتاده بود، وجودش را به آتش م

بال او  به خاطر  مال  ییاگر  م  آمد،یم  ایسر  ا  خواست ی چگونه  عذاب    نیبا 

 خودش را ببخشد؟   خواست ی چگونه م  د؟ یایکنار ب نوجدا

بر   کردیم  یچنگ زد و کالرا هر چقدر هم سع  شیبه گلو  یدردناک  بغض

 . خوردیآن بغض غلبه کند، شکست م

را در حق او    یخوب  نیتربا کمک به کالرا در هنگام ترک قصر، بزرگ  ایمال

 اکنون او را به حال خود رها کند.  توانستیکرده بود و کالرا نم 

بلند    یدر صدا   ا، یدادن مالنجات    یو اندوهش و مصمم بودنش برا   خشم

 . خوردیو بغض دار به چشم م

 . می نجاتش بد دیبا -

 .دینجاتش بد دیراه داره که بتون هیتنها  -
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 سه چشم به دهان کالرکسون دوختند. هر

 ! ؟یچه راه -

ا  در به  نگران  نیپاسخ  با  که  کالرا  کنجکاو  یسؤال  بود،    دهیپرس  ی و 

 زد.  ی کالرکسون لبخند خونسرد

 مه یو تماشاگر مرگ اون ند  دیستی میجا وااین   ایبا خودتونه،    انتخاب  -

 . دیکن یدر قبال اون من رو آزاد م  ای د،یشیم

چشمان  ادوارد ا  ی با  از  کرد.  نگاه  کالرکسون  به  تعجب  از    نیگرد شده 

نم  شنهاد یپ  و  بود  خورده  جا  بگو  دانست یکالرکسون  ا!  دیچه   که ن یاز 

آن خودش را    یبرگ برنده در دست داشت تا به واسطه  کیکالرکسون  

خودش    ایمال  قیاز طر   توانست یواقعاً م  ایآ  ی بود؛ ول  نی رها سازد، خشمگ

 رند؟یکالرکسون را بپذ یمعامله   توانستند یرا نجات دهد؟ اصالً آنان م

 مانده بود.   یب یعج  یدوراه در

پس کالرکسون    یجنگ شود، ول  نی ا  یقربان  ایبگذارند مال  توانستندینم

 چه؟!

ب  اشنهینفس حبس شده در س  ی و عصب   کالفه که همان    رونیرا  داد 

 .دی کش  رونیکالرا او را از عالم افکارش ب یجد یلحظه صدا

 . دیایلحظه ب هی -

  اط یح  گریکالرا داشت به طرف د  دی کالرا که چرخاند، د  یرا به سو  نگاهش

طناب درون دستش   ی. اشلردیاز کالرکسون فاصله بگ یا اندکت رفت یم
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را به دست محافظ کنارش سپرد و همراه ادوارد به دنبال کالرا رفت. از  

 بود.  یو عصبان  نیکالرکسون خشمگ یهایباز نیا

از مال  ی برا  کالرکسون ا  کردیاستفاده م   اینجات خودش داشت   که نیو 

در   را  اشل  یدوراه  ک یآنان  بود،  داده  م  ی قرار  کالفه  نه  کردیرا   .

همه کار انجام   نی شکست دادنش ا  یکالرکسون را که برا  توانستندیم

گرفتارش شده    ایکه مال  یبر خطر  توانستند یداده بودند، ول کنند و نه م

 ببندند.  شمبود، چ

. آخر شدیم  یو ظالم بودن کالرکسون موجب نفرت اشل  یهمه پست  نیا

با هر کار و    ابد؟ی  شی افزا  خواست ینفرتش نسبت به آن مرد تا کجا م

 نیو ا  شدیاز او متنفر م  شیاز پ   شیب  یاذره  یحرف کالرکسون، اشل

 . کردیزده مکالرکسون او را شگفت  ی همه پست

کالرکسون، با کالرا و ادوارد دور هم جمع شدند،   یدر چند قدم   ی وقت

 و نگران گفت: عیسر یلیکالرا خ

 . ادیب ای سر مال ییبال میبذار می تونینم -

و از حرکات    دیچرخیو ادوارد م  یاشل انیاش مهراسان و دستپاچه  نگاه

که   ی تیاهم  زانیاش و مبه حال آشفته   شدیاش مدستش و حالت چهره

مال درحال  ی پ  داد، یم  ایبه  نامحسوس  یبرد.  به طور  مال  یکه  اشاره    ایبه 

 از قبل ادامه داد:  تریجد کرد،یم
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  تونم یشما، االن نم  شیپ   امی رو ترک کنم و ب  نیکمک کرد من مرک  ایمال  -

 دچار دردسر بشه. نیاز ا شتریبذارم در قبال کارش ب

همان  دیکش  قی عم  ی نفس  ادوارد  روو  را  دستش  که  صورتش    یطور 

با صدا  مان ی پش  د،یکشیم رگه   یی و  درونش    ییهاکه  وجدان  عذاب  از 

 بود، گفت:  دایهو

ماجرا باز کردم و ازش خواستم   نی از همون اولش هم من پاش رو به ا  -

 قصر داشته باشه! ی هوات رو تو

ا مطابق که دستانش ر  یدرحال  نده،یشنونده بود تا به گو  شتریکه ب  یاشل

ادوارد و کالرا چرخاند و وارد بحث شد.    ان یم  ینگاه  داد،یحرفش تکان م

در به دست گرفتن اوضاع و کنترلش   یو خونسردش سع یجد ی با صدا

 .ردیکرد، تا کالرا آرام بگ

 .دیمطمئن باش م،یدیرو نجات م ایمال -

 . می پدرم رو آزاد کن   میمجبور یاشل -

را باال داد    شیابرو   ی تا   کیا چرخاند.  سرش را به سمت کالر  عیسر  یاشل

 : دیو متعجب پرس

 ! ؟یچ -

رو ندارن. اگه    گهیجنگ د  کیو خسته هستن! توان    ی ها زخممحافظ  -

 !شهیبه پا م یاگه یجنگ د م،یرو نجات بد ایبه زور مال میکن  یسع

 .میجنگیخب ما هم م -
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ا  کالرا به  پاسخ  سر  نیدر  ادوارد،  طرف  یحرف  لحن    نیبه  داد.  تکان 

ب  شیصدا و  م   دیتردیمطمئن  و  اشل  خواست یبود  و  به   زین  یادوارد 

 ببرند.  یصحت حرفش پ

ام یتونینم  - این م یقصر  یتو  جانی.  پدرم  امکانات!  گونه  هر    یبرا  یجا 

از    شتریب  یلیخ  جانیتعداد محافظانش ا  چ،یدر جنگ داره که ه  ی روزیپ 

  انیمونده که نصفشون زخم  یواسمون باق  یجنگه. محافظان کم  دونیم

  روز یو پ   میبجنگ  می تونیزخمشون! نم  یو نصفشون داخل درحال مداوا

 . میبش

 :دیابروانش را با تعجب باال داد و پرس یاشل

 م؟ یحرف کالرکسون رو قبول کن  یگیم  یدار ی عن یپس  -

بم  ایالم  میبذار  می تونی. نممیآره، چون مجبور  باًیتقر  - ما  .  رهیبه خاطر 

. میریپدرم رو بگ  میکن یم  یدوباره سع  م،یرو نجات داد  ایمال  کهن یبعد ا

 نداره. یراه فرار یو کس میقصر یجا توباألخره هممون این

کالرا فرو    شنهادی انداخت. در فکر پ   نییو سرش را پا  د یکش  یآه  یاشل

باشند و اگر خوش شانس بودند،   یخوب   شنهادیپ   توانست یرفته بود. م

با    توانستندیم اما آخر   ریت  کیبا عمل به حرف کالرا،  بزنند؛  دو نشان 

  ا یپس از نجات دادن مال  توانستندیواقعاً م یعن یباال بود!    یلیخ  سکشیر

 رند؟یکالرکسون را در چنگشان بگ دوباره
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رکسون سر کنند با کال  یسع  کهنیحق با کالرا بود. ا  ز، ین  گرید  ییسو  از

  ریش  یکن   یبود که سع  نیدر قصرش بجنگند، مانند ا  ا،ینجات دادن مال

را    اشنه ینفس حبس شده در س  ی! اشلی شکست ده  شیرا در قلمرو

داد. هر چند دوست نداشت کالرکسون را آزاد کند؛ اما    رونیب  یبا کالفگ

  ا یمال  نیاز ا  شیهم دوست نداشت موجب مرگ و دردسر ب   الح  ن یدر ع

 شود. 

 گفت:  یشرط ی و با لحن  یکالرا چرخاند و جد ی را به سو نگاهش

 . م یکن  اطیاحت  یلیخ دیپس با م،یکالرکسون رو آزاد کن میخوایاگه م -

کم  کالرا ا  ی رو   یرنگ لبخند  از  نشاند.  را    ا یمال  توانستند یم  کهنیلبش 

در برق نگاهش   یخوشحال  نیخوشحال شده بود و ا  ارینجات دهند، بس

را که درونشان    یاو آشفته  یبحران  ط یحال، شرا  نیبود؛ اما با ا  انیع  زین

  ی لبخند از رو  عیسر  یلیخ  نینبرده بود و سر هم  ادیقرار داشتند، از  

 تکان داد.  یحرف اشل دییدر تأ یسر یجد یلیو کالرا خ دیماس لبش

به ادوارد    ،یپاسخ  افتیکنجکاو و در انتظار در  یبا نگاه  یاشل  سرانجام،

 : دینگاه کرد و پرس

 ؟ یتو موافق  -

 تکان داد.  ی و سر دیکش قی عم ینفس  ادوارد

 آره.  -

 . میبر نیایپس ب -
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هر سه به سمت کالرکسون برگشتند. کالرکسون نگاه    ،یحرف اشل  نیا  با

بود که بفهمد چه   نیآن سه دوخت. نگران ا  یمنتظر و کنجکاوش را رو

آنگرفته  ی میتصم اشلاند.  که  نزد  شیب   یگاه  او  به  و    کیاز همه  شد 

 . دیکوبیقلبش از شدت اضطراب خود را به هر سو م ستاد،یمقابلش ا

به   شدیدستش را به سمت کالرکسون دراز کرد. از نگاهش، م  یاشل

  طناب  یبه سو  اش یبرد. نگاه جد  ی که داشت، پ   ینفرت و خشم  زانیم

را سوزاند.    دستش طناب  یدور دست کالرکسون سُر خورد و با اشاره

  ست،ینگریزده سوختن طناب را مبهت  ی طور که با نگاهکالرکسون همان

 بودند؟  رفتهیاش را پذآنان معامله   یعن یش سپرد.  گو  یاشل  یبه حرف ها

به حرفت    دیاما تو هم با  م،یکن یات آزادت مکالرکسون، طبق خواسته   -

 . ی رو ول کن  ایو مال یعمل کن

طور که مچ ها، همانزد و پس از سوختن کامل طناب  یپوزخند   کالرکسون

 انداخت.  یبه اشل ینگاه مین د،یمالیم گرشیدستش را با دست د

 !مونهیحرفش م  یرو شهیمرد هم هی -

تا    دیمالیبلند شد. هنوز مچ دستش را م  نیزم  یحرف، از رو  نیاز ا  پس

  یزخم  یتر شود. هر چند شانهکه رد طناب به جا گذاشته بود، کم  یدرد

ن پا  گرید  ییاز سو  زیاش  تا  او سر  بود.  نظر   یاشل  ی درد گرفته  از  را 

 شده بود.  رهیبه کالرکسون خ نیخشمگ  یو اشل گذارندیم
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تحق  پس پوزخند  سو  ،یزیرآمیاز  همان  پله  یبه  در  برداشت.  گام  ها 

 گفت:  رفت،یهنگام که آرام آرام دو سه پله را باال م

 بره.  دیولش کن  -

  ا یرا گرفته بودند، دستانش را ول کردند و مال  ایکه بازوان مال  یمحافظ  دو

و   رد شد  کنار کالرکسون  از  دو  یبه سودوان دوان  . هق هق دیکالرا 

 که نیو از ا  دیلرزیو به نفس نفس افتاده بود. سراسر وجودش م  کردیم

خوشحال و خدا را    ار یبس  ابد،یتوانسته بود از دست آن محافظان نجات  

هسپاس شدت  از  قلبش  بود.  نامنظم    یجانیگزار  و  تند  داشت،  که 

پاچه خود را به کالرا رساند و در آغوشش پناه  . هراسان و دست دیتپیم

  دنیرا نوازش کرد. از د  شیبرد. کالرا با بغض و اندوه، با دستش موها

زخم  یبازوها و  آه  ا،یمال  یکبود  شد.  تکه  تکه  قلبش  کرد   یاحساس 

کش نم  چیه.  دیمتأسف  رها    توانست یجوره  وجدانش  عذاب  دست  از 

 . دیایآمده بود، کنار ب  ایه سر مالک یی بال نیگردد و با ا

 ممنونم پرنسس.  -

که در    ی و بغض  شیهاو هق هق  افتنیبابت نجات    ایخوشحال مال   یصدا

  ی رو   یکالرا را ناراحت کرد. کالرا زبان  شی از پ   شیبود، ب  انی ع  شیصدا

 گفت:  ایدم گوش مال یآرام و متأسف یو با صدا د یلبانش کش

 . متأسفم! ی افتاد  یدردسر نیبه چن که به خاطر من  د یببخش ا،یمال -
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نبا  ا یپاچه، از مالبا عجله و دست   یل یرا گفت و خ  نیا   د یفاصله گرفت. 

مهلکه را    نیبودن در ا  یاجازه  ایبه مال   ن یاز ا  شیو ب  کردیوقت تلف م

او گذاشت و رو    یبازوها  ی. دستانش را آرام و نوازش گونه رودادیم

 گفت: یبه اشل

 ! برمشیجا ماز این -

  یرا گرفت و او را به سو  ایتکان داد و کالرا مچ دست مال  یآرام سر  یاشل

نشست. کالرا با    سیگرت  یاز حرف کالرا، رو  ت یبه تبع  ایبرد. مال  سیگرت

 گفت:  یدار و ناراحت، به او نگاه کرد و با لبخند تلخبغض یچشمان

 قصر برنگرد. نیبه ا وقت چیه گهید -

 رو به او گفت:  کرد،یرا نوازش م س یسر گرت یکه موها یلدرحا سپس

 جا ببرش. از این س،یگرت -

اش فاصله گرفت و در  را از هم گشود. کالرا از پرنده  شیهابال  سیگرت

از رو  شیپاها  سیهمان هنگام که گرت به قصد پرواز  بلند    نیزم  یرا 

 انداخت.  نیدر گوش کالرا طن ای مال یکرد، صدا

 ممنونم پرنسس.  -

گرت  و مال  سیسپس،  م  یبه سو  ایهمراه  آن  و  کرد  پرواز    دان یآسمان 

اتفاقات شوم  یخطرناک بود  قرار  که  بب   یرا  به چشم  کرد.   ند،یرا  ترک 

  توانستند یم  زی ن  هیخود را از مهلکه دور کردند و کاش بق  ا یو مال  سیگرت

که   یشد و زمان   رهیخ س یکار را بکنند. کالرا چند لحظه به رفتن گرت نیا
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  ی خارج شدند، با قورت دادن آب دهانش سع  درسی گر آن دو از دید

  ا یچقدر موفق بوده    کهنیبه ا  ت ی اهم  ی ببرد و ب  نیکرد بغضش را از ب

و به پدرش که    ستادیا  ی و ادوارد برگشت. کنار اشل  ی اشل  ینه، به سو

 بود، نگاه کرد.  ستادهیمقابل در ا ی سکو یرو

با مشت    کردیانداخته بودند و آرزو م  هیو اضطراب بر قلبش سا  ینگران

را نجات    ایکند. حال که مال  یریکردن دستانش، بتواند از لرزششان جلوگ

دو    انیبود و م  افته یپدرش نجات    کردند؟یم  یچه کار  دیداده بودند، با

 بود. ستادهیمحافظ ا

 گرفتند؟ یچگونه او را م دیبا اکنون

موجب    یپاسخیب   یهاسؤال  نیا بودند،  کرده  ا شغال  را  کالرا  ذهن  که 

اشدندیم  اشینگران از  کالفه  و  خسته  سعسؤال  نی.  کرد    یها، 

 : دیپرس ی از اشل یآرام و کنجکاو  یلذا با صدا  ابد؛ ی پاسخشان را ب

 م؟ ی کار کن  ی االن چ -

کرد و با خشم    یکالرا شده بود، اخم   ی درون صدا  یکه متوجه نگران  یاشل

و    دانست ی. کاش پاسخ سؤال کالرا را مدییهم سا  یرا رو   شیهادندان

چه    دیاکنون با  دانست ینم   زیاو ن  یجوابش را دهد، اما حت   توانستیم

 شده بود.  رهیبود و با نفرت به کالرکسون خ نیکنند. نگران و خشمگ
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که توجه    کرد  یا بود، تک خنده  دهی سؤال کالرا را شن   ایکه گو  کالرکسون

که نگاهش    یماند و درحال  ره یکالرکسون خ  یها رو کالرا را جلب کرد. نگاه

 گفت:  یخرسند و مقتدر ی قفل کرده بود، با صدا  یاشل یرا رو

 . دیکار کن  یکه چ دمیاوه! االن من بهتون نشون م -

لحنش نشان    نیسه متعجب و سردرگم به کالرکسون نگاه کردند. ا  هر

کار  دادیم انجام  قصد  هم  یکالرکسون  به  و  احساس    نیداشت  خاطر 

 د یای.  کردیرا نگران م  ی. لبخند مغرور و مرموزش اشلکرد یم  یروزیپ 

اما آخر کالرکسون چه در سر داشت؟    گرفت؛یرا م  یهر گونه اقدام  یجلو

 چه بود؟  شمنظورش از حرف

شد. دستانش    تریو او جد  دیل*ب کالرکسون ماس  یلبخند از رو   ناگهان

ادوارد    ان یو مملو از نفرتش را م  یکرد. نگاه جد  زیمشت و چشمانش را ر

خشم و غضبش    زانیکه م  ین یبلند و خشمگ  یچرخاند و با صدا  یو اشل

 زد:  ادیاشت، فرحد و اندازه ند

 ! نشونی محافظان! بکش -

حبس شد. دستانش    اشنهیکالرا از فرط تعجب گرد و نفس در س  چشمان

  ست، ینگریزده و نگران به پدرش مکه وحشت   یسست شدند و درحال

 آرام ل*ب زد:

 ؟ یچ -
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ا  در بدون  کالرا،  حرکت    کی  یبرا  یفرصت  نیترکوچک  کهنیپس حرف 

ا بدون  باشند،  کنند،   بتوانند دستور صادر شده  کهنیداشته  درک  را 

را به    شانیرهای شمش  زیمحافظان نوک ت  یناگهان محاصره شدند و همه

 آن سه گرفتند. یسو

اطراف    محاصره در  را  نگاهشان  تعجب  با  داشتند  و  بودند  شده 

درحالچرخاندندیم ادوارد  دندان  ی.  رو  شیهاکه  م  یرا   د،ییسایهم 

بود که   نیو در عجب ا  چرخاندیمحافظان م  ن ایاش را مچشمان گرد شده

چن  دچار  با  یتیوضع  نیچرا  به محض   دانستندیم  دیشدند.  کالرکسون 

 شکست دادن آنان تالش خواهد کرد. یبرا ،یاز دست اشل ییرها

  ی نصف زخم  یروها یو نگران بود. ن  د یکشیو تند تند نفس م  ی در پ   ی پ 

  ی روز ین! چقدر شانس پو سالم کالرکسو  حیآنان در برابر محافظان صح

 داشتند؟ 

 . دینگاهش به سمت کالرکسون چرخ سرانجام

که دستانش را پشت کمرش    یو درحال  ستادهیها اپله  ی مرد منفور باال  آن

. غرور  ست ینگریآنان را م  یاروزمندانه یدر هم قفل کرده بود، با نگاه پ 

. با نفرت چشم از او  شدیو تمسخر درون نگاهش باعث انزجار ادوارد م

 گفت:  یآرام خطاب به اشل ی لیگرفت و خ

 . میبجنگ دیبا -

 آره  -
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کالرا دراز کرد. محکم   یرا گفت و سپس دستانش را به سو  نیا  یاشل

چند قدم عقب   ،یاشل  یکار ناگهان  ن یکالرا را هل داد که کالرا متعجب از ا

  ی افتاد. از محافظان  نیزم  یت و به خاطر از دست دادن تعادلش، رورف

 دان یاز م  یو ادوارد را محاصره کرده بودند، دور و به عبارت  یکه اشل

 خارج شد.  لکهمه

  ی درد  نیخورد و به خاطر ا  نیآرنج دستانش و کمرش محکم به زم  کالرا

نواح در  پ   یکه  چهره  دهیچیمربوطه  نبود،  رفت.  فرو  هم  در    یالهاش 

شد و مطمئن بود آرنج دستانش به خاطر ضربه از دهانش خارج    یفیخف

 نیکمتر شده بود، اما زم  یلیشدت باران خ  کهنیسرخ شده بودند. با ا

 شد.  یگ ل شیهابود و کالرا با افتادن، سرتاسر لباس یگ ل و  سیهنوز خ

  ی کار ن ینگاه کرد. متعجب بود که چرا او چن  ی را چرخاند و به اشل سرش

چشم    یبود و مات و مبهوت به اشل  ده یکارش را نفهم  لیانجام داد! دل

 دوخته بود. 

کارش، کالرا هنگام شروع    نیمطمئن شد به خاطر ا  کهنیپس از ا  یاشل

نخواهد افتاد، چشم از او گرفت و به محافظان    ریگ  یر یمبارزه وسط درگ

کالرا مبارزه کند.    یبرا  یبدون نگران  توانست یحال م  اطرافش نگاه کرد.

 ل*ب زمزمه کرد:  ریابروانش نشست و خطاب به ادوارد ز ی رو یاخم

 . میبر -

ور دستانش را شعله  ی و اشل  دیکش  رون یرا از غالف ب  رش یشمش  ادوارد 

تبع به  باق   تیکرد.  دو،  آن  اشل  یاز  را    شان یرهایشمش  ز ین  یمحافظان 
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و    دندیمحافظان کالرکسون دو  یو ادوارد به سو  ی. اشلدندیکش  رونیب

 شدند.   دنیجنگ  ی آماده  شانیرهای محافظان کالرکسون، با باال بردن شمش

که    ی زد و چند قدم عقب رفت. حال، تنها کار  یلبخند مفتخر  کالرکسون

که    نیا  کرد،یم  دیبا با  کیبود  پ   ستدیجا  از  به    ی ایروزیو  داشت  که 

 ! استقبال کند آمد،یسمتش م

شا  گرید  بار آم  یبرا  دیو  هم  در  سو  دو  هر  محافظان  آخر،  .  ختندیبار 

شدند و محافظان کالرکسون، در برابر محافظان   دهیبه هم کوب  رهایشمش

 داشتند!  یروزیپ ی برا یشتر یو ادوارد شانس ب یاشل یو خسته یزخم

  سه چهار محافظ  دیو ادوارد از همان ابتدا شا  ی مبارزه بود، اما اشل  یابتدا

  ی رو  ر،یشمش یضربه  کیمحافظان پس از  ی از دست دادند! اجساد خون

خافتادندی م  نیزم و   شانیهایلی.  نداشتند  شدن  بلند  دوباره  توان 

فرشته   یدرحال دست  در  دست  م  ی که  وداع    ایدن  گذاشتند،ی مرگ  را 

حگفتندیم سال  یقصر  اطی.  زندگ  یادیز  ی هاکه  و  خانواده  یشاهد  ها 

زشت    یاشده و چهره  لیتبد  مبارزه  دان یبود، اکنون به م  شان یهاخاطره

 آمیز به خود گرفته بود. و خشونت 

سو  محافظان هر  سع  دندی دویم  اطیح  یبه  حر  یو  کشتن   فشانیدر 

و چنان    دیرسیم   ز یشده تا گوش آسمان ن  جادیا  یداشتند. سر و صدا

ز را  که  ریکل قصر  بود  گرفته  ند  جاد یا  ی به صدا  سلطه    یهامه یشده 

جنگ    یها، به تماشابرج  یهاها و بالکنو از پنجره  شتافتندیداخل قصر م

  ی تماشا ی برخ یزده بودند و حتنگران و وحشت  شانیهمه. ستادندیایم
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به داخل    دهیشور  یبا اندوه و حال  اورده، یو خشونت را دوام ن  یریآن درگ

برخگشتندیبرم د  ی .  از    دنیبابت  پس  هم  آن  متعجب   کی کالرا،  ماه، 

 .کردندیدر گوش هم اظهار نظر م یو با نگران شدندیم

مبارزه را    دانیم   یو وقت  شدندیاز داخل قصر خارج م  یشتریب  محافظان

هراسان   دند،یشنیرا م  دنیو دستور کالرکسون؛ مبنا بر جنگ  دندیدیم

که از تعداد محافظان   ی. درحالدندی دویجنگ م  دانیم   یو با عجله به سو

م  یاشل کاسته  ادوارد  افزوده    شد،یو  کالرکسون  محافظان  تعداد  به 

 نگران کننده بود!  نیو ا شدیم

آن با   کیگرفت و در    شیرومحافظ روبه  یرا به سو  رشیشمش  ادوارد

گونه  مورب  بر  فشیحر  ینهیس  ر،یشمش  یحرکت  درد دی را  ناگهان    ی . 

 افتاد.  نیزم یو رو   دیچیظ پ فرسا در بدن محافطاقت 

پاچه نگاهش را در اطراف  چشم از او گرفت و هراسان و دست   ادوارد

  اشنهیو س  دیکش یکند. تند تند نفس م  یرا بررس  ت یچرخاند تا وضع

که انجام    یری. بازوانش به خاطر حرکات شمششدیمدام جلو و عقب م

خستگ  داد،یم فرط  بودند. صدا  یاز  گرفته  قلب   ی درد  در  تپش  را  ش 

سرب    یمزه  ادیو دهانش به خاطر جنب و جوش ز   دیشنیم  شیهاگوش

 . دادیم

در اطراف    شانیبودند. همه   دنیمحافظان در تکاپو و در حال جنگ  یهمه

که ضربه زدن به دشمن بودند.    ایمشغول مبارزه و دفع حمالت دشمن،  
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که محافظان کالرکسون    ندیبب  توانست یتعداد را بشمارد، م  کهنیبدون ا

 دارند.  یبه محافظان خودش برتر

کند،    دایادامه پ   ت ی وضع  ن یو مضطرب چند قدم عقب رفت. اگر ا  نگران

ها موفق به ورود به قصر شد.  . ادوارد پس از سالخوردند یشکست م

پ   یزیچ نم  اشیروزیبه  و  بود  آستانه  خواست ینمانده    یروزیپ   یدر 

 شکست بخورند.

. سرش دیخورد و از اسارت افکارش رها گرد  یاز پشت به شخص  ناگهان

  ی کوتاه انداخت که با اشل  ینگاه  یرچشمیبه عقب چرخاند و ز  یرا اندک

 مواجه شد. 

درون    یبودند. نگران  ستادهیمبارزه پشت به هم ا  دانیدو، وسط م  آن

 قابل انکار نبود.  یاشل یصدا

 بده!  یلیخ تمون یوضع -

دستانش را خاموش    ی. شعلهدیکشیتند و نامنظم م  ی ها نفس  ی در پ   ی پ 

  ختند یچشمانش ر  یجلو  سشیخ  یانداخت. موها  نییکرد و سرش را پا

تند تندش جلو و عقب    ی هابه خاطر نفس  اشنهیکه س  یدرحال  یو اشل

لبانش    ی رو   یداد. زبان   ه یسست به ادوارد تک  ی خسته و با بدن  رفت،یم

 حالیخسته و ب  یلیخ  شانیا تر کند. همه خشکش ر  یهاتا ل*ب   دیکش

موضوع   نیبه ا  توانست یکشته شدن محافظانش، م  یدر پ  یبودند و از پ

 ببرد.  یپ 
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 شد. یگوش اشل  یو مضطرب ادوارد نغمه  یجد یصدا

نم میکن  یکار  هی  دیبا  - کالرکسون    میبذار  میتونی.  دست  برنده  برگ 

 بمونه!

 همشون رو بسوزونم؟  -

را قبول    یاشل  شنهادی پ   دانست یبه اطرافش انداخت. نم  ینگاه  ادوارد

  روزیگاه پآن  کشت،یمحافظان کالرکسون را م  ی همه  ینه. اگر اشل   ایکند  

  ی فشرد و درحال ر یشمش ی. ادوارد دستش را دور دستهشدندیجنگ م

 گفت:  فشرد، یهم م یرا رو شیهاکه دندان

  ی شیآت  هی  گمی اون موقع م  میشکستشون بد  م یاما اگه نتون  هنوز نه،  -

 . یراه بنداز

بار باز و بسته کردن چشمانش،    کی کنج لبش نشاند و با    یپوزخند  یاشل

و    یدیشد. باز چشمانش سف  یبه آب  اه یرنگ چشمانش از س  رییموجب تغ

که به   یمحافظان  ی که رو  ی درحال  یخود را از دست دادند و اشل  یاهیس

 متمرکز شده بود، گفت: آمدند،یم شیسو

 حله. -

به مبارزه    اطیاز ح  یآن دو از هم دور شدند و هر کدام در سمت  سپس

با شمش ادوارد  اشل  ر یپرداختند.  شعله  ی و  و  حر  شیهابا مشت   ف یبا 

بودند که چگونه در برابر محافظان   ن یو هر کدام نگران ا  کردندیمبارزه م

 ند.شو روزیکالرکسون پ 
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که ناگهان شروع شده و شدت گرفته    یامات و مبهوت به مبارزه  کالرا

را که   یسخت  طی. کشته شدن محافظان خودشان و شراکردیبود، نگاه م

روال    ن ی. اگر اوضاع به ادیدیو ادوارد در آن قرار گرفته بودند، م  یاشل

بد  افت،ییادامه م با شکست  نباشدندی مواجه م  یآنان  ق اتفا  نیا  دی. 

 .خوردندیشکست م  یروزیپ   ینقشه و در آستانه  انیدر پا  دیافتاد! نبایم

ترس  از تسلط    یشدت  وجودش  بر  نامنظم    افته یکه  و  تند  قلبش  بود، 

  خواستیچه کند. دلش م  دانست یو نم  دندیلرزی. دستانش مدیتپیم

  یانجام دهد! کار  یکار  توانست یو ادوارد برود، اما او نم  یبه کمک اشل

 از دستش ساخته نبود. 

چنگ زده بود    شیکه بغض بر گلو  یلرزانش را مشت کرد و درحال  دستان

بلند    نیزم  یاز رو  فشرد، یرا به هم م  شیهاو از شدت خشم دندان

 شد.

م  توانست ینم ول  دانیبه  بجنگد،  و  برود  ع  یجنگ  هم   نیدر  حال 

ت بگذارد. دوان دوان  دس  ی و دست رو   ندی بنش  یاگوشه  توانست ینم

ها، مقابل  کردن آن پله  یبا ط   ی مقابل در  قصر رفت و وقت  ی هاپله  یبه سو

 گفت: یدرنگ چیه  یب  ستاد،یپدرش ا

 . ی االن تموم کن  نی جنگ رو هم نیا خوامیپدر! ازت م -

که داشت، سبب    یاو لحن خواهشمندانه  نشیبلند و خشمگ  اد یفر  یصدا

مبارزه    یلبان کالرکسون شد. کالرکسون باألخره از تماشا  یرو   یلبخند

سو به  را  و سرش  کَند  کالرا،    یدل  مصمم  و  قاطع  نگاه  چرخاند.  کالرا 
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و متأسفش    نیخشمگ   یو حالت چهره  زدیم   ادیرا فر  ریگچشم  یشجاعت

 نبود.  ندیخوشا شیجنگ برا نیبفهمد ا کالرکسون شدیموجب م

جهت    ی که لبخند خونسرد  یاشت و درحالکالرا گذ  یشانه  یرا رو   دستش

 گفت:  زد،یکالرا م  یآرام ساز

 کالرا... .  نی! بب زم یاوه! دختر عز -

کالرا گذاشته بود، او را به داخل   یشانه  یکه دستش را رو  طورهمان

  انیم  نشیو اندوهگ  ریطور که نگاه متحکرد و کالرا همان  تیقصر هدا

اشل و  م  ی کالرکسون  در  ادوارد  م   دانیو  با    د،یچرخیجنگ  قدم  هم 

 عبور کردند و به سالن اول رفتند.  یپدرش از در ورود 

 ادامه داد:  کالرکسون

 . میرو کنترل کن زها یچ یلیخ میتونینم یزندگ ی تو -

اش پس  شانه یناگهان دو قدم عقب رفت و دست پدرش را از رو  کالرا

تعجبش   از  شده  گرد  چشمان  کالرکسون  مزد.  زده    ان یرا  پس  دست 

درحال شده کالرا  چرخاند.  کالرا  و  م  یاش  مشت  را  دستانش    کرد،یکه 

 گفت: زیتمسخرآم

به تاج    دنیچسب   یبه جا  یتونی. می کنترل کن  یتونیجنگ رو م  نیا  یول  -

  ی رو یقیپادشاه حق  یو بذار  یبش می تسل ست،یمال تو ن یکه حت یو تخت

 . نهیبش ی اون تخت پادشاه
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کالرکسون! چنان در    یو حرص   نیخشمگ  اد یحرف کالرا برابر شد با فر  نیا

 تر رفت. قدم عقب   کیکه کالرا هراسان دوباره    دیکشیم  ادیصورتش فر

 مال منه!  یاون تاج و تخت مال منه! اون پادشاه -

اش به ادوارد که در را به سمت در دراز کرد و با انگشت اشاره  دستش

 شاره کرد. مشغول مبارزه بود، ا اطیح

 .ینه مال اون ع**و**ض** -

و پس از اتمام    زدیم  ادیبلندش خشم و نفرتش از ادوارد را فر  یصدا

تر به کالرا نگاه کرد.  آرام  ی با نگاه  زد، یکه نفس نفس م  یحرفش، درحال

نبود. کالرا چند لحظه    تیکالرا قابل رؤ  ی برا  نشیآن نگاه خشمگ  گرید

  ش،ی! چند لحظه پ ندیبب  کردیکه فکر نم  دیاز پدرش را د  ی اوجهه  ش،یپ 

گو  یحالت از    اشیزندگ  ا یداشت  فکر  با  و  است  وابسته  سلطنتش  به 

را   بود! متعجب و سردرگم دستش  دست دادنش، ترس برش داشته 

اش سرخ  و چهره  زدیرا که نفس نفس م  یمقابل دهانش گرفته و پدر

 . ست ینگریشده بود، م

 را شکست.  انشانیآرام کالرکسون سکوت متشنج م یصدا

 کارت دارم. ای باهام ب -

از جانب کالرا،    یواکنش   ی را گفت و بدون منتظر ماندن برا  نیا  کالرکسون

اول رفت. در دلش غوغا به پا شده بود و ذهنش    یطبقه   ی هاپله  ی به سو
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 ی ابد  یخاموش  کیغش خسته شده بود که دلش  چنان از دست افکار شلو

 هنوز زود بود!  ی آن خاموش یاما نه! برا خواست؛یم

در برابر    دانست یو بهت فرو رفته بود و نم یکه هنوز در سردرگم کالرا

  ی حرف  چیه  ی آرام و ب  یلینشان دهد، خ  ی پدرش چه واکنش   یرفتارها  نیا

و ذهنش از    قلب   زیناو    ی ها رفت. حتبه دنبال کالرکسون به سمت پله

 خسته بودند!  یها و آشفتگآن جنگ و جدال

  ی از سر و صداها  رفتند، یها باال رفتند و هر چه جلوتر و باالتر ماز پله  آن

و سکوت دور    افتیی. رفته رفته صداها کاهش مشدندیجنگ دورتر م

طور که دنبال پدرش راه افتاده  . کالرا همانگرفت یو برشان را در بر م 

 . کردیبود، با اندوه به اطراف نگاه م

خانه شد؟ چرا اکنون    نیاش بود! پس چرا مجبور به ترک اقصر خانه  نیا

آمد و بزرگ شد.   ایقصر به دن  نی او در ا  دند؟یجنگیاش مبر سر خانه 

 ند!که حق ادوارد بود یساخت؛ خاطرات  جانی خاطراتش را در ا

به گوشه  او اش،  خانه  اطیقصر را دوست داشت و حال ح  نیا  یگوشه 

  ی به حمام خون شده بود. به راست  لیتبد  ش، یمکان برا  نیترمورد عالقه

 را از دست داد؟  زهایچ نیا ی که چرا؟ چرا همه 

 کرد؟ یاحساس تعلق نم جان یبه ا گریاز همه؛ چرا د بدتر

  کرد، یرخ داده بود، فکر م  شانیدگکه در طول زن  یبه تمام اتفاقات  ی وقت

.  شدیفشرده م  یدر مشت کس  کردیو احساس م  گرفت یقلبش درد م
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سرنوشت را از    توانستی! کاش مد یبلعیروحش را م  ،یریحس دلگ نیا

 ! سدیسر بنو

ن  یاندک  کالرکسون و  چرخاند  را  با    ینگاه  میسرش  انداخت.  کالرا  به 

م نگاه  به اطراف قصر  آرامکردیتأسف داشت  پوزخند  زد. تأسفش    ی. 

 جا را ترک کرد؟خودش این یکه با پا   ی چه بود زمان یبرا

و کالرکسون پس از باز کردن در، وارد    دندیدو مقابل در اتاق رس  آن

  ی هاتاق خواب خودش شد. کالرا به دنبال او به داخل اتاق رفت و با نگا

متعجب  لحظه  هر  مکه  سرانجام    ینگاه  شد،یتر  و  چرخاند  اطراف  در 

 پدرش ثابت ماند.   ینگاهش رو

ا  د یفهمینم به  را  او  پدرش  م  جانیچرا  در  بود.    یهاسؤال  انیآورده 

کالرکسون پاسخ سؤاالتش را    یشده بود که صدا  ریذهنش اس   پاسخیب

  کرد، یبه اتاق اشاره مکه دستانش را باال برده و    یداد. کالرکسون درحال

 گفت:  ی بلند یپوزخندزنان با صدا 

 بود؟ ی اتاق قبالً مال ک نیا یدون یم ؟ ین ی بیاتاق رو م نیا -

و مملو از نفرتش   نیانداخت و نگاه خشمگ  نییدستانش را پا  کالرکسون

با لحن آرام  شیرا در اتاق چرخاند. صدا که نفرت و   یتر از قبل شد و 

 گفت: شد،یم  دهیحسرت در آن به وضوح د
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گر  نیا  - پادشاه  مال  قبالً  آچل  نیوالس   یگوریاتاق  ملکه   ا یو همسرش 

م  ا  ی دونیبود.  چرا  شدنم،  پادشاه  خوابم    جانیبعد  اتاق  عنوان  به  رو 

 رو؟  یاگهیانتخاب کردم، نه اتاق د

م   کالرکسون ج   زدیحرف  چه  هر  بود.  شنونده  فقط  کالرا  پ و    شیلوتر 

ب  رفت،یم حرف  شتریکالرا  م  یهاکنجکاو  صداشدیپدرش  لحن   ی. 

نم را  ترک  توانست یپدرش  کند!  داشت!    یب یدرک  حسرت  و  نفرت  از 

قاطع  ت یجد مهم  ت یو  ارادهداشت!  آن  همه  از  م  یاتر  نشان    دادیکه 

م  یپادشاه واقعاً  ا  خواست؛یرا  نگران  بیشتر  کالرا  که    نیاما  بود 

 !شدیبه عقده م  لیاش داشت تبدخواسته 

  داد، یطور که دستانش را مطابق حرفش در هوا تکان مهمان  کالرکسون

 زد.  یبلند ی حرف قبلش را با صدا یادامه

  ادیاتاق    نیا  دنیشدم، با د  داریچون خواستم هر صبح که از خواب ب   -

تالش کنم.    میشاهپاد  یاز روز قبل، برا   شتریو هر روز ب  فتمیب  یگوریگر

سلطنت رو    نیتالش کنم تا ا  دیکنه که با  یادآوریاتاق بهم    نیخواستم ا

 از دست ندم. 

انداخت. صدا  دستانش کنارش  و  کرد  بود!  آرام  شیرا مشت  تر شده 

 شده بود.  حسیب ای و گو خوردیبه چشم نم شیدرون صدا یخشم گرید

سون از دستش  که بخوام آ   اورمیسلطنت رو آسون به دست ن  نیمن ا  -

 ؟ یفهمیو ادوارد ببازمش، م یبدم و به اشل
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سو  کالرا به  آرام  رو  ی آرام  بر  و  برد  دست  نهاد.    ی قلبش  دست  آن 

منزله   یدرحال به  پ   یکه  قلبش،  م  سشیخ  راهنیفشردن    فشرد، یرا 

 به پدرش نگاه کرد.  دیمتأسف و ناام

ز  خشم اندوه  و    یادیو  بود  شده  جمع  قلبش  در  پدرش  به  نسبت 

بر آن احساسات آشفته چشمم ببندد، نه    یزود  نیبه هم  توانست ینم

 که عدالت هنوز اجرا نشده بود.  یوقت

در چشمان کالرا مانده بود و از شدت  رهیمضطرب و منتظر خ کالرکسون،

 . فشردیمشت دستانش را م ینگران

داد و چون کالرکسون آرام    رونیرا ب  اشنهینفس حبس شده در س  کالرا

 گفت:  حسیو ب

 . شیدیتو دزد ،ی اوردی سلطنت رو به دست ن نیتو ا -

 زد:  ادیفر کالرکسون

گرفتن حقم   دونستمی! نمدیببخش  یلیاوه! خ  م؟یاز برادر ناتن   ؟یاز ک  -

 .شهیمحسوب م ی از برادرم دزد

  یلبش نشانده بود، اخم  ی حرفش رو  یکه در انتها   یبابت تمسخر   کالرا

کرد به کالرکسون بفهماند چه    یکرد بحث را ادامه دهد. سع  ی کرد و سع

 مرتکب شده.  یگناه

 پدر؟ یحقت رو گرفت  یگور یبا کشتن گر -
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بار با خشم باز و بسته کردن چشمانش    کینزد و به    یحرف  کالرکسون

پا را  کرد. سرش  د  نییاکتفا  را  پدرش  که سکوت  کالرا  و    ، د یانداخت 

 چیرا که ه  ییهاحرف   دیاو را تحت فشار قرار دهد و شا  شتریخواست ب

قدم جلو رفت و نگاه    کی  ن یبازگو کند. بنابرا  شیکس به او نزده بود، برا

 را به پدرش دوخت.  افذشو ن یجد

اون کارها رو به خاطر حرص و    یحق نبود. همه  ،یکه تو گرفت  یزیچ  -

خانوادهی طمعت کرد تو    ؛ یپادشاه بش  یو خواست   ی کشترو    نیوالس  ی! 

  ی ایشده بود. چون داشتن زندگ  ی انصاف یدر حقت ب  ی کردیچون فکر م 

 به عقده شده بود!  لیداشت برات تبد تیکه بردار ناتن 

حرف، ناگهان چشمانش گرد شدند و خون در    نیا  دنیبا شن   کالرکسون

تند و غضبناک  شیهارگ  نگاه  و  برد  باال  را  کالرا   یجمع شد. سرش  به 

را گرفته   شیکالرا را چنگ زد. چنان محکم بازو   یآن بازو  کیانداخت. در  

از آن شدت درد   و انگشتانش را در گوشتش فرو برده بود، که کالرا 

 هم فرو رفت.  راش دچهره

 کرد.  یاانداخت و ناله شی بازو یبه دست پدرش رو ینگاه

 . ادیدردم م -

ب  توجهیب  کالرکسون بازو  ی به درد   تیاهمیبه حرف کالرا و    شیکه به 

  ز یاز غم و اندوه ن  ییهابلندش که رگه   یزد. صدا  اد یفر  کرد،یوارد م

  نهیکه خشم و ک  یی . صداانداخت یم  نیدر اتاق طن   شد،یم  دهیدرش د

 به قلب کالرا شد. یرا همراه داشت، باعث رجوع آوردن حس بد
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حر  - کجا  صیمن  کالرا،  بگو  تو  طمعکارم؟!  برادرم    ن یا  یو  که  عدالته 

فقط   من  و  باشه  نامشروع  هیپادشاه  به چشم    ی پسر  اضافه    هیکه  بار 

 کردن؟ ینگاهش م

کالرا را ول کرد و چند قدم از او فاصله گرفت. کالرا    ی بازو   کالرکسون

رو  گرشیدست د م  شیبازو  یرا  ر  کرد،یکه درد  نگاهش  و  ا  گذاشت 

چرخاند. کالرکسون    رفت،یسو به آن سو م  نیهمزمان با پدرش که از ا

نفس  یدرحال مدام  کند،   دیکشیم  قیعم  یهاکه  کنترل  را  خشمش  تا 

از حسش    یآرام و عار  یگذاشته بود. صدا   شیهلوهاپ  یدستانش را رو

 گوش کالرا شد. یملود

بچه  - پسر  فقط  م  یامن  دور  از  رو  پدرش  که  جرعت  اما    د؛یدیبودم 

با برادرش   وجهچ یبودم که به ه  ینداشت بهش بابا بگه. من فقط پسر

 برابر نبود. 

حرفش را زد    یا مطمئن و قاطع، به طور کوبنده  یلیزد و خ  ی پوزخند  کالرا

 که به غرور کالرکسون بر خورد. 

 ! کردیترش رو مبرادر بزرگ یکه حسود ی بود ییتو فقط پسر کوچولو -

خون   یو نگاهش را که به کاسه   دی کالرا چرخ  یناگهان به سو  کالرکسون

  یهاحرف  نیمانند بود، در نگاه حق به جانب و شجاع دخترش دوخت. از ا

بزرگ شد که بتواند   قدرنیا  یکالرا به شگفت آمده بود! دخترش چه زمان

ا  ییهاحرف  نیچن  ناام  نیبه پدرش بزند؟    ی دیموضوع موجب تعجب و 

  کینبود که    یدختر  د،یدیکه مقابلش م  یدختر  نی. اشدیم  ونکالرکس
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.  شدیو خواستار محبتش م  کردیپدرش لوس م   یخودش را برا  یزمان

جد  یدختر  نیا و  متأسف  نگاه  بود،    اشیکه  دوخته  چشمانش  در  را 

 خودش باشد.  ی کالرا توانست ینم

 . دیدر دل کش یآه

فقط خودش و   که ی به گذشته برگردد و زمان را در آن وقت شدیم کاش

 دخترش بودند، متوقف کند. 

برم  ی پا  یصدا قدم  استوار  و  محکم  که  سو  داشتیکالرا  به    شی و 

  ی و برا  ستادیآورد. کالرا مقابلش ا  رونیکالرکسون را از فکر ب  آمد،یم

 سرش را باال برد.  یبتواند در چشمانش پدرش نگاه کند، اندک کهنیا

  یابه حساب گذشته   یذاریرو م  یکه انجام داد   ییکارها  ی پدر، تو همه  -

که در    یحقت بودن؛ اما اتفاقات  زهایچ  ن یا  ی همه  یکن ی! ادعا میکه داشت

که تو زمان حال انجام   ییبر کارها  ل یدل  وقت چیما افتادن، ه  یگذشته برا

 . ستنین م،یدیم

  شیهال*ب  یرو  یانداخت و زبان   نییلحظه سرش را پا  ک ی  یبرا  کالرا

درحالدیکش نقطه   ی. سپس  به  نگاهش  بود،   ینامعلوم  یکه  شده  قفل 

 ادامه داد:   یآرام یزد و با صدا یلبخند تلخ

  ک یفرصت    ی... اون حت یاما اشل  ،یکنیخودت رو تعریف م  یگذشته  -

سن ممکن مامانش رو از دست    نیپدرش رو نداشت! در بدتر  دنیبار د

کدوم    چی. هدنی شبه کل خانوادش به قتل رس  هیداد. ادوارد... اون  
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قتل   به  چ  هیدست  نزدن.  م  یزیخانواده  تو  ا  یگیکه  و    ی طورنیحقمه 

 ... . یکن یم هیگناهت رو توج

 شد.  رهیبه کالرکسون خ یو قاطع   ی سرش را بلند کرد و با نگاه جد کالرا

  ی که تو  هی. به خاطر غرور و حماقتتهیطلبرص و جاهدر اصل به خاطر ح  -

ن  ی کرد  ریاون گ ب  یستیو حاضر  ! خودت رو به حماقت  یا یب  رونیازش 

  ی چی! پدر، تو هی که درست و حقه، بست  ییزهایو چشمت رو رو به چ  یزد

 ! یدونیاز حق بودن نم

دندان  کالرکسون کرد.  نگاه  کالرا  به  رو  شیهابا خشم  محکم  هم    ی را 

شده  دییسایم مشت  دست  چنان  مو  را  درد    فشردیاش  دستش  که 

کالرا را تحمل کند. احساس    یحرف ها  نیا  توانستینم   گریگرفته بود. د

که به  یخشم زانیم نیروبه منفجر شدن بود! ا یمانند آتشفشان کردیم

احساس    نیا  دانست یبود. م  یادی ز  شیبرا  آورد،یمقلبش هجوم    یسو

کالرا بود. او    یهابود، ثمر حرف   گانهیکه در قلبش ب  ی ایو کوچک  یخوار

در وجودش شده    یسؤال برده و منجر به آشوب  ریغرورش را ز  گونهنیا

را نداشت.    نیبود! کالرا وجودش را به آتش زده بود و کالرکسون تحمل ا

 احساسات را نداشت. نیتحمل ا

  دش یشده و د  دهیاز خشم مقابل چشمانش کش  ی اپرده  کرد یم  احساس

حرف بود.  گرفته  م  یهارا  تکرار  ذهنش  در  احساس    شدندیکالرا  و 

  ی درحال  نی! ازدیها را م کالرا دم گوشش همچنان داشت آن حرف  کردیم
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چ و  بودند  بسته  کالرا  لبان  که  کالرکگفتینم  یز یبود  چرا  پس  سون  ! 

 د؟ی شن یاو را در گوشش م ی داشت صدا

  چیه گریشده بود و بدنش داغ کرده بود؟ چرا د نیخشمگ نیچن نیا چرا

ز  زیچ غرور  و  گذاشته شده  ریجز خشم  نمپا  را حس  کالرا    کرد؟یاش 

ه  ییهاحرف   نیبدتر که  بود  زده  او  به  را    چیرا  زدنشان  جرعت  کس 

تحمل شن از کسانحرف  نیا  دنینداشت.  را  ادوارد    ی ها    ی اشل  ای مثل 

 نه! رشداشت؛ اما از دخت

.  د یکوبیخودش را به هر سو م  واروانهیبه تپش افتاده بود و د  قلبش

 سؤال ببرد؟  ریاو را ز گونهن یا کهنیبگذارد کالرا ا توانستیم

 کالرا توجهش را از آن  خود کرد.  یصدا

.  یرو ندار  یزیخون و خونر  نیکه معلومه تو قصد تموم کردن ا  طور نیا  -

انگشتت    ی رو که رو  یو سلطنت  م یجنگ رو تموم کن   نیا   دیپس خودمون با

 . نهیتاج و تخت بش یرو یقیتا پادشاه حق میریازت بگ ،یگرفت یبه باز

با تأسف خ  نیا  کالرا شدن در چشمان    رهیرا گفت و پس از چند لحظه 

  ی در برود. کالرکسون هر چقدر سع   یواست به سوپدرش، برگشت و خ

حرف  کردیم ب  یهابا  کنار  کند،    د یایکالرا  را سرکوب  وجودش  خشم  و 

  ی که مانند گردباد  یاحساسات  نیا  یاز عهده  توانست ی! نمتوانست ینم

م مدیبرآ  دند،یچرخیدورش  چنان  قلبش  گو  د یتپی.  ترک    ایکه  قصد 

 . دادندیم اشیرا داشت و لرزش دستانش، نشان از آشفتگ اشنهیس
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کالرا    یهاخود را کنترل کند و چشم بر حرف  توانستیچرا نم   دانست ینم

طلب؟!  و جاه  صیببندد. دخترش او را احمق و مغرور صدا زده بود؟ حر

 زد.  یپوزخند آرام

رکسون  که کال  ییاو را مانند قبل دوست نداشت. کالرا  گریواقعاً د  کالرا

خ  شناخت یم بود،  دخترش  کالرا  یلیو  بود!  رفته  که  بود  که    ییوقت 

  نی. ازد ینم  ییهاحرف   نیبه پدرش چن   وقتچیه  شناخت،یکالرکسون م

م  یدختر چشمانش  مقابل  کالرکسون  او    توانست ینم  د،یدیکه  دختر 

موضوع را    نیا  توانستیباور کند. نم  توانستیو نم  کرد یمباشد. باور ن

غرور او    شیپ   یمگر کالرا لحظات  یول  داد؛یقبول کند. غرورش اجازه نم

 سؤال نبرد؟  ریرا ز

 مسئله، خشمش را برافروخت. نیا یتداع

د  دختر زندگ  گریاو  در  و  بود  ه  یرفته    نیا  یبرا  ییجا  چ یکالرکسون 

 وجود نداشت! دیجد یکالرا

د داشت، دست  که پشت سرش وجو  ی زیم  یآرام آرام به سو  کالرکسون

جا خوش کرده بود، به دست    زیم  یرا که رو   یز یرنگ و ت  اه یبرد و خنجر س

و آن را از   دیچیخنجر پ   یانگشتانش را دور دسته  صدایگرفت. آرام و ب

با صدا  زیم  یرو   ی آرام  ی برداشت. خنجر را پشت سرش پنهان کرد و 

 . گشودل*ب به سخن 

 کالرا.  -
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خشمگ  دندیلرزیم  دستانش نگاه  جنون  نشیو  م  یفقط  به   دیدیرا  که 

که به جانش رخنه   کردیرا حس م  یسرش زده بود. قلبش فقط خشم

که قصد انجامش را داشت    دیچرخیم  یکرده بود. ذهنش حول محور کار

از هر حس محبت و عشق و    ینداشت! عار  ت یاهم  زیچ  چیه  شیو برا

 و رحم بود!   یدلسوز

ت او برگشت. کنجکاو بود بداند کالرکسون پدرش به سم یبا صدا کالرا

پ   یبرا  یچه حرف احساسات  او داشت.  به  قلبش    یا دهیچیگفتن  درون 

اتفاق  انیطغ با  اما  بود؛  آشفته  حالش  و  بودند  حت  یکرده  افتاد،    ی که 

 تر هم شد!آشفته 

که    یاما برگشتنش برابر شد با خنجر  د،یبه طرف کالرکسون چرخ  کالرا

را    اشنهیکه س  ی برگشتنش برابر شد با خنجردرون قلبش فرو رفت!  

 د یچیدر قلبش پ  عیسر یلیکه خ یشکافت و درد

گرد شده و رنگ بهت به خود گرفته بودند. دستانش سست    چشمانش

خشم، تأسف و هر   ،یبودند. هر گونه حس نگران  زانیشده و کنارش آو

  نشانیگزیرفته و تعجب جا  نیاز ب  کرد،یاحساس م  شی پ   یچه که تا لحظات

 شد.

 را نداشت. ت یتوان درک موقع ذهنش

ا  گریدرد د  نیا چه    گریبود، د  اشنه یکه وسط س  یا  ءیش  نیچه بود؟ 

 بودند؟ دهیچیآن خنجر پ   یبود؟ چرا دستان پدرش دور دسته



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1077 

  جاد یاطراف خنجر ا  یکه در نواح  یحبس شد و درد   اش نهیدر س  نفس

ب ما  ی. جارشدیم   شتریشده بود، داشت رفته رفته  را    یگرم  عیشدن 

 .کردیپوستش حس م یرو

که اطراف   یخون  دن یانداخت و به زخمش چشم دوخت. د  نییرا پا  سرش

پ  لباس  دهیچیزخمش  کث  شیهاو  تکه   کردند،یم  فی را  تکه  را  قلبش 

که   یخنجر  نیمانده بود که تکه تکه شود؟ ا  شیبرا  یاما مگر قلب  کرد؛یم

!  گذاشت ینم  یباق   شیبرا  ی قلب   گریقلبش را شکافته بود، د  رحمانهیب

که با گذر هر لحظه    ی مانده بود. خون  ره یچشمش به خون اطراف زخمش خ

. چشمانش گرد شده و  انداخت یو وحشت را به جانش م   شدیم  شتریب

که داشت، در   ی لرزان داشتند. ترس و وحشت  یمردمک چشمانش حالت

 .کردیم  یینگاهش خودنما

مدیترسیم  او ا  دیترسی!  بود.    یخنجر  نیاز  شکافته  را  قلبش  که 

و احساس   دندیلرزی. دستانش م آمدیکه بند نم  یخون نیاز ا دیترسیم

آشفته    یایکرخت را  حالش  بود،  گرفته  بر  در  را  وجودش  سراسر  که 

بدنش    یهااخته یسلطه گرفته و به تک تک    ری. درد، وجودش را زکردیم

 دهیامانش را بر  کرد،یکه در بدنش احساس م  یاینفوذ کرده بود. سست

ل*ب به   توانست یم  ینفس بکشد. به سخت  توانستیم   یبه سخت  یو حت

 . دیسخن بگشا

خنجر به    یکه کرده بود، از دور دسته   یکالرکسون با بهت از کار  دستان

ا  نییپا با  همزمان  و  خوردند  سو  ن،یسُر  به  کالرا  پدرش    ی چشمان 
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داشت    ی شده بود و در ذهنش سع  ره ی. با بهت به کالرکسون خدندیچرخ

کرد؟ مگر او دخترش نبود؟ پس از    ی کار  نیبفهمد چرا پدرش با او چن 

با او بکند؟    یکار  نیکالرا هنوز دخترش بود! چطور توانست چن   زیهر چ

پش  چیه و  غم  قلب    یا یمانیحس  در  خنجر  بردن  فرو  موقع  نداشت؟ 

دخترش را   کهنیشد؟ بابت ا  دیدچار ترد  د؟یقلبش نلرز  چیدخترش، ه

 کرد؟  یاز دست دهد، احساس ترس

طوفان  یسؤاالت  نیا کالرا  ذهن  در  در  آزارش   یکه  بودند،  کرده  پا  به 

مدادندیم دلش  م  خواست ی.  بفهمد.  را  تکشان  تک    خواستیپاسخ 

 سؤاالت خالص کند.  نیذهنش را از دست ا

اشک    یشده بودند. پرده  یچشمانش طوفان چنگ زده و    شیبه گلو  بغض

را    دشیهم نداشت، د  زشیکه در چشمانش جمع شده و قصد ر  یلجوج

بردن بغضش    نیاز ب  یبرا  یتالش  چیمواقع، ه  یه ی. بر خالف بقکردیتار م

 بود.  رفتهینکرده و بلکه با آغوش باز آن را پذ

 بزند. اد یو فر زدیاشک بر خواست یم دلش

چن چر  ندی بب   خواست یم او  با  پدرش  هم    یکار  نیا  هنوز  بود.  کرده 

خنجر را به او زده    نیرا درک کند. پدرش ا  تیموقع  نیا  توانست ینم

 بود؟ نه! ممکن نبود! 

.  دیغلت  شیهاگونه  یشد و رو  ریچشمش سراز  یقطره اشک از گوشه  کی

  ی ادیز  شیبرا  آوردند،یکه به سمت قلبش هجوم م  ی ایاندوه و ناراحت

که تار و پود وجودش را در خود غرق    یا یدیبا ناام  توانست یبودند. نم
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شده بود،    یتیوضع  نیدچار چن   کهنی کرده بود، سر و کله بزند. او بابت ا

  د یکه به دخترش خنجر زده بود، ناام  ی. از پدرکردیم   یدیناام  اساحس

  ست دانیبود. نم  نیسرش آمده بود، اندوهگ  ییبال  نیچن   کهنیبود! از ا

 احساساتش گم شده بود.  انی م ایداشته باشد و گو یچه احساسات

که    یایحس شکستگ  نیشد. ا  ری از چشمش سراز  ی اشک دوم  یقطره

 از قلبش؟  گرفت؟یداشت، از کجا نشأت م

نفس  اشنه یکه س  یدرحال  کالرکسون خاطر  آرام  یهابه  و  که   ینامنظم 

و آشفته به   شانی قدم عقب رفت و پر  کی  شد،یجلو و عقب م  د،یکشیم

گذاشت و نگاهش را    زیم  یداد. دستش را لبه  هیپشت سرش تک  زیم

م احساس  دوخت.  کالرا  چشمان  کاهش    کردیدر  بود.    افته یخشمش 

و جنون چند    نی آن حالت خشمگ  گر یقلبش آرام و قرار گرفته بود و د

ته بود و  سلطه گرف  ریقلبش را ز  یرا نداشت. آرامش خاص   ششیلحظه پ 

 بود که داشت!  یتنها حس  نی! انیهم

حال    نیشده بود؟! چرا قلبش بابت ا  حسیب  قدرن یکه چرا ا   یراست  به

 بود؟!  دهینلرز یادخترش ذره

حالت  حسشیب  نگاه که  دوخت.    یرا  کالرا  چشمان  در  داشتند،  خسته 

بگو  دانست ینم شا  د،یچه  دل  دیاما  کردن  م  لیبازگو    توانست یکارش 

درون    یباشد تا سردرگم  ی خوب  لیدل  توانستیم  دیباشد. شا  یحرف خوب

 رود.  نینگاه کالرا از ب
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رو که طرف دشمنم    یدیمن دختر خودم رو دوست داشتم، نه دختر جد  -

 بمونه! میزندگ ی تو یکس  نیبذارم چن  تونستمی. نم رهیرو بگ

از    یفیگرفته و ضع  یل*ب به سخن گشود، اما فقط صدا   یبه سخت  کالرا

 اش را کامل کند! نتوانست جمله یدهانش خارج شد و حت

 ... . یت... تو چطو... ر -

سرفه   یادامه به  به  د  ی احرفش  که  کالرا  و  شد  ختم    گر یآرام 

  ی بدنش برا  یزانوانش و ناتوان  یبا حس سست  د،یسخن بگو  توانست ینم

موجب    زد،یکه به چشمش م  یایاهیرفت و س  جیسر پا ماندن، سرش گ

دستانش را دراز کرد و قبل   عیافتادنش شد. کالرکسون سر نیزم یرو

او را گرفت. کالرا در آغوش پدرش افتاد؛    فتد،یب  نیزم  یکالرا رو  کهنیا

به    توانشیو ب  فیحالش بود! با دستان ضع  نیا  یکه باعث و بان  یپدر

بازش را در چشمان کالرکسون    مهی کالرکسون چنگ زد و نگاه ن  یبازوها

  ن یبتواند ا  گاهچیدوخت. او از پدرش زخم خورده بود و مطمئن نبود ه 

 ببرد.  اد یدرد را از 

  ی طور که دستانش از روختم شدند و همان  یلبانش به لبخند تلخ  ی منحن 

که مقابل   یا  یکیو وحشت به تار  یبا نگران   خوردند،یبازوان پدرش سُر م

چه بود؟ چرا رفته    گرید  یکی. آن تارست ینگر  آمد،یم  دیچشمانش پد

 ! شد؟یم ترکیرفته داشت به کالرا نزد

 مرد؟ یم داشت 
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را    ایدن  نیا  یتیموقع   نیدر چن   توانست ی! نم ردیبم  توانست ینه! او نم  اما

را تنها    یاشل  توانست یبرود؛ نم   توانست ینم  یجنگ  نی ترک کند! وسط چن

بود.    افتهیکه تازه او را    ی! نه زمانییهمه جدا  نیبگذارد. نه پس از ا

عاشق برا  یچطور  را  معشوقش  اگر  م  شهی هم  یبود  و    گذاشت یتنها 

 کرد؟ یرا ترک م یبود اگر اشل یرفت؟ چطور عاشقیم

برود.    یاتاق خارج شود و نزد اشل نیاز ا  خواست یم  رد؛ یبم  خواست ینم

قدر ناتوان و سست بود  اما بدنش آن  ابد؛یجنگ خاتمه    نیا  خواست یم

  یرو   ی اریکنترل و اخت  چیدستانش را تکان دهد. ه  یحت   توانستیکه نم

 بدنش نداشت.

به   یب یعج  یرویکالرا با ن  ایو گو شدیم ترکیو نزد کی داشت نزد یکیتار

تار  یسو تارشدیم  دهیکش  یکیآن  بر   یکی.  در  را  وجودش  داشت 

زمان  گرفت،یم کالرا دلش روشنا  یآن هم  م  ییکه خود  .  کردیرا طلب 

که کالرا    یآن هم زمان  کرد،یدراز م  شیمرگ داشت دستانش را به سو

 . زدیدست و پا م  نزنده ماند یبرا

 را ترک کند، اما... .  یاشل خواست ینم او

  ایداشت    قت یحق  د،یدیکه مقابل چشمانش م  یاصحنه  دانست ینم  اما

  زد، یبازش لبخند م  ی و موها  دیسف  راهنیکه با پ   یآن زن  دانستینه! نم

را    یتوهم   ا یبود    ی واقع مرگ  تا  بود  گرفته  چشمانش شکل  مقابل  که 

 ! آمدیآسان کند؛ اما به نظر که توهم نم شیبرا

 باشد.  یآن زن واقع خواست یدلش م چقدر
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جار  کیکه    یدرحال چشمانش  از  اشک  دردناک  شد،یم  یقطره    ی لبخند 

طور  را در بر گرفت و همان  شیایتمام دن  یکیداد. تار  نت یاش را زچهره

 زمزمه کرد: شدند،یم کی آرام آرام به هم نزد شیهاکه پلک

 مامان!  -

که قبل مرگش بر زبان آورد،   یاکلمه   نیبسته شدند و آخر  چشمانش

موجب شد چشمان کالرکسون از فرط بهت گرد شوند. با بهت به کالرا که 

 شد. رهیبازوانش جان داده بود، خ انیم

  دانستیبود! خوب م  یمادر، چه کس  یمنظورش از کلمه  دانستیم  خوب

که    ییایسوف  یبود و همان لحظه دلش پر زد برا  یمخاطب حرفش چه کس

پ سال برا  شیها  زد  پر  دلش  کرد.  زمان  یترکش   کیکه    ییهاآن 

 زود او را ترک کرد!  یلیخ ایخوشحال سه نفره بودند. آه! سوف ی خانواده

  ی که رو  یبا آن حسرت و اندوه  داد،یکه آب دهانش را قورت م  یدرحال

سال    ست یب  یچقدر دلش برا  کردیم  یقلبش نشسته بود و به او تداع

 کالرا را بلند کرد و در آغوش گرفت.  جانیتنگ شده بود، جسد ب شیپ 

رو  یکمرنگ  لبخند د  یچهره  یبه  که  نم  گریدخترش  حت  زدیلبخند    ی و 

 در اتاق رفت.  یباز نبودند، زد و به سو گریچشمانش هم د

ه  اط یح  در و  ادامه داشت  اتفاقات  چ یقصر، جنگ همچنان  از  که   ی کس 

  دانستینم  یزیکس چ  چیخبر دار نبود! ه  افتادند،یقصر م   وار یپشت د

 !داشتندیبرم دنیدست از جنگ دانستند،یو مطمئناً اگر م
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تمام  یاشل سوزاندن  از  دادن    یپس  تکان  با  کالرکسون،  محافظان 

مدام جلو    اشنهیو س  زدیدستانش، آتش را خاموش کرد. نفس نفس م

شده بودند!    دانیم  روزی. باألخره تمام شده بود! باألخره پ شدیو عقب م 

 محافظانشان کشته شده بود.  یهر چند که تمام

نفس نفس زنان   گذاشت،یرا در غالفش م  رشیکه شمش  یدرحال  ادوارد

 گفت:  دهیبر دهیو بر

 ت... تموم.... شد. -

م  انیع  شیدر صدا  اشیو آسودگ   یخستگ نشان  و  ع  دادیبود    ن یدر 

 چقدر بابت اتمام جنگ خوشحال بود.  ،یخستگ

  د یکش ی قیزانوانش گذاشت. نفس عم ی خم شد و دستانش را رو یاشل

جان کل محافظانش   مت یحرف ادوارد تکان داد. به ق  دییدر تأ  یو سر

 گرید  ییناراحت و متأسف بود، اما از سو  یلیخ  نیشدند و بابت ا  روزیپ 

که    ی. اکنون تنها کار کردیقلبش را نوازش م  ،یروزی و نشاط پ   یآسودگ

اس  کردند؛یم  دیبا و  کالرکسون  با  هنوز    ریمبارزه  بود!  کردنش 

 داشتند.  یدیشوند. هنوز ام روزیپ  توانستند یم

  ی لیداد. خ  رونیرا ب  اشنهینفس حبس شده در س  یبا آسودگ  ادوارد

که محافظان کالرکسون را شکست داده بودند. حاال  خوشحال بود از این

باق  فقط شکست دادن  که   ی کالرکسون  بود  فقط کالرکسون  بود.  مانده 

رو م  ی مانع  نشستنش  تخت  و  شکست    شدیتاج  را  کالرکسون  اگر  و 

اماندینم  یمانع  گرید  دادند،یم فکر  از  و    نی!  آمد  وجد  به  موضوع 
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  ی که سرش را به سو  نیافکند؛ اما هم   هیبر قلبش سا  یب یعج  یخوشحال

از    یدر قصر چرخاند، چشمانش از فرط تعجب گرد شدند و آن خوشحال

فقط جسد    یو وقت  ست یپاچه به اطراف نگررفت. هراسان و دست   نیب

 :دیپرس  سردرگممحافظان چشم انداز نگاهش شدند، متعجب و 

 کالرکسون و کالرا کجان؟!  -

صدا  یاندک  ینگران نکند   شیدرون  که  بود  نگران  داشت.  وجود 

پ کالرکسو کنند چه؟ اصالً کالرا    شیداین فرار کرده باشد! اگر نتوانند 

و    د یتپیسرش آمده باشد؟ قلبش تند تند م  یی کجاست؟ ممکن بود بال

 پاچه شده بود. دست 

ا  یاشل اخم  نیبا  ادوارد،  سردرگم  یحاک  ی سؤال  ابروانش    ی رو   یاز 

که رد نگاهش    نیو هم   ستاد یبود. صاف ا  ده ینشست. منظورش را نفهم

متعجب و    زیاو ن  د،یکالرا و کالرکسون رس  یخال  یدنبال کرد و به جارا  

 گفت:  ینگران شد. در ذهنش آشوب به پا شد و با نگران

 . میکن داشون یپ  دیبا -

شد و توجه هر    انیهمان لحظه، قامت کالرکسون در چارچوب در نما  اما

را جلب کرد. هر دو سرشان را چرخاندند و به کالرکسون چشم   شانیدو

انداخته بود و جسد کالرا    نییکه سرش را پا  ی دوختند. کالرکسون درحال

ها  پله  ی همچنان در آغوشش بود، از در بزرگ قصر عبور کرد و به سو 

 رفت. 
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 .گذاشت یها را پشت سر م آرام پله ییهاقدم با

لحظه   یباران چند  شدت آرام    یاکه  با  داشت  دوباره  حال  بود،  گرفته 

گودیباریم  ی شتریب م  ای!  اشک  کالرا  خاطر  به  داشت  و    خت یریآسمان 

ه که  اشک   چیافسوس  پشت  علت  نم   شیهاکس  باران  دانست یرا   .

  ده یاما پاک کردن خون چه فا  کرد،یرا پاک م  نیزم  یو خون رو   دیباریم

 مرده و از دست رفته بودند! هایلیکه خ یزمان

رو  قطرات م  ی باران  کالرا  گونه  ختندیر یصورت  از  آرام  سُر   شیهاو 

 ییو سردرگم به کالرا  ریمتح  یادوارد و اشل  ان،یم  نی. در اخوردندیم

.  ستندینگریم  شد، یگذاشته م  نی زم  ی که توسط پدرش آرام آرام رو

  ی ها گذاشت. جسدش را رو کالرکسون خم شد و جسد کالرا را مقابل پله

 و سپس چند قدم از آن فاصله گرفت.  ردرها ک نیزم

  ی ریتصو  دانست یاش را به کالرا دوخته بود. نمچشمان گرد شده   ادوارد

واقعاً کالرا بود که   ی عن ینه.    ا یداشت    قت یحق  د،یدیکه مقابل چشمانش م

جا خوش کرده بود؟! امکان    اشنهی وسط س  یو خنجرافتاده    نیزم  یرو

واقعه را    نیا  خواست ینداشت کالرا باشد مگر نه؟ عقالً و قلباً دلش م 

کند. مات و مبهوت به بدن کالرا که زخم خورده مورد هجوم قطرات    انکار

م   دیشد نگاه  بود،  گرفته  قرار  آن حس شکستگ  کردیباران  که   یایو 

 چه بود؟ قلبش؟ قلبش شکسته بود؟  گریداشت د
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خشکش    شیبود و سر جا  دهیچیدر قلبش پ   یدیاحساس درد شد  ؛یآر

نشان دهد. دستانش سست    ی چه واکنش  د؛ یچه بگو  دانست یزده بود! نم

 شده بود.  رهیبه کالرا خ زیغم انگ یشده بودند و با نگاه

رو   نیهم  یاشل را  کالرا  جسد  کالرکسون،  عقب    نیزم  یکه  و  گذاشت 

حبس    اشنهیچشمانش از فرط تعجب گرد شدند و نفس در س  د،یکش

حالت با  بسته  ی شد.  چشمان  و  کالرا  بدن  به  سردرگم  و  اش  متعجب 

 زدند،یم   خی  یش دستانش که به سرداز لرز  یریجلوگ  ی. برا ست ینگریم

اش  و نگاه ناباور و بهت زده  دیلبانش کش  ی و ر  یآنان را مشت کرد. زبان

 اخت. را به ادوارد اند

شد، سرش را چرخاند و به چشمانش نگاه    یکه متوجه نگاه اشل  ادوارد

  ی دیام  یو روزنه  اشیآن نگاه سؤال  ،یکرد. نگاه متعجب و سردرگم اشل

ادوارد پنهان نماند. ادوارد آن شمع   دیاز د  زد،یکه در نگاهش سو سو م

م  دیام در  که  را  داشت،    یسع  ی طوفان  ان یکوچک  ماندن  روشن  در 

او بدهد و بگو  یبود که ادوارد پاسخ  دواریام  ی اشل!  شناخت یم   دیبه 

اشل  یشوخ  هانیا  یتمام هستند.  توهم  او    خواست یم  یو  به  ادوارد 

 ندارند.  قت یحق  هانیدر کار است و ا یاشتباه دیبگو

رو  یاندوه  یهیسا  ین یسنگ  ادوارد که  بود،   دهیکش   قلبش  یرا  شده 

نگاه    نیدر قبال ا  دانست ی. بدنش داغ کرده بود و نم کردیاحساس م

 جه یو در نت  دیبگو  یزیچ  توانستی. نمدیچه بگو  یاشل  دواریناباور و ام

انداخت و    نییانداخت. سرش را پا  نییشرمنده و متأسف سرش را پا
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کارش، خود را مالمت کرد. هزاران بار از خود متنفر    نی ا  بت هزاران بار با

ام چرا  که  بگو  یاشل  دیشد  او  به  نتوانست  و  کرد  خاموش    ؛ یآر  د یرا 

 دروغ هستند!  هانیا یهمه

شد. سؤاالت    رهیبه ادوارد خ  یچشمانش گردتر شدند و با ناباور  یاشل

د  درون ذهنش آشوب به راه انداخته بودند. چرا ادوار  یاد یز  پاسخیب

 نگفت؟ یزیانداخت؟ چرا چ نییسرش را پا

بود؟ چرا بلند    نیزم  یبدن کالرا چرخاند. چرا کالرا رو  یرا به سو  سرش

 کرد؟یقلبش چه م  ی. آن خنجر رودی خنجر چرخ  ینگاهش به سو  شد؟ینم

 چشمان کالرا بسته بودند؟  چرا

که قورت داد واقعاً    یزیچ  دیقورت داد، اما نفهم  یدهانش را به سخت  آب

 !شیبغض جمع شده در گلو ایآب دهانش بود 

کالرا قدم برداشت. زانوانش سست شده بودند و به   یآرام به سو  آرام

خود را سر پا نگه دارد. تلو تلو خوران به جلو قدم    توانست یم  یسخت

پرنسسش را صدا بزند و او    خواست یتا نزد کالرا برود. م   داشت یبرم

کالرا چشمانش را باز کند و باز به   خواستیکند. م  دار یب  را از خوابش

 لبخند بزند.  او  یرو

ا  خواست یم که  قانع کند  را  فقط احساسات    نیخود  ترس و هراسش، 

 . دادیم ت ی به آنان اهم دیبودند که نبا یزودگذر
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گردنش انداخت. سر کالرا  ریزانو زد و دستش را ز نیزم یکالرا رو نزد

داد. چشمانش با وحشت خون    هیاش تکرا به شانه   را بلند کرد و سرش

 از آن خون چشم بردارد.  توانست یو نم  ستندینگریزخمش را م یرو

بود؟ دستان لرزانش را به    ی داشت؟ چرا بدنش خون  ییخون چه معنا  نیا

دسته  یسو دور  را  انگشتانش  و  برد  پ   یخنجر  قلبش  دیچیخنجر   .

  دیتپیرا داشت، م  اشنهیس  دنیقصد در   ایکه گو  یوانیچون ح  انهیوحش

و ناتوانش را    حسی. انگشتان بخوردندیبا لرز به هم م  شیهاو دندان

با    یمحکم دور دسته از قلب کالرا    کی خنجر فشرد و  حرکت، خنجر را 

لبانش    یرو  یلبخند تلخ  ن،یزم  ی. پس از گذاشتن خنجر رودیکش  رونیب

 .لرزاندیرا م یار شنوندهلرزان و هراسانش، قلب ه ینشاند. صدا 

 کالرا؟ کالرا؟ پرنسسم؟  -

  شیکرد، وحشتش را به مراتب افزا  افتیکه از جانب کالرا در  یسکوت

.  گرفتیترس داشت تار و پود وجودش را در بر م  نی و ا  دیترسیداد. م 

م دلش  ترس،  شدت  تمام  خواستیاز  بر  و    هان یا   ی چشم  ببندد 

خودش را به غفلت    ایقبول کند و گو  ستخوایرا انکار کند. نم  شانیهمه

 بود.  یبهتر  ینهیگز شیزدن، برا

 را شکست.  طیسکوت مح نشیاندوهگ یصدا

  ی تونینم نی... بب نییهات رو باز کن! بچشم ؟یشینم  داریکالرا؟ چرا ب -

ازت مراقبت    یچطور   ستمیو من بلد ن  یخوری. سرما میبارون بخواب  ریز

 کنم. 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1089 

به چشمان    رهیرساند و باز خ  ان یبه پا  یتلخ  یتک خنده  کیرا با    حرفش

نم ماند.  حس  دانست یکالرا  م  یچه  او  باز    گفت یبه  را  چشمانش  کالرا 

مهم   شیحس را باور کند. برا نیا  خواست یدلش م داًیخواهد کرد. شد

منتظر باز شدن چشمان کالرا بماند! اگر قرار بود چند    دینبود چقدر با

 .کرد یکار را م  ن یبماند تا کالرا چشمانش را باز کند، اجا    نیشب و روز هم

ا   یافکار  نی ا  خواست ینم   او را  ذهنش  اکه  و  بودند  کرده   نیشغال 

حق ترسش  و  نم  قت یوحشت  افتاده    نیا  خواست یباشد.  واقعاً  اتفاق 

 کالرا وارد کرد و با تته پته گفت: یبه شانه   یباشد. تکان آرام

هات رو باز... کن....ک... الرا چرا به حر... حرفم  کال... را، چ... چشم  -

 ؟ یدیگوش ن... نم

چهره  گرید  یلحظه   چند خ  یبه  به ترسش   رهیکالرا  لحظه  گذر هر  شد. 

د  افزودیم جا  گریو  ترس   دهیرس  ییبه  از  وجودش  سراسر  که  بود 

غم را نداشت. هنوز    نیا  دنیبه دوش کش  یبرا  ین. قلبش توادیلرزیم

زود بود    یلیرو شود. خترسش روبه  نیزود بود تا بخواهد با بزرگتر  یلیخ

 آشنا شود.  یدرد  نیبا چن  بخواهد کهنیا یبرا

ناام  نیاندوهگ  چشمان تقالها  دشیو  برخالف  که  کالرا  از چشمان   یرا 

پا  یاشل را  و سرش  گرفت  نشدند،  که  نشدند  مانند    نییباز  انداخت. 

  یشان یکالرا عاشقشان بود، به پ  یکه زمان   اهشیبلند س  ی موها  شهیهم

 . دندیچسب  سشیخ

 آرام شده بود!  یجا چند لحظه غرق در سکوت شد و به نظر اشل همه
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برود و با    یقدم به جلو برداشت. خواست نزد اشل  کی  ی با نگران  ادوارد

داشته باشد؛   ازیباشد که ممکن بود ن  یقیکند. خواست رف  ی دردهماو  

نم  بگو  دانست یاما  چه  و  برود  اشلدینزدش  شخص   نیزتری عز  ی. 

برا  اشیزندگ و  بود  داده  دست  از  چه    ،یدرد  نیچن  نیتسک  یرا 

 ! زیچ چید هی! شاد؟یبگو توانستیم

غم  با و  اشل  ی تأسف  به  بود،  قلبش نشسته  ا  یکه درون  کرد.    ن ینگاه 

 .ترساندیاو را م شتری ب یحالت آرام اشل

را    یرحمیلرزانش، سکوت ب  یو صدا  یدار اشلبغض  اد یفر  یصدا  ناگهان

 برد.  نیکه هزاران حرف نگفته درونش نهفته بود، از ب

 ! من رو تنها نذار!رینم ید  ل*ع*ن*ت* -

را    طور همان را دور شانه که چشمانش  کالرا حلقه   ی بسته و دستانش 

  رونیاحساساتش را ب  نیبزند و ا  اد یفر  خواست یزد. م  ادیکرده بود، فر

 گریکه د  ییتا جا  خواستیاما م  شد؛ی. بغضش مانع حرف زدنش مزدیبر

فر  یینا نم  ادینداشت،  ا  توانست یبزند.  با  و    نیدر سکوت  درد دست 

 . کندپنجه نرم 

.  مین ی دیگه رو بب بعد از جنگ هم  ی. قول داد یقول داد   ، یبر  ی حق ندار  -

  ی همه  ریز  ی. چرا زدی مراقب خودت هست  یگفت  ،یمونیمنتظرم م  یگفت

 هات؟ ها؟ حرف 
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انتها  شیصدا  تن د  ی در  و  رفت  باالتر  که   یبغض   گریحرفش  نداشت 

  ی در پ  یتند و پ   شیهابخواهد مقاومت کند. بغضش شکسته بود و اشک

  س یخ  ی. با چشمانشدندیم  ختهیز صدف چشمانش را  یدیمانند مروار

  نت یلبانش را ز  یتلخ  ار یکه لبخند بس  یاز اشک به کالرا نگاه کرد و درحال

 آرام و با اندوه گفت:  داد،یم

 ! یولم کن  یمن عاشقت بودم! حق نداشت -

 اوج گرفت.  اشه یگر

که  ی که شکسته و تکه تکه شده بود، بابت روح یبابت قلب  خت؛یر اشک

پوچ ب   یاحساس  بود!    کردیم  یارزشیو  مانده  تنها  که  خودش  بابت  و 

م درد  درد شد  کرد یقلبش  چقدر  انگ  یدی و  غم  چقدر  که   زیبود!  بود 

 را از دست بدهد. اشیشخص زندگ نیترمهم

مدام نفس    ش،یهاهیگر  انی بود و در م  ده یچیپ   طیهق هقش در مح  یصدا

  شدی. بدون کالرا، داشت خفه مکردی م  یاحساس خفگ  ایو گو  زدینفس م

نم شور  نیا  یجلو   توانست یو  بگ  اشدهی حال  مردیرا  احساس    کرد ی. 

و بدنش چنان سست شده بود که   شدیفشرده م یقلبش در مشت کس

 .اشت توان تکان خوردن ند

بنش  خواست یم  فقط کالرا  ا  ندیکنار  ب  گونهنیو  م  جانشیبدن    انیرا 

مانع رفتن کالرا    تواندیکارش م  نیدستانش نگه دارد و گمان کند با ا

جا آن گریوقت بود که رفته بود! کالرا د یلیکالرا خ کهنیاز ا غیشود؛ در

 نبود! 
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کالرا چشم دوخت. قطرات    جانیبه صورت ب  زد،یکه مدام زجه م  یدرحال

م  ی باران رو پلک  کردندیصورتش چکه  دند.  بو  سیاش خبسته  یها و 

زنده    توانست یخوب باشد. نم  توانست ینم   وقت چیه  گریبدون کالرا د

لبخند زدن نداشت و    ی برا  ی لیدل  گرینفس بکشد! د  توانستیبماند! نم 

 شده بود.  اهیس شیای دن یتمام

 .دی دیرا نم زیچ چیه

.  کردیرا تار م  دشیشده بود، د  دهی چشمانش کش  یکه رو  یاشک  ی پرده

که کالرا در آن    ییایرا از دست دهد و به دن  اش یینای ب  خواست یدلش م

بنگرد    دیو سف  اهیس  یایدن  نیبه ا  خواست یحضور نداشت، نگاه نکند. نم

  اش یدلتنگ  خواست یو نبود کالرا را در تک تک لحظاتش احساس کند. نم

  ششیپ   گریکند کالرا د  یشود و به او تداع  دهیبه صورتش کوب  رحمانهیب

 نبود! 

احساس    شد،یم  ی که از چشمانش جار  یاو با هر قطره  خت یریم  اشک

و با هر    خت یری. اشک م رفتیاز قلب و روحش از دست م  ی اذره  کردیم

  د یکش  ی. هق بلندرفت یفرو م  یدر آن حس اندوه و خفگ  شتریاشک، ب

 گفت: یهراسان و لرزان یبا صدا  ش،ی هاهق هق انیو م

هات محروم  هات رو باز کن. من رو از چشم! چشمگهیکالرا! بسته د  -

 چرا خدا؟  گهی نذار! کالرا بعد از دوازده سال، بعد از دو ماه... دوباره د
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رو  یتلخ  لبخند باران  قطرات  گرفت.  باال  را  سرش  و  صورتش    یزد 

و    ی که به آسمان ابر  یشده بود. درحال  سیو تمام بدنش خ  دندیچکیم

 زد و آرام ل*ب زد.  یدگرفته چشم دوخته بود، پوزخن 

 )منظورش خداست(  ؟یاصالً هست   ؟ ییاصالً اون باال -

دست و پا زدن    یی توانا  ی درون وجودش آتش گرفته بود و اشل  یزیچ

ها که وجودش را در بر گرفته بودند، نداشت. آن شعله  ییهاشعله  انیم

چسوزاننده از  اشل  یزیتر  که  قلبش    توانست یم  یبودند  کند.  تحمل 

حس دردش چقدر   نیا  رفت؟ ینم  نیحس درد از ب  نی و چرا ا  دیلرزیم

 را نابود کند؟  ستشیهست و ن خواستیم یبود و تا چه زمان ادیز

 تحمل نداشت.  ی برا یینا گرید

 را آرام بست.  چشمانش

نداشت    یزیچ  گرینبود که بخواهد به خاطرش تحمل کند! د  یزیچ  گرید

لبخند زدن و سر پا    لیکه بخواهد به خاطرش لبخند بزند. کالرا تنها دل

 کالرا هم نبود.  گریبود؛ اما د ستادنشیا

را تنها گذاشتند.    یکه اشل  یکسان  یرفته بود؛ درست مانند تمام  زین  او

  گر ید  یچند دفعه  ماند؟ یکس کنارش نم  چ یچرا ه  مردند؟یچرا همه م

 رو شود؟روبه نشزای با غم مرگ عز دیبا
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آن باران سرد،    ری. بدنش زخت یرینشسته و اشک م  نیزم  یرو  عاجزانه

سرد م   خی  یبه  قلبش  و  مسوخت یبود  داشت  درون  از  و    سوختی. 

 .دندیلرزیبه خاطر هق هقش م شیها. شانه شدیخاکستر م

همان  چشمانش و  کرد  باز  پارا  آرام  آرام  را  سرش  که    نییطور 

و به    ستادهیا  شانیروچشمش به کالرکسون خورد که روبه   انداخت،یم

دوباره    ی کالرکسون، احساس کرد بدنش جان  دنی. با دکردیآنان نگاه م

قلبش    ا یجمع شد و گو  شیهاگرفت. خون در رگ   ستادنیسر پا ا  یبرا

 . افت ی آرام و قرار 

کالرکسون ثابت مانده   ی خون در آمده بودند، رو یکه به سرخ چشمانش

 انکار بود.  رقابلیغ د،یچیپ یکه دور قلبش م ی بود و خشم

  یکالرا برداشت و سرش را رو  یهاشانه  ی را آرام آرام از رو  دستانش

جلو و عقب    اشنهیو س  دیکشینفس م  ی در پ   ی گذاشت. تند و پ   نیزم

اندوهشدیم م  ی.  تحمل  قلبش  در  و    یادیز  شیبرا  کرد،یکه  بودند 

 به خشم کند. لیغم را تبد نیا خواست یم

باد از جا کنده شد و به سو  ناگهان کالرکسون هجوم برد.    ی به سرعت 

نا و  بودند  خشم  یبرا   ییزانوانش سست  اما  نداشت،  در   یحرکت  که 

ر م  شهیوجودش  حرکت  به  وادار  را  او  بود،  رکردیدوانده  خود  به  .  ا 

 .دیدر صورت او کوب یکالرکسون رساند و بالفاصله مشت محکم

  یکه اشل  یخم شد. رد مشت  نییکالرکسون به سمت چپ و به پا  صورت

که سرخ شده    یمشت  یجا   ی. ناخودآگاه دستش را رو کردیزده بود، درد م
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  یرا با غضب رو  شیهامهمان ابروانش شد. دندان  یبود، گذاشت و اخم 

  جانیخون قرمز بودند. تفاوت ا  یو چشمانش مانند کاسه  فشرد یهم م

و اشک سرخ شده   هیاز گر  یبود که چشمان او از خشم، اما چشمان اشل

 بود! 

بغض  یاشل  نیخشمگ  ادیفر  یصدا ما   یکه  ته  در    اشه یدردناک  بود، 

 و قلبش را لرزاند.  دیچیگوشش پ 

 توئه! به خاطر ت... به خاطر تو اون... مرد.  ریتقص هانیا یهمه -

  رقابل یو دستانش را مشت کرده بود. خشمش غ  زدینفس نفس م  یاشل

  یرو  یاریاخت  چی. ه اشیاحساسات کنون  یکنترل بود؛ درست مانند همه

را که مرگ   یدرد  توانست یاش نداشت. نم و زخم خورده  قلب شکسته

  یست یتار و پود وجودش داشت به نکالرا به جا گذاشته بود، تحمل کند.  

  ی کیفرو رفته بود. تار  یمطلق  یکیدر تار  کرد یو احساس م  شدیم  دهیکش

زندگ  ی پوچ برا  یکه  به دورش    کردیم  معنا یب  شیرا  را  اندوه  و  و غم 

که با او سر    یا یو حس دلتنگ  سوزاندیکه وجودش را م  ی . غمدیچیپ یم

و    ینبود که بتواند با آن دلتنگ ی قدر قوآن فیجنگ گرفته بود. چقدر ح

لرزش دستانش و    یجلو   توانست یغم مبارزه کند و شکستش دهد. نم

 . ردیرا بگ شیهاقلب و اشک یتابیب

را باال آورد و همان لحظه که در چشمان اشل  کالرکسون   ره یخ  یسرش 

اشل خش  یشد،  دوباره  کرد  چهرهاحساس  گرفته.  جان  از  مش  که  اش 

  یانهی دستانش و س  ی متورم شده  ی هاشدت خشم سرخ شده بود، رگ



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1096 

خشمش و باال بودن فشار خونش را    زان یم  شد،یکه مدام جلو و عقب م

 .انداخت یم  نیطن   اطیح یدر همه جا  ادشیفر ی. صدادادندینشان م

هنوز   ؟ی کن  کار یچ یخوا یحاال م ؟یدخترت مرد کالرکسون! راحت شد  -

 ؟ یسلطنتت رو حفظ کن  یخوایهنوز م ؟یدست از غرورت برنداشت

 تر کرد. اخم کالرکسون را پررنگ  زشیرآمیو لحن تحق  زیتمسخرآم  یصدا

نگاه    یدار  بغض  یخنده  یاشل در  را  خونش  به  تشنه  چشمان  و  کرد 

  چیه  ی ! ب ی نه خشم  ،یاز حس بود؛ نه غم   ی کالرکسون دوخت. نگاهش عار

اشل  یحس هم  رهیخ  ی به  و  بود  اشل   نیشده  جنون    یموضوع  به  را 

  نیدر چن   ینبود؟ حت  نیبه خاطر مرگ دخترش هم اندوهگ  ی. حترساندیم

حس    زیچ  چیواقعاً ه  ا یاحساساتش نبود؟    ادن حاضر به نشان د  ی تیوضع

 کرد؟ ینم

اشل  سکوت د  یکالرکسون،  مکردیم  وانهیرا  چطور  سکوت    توانستی. 

  رونیغم را ب  نی بزند و ا  ادیفر  خواست یکه خودش دلش م  یکند؛ زمان

 زد؟یبر

 گفت:  شدند،یم   یکه از چشمانش جار  ییهاتلخ و اشک  ی هاخنده  انیم  در

 با توئم! ؟یگینم یزیچرا چ ؟ید  حرف بزن! چرا سکوت کرد -

 شد.  یکه گفت، موجب تعجب اشل ی زد و حرف یادیناگهان فر کالرکسون

 بگم؟ ها؟  ی چ یخوایم -
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صورت کالرکسون را    ی اش اجزاطور که با چشمان بهت زدههمان  یاشل

ه بابت زدن نداشت؟ قلبش درد گرفت  یحرف  چیزد. ه  ی پوزخند  د،یکاویم

د و  نم  دن یتپ  یبرا  یی نا  گریبود  او  چرا  مانند    توانستینداشت. 

 کالرکسون آرام باشد؟

نم  چرا آرام  م  گرفت؟یقلبش  ع  توانست یچطور  بودنش    جانیب   نیدر 

نم  گونهنیا بتپد؟  تند  را    ی هاتپش  یصدا   گرید  خواستیتند  قلبش 

  د،یتپیبود و نم   ستاده یکه قلب کالرا ا  یقلبش زمان   یهاتپش  نیبشنود. ا

  ی و با نگاه  زدیداشتند. نفس نفس م  ی تمام نشدن  ی حکم عذاب   شیبرا

 . کرد ینگاه م کالرکسونبهت زده به 

 آرام و دردناک بود.  شیموقع حرف زدنش، صدا بارنیا

که   یستیمتأسف ن  ؟یبراش باش  یپدر خوب   یکه نتونست  یستیمتأسف ن  -

 فر بود، مرد؟! که ازت متن  یدرحال

پا  یاشل را  و سرش  کرد  مشت  را  فر  نییدستانش  و    ادزنانیانداخت 

 گفت:

 ! کنهینداره. تأسف تو اون رو زنده نم ی البته فرق -

گرد شدند و سرش   د،یکه به ذهنش رس  ی لحظه چشمانش از فکر  همان

  اش نهیکه به ذهنش خطور کرده بود، نفس را در س  یرا باال گرفت. فکر 

جا  . تفاوت ایندادیم  شیافزا  نیاز ا  شیو تپش قلبش را ب  کرد یحبس م

  جانیشگفت و ه  یخشم و درد نه، بلکه از رو   یبار قلبش از روبود که این
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. آرام  آوردیکه او را به وجد م  دیچرخیکه در ذهنش م  ی. فکردیتپیم

 شد. رهیو به جسد کالرا خ دیآرام چرخ

 سازد؟  یفکرش را عمل توانستیداشت؟ م امکان

و   دندیلرزی. دستانش مدیکش  شیهال*ب  یرو  یزبان  دیشک و ترد  با

روشن شده   دیآن نور ام   دیترسیبه آن فکر متوسل شود. م  دیترسیم

 هراس داشت.  د،یشدن به آن ام کیدرون قلبش را باور کند. از نزد

ا  توانست ینم  اما بر  موفق  نیچشم  احتمال  و  ببندد  را   ت یفکرش  آن 

 .دییهم سا  ی را با درد و بغض رو شیها. دندانردیبگ دهیناد

 . کردیتمام تالشش را م دیبا

سو   آرام به  رو   یآرام  کنارش  و  برداشت  گام  زد.    نیزم  یکالرا  زانو 

 ی رمق  چیه  گریو د  گرفت یم  دیاش تشدچشمانش بسته  دنیبغضش با د

  د یکش  ی قی. نفس عمکردیخود را م  یسع  دیما بادر وجودش نمانده بود؛ ا

 سخن گفت: کسین یو در ذهنش خطاب به ف

 رو بهم بده.  ت یقدرتت شفابخش کس،ین یف _

 ... . یخواینگو که م ،یاشل -

را    کس ین یتدوام حرفش را به او نداد و در ذهنش حرف ف  یاجازه  یاشل

 قطع کرد.

 قدرتت رو بهم بده.  گمیبهت م -
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 باشه. -

ا   بالفاصله از  ف  نیپس  سو  یاشل  کس،ین یحرف  به  را  کالرا   ینگاهش 

بسته چشمان  تحمل  توان  دچرخاند.  و  نداشت  را    یچهره  دنیاش 

م  ی رو  نیسنگ  یدرد   جانش،یب جا  به  دگذاشت یقلبش  نفس    دن ی. 

س  دنش،ینکش در  را  م  اشنهینفس  مگر   کردیحبس  کالرا  بدون  و 

م  بدون زنده ماندن را تحمل کند؟    ستتوانیم به    توانستیکالرا مگر 

 نگاه کند و از آن لذت ببرد؟!  کیتار یایدن نیا

. چشمانش  خت یریکرد. آرام آرام اشک م  شیلبانش را آرا  یتلخ  لبخند

گر فرط  م  سوختندیم  هیاز  درد  هکردیو سرش  درد    چی.  با  کدامشان 

حت ق  ی قلبش  م  اسیقابل  دلتنگش  چنان  کالرا  نبود  و    کردینبودند! 

هم تحمل    شتریلحظه ب   کی  یحت  ،یدرد   نیکه با وجود چن   دادیعذابش م

اوضاع را    توانست یفرسا بود؛ اما مطاقت   ی کار  شیراب   یزندگ  نیکردن ا

 درست کند. 

تمام تالشش    توانست یداشت، اما م   تیچقدر احتمال موفق  دانست ینم

 و کالرا... .  شدیرا بکند. اگر موفق م

مدیترسیم نم   دیترسی!  دلش  اما  نشود؛  با    خواست یموفق  را  ذهنش 

کوچک متوسل شود و    دیبه آن ام  خواستیمشغول کند. م  یفکر  نیچن 

 او را بازگرداند.  تواندیباور کند که م

  شیها. اشکدی کش  ی قیکالرا دراز کرد و نفس عم  یرا به سو   دستانش

 و هراسان به جسد کالرا چشم دوخته بود.  دهیبند آمده بودند و ترس
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ن  تمرکزش به  و    شیرویرا  ادوارد  کند.  آغاز  را  کارش  خواست  و  داد 

اشل به  بهت  با  م  یکالرکسون  که  کردندی نگاه  بودند  دو سردرگم  هر   .

انجام چه کار  یاشل   ی کنجکاوشان رو   ی را داشت! چشمان سؤال  یقصد 

 مانده بود.  رهیو جسد کالرا خ یاشل

بفهمد    توانستی. کاش مکردینگاه م  یداشت به اشل  ی با نگران  ادوارد

داغانش کرده بود و آن    یلیرا دارد. مرگ کالرا خ  یاو قصد انجام چه کار

به دوش بکشد، از ظاهرش معلوم بود! از    کردیم  یکه سع   یحال خراب

و اشک  ی صدا نگاهش  بود! آن    دیدیم  شیهالرزانش،  چقدر شکسته 

شده بود و ادوارد    یگریکالرا تنهاتر از هر زمان د  رفتن  باپسر، اکنون  

کالرا    ی خال  ی و جا  یی سخت است که بخواهد آن تنها  شیچقدر برا  دیدیم

 را تحمل کند. 

از دستش    یاما کار  اورد،یاز کارش سر در ب  خواست یبود و م   نگرانش

 و نظاره کردن.  ستادن یا یاجز گوشه آمدیبرنم

  رون یب  یخورد که از دست اشل  یرنگ  یآب  یهاچشمشان به شعله   ناگهان

 مقابلشان چشم دوخته بودند.  ی. متعجب و هراسان به صحنهآمدندیم

شفابخش  یتمام  یاشل  یهاشعله  قدرت  گرفتند.  بر  در  را  کالرا   یبدن 

کالرا    یبرا  یب یها آسشعله   نیا  دانست یرا به کار گرفته بود و م  کسین یف

افزود. بدن خودش    شیهانش را بست و به شدت شعله نداشتند. چشما

گرد شده از فرط تعجب    یور شد و کالرکسون و ادوارد با چشمان شعله   زین

 . کردندیداشتند به آن دو نگاه م
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م  یاتفاقات  چه بکند؟ هر دو    خواست یم  یچه کار  ی اشل  افتاد؟ یداشت 

نزد قدم  شعله   ترکیچند  از  ن  دندیترس یم  ی اشل  یهاشدند.  گران  و 

 بودند. 

هم    یرا رو   شیها که چشمانش را به هم فشرده و دندان  یدرحال  یاشل

ب  شیهاشعله   یگرما  د،ییسایم م   شتریرا  قدرت   دانستیکرد. 

داشت    ز یمرده را ن  ک یتوان زنده کردن    ی حت  کس ین یف  ی ایو اح  یشفابخش

 برگرداندن کالرا استفاده کند.  یقدرت برا نیاز هم  خواست یو م

 او زنده شود!  خواست یم

ا   گونهنیا ز  دنشید  گونهن یبودنش،  تحم  ی ادیدرد  او  و    کرد یم  لیبه 

 کرد یدلش مرگ کالرا را باور نم

  گرددیداشت که کالرا نزدش برم  دیداشت! ام  دیبه زنده شدنش ام  او

 .کندی. او را ترک نمگذاردیو او را تنها نم 

 االنش هم او را ترک نکرده بود؟  نیمگر هم یول

  ی اوج گرفتند. گرما  شیهابه بدنش افتاد و شعله  یا فکر، رعشه  نیا  با

زآن  شیهاشعله  حت  اد یقدر  که  ن  یبودند  ادوارد  و  حس    ز یکالرکسون 

 .کردندیم

به کار گرفته بود و رو   ی تمام  یاشل کالرا را زنده    کهنیا  یقدرتش را 

مصم بود!  مصمم  نمکند،  و  بود  توانستن    ی گاه  دانستیم  خواستن 
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را به دست    میخواهیکه م  ییزهایچ   میتوانست یاوقات نم  ی! گاهست ین

 . میآور

وقت   چشمانش و  کرد  باز  ترس  با  بسته  یرا  د  ی چشمان  را    د، یکالرا 

ا قلبش  کرد  سستادیاحساس  در  نفس  دستان    اشنهی!  و  شد  حبس 

را از دست    شیهادل شعله قدرتش شد. تعا  یاجرا  یلرزانش ناتوان برا 

  یکالرا ماند. مردمک چشمانش گشاد و حالت   جانیب  یبه چهره  رهیداد و خ

 سست شده بود.  نشلرزان داشتند و بد

 . آوردیهجوم م شیبغض داشت به سو بار

را استفاده کرده بود، پس چرا کالرا    کسین یف  یکه قدرت شفابخش  او

 بود؟   دهیدراز کش  یمقابل اشل  حرکت یهنوز زنده نشده بود؟ چرا هنوز ب

شد. باران شدت    یاز اشک شدند و باز آسمان دلش ابر  سیخ  چشمانش

 بود!  یآسمان، وابسته به حال اشل ای گرفت و گو

 آب دهانش را با ترس قورت داد.  یاشل

انجام داده بود که قدرتش    ی ه بود؟ چه اشتباهکار را اشتباه آمد  یکجا

 کارساز نبود؟ به خاطر چه کالرا زنده نشد؟

داغانش    شد،یم  رانیکه داشت در قلبش و  یدیتر شد و امآشفته   حالش

کوچک متوسل شده بود؟    دیبه آن ام  یو تصورات  االتی. با چه خکردیم

ام  یحت د  زین  دیآن  و  گرانیمانند  زد  خنجر  او  به  پشت    شی تنها  از 

ام آن  اشل  یکوچک  دیگذاشت!  بود،    یکه  کرده  خوش  آن  به  را  دلش 
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رو  و  آو  ی شکست  گناه   ار قلبش  چه  قلبش  که   یشد!  بود  داده  انجام 

 آن آوارها جان بدهد؟ ریز شدیمجبور م

م  افت ی  دیتشد  بغضش هق  بود.  افتاده  هق  هق  به  اشک    زد؛یو  اما 

. بدون کالرا همه  کردیم  یو احساس خفگ  زدی. نفس نفس مخت یرینم

عذاب را تا آخر عمرش    نیا  توانست یآور بود و او نم عذاب  شیبرا  زیچ

 تحمل کند.

 .شدیزنده م دیبا کالرا

رو شدن با روبه  یاز دست دادن او نبود! هنوز آماده  یهنوز آماده  یاشل

 نبود.  ی دلتنگ نیکالرا و تحمل ا یخال یجا

کالرا خم شد و دستانش را مشت کرد که   جان یجسد ب  ی به سو  بیشتر

کرده و    ادیها را کم و ز. شدت شعله افتندی  دیاطرافشان تشد  یهاشعله 

کار   یسع به  داشت  را  قدرتش  تمام  داشت.  کالرا  کردن  زنده  در 

جا    نیاش، تا هم  یبا استفاده از قدرت شفابخش  دانست یو م  دیکشیم

ز مقدار  م  از  یادیهم  بود.  گرفته  کار  به  را  قدرت    دانست یقدرتش 

اما    بلعد؛یرا م  اشیو انرژ  کندیم  فیضع  یلیرا خ  کسین یف  یشفابخش

 ! شدیموفق م دیدست خودش نبود، با

  ره یخ  یاشل  یهااز حدقه درآمده به شعله  یو کالرکسون با چشمان   ادوارد 

ادوارد    که مانند تار عنکبوت دور قلب   یو اضطراب  یشده بودند. نگران

 ف یبا آن مقابله کند. بالتکل  توانست یبود که نم   ادیز  ی بود، قدر  دهیچیپ 

نم  و  بود  نم   دانست یمانده  کند.  شعله  توانستیچه  آن  وجود  و  با  ها 
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  کشیاحساس کرد، نزد  شدیکه تا آن فاصله هم م  یسوزاننده ا   یگرما

تر از آن بود که بتواند  با او حرف بزند. حالش خراب  توانستیبرود. نم

 حرفش باشد.  یپاسخگو یادوارد را بشنود و حت یصدا

بود    یبودن، کالفه و عصب   یو تماشاچ ستادنیخود ا  یسر جا   طورنیهم  از

از دستش ساخته نبود. کالرکسون سردرگم    یکه کار  خورد یو افسوس م

 داد؟ یانجام م یشت چه کارچشم دوخته بود. او دا  یو متعجب به اشل

 . کردیتر مو او را سردرگم دیچرخیبود که در ذهنش م  یتنها سؤال نیا

قدرتش    یزنده کردن کالرا، تمام  یبرا  یل*ع*ن*ت*  یدر آن تکاپو   یاشل

فقط    شد،یو کالرا زنده نم  گذشت ی را کار گذاشته بود و هر لحظه که م

بود    نیاده بکند. عامل ااستف  یشتریاز قدرت ب  یبود که اشل  نیعامل ا

که ترس بر وجودش حاکم شود و وحشت تار و پود وجودش را رهسپار  

 . دبکن  یستین

زدن  انیم نفس  رنفس  اشک  و  صدا   یها  ختنیها  بلند    یآرامش، 

 . دیچیدر ذهنش پ   کسین یف

 .شهی! اون زنده نم گهیبسته د یاشل -

به حرف   یتیهم فشرد و اهم  یرا با خشم و غضب رو  شیهادندان  یاشل

 دیبه ام  یرا قبول کند. بدجور  ت یواقع   نیا  خواست ینداد. نم   کسین یف

م گمان  و  بود  کالرا متوسل شده  تک  کردیزنده شدن  ام  هیبا  آن    دیبر 
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سر پا    دیآن ام  کردیزنده بماند. گمان م  رحمیب  یایدن  نیدر ا  تواندیم

 .خواهد شد  رانیو اگر نباشد، و  داشت یمنگهش 

 . دیرا شن  کسی ن ی ف یصدا  دوباره

ه  ی ن یبینم   ،یاشل  - د  یر یتأث  چیقدرتت  بفهم  نداره؟  اون    گه،یروش 

 مرده. 

ادوارد را متعجب   نشیخشمگ  ادیفر  یزد که صدا  ادیفر  بارهک یبه    یاشل

 زد؟یداشت حرف م یکرد. آخر با چه کس 

 صدات رو بشنوم.  خوام یشو! نمساکت شو! خفه  -

آرام   ی بود که پاسخش را داد، نه صدا  کس ین ی ف ادیفر ی بار صدااین اما

 . نشیو غمگ

 ! یاشل -

خارج   اشنهیاز وسط س  یرنگ  یآب  یحرف، ناگهان شعله   نیا  نیاز ا  پس

 یبه گرگ  لیکنارش تبد  ،یبه دور اشل  دنیدور چرخ  کیشد و پس از  

و    ستادهیا  یشد که کنار اشل  یکسین یبه ف  لیرنگ شد! تبد  اهیو س  یآب

 شده بود.  رهیبه او خ

ف  کالرکسون به  زده  بهت  و  متعجب  ادوارد  بار    کسین یو  کردند.  نگاه 

شگفت    شانیهر دو  یبرا  نیو ا  دندیدیم  کسین یف  ک یاولشان بود که  

 بود؟ یمنبع قدرت اشل نیآور بود! پس ا
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  رون یب  ی از وجود اشل  کس ین ی چرا ف  داد؟ یداشت رخ م  یچه اتفاق   اصالً

 آمده بود؟ 

رفته بودند،  نی از ب بارهکی کسینی آمدن ف رونیکه با ب یاشل یهاشعله 

 زده و هراسان کردند.او را بهت 

رفته بودند؟ نگاهش به   نیاز ب  شیهادستانش نگاه کرد. چرا شعله  به

بدیچرخ  کسین یف  یسو ف  رونی.  قدرتش   کسین یآمدن  توقف  موجب 

 را فراهم کند.  یاو درونش نبود که قدرت اشل گریشده بود. د

کرد و اخم پررنگش    زیداشتند، ر  یچشمانش را که نگاه غضبناک  یاشل

اش از خشم سرخ و چهره شدیمدام جلو و عقب م اشنهیشد. س انینما

  یبا اندک  کسین یبردارد که ف  زیخ  کسین یف  یشده بود. خواست به سو

 را منع کرد.  یاشل یاجازه نیرفتن اعقب 

 .شهیبس کن پسر! اون زنده نم -

درد  یاشل  نیخشمگ  اد یفر  یصدا خود    یب  یکه  درون  را  اندازه  و  حد 

درونش    یی از تنها  ییهابغض دار و دلتنگ که رگه  یگنجانده بود، آن صدا

 .لرزاندیدل شنونده را م  خورد،یبه چشم م

 . یقدرتت رو بهم بد یزنده نشد چون نخواست -

کرد  - فراموش  شفابخش  یمگه  رو   یقدرت  فقط  من   زبان یم  یمن 

اون    تونهی! قدرت من نمیاشل  کنهیکالرا کار نم   یکارسازه؟ قدرت من رو

 رو زنده کنه. 
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 ! ؟یچ -

حرف    نیا  دنی از شن   داد ینشان م  ،یو مبهوت اشل  جی متعجب و گ  یصدا

آرام    ی الحظه   یانش گرد شده بودند و خشمش برا جا خورده بود. چشم

  توانست ینم   یعنینداشت؟    یریکالرا تأث  ی رو  کس ین یبود. قدرت ف   افتهی

او را برگرداند؟ ترس بر وجودش حاکم شد   توانستیاو را زنده کند؟ نم 

زده و لرزانش    خیزده نگاهش را به کالرا چرخاند. دستان    ت به   یو اشل

  سشیخ  یموها   ی که دست نوازش رو   یبرد. درحال  شی موها  ی را به سو

 لبانش زد.  شیآرا یبرا یلبخند تلخ د،یکشیم

شکسته  ی هاتکه  بقلب  چه  درون  از  و    رحمانهیاش،  جراحت  موجب 

ب   اشیزیخونر دردش    نیبار سنگ  ریداشت ز  رحمانهیشده بودند! چه 

م نمدیکشیزجر  و    توانستی!  بود  رفته  واقعاً  کالرا  که  کند  باور 

  کس ین یبا قدرت ف  یباور کند که حت  توانست یبرگردد. نم   توانست ینم

 ! شدیهم زنده نم

شانه  آرام گرفت.    یها آرام  آغوش  در  را  سرش  و  کرد  بلند  را  کالرا 

 انداخت. نیینشست و سرش را با اندوه پا نی زم یرو  کسین یف

  گرفت ی رفته رفته شدت م  اشه یما گرا  خت،یریآرام آرام اشک م  یاشل

گاه که دوباره شروع به هق زدن کرد، ادوارد با عجله کنارش رفت.  و آن

  ز یانگغم  ی لیخ  شیجسد کالرا برا  دنینشست. د  نی زم  ی رو  ی نزد اشل

  ی ناراحت بود، زمان  قدرنیکه او ا  ی. زمانکردیبود و حالش را آشفته م

حال    توانستینم  گریبا اندوهش مقابله کند، د  توانست یاو نم  یتکه ح
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از چشمان سرخ    ش،یهااز اشک  توانستیرا حدس بزند! فقط م  یاشل

 ببرد.  یاز حد خرابش پ شیاش و از لرزش تنش و به حال بشده

  یشانه  ی که دستش را رو  یرا از جسد کالرا گرفت و درحال  نشیغمگ  نگاه

حس   گذاشت،یم  یاشل با  کرد.  نگاه  او  رو  ی دست  به  اش  شانه  ی که 

اشل گو  ی نگاه  می ن  ینشست،  انداخت.  ادوارد    ق یرف  کی  دنید   ا یبه 

  ق یبروز دادن غمش تشو  یتر کرده و او را براکنارش، حالش را آشفته 

 کرده بود، چرا که گفت:

 ادوارد، نتونستم مراقبش باشم. از دستش دادم.  -

 تکان داد.  نیبه طرف یفشرد و سر یرا اندک یاشل  یشانه ادوارد

 تو نبود.   ریتقص ،ینه اشل -

ا   ی اشل  اما . او  کردیو ذهنش درک نم  دیشن یها را نم حرف   نیگوشش 

گذاشته   یباق  شیبود که مرگ کالرا برا  یحس عذاب  نیفقط و فقط متوجه ا

م  فقط  او  چ  یصدا  خواست یبود.  نه  بشنود،  را  چه    یگرید  زیکالرا  را. 

  ی کالرا تا ابد محکوم به سکوت شده بود. زمان  که  یبود زمان  یمحال  یآرزو

م  لبانشکه   بسته  ابد  اشل  ماندندیتا  نم هیچ  گرید  یو    توانستیوقت 

 را بشنود.  شیصدا

  ی آرام  یکه ادوارد زد، هق هق زنان و با صدا   یبه حرف  تیاهمیب  یاشل

 گفت:



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1109 

بد... بدون تو چ...    ی دونیم  ؟ی چرا ولم کر... د  ؟یکالرا، چ... چرا رفت  -

وقت از ه...  هیچ...    ی! قول داده بود یکرد   یچ... چقدر تنهام! کالرا نامرد

 . می هم جد... جدا نش

صدا  هق با  کرد.  بلند  را  سرش  و  گرفت  شدت   هیگر  ی بلند  یهقش 

چرا    کرد یو با خود فکر م  دیکشی. درد مدندیلرزیم  شیهاو شانه  کردیم

  وقتچیانست کالرا را داشته باشد؟ چرا هنتو  وقت چی از همان ابتدا، ه

 بدون بُرد بود؟  ی باز کینتوانست کنارش باشد؟ چرا دوست داشتنش 

ه  یباز  نیا  در چرا  بود؟  بازنده  چرا  نزد    وقت چیعشق،  بود  نتوانسته 

 اش باشد؟معشوقه

حال   نی. ادوارد که اخت یانداخت و آرام آرام اشک ر  نییرا پا  سرش

و با انداختن دستش دور    اورد ی قلبش طاقت ن  گرید  د،یرا د  یخراب اشل

به خود نزد  ،یگردن اشل را در آغوش گرفت و    یکرد. اشل  ترک یاو را 

با    یشانه  یکه سرش را رو  یدرحال  یاشل ادوارد گذاشته بود، آرام و 

 گفت:  یاگرفته یصدا

 ادوارد، از دستش دادم.  -

 متأسفم.  -

بند آمدند.   شی هااشک  و احساس کرد ناگهان  دیکش  یقینفس عم  یاشل

که به ذهنش خطور کرد، دردش    یاحساس کرد از غمش کاسته شد. فکر

به خشم کرد و ناخودآگاه دستش مشت شد. قلبش با شدت    لیرا تبد
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ببرد.    نیدرد و خشم را ب  نیشده ا  یبه هر نحو  خواست یو او م  دیتپیم

  ور شد. از آغوشفشرد و آتش خشمش شعله  هم  یرا رو   شیهادندان

ناگهان بلند شد.    ن،یزم  ی آمد و پس از گذاشتن کالرا رو  رون یادوارد ب

دوخته بودند، با بلند    یکه هر دو چشم به حرکات اشل  کسین ی ادوارد و ف

و   هراسان  ادوارد  بلند شدند.  او  همراه  زده  بهت  و  متعجب  او  شدن 

 پاچه بلند شد.دست 

 ؟ یریکجا م یاشل -

  ی به ادوارد، خم شد و خنجر آغشته به خون کالرا را از رو  توجهیب  یاشل

خنجر فشرد و با نفرت و خشم    یبرداشت. دستش را دور دسته  نیزم

را   شیبود که کالرا  یهمان خنجر  نیخنجر چشم دوخت. ا  یبه نوک خون

اما م  دنیاز او گرفت! چشم د با همان خنجر    خواست یآن را نداشت، 

خنجر فشرده    یکه انگشتانش را دور دسته  ی کند. درحال  یکارش را عمل 

 کالرکسون رفت.  یانداخته بود، آرام آرام به سو نییو سرش را پا

کار  زیچ  چیه  متوجه به  فقط  ذهنش  در  و  را    ی نبود  انجامش  قصد  که 

با خود تکرار مدی شیاندیداشت، م  ر یکه مرگ کالرا، تقص  کردی. مدام 

  خواستیش را پس بدهد. متاوان کار  دیکالرکسون بود و کالرکسون با

 . رد یاتفاقات بود، بم نیا ی که مسبب تمام یکالرکسون

که   ی بود و خنجر  نیی. همچنان سرش پاستادیمقابل کالرکسون ا  یاشل

. کالرکسون با ترس  شدیکالرکسون م   یدر دست داشت، موجب نگران

بودند    خی  ی. دستانش به سردچرخاندیو خنجر م  یاشل  انینگاهش را م
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ببرد.    اد یاضطرابش را از    گذاشت یتند قلبش نم   یتپش ها   دن یو شن 

 مانده بود.  یبه اشل رهیخو هراسان،  دیترسیم

از قبل   شتریب ینتوانست؛ حت یکرد کالرا را زنده کند و وقت یسع یاشل

م  نیاندوهگ آن  شد.  آشفته  اندوه  زانیو  و  داشت،   یخشم  که 

بود    ستادهیمقابلش دست به خنجر ا  ی. حال اشلترساندیکالرکسون را م

را داشت، کالرکسون را نگران   یقصد انجام چه کار  دانست ینم  کهنیو ا

 به او مانده بود.  رهیخ ی حرکت ای یحرف تظار. در انکردیم

نگاه کردند   یچند قدم جلو آمدند و به اشل  یو ادوارد با نگران  کسین یف

 . اورندیتا سر از کارش درب 

قدر آرام بود که متوجه اما آن  د؛یرا شن   یآرام اشل  ی صدا  کالرکسون

 حرفش نشد. 

 به خاطر تو مرد.  -

نفهم   یرو   یاخم کالرکسون نشست.  که    ی چه حرف  ی اشل  دیابروان  زد، 

خنجر را باال    زد،یم   اد یکه فر  یسرش را بلند کرد و درحال  یناگهان اشل

 برد.

 اون به خاطر تو مرد -

روکه    نیهم را  خنجر  آورد، کالرکسون  قل  ی خواست  فرو  ب کالرکسون 

را در هوا گرفت.    یزده دست دراز کرد و مچ دست اشلو وحشت   دهیترس

اشل تا  داد  فشار  و  گرفته  محکم  را  حرکت  ی مچ دستش  انجام    ینتواند 
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چهره چقدر سع  یاشل  ی دهد.  و هر  رفت  فرو  در هم  اخم    کرد یم  یبا 

ب با خشم، دست د  دهیفایدستش را تکان دهد،  را مشت    گرشی بود. 

 ی فیخف  یکه موجب شد کالرکسون ناله  دیکرد و به صورت کالرکسون کوب

 را ول کند.  ی بکند و دست اشل

گذاشت و با خشم به او چشم دوخت.    یرد مشت اشل  یرا رو  دستش

  ی را با خشم  شیها! دندانزدیبه او م  یبود که اشل  ی مشت  نیدوم  نیا

و به   زدی. نفس نفس مدییهم سا  یکه وجودش را در بر گرفته بود، رو

  داد، ینم  طیسکوت را در مح  یبرقرار  یاجازه  شیکه صدا  ی خاطر آن باران

پا خ تا  از چانه  س یسر  با    دندیچکیاش مبود. قطرات آب  و کالرکسون 

برداشت. دو   زیخ  یاشل ی ور شد، ناگهان به سوکه درونش شعله  یخشم

که دستانش    یدرحال  ی. اشلدیبه شکمش کوب  ی در پ   ی کم و پ مشت مح

دو   فشرد،یدرد چشمانش را به هم م یشکمش گذاشته و از رو  یرا رو

هل    یاگرفت و او را به گوشه   را  شیقدم عقب رفت. کالرکسون بازو

 خورد. نیبا از دست دادن تعادلش به زم یداد که اشل

خوردند. آه و    نی شدند و آرنج دستانش محکم به زم  ی گ ل  شیهالباس

که خواست بلند شود، کالرکسون نزدش آمد و به   نی کرد و هم  یاناله

  یگذاشت و به او اجازه  یاشل  ینهیس  ی سمت او خم شد. دستش را رو

که    یتند و نامنظم   ی هابه خاطر نفس  اشنهیس  یبلند شدن نداد. اشل

م  جلومدام    د،یکشیم به خونش    شدیو عقب  نگاه غضبناک و تشنه  و 

م   ی چهره  یاجزا را  مدی کاویکالرکسون  دستانش  سع  دندیلرزی.    یو 

 . ابدیاز دست کالرکسون ب یخالص  ی برا یراه کردیم
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در    یاشل  ی نهیس  کالرکسون را  خونسردش  و  مغرور  نگاه  و  فشرد  را 

 چشمانش دوخت. 

نم  ت یوضع  نیا  ی تو  یحت  - از   یبرا  یچ  گهی د  ؟ی ش  میتسل  یخوا یهم 

شو    می! تسلیندار  یزیچ  گهی! دست ین  گهیها؟ کالرا د  ،یدست دادن دار 

 .یاشل

نمک  یهاحرف   نیا که  اشل  یرو  یکالرکسون  بودند،    دهیپاش  یزخم 

با خشم، دستش   یو اشل  دندیکردند. وجودش را به آتش کش  اشوانهید

خنجر فشرد و خنجر را باال برد. خواست صورت کالرکسون   یرا دور دسته

خنجر   زیو نوک ت  دیعقب کش   یکند که کالرکسون اندک  ی را با خنجر زخم

 هوا را شکافت. 

  نیرا از ب  شیبه گلو  دهیداشت بغض سمج چسب   یو سع  زدینفس م  نفس

به   ازیاز دست دادن ندارد و ن  یبرا  یزیچ  گرید  دانست یببرد. خودش م

مک  یتداع خودش  نبود.  به   ییکالرا  گرید  دانست یالرکسون  تا  ندارد 

م بماند.  زنده  چقدر   دانست یعشقش  کالرا  مرگ  و  است  تنها  چقدر 

 .دهدیآزارش م

  ی پس چرا کالرکسون دوباره برا  د،یکشیدرد نفس م  نیو با ا  دانست یم

 کرده بود؟ چرا؟  ی او تداع

اش  به هم قفل شده  یها دندان  انیآورد و از م  نییدستش را پا   یاشل

 :دیغر
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دخترت رو هم به  ی. حتیشینم می بهت بگم چرا تسل دیمنم که با نیا -

 تاج و تخت؟!  نیبه ا یدیو هنوز چسب  ی خاطر سلطنتت از دست داد

صدا  ی رو  یپوزخند تند  لحن  و  تمسخر  نشست.  کالرکسون    شیلبان 

 شد.  ی موجب اندوه اشل

 ؟ یدار یهش بچسبم. تو چدارم که ب یزیچ هیحداقل من  -

 ادوارد توجهشان را جلب کرد.  ادیفر  یلحظه صدا همان

 اون من رو داره.  -

و همان   دیادوارد، به عقب چرخ  یصدا  دنیزده از شن وحشت   کالرکسون

  ی صورتش روبه رو شد. ادوارد مشت محکم  یلحظه با مشت ادوارد رو

ل*ب کالرکسون شده بود. کالرکسون    یزیاش زده و موجب خونربه چانه 

  ی برداشت و با انزجار انگشتش را رو  یاشل  ینهیس  یدستش را از رو

خون از    ی. درحالدیکش  اشی ل*ب  را  نفرت و خشمش  از  مملو  نگاه  که 

نفس   نیخشمگ  چرخاند،یادوارد م  یانگشتش گرفته و به سو  یخون رو

بلند شد و مقابل    نیزم  یداد. از رو  رون یرا ب  اشنهی حبس شده در س

 زد:  اد یو فر دیبه صورتش کوب  ی. مشتستادیادوارد ا

 . نیادوارد والس  یبش نیصاحب مرک ی تونی! نمرسمیحساب تو رو م -

پا  ادوارد به  به خاطر مشت کالرکسون  بود،    ن ییسرش را که  خم شده 

گرفته   بر  در  را  کرد. آتش خشم سراسر وجودش  و رگبلند    یهابود 
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گو که  قلبش  بودند.  شده  متورم  س  ایدستش  ترک  را    اشنهیقصد 

 . دیتپیم  یدر پ  ی داشت، پ 

م  در وحشتناک  دانیآن  جلوه  یجنگ  رخ   یاکه  به  را  اندوه  و  غم  از 

مانده بر سر    یو کالرکسون به عنوان سه نفر باق   یادوارد، اشل  د،یکشیم

کالرا و بر سر    یشده  ختهی! بر سر خون ردندیجنگیم   ی روزیانتقام و پ 

 !دندیجنگیشکست دادن کالرکسون م

  ی جا  محافظان، همه   یداشت و اجساد سوخته  یوحشتناک  یقصر نما   اطیح

و آن را به    ختهی. خون با آب باران در هم آمخوردندیبه چشم م  اطیح

 رنگ قرمز درآورده بود! 

وارد و کالرکسون مقابل هم  مهلکه، اد  نیا  انیو گل بود و م  سیجا خ  همه

 قرار داشتند. 

نه فقط   گریداشت، اکنون د  یروزیدستانش را مشت کرد. قصد پ  ادوارد

که   یی به خاطر کالرا  ،یبه تاج و تخت، بلکه به خاطر اشل  دنیبه خاطر رس

 .کردینبود و نبودنش قلبش را تکه تکه م گرید

 تا به کالرکسون لگد بزند، گفت:  کردیرا بلند م  شیکه پا  یدرحال  ادوارد

 از تو اجازه نخواست. یکس -

اش در  افتاد. چهره  نیزم  ی محکم به کالرکسون زد و کالرکسون رو  یلگد

افتادن   نیزم  ی فرصت رو  نیاز ا  خواست یکه م  یهم فرو رفت و اشل
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بلند شد و خنجر به    نیزم  ی از رو  عیسر  ی لیکالرکسون استفاده کند، خ

 .دیسون دوکالرک یدست به سو

حبس شد. ناخودآگاه    اشنهینفس در س  ،یآمدن اشل  دنیبا د  کالرکسون

افتاده بود، دست برد    یجسد محافظ  ی که کنارش رو  یر یشمش  یبه سو

  دیچیپ   ریشمش  یرا برداشت. انگشتانش را محکم دور دسته  ریو شمش 

  کیکه به او نزد  نیهم  ی چشم دوخت. اشل  یبه حرکات اشل  ی چشم  ر یو ز

  ادزنان یبرخاست و فر  نیزم  یکالرکسون از رو  برد،شد و خنجر را باال  

فشرد    اشنهیرا محکم در س  ریفرو برد! شمش  اشنهیرا در س  ریشمش

و نگاه مملو از    نیخشمگ  د،ییسایهم م  ی را رو  شیهاکه دندان  یو درحال

 دوخت.   یاشل ینفرتش را در نگاه بهت زده

رفتن شمش   با س  ریفرو  ف   ،یاشل   ینهی در  و  و    کسین یادوارد  هراسان 

متعجب چند قدم به جلو آمدند. چشمانشان از فرط تعجب گرد شده و  

به دور از انتظار   شیحادثه برا  نیادوارد حبس شد. ا   ینهینفس در س

د اشل  ی زخم  دنیبود!  نگرانش    یشدن  و  متعجب  کالرکسون  به دست 

جا  ای. گوکردیم نم   خشکش  شیسر  بود و  کار  دانستیزده  کند.   یچه 

  ارش یکه قلبش را احاطه کرد بود، اخت  یو حس اضطراب  یافکار منف  ایگو

 ! گرفتندیرا از او م

  ی حکمران  یبود که به سکوت اجازه  ی زیتنها چ  کسین یف  فیخف  یهاغرش

  یو به نظر داشت جلو  دیکشیم  نیزم   یرا رو  شی. گرگ مدام پادادینم

سو به  از  را  کردنش    یخودش  پاره  تکه  و  بردن  هجوم  کالرکسون 
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شده   رهیخ  یو به اشل  دیغریم  زشیت  یهادندان  انی. آرام از م گرفت یم

 بود. 

اشل  دیبا جنگ  یبه  دل  دنیدر  به  که  اکنون  کند.  کمک  کالرکسون    ل یبا 

شفابخش   یاشل  یاستفاده قدرت  بال  فیضع  یاز  اگر  بود،  سر   ییشده 

را عقب داد    شی پا  کیحالش را بهبود ببخشد.    توانست ینم  آمدیم  یاشل

 شد.و کالرکسون  یاشل یبه سو دنیدو یو آماده

  رشیگذاشت و خواست شمش  رشیغالف شمش  یدستش را رو  ادوارد

فرو رفته    ر یزده به شمشبرود. وحشت   یو به کمک اشل  دهیکش  رونیرا ب

با    شده بود. چشمانش گرد شده بودند و قلبش  رهیخ   یاشل  ی نهیدر س

م ترسدیتپی شدت  نگاه  غمگ  دهی.  م  نشیو  کالرکسون    یاشل  انیرا  و 

با بر نجات دادن اشل  دانیم  ردوا  یبه نحو  دیچرخاند.    ، یشده و عالوه 

 شکست دهد.  زیکالرکسون را ن

در    ی ادیز  یهاسال  ی. او و اشلدیای ب   یسر اشل  یی بگذارد بال  توانست ینم

 ی هر طور شده به کمک اشل  دی! باستادند یکنار هم بودند و پشت هم ا

حال بدش،    دنی بود و د  زیعز  شیبرا  ی. اشلدادیو او را نجات م  رفت یم

مجروح   شانیقلب همه  ی. هر چند، در آن روز بارانکردیم  یقلبش را زخم

 نداشت! یاما مرهم بود؛

جا خوش کرده بود، گرفت و    اشنهی که وسط س  یریچشم از شمش  یاشل

 کالرکسون چرخاند. یاش را به سوچشمان گرد شده
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درحال  دستانش و  شدند  پا  یسست  را  دستانش  آرام  آرام    ن ییکه 

  اش نهی کرد. درد در س یفیخف یبه کالرکسون چند سرفه رهیخ آورد،یم

رفته رفته   شد،یکه وارد بدنش م  ی ا یدرد ناگهان  زانی بود و آن م  دهیچیپ 

 . کردیبدنش نفوذ م یهااختهیبه تمام 

م  درد بدنش  پ   دیلرزیداشت!  درد  س  دهیچیو    رقابلیغ  اشنهیدر 

باعث آزارش    شتری ب  ریدرد شمش   دانست ینم  یبود. هر چند اشل  فیتوص

به    دانستی. نمکردیتحمل م  ت یوضع  نیکه به خاطر ا  ی درد   ای  شد،یم

 ! اشیبه خاطر درد روح ای، آزرده خاطر شود اشیخاطر درد جسم

با صدا  یاز دور دسته   انگشتانش   یمحکم  یخنجر سُر خوردند و خنجر 

حبس شد و او آرام آرام سرش   یاشل  ینهیافتاد. نفس در س  نیزم  یرو

  ی و رو  کردیرا رنگ م  ریکه نوک شمش  یبه خون  یآورد. نگاه  نییرا پا

جسد کالرا و زخم    ادی صحنه او را   نیا  دنیانداخت. د  خت،یریلباسش م

  یدرد  نیکرد؟ چن  یزیخونر نیچن  ز یکالرا ن ی عن ی. انداخت یقلبش م یرو

 احساس کرد؟ 

 ناتوان شد؟!  گونهنیا زین او

 ی شدند که رو  ییهابغضش اشک  ی شکسته  یهاشکست و تکه   بغضش

و آخر چند    سوختندیاش مسُر خوردند. چشمانش سرخ شده  شیهاگونه

  د یبا  گریچند بار د  ست؟ یگریاش مبه عشق از دست رفته  دیبا  گریبار د

 آمد؟ یبه درد م ت یوضع   نیقلبش از ا

 خسته شده بود!  هایباز نیا یهمه از



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1119 

که آنان را به   یاگذشته  نیها و اشورش  نیتاج و تخت، از ا  یباز  نیا  از

  شیبودند که کالرا  زها یچ  نیا  یرسانده بود، خسته شده بود. همه  جانیا

 را از او گرفتند. 

به سو  دستانش را  نگاهش  از زخمش گرفت.  کرد و چشم   یرا مشت 

کالرکسون چرخاند.  م  ی کالرکسون  نفس  نفس  دور    زد یکه  دستانش  و 

خاصدندیلرزیم   ریشمش  ی دسته  خشم  جز  د  چ یه  ،ی.  در    یگریحس 

 شت.نگاهش وجود ندا 

که زد، به تعجبش افزود. احساس کرد تپش    یو حرف  یآرام اشل  یصدا

اش را  حبس شد. چشمان گرد شده  اشنهیو نفس در س  ستادیقلبش ا

  ی دوخت. صدا  خت،یریانداخته و اشک م  نییکه سرش را پا  یبه اشل

 بود!  ختهیباران و غرش ابرها در هم آم یآرامش با صدا 

 من رو بکش.  -

و   هیدر ذهنش دنبال تجز  ایشد و گو  رهیچند لحظه به او خ  کالرکسون

نفهم  یحرف اشل  لیتحل که    یبود، درحال  ده یبود. کالرکسون حرفش را 

درحال  یلیخ  یاشل بود!  گفته  سخن  م  یآشکارا  لبانش   دند، یلرزیکه 

 گفت: دهیبر دهیدستپاچه و بر

 ؟ یگف... ت  یچ... چ -

  شتر ی ب  اشیزی الرکسون را بدهد. خونرمطمئن نبود بتواند پاسخ ک  یاشل

  نیزم  ی رو  ر،یشده به شمش  دهیبود. خون  مال  افتهیشده و دردش شدت  
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کرد    یکه نگاهش را به آن دوخته بود، سع  یدرحال  یو اشل   کردی چکه م

بگشا سخن  به  دستانش  دیل*ب  روحش...    خی  یسرد  هی.  اما  بودند، 

  یلیخ  یفرو رفته بود. قلبش در پوچ  یسردتر  یلیخ  ی کیروحش در تار

  زدیم  خی  ماند،یجا مدر آن  شیاز پ   شیفرو رفته بود و هر چه ب  یدردناک

 . شدیو سردتر م

تبد  خواست ینم آخر  تکه    لیدر  دن   یخی به  سر    یکیتار  یایشود که در 

ببازد و در برابرش    اش یبه دست دلتنگ  گریبار د  خواست ی. نمکندیم

ماجرا تحمل   نیرا که از بدو ا  ین تحمل آن دردتوا  گریسر خم کند. د

 کالرا را نداشت..  ی خال یتوان تحمل جا گریکرده بود، نداشت! د

  ی با صدا   د،یکشیم  ریکه به خاطر زخم شمش  فشیخف  یهاآه و ناله  انیم

 تکرار کرد: یاگرفته و خسته

ا  - از  بکش!  رو  بکش    ی باز  نیمن  رو  من  شدم!  خسته  بُرد  بدون 

 . ست ی نفس بکشم که کالرا ن یی ایدن ی تو خوامیکالرکسون! نم 

سست شدند و احساس کرد    ریشمش  یکالرکسون از دور دسته  دستان

از هر گونه حسش را    یبه قلبش افتاد. چشمان متعجب و عار  یارعشه

 ایگو  ،یحرف اشل  نیهم نبود. ا  نیخشمگ  یحت  گریقفل کرد. د  یاشل  یرو

تبد را  خشمش  بود!    لیتمام  سپرده  باد  دست  به  و  کرده  خاکستر  به 

 ! کردیمتعجبش م نیبود و ا دهاز خشم ش یناگهان عار

نگاه کرد.    یبه اشل  یایدیآرام و قرار گرفت و فقط با حس ناام  قلبش

حس یک دفعه از کجا سر    نیا  دانست ی! خودش هم نمی بود؟ آر  دیناام
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انکارش    توانست یبود که نم  ی ایقدر حس قو شد؛ اما آن  دا یاش پ و کله

نم ا  توانستیکند.  د  ستد یبا  یدی ناام  نیمقابل  دلش    یحت  گریو 

تظاهر به   خواست ینم یحت گریبر آن غلبه کند! د غرورشبا  خواست ینم

 غرور کند. 

جر  ،یاشل   یهاحرف   نیا را  احساساتش  گفت    دارحه یبدجور  او  کردند. 

بود!   شده  د  یعن ی خسته  به    دنیجنگ  ینا   گریواقعاً  عهد  مگر  نداشت؟ 

حکومت او نبسته    یکشتن کالرکسون نبسته بود؟ مگر عهد به سرنگون

تمام داشت  چرا  برا  یبود؟  عطشش  آن  و  قرار  و  قول  شکست    یآن 

 کرد؟ یسپرد؟ چرا داشت آنان را فراموش میم یستی کالرکسون را به ن

 بود؟   دهیهمه سال طول کش  نیکه ا  ی ایباز  نیحد خسته بود از ا  نیا  در

 ی از اشک اشل  س یو به چشمان خ  دیکشیکه آرام آرام نفس م  یدرحال

همه سال   نی... ایباز نیجنگ، ا نی . ادیشیچشم دوخته بود، با خود اند

  گریچند سال د  ابد؟یادامه    خواست یم  گریبود و چند سال د  دهیطول کش

 ! گرفتند؟یقرار م یروزیشکست و پ  یدر آستانه دیبا

 .دییهم سا یرا با خشم رو شیهادندان

 نیبود! باالخره وقتش بود که ا  دهی جنگ رس  نیباألخره وقت اتمام ا  دیشا

 تمام شود.  یباز

 فشرد و آرام گفت:  ر یشمش یرا دور دسته  دستانش

 ! دمیخواستت رو انجام م -
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آه    ی . صدادیکش  رون یب  یاشل  ینهیحرکت از س  کیرا با    ر یشمش  سپس

ناله م   یاشل  یهاو  را  ادوارد  بالرزاندیقلب  م  دی.  کمکش  .  رفت یبه 

ب  رشیشمش از غالفش  به اشل  دی کش   رونیرا  چشم دوخت. طاقت    یو 

 حال خرابش را نداشت. دنید

ب  ریرفتن شمش   رونیب  ا یکه گو  یاشل را  کرده    شتر یاز زخمش، دردش 

ناتوان رو  حالیب   بود،   گریبه زانو درآمد. زانوان سستش د  نیزم  ی و 

  ی و آرام  فیخف  ی هادوشش را نداشتند. آه و ناله  یبار رو  نیتوان تحمل ا

م خارج  دهانش  درحال  شدیاز  رو  یو  را  دستانش  زخمش    ی که 

 با درد بست.  اچشمانش ر گذاشت،یم

را در مشتش    یاشل  یاز موها  یاقدم جلوتر آمد و دسته  کی  کالرکسون

 و سرش را بلند کرد.  دیرا کش شیگرفت. موها

دوخت. آرام    یاشل   نیاز حسش را در نگاه خسته و غمگ  یعار   چشمان

نشاند. آن پسر،    یل*ب اشل یرو یکه گفت، لبخند تلخ  یل*ب زد و حرف

 شود!  دهیو ترس نیتر از آن بود که بابت مرگش اندوهگخسته  گرید

 ! یاشل ریبم -

 را باال گرفت.  رشیرا گفت و شمش  نیا کالرکسون

د  ادوارد نفس در س  دنیبا  با وحشت    اشنهیآن،  قلبش  و  حبس شد 

  اشنهیقصد سوراخ کردن س  ایکه گو  دیتپیکرد. چنان م   دنیشروع به تپ
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نبا  ر یشمش  یرا داشت! دستش را دور دسته به کالرکسون    د یفشرد. 

 بدهد. یااجازه نیچن 

غرش مخوف و    کسین یبرساند. ف  یخود را به اشل  عاًیتند کرد تا سر  پا

 دادند؛ یرا نجات م یاشل دی. بادیکالرکسون پر یکرد و به سو  یبلند

بتوانند  کهنینشدند! قبل از ا دنیکدام موفق به سر موقع رس  چیه اما

مرگ نجات دهند،   یرا از دست فرشته  ی بزنند و اشل  یدست به اقدام

 !دیگردن پسرک را بر ریکالرکسون با شمش 

ن  کس؛ین ی و ف  ادوارد راه خشکشان زد و متوقف شدند.   مهیهر دو در 

که چه   یمقابلشان چشم دوختند. به راست  یو با بهت به صحنه  ستادندیا

ادوارد حبس شد و    ینهیبود! نفس در س  یو دردناک   زیغم انگ  یصحنه

  رشیتوان نگه داشتن شمش  گریدستانش سست شدند. انگشتانش د 

شمش  نداشتند!  ال   یآرام  هب  ریرا  صدا  یاز  و  خورد  سُر    ی انگشتانش 

 . دیچیدر گوشش پ افتادنش 

  ی اشل  یلرزان داشتند، رو  یبهت زده و مردمک چشمانش که حالت  چشمان

 باور کند. د،یدیچه را که مآن توانست ی. نمقفل شده بودند

و آرام آرام چند قدم عقب رفت. آهسته    دیرا بر  یگردن اشل  کالرکسون

م شانه   دیکشینفس  پا  یهاو  را  ناام  نییلرزانش  بود.  و    دیانداخته 

اشل به  حت  یمتعجب  و  بود  دوخته  ن  یچشم    نیا  توانستینم   زیخود 

چرا از کشتن   دانست ینم  زیخود ن  ی. حتگرفت یاز کجا نشأت م  یدیناام

 .شدخوشحال ن یاشل
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  یاز اشل  اشنهیرا صرف پروراندن نفرت و ک   شیهاسال  نیا  یتمام  مگر

بکشد؟ مگر روز مرگش را آرزو    ی نکرده بود، تا بتواند او را با آسودگ

عهد به کشتن او بسته بود، پس چرا اکنون    یمانند اشل  زینکرده بود؟ او ن

ا کش  نیاز  دست  اشل  د؟یعهدش  کشتن  خاطر  به  حس    چیه  یچرا 

 نداشت؟ ی روزیو پ  یخوشحال

 کرد، یرا حس م  یبود! نه خشم  شانیو سردرگم بود! آشفته و پر  متعجب 

 ! نیبود، هم دی ناام یب یرا! به طرز عج ی ایروزیو نه حس پ  ی نه خوشحال

  ی و رو  پاشدیم  رونیخون با شدت از زخم گردنش بکه    یدرحال  یاشل

باز    مهیافتاد. چشمانش ن  نیزم  یسرفه کنان رو  خت،یریم  شیهالباس

  یاخته یدر هم آم  ی هاتار بود. تنها اشکال نامفهوم و رنگ  دشیبودند و د

.  زدیزجه م  نیزم   ی و رو  دیلرزی. سراسر بدنش مندیبب   توانست یرا م

زم سو  نیبه  نگاهش  کنان،  سرفه  و  زد  کش  یچنگ  شد.   دهیآسمان 

حس کند.    توانست یاما نم  کردند،یصورتش چکه م  یقطرات باران رو

احساس    یگرید  زیکه پادشاه وجودش شده بود، چ  یجز درد  توانست ینم

 .کردیو آرام سرفه م جان یسست شده بودند و ب شیهاچهیکند. ماه

 . زدیچنگ م نیزمو به  دیکشیم ن یزم یرا رو شیپا

کس    چیبزند. ه  ادیتوان نداشت که دردش را فر  یقدرداشت و آن  درد

که شنوا ا  ی نبود  از  بود  چقدر خسته شده  و  باشد  خفگان!   نیدردش 

م هم  به  فر  خوردیحالش  از    ییادهایاز  بود.  کرده  خفه  درونش  که 
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ب م   زاریسکوتش  و دلش  آخر  نیا  خواست یبود  بزند.    اد یفر  ،یدست 

 مرد؟یدر سکوت م دیبا اتوانش را نداشت! چر فیح

 از چشمش سُر خورد.  یاشک قطره

را شکست و نگاه غم زده    طیادوارد، سکوت مح  نیاندوهگ  ادیفر  یصدا

 .دیادوارد چرخ یو سردرگم کالرکسون، به سو

 ! یاشل -

و    دندیلرزی. دستانش مآوردیدل شنونده را به درد م  شیصدا  بغض

بش را احاطه کرده بود، حد و اندازه نداشت. غمش رفته رفته که قل  یغم

درد سر و کله بزند.    نیچگونه با ا  دانستیو ادوارد نم  شدیتر مگسترده

 نیا  ریقلبش داشت ز  کردیچگونه تحملش کند. احساس م  دانست ینم

 تحمل نداشت. ینا گری! درفت یو از دست م شدیم دآوار خور

 یمرگ و زندگ  ان یافتاده، م  نیزم  ی که رو  یا  یاشل  یتند کرد و به سو  پا

  خورد، یم  یکه سکندر  یداغان درحال  ی. با حالتدیدو  زد،یدست و پنجه م

پاچه زانو زد. چنان دست   نیزم  یرساند و کنارش رو  یخود را باال سر اشل

  رسُ  شیباز پا  ای زانو زد    نیزم  یرو  دانست یو هراسان شده بود که نم

 زانو افتاد.  یرو  یخورد و کنار اشل

گرد شدند. لبانش    شد،یم  یکه از گردنش جار  یخون  دنیبا د  چشمانش

گردن   ری. دستش را زخوردندیبا لرز به هم م  شیهاو دندان  دندیلرزیم

 زانوانش گذاشت. یانداخت و سرش را بلند کرده، رو یاشل
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 مانده بود.  یباز و بدن لرزان اشل مهی به چشمان ن رهیخ

داشت   ی. احساس خفگآوردیقلبش، بدجور دردش را درم  یرو  ین یسنگ

  نیداشت آخر  ی نفس کم آورده بود. مسخره بود! اشل کرد یو احساس م

 کرد؟ یم یو ادوارد احساس خفگ دیکشیرا م شیهانفس

 را از دست دهد.   یاشل توانست ینم

 نه! گری پس از کالرا! د نه

موها  ست د به  ن  دیکش  شینوازش  چشمان  به  خ  مهیو  شد.   رهیبازش 

بردنش،   نیدر از ب  یو ناتوان  دادیآزارش م  ش،یبغض نشسته درون گلو

 . کردیم نیاو را خشمگ

دو  کسین یف اشل  دینزدشان  سر  دور  درحال  یچرخ  یو  نگاه   یزد.  که 

 نییقفل شده بود، سرش را با تأسف پا  یاشل  یرو  نشیو غمگ  نیخشمگ

با د به قلبش    یدیاحساس کرد نور ام   کس، ین ی ف  دنیانداخت. ادوارد 

قلبش،    یها  یدیناام   انیدوخت و م  کسین یشد. نگاهش را به ف  دهیتاب

ام  یسع فبغض  ی باشد! صدا  دوار یکرد  در گوش   ن یطن   کسین یدارش 

 انداخت.

 ؟ ی مانع مرگش بش ی تونیم -

  ی مقابلش دوخته بود. صدا  اه یو س  یرا به گرگ آب   نشی کنجکاو و غمگ  نگاه

نگرانآشفته  به  آغشته  دلش   یاش،  چقدر  لحظه،  آن  در  بود.  ترس  و 
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سو   خواست یم از  مثبت  دلش   افت یدر  کسین ی ف  یپاسخ  چقدر  کند! 

 کنارشان بماند!  یاشل خواست یم

شفابخش  - قدرت  از  نم   میاون  کرده.  ا  تونمیاستفاده  زش  دوباره 

 . ادی از دستم برنم ی شدم. کار فیضع ی لیاستفاده کنم، خ

اشل  همان بازو   یلحظه،  به  ادوارد سر  یبا دستش  زد.   عیادوارد چنگ 

در    دیاو چرخاند و نگاه نگرانش را به او دوخت. ام  یسرش را به سو

بود.    ینجات اشل  یبرا  یو او هنوز دنبال راه  زدندیچشمانش سو سو م

را نوازش کرد و در    یاشل  یباز موها  د،یرا د  حرکت آرام لبانش  ی وقت

زنده ماندن تالش    ی برا  یبه او چشم دوخت. گمان کرد اشل  یانتظار حرف

.  خت یر  االتشیافکار و خ  ی رو  یزد، سطل آب  یکه اشل  ی اما حرف  کرد،یم

  دانستیدر دلش کاشت که نم  یاو را متعجب و بهت زده کرد و اندوه

 .دیایاش بربچگونه از عهده

بازو  یدرحال  یاشل از    یکه محکم  ادوارد را گرفته بود و همچنان خون 

کرد   یسع  جانش،یب  یهاسرفه   انیم  خت،یری م  نیدستان زم  یگردنش رو

صدا بزند.  سخت  شی حرف  م  یبه  خارج  دهانش  نفس  شدیاز  که   یو 

 بود.  یگرید زیتر از هر چتر و سوزناکدردناک شیبرا د،یکشیم

 ! رم ی... بمیب... بذ.... ار بم  -

هم قرار    ی و چشمانش آرام آرام رو  دینفسش را کش  نیلحظه، آخر  همان

  ان یپا  شیهاها و تقال کردنبسته شدند و سرفه زدن  شیهاگرفتند. پلک

  اشنهی! چشمانش بسته شدند و سرش به سمت چپ خم شد. سافتندی
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د نم  گریکه  عقب  م  شد،یجلو  شده!    شی هانفس  داد ینشان  متوقف 

 .شدندیکرد و چشمانش باز نم یحرکت نم گریبدنش د

ادوارد حلقه کرده بود، آرام آرام سُر خوردند   یکه دور بازو  انگشتانش

 افتاد.  نی زم یو دستش رو

 نکرد!  یحرکت گرید

باران  آن زندگان را وداع    ی ا یجانش را باخت و دن  ی پسرک، در آن روز 

که آن روز، روز مرگشان شده بود، پسرک    گرید  یهایلیگفت! مانند خ

  رد یمیاش م. گفته بود بدون معشوقهوستیاش پ مرد و به معشوقه  زین

از    شتر یاش، بحرفش ماند! به عهدش وفا کرد و بدون معشوقه  یو رو 

 ! اوردی ن امچند لحظه دو

دستان    ی و جسدشان رو   دندیآخرشان را کش  ی هادو، آن روز نفس  آن

وصال نداد،    یرا که به آنان اجازه  ییای ماند. آن روز رفتند و دن  نیزم

 ترک کردند.

به    یو تکان  دیکش  یاشل  یگونه  یرو  یپاچه دستهراسان و دست   ادوارد،

را    یزخم خورده بود! او امروز اشل  نشیبلند و غمگ  یاش داد. صدا شانه 

درد داد.  دست  از  را  کالرا  داد،  دست  رو  یاز  سنگ  یکه    ینیقلبش 

 بود.  انینما  نشیو غمگ دهیترس ی در صدا کرد،یم

 ؟ یاشل ؟یاشل _
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. او هنوز  کردیرا باور نم  ی. مرگ اشلدیاش کش  یزخم  ی نهیبه س  یدست

چه   یحال با رفتن اشل  دانست یداغ دلش بابت مردن کالرا تازه بود، نم

  یبرا  یینا  گرید  رها،یمرگ و م  نیبود و ا   یروز نحس  ی لیکند! امروز... خ

 نگذاشته بودند.   ی باق شیتحمل برا

 زد. شیبه بدنش داد و صدا یتکان باز

 ! ؟یاشل -

 مرده.  -

 نیاو بچرخاند. چشمان غمگ  یموجب شد سرش را به سو  کس ین یف   یصدا

 یاز اشک که جلو  یادوخت. پرده  کسین یرا در نگاه متأسف ف  سشیو خ

قلبش    .دادندیآزارش م  ختند،یریشده بودند؛ اما نم  دهیچشمانش کش

 نیبه ا  د،یکشیم   یستیکه تار و پود وجودش را به ن  یو آتش   سوخت یم

 نداشت. شدنقصد خاموش  یزود

ک  دانست ینم م  ی هاشعله   ریز  دیبا  یتا  آتش  اندوه  سوخت یآن  این   !

  ی جا  ی از آن شده بود که بتواند از عهده  ترفیبود و قلبش ضع  یادیز

 . دیبرآ یاشل یخال

 جانش،یو بدن ب  چشمان بسته  دنیچرخاند. د  یاشل  ی را به سو  نگاهش

 . دادیم دی و بغضش را تشد لرزاند یقلبش را م

ف  توجهش باال  نیزم  یکه رو  کسینیبه  سر    ی نشست، جلب شد. گرگ 

 یاشل  کیکوچک، نزد  یانشست و سرش را خم کرد. چون گربه  یاشل
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رو را  سرش  و  صدا  یشانه  یشد  گذاشت.  وناله  ی او    ی هاغرش  ها 

که    یادوارد به گرگ  نی. نگاه غمگدادندینشان از اندوهش م  فشیخف

 مانده بود.  رهیخ  د،یمالیصاحبش م ی سرش را به شانه 

. حقشان نبود  رندیکدام حقشان نبود که بم  چیحقش نبود! ه  نیآخر ا  یول

 داشته باشند.  یزیغم انگ ان یپا نیچن 

شان را  همه  یباز  نیا  د،یبهتر است بگو  ا یجنگ، همه را نابود کرد؛    نیا

کرد. همه ا  شانینابود  ب  یباز  دانیم  نیدر  به  و  پرتاب    رونیسوختند 

شدند    اطیح  نیوارد ا   ی میکس نمانده بود؛ با ارتش عظ  چیه  گریشدند. د

 . کسین یو حال فقط خودش بود و کالرکسون و ف

ف  یتمام و  اسب  وزرا،  فقط    هالیسربازها،  و  شدند  حذف  صفحه  از 

 مانده بودند!  ی پادشاهان باق

زانوانش   یکالرکسون چرخاند. کالرکسون رو ینگاهش را به سو ادوارد

پا را  به    نیینشسته و سرش  و  کرده  را مشت  بود. دستانش  انداخته 

خ  یرو   ی خون  ریشمش موها   ره یزانوانش،  بود.  به    سشیخ  یشده 

م   دهی چسب   اشیشان یپ  چکه  آنان  از  آب  قطره  قطره  دکردیو  با    دن ی. 

 و خشم شد.  فرتکالرکسون، نگاهش مملو از ن

  دنیکه همه مرده بودند، د  یکس سر پا نبود، زمان  چی ه  گریکه د  یزمان

م جوش  به  را  خونش  حآوردیکالرکسون  چون  قلبش    یوحش  یوانی. 

  ، افت ی. ناخودآگاه دستانش را مشت کرد. آتش درونش شدت  دیتپیم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1131 

آتش سوزناک دردش نبود، آتش    گریآتش د  نیکه ا  کرد یاما احساس م

 . گرفت یبود که داشت وجودش را در بر م یخشم

چ  ابروانش و  به دست هم دادند  پد  ینیدست  آنان  گشت.    داریوسط 

  دیشیاندیم  یکرد. هم اکنون فقط داشت به کالرکسون  زیچشمانش را ر

 ی حال کس  نیل زنده بود! با ا حا  نیکه حق زنده ماندن نداشت، اما با ا

 بود که جان سالم به در برد! 

آن، غم و اندوهش بابت    کی. در  دیی هم سا  یرا با خشم رو  شیهادندان

 . داد یشده بود که به او جان مبارزه م یبه خشم لیتبد ،یمرگ اشل

اش را حس  و سرخ شدن چهره  شیهاخون در رگ  انیشدت جر  شیافزا

آن    نی. نه! اابدی   ان یپا  گونهنیا  شانیبگذارد قصه  توانست ی. نم کردیم

م  ی انیپا را  انتظارش  همه  که  نمدندیکشینبود  بگذارد    توانست ی. 

اهدافشان همراه باران شسته و برده    یشکست بخورند و تمام  نیچن نیا

خون    توانست یبود؛ اما نم   و کالرا را از دست داده  یاشل   کهنیشود. با ا

 بکند. مالیآنان را پا

پ   آن هدف  با  ا  یروزی دو  با  نیوارد  ادوارد  و  شدند   ن یآخر  دیماجرا 

شا و  م  شان یخواسته   د یهدفشان  انجام  به  نم د یرسانیرا    توانست ی. 

 شود.  دهیفایب یبگذارد مرگ کالرا و اشل

 گونه تمام نخواهد شد. این یباز نیا
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ا  هیتک  با اراده  نیبر  ب  یفکر،  به ادامه   داریخفته درونش  او را  شد و 

 کرد که جنگ هنوز تمام نشده بود!  یادآوریدادن وادار کرد. به او 

که توجهش جلب    کس ین ی گذاشت و بلند شد. ف  نیزم  ی را رو  یاشل  سر

د شد. همچنان باال  ادوارد شده بود، کنجکاو و نگران همراه ادوارد بلن 

 بود و قصد نداشت او را ترک کند.   ستاده یا یسر اشل

شده بود، دستانش را مشت کرد.    رهیکه به کالرکسون خ یدرحال ادوارد

! آب  دادیادامه م  دیبا  ی اما به خاطر اشل  شد؛ یبغض، مانع حرف زدنش م

  ی بلند  ی بردن بغضش قورت داد و با صدا   ن یاز ب  یدهانش را به منزله

 گفت:

 کالرکسون میلر!  -

دست به دست    شیکه در صدا  یرسا و مقتدرش، اراده و خشم   یصدا

اندوهش داده بودند، توجه کالرکسون را جلب کردند. کالرکسون سرش  

دوخت.   ادوارد  نگاه  در  را  عاجزش  و  درمانده  نگاه  و  کرد  بلند  را 

 نشان دهد.  ی ه واکنشچ ای د،یچه بگو دانست ینم

بلند    دانست ینم اقدامچرا قصد  به  را نداشت.    یشدن و دست  زدن 

دست    زیاز همه چ  ا ینداشت. گو  یروزیو پ   دنیچرا قصد جنگ  دانست ینم

 از غرورش!  یسطلنت و حت ،یروزیبود! از پ  دهیکش
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  نیو ا  یباز  نیآخر سر زد، سبب شد متوجه شود ا  یکه اشل  ییهاحرف 

چقدر مسخره بود! موجب شد بفهمد   د،یال طول کشس  ست یکه ب  یجنگ

 .کردیمقاومت م دیبود و نبا دهیرس یوقت اتمام باز گریکه د

ادوارد را    دش،ی به قلبش چنگ زده بودند و نگاه ناام  یدیو ناام  تأسف

م ناامکردیمتعجب  چرا  هم  دی.  مغرور  نگاه  آن  چرا  را    اشیشگیبود؟! 

 نداشت؟

حال که    داد؟یحال که کار از کار گذشته بود، از خود تأسف نشان م  چرا

شده بود؟ تأسف او اکنون به    رید  یلیخ  گریو کالرا مرده بودند و د  یاشل

  ده یچه فا  ده؟ی! نوش دارو بعد مرگ سهراب چه فاخوردینم  ی درد  چیه

که پس از    دهیو کالرا متأسف شود؟ چه فا   یکه بعد از دست دادن اشل

 ه سال متأسف شود؟هم نیا

م  نیا تازه  را  دلش  داغش  رعشه  کردیموضوع،  وجودش    یا و  به 

مانداخت یم احساس  ت  کرد ی.  بود    دیکشیم   ریقلبش  سخت  چقدر  و 

دلش    یکه رو  ییحسرت و آرزوها  ن یدرد! سخت بود تحمل ا  نیتحمل ا

از   دیعذاب بودند و چگونه با  نیبزرگتر  ، یمانیمانده بودند. حسرت و پش 

  ی هااخته یحسرتش، داشت تک تک    برد؟یعذاب جان سالم به در م  نیا

تر  درون قلبش، ناراحت کننده  یکاش ها   ی . آه و اسوزاندیبدنش را م

 بودند.  یگرید زیاز هر چ

 تأسف کالرکسون ببندد.  نیکرد چشم بر ا یو سع  دیکش ق یعم ینفس
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را در چشمان کالرکسون دوخت و    زَشیآمنگاه متأسف و مالمت    ادوارد

 آرام ل*ب زد:

 باشه؟ دهیماجرا رس نیدادن به ا ان یوقت پا گهید  یکن یفکر نم -

پا  یحرف  کالرکسون را    یلیانداخت. وقتش از خ  نیینزد و آرام سرش 

 بود!  دهیرس شیوقت پ 

موقع    بارنیشد. اادوارد، دوباره موجب باال رفتن سر کالرکسون    یصدا

  ار یمملو از خشم و اندوه و بس  نه،یمملو از نفرت و ک  شی ن، صداحرف زد

که بر زبان آورد،    ی اداشت و کلمه  نانیو اطم  تیو سرد بود. قاطع  یجد

 کالرکسون را سردرگم کرد.

 ! کسین یف -

کرد.   فیخف  یبود، غرش  دهیمنظور حرف ادوارد را فهم  ایکه گو  کسین یف

وحشت  نگاه  سوزدهکالرکسون  به  را  از    یاش  قلبش  چرخاند.  گرگ 

به قفسه و ترس  لحظه   دیکوبیم  اشنهیس  یاضطراب  آن  در  حالش  و 

 و آشفته بود.  شان یواقعاً پر

زوزه  کسین یف و  گرفت  باال  را  تن   د یکش  یبلند  یسرش  به  مو  که 

س ادوارد  و  صدا   خیکالرکسون  صدا  یشد.  با  باران  و    یزهزو  یرعد 

اش، موجب شد  بودند و درد و خشم درون زوزه  ختهیدر هم آم   کسین یف

 ادوارد با درد چشمانش را باز و بسته کند.
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وحشتناک  آن برق  و  رعد  آسمان  که  کوب  ی لحظه  هم  به  ابرها  و    ده یزد 

را عقب داده و چشمان ترسناکش را در نگاه    شیپا  کی  کسین یشدند، ف

و با    دیاو دو  یکالرکسون دوخت. ناگهان به سو   یدهیو ترس  نیاندوهگ

رو  یپرش کالرکسون  کرد،  ف  نیزم  یکه    اش نهیس  یرو  کسین ی افتاد. 

را در گوشت گردن    زشیت  یهاآن بود که دندان  کی و تنها در    ستادیا

 کالرکسون فرو برد!

ب  یاشل  کالرکسون زخمرا  ف  ی ا  و  بود  کشته  گردنش    کس ین ی کردن 

ن  خواست یم انتقام    خواست یدرد را تجربه کند. م  ن یهم  ز یکالرکسون 

 . ردیرا از او بگ یاشل

دندان  با با  را  گوشتش  کار  دیدر  شیهاخشم،  تنها  کالرکسون   یو  که 

فر بکند،  رو  یادیتوانست  پاره    یاز  تکه  برابر  در  بود!  وحشت  و  درد 

بکشد و با دستانش    ادیتنها توانست فر  کس،ین یف  یله یشدنش به وس

  یو جا  خت یریم   شیهالباس  یچنگ بزند. خون با شدت رو  نیزم  یرو

بدجور درد    رفتند،یدر گوشت و پوستش فرو م  هک  کسین ی ف  یهادندان

 داشتند! 

عم   ادوارد فر   دیکش  یقینفس  به  سپرد.    یادهایو  گوش  کالرکسون 

کالرکسون    ادیفر  ی باألخره صدا  یوقت  و   ستاد یمرگش ا  ی جا به تماشاهمان

تمام شده است! کالرکسون مرد و باألخره    یباز  گرید  د یفهم  افت،یخاتمه  

 ! افتی ان یجنگ پا
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  ی از بدن تکه پاره شده  کرد،یم  یفیخف  یهاکه غرش  یدرحال  کسین یف

ادوارد چرخاند. ادوارد    یکالرکسون فاصله گرفت و نگاهش را به سو

 داد. رون یب یرا با آسودگ اشنهینفس حبس شده در س

  ن یبود، تمام شد و به هم  دهیها انتظارش را کشکه سال  یجنگ  باالخره

 . کرد یم ی. احساس آسودگکردیم یسبب احساس سبک 

 را مشت کرد. دستانش

 ! را بچشند یروزینزدش نبودند تا طعم پ  یافسوس که کالرا و اشل فقط

گرفت و سرش را روبه آسمان بلند کرد.    ی لبش جا   یگوشه  یتلخ  لبخند

م حت   کردیاحساس  شده!  کاسته  باران  بارش  شدت    توانستیم  یاز 

 ! ندیبب د،یای ب رونیابرها ب یاز ال کردیم یرا که سع یدیخورش

 تمام شده بود؟  زیآسمان ن یهیگر یعنی پس

 را بست.  چشمانش

  ی ب یو در آن لحظه، احساس عج  کردیصورتش چکه م  ینم باران رو   نم

 و غم بود.  یکه متشکل از خوشحال ی داشت؛ احساس

 . ست یرا باز کرد و دوباره به آسمان نگر چشمانش

 خت یو کالرا اشک ر  یروز آسمان به خاطر آن جنگ، به خاطر مرگ اشل  آن

با کال  یساله   ستیو بغض کرد. آن روز که جنگ ب رکسون تمام  ادوارد 

بغض    ی جنگ شدند، افسانه  ن یا  یو کالرا قربان   یشد، آن روز که اشل

 شد! لیآسمان تشک
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سال  یاافسانه تا  هکه  و  ماند  همه  خاطر  در  بعد  اتفاقات    چ یها  کس 

اتفاقاتش، با عنوان    ی و تمام  م یگذشته را فراموش نکرد. آن جنگ عظ

 آمدند.   رونیغفلت بحک شدند و باألخره مردم از    خیبغض آسمان در تار 

از حقا  میتصم  یاشل  ،یزمان گذشته آگاه سازد و    قیگرفته بود همه را 

سال شد!  هم  دموفق  بعد،  افسانه  چیه  گریها  که  نبود  بغض    یکس 

 آسمان را نداند. 

 *** 

 (چهل و پنج سال بعد)

به   با بالکن خارج شدند و دوان دوان  از  بسته شدن در، دختر و پسر 

دو  یسو رو   .دندیپدرشان  برق    ی خنده  نگاهشان  و  نشست  لبانشان 

شوقزدیم و  شور  پا  ی.  و  باال  از  بود،  زده  جوانه  درونشان    ن ییکه 

 بود.  انینما دنشانیپر

ترش چهار سال  . دخترک از برادر کوچکستادندیدو مقابل پدرشان ا  هر

بلندتر بود.  بزرگ  از برادرش  لذا قدش هم  تر بود و ده سال داشت؛ 

ب  یبرا  بایز  یارنگ کوتاهش در ساخت چهره  یا قهوه  یموها   ر یتأثیاو، 

موها  قهوه  ینبودند!  مادرش  مانند  رنگ   یا دخترک  پسرک  اما  بودند؛ 

 بود.  را از پدرش به ارث برده شیهامو یخاکستر

و دستانش را گرفته بودند، دخترک   ستاده یکه مقابل پدرشان ا  یدرحال

چهره  یچشمان عسل معطوف  را  کرد. صدا  یرنگش  و    یپدرش  خندان 
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خنده  یزده  جانیه د  یرو  یادختر،  نشاند.  پدرش  همه    نیا  دنیلبان 

 .کردیها، او را سرحال مبچه  یشور و شوق و خوشحال

 بابا، بابا! وقتشه!  -

ال  مرد از  را  ب  یدستش  دخترش  موها  دیکش  رونیانگشتان  و    یو  باز 

 لبش گفت:   یرو یرا نوازش کرد. با لبخند شیهاشانه یرو ریسراز

کنم و االن هم   ف ی. قول داده بودم امشب براتون قصه تعرزمیآره عز _

 اومدم قولم رو انجام بدم. 

 و گفت:  دیسر پسرش کش یرو زیرا ن  گرشید دست 

با  - دوتا  شما  اول  آماده  یتو  نیبر  دیاما  و  خوابتون    دن یخواب  یتخت 

 .دیبش

کش  دخترک را  پدرش  سع  د یدست  ببرد.    یو  خود  دنبال  را  او  کرد 

خ برادرش  به  نسبت  بود.    یلیدخترک،  صداتر  و  سر  پر  و  شورتر  پر 

  زد،یبود که با هر حرف خواهرش فقط لبخند م  یبردارش، پسرک آرام

 .نیهم

 انداخت. نیاتاق طن  طیدختر در مح  بلند یصدا

 پس.  میبر ای بابا، ب -

 تر! آروم ،یجوز -
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صدا  پسرک چرخاند.  او  به  رو  را  سرش  و  گرفت  را  پدرش    یدست 

 ابروانش شد.  ی رو   یو موجب نشستن اخم   دیچیپ  یآرامش در گوش جوز

 . کنهیسر و صدا م   یلیخ ی بابا، جوز -

سر  یجوز را  پدرش  درحال  عیدست  و  کرد  رو  یول  را  دستانش    یکه 

کرد و با آن    یاخم کوچک  د،یچرخیبرادرش م   یگرفته و به سو  شیپهلوها

 اش گفت:متعرض بچگانه یصدا

 برندن!  -

رو  یحرف  برندن و  سو  ینزد  به  و  گرفته  خواهرش  چشم    یگرید  یاز 

سع ب  یدوخت.  را  خود  ا  ال یخیکرد  و  دهد  حرص   شتر یب  نینشان 

 رد. خواهرش را درآو

م  یدرحال  ادوارد، رو   د،یخندیکه  را  فرزندانش    یشانه  یدستانش 

 بحث را عوض کند. زیمحبت آم  ی کرد با لحن  یگذاشت و سع

 . می بر دیایها، ببچه  -

و برندن، به    یکرد. جوز  ت یتخت هدا  یرا گفت و آن دو را به سو  نیا

رو ادوارد،  پدرشان  نفره  یکمک  دو  کنار    دیسف  یتخت    گر یدکیرنگ، 

را از تخت    شی تخت نشست و پاها  ی. ادوارد کنارشان لبهدندیدراز کش

  ی قیکه نفس عم  ی و درحال  د یدختر و پسرش کش  یکرد. پتو را رو  زانیآو

ت  دیکشیم درم   اجشو  سرش  از  رو  آوردیرا  تخت    یعسل  یتا  کنار 

 :دیبگذارد، پرس
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 کنم؟  فیها، امشب کدوم قصه رو براتون تعرخب بچه -

موها  خسته و  بود  کوفته  ر  یو  هم    شان یپر  یبرا  ی مدرک  اشخته یبه 

.  کرد یبدنش احساس م  یهااختهیرا در تک تک    یبودند. خستگ  اشیحال

مردم و پاسخ دادنشان بود. نگاه خواب    یهاتا االن مشغول خواندن نامه 

  حال، او به برندن   نیفرزندانش چرخاند. با ا  ی اش را به سوآلود و خسته

جوز با  ی و  و  بود  داده  م  د یقول  هم  قولش  نباماندیسر  و    دی.  دختر 

 پسرش را از وقت گذراندن با پدرشان محروم کند. 

ز  یصدا تا گردن  که  برندن  و    ریآرام  پتو فرو رفته و چشمان درشت 

به ادوارد دوخته بود، توجهشان را    ی ارا چون چشمان قورباغه  اهشیس

 جلب کرد.

 بغض آسمان!  ی افسانه -

 زده به تخت زد و گفت:  جانیدستانش را ه یجوز

 آره، اون افسانه رو بگو بابا.  -

افسانه،    نیا  دنیلبان ادوارد نشست. هر بار شن   ی رو  یتلخ  ی خنده  تک

 نیا.  کردیم  داریب  اشنهیرا در سمت چپ س  یشگیاما هم  یمیقد  یدرد

م برا  شدیافسانه، موجب  که  آورد  چن   دنیرس  یبه خاطر    ، یروز  نیبه 

که چهل    آورد یم   اد یافسانه به    نی پشت سر گذاشتند! با ا  یچقدر سخت

 .دند یچقدر درد کش  یی ... در آن روز کذاشیو پنج سال پ
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برا   یافسانه که    یاادوارد افسانه  ی بغض آسمان  بود  خاص و دردناک 

تداع  یبرا دراز  کردیم   یاو  راه  برا  ی چه  چن   دنیرس  یرا   ی روز  نیبه 

 . مود یپ 

 .د یکش ق یعم ینفس

 خب... .  اریبس -

م  یدرد   رغمیعل چنگ  قلبش  به  تعر  زد،یکه  به  کرد  کردن   فیشروع 

 یآرامش  ش،یوار صداحالت زمزمه   نیآرام شده بود و ا  شیافسانه. صدا

قل  ریدلپذ در  جوزرا  ا  ی ب  برندن  آرامشکردیم   جادیو  برا  ی.    ی که 

 جان باخته بودند.   هایلیخ لش،یتشک

عادل و حق شناس به   یو مهربون، دختر  بایز  یدختر  ،یروزگار  یروز  -

...  ینترس؛ اما تنها به اسم اشل  یعاشق و شجاع، پسر  ی اسم کالرا و پسر

. 

مشتاق؛ اما متعجب   ی نگاهش برق زد و با حالت یجوز د، یکه رس جان یا به

 گفت:

 که اسم من و برندنه.  یاما بابا، کالرا و اشل -

رو  یلبخند  ادوارد نوازش  دست  و  لط  یموها  یزد  و  دخترش    فینرم 

 کرد و گفت:  زَشیاش را نثار لبخند محبت آم. حس پدرانهدیکش

سم مادر  ! ایهست  ن یکالرا والس  یتو جوز  ، یاسم دومه شماست! جوز  -

 . یداخل افسانه رو دار یبا یمن و دختر ز
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را    گرشیکه دست د  یبرندن چرخاند و درحال  ینگاهش را به سو  ادوارد

 گفت:  گذاشت،یپسرش م  یشانه یرو

! اسم پدر من و پسر شجاع  یهست  نیوالس  یبرندن، تو هم برندن اشل  -

 .یداخل افسانه رو دار

 تو بودن؟  یهاها دوست پدر، اون -

انداخت.    نییو سرش را پا  دیکش  یسوال برندن، آه   نی در برابر ا  دادوار

تخت    یچروک پتو  یکه به گوشه  یکنج لبش نشست و درحال   یلبخند تلخ

 شده بود، گفت:  رهیخ

چهل و پنج سال قبل    ی تو  گهید  ز یهام بودن؛ اما همه چآره! دوست   -

 موند.  یباق

موشکافانه  یصدا و  خلسه   یجوز  یکنجکاو  آن  از  را  و    یآن  یادوارد 

 . رد یآورد و موجب شد سرش را باال بگ رونیدردش ب

 ها اومد؟ سر اون ییشد؟ چه بال یآخرش چ -

سوال    نیدر فکر فرو رفت. ا  ،یجوز  یبه چهره  رهیچند لحظه خ  ادوارد

خ  یرو  یدخترش، زخم باز کرد که گذر زمان  را  پ   یلیقلبش    شی وقت 

بود!    شیرو بابت اندسرپوش گذاشته  ها قبل،  به سال  دن یشیقلبش 

شدند، نگاهش رنگ غم    یتداع  شی اتفاقات آن جنگ برا  ی و وقت  دیلرز

 یمرگ کالرا و اشل  تواندیزمان بگذرد، نم  همبه خود گرفت. هر چقدر  
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ب کنار  آن  با  و  کند  فراموش  هنوز    یادآوری.  دی ایرا  دو،  آن  مرگ 

 .دیشیو به پس از اتمام جنگ اند دیکش ی. آهکردیم نشیاندوهگ

شد بتواند پادشاه شود و حکومت  سخت    شیبرا  یلیاز آن روز، خ  پس

 نی! پادشاه شدن و جلب اعتماد مردم و متحدردیرا به دست بگ  نیمرک

  چ یه  گریو کالرا، د  یده سالش را گرفت. بعد از مرگ اشل  د یشا  ن،یمرک

کس    چیارد دست تنها بود. هکند و ادو  دییاو را تأ  یهاکس نبود که گفته

 نبود کمکش کند.   یو کس  شت را ندا

  از ی که ن  ین یبزرگ با سرزم  ی از آن جنگ، خودش مانده بود و قصر  پس 

 داشت!  یق یپادشاه حق کیبه 

  یگوریگر  ی سر گذاشت و خود را به عنوان نوه  ی آن روز، تاج را رو  ی وقت

اول، مردم    یهاکس حرفش را باور نکرد. ماه  چیکرد، ه  یمعرف  نیوالس

ادوارد رهبر    کردندیو گمان م  پرداختندی م  نیفقط به شورش در سرزم

  دانستند یبود که کالرکسون را به ناحق کشته بود. آنان نم  یانیشورش

  دیبا  ز یکالرکسون ن  دانستند یمرگ، حق کالرکسون و مجازاتش بود. نم

 . کردی و مرگ را تجربه م مرد یکه کشته بود، م ی مانند کسان

برد تا که ادوارد توانست مردم    یاد یو زمان ز  دانستندینم  زیچ  چیه  آنان

  ان یخودش را م  گاهیبرد تا بتواند جا  یادیآگاه سازد. زمان ز  اتیرا از واقع

 .ابدیب گریپادشاهان د

که ناگهان    ییهات یمسئول  دنیو به دوش کش  هایآن سخت  یتمام  تحمل

او را تحت فشار قرار دادند. با    یل یدوشش گذاشته شده بود، خ  یرو



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1144 

باز هم    یول  د،یهدفش تالش کرد و از آن دست نکش  یسخت برا  کهنیا

او را در اندوه فرو    ،یهمدم  چیدست تنها بودن و نداشتن ه  ل یآن اوا

و  که ا  ی سخت بود تا زمان  ی لیخ  شی برا  اش،یبا زندگ  زدن برد. سر و کله  

ناگهان    سیآشنا شد. آل  س یو با آل  افتی اش را  گمشده  ی مهی! ندیرا د

زندگ دن  اشیوارد  و  سف  اهیس  یای شده  با    دشیو  بود.  کرده  رنگ  را 

 لبش نشاند. یرا پر کرده و لبخند رو شی هاییتنها س،یآل

  شیهابه همسر و مادر بچه   لیتبد  ارش؛یبه همدم و هم  لیتبد  سیآل

کنون  حضور  بابت  چقدر  و  زندگ  سیآل  یشد  و   اشیدر  خوشحال 

 سپاسگزار بود.

کش  ی رو  یزبان که   دیلبانش  را  متأسفش  نگاه  کرد.  بلند  را  سرش  و 

دلتنگ  ییهارگه  و  حسرت  هو  ز ین  یاز  م  دایدرونش  و    انیبود،  برندن 

  نیا  شیتنگ شده بود و صدا  یکالرا و اشل  یچرخاند. او دلش برا  یجوز

 . زدیم  ادیفر را یدلتنگ

تو   - مردن!  دوتا  حت  یاون  و  شدن  کشته  از    ی جنگ  قبل  نتونستن 

 . ننی رو بب  گهیدمرگشون هم

  دانستند یعمق درد آن را نم  یبود که برندن و جوز  یدردناک   قت یحق  نیا

نم درکش  کامل  طور  به  ا  کردند؛یو  ادوارد...  را    نیاما  قلبش  درد 

سا  سوزاندیم گذشته  یهیو  ه  نحس  که  نم   چیرا  از    توانستیجوره 

 . افکندیقلبش م یدستش خالص شود، رو

 غلبه کرد.  طیبرندن بر سکوت مح یصدا
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به   دن؟یاالن کجان؟ بابا، به نظرت اون دوتا به هم رس  یکالرا و اشل  -

 کنن؟  دایرو پ  گهیدنظرت تونستن هم

چرخاند. نگاهش  یگرید یزد و سرش را به سو یدواریلبخند ام ادوارد

دوخت.    شد،یکه از در  باز بالکن به داخل اتاق ساطع م   یر ماه را به نو

  ن یا  د؛یشی. با خود اندست یشب و ستارگان درونش را نگر  اهیآسمان س

به    تیدر نها  یایبودند که هر بدبخت  نیو ستارگانش، نماد ا  اه یآسمان س

کس مستحق   چیبود که ه  نیمرگ! نماد ا  یحت  شود،یختم م  یشبختخو

 . ستین یکیتار

که به برندن    یزد، پاسخ  ی که بدون نگاه کردن به برندن و جوز  یحرف

 آن را باور داشت.  قاً یبود که ادوارد خود عم یزیداد، چ

هستن.    یخوب  یلیخ  ی جا  هیو کالرا    یمطمئنم اشل  یکجا، ول  دونم ینم  -

همد به  دوتا  اون  پ   دنیرس  گهیمطمئنم  هم  کنار  در  رو  آرامش    دا یو 

 داشتن!  یبخو انیکردن. مطمئنم پا

را لوس و    شیکه صدا  ینشست و درحال  ی ابروان جوز  ی رو  یکوچک  اخم

 : دیپرس داد،یسردرگم نشان م

 به هم برسن؟ مگه نمردن؟ توننیها کجا م آخه اون -

  ی کرد و نگاهش را معطوف دختر کوچکش کرد. لبخند  ی اتک خنده  ادوارد

 گشت.  داریدرون نگاهش پد ی و درخشش خاص  دیپاش شیبه رو
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اون دوتا کجا به   یگی. مزمیدختر عز  ست،ین  یزندگ  انیپا  شهیمرگ هم  -

رس شادیشا  دن؛یهم  شاگهید  ییایدن  هی  ی تو  دی...    یزندگ  یتو  دی! 

 ! شونیبعد

  ده یاو نفهم  یهااز حرف  چیو برندن که ه  یحرف را زد و جوز  نیا  ادوارد

 هم رد و بدل کردند. انیو سردرگم م جیگ  یبودند، تنها نگاه

را باور   شیهاحرف  قاًیاما ادوارد عم  دانستند؛ینم  یزیبچه بودند! چ  آنان

نامعلوم    ینامعلوم، در زمان  یو کالرا قطعاً در مکان  یاشل  دانستیداشت. م

 .انددهیبه هم رس ؛یحت

چ  چیه شا   دانست؛ینم  یزیکس  بُعد  دیاما  در  در   گر،ید  یسرنوشت 

 عاشق را به معشوقش رسانده باشد.  گر،ید یایزندگ

 *** 

واقع در شمال و دوازده هزار و هشتصد و پنجاه    س،یپ ترادون  نیسرزم)

 (نی دورتر از مرک لیما

 (زمان وقوع: نامعلوم)

  راهنیدست گرفته و پ   کیرا با    وه یکه سبد مملو از م  یدرحال  دخترک

کرده    بلند  یاندک  گرشیرنگش را با دست د  یآسمان  یبلند و بدون پف

 گذاشت. نیزم یهاچاله چوله  ی نماند، پا بر رو شیپا  ریبود تا ز
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  کرد یقدر گرم بود که احساس مو آن  دیتابیسوزان به سرش م  آفتاب

را در بر گرفته و قطرات    شی! ع*ر*ق سر تا پاسوخت یسرش آتش م   یرو

 .دندیچکیو گردنش م اشیشانی پ  یسوزناک ع*ر*ق، رو

تا    ی اقهوه  یدار شده بود. موهاو لکه  فیکث  لباسش رنگ کوتاهش که 

 و آشفته بودند.   ختهیبه هم ر دند،ی رسیم شیهاشانه 

.  دیکش  ی داد و هوف  رون یب  یرا با کالفگ  اشنهیحبس شده در س  نفس

ا و  بود  ن  یدرماندگ  نیخسته شده  را    دشیشد  ازیو  او  استراحت،  به 

استراحت    یارد و اندکاز کارش در مزرعه دست برد   کردندیوسوسه م

 کند.

از    دن یچ  یبرا   وهی م  یبه اطراف انداخت؛ اما آه و افسوس که کل  ینگاه

  ، یاو چشم غره  ض ی. با غدیچیرا م  شان یهمه  دیدرختان وجود داشت و با

م رو  ییهاوهیبه  زم  یکه  طرف  آن  تکان    شیبرا  نیدرختان  دست 

 شد. رهیخ دادند،یم

 ! تا شب؟! کرد؟یکار م  دیبا یک تا

گذاشت؛    یآبیخاک خشک شده از گرما و ب  یرو  یارا گوشه  وهیم  سبد

از درون سبد افتاد و    ی ب یخاک نشست، س  یاما همان لحظه که سبد رو

 . نیزم یرو دنی شروع کرد به غلت

 دراز کرد.  ب ی س یکرد و ناخودآگاه دستش را به سو یاخم دخترک

 ! یه -
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شود!    نیزم  ی رو  بیمانع غلت خوردن س  توانستیکارش م  ن یبا ا  ایگو

و    کیانگشتان بار  د یبرود که د  ب یس  ی و به سو  ستدیخواست صاف با

 ن یزم  یقرمز را از رو  ب یس  یحلقه شدند و دست  ب ی دور س  یادهیکش

 برداشت. 

لحظه،    دخترک، و همان  کرد  بلند  باال رفتن دست  با  را همزمان  سرش 

رنگ قفل شدند.   اهیس  یلهیجفت ت  کیچشمان متعجب و کنجکاوش در  

داشتند و آن حس    ی ب یعج  ییبایو ز  یی رایکه گ  یاهیجفت چشم س  کی

به دل دخترک م نگاه گنشست یدرون چشمانش، عجب  برق    رای! آن  و 

را   دخترک  که  چشمانش  سآس  ادیدرون  ستارگانش    اهیمان  و  شب 

 .لرزاندیقلبش را م انداخت،یم

رو  ختهیر  یموها و    یخاص   یجذبه   اش،یشانیپ   یشده  داشتند 

 پسر شده بود.  نیمجذوب ا قدرنینگاه، ا کیچرا در  دانست ینم

از رو  ب یس  پسرک، ا  نیزم  یرا  لبخندستادیبرداشت و صاف  و    ی .  زد 

نگاه کرد، احساس کرد    شیرودختر روبه  ی همان لحظه که در چشمان آب

مبهم ول  ی حس  زد؛  جوانه  قلبش  چرا    یدرون  بود؟!  چه  حس  آن  آخر 

 کرد؟ یحبس م نهیبود و نفس را در س یقدر قوآن

  نیبه تپش افتاده بود و آرام و قرار نداشت؟ ا  شانی قلب هر دو  چرا

 گر ید  ست،یچ  دانستندیکدامشان نم  چیکه ه  یاحساسات نامعلوم  انیطغ

 چه بود؟
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دختر گرفت.    ی را به سو  ب یاش خارج شد و ساز حالت بهت زده  پسر،

 گرم زد.  ی آن هوا یبه گرما یلبخند

 مال توئه؟ -

را از دستش گرفت و    ب ی او رفت. س  یتکان داد و به سو   یسر  دختر

 انداخت.  نییسرش را پا د،یچیپ یم  ب یکه انگشتانش را دور س یدرحال

 ممنونم.  -

  ی رو  ی هاو چمن  وه یبه سرتاسر مزرعه انداخت؛ درختان م  ی نگاه  پسرک،

تر و رنگ کوچک  یااسب، با جثه   هی شب   یاهل  یواناتی)ح  یهان یفیکا  ن،یزم

 ! بارویز یها و سرانجام دختربنفش( بسته شده به درخت 

 زد.  ی لبخند پر نشاط و کنجکاو پسر

 ؟ی کن یکار م جانیا -

 الً. معمو -

  ی حرف دخترک، موجب شد پسر نگاهش را معطوف او بکند. دختر   نیا

شا که  بود  ه  دیجوان  م  جدهیهفده،  نشدیسالش  پسر  خود  گرچه    زی! 

.  شدینم  دهید  انشانیم  ی چندان  یحدود بود و اختالف سن  نیسنش در هم

 بود.  نیحال محترم و پر نشاط دخترک، دلنش نیلبخند خجالت زده و درع

 ! دمت یکه تا حاال ند بهی. عجامیطرف م نی به ا دایآه من ز -
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نزد. چند لحظه سکوت   یلبش را به دندان گرفت و حرف  یگوشه   دخترک

که هر دو را معذب و آزرده خاطر    یبر قرار شد، سکوت  انشان ی م  یب یعج

که در دلشان شورش به راه    یب ی. هر دو در دست احساسات عجکردیم

 بودند.  ریانداخته بودند، اس

نگاه   یصدا   ناگهان برداشت و موجب شد  از سر سکوت  را  تاج  پسرک 

 به او بماند.  رهیدخترک خ

 ه؟ یاسمت چ -

نامحسوس  دخترک طور  ظر  ،یبه  رو  فشیدست  ب  ی را    قرارش یقلب 

ذب مع  ایبود    دهیداغ کرده بودند؟ خجالت کش  شیهاگذاشت. چرا گونه 

 کرد؟ یم یاحساس شگفت ا یبود؟ 

نس  یدرحال موها  دیوزیم  یمیمال  میکه  م  یو  را  دختر   رقصاند،یکوتاه 

 دخترک آرام ل*ب به سخن گشود.

 کالرا... اسمم کالراست. -

 پسر حبس شد.   ینهیدر س نفس

آشنا  قدرنیا  چرا ا  ییحس  به  دستانش    نینسبت  چرا  داشت؟  اسم 

در دلش    ییو ناآشنا  بیعج  یاسمش، دلتنگ  دنیچرا با شن   دند؟یلرزیم

 شکوفا شده بود؟ 

کش  یرو  یزبان  پسر، درحال  دیلبانش  رو  یو  بر  مبهم    یکه  احساسات 

 گفت:  یلبخندزنان با خوشحال بست،یچشم م اشیدرون
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 هستم!  یخوشبختم، منم اشل -

 زد.  یلبخند کالرا،

 پسر داشت!  نیبه ا ی خاص ییرایگ حس

 ( انیپا)

 

1400 /7/10 

 

 :  سندهینو سخن

  دوارم یرمان بغض آسمان رو تموم کردم. ام  پ یسال تا  کیبعد از    باألخره

 یبراتون بوده باشه. سع  یو موضوع جذاب  نیاز خوندنش لذت برده باش

و    دهیا  نینحو ممکن رمان رو به اتمام برسونم و بهتر  نیکردم به بهتر

 ! سمیرو براتون بنو نیترجذاب 

سال   ک یکه  یداره، اونم بعد زمان   ی ن ی و دلنش بیکردنش حس عج تموم

سع رو  زندگ  ی تمام  کاراکترهام  با  و    یکردم  خوشحال  باهاشون  و  کنم 

 ناراحت بشم. 

و کالرا رو    یاشلمثل عشق    با یو ز  ی قو  یرمان، عشق  نیکردم با ا  یسع

و    دنیرو، دست از جنگ  یعاشق بودن اشل  شهینشون بدم! وفادار و هم

هدفش سخت تالش کردن ادوارد رو، راه درست انتخاب کردن و    یبرا
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رو   گهید  یکاراکترها  یگرفتن کالرا رو و شجاعت و درست  میعادالنه تصم

  دوارم یو خم رقم بزنم. ام چیمتفاوت و پر پ   ییایدن  استمنشون بدم. خو

 .دیکه لذت برده باش

نفهم  یی کسا  ی برا  اما اتفاق  دنیکه  چه  رمان    ح ی توض  هیافتاد،    ی آخر 

 نیسرزم  ی بعد از مرگشون، تو  یبگم که کالرا و اشل   دیمختصر بدم. با

در    سی پترادون پ   هیو  تناسخ*  متفاوت،  بعدش،    دایزمان  و  کردن 

  ی زندگ  یتو  یسرنوشت دوباره اون دوتا رو کنار هم آورد. کالرا و اشل

پ   گهیدوباره همد  شونیبعد نم  چیکردن و ه  دایرو  بعدش    دونهیکس 

 شکل گرفت؟  یادیگه یشد. داستان عاشقانه  یچ

 نداره!(  یجلد دوم چیرمان ه نیبگم ا دیالبته با)

 

 

فلسف اعتقاد  تناسخ  غ  یذهب م  ای  ی*تناسخ:  ذات  که    یکیزیف  ریاست 

ب  ی عن یموجود زنده   از مرگ  را در    یدیجد  یزندگ  ،یکیولوژیروح، پس 

. در اکثر اعتقادات مربوط به تناسخ، روح به کندیمتفاوت آغاز م  یجسم

د  ک یعنوان   چ  شود یم  ده یجاودانه  تنها  ب  ی زیو  از  بدن    رود یم  نی که 

)  اب  یعن یاست،   نوزاد  به  او  روح  و    لیتبد  دی( جدیوانیح  ایمرگ فرد، 

 کند.  یتا دوباره زندگ شودیانتقال داده م 
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 صوتی  و متنی کتاب  دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه

 

به    ،اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ برسانید

 مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید 

 

 رایگان راهنمایی  و نظارت و  نقد✅

  اثر یک  نگارش ابتدای  از و دهد می یاری شما  به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

  می شما و  شود می نقد رایگان طور به ما انجمن  در شما اثر. بود خواهد شما همراه  آن انتهای تا

  سطح  صورت این  به و کنید اصالح هارا ایراد  و کنید ویرایش را اثرتان خود،  نقد از کمک با توانید

 . باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و  ببرید باال را  اثرتان

 

 رایگان  ویراستاری✅

  نکات و نگارشی عالئم رعایت و شود می  ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 . شود  می محسوب مثبت امتیاز  یک  شما برای ویراستاری

  کافه نویسندگی انجمن   در رایگان صورت به آنالین آموزشی های کارگاه  و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان 

  کنید شرکت  متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه  در رایگان کامال صورت به توانید می شما

  نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع 0 از  حتی توانید می شما است،  آزاد عموم برای شرکت و

 . برسانید چاپ به  را اثرتان  و ببینید آموزش

 رایگان  های مشاوره ✅
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  خواهیم مشاوره  شما به رایگان صورت به آن  تولید  و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 . بگیرید خود اثر از  را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره  با ما. داد

 

 ! شد  نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

  دیجیتال  صورت  به  اصلی   سایت  در  رسمی  صورت  به  شما  کتاب  نشود،   تایید  چاپ  جهت  شما  اثر   اگر

  را   خودتان  توافقی  قیمت  با  فروشی  ی  نسخه  توانید  می  که  است  این  خوب  خبر.  شد خواهد  منتشر

 . کنید کنترل را خود  اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه  در هم

 

 . ندارید کاغذ باالی ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار  کنار در ما اما  است گزینه  بهترین  الکترونیک انتشار  چاپ،  و کاغذ  باالی ی  هزینه به توجه  با

 . داشت خواهیم عزیزان  شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک، 

  به   که  انتشاراتی  که  چرا   کنید،   بیرون   سرتان   از  را  کنید  خرج  کتاب  چاپ  برای  خودتان  که  آن  فکر

  در   ها  کتاب  آوری  جمع  و  آثار  نرسیدن  فروش  به  منجر  کنند  می  چاپ  را   اثری  نویسنده   ی   هزینه

 تمام   شما  نفع  به  چیز  همه  کنیم  می  سعی  راهنمایی  و  مشاوره   با  ما  شود،   می  زیان  و  ضرر  و  انباری

 . کرد نخواهید ریسکی نویسندگان  کافه در و شود

 

 اطمینان  و  اعتماد✅

 انجمن   است،   امانت  ما  دست  سپارید  می  ما  به  را  اثری  اگر  و  باشد  می  محفوظ  ما  انجمن  در  شما  اثر

  داشته   توجه.  کند  می  رعایت  را  آنان   و  گذارد  می   احترام  نویسنده   حقوق تمامی  به  نویسندگان  کافه

  خوشبختانه  اما  نیستند  کم   نیز  ادبی  سارقان  که  نکنند  استفاده   سو  شما  آثار  از  سودجویان  که  باشید

 چاپ خودتان  اسم   با  تا   بسپارید   ما  دست   به  راحت  خیال   با  را   اثرتان   توانید  می   نویسندگان  کافه  در

 . شود منتشر یا
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 اسالمی  ارشاد وزارت فرهنگ  از رسمی مجوز✅

  اسالمی   ارشاد  وزارت  نظر  زیر  و  قانونی  صورت  به  نویسندگان  کافه  مجموعه  های  فعالیت  تمامی

 . گیرد می صورت

 

 ! بگیرید استعالم توانید می✅

 ها،   نماد  روی  بر  کلیک  با  توانید  می  صفحه  پایین  قسمت  فروشگاه،   و  سایت   اصلی  ی  صفحه  در

 . کنید مشاهده  هارا مجوز  بودن معتبر استعالم

 

 ناشران بهترین با داد قرار✅

 ما.  ایم  بسته   داد  قرار  شما  آثار  رایگان  چاپ  جهت   کشور  های  ترین   معتبر  و  ناشران  بهترین  با  ما

  ثمر  به  و  نتیجه  بهترین  راستای  در  و  کنیم  می  ارسال  ها  انتشاراتی  برای  چاپ  جهت  را  آثارتان

 . بود خواهیم شما همراه  هایتان تالش رساندن

 

  که   کنیم  می  انتخاب  چاپ  جهت   را  انتشاراتی  شناخت طبق  محتوا،   و   ژانر و  اثر   نوع   به  توجه با  ما✅

 های  رمان  بیشتر  انتشارات  یک  مثال  برای  باشید،   داشته  بیشتری  شانس  شده   ذکر  موارد  به  توجه  با

 . کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان  بود اجتماعی شما اثر اگر کند،  می چاپ اجتماعی

 

 

 ها زمینه تمام  در چاپ و نویسندگی✅
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  ادبی،   علمی  های  کتاب  بلکه  نیست  شعر  و  دلنوشته  رمان  به  محدود  ما  نویسندگی   انجمن  فعالیت

...  و  کودکان  های  داستان  زندگینامه،   نویسی،   خاطره   سفرنامه،   خودیار،   داستانی،   روانشناسی،   دینی، 

 . دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی

 

 " هایتان تالش رساندن ثمر به برای گزینه بهترین نویسندگان کافه"

 

 . دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 ما با صوتی،  یا  متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر گونه هر  انتشار به تمایل صورت در

 . باشید ارتباط در

 شود  منتشر الزم های  بررسی از پس کنیدتا  ارسال  پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 

 / https://forum.cafewriters.xyzانجمن:    

 / https://www.cafewriters.xyzوبسایت:        

 cafewriters.xyz@ اینستاگرام:    

 support@cafewriters.xyz  یمیل پشتیبانی:ا  

ID: @cafewriters_xyz    

  09928895560 
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