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2 witch   | جادٍگررنان 

 :خالصٌ

 .داستان دربارى ی یٌ دخترى، دختری با قدرت يای عجیب کٌ قرارى بٌ يهٌ چیز پایان بدى

 .دختری کٌ انتخاب شدى تا قدم در رايی بذارى کٌ پایانش نعلَم نیست

تنًا سالحی کٌ دارى عشق ٍ نحبتیٌ کٌ تَی قلبشٌ ٍ جادٍیی کٌ تَی ٍجَدش 
 .نی درخشٌ

 .پس با جادٍگر قصٌ يهراى بشین تا پایان این راى نعلَم بشٌ

 :نقدنٌ

در اعهاق بعضی رازيا حقیقتی بزرگ قرار دارد؛ انا این . رازيا چیزيای عجیبی يستند
 حقایق تا کی نی تَانند پنًان باشند؟

! ٍقتی يهٌ چیز سر جای خَد قرار بگیرد، پازل رازيا کانل نی شَد ٍ این پایان نیست
 !سرآغازی جدید است

 جدی، فعال: انا

 خدای اندیشٌ ٍ ينر یَنانی: آتنا

 آزنَدى ٍ آزنایش شدى: آرٍین

*** 

ٌ يای نحکهی کٌ بٌ در خَرد، ٍحشت زدى از خَاب پریدم با سرعت خَدم . با صدای ضرب
 .بٌ نحض اینکٌ در باز شد، صدای خندى بلند شد. رٍ بٌ در رسَندم ٍ بازش کردم

 .ٍقتی فًهیدم کار اٍن آتنای نارنَلکٌ، دنپایی رٍ برداشتو ٍ افتادم دنبالش
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 !اگٌ جرئت داری ٍایسا -

 نگٌ دیٍَنٌ شدم؟ -

ٌ يا پایین نی اٍندم، بٌ آخر راى پلٌ کٌ رسیدم آتنا داد زد  .داشتو با سرعت از پل

 !ِانا نراقب باش -

ٍقتی سرم رٍ بیرٍن آٍردم . ٍلی نن پام لیز خَرد ٍ با سر داخل یٌ چیز نرم فرٍ رفتو
بَد نابَد  (خدنتکار خَنٌ)کیک تَلدم کٌ دست اللٌ خانو . عهق فاجعٌ رٍ حس کردم

 !شدى بَد

با . دستو رٍ رٍی صَرتو کشیدم ٍ سعی کردم جلَی چشو يام رٍ از خانٌ پاک کنو
 :بی حالی گفتو

 !کیک تَلدم! ٍای خدا -

 :آتنا با این حرفو زد زیر خندى ٍ گفت

ٌ ای شدى -  .خیلی باحال شدی، کل صَرتت خان

خالٌ ٍ عهَ يو کٌ با این سر ٍ صدا داخل سالن اٍندى بَدند، ایستادى بَدن ٍ بٌ نن 
 .نی خندیدند

ٌ يای بیشتری رٍ از رٍی صَرتو پاک کنو ٍ گفتو  :با چندش سعی کردم خان

 !این افتضاحٌ -

 :خالٌ رٍ بٌ نن کرد ٍ گفت

يو نیریو دٍبارى کیک سفارش  (عهَ)نن ٍ باربد . انا بًترى بری ٍ صَرتت رٍ بشَری -
 .بدیو
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 :خالٌ رفت کٌ آنادى بشٌ ٍ عهَ يو اٍند پیش نن ٍ گفت

 !اشکال ندارى، اتفاقٌ دیگٌ -

 :اللٌ خانو يو گفت. سری تکَن داد ٍ يهین جَری کٌ نی خندید از سالن خارج شد

ناسالنتی انرٍز يجدى سالٌ نیشی دختر، دیگٌ این بچٌ ! از دست جٍَن يای انرٍزی -
 بازی يا چیٌ؟

 :آتنا گفت. نَچ نَچی کرد ٍ با ظرف کیک خراب شدى بٌ سهت آشپزخَنٌ رفت

 .بیا بریو صَرتت رٍ بشَر! يیچ کس تَ این خَنٌ عادی نیست! بی خیال بابا -

ٌ يا باال رفتیو ٍ بٌ سهت اتاق آتنا راى افتادیو بٌ نحض اینکٌ ٍارد اتاق . دٍبارى از پل
 :شدیو، آتنا خَدش رٍ رٍی تخت انداخت ٍ گفت

 .راحت شدنا! آخیش -

 :سری تکَن دادم، بٌ سهت دستشَیی راى افتادم ٍ گفتو

 !ير کی ندٍنٌ فکر نی کنٌ کَى کندی -

 :آتنا غر زد

 .خب خستهٌ دیگٌ! ای بابا -

ٌ رٍی رٍشَیی ایستادم، دست يام رٍ پر از آب کردم ٍ چشو يام رٍ بستو آب رٍ آرٍم . رٍب
بعد از اینکٌ حسابی صَرتو رٍ . رٍی صَرتو ریختو ٍ بٌ سختی سعی کردم بشَرنش

 .شستو ٍ با دست يام دنبال حَلٌ گشتو ٍ صَرتو رٍ باياش خشک کردم

ٌ ای از پدر ٍ  چشو يام رٍ باز کردم ٍ اٍلین چیزی کٌ دیدم، دٍتا گَی سبز رنگ بَد؛ ارجی
 .نادری کٌ ندیدى بَدنشَن
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بینی . بٌ بقیٌ اجزاء صَرتو نگاى کردم؛ پَستو خیلی سفید بَد ٍ یٌ جَرایی بی رٍح نی زد
چشو يای سبزم زیباترین عضَ صَرتو بَد ٍ يهیشٌ . نعهَلی ٍ لب يای کَچکی داشتو

 .درخشش خاصی داشت

يهیشٌ با . دستی بٌ نَيای طالیی ای کٌ اطراف صَرتو نانرتب ریختٌ شدى بَد کشیدم
خَدم این فکر رٍ نی کنو کٌ آیا نن شبیٌ نادرم يستو یا پدرم؟ ای کاش فقط یکبار 

 !نی تَنستو ببینهشَن

از نظر نن . آتنا رٍی تختش خَابیدى بَد. آيـی کشیدم ٍ از دستشَیی بیرٍن اٍندم
باید اسهش رٍ داخل کتاب گینس بنَیسن، چَن ٍاقعا تَی خَابیدن سرعت زیادی 

 !داشت

نن ٍ اٍن از بچگی با يو داخل پرٍرشگاى . یادم بٌ این يهٌ زنانی کٌ با يو بَدیو افتاد
دٍست بَدیو؛ تا اینکٌ خالٌ ٍ عهَ قبَل کردند ير دٍی نا رٍ بٌ فرزند خَندگی قبَل 

 .بکنند ٍ اسو يانَن رٍ يو عَض کردند

يیچ ٍقت دٍست نداشتند نانان یا بابا صداشَن کنیو؛ برای يهین نا يو بًشَن خالٌ 
 .ٍ عهَ نیگیو

با دیدن لباس يای آنادى آتنا کٌ رٍی تخت افتادى بَد، یادم اٍند کٌ انرٍز رٍز تَلدنٌ، 
 .انرٍز نن يجدى سالٌ نیشو! یٌ رٍز نًو

ٌ ی . داشتو فکر نی کردم کٌ یادم اٍند انرٍز قرارى با آتنا بریو بیرٍن ٍ بگردیو بٌ قیاف
نظلَنش داخل خَاب نگاى کردم، لبخند شیطانی زدم ٍ فَری پریدم رٍی تختش ٍ داد 

 :زدم

 !آتی -
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 :آتنا صاف رٍی تختش نشست ٍ گفت

 چی شدى؟ -

 :با خندى گفتو

 نگٌ قرار نبَد بریو بیرٍن؟ -

 :با چشو يای عصبانی بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

 نهی تَنستی نحل آدم بیدارم کنی؟ -

 :با پررٍیی گفتو

 تَ يو نهی تَنستی صبح نن رٍ نحل آدم بیدار کنی؟ -

 :کهی با خشو بًو نگاى کرد ٍ گفت

 .حاال زٍد آنادى شَ تا بریو بگردیو! حرف حساب جَاب ندارى، ٍلی بار آخرت باشٌ -

 :چشهکی زدم ٍ گفتو

 .چشو نانان بزرگ -

 .آتنا خَاست دنبالو بیَفتٌ کٌ سریع فرار کردم

آتنا داشت ناشین . يهَن جَری کٌ نی خندیدم آنادى شدم ٍ بٌ سهت حیاط راى افتادم
 .رٍ از حیاط بیرٍن نی برد

ٌ  بَد تا ٍقتی بٌ پارک برسیو . گاٍن یک سال از نن بزرگ تر بَد ٍ گَايی نانٌ يو گرفت
آتنا ناشین رٍ کنار یٌ پارک قشنگ پارک کرد ٍ پیادى . يهش خندیدیو ٍ اذیت کردیو

 .شدیو
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تا ٍقتی کٌ جای خَبی برای نشستن پیدا کنیو، يهش احساس نی کردم کسی پشت 
سرم راى نیاد ٍ تعقیبو نی کنٌ؛ البتٌ چیز جدیدی نیست، چَن چند نايٌ کٌ این حس 

 .رٍ دارم ٍ این رٍزيای آخری، خیلی زیادتر شدى

 :آتنا گفت

 نیای بریو بستنی بخَریو؟ -

 آرى، ٍلی ننظَرت اینٌ  کٌ پَلش رٍ خَدت نیدی دیگٌ؟ -

 .آرى خسیس خانو، برٍ بشین تا بخرم ٍ بیام -

 !باشٌ، ٍلی زٍد بیا -

 .اطرافو رٍ نگاى کردم، نیهکت کَچیکی رٍ دیدم ٍ رٍی اٍن نشستو

ٌ يایی نگاى  کردم کٌ  با صدای جیغی کٌ از رٍی شادی بَد، سرم رٍ برگردٍندم ٍ بٌ بچ
بًش نگاى کردم، . احساس کردم کسی کنارم نشست. غرق بازی کَدکانٌ خَدشَن بَدند

 .یٌ پیرزن خیلی پیر با لباس يای سادى بَد

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .سالم نادر جان -

 :پیرزن نگايی بٌ نن کرد ٍ گفت

 رٍز قشنگیٌ نگٌ نٌ؟! سالم دخترم -

 :سری تکَن دادم ٍ گفتو

 .رٍز خیلی خَبیٌ، آخٌ انرٍز تَلدنٌ! بلٌ -
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 :یٌ لحظٌ با خَدم گفتو

نهی تَنی آبرٍی خَدت رٍ نبری ٍ ساکت بشی؟ آخٌ این رٍ يو باید بٌ يهٌ ! آخ جَگیر -
 بگی کٌ تَلدتٌ؟

درگیر این حرفی کٌ زدى بَدم شدم کٌ حرف پیرزن باعخ شد کانال يهٌ تفکراتو نابَد 
 .بشٌ

 :پیرزن سری تکَن داد ٍگفت

 .آرى نی دٍنستو -

 :باتعجب گفتو

 ...نی دٍنستید؟ ٍلی شها -

 :حرفو رٍ قطع کرد، بٌ چشو يام زل زد ٍ گفت

 !انشب اصال شب خَبی نیست، نراقب باش دختر -

 :گیج  حرف يایی کٌ زدى بَد بَدم ٍ داشتو فکر نی کردم کٌ ننظَرش چیٌ گفتو

 ...ببخشید -

يیچ اجری از اٍن . با تعجب از سر جام بلند شدم ٍ بٌ اطراف نگاى کردم! ٍلی پیرزن نبَد
 !نبَد

 :زنزنٌ کردم

 !اینجا چٌ خبرى؟ -

ٍ برٍ گرفتو  .با صدای آتنا نگاى گیجو رٍ از ر
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 بستی يا آب شد، حالت خَبٌ؟. کجایی دختر؟ یٌ ساعتٌ دارم صدات نی زنو! ِانا -

 !نٌ -

 نگٌ چی شدى؟ -

 :ناجرا رٍ کٌ براش تعریف کردم زد زیر خندى ٍ با صدایی کٌ خندى تَش نَج نی زد گفت

 ير کس ير چی گفت باید باٍر کنی؟! آخٌ دختر -

 :سرم رٍ بٌ نشانٌ نٌ تکَن دادم ٍ گفتو

 اگٌ حرف ياش درست باشٌ چی؟. ٍلی پیرزنٌ خیلی جدی حرف نی زد -

ِکی نی خَای این زٍد باٍریت رٍ کنار بذاری؟ حتها سرکاری بَدى نی خَاستن ! ِانا -
 .حاال بیا این بستنی يا رٍ بخَریو تا آب نشدن! اذیتت کنن

تا عصر آتنا سعی کرد حَاسو رٍ پرت کنٌ، ٍلی نرتب صدای اٍن پیرزن تَی گَش يام 
 .نی پیچید؛ طَری  کٌ خَدم يو باٍرم شدى بَد انشب یٌ اتفاقی نیفتٌ

*** 

َ يام بَد ٍ رٍبان . بٌ خَدم تَی آیینٌ نگاى کردم لباس صَرتی آستین سٌ ربع کٌ تا زان
 .نشکی رنگی رٍی کهرش کار شدى بَد

ٌ يام  سعی کردى بَدم نَيام رٍ خیلی سادى درست کنو؛ برای يهین نَيام رٍ رٍی شَن
 .ریختو ٍ از پشت یٌ تل با گیس درست کردم

 .آتنا با سر ٍ صدا ٍارد اتاقو شد

ٌ ای ٍ چشو يای يو  رنگ با لباسش خیلی زیبا شدى  بًش نگاى کردم، با اٍن لباس سَرن
 .بَد ٍ نَيای رنگ شبش رٍ نحل نن بستٌ بَد
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 :با لبخند بزرگی جلَ اٍند، نحکو بغلو کرد ٍ گفت

 .دیگٌ داری بزرگ نیشی، تَلدت نبارک عزیزم -

 :از بغلو بیرٍن کشیدنش ٍ گفتو

 نگٌ قبال نبَدم؟ -

 :لپو رٍ کشید ٍ گفت

ٌ يایی -  !تَ يهیشٌ نحل بچ

ٌ يا پایین رفتیو تا بٌ نًهَن يایی کٌ اٍندى بَدند، خَش آند  دستو رٍ کشید ٍ از پل
 .بگیو

ٌ يا رسیدم، اٍل از يهٌ دنیا جَن  بغلو کرد ٍ سفت  (خَاير خالٌ)يهین کٌ بٌ پایین پل
 :چلَندم ٍ تا تَنست بَسو کرد گفت

 !تَلدت نبارک عزیزم -

گیج این حرکاتش شدى بَدم . کادٍی بزرگی رٍ تَی بغلو انداخت ٍ بٌ سهت خالٌ رفت
 .بًو تبریک گفت ٍ پیش دنیا جَن رفت (شَير دنیا جَن)کٌ آقا دانیال 

تا حاال از نزدیک . پشت سرش پسر دنیا جَن کٌ تازى از لندن برگشتٌ بَد داخل اٍند
 .ندیدى بَدنش، فقط عکس ياش رٍ دنیا جَن بًو نشَن دادى بَد

قدش نسبت بٌ نن کهی بلند بَد، چشو يای آبی آسهَنی، پَست سفید، بینی ٍ 
 .نَياش قًَى ای رٍشن بَد ٍ يیکل خَبی داشت. لب يای نعهَلی داشت

 !در کل احساس نهی کردی کٌ فقط بیست ٍ دٍ سالشٌ

 .حَاسو نبَد کٌ بًش زل زدم، پَزخندی بًو زد ٍ بدٍن يیچ حرفی داخل سالن رفت
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 .با نیشگَن آتنا بٌ خَدم اٍندم

 حَاست کجاست؟ يا؟ -

 :با گیجی گفتو

 !يا؟ -

 :خندید ٍ گفت

 !يیچی بابا عاشق شدی رفت -

ٌ ای باال انداختو ٍ دنبالش راى افتادم. بدٍن اینکٌ برای نن يو صبر کنٌ داخل رفت . شَن
 :جلَتر رفتو، عهَ نگايی بٌ نن کرد ٍ گفت. عهَ رٍ دیدم کٌ بٌ طرفو نیاد

ِانا جان دٍربین نن خراب شدى، نیشٌ دٍربینت رٍ بیاری؟ نی خَایو نَقع کیک آٍردن  -
 .فیلو بگیریو

 :سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو

 .چشو اآلن نیرم -

ٌ يای سالن باال رفتو تا بٌ اتاقو رسیدم دٍربین رٍ از داخل کشَی کهد برداشتو ٍ . از پل
نطهئن . خَاستو از داخل اتاق بیرٍن برم کٌ چشهو بٌ کاغذ سیايی رٍی تختو افتاد

 !بَدم کٌ نَقع رفتن این کاغذ اینجا نبَد

 .برش داشتو ٍلی اسهی رٍش نبَد. جلَتر رفتو، انگار کارت تبریک بَد

ٌ ای کٌ نعلَم بَد با خَن نَشتٌ شدى بَد خشکو  باتعجب بازش کردم، با خَندن جهل
 .زد

 «!يالٍَین نبارک ِانا»
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 .صدای پیرزن داخل گَشو نی پیچید

 !انشب، شب شَنیٌ -

قلبو . ٍحشت زدى کارت رٍ رٍی تخت انداختو، دٍربین رٍ برداشتو ٍ از اتاقو فرار کردم
 .تند تند نی زد ٍ فقط نی خَاستو فرار کنو

تند تند از راى پلٌ پایین نی اٍندم کٌ نحکو با یٌ جسو سفت برخَرد کردم ٍ رٍی زنین 
 .افتادم

 .نابَد شدم! آخ -

آرٍین نحل عزرائیل باالی ! چشو يام رٍ باز کردم ٍ فًهیدم چٌ دستٌ گلی بٌ آب دادم
 :پَزخندی زد ٍ گفت. سرم ایستادى بَد ٍ بٌ نن نگاى نی کرد

 نگٌ دزد دنبالت کردى دخترى ی کَر؟ -

 !اٍل اینکٌ بٌ تَ چٌ ربطی دارى؟ دٍم اینکٌ کَر خَدتی -

. بدٍن اینکٌ حرفی بزنٌ از کنارم رد شد ٍ لحظٌ آخر پاش رٍ رٍی انگشت يام گذاشت
از جام بلند . جیغی زدم ٍ ير چی فحش بلد بَدم بارش کردم، ٍلی اٍن دیگٌ رفتٌ بَد

زیر لب بًش بد ٍ بی راى ! يهشَن کبَد شدى بَدن. شدم ٍ بٌ انگشت يام نگاى کردم
 .يهٌ داشتن نی رقصیدند. گفتو ٍ بٌ طرف سالن راى افتادم

 :آتنا اٍند کنارم ٍ گفت

 کجا رفتٌ بَدی تَ؟ -

 :یاد اٍن کارت افتادم ٍ گفتو

 کی نی خَان کیک بیارن؟ -
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ٌ  طَر نگٌ؟ -  چند ساعت دیگٌ، چ

با ترس ٍارد شدم، در رٍ بستو ٍ بٌ . فَری دستش رٍ کشیدم ٍ بٌ طرف اتاقو راى افتادم
آتنا نشکَک بٌ حرکات نن نگاى کرد ٍ . ينَز سر جای خَدش بَد. طرف اٍن کارت رفتو

 :گفت

 !حالت خَبٌ ِانا؟ یٌ جَری شدی -

کارت رٍ برداشت ٍ ٍقتی کٌ خَندش رنگش نحل گچ . کارت رٍی تخت رٍ نشَنش دادم
 .شد

 :با استرس گفت

 این رٍ از کجا اٍردی؟... ای -

 :گفتو

ٍقتی اٍندم تَی اتاق رٍی تختو بَد ٍ انگار خیلی ٍقتٌ اینجاست، چَن ! نهی دٍنو -
 !خَن خشک شدى

 :آتنا دستش رٍ رٍی صَرتش گذاشت ٍ گفت

 !این خیلی ترسناکٌ -

 :گفتو

 آتنا تَ نی دٍنی کٌ انشب يالٍَینٌ یا نٌ؟ -

 :گفت

 االن تَی چٌ ناى ٍ چٌ رٍز نیالدی يستیو؟ -
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 . اکتبر باش۳۱ٌفکر کنو  -

 :آتنا با ترس گفت

 .باید بگو کٌ انشب يالٍَینٌ! آرى -

 یعنی نن رٍز يالٍَین بٌ دنیا اٍندم؟ -

 !آرى -

ٌ  جَر شبی يست؟ -  آتنا تَ نی دٍنی يالٍَین چ

 :آتنا سعی کرد آرانشش رٍ حفظ کنٌ ٍ گفت

نی دٍنی جادٍگريا ٍ این جَر آدم يا نیگن کٌ شب يالٍَین شبی يست کٌ پردى ی  -
بین دنیای انسان يا ٍ ارٍاح نازک نیشٌ، ارٍاح نی تَنن بٌ این دنیا بیان، نن کٌ نیگو 

 !يهش چرتٌ

 ...انا این کارت -

 !نهی دٍنو شاید نی خَاستن بايات شَخی کنن -

 .دیدی گفتو اشتباى نهی کرد! ٍلی آتنا اٍن پیرزن گفت انشب شب شَنیٌ -

اٍن یٌ چیزی گفت، تَ چرا باٍر نی کنی؟ حتها ! ِانا يهٌ چیز رٍ بًو نربَط نکن! ٍای -
 .بیا بریو پیش نًهَن يا! یکی نی خَاستٌ شَخی کنٌ، این شب رٍ خراب نکن

ٌ يا پایین رفتو، سالن خیلی شلَغ بَد  :آتنا دستو رٍ کشید ٍ گفت. يهراى آتنا از پل

ٌ يا -  !بیا بریو برقصیو، نحال جشن تَلدت
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باید بٌ خالٌ بگو زٍدتر کیک رٍ بیارى، دارم از این جشن خستٌ . ٍلو کن آتنا حال ندارم -
 !نیشو

 :يهَن لحظٌ دختر عهٌ بًار از کنارم رد شد ٍ گفت

يهین کٌ اٍندین تَ این ! نردم برای بچٌ یتیو يا يو جشن تَلد نی گیرن! خَبٌ ٍاال -
 !خانَادى براتَن خیلی زیادیٌ

 :اٍندم برم دنبالش کٌ آتنا دستو رٍ گرفت ٍ گفت

 !بعدا تالفی نی کنیو. حسَدیش شدى! ٍلش کن بابا -

يهَن لحظٌ برق رفت ٍ دختری کٌ کنار نن ایستادى بَد، ترسیدى خَاست بیرٍن برى کٌ 
 .نحکو بٌ نن خَرد ٍ لیَان شربتش رٍ رٍی لباسو ریخت

فًهیدم کٌ باید کال لباس رٍ عَض کنو ٍ . يهَن لحظٌ سیستو برق اضطراری رٍشن شد
 !یٌ حهَم يو برم

 :دختر برگشت ٍ رٍبٌ نن گفت

 .باٍر کن عهدی نبَد، نن خیلی ترسیدى بَدم! ببخشید! ٍای -

 :بالبخند گفتو

 .نیرم عَضش نی کنو! اشکال ندارى -

ٌ ی باال برم؛ برای يهین دست آتنا رٍ کشیدم ٍ  نهی دٍنو چرا دلو نی خَاست حهَم طبق
 :گفتو

 !بیا بریو، باید حهَم برم -

ٌ ی دٍم راى افتادیو آتنا گفت  :ٍقتی بٌ سهت طبق
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ٌ ی اٍل حهَم ندارى کٌ باال نیری؟ -  !نگٌ طبق

 !نهی دٍنو یٌ دفعٌ دلو خَاست باال برم -

ٌ ای دیگٌ -  .نن نیگو ٍلی تَ قبَل نهی کنی! دیٍَن

ٌ ی غلیظ بریتانیایی با تلفن  (پسر دنیا جَن)تَی طبقٌ دٍم دیدیو آرٍین  دارى با لًج
 .حرف نیزنٌ

چَن دل خَشی ازش نداشتو، بی تفاٍت از کنارش رد شدم کٌ چشهو بٌ آخر سالن افتاد 
 .ٍ گرد شد

دری کٌ يهیشٌ قفل بَد ٍ حق نداشتیو از کنارش رد يو بشیو، حاال باز شدى بَد ٍ 
 .داخلش چیزی جز تاریکی نعلَم نبَد

 :رٍبٌ آتنا کردم ٍ گفتو

 !نگٌ يهیشٌ بستٌ نبَد؟! آتنا اٍن در رٍ نگاى کن -

 :آتنا ٍقتی در باز شدى رٍ دید با تعجب گفت

 !آرى -

 :آرٍین کٌ تلفنش تهَم شدى بَد، اٍند کنار نا ٍ گفت

 چی شدى؟ -

اٍن دری کٌ آخر سالنٌ يهیشٌ بستٌ بَد ٍ نا اجازى نداشتیو بًش نزدیک بشیو؛ : آتنا
 !انا االن باز شدى ٍ يیچ کسی يو کنارش نیست

 :آرٍین نشتاق گفت
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 بریو داخلش رٍ نگاى کنیو؟! باید جالب باشٌ -

 :آتنا باشَق گفت

 !آرى نن يستو -

 :نن کٌ تا اٍن نَقع ساکت بَدم گفتو

 ...اٍن پیرزن رٍ یادتٌ؟ نن نی ترسو اگٌ انشب! ٍلی آتنا -

 :آتنا حرفو رٍ قطع کرد ٍ گفت

دٍبارى شرٍع کردی؟ اگٌ انشب نفًهیو کٌ تَی این اتاق چیٌ، شاید دیگٌ ! ای بابا -
 !يیچ ٍقت فرصتی پیدا نشٌ کٌ این در باز بشٌ، ٍلی اگٌ نی ترسی نی تَنی نیای

 .بعد از زدن این حرف يهراى آرٍین بٌ سهت در راى افتاد

ٌ ای لرزم گرفت، ! احساس کردم کسی پشت سرنٌ؛ انا ٍقتی برگشتو چیزی ندیدم لحظ
ٍحشت زدى بٌ طرف آتنا ٍ . صدایی نحل خش خش برگ شنیدم. يَا يو سرد شدى بَد

 :آرٍین رفتو ٍ گفتو

 !ننو نیام -

ٌ  جا تاریک بَد. آرٍم در رٍ يل دادیو ٍ ٍارد شدیو ٍقتی بٌ اندازى چند قدم جلَ . يه
 .رفتیو در با صدای بلندی بستٌ شد

 :خَاستو برگردم تا در رٍ باز کنو ٍلی آتنا گفت

 .ٍلش کن، ٍقتی خَاستیو برگردیو بازش نی کنیو -

سعی کردم تَی اٍن تاریکی چیزی ببینو؛ ٍلی تنًا چیزی کٌ دیدى نی شد سیايی نحض 
 .بَد
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 :گفتو

ٌ يا بیاین برگردیو -  !نن اینجا اصال حس خَبی ندارم! بچ

 :آرٍین گفت

 !نگٌ این جا لَلَ خَر خَرى دارى؟! خیلی ترسَیی ِانا -

 :آتنا گفت

ٌ يا فکر کنو نا داخل یٌ جای تَنل نانندیو -  !بچ

 :گفتو

ٌ ای نیست؟ -  اینجا يیچ النپی، شهعی یا چیز دیگ

 :آرٍین کٌ فکر کنو دستش رٍ رٍی دیَار نی کشید گفت

 !یٌ چیزایی این جا يست، ٍلی فکر کنو نشعل باشٌ -

 :آتنا گفت

 فیلو تخیلی زیاد نی بینی؟ آخٌ نشعل؟ این جا؟ -

يهین طَر کٌ دستو رٍ جلَ نی بردم بٌ یٌ چیزی شبیٌ جا . دستو رٍ رٍی دیَاری کشیدم
 .نحل این کٌ حق با آرٍین بَد! نشعلی قدیهی خَرد

 :یٌ دفعٌ آرٍین با صدای ضعیفی گفت

ٌ يا - نن برگشتو تا در رٍ باز کنو کٌ یکو اینجا رٍشن بشٌ؛ ٍلی در بستٌ بَد ٍ ير ! بچ
 .نحل اینکٌ سال ياست قفل بَدى! کاری کردم باز نهی شد
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حق با آرٍین بَد، حتی یٌ تکَن . يهٌ بٌ سهت در رفتیو ٍ شرٍع بٌ کشیدنش کردیو
 .کَچَلَ يو نخَرد

 :گفتو

يیچ کس . اینو از اکتشافات جالبتَن، دیدین چی شد؟ نن کٌ گفتو نریو! بفرنایید -
 !اصال کسی نهی فًهٌ. صدای نا رٍ نهی شنَى، حتی فکر يو نهی کنن کٌ نا اینجا باشیو

 :سر خَردم ٍ رٍی زنین نشستو، گفتو

 حاال باید چی  کار کنیو؟ -

ٌ نَن از ترس خشک  صدای ظریفی کٌ بٌ نظر نی اٍند نال یٌ زن باشٌ، باعخ شد ير س
 .بشیو

 .نن بًتَن نیگو -

زنی با لباس بلند ٍ نشکی کٌ رٍیش . ير سٌ برگشتیو ٍ بٌ پشت سرنَن نگاى کردیو
لباس ياش خیلی عجیب . شنلی بٌ رنگ لباسش پَشیدى بَد، رٍبرٍی نا قرار داشت

 !غریب بَد

 :زن جلَتر اٍند ٍ گفت

ٍلی نن اصال ايل نقدنٌ چینی نیستو، پس سریع باید ! ببخشید اگٌ ترسَندنتَن -
اٍل اینکٌ ير سٌ شها جادٍگرید ٍ دٍ اینکٌ انا دختریٌ کٌ . نَضَع رٍ بًتَن بگو
 ...انتخاب شدى ٍ شهايا

 :با دستش آرٍین ٍ آتنا رٍ نشَن داد ٍ گفت
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افراد ارباب تاریکی يهٌ جا يستند؛ پس بٌ يیچ کس ! باید در این راى کهکش کنید -
 .اعتهاد نکنید

ٌ ی بٌ نسبت بزرگ ٍ یٌ کاغذ تا شدى بٌ دست نن داد ٍ گفت  :بعد یٌ کیس

ٌ  شب قرار بَد ارٍاح بٌ این خَنٌ بیان ٍ شها رٍ بکشن - ٌ  شب ٍقتی نهَندى! نیه ! تا نیه
باید از دیَار آخر تَنل رد بشید، زٍد باشید چَن چند دقیقٌ بعد اٍن راى عبَر بستٌ 

 !نیشٌ

 :یٌ دفعٌ انگار کٌ چیزی یادش اٍندى بَد گفت

 !دنبال سر نخ يا برید، باید يفت کلید رٍ پیدا کنید -

ٌ ای بعد اجری جز نقداری غبار ازش نبَد  .لحظ

 :با بًت گفتو

 چی شد؟ نا جادٍگریو؟ -

 :آتنا گفت

 !حتها خَابٌ! آرى! بٌ نظرم يهٌ این يا یٌ خَابٌ -

 :آرٍین گفت

 !اٍن زن کجا رفت -

 :دٍبارى تکرار کردم

 !نا جادٍگریو -

 .یٌ دفعٌ صدای بدی داخل تَنل پیچید ٍ باعخ شد  نن ٍ آتنا جیغ کَتايی بکشیو
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 چٌ اتقاقی دارى نیفتٌ؟: آرٍین

 :آتنا گفت

 !اٍن زن گفت باید بٌ آخر تَنل بریو! باید بریو -

 .سر ٍ صدايا ير لحظٌ بیشتر نی شد، انگار کٌ نشت يای نحکهی بٌ در نی خَرد

 :آرٍین گفت

 چرا بٌ حرف کسی کٌ نهی شناسی عهل نی کنی؟ از کجا نعلَم حرف ياش درست باشٌ؟ -

 :آتنا باعصبانیت گفت

اگٌ یٌ درصد احتهال بدیو کٌ حرف ياش درستٌ، تا چند لحظٌ دیگٌ ارٍاح بٌ اینجا  -
نٌ اینکٌ اینجا دست رٍی ! یادت نرفتٌ نا باید بٌ ِانا کهک کنیو! نیان ٍ نا رٍ نی کشن

 !دست بذاریو

ٍ  کشید ٍ بٌ طرف آخر تَنل دٍید ٌ ای بعد . ٍ بعد با صَرت قرنز شدى، دست نن ر لحظ
 .آرٍین يو سهت راستو اٍند ٍ دستو رٍ گرفت ٍ ير سٌ بٌ طرف اٍن دیَار نی دٍیدیو

ير لحظٌ انتظار داشتو نحکو با دیَار برخَرد کنیو ٍلی درکهال تعجب ير سٌ از اٍن 
 .دیَار گذشتیو؛ نحل اینکٌ از یٌ چیز خیلی نرم عبَر کردیو

برگشتو ٍ پشت سرم رٍ نگاى کردم؛ ٍلی اٍن دیَار نبَد ٍ تنًا چیزی کٌ دیدى نی شد 
 .انگار کٌ نا تَی یٌ جنگل بَدیو. فقط ٍ فقط درخت بَد

فَری برگشتو ٍ چشو يام چًارتا شد، این لباس يا . یٌ دفعٌ صدای يین بلند آتنا اٍند
 چیٌ دیگٌ؟
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بٌ آرٍین نگاى کردم، یٌ . آتنا لباس بلند ٍ سبز پر رنگی با شنل يو  رنگش بٌ تن داشت
 !شنل نردٍنٌ بلند نشکی

 !سریع بٌ خَدم نگاى کردم، نحل لباس يای آتنا، فقط رنگ آبیش

 :بلند گفتو

ٌ يا فکر کنو نا بٌ گذشتٌ رفتیو -  !آخٌ این لباس يا نال چند قرن پیشٌ. بچ

 :آتنا با ذٍق گفت

 .آخٌ اٍن زنٌ يو از این يا پَشیدى بَد! اینا باید لباس جادٍگريا باشٌ! فکر نکنو -

 .بعدش با ذٍق چند دٍر چرخید

 :آرٍین يهَن طَر کٌ گَشیش دستش بَد جلَ اٍند ٍ گفت

 !باتریش سالو بَد ٍلی انگار سَختٌ! گَشیو رٍشن نهیشٌ -

 :گفتو

ببینید نا داخل یٌ جای ناشناختٌ يستیو، لباس يانَن يو ! اینا اصال نًو نیست -
 !عَض شدى ٍ نهی دٍنیو باید چی  کار کنیو

 :آتنا گفت

اٍل اینکٌ نا داخل یٌ جنگل يستیو، دٍم اینکٌ اصال . خب باید ٍقایع رٍ تکرار کنیو -
نهی دٍنیو این جنگل کجا قرار دارى، سَم اینکٌ نا جادٍگریو ٍ حتی رٍحهَنو يو از این 

چًارم اینکٌ لباس يایی تَی تنهَنٌ کٌ حتی نهی دٍنیو نال کجا ٍ ! قضیٌ خبر نداشتٌ
 پنجو اینکٌ اصال اٍن زن کی بَد؟! چٌ سالی بَدى

 :یٌ دفعٌ ناراحت شد ٍ گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

23 witch   | جادٍگررنان 

نًو اینٌ کٌ نا اصال غذایی نداریو ٍ نعلَم نیست کٌ تا چند ! این آخری از يهش بدترى -
 .ٍقت باید تَی این جنگل سرگردٍن باشیو

 !ٍ این دقیقا عهق فاجعٌ بَد

*** 

شنل سیايش رٍ در اٍرد، رٍی نبل انداخت ٍ . زن ٍارد شد ٍ در رٍ پشت سرش بست
زن جَانی داخل . دیگٌ برای این کاريا کهی پیر شدى بَد. خَدش يو رٍی نبل نشست

 :سالن شد ٍ گفت

 چی شد؟ -

 .راينهایی يای الزم رٍ بًشَن کردم، از این بٌ بعد خَدشَن باید رايشَن رٍ پیدا کنن -

ٌ س -  چرا اٍن رٍ ٍارد این بازی کردی؟! ٍلی ينَز بچ

 .زن با عصبانیت پاسخ داد

! نن در این چند ناى زیر نظر داشتهش ٍ از نظر نن اٍن کانالً برای این کار آنادى ست -
این رٍ يو ! در ضهن اگٌ انشب از اٍن خَنٌ بیرٍن نهی بردنش ارٍاح حتها نی کشتنش

تا . نی دٍنی کٌ اٍن انتخاب شدى س، اگر نن نهی بردنش نیرٍيا اٍن رٍ نی بردن
 .يهین جا يو زیادی دخالت کردیو

 :زن جَان با صدای لرزانی گفت

ٌ يا رٍ کجا فرستادی؟ -  بچ

نن بٌ تَانایی ياشَن ایهان . نشکلی براشَن پیش نهیاد! جنگل باالی شًر، نترس -
 .دارم
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*** 

 ِانا

ٌ ای کٌ اٍن زن بًت داد ينَز يهرايتٌ؟! راستی ِانا: آتنا  کیس

 .آرى -

آتنا کیسٌ رٍ برداشت ٍ . با دستو کیسٌ ٍ کاغذی کٌ رٍی زنین افتادى بَد نشَنش دادم
 :بازش کرد، نهی دٍنو چی تَش دید کٌ چشو ياش گرد شد ٍ گفت

 !خدای نن -

 :فَری کنارم اٍند ٍ گفت

 !ببین -

آتنا کیسٌ رٍ بٌ طرفهَن گرفت، داخلش پر از . آرٍین کٌ کنجکاٍ شدى بَد کنارم ایستاد
ٌ يای طالیی بَد  !سک

ٌ يا خیرى شدم کٌ یادم بٌ اٍن کاغذ افتاد کاغذ رٍ برداشتو ٍ بازش . با تعجب بٌ سک
 :کردم، ٍلی فقط یٌ جهلٌ داخلش نَشتٌ شدى بَد

 «.در قلب قصر نعلق دنبالش بگرد»

 :آرٍین این جهلٌ رٍ بلند خَند ٍ گفت

 یعنی چی؟ -

 .آرٍم زنزنٌ کردم

 !نهی دٍنو -
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اینجا دیگٌ کجاست؟ یعنی . بٌ کاغذ خیرى شدم، شَک خیلی بزرگی بًو ٍارد شدى بَد
 نن یٌ جادٍگرم؟ ٍلی آخٌ چطَری؟ ننظَر اٍن زن از دختر انتخاب شدى چی بَد؟

يَا دارى تاریک نیشٌ، باالخرى کٌ بٌ یٌ جایی ! ِانا اٍن رٍ ٍل کن، االن باید بریو: آتنا
ٍ تَ آرٍین، بًترى تَ پَل يا رٍ نگٌ ! پس تا اٍن نَقع نراقب اٍن کاغذ باش! نی رسیو

 .داری

 :آرٍین گفت

 چرا نن؟ نگٌ خَدت دست نداری؟ -

 :آتنا پَفی کرد ٍ گفت

 باالخرى تَ يو باید کهکی کنی یا نٌ؟ -

 :آرٍین ابرٍش رٍ باال انداخت ٍ گفت

 اٍن ٍقت تَ چی  کار نی کنی؟ -

 :آتنا گفت

 .نن حس نسیر یابیو از يهٌ بًترى، قرارى نن نسیر رٍ پیدا کنو  -

 :آرٍین گفت

 از يهین االن قدرت ياش شکَفا شد، نکنٌ فکر کردی ٍاقعا جادٍگری؟! ٍای خدا -

 :تا آتنا خَاست چیزی بگٌ گفتو

! آتنا تَ راى رٍ پیدا کن، آرٍین تَ يو غر نزن! این نسخرى بازی يا رٍ تهَنش کنید -
 .خیلی يو سنگین نیست
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 :جلَتر از يهٌ راى افتادم ٍ گفتو

 .بیاین بریو -

 :آتنا گفت

 !صبر کن انا -

بعد از چند جانیٌ چشو ياش رٍ باز کرد ٍ با خَشحالی . چشو ياش رٍ بست ٍ تهرکز کرد
 :گفت

 !نسیر رٍ پیدا کردم، فکر کنو بٌ یٌ شًر نی رسٌ -

ٌ  اردک دنبالش نی رفتیو  .آتنا شرٍع کرد بٌ راى رفتن ٍ نا يو نحل جَج

 :رٍبٌ آتنا گفتو

 تَ از کی تا حاال این کار رٍ بلدی؟! آتنا -

نهی دٍنو، از ٍقتی کٌ یادم نیاد ير ٍقت جایی گو نی شدم، یکو تهرکز نی کردم ٍ  -
بعدش از رايی کٌ فکر نی کردم درستٌ نی رفتو، ٍلی از ٍقتی اینجا اٍندم حتی یٌ 

 .نن از اینکٌ جادٍگرم اصال ناراحت نیستو! جَريایی جایی کٌ قرارى برم رٍ يو  نی ببینو

 .لبخند دندٍن نهایی زد ٍ بٌ رايش ادانٌ داد

 :آرٍین زیر لب غرغر نی کرد

 .یٌ جَری نیگٌ از این کٌ جادٍگرم خَشحالو، انگار کانال نطهئنٌ کٌ جادٍگرى -

 :بٌ طرفش رفتو ٍ گفتو

 !ببین نا يو با این قضیٌ جادٍگر بَدن کنار نیَندیو، بًترى کهتر غر بزنی -
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گايی خَبٌ، گايی يو ! پَزخندی بٌ نن زد ٍ از کنارم رد شد، تعادل رٍانی ندارى بدبخت
 .با صد کیلَ عسل نهیشٌ خَردش

ٌ ای باال انداختو ٍ بٌ رايو ادانٌ دادم از باالی سراشیبی شًر بزرگی رٍ دیدم، ٍلی . شَن
شنلو رٍ بیشتر . نحل اینکٌ آفتابی ٍجَد ندارى، باد سردی ٍزید! يهٌ جاش تاریک بَد

 .دٍر خَدم پیچیدم ٍ بٌ شًر ترسناک رٍبرٍیو خیرى شدم

اینجا يهٌ . آرٍم از سراشیبی پایین اٍندیو ٍ از راى باریکی کٌ بٌ شًر نی رسید رد شدیو
 .لباس يایی نحل نا پَشیدى بَدند، فکر کنو اینا يو جادٍگر باشند

شًر پر از دست . جلَتر کٌ رفتیو، بٌ جایی رسیدیو کٌ بٌ نظر نی اٍند بازار باشٌ
فرٍش يایی بَد کٌ سعی داشتند جنس يایی کٌ حتی اسهشَن رٍ يو نشنیدى بَدم 

 .بفرٍشند

 :پیرنردی با لباس يای عجیب ٍ غریب بٌ سهت آتنا خو شد ٍ گفت

 .گردنبند طلسو شدى نی خَاین خانو؟ فقط کافیٌ بدین بٌ کسی کٌ ازش بدتَن نیاد -

 :بازٍی آتنا رٍ کشیدم ٍ گفتو. آتنا گیج داشت بٌ نرد دست فرٍش نگاى نی کرد

 .نهنَنو ٍلی نا از کسی بدنَن نهیاد -

 :کهی جلَتر کٌ رفتیو آرٍین گفت

 !اٍنجا رٍ ببین -

برگشتو ٍ بٌ نغازى ای نگاى کردم کٌ زن  پیری . با دست پشت سر نن ٍ آتنا رٍ نشَن داد
داشت دیگ بزرگی رٍ يو نیزد ٍ از نعجَنی کٌ بٌ قَل خَدش عهر آدم رٍ زیاد نی کرد 

 .تعریف نی کرد
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 :آتنا گفت

نی دٍنید اگٌ تا اآلن شک داشتو کٌ يهٌ چیز الکیٌ، با دیدن این صحنٌ کانال نظرم  -
 !عَض شد

 .لبخندی زد ٍ بٌ طرف دست فرٍشی کٌ گردنبد نی فرٍخت رفت

 :آرٍین گفت

آخرش يو پَل يایی کٌ داریو رٍ این ! این تَ ير شرایطی باید خرید بکنٌ، نن نی دٍنو -
 .دختر تهَم نی کنٌ

 .چشو غرى ای بًش رفتو، بٌ طرف آتنا راى افتادم ٍ کالى شنلو رٍ پایین تر کشیدم

 :دستو رٍ رٍی شَنش گذاشتو ٍ گفتو. با ذٍق داشت گردنبنديا رٍ نگاى نی کرد

یادت کٌ نرفتٌ اٍن زن چی گفت؟ بٌ يیچ کس نهیشٌ ! کالى شنلت رٍ پایین تر بکش -
 !اعتهاد کرد

 :کاليش رٍ پایین تر کشید ٍ گفت

 .خیلی نازى، بٌ لباست يو نیاد! انا این گردنبند رٍ ببین -

بٌ گردن بند نقرى ای رنگی اشارى نی کرد کٌ گَی آبی رنگی بٌ زنجیرش آٍیزٍن شدى بَد ٍ 
 .خیلی از گردنبند خَشو اٍند. نقرى يایی دٍرش رٍ نحل قفس گرفتٌ بَدند

 :رٍبٌ زن دست فرٍش کردم ٍ گفتو

 این گردنبند چٌ قدرى؟ -

 .ٍگرنٌ برٍ ٍ نزاحو نشَ! اگٌ خریداری، دى سکٌ: گفت
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 :بٌ قیافٌ عصبانیش نگاى کردم ٍ گفتو

 .نی خَانش -

چشو ياش برق زد ٍ گردنبند رٍ کف دستو . از تَی کیسٌ دى سکٌ در اٍردم ٍ بًش دادم
 .انداخت

 :رٍبٌ آتنا گفتو

 تَ چیزی نهی خَاستی؟ -

آرٍین کل راى داشت بٌ خاطر اٍن . سرش رٍ بٌ نشَنٌ نٌ تکَن داد ٍ پیش آرٍین رفتیو
 .پَلی کٌ بابت گردنبند دادى بَدم غر نی زد

 :دیگٌ صبرم تهَم شد ٍ گفتو

 !یٌ جَری نیگٌ انگاری خَدش کار کردى ٍ پَل در آٍردى -

چشهو بٌ دختری افتاد کٌ کنار . باعصبانیت تنٌ نحکهی بًش زدم ٍ از کنارش رد شدم
 :جلَ رفتو ٍ گفتو. بازار داشت کَزى يای سفالی نی فرٍخت

 ببخشید؟ -

 :سرش رٍ باال اٍرد ٍ گفت

 بلٌ؟ کاری داشتید؟ -

 ...نی خَاستو بدٍنو جایی برای خَاب نسافريا يست؟ نا تازى بٌ این شًر اٍند -

ٌ ای کٌ قرار بَد بگو رٍ کانل کنو، دستش رٍ  چشو يای دختر گرد شد، قبل از اینکٌ جهل
 :رٍی دينو گذاشت ٍ گفت
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 !نگٌ از جَنت سیر شدی نادٍن؟ -

ٌ ای قدیهی کشید ٍ گفت  :دختر نگايی بٌ اطرافش انداخت، نا رٍ بٌ سهت خَن

شهايا نگٌ از جَنتَن سیر شدید؟ اگٌ افراد فرنانرٍای تاریکی یا یکی از نردم  -
ٌ تَن رٍ از بیخ نی بریدن  !نی شنیدن، سر يه

 :آرٍین گفت

 !اٍن ٍقت بٌ چٌ جرنی؟ -

 شها اصال نال این شًر يستید؟ -

 :آرٍین سری بٌ نشَنٌ نٌ تکَن داد ٍ گفت

 !ٍلی این جَاب نن نبَد -

 :دخترى چشو ياش گرد شد ٍ بی تَجٌ بٌ آرٍین گفت

 نال کدٍم سرزنین يستید؟ -

 :آتنا گفت

 .نا از ایران اٍندیو -

 :دخترى با تعجب گفت

 ایران دیگٌ کجاست؟ -

 :نن گفتو

االن نًو ترین چیز اینٌ کٌ نا بٌ این شًری کٌ نهی دٍنیو ! نطهئنًا از یٌ جایی اٍندیو -
 .کجاست آٍردى شدیو ٍ دنبال یٌ جای خَاب يستیو
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 :دخترى با گیجی گفت

 نیشٌ داستانتَن رٍ کانل ٍ از اٍل تعریف کنید؟! نن نهی فًهو -

 :رٍبٌ دخترى گفتو

 .یٌ لحظٌ با دٍست يام کار دارم، اآلن نیایو! ببخشید -

 :آتنا ٍ آرٍین رٍ بٌ دنبال خَدم کشیدم ٍ بیرٍن از خَنٌ بردم، گفتو

ببینید، اٍن زن گفت بٌ کسی اعتهاد نکنید، انا نن نی خَام ناجرا رٍ برای دختِر  -
 .تعریف کنو

 :آتنا گفت

حتی نهی دٍنیو ٍاقعا ! عقلت رٍ از دست دادی؟ اصال نا نهی دٍنیو کجا يستیو -
 !جادٍگریو یا نٌ

 :گفتو

نی دٍنو کٌ نهی دٍنیو کجا يستیو؛ ٍلی اٍن دختر اگٌ نی خَاست نا رٍ تحَیل بدى  -
 !يهَن نَقع این کار رٍ نی کرد، نٌ این کٌ بٌ نا يشدار بدى

 :رٍبٌ آرٍین گفتو

 نظر تَ چیٌ؟ -

 .دختر نَرد اعتهادی بٌ نظر نیاد: آرٍین

 .پس تصَیب شد -

 :نن گفتو. يهٌ با يو بٌ داخل برگشتیو
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 !نا تصهیو گرفتیو ناجرا رٍ بًت بگیو، ٍلی تَ يو باید ير چی نی دٍنی بٌ نا بگی -

 :دختر گفت

 .تا جایی کٌ نی تَنو بٌ سَال ياتَن پاسخ نیدم -

ٌ ای يا رٍبٌ نن گفت  :ٍقتی ناجرا رٍ براش تعریف کردیو، نحل سکت

 دختر انتخاب شدى ای؟... د... تَ -

 :سری تکَن دادم ٍ گفتو

 !آرى -

 :گفت

 !دخترى برگزیدى سال يا پیش گو شدى! این غیر نهکنٌ -

 :فَری گفتو

 از این قضیٌ چی نی دٍنی؟ -

 :با گیجی گفت

اٍن نی گفت قرن يا پیش این . پدربزرگو يهیشٌ برای نن یٌ داستان تعریف نی کرد -
سرزنین پر از نشاط بَد، نردم زیادی بٌ این سرزنین رفت ٍ آند نی کردن ٍ از يهٌ جای 

ننبع تهام قدرت يای این سرزنین گَیی رنگی بَد کٌ . يفت گانٌ بٌ اینجا نی اٍندن
ٌ داری نی شد تا اینکٌ . داخلش آب حیات ٍجَد داشت ٍ در قلب قصر پادشاى نگ

فرنانرٍای تاریکی بٌ این سرزنین حهلٌ کرد، اٍن ننبع قدرت رٍ نی خَاست، یعنی آب 
 !حیات
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ٌ يا بر این باٍرن . ٍلی پادشاى اٍن رٍ در یکی از سرزنین يای يفت گانٌ پنًان کرد افسان
کٌ نحل نگًداری اٍن بٌ ٍسیلٌ يفت کلید باز نیشٌ ٍ البتٌ ير کدٍم از کلیديا در یکی 

پادشاى در زنان جنگ با فرنانرٍای تاریکی، بٌ نردم گفت کٌ . از سرزنین يا پنًان شدن
یٌ نفر رٍ انتخاب نی کنٌ تا با فرنانرٍای تاریکی بجنگٌ، آب حیات رٍ بٌ سر جای اصلیش 

 .برگردٍنٌ ٍ يهٌ چیز نحل قبل بشٌ

 .آيی کشید ٍ ادانٌ داد

اٍن خَدش نی دٍنست کٌ در این جنگ شکست نی خَرى، پس قبل از شکست از این  -
پادشاى ٍ فرنانرٍای تاریکی با يو دٍست يای صهیهی بَدن ٍ . سرزنین فرار کرد

ير دٍ قدرتهند بَدن، . يردٍشَن از نعجَنی خَردى بَدن کٌ اٍن يا رٍ فناناپذیر نی کرد
از . ٍلی فرنانرٍای تاریکی قدرت بیشتری نی خَاست ٍ برای يهین بٌ سرزنین حهلٌ کرد

ٌ  جا رٍ فرا گرفت دٍر تا دٍر شًر رٍ حصار کشید، يیچ . اٍن زنان بٌ بعد تاریکی يه
کس اجازى  ٍرٍد ٍ یا خرٍج از این سرزنین رٍ نداشت ٍ کسایی کٌ این قصد رٍ داشتن، 

برای يهین گفتو این جهلٌ کٌ تازى بٌ این شًر . يهگی بٌ دست تاریکی کشتٌ نی شدند
 .اٍندید، بلند نگید، چَن بٌ لیست کسایی کٌ کشتٌ شدن نی پیَندین

ٌ ی نردم بٌ این ٍضعیت عادت کردى بَدن تا اینکٌ يجدى سال قبل شایعٌ شد، در  يه
ٌ ای براش فرستادى شدى در اٍن نانٌ قید ! یکی از خانَادى يا دختری بٌ دنیا اٍندى کٌ نان

 !شدى بَد کٌ اٍن دختر انتخاب شدى ست

ٌ  يیچ ٍجٌ نهی خَاست کسی آب حیات رٍ پیدا کنٌ،  يهَن شب فرنانرٍای تاریکی کٌ ب
بٌ اٍن خانَادى حهلٌ کرد ٍ خیلی يا رٍ کشت؛ ٍلی ير چی گشت اجری از دختر انتخاب 

 !شدى نبَد

ٌ ای قدیهی کشید ٍ گفت  :دختر نگايی بٌ اطرافش انداخت، نا رٍ بٌ سهت خَن
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شهايا نگٌ از جَنتَن سیر شدید؟ اگٌ افراد فرنانرٍای تاریکی یا یکی از نردم  -
ٌ تَن رٍ از بیخ نی بریدن  !نی شنیدن، سر يه

 :آرٍین گفت

 !اٍن ٍقت بٌ چٌ جرنی؟ -

 شها اصال نال این شًر يستید؟ -

 :آرٍین سری بٌ نشَنٌ نٌ تکَن داد ٍ گفت

 !ٍلی این جَاب نن نبَد -

 :دخترى چشو ياش گرد شد ٍ بی تَجٌ بٌ آرٍین گفت

 نال کدٍم سرزنین يستید؟ -

 :آتنا گفت

 .نا از ایران اٍندیو -

 :دخترى با تعجب گفت

 ایران دیگٌ کجاست؟ -

 :نن گفتو

االن نًو ترین چیز اینٌ کٌ نا بٌ این شًری کٌ نهی دٍنیو ! نطهئنًا از یٌ جایی اٍندیو -
 .کجاست آٍردى شدیو ٍ دنبال یٌ جای خَاب يستیو

 :دخترى با گیجی گفت

 نیشٌ داستانتَن رٍ کانل ٍ از اٍل تعریف کنید؟! نن نهی فًهو -
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 :رٍبٌ دخترى گفتو

 .یٌ لحظٌ با دٍست يام کار دارم، اآلن نیایو! ببخشید -

 :آتنا ٍ آرٍین رٍ بٌ دنبال خَدم کشیدم ٍ بیرٍن از خَنٌ بردم، گفتو

ببینید، اٍن زن گفت بٌ کسی اعتهاد نکنید، انا نن نی خَام ناجرا رٍ برای دختِر  -
 .تعریف کنو

 :آتنا گفت

حتی نهی دٍنیو ٍاقعا ! عقلت رٍ از دست دادی؟ اصال نا نهی دٍنیو کجا يستیو -
 !جادٍگریو یا نٌ

 :گفتو

نی دٍنو کٌ نهی دٍنیو کجا يستیو؛ ٍلی اٍن دختر اگٌ نی خَاست نا رٍ تحَیل بدى  -
 !يهَن نَقع این کار رٍ نی کرد، نٌ این کٌ بٌ نا يشدار بدى

 :رٍبٌ آرٍین گفتو

 نظر تَ چیٌ؟ -

 .دختر نَرد اعتهادی بٌ نظر نیاد: آرٍین

 .پس تصَیب شد -

 :نن گفتو. يهٌ با يو بٌ داخل برگشتیو

 !نا تصهیو گرفتیو ناجرا رٍ بًت بگیو، ٍلی تَ يو باید ير چی نی دٍنی بٌ نا بگی -

 :دختر گفت
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 .تا جایی کٌ نی تَنو بٌ سَال ياتَن پاسخ نیدم -

ٌ ای يا رٍبٌ نن گفت  :ٍقتی ناجرا رٍ براش تعریف کردیو، نحل سکت

 دختر انتخاب شدى ای؟... د... تَ -

 :سری تکَن دادم ٍ گفتو

 !آرى -

 :گفت

 !دخترى برگزیدى سال يا پیش گو شدى! این غیر نهکنٌ -

 :فَری گفتو

 از این قضیٌ چی نی دٍنی؟ -

 :با گیجی گفت

اٍن نی گفت قرن يا پیش این . پدربزرگو يهیشٌ برای نن یٌ داستان تعریف نی کرد -
سرزنین پر از نشاط بَد، نردم زیادی بٌ این سرزنین رفت ٍ آند نی کردن ٍ از يهٌ جای 

ننبع تهام قدرت يای این سرزنین گَیی رنگی بَد کٌ . يفت گانٌ بٌ اینجا نی اٍندن
ٌ داری نی شد تا اینکٌ . داخلش آب حیات ٍجَد داشت ٍ در قلب قصر پادشاى نگ

فرنانرٍای تاریکی بٌ این سرزنین حهلٌ کرد، اٍن ننبع قدرت رٍ نی خَاست، یعنی آب 
 !حیات

ٌ يا بر این باٍرن . ٍلی پادشاى اٍن رٍ در یکی از سرزنین يای يفت گانٌ پنًان کرد افسان
کٌ نحل نگًداری اٍن بٌ ٍسیلٌ يفت کلید باز نیشٌ ٍ البتٌ ير کدٍم از کلیديا در یکی 

پادشاى در زنان جنگ با فرنانرٍای تاریکی، بٌ نردم گفت کٌ . از سرزنین يا پنًان شدن
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یٌ نفر رٍ انتخاب نی کنٌ تا با فرنانرٍای تاریکی بجنگٌ، آب حیات رٍ بٌ سر جای اصلیش 
 .برگردٍنٌ ٍ يهٌ چیز نحل قبل بشٌ

 .آيی کشید ٍ ادانٌ داد

اٍن خَدش نی دٍنست کٌ در این جنگ شکست نی خَرى، پس قبل از شکست از این  -
پادشاى ٍ فرنانرٍای تاریکی با يو دٍست يای صهیهی بَدن ٍ . سرزنین فرار کرد

ير دٍ قدرتهند بَدن، . يردٍشَن از نعجَنی خَردى بَدن کٌ اٍن يا رٍ فناناپذیر نی کرد
از . ٍلی فرنانرٍای تاریکی قدرت بیشتری نی خَاست ٍ برای يهین بٌ سرزنین حهلٌ کرد

ٌ  جا رٍ فرا گرفت دٍر تا دٍر شًر رٍ حصار کشید، يیچ . اٍن زنان بٌ بعد تاریکی يه
کس اجازى  ٍرٍد ٍ یا خرٍج از این سرزنین رٍ نداشت ٍ کسایی کٌ این قصد رٍ داشتن، 

برای يهین گفتو این جهلٌ کٌ تازى بٌ این شًر . يهگی بٌ دست تاریکی کشتٌ نی شدند
 .اٍندید، بلند نگید، چَن بٌ لیست کسایی کٌ کشتٌ شدن نی پیَندین

ٌ ی نردم بٌ این ٍضعیت عادت کردى بَدن تا اینکٌ يجدى سال قبل شایعٌ شد، در  يه
ٌ ای براش فرستادى شدى در اٍن نانٌ قید ! یکی از خانَادى يا دختری بٌ دنیا اٍندى کٌ نان

 !شدى بَد کٌ اٍن دختر انتخاب شدى ست

ٌ  يیچ ٍجٌ نهی خَاست کسی آب حیات رٍ پیدا کنٌ،  يهَن شب فرنانرٍای تاریکی کٌ ب
بٌ اٍن خانَادى حهلٌ کرد ٍ خیلی يا رٍ کشت؛ ٍلی ير چی گشت اجری از دختر انتخاب 

 !شدى نبَد

 :آرٍین گفت

 نگٌ ارباب تاریکی دنبال آب حیات نبَد؟ پس چرا نهی خَاست کسی پیداش کنٌ؟ -

 :دختر گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

38 witch   | جادٍگررنان 

. اگٌ آب پیدا بشٌ، سرزنین پر از نَر ٍ رٍشنایی نیشٌ ٍ ارباب تاریکی این رٍ نهی خَاد -
اٍن باريا قدرتهندترین افرادش رٍ فرستاد تا آب حیات رٍ پیدا ٍ نابَد کنند، ٍلی يربار 
فقط یٌ چیزيای کَچیکی دستگیرشَن نیشد؛ پس بٌ این نتیجٌ رسید کٌ فعال جاش 

 .اننٌ ٍ دست کسی بًش نهیرسٌ

 :آرٍین گفت

 !کٌ این طَر -

 :گفتو

 نهکنٌ کٌ اٍنا خانَادى حقیقی نن باشن؟ ٍ اینکٌ نا جادٍگر باشیو؟ -

 :دختر گفت

 .اینجا يهٌ چیز نهکنٌ -

 :با صدایی آرٍم گفتو

ٌ  جَری سر از اٍن خانَادى در آٍردم؟ -  پس نن چ

 .این يهَن نَضَعیٌ کٌ يیچ کس نهی دٍنٌ: دختر

 اسهت چیٌ؟: آتنا

 سارا: دختر

 سارا، نا نی تَنیو انشب رٍ پیشت بهَنیو؟: آتنا

 .تا ير ٍقت کٌ خَاستین نی تَنین پیش نن بهَنید: سارا

 خانَادى ات با این نَضَع نشکلی ندارن؟: آرٍین
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 :صَرت سارا دريو شد ٍ گفت

نن پدر ٍ نادرم رٍ سال يا پیش از دست دادم ٍ پدربزرگو يو کٌ يهٌ کسو بَد، سال  -
 !قبل فَت کرد

 .نا قصد ناراحتی تَ رٍ نداشتیو! ببخشید: آتنا

 :سارا با لبخند گفت

 .خیلی ٍقتٌ با این نَضَع کنار اٍندم! اشکال ندارى -

 :کاغذ رٍ از تَی کیسٌ بیرٍن اٍردم ٍ بٌ سارا نشَن دادم ٍ گفتو

 تَ نی دٍنی این یعنی چی؟ -

 :ٍقتی جهلٌ رٍ خَند گفت

 !نن اسو قصر نعلق رٍ یٌ جایی شنیدم، ٍلی نهی دٍنو کجا -

 :گفتو

خَايش نی کنو . شاید یٌ سرنخ دربارى جای یکی از کلیديا باشٌ! این خیلی نًهٌ -
 !خَب فکر کن

 :با ناانیدی بازشَن کرد ٍ گفت. چشو ياش رٍ رٍی يو فشار داد ٍ تهرکز کرد

 !چیزی یادم نهیاد -

 .يههَن َپکر شدیو

ٌ  طَرین؟: سارا  خب با یٌ کیک ٍ چای چ
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يهَن لحظٌ از آشپزخَنٌ بٌ اندازى يهٌ، کیک . ير سٌ سری بٌ نشَنٌ تایید تکَن دادیو
ٍ چای بٌ صَرت نعلق بیرٍن اٍند ٍ سارا يو دست ياش رٍ با اٍن يا در نسیر 

 .آشپزخَنٌ تا پذیرایی يهرايی نی کرد

 :با تعجب گفتو

ٌ  جَری این کار رٍ کردی؟ -  چ

 :با خندى گفت

 !يهٌ جادٍگريا از این کاريا بلدن دختر انتخاب شدى -

 :گفتو

 .اسهو يو ِاناست! نیشٌ این قدر نگی دختر انتخاب شدى؟ نن اسو دارم -

 :با خندى گفت

 !باشٌ فًهیدم دختر انتخاب شدى -

 :در حال خَردن چای بَدیو کٌ یٌ دفعٌ سارا با صدای بلندی گفت

 !یادم اٍند -

 :آتنا فَری گفت

 چی رٍ؟ -

 !ناجرای قصر نعلق -

 :با شَق گفتو

 !زٍد باش تعریف کن -
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در قسهت شرقی سرزنین کٌ کَيستانی يست، قصر بزرگ ٍ باشکَيی بٌ اسو قصر  -
این قصر با قدرت جادٍگرش در آسهان نعلق ٍ با یک پل جادٍیی بٌ زنین . جادٍ بَدى
ٌ يا نیگن صاحب اٍنجا زن زیبایی داشتٌ کٌ در کل سرزنین کسی بٌ . ٍصل بَدى افسان

اٍنا با این کٌ فرزندی نداشتن، عاشقانٌ کنار يو زندگی . زیبایی اٍن ٍجَد نداشتٌ
در اٍن قصر خدنتکاری ٍجَد نداشت ٍ . تا این کٌ نرد ير رٍز ضعیف تر نیشٌ. نی کردن

اٍن زن برای شَيرش غذا نی پخت ٍ نرد فًهیدى بَد کٌ زنش سعی دارى اٍن رٍ 
نسهَم کنٌ ٍ بکشتش؛ پس یٌ شب کٌ زنش خَاب بَد، خنجری برنی دارى ٍ باالی سر 

ٍقتی خَن يهسرش يهٌ جا رٍ . يهسرش نیرى ٍ اٍن رٍ تا آخر تَی قلبش فرٍ نی برى
ٌ ی زنش ينَز يو عاشقش بَدى، فَری از کارش  پر نی کنٌ، نرد کٌ با ٍجَد نقش

پشیهَن نیشٌ ٍ اٍن خنجر رٍ در قلب خَدش يو فرٍ نی کنٌ تا برای يهیشٌ بٌ 
 .يهسرش بپیَندى

 :آتنا گفت

 حاال یعنی نا باید بٌ قصر جادٍ بریو؟! چٌ غو انگیز -

 :گفتو

کی ! آرى، چَن از نظر نن این قصر حتها نی تَنٌ یٌ سرنخ ٍ یا حتی خَد نعها باشٌ -
 .نی دٍنٌ؟ شاید یکی از کلیديا اٍنجا باشٌ

 :رٍبٌ سارا گفتو

 نی تَنی فردا نا رٍ بٌ اٍنجا ببری؟ -

 .نن تا ير کجا کٌ خارج از این سرزنین نباشٌ نی تَنو ببرنتَن -

 :سری تکَن دادم ٍ گفتو
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 .خَبٌ -

 :رٍبٌ بقیٌ گفتو

 !فردا ناجراجَییهَن شرٍع نیشٌ؛ باید سرحال باشیو. دیگٌ ٍقت خَابٌ -

*** 

 :تَی جام غلتی زدم ٍ رٍبٌ آتنا گفتو

 تَ باٍر کردی کٌ نا جادٍگریو؟! آتنا -

 :آتنا با خهیازى گفت

ٍلی با ! نی دٍنی نن ينَز بٌ خاطر اتفاقات انرٍز تَ شَکو ٍ نهی دٍنو اینجا چٌ خبرى -
. اینکٌ عقلو این چیزيا رٍ قبَل نهی کنٌ؛ انا تٌ دلو از اینکٌ شاید جادٍگر باشو خَشحالو

 !؟ شاید يهٌ اینا حقیقت داشتٌ باشٌ کسی چٌ نی دٍنٌ

 :گفتو

 نظرت چیٌ از سارا بخَایو بٌ گرٍى نا بیاد ٍ کهکهَن کنٌ؟ -

 :آتنا گفت

 .آرى، فکر خَبیٌ -

 آتنا بٌ نظرت آخر این ناجرا چی نیشٌ؟ -

 .خَبٌ خَدت گفتی، پس بگیر بخَاب. نهی دٍنو، انا بًترى بخَابیو -

کهی فکر کردم ٍلی بٌ نتیجٌ نرسیدم؛ پس چشو يام رٍ بستو ٍ بٌ عالو خَاب ٍ رٍیا 
 .پیَستو
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*** 

 :باصدای بلند فریاد کشیدم ٍ گفتو

 !خَايش نی کنو! ٍلش کنین -

ير چی تقال نی کردم فایدى . دست يام رٍ گرفتٌ بَدند ٍ داشتند لیام رٍ نی بردند
 .با صدای بلند جیغ زدم. نداشت

 !لیام -

. انگار کٌ ٍاقعا اتفاق افتادى بَد! خَابو خیلی ٍاقعی بَد. نفس زنان از خَاب بیدار شدم
 سَال يای زیادی ذينو رٍ نشغَل کردى بَد؛ ٍلی از يهٌ پررنگ تر این بَد،

 پسری کٌ صداش نی کردم کی بَد؟

 :از خَاب بلند شدم ٍ گیج گفتو" ٍقت رفتنٌ"با صدای سارا کٌ نی گفت 

 کجا باید بریو؟ -

 :با صدای خندى ی بلند آرٍین بٌ خَدم اٍندم ٍ گفتو

 بٌ چی نی خندی؟! يريرير -

 :آرٍین گفت

 !بًت تَصیٌ نی کنو یٌ سر بٌ آینٌ آخر رايرٍ بزنی -

نَيام ٍحشتناک تَی يو پیچ خَردى بَد، چشو يام ! با دیدن خَدم تَی آیینٌ ٍا رفتو
 !در کل آدم ٍحشت نی کرد. قرنز شدى بَد ٍ رنگ بدنو بی  رٍح تر از قبل شدى بَد

 :سارا کنارم ایستاد ٍ گفت
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نی دٍنی تَ دیگٌ دست ير چی خَن آشام بَدى رٍ از پشت بستی، فقط یٌ جفت  -
 !دندٍن نیش الزم داری

 :پَفی کردم ٍ گفتو

 حاال از این نَضَع بگذریو، کی باید بریو؟! خیلی خب -

ٌ ی ٍسایل يات رٍ يو جهع کن، چَن دیگٌ . نیو ساعت دیگٌ باید بریو - يه
 .برنهی گردیو

 :گفتو

 پس خَنٌ چی؟ -

 :دستش رٍ رٍی شَنو گذاشت ٍ گفت

نن يو عضَ جدید این جستجَ شدم؛ پس باید ير جا کٌ رفتید دنبالتَن بیام ٍ اینکٌ  -
 .نا نباید دیگٌ برگردیو چَن نهکنٌ نا رٍ بگیرن

 :گفتو

 چرا؟ -

 :صداش از لحن عادی آرٍم تر شد ٍ گفت

نا باید ير يفت سرزنین رٍ بگردیو؛ پس نجبَریو یٌ جَری از نرز این سرزنین رد  -
بشیو، بعد از این کار اسو يانَن نیرى داخل لیست نرگ ٍ ننو دیگٌ نهی تَنو بٌ اینجا 

ٌ نَن رٍ  ...برگردم؛ چَن يه

 :با دستش یٌ خط افقی رٍ گردنش کشید ٍ با خندى گفت

 !فکر کنو ننظَرم رٍ فًهیدی -
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 :آب دينو رٍ قَرت دادم ٍ گفتو

 !صد در صد -

 :با لحن جدی گفت

 .بًترى دیگٌ بری آنادى بشی -

کیسٌ پَل يا ٍ کاغذ رٍ برداشتو ٍ از در حیاط پشتی خارج شدم، يهٌ ننتظر ایستادى 
 .بَدند

 !زٍد باش بیا اینجا: سارا

 :ٍ بٌ کنار خَدش اشارى کرد، گفتو

ٌ  جَری نی خَایو بریو؟ -  چ

 :با لحن عادی گفت

 .يهَن جَری کٌ يهٌ جادٍگريا از جایی بٌ جای دیگٌ نیرن -

 :دستو رٍ گرفت ٍ گفت

ٌ تَن نحکو يو دیگٌ . این یکی دست نن رٍ بگیر! آتنا دست ِانا رٍ بگیر، تَ آرٍین - يه
 !رٍ نگٌ دارین؛ ٍگرنٌ نعلَم نیست سر از کجا در بیارین

یٌ دفعٌ يهٌ چیز دريو رفت؛ نحل این بَد کٌ رنگ يا . چشو ياش رٍ بست ٍ تهرکز کرد
با این تفاٍت کٌ بٌ . قاطی پاتی بشٌ، ٍلی خیلی زٍد دٍبارى يهٌ چیز نحل اٍلش شد

 .جای حیاط خلَت، داخل یٌ کَيستان خیلی ٍسیع بَدیو

 :با خندى گفتو
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 !این خیلی باحالٌ -

ٌ  طَری این کار رٍ کردی؟: آرٍین  چ

فقط باید تهرکز کنی ٍ بٌ آدرس دقیق نحلی کٌ نی خَای بری فکر کنی، خیلی : سارا
 !سادى اس

برای تَ کٌ چندین سالٌ این کار رٍ انجام نیدی سادى اس؛ ٍلی برای نا نحل حل : آتنا
ٌ ی فَق العادى سخت ریاضیٌ  !کردن یٌ نعادل

ٌ ای باال انداخت ٍ گفت  :سارا شَن

 !فقط تهرین نیاز دارى، يهین -

 :گفتو

 خیلی خب، قصر جادٍ کجاست؟ -

 !نهی دٍنو: سارا

 .تقریبًا داد زدم

 نهی دٍنـــی؟ پس نا کجا اٍندیـو؟ -

 :گفت

نن گفتو در یک کَيستان در شرقٌ سرزنینٌ، . نا االن در کَيستان پژٍاک يستیو -
ٌ يا نحل يای زیادی اٍندى کٌ نهکنٌ جای . نگفتو کٌ دقیقا کجاست درضهن در افسان

 .ٍلی نا يهٌ جا رٍ نی گردیو! قصر جادٍ باشٌ؛ انا نهکنٌ در يیچ کدٍم از نحل يا نباشٌ

 !این دیٍَنگی نحضٌ، اینجا خیلی بزرگٌ! ٍای خدا: آتنا
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 .بًترى خیلی غرغر نکنی؛ چَن برای پیادى رٍی بٌ نیرٍت نیاز داری: سارا

نهی دٍنو چند ساعت بَد کٌ داشتیو راى نی رفتیو، دیگٌ يیچ قدرتی برای حرکت 
ٌ  جا کَى ٍ برف بَد، فقط يهین. نداشتو حتی یٌ پرندى يو پر ! بٌ اطراف نگاى کردم، يه
 !یٌ تکٌ سنگ دیدم، چٌ عجب، یٌ چیزی اینجا پیدا شد. نهی زد

 :رٍی سنگ نشستو ٍ گفتو

 .نن کٌ دیگٌ نهی تَنو راى برم -

 .سارا خَاست چیزی بگٌ ٍلی چشهش بٌ زیر پای نن افتاد ٍ دينش باز نَند

 :با تتٌ پتٌ گفت

 نشستی ِانا؟... چی نشـ... ی چـ... رٍ -

 .فَری از جام بلند شدم ٍ بٌ سنگ نگاى کردم، از خَدش نَريای عجیبی بیرٍن نی داد

 چی کارش کردی ِانا؟: آتنا

 :گفتو

 !نن فقط رٍش نشستو، يهین -

ٌ يا، فکر کنو پل نعلق رٍ پیدا کردیو: سارا  !بچ

 !ننظَرت اینٌ؟: آرٍین

 .ٍ با دستش سنگ رٍ نشَن داد

 !آرى، باید خَدش باشٌ: سارا
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داشتو دستو رٍ تکَن نی دادم . رفتو ٍ کنار سنگ نشستو، آرٍم دستو رٍ رٍش کشیدم
 .کٌ یٌ برجستگی رٍی سنگ حس کردم

 :آرٍم گفتو

 !سارا، بیا اینجا -

 :سارا نشست کنارم ٍ گفت

 چی شدى؟ -

 !یٌ برجستگی اینجاست -

ٌ ای . ٍ با دست نشَنش دادم، دستش رٍ رٍش کشید ٍ نحکو فشارش داد صاعق
سنگ بٌ یٌ پل . آسهَن رٍ شکافت ٍ قصر جادٍ کٌ در آسهَن نعلق بَد نهایان شد

قصر خیلی بزرگ تر ٍ باشکَى تر از چیزی . چَبی تغییر شکل داد کٌ بٌ قصر جادٍ ٍصل بَد
 !بَد کٌ فکر نی کرم

 :آتنا با تعجبی کٌ تَی صداش بَد، گفت

 !قصر بٌ این بزرگی فقط دٍ نفر تَش زندگی نی کردن؟ -

ٌ يا يیچ ٍقت اشتباى نیستند: سارا  .حتها يهین طَر بَدى؛ چَن افسان

 :آرٍم پام رٍ رٍی پل گذاشتو ٍ گفتو

 این پل اننٌ، نگٌ نٌ؟ -

 .انتحانش ضرر ندارى: سارا

نی دٍنی کٌ فقط نهکنٌ این چَب يا زیادی فرسَدى باشن، اٍن ٍقت از اٍن باال : آرٍین
 !کٌ البتٌ اینو نشکل خاصی نیست! پرت نیشی پایین
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 :با حرص نگاش کردم کٌ گفت

 .چیٌ؟ نن فقط گفتو نهکنٌ این اتفاق بیافتٌ -

ير چی جلَتر نی رفتیو . بی تَجٌ بٌ آر ٍین دست آتنا ٍ سارا رٍ گرفتو ٍ ٍارد پل شدم
 :آتنا گفت. ارتفاع ٍ شیب پل بیشتر نی شد

 .دیگٌ کو کو دارم حالت تًَع نی گیرم -

 :ٍ زنزنٌ کرد

 !از ارتفاع نتنفرم -

آخٌ تَ کٌ از ارتفاع نی ترسی . شايزادى خانو حالشَن خَب نیست! ٍای ٍای: آرٍین
 !کجا اٍندی؟ يهَن پایین ننتظر نی شدی تا نا بریو ٍ برگردیو

 .آتنا خَاست چیزی بگٌ کٌ پاش پیچ خَرد ٍ بٌ عقب پرت شد

 :جیغ زدم

 !آتنا -

 :آرٍین کٌ پشت سرش بَد فَری گرفتش ٍ گفت

 حَاست کجاست دختر دست ٍ پا چلفتی؟ -

 :آتنا از بغلش بیرٍن اٍند ٍ با بغض گفت

 !پام پیچ خَرد، درضهن حق نداری بٌ نن تَيین کنی! دست ٍ پا چلفتی خَدتی -

 :رٍبٌ آرٍین گفتو. جلَتر از يهٌ بٌ طرف قصر راى افتاد

 فًهیدی؟! يهین اآلن ازش نعذرت خَايی نی کنی -
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ٌ ای باال انداخت ٍ گفت  :شَن

 .نن چیز خاصی نگفتو؛ پس دلیلی ندارى نعذرت خَايی کنو -

 :پَزخندی زد ٍ زیر لب گفت

 !يٌ، تَيین -

دیگٌ بٌ آخر راى رسیدى بَدیو ٍ درٍازى بزرگ قصر . سری بٌ نشانٌ تأسف تکَن دادم
ٌ ی ارٍاح بَد. کو کو نهایان نی شد  .قصر چًرى ترسناکی داشت؛ نحل خَن

 .بادی ٍزید ٍ يَا سردتر شد ٍ ابريای دٍر قصر سیاى تر

 :آرٍم دست يام رٍ رٍی دريای قصر کشیدم ٍ گفتو

 .این بٌ نظر خیلی قدیهی نیاد -

 !این قصر نال قرن يا پیشٌ، باید يو قدیهی بٌ نظر بیاد: سارا

 نن کٌ يیچ حس خَبی نسبت بًش ندارم، آخٌ آسهَن يو جای قصر ساختنٌ؟: آتنا

 .اآلن ٍقت این حرف يا نیست؛ باید در رٍ باز کنیو: سارا

 :گفتو. در رٍ يل دادم ٍلی یٌ ذرى يو تکَن نخَرد

 !نحل اینکٌ قفلٌ -

ٌ ای دست ياش رٍ پایین انداخت ٍ  سارا دست ياش رٍ رٍبٌ در گرفت؛ ٍلی بعد از لحظ
 :گفت

شاید جادٍی قَی دارى کٌ نانع از باز . این در قفل نیست، چَن با جادٍ باز نهیشٌ! نٌ -
 .شدنش با جادٍ نیشٌ؛ ٍلی از نظر نن گیر کردى
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 !چطَرى يهٌ با يو يلش بدیو: آتنا

 :گفتو

 .بٌ انتحانش نی ارزى -

 :سارا گفت. يهٌ دست يانَن رٍ بٌ در چسبَندیو ٍ يل دادیو؛ در تکَن کَچیکی خَرد

 .نحکو تر يل بدین! يهینٌ -

ٌ ی نیرٍم يل نی دادم دیگٌ کو کو داشتو . تَی اٍن سرنا يهٌ عرق کردى بَدیو. با يه
 .ناانید نی شدم کٌ در با صدای بلندی باز شد

 :سارا گفت. يهٌ بٌ رايرٍی طَالنی کٌ آخرش در تاریکی گو شدى بَد، چشو دٍختیو

خیلی خب، يهٌ کنار يو دیگٌ راى برین ٍ از يو جدا نشین، چَن اینجا خیلی بزرگٌ ٍ  -
 .اگٌ گو بشید پیدا کردنتَن سخت نیشٌ

. سارا نشعلی از کنار در برداشت، رٍشنش کرد ٍ ٍارد رايرٍی طَالنی ٍ تاریک شد
 :گفتو. رايرٍیی کٌ پر بَد از دريای نختلف

 نهکنٌ یکی از این دريا بٌ قلب این ساختهَن راى داشتٌ باشٌ؟ -

نا باید بٌ نرکز این . نٌ، قلب ير ساختهَنی در نرکزی ترین قسهت اٍن قرار دارى: سارا
 .قصر بریو

ٌ ای خَرد کٌ با جَاير ٍ سنگ يای زیبایی تزیین شدى بَد کنجکاٍ بٌ . چشهو بٌ آیین
 .طرفش رفتو
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تصَیر خَدم رٍ دیدم کٌ ! خَاستو بٌ خَدم در آیینٌ نگاى کنو کٌ از تعجب خشک شدم
ٌ ای در یٌ جای غار نانند نشستٌ بَدم،  لباس سفید ٍ بلندی بٌ تن داشتو ٍ کنار چشه

 .دست يام رٍ داخل آب چشهٌ کردى بَدم ٍ نی خندیدم

با تعجب پلکی زدم ٍ دٍبارى بٌ آیینٌ نگاى کردم؛ ٍلی بٌ جز تصَیر خَدم با لباس ٍ شنلی 
 .بلند چیزی ندیدم

ٌ يا کنارم نیستند ٍحشت زدى بٌ اطرافو ! خَاستو بٌ آتنا دربارى این آیینٌ بگو کٌ دیدم بچ
نگاى کردم ٍ ٍقتی رٍشنایی کو نَر نشعل رٍ جلَتر از خَدم دیدم، با سرعت خَدم رٍ 

 .بًشَن رسَندم

ٌ يا سخت نشغَل حرف زدن بَدند ٍ نتَجٌ غیبت نن نشدى بَدند تصهیو گرفتو . بچ
فعال بٌ کسی چیزی نگو؛ ٍلی اٍن تصَیر بٌ شدت نن رٍ درگیر افکارم کردى بَد ٍ حاال 

 .خَاب دیشب يو بًش اضافٌ شدى بَد

 سارا کی قرارى بًهَن جادٍ یاد بدی؟: آتنا

 !بًترى خیلی عجلٌ نکنی: سارا

سارا در رٍ يل داد . بٌ در عجیب غریبی رسیدیو کٌ عکس یٌ عقاب رٍش حک شدى بَد
ٌ ای کٌ بٌ نظر نی اٍند بٌ زیر زنین راى دارى نشخص شد  .ٍ راى پل

 .اگٌ اشتباى نکنو، این باید نا رٍ بٌ قلب قصر ببرى: سارا

 :آرٍین ابرٍش رٍ باال انداخت ٍ گفت

یعنی قلب این قصر تَی زیر زنینٌ؟ اگٌ نن بَدم بلندترین نقطٌ قلعٌ رٍ انتخاب  -
 .نی کردم

 !فعال کٌ نیستی، پس لطفا نظر ندى: آتنا



 

www.lovelyboy.blog.ir 

53 witch   | جادٍگررنان 

 :آرٍین خَاست چیزی بگٌ کٌ گفتو

 !خَايش نی کنو دیگٌ اینجا شرٍع نکنین -

 .ٍقتی التهاسو رٍ دیدند، دٍتاشَن ساکت شدند ٍ جًت نخالف يو دیگٌ رٍ نگاى کردند

 :سارا با خندى گفت

 .از دست شها دٍتا -

ٌ يا پایین رفتیو نهی دٍنو چند دقیقٌ بَد کٌ يهین جَری پایین . با يو دیگٌ از پل
 .نی رفتیو؛ ٍلی نگٌ تهَم نی شد؟ آرزٍ کردم زٍدتر بٌ آخر راى برسیو

اگٌ نی دٍنستو این  ! ينَز چند جانیٌ از آرزٍم نگذشتٌ بَد کٌ بٌ آخر راى پلٌ رسیدیو
 .طَری نیشٌ زٍدتر آرزٍ نی کردم

این  بار يو شکل عقاب حک شدى ای رٍی در بٌ چشو . دٍبارى بٌ در بزرگی رسیدیو
فقط یٌ اتاق کَچیک بَد کٌ ! آرٍم در رٍ يل دادیو ٍ در کهال تعجب در باز شد. نی خَرد

ٌ ای داخلش قرار داشت با . سارا بٌ طرف صندٍقچٌ رفت ٍ درش رٍ باز کرد. صندٍقچ
 :خَشحالی گفت

ٌ يا -  .کلید این جاست! بچ

ٌ نَن بٌ طرف سارا رفتیو داخل صندٍقچٌ یٌ خنجر ٍ یٌ کلید طالیی بَد کٌ آخرش . يه
خنجر باالی کلید قرار داشت ٍ برای برداشتن کلید باید خنجر رٍ . شکل یٌ عقاب بَد

از شانس نا . سارا خنجر رٍ در دستش گرفت؛ ٍلی ير چی کشید در نیَند. برنی داشتی
آتنا ! خنجر جَری قرار گرفتٌ بَد کٌ نهی شد بدٍن اینکٌ برش داری کلید رٍ بیرٍن بیاری

 :سارا گفت. ٍ آرٍین يو کشیدند ٍلی نشد

 .يهٌ با يو بکشید -
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 .يهٌ با يو کشیدیو؛ ٍلی خنجر حتی تکَن يو نخَرد

ٍقتی بٌ کهک . دستو رٍ رٍی خنجر گذاشتو؛ دستو داغ شد، فَری دستو رٍ برداشتو
ٌ يا نی کشیدنش کٌ این اتفاق نیفتاد  !بچ

 .دٍبارى دستو رٍ رٍش گذاشتو ٍ دٍبارى يهَن گرنا رٍ حس کردم

 داری چی کار نی کنی انا؟: آتنا

 :گفتو

 !ٍقتی بًش دست نی زنو داغ نیشٌ -

 :سارا دستش رٍ رٍی خنجر گذاشت ٍ گفت

 !حالت خَبٌ؟ این خنجر سرد سردى -

 :آتنا دستش رٍ رٍی پیشَنیو گذاشت ٍ گفت

 .تب يو کٌ نداری -

 :گفتو. دٍبارى دستو رٍ رٍی خنجر گذاشتو ٍ يهَن گرنا رٍ احساس کردم

ٌ يا -  !این ٍاقعا گرنٌ! باٍر کنید بچ

 :آرٍین گفت. فَری گرنا از بین رفت. آرٍین دستش رٍ رٍی خنجر گذاشت

 !ٍاقعا تَيو زدی، این خنجر سردى -

 !گرم بَد؛ ٍلی ٍقتی دستت رٍ رٍش گذاشتی سرد شد: گفتو

 !شاید فقط بٌ دست انا ٍاکنش نشَن نیدى: سارا

ٌ ای گفت  :آتنا در فکر فرٍ رفت ٍ بعد از لحظ
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فقط بعد . سعی کن خنجر رٍ برداری، اگٌ تَنستی نا يو فَری کلید رٍ بر نی داریو! انا -
 !از اینکٌ نا کلید رٍ برداشتیو خنجر رٍ فَری بنداز؛ چَن حس خَبی بًش ندارم

 :گفتو

 .خیلی خب، انتحان نی کنیو -

 !نطهئنی انا؟ شاید این خنجر طلسو داشتٌ باشٌ: سارا

 :گفتو

نا کلید رٍ الزم داریو ٍ بٌ تنًا کسی کٌ ٍاکنش نشَن نیدى ننو، پس این  کار رٍ  -
 !نی کنو

 !پس خیلی نراقب باش: آرٍین

 .باشٌ -

نحکو خنجر رٍ کشیدم، خنجر از جا . آرٍم دستو رٍ رٍی خنجر گذاشتو، دستو داغ شد
نهی تَنستو تکَن بخَرم، . کندى شد ٍ گرنای ٍحشتناکی يهٌ ٍجَدم رٍ در بر گرفت

سعی کردم خنجر رٍ بندازم؛ ٍلی انگار بٌ دستو چسبیدى . گرنا ير لحظٌ بیشتر نی شد
گرنا بیشتر شد، دردی نحل صاعقٌ تَی کل بدنو پیچید ٍ جیغ ٍحشتناکی کشیدم . بَد

ٌ يا رٍ نی دیدم کٌ . کٌ خَدنو ازصداش ترسیدم یٌ دفعٌ صدايا قطع شد، تقالی بچ
دٍبارى يهَن درد . نی خَان خنجر رٍ از دستو در بیارند؛ انا خنجر بٌ دستو چسبیدى بَد

يهٌ چیز جلَی چشهو تاریک شد ٍ نن . ٍ این بار جیغو خیلی بلندتر از قبل بَد
ٌ ای رٍ دیدم کٌ تا حاال ندیدى بَدم، درست نحل یٌ رؤیا بَد  .صحن
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ٌ  جا پر از خَن ٍ جسديایی بَد کٌ  باالی سر یٌ دختر نشستٌ بَدم ٍ گریٌ نی کردم، يه
ٌ يای ٍحشتناکی نی اٍند ٍ بعد از اٍن تنًا تاریکی بَد کٌ . نهی شناختهشَن صدای قًق

 !ٍجَد داشت

*** 

 .صدای قدم يایی در سالن بزرگ پیچید ٍ بعد از اٍن صدای خشن نردی بلند شد

 انری با نن داشتید خانو؟ -

 .دیر کردی! اٍى نایل -

 !نتاسفو خانو -

شنل سیاى رنگش نانع دیدن صَرتش بَد ٍ لباس . زن از رٍی صندلی برخاست
 .نشکی اش رٍی زنین کشیدى نی شد

 :با صدایی کٌ سرنا را در يهٌ جا پخش نی کرد گفت

 خب؟ -

 .يهَن جَر کٌ شها خَاستید سرٍرم -

 :دستش رٍ رٍی نجسهٌ نرگی کٌ کنارش بَد گذاشت ٍ گفت

 !انیدٍارم -

 .نن کارم رٍ خَب انجام نیدم خانو -

 .زن زنزنٌ کرد

 .باز يو انیدٍارم -
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 :نرد نردد پرسید

 خبر جدیدی از اٍن دخترى ندارید سرٍرم؟ -

 :زن دستش رٍ از رٍی نجسهٌ برداشت، بٌ نرد نزدیک شد ٍ گفت

 .نایل داری زیادی دخالت نی کنی! اٍى -

 .ٍ بعد دستش رٍ رٍی شَنٌ نرد گذاشت ٍ در گَشش زنزنٌ کرد

 تَ کٌ دٍست نداری بٌ سرنَشت ساشا دچار بشی؟ -

 .نرد با صدایی لرزان زنزنٌ کرد

 !نعلَنٌ کٌ نٌ خانو -

 :زن با صدایی آرٍم تر از قبل گفت

 ...پس تَی کاريایی کٌ بًت نربَط نیست دخالت نکن، ٍگرنٌ -

با خَد فکر کرد، این زن باید خَد نرگ . نرد سرنای نرگ را حس کرد ٍ بٌ خَد لرزید
 !باشٌ

 :زن آرٍم دستش رٍ از رٍی شَنٌ نرد برداشت ٍ گفت

 .ایَان رٍ صدا کن، کارش دارم -

 !چشو خانو -

 .بٌ نفعتٌ کٌ سریع عهل کنی، نی دٍنی کٌ دٍست ندارم نعطل بشو -

 .چشو -
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سٌ جستجَگر کَچک . زن رٍی صندلی نشست ٍ بٌ گَی نقرى ای رٍی نیز چشو دٍخت
سعی در بیدار کردن دٍست خَد داشتند ٍ زن با لذت بٌ اسباب بازی يای جدید خَدش 

 .نگاى نی کرد

 .سالم خانو -

 :زن سرش را باال آٍرد ٍ رٍبٌ نرد گفت

 .سالم ایَان، تعریف کن -

 .کلید رٍ پیدا کردن سرٍرم ٍ اٍن دختر طلسو شد -

 :زن خندى ای کَتاى کرد ٍ گفت

 !فَضَلی يهیشٌ يو خَب نیست! فَضَل کَچَلَ -

 .نرد باترس تایید کرد

 .بلٌ خانو -

 :زن بلند شد ٍ گفت

 یادداشت چی؟ -

 .حتها تا االن دیدنش -

 .نی تَنی بری؛ ٍلی بگَ لیام رٍ بیارن کارش دارم! کارت خَب بَد -

 .بلٌ حتها يهین اآلن بًشَن خبر نیدم -

زن بٌ طرف نجسهٌ نرگ رفت ٍ دستش رٍ رٍی تیغٌ داس . ٍ سریع از سالن خارج شد
 :کشید ٍ گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

59 witch   | جادٍگررنان 

 .بازی يای جالبی برات دارم! خَاب يای خَب ببینی انا کَچَلَ -

ٌ اش سکَت فضا رٍ شکافت ٌ ی بلند نستان  .ٍ بعد قًق

*** 

 آتنا

انا دستش رٍ رٍی خنجر گذاشت ٍ نحکو بٌ سهت خَدش کشید، درست جلَی 
برگشتو تا بٌ انا . چشو يای نتعجب نا خنجر بیرٍن اٍند ٍ سارا فَری کلید رٍ برداشت

چند جانیٌ . بگو خنجر رٍ بندازى؛ ٍلی با دیدن قیافٌ دريو انا حرف تَی دينو ناسید
بٌ طرفش دٍیدم، دستی کٌ خنجر درٍنش . بیشتر نشد کٌ انا جیغ ٍحشتناکی کشید

 !قرار داشت آتش گرفتٌ بَد ٍ ازش دٍد بلند نی شد

يهٌ سعی نی کردیو تا خنجر رٍ از دستش بیرٍن بکشیو، َانا ِانا خنجر رٍ نحکو گرفتٌ 
 .بَد

 .داد زدم

 !خنجر رٍ ٍل کن! ٍلش کن انا -

انا نحکو رٍی زانَ افتاد؛ چشو ياش رٍ بٌ پایین . ٍلی اٍن انگار اصال چیزی نهی شنید
 .انگار چیزی رٍ نی دید کٌ نا نهی دیدم. دٍختٌ بَد

دستو رٍ رٍی خنجر گذاشتٌ . خنجر ير لحظٌ داغ تر ٍ قرنزتر نی شد ٍ تقالی نا بیشتر
گرنا برای یٌ لحظٌ فَق العادى . بَدم ٍ با اینکٌ ٍحشتناک داغ بَد نحکو نی کشیدنش

 .زیاد شد، جیغ بلندی کشیدم ٍ خنجر رٍ ريا کردم

 :بٌ طرفش رفتو ٍ بغلش کردم، گفتو. انا رٍی زنین افتاد ٍ خنجر از دستش ريا شد
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 !تَ رٍ خدا چشو يات رٍ باز کن! انــا! انــا -

ٌ اش بیرٍن کشید ٍ  ٌ ای زیبا ٍ کَچیک از تَی کیس سارا انا رٍ ازم جدا کرد، شیش
 .نحتَیات شیشٌ رٍ آرٍم تَی دين انا ریخت

ٌ ای از نَيای انا کٌ تَی صَرتش ریختٌ بَد رٍ آرٍم کنار زد ٍ گفت  :دست

 .خَابیدى! ساکت باشید -

 چی بًش دادی؟: آرٍین

 .برای سو يا ٍطلسو يا بٌ درد نی خَرى ٍ فَق العادى کهیابٌ. نعجَن شفا بخش -

 :گفتو

 .بًترى زٍدتر از اینجا بریو -

 :سارا دست از نَازش نَيای انا برداشت ٍ گفت

 !آرى، يرچٌ سریع تر بًتر -

 .نن انا رٍ نیارم: آرٍین

نی خَاستیو از قصر . ٍ بعد آرٍم انا رٍ بغل کرد ٍ از يهَن رايی کٌ اٍندیو برگشتیو
ٌ ی رٍش رٍ . خارج بشیو کٌ چشهو بٌ کاغذ کنار در افتاد زانَ زدم ٍ برش داشتو ٍ نَشت

 .خَندم

 «.نت اشتباى پیانَی بزرگ، راى رٍ بًتَن نشَن نیدى»

*** 

 انا
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صدای خندى ی ریزی از پشت سرم . داخل اتاق تاریکی بَدم، نهی دٍنستو اینجا کجاست
اٍند کٌ باعخ شد فَری برگردم، دختری با نَيای کَتاى نشکی ٍ چشو يای خاکستری 

 .کٌ با اٍلین نگاى نتَجٌ شدم يیچ حسی داخلشَن ٍحَد ندارى، بٌ نن خیرى شدى بَد

 .صدای زنزنٌ نانندش بٌ گَشو رسید

 !پس انا تَیی -

 :گفتو

 نن رٍ نی شناسی؟ -

 :جلَتر اٍند ٍ چشو يای بی رٍحش رٍ بٌ نن دٍخت ٍ گفت

ٌ  دختريا ریتا رٍ نی شناسن -  !اینجا يه

 :باتعجب گفتو

 ریتا؟ -

 .نادرت! آرى -

 نادرم؟ -

 :پَفی کرد ٍ گفت

نن زحهت زیادی کشیدم کٌ بٌ خَابت بیام، پس خَب ! اآلن ٍقت این حرف يا نیست -
 .این یٌ پیغام خیلی نًو از نادرتٌ! از ارٍاح دٍری کنید! گَش کن

 :باشَق گفتو

 نادرم؟ اٍن زندى اس؟ -
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 :با لحن يشدار ديندى ای گفت

 !اآلن ٍقت این حرف يا نیست، فقط از ارٍاح دٍری کن -

*** 

ٌ اش باال ٍ پایین نی شدم  .با تکَن يایی از خَاب بیدار شدم؛ انگار يه

ٌ رٍ خیرى شدى بَد ٍ آرٍم راى نی رفت  چشو يام رٍ باز کردم ٍ با چًرى ی آرٍین کٌ بٌ رٍب
 !نحل اینکٌ نن بغل آرٍین بَدم. نَاجٌ شدم

 :آرٍم گفتو

 چی شدى؟ -

 :سر آرٍین بٌ سرعت بٌ طرفو چرخید ٍ گفت

 بیدار شدی انا؟ -

 :سارا گفت. آتنا ٍ سارا باالی سرم اٍندند

 حالت خَبٌ؟ -

 .نا رٍ کشتی انا، خیلی ترسیدیو: آتنا

 :تازى يهٌ چیز یادم اٍند، فَری گفتو. آرٍین بٌ آرٍنی نن رٍ رٍی زنین گذاشت

 کلید چی شد؟ -

 .برش داشتیو؛ ٍلی انگار تَ حالت خَب نبَد: آتنا

 .چًرى اش دريو شد ٍ ادانٌ داد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

63 witch   | جادٍگررنان 

خنجر رٍ نحکو گرفتٌ بَدی ٍ رياش نهی کردی؛ تا اینکٌ بی يَش شدی، خیلی  -
 .ترسیدیو

 :گفتو

 !نهی دٍنو، انگار بٌ دستو چسبیدى بَد -

 :فَری رٍبٌ سارا گفتو. نکالهٌ کَتايو با دختر چشو خاکستری یادم اٍند

 سارا، نی دٍنی اسو نادر نن چی بَدى؟ -

 :سارا گفت

 .اگٌ اشتباى نکنو، پدربزرگو نی گفت اسهش الناست -

 :گفتو

 نهکنٌ اسهش ریتا باشٌ ٍ تَ اشتباى کردى باشی؟ -

 :سارا سرش رٍ بٌ نشَنٌ نٌ تکَن داد ٍ گفت

 !نطهئنو کٌ اٍن اسو ير چی بَدى، ریتا نبَدى -

 .جهلٌ سارا تَی ذينو اکَ شد ٍ آرٍم زنزنٌ کردم

 اگٌ النا نادر ننٌ، پس ننظَر اٍن دختر از نادرت چی بَد؟ -

بٌ اطرافو نگاى کردم، داخل یٌ جنگل . سرم رٍ تکَن دادم، اآلن کٌ ٍقت این فکريا نبَد
ٌ يا گفتو. بزرگ بَدیو  :رٍبٌ بچ

 نگٌ نا داخل کَيستان نبَدیو؟ -
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نت اشتباى پیانَی بزرگ، راى رٍ "آتنا یٌ نَشتٌ پیدا کرد کٌ رٍش نَشتٌ شدى بَد، : سارا
پیانَی بزرگ داخل قصر پادشايی سرزنین دٍنٌ، پس باید بٌ ." بًتَن نشَن نیدى

. سرزنین دٍم بریو، نن يو شها رٍ بٌ اینجا آٍردم ٍ اآلن نا بین نرز این دٍ سرزنینیو
 .بعد از اینکٌ بٌ اینجا اٍندیو، ننتظر شدیو تا بیدار بشی ٍ یٌ جَری از نرز رد شیو

آخٌ اٍن راينهایی يا کٌ . نی دٍنید نن فکر نی کنو یکی دارى نا رٍ راينهایی نی کنٌ: آتنا
درضهن اٍن زنی کٌ اٍلین پیغام رٍ بٌ نا داد کی ! يهین جَری جلَی نا سبز نهیشن

 بَد؟ از کجا جای کلید رٍ نی دٍنست؟

 .يهٌ ساکت بَدیو ٍ فکر نی کردیو

اآلن ٍقت پیدا کردن رايی برای رد شدن از . باالخرى نی فًهیو، عجلٌ نکنید: سارا گفت
 .نرزى

 :گفتو

ٌ  جَری نحافظت نیشٌ؟ -  از نرز چ

این جادٍ سر تا سر این سرزنین کشیدى شدى، حتی از راى . با یٌ جادٍی خیلی قَی: سارا
نکتٌ نًو اینٌ کٌ ير چیزی از . يَا يو نهیشٌ رد شد ٍ ير دى نتر يو یٌ نگًبان قرار دارى

 !دیَار دفاعی رد بشٌ نابَد نیشٌ، ير چیزی

 !پس باید کار خیلی سختی رٍ انجام بدیو: آرٍین

 .آتنا نالٌ کرد

 چٌ جَری آخٌ؟ -

 :سارا گفت
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 .یٌ کاریش نی کنیو -

 :گفتو

 اگٌ از شر نگًبان يا يو راحت بشیو، با دیَار دفاعی چی کار کنیو؟ -

خَبٌ آتنا اسو الًٌ خرد ٍ دانایی رٍ دارى، بعد نیگٌ ! این قدر انرژی ننفی ندید! آى: سارا
ٌ  جَری؟ خب فکر کن حتها دلیلی برای انتخاب اسهت داشتن، درضهن عقل کل ! چ

 !تَیی

 :آتنا چشو ياش رٍ گرد کرد ٍ گفت

نحال ! ير کسی ير اسهی دارى دلیل نهیشٌ کٌ يهَن خصَصیات رٍ يو داشتٌ باشٌ -
 !نعنی اسو تَ یعنی شايزادى خانـَم، ٍلی نن اینجا شايزادى ای نهی بینو

 :سارا پَفی کرد ٍ گفت

يهٌ با يو فکر نی کنیو؛ ٍلی اآلن دیگٌ دارى يَا تاریک نیشٌ، بًترى آتیش ! باشٌ بابا -
 .رٍشن کنیو ٍ زٍد بخَابیو تا فردا سریع تر حرکت کنیو

*** 

رٍی زنین نشستٌ بَدم، زانَيام رٍ تَی شکهو جهع کردى بَدم ٍ بٌ آتیشی کٌ سارا با 
کو کو چشو يام گرم شد . جادٍ درست کردى بَد نگاى نی کردم، گرنای خیلی خَبی داشت

 .ٍ بٌ عالو رؤیا پیَستو

با گریٌ . پسر نرنَز پشت بٌ نن ایستادى بَد ٍ چند نفر نن رٍ نحکو نگٌ داشتٌ بَدند
 ...التهاس نی کردم؛ ٍلی يیچ کس بٌ حرف نن گَش نهی داد

 چرا اینجا خَابیدی دختر؟! انا! انا -
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 :با صدای سارا از خَاب بیدار شدم ٍ گفتو

 چی شدى؟ -

 :سارا با خندى گفت

 .نشستٌ خَابت بردى، بیا داخل چادری کٌ زدیو بخَاب -

 :نن کٌ يَشیار شدى بَدم گفتو

 چٌ ندت خَابیدى بَدم؟ -

ٌ طَر نگٌ؟ - ٌ ای نی شد، چ  فکر کنو دى دقیق

 .يیچی -

 :آرٍم گفتو

ٌ يا کجان؟ -  بچ

 :سارا گفت

 .داخل چادر خَابیدن، بیا داخل بخَاب -

 !نٌ دیگٌ خَابو نهیاد، تقریبًا از صبح تا حاال خَاب بَدم -

 .ير ٍقت خَابت اٍند بیا داخل چادر بخَاب! اشکال ندارى -

 .باشٌ -

 .سارا داخل چادر رفت ٍ نن يو دٍبارى بٌ آتیش خیرى شدم

ٍلی از طرف ! اٍن پسر کیٌ؟ این خَاب يایی کٌ نی بینو یعنی چی؟ شاید یٌ يشدارى
اصال جادٍیی ٍجَد دارى کٌ باعخ . کی؟ شایدم کسی نی خَاد نن این خَاب يا رٍ ببینو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

67 witch   | جادٍگررنان 

ٌ ای نی خَاد؟ اگٌ چنین جادٍیی يست، چرا کسی  بشٌ خَاب يایی ببینی کٌ کس دیگ
 باید چنین کاری رٍ بکنٌ؟

 ٍای خدا دیٍَنٌ شدم؟

دستو رٍ داخل جیب لباسو کردم ٍ گردنبندی رٍ کٌ از زن دست فرٍش خریدم بیرٍن 
قفلش رٍ . گَی آبی رنگش برق نی زد. از اٍل یٌ حس خاصی نسبت بًش داشتو. آٍردم

حس خیلی خَبی بَد؛ گردنبند خنک ٍ خیلی دل چسب . باز کردم ٍ بٌ گردن انداختهش
 :آرٍم دست رٍی گَی آبی رنگ کشیدم ٍ گفتو. بَد

 !از تَ خیلی خَشو اٍندى -

 :ٍقتی بٌ خَدم اٍندم، آرٍم زدم زیر خندى ٍ گفتو

 آخٌ آدم با گردنبند يو حرف نی زنٌ؟! ٍاقعا دارم دیَنٌ نیشو -

فَری برگشتو، صدا از پشت یٌ درخت . داشتو نی خندیدم کٌ صدای خش خشی اٍند
 .بزرگ بَد

 :آرٍم گفتو. دٍبارى صدای خش خش اٍند

 کسی اٍنجاست؟ -

 .دٍبارى يهَن صدا اٍند، ٍلی کسی جَاب نداد

 :دٍبارى گفتو

 کی اٍنجاست؟ -
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با خَدم گفتو حتها یٌ حیَنی چیزیٌ، داشتو بٌ . آرٍم بٌ طرف صدا رفتو. جَابی نگرفتو
فَری . نحل صدا نزدیک نی شدم کٌ این دفعٌ صدای خش خش از پشت سرم اٍند

 .شک کردم کٌ حیٍَن باشٌ، دیگٌ از ترس نی لرزیدم! برگشتو؛ ٍلی کسی نبَد

 :با صدایی لرزٍن گفتو

 !کی يستی؟ خَدت رٍ نشَن بدى -

 .با خَدم زنزنٌ کردم. ٍلی تنًا جَابی کٌ گرفتو يهَن صدا بَد

ٌ يا تَی چادرن ٍ تنًا نیستی، الزم نیست ! حتها یٌ حیٍَنٌ! آرٍم باش ِانا - در ضهن بچ
 !بترسی

فاصلٌ خیلی کهی با صدا داشتو کٌ . با يهین افکار، آرٍم بٌ طرف نحل جدید صدا رفتو
ٌ ام نشست ٍ نن از ترس جیغ بلندی کشیدم  .دستی نحکو رٍی شَن

 :يهَن دست نحکو رٍی دينو نشست ٍ صدایی از کنار گَشو گفت

 !چرا جیغ نی زنی؟ اآلن يهٌ بیدار نیشن! بابا، آرٍینو -

 :گفتو

 !دستت رٍ بردار -

 .البتٌ چَن دست آرٍین رٍی دينو بَد صدای ٍاضحی بیرٍن نیَند

 :آرٍین گفت

 چی نیگی؟ -

 :گفتو
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 !دستت رٍ بردار عقل کل -

 .ٍلی صدام باز يو نانفًَم بَد

 !چی نیگی؟ خب درست حرف بزن: آرٍین

 یعنی آدم تا چٌ حد نادٍن؟

اٍندم یٌ لگد ! حاال يهچین نحکو يو گرفتٌ بَد کٌ حتی نهی شد دستش رٍ گاز بگیری
 .از پشت بًش بزنو کٌ صدای آتنا از پشت سرنَن اٍند

 .دستت رٍ از رٍی دينش بردار تا درست حرف بزنٌ! خب نادٍن کلٌ پَک -

 :آرٍین دستش رٍ از رٍی دينو برداشت ٍ رٍبٌ آتنا گفت

 !در ضهن یادم نبَد کٌ دستو رٍی دينشٌ! نادٍن کلٌ پَک خَدتی -

 :آتنا پَزخندی زد ٍ گفت

 !تَ راس نیگی! آرى -

 :آرٍین تا اٍند چیزی بگٌ گفتو

آرٍین قبَل کن کٌ این دفعٌ نادٍن بازی در اٍردی؛ اگٌ آتنا دیرتر اٍندى ! بسٌ دیگٌ! اى -
 .بَد اآلن پات ناقص بَد

 بٌ چٌ علت اٍن ٍقت؟: آرٍین

اگٌ ٍلو نهی کردی نی خَاستو بٌ ! نحل این کٌ انشب کال اٍن باال رٍ دادی اجارى يا: گفتو
 .پات لگد بزنو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

70 witch   | جادٍگررنان 

با این کٌ دلو نهی خَاد ٍلی باید از آتنا بٌ خاطر این کار تشکر کرد؛ ٍگرنٌ اآلن : آرٍین
 .چالق بَدم

 :باحرص گفتو

 !يهچین نیگٌ، انگار با یٌ لگد نی تَنو پاش رٍ بشکَنو -

 :آتنا چشو غرى ای بٌ آرٍین رفت ٍ گفت

 اینا رٍ ٍل کنین، ِانا چرا جیغ زدی؟ -

صدای خش خش نی اٍند؛ ننو رفتو بٌ طرف صدا، داشتو بٌ نحل صدا نزدیک : گفتو
ٌ ام گذاشت، خب ننو ترسیدم ٍ جیغ زدم  .نی شدم کٌ آرٍین دستش رٍ رٍی شَن

 :آتنا رٍبٌ آرٍین گفت

 چرا ترسَندیش؟ -

 :آرٍین با اعتراض گفت

داشتو نی رفتو دستشَیی کٌ دیدم یٌ نفر نزدیک چادرى؛ ! نن نترسَندنش! يی! يی -
ٌ اش  فکر نی کردم انا داخل چادر خَابٌ، رفتو نزدیک ببینو کیٌ ٍ دستو رٍ رٍی شَن

ننو از صداش فًهیدم اناست ٍ برای اینکٌ شها بیدار نشین دينش ! گذاشتو کٌ جیغ زد
 !رٍ گرفتو ٍ گفتو کٌ آرٍینو، يهین

 :آتنا گفت

چَن ! انا بًترى بیای داخل چا در، آرٍین تَ يو اگٌ نیری دستشَیی خیلی دٍر نرٍ -
 .نهکنٌ يهَن حیٍَنی کٌ انا گفت این اطراف باشٌ

 :آرٍین کٌ از قیافش نعلَم بَد ترسیدى گفت
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 .نن دیگٌ دستشَیی ندارم! نٌ نهنَن -

 :آتنا کٌ نعلَم بَد دارى بٌ زٍر خَدش رٍ نگٌ نی دارى کٌ نخندى گفت

 .بیا بریو داخل چادر! خیلی خب -

*** 

 .از خَاب بیدار شدم" صبح شدى! بلند شَ"صبح با صدای آتنا کٌ نی گفت 

 اآلن نی خَایو بریو لب نرز؟: گفتو

نی دٍنی اآلن احساس قاچاقچی يای نَاد نخدر رٍ دارم، یا اٍنایی کٌ نی خَان ! آرى: آتنا
 !غیرقانَنی از نرز رد بشن

 :باخندى گفتو

آخٌ دختر خَب نا کٌ کار خالفی نهی کنیو، فقط زدى بٌ سرنَن ٍ داریو با جَنهَن بازی  -
 !نن کٌ احساس ترس نی کنو! نی کنیو

ٌ ی آخرم رٍ شنیدى بَد گفت  :آرٍین کٌ جهل

 .انا کَچَلَ نی ترسٌ! آخی -

 :باحرص گفتو

 !دیشب خَدتو از ترس دستشَیی نرفتی بابا بزرگ -

 :آرٍین کٌ ضایع شدى بَد گفت

 .نن دیگٌ دستشَییو نهی اٍند، برای يهین نرفتو -

 !اصال تَ راست نیگی! تَ خَبی: آتنا
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 :آرٍین گفت. یٌ دفعٌ يهٌ زدیو زیر خندى

 !نن دیشب ترسیدم، نهی خَاد بزنی تَ خط شعر! خیلی خب بابا، باشٌ -

 :سارا از بیرٍن چادر گفت

ٌ يا - بٌ جاش بٌ ! اینقدر يو نخندین. از چادر بیاین بیرٍن، نی خَام جهعش کنو! بچ
 .فکر راى حل باشید کٌ چٌ جَری از نرز رد بشیو

 !چشو نانان بزرگ: آتنا

 :بعدش آرٍم جَری کٌ خَدنَن بشنَیو گفت

 !عین این پیرزن يای صد سالٌ غرغر نی کنٌ -

ٌ نَن بلند شد  .ٍ دٍبارى صدای شلیک خندى ی ير س

ٍقتی بٌ نزدیک نرز رسیدیو، . با تذکر دٍبارى سارا بیرٍن اٍندیو ٍ چادر رٍ جهع کردیو
 !دينو باز نَند

تَدى يایی ابر نانند ٍ خاکستری رنگ کٌ ير از گايی رنگ يای آبی ٍ سفید يو داخلش 
 :آتنا گفت. دیدى نی شد، نحل یٌ دیَار از زنین تا ناکجا آباد دیدى نی شد

 این دیگٌ چیٌ؟! ٍای خدا -

ٌ طَری ردشیو؟: آرٍین  ير دى بیست نتر یٌ نحافظٌ؛ چ

 اصال نحافظ يا بٌ کنار، دیَار رٍ چی  کار کنیو؟: گفتو

این جا نرِز، حالت نیو دایرى دارى ٍ پر از درختٌ ٍ فقط دٍتا از نگًبان يا بٌ يو دید : سارا
دارن ٍ نهی تَنن بقیٌ رٍ ببینن؛ چطَرى اٍن دٍتا رٍ بی يَش کنیو ٍ سعی کنیو بٌ دیَار 

 .نفَذ کنیو؟ بقیٌ نگًبان يا يو نا رٍ نهی بینن
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 !خَبٌ: آرٍین

 .باشٌ، انتحان نی کنیو: آتنا

 !با اینکٌ خطرناکٌ ٍلی باشٌ: گفتو

 .خب، آرٍین ٍ آتنا با يو، نن ٍ انا يو با يو دیگٌ سراغ نگًبان يا نیریو: سارا

 اگٌ نردى بخَاد با جادٍ نبارزى کنٌ نا چی کار کنیو؟! ٍلی سارا نا جادٍ بلد نیستیو: آتنا

 .از پشت سر غافل گیرش کنین؛ اٍن  طَری ٍقت نهی کنٌ جادٍ کنٌ: سارا

*** 

 آتنا

سارا دست انا رٍ کشید ٍ بٌ طرف یکی از نرديا رفت نن ٍ آرٍین يو بٌ طرف نرد 
 .آرٍین یٌ چَب از رٍی زنین برداشت. دیگٌ رفتیو

 اگٌ نرد چی  کار کنیو؟! آرٍین نزنی تَی سرش يا: گفتو

 .بلدم کجا بزنو کٌ اتفاقی براش نیفتٌ! نگران نباش: آرٍین

ٍقتی دقیقا بٌ پشت سرش رسیدیو، آرٍین چَب رٍ بلند کرد تا بزنٌ تَ سرش کٌ یٌ 
جیغ خفیفی کشیدم؛ آرٍین ٍ نرد با يو درگیر شدند، نرد خَاست ! دفعٌ نرد برگشت

نردى فَری دستش رٍ بلند کرد ٍ . بقیٌ رٍ صدا بزنٌ کٌ آرٍین با نشت زد تَی دينش
خَاست ٍردی بخَنٌ؛ نن يو ترسیدم کٌ بالیی سر آرٍین بیاد، چَب رٍ برداشتو ٍ 

 !چشو يام رٍ بستو ٍ زدم تَی سرش

*** 

 انا
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سارا دست ياش رٍ باال . دیگٌ از ترس صدای قلبو شنیدى نی شد. بٌ نرد نزدیک شدیو
آٍرد ٍ جادٍیی نحل نَر آبی رنگ از دستش خارج شد؛ ٍلی از شانس نا نرد تکَن خَرد، 

 .جادٍ از کنارش رد شد ٍ نرد نتَجٌ نا شد

نرد تا خَاست جادٍیی بٌ طرف نا بفرستٌ، سارا سریع ٍردی خَند ٍ بٌ طرف نرد 
 :سارا لبخند شیطانی زد ٍ گفت. نرد ير کاری کرد نتَنست جادٍ کنٌ. شلیک کرد

 !حاال اگٌ نی تَنی کاری کن -

سارا فَری جادٍیی فرستاد کٌ نرد رٍ خفٌ کرد؛ ٍلی دیگٌ دیر . نرد اسو یٌ نفر رٍ صدا زد
تا خَاستو بٌ بقیٌ خبر بدم کٌ فرار . چَن احتهاالً صداش رٍ شنیدى بَدند! شدى بَد

 .کنیو، درد بدی تَی سرم پیچید

ير چی بیشتر تقال نی کردم درد بیشتر . جیغ زدم، یٌ نفر نحکو نَيام رٍ نی کشید
 .اٍن فرد نحکو گرفتو ٍ با دیدن دست ياش فًهیدم نردى. نی شد

دٍبارى تقال کرد، نرد ٍردی بٌ سهتو فرستاد کٌ دست يام نحکو قفل شد؛ نحل اینکٌ با 
 !یٌ طناب نانرئی بستٌ شدى بَدم

نرد . نن رٍ نحل گرٍگان يا گرفتٌ بَد ٍ سارا يو اٍن نرد رٍ، آتنا ٍ آرٍین يو رسیدند
 :گفت

 .اگٌ نی خَاین بالیی سر دٍست کَچَلَتَن نیاد، دٍستو رٍ آزاد کنید ٍ تسلیو شید -

 !يرگز: آرٍین

اگٌ بخَام نی تَنو يهٌ رٍ صدا کنو؛ اٍن ٍقت خیلی راحت تسلیو نی شید، در : نرد
 !ضهن این کَچَلَ پیش ننٌ

 .نا نهی ترسیو! صداشَن کن: آرٍین
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ٌ ی بدنو پیچید؛ انگار یٌ شهشیر از بدنو رد شد. نرد یٌ چیزی زنزنٌ کرد  !درد تَی يه

خَاستو فرار کنو کٌ نرد چنگ انداخت ٍ گردنبندم رٍ تَی . بدٍن ٍقفٌ جیغ نی زدم
دٍبارى جادٍ کرد ٍ . گردنبند با درد بدی کندى شد ٍ بٌ یٌ گَشٌ پرت شد. دستش گرفت

ٌ  جا پخش شد  !دٍبارى يهَن درد؛ انا این بار با شدت بیشتر. نَر زردی يه

. جیغ يام خیلی بلند شدى بَد، یٌ لحظٌ درد از بین رفت ٍ نن بی حال رٍی زنین افتادم
 :سارا بٌ طرفو دٍید ٍ يو زنان کٌ با جادٍ دست يام رٍ باز نی کرد گفت

 انا خَبی؟ -

 :بی حال گفتو

 .خَبو -

 چرا کاری نکردی سارا؟: آرٍین

 .اگٌ عکس العهلی نشَن نی دادم، نهکن بَد دٍست ياش رٍ خبر کنٌ: سارا

 :صدای افتادن چیزی اٍند ٍ بعد صدای آتنا

 !ٍای خدا -

 .برگشتو ٍ دیدم آتنا با چَب زدى بَد تَی سر نرد ٍ چَب رٍ رٍی زنین انداختٌ

 :آتنا ادانٌ داد

 اگٌ نردى باشٌ چی؟ -

 :سارا نرد رٍ نعاینٌ کرد ٍ گفت

 .فقط بی يَش شدى! نترس -
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 :آتنا نفس راحتی کشید ٍ گفت

ٌ ای بٌ ذينو نرسید -  .خَبی انا؟ ببخشید طَل کشید، آخٌ راى حل دیگ

 !نهنَن، اشکال ندارى: گفتو

سرم رٍ برگردٍندم کٌ برق آبی رنگی بٌ چشهو خَرد ٍ ٍقتی نزدیکش شدم، چشو يام از 
 !حدقٌ بیرٍن زد

 :فَری گفتو

 !سارا بیا -

 :سارا کنارم قرار گرفت ٍ گفت

 چی شدى؟ -

 :گردنبند رٍ نشَنش دادم ٍ گفتو

 نگٌ نگفتی يیچ چیزی نهی تَنٌ از نرز رد بشٌ؟ -

ٌ اش این طرف خیرى  سارا با تعجب بٌ گردنبندی کٌ نصفش اٍن طرف دیَار بَد ٍ بقی
 :شد ٍ گفت

 !این انکان ندارى -

آرٍین ٍ آتنا يو اٍندند ٍ يهٌ با بًت بٌ گردنبندی خیرى شدیو کٌ تَنستٌ بَد از دیَار 
 !رد بشٌ

 :آتنا گفت

 !شاید اشیاء نی تَنن رد بشن -
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 :سارا گفت

 .نن شنیدم يیچ چیز نهی تَنٌ رد شٌ! نٌ -

 :نن گفتو

 !انتحانش نجانیٌ -

تیکٌ چَب کَچکی از رٍی زنین برداشتو ٍ آرٍم بٌ طرف دیَار جادٍیی رفتو، ير چی 
 .جلَتر نی رفتو احساس نی کردم نیرٍی قَی تری نن رٍ بٌ طرف اٍن دیَار نی کشَنٌ

تیکٌ چَب رٍ بٌ دیَار نزدیک کردم، بٌ نحض اینکٌ با دیَار تهاس پیدا کرد، سَخت ٍ 
 !تبدیل بٌ خاکستر شد

 :آرٍین گفت

 !چطَرى از چیزی استفادى کنیو کٌ جنسش بٌ گردنبند نزدیک تر باشٌ، شاید نسَخت -

 :گفتو

 خب نا االن چی داریو کٌ تقریبًا نحل اٍن گردنبند باشٌ؟ -

 :آرٍین گَشیش رٍ از جیبش بیرٍن آٍرد ٍ گفت

 !این -

 :آتنا گفت

 !ببخشیدا ٍلی کجای جنس این گَشی شبیٌ گردنبندى -

 :آرٍین گفت

 .شاید جَاب داد خالٌ پیرزن -
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 :آتنا با حرص در جَابش گفت

 !خَدتی -

 :پَفی کردم ٍ بی تَجٌ بٌ بحخ، رٍ بٌ آرٍین گفتو

 ٍلی اگٌ گَشیت سَخت چی؟ -

ٌ ای باال انداخت ٍ گفت  :آرٍین شَن

این گَشی از ٍقتی اینجا اٍندیو کار نهی کنٌ، خیلی ٍقتو بَد نی خَاستو عَضش  -
 .کنو

ٌ ای باال انداختو، گَشی آرٍین رٍ گرفتو ٍ بٌ طرف دیَار بردم؛ ٍلی بٌ نحض اینکٌ  شَن
 !با دیَار تهاس پیدا کرد سَخت

 :سارا گفت

 چطَری این گردنبند سالهٌ؟ -

 :آتنا گفت

 !يیچ کسی نهی دٍنٌ -

کنار دیَار رفتو ٍ درست جایی کٌ گردنبند قرار داشت نشستو، نَج دیَار خیلی قَی 
 !بَد

ٌ ی پیدای گردنبند رٍ بٌ طرف خَدم کشیدم ٍ از دیَار بیرٍن آٍردنش، در  آرٍم نصف
 !کهال تعجب سالو سالو بَد

 :آرٍین گفت
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ٌ يا -  !نن یٌ فکری دارم! بچ

 :گفتو

 چٌ فکری؟ -

 :آرٍین گفت

اگٌ گردنبند نی تَنٌ رد بشٌ؛ شاید اگٌ یٌ چیزی باياش در تهاس باشٌ يو بتَنٌ رد  -
 !بشٌ

 :سارا گفت

 .یٌ تیکٌ چَب بیارین! فکر جالبیٌ -

سارا گرنبند رٍ بٌ سر چَب انداخت ٍ . آتنا رفت، تکٌ چَب کَچیکی آٍرد ٍ بٌ سارا داد
در برابر چشو يای از حدقٌ در . نزدیک دیَار برد، آرٍم سر چَب رٍ بٌ دیَار نزدیک کرد

 !اٍندى نا چَب بدٍن يیچ نشکلی رد شد

 :آرٍین گفت

 !نی دٍنستو عهل نی کنٌ، نن يهیشٌ عالی فکر نی کنو! خَدشٌ -

 :آتنا چشو ياش رٍ چپَل کرد ٍ گفت

 !نٌ بابا -

 :سارا گفت

 .خب یٌ داٍطلب نیخَایو! حاال باید  ببینیو رٍی انسان عهل نی کنٌ یا نٌ -

 :یٌ دفعٌ آتنا گفت. يهٌ ساکت شدیو
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 !نن نیرم -

 :با ترس گفتو

 آتنا اگٌ اتفاقی بیافتٌ نن بدٍن تَ چی کار کنو؟ -

 :آتنا گفت

 !نگران نباش-

 .ٍ با کهی نکخ ادانٌ داد -

 .اگٌ تَنستو رد بشو گردنبند رٍ نیفرستو تا نفر بعدی بیاد -

چند جانیٌ بعد . ٍ بعد گردنبند رٍ بٌ گردن انداخت ٍ بدٍن يیچ نکحی ٍارد دیَار شد
 .گردنبند از دیَار بیرٍن انداختٌ شد

 :با خَش حالی گفتو

 !عهل کرد -

 :سارا گفت

! نهکنٌ ير لحظٌ نحافظ يا بٌ يَش بیان، زٍد باش انا! اآلن ٍقت خَش حالی نیست -
 .این بار نَبت تَئٌ کٌ رد بشی

گردنبند رٍ بٌ گردنو انداختو، دٍبارى يهَن خنکی دلچسب ٍ سبکی کٌ احساس نی کردم 
 .رٍ حس کردم

يیچ . بدٍن نعطلی ٍارد دیَار شدم، يهٌ جا خاکستری ٍ يَا خیلی خیلی سرد بَد
چیزی بٌ جز دٍديای خاکستری قابل دیدن نبَد؛ ٍلی بعد از چند جانیٌ اٍن سرنا از بین 

 .رفت ٍ دٍديای خاکستری جای خَدشَن رٍ با درختان بلند عَض کردن
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 :آتنا با لبخند بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

 .حس عجیب غریبی دارى،حاال يو زٍد باش ٍ گردنبند رٍ بفرست  -

 .گردنبند رٍ دٍبارى انداختو ٍ بعد از ندتی کَتاى آرٍین ٍ در آخر سارا از نرز رد شدن

يهٌ خیرى بٌ جنگل زیبایی شدیو کٌ زنین تا آسهَن با جنگل تاریک اٍن سهت دیَار 
 !انگار ٍاقعا فرنانرٍایی تاریک بٌ اٍن سرزنین حکَنت نی کرد! فرق نی کرد

 :سارا نفس عهیقی کشید ٍ با خَشحالی گفت

ٌ يا، بٌ سرزنین دٍم خَش اٍندین -  .خیلی خب بچ

 .چند ساعت بَد کٌ بدٍن استراحت داشتیو راى نیرفتیو

 :با بی حالی گفتو

 !نن دیگٌ نهی تَنو راى بیام! ٍای خدا -

 :سارا گفت

 .انا انقدر غر نزن دیگٌ چیزی نهَندى! اى -

 :آتنا يو با حالتی نشابٌ نن رٍ بٌ سارا گفت

 !خب با جادٍ نی رفتیو! ِانا راست نیگٌ -

 :سارا گفت

نن تا حاال بٌ این سرزنین نیَندم، برای رفتن بٌ جایی بٌ ٍسیلٌ جادٍ باید اٍن جا رٍ  -
 .بلد باشی ٍ دقیق بدٍنی داری کجا نیری

 :آتنا گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

82 witch   | جادٍگررنان 

از ٍقتی اٍندیو داریو با حس نسیریابی نن پیش نیریو؛ ٍلی اآلن دیگٌ ٍاقعا نن  -
 بًتر نیست یکو استراحت کنیو؟! حس نسیریابیو ضعیف شدى

 :سارا کالفٌ نَياش رٍ نرتب کرد ٍ گفت

 .از دست شهايا، باشٌ استراحت نی کنیو! خیلی خب بابا -

نن، آرٍین ٍ آتنا فَری پًن زنین شدیو، با این حرکت نا سارا زد زیر خندى، انقدر 
 .خندید کٌ اشک از چشهاش بیرٍن نی زد

 :يهَن طَر کٌ نی خندید گفت

ٌ اید زٍدتر استراحت نی کردیو -  !اگٌ نی دٍنستو انقدر خست

 .خَدش يو بعد از نکخ کَتايی رٍی زنین نشست

آرٍم رٍی . قسهتی کٌ درش نشستٌ بَدیو، پر از چهن ٍ گل يای کَچَلَی خَشگل بَد
 .چهن يا دراز کشیدم ٍ بٌ آسهَن نگاى کردم

آسهَن صاف آبی رنگ با ابريای کَچَلَ، آسهَن اینجا کجا ٍ آسهَن سرزنینی کٌ ازش 
 !اٍندیو کجا

نفس عهیقی کشیدم ٍ بَی خَبی تَی بینیو پیچید، سرم رٍ بر گردٍندم  ٍ گل کَچَلَی 
 .صَرتی رنگی رٍ کنار صَرتو دیدم

ای کاش دٍربینی با خَدم داشتو، ٍ این لحظات رٍ برای ! چٌ قدر اینجا يهٌ چیز زیبا بَد
يهیشٌ جبت نی کردم ٍ خاطرى ای زیبا از این سرزنین عجیب ٍ غریب رٍ بٌ صَرت 

 .عکس نحفَظ نی کردم
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در یک لحظٌ . لبخندی زدم، چشهام يام رٍ بستو ٍ دٍبارى با لذت نفس عهیقی کشیدم
تصاٍیر نبًهی نحل فیلو از جلَی چشو يام رد شد، پسر چشو سبزی با لبخند دستو رٍ 

 .نی کشید، با يو داخل یٌ دشت بزرگ نی دٍیدیو ٍ نی خندیدیو

 .پام پیچ خَرد، رٍی زنین افتادم ٍ زدم زیر گریٌ

 :پسِر نن رٍ بغل کرد ٍ گفت

 !نن رٍ ببخش عزیزم، گریٌ نکن -

 :با گریٌ گفتو

 !زانَم درد نی کنٌ -

 :آرٍم زانَم رٍ بَسید ٍ گفت

 !حاال دیگٌ دردش خَب نیشٌ -

ٌ ام رٍ قطع کردم ٍ گفتو  :گری

 !دردش خَب شد آدرین -

 :خندید ٍ نحکو تر بغلو کرد، رٍی نَيام رٍ بَسید ٍ گفت

 !دٍست دارم ِانا کَچَلَی شیرین نن -

ٌ رٍم خیرى شدى بَدم یعنی نن بچگی يای خَدم . تصاٍیر نحَ شدن ٍ نن با بًت بٌ رٍب
 !رٍ دیدم؟ یعنی چی؟ نن کٌ تَ اٍن سن باید یتیو خَنٌ نی بَدم

ندیر یتیو خَنٌ نی گفت کٌ ننَ از چند نايگی پیدا کردى بَدن ٍ نن تا دى سالگی اٍنجا 
 .بَدم؛ ٍلی تَی اٍن خاطرى نن حدٍد سٌ چًار سالی داشتو
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 اصال اٍن پسر کٌ اسهش آدرین بَد کیٌ؟

 چرا احساس نی کنو چشو ياش خیلی آشناست؟

 !اصال نن کی يستو

پس . نگٌ تَی چند نايگی گو نشدم؟ ندیر يو نی گفت چند نايو بَدى کٌ پیدام کردن
 این خاطرى یعنی چی؟

 ٍ از يهٌ نًو تر، آدرین ٍ لیام کٌ يهش تَی خاطرى يای نن يستن، کی يستن؟

 .با صدای سارا بٌ خَدم اٍندم

ٌ يا باید تا يَا تاریک نشدى بٌ شًر برسیو، بلند شین -  !بچ

 .آتنا غر زد

 .تازى داشتیو خستگی در نی کردیو! ای بابا -

 :آرٍین از جاش بلد شد ٍ گفت

 .حق با ساراس باید قبل از شب بٌ شًر برسیو! کو غر بزن خالٌ پیرزن -

 .چشهک جذابی زد ٍ ادانٌ داد

 !ٍلی شاید آتنا دٍست داشتٌ باشٌ شب رٍ با حیَانات جنگل بگذرٍنٌ -

 :آتنا کٌ يو ترسیدى بَد ٍ يو عصبانی شدى بَد گفت

ٌ ای بٌ ! اٍل اینکٌ خالٌ پیرزن خَدتی - دٍم اینکٌ خستهٌ ٍ سَم اینکٌ نن اصال عالق
 !خَابیدن تَی جنگل ندارم

 :سارا قبل از اینکٌ آرٍین حرفی بزنٌ گفت
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ٌ يا، دعَا نکنید -  !خیلی خب بچ

 :چرخید ٍ رٍ بٌ نن گفت

 حالت خَبٌ انا؟ -

ٌ يا نگو، برای يهین با حالت عادی گفتو ٌ يا چیزی بٌ بچ  :تصهیو گرفتو کٌ از این قضی

 خَبو، چطَر نگٌ؟ -

 نطهئنی خَبی؟! آخٌ رنگت خیلی پریدى -

 :تَجٌ آرٍین ٍ آتنا يو بٌ نا جلب شدى بَد، برای يهین نحکو تر از قبل گفتو

 !آرى حالو خَبٌ-

 .لبخندی زدم ٍ ادانٌ دادم

 .در ضهن نن يهیشٌ رنگو نحل ناستٌ -

ٌ ای باال انداخت ٍ گفت. آرٍین ٍ آتنا نفس راحتی کشیدن  :سارا با تعجب شَن

 آتنا نی تَنی بفًهی باید از کجا بریو؟ -

آتنا چشو ياش رٍ بست ٍ تهرکز کرد، بعد از چند جانیٌ آرٍم چشو ياش رٍ باز کرد ٍ 
 :گفت

 !یٌ شًر خیلی بزرگٌ، باید از سهت راست حرکت کنیو! خیلی نزدیکیو -

 .ٍ دٍبارى يهٌ بٌ سهت شًر راى افتادیو

 :آتنا با ذٍق گفت. درست طبق گفتٌ آتنا خیلی طَل نکشید کٌ بٌ شًر بزرگی رسیدیو

 !اینجا چٌ باحالٌ، يهٌ چی رنگارنگٌ! ٍای خدا -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

86 witch   | جادٍگررنان 

 :سارا گفت

 .یٌ رٍزی شًر نا يو این جَری بَد -

 .ينَز خیلی جلَ نرفتٌ بَدیو کٌ سٌ چًار تا نگًبان جلَی نا رٍ گرفتن

 :یکی از نگًبان يا کٌ بٌ نظر نی اٍند فرناندى باشٌ اٍند جلَ ٍ گفت

 شهايا  کجا بَدین؟ -

 :سارا کٌ يل شدى بَد، با لکنت گفت

 .نا رفتٌ بَدیو گردش... ام ... نا... نـ -

 :نرد بًهَن نگايی کرد ٍ گفت

 کٌ گردش بَدین؟ -

 .نظلَنانٌ سرنَن رٍ بٌ عالنت نحبت تکَن دادیو

 !یٌ دفعٌ فریاد زد

 !بٌ نن درٍغ نگید -

نرد این بار با صدای بلندتر ٍ . از ترس تکَن کَچیکی خَردم ٍ سرم رٍ پایین انداختو
 .ترسناک تری ادانٌ داد

 شها چٌ جَری از دست نگًبان يا فرار کردین؟ -

 :جَابی نداشتیو کٌ بگیو، فرناندى گفت

 چرا بٌ سهت نرز رفتٌ بَدید؟ نگٌ نهی دٍنید حق رفتن بٌ اٍنجا رٍ ندارید؟-

 :ناگًان فکری بٌ ذينو رسید ٍ لبخندی از رٍی خَشحالی زدم، رٍ بٌ فرناندى گفتو
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نا شنیدى بَدیو کٌ اٍن نرز خیلی خطرناکٌ ٍ يهٌ نی گفتن چیزای بدی اٍنجا يست،  -
؛ ٍلی ترسیدیو ٍ  نا يو کنجکاٍ شدیو ٍ جَری کٌ نگًبان يا نفًهن، بٌ سهت نرز رفتیو

 ...برگشتیو نا

 .فرناندى فریاد زد ٍ نن از ترس سر جای خَدم خشک شدم

 !بگیریدشَن -

 :نن گفتو

 ...ٍلی نا -

 :نرد با لحن ترسناکی گفت

 !ٍقتی نقض بشٌ، کسایی کٌ این کار رٍ کردن باید نجازات بشن! قانَن قانَنٌ-

سربازيا بٌ سرعت دست يای نا رٍ بستن ٍ نا رٍ بٌ طرف جایی کٌ نهی دٍنستیو 
 .کجاست، دنبال خَدشَن کشیدن

ٌ ای بَد کٌ با دست يای بستٌ نا رٍ بٌ سهت ناکجا آباد نی بردن ٍ نا  حدٍد دى دقیق
این طَر کٌ نعلَم . کو کو از دٍر قصر خیلی بزرگی رٍ دیدیو. جرأت نداشتیو حرف بزنیو

 .بَد نا رٍ بٌ طرف قصر سرزنین سَم نی بردند

ٍقتی بٌ . بر خالف قصر جادٍ کٌ نحل خَنٌ ارٍاح بَد، این یکی خیلی زیبا ٍ باشکَى بَد
 :درٍازى قصر رسیدیو، دٍتا سرباز اٍندن جلَ ٍ گفتن

 چی کار دارید؟ -

 :فرناندى با غرٍر جلَ اٍند ٍ گفت
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شها دٍتا ٍ با ! در ضهن. چًار تا زندانی قانَن شکن داریو، باید جناب حاکو رٍ ببینیو -
 :دستش اٍن دٍ تا نگًبان درٍازى رٍ نشَن داد ٍ گفت

 چٌ طَر جرأت نی کنید جلَی نن رٍ بگیرید؟ -

 :اٍن دٍ تا سرباز با ترس گفتن

 .ببخشید قربان، نا شها رٍ ندیدیو -

 :فرناندى با غرٍر بیشتری گفت

 بار آخرتَن باشٌ فًهیدین؟ -

 :اٍن دٍ تا سرباز با ترس گفتن

 !بلٌ قربان-

جای خیلی باحالی بَد، پر از عکس يای . دٍبارى سربازيا نا رٍ کشیدن ٍ داخل قصر بردن
 .نردی  بَد کٌ تاج رٍی سرش داشت ٍ بٌ نظر نی اٍند پادشاى باشٌ

چندتایی عکس يو بٌ غیر از این  عکس يای تکی ٍجَد داشت کٌ پادشاى ٍ زنی در کنار 
ٌ يای پادشاى باشن  .پسر ٍ دختر زیبایی نشستٌ بَدن، بٌ نظر نی اٍند نلکٌ ٍ بچ

 .یٌ لحظٌ لرزی رٍ تَی بدنو احساس کردم

 قرارى چٌ بالیی سرنَن بیاد؟

بٌ آتنا، آرٍین ٍ سارا نگاى کردم، نحل نن ترسیدى بَدن ٍ حتها اٍنًا يو در این فکر 
 .بَدند کٌ چٌ نجازاتی در انتظار ناست

نشخص بَد کٌ از . بٌ در بزرگی رسیدیو، نقش يای خیلی زیبایی رٍش کار شدى بَد
 .جنس طال يستن
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 .دٍتا خدنتکار ٍ دٍتا نحافظ اٍنجا ایستادى بَدن 

 :فرناندى گفت

 !با پادشاى کار دارم، در رٍ باز کنید -

 :یکی از خدنتکاريا گفت

 .پادشاى بٌ شکار رفتن، باید بعدا تشریف بیارید! قربان -

 .ای گفت"باشٌ"فرناندى سری تکَن داد ٍ 

 !نحل اینکٌ نقام این فرناندى خیلی باال بَد. ير چًار نفر بٌ فرناندى تعظیو کردن

ٌ ای کٌ بٌ پایین قصر راى داشت نی بردن، ير چی پایین تر نی رفتیو  نا رٍ بٌ سهت راى پل
 .تاریک تر ٍ يَا سردتر نی شد

در سلَل بٌ . تا اینکٌ بٌ قسهتی رسیدیو کٌ پر از سلَل يای آينی کَچیک ٍ بزرگ بَد
نسبت بزرگی رٍ باز کردن ٍ نا رٍ بٌ داخلش پرت کردن؛ چَن دستانَن بستٌ بَد 

 .تعادلهَن رٍ از دست دادیو ٍ رٍی زنین افتادیو

  :فرناندى باالی سر نا ایستاد ٍ با لحن ترسناکی گفت

نجازات ير کسی کٌ سعی کردى بٌ اٍن دیَار نزدیک بشٌ، اعدام ٍ یا سال يای زیادی  -
بًترى شهايا برین دعا کنین کٌ پادشاى حالش خَب باشٌ ٍ بٌ سن ! حبس شدن بَدى

 !کهی کٌ دارین رحو کنٌ؛ ٍگرنٌ باید با زندگی خداحافظی کنید

یٌ دفعٌ . خندى ی بلندی کرد، در سلَل رٍ قفل کرد ٍ بٌ يهراى سربازياش از نا دٍر شد
 :آتنا زد زیر گریٌ ٍ گفت

 حاال باید چی کار کنیو؟ -
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 :سارا با صدای غهگینی گفت

 !فقط صبر -

 :گفتو

 .سارا تَ کٌ جادٍ بلدی، خب با جادٍ نا رٍ آزاد کن -

 :سارا پَزخندی زد ٍ گفت

این زندان ٍ دستبنديا يهٌ ضد جادٍ يستن، اصال تَی این نحَطٌ ! چٌ قدر سادى ای -
 .نهیشٌ جادٍ کرد؛ چَن با یک طلسو ضد جادٍ شدى

 :با ناراحتی گفتو

اگٌ شها نجبَر نبَدید با نن بیاید االن اینجا ! حاال چی نیشٌ؟ يهش تقصیر ننٌ -
 .نبَدیو

 :سارا دست يای ننَ گرفت، لبخندی زد ٍ گفت

ٍقتی نا با تَ يهراى شدیو؛ یعنی يهٌ عَاقب کار خَدنَن رٍ پذیرفتیو ٍ بًش فکر  -
 !کردیو، درضهن نا دٍست يای تَ يستیو؛ انا قرار نیست پشتت رٍ خالی کنیو

ٌ ی سارا رٍ بَسیدم ٍ گفتو  :گَن

 .تَ عالی يستی سارا -

 :یٌ دفعٌ آرٍین با عصبانیت رٍ بٌ آتنا کٌ ينَز گریٌ نی کرد گفت

ٌ ای يو جز گریٌ کردن بلدی؟! بس کن! َاى - ٌ اش داری گریٌ نی کنی، کار دیگ  يه
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ٌ ی  آتنا با بغض ٍ چشهای اشکی بٌ آرٍین نگاى کرد، بدٍن اینکٌ حرفی بزنٌ، رفت ٍ گَش
 .دیَار کز کرد، سرش رٍ رٍی زانَش گذاشت ٍ آرٍم ٍ بی صدا شرٍع بٌ گریٌ کرد

ٌ يا تکیٌ داد ٍ چشو ياش رٍ بست  .سارا سرش رٍ بٌ نیل

 .آرٍین کالفٌ پَفی کرد ٍ بٌ زنین خیرى شد

برای يهین بٌ دیَار تکیٌ دادم ٍ ! تصهیو گرفتو دیگٌ داخل بحخ اٍن دٍتا دخالت نکنو
 بٌ این فکر کردم کٌ نجازات حاکو برای نا چیٌ؟

ٌ ای بگیرم سرم رٍ رٍی زنین گذاشتو ٍ دراز کشیدم  .بدٍن اینکٌ نتیج

 جدیدا خیلی کو حافظٌ شدى بَدم، نهیدٍنو چرا؟

از خَاب يایی کٌ دیدى بَدم، بٌ جز خاطرى انرٍز ٍ خَابی کٌ اٍن دختر بٌ سراغو اٍندى 
نهی دٍنو چرا ير کاری نی کردم . بَد، فقط گریٌ خَدم ٍ اسهی بٌ نام لیام بٌ یاد داشتو

 .بقیٌ خَاب يام رٍ بٌ یاد نهی آٍردم

 .کو کو خستگی بًو غلبٌ کرد ٍ بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفتو

*** 

 آرٍین

 !بٌ نظرم در صحبت با آتنا یٌ کو زیادى رٍی کردم، البتٌ یٌ کو

ٍقتی با چشو يای اشکی ٍ بغض کردى بٌ نن نگاى کرد، از حرفی . آتنا ينَز گریٌ نی کرد
 .کٌ بًش زدى بَدم پشیهَن شدم

 .بٌ اطراف نگاى کردم، سارا ٍ انا خَابیدى بَدن؛ ٍلی آتنا در يهَن حالت گریٌ نی کرد

 .از جام بلند شدم ٍ کنار آتنا زانَ زدم، چَن دست يام بستٌ بَد، آرٍم صداش کردم
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 آتنا؟ -

ٌ اش رٍ قطع کرد  .جَابی نداد، حتی سرشو تکَن نداد، ٍلی گری

 .آرٍم زنزنٌ کردم

نن عصبانی شدى بَدم ٍ تَ يو گریٌ نی کردی، ! نباید اٍن طَری حرف  نی زدم! نتٔاسفو -
 حاال نیشٌ دیگٌ قًر نکنی؟. اختیارم رٍ از دست دادم ٍ بايات بد حرف زدم

 :آتنا سرش رٍ باال آٍرد ٍ گفت

 !یٌ شرط دارى -

ٌ يای سٌ سالٌ بٌ نن نگاى نی کرد ٍ  ٌ ایش خیس خیس بَدند، نحل بچ چشو يای سَرن
 .شرط نی ذاشت

 :لبخندم رٍ خَردم ٍ گفتو

 چٌ شرطی؟ -

 باید بگی پرنسس خانَم زیبا، آیا این بندى حقیر رٍ نی بخشید؟ -

برای يهین با صدایی کٌ بٌ ! نزدیک بَد بزنو زیر خندى؛ ٍلی ترسیدم دٍبارى قًر کنٌ
 :شدت از خندى نی لرزید گفتو

 پرنسس خانَم زیبا آیا این بندى حقیر رٍ نی بخشید؟ -

 :آتنا با ناز اخهی کرد ٍگفت

 .حاال باید فکر کنو -
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دیگٌ نتَنستو خَدم رٍ کنترل کنو ٍ این بار زدم زیر خندى، آتنا يو نتَنست جلَی 
 .خَدش رٍ بگیرى ٍ خندش گرفت

ٌ ای ٍجَد  دٍتایی تَی اٍن سرنا ٍ تاریکی از تٌ دل نی خندیدیو، انگار کٌ يیچ غو ٍ غص
 .نداشت

*** 

 انا

 :صدای بلندی گفت

 !سریع بیدار شید -

 .فرناندى ٍ سربازياش نقابل نا ایستادى بَدن. سر جای خَدم نشستو

 .فرناندى دستَر داد، سربازيا اٍندن ٍ نا رٍ بلند کردن

 :رٍ بٌ فرناندى گفتو

 نا رٍ کجا نی برید؟ -

ٌ ای زد ٍ گفت  :فرناندى لبخند نَذیان

 .تازى از شکار برگشتن! نیریو پیش پادشاى -

*** 

زن با لبخندی خیرى بٌ اسباب بازی ياش بَد کٌ با دست يای بستٌ پیش پادشاى بردى 
 .نی شدن

 .صدای در ٍ بعد از اٍن صدای قدم يای نحکهی سکَت فضا رٍ شکافت
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ٌ ی نخصَص بٌ خَدش گفت  :زن سرش رٍ باال آٍرد ٍ با لبخند نَذیان

 !چٌ طَری ِادنَند؟ یا بًتر بگو ارباب تاریکی بــزرگ -

 .رٍ با کشش تهسخرآنیزی بیان کرد" بزرگ"

 !خَبو -

لبخند نخصَص بٌ خَدش رٍ زد، بعد از اٍن صدای قدم يای ترسناک زن در سالن 
 .پیچید، درست نانند نَسیقی ترسناکی سکَت رٍ نی شکست

 جاش کٌ اننٌ ادنَند؟ -

 !بلٌ -

 !باید در اسرع ٍقت بتی رٍ پیدا کنی! خَبٌ -

 .نا نهی دٍنیو درٍازى يا کجاست! ٍلی اٍن در دنیای بیرٍن از اینجاس -

 :زن با حرص گفت

 !از درٍازى ای کٌ اٍن دختر ٍ دٍست ياش داخل شدن بیرٍن برید! ای احهق -

 !ٍلی ارباب، اٍن درٍازى گو شدى -

 :زن جیغی از رٍی عصبانیت زد ٍ گفت

ير چٌ سریع تر اٍن دختر ! یٌ جَری اٍن درٍازى ی لعنتی رٍ پیدا نی کنی! نن نهی دٍنو -
رٍ پیدا نی کنی ٍ پیش نن نیاریش، نا باید قبل از اینکٌ دستشَن بًش برسٌ نابَدش 

 فًهیدی یا نٌ؟. کنیو

 .ادنَند با ترس جَاب داد
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 !خیلی خب، باشٌ -

 :زن گفت

 !حاال ير چٌ زٍدتر از جلَی چشهام گهشَ -

 .ٍ نرد با سرعت زیادی اٍنجا رٍ ترک کرد

زن رٍی صندلیش نشست ٍ با ناخن يای بلند ٍ کشیدى اش رٍی نیز ضرب گرفت، زیرلب 
 .زنزنٌ کرد

اٍن ٍارث سَفیٌ، فقط اٍن نی تَنٌ نابَدش ! بتی باید پیدا بشٌ! خَبٌ، خیلی خَبٌ -
 !کنٌ

 .نگايش بٌ گَی براقی کٌ رٍی نیز قرار داشت کشیدى شد

 :لبخندی زد ٍ گفت

 !دلو برای اٍن بدبخت يا نی سَزى، انای بیچارى! چارلی کارش رٍ خیلی خَب بلدى -

ٌ رٍی نقشٌ بزرگی از يفت سرزنین ایستاد، رٍی  با لبخند از رٍی صندلی بلند شد ٍ رٍب
 :زن لبخند ترسناکی زد ٍ گفت. چًارتا از سرزنین يا خنجر قرار داشت

 !فقط سٌ سرزنین دیگٌ نَندى، حاال دٍست دارم بدٍنو قرارى چی کار کنی ریتا؟ -

ٌ ی بلند زن سکَت ترسناک قلعٌ رٍ شکافت  .ٍ قًق

دٍبارى نا رٍ بٌ سهت يهَن سالن بزرگ بردند ٍ این بار سعی کردم با دقت بیشتری بٌ 
 .اطرافو نگاى کنو

فرناندى نقابل در ایستاد ٍ بعد از اطالع دادن خدنتکاريا بٌ پادشاى يهگی ٍارد تاالر 
 .باشکَى ٍ زیبایی شدیو
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ٌ ی آرٍنی کٌ سرباِز پشت سرم بًو زد، قدم برداشتو ٍ  سرم رٍ پایین انداختو ٍ با ضرب
ٌ رٍی جایی کٌ فکر کنو پادشاى . شرٍع بٌ حرکت کردم بعد از طی کردن چند قدم رٍب
 .کفش يای براق پادشاى درست جلَی چشهام بَد. نشستٌ بَد، زانَ زدیو

 :فرناندى با چاپلَسی بسیار رٍ بٌ پادشاى گفت

انیدٍارم شکار خَبی رٍ پشت سر گذاشتٌ . شاى چارلی بٌ سالنت باشند! تاج سر نا -
 .باشید قربان

ٌ ی فردی بلند شد ٍ بعد از اٍن صدای پر قدرت نردی بٌ گَش رسید  .صدای قًقً

 خیلی خب حاال بگَ ببینو چی  کار داری؟! کهتر چاپلَسی کن -

 :فرناندى گفت

ٌ يا رٍ نزدیک نرز سرزنین اٍل پیدا کردیو - نهی دٍنو چٌ جَری از . قربان، نا این بچ
 .پس سربازيای آنَزش دیدى نن بر اٍندند

 .پادشاى تقریبًا غرید

ای احهق يا چٌ جَری گذاشتید کٌ چًار تا بچٌ نادٍن از دست شهايا فرار کنن، بٌ این  -
 سربازيا نیگی آنَزش دیدى؟

خندى ام گرفتٌ بَد آخٌ نا اصال از دست اٍن بدبخت يا در نرفتٌ بَدیو، نحل اینکٌ پادشاى 
 .خیلی از دستشَن عصبانی بَد

 :فرناندى گفت

قربان سرباز يای نن نیگن يیچ کس رٍ ندیدن، کسی بی يَش نشدى ٍ یا صدنٌ  -
 .ندیدى، در ضهن از طلسو فرانَشی يو استفادى نشدى
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 !بیشتر خندى ام گرفت، بٌ جز سارا يیچ  کدٍم از نا بلد نبَدیو جادٍ کنیو

 .پادشاى فریاد زد

 پس چٌ طَر تَنستن از سد نگًبان يای تَ رد بشن؟ -

 :فرناندى گفت

 .نهی دٍنو اعلیحضرت تا حاال چیزی در این بارى نگفتن -

 .پادشاى بلند شد ٍ دقیقا جلَی نن ایستاد

 .یٌ لحظٌ لرزشی کٌ نطعلق بٌ ترسو بَد، سر تا پام رٍ در بر گرفت ٍ چشو يام رٍ بستو

 :پادشاى گفت

 !سرت رٍ باال بیار -

دٍستای نن . نهیشٌ نحل ترسَيا رفتار کنو! نن باید قَی باشو. دستو رٍ نشت کردم
 .بٌ خاطر نن اینجا گرفتار شدند، پس باید درست رفتار کنو

پادشاى چشهش بٌ نن افتاد ٍ چشو ياش . چشو يام رٍ باز کردم ٍ سرم رٍ باال گرفتو
 :برق خاصی زد ٍ گفت

 چند سالتٌ؟ -

 :نحکو گفتو

 !يجدى سالهٌ -

 :خندید ٍ گفت
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ٌ ای دختر - حاال بگَ ببینو چٌ جَری از دست نگًبان يای ! پس برای این کاريا خیلی بچ
 نن فرار کردید؟

 .سعی کردم آرانش خَدم رٍ حفظ کنو. نهی دٍنستو چی باید بگو ٍ يَل شدى بَدم

 :نفس عهیقی کشیدم ٍ با اعتهاد بٌ نفس گفتو

یکی از نگًبان يا حَاسش پرت شد، نن ٍ دٍستام از فرصت استفادى کردیو ٍ فرار  -
 .بٌ سهت اٍن نرز عجیب غریب رفتیو؛ ٍلی ننصرف شدیو ٍ برگشتیو. کردیو

 :پادشاى گفت

 کدٍنشَن بَد؟ -

 :با گیجی گفتو

 چی؟ -

 .داد زد

 گفتو کدٍم یکی از نگًبان يا بَد؟ -

 !نن یادم نیست -

 :رٍ بٌ سارا، آتنا ٍ آرٍین کرد ٍ گفت

 شهايا چی؟ -

 .اٍن يا يو سرشَن رٍ بٌ نشَنٌ ننفی تکَن دادن

 :پادشاى با اخو گفت
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ٌ ی سربازيای  - چَن نعلَم نیست کار کدٍم سرباز بی نسئَلیتی بَدى، برای تنبیٌ يه
 .نرزی باید تا یک يفتٌ اضافٌ کاری برن ٍ از حقَقشَن کو بشٌ

 :برگشت ٍ رٍ بٌ نا گفت

برید خَشحال باشید؛ چَن نن انرٍز حالو خَبٌ ٍ بٌ سن کو شهايا رحو نی کنو ٍ  -
 .زندانیتَن نهی کنو

 :لبخند خاصی زد ٍ نزدیک تر شد ٍ گفت

 .انا ير کاری بًایی يو دارى -

برای يهین شهايا از اآلن تا ير زنانی کٌ نن بگو، باید خدنتکار قصر نن باشید ٍ 
 !سخت کار کنید کٌ جبران بشٌ

 :نکخ کَتايی کرد ٍ گفت

ٌ يای  - پدر ٍ نادريای شها کجا يستن؟ باید بٌ اٍن يا اطالع بدیو کٌ چٌ بچ
 .قانَن شکنی دارن

 :سارا گفت

 .نا یتیو يستیو قربان، يیچ کدٍم از نا پدر ٍ یا نادری نداریو -

 :پادشاى سری بٌ تاسف تکَن داد ٍ گفت

ٌ ای کٌ پدر ٍ نادر نداشتٌ باشٌ بًتر از این نهیشٌ -  !نعلَنٌ دیگٌ، بچ

ٌ رٍی نن ایستاد ٍ گفت  :رٍب

 ...خیلی خب، از حاال بٌ بعد تَ نیری داخل بخش نظافت ٍ اٍن پسرى -
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 :با دستش آرٍین رٍ نشَن داد ٍ گفت

 !باید تَی اصطبل کار کنٌ -

 :جلَی آتنا ٍ سارا ایستاد ٍ گفت

 .شهايا يو تَی آشپزخَنٌ کار نی کنید-

 ...ٍلی: آتنا گفت

 :پادشاى حرفش رٍ قطع کرد ٍ گفت

اگٌ این کاريا رٍ دٍست ندارید نشکل نن نیست؛ ٍلی فکر ! ٍلی ندارى خانو جَان -
 .نکنو از حبس ابد خَشتَن بیاد

 :بٌ سهت در کَچکی راى افتاد؛ انا لحظٌ آخر ایستاد ٍ گفت

 .اگٌ بشنَم کنار يو دیدنتَن، دیگٌ بًتَن رحو نهی کنو -

 .لبخند بدجنسی بٌ نن زد ٍ از در خارج شد

 .با صدای فرناندى بٌ خَدم اٍندم

 !زٍد بلند شین -

 .ير چًار نفر بٌ سرعت از سر جای خَدنَن بلند شدیو

 .فرناندى چًار نفر از سربازياش رٍ فرستاد تا نا رٍ بٌ نحل کارنَن ببرى

ٍقتی بٌ سالن اصلی رسیدم از يو جدا شدیو، تنًا تَنستو نگاى غهگین آتنا رٍ ببینو کٌ 
 .بٌ نن خیرى شدى بَد

ٌ ی بزرگی گذشتیو ٍ بٌ سهت زیر زنین رفتیو  .از راى پل
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پیرزنی در رٍ . سربازی کٌ نن رٍ گرفتٌ بَد، جلَی در سادى قًَى ای رنگی ایستاد ٍ در زد
 :باز کرد ٍ گفت

 چی کار داری؟ -

 :سرباز گفت

 .خالٌ نارتا، خدنتکار جدید رٍ آٍردم -

 :زن نگايی بٌ نن انداخت ٍ با لبخند گفت

 !بیا داخل -

آرٍم ٍارد شدم، سالِن خیلی بزرگ ٍ سادى ای رٍ بٌ شکل . ٍ بعد از جلَی در کنار رفت
 .داخلش نبل، صندلی ٍ نیزيای بزرگی ٍجَد داشت. دایرى نقابل خَدم دیدم

 :صدای بستٌ شدن در اٍند ٍ بعد از اٍن پیرزن گفت

 .سالم نن نارتا يستو -

 يهٌ اینجا نن رٍ خالٌ نارتا صدا نی زنن، اسو تَ چیٌ؟

 :آرٍم گفتو

 !انا -

 :لبخندی زد ٍ گفت

 .نحل خَدت زیباست -

 :با خجالت گفتو

 .نهنَنو -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

102 witch   | جادٍگررنان 

 :زن با نًربَنی گفت

 .خجالت نکش عزیزم -

ٌ ی باال راى داشت ٌ ی کَچیکی برد کٌ بٌ طبق  .دستو رٍ کشید ٍ بٌ سهت راى پل

ٌ يا رٍ طی کردم ٍ در بین راى خالٌ  چَن خالٌ نارتا کهی پیر بَد، با سرعت کهتری پل
 .نارتا شرٍع بٌ حرف زدن کرد

نا . خیلی خب ساعت کاری از يفت صبح تا نٌ شبٌ، ير کس اینجا کاری رٍ انجام نیدى
تَی قسهت گردگیری ٍ نظافت اتاق يا ٍ سالن يا نیرٍ کو داریو، پس تَ از این بٌ بعد 

 !باید رايرٍيا، سالن يا ٍ اتاق يا رٍ تهیز کنی

 :نگايش بٌ نن کٌ با دين باز نگايش نی کردم افتاد ٍ باخندى گفت

 .نترس دٍ نفر دیگٌ يو يستن -

 .نفس راحتی کشیدم کٌ از چشو نارتا دٍر نهَند ٍ نخَدی خندید

ٌ ای رسیدیو کٌ باز يو دایرى ای بَد؛ انا این بار خیلی بزرگ تر بَد ٍ دريای  بٌ سالن دیگ
 .بیشتری يو داشت

 :خالٌ نارتا گفت

اٍل اینکٌ نزاحو ! خیلی خب، اینجا خَابگاى س ٍ قانَن يای خاص خَدش رٍ يو دارى -
 !کسی نشی، چَن يهٌ خستٌ يستن، دٍم اینکٌ بٌ يیچ ٍجٌ اینجا رٍ کحیف نکنی

راستی برای صبحانٌ ساعت شش ٍ نیو، نايار ساعت دٍازدى ٍ شام ساعت نٌ ٍ ربع باید 
 .تَی سالن پایین باشی

 :نن رٍ بٌ سهت اتاقی کٌ در قًَى ای داشت برد ٍ گفت
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 .این يو از اتاق تَ -

 .کلید کَچک ٍ نقرى ای رنگی رٍ از جیبش در آٍرد ٍ ادانٌ داد

درضهن رٍی تخت لباس يای نخصَص کار يست، سریع اٍن يا رٍ . ٍ این يو کلیدش -
 .بپَش ٍ بیا پایین

 !نارتا خداحافظی کرد ٍ یٌ دفعٌ غیب شد

 !پَفی کردم، ينَز دیدن این چیزيا برام عادی نبَد

 .کلید رٍ تَی در چرخَندم ٍ ٍارد اتاق شدم

اتاق کَچیکی با کاغذ دیَاری کرنی ٍ تخت یٌ نفرى ی قًَى ای، یٌ کهد دیَاری قًَى ای 
 .سَختٌ با یٌ آینٌ قدی ٍ یٌ صندلی راحتی در کنار پنجرى بَد

ٌ ای با آستین يای سادى . نگايی بٌ لبا س يای رٍی تخت انداختو یٌ لباس بلند سَرن
ٌ ای بَد  .بلند، رٍپَش سفید ٍ دستهال سر سفید ٍ سَرن

ٌ ای باال انداختو ٍ گفتو  :شَن

 !خب، خیلی يو بد نیست -

*** 

 آتنا

 .سربازيا نن ٍ سارا رٍ داخل آشپزخَنٌ آٍردن ٍ رفتن

 :يهَن لحظٌ زنی با لباس قرنز ٍ بلند ٍ رٍپَش سفیدی جلَنَن ظاير شد، گفت

 خدنتکاريای جدید شها يستین؟! خب -
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ٌ ی نحبت تکَن دادیو  .نن ٍ سارا سرنَن رٍ بٌ نشَن

 .زن صداش رٍ کهی بلند کرد ٍ کسی رٍ صدا زد

 !آنا -

 :دختر جٍَنی بٌ سرعت ظاير شد ٍ گفت

 بلٌ سالی؟ -

 :زن دستو رٍ کشید ٍ نن رٍ بٌ طرف آنا يل داد، گفت

 .بیا آنا خدنتکار جدید اٍندى -

 .ٍ بعد دست سارا رٍ کشید ٍ برد

 :آنا لبخندی زد ٍ گفت

 .نن آنام ٍ نسئَل بخش ظرف يام -

 :با نگرانی گفتو

 .ننو آتنا يستو-

 .ادانٌ دادم

 اٍن خانَم با دٍستو کجا رفت؟-

 :آنا لبخندی زد ٍ گفت

 !سالی سرآشپز این قصرى، دٍستت داخل بخش پخت ٍ پز رفتٌ -

دستو رٍ گرفتو ٍ نن رٍ دنبال خَدش کشید تا با قَانین این بخش عجیب غریب آشنام 
 !کنٌ
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*** 

 آرٍین

يیچ ٍقت فکرش رٍ نهی کردم رٍزی در این جَر . اصطبل ٍاقعا جای ٍحشتناکی بَد
 .جايا کار کنو

 :با حرص گفتو

 .يهٌ جا بَی گند نیدى! لعنتی -

 :َسو کٌ تازى با اٍن آشنا شدى بَدم خندید ٍ گفت

 .کو کو برات عادی نیشٌ -

 :يهَن طَر کٌ اصطبل رٍ تهیز نی کردم زنزنٌ کردم

 .يهٌ جا بَی گند نیدى! نتنـفـــر! از اسب يا نتنفرم -

*** 

 انا

ٌ ای از . لباس يا رٍ پَشیدم ٍ بٌ سهت سالن طبقٌ پایین حرکت کردم در حین حرکت تک
 .نَيام رٍی صَرتو افتاد

 .پَفی کردم ٍ نَيام رٍ سر جاش برگردٍندم

 .ٍقتی بٌ سالن رسیدم کسی رٍ ندیدم

 :صدام رٍ صاف کردم ٍ بلند گفتو

 خالٌ نارتا؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

106 witch   | جادٍگررنان 

پشت سرم خالٌ نارتا رٍ دیدم کٌ . صدایی از پشت سرم شنیدم ٍ بٌ سهت صدا برگشتو
 :گفت. یٌ جارٍ، یٌ سطل ٍ چند تا دستهال دستش بَد

 .این يا ٍسایل کار تَ يستن! خیلی خب -

ٌ ی ٍسایل رٍ بٌ نن داد، از سر تا پا نگايی بًو انداخت ٍ سری بٌ نشَنٌ نحبت  يه
 :تکَن داد، گفت

 .حاال باید برای رٍز اٍل کاریت بٌ اتاق شايزادى خانو بری! خَبٌ -

 :گفتو

 برای چی؟ -

 :پَفی کرد ٍ گفت

 .خب نعلَنٌ دیگٌ برای نظافت کردن! ٍای خدا -

 :گفتو

 حاال اتاق این شايزادى خانو کجاست؟! آيان -

ٌ ی دٍم، رايرٍی سهت چپ، در سَم -  .طبق

 .خیلی خب، االن حرکت نی  کنو -

 :خالٌ نارتا چشو ياش رٍ ریز کرد ٍ گفت

حَاست رٍ خَب جهع کن ٍ اصال بٌ چیزی صدنٌ نزن؛ چَن این شايزادى خانو خیلی  -
 !حساسٌ

 :با اینکٌ خیلی از خَدم نطهئن نبَدم ٍلی گفتو
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 .باشٌ، حَاسو رٍ جهع نی کنو -

 :خالٌ نارتا دستش رٍ باال آٍرد ٍ گفت

 .خداحافظ انا، نَفق باشی -

 !قبل از اینکٌ بخَام چیزی بگو نتَجٌ شدم کٌ خالٌ نارتا نیست

ٌ ی اصلی قصر راى افتادم ينَز این چیزيای برای نن عادی . پَفی کردم ٍ بٌ سهت راى پل
 !نشدى بَد ٍ باياشَن کنار نیَندى بَدم

ٌ يای خیلی زیادی با نالٌ گفتو  :بعد از طی کردن پل

ٌ ای رٍ باال رفتو -  !ٍای خدا نردم، فکر کنو یٌ دٍیست پل

 .بٌ اطرفو نگاى کردم

داخل یٌ سالن بزرگ بَدم کٌ . فکر کنو داخل این قصر بزرگ گو شدم! خیلی عالی شد
 !اصال رايرٍ نداشت

 :داشتو گیج اطرافو رٍ نگاى نی کردم کٌ صدایی کنار گَشو گفت

 کاری داری؟ -

برگشتو ٍ دیدم یٌ پسر پشت سرم . یٌ جیغ خفیف کشیدم ٍ جارٍ از دستو افتاد
 .ایستادى

 :پسرى گفت

 ترسَندنت؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

108 witch   | جادٍگررنان 

اٍندم بگو پ ن پ از خَشحالی غش کردم؛ ٍلی ترسیدم کٌ شاید نقام باالیی داشتٌ 
 .باشٌ

 :برای يهین گفتو

 !نٌ خیلی -

 :لبخندی زد ٍ گفت

 نن آدام يستو ٍ شها؟ -

 :با دستپاچگی گفتو

 .انا يستو -

 :آدام گفت

 خدنتکار جدیدی؟ اٍندی اینجا رٍ تهیز کنی؟ -

 :بٌ چشو يای قًَى ای رنگش نگاى کردم ٍ گفتو

 .ٍلی قرارى بَد برم بٌ اتاق شايزادى خانو؛ انا انگار کٌ گو شدم! آرى -

 :آدام خندید،   با خندیدنش دٍ تا چال بانزى دٍ طرف صَرتش افتاد ٍ گفت

 .اینجا طبقٌ سَنٌ، اگٌ بخَای نن نی رسَنهت -

سعی کردم خیلی بٌ این پسر جذابی کٌ جلَم ایستادى بَد نگاى نکنو، برای يهین سرم 
 :رٍ پایین انداختو ٍ آرٍم گفتو

 .نهنَن -

 :گفت
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 .جارٍ تَ بردار ٍ دستهَ بگیر! خیلی خب -

 .کاری کٌ گفت رٍ کردم ٍ دستشَ گرفتو

تصاٍیر دريو شد؛ انا دٍبارى يهٌ چیز نحل اٍلش شد، با این تفاٍت کٌ نا حاال جلَی یٌ 
 .در قًَى ای ٍ بزرگ ایستادى بَدیو

 :آدام گفت

 !خانَم زیبا از آشنایی باياتَن خَشبخت شدم! يهین جاست -

 :از خجالت سرخ شدم ٍ گفتو

 !ننو يهینطَر -

 :آدام گفت

 .نن دیگٌ باید برم، خداحافظ انا -

 :گفتو

 .نهنَن خدانگًدار -

ٌ ای بعد اجری از آدام نبَد خَبٌ حداقل نحل خالٌ نارتا زٍد نهیرى ٍ حداقل بٌ آدم . جانی
 .فرصت خداحافظی نیدى

 :با دستو چند ضربٌ بٌ در زدم ٍ صدایی گفت

 !بیا داخل -

 .در رٍ باز کردم ٍ داخل شدم، اتاق خیلی باشکَيی بَد

 .چشهو بٌ دختری خَرد کٌ رٍی نبل يای ٍسط اتاق نشستٌ بَد
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ٌ ای داشت،  نَيای بلند خرنایی ، چشو يای قًَى ای تیرى، بینی کَچَلَ ٍ لبًای غنچ
 !خیلی ناز بَد

 :آرٍم گفتو

 .سالم -

 :لبخندی زد ٍ گفت

 سالم، خدنتکار جدید تَ يستی؟ نٌ؟ -

 :گفتو

 .بلٌ -

 اسهت چیٌ؟ -

 .انا -

 :لبخندی زد ٍ گفت

 .ننو يلن يستو! خیلی خب انا -

 :يلن گفت

 !نن يهٌ چیز رٍ نی دٍنو -

 :با تعجب گفتو

 چٌ چیزی؟ -

این کٌ تَ ٍ دٍستات نزدیک نرز سرزنین اٍل شدین ٍ بٌ خاطر يهین پدرم شها رٍ  -
 .خدنتکار کردى
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 :پَفی کردم ٍ گفتو

 نن قرارى چی کار کنو؟! شايزادى-

 :يلن نگايی بًو انداخت ٍ گفت

 .يهٌ جا رٍ نرتب کن ٍ لباس يای کحیف رٍ ببر تا بشَرن! نعلَنٌ دیگٌ -

 ابرٍیی باال انداختو، این دیگٌ چٌ جَرش بَد؟ نگٌ خَدش فلجٌ؟

 .ٍسایلو رٍ یٌ گَشٌ گذاشتو ٍ شرٍع بٌ نرتب کردن ٍ گردگیری اتاق کردم

ٌ يا در چٌ حالن؟  با خَدم فکر کردم، یعنی بچ

 :یاد حرف سارا افتادم کٌ نی گفت

 .فقط یٌ پیانَی بزرگ ٍجَد دارى ٍ اٍنو داخل قصر سرزنین دٍنٌ -

ذينو یٌ دفعٌ جرقٌ خَرد، اگٌ آرٍین تَی اصطبل کار کنٌ، نهی تَنٌ خیلی داخل قصر 
ٌ ی  بگردى ٍ سارا ٍ آتنا يو کٌ داخل آشپزخَنٌ کار نی کنن؛ ٍلی نن نی تَنو بٌ بًَن

 !گردگیری يهٌ جا رٍ بگردم ٍ پیداش کنو

ٌ يا يو برای حل کردن نعها باید باشن  !ٍلی نن کٌ پیانَ زدن بلد نبَدم، درضهن بچ

 .پَفی کردم ٍ کَسن رٍی نبل رٍ نحکو سر جاش گذاشتو

 :ٍقتی اتاق نرتب شد رٍ بٌ يلن گفتو

 .يهٌ جا رٍ جهع کردم -

يلن با تعجب نگام نی کرد؛ ٍلی سریع خَدش رٍ جهع ٍ جَر کرد ٍ نگايی ٍسَاسی بٌ 
 :اتاق انداخت ٍ گفت
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 !خَبٌ -

 .ٍ ادانٌ داد

 .بیا این لباس يا رٍ يو ببر تا بشَرن -

 .ٍ قبل از اینکٌ حرفی بزنو لباس يا رٍ تَی بغلو ریخت ٍ غیبش زد

 خب حاال نن چٌ جَری با این يهٌ لباس ٍ ٍسایلو برم پایین؟

 .اشکال ندارى نَبتی نی برنشَن

 !با لباس يا از اتاق خارج شدم ٍ سعی کردم اٍنجا رٍ خَب بٌ ذين بسپارم

 .با يزار بدبختی خَدم رٍ بٌ زیر زنین رسَندم ٍ يهَن لحظٌ خالٌ نارتا جلَم ظاير شد

 !تَ کجا بَدی؟خیلی دیر کردی! اٍى: با تعجب گفت

 :گفتو

 .طَل کشید! نتاسفو -

 :با تعجب نگام کرد ٍ گفت

 !سرعت عهلت خیلی پایینٌ -

 :نتعجب بًش نگاى کردم کٌ ادانٌ داد

 .برٍ بٌ رايرٍ سهت چپ، بٌ قسهت شست ٍ شَ راى دارى ٍ این يا رٍ بدى بشَرن -

 .چشهی گفتو ٍ راى افتادم

 .در بین راى بٌ رفتاريای خالٌ نارتا ٍ يلن فکر کردم
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چرا يلن با تعجب نگاى ام نی کرد؛ انا خالٌ نارتا نی گفت سرعت عهلو پایینٌ؟ نن کٌ 
 .خیلی سریع اتاق رٍ جهع ٍ جَر کردم

از لباس ياش نعلَم بَد کٌ خدنتکار قصر نیست ٍ احتهاال . یٌ دفعٌ یادم بٌ آدام افتاد
 .ردى باالیی دارى

 :چرا انقدر این پسر جذاب بَد؟ بٌ خَدم اٍندم ٍ گفتو

 !این چٌ فکراییٌ کٌ نی کنی دختر! ٍای انا -

ٌ ای باال انداختو ٍ بٌ سهت قسهت شست ٍ شَ راى افتادم  .بٌ خَدم خندیدم ٍ شَن

 .لباس يا رٍ تحَیل دادم ٍ دٍبارى بٌ سهت اتاق شايزادى بٌ راى افتادم

از اتاق خارج شدم ٍ در رٍ . جارٍ ٍ سطل رٍ برداشتو ٍ دستهال يا رٍ داخل سطل ریختو
 .پشت سرم بستو

 !داشتو از راى پلٌ پایین نی اٍندم کٌ صدای بلندی بٌ گَش رسید؛ نحل ناقَس يای کلیسا

 .با تعجب سر جام ایستادم ٍ بٌ اٍن صدای عجیب ٍ غریب گَش کردم

 .در پایین راى پلٌ خدنتکاری رٍ دیدم کٌ تند تند نی دٍید

 :خَدم رٍ بًش رسَندم ٍ گفتو

 چٌ اتفاقی افتادى؟ -

 :چشهاش رٍ گرد کرد ٍ گفت

 نگٌ نهی دٍنی؟ -

 :با تعجب گفتو
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 !نٌ -

 :با عجلٌ گفت

ٌ س ٍ داخل شًر جشنٌ -  .انرٍز رٍز بزرگداشت پادشاى ٍ نلک

 !بعدش یٌ صدای بلندی تَ فضا پیچید ٍ غیب شد

ٍ  رٍی زنین گذاشتو، گفتو  :خَدم رٍ بٌ زیر زنین رسَندم ٍ با خستگی ٍسایلو ر

 !این کار چٌ قدر سختٌ! ٍای -

یٌ دفعٌ چشهو بٌ خالٌ نارتا افتاد کٌ رٍی نبل نشستٌ بَد ٍ پاياش رٍ عصبی تکَن 
 .نی داد

 :تا ننَ دید گفت

 کجا بَدی انا؟ نی دٍنی چقدر دنبالت گشتو؟ -

 :گفتو

 .ببخشید، رفتو تا ٍسایلو رٍ از اتاق شايزادى خانو بیارم -

 .نگايی بٌ جارٍ ٍ سطلی کٌ دستو بَد انداخت ٍ سری بٌ نشَنٌ تأسف تکَن داد

 :گفتو

 چٌ خبر شدى؟ -

 .یٌ چیز عادیٌ! جشنٌ دیگٌ-

 :سرم رٍ تکَن دادن ٍ گفتو

 اینجا يو جشن نی گیرن؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

115 witch   | جادٍگررنان 

 :خالٌ نارتا سرش رٍ بٌ عالنت ننفی تکَن داد ٍ گفت

ٌ ياشَن بٌ شًر نیرن فقط پادشاى! نٌ -  .، نلکٌ ٍ بچ

 .آيانی گفتو ٍ کنار خالٌ نارتا رٍی نبل نشستو

 :خالٌ نارتا یٌ دفعٌ گفت

 ببینو تَ چرا ير ٍقت نیری ٍ نیای انقدر طَلش نیدی؟ -

 :گفتو

آخٌ نی دٍنید کلی ٍسایل تَی دستهٌ ٍ باید دٍ طبقٌ پلٌ رٍ يی باال برم ٍ پایین بیام،  -
تازى بعد از طی کردن این يهٌ راى باید نظافت کنو، . این خَدش خیلی طَل نی کشٌ

 !خب نعلَنٌ طَل نی کشٌ

 :خالٌ نارتا با دين باز ٍ چشهای گرد شدى بًو نگاى کرد ٍ گفت

 یعنی تَ از جادٍ استفادى نهی کنی؟! صبر کن ببینو -

ٌ ای باال انداختو ٍ گفتو َ ن  :ش

 !نٌ -

ٌ ای يا بًو نگاى کرد ٍ گفت  :نحل سکت

 ؟!چرا -

 :بٌ زٍر خندم رٍ کنترل کردم ٍ گفتو

 .نن کٌ نحل شهايا بلند نیستو جادٍ کنو، برای يهین طَل نی کشٌ! آخٌ خالٌ نارتا -

 .یٌ دفعٌ خالٌ نارتا داد زد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

116 witch   | جادٍگررنان 

 چی؟ -

 :کهی جهع تر نشستو ٍ گفتو

 !خب بلد نیستو دیگٌ -

 :خالٌ نارتا کٌ ينَز تَ شَک بَد، گفت

 !چٌ طَر نهکنٌ -

 :یٌ دفعٌ قیافش دريو شد ٍ بٌ طرفو اٍند، گفت

ٌ ای؟ -  نکنٌ تَ یٌ بیگان

 :با تعجب گفتو

 بیگانٌ دیگٌ چیٌ؟ -

 :خالٌ نارتا گفت

 .خَب نی دٍنی چی نیگو! خَدت رٍ بٌ اٍن راى نزن -

 :سرم رٍ بٌ شدت تکَن دادم ٍ گفتو

 ...نن بیگانٌ نیستو نن فقط! نٌ! نٌ -

قبل از اینکٌ بتَنو چیزی بگو، خالٌ نارتا دستو رٍ گرفت ٍ يهٌ چیز جلَی چشو يام 
 .سیاى شد

*** 

 آرٍین
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با حسرت بٌ َسو خیرى شدم کٌ راحت کارياش رٍ با جادٍ انجام نی داد؛ انا نن بیچارى 
 .باید بَی بد اصطبل رٍ تحهل کنو

 :َسو نگايی بًو انداخت ٍ باخندى گفت

 .خب اگٌ بَش اذیتت نی کنٌ، از جادٍی ضد بَ استفا دى کن -

 !آخٌ تَ کٌ نهی دٍنی نن جادٍ بلند نیستو، يهٌ نشکل نن اینٌ

 :َسو بًو نگاى کرد ٍ گفت

 آرٍین؟ -

 !بلٌ -

 نی تَنو یٌ سَال ازت بپرسو؟ -

 .خداکنٌ چیزی نپرسٌ کٌ نتَنو جَابش رٍ بدم

 !بپرس! آرى: گفتو

 :یکو نتفکر بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

 خب چرا راحت کارت رٍ با جادٍ انجام نهیدی؟ -

ٍای خدا از این بدتر يو نیشٌ؟ چقدر نن بیچارى ٍ بد شانسو، حاال نن باید چی بًش 
 بگو کٌ باٍر کنٌ؟

 :لبخند نسخرى ای زدم ٍ گفتو

 .نی دٍنی آخٌ نن اینجَری راحت تر يستو -

 :سَو با لبخند گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

118 witch   | جادٍگررنان 

 .يرجَر راحتی! باشٌ پسر -

 .سرش رٍ پایین انداخت ٍ نشغَل ادانٌ کارش شد

 .نفس پر حرصی کشیدم کٌ باعخ شد بَی گند اصطبل بینی ام رٍ پر کنٌ

ٌ يا بتَنن یٌ رايی برای فرار از این خراب  چشو يام رٍ بستو ٍ از تٌ دل دعا کردم کٌ بچ
 !شدى پیدا کنن

*** 

 آتنا

يهَن طَر کٌ ظرف يا رٍ نی شستو بٌ صحبت يای دختريایی کٌ کنارم ایستادى بَدن 
 .گَش نی دادم

 خبر داری انرٍز آدام بٌ قصر اٍندى؟! ٍای رزا -

 :دختری کٌ اسهش رزا بَد گفت

 ٍاقعا راست نیگی لَرا؟! ٍای -

 .ٍای خدا اآلنٌ کٌ غش کنو! آرى -

 !ٍلی بٌ خَشکلی شايزادى کٌ نهیشٌ -

 :لَرا پَزخندی زد ٍ گفت

با اٍن اخالقش؟ درضهن خیلی دلت رٍ صابَن نزن اٍن بٌ انحال نا ايهیت ! شايزادى -
 !يو نهیدى

ٌ ای بٌ جهع شَن اضافٌ شد ٍ گفت  :دختر دیگ
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 !دخترا یٌ خبر جدید -

 :رزا گفت

 چی شدى رٍبی؟ -

 :رٍبی بايیجان گفت

رفتٌ بَدم بٌ َسو سر بزنو کٌ دیدم یٌ پسر جدید بٌ خدنٌ اسطبل اضافٌ شدى، از َسو  -
ٌ يا انقدر  پرسیدم اٍن پسرى کیٌ ٍ َسو يو گفت کٌ اسهش آرٍینٌ ٍ تازى ٍاردى، ٍای بچ

 .خَشکل بَد کٌ نگَ، تازى رنگ چشو ياش يو آبی بَد

 :رزا جیغ خفیفی کشید ٍ گفت

ٌ يا اٍن نال خَدنٌ -  !بچ

 :رٍبی با نشت بٌ بازٍی رزا زد ٍ گفت

 .نخیر خَدم اٍل پیداش کردم -

 :لَرا گفت

ٌ تَن بزرگترم، نن تصهیو نی گیرم! بحخ نکنید -  .دخترا نن از يه

 .داشتو بشقابی رٍ نی شستو کٌ با این حرف يا سر جای خَدم خشک شدم

 ؟!یعنی اٍن پسر يهَن آرٍین خَدنَنٌ

 :خَدم بٌ خَدم جَاب دادم

 نگٌ چند تا آرٍین چشو آبی تَی اصطبل کار نی کنٌ؟! خب نعلَنٌ دیگٌ خنگ خدا -

 .ٍ با فًهیدن این حقیقت تلخ چند تا حس نختلف با يو بًو دست داد
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 !حرص، خشو ٍ حسادت -

*** 

 انا

 .نَر شدیدی باعخ شد کٌ چشو يام رٍ باز کنو ٍ رٍی زنین بشینو

اتاق خیلی کَچیک بَد ٍ . بٌ اطرافو نگاى کردم. سرم خیلی درد نی کرد ٍ گیج شدى بَدم
از جارٍ ٍ ٍسایل نظافت پر شدى بَد، پنجرى کَچکی داشت کٌ نَر با شدت ازش بٌ 

 .داخل نی تابید

 .سرم رٍ برگردٍندم ٍ خالٌ نارتا رٍ باالی سرم دیدم

 :گفتو

 نا کجا يستیو خالٌ نارتا؟ -

 :خالٌ نارتا بدٍن تَضیحی گفت

 !زٍد باش اعتراف کن -

 :گیج گفتو

 نیشٌ بٌ طَر دقیق بگید باید بٌ چی اعتراف کنو؟ -

 :خالٌ نارتا گفت

ٌ ای یا نٌ؟ -  کٌ یٌ بیگان

 :با التهاس گفتو

 .باٍر کنید نن بیگانٌ نیستو -
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 :خالٌ نارتا گفت

 .اگٌ چیزی نگی نجبَرم بٌ پادشاى اطالع بدم -

 .ترس يهٌ ٍجَدم رٍ در بر گرفت، سعی کردم درٍغی سر يو کنو

نن از بچگی پدر ٍ نادرم رٍ از دست دادم ٍ در این سال يا يیچ کس رٍ نداشتو کٌ 
 .بتَنٌ بًو جادٍ یاد بدى

 :خالٌ نارتا گفت

 .خب از یکی نی خَاستی تا یادت بدى -

 :گفتو

 .آخٌ کسی رٍ نداشتو -

 :خالٌ نارتا گفت

 نهی تَنستی بری ندرسٌ؟ -

 :گفتو

نی دٍنید چیٌ؟ خالٌ نارتا نن يیچ پَلی نداشتو کٌ بٌ ندرسٌ برم، نن تَی فقر بزرگ  -
 .شدم

از خَدم بدم نیَند کٌ بٌ خالٌ نارتا درٍغ نی گفتو؛ انا نهی تَنستو بذارم کٌ پادشاى 
 .اٍن ٍقت يهٌ چیز خراب نی شد! بفًهٌ

 .سعی کردم چند قطرى اشک بٌ اجبار بریزم کٌ خالٌ نارتا ٍاقعا باٍر کنٌ

 :خالٌ نارتا با دلسَزی نگاى ام کرد ٍ گفت
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حاال يو اشکات رٍ پاک کن ٍ گریٌ ! خیلی خب اشکال ندارى عزیزم، خَدم یادت نیدم -
 .نکن

 .چٌ بازیگر خَبی بَدم ٍ خَدنو خبر نداشتو

 :از خَشحالی خالٌ نارتا رٍ بغل کردم ٍ گفتو

 !ٍاقعا از شها نهنَنو! عالیــٌ! این عالیٌ خالٌ نارتا -

 :خالٌ نارتا خندید ٍ گفت

 حاال نیشٌ ٍلو کنی؟! خیلی خب -

*** 

ٌ يا رٍ ببینو  ٌ ای نی گذرى؛ ٍلی ير چی سعی کردم، نتَنستو بچ از اینجا اٍندنهَن یٌ يفت
 !ٍ حتی نتَنستو جای پیانَ رٍ پیدا کنو ٍ این خیلی بدى

یٌ بار . خالٌ نارتا بًو یاد دادى کٌ چٌ جَری با جادٍ از یٌ جایی بٌ جای دیگٌ برم
اشتبايی سر از اتاق نلکٌ در آٍردم ٍ بزرگترین شانسی کٌ آٍردم، این بَد کٌ نلکٌ خَاب 

 !بَد

ٌ نَن تَ یٌ قسهت نشغَل بٌ  نلیسا ٍ جسیکا دٍتا خَاير دٍقَلَ يستن کٌ ير س
کاریو؛ انا نهی دٍنو چٌ دشهنی با نن دارن؟ یٌ نکتٌ در اخالقشَن ٍجَد  دارى، اینکٌ 

 !دٍتاشَن کال اعصاب ندارن

اٍن پسری کٌ رٍز اٍل دیدم ٍخَدش رٍ آدام نعرفی کردى بَد، برادرزادى ی پادشايٌ ٍ 
 .اٍندى کٌ چند ٍقتی داخل قصر بهَنٌ، پسر خَبیٌ ٍ تقریبًا ير رٍز نی بینهش
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ٍ انا شايزادى این کشَر، اسهس لیانٌ ٍ نیگن خیلی بد اخالقٌ؛ ٍلی تَ این دٍ سٌ باری 
 !کٌ دیدنش ٍ باياش حرف زدم اصال بٌ نظر نهی یاد کٌ بداخالق باشٌ

ٍ  گَی آنچنانی باياش نداشتو؛ ٍلی کال بٌ نظر نیاد پسر خَبیٌ  !البتٌ درستٌ کٌ گفت  

نهی دٍنو چرا ير ٍقت بًش فکر نی کنو، یاد اٍن پسری کٌ داخل خَاب يام دیدم 
 .آخٌ اٍنو اسهش لیانٌ؛ ٍلی يرچی فکر نی کنو قیافش رٍ یادم نهیاد. نیافتو

 نگٌ نٌ؟! انا این تشابٌ اسهی باعخ نهیشٌ کٌ ير دٍ یکی باشن

 :صدای نلیسا رٍ شنیدم کٌ بٌ جسیکا گفت. با صدای خندى ی ریزی از فکر بیرٍن اٍندم

 !ٍای، جسی نگا کن دٍبارى این دخترى رفت تَی يپرٍت -

 :جسیکا گفت

ٌ س -  !ٍلش کن، اٍن یٌ دیٍَن

حرصو گرفت؛ ٍلی تصهیو گرفتو چیزی نگو، چَن تجربٌ جابت کردى در این نَاقع حرفی 
 .نزنو بًترى

 .از رٍی صندلی داخل سالن بلند شدم ٍ بٌ اتاقو در طبقٌ باال رفتو

ٌ رٍی صَرتو نگٌ داشتو َ ی کَچیک نیز گردنبندم رٍ بیرٍن آٍردم ٍ رٍب رنگ . از داخل کش
آبیش داخل نَر آفتاب برق نی زد، از خالٌ نارتا شنیدى بَدم کٌ انرٍز جَاير ساز 

 .اینا يو خَشی زدى زیر دلشَن. نخصَص بٌ قصر نیاد تا برای نلکٌ گردنبند بسازى

 نی خَام گردنبند رٍ نشَن جَايرساز بدم کٌ ببینو آیا قدرت خاصی دارى یا نٌ؟

جلَی در . گردنبند رٍ داخل جیبو انداختو ٍ بٌ سهت در ٍرٍدی قصر حرکت کردم
 .ایستادم تا جَاير ساز برسٌ
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ٌ ای در دستش داشت ٍ نی خَاست از قصر  ٌ ی بعد پیرنردی رٍ دیدم کٌ جعب چند دقیق
 :فَری بٌ طرفش رفتو ٍ گفتو. خارج بشٌ

 شها جَايرساز يستید؟! ببخشید -

 :پیرنرد لبخندی زد ٍ با نًربَنی گفت

 خَدم يستو، کاری داری دخترم؟! بلٌ -

 :گفتو

نی تَنید بًو بگید رٍی این گردنبند . نن یٌ گردنبند دارم کٌ نیخَام نشَنتَن بدم! بلٌ -
 طلسو یا جادٍیی قرار دارى یا نٌ؟ اصال جنسش چیٌ؟

 :گردنبند رٍ بٌ طرفش گرفتو، پیر نرد اٍن رٍ گرفت ٍ نگاى دقیقی بًش انداخت ٍ گفت

 !خدای نن -

 :گفتو

 چی شدى؟ -

 :گفت

این گردنبند ! این گردنبند از سنگ تَپاز آبی رنگ نرغَب درست شدى کٌ خیلی کهیابٌ -
 !در برابر طلسو يا نقاٍنٌ ٍ ضد طلسهٌ

 :نگايی بٌ نن انداخت ٍ گفت

 این رٍ از کجا آٍردی؟ -

 :گفتو
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 .خریدنش -

 :گفت

 چند سکٌ؟ -

 !دى سکٌ -

ٌ ای يا شد؛ ٍلی فَری خَدش رٍ جهع ٍ جَر کرد ٍ گفت ٌ ی پیرنرد شبیٌ سکت  :قیاف

 نن این رٍ بٌ قیهت سی سکٌ از تَ نیخرم؛ نی فرٍشیش؟ -

 :سری بٌ نشَنٌ ننفی تکَن دادم ٍ گفتو

 .این گردنبند رٍ نهی فرٍشو! نٌ، نهنَن -

 :پیر نرد گفت

 !پنجاى سکٌ چی؟ این پیشنًاد خیلی خَبی يا -

 :گفتو

 .لطفا گردنبندم رٍ بدین! نٌ -

 :پیرنرد با بی نیلی گردنبند رٍ بٌ دستو داد ٍ گفت

 شصت سکٌ چی؟ -

 :گفتو

 .نهنَن ٍ خدانگًدار. نن نهی خَام این گردنبند رٍ بفرٍشو! نٌ -

 .از پیرنرد دٍر شدم ٍ حرف يای پیرنرد رٍ تَی ذينو نرٍر کردم
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 !این گردنبند در برابر طلسو يا نقاٍنٌ ٍ ضد طلسهٌ -

 .پس بگَ برای چی این گردنبند تَنستٌ از دیَار رد بشٌ

 !گردنبند رٍ داخل جیبو انداختو ٍ بٌ سهت زیر زنین دٍیدم، بٌ اندازى کافی تأخیر داشتو

 .داشتو نی دٍیدم کٌ نحکو با یٌ نفر برخَرد کردم ٍ پخش زنین شدم

 .دستی جلَم دراز شد ٍ صدای آدام رٍ شنیدم

 آرٍم تر دختر، کجا با این عجلٌ نیری؟! يی! يی -

 :دستش رٍ گرفتو ٍ يهَن طَر کٌ از رٍی زنین بلند نی شدم، گفتو

 !نتأسفو، قرار بَد برم پیش خالٌ نارتا -

 :آدام خندید ٍ گفت

 آخٌ دختر خَب پس جادٍ رٍ برای کی نی ذاری؟ -

 .ببخشید، آخٌ يی یادم نیرى از جادٍ استفادى کنو! ٍای -

 :آدام این بار بلندتر خندید ٍ گفت

 حاال برای چی از نن نعذرت نی خَای؟ -

 :نگاى سرگردٍنی بًش انداختو ٍ گفتو

 !ببخشید آدام ٍلی نن باید برم پیش خالٌ نارتا، اصال ٍقت ندارم -

 :آدام گفت

ٌ ی بزرگ -  !خیلی خب برٍ؛ ٍلی نیهٌ شب بیا زیر راى پل



 

www.lovelyboy.blog.ir 

127 witch   | جادٍگررنان 

 :باتعجب گفتو

 برای چی؟ -

 :لبخندی زد ٍ گفت

 !نی فًهی، خداحافظ دختر دردسرساز -

 .ٍ غیب شد

ٌ ای باال انداختو  .برای چی باید برم؟ شَن

 .یٌ دفعٌ یادم اٍند کٌ باید پیش خالٌ نارتا برم

 .نحکو زدم رٍی پیشَنیو کٌ خیلی دردم گرفت، اآلن ٍقت فکر کردن بٌ درد نیست

فَری خَدم رٍ داخل زیر زنین ظاير کردم، بٌ سهت اتاق خالٌ نارتا دٍیدم ٍ بعد از در 
 .زدن داخل شدم

*** 

 :خالٌ نارتا گفت

 !تهرکز کن انا -

 !تهرکز کردم ٍ دٍبارى ٍرد رٍ اجرا کردم ٍلی يیچی

 :خالٌ نارتا گفت

 .فردا تهرین نی کنیو، اآلن ٍقت شانٌ! اشکال ندارى -

 یعنی چی؟. سرافکندى از اتاق خالٌ نارتا بیرٍن اٍندم
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نن جادٍی جا بٌ جایی رٍ خیلی راحت انجام  نی دادم؛ ٍلی بقیٌ جادٍيا رٍ اصال 
 !نهی تَنو

سرنیز شام يهش داشتو بٌ این نَضَع فکر نی کردم ٍ تقریبًا چیزی از نزى غذا 
 !نفًهیدم

حتی یٌ ! ٍلی يیچی. بعد از شام بٌ اتاقو رفتو ٍ سعی کردم ٍرديا رٍ تهرین کنو
ٌ اش يو اجرا نشد  .دٍن

 .سرگرم تهرین کردن بَدم ٍ نفًهیدم کی ساعت دٍازدى شد

 .فَری آنادى شدم ٍ از اتاق بیرٍن اٍندم، در اتاق رٍ قفل کردم ٍ بٌ راى پلٌ بزرگ فکر کردم

ٌ ای بعد زیر راى پلٌ بزرگ بَدم؛ ٍلی خبری از آدام نبَد  !لحظ

 .یٌ دفعٌ دستی رٍی شَنو قرار گرفت ٍ نن از جا پریدم

 :آدام گفت

 !نترس ننو -

 :گفتو

 سالم آدام، چی کارم داشتی؟ -

 :با لبخند گفت

 !نی فًهی -

ٌ ای قرار داشت کٌ بٌ سهتش حرکت کرد ٍ ننو دنبالش رفتو اٍن زیر . پشت سرم راى پل
خیلی تاریک بَد، آدام ٍردی خَند ٍ گَِی سفید رنگی در يَا شناٍر شد، نَر در يهٌ جا 

 .پخش شد ٍ یٌ گل طالیی رنگ بزرگ نهایان شد
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آدام دستش رٍ رٍی گل گذاشت ٍ شرٍع بٌ چرخَندنش کرد، بعد از سٌ چرخ در 
 .کَچیکی باز شد ٍ نن نتعجب بٌ در نگاى کردم

 :آدام گفت

 !دنبالو بیا -

ٌ ی خیلی باریک کٌ بٌ باال راى داشت شدم . ٍ داخل شد ٍ ننو پشت سرش ٍارد یٌ راى پل
دنبالش رفتو ٍ بعد از چند دقیقٌ بٌ یک در سیاى رنگ قدیهی رسیدیو، آدام در رٍ باز کرد 

 :ٍ بیرٍن رفت ٍ گفت

 !بیا انا -

 چی نی دیدم؟! از در بیرٍن رفتو، خدای نن

نا رٍی پشت بَم قصر بَدیو ٍ از این باال يهٌ شًر نعلَم بَد ٍ با زنین خیلی ارتفاع 
 .داشتیو

 :آدام گفت

 چٌ طَرى؟ -

 :بٌ نسیر باریک شیرٍانی قصر نگاى کردم ٍ گفتو

 .خیلی خَبٌ؛ ٍلی نی دٍنی یٌ کو زیادی باریکٌ -

 :آدام خندید ٍ گفت

ٌ ی سختی راى يهینٌ، اگٌ ردش کنیو بٌ یٌ جای پًن ٍ بزرگ نی رسیو، حاال خیلی  - يه
 .آرٍم دنبالو بیا

 .آرٍم پشت سر آدام راى افتادم ٍ سعی کردم بٌ زیر پام نگاى نکنو
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دیگٌ بٌ آخر راى نزدیک شدى بَدیو کٌ پام از رٍی آجر سر خَرد ٍ تعادلو رٍ از دست 
 .دادم، بٌ عقب پرت شدم ٍ جیغ زدم

 !آدام -

فریاد آدام رٍ شنیدم کٌ اسهو رٍ . ٍلی دیگٌ دیر شدى بَد ٍ نن داشتو سقَط نی کردم
نحکو چشهام رٍ بستو ٍ ير لحظٌ ننتظر بٌ زنین رسیدن بَدم؛ ٍلی یٌ . صدا نی زد

 .دفعٌ از حرکت ایستادم ٍ با تعجب چشهام رٍ باز کردم

 !گل آفتاب گردٍنی رٍ درست جلَی صَرتو دیدم

 .نتعجب پلکی زدم ٍ بٌ پایین نگاى کردم، چشهام بٌ سرعت گرد شد

 !نن داخل فاصلٌ نیو نتری زنین رٍی يَا نعلق بَدم

 یعنی چی؟

 .يهَن لحظٌ آدام کنارم ظاير شد. خَاستو بایستو کٌ نحکو زنین خَردم

 :فَری دستو رٍ گرفت ٍ بلندم کرد، گفت

 حالت خَبٌ انا؟ -

 :نفس آسَدى ای کشید ٍ گفت. سرنَ بٌ نشَنٌ نحبت تکَن دادم

 .سکتٌ کردم، گفتو شاید اتفاقی برات بیافتٌ! خدا رٍ شکر -

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .چیزی نشد! نٌ -

 !آرى جَن خَدم
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 :آدام گفت

اگٌ بازم نَقعیتش پیش اٍند بًت نیگو . بًترى بری بخَابی، دیر ٍقتٌ! اشکال ندارى -
 .کٌ با يو بٌ اینجا بیایو

 :چشهانَ گرد کردم ٍ گفتو

 !نن دیگٌ پام رٍ رٍی پشت بَم نهی ذارم! ٍای آدام -

 :آدام لبخندی زد ٍ گفت

اگٌ نحل این دفعٌ از اٍن باال افتادی با جادٍ خَدت رٍ . نترس، نشکلی پیش نهی یاد -
 .نتَقف کن

 :لبخند نسخرى ای زدم ٍ گفتو

 !باشٌ -

 :آدام گفت

 .خب بًترى تا کسی نتَجٌ غیبت نن نشدى برم، خداحافظ انا -

 .چشهکی زد ٍ ادانٌ داد

 .بًترى از انشب چیزی بٌ کسی نگی -

تصهیو گرفتو از . دیگٌ بٌ این رفت ٍ اٍنديای سریع عادت کردى بَدم. ٍ بعد غیب شد
 .اینجا تا خَابگاى رٍ خَدم برم، آرٍم شرٍع بٌ قدم زدن کردم

اصال حتی بٌ این جادٍیی کٌ آدام نی گفت فکرم ! یعنی چی شد؟ نن کٌ جادٍ نکردم
 نکردم، پس چٌ جَری تَنستو نعلق بشو؟
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پسری با نَيا ٍ چشو يای قًَى ای پر رنگ کٌ نًربَنی تَی چشهاش . بٌ آدام فکر کردم
 .با فکر آدام لبخندی زدم، پسر خیلی خَبی بَد. نَج نی زنٌ

داخل سالن طبقٌ اٍل بَدم، دیدم در اتاقی کٌ از ٍقتی اٍندیو يهیشٌ بستٌ بَد، اآلن 
 .بازى ٍ نَر ضعیفی از الی در اتاق بیرٍن نی زنٌ

 چرا يهیشٌ این جَر نَقعیت يا بٌ پست نن نی خَرى؟! ٍای خدا

تصهیو گرفتو اصال بًش تَجٌ نکنو ٍ بٌ راى خَدم ادانٌ بدم؛ چَن حَصلٌ یٌ دردسر 
 .دیگٌ رٍ نداشتو

داشتو رد نی شدم کٌ احساس کردم صدای گفت ٍ گَی ضعیفی از اٍن اتاق نیاد، 
 .ایستادم

. دٍبارى شرٍع بٌ حرکت کردم کٌ صدای شاى چارلی رٍ شنیدم. فَضَلی نَقَف! نٌ انا
 .این دفعٌ نتَنستو با فَضَلی درٍنو نبارزى کنو ٍ گَشو رٍ بٌ در چسبَندم

 .سرٍرم يهٌ چیز نرتبٌ ٍ يهَن طَری کٌ شها نی خَاید دارى پیش نیرى -

 .صدای زنی در اتاق پیچید کٌ باعخ شد احساس سرنا کنو

از کارت راضی يستو، فقط خیلی نراقب باش ٍ نطهئن باش يهٌ ! خیلی خَبٌ چارلی -
 .چیز اٍن طَری کٌ باید پیش برى

 .حَاسو يست! حتها سرٍرم -

 .حاال نهایش نقش اصلی این بازی شرٍع نیشٌ! خَبٌ -

 .ٍ بعد صدای خندى ی بلندی در اتاق پیچید
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ٌ ای ترین ٍ تاریک ترین قسهت دیَار .  صدای پایی اٍند فَری از در فاصلٌ گرفتو ٍ در گَش
ٍ  بست  .پنًان شدم، یکی ٍارد اتاق شد ٍ در ر

ٍ  بٌ اتاقو فکر کردم  .از اتاق فاصلٌ گرفتو 

ٌ رٍی در اتاقو بَدم ٍ ب ٌ ای بعد ر ٍ  . لحظ در اتاق رٍ باز کردم ٍ بعد قفلش کر دم، شنلو ر
رٍی تخت انداختو ٍ پنجرى ی اتاقو رٍ کٌ حدٍد پنجاى سانت از زنین فاصلٌ داشت باز 

 .کردم

نشستو لب پنجرى، پايام رٍ بیرٍن . ناى کانل ٍ نقرى ای تَی آسهَن بًو چشهک نی زد
 .انداختو  ٍ بٌ ناى خیرى شدم

 یعنی اٍن زن کی بَد کٌ با پادشاى چارلی حرف نی زد؟

 !چٌ قدر صداش بی رٍح ٍ ترسناک بَد

 یعنی پادشاى چارلی از اٍن زن دستَر نی گرفت؟

 !اگٌ این طَر بَدى، پس اٍن زن باید  قدرتش از پادشاى بیشتر باشٌ

ٌ يا صحبت کنو، دارم از خدنتکار . دیگٌ زیادی داخل این قصر بَدیو باید زٍدتر با بچ
 .«خدنتکار خَنٌ»! بیچارى اللٌ خانَم! کار خیلی سختیٌ. بَدن خستٌ نیشو

در ضهن باید ير طَر شدى با ! آرى يهینٌ. از فردا باید درست ٍ حسابی دنبال پیانَ بگردم
ٌ يا صحبت کنو  .بچ

با این فکر پنجرى رٍ بستو ٍ شنلو رٍ داخل کهد گذاشتو، رٍی تختو خَابیدم ٍ تازى 
 .فًهیدم کٌ چٌ قدر بٌ خَاب نیاز دارم

*** 
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 !چی دٍبارى بگَ؟ -

 :خندید ٍ گفت

 !دٍست دارم انا -

*** 

 .از خَاب بیدار شدم، نَر خَرشید داخل اتاق نی تابید

 نعلَم نیست این خَاب يایی کٌ نی بینو یعنی چی؟! لعنتی

سعی کردم بٌ یاد بیارم کٌ چٌ خَابی دیدم؛ ٍلی فقط یٌ صدای خیلی نبًو تَی گَشو 
 ".دٍست دارم انا. "نی پیچید

 حتی نعلَم نیست صدای دخترى یا پسر؟! آى

از جام بلند شدم، لباس کارم رٍ پَشیدم ٍ بعد از قفل کردن در بٌ طرف دستشَیی سالن 
 .رفتو

 .بعد از دستشَیی ٍ شستن دست ٍ صَرت بٌ سالن پایین رفتو تا صبحَنٌ بخَرم

بٌ يهٌ سالم کردم ٍ رٍی تنًا صندلی خالی . يهٌ اٍندى بَدن ٍ سر نیز نشستٌ بَدن
 .کٌ پیش خالٌ نارتا بَد نشستو

 :خالٌ نارتا گفت

 سالم انا، خَبی؟ -

 .سالم، نهنَن خَبو -
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از بقیٌ شنیدى بَدم کٌ آتنا داخل بخش . شرٍع بٌ خَردن کردم ٍ بٌ آتنا فکر کردم
خَدشٌ، . چشهو بٌ ظرف يا کٌ افتاد ذينو جرقٌ زد. شست ٍ شَی آشپزخَنٌ کار نی کنٌ

 !ظرفا

 :فَری رٍ بٌ خالٌ نارتا گفتو

 .ظرف يای اینجا برای شستٌ شدن بٌ آشپزخَنٌ نیرى! خالٌ نارتا -

 :خالٌ نارتا گفت

 نگٌ نهی دٍنستی؟! آرى -

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .نی خَاستو نطهئن بشو! چرا -

 :یٌ دفعٌ گفتو

 !ای ٍای -

 :خالٌ نارتا گفت

 چی شدى؟ -

 .یٌ چیزی رٍ جا گذاشتو، اآلن نیام! ببخشید خالٌ نارتا -

 .ٍ بٌ سهت طبقٌ باال دٍیدم

*** 

 آتنا

 :بٌ ظرف يای صبحَنٌ نگايی کردم ٍ گفتو
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 !دٍبارى رٍز از نَ ٍ رٍزی از نَ -

 :لَرا خندى ای کرد ٍ گفت

 !اشکال ندارى، دیگٌ باید عادت کنی -

پَفی کردم ٍ فنجَنی رٍ برداشتو؛ ٍلی یٌ دفعٌ چشهو بٌ ظرف زیر فنجَنی افتاد ٍ گرد 
 !شد

 .یٌ کاغذ تا شدى زیرش بَد، سریع قبل از اینکٌ لَرا بفًهٌ برش داشتو

 .یعنی چیٌ؟ داشتو از فَضَلی نی نردم

 :فَری رٍ بٌ لَرا گفتو

 .لَرا نن نیرم دستشَیی ٍ زٍد نیام -

 :لَرا لبخندی زد ٍ گفت

 .باشٌ، فقط زٍدی بیا -

تا نَشتٌ رٍ دیدم . فَری رفتو داخل دستشَیی، در رٍ قفل کردم ٍ کاغذ رٍ باز کردم
 .فًهیدم کٌ انا نَشتٌ؛ چَن دست خطش رٍ نی شناختو

 «.انشب ساعت دٍازدى بیا زیر راى پلٌ بزرگ، سعی کن یٌ جَری بٌ سارا خبر بدی»

 .لبخندی زدم ٍ کاغذ رٍ تا کردم ٍ داخل جیبو گذاشتو

 .نی دٍنستو انا باالخرى یٌ رايی برای ارتباط پیدا نی کنٌ

*** 

 سارا
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ٌ ی یکی از خدنتکاريا برام فرستادى بَد، گفتٌ بَد  انرٍز صبح آتنا یٌ نانٌ رٍ بٌ ٍسیل
نی دٍنستو قرارى يهٌ يهدیگٌ رٍ . ساعت دٍازدى شب زیر راى پلٌ بزرگ ننتظر باشو

 .ببینیو

 .پَفی کردم ٍ نشغَل جارٍ کردن جلَی در آشپزخَنٌ شدم

 .نلینا از داخل آشپزخَنٌ صدام زد

 سارا؟ -

 !بلٌ -

 .بیا داخل کارت دارم -

 .جارٍ رٍ داخل انباری آشپزخَنٌ فرستادم ٍ پیش نلینا رفتو

 کاری داری نلی؟! بلٌ -

 :حرصی نگام کرد ٍ گفت

 .صد دفعٌ بًت گفتو نگَ نلی بدم نیاد -

 :خندى ی ریزی کردم ٍ گفتو

 خیلی خَب، چی کارم داشتی؟ -

 :چرخ دستی غذایی رٍ کٌ کنارش بَد نشَن داد ٍ گفت

 .این غذای شايزادى لیانٌ، براش ببر -

 :چرخ دستی رٍ گرفتو ٍ چشهکی بًش زدم، گفتو

 !باشٌ، خداحافظ نلی -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

138 witch   | جادٍگررنان 

لبخندی بٌ این کاريام زدم ٍ بٌ در اتاق شايزادى . ٍ قبل از اینکٌ چیزی بگٌ غیب شدم
 .لیام خیرى شدم، نکخ کَتايی کردم ٍ در زدم

*** 

 انا

 !انا -

 بلٌ خالٌ نارتا؟ -

جعبٌ بٌ نسبت بزرگی رٍ داخل دستش گرفتٌ . خالٌ نارتا از داخل اتاقش بٌ طرفو اٍند
 :بَد، رٍبٌ نن گفت

 .این جعبٌ رٍ ببر بدى بٌ آرتَر -

 :نتعجب گفتو

 این چیٌ؟ -

 :دستی داخل يَا تکَن داد ٍ گفت

 !چیز خاصی نیست، یٌ انانتیٌ -

 .ٍ قبل از اینکٌ حرفی بزنو، جعبٌ رٍ تَی بغلو انداخت ٍ رفت

ٌ ای باال انداختو ٍ بٌ باغ فکر کردم، چند جانیٌ بعد رٍ بٌ رٍی باغ بزرگ بَدم آرتَر . شَن
 .باغبَن قصر بَد ٍ یٌ کلبٌ کَچیک ٍسط باغ داشت

ٌ ی خالٌ ٍ عهَ یٌ باغچٌ . آرٍم بٌ سهت کلبٌ آرتَر حرکت کردم یادش بٌ خیر تَی خَن
يهَن رٍزيایی کٌ فکر نی کردم ننو یٌ دختر عادیو، . گل رز بَد کٌ نن عاشقش بَدم

ٌ يای فکری زیادی نداشتو  .يهَن رٍز يایی کٌ نشغل
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 .آيی کشیدم، نن ينَز يو با جادٍگر بَدنو کنار نیَندم

 چرا يهٌ چیز انقدر یٌ يَیی ٍ قاطی پاتی شد؟

تنًا چیزی کٌ نی دٍنستو این بَد، نن باید آب حیات رٍ پیدا نی کردم ٍ بٌ سرزنینو بر 
 .نی گشتو

 کی این ناجرايا تهَم نیشد؟

 اصال نن کیو؟ چرا نهی تَنو جادٍ کنو؟ نگٌ جادٍگر نیستو؟

اٍن لیام لعنتی کٌ فقط اسهش رٍ یادنٌ کیٌ؟ چرا نن اٍن خَاب يا رٍ نی دیدم؟ پدر ٍ 
نادرم چٌ کسانی يستن؟ چرا اٍن شب ٍقتی از رٍی پشت بَم افتادم بٌ زنین 

 نخَردم؟

 چرا؟

ٌ ام تیر کشید  .دستو رٍ رٍش گذاشتو ٍ چشهام رٍ بستو. یٌ دفعٌ شقیق

 :کسی از پشت سرم گفت

 حالتَن خَبٌ خانو؟ -

 !خدای نن چٌ قدر این صدا برای نن آشناست

 .برگشتو ٍ پسری رٍ با نَيای سیاى ٍ چشهای خاکستری دیدم

 :گیج ٍننگ گفتو

 .حالو خَبٌ! آرى! آرى -

 :پسر لبخندی زد ٍ گفت
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 اینجا کاری دارین؟ -

 :گفتو

 .نن باید این بستٌ رٍ بٌ آرتَر بدم! بلٌ -

 :لبخندی زد ٍ گفت

 .بدین بٌ نن بًش نیدم -

 :گفتو

 ...نی دٍنید -

 :حرفو رٍ قطع کرد ٍ گفت

 .نن پسرشو يیچ نشکلی نیست -

 .بًش نگاى کردم نهی دٍنو چرا ٍلی بًش اعتهاد کردم ٍ جعبٌ رٍ بًش دادم

 :آرٍم گفتو

 ببخشید نی تَنو بپرسو اسهتَن چیٌ؟ -

 .يیچ اشکالی ندارى، نن لیام يستو! البتٌ -

ٌ ای زدم ٍ گفتو  :لبخند نصفٌ نیه

 !ننو انا يستو -

 :تَی دلو گفتو

 چرا ير کی بٌ پست نن نی خَرى اسهش لیانٌ؟ -
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 :پَفی کردم ٍ گفتو

 .ببخشید نن باید برم از آشناییتَن خَشبختو -

 :لیام لبخندی زد ٍ گفت

 .يهچنین، نی تَنید برید، خدانگًدار -

 :آرٍم گفتو

 !خداحافظ -

 .ٍ بعد خَدم رٍ داخل زیر زنین قصر دیدم

 .جسیکا رٍ دیدم کٌ دٍبارى داشت با نلیسا پچ پچ نی کرد

 :آرٍم بٌ طرفشَن رفتو ٍ گفتو

 سالم، نهی دٍنید خالٌ نارتا کجاست؟ -

 :نلیسا گفت

 .بخش شست ٍ شَ رفتٌ -

 :سری تکَن دادم ٍ گفتو

 .نهنَن -

باالخرى این يا با نن درست حرف ! چٌ عجب. بٌ سهت قسهت شست ٍ شَ راى افتادم
 .زدن

ٍ  دیدم کٌ داشت از لکٌ یکی از لباس يا ایراد نی گرفت  .خالٌ نارتا ر

 .لبخندی زدم ٍ بٌ سهتش رفتو
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 .سالم خالٌ نارتا -

 سالم انا، بستٌ رٍ رسَندی؟! اٍى -

 ، خالٌ نارتا با نن کاری ندارید؟...ام! بلٌ -

 .نٌ تا ظًر کاری نداری نی تَنی بری -

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .نهنَن -

 .باید دنبال پیانَ نی گشتو، از طبقٌ اٍل شرٍع نی کنو

 .داخل يهٌ اتاق يا یَاشکی سرک کشیدم؛ ٍلی چیزی نبَد

ٌ ای  ٌ ی کَچیکی ٍجَد داشت کٌ بٌ پایین راى داشت، جلَش یٌ در نیل آخر سالن راى پل
 .ٍجَد داشت کٌ قفل شدى بَد؛ نحل در زندان يا

خب شاید داخل انباری . از خالٌ نارتا شنیدى بَدم کٌ یٌ انباریٌ ٍ درش يهیشٌ قفلٌ
 باشٌ؟

 .خَدم بٌ خَدم جَاب دادم

 احهق انباری جای پیانَ گذاشتنٌ؟ -

 !ٍلی شاید نهکن باشٌ

ٌ ی باریک راى افتادم کٌ صدای پا اٍند، فَری خَدم رٍ  با این فکر بٌ سهت اٍن راى پل
ٌ ی بزرگی پنًان کردم  .پشت نجسه
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دٍبارى بٌ . یٌ دستٌ سرباز بَدن، نفس راحتی کشیدم ٍ ٍقتی رد شدن بیرٍن اٍندم
 .سهت راى پلٌ حرکت کردم

 .قفلش رٍ باید با کلید باز کرد ٍ این طَر کٌ نعلَنٌ با جادٍ باز نهیشٌ

فکری بٌ سرم زد ٍ سریع سنجاق سرم رٍ از نَيام بیرٍن آٍردم، تَی این کار خیلی ٍارد 
 .بَدم

ٍ  داخل قفل کردم ٍ چند جانیٌ بعد صدای  باز شدن " تیک"نخَدی خندیدم ٍ سنجاق ر
 .قفل در اٍند

ٌ يای کَچیکی  سعی کردم تا جایی کٌ انکان دارى بی صدا راى برم، آرٍم در رٍ بستو ٍ از پل
 .پایین رفتو

دستگیرى در رٍ . یٌ در کَچیک بٌ رنگ نشکی جلَم قرار داشت کٌ پر از تار عنکبَت بَد
ٌ ی شنلو پاک کردم ٍ چرخَندنش، در کهال تعجبو در قفل نبَد ٍ  باز شد  .با لب

برعکس نحل اتاق خَاب بَد، تخت، . یٌ اتاق کَچیک بَد ٍ اصال بٌ انباری شبیٌ نبَد
 .کهد ٍ یٌ پیانَی بزرگ اٍلین چیزيایی بَدن کٌ بٌ چشو نی خَرد

ٌ يای پر از گرد ٍ خاکش کشیدم  .فَری بٌ طرف پیانَ رفتو ٍ آرٍم دستو رٍ رٍی کالٍی

 :نعلَنٌ خیلی ٍقتٌ اینجاست، لبخندی زدم ٍ گفتو

 .باالخرى پیدات کردم -

پیانَ رٍ خَب نگاى کردم؛ ٍلی بٌ جز کتاب نتی کٌ باالش قرار داشت، چیزى خاص 
ٌ ای ٍجَد نداشت  .دیگ

 .ابرٍیی باال انداختو ٍ بٌ اطراف نگاى کردم
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ٌ يای بلند خَرد کٌ کنار پیانَ قرار داشت، رٍش چند تا قاب  چشهو بٌ نیز دایرى ای با پای
 .عکس بَد ٍ بٌ خاطر گرد ٍ خاک زیاد عکس ياشَن نعلَم نبَد

ٌ ی قاب عکس کشیدم ٍ گرد ٍ خاکش رٍ پاک کردم  .دستهَ رٍی شیش

نقاشی یٌ دختر با نَيا ٍ چشهای نشکی رنگ کٌ داخل یٌ دشت پر از گل نشستٌ بَد 
 .نهایان شد

دختر لبخند زیبا ٍ فریبندى ای زدى بَد ٍ یٌ دستٌ گل رز داخل دستش بَد، چشهاش رنگ 
 .خیلی خاصی داشت انگار آدم رٍ داخل خَدش حل نی کرد

 .بٌ اطراف نگايی انداختو يهٌ جا پر از تار عنکبَت ٍ گرد ٍ خاک بَد

 .با خَدم فکر کردم

 یعنی این اتاق برای این دخترى؟ -

 حاال چرا یٌ يهچین جاییٌ؟

 !نگٌ خالٌ نارتا نگفتٌ بَد اینجا انباریٌ؟

 .قاب يای دیگٌ رٍ يو پاک کردم؛ ٍلی بازم عکس اٍن دختر رٍ دیدم

 .آرٍم زنزنٌ کردم

 یعنی اینجا اتاق کی بَدى؟ -

اتاق بٌ نسبت بزرگی بَد ٍ . بی خیال عکس يا شدم ٍ نشغَل دید زدن اتاق شدم
پنجرى يای کَچکی باالی دیَاريای اتاق قرار داشت کٌ نَر از اٍن يا داخل اتاق نی تابید، 

تخت سبز رنگ با پردى يای حریر سبزی کٌ دٍرش بَد ٍ یٌ کهد قدیهی، یٌ نبل ٍ 
ٌ ی کنارش، پیانَ ٍ نیزی کٌ بغل دستش بَد  .کتابخَن
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بٌ نظر نهی اٍند اینجا اتاق خدنتکار یا نردم عادی باشٌ، یٌ حسی بًو نی گفت اینجا 
 .اتاق یٌ اشراف زادى بَدى

ٍلی چرا اینجا؟ این يهٌ جای خَب، درضهن بٌ نظر نیاد این اتاق نال صديا سال 
پیش بَدى، چَن يهٌ چیزش فَق العادى قدیهیٌ ٍ حتی انکان این يست اگٌ رٍی نبل 

 !بشینی فَری بشکنٌ

ٌ ای بٌ عکس يا انداختو ٍ آيستٌ شرٍع بٌ بیرٍن رفتن از اٍن اتاق نرنَز  نگاى دیگ
 .کردم

ٌ ای رٍ دٍبارى قفل کردم ٍ بٌ سهت زیر زنین راى افتادم  .در نیل

 .خالٌ نارتا رٍی نبل کَچکی نشستٌ بَد ٍ کتاب نی خَند

 :رفتو ٍ کنارش نشستو، گفتو

 .سالم خالٌ نارتا -

 سالم انا، خَبی؟ -

 .نهنَن -

 تهرین کٌ نی کنی؟ -

 .آرى؛ ٍلی نهی تَنو ٍرد يا رٍ اجرا کنو -

عینک . خالٌ نارتا صفحٌ کتاب رٍ عالنت گذاشت، کتاب رٍ بست ٍ رٍی نیز گذاشت
ٍ  از رٍی چشهاش برداشت ٍ گفت  :ظریفش ر

 !این خیلی عجیبٌ -

 :پَفی کردم ٍ گفتو
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 چرا؟ -

 .خالٌ نارتا نگاى تردید آنیزی بًو انداخت، نحل اینکٌ نی خَاست چیزی بًو بگٌ

 :باالخرى تصهیهش رٍ گرفت ٍ گفت

 .انا نی خَام یٌ چیزی بًت بگو؛ ٍلی نطهئن نیستو -

 :گفتو

 !لطفا بًو بگید -

 :خالٌ نارتا با دستش بین دٍتا ابرٍش رٍ فشار داد ٍ گفت

نادربزرگو  نی گفت کٌ صديا سال قبل دختر یکی از پادشايان این سرزنین يو نحل تَ  -
اٍنو نهی تَنستٌ جادٍ کنٌ؛ ٍلی کار يای عجیب ٍ غریبی نی کردى کٌ يیچ کس . بَدى

ٌ يای الکی ٍ حرف نردم رٍ بگیرى . نهی تَنستٌ انجام بدى پدرش برای اینکٌ جلَی شایع
دختر بیچارى رٍ داخل زیر زنین . ٍ آبرٍش رٍ حفظ کنٌ، نیگٌ دخترش در یٌ حادجٌ نردى

قصر نیبرى ٍ براش اتاقی درست نی کنٌ، بًش اجازى نهیدى از اتاق خارج بشٌ ٍ چند نفر 
رٍ نسئَل نی کنٌ براش آب ٍ غذا ببرن ٍ ير کاری داشت انجام بدن؛ ٍلی اٍن دختر 

ٌ يا نیگن رٍح اٍن دختر ينَز داخل اٍن . بیچارى خیلی طاقت نهی یارى ٍ نی نیرى افسان
 .زیرزنینٌ ٍ دارى زندگی نی کنٌ

 :نگاى نضطربی بٌ خالٌ نارتا انداختو ٍ گفتو

 ننظَرتَن چیٌ؟ -

 :خالٌ نارتا گفت
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انکان دارى کٌ تَ يو نحل اٍن دختر باشی؛ البتٌ این یٌ حدسٌ، ٍلی یٌ چیز دیگٌ يو  -
 .يست

 چٌ چیزی؟ -

 :خالٌ نارتا نگاى گنگ ٍ نانفًَنی بًو انداخت ٍ گفت

خب سال يا پیش عدى ای از جادٍگريا زندگی نی کردن کٌ نحل نا از ٍرد استفادى  -
 !نهی کردن

اٍن يا نیرٍيا رٍ داخل ٍجَدشَن داشتن، شاید نتَجٌ ننظَر نن نشی؛ ٍلی اٍنا بدٍن 
ٍرد ٍ با قدرت درٍنشَن کارياشَن رٍ انجام نی دادن ٍ قدرت يای خاص ٍ نخصَص بٌ 

 .خَدشَن رٍ داشتن

 .گیج بَدم ٍ حاال با این حرف يای جدید خالٌ نارتا گیج تر شدى بَدم

 :گفتو

 نن نهی فًهو، نگٌ نیشٌ؟ -

 :خالٌ نارتا گفت

داشتو نی گفتو، ٍ بعضی جادٍگر يا کٌ . حاال يو حرف نن رٍ قطع نکن! بلٌ کٌ نیشٌ -
بٌ قَل خَدشَن ٍجَد چنین جادٍگريایی رٍ ننگ نی دٍنستن، البتٌ بًترى بگیو نهی 

شرٍع بٌ کشتن اٍن نسل از . خَاستن افراد برتری از خَدشَن ٍجَد  داشتٌ باشٌ
بعد از اٍن افراد کهی کٌ زندى نَندى بَدن، . جادٍگريا کردن ٍ خیلی ياشَن رٍ کشتن

 .برای يهیشٌ غیب شدن ٍ يیچ کس نفًهید کٌ کجا رفتن

 .خالٌ نارتا نفس عهیقی کشید ٍ چشهاش رٍ بست
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 :گفتو

 یعنی نهکنٌ نن از اٍن نسل جادٍگريا باشو؟ -

 :خالٌ نارتا گفت

 .ير چیزی نی تَنٌ انکان داشتٌ باشٌ -

 :گفتو

 اگٌ اٍن جادٍگرا از ٍرد استفادى نهی کردن، پس چٌ طَری کاراشَن رٍ انجام نی دادن؟ -

 :خالٌ نارتا گفت

این رازی بَد کٌ يیچ کس نفًهید، نا فقط نی دٍنستیو کٌ اٍنا از قدرت يای درٍنی  -
 !استفادى نی کنن ٍ تَانایی يای برتری دارن، يهین

 .از رٍی نبل بلند شدم ٍ از خالٌ نارتا خداحافظی آرٍنی کردم

 .ذينو بٌ شدت درگیر حرف يای خالٌ نارتا بَد

ٌ يا  از پنجرى نگايی بٌ بیرٍن انداختو، يَا داشت تاریک نی شد ٍ نن نیهٌ شب با بچ
 .قرار داشتو

سر نیز شام فکرم بٌ شدت درگیر بَد، بٌ طَری کٌ بٌ جای نهک داخل غذام فلفل ریختو 
 .ٍ نتَنستو شام بخَرم

ٍ  بیرٍن رٍ تهاشا کردم، فقط تاریکی نحض بَد ٌ ی پنجرى ی اتاقو تکیٌ دادم   .بٌ لب

 .طبق حرف يای خالٌ نارتا نن یا قدرتی نداشتو ٍ یا از نسل اٍن جادٍگريا يستو

 خب حاال باید چی کار کنو؟ اگٌ از اٍن نسل باشو چی؟
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نکنٌ ٍاقعا قدرتی ندارم یا اینکٌ شاید نن اصال جادٍگر نیستو، شاید اشتباى شدى؟ شاید 
 .یکی دیگٌ اٍن فرد انتخاب شدى بَدى، سرم رٍ نحکو با دستام گرفتو

دیگٌ نغزم کشش نداشت، آخٌ تا چٌ . داشتو دیَنٌ نی شدم، این رٍ خَب نی فًهیدم
 !حد؟ نن فقط يجدى سالهٌ

*** 

 آتنا

حاال کٌ ٍرديا رٍ تقریبًا یاد گرفتٌ بَدم، بٌ آرٍنی ٍ بدٍن يیچ . نیهٌ شب شدى بَد
 !اٍن زیر خیلی تاریک بَد ٍ يهچنین ترسناک. صدایی خَدم رٍ زیر راى پلٌ بزرگ رسَندم

 .آرٍم یٌ گَشٌ ایستادم ٍ سعی کردم بٌ صدايای ریزی کٌ از اطراف نیَند تَجٌ نکنو

ٌ ام نشست ٍ ناخَدآگاى يینی کشیدم  .یٌ دفعٌ دستی رٍی شَن

 :صدای آرٍین از پشت سرم اٍند ٍ گفت

 .آتنا ناییو! يیـس -

ٍ  دیدم کٌ بًو لبخند نی زدن  :فَری پریدم بغل انا ٍ گفتو. برگشتو ٍ آرٍین، انا ٍ سارا ر

 .دلو برات تنگ شدى بَد -

 :انا فشاری بٌ کهرم ٍارد کرد ٍ گفت

 .اٍنجا کٌ رفتیو ير چٌ قدر نی خَای بغلو کن! ننو يهین طَر، فقط باید عجلٌ کنیو -

 :انا داخل تاریکی فرٍ رفت ٍ چند جانیٌ بعد گفت

 !عجلٌ کنین بیاین -
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ٌ ی . ٍ از جلَی چیزی کٌ نهی دیدیو چیٌ کنار رفت جلَتر کٌ رفتیو، نَر کهی راى پل
 .کَچیکی رٍ نهایان کرد

*** 

 انا

ٌ يای کَچیک ٍ باریک عبَر کردیو ٍ بٌ در قدیهی رسیدیو آرٍم در رٍ يل دادم ٍ . از پل
 . برام عجیب بَد  کٌ چرا این در رٍ قفل نهی کنن. بازش کردم

ٌ يا گفتو  :رٍ بٌ بچ

 .خیلی خطرناکٌ! نراقب باشید -

ٌ رٍم نگاى کردم ٌ ی پشت بَم شدم ٍ بٌ سقف شیرٍانی رٍب چشهام رٍ . آرٍم ٍارد نحَط
 !نحکو بستو ٍ باز کردم، سعی کردم بٌ اٍن شب فکر نکنو

 :آرٍین گفت

 .نا رٍی پشت بَم يستیو! خدای نن -

 :سارا گفت

 !این فَق العادست -

 :آتنا با يیجان گفت

 .کل شًر از اینجا نعلَنٌ -

 :گفتو
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ٌ يا - ٌ ی بزرگتر نی رسیو، خَايش ! خیلی خب، بچ اگٌ از این راى رد بشیو بٌ یٌ ُنحَط
 !نی کنو نراقب باشید

 .آرٍم شرٍع بٌ راى رفتن رٍی سطح باریک ٍ لیز شیرٍانی کردم

پام از رٍی یکی از ! سرم رٍ باال گرفتو ٍ تا جایی کٌ نی شد سعی کردم بٌ زنین نگاى نکنو
چشهام رٍ بستو ٍ از حرکت ایستادم، . آجر يا لغزید ٍ بٌ سختی خَدم رٍ نگٌ داشتو

 .نفس عهیقی کشیدم

 :سارا گفت

 چرا ٍایسادی انا؟ -

 :با صدای آرٍنی کٌ لرزش تَش نَج نی زد گفتو

 !چیزی نیست -

 .ٍ بٌ راى ادانٌ دادم

نحَطٌ کَچیکی . باالخرى اٍن قسهت از راى تهَم شد ٍ بٌ اٍن طرف سقف قصر رسیدیو
 .بٌ شکل نربع بَد ٍ دٍر تا دٍرش نردى يای سنگی قرار داشت

 :آرٍین بٌ یکی از نردى يا تکیٌ داد ٍ گفت

 خب حاال باید چی کار کنیو؟ -

 :آتنا گفت

 .ننو گیج شدم، اینجا دیگٌ کجاست؟ نعلَم نیست داخل چٌ زنانی يستیو! آرى -

 :سارا گفت
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 !نن چیزی در این نَرد نهی دٍنو، یعنی يیچ کس نهی دٍنٌ -

 :با گیجی سری تکَن دادم ٍ گفتو

 نهی فًهو، نگٌ نیشٌ؟ -

 :سارا گفت

نن در این حد نی دٍنو کٌ دنیای نا پنًان شدى ست ٍ بخشی از دنیای شهاست کٌ با  -
درٍازى يایی نانشخص بٌ دنیای شها ربط پیدا نی کنٌ، اینکٌ نا در چٌ زنانی يستیو رٍ 

 .نهی دٍنو

 در دنیای نا يست؛ ٍلی نهی دٍنو چٌ 3211نن فقط این رٍ نی دٍنو کٌ االن سال 
 !زنانی در دنیای شها نیشٌ

 ! نیالدی2016ٌاالن دنیای نا سال ! چٌ قدر عجیبٌ: آتنا گفت

 :سارا با تعجب گفت

 نیالدی یعنی چی؟ -

 :گفتو

 چیز نًهی نیست، راستی سارا نهی دٍنی درٍازى يا کجاست؟ -

 :سارا گفت

 !نن يیچ چیز دربارى ی اٍن يا نهی دٍنو! نٌ -

 :آرٍین گفت
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حاال باید چی کار کنیو؟ نا رٍ از سرزنین خَدنَن بٌ اینجا آٍردن ٍ بًهَن گفتن  -
نن نهی فًهو، باید . جادٍگریو، بعد نجبَرنَن کردن دنبال يفت تا کلید احهقانٌ بگردیو

 خانَادى يانَن چی؟! برگردم

 :با آٍردن اسو يفت کلید فَرًا یاد اٍن پیانَ افتادم ٍ گفتو

ٌ يا نن پیانَی بزرگ رٍ پیدا کردم -  !راستی بچ

 :آتنا با خَشحالی گفت

 انا راست نیگی؟ -

 !آرى -

 .سارا پرسید

 .اٍن کجاست؟ نا خیلی گشتیو، ٍلی پیداش نکردیو -

 :گفتو

 .داخل جایی کٌ بًش نیگن انباری -

 :سارا با تعجب گفت

 .ٍلی در اٍنجا قفلٌ ٍ با جادٍ باز نهیشٌ -

ٌ ای زدم ٍ گفتو  :لبخند نَذیان

 .يهیشٌ يو نیاز بٌ جادٍ نیست -

 :آرٍین گفت

 انا ننظَرت چیٌ؟ -
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 :گفتو

 .يیچی -

 .ادانٌ دادم

 .نن بٌ اٍن انباری رفتو، ٍلی اٍنجا اصال بٌ انباری شبیٌ نبَد، اٍنجا یٌ اتاق بَد -

ٌ يا تعریف کردم، سارا بٌ زنین خیرى شد ٍ  داستان اٍن دختر عجیب غریب رٍ برای بچ
 :گفت

 یعنی فکر نی کنی اٍنجا اتاق اٍن دخترى؟! عجیبٌ -

 :گفتو

 !فکر نهی کنو، نطهئنو -

 :آتنا گفت

 !ٍلی پیانَ اٍنجا چی  کار نی کنٌ -

 .يهٌ بٌ يو نگاى کردیو، يیچ کس جَابی نداشت

 :گفتو

 کی بلدى پیانَ بزنٌ؟ -

 :سارا گفت

 .نن یٌ کو بلدم -

 :سری تکَن دادم ٍ گفتو

 .خَبٌ، فردا يهین نَقع نیریو اٍنجا تا نعها رٍ حل کنیو -
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 :آتنا گفت

 .نهی دٍنو چرا؛ ٍلی اصال احساس خَبی نسبت بٌ اٍنجا ندارم -

 :آرٍین خندى تهسخرآنیزی کرد ٍ گفت

 نیشٌ دقیقًا این رٍ بٌ نن بگی کٌ نسبت بٌ کجا حس خَبی داری؟ -

 :آتنا با غیض سرش رٍ برگردٍند ٍ گفت

 !نن با تَ حرفی ندارم -

 :سارا خندى ای کرد ٍ گفت

 !راستی انا. از دست شهايا -

 !بلٌ -

 تَ اینجا رٍ چٌ جَری پیدا کردی؟ -

ٌ ام رٍ از نردى يای سنگی گرفتو، بٌ پایین نگاى کردم ٍ زنزنٌ کردم  .تکی

 .بٌ صَرت اتفاقی -

 .آتنا نگاى نشکَکی بًو انداخت، نحل اینکٌ فًهیدى بَد ٍاقعیت رٍ نهیگو

 .بٌ زنین خیرى شدم ٍ سکَت کردم

 :آرٍین گفت

 !راستی انا -

 .بلٌ -
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 فردا شب کٌ قرارى نعها رٍ حل کنیو، ٍسایل يانَنو با خَدنَن بیاریو؟ -

 .کهی نکخ کردم ٍ جَاب دادم

چَن کٌ نهکنٌ بفًههن نا اٍنجا يستیو ٍ اگٌ نعها رٍ حل کردیو، باید فَرًا از ! آرى -
نا باید زٍد تر . قصر خارج بشیو؛ چَن ندت زیادی رٍ صرف حل کردن این نعها کردیو

 .آب حیات رٍ پیدا کنیو

 :آرٍین سرش رٍ بٌ نشَنٌ فًهیدن تکَن داد ٍ گفت

 !آرى حرفت کانال درستٌ -

 :آتنا خهیازى ای کشید ٍ گفت

ٌ يا، بًتر نیست بریو بخَابیو؟ -  بچ

 :سارا گفت

 .راست نیگٌ، فردا خیلی کار داریو -

ٍقتی زیر راى پلٌ بزرگ رسیدیو، در نخفی رٍ بستو ٍ . يهٌ بٌ سهت راى پلٌ حرکت کردیو
ٌ يا شب بٌ خیر گفتو يهٌ از يو جدا شدیو ٍ ننو بٌ سهت زیر زنین بٌ راى . بٌ بچ

 .افتادم

 .آرٍم در اتاقو رٍ باز کردم ٍ يهَن طَر يو آرٍم بستو

انشب آخرین . بٌ طرف پنجرى اتاقو رفتو ٍ بازش کردم، بٌ ناى داخل آسهَن خیرى شدم
 .شبی بَد کٌ اینجا نی خَابیدم، یٌ رٍزی دلو برای این اتاق ٍ پنجرى اش تنگ نیشد

بٌ سهت تختو رفتو، رٍش دراز کشیدم ٍ بٌ فردا فکر کردم، بٌ فردایی کٌ يیچ کس 
 .نهی دٍنست چٌ چیزی در انتظارنَنٌ
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انرٍز رٍز آخر . صبح با پرتَيای نَر خَرشید کٌ بٌ چشهام نی خَرد، از خَاب بیدار شدم
 .بَد

نگران از پنجرى بٌ بیرٍن چشو دٍختو، اگٌ بدٍن اینکٌ کسی بفًهٌ بتَنیو نعها رٍ حل 
 کنیو، چٌ جَری فرار کنیو؟

سرم رٍ با دستام پَشَندم، اگٌ این دفعٌ يو نا رٍ در حال فرار بگیرن، پادشاى نا رٍ 
 .زندى نهی ذارى

شاید بتَنو یٌ جَری از خالٌ نارتا بپرسو؛ ٍلی ! باید یٌ رايی برای فرار از این قصر باشٌ
 .نهکنٌ شک کنٌ، اٍن خیلی تیزبینٌ! نٌ

ٌ ی تاسف تکَن دادم، یٌ دفعٌ تصَیر در کَچکی کٌ درست زیر  سرم رٍ بٌ نشَن
ٌ يای سبز پنًان شدى بَد ٍ بٌ سختی قابل دیدن بَد، نقابل چشهام شکل گرفت  .بَت

نن این در رٍ یٌ جایی دیدى بَدم، ٍلی کجا؟ ير چی فکر کردم یادم نیَند؛ ٍلی نن 
 !نطهئن بَدم این در رٍ قبال دیدم

 اصال این تصَیر یٌ دفعٌ از کجا اٍند؟

ينَز تا ساعت يفت . خستٌ از فکر کردن، سرم رٍ تکَن دادم ٍ از رٍی تخت بلند شدم
 .ٍقت داشتو؛ پس باید ٍسایل يام رٍ جهع کنو

ٍ  برداشتو ٍ با شنلش رٍی تخت  بٌ طرف کهد رفتو، لباس آبی رنِگ زیبای خَدم ر
 .گذاشتو، شب کٌ برگشتو خیلی ٍقت ندارم ٍ باید زٍدتر لباسو رٍ عَض کنو

ٌ ی پَل يا ٍ گردنبندم رٍ برداشتو گردنبند رٍ بٌ گردنو . بٌ سهت کشَی نیز رفتو ٍ کیس
ٌ ی پَل رٍ داخل جیب نخفِی شنلو پنًان کردم لباس يام رٍ نرتب کردم . انداختو ٍ کیس

 .ٍ گردنبندم رٍ بٌ زیر لباسو فرستادم، اینجَری بًتر بَد
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ٌ يا پایین اٍندم، خالٌ نارتا رٍی نبل . از اتاق خارج شدم ٍ در رٍ قفل کردم از پل
 .يهیشگی نشستٌ بَد

 :خالٌ نارتا نگايی بٌ نن کرد ٍ گفت. سالم بلندی کردم

 سالم انا، صبح بٌ خیر، نهی خَای صبحانٌ بخَری؟ -

ٌ ی نٌ تکَن دادم ٍ گفتو  :سری بٌ نشَن

 .نیل ندارم -

 :خالٌ نارتا ابرٍیی باال انداخت ٍ گفت

 .ير جَر دٍست داری -

 .ادانٌ داد

 انرٍز يو یٌ بستٌ داری کٌ باید بٌ باغ ببری، نی دٍنی کٌ باید چی  کار کنی؟! راستی -

 .نن اٍن در رٍ داخل باغ قصر دیدى بَدم! باغ؟ خَدشٌ

 :گفتو

 :البتٌ کی نی تَنو ببرم؟ خالٌ نارتا بستٌ کَچکی رٍ از کنارش برداشت ٍ گفت -

 .بیا، این رٍ زٍد ببر ٍ برگرد -

 .باشٌ -

 .بٌ طرف باغ راى افتادم ٍ بٌ این فکر کردم کٌ اٍن در رٍ دقیقا کجای باغ دیدى بَدم
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بٌ نظر نی اٍند کسی داخل باغ نیست؛ چَن يهٌ جا خلَت . بٌ باغ رسیدم ٍ ٍارد شدم
نهی دٍنو چرا؛ ٍلی یٌ حسی .  االن بًترین زنان برای فًهیدن جاییٌ کٌ در قرار دارى. بَد

 .بٌ نن نی گفت کٌ اٍن در نی تَنٌ راى فرار نا باشٌ

 .در فکر فرٍ رفتو ٍ سعی کردم بٌ یاد بیارم کجا دیدنش

 حالتَن خَبٌ خانو؟ -

ٌ يای گل رز ! خَدشٌ اٍن رٍز کٌ لیام، پسر آرتَر رٍ دیدم، اٍن در کَچیک رٍ کنارى بَت
ٌ ی کَچکی از در نعلَم بَد کٌ نشَن . دیدم درستٌ کٌ گل يا پَشَندى بَدنش؛ ٍلی تک

 .نی داد اینجا یٌ در ٍجَد دارى

بٌ طرف کلبٌ آرتَر راى افتادم، ينَز بٌ کلبٌ نرسیدى بَدم کٌ دیدنش، خَشحال بٌ 
. داخل دیَار بلند قصر قرار داشت، پس این یٌ راى بٌ خارج از قصر بَد. طرفش رفتو

سعی کردم گل يا رٍ کنار بزنو؛ ٍلی خاريای تیزی داشتن ٍ بدٍن اینکٌ خَدم رٍ زخهی 
از رٍی زنین بلند شدم ٍ فکر کردم شب با . کنو، نهی شد گل يا رٍ از جلَی در کنار زد

ٌ يا نی تَنیو یٌ کاریش کنیو  .بچ

 :صدایی از پشت سرم گفت

 .سالم انا -

ٌ رٍ شدم  .ٍحشت زدى برگشتو ٍ با لیام رٍب

 :فَری گفتو

 .سالم -

 :جلَتر اٍند ٍ گفت
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 اینجا چی  کار نی کنی؟ -

راستش نن اٍندى بَدم کٌ این بستٌ رٍ بٌ آرتَر بدم، یٌ لحظٌ حَاسو پرت ... مِ ... ِام -
 .شد ٍ دیدم اینجا يستو

لیام یٌ جَر خاصی بًو نگاى نی کرد، احساس نی کردم از اٍل يو نی دٍنستٌ اینجا چی 
 .کار نی کنو ٍ دارم بًش درٍغ نیگو

چیزی داخل چشو يای خاکستریش نی درخشید ٍ باعخ نی شد احساس خَبی نداشتٌ 
 .باشو

 :لبخندی زد ٍ گفت

 .پس باز يو خالٌ نارتا بستٌ رٍ بٌ تَ دادى -

 .جلَتر اٍند، نزدیک بٌ نن ایستاد ٍ ادانٌ داد

 .بدش بٌ نن، نی رسَنهش بٌ پدرم -

 :بستٌ رٍ بٌ دستش دادم ٍ گفتو

 .نهنَن -

 :لبخند شیطنت آنیزی زد ٍ گفت

 .خَايش نی کنو -

 .آرٍنی گفتو ٍ از باغ خارج شدم" خداحافظ"

*** 
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تا عصر اتاق يا رٍ گردگیری ٍ نرتب کردم، ينگام غرٍب آفتاب، خستٌ خَدم رٍ بٌ زیر 
 .زنین رسَندم

 .شب داشت آغاز نی شد ٍ نا کاريای نًهی داشتیو کٌ انجام بدیو

باد سردی ٍزید کٌ . ناى کانل در آسهان نی درخشید ٍ زیبایی خاصی بٌ آسهان نی داد
ٌ  شب باقی نهَندى . ترجیح دادم پنجرى رٍ ببندم نگايی بٌ ساعت انداختو، چیزی تا نیه

 .بَد

بٌ سهت تخت رفتو ٍ لباس بلند ٍ آبی رنگو رٍ پَشیدم، گردنبندم رٍ از زیر لباس بیرٍن 
 .آٍردم ٍ بًش نگاى کردم

 .تَ نشتو گرفتهش، باز يو يهَن سرنای آرانش بخش

 .شنلو رٍ پَشیدم ٍ کاليش رٍ تا جایی کٌ نی شد پایین کشیدم

 .دستو رٍ داخل جیب نخفی شنلو کردم ٍ از بَدن کیسٌ پَل نطهئن شدم

ٌ ی . کلید اتاق رٍ برداشتو ٍ از اتاق خارج شدم در رٍ قفل کردم ٍ کلید رٍ داخل شَنین
 .بزرگ سالن انداختو، اینجَری بًتر بَد

ٌ يا نیَندى بَدن برای صرفٌ . آرٍم ٍ بدٍن صدا خَدم رٍ بٌ انباری رسَندم، ينَز بچ
درست يهَن . جَیی در ٍقت سنجاق سرم رٍ از نَيام بیرٍن آٍردم ٍ در رٍ باز کردم

 .لحظٌ صدای پای یٌ نفر رٍ از پشت سرم شنیدم

 .با ترس چشهام رٍ بستو، اگٌ یکی از سربازيا باشٌ کارم تهَنٌ

 .با نشستن دستش رٍی شَنو نزدیک بَد جیغ بزنو؛ ٍلی فَری جلَی دينو رٍ گرفتو

 :صدای سارا رٍ از کنار گَشو شنیدم کٌ با خندى نی گفت
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 .ننو! نترس انا -

 :نفس راحتی کشیدم ٍ گفتو

 !ٍای سارا نن رٍ سکتٌ دادی -

 :لبخندی زد ٍ گفت

ٌ يا االن نی رسن، نی بینو کٌ در رٍ باز کردی! خیلی خب -  .بچ

 :چشهکی بًش زدم ٍ گفتو

 !بلٌ دیگٌ -

ٌ  پایین رفتیو ٍ  با اٍندن آرٍین ٍ آتنا صحبت بین نن ٍ سارا قطع شد ٍ يهگی از راى پل
 .بٌ اٍن در قدیهی رسیدیو

 .در رٍ بی صدا باز کردم ٍ ٍارد اتاق شدیو

 :آتنا گفت

 !اینجا چٌ قدر جالبٌ! خدای نن -

 :آرٍین دستش رٍ رٍی گرد ٍ خاک يا کشید ٍ گفت

 .خیلی ٍقتٌ کٌ کسی اینجا نبَدى -

برگشت، قاب عکس رٍ بٌ نن نشَن داد . سارا بٌ عکس اٍن دختر نرنَز خیرى شدى بَد
 پس اٍن دختر اینٌ؟ نٌ؟: ٍ گفت

 !آرى، خَدشٌ -

 :آتنا بٌ عکس نگاى کرد ٍ گفت
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 .احساس نی کنو دارم داخل چشهاش حل نیشو! چٌ چشهایی دارى -

 :آرٍین بٌ طرف پیانَ رفت ٍ گفت

 بًتر نیست بٌ کار اصلیهَن برسیو؟! دخترا -

 :سارا بٌ طرف پیانَ رفت، دستی رٍش کشید ٍ گفت

 !این پیانَ خیلی قدیهیٌ -

 :رٍ بٌ سارا گفتو

 نی تَنی باياش بزنی؟ -

 :سارا دٍبارى بٌ پیانَ نگاى کرد ٍ گفت

 !آرى -

 :آرٍین گفت

 !خیلی خب، حاال چٌ طَر ُنِت اشتباى رٍ پیدا کنیو -

 :نگايی بٌ دفترچٌ ُنت باالی پیانَ انداختو ٍ گفتو

 .شاید باید از رٍی این بزنیو -

 .سارا دفترچٌ نت يا رٍ برداشت ٍ بًش نگاى کرد

ٌ ای باال انداخت ٍ گفت  :شَن

 .شاید حق با انا باشٌ، بًترى انتحان کنیو -

 :آتنا گفت
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ٌ يا نهکنٌ ٍقتی داریو پیانَ نی زنیو، صداش بیرٍن از اتاق برى؟ نهکنٌ دردسر بشٌ -  !بچ

 :گفتو

اگٌ اینجا اتاق اٍن دختری کٌ خالٌ نارتا نی گفت باشٌ، نتیجٌ نی گیریو ! نٌ، فکر نکنو -
کٌ اٍن دختر پیانَ نی زدى؛ پس حتها برای اینکٌ کسی نفًهٌ این اتاق رٍ جَری ساختن 

 .کٌ صدا بیرٍن نرى

 :آرٍین گفت

 .بٌ کجاياش فکر کردی! اٍيــٌ -

 :سارا خندید ٍ گفت

 .خیلی خب نن پیانَ نی زنو، ير چٌ بادا باد -

نگايی بٌ دفترچٌ انداخت ٍ . بٌ سهت پیانَ رفت ٍ رٍی صندلی جلَی اٍن نشست
 .شرٍع بٌ زدن کرد

آينگ خیلی زیبایی بَد، ٍقتی تهَم شد بٌ نظر نهی اٍند کسی صدای آينگ رٍ شنیدى 
 .باشٌ

 :آرٍین گفت

 چی شد االن؟! خب -

 :گفتو

 !نهی دٍنو، حتها باید نت اشتباى رٍ پیدا کنیو -

 :آتنا نتفکر نگايی بٌ سارا انداخت ٍ گفت
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 نیشٌ یٌ بار دیگٌ بزنی؟ -

 :سارا سری تکَن داد ٍ گفت

 !آرى -

 :سارا دٍبارى شرٍع بٌ نَاختن آينگ کرد ٍ ٍسط يای آينگ آتنا گفت

 !صبر کن -

 :سارا گفت

 !چی شد؟ -

 !این قسهت رٍ دٍبارى بزن: آتنا گفت

 :آتنا بٌ فکر فرٍ رفت ٍ گفت. سارا دٍبارى اٍن قسهت از آينگ رٍ زد

 .پیداش کردم! خَدشٌ -

 :با خَشحالی گفتو

 آفرین آتی، حاال زٍد باش بگَ چیٌ؟ -

 :آتنا گفت

 !یکو صبر کن، باید نطهئن بشو -

 :بٌ سارا گفت

 نیشٌ یٌ بار دیگٌ يو، بزنی؟ -

 :آرٍین زیر لب گفت
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 .این دختر تا يهٌ رٍ نریزى اینجا ٍل کن نیست -

 .ریز ریز خندیدم ٍ سارا یٌ بار دیگٌ نت يا رٍ نَاخت

 .آينگ کٌ تهَم شد يهٌ بٌ آتنا نگاى کردیو

 :آتنا گفت

خیلی خب، ببینین این آينگ یٌ قسهت دارى کٌ در طَل آينگ يی تکرار نیشٌ؛ ٍلی  -
ٍسط يای آينگ ٍقتی اٍن قسهتش رٍ نی زد، بٌ نظرم صداش فرق نی کرد ٍ از سارا 

دیدم کٌ ٍاقعا فرق نی کنٌ ٍ ٍقتی بٌ کتاب نگاى کردم، نتَجٌ . خَاستو بازم تکرارش کنٌ
شدم در این قسهت، یکی از نت ياش بٌ بقیٌ شبیٌ نیست؛ پس نتیجٌ گرفتو کٌ این 

 .نت اشتبايٌ

 .ٍ بعد دستش رٍ رٍی نت سیاى رنگ کَچکی گذاشت

 :سارا با ناباٍری سرش رٍ تکَن داد ٍ گفت

 !چٌ طَر نفًهیدم -

 :آتنا گفت

نهکنٌ بٌ خاطر . این ُنت بٌ بقیٌ ُنت يا خیلی نزدیکٌ ٍ صدای شبیٌ بٌ بقیٌ رٍ دارى -
 !خطای دید زیادی کٌ در اینجا ٍجَد دارى، نفًهی کٌ با بقیٌ فرق نی کنٌ

 :آرٍین سرش رٍ تکَن داد ٍ گفت

 !عجیبٌ -

 :گفتو

 !حاال کٌ نت رٍ پیدا کردیو باید چی کار کنیو -
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 :آرٍین گفت

تَی اٍن برگٌ چیزی در این بارى نَشتٌ نشدى، فقط گفتٌ نت اشتباِى پیانَی بزرگ، راى  -
 !رٍ بًتَن نشَن نیدى

 :سارا گفت

 شاید، باید آينگ اصلی رٍ بزنیو، نٌ؟ -

 :آتنا گفت

 !پیشنًاد خَبیٌ -

 :گفتو

نا باید این نعها رٍ حل کنیو؛ پس بًترى از ير رايی کٌ بٌ نظرنَن درستٌ استفادى  -
 .کنیو

ير لحظٌ کٌ بٌ اٍن قسهت از آينگ نزدیک تر نی شد، . سارا شرٍع بٌ زدن آينگ کرد
 !نهی دٍنو چرا؛ ٍلی احساس نی کنو قرارى اتفاقی بی افتٌ. قلب نن يو تندتر نی زد

 .سارا بٌ قسهت نَرد نظر رسید، درستش کرد ٍ آينگ رٍ بٌ پایان رسَند

 !يیچ اتفاقی نیافتاد

 :آرٍین پَفی کرد ٍ گفت

ٌ ای باشیو -  .این راى يو اجر نکرد، حاال باید دنبال راى دیگ

 :یٌ دفعٌ سارا بلند گفت

ٌ يا اینجا رٍ ببینید -  !بچ
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بٌ نحلی کٌ سارا بًش اشارى نی کرد، نگاى کردیو ٍ یٌ در نخفی کٌ تقریبًا نیهٌ باز بَد رٍ 
 .دیدیو

 :آرٍین آب دينش رٍ قَرت داد ٍ گفت

 !حاضرم قسو بخَرم این در اینجا نبَد -

 :با ناباٍری گفتو

 !نیازی بٌ قسو نیست، این در ٍاقعا اینجا نبَد -

 :آتنا با شک گفت

 یعنی باید از این در رد بشیو؟ -

 :گفتو

ٌ ای نیست -  !اصال کار عاقالن

 :آرٍین گفت

 .ننو حَصلٌ یٌ دردسر جدید ندارم -

 :سارا سرش رٍ تکَن داد ٍ گفت

این راى بٌ . یادتَن نهیاد؟ ُنت اشتباى، راى رٍ نشَن نیدى. نا باید از این در رد بشیو! نٌ -
 !کلید دٍم نی رسٌ، نن نطهئنو

شنل بلندش پیچ ٍ تاب . با قدم يای نحکو ٍ سریع رايرٍی طَالنی رٍ طی نی کرد
 .خَران پشت سرش کشیدى نی شد
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نگايی بٌ اطراف انداخت ٍ ٍقتی از نبَدن . در ب يا رٍ باز کرد ٍ ٍارد سرسرای بزرگ شد
دستش رٍ رٍی در کَچک . فرد دیگری نطهئن شد، بٌ سهت انتًای سرسرا حرکت کرد

بٌ آرٍنی داخل شد ٍ صدای بستٌ شدن در، سکَت . قًَى ای رنگ گذاشت ٍ در باز شد
 .سنگین سرسرا رٍ شکافت

*** 

 !اٍضاع اصال خَب پیش نهیرى -

 :نگاى گذرایی بٌ نقشٌ انداخت ٍ گفت

 .اٍن دارى بٌ يهٌ جا نفَذ نی کنٌ -

 !نا باید جلَش رٍ بگیریو -

نا داریو سعی نی کنیو؛ ٍلی ترس چیز بدیٌ، اٍن دارى با ترسَندن نردم ! نٌ رزا، نهیشٌ -
 .نطهئنًا افراد زیادی يستن کٌ بٌ دنبال قدرت يستن! پیش نیرى، قدرت االن دست اٍنٌ

 پس حاال چی کار کنیو؟ -

 ریتا کجاست؟! نهی دٍنو -

 .گفت بٌ زیرزنین نیرى -

 زیرزنین؟ برای چی؟ -

 .بٌ سهت جلَ نایل شد ٍ صداش رٍ پایین آٍرد

 .راستش اٍن دارى سعی نی کنٌ یٌ درٍازى باز کنٌ -

 :با صدایی کٌ از تعجب نی لرزید گفت
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 .نا باید جلَی این کار رٍ بگیریو! این یٌ دیٍَنگی نحضٌ -

 .نیگٌ باید بتی رٍ ببینٌ! نن خیلی سعی کردم؛ ٍلی اٍن نصههٌ -

 ...ٍلی این کار -

 !نی دٍنو -

*** 

 !سرٍرم -

 !ننتظرت بَدم نایل -

ٌ ی کاريایی کٌ گفتید رٍ انجام دادم -  .يه

 !خَبٌ -

 .شايزادى گفتند يهٌ چیز تحت کنترلٌ -

 .انیدٍارم، نی تَنی بری -

 .یٌ بار دیگٌ سکَت سالن با صدای در دريو شکست

 .از جای خَدش بلند شد، بٌ سهت پنجرى بزرگ سالن رفت ٍ از پنجرى بٌ بیرٍن نگاى کرد

 .تاریکی يهٌ جای جنگل رٍ فرا گرفتٌ بَد

بٌ قبريایی کٌ زیر درختان بَدند، نگاى کرد ٍ دستش رٍ بر رٍی شیشٌ سرد پنجرى 
 .زیر لب زنزنٌ کرد. گذاشت

ٌ تَن رٍ نی گیرم -  !انتقام يه
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ٌ يای درختان رٍ تکَن " يَيَ"جغد بزرگی از رٍی درختی در اٍن نزدیکی  کرد ٍ باد شاخ
 .داد

*** 

 آتنا

 .يهٌ ننتظر این بَدیو کٌ ببینیو انا چی نیگٌ

ٌ ای رٍی زنین نی کشید  .انا سرش رٍ پایین انداختٌ بَد ٍ با پاياش خط يای کج ٍ کَل

ٌ ست  .بعد از این چند سالی کٌ باياش بَدم نی فًهیدم کالف

 :باالخرى سرش رٍ باال آٍرد ٍ با صدای ضعیفی گفت

 .بًترى از این در رد بشیو -

ٌ ی نعترضی بٌ خَدش گرفت، تا خَاست چیزی بگٌ انا سریع تر گفت  :آرٍین قیاف

 .يیچ اعتراضی قبَل نیست، بًترى عجلٌ کنیو! نٌ آرٍین -

اٍلین چیزی کٌ حس کردم، . ٍ اٍلین نفر از در عبَر کرد ٍ نا يو پشت سرش راى افتادیو
نگايی بٌ اطراف انداختو، یٌ تَنل قدیهی با نشعل يای سَختٌ، درست . بَی نا بَد

ٌ نَن بَد  .شبیٌ تَنلی کٌ داخل خَن

 :آرٍین گفت

 دٍبارى تَنل؟ -

 :سارا گفت

 !بًترى عجلٌ کنیو، نهکنٌ این تَنل طَالنی باشٌ -
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 :انا گفت

 .با اینکٌ نشعل يا رٍشن نیست، این تَنل تقریبًا رٍشنٌ! عجیبٌ -

 :سارا گفت

 .این ٍاقعًا عجیبٌ، این ٍقت شب، این تَنل باید کانالً تاریک باشٌ! آرى -

ير چی جلَتر نی رفتیو رٍشنایی يو بیشتر نی شد، بعد از رد کردن یٌ پیچ، نَر کَر 
 .کنندى ای تابید، فَری جلَی چشهام رٍ گرفتو

 :سارا گفت

 .يهین جَری ادانٌ بدید -

 .بعد از چند جانیٌ راى رفتن، احساس کردم باد خنکی نی ٍزى

 .آرٍم چشهام رٍ باز کردم ٍ بعد بالفاصلٌ چشهام گرد شد

 :آرٍین با تعجب گفت

 اینجا دیگٌ کجاست؟! خدای نن -

 :سارا با خندى گفت

 !فَق العادى ست -

حضَرش رٍ پشت سرم احساس نی کردم، برگشتو ٍ با چًرى ی . ٍلی انا چیزی نهی گفت
 .بًت زدى اش نَاجٌ شدم

این انکان » . زیر لب چیزيایی نی گفت ٍ نن فقط از حرفاش یٌ چیزی رٍ فًهیدم
 «!ندارى
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*** 

 انا

ٌ ی قصر نعلق دیدى بَدم! چٌ طَر نهکنٌ  .این جا يهَن جاییٌ کٌ نن داخل آین

 !این انکان ندارى. ٍلی خب نن کٌ لباس سفید نپَشیدم

 .داشتو با تعجب بٌ اطراف نگاى نی کردم ٍ زیر لب زنزنٌ نی کردم

 .صدای آتنا رٍ در کنارم شنیدم ٍ جا خَردم

 چیزی شدى انا؟ -

 :دستپاچٌ شدم ٍ گفتو

 .چیزی نیست... نٌ... ن -

 .آتنا نگاى خاصی بٌ نن کرد ٍ سرش رٍ تکَن داد

 :آرٍین گفت

 ؟!اینجا دیگٌ کجاس؟ یعنی کلید اینجاس -

 :سارا گفت

نن نهی دٍنو؛ ٍلی نیرٍی جادٍیی خیلی قَی رٍ حس نی کنو، فکر کنو این نیرٍی  -
 .کلیدى

 :گفتو

 ٍلی اٍن کجاس؟ -

ٌ ای کٌ در غار بَد اشارى کرد ٍ گفت  :آتنا کٌ تا االن ساکت بَد، بٌ دریاچ
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 !اٍنجاست -

 :آرٍین با تعجب گفت

ٌ س -  ؟!داخل دریاچ

 :آتنا گفت

 .درست نگاى کن، اٍنجا درست ٍسط دریاچٌ، باالی آبٌ! نٌ -

 !نحل اینکٌ حق با آتنا بَد. بٌ دریاچٌ خیرى شدیو

 .شئ کَچک ٍ طالیی رنگی باالی سطح آب ٍ در ٍسط دریاچٌ نی درخشید

 :سارا گفت

 راست نیگی؛ ٍلی چٌ جَری باید بٌ دستش بیاریو؟ -

 : آرٍین گفت

خب یٌ طلسهی یا یٌ ٍردی، باالخرى یٌ چیزی يست کٌ بشٌ اٍن رٍ از اٍنجا بٌ اینجا  -
 .آٍرد

 :سارا گفت

 .باشٌ، انتحان نی کنیو -

 .دستش رٍ بٌ سهت کلید گرفت، بًش خیرى شد ٍ  چیزيایی رٍ زیر لب زنزنٌ کرد

 .چند جانیٌ گذشت؛ ٍلی يیچ اتفاقی رخ نداد

 :سارا دستش رٍ پایین آٍرد، سرش رٍ تکَن داد ٍ گفت

 .جادٍی نحافظش خیلی قَیٌ! نٌ نهیشٌ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

175 witch   | جادٍگررنان 

 :آرٍین گفت

 !ٍلی باید یٌ رايی باشٌ -

 :آتنا گفت

ٌ ایٌ؛ ٍلی چٌ طَرى تا اٍنجا شنا کنیو -  !نی دٍنو فکر احهقان

 :سارا گفت

ٌ ست -  !اگٌ عهق آب زیاد باشٌ، این کار خیلی خطرناکٌ! این ٍاقعا احهقان

 :گفتو

 .ٍلی نا دیگٌ رايی نداریو ٍ بٌ کلید نیاز داریو؛ پس نن انجانش نیدم -

 :سارا گفت

 ...ٍلی انا -

 :حرفش رٍ قطع کردم ٍ گفتو

نن شنا بلدم، درضهن نهکنٌ نحل بار قبل فقط بٌ نن ٍاکنش نشَن ! نشکلی نیست -
 !بدى

 :سارا گفت

 .باشٌ ٍلی خَايش نی کنو نراقب باش -

 :گفتو

 !حتها -

 .شنلو رٍ در آٍردم ٍ بٌ آتنا دادم
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 .آرٍم زنزنٌ کرد

 .نی دٍنو کٌ نی تَنی -

 :آرٍین گفت

ٌ ! نراقب باش -  .شاید يیَالیی چیزی داخل آب باش

 :خندى ای کردم ٍ گفتو

 بچٌ نی ترسَنی؟ -

 .پام رٍ داخل آب گذاشتو، سرد بَد. کفشام رٍ در آٍردم ٍ بٌ سهت دریاچٌ رفتو

 .نگايی بٌ گردنبندم کردم ٍ قدم اٍل رٍ برداشتو

آرٍم آرٍم بٌ جلَ حرکت کردم تا جایی کٌ آب بٌ زیر گلَم نی رسید ٍ بعد شرٍع بٌ شنا 
 .کردم

صدای آتنا تَی . آب خیلی عهیق بَد. سعی کردم بٌ يیچ چیز بٌ غیر از کلید فکر نکنو
آرى نن نی تَنو، باید انجانش »بٌ خَدم گفتو« .نی دٍنو کٌ نی تَنی». گَشو پیچید

 «!بدم

بیشتر ٍ بیشتر جلَ رفتو، کلید رٍ نی دیدم کٌ سر جای خَدش آرٍم نی چرخید ٍ نَر 
 .خیرى کنندش اطراف رٍ رٍشن کردى بَد

آرٍم دستو رٍ دراز کردم ٍ نراقب بَدم . دیگٌ چیزی نهَندى، خیلی بٌ کلید نزدیک شدم
 .زیر آب نرم

خَاستو برگردم . دستو بٌ کلید خَرد ٍ اٍن رٍ داخل دستو گرفتو، از خَشحالی خندیدم
 .کٌ بٌ زیر آب کشیدى شدم ٍ صدای جیغو داخل آب خفٌ شد
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 .نَجی از ٍحشت نن رٍ  در بر گرفت

ير لحظٌ کٌ . انگار آب سنگین شدى بَد. تقال کردم، دست ٍ پا زدم؛ ٍلی فایدى نداشت
سطح آب دریاچٌ رٍ نی دیدم کٌ دٍر تر ٍ دٍرتر ٍ . نی گذشت تنفس برام سخت تر نی شد

 .اطرافو تاریک تر نی شد

ٌ ی ترسناک نرگ رٍ اطرافو احساس  سرم در حال انفجار بَد، دیگٌ تَانی نداشتو ٍ سای
 .نی کردم

 .آخرین رنقی کٌ برام نَندى بَد، با تقاليای بی فایدى ام از بین رفت ٍ يهٌ جا تاریک شد

سکَت نطلق يهٌ جا رٍ فرا گرفتٌ بَد، احساس نی کنو پایین ٍ پایین تر نیرم ٍ جسو 
 .سردی رٍ نحکو داخل دستام گرفتو

 !احساس سبکی نی کنو، درست نحل یٌ پر

 .تصاٍیر نبًهی کٌ تَی تاریکی در رفت ٍ آند بَدن. ٍ اینجا بَد کٌ زندگیو رٍ دیدم

ٌ يای از تٌ دل، چشو يای خاکستری  ٌ يا، جیغ يای  گَش خراش، گری صدای خندى ی بچ
 .ٍ تصاٍیری کٌ تا بٌ حال ندیدى بَدم

 .صدايا داخل گَشو  نی  پیچید

 .این فقط یٌ بازی بَد، بازی کٌ از اٍلش يو بازندى  نعلَم بَد -

 چرا؟ چرا نن؟ -

َ  فقط یٌ عرٍسک  بازیچٌ بَدی -  !ت

 !تَ نهی فًهی؟ داری با جَنت بازی نی کنی احهق -

 .باالخرى تقاصش رٍ دادی -
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 .ٍ دیگٌ يیچ چیزی رٍ احساس نکردم

ٌ ام احساس نی کنو؛ ٍلی نهی تَنو  عکس العهلی  فشاريای نحکهی رٍ رٍی قفسٌ سین
 .نشَن بدم، بی حس تر از اٍنی ام کٌ بخَام حرف بزنو

 .صدای نگران آتنا رٍ شنیدم

 پس چرا بٌ يَش نهیاد؟ -

ٌ ای کٌ آشنا بٌ نظر نی رسید گفت  :در جَابش صدای غریب

 .یکو زنان نی برى، باید انقدر ادانٌ بدیو تا آبی رٍ کٌ خَردى باال بیارى -

فشاريا بیشتر ٍ بیشتر شد تا این کٌ احساس کردم نایعی دارى از حلقو باال نیاد ٍ 
 .بیرٍن ریختٌ شد

نحل پرندى ای بَدم کٌ از قفس آزاد شدى، بٌ شدت سرفٌ نی کردم، دستی کهکو کرد کٌ 
 .رٍی زنین بشینو

 .بٌ اطراف نگاى کردم، يهٌ چیز تار بَد

 :آتنا با نگرانی گفت

 حالت خَبٌ انا؟ -

 :زنزنٌ کردم

 !آتنا -

 :ناگًان زد زیر گریٌ ٍ گفت. یٌ دفعٌ تَ بغل یکی کشیدى شدم، آتنا بَد

 .اگٌ لیام نبَد تَ نردى بَدی! خدایا شکرت !خدا رٍ شکر  -
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ٍقتی دیدم بًتر شدى، بًت زدى از این حرف آتنا برگشتو ٍ بٌ پسر چشو خاکستری 
ٌ رٍم خیرى شدم، پسر آرتَر باغبَن  .رٍب

 :با تعجب گفتو

 !تَ اینجا چی کار نی کنی؟ -

ٌ ای باال انداخت ٍ گفت  :شَن

 .شاید بٌ عنَان یٌ فرشتٌ نجات اٍندم -

 :گفتو

 ؟!ٍلی چٌ طَری-

 :گفت

 .تَ راى بًتَن نیگو، فعال بًترى زٍدتر از اینجا بریو -

 :سارا گفت

 بٌ کجا؟ -

 :لیام چشهکی زد ٍ گفت

 نگٌ نهی خَاین از قصر خارج بشید؟ -

 :آرٍین خَاست چیزی بگٌ کٌ لیام حرفش رٍ قطع کرد ٍ گفت

 .بًتَن تَضیح نیدم، زٍد باشید باید بریو -

ٌ ی تایید تکَن دادم  .نگايی بٌ لباسای خیسش انداختو ٍ سرم رٍ بٌ نشَن

 .چند دقیقٌ بعد کلید داخل دستو بَد ٍ داشتیو از رايی کٌ اٍندى بَدیو، بر نی گشتیو
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يهٌ ساکت بَدیو، صدای پايانَن ٍ قطرى يای آبی کٌ از لباس  يای نن ٍ لیام نی چکید 
 .سکَت رٍ نی شکست

 :یٌ دفعٌ سارا گفت

 !صبر کنین -

 :سارا ابرٍياش رٍ باال انداخت ٍ رٍ بٌ لیام گفت. يهٌ سر جای خَدنَن ایستادیو

چرا باید دنبال کسی کٌ نهی شناسیهش راى بیافتیو؟ از . نا از اینجا تکَن نهی خَریو -
 کجا نعلَم تَ خبرچین پادشاى نباشی؟

 :لیام کالفٌ دستش رٍ تَی نَياش فرٍ کرد ٍ گفت

 ...باید زٍدتر از اینجا خارج بشیو خَا! ببین نا ٍقت نداریو -

 :سارا حرفش رٍ قطع کرد ٍ گفت

 فقط نن، آتنا، انا ٍ آرٍین يستیو، اصال تَ از کجا پیدات شدى؟! نا؟ نایی ٍجَد ندارى -

 :آتنا گفت

 !راست نیگٌ باید تَضیح بدی -

رنگ چشهاش چٌ قدر آشنا ٍ عجیب . لیام پَفی کشید ٍ تَی چشهای نن خیرى شد
 .بَدن

 :سرش رٍ بر گردٍند ٍ گفت

نن يهٌ چی رٍ نی دٍنو، اینکٌ شها دارین دنبال يفت کلید نی گردین ٍ انا دختر  -
 .انتخاب شدى ست
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ٌ ٍر شد  .اٍلین عکس العهل رٍ آرٍین نشَن داد ٍ بٌ طرف لیام حهل

ٌ ی لیام رٍ داخل نشت ياش گرفت ٍ بٌ دیَار تَنل کَبیدش  .یق

 :جیغ کَتايی کشیدم ٍ گفتو

 ؟!چی کار نی کنی -

 :آرٍین بی تَجٌ بٌ حرف نن گفت

 تَ کی يستی؟ این يا رٍ از کجا نی دٍنی؟! راستش رٍ بگَ -

 :لیام دستاش رٍ رٍی دستای آرٍین گذاشت، پَزخندی زد ٍ گفت

 .خشَنت الزم نیست، بًتَن نیگو! آرانشت رٍ حفظ کن -

 .ٍ بعد دستای آرٍین رٍ پایین انداخت

 :نگايی بٌ نا کرد ٍ گفت

از رٍز اٍلی کٌ اٍندین بًتَن نشکَک  بَدم، انکان ندارى کسی از سد نگًبان يا رد بشٌ  -
نگٌ اینکٌ اٍن يا قبل از سد نگًبان يا بَدن؛  یعنی نزدیک نرز ! ٍ نگًبان يا نفًهن

ٌ گیری نی کنیو کٌ اٍن يا اصال نال این سرزنین نیستن ٍ یٌ  سرزنین اٍل، پس نتیج
جَری از نرز سرزنین اٍل رد شدن؛ ٍلی این يو جزٍ کاريای غیر نهکنٌ، تنًا کسی 

نی تَنٌ از نرز رد بشٌ کٌ بتَنٌ دیَار جادٍیی بسیار قَِی سرزنین اٍل رٍ بشکنٌ، این کار 
 .فقط از دست یٌ جادٍگر ٍاقعا قَی بر نیاد

 :لیام جلَ اٍند ٍ بٌ نن گفت

 !گردنبندت رٍ بیرٍن بیار -

 .نحل يیپنَتیزم شدى يا، يهَن کاری رٍ کٌ گفت انجام دادم ٍ گردنبندم رٍ جلَش گرفتو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

182 witch   | جادٍگررنان 

 :از دستو گرفتش ٍ گفت 

ٌ يات رٍ با اٍن پیرنرد جَايرساز شنیدم - این گردنبند درستٌ کٌ نحافظٌ؛ ٍلی . نکاله
يیچ قدرتی ندارى، این گردنبند قدرتش رٍ از صاحبش نی گیرى ٍ بٌ يهَن اندازى کٌ 

 .خاصیت دفاعی ایجاد نی کنٌ، ير چی صاحبش قَی تر باشٌ قدرتش يو بیشتر نیشٌ

 .لیام نگايی بٌ نن انداخت ٍ ادانٌ داد

پس نتیجٌ گرفتو کٌ تَ قدرت زیادی داری ٍ بعد از اٍن نن نحل یٌ سایٌ يهٌ جا  -
دنبالتَن بَدم، ذين يهٌ شها رٍ خَندم ٍ ٍقتی نتَجٌ شدم کٌ شها کی يستید، 

 .تصهیو گرفتو  بٌ گرٍيتَن بپیَندم

 :آتنا با گیجی سری تکَن داد ٍ گفت

 ؟!ٍلی آخٌ چٌ جَری -

 :سارا دست ياش رٍ نشت کرد ٍ گفت

 !چٌ طَر نفًهیدم -

 :آرٍین با تعجب گفت

 تَ ذين خَنی؟ -

 :ٍلی نن فقط یٌ کلهٌ گفتو

 چرا؟ -

 :لیام بٌ نن خیرى شد، لبخندی زد ٍ گفت

نن از بچگی عاشق ناجراجَیی بَدم، يهیشٌ بٌ دنبال نعهايا بَدم ٍ خیلی طَل  -
 ...نکشید کٌ فًهیدم با بقیٌ فرق دارم؛ نن قدرت برتری داشتو
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 «.حتها ننظَرش قدرت ذين خَانیشٌ»با خَدم فکر کردم 

حاال يو نی  خَام با شهايا بٌ این ناجراجَیی بیام ٍ نعهايا رٍ پیدا کنیو، شک ... -
 .ندارم کٌ کهک زیادی نی تَنو بًتَن بکنو

 :سارا پَزخندی زد ٍ گفت

 چرا باید بذاریو با نا بیای؟ -

 :چشو يای خاکستری لیام درخشید ٍ با لبخند کجی گفت

فکر کنو ! تنًا کسی کٌ نی  تَنٌ شها رٍ از باغ قصر خارج کنٌ، ننو! چَن نجبَرید -
 :نگاى نعنادار ٍ يهراى با پَزخندی بٌ نن کرد ٍ گفت. بدٍنید تنًا راى خرٍج اٍنجاست

 .درضهن بٌ اندازى کافی از شها ندرک دارم کٌ بخَام شها رٍ بٌ پادشاى تحَیل بدم -

 :آرٍین غرید

 !عَضی -

 .حق با لیام بَد، تنًا کسی کٌ نی تَنست نا رٍ خارج کنٌ اٍن بَد

 :رٍ بٌ لیام کردم ٍ گفتو

 !قبَلٌ -

 :سارا گفت

 دیٍَنٌ شدی انا؟ -

 :آرٍین ٍ آتنا يو زنان اعتراض کردند؛ ٍلی نن بی تَجٌ بٌ اٍن يا بٌ لیام گفتو

 تَ يو باید نا رٍ از اینجا خارج کنی، این کار رٍ نی کنی؟ -
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 :لیام لبخندی نَذی زد ٍ گفت

 !البتٌ -

 :دستو رٍ بٌ سهتش گرفتو ٍ گفتو

 قبَلٌ؟ -

 :لیام دستش رٍ داخل دستو گذاشتٌ ٍ گفت

 !قبَلٌ -

 :دستش رٍ از دستو خارج کرد ٍ گفت

 .دست نن رٍ بگیرید! زٍد باشید -

ٌ رٍی در کَچک باغ قصر بَدیو ٍ ب ٌ ای بعد ر  .دستش رٍ گرفتیو ٍ جانی

 :آتنا گفت

 این راى خرٍجٌ؟ -

 :لیام سر تکَن داد ٍ گفت

 .آرى خَدشٌ -

بٌ سهت در رفت ٍ دستش رٍ نقابل در گرفت، چیزيایی رٍ زنزنٌ کرد ٍ جلَی 
 .چشو يای نتعجب نا خار يا از جلَی در کنار رفتن ٍ در کَچک، بیشتر نهایان شد

 .لیام کلیدی رٍ از داخل جیبش بیرٍن آٍرد ٍ باياش در رٍ باز کرد

 :از جلَی در کنار رفت ٍ گفت

 .زٍد باشید باید رد بشید -
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 :نکحی کرد ٍ بٌ نن گفت

 !اٍل تَ انا -

بٌ سهت در رفتو ٍ تا خَاستو از در رد بشو، نحکو بٌ دیَار نانرئی خَردم ٍ بٌ عقب 
 این دیگٌ چی بَد؟! آخ بلندی گفتو، لعنتی. پرت شدم

 :لیام با حالت نعهَلی گفت

 !فکرش رٍ نی کردم -

 .سارا دستو رٍ گرفت ٍ کهکو کرد بلند بشو

 :بٌ لیام گفت

 چٌ اتفاقی افتاد؟ -

پادشاى برای اینکٌ شهايا فرار نکنید، دٍر تا دٍر قصر رٍ حفاظ کشیدى، برای يهین  -
 .اینجَری شد

 :رٍ بٌ لیام گفتو

 نهی تَنستی از يهَن اٍل بگی؟ -

ٌ ای باال انداخت ٍ گفت  :شَن

 .نطهئن نبَدم -

 .دست کرد داخل جیبش، گرنبندم رٍ بیرٍن آٍرد ٍ بًو داد

 :زنزنٌ کردم

 !اینَ یادم رفتٌ بَد -
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 :لیام گفت

 .زٍد باش بنداز گردنت ٍ بعد يو ردشَ -

 .گردنبند  رٍ بٌ گردنو انداختو، باز يو يهَن حس دل  چسب

 .بٌ در نزدیک شدم ٍ آرٍم از اٍن عبَر کردم، خدا رٍ شکر اتفاقی نیفتاد

 .گردنبند رٍ بیرٍن آٍردم، بٌ بقیٌ يو دادم تا عبَر کنن

 .نگاى غضب ناک آرٍین رٍ رٍی لیام دیدم ٍ آرٍم خندیدم

 :سارا گفت

 چیزی شدى؟ -

 :فَری خندم رٍ فرٍ دادم ٍ گفتو

 !نٌ -

 .پشت دیَار باغ، چهنزار کَچکی بَد کٌ بٌ راى باریکی ٍصل نی شد

 :لیام گفت

 .آخر این راى بٌ شًر نی رسٌ، خیلی فاصلٌ زیادی ندارى زٍد باشید -

شًر تاریک بَد، در سکَت . يهَن طَر کٌ لیام گفت طَلی نکشید کٌ بٌ شًر رسیدیو
 .فرٍ رفتٌ بَد ٍ نَر ناى يهٌ جا رٍ نقرى ای کردى بَد

 :لیام آرٍم گفت

 .سعی کنید بی سر ٍ صدا راى برین، اگٌ کسی بًهَن نشکَک بشٌ نا رٍ نی گیرن -

 .يهگی سر تکَن دادیو ٍ آرٍم حرکت کردیو تا بٌ درٍازى شًر رسیدیو
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تعداد زیادی از نگًبان يا اطراف درٍازى ایستادى بَدن، بٌ دنبال لیام آرٍم ٍارد یکی از 
ٌ يای نزدیک درٍازى شدیو  .کَچ

 :سارا رٍ بٌ لیام گفت

 حاال باید چی کار کنیو آقای عقل کل؟ -

 :لیام ابرٍياش رٍ دريو کشید ٍ گفت

 !خَدم نی خَاستو بگو نیازی نبَد بگی -

 :آتنا گفت

 .این کٌ راحتٌ، نی تَنیو با استفادى از جادٍ بریو بٌ سرزنین سَم -

 :لیام پَزخندی زد ٍ گفت

اگٌ اینجَری بَد کٌ تا حاال رفتٌ بَدیو، تا ٍقتی کٌ از درٍازى این شًر عبَر نکردیو،  -
بعد عبَر از درٍازى بٌ ير جا کٌ نی خَاید . نهی تَنیو از جادٍی نقل نکان استفادى کنیو

 .نی تَنید برید

 :گفتو

 !چٌ قدر عجیب -

 :لیام گفت

اصال يو چیز عجیبی نیست، درضهن االن باید بٌ فکر رد شدن از درٍازى باشیو ٍ برای  -
 .این کار باید از جادٍی تغییر شکل استفادى کنیو

 :گفتو
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 ننظَرت چیٌ؟ -

 :گفت

تغییر شکل نی دیو، برای این کار رنگ نَيا ٍ چشو يانَن رٍ عَض ! سادى ست -
 .نی کنیو

 :رٍ بٌ آرٍین ٍ آتنا کرد ٍ گفت

 .شها برید پیش سارا تا ظايرتَن رٍ تغییر بدى -

 :برگشت ٍ داخل چشو يای نن زل زد ٍ گفت

 .تَ پیش نن بیا -

 .آرٍین ٍ آتنا رفتن ٍ ننو رفتو کنار لیام ایستادم

 :بًو خیرى شد ٍ گفت

 .فکر کنو نَيای نشکی ٍ چشو يای يو رنگش بًت بیاد -

 .دستاش رٍ باال آٍرد ٍ شرٍع کرد بٌ زنزنٌ کردن

 .چشو يام رٍ بستو ٍ صبر کردم کٌ تهَم بشٌ

چشو يام رٍ باز کردم ٍ اٍلین چیزی کٌ . لیام آخرین جهلٌ رٍ يو گفت ٍ سکَت کرد
 .دیدم، تار نَی نشکی رنگی بَد کٌ جلَی چشو يام قرار گرفتٌ بَد

فَری نَيام رٍ داخل دست گرفتو ٍ بًشَن نگاى کردم، نحل شب سیاى شدى بَدن، 
 .برگشتو ٍ بٌ لیام نگاى کردم

 :گفتو
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 ...چٌ طَر این -

ٌ ی حرفو رٍ بزنو ٍ گفت  :نذاشت ادان

 !با جادٍ -

ٌ رٍم جا خَردم، يیچ شبايتی بٌ سارا، آتنا ٍ  ٍ ب برگشتو ٍ با دیدن پسر ٍ دٍ دختر ر
 .آرٍینی کٌ نی شناختو نداشتن

 :لیام گفت

 .زٍد باشید، باید بریو -

 .از کَچٌ خارج شدیو ٍ بٌ سهت درٍازى رفتیو

 .نگًبان يا جلَی نا رٍ گرفتن

 :یکی از اٍن يا گفت

 کجا نیرید؟ -

 :لیام گفت

 .قرارى بریو بٌ سرزنین سَم -

ٌ يایی رٍ در يَا ظاير کرد  .نگًبان سرش رٍ تکَن داد ٍ برگ

 .عکس نن، سارا، آتنا ٍ آرٍین بَد! خدای نن چی نی دیدم

یک دفعٌ نگايش رٍی نن تَقف . نگًبان با دقت بٌ تصاٍیر ٍ بعد بٌ نا نگاى نی کرد
 .کرد ٍ با دقت بٌ نن خیرى شد
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نگًبان نگايش . ترس يهٌ ٍجَدم رٍ در بر گرفت، اگٌ اٍن نی فًهید بدبخت نی شدیو
 :رٍ از رٍی نن برداشت ٍ گفت

 .خیلی خب نی تَنید رد بشید -

 .از درٍازى رد شدیو، نفس آسَدى ای کشیدم

 :آرٍین گفت

 چرا اٍن يا عکس يای نا رٍ داشتن؟ -

 :لیام گفت

چَن شها نهنَع الخرٍجید، اٍن يا يهٌ رٍ چک نی کردن کٌ شها قصد  فرار کردن  -
 .نداشتٌ باشید

 .چشهکی زد ٍ ادانٌ داد

 .کٌ البتٌ کار بیًَدى ای بَد -

نهی دٍنو چند ساعت بَد کٌ داشتیو راى نی رفتیو، سپیدى دم بَد ٍ يَا تقریبًا رٍشن 
 .شدى بَد

 :رٍبٌ لیام گفتو

 پس کی نی رسیو؟ -

ٌ ی نا کرد ٍ گفت ٌ ی خست  :لیام ایستاد، نگايی بٌ قیاف

دیگٌ خیلی نهَندى، بًترى استراحت کنیو، البتٌ دٍر از جادى؛ چَن نهکنٌ نگًبان يا تا 
 .االن فًهیدى باشن ٍ دنبال نا بگردن
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از جادى خارج شدیو، بٌ طرف درخت بزرگی رفتیو کٌ از جادى دٍر بَد ٍ کانالً اٍنجا پنًان 
 .نی  شدیو

 .شنلو رٍ باز کردم ٍ رٍی زنین انداختو، رٍی شنلو دراز کشیدم ٍ چشو يام رٍ بستو

. باد خنکی از بین نَيام رد نی شد ٍ بَی گل يای ٍحشی تَی بینیو نی پیچید
 !چشو يام رٍ باز کردم ٍ بٌ اٍلین پرتَی نَر خَرشید نگاى کردم، خیلی زیبا بَد

نن باید برگردم بٌ خَنٌ، ! اگٌ نی شد دٍست داشتو برای يهیشٌ اینجا بهَنو؛ ٍلی نٌ
 !باید

 .صدای خندى ای رٍ شنیدم ٍ برگشتو

ٌ يا باالی سرم نشستٌ بَدند، آتنا با لبخند شیرینی گفت  :بچ

 !فکر کنو خیلی خستٌ بَدی -

 .نَيای خرنایی با چشو يای قًَى ای تیرى ای داشت! چٌ قدر این قیافٌ بًش نی اٍند

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .آرى -

ٌ تری پیدا کردى بَد گفت ٌ ی نردٍن  :آرٍین کٌ حاال با تٌ ریش ٍ چشهای عسلی، قیاف

خب االن نا باید چی کار کنیو؟ نهی دٍنیو سرنخ بعدی کجاست، اصال چرا اٍندیو بٌ  -
 این سرزنین؟

 : سارا گفت

 .حتها سرنخ بعدی بٌ دستهَن نی رسٌ -
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 :چشو يام رٍ بستو ٍ گفتو

ٌ ایو! يــــیس -  .ساکت، االن ٍقت خَابٌ، يهٌ خست

ٌ يا نشنیدم نفس عهیقی کشیدم ٍ بٌ این فکر کردم کٌ سرنخ بعدی . دیگٌ صدایی از بچ
 .چی نی تَنٌ باشٌ

 .با صدای سارا از خَاب بیدار شدم، باالی سرم نشستٌ بَد

 :لبخندی زد ٍ گفت

 .باید حرکت کنیو -

 :رٍ بٌ لیام کردم ٍ گفتو. با کهک سارا بلند شدم ٍ شنلو رٍ پَشیدم

 خبری از نگًبان يا نشد؟ -

 :سری تکَن داد ٍ گفت

 .اٍن يا باید تا االن فًهیدى باشن کٌ شها فرار کردید! خیلی عجیبٌ! نٌ -

حق با اٍن بَد، چرا تا االن نگًبانی رٍ برای پیدا کردن نا نفرستادى . راست نی گفت
 بَدن؟

 :آرٍین گفت

 .بی خیال، بًترى زٍدتر حرکت کنیو تا بٌ سرزنین سَم برسیو -

 :لیام گفت

 .خیلی خب، پس حرکت نی کنیو -

 .بٌ جادى اصلی برگشتیو ٍ بٌ رايهَن ادانٌ دادیو
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ير چی بیشتر جلَ نی رفتیو، تعداد درخت يا يو بیشتر نی شد، تا این کٌ خَدم رٍ 
 .داخل یٌ جنگل بزرگ ٍ تاریک دیدم

 :آتنا گفت

 نطهئنی کٌ راى رٍ درست اٍندیو؟! لیام -

 :لیام گفت

جادى از تَی این جنگل نی گذرى ٍ بعد از این جنگل بٌ سرزنین سَم ! آرى، راى يهینٌ -
 .نی رسٌ

ٌ ياشَن  بٌ اطرافو نگاى کردم؛ تا چشو کار نی کرد فقط درخت بَد، درخت يایی کٌ شاخ
بٌ يو گرى خَردى بَد ٍ نحل یٌ چتر بزرگ نانع از رسیدن نَر خَرشید بٌ داخل جنگل 

 .نی  شد

ٌ يا زیر پايای نا، سکَت جنگل رٍ  يَای جنگل سردتر شدى بَد ٍ صدای شکستن شاخ
 .نی شکست

جیغ کَتايی کشیدم ٍ . صدای بال زدن اٍند ٍ سایٌ سیايی از جلَی صَرتو رد شد
 .عقب رفتو، يهٌ با صدای جیغ نن برگشتن ٍ بًو نگاى کردن

 :آتنا گفت

 چی شد انا؟ اتفاقی افتادى؟ چیزی دیدی؟ -

 :گفتو

 .چیزی نبَد، اشتباى کردم! يیچی -

 :آتنا سری تکَن داد ٍ گفت
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 !ترسَندیهَن دختر -

سرم رٍ چرخَندم ٍ بٌ اطرافو نگاى کردم، . ٍ بعد يهٌ برگشتن ٍ بٌ راى رفتن ادانٌ دادند
 .شاید بتَنو اٍن چیزی رٍ کٌ دیدم پیدا کنو

! بٌ اطرافو نگاى کردم ٍ یٌ دفعٌ برق نارنجی رنگی رٍ رٍی شاخٌ یکی از درخت يا دیدم
دقیق تر بٌ اٍن نقطٌ نگاى کردم ٍ جغدی رٍ با چشو يای براق نارنجی کٌ بٌ سیايی شب 

 .بَد دیدم

 .جغد بًو زل زدى بَد، از نگايش ترسیدم، نحل این بَد کٌ درٍن نن رٍ نی دید

 نهی خَای بیای؟! انا -

ٌ يا نگاى کردم  .سرم رٍ چرخَندم ٍ بٌ بچ

 :لیام گفت

 .اتفاقی افتادى؟ چرا حرکت نهی کنی؟ باید زٍدتر بٌ سرزنین سَم برسیو -

 :گفتو

 .چیزی نیست، ببخشید!  نٌ -

 .دٍیدم ٍ خَدم رٍ بًشَن رسَندم، کنار آتنا شرٍع بٌ راى رفتن کردم

 انا؟ -

 .صدای آتنا نن رٍ از فکر بیرٍن کشید

 .بلٌ -

 تَ بٌ لیام اعتهاد داری؟ -
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 چٌ طَر نگٌ؟ -

آخٌ اٍن خیلی سریع با نا دٍست شد، چرا باید بٌ نا کهک کنٌ؟ فقط بٌ خاطر  -
االنو کٌ دارى نا رٍ از این راى نی برى، این جنگل ! ناجراجَیی؟ اصال بٌ اٍن ربطی ندارى

 !خیلی ترسناکٌ، بعید نی دٍنو اینجا نسیر اصلی باشٌ

ٌ ای نبَد، دٍم اینکٌ بٌ نظر ننو  - اٍل اینکٌ خَدت يو دیدی بٌ جز این نسیر راى دیگ
دلیل کهک کردنش بٌ نا برای حل نعها ٍ ناجراجَیی یکو الکیٌ؛ ٍلی اگٌ اٍن نبَد نا 

 .نهی تَنستیو از قصر فرار کنیو یا از سد نگًبان يا رد بشیو

 :آتنا سری تکَن داد ٍ گفت

ٍلی این قضیٌ ذين خَانیش نن رٍ اذیت نی کنٌ، احساس نی کنو ! حق با تَئٌ -
 .اننیت فکری ندارم

 .آزار ديندى س، فکر کنو باید باياش در این نَرد حرف بزنو! درستٌ -

بقیٌ راى در سکَت طی شد ٍ کو کو از تعداد درخت يا کاستٌ شد تا این کٌ خَدنَن رٍ 
 .نقابل یٌ درٍازى بزرگ دیدیو

 :لیام گفت

 .اینو از سرزنین سَم، باالخرى رسیدیو! خیلی خب -

پر بَد از آدم يایی کٌ با لباس يای ! خیلی زیبا بَد. از درٍازى عبَر کردیو ٍ ٍارد شًر شدیو
رنگارنگ درحال رفت ٍ آند بَدند، خیابَن يای سنگ فرش شدى ٍ نغازى يای جالبی کٌ 

ٌ  جا قرار داشت  .ٍسایل يای عجیب ٍ غریب نی فرٍختن يه

 :بٌ سهت نزدیک ترین نغازى کٌ نهای عجیبی داشت، حرکت کردم ٍ گفتو
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ٌ يا -  .بیاین اینجا! بچ

يهٌ پشت ٍیترین نغازى ٍایسادیو ٍ بٌ نعجَن يای عجیب غریبی کٌ داشت نگاى 
 .کردیو

 :آتنا گفت

 نگٌ يهچین چیزی يو ٍجَد دارى؟! نعجَن خَاب ٍ رٍیا -

 :لیام خندید ٍ گفت

نعجَن سازيای چیرى دست این يا رٍ درست نی کنن، کار ير کسی ! البتٌ کٌ ٍجَد دارى -
 !نیست

 :آرٍین گفت

ٌ ام، بًترى ير چی زٍدتر بٌ یٌ نسافرخَنٌ بریو ٍ استراحت  - ٌ يا نن خیلی خست بچ
 .کنیو

 :سارا يو گفت

ٌ ی نا چند ساعتٌ کٌ داریو راى نیریو ٍ خستٌ شدیو! حق با آرٍینٌ -  .يه

 :لیام گفت

 .نن یٌ جای خَب سراغ دارم، بیاین بریو! باشٌ -

از اٍن نغازى ی عجیب گذشتیو، لیام کهی جلَتر رفت ٍ برای صاحب یٌ کالسکٌ دست 
 .تکَن داد

ٌ اش بٌ سهت نا اٍند ٍ نگٌ داشت  .نرد با کالسک
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 :رٍ بٌ لیام گفت

 کجا نی خَاین برین؟ -

 :لیام گفت

ٌ ی جادٍگر آبی بریو -  .نی خَایو بٌ نسافرخَن

 :نرد نگايی بٌ نا انداخت ٍ گفت

 .نیشٌ سٌ سکٌ-

 :لیام گفت

ٌ يا! باشٌ -  !سَارشید بچ

از شیشٌ بٌ بیرٍن نگاى کردم ٍ نشغَل تهاشای اطراف . سَار کالسکٌ شدیو ٍ حرکت کرد
 .شدم

ٌ  يو دیگٌ رٍ دنبال  نردم با لباس يای رنگارنگ در حال رفت ٍ آند بَدند، چندتا بچ
 .نی کردن ٍ نی خندیدن

 :دست از نگاى کردن بٌ شًر کشیدم ٍ رٍبٌ لیام گفتو

 .نحل این کٌ خیلی بٌ این سرزنین اٍندی نٌ؟ يهٌ جا رٍ بلدی -

 :لیام نگايی بٌ نن انداخت ٍ گفت

 .با پدرم زیاد بٌ اینجا نیام، برای خریدن بعضی از ٍسایل باغ! آرى -

 .نگايی عاقل اندر سفیٌ بًش انداختو ٍ دٍبارى نشغَل دیدن اطراف شدم
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ٌ ای؟ نشکَکٌ نهی دٍنو چرا دارم بًش اعتهاد ! ٍسایل برای باغ؟ نحال چٌ جَر ٍسیل
نی کنو؟ ير ٍقت کٌ بٌ اٍن چشو يا نگاى نی کنو ناخَدآگاى نسبت بًشَن اعتهاد پیدا 

 نی کنو؛ ٍلی نگٌ اٍن چشو يا چی دارن؟

ٌ يا پیادى شدم  .با ایستادن کالسکٌ از فکر بیرٍن اٍندم ٍ با بچ

ٌ چی رٍ حساب کرد ٍ اٍن نرد رفت  .لیام پَل کالسک

ٌ ای رٍی سر درش زدى  نگايی بٌ نسافرخَنٌ انداختو، تابلَی کَچیک ٍ رنگ ٍ رٍ رفت
 .شدى بَد کٌ بٌ رنگ آبی بَد ٍ کلهٌ جادٍگر آبی رٍش حک شدى بَد

 !ساختهان نسافرخَنٌ خیلی قدیهی بَد، بٌ حدی کٌ فکر نی کردم نهکنٌ ير لحظٌ بریزى

، آجريایی  سرم رٍ باال بردم ٍ بٌ سٌ طبقٌ نسافرخَنٌ نگاى کردم، پنجرى يای کج ٍ کَلٌ
کٌ ير قسهتش یٌ رنگ بَد ٍ نحل اینکٌ اٍن قسهت يا خراب شدى بَد ٍ دٍبارى 

 .درستش کردى بَدن

 :آتنا گفت

 !خیلی ترسناکٌ -

 :آرٍین پرسید

ٌ يا اینجَری يستن - ٌ ی نسافرخَن  ؟!يه

 :لیام خندید ٍ گفت

ٌ شَن اینجَری يستن، نترسید اصال ترسناک نیست! آرى-  .يه

رايرٍی طَالنی ٍ تاریک ٍرٍدی بَی نا نی داد ٍ اصال خَب . ٍارد نسافر خَنٌ شدیو
 .دیَاريا پر از تار عنکبَت بَدن. نبَد
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 :آرٍین رٍ بٌ آتنا گفت

 .اینجا نَش يو دارى، یٌ ٍقت نخَرنت! نَاظب باش -

 :آتنا نیو نگايی بٌ آرٍین انداخت ٍ گفت

 .خیلی بی نزى ای نن از این چیزيا نهی ترسو -

ٌ ای باال انداخت ٍ گفت  :آرٍین شَن

 !نعلَم نیشٌ -

ٌ يای  ٌ يایی بٌ طبق ٍارد سالن اصلی شدیو، یٌ سالن بٌ شکل دایرى کٌ از دٍ طرف اٍن پل
 .باال نی رفت

 .داخل سالن نیز بزرگی بَد ٍ نبل يایی کٌ بٌ نظر نی رسید پر از گرد ٍ خاک باشن

در بین اٍن يا دٍ نرد . افراد نختلفی داخل سالن بَدن ٍ ير کس نشغَل کاری بَد
. تَجٌ نن رٍ جلب کردن کٌ با شنل يای سیاى نشستٌ بَدن ٍ نشغَل حرف زدن بَدن

 .بٌ خاطر کالى شنلشَن صَرتشَن نشخص نبَد ٍ این قضیٌ رٍ جالب تر نی کرد

کرد ٍ دست " سالم"بٌ سهت گیشٌ نسافرخَنٌ رفتیو ٍ لیام بٌ نردی کٌ پشت اٍن بَد 
 .داد

 :لیام گفت

این يا دٍست يای نن يستن ٍ با يو بٌ سفر نیریو، لطفا اتاق خَبی رٍ ! آلبرت -
 .برانَن آنادى کن

 :آلبرت چشهکی زد ٍ گفت

 !حتها -
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ٌ ای يدایت کرد ٍ نا يو پشت سرش حرکت کردیو ٌ ی . آلبرت نا رٍ بٌ سهت راى پل راى پل
باریکی بَد ٍ يهین طَر تاریک، فقط نَری کٌ از طبقٌ دٍم نی تابید اٍن جا رٍ رٍشن 

 .نی کرد

ٍقتی بٌ طبقٌ دٍم رسیدیو، با دیدن رايرٍی طَالنی نقابلو تعجب کردم؛ چَن از بیرٍن 
 !نسافرخَنٌ انقدر بزرگ بٌ نظر نهی رسید

 :آلبرت نقابل دٍ اتاق ایستاد ٍ گفت

 .این دٍ تا اتاق برای شها يستند، بفرنایید -

 .بعد از تشکر ٍ خداحافظی، آلبرت بٌ سهت طبقٌ پایین رفت

 :لیام يو رٍبٌ نا گفت

 .خب نن ٍ آرٍین تَی یٌ اتاق، شها دختريا يو تَی اٍن یکی اتاق نی خَابید -

 :سری تکَن دادم ٍ گفتو

 .باشٌ -

 .سارا ٍ آتنا داخل شدند ٍ آرٍین يو يهین  طَر

 :قبل از اینکٌ لیام برى گفتو

 !لیام -

 :برگشت ٍ با چشو يای ریز شدى ای گفت

 بلٌ؟ -

 :لبخندی زدم ٍ گفتو
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 .بٌ خاطر کهک يایی کٌ بٌ نا نی کنی نهنَنو -

 :دستش رٍ داخل نَياش کرد ٍ خندید، گفت

 .نا با يو دٍستیو، نٌ؟ دٍست يا بٌ يو دیگٌ کهک نی کنن -

 .چشهکی زد ٍ ادانٌ داد

 .بًترى بری استراحت کنی، فعال خداحافظ -

 .خداحافظ -

ٌ ای رٍی نیز  ٌ ی اتاق، شهع سَخت ٍارد اتاق شدم، اتاقی بزرگ با سٌ تخت ٍ نیزی گَش
 .بَد ٍ پنجرى ای کَچیک کٌ فضای اتاق رٍ رٍشن نی کرد در اتاق قرار داشت

 :آتنا رٍی یکی از تخت يا دراز کشیدى بَد ٍ با چشو يای خَاب آلَد گفت

 .خیلی خستٌ شدم، بًترى تا ظًر بخَابیو ٍ بعد بریو نايار بخَریو -

 :خندیدم ٍ گفتو

ٌ ست -  .آرى خَاب بًترین گزین

 .رٍی تختی کٌ کنار پنجرى بَد دراز کشیدم ٍ چشو يام رٍ بستو

 :سارا گفت

 !انا -

 بلٌ؟-

 نظرت راجب بٌ لیام چیٌ؟ -

 :آيی کشیدم ٍ گفتو
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 .خَدم يو نهی دٍنو؛ ٍلی احساس نی کنو کٌ نیشٌ بًش اعتهاد کرد -

 :آتنا گفت

 .بٌ ير کسی راحت اعتهاد نی کنی، این سادگیت کار دستت نیدى! تَ خیلی سادى ای انا -

 :سری تکَن دادم ٍ گفتو

 .این يا رٍ بی خیال، کلیديا رٍ چی کار کنیو؟ ينَز پنج تای دیگٌ نَندى -

 :سارا گفت

نحل اینکٌ دیگٌ خبری از سر نخ يا نیست، بدٍن اٍن سر نخ يا نا يیچ کاری نهی تَنیو  -
 .بکنیو

 :آتنا گفت

 !سارا راست نیگٌ، این خیلی بدى -

 .ٍلی نن نطهئنو کٌ باالخرى بٌ دستهَن نی رسٌ، شاید باید صبر کنیو -

 :سارا گفت

 !خداکنٌ اینجَری کٌ نیگی باشٌ -

 :آتنا گفت

 نیشٌ حاال دیگٌ بخَابیو؟ -

 .نن ٍ سارا زدیو زیر خندى

 .آتنا غر زد

 !خب خَابو نیاد! ای بابا -
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 :سارا گفت

 .از دست تَ آتنا، باشٌ نی  خَابیو -

 .لبخندی زدم ٍ از پنجرى بیرٍن رٍ نگاى کردم، چیزی بٌ جزء درخت نعلَم نبَد

 .چشو يام رٍ بستو ٍ سعی کردم بخَابو، اینجَری بًتر بَد

*** 

نگايی بٌ شهشیر غرق در خَنی کٌ داخل دستو بَد . يهٌ جا پر از جسد ٍ خَن بَد
 .انداختو ٍ قطرى يای اشکو پشت دستو چکید

ٍ  رٍی زنین انداختو ٍ زانَ زدم، دست يای خَنیو رٍ باال آٍردم ٍ جیغ زدم  .شهشیرم ر

 !چــرا نـــن -

آتنا ٍ سارا باالی سرم نشستٌ بَدن ٍ داشتن با . با تکان يای دستی از خَاب بیدار شدم
 .نگرانی بٌ نن نگاى نی کردن

 :آتنا گفت

 !حالت خَبٌ انا؟ داشتی جیغ نی زدی -

 :سارا گفت

 .کابَس دیدی؟ انگار خَاب بدی نی دیدی -

 :با گیجی سری تکَن دادم ٍ گفتو

 !چیزی شدى نگٌ؟ نن جیغ زدم؟! نٌ -

ٌ ی تأیید تکَن دادن،  سارا ٍ آتنا سرياشَن رٍ بٌ نشَن
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 :با تعجب گفتو

 !ٍلی نن خَاب بدی ندیدم -

یٌ دفعٌ عبَر یٌ درد ٍحشتناک رٍ داخل سرم احساس کردم ٍ نتَنستو دیگٌ حرفی 
 .بزنو

دست يام رٍ رٍی سرم گذاشتو ٍ نحکو فشار دادم؛ ٍلی فایدى نداشت ٍ درد بیشتر 
 .نی شد

 .چشهام رٍ از درد بستو کٌ صدایی يهراى با جیغ داخل سرم اکَ شد

 !چـــرا نـــن -

آتنا نحکو تکَنو نی داد ٍ بلند اسهو رٍ . درد از بین رفت؛ ٍلی نن بٌ نفس نفس افتادم
 .صدا نی زد

 :دستو رٍ باال آٍردم، رٍی دستش گذاشتو ٍ بٌ زٍر گفتو

 .چیزی نیست -

 :سارا گفت

 چی شدى انا؟ حالت خَبٌ؟ چرا سرت رٍ گرفتی؟ -

 .با بی حالی جَاب دادم

 .نن حالو خَبٌ! یٌ سردرد کَچیک بَد، يهین! چیزی نیست -

بعد از این کٌ آتنا ٍ سارا نطهئن شدن کٌ نن حالو خَبٌ از اتاق خارج شدیو ٍ بٌ سهت 
 .سالن اصلی نسافرخَنٌ حرکت کردیو
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ٌ يای پیچ در پیچ ٍ رايرٍی تنگ یٌ لحظٌ سرم گیج  ٍقتی بٌ راى پلٌ رسیدیو با دیدن پل
 .رفت؛ ٍلی خیلی سریع بٌ خَدم اٍندم ٍ سعی کردم عادی رفتار کنو

 :آتنا با غرغر گفت

ٌ يای قالبی این ٍر ٍ اٍن ٍر بریو؟ -  تا کی باید با این قیاف

 :سارا گفت

نگٌ نهی دٍنی نهکنٌ چند نفر رٍ بفرستن دنبالهَن، تازى شک ندارم افراد فرنانرٍای  -
 تاریکی يو دنبال نا يستن، یادت کٌ نرفتٌ؟

 :آتنا سری از رٍی تاسف تکَن داد ٍ گفت

 !اٍى، این يا رٍ اصال یادم نبَد -

. بٌ سالن دایرى ای رسیدیو ٍ با دیدن پنجرى يای سالن تازى فًهیدم کٌ دارى بارٍن نیاد
ٌ يا رٍ رٍشن کردى بَدن  .اینطَر کٌ نعلَنٌ يَا ی بیرٍن سردى؛ چَن شَنین

 !انا نراقب باش -

 .با دیدن سینی چایی کٌ بٌ طرفو نی اٍند فَری خَدم رٍ عقب کشیدم

 .سینی يهین طَر نعلق بٌ راى خَدش ادانٌ داد تا رٍی نیز نقابل چند نفر نتَقف شد

 :پَفی کردم ٍ گفتو

 !اینا خیلی خطرناکن-

ٌ رٍی  با دیدن آرٍین ٍ لیام کٌ پشت نیزی نشستٌ بَدن، بٌ طرفشَن رفتیو ٍ رٍب
 .اٍن يا نشستیو
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 :لیام لبخندی زد ٍ گفت

 خانو يای فراری چٌ طَرن؟ -

يو زنان صدای اعتراض نن، سارا ٍ آتنا بلند شد کٌ باعخ شد آرٍین ٍ لیام بزنن زیر 
 .خندى

 :پشت چشهی نازک کردم ٍ گفتو

 حاال باید چی کار کنیو آقایَن فراری؟! خب -

ٌ يا بلند شد ٍ لیام با تک خندى ای گفت  :صدای خندى ریز بچ

 .نايار نی خَریو! نعلَنٌ -

 :آتنا گفت

 خب، حاال باید بٌ کی سفارش بدیو؟ -

 :لیام خندید ٍ بٌ جایی اشارى کرد، گفت

 !اٍن يا -

 .يهٌ بٌ نسیر دست لیام نگاى کردیو ٍ با دیدن چند تا آدم کَتَلٌ جا خَردیو

 :آتنا چشو ياش رٍ گرد کرد ٍ گفت

 این يا دیگٌ کی يستن؟ -

 :لیام گفت

 .نعلَم نیست؟ خب این يا کَتَلٌ يستن -

 :سارا گفت
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نیشٌ گفت کٌ اینا نسلی از جادٍگران يستن، چَن جادٍ بلدن؛ ٍلی ينَز نهیشٌ گفت  -
 .کٌ جادٍگر حساب بشن

 .لیام نگاى نعناداری بٌ نن کرد کٌ باعخ شد درٍنو احساس گرنای شدیدی کنو

خَب يو نی دٍنست کٌ شاید نن يو جزء نسلی از جادٍگريا باشو ٍ ! اٍن نی دٍنست
 .شاید يو جادٍگر حساب نشو

 .سرم رٍ پایین انداختو ٍ سعی کردم کٌ دیگٌ بٌ اٍن چشو يا نگاى نکنو

ٌ ای رٍ دیدم کٌ نشغَل سفارش  با شنیدن صدای نازکی، سرم رٍ باال آٍردم ٍ کَتَل
ٌ يا بَد  .گرفتن از بچ

ٌ ست  !از پنجرى بیرٍن رٍ نگاى کردم ٍ فکر کردم کٌ برای این يَا سَپ بًترین گزین

بعد از این کٌ نايار رٍ داخل سکَت خَردیو، ساعت چًار داخل سالن قرار گذاشتیو ٍ بٌ 
 .سهت اتاق يانَن حرکت کردیو تا استراحت کنیو

 .دٍبارى ٍارد اتاق يانَن شدیو، بٌ سهت پنجرى رفتو ٍ بیرٍن رٍ نگاى کردم

زنین  گلی شدى بَد ٍ بارٍن با قدرت خَدش رٍ بٌ پنجرى . تقریبًا يیچ چیزی نعلَم نبَد
ٌ ای تهانًا سیاى جلَی در . نی زد از پنجرى جلَی نسافرخَنٌ رٍ نگاى کردم کٌ کالسک

 .ایستادى بَد

با ٍجَد بارٍن بٌ این شدیدی بٌ سختی تَنستو چند نرد سیاى پَش رٍ ببینو کٌ از 
 .کالسکٌ پیادى نی شدن

 .یکیشَن بٌ باال نگاى کرد ٍ نن سریع خَدم رٍ از جلَی پنجرى کنار کشیدم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

208 witch   | جادٍگررنان 

این حرکت رٍ کانالً غیر ارادی انجام دادم، انگار از قبل . دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو
 !نی دٍنستو

 :آتنا گفت

 چیزی شدى انا؟ -

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 !داشتو بیرٍن رٍ نگاى نی کردم، بارٍن قشنگیٌ! نٌ -

 :آتنا بی خبر از يهٌ جا گفت

 !آرى خیلی؛ ٍلی یکو زیادی شدیدى -

 :سارا گفت

ير چند يهٌ سرزنین يا شبیٌ يو . تَی این فصل از سال بارٍن يای زیادی داریو -
 .نیستن

 :آتنا گفت

 ننظَرت چیٌ؟ -

 :سارا گفت

نعهَالً سرزنین يا از نظر آب ٍ يَا با يو فرق دارن؛ ٍلی سرزنین سَم تقریبًا آب ٍ  -
 .يَایی نحل سرزنین اٍل رٍ دارى

 :آتنا گفت

 تَ کٌ گفتی تا حاال از سرزنین اٍل بیرٍن نرفتی؛ پس از کجا نی دٍنی؟ -
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 :سارا گفت

 .نا يو ندرسٌ نیریو ٍ این چیزيا رٍ اٍن جا یاد نی گیریو! این کٌ نعلَنٌ -

 :آتنا گفت

ٌ يای اینجا باید خیلی باحال باشن! ٍای چٌ خَب -  .ندرس

بی تَجٌ بٌ بحخ آتنا ٍ سارا دٍبارى بٌ سهت پنجرى رفتو؛ ٍلی خبری از اٍن کالسکٌ ٍ 
 .افرادش نبَد

ٌ ی اتاق انداختو کٌ بٌ خاطر بارٍن بٌ ٍجَد اٍندى بَد ٍ سعی  نگايی بٌ فضای گرفت
کردم حس بدی نسبت بٌ اٍن نرديا نداشتٌ باشو؛ ٍلی ناخَدآگاى ذينو بٌ سهت اٍن 
دٍ نرد سیاى پَش داخل سالن ٍ نرديای دیگٌ نی افتاد، باعخ نی شد احساس خَبی 

 .نداشتٌ باشو ٍ فکرای بدی کنو

ٌ يای طالیی رٍ نی شهرد  .آتنا کیسٌ پَل رٍ باز کردى بَد ٍ داشت سک

 :سارا گفت

 .نهی دٍنستو انقدر پَلدارین! اٍى -

 :آتنا گفت

ٌ يا رٍ یٌ خانَِم بًهَن داد -  .این يا پَل يای خَدنَن نیستن، این سک

 :سارا سری تکَن داد ٍ گفت

 !بٌ ير حال این يا خیلی يستن -

 :آتنا لبخندی زد ٍ گفت
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ٌ يا چیزی سر در نهیارم، خب حتها زیاد يستن کٌ نیگی -  !نن کٌ از این سک

با صدای بلند شکستن چیزی از اتاق کناری ٍ نتعاقب اٍن فریادی کٌ شک نداشتو برای 
 .آرٍین بَد، ير سٌ بٌ سهت در اتاق يجَم بردیو

نن زٍدتر از يهٌ رسیدم ٍ در رٍ باز کردم، با دیدن آرٍین ٍ لیام کٌ داخل راى رٍ با چند 
 .نرد سیاى پَش درگیر شدى بَدن خشکو زد

 .لیام نا رٍ دید ٍ فریاد زد

 !انا با سارا ٍ آتنا از این جا فرار کن -

 .ترس يهٌ ٍجَدم رٍ فرا گرفت ٍ بٌ لیام زل زدم

 .سارا ٍ آتنا نن رٍ يهراى خَدشَن کشیدن ٍ بٌ سهت راى پلٌ رفتیو

 .نقاٍنت کردم ٍ ایستادم

 .سارا داد زد

 .يهین کٌ اٍن نرديا فرصت پیدا کنن دنبال نا نیان! انا بیا -

 :سر تکَن دادم ٍ گفتو

 .کلیديا داخل اتاقن، شها فرار کنین، نن نیام! نٌ -

 .بدٍن اینکٌ بٌ حرف بعدی سارا یا آتنا گَش کنو بٌ طرف اتاق دٍیدم

شتاب زدى بٌ سهت شنلو رفتو، از داخل جیب نخفیش کلیديا رٍ برداشتو ٍ داخل 
ٌ ی پَل انداختو  .کیس

ٌ ام کشیدم ٍ نطهئن شدم کٌ گردنبند اٍنجاست  .دستی بر رٍی قفسٌ سین
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ٌ رٍم ایستادم  .برگشتو ٍ خَاستو بٌ سهت در اتاق برم؛ انا با دیدن نرد سیاى پَش رٍب

صَرتش کانال در سیايی کالى شنلش فرٍ رفتٌ بَد، آرٍم بٌ طرفو اٍند کٌ باعخ شد ننو 
 .بٌ سهت عقب ٍ دیَار برم

 :با صدای بهی گفت

 !کلیديا رٍ بٌ نن بدى -

 :نرد قدنی جلَتر اٍند ٍ گفت. سرم رٍ تند تند بٌ عالنت ننفی تکَن دادم

 قَل نیدم کشتٌ نشی، بًو بگَ کی بٌ شها کهک نی کنٌ کٌ این کلید يا رٍ پیدا کنید؟ -

 .دٍنو... نهی... ن -

 .بٌ نن درٍغ نگَ دختر -

 .بٌ سهتو يجَم آٍرد ٍ باعخ شد جیغ بلندی بکشو

نَيام رٍ داخل دستش گرفت ٍ سعی کرد کیسٌ رٍ از نن بگیرى؛ ٍلی نن پیچ ٍ تاب 
 .خَردم ٍ سعی کردم بدٍن اینکٌ نَيام کندى بشٌ از دستش فرار کنو

نَيام رٍ نحکو بٌ سهت عقب کشید کٌ باعخ شد از پشت پرت بشو رٍی زنین ٍ 
 .کیسٌ از دستو بیافتٌ

دستو رٍ سریع بٌ سهت کیسٌ بردم؛ ٍلی با لگدی کٌ نرد بٌ پًلَم زد، صدای فریادم بٌ 
 .يَا رفت

 .نرد کیسٌ رٍ با عصبانیت برداشت ٍ فریاد زد

 !بًو بگَ کی شها رٍ راينهایی نی کنٌ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

212 witch   | جادٍگررنان 

 .یچی نهی دٍنو... يـ.  ..نن يیـ -

 .با لگد بعدی از شدت درد بٌ گریٌ افتادم

ٌ رٍم زانَ زد، نَيام رٍ در دست گرفت ٍ نحکو کشید  .نرد رٍب

ببین خانو کَچَلَ بٌ نفعتٌ کٌ حرف : سر افتادى ام رٍ باال آٍرد، با نفرت بًو زل زد ٍ گفت
 .بزنی

 :سرم رٍ نحکو تکَن دادم ٍ با گریٌ گفتو

 .نن يیچی نهی دٍنو -

 .نرد  نی خَاست نشتی بٌ صَرتو بزنٌ کٌ با باز شدن در اتاق دستش نتَقف شد

لیام در چارچَب در ایستادى بَد ٍ خشهگین بٌ نرد نگاى نی کرد، با خَشحالی اسهش رٍ 
ٌ ٍر شد ٍ باياش درگیر شد  .صدا زدم کٌ بٌ سهت نرد حهل

 .لیام فریاد زد

 !برٍ انا، بــــرٍ -

بٌ سختی از جام بلند شدم، سعی کردم بٌ لیام ٍ اٍن نرد کٌ در حال نشت زدن بٌ يو 
 .دیگٌ بَدن نگاى نکنو

 .کیسٌ رٍ برداشتو، دستو رٍ رٍی پًلَم گذاشتو ٍ با درد از اتاق خارج شدم

با دیدن افرادی کٌ داخل رايرٍ رٍی زنین افتادى بَدن، ترسیدم ٍ سعی کردم تندتر بٌ 
يهینطَر کٌ پایین تر نی رفتو صدای بدی از طبقٌ باال باعخ شد کٌ از . سهت راى پلٌ برم

 .ترس تندتر از قبل حرکت کنو
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يهین کٌ از نسافرخَنٌ خارج شدم، . باالخرى بٌ سالن رسیدم ٍ سریع از در خارج شدم
 .دستی نحکو گرفتو ٍ بٌ سهت چپ کشیدى شدم

 .يهَن دست بٌ سرعت جلَی دينو قرار گرفت ٍ باعخ شد جیغو در گلَ خفٌ شٌ

 .صدای آرٍم آرٍین رٍ شنیدم ٍ کهی از ترسو کو شد

 !انا ننو -

 .برگشتو ٍ آتنا ٍ سارای ترسیدى رٍ پشت سر آرٍین دیدم

 :آتنا سریع نن رٍ بغل کرد ٍ گفت

 .فکر کردم دیگٌ نهی بینهت!  خدا رٍ شکر -

 :سارا گفت

 .خیلی شجاعت نی خَاست کٌ برگردی انا -

 :آرٍین دست نن رٍ کشید ٍ راى افتاد، گفت

 !بیاین، ير چٌ سریع تر باید بریو -

 :گفتو

 !ٍلی لیام چی -

 :آرٍین گفت

 .نگران اٍن نباش، با يو قرار گذاشتیو ٍ يو دیگٌ رٍ نی بینیو -

ٍقتی بٌ خَدنَن اٍندیو، دیدیو کٌ ٍسط یٌ شًر . دٍان دٍان از نسافرخَنٌ دٍر شدیو
 .بزرگ ایستادیو ٍ نهی دٍنیو کجا باید بریو
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 :برگشتو ٍ بٌ آرٍین گفتو

 خب، حاال باید چی کار کنیو؟ -

ٌ ی خارج از شًر بریو -  .لیام بًو گفت بٌ انبار بزرگ ٍ نترٍک

 :سارا سری تکَن داد ٍ گفت

 .آدرس اٍن جا رٍ از یٌ نفر نی پرسیو، فعال نسئلٌ نًو تری ٍجَد دارى -

 :آتنا با تعجب گفت

ٌ ای؟ -  چٌ نسئل

 :سارا گفت

یٌ نگاى بٌ خَدت بنداز، لباس يات خیسٌ خیسٌ ٍ شنلت رٍ يو داخل نسافرخَنٌ جا  -
 !گذاشتی، درضهن نا نیاز بٌ چتر داریو

آرٍین سری تکَن داد، بٌ نغازى ی بزرگی کٌ اٍن سهت خیابَن قرار داشت اشارى کرد ٍ 
 .تابلَش رٍ خَند

 !نغازى ی بزرگ اسب تک شاخ، ير چیزی را کٌ بخَايید در اینجا پیدا خَايید کرد -

 .ادانٌ داد

 .فکر کنو بًترى بریو لباس نَ بخریو، ير چیزی کٌ احساس کردیو نیاز داریو -

ٍقتی ٍارد اٍنجا شدم از تعجب دينو . يهٌ نَافقت کردیو ٍ ٍارد نغازى ی بزرگ شدیو
 .باز نَند

 :آتنا گفت
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 !خَايش نی کنو یکی بٌ نن بگٌ دارم خَاب نی بینو -

 !نغازى ی خیلی بزرگ تر از چیزی بَد کٌ نشَن نی داد، خیلی خیلی بزرگتر

 :سارا خندید ٍ گفت

ٌ ی این چیزيایی کٌ نی بینی، ينر جادٍ يستن -  .خَاب نهی بینی، يه

 .با خَشحالی از بین ردیف يای طَالنی نغازى رد شدیو

 !چیزيایی رٍ نی دیدم کٌ يهیشٌ باٍر داشتو نتعلق بٌ دنیای خیالٌ

ٌ يای ترسناکی کٌ ير لحظٌ یٌ تصَیر رٍ  کفش يای بال دار، عرٍسک يای سخنگَ، آین
نشَن نی دادن، گردنبنديای طلسو شدى ٍ چیزيایی کٌ باعخ نی شد با شَق بیشتری 

ٌ يا نگاى کنو  .بٌ قفس

ٌ  داشت . سارا دست نن ٍ آتنای نبًَت رٍ گرفت ٍ بٌ سهت قسهتی برد کٌ حالت غرف
دختری با نَيای صَرتی ٍ لباس يای جلف کٌ انگار نسئَل اٍن قسهت بَد نگايی بٌ 

 :نا سٌ نفر انداخت ٍ گفت

 .اینجا ير لباسی کٌ بخَاین داریو! خَش آندید -

 :سارا گفت

 .سٌ دست لباس سادى ٍ بلند ٍ شنل -

 :دختر سری تکَن داد ٍ گفت

 ٍ دیگٌ؟ -

 .فعال يهین يا کافیٌ: سارا گفت
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دختر دستش رٍ در يَا تکَن داد ٍ سٌ دست لباس با رنگ يای خاکستری، سبز یشهی 
ٌ ای با شنل يای يو رنگشَن نقابلهَن ظاير شد  .ٍ سَرن

با کهی نکخ، سبز یشهی رٍ انتخاب کردم ٍ سارا ٍ آتنا يو بٌ ترتیب خاکستری ٍ 
ٌ ای رٍ انتخاب کردن  .سَرن

 :سارا گفت

 نی تَنیو این لباس يا رٍ اینجا بپَشیو؟ -

 :دختر در کَچیکی رٍ نشَن داد ٍ گفت

 .البتٌ، بفرنایید -

 .ٍارد اتاق کَچیکی شدیو کٌ بخشی از فرٍشگاى بزرگ بَد ٍ لباس يانَن رٍ پَشیدیو

 :آتنا گفت

 .شک ندارم کٌ رنگ این لباس با رنگ چشو يای اصلیت خارق العادى نیشٌ! ٍای انا -

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .نرسی آتنا -

 :چشهکی زد ٍ گفت

 .خَايش نی کنو -

 .از اتاق خارج شدیو ٍ پَل لباس يا رٍ بٌ اٍن دختر دادیو

 :برگشتو ٍ خَاستو برم کٌ دختر دستو رٍ گرفت ٍ گفت

 .لطفا یٌ لحظٌ صبر کن -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

217 witch   | جادٍگررنان 

کشَی نیزی کٌ نقابلش بَد رٍ باز کرد، سنجاق سر زیبایی کٌ با سنگ سبز رنگی تزئین 
 .شدى بَد رٍ از کشَ بیرٍن آٍرد ٍ رٍی نیز، جلَی نن گذاشت

 .تعجب کردم ٍ بٌ سنجاق  سِر زیبا نگاى کردم

 :سرم رٍ باال آٍردم ٍ دختر گفت

یٌ چیزی در ٍجَدت نن رٍ بٌ خَدش جذب کرد، یٌ نیرٍیی کٌ نهی دٍنو چیٌ؛ انا  -
اینو بٌ عنَان یٌ يدیٌ از طرف نن قبَل ! نطهئنو تَ در آیندى کاريای نًهی انجام نیدی

 .کن، بٌ لباست خیلی نیاد

 .دستو رٍ گرفت ٍ سنجاق سر رٍ داخل دستو گذاشت

 .زنزنٌ کردم

 .نهنَنو -

 :دختر با لبخند نًربَنی گفت

 .خَايش نی کنو، فکر کنو دٍستات ننتظرت يستن -

برگشتو ٍ سارا ٍ آتنا رٍ دیدم کٌ بٌ نن نگاى نی کنن، دٍبارى بٌ سهت اٍن دختر برگشتو، 
 !ٍلی ندیدنش

ٌ يا رفتو  .لبخندی زدم ٍ بٌ سهت بچ

ساعتی بعد درحالی کٌ يهٌ چتر در دست گرفتٌ بَدیو، بٌ سهت انباری کٌ لیام گفتٌ بَد 
 .حرکت نی کردیو

سنجاق سر رٍ از داخل جیب شنل جدیدم بیرٍن آٍردم ٍ بًش نگاى کردم، تصَیر دختر 
 .نَ صَرتی پشت پلک چشو يام تشکیل شد
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لبخندی زدم ٍ سنجاق رٍ داخل جیبو گذاشتو تا در اٍلین فرصت نناسب بٌ نَيام 
 .بزنهش

*** 

 .شايزادى اینجاست! سرٍرم -

 .بًش بگَ بیاد داخل -

 .چشو -

 .بٌ قدم يای نرد نگاى کرد ٍ با باز شدن در لبخندی زد

 .سالم عزیزم! اٍى -

 .بٌ سردی جَاب داد

 .سالم -

 .زن بٌ سهتش رفت ٍ نَازش گَنٌ دستی بر رٍی بازٍی پسر کشید

 ينَزم ناراحتی؟ -

 .نًو نیست -

 .زن لبخندی زد ٍ شنل سیايش رٍ نرتب کرد

 .خب، ننتظرم -

 .يهٌ چیز يهَن جَریٌ کٌ شها خَاستید -

ٌ ای! خَبٌ -  .نی دٍنستو تَ بًترین گزین
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. زن حالت جدی بٌ خَدش گرفت ٍ دٍبارى يهان لبخند شرٍر بر رٍی لبانش نقش بست
 !اٍ يهان نلکٌ نرگ بَد

ٌ ی پسر گذاشت ٍ گفت  :دستش را رٍی شان

 .نن ننتظرم، تهَنش کن -

*** 

 انا

 .ٍقتی بٌ انبار رسیدیو لیام اٍنجا ننتظر نا بَد ٍ پای یکی از چشو ياش يو کبَد بَد

 :آتنا گفت

 !چٌ بالیی سر خَدت آٍردی لیام! ٍای -

 :لیام چشهکی بٌ نن زد ٍ گفت

 .یکو درگیری شدید داشتیو -

 .سرم رٍ پایین انداختو، لبو رٍ گزیدم ٍ چیزی نگفتو

 !يهراى لیام ٍارد انبار شدیو، انبار کانال خالی بَد

ٌ ای نشستیو ٍ اٍل از يهٌ نن شرٍع بٌ حرف زدن کردم  .گَش

 اٍن افراد سیاى پَش کی بَدن؟ -

 :لیام گفت

از رٍی عالنتشَن اٍن يا رٍ شناختو، یٌ . اٍن يا افراد فرنانرٍای تاریکی بَدن -
ٌ ی کَچیک کٌ پشت گَششَن خالکَبی نیشٌ  .جهجه
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 :گفتو

 ٍلی چرا بٌ نا حهلٌ کردن؟ -

 :سارا گفت

 .اٍن يا کلیديا رٍ نیخَان! این ٍاضحٌ انا -

 :اسو کلید اٍند ٍ گفتو

 حاال نا باید چی کار کنیو؟ از کجا کلید سَم رٍ پیدا کنیو؟ -

 :لیام نگايی بٌ چشو يای نن کرد ٍ گفت

 .نهی دٍنو -

 :آتنا گفت

 .حاال دیگٌ يیچ سر نخی نداریو! عالی شد -

 :آرٍین گفت

ٌ اش یٌ بازی نسخرى ست -  .يه

 :لیام گفت

 .یٌ پیشنًاد براتَن دارم -

 :گفتو

 چی؟ -

، نهی دٍنو شها نی دٍنید یا نٌ؛  یٌ نعبد بزرگ تَی این شًر يست بٌ اسو نعبد ارٍاح -
ٍلی سارا نی دٍنٌ کٌ این نعبد برای يفت رٍح بزرگ درست شدى کٌ در گذشتٌ يفت 
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يهٌ نیگن کٌ این ارٍاح نسئَل برقرار کردن خیلی چیزيا . جادٍگر قَی ٍ نیرٍنند بَدن
 .در طبیعت يستن ٍ ير يفتٌ بٌ این نعبد نیرن تا يدایایی برای این ارٍاح ببرن

 :آرٍین گفت

 !این خیلی نزخرفٌ -

 :آتنا گفت

 .بًترى یاد بگیری بٌ اعتقادات نردم تَيین نکنی -

 :آرٍین ادای آتنا رٍ درآٍرد ٍ گفت

 .خیلی خب نانان بزرگ -

ٌ ای گفت  :سارا قبل از ير حرف دیگ

 .بٌ نظر نن بًترى کٌ بٌ اٍن نعبد بریو! بس کنید بچٌ يا -

لیام . يهٌ نَافقت کردیو، بعد از پاک کردن ير اجری کٌ ازنَن در اٍن انبار نَندى بَد
دست يای نا رٍ گرفت، دٍبارى يهَن حس قاطی شدن رنگ يا ٍ سبکی نحض  ٍ ٍقتی 

 .بٌ خَدم اٍندم، نقابل یٌ نعبد خیلی بزرگ ٍ باشکَى بَدیو

 :بٌ اطرافو کٌ خیلی شلَغ بَد نگايی انداختو ٍ گفتو

 خب، شها فکر نی کنید کٌ کلید اینجاس؟ -

 :لیام حالت نتفکری بٌ خَدش گرفت ٍ گفت

 !آخٌ اینجا از يهٌ جا باستانی تر ٍ نًو ترى! نهکنٌ -

 !آيان -
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 .دٍبارى سرم رٍ باال گرفتو ٍ بٌ نعبد نگاى کردم

 .باالی نعبد نقاشی يایی از دریا، جنگل، خاک، آتش، یخ، باد ٍ کَى يا بَد

 :سارا گفت

ٌ  دارندى این قدرت يا يستن -  .اٍن ارٍاح نگ

 :خندیدم ٍ بٌ آتنا ٍ آرٍین گفتو

 !نحل کارتَن آٍارتارى -

 :آتنا گفت

 !آرى، راست نیگی يا -

 .ٍ بعد ير سٌ با يو خندیدم

 .لیام ٍ سارا با تعجب بٌ نا نگاى نی کردن ٍ چشو ياشَن گرد شدى بَد

 :سارا گیج گفت

 آٍاتار چیٌ؟ -

 :با خندى گفتو

 .تَضیحش یکو سختٌ، یٌ چیزی نربَط بٌ دنیای ناست -

 :سارا گفت

 !آيان فًهیدم -

 :لیام گفت
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ٌ يا بًترى زٍدتر بریو داخل نعبد ٍ دنبال کلید بگردیو -  .بچ

ٌ يا، سالن يا ٍ . يهٌ با يو ٍارد نعبد بزرگ ٍ باشکَى شدیو نعبد پر بَد از نجسه
ٌ يای بزرگی کٌ نردم داخل اٍن يا چیزيایی نی ریختن  .شَنین

آخر سالن عکس چًار نرد ٍ سٌ زن با لباس يای باشکَى ٍ عصايای زیبایی در کنار يو 
 .قرار گرفتٌ بَد کٌ با جدیت ٍ خشکی تهام بٌ نا زل زدى بَدن

 .لیام تَضیح داد

 .اٍن يا يفت جادٍگر يستن، چًار نرد ٍ سٌ زن -

ٌ يا خَراکی ٍ اشیاء نی انداختن اشارى کرد ٍ گفت  :آتنا بٌ نردنی کٌ داخل شَنین

 اٍن افراد چی کار نی کنن؟ -

 :لیام گفت

ٌ ياشَن رٍ برای اٍن ارٍاح نی فرستن، اٍن يا داخل شَنینٌ نهی سَزن بلکٌ  - دارن يدی
 .ننتقل نیشن

 :آرٍین گفت

 ؟!نگٌ نیشٌ -

 :لیام گفت

 .با جادٍ ير کاری نیشٌ کرد -

 :گفتو

 خب حاال نا باید چی کار کنیو؟ -
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 :لیام گفت

انا، سارا ٍ آتنا با يو بگردید، نن ٍ آرٍین . تقسیو نی شیو ٍ نی گردیو! خب نعلَنٌ -
 .يو با يو

 :سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو

 .در آخر يهٌ اینجا جهع بشین -

 .نَافقت کردیو ٍ از يو جدا شدیو

 .نا بٌ سالن سهت چپ رفتیو، اٍنجا خیلی با شکَى تر ٍ پر از ٍسایل تزئینی بَد

 :آتنا گفت

 .خدای نن چٌ قدر عتیقٌ! ٍای -

 :سارا با دندان يای چفت شدى گفت

 .این يا عتیقٌ نیستن آتنا -

 :آتنا جانی رٍ برداشت ٍ گفت

 !این خیلی خَشگلٌ -

 :سارا فَری جام رٍ از آتنا گرفت ٍ سر جاش گذاشت، گفت

 ؟ نی خَای اٍن يا بٌ جرم دزدی بگیرنت؟!دیٍَنٌ شدی -

 .ٍ بعد با دست بٌ نحافظ يایی اشارى کرد کٌ جلَی در تاالر ایستادى بَدن

 :آتنا چشو ياش رٍ گرد کرد ٍ گفت

 !نگٌ این کار جرنٌ؟ -
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 :سارا پَفی کرد ٍ گفت

تَ از قانَن اینجا خبر نداری؛ پس بًترى کٌ ! ببین آتنا بٌ يیچی دست نزن، بٌ يیچی -
 .کار دستهَن ندی

 :آتنا گفت

 .باشٌ، حاال چرا انقدر تأکید داری -

 .سارا حرصی نگايی بٌ آتنا انداخت ٍ آتنا ریز ریز خندید

 :بٌ در سهت چپ تاالر نگايی انداختو ٍ بًش اشارى کردم، گفتو

 .بیاین بریو اٍنجا، اینجا کٌ چیزی ندارى -

 :سارا سری تکَن داد ٍ گفت

 .باشٌ -

ٌ ی بزرگ جلَی در بَد کٌ بٌ سهت باال . بٌ سهت در رفتیو ٍ بازش کردیو یٌ راى پل
 .نی رفت

 :آتنا چشو ياش رٍ ریز کرد، دست ياش رٍ بٌ کهرش زد ٍ رٍ بٌ سارا گفت

 .شاید نا اجازى نداشتٌ باشیو کٌ بٌ اٍنجا بریو -

 !سرم رٍ پایین انداختو ٍ ریز ریز خندیدم، از دست آتنا

 :سارا بٌ نگًبان يا کٌ سر جای قبلیشَن ایستادى بَدن اشارى کرد ٍ گفت

 .اٍنا عکس العهلی نشَن ندادن؛ پس یعنی اشکال ندارى -

ٌ يا باال رفت  .آتنا با حرص بٌ نگًبان يا نگاى کرد ٍ از پل
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 :سارا چشهکی زد ٍ آرٍم گفت

 .حسابی کفری شدى  -

 :خندیدم ٍ گفتو

 !سارا تَ خیلی بدجنسی -

ٌ ی آرٍنی بٌ کتفو زد ٍ يلو داد، گفت  :ضرب

 .بًترى باال بری -

ٌ يا باال رفتیو بعد از یک یا دٍ دقیقٌ بٌ یٌ در بزرگ رسیدیو، ٍقتی . در رٍ بستیو ٍ از پل
در رٍ باز کردیو اٍلین چیزی کٌ احساس کردم، باد سردی بَد کٌ بٌ صَرتو خَرد ٍ بعد 

 .از اٍن قطرى يای ریز بارٍن

 :آتنا گفت

 .نا رٍی پشت بَم يستیو! چٌ جالب -

دٍر تا دٍر پشت بَم با . یکو ناانید شدم؛ چَن خاطرى يای جالبی از پشت بَم نداشتو
نردى يای آينی حفاظت نی شد، عدى ی کهی يو رٍی پشت بَم بَدن ٍ بٌ ننظرى ی شًر 

 .نگاى نی کردن

 :سارا بٌ آتنا گفت

 .دیدی گفتو اینجا اٍندن نشکلی ندارى، نردم يو اینجا يستن -

 :آتنا حق بٌ جانب گفت

 !خیلی خب -
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 :گفتو

 .بیاین پخش بشیو ٍ يهٌ جا رٍ بگردیو، شاید چیزی پیدا کردیو -

 :آتنا گفت

 !شک دارم اینجا چیزی باشٌ -

 :سارا گفت

 .ٍلی بًترى کٌ بگردیو -

ٌ يا جدا شدم ٍ بٌ ضلع شرقی پشت بَم رفتو  .از بچ

یٌ نیهکت دقیقًا رٍ بٌ رٍی نردى يا بَد ٍ ننظرى ی زیبایی از شًر بارٍنی نقابلش قرار 
بی خیال گشتن . شاید با جادٍ این کار رٍ کردن کٌ نیهکت يا اصال خیس نبَدن. داشت

 !شدم ٍ رٍی نهیکت نشستو، این ننظرى خیلی ٍسَسٌ کنندى بَد

دستی رٍی نَيام کٌ کهی خیس شدى بَد کشیدم ٍ سرم رٍ پایین انداختو کٌ چشهو 
 .بٌ یٌ دایرى افتاد ٍ گرد شد

 :با دیدن نهاد يای يفت جادٍگر با بًت گفتو

 این يا اینجا چی کار نی کنن؟ -

باالخرى پیداشَن کردم ٍ با خَدم بٌ . از رٍی نیهکت بلند شدم ٍ دنبال سارا ٍ آتنا گشتو
 :آتنا گفت. اٍن قسهت از پشت بَم بردنشَن

 چی شدى انا؟ چیزی پیدا کردی؟ -

 .این رٍ ببینید: دایرى رٍ بًشَن نشَن دادم ٍ گفتو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

228 witch   | جادٍگررنان 

 :سارا گفت

 !این یٌ دایرى ی جادٍئٌ! خدای نن -

 :گفتو

 دایرى جادٍ؟ -

 .يو نیگن* آرى، دایرى يای جادٍ خیلی قدرتهند يستن، بًشَن نندل -

 :آتنا گفت

آيان این يهَن نندل خَدنَنٌ؟ پس این نهاديای يفت جادٍگر اینجا چی کار  -
 نی کنٌ؟

 :سارا گفت

 .دقیقا نهی دٍنو، آخٌ تَی دایرى يای جادٍی نعهَلی يهچین چیزی رسو نهیشٌ -

 :گفتو

آخٌ دارم حسش نی کنو، نحل این . اینجا باید نیرٍی خیلی قَی ٍجَد داشتٌ باشٌ -
 .نی نَنٌ کٌ جارٍبرقی بزرگی دارى تَ رٍ تَش نی کشٌ

 :سارا سری تکَن داد ٍ گفت

ٍ ئٌ -  .این جادٍ خیلی قَیٌ! با این کٌ نهی دٍنو جارٍ برقی چیٌ؛ ٍلی حق با تَ

 :گفتو

پس این دایرى دارى از یٌ چیزی نحافظت نی کنٌ ٍ چَن نهاد يفت جادٍگر اینجاست،  -
 نهکنٌ کلید اینجا باشٌ؟
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 :سارا گفت

 !ير چیزی نهکنٌ ِانا -

 :گفتو

 .َانا قبلش باید بٌ لیام ٍ آرٍین يو بگیو بیان، نا باید يهٌ با يو رازش رٍ پیدا کنیو -

 :سارا گفت

 .آرى باید بگیو، نن انجانش نیدم -

ٍ  دیگٌ حرفی نزد بعد از چند جانیٌ چشو ياش رٍ باز کرد ٍ با خندى . چشو ياش رٍ بست 
 :گفت

 !خیلی خب دخترا، انجام شد -

 :آتنا گفت

 ؟!االن دقیقًا چی کار کردی -

 :سارا گفت

 .نعلَنٌ دیگٌ، ارتباط ذينی -

 :آتنا با تعجب گفت

 چٌ جَری انجانش نیدی؟ -

ٌ ای باال انداخت ٍ گفت  :سارا شَن

 .تهرین زیاد الزم دارى -

 .يهَن لحظٌ آرٍین ٍ لیام رٍی پشت بَم ظاير شدن ٍ بٌ طرف نا اٍندن
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 :لیام بٌ چشو يای نن نگاى نستقیهی کرد ٍ با لبخند گفت

 .سالم انا -

 :سریع نگايو رٍ از چشو ياش گرفتو ٍ گفتو

 !سالم -

ٍلی با ير بار نگاى ! نهی دٍنو چرا. چشو يای خاکستریش آدم رٍ تَ خَدش حل نی کرد
 .بٌ این چشو يا یٌ چیزی تٌ قلبو بٌ لرزش در نی اٍند

 :لیام گفت

 .خب نی بینو کٌ یٌ دایرى جادٍ از نَع خاص پیدا کردین -

 :سارا گفت

 .در ٍاقع انا اٍن رٍ پیدا کرد -

 :نندل *)

دایرى یا کرى ای است کٌ تَسط  (magic circle :بٌ انگلیسی)نندل یا دایرى جادٍیی 
بسیاری از جادٍگران کشیدى نی شَد ٍ اعتقاد دارند کٌ بٌ آنًا انرژی دادى ٍ فضایی 

این دایرى نهکن ! نقدس ایجاد نی کند یا اشخاص را نحافظت جادٍیی نی کند یا يردٍ
 .است بٌ صَرت فیزیکی رٍی شن یا گچ کشیدى شَد یا فقط تصَر شَد

جادٍگران عقیدى دارند کٌ با کشیدن این دایرى سدی نحافظ بین خَد ٍ رٍحی کٌ 
در دٍرى يای نَین جادٍگران از این دایرى برای ایجاد ٍ . احضار نی کنند بٌ ٍجَد نی آٍرند

 (.تهرکز نیرٍ در طَل جادٍگری استفادى نی کنند

*** 
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 :لیام نگاى خاصی بٌ نن کرد ٍ سری تکَن داد، گفت

 !جالبٌ -

 :آتنا گفت

 ؟!نهکنٌ کلید اینجا باشٌ -

 :لیام گفت

دایرى يای جادٍ رٍ نعهَالً برای نحافظت از اشیاء استفادى نهی کنن؛ ٍلی گفتو کٌ این  -
 .دایرى ی جادٍ از نَع خاصی يست کٌ تا حاال ندیدم ٍ نهکنٌ این جَری باشٌ

 :بٌ نهاديا اشارى کردم ٍ گفتو

نهاديای يفت جادٍگر اینجا قرار دارى، نهکنٌ کٌ ربطی بٌ اٍن يا داشتٌ باشٌ؟ شاید  -
 .اصال کلید اینجا نباشٌ

 :سارا گفت

 !اینو نیشٌ -

 :آرٍین کٌ تا حاال ساکت بَد گفت

نن نیگو بًترى این دایرى جادٍ شکستٌ بشٌ، اینجَری اگٌ کلیدی يو باشٌ پیدا  -
 .نیشٌ

 :یٌ دفعٌ سارا بٌ شدت سرش رٍ تکَن داد ٍ گفت

این دایرى جادٍ خیلی قَیٌ، نهکنٌ این کار باعخ نرگ ! این دیٍَنگی نحضٌ! نٌ! نٌ -
 .بشٌ
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 :لیام گفت

 .ٍلی در اینجا حق با آرٍینٌ، این کار باید انجام بشٌ ٍ نا نهی تَنیو دست خالی برگردیو -

 :سارا کٌ از عصبانیت تقریبًا داشت داد نی زد گفت

خَدت رٍ زدی بٌ نفًهی؟ ير جادٍگری باشٌ قدرت این دایرى رٍ حس نی کنٌ، ! جالبٌ -
 !این کار دیٍَنگی نحضٌ، نحض

 :لیام نَيایی کٌ تَی صَرتش ریختٌ بَدن رٍ کنار زد ٍ خیلی خَنسرد گفت

ٌ ای بٌ ذينت نی رسٌ؟ -  راى دیگ

 .سارا جَاب نداد

 :لیام این بار با عصبانیت گفت

ٌ ای بٌ ذينت نی رسٌ یا نٌ؟! با تَام -  راى دیگ

 :رٍ بٌ لیام کردم ٍ گفتو

 نی خَاید يهٌ بیان اینجا؟! با سارا درست حرف بزن، درضهن داد نزنید -

 :لیام انگشت اشارى اش رٍ بٌ سهت سارا گرفت ٍ گفت

این دختر فکر کردى خیلی نی فًهٌ ٍ تصهیو گیرندى اٍنٌ، در صَرتی کٌ خَدم يو  -
ٍقتی يهچین پیشنًادی نیدم حتها رايکاری يو . نی دٍنو این کار خیلی خطرناکٌ

 .براش دارم

 :سارا پَزخندی زد ٍ گفت

 اٍن ٍقت رايکارتَن چیٌ آقا؟ -
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 :لیام بٌ نن نگاى کرد، بٌ گردنبندم اشارى کرد ٍ گفت

 !اٍن رايکار ننٌ -

 :گیج بٌ لیام نگاى کردم ٍ گفتو

 ننظَرت چیٌ؟ -

 :لیام گفت

 .گردنبندت قدرت نحافظت دارى، یادت رفتٌ؟ نن کٌ این نَضَع رٍ بًت گفتٌ بَدم -

 :آرٍین کٌ گیج شدى بَد، گفت

 آرى گفتٌ بَدی؛ ٍلی گردنبند چٌ ربطی بٌ این نَضَع دارى؟ -

 :لیام گفت

ِانا نی تَنٌ طلسو این دایرى رٍ . تا ٍقتی گردنبند پیش ِاناست از اٍن نحافظت نی کنٌ -
 .بشکنٌ ٍ در حین انجام این کار اتفاقی براش نهی افتٌ

 :سارا گفت

اگٌ این گرنبند نتَنٌ از پس این دایرى بر بیاد چی؟ نی دٍنی اٍن ٍقت باعخ نرگ یٌ  -
 آدم نیشی؟

 :لیام گفت

بین نا ِانا از يهٌ قدرت جادٍیی بیشتری دارى، گردنبند قدرتش رٍ از انا نی گیرى؛ پس  -
 .نشکلی برای انا پیش نهیاد

 :آتنا گفت
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 .ٍلی نا نهی تَنیو بذاریو انا دست بٌ يهچین کار خطرناکی بزنٌ -

حق با لیام بَد، نن قدرت زیادی داشتو ٍ انتخاب شدى يو نن بَدم، پس نن باید 
ٌ ای نبَد  .انجانش نی دادم؛ چَن راى حل دیگ

 :گردنبند رٍ تَی دستو گرفتو ٍ گفتو

ٌ يا؛ ٍلی نن نی خَام انجانش بدم -  .ببخشید بچ

 :يهزنان صدای اعتراض سٌ نفر بلند شد، صدام رٍ کهی بلندتر کردم ٍ گفتو

دلو نی خَاد ير چٌ سریع تر بٌ . نن باید کلیديا رٍ پیدا کنو؛ پس انجانش نیدم -
 .سرزنین خَدنَن برگردیو

 :آتنا گفت

 ...ٍلی انا -

 :حرفش رٍ قطع کردم ٍ گفتو

 .ببین آتنا، اگٌ نن قصد انجام کاری رٍ داشتٌ باشو، کسی نهی تَنٌ جلَی نن رٍ بگیرى -

 .آتنا نگاى ناراحتی بًو انداخت کٌ باعخ شد بغلش کنو

 :اشک يای آتنا رٍی صَرتش سر نی خَردند ٍ آتنا با بغض گفت

نن تَی این دنیا فقط تَ رٍ دارم، تَ از بچگی تنًا دٍست نن بَدی ٍ نن نهی خَام از  -
 !دستت بدم انا

 :با دلگرنی گفتو

 .اتقاقی نهی افتٌ! نگران نباش -
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 :از آتنا جدا شدم ٍ رٍ بٌ لیام گفتو

 خب، حاال باید چی  کار کنو؟ -

 :لیام گفت

ببین این دایرى يفت الیٌ دارى ٍ داخل ير الیٌ یٌ نهاد قرار دارى، تَ باید با خَندن  -
طلسهی، ير الیٌ از این دایرى رٍ از بین ببری، نرحلٌ نرحلٌ پیش بری ٍ در آخر کل دایرى 

 .شکستٌ نیشٌ

از داخل شنلی کٌ پَشیدى بَد کتاب قطَری رٍ بیرٍن آٍرد ٍ اٍن رٍ ٍرق زد تا بٌ 
ٌ ی نَرد نظرش رسید  .صفح

 .کتاب رٍ با تردید بٌ نن داد ٍ عهیق بًو نگاى کرد

داخل اٍن صفحٌ در نَرد انَاع دایرى يای . سرم رٍ پایین انداختو ٍ بٌ کتاب نگاى کردم
 .جادٍ ٍ رٍش از بین بردنشَن تَضیح دادى بَد

 :لیام انگشتش رٍ رٍی نتنی بٌ زبانی کٌ تا حاال ندیدى بَدم قرار داد ٍ گفت

 .خیلی خب انا، طلسو اینٌ -

 :ابرٍیی باال انداختو ٍ گفتو

 .نن نهی تَنو این نتن رٍ بخَنو! ٍلی یٌ نشکلی ٍجَد دارى -

 :لیام با انگشتش نتنی باالی نتن طلسو رٍ نشَن داد ٍ گفت

نن يو نهی تَنو؛ ٍلی اینجا نَشتٌ اگر کسی ٍاقعا بخَاد يهچین دایرى ی قدرتهندی رٍ  -
ٌ يای طلسو براش آشکار نیشن  .بشکنٌ، نَشت

 :گفتو
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 پس چرا نن نهی بینهش؟ -

 :لیام بٌ چشو يام زل زد ٍ گفت

 .شاید ٍاقعا راضی بٌ انجام این کار نیستی -

 .نگايو رٍ از اٍن دریای خاکستری گرفتو، اصال دٍست نداشتو افکارم رٍ بخَنٌ

ٌ ای فکر کنو، جَاب دادم  :سعی کردم ذينو رٍ ننحرف کنو ٍ بٌ چیزيای دیگ

 .َانا نن نی خَام این کار رٍ انجام بدم -

 :سارا گفت

ٌ ی دایرى ٍ از تٌ ! انا - اگٌ ٍاقعا نی خَای این کار رٍ بکنی باید بری داخل بیرٍنی ترین الی
 .قلبت بخَای کٌ این طلسو اجرا بشٌ

داخل آخرین الیٌ ایستادم ٍ چشو يام رٍ . سرم رٍ تکَن دادم ٍ بٌ سهت دایرى رفتو
 .بستو

نن ٍاقعا نی خَاستو کٌ این کار رٍ انجام بدم؟ اگٌ گردنبند نتَنٌ جلَی قدرت دایرى رٍ 
بگیرى چی؟ چٌ بالیی سر نن نی اٍند؟ ٍلی اگٌ کلید اینجا باشٌ، فکر نکنو اتفاقی برای 

ٌ ی این يا اشتباى باشٌ چی؟  نن بیافتٌ کٌ نتَنو دنبال کلیديای دیگٌ بگردم؛ انا اگٌ يه
 اگٌ نن جَنو رٍ الکی پای این قضیٌ بذارم چی؟

. دست يام رٍ نشت کردم نن باید انجانش نی دادم، باید بٌ قدرت يام اعتهاد نی کردم
 !اگٌ احتهال این باشٌ کٌ کلید اینجا باشٌ، پس حتها باید انجانش بدم

 :چشو يام رٍ باز کردم ٍ رٍ بٌ لیام گفتو

 .کتاب رٍ بدى -
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يیچ اتفاقی نیافتاد؛ ٍلی بعد از چند جانیٌ . لیام کتاب رٍ بًو داد، بٌ طلسو نگاى کردم
ٌ يا بٌ يو ریختن  .کله

 !با تعجب پلکی زدم ٍ دٍبارى بٌ نتن نگاى کردم؛ ٍلی این بار يهٌ چیز قابل خَندن بَد

ٌ يا رٍ پشت سر يو ٍ تند تند بخَنو ٍ جلَ برم طلسو . نیرٍی عجیبی ٍادارم نی کرد کله
رٍ کٌ کانل خَندم، نَر خیلی عجیبی در اطرافو بٌ جَد اٍند ٍ خیلی سریع يو نحَ شد، 

 .با نحَ شدن نَر احساس کردم چیزی از ٍجَدم کو شد

بی حال رٍی زنین . بٌ نفس نفس افتادم ٍ يهٌ چیز جلَی چشهو تار ٍ نحَ شد
 .نشستو ٍ چشو يام رٍ بستو

ٌ يا رٍ نی گیرى  صدايای گنگی از اطرافو نی شنیدم ٍ بٌ نظر نی اٍند لیام دارى جلَی بچ
 .کٌ بٌ نن نزدیک نشن

 .کو کو حس سر گیجٌ کهتر شد؛ ٍلی ينَز يو احساس بی حالی نی کردم

ٌ يا رٍ نی دیدم کٌ نگران بٌ نن نگاى نی کردن  .بٌ سختی بلند شدم ٍ بچ

 !فقط یٌ چیزی رٍ نی دٍنستو، اینکٌ باید ادانٌ نی دادم

ٌ ی يفتو از بین رفتٌ بَد، این باعخ شد کهی خَشحال بشو  !بٌ زنین نگاى کردم، الی

ٌ ی ششو شدم ٍ کتاب رٍ کٌ از دستو افتادى بَد از رٍی زنین برداشتو ٍ دٍبارى  ٍارد الی
 .شرٍع بٌ خَندن اٍن طلسو کردم

دٍبارى يهَن نَر ٍ این بار احساس کردم چیز بیشتری از ٍجَدم کو شد ٍ با شدت 
 .بیشتری بٌ زنین خَردم

 .تقریبًا يیچ چیزی احساس نهی کردم
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نهی دٍنو چرا احساس نی کردم چیزی کٌ از ٍجَدم ذرى ذرى کو نیشٌ، قدرت جادٍییهٌ؛ 
 .ٍلی بازم باید ادانٌ نی دادم

بٌ سختی ٍ تلَ تلَ خَران از جام بلند شدم، چشو يام رٍ کٌ یکو تار نی دیدن بٌ کتاب 
 .دٍختو ٍ شرٍع بٌ خَندن کردم

ٌ ی پنجو يو از بین رفت ٍ این بار با بی حالی ير چٌ تهام تر رٍی زنین نشستو  .الی

 .دیگٌ يیچ قدرتی برام نهَندى بَد ٍ این رٍ حس نی کردم

ٌ يا نگاى کنو؛ ٍلی يهٌ چیز تار بَد، نحل اینکٌ چشو يام فقط تَانایی  سعی کردم بٌ بچ
 .دیدن اٍن طلسو لعنتی رٍ داشتن

ٌ ی چًارم قرار گرفتو، دیگٌ تَانی برای  يهَن طَر کٌ نشستٌ بَدم جلَتر رفتو ٍ رٍی الی
شرٍع بٌ خَندن طلسو کردم، دٍبارى يهَن نَر ٍ يهَن درد رٍ . ایستادن نداشتو

 .احساس کردم

احساس نی کردم قدرت جادٍیی نن نحل یٌ . ير بار قسهتی از نیرٍی درٍنیو کو نی شد
 .باتری شدى ٍ دارى يی کهتر ٍ کهتر نیشٌ

ٌ ی سَم  ٌ ی دیگٌ دٍختو ٍ باز يو خَدم رٍ جلَ کشیدم ٍ رٍی الی چشو يام رٍ بٌ سٌ الی
 .قرار گرفتو

 .کتاب رٍ بین دست يای لرزانو گرفتو ٍ شرٍع بٌ خَندن طلسو کردم

دٍبارى يهَن نَر خیرى کنندى، ننتظر يهَن درد بَدم کٌ این بار دردی نحل صاعقٌ تَ کل 
بدنو پیچید ٍ نفسو بند اٍند، چند جانیٌ تالش يام برای نفس کشیدن بی نتیجٌ نَند ٍ 

 .یک دفعٌ حجو عظیهی از يَا کٌ پشت گلَم گیر کردى بَد با جیغ بلندی آزاد شد

*** 
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 آتنا

 .با جیغ بلندی کٌ انا کشید چشو يام رٍ بستو ٍ لب يام رٍ نحکو بٌ يو فشار دادم

نعلَم بَد درد ٍحشتناکی رٍ تحهل نی کنٌ، نگران این يستو کٌ اٍن گردنبند تا کی 
 .نی تَنٌ نراقب انا باشٌ

ٌ ی نا رٍ سر جای خَدنَن نیخکَب کردى بَد،  لیام فکر اینجا رٍ کردى بَد ٍ با طلسو يه
 .بًهَن گفت کٌ نزدیک شدن بٌ انا برای اٍن خطرناکٌ

ٌ ای يو اجرا کردى بَد کٌ باعخ نی شد پَششی اطراف نا شکل بگیرى  لیام جادٍی دیگ
 .کٌ نردم نتَنن نا رٍ ببینن ٍ صدانَن رٍ بشنَن

از اینکٌ در این ٍضعیت نحل نجسهٌ شدى بَدم بدم نی اٍند؛ ٍلی کاری از دست نن 
 !ساختٌ نبَد، جز اینکٌ برای انا دعا کنو، يهین

*** 

 انا

دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو، احساس نی کردم کٌ ضربانش دارى . نفس نفس نی زدم
 .کهتر نیشٌ ٍ این باعخ نی شد بترسو

ينَز آجار درد داخل بدنو بَد؛ ٍلی بازم باید ادانٌ نی دادم، نهی تَنستو این دایرى رٍ بٌ 
 .حال خَدش ريا کنو

ٌ ی  دٍم رسیدم لبخند دردناکی زدم؛ حاال فقط دٍ . خَدم رٍ رٍی زنین کشیدم ٍ بٌ الی
ٌ ی دیگٌ نَندى بَد  .الی

 .چشو يام تار نی  دید، برای يهین بٌ کهک دست يام، دنبال کتاب گشتو ٍ پیداش کردم
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ٌ ی نَرد نظر اصال جا بٌ  جا نهی شد، انگار بقیٌ صفحات کتاب رٍ با  عجیب بَد کٌ صفح
 .چسب بٌ يو چسبَندى بَدن

ٌ ی دفعات بیشتر بَد ٍ . شرٍع بٌ خَندن طلسو کردم ٍقتی بٌ آخرش رسید، نَر از يه
 !يهین طَر دردش يو بیشتر

احساس نی کردم سهی در بدنو در حال . رٍی زنین افتادم ٍ تا نرز بی يَش شدن رفتو
 .حرکتٌ ٍ آرٍم آرٍم نن رٍ نی کشٌ

 !با درد دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو، خیلی خیلی آرٍم نی زد، شاید داشتو نی نردم

 .ٍلی ينَز از باتری قدرت جادٍییو یٌ چیزایی نَندى ٍ نن ينَز کارم رٍ تهَم نکردم

ٌ  ی  يهَن طَر کٌ رٍی زنین افتادى بَدم، بٌ سختی خَدم رٍ جلَ کشیدم ٍ بٌ آخرین الی
 .دایرى رسَندم

ينَز يهَن . کتاب رٍ بین پايام گرفتو ٍ جلَ کشیدم تا بتَنو با دست يام بگیرنش
 .صفحٌ بَد، انگار کتاب يو نصهو بَد این کار تهَم بشٌ

ٌ ی آخر نن رٍ بکشٌ نن دارم ! چشو يام رٍ بستو ٍ بٌ این فکر کردم نهکنٌ این الی
 زندگیو رٍ پای چی نی ذارم؟ ارزشش رٍ دارى؟

ٍلی نن تا اینجا اٍندى بَدم ٍ این رايی بَد کٌ خَدم انتخاب کردم؛ پس پای يهٌ 
 .عَاقبش باید بایستو

چشو يام رٍ بٌ سختی باز کردم، بٌ خَدم انید دادم بعد از این کار ٍقت کافی برای 
 .استراحت دارم ٍ يهٌ چیز خَب نیشٌ

با تهَم شدن طلسو، نَر کَر کنندى ای يهٌ جا رٍ . کتاب رٍ جلَی صَرتو گرفتو ٍ خَندم
 .فرا گرفت، ٍقتی درد بٌ سراغو اٍند فًهیدم کٌ يهٌ اینا یٌ رؤیای دست نیافتنیٌ
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ٍقتی بٌ عهق زنین سقَط . درد بٌ حدی شدید بَد کٌ لرزیدن زنین رٍ احساس نکردم
 .کردم، احساس سبکی نی کردم ٍ چشو يام رٍ بستو تا بٌ آرانش برسو

*** 

 آرٍین

 .لرزیدن زنین باعخ شد سعی کنو تکَن بخَرم، ٍلی انگار این کار غیر نهکن بَد

درحال تقال کردن بَدم کٌ نتَجٌ شدم زنین دارى شکافتٌ نیشٌ ٍ باعخ شد بخَام 
 .فریاد بزنو؛ ٍلی يهین کار يو از دست نن ساختٌ نبَد

ٌ رٍم نردنک  ٌ ی رٍب چشو يام رٍ کٌ از ترس بستٌ بَدم باز کردم ٍ با دیدن صحن
 .چشو يام تا آخرین حد گشاد شد

ٌ نَن انا درٍن شکاف زنین سقَط کرد ٍ بعد يهٌ چیز خیلی غیر عادی  جلَی چشو يه
 !نحل اٍلش شد؛ ٍلی با یک تفاٍت، انا دیگٌ اینجا نبَد

ٍقتی بٌ خَدم اٍندم دیدم کٌ طلسو برداشتٌ شدى ٍ دارم بٌ سهت جایی کٌ قبال انا 
 .بَد نیرم

 .سارا سعی نی  کرد آتنا رٍ آرٍم کنٌ؛ ٍلی بٌ نظر نهی اٍند نَفق بشٌ

با بًت رٍی زنین نشستو ٍ دستو رٍ . باٍر نهی کردم کٌ انا جلَی چشو يای نا غیب شد
 !يهٌ جا کشیدم، ٍلی اجری از يیچ چیزی نبَد، نٌ ترکی ٍ نٌ دایرى جادٍیی، يیچی

با صدای جیغ آتنا ٍ نتعاقب اٍن صَرت . انگار کٌ يهٌ چیز از اٍل بٌ يهین شکل بَدى
 .لیام کٌ بٌ سهت چپ برگشتٌ بَد، بٌ خَدم اٍندم

 :آتنا با فریاد رٍ بٌ لیام گفت
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 .خَب نی دٍنستی کٌ این کار خطرناکٌ! تَی عَضی -

 :لیام با داد گفت

 !نن يیچی نهی دٍنستو -

آتنا دستش رٍ باال برد ٍ این بار سهت چپ صَرت لیام رٍ نشَنٌ رفت؛ انا لیام يیچی 
 !بًش نگفت

 :آتنا با خشهی کٌ تا حاال ندیدى بَدم گفت

ٌ ی نا  - تَ از افراد فرنانرٍای تاریکی يستی، تَ نی خَاستی انا رٍ بکشی، تَ بٌ يه
 !درٍغ گفتی، تَ فقط یٌ عَضی دٍرٍ يستی، از جلَی چشهو گهشَ

 .آتنا نشست رٍی زنین ٍ با دست ياش صَرتش رٍ گرفت ٍ با صدای بلند گریٌ کرد

ٌ ٍر شدم ٍ اٍلین نشتو رٍ بٌ  خشو تَی ٍجَدم شعلٌ کشید، بٌ سهت لیام حهل
 .صَرتش زدم

 .فریاد زدم

 !برش گردٍن، انا رٍ برگردٍن عَضی -

لیام سعی کرد کٌ جلَی نن رٍ بگیرى؛ ٍلی نشت يام پشت سر يو رٍی بدنش فرٍد 
 .نی اٍند

یٌ دفعٌ نیرٍی عجیبی نن رٍ بٌ عقب پرت کرد، فکر کنو باز يو از اٍن جادٍيای 
 .نسخرش استفادى کرد

 :لیام با عصبانیت باالی سر نن ایستاد ٍ گفت
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این چیزی بَد کٌ انا خَدش خَاست ٍ بٌ نن يیچ ربطی ندارى، درضهن برگشتن انا  -
 .دست نن نیست

 .پَزخند اعصاب خَرد کنی زد ٍ ادانٌ داد

نن يیچ کاری ! اٍن االن داخل ناکجاآبادىِ ! فکر کردی نن از جای اٍن خبر دارم؟ -
 .نهی تَنو براش انجام بدم

ٌ ی لبش رٍ پاک کرد ٍ گفت  :خَن گَش

 :نگايی بٌ آتنا کرد ٍ گفت. ٍلی نی خَام بًتَن کهک کنو -

 .نن جاسَس فرنانرٍای تاریکی نیستو -

 .چشو ياش رٍ بست ٍ ادانٌ داد

 .باید فکر کنیو ٍ سعی کنیو جای انا رٍ پیدا کنیو -

 :سارا با خشو گفت

بازم سعی داری نا رٍ گَل بزنی؟ فکر کردی نا انقدر احهقیو کٌ دٍبارى بٌ تَ اعتهاد  -
 کنیو؟ آرى؟

 :لیام خَنسردانٌ لبخندی زد ٍ گفت

ٍلی شها نجبَرین بٌ نن اعتهاد کنید؛ چَن انا بٌ نن قَل دادى کٌ در ازای بردنتَن از  -
 !قصر پادشاى با شها يهراى بشو، نا با يو پیهان بستیو

 :سارا با چشو يای بیش از حد گشاد گفت

 !پیهان بستین -
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*** 

 آرٍین

 !این انکان ندارى: سارا يهَن جَری کٌ نتعجب بَد گفت

 .انکان دارى، نا پیهان بستیو: لیام خندى نرنَزی کرد ٍ گفت

 ننظَرتَن چیٌ؟ یعنی چی پیهان بستین؟: گفتو

پیهان بستن یٌ قَل نحکهٌ کٌ با جادٍ انجام نی شٌ ٍ اگٌ پیهان رٍ بشکنی : لیام گفت
 .ٍ بٌ قَلی کٌ دادی عهل نکنی اصال اتفاقات خَبی در انتظارت نخَايد بَد

 .ٍلی ِانا اصال يیچی از پیهان نهی دٍنٌ: سارا گفت

 .نن بًش گفتو ٍ اٍن قبَل کرد: لیام گفت

اصال شها کی این کار رٍ . نن کٌ باٍر نهی کنو، برٍ یکی دیگٌ رٍ گَل بزن: سارا گفت
 کردید کٌ نا نفًهیدیو؟

قرار بَد کسی نفًهٌ ٍ يهٌ چیز رٍ يو نهی شٌ بًتَن : لیام لبخند نرنَزی زد ٍ گفت
 .بگو

 .نن باٍر نهی کنو، برٍ یکی دیگٌ رٍ گَل بزن: سارا داد زد

باشٌ ير جَر دٍست داری، شاید ِانا تا االن اتفاقی براش : لیام با لحن بدجنسی گفت
حاال اگٌ دٍست ! نیفتادى باشٌ؛ ٍلی با شکستٌ شدن این قَل شک ندارم کٌ نی  نیرى

 .نی  تَنی ریسکش رٍ بپذیری! داری کٌ انا رٍ بکشی این پیهان رٍ بشکن

 .لعنت! لعنت بٌ تَ لیام: سارا دست ياش رٍ نشت کرد ٍ گفت

 .نن فقط ٍ فقط بٌ خاطر انا تَ رٍ تحهل نی  کنو
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 .آتنا بی تَجٌ بٌ بقیٌ ينَز داشت گریٌ نی کرد

ٌ ی ظریفش گذاشتو ٍ گفتو  آتنا؟: رفتو کنارش رٍی زنین نشستو ٍ دستو رٍ رٍی شَن

 .سرش رٍ باال آٍرد ٍ با چشو يای پر از اشکش بٌ نن نگاى کرد

 .یاد اٍن رٍز تَی زندان افتادم کٌ با این چشو يای نعصَنش دلو رٍ بٌ رحو آٍرد

بسٌ دیگٌ، با گریٌ کاری درست : دستو رٍ رٍی دست يای لرزٍنش گذاشتو ٍ گفتو
 .نهی شٌ

شها چٌ طَر نی تَنید این قدر راحت درنَرد نرگ انا حرف : با صدایی کٌ نی لرزید گفت
ٌ ی زندگی ننٌ! بزنید  .، اٍن خَايرنٌ، نن بٌ جز انا يیچ کسی رٍ ندارم اٍن يه

 .دست ياش رٍ جلَی چشو ياش گرفت ٍ دٍبارى گریٌ کرد

انا ! ساکت باش آتنا! يیسسس:این دفعٌ سارا کنارش نشست ٍ بغلش کرد ٍ گفت
 .سالهٌ سالهٌ، نا باید بگردیو ٍ پیداش کنیو، ينَز کٌ اتفاق بدی نیفتادى

 .انا جلَی چشو نا سقَط کرد داخل اعهاق زنین! دیگٌ نی خَای چی بشٌ: آتنا گفت

شها چٌ جَری ! اینجا يهٌ چیز نحل اٍلش شدى ٍ نن يیچ اجری از انا نهی بینو
 !نی خَاید پیداش کنید

قَل . يهیشٌ یٌ رايی يست آتنا، نا پیداش نی کنیو: سارا دست آتنا رٍ گرفت ٍ گفت
 .نی دم بًت

ٌ يا دیگٌ باید بریو استراحت کنیو، . گریٌ بسٌ آتنا: یٌ دفعٌ لیام از ناکجا آباد گفت بچ
 .بعد از اٍن نی ریو دنبال انا نی گردیو! حَاستَن يست کٌ نا اصال نخَابیدیو

*** 
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 آتنا

. چی دارید نی گید؟ نن از اینجا تکَن نهی خَرم: تند تند سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو
شاید انا دٍبارى برگردى اینجا، درضهن چٌ جَری نی تَنید استراحت کنید ٍقتی 

 !نهی دٍنید انا اٍنجا در چٌ حالیٌ

آتنا، نن قصد : لیام کنارم رٍی زنین نشست ٍ نستقیو بٌ چشو يام نگاى کرد ٍگفت
ٌ ی شها نگران انا يستو ٍ خَدم رٍ سرزنش . دشهنی با شها رٍ ندارم نن بیشتر از يه

نی کنو کٌ چرا این راى رٍ پیشنًاد کردم، نجبَر شدم با شها یکو تند رفتار کنو تا اجازى 
بدید نن يو بًتَن کهک کنو ٍ کارم رٍ جبران کنو ٍ اگٌ تَ نی خَای اینجا باشی يیچ 

 .اشکالی ندارى، نن درکت نی کنو

شها نَافقید کٌ شب رٍ اینجا بخَابیو؟ دیگٌ يَا دارى : رٍ بٌ سارا ٍ آرٍین کرد ٍ گفت
 .تاریک نی شٌ

 .آرى فکر خَبیٌ، نن نَافقو: سارا گفت

 .نن يو نَافقو: آرٍین گفت

 تَ چی آتنا؟: لیام بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

 .نن يو نَافقو: چشو يام رٍ بستو ٍ گفتو

 .لیام دستو رٍ گرفت ٍ باعخ شد کٌ چشو يام رٍ باز کنو

 .بٌ نن اعتهاد کن آتنا: نستقیو بٌ چشو يام زل زد ٍ گفت

احساس نی کنو کٌ این . حاال کٌ فکر نی کنو نی بینو انا حق داشت کٌ بٌ لیام اعتهاد کنٌ
 .دریای خاکستری درٍغ نهی گٌ
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 .باشٌ: دستو رٍ از بین دست ياش بیرٍن آٍردم ٍ گفتو

فکر نکنو کٌ نگًبان يا دلشَن نًهَن . بًترى کٌ دٍبارى خَدنَن رٍ نخفی کنیو: سارا
 !بخَاد

 .باشٌ نن انجانش نی دم، تَ يو چند تا طلسو برای نحکو کاری اجرا کن: لیام

 .سارا با جدیت سر تکَن داد ٍ نشغَل کار شد

 آرٍین، بٌ نظرت حال انا خَبٌ؟: بٌ آرٍین کٌ کنارم نشستٌ بَد گفتو

ٍ ياش رٍ در يو کشید ٍ بٌ فکر فرٍ رفت، چند جانیٌ بعد گفت انا قَیٌ، ...آرى: آرٍین ابر
 .نی تَنٌ از پس نشکالت بر بیاد، نن نی دٍنو کٌ حالش خَبٌ

سری تکَن دادم ٍ بٌ این فکر کردم کٌ يهٌ چیز چٌ قدر سریع اتفاق افتاد، يیچ ٍقت 
يهیشٌ فکر نی کردم کٌ این اتفاق يا فقط نال . فکر نهی کردم کٌ رٍزی جادٍگر بشو

 .داستان يا باشٌ

نهی دٍنو االن در چٌ حالیٌ ٍ این باعخ نی شد کٌ . آيی کشیدم، حاال دیگٌ انا يو نبَد
 .یک لحظٌ يو آرانش فکری نداشتٌ باشو؛ اٍن تنًا عضَ خانَادى ی نن بَد

 .بٌ اطراف نگاى کردم، حاال يَا دیگٌ تاریک شدى بَد ٍ يهینطَر سرد تر

ٌ يای آتشی کٌ سارا با جادٍ درست کرد بَد نگاى کردم، یٌ جَرایی  بٌ درخشش شعل
 !خیلی جادٍیی ٍ خیرى کنندى بَد

 آخر این راى چی نی شٌ آرٍین؟: زنزنٌ کردم

این چیزیٌ کٌ نن يو نهی دٍنو آتنا، در ٍاقع يیچ کس : آرٍین آيی کشید ٍ گفت
 .نهی دٍنٌ
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*** 

ٌ يا باال اٍندم ٍ در رٍ باز کردم  .با عجلٌ از پل

ٌ يا دٍیدم ٍ داد زدم  رزا...رزا: سراسیهٌ بٌ سهت راى پل

 .صداش رٍ از باال شنیدم ٍ سرم رٍ باال گرفتو، از نردى آٍیزٍن شدى بَد

 !بلٌ چی شدى داری داد نی زنی -

 تَ نهی دٍنی ریتا کجاست؟ -

ٌ ای نهی رى - حاال چی شدى کٌ اینجَری .حتها داخل زیرزنینٌ دیگٌ، این رٍزيا جای دیگ
 !ننَ ترسَندی! داد زدی؟

 .خبر رسیدى دشهن خیلی بٌ نرز يانَن نزدیک شدى: دست يام رٍ نشت کردم ٍ گفتو

 !این انکان ندارى: رزا چشو ياش رٍ گرد کرد، صاف ایستاد ٍ گفت

ٌ يا باال رفتو ٍ کنارش ایستادم  .بٌ سرعت از پل

ٌ يای جادٍیی شکستٌ شدى - اگٌ نتَنیو کاری بکنیو نهکنٌ جنگ بٌ داخل کشَر . حلق
 .نفَذ کنٌ

پس سرباز يای نا اٍن جا دارن چی کار : رزا بٌ سهت اتاق جلسٌ رفت ٍ ٍارد شد ٍ گفت
 !نی کنن

 ...آدرین گفت سرباز يای دشهن خیلی زیاد يستن، درضهن اٍن يا دارن -

 !حرفو رٍ قطع کردم، حتی خَدم يو باٍرم نهی شد

 اٍن يا چی؟: رزا در حین اینکٌ نقشٌ بزرگ رٍ رٍی نیز ٍسط اتاق پًن نی کرد گفت
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 .آدرین گفت اٍن يا دارن از نردى يا استفادى نی کنن -

تَ ! چی؟: رزا کٌ داشت نشان يا رٍ رٍی نقشٌ نی گذاشت از حرکت ایستاد ٍ با داد گفت
 !چی گفتی؟

ارتش دشهن دارى نردى يا رٍ زندى نی کنٌ، از قبر ! چرا داد نی زنی؟: حق بٌ جانب گفتو
 .بیرٍنشَن نیارى ٍ از اٍن يا استفادى نی کنٌ

 ...از اٍن جایی کٌ نردى زندى نهی شٌ؛ پس: رزا گفت

 .رزا خیلی سریع نَضَع رٍ فًهید

، اٍن يا فقط یٌ نردى نتحرک يستن، یٌ چیزی شبیٌ  بلٌ: سرم رٍ تکَن دادم ٍگفتو
 .اسکلت

رزا رٍی یکی از صندلی يای دٍر نیز نشست ٍ دست ياش رٍ داخل نَياش فرٍ کرد ٍ 
 :گفت

 نا باید چی کار کنیو؟!   جلَی اٍن نردى يا رٍ نهی شٌ گرفت -

 .بًترى کٌ دیگٌ ریتا دست از اٍن کار بیًَدى بردارى، نا باید با اٍن صحبت کنیو -

ٌ ش از يهٌ نا بیشترى -  .شاید، بًترى کٌ با آنی يو حرف بزنیو، اٍن تجرب

 .نن نی رم دنبال ریتا، تَ يو برٍ آنی رٍ بیار! پس چرا نشستی؟ -

 پس کی نی رى دنبال فرناندى يا؟ -

 .اٍن با نن، عجلٌ کن باید بریو -

 .باشٌ، خداحافظ: سری تکَن داد ٍ گفت
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 .خداحافظ -

اتاق جلسٌ جلَی چشو يام نحل بَم نقاشی شد کٌ رنگ ياش قاطی شدى بَدند ٍ بعد از 
 .اٍن جلَی در زیرزنین بَدم

*** 

جنگل نانند یک پارچٌ . از پشت پنجرى بٌ يَای نٌ آلَد ٍ خاکستری بیرٍن نگاى نی کرد
 .نشکی دٍر تا دٍر ننطقٌ رٍ گرفتٌ بَد ٍ فضایی ترسناک برای ير کسی ایجاد نی کرد

 !انا نٌ برای نلکٌ نرگ

ٌ ی رٍی زنین زد  .لبخند دردناکی بٌ قبر يای کج ٍ کَل

 .در سالن با صدای بلندی باز شد

صد بار بٌ شها : فریاد بلندی کشید کٌ باعخ شد سکَت ترسناک قصر شکستٌ بشٌ
 .احهق يا گفتو قبل ازاطالع بٌ نن حق ندارید ٍارد بشید

ٌ پتٌ گفت خبر نًهی ...خـ...بانَی نن..ببخشید بانـ...بـ: نایل کٌ از ترس نی لرزید با تت
 .دارم...دا

 .زن بٌ سهتش چرخید ٍ نستقیو بٌ چشو يای نایل نگاى کرد

 .طَلی نکشید کٌ فریاد پر از درد اٍ در سالن پیچید

 .نتیجٌ سرپیچی از دستَرات اربابت يهینٌ: زن لبخند ترسناکی زد ٍ گفت

ٌ ای کرد  .بعد از چند جانیٌ نایل بی حال رٍی زنین افتاد ٍ نال

ٌ يای کَچک سالن باال رفت ٍ دٍبارى رٍبرٍی پنجرى قرار گرفت  .زن از پل
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 .خب، حاال نی تَنی اٍن خبرت رٍ بگی: با لحن سردی گفت

 .دختِر گیر افتاد، يهَن جَری کٌ نی خَاستید: نایل با صدایی کٌ از درد نی لرزید گفت

بٌ خاطراین خبر نسخرى کٌ خَدم يو ! ابلٌ: دٍبارى فریاد بلند زن سکَت قصر رٍ شکست
 !نی دٍنستو آرانش نن رٍ بٌ يو زدی؟

 .نن رٍ ببخشید بانَی نن: نایل گفت

يهین االن از جلَی چشو يای نن گو نی شی، : زن برگشت ٍ با لحن تًدید آنیزی گفت
 فًهیدی؟

 .بلٌ، بانَی نن: نایل بٌ سختی از جای خَد بلند شد ٍ سهت در سالن رفت ٍ گفت

نلکٌ نرگ بی تفاٍت بٌ نایل بٌ سهت پنجرى برگشت ٍ دستش را رٍی پنجرى پر از گرد ٍ 
 .خاک گذاشت ٍ بٌ بیرٍن نگاى کرد، انگار تاریکی خارج از قصر يو جزئی از اٍ بَد

*** 

 :سال قبل15

: بٌ صَرت خندان دختر بچٌ نَطالیی کٌ در حیاط قصر بازی نی کرد نگاى کرد ٍ گفت
 .ریتا، باید جدی با يو دیگٌ حرف بزنیو

 ننظَرت چیٌ نادر؟: چشو يای سبزش درخشید ٍ گفت

 .دیگٌ بیشتر از این خطرناکٌ کٌ اینجا بهَنٌ: آيی کشید ٍ بٌ ننظرى ی رٍبرٍ نگاى کرد

ٌ ای از نَيایی کٌ جلَی چشو يایش قرار گرفتٌ بَدند را کنار زد  ریتا با حالتی عصبی دست
 .ٍلی اٍن جاش اینجا اننٌ: ٍ گفت
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رٍز بٌ رٍز ! جای اٍن بچٌ اننٌ ٍلی نردم چی؟ تَ این دختر رٍ ببین! احهق نباش ریتا -
این نیرٍ نی تَنٌ ير کسی رٍ بٌ اینجا بکشٌ، تَ .دارى قدرت جادٍییش بیشتر نی شٌ

نهی تَنی جَن نردم بی گـ ـناى رٍ بٌ خطر بندازی، خَدت خَب نی دٍنی کٌ فقط الینا 
 .دنبال اٍن بچٌ نیست

قدرت این دختر نحل آين ربا ير نیرٍی خبیحی . ارٍاح خیلی ٍقتٌ کٌ ننتظر اٍن يستن
 !رٍ بٌ اینجا نی کشَنٌ ٍ این اصال برای نا ٍ این سرزنین ٍ حتی خَدش خَب نیست

نن کٌ عقلو دیگٌ ! تَ بگَ نادر! باید چی کار کنیو: ریتا دست يایش را نشت کرد ٍ گفت
 .کار نهی کنٌ

 .فقط یٌ راى دارى ریتا: خیلی آرام ٍ شهردى شهردى گفت

 ٍ اٍن یٌ راى چیٌ؟ -

 .اٍن نیرٍ رٍ سرکَب نی کنیو -

ٌ ی نگران ریتا را گرفت ٍ گفت  !ٍلی این کار غیر نهکنٌ: ٍحشت جای قیاف

 .این رٍ یادت باشٌ ریتا، ٍقتی قدرت جادٍ رٍ داری يیچ غیر نهکنی ٍجَد ندارى -

*** 

ٌ ای عصبانی فریاد کشید ٍ بعد از اٍن صدای شکستن شیشٌ يهٌ جای قصر رٍ  با قیاف
 .فرا گرفت

پس تَ اٍن جا : با چشو يای قرنز شدى بٌ سهت نرد سیايپَش نقابلش رفت ٍ داد زد
 .چٌ غلطی نی  کردی ادنَند
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ٌ يایش را با بی خیالی باال انداخت ٍ گفت اٍى الینا، چرا این قدر عصبانی : ادنَند شان
نگٌ نقصر ! نن کٌ نهی دٍنستو اٍن يا نی خَان يهچین کاری رٍ انجام بدن! شدی؟

 !ننو؟

نن اٍن دختر رٍ . اسو نن رٍ با اٍن دين کحیفت بٌ زبَن نیار: زن با خشو غرید
 .نی خَام يهین حاال

اٍن االن بیرٍن از این سرزنینٌ، اٍن : ادنَند چشهانش را در حدقٌ چرخاند ٍ گفت
 .تَ کٌ این يا رٍ بًتر نی دٍنی! يرجایی نی تَنٌ باشٌ الینا

 .نٌ نهی دٍنو، نهی خَام بدٍنو: با خشو جیغ کشید

 .بًترى کٌ صبر کنیو تا زنانش برسٌ، اٍن ٍقت اٍن برنی گردى: نرد با نالیهت گفت

ٌ ای زد ٍ ادانٌ داد  !با قدرت يای بیشتر: قًقً

*** 

 انا

 .صدای پچ پچ يای اطرافو بیشتر ٍ بیشتر نی شد

 !اٍى اریکا ساکت شَ، داری بیدارش نی کنی -

 !ٍای ٍندا از غر زدن خستٌ نشدی -

 .حق با تَئٌ اریکا، ٍندا نحل پیرزن يا غرغر نی کنٌ -

 ! ساله320ٌنن فقط . صد بار گفتو بٌ نن نگَ پیرزن -

 .ٍندا باالخرى اعتراف کرد! اٍى خدای نن نی شنَید -
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 .بٌ زحهت چشو يام رٍ باز کردم ٍ سقف بلند خاکستری رنگی رٍ دیدم

سعی کردم سر جای خَدم بشینو کٌ باعخ شد درد بدی تَی بدنو بپیچٌ ٍ نالٌ بلندی 
 .بکنو

ٌ ای از پشت سرم گفت  .اٍى، یَاش دختر جَن تَ ينَز حالت خَب نشدى: صدای زنان

 .نیرٍی عجیبی نن رٍ ٍادار کرد کٌ سر جام بشینو

 .چشو يام رٍ کٌ از درد بستٌ بَدم باز کردم ٍ از ترس سر جای خَدم خشک شدم

يفت جادٍگر درست جلَی نن ایستادى بَدند، با يهَن ابًت داخل ! چی نی دیدم
 .تصَیر

انیدٍارم . نن ٍندا يستو: زنی کٌ نَی نشکی بلندی داشت بٌ سهتو اٍند ٍ گفت
 !خیلی شَکٌ نشدى باشی

 تَ ٍاقعا انتظار داری این بیچارى شکَى نشٌ؟! ٍندا: نرد قدبلندی گفت

 .دختر جَانی با نَيای قرنز بٌ سهت صندلی کنار دیَار رفت

ٌ يای خاکستری رنگی کٌ از . نگايی بٌ اطرافو انداختو تاالری با سقف خیلی بلند ٍ پارچ
 .دیَار آٍیزٍن بَد

یکو دلگیرى؛ : اٍن دختر نَ قرنز صندلی رٍ جلَی نن گذاشت ٍ رٍی اٍن نشست ٍ گفت
 .ٍلی نا خیلی ٍقتٌ کٌ بًش عادت کردیو

 .نن يو اریکا يستو: لبخندی زد ٍ ادانٌ داد

نن : گیج بٌ چًار نرد ٍ سٌ زنی کٌ رٍبرٍی نن ایستادى بَدند نگاى کردم ٍ گفتو
 اینجا کجاست؟! نهی فًهو
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بٌ زٍدی نی فًهی دختر جَن : نردی با نَيای طالیی کٌ بٌ دیَار تکیٌ دادى بَد گفت
 .نن جک يستو

اگٌ بخَایو یکی یکی : زنی کٌ خَدش رٍ ٍندا نعرفی کردى بَد جلَ اٍند ٍ گفت
خب، با . خَدنَن رٍ نعرفی کنیو خیلی طَل نی کشٌ ٍ نا ٍقت این کاريا رٍ نداریو

 .اریکا ٍ جک آشنا شدی

 .این تَناسٌ: برگشت ٍ بٌ نرد قد بلند اشارى کرد ٍ گفت

 .این يو سلیناست: کنار زنی با نَيای قًَى ای تیرى ایستاد ٍ گفت

 .ایَان ٍ جان: بٌ دٍ نرد دیگٌ کٌ تا االن ساکت بَدند اشارى کرد ٍ گفت

: بٌ سهت نن برگشت ٍ دستش رٍ رٍی شَنٌ نن گذاشت ٍ با چشو يای ریز شدى گفت
ٌ ی نا تَ رٍ نی شناسیو  !ِانا، دختر انتخاب شدى. ٍ يه

نن نهی فًهو، این جا چٌ خبرى؟ فکر نی کردم ! صبر کنید: گیج سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو
 !شها فقط رٍح يستید

 .اشتباى کردی دختر جَن، نا رٍح نیستیو: ٍندا با تأسف سری تکَن داد ٍ گفت

 .ببین نا ينَز نهردیو کٌ بخَایو رٍح باشیو: دست ياش رٍ باز کرد ٍ ادانٌ داد

! آرى، نا خَدنَن يستیو فقط انگار یکو سن نا زیاد شدى:جک پَزخندی زد ٍ گفت
 !يهین

اریکا با حالتی کٌ انگار در رٍیايای خَدش فرٍ رفتٌ بَد، نَيای فرفری قرنزش رٍ تکَن 
ٌ ی جالبی: داد ٍ خیرى بٌ دیَار گفت  !حاال تَ يو اینجا زندانی شدی! چٌ تل
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زندانی شدم؟  ٍلی این جا نگٌ نعبد : چشو يام رٍ با تعجب چند بار بٌ يو زدم ٍ گفتو
 .فکر نهی کنو قصد زندانی کردن نن رٍ داشتٌ باشید؛ نن باید برم! شها نیست؟

این : نردی کٌ ٍندا، ایَان نعرفیش کردى بَد ٍ تاحاال حرفی نزدى بَد، جلَ اٍند ٍ گفت
 .رٍزيا ير کاری از ير کسی برنیاد دخترجَن

تکان خَردن يَا رٍ کنارم احساس کردم ٍ بٌ سهت راست چرخیدم، با دیدن سلینا کٌ با 
چند بار پلک زدم کٌ نطهئن بشو خَدشٌ، اٍن کی . لبخند بٌ نن نگاى نی کرد جا خَردم

 !بٌ اینجا اٍند

حق با ایَانٌ؛ ٍلی نا قصد آزار رسَندن بٌ دختر انتخاب شدى : سلینا چشهکی زد ٍ گفت
 .رٍ نداریو

 !این جا دارى چٌ اتفاقاتی نی افتٌ! گیج بَدم گیج تر يو شدم

ببینید نن فکر نی کردم کٌ کلید اینجا باشٌ ٍ : چشو يام رٍ آرٍم باز ٍ بستٌ کردم ٍ گفتو
نی شٌ یٌ ! سعی کردم دایرى جادٍ رٍ بشکنو ٍ دنبال کلید بگردم؛ ٍلی با شها نَاجٌ شدم

 تَضیح کانل بٌ نن بدین؟

ٌ ست: اریکا با يهَن حالتی کٌ داشت گفت ٌ ش یٌ حق تَ گیر . بٌ يهین سادگیٌ، يه
 !کردی

ٌ يای آٍیزٍن از دیَار رفت ٍ اٍن رٍ اطراف  با يهَن حالت بلند شد ٍ بٌ سهت پارچ
 !چٌ خَب! ٍای نًهَن جدید داریو: لباس خَش رنگ قرنزش پیچید ٍ گفت

نًو نیست نهی خَاد خیلی : سلینا با تاسف بٌ اریکا نگاى کرد، سری تکَن داد ٍ گفت
 .تَجًی بکنی، بعضی ٍقت يا یٌ دفعٌ اینجَری نی شٌ
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نا دیگٌ بًش عادت کردیو بعد دٍبارى بٌ حالت اٍلش برنی گردى : تَناس خندید ٍ گفت
 .ٍ يیچی یادش نیست

 .دست ياش رٍ کنار سرش گذاشت ٍ بٌ نعنی نداشتن عقل تکَن داد ٍ ریز ریز خندید

ٌ ی نن گذاشت ٍ گفت ٍقت خیلی کهٌ، حاال کٌ این جایی : ٍندا دستش رٍ رٍی شَن
 .باید يهٌ چیز رٍ بدٍنی؛ يیچ چیز اٍن جَری کٌ تَ فکر نی کنی نیست

چٌ اتفاقی دارى نی افتٌ؟ نن فکر نی کردم کٌ باید آب حیات رٍ نجات ! ببخشید: گفتو
 بدم، این درستٌ؟

ٍندا کنارم رٍی تخت کَچکی کٌ نن رٍ رٍی اٍن گذاشتٌ بَدن نشست ٍ آيی کشید ٍ 
در نَرد آب حیات باید بگو کٌ در ير حال کاری نهی شٌ براش کرد ٍ کلید يا :گفت

ٌ ی اٍن يا یٌ درٍغ بزرگ يستن درٍغ بزرگی کٌ راز يای . چیز يای بیًَدى ای يستن، يه
 .بزرگ تری رٍ بپَشَنٌ

 .یٌ دفعٌ سرم تیر کشید ٍپلک يام رٍ نحکو رٍی يو دیگٌ فشار دادم

ٌ ای کردم  .دستو رٍ رٍی سرم گذاشتو ٍ نال

ٌ يام گذاشت ٍ فشار داد ٍ گفت این طبیعیٌ، انرژی : ٍندا دست ياش رٍ رٍی شَن
 .جادٍیی زیادی از دست دادی، اگٌ یٌ جادٍگر عادی بَدی حتها نی نردی

 .سلینا جلَ اٍند ٍ دستش رٍ رٍی پیشَنی نن گذاشت ٍ چشو ياش رٍ بست

ٌ يای آبی رنگی رٍ دیدم کٌ از بدن اٍن بٌ نن ٍصل نی شد ترسیدم ٍ خَاستو . رشت
نترس نشکلی نیست، اٍن دارى : تکَن بخَرم کٌ ٍندا نحکو نن رٍ گرفت ٍ گفت

 .درنانت نی کنٌ

 .چند جانیٌ گذشت کٌ سلینا دستش رٍ برداشت ٍ چشو ياش رٍ باز کرد
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 .در کهال تعجب دیگٌ خبری از اٍن درد نبَد

این قدرت اصلی ننٌ، تَی . نن یٌ درنانگر يستو: لبخندی زد ٍ گفت
 نی دٍنی کٌ؟...ٍجَدنٌ

گیج سری تکَن دادم، یعنی اٍن از نسل جادٍگر يای خاص بَد؟ اٍن يایی کٌ قدرت 
 !درٍنی داشتن

 .ٍقتشٌ کٌ يهٌ چیز رٍ بدٍنی. خب انا دیگٌ ٍقتشٌ: ٍندا گفت

 .یٌ دفعٌ یادم اٍند کٌ داشتیو دربارى راز يایی حرف نی زدیو ٍ آب حیات

 شها داشتین دربارى کلید يا حرف نی زدید درستٌ؟ ننظَرتَن چیٌ؟: گفتو

ببین انا گرٍيی از جادٍگرا يستن کٌ قدرت يای درٍنی دارن ٍ نهی تَنن : ٍندا گفت
قرن يا پیش نردم فکر نی کردن کٌ . درٍاقع اٍن يا یک نسل برتر يستن. جادٍ کنن

اٍن يا شیاطین يستن ٍ با قدرت ياشَن کاريای بد نی کنن، البتٌ حق داشتن این طرز 
فکر رٍ داشتٌ باشن؛ چَن بعضی از این جادٍگر يا از قدرتی کٌ داشتن سَء استفادى 

 .نی کردن

 .بذار کانل تَضیح بدم: خَاستو حرفی بزنو کٌ ٍندا گفت

 .نردم يهٌ با يو علیٌ این جادٍگر يا نتحد شدن ٍ عدى زیادی شَن رٍ کشتن: ادانٌ داد

يیچ ٍقت یادم نهی رى کٌ چٌ طَر يهٌ جا رٍ بٌ حهام : چشو ياش رٍ بست ٍ گفت
ٌ يا يو رحو نهی کردن  .خَن تبدیل کردى بَدن، حتی بٌ بچ

از اٍن نسل تقریبا يیچ کس زندى نهَند ٍ عدى کهی کٌ تَنستٌ بَدن فرار کنن يیچ 
 .ٍقت دیدى نشدن، اٍن يا برای يهیشٌ نخفی شدن
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نی دٍنی کٌ این يفت سرزنین تنًا سرزنین يای : حرفش رٍ قطع کرد ٍ رٍ بٌ نن گفت
 این دنیا نیستن؟

ٌ ای يو ! نٌ: شَکٌ از حرف يایی کٌ زدى بَد گفتو نگٌ غیر از این سرزنین يا سرزنین دیگ
 يست؟

نعلَنٌ کٌ : جان کٌ تا حاال فقط ساکت نظارى گر بَد دستی بٌ نَياش کشید ٍ گفت
 .ٍجَد دارى دختر جَن

آرى دٍ سرزنین دیگٌ يو يستن ٍ بقیٌ سرزنین يا خیلی خیلی از اینجا دٍر : ٍندا گفت
خب اٍن دٍ سرزنینی کٌ .کهتر کسی ٍجَد داشتٌ کٌ تا حاال بٌ اٍنجا رفتٌ باشٌ. يستن

گفتو یکیش نتعلق بٌ الیناست ٍ اٍن یکی يو بٌ آنی تعلق دارى؛ ٍلی دیگٌ پیر شدى ٍ 
 .تَانی براش نهَندى انا ریتا دخترش بر اٍن حکَنت نی کنٌ

 .با شنیدن اسو ریتا انگار جریان برق قَی از بدنو رد شد

 ریتا؟ اٍن نادر نن نیست؟: سریع گفتو

 .عجلٌ نکن، يهٌ چیز رٍ برات تَضیح نی دم: ٍندا لبخندی زد ٍ گفت

ٍقتی کٌ ...ناجرا بر نی گردى بٌ سال يا قبل، خیلی ٍقت پیش: بٌ رٍبرٍ خیرى شد ٍ گفت
 .تَ ينَز نبَدی

اٍن يا بی رحو بَدن ٍ يهٌ . پدر ٍ نادر الینا بر سرزنین تاریکی حکَنت نی کردن
اٍن يا قدرت زیادی داشتن ٍ کسایی کٌ تشنٌ قدرت . ٍجَدشَن رٍ تاریکی فرا گرفتٌ بَد

 .بَدن بٌ اٍنًا نی پیَستن

الینا اٍن نَقع دى سالٌ بَد ٍ راى پدر . تاریکی داشت جايای دیگٌ رٍ يو در بر نی گرفت
 .ٍ نادرش رٍ در پیش گرفتٌ بَد
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 .برادر دٍ قلَش ادنَند يو يهینطَر

 .اٍن يا خانَادى بزرگی بَدن؛ ٍلی پدر ٍ نادر الینا در رأس این خاندان قرار داشتن

ٌ ای حکَنت نی کرد، یکی از نخالفان سرسخت سرزنین تاریکی  آنی کٌ بٌ سرزنین دیگ
بَد، اٍن جنگ يای زیادی با اٍن يا کرد ٍ سعی کرد جلَشَن رٍ بگیرى؛ ٍلی نیرٍی سیاى 

 .خیلی قدرتهند تر بَد

تا این کٌ خبر رسید اٍن يا نعجَنی ساختن کٌ باعخ نی شٌ عهری ابدی داشتٌ باشی ٍ 
 .این آغاز يهٌ نشکالتی بَد کٌ بٌ ٍجَد اٍند

بعد از ساختٌ شدن نعجَن، در بًترین جای قصر پنًانش کردن ٍ صبر کردن کٌ ٍقتی 
 .ناى کانل شد اٍن رٍ بخَرن ٍ صاحب عهری ابدی بشن

ٍقتی آنی این نَضَع رٍ فًهید خیلی خشهگین شد ٍ با بزرگ ترین سپايی کٌ داشت 
 .بٌ اٍن جا حهلٌ کرد

ٌ ای : ٍندا نستقیو بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت ببین، اینجا ٍقتی قرارى جنگ بشٌ نحَط
انتخاب نی شٌ ٍ با جادٍ نًر ٍ نَم نی شٌ، ٍقتی این اتفاق نی افتٌ يیچ جادٍیی 

 .نهی شٌ انجام داد ٍ باید شهشیر بجنگی

ٌ ست ٍگرنٌ اگٌ پای جادٍ ٍسط باشٌ تلفات نی تَنٌ خیلی ٍسیع تر ٍ  این یٌ جنگ عادالن
ٌ يای بیشتر ٍ بیشتری انجام بشٌ  .این یٌ تَافق بین يهٌ سرزنین ياست. حق

 .ٍلی آنی بدٍن انجام این کار بٌ اٍن يا حهلٌ کرد

ٌ ای بَد: آى عهیقی کشید ٍ ادانٌ داد ٌ ی اٍن . آنی بد ترین کار رٍ کرد. جنگ بی رحهان يه
خانَادى کشتٌ شدن ٍ فقط الینا ٍ ادنَند تَنستن فرار کنن، آنی يهٌ جا رٍ دنبالشَن 

 .گشت؛ ٍلی پیداشَن نکرد
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نهی دٍنو چی باعخ شدى بَد کٌ آنی اٍن قدر خشهگین بشٌ؛ ٍلی با این کارش عطش 
 .انتقام رٍ بٌ الینا ٍ ادنَند يدیٌ داد

 تَ از کجا این چیزيا رٍ نی دٍنی؟! صبر کن: گفتو

نن الًٌ يستو دختر جَن ٍ عهری ابدی دارم، االن تقریبا سٌ قرن : ٍندا خندیدٍ گفت
 .يست کٌ شايد يهٌ ناجرا يای این سرزنین بَدم

 .البتٌ بٌ جز این چند سال اخیر: اخهی کرد ٍ ادانٌ داد

ٌ ای پس بقیٌ يو نحل تَ يستن؟: گفتو  اگٌ تَ الً

آرى نا الًٌ ٍ پادشاى يای این يفت سرزنین يستیو، قضیٌ : ٍندا سری تکَن داد ٍ گفت
 .طَالنی دارى کٌ بٌ اٍنجا يو نی رسیو

ٌ يایی کٌ بٌ اطرافش پیچیدى بَد نجات  اریکا کٌ سعی نی کرد خَدش رٍ از دست پارچ
 !یکی بیاد کهک کنٌ! اینجا چٌ خبرى: بدى گفت

ٌ ش کار خَدتٌ: ایَان سری تکَن داد ٍ بٌ سهت اریکا رفت ٍ گفت  .یادت نهیاد؟ يه

نا انتخاب نی شیو ٍ عهری جاٍدانٌ : تَناس نگاى کَتايی بٌ ٍندا کرد ٍ رٍ بٌ نن گفت
خَايیو داشت؛ نا بًترین ٍ قَی ترین جادٍگران این سرزنین يستیو، نا قرار بَد بٌ 

 .جًان باال بریو؛ ٍلی الینا این رٍ نهی خَاست

 !صبر کن، صبر کن خَدم بًش تَضیح نی دم داری گیجش نی کنی: ٍندا گفت

 !نغزم از این يهٌ داستان جدیدی کٌ شنیدى بَدم ينگ کردى بَد
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نی شٌ بٌ نن بگید این الینا کیٌ : دستو رٍ داخل نَيای نشکی جدیدم فرٍ کردم ٍ گفتو
ٌ ش حرف از اٍنٌ؟ چرا نهی خَاستٌ شها بٌ جایی کٌ قرار بَد برین؟ نگٌ شها  کٌ يه

 خیلی ٍقت نیست کٌ اینجا يستین، چرا زٍد تر نرفتین؟

 خیلی نهَندى کٌ بفًهی؛ خب کجا بَدم؟: ٍندا گفت

 .الینا ٍ ادنَند فرار کردن: پَفی کردم ٍ گفتو

 !خَدشٌ! آيان: ٍندا گفت

آنی سرزنین تاریکی رٍ تصرف : تکان کَچکی سر جاش خَرد ٍ صاف نشست ٍ گفت
ٌ يا بٌ سرزنینش برگشت ٍ بٌ خاطر این پیرٍزی جشن بزرگی  کرد ٍ بدٍن نعجَن ٍ بچ

ٌ يای انتقام بٌ راحتی  گرفت، اٍن فکر نی  کرد کٌ دیگٌ يهٌ چیز تهَم شدى؛ ٍلی شعل
 .خانَش نهی شن

الینا ٍ برادرش يهراى با ریتا؛ دختر آنی بزرگ شدن ٍ قصد داشتن کٌ سرزنین خَدشَن 
 رٍ دٍبارى

 .پس بگیرن

ٍ يای قدرتهندی رٍ انجام نی  داد  با این کٌ الینا تنًا بیست ٍ پنج سال داشت چنان جاد
 .کٌ خیلی از جادٍگران با تجربٌ ٍ پیر از عًدى ی انجام دادنش بر نهی اٍندند

اٍن ٍ برادرش ادنَند نخفیانٌ ٍارد قصر قدیهی پدر ٍ نادرشَن شدند ٍ نعجَن عهر 
 .ابدی رٍ برداشتن

 نی  تَنی حدس بزنی کٌ اٍن يا چی کار کردن؟: ٍندا بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

 اٍنا جاٍدانٌ شدن درستٌ؟: گفتو
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 .بلٌ درستٌ: ٍندا با تاسف سری تکَن داد ٍ گفت

الینا برگشت، با قدرت يای بیشتر ٍ قصر رٍ بٌ راحتی پس گرفت ٍ بعد از اٍن  -
 .سرزنینش رٍ

حتها . ادنَند يو بٌ سرزنین اٍل حهلٌ کرد، بٌ خاطر آب حیات ٍ ٍسعت اٍن سرزنین
 بًت گفتٌ شدى کٌ اٍن ٍ پادشاى سرزنین اٍل با يو دیگٌ دٍست بَدن؟

ٌ ای : سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو آرى اٍن يا ير دٍ با يو دٍست بَدن ٍ عهر جاٍدان
 داشتن، درستٌ؟

ادنَند بٌ پادشاى قَل داد کٌ در . نٌ، اٍن يا يرگز با يو دیگٌ دٍست نبَدن: ٍندا گفت
پادشاى يو کٌ فکر نی  کرد . ازای ننبع قدرت بزرگش آب حیات، بٌ اٍن عهری جاٍدانٌ بدى

بعد از این قَل نی  تَنٌ با آب حیات ٍ عهری جاٍدانٌ ادنَند رٍ شکست بدى قبَل کرد؛ 
ٍلی ادنَند بٌ جای نعجَن بٌ اٍن زيری بسیار قَی داد ٍ بٌ راحتی اٍن رٍ کشت، بٌ 

سرزنین اٍل حهلٌ کرد ٍ بٌ تخت فرنانرٍایی نشست ٍ تاریکی رٍ در کل سرزنین پخش 
 .کرد

نگٌ پادشاى آب حیات رٍ پنًان نکرد ٍ بٌ نردم نگفت کٌ کسی رٍ انتخاب نی  کنٌ : گفتو
 تا نجاتش بدى؟

ٌ ش یٌ نقشٌ حساب شدى بَد، نتنی کٌ الینا اٍن رٍ . نٌ عزیزم: ٍندا گفت اٍن يا يه
اٍن گفتٌ بَد کٌ نن . نَشت ٍ در کل سرزنین پخش کرد قرار بَد از طرف پادشاى باشٌ

آب حیات رٍ پنًان کردم ٍ کسی رٍ انتخاب نی  کنو برای نجات سرزنین؛ ٍلی يهٌ 
ٌ يایی کٌ در سر داشت  .این يا الکی بَد ٍ حقٌ الینا بَد برای نقش

 .بًترى از اینجا بٌ بعدش رٍ نن تعریف کنو: سلینا سهت دیگر نن نشست ٍ گفت
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آرى تَ بًتر از ير کسی از این ناجرا خبر : ٍندا سری بٌ نشانٌ تایید تکَن داد ٍ گفت
 .داری

از بچگی، برای الًٌ ٍ پادشاى شدن ٍ نن ...ببین نا از قبل انتخاب نی  شیو: سلینا گفت
ٍقتی بٌ سن خاصی نی  رسی دیگٌ رشد نتَقف نی شٌ ٍ یٌ . يو یکی از اٍن يا بَدم

 .جَرایی جاٍدانٌ نی شی، نٌ پیر نی شی ٍ نٌ تغییری نی کنی

 خب این چٌ ربطی بٌ ناجرا دارى؟: گفتو

گفتو بدٍنی کٌ گیج نشی؛ چَن نن خدنتکار ریتا بَدم ٍقتی کٌ : سلینا خندید ٍ گفت
 . سالو بَد120

 !پس چرا خدنتکار بَدی؟! ٍلی نگٌ تَ الًٌ نیستی؟! ٍاقعا؟: با تعجب گفتو

نا قبلش باید عادی زندگی کنیو اٍن يو چندین سال کٌ آنادى بشیو یٌ : سلینا گفت
 .جَرایی

خب حاال دیگٌ بًترى ادانٌ داستان رٍ : با این کٌ نفًهیدم اٍن يا قرارى چی کار کنن گفتو
 .بگی

 !اٍى البتٌ: سلینا گفت

ریتا دختر سرکشی بَد ٍ اصال از قَانین پیرٍی نهی کرد ٍ يهٌ از : لبخندی زد ٍ ادانٌ داد
آنی نصهو بَد کٌ اٍن با پسری کٌ خَدش انتخاب کردى ازدٍاج . دستش عاصی بَدن

کنٌ؛ ٍلی ریتا عاشق یٌ پسر نعهَلی از طبقٌ نردم عادی شدن بَد ٍ شب عرٍسیش با 
خیلی سعی کردم کٌ جلَی کارش رٍ بگیرم؛ ٍلی قدرت عشق خیلی . اٍن پسر فرار کرد
 .فراتر از اینًاست

 .ریتا دیگٌ بٌ قصر بر نگشت ٍ زندگیش رٍ با رایان شرٍع کرد
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آنی خیلی از دستش عصبانی بَد؛ ٍلی ينَز يو دٍستش داشت ٍ دنبالش نی گشت کٌ 
 .بٌ قصر برش گردٍنٌ

اٍن پسری کٌ ریتا شب عرٍسی تنًاش گذاشت، عاشق ریتا بَد ٍ این کار ریتا باعخ شد 
 .کٌ تنفر ٍجَدش رٍ پر کنٌ

نن اٍنجا بَدم انا، خَدم دیدم کٌ ریتا رٍ نفرین کرد، اٍن : سلینا آيی کشید ٍ گفت
 .نفرین تاریک ترین ٍ خطرناک ترین نفرینیٌ کٌ ٍجَد دارى

 .نن نهی تَنستو جلَش رٍ بگیرم؛ چَن سرنَشت این طَر رقو خَردى بَد

 بعدش چی شد؟ اٍن نفرین چی کار کرد؟: با استرس گفتو

 .بعد از اٍن ریتا باردار شد ٍ تَ بٌ دنیا اٍندی: سلینا گفت

 پس اٍن نفرین چی شد؟: گفتو

 .اٍن نفرین تَ يستی انا: سلینا آيی کشید ٍ گفت

نفسو بند اٍند، يرکاری کردم نتَنسو نفس بکشو، دست يام رٍ بٌ گلَم رسَندم تا 
 .شاید رايی برای تنفس پیدا بشٌ

 .سلینا دٍ بارى دستش رٍ رٍی پیشَنی نن گذاشت ٍ باعخ شد راى تنفس نن باز بشٌ

ٌ يام کشیدم ٍ نحل نايی کٌ از آب بیرٍن افتادى نفس  حجو زیادی از يَا رٍ بٌ درٍن ری
 .نفس زدم

 یعنی چی نن نفرین يستو؟: بٌ زٍر سعی کردم حرف بزنو

ٌ يام رٍ گرفت ٍ گفت  !آرٍم باش انا، آرٍم باش: سلینا شَن

 !نهی فًهیدم، يیچ چیزی رٍ نهی فًهیدم جز یٌ چیز؛ نن نفرین بَدم
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 خَايش نی کنو سلینا، بًو بگَ ننظَرت از این کٌ نن نفرین يستو چیٌ؟: با بًت گفتو

تَ در شب  يالٍَین بٌ دنیا اٍندی انا، يیچ جادٍگری در این زنان بٌ دنیا : ٍندا گفت
 .نهیاد؛ یعنی انکان ندارى

این شب قدرت يای تاریک ٍ ٍ حشتناک زیادی دارى ٍ اگٌ کسی در این شب بٌ دنیا بیاد 
ٍ يا قرار نی گیرى ٍ نی نیرى  .بٌ سرعت تحت تاجیر این نیر

 .ٍلی تَ نهردی انا ٍ بٌ خاطر اٍن نفرین تَ االن يهٌ اٍن قدرت يای تاریک رٍ داری

راز بزرگی کٌ قرار بَد بًت گفتٌ بشٌ اینٌ، ير چند ينَز . اٍن نفرین درٍن تَ قرار دارى انا
 .حقایق زیادی يست کٌ باید بدٍنی

ٌ يام نی چکید، دیگٌ نیازی بٌ گفتن حقایق نبَد  .قطرى يای اشکو پشت سر يو رٍی گَن

 .پازل يای ٍجَدم کانل شد ٍ حاال فًهیدم کٌ نن کی يستو

 .یٌ نیرٍی تاریک، یٌ نَجَد خطر ناک؛ یک نفرین از یک دل شکستٌ

 .نن تقاص کار يای نادرم بَدم

 !چرا نن؟: زنزنٌ کردم

تَ نباید خَدت رٍ ببازی انا، : سلینا دستش رٍ رٍی دستو گذاشت ٍ فشار داد ٍ گفت
 .بذار ادانٌ داستان رٍ برات بگو

 !دیگٌ ادانٌ قرارى چی باشٌ: آى عهیقی کشیدم ٍ گفتو

آنی ریتا رٍ پیدا کرد ٍ راضیش کرد کٌ بٌ قصر :سلینا بی تفاٍت بٌ نن ادانٌ داد ٍ گفت 
 .برگردى
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اٍن نَقع يا خیلی بانزى بَدی انا، یٌ دختر ناز ٍ خَشگل با نَيای طالیی؛ ٍلی کاريای 
عجیب غریبی نی کردی ٍ این يهٌ رٍ نگران نی کرد تا این کٌ آنی فًهید کٌ تَ نیرٍی 

 .خیلی خطرناکی داری

يهَن رٍزيا ریتا دٍبارى باردار شدى بَد، ٍقتی این نَضَع رٍ فًهید حالش خیلی بد 
شد، آنی بٌ اٍن گفتٌ بَد کٌ باید نیرٍی درٍن تَ رٍ سرکَب کنن ٍ این برای یٌ بچٌ 

 .دٍسالٌ خیلی خطرناک بَد

ٌ ی ریتا این کار انجام بشٌ  .قرار شد کٌ بعد از بٌ دنیا اٍندن بچ

 .ٍقتی اٍن پسر بٌ دنیا اٍند کانال سالو بَد ٍ يیچ نیرٍی خاصی نداشت

 .ریتا اسهش رٍ آدرین گذاشت

 پس آدرین برادر ننٌ؟: چشو يام بال فاصلٌ گرد شد ٍ گفتو

 ! این انکان ندارى! ٍلی در رٍیايام اٍن از نن بزرگ تر بَد

 .ساختن یک رٍیای درٍغین يیچ کاری برای الینا ندارى: ٍندا گفت

 پس داری نی گی کٌ اٍن رٍیايا کار الینا بَدى؟ ير چیزی کٌ نن دیدم؟: گفتو

شاید بعضی ياشَن ٍگرنٌ تَ بٌ خاطر قدرتت گايی رٍیايایی نی بینی کٌ در : ٍندا گفت
 .آیندى یا گذشتٌ اتفاق افتادن

 .لطفا ادانٌ بدى: رٍ بٌ سلینا کردم ٍ گفتو 

، بعد از بٌ دنیا اٍندن آدرین، سٌ جادٍگر قدرتهند در کنار يو قرار  خیلی خب: سلینا گفت
 .گرفتند تا نیرٍی درٍن تَ رٍ سرکَب کنن
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نن دزدکی شايد يهٌ ناجرا بَدم ٍ دیدم کٌ تَ چٌ جَری با چشو يای ترسیدى بًشَن 
 .نگاى نی کردی

ٍقتی جادٍیی بٌ اٍن قدرت رٍی تَ انجام شد، رٍی زنین افتادی ٍ چشو يات سفید 
 .سفید شدى بَد ٍ بٌ شدت نی لرزیدی

ریتا ندام گریٌ نی کرد ٍ سعی نی کرد کٌ یٌ کاری برات انجام بدى تا از اٍن ٍضعیت 
 .خالص بشی

یٌ دفعٌ بدنت آرٍم گرفت ٍ چشو يات بستٌ شد، چند جانیٌ اصال نفس نکشیدی تا این 
 .کٌ یٌ دفعٌ شرٍع بٌ نفس کشیدن کردی ٍ يهٌ خَشحال شدن

تَ بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفتٌ بَدی ٍ آنی پنًانی تَ رٍ بٌ دنیای دیگٌ برد ٍ بعد از اٍن 
 .نهی دٍنو چی کار کرد؛ ٍلی ریتا خیلی داغَن بَد ٍ از دست آنی ناراحت بَد

ٌ يا ٍ پادشاى يای  ٌ ی این ناجرايا نا قرار بَد کٌ بٌ دنیای باالیی بریو ٍ الً بعد از يه
بعدی بشیو، در رٍز نَعَد الینا بٌ نا حهلٌ کرد ٍ يهٌ نا رٍ اسیر ٍ در اینجا زندانی کرد، 

 .بعد این نعبد رٍ ساخت برای رٍح نا

اٍن نهی خَاست نا بٌ قدرت عظیو دنیای باال دست پیدا کنیو : ٍندا پَزخندی زد ٍ گفت
ٌ ياش رٍ نابَد کنیو ٍ حاال يو کٌ تَ رٍ فرستادى اینجا کنار نا  .ٍ يهٌ نقش

 .باید چی کار کنو؟ نن باید برم پیش دٍستام: سرم رٍ با دست يام گرفتو ٍ گفتو

اینجا یٌ راى خرٍج دارى؛ ٍلی نا نهی تَنیو خارج بشیو چَن طلسهی رٍی نا : ایَان گفت
 .گذاشتٌ شدى کٌ قادر بٌ خرٍج نیستیو؛ ٍلی تَ اگٌ طلسهی نداشتٌ باشی نی تَنی بری

 .برٍ ٍ الینا رٍ شکست بدى ٍ نا رٍ آزاد کن! برٍ انا! آرى: اریکا گفت
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نراقب باش، الینا قدرت تاریک تَ رٍ نی خَاد، انا خیلی باید حَاست رٍ : ٍندا گفت
 .جهع کنی

خیلی خب، نراقب يستو، حاال کٌ دیگٌ : سرم رٍ بٌ نشَنٌ تایید تکَن دادم ٍگفتو
 کلیدی در کار نیست کجا باید برم؟

 .اٍن ننتظرتٌ! باید بری پیش نادرت! نعلَنٌ: جک گفت

 .از دست نادرم ناراحتو: آيی کشیدم ٍ گفتو

اٍى عزیزم این سرنَشتٌ تَئٌ، تَ نی تَنی بًترین جادٍگر این دنیا بشی، با : سلینا گفت
این کٌ نیرٍی تاریکی داری اگٌ خَدت بخَای کٌ راى درست رٍ در پیش بگیری يیچ 

 .يیچ ٍقت قدرت عشق ٍ نحبت رٍ دست کو نگیر عزیز دلو. نشکلی ٍجَد ندارى

 .بٌ خاطر يهٌ چیز نهنَنو: دست يای سلینا رٍ گرفتو ٍ گفتو

 .انیدٍارم نَفق باشی: لبخند گرنی زد ٍ گفت

این در درست ٍسط راى پلٌ باز : جک نن رٍ بٌ سهت در کَچکی راينهایی کرد ٍ گفت
 .نی شٌ، از اٍنجا نی تَنی يرجا خَاستی بری

 .در رٍ باز کردم ٍ دیدم کٌ بٌ راحتی نی تَنو از اٍن رد بشو ٍ يیچ نشکلی ندارم

 . نن طلسو ندارم: با خَشحالی خندیدم ٍ گفتو

 .حاال تَ آزادی! يَرا : اریکا باال پرید ٍ گفت

 .يفت جادٍگر نقابل نن قرار گرفتن ٍ با لبخند بٌ نن نگاى نی کردن

نطهئن باشید کٌ نن الینا رٍ شکست نی دم ٍ برای يهیشٌ تاریکی رٍ از بین : گفتو
 . نی برم ٍ شها رٍ آزاد نی کنو
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 . نا اینجا ننتظرت نی نَنیو انا: ٍندا گفت

برای يهٌ چیز نتشکرم؛ : لبخندی زدم ٍ برای آخرین بار بًشَن نگاى کردم ٍ گفتو 
 .خدانگًدار

 .زنزنٌ خداحافظی درٍن سالن پیچید ٍ نن در رٍ بستو ٍ ٍارد راى پلٌ شدم

ٌ ای بَد کٌ بٌ پشت بَم نی رفت  !این يهَن راى پل

ٌ يا باال نی رفتو احساس کردم کٌ راى خیلی طَالنیٌ، پس یٌ طبقٌ نخفی  ٍقتی کٌ از پل
 !در اینجا قرار داشتٌ

ٌ يا اٍن باال باشن  ٌ يا باال رفتو ٍ بٌ سهت پشت بَم راى افتادم، نهکنٌ بَد کٌ بچ از پل
 . پس باید برم اٍنجا

 . آرٍم ٍ بی صدا در پشت بَم رٍ باز کردم ٍ ٍارد شدم

 .يیچ کس نبَد ٍ يیچ صدایی يو نهی اٍند

 . بٌ سهت جایی کٌ قبال بَدیو رفتو؛ ٍلی يیچ کس نبَد

 .ناانید بٌ سهت در راى افتادم کٌ صدای شکستن چیزی ٍ بعد از اٍن فریاد آتنا رٍ شنیدم

 انا خَدتی؟! خدای نن  -

 . گیج بَدم کٌ کسی نن رٍ نحکو بغل کرد

کجا بَدی؟ تَ نی دٍنی نن اینجا از : با گریٌ گفت. صدای گریٌ آتنا تَی گَشو پیچید
 نگرانی نردم؟ حالت خَبٌ؟ نشکلی نداری؟

آتنا ! ای بابا: دستی آتنا رٍ از بغل نن بیرٍن کشید ٍ صدای آرٍین رٍ شنیدم کٌ گفت
 .بیچارى ينگ کردى، بذار حرف بزنٌ
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 !سالم انا: سارا از کنارم گفت

ٌ يا نن االن نهی دٍنو چی بگو: گیج گفتو   . ٍای بچ

ٌ قدر نگران شدیو؟ نن داشتو از عذاب ٍجدان : لیام گفت کجا بَدی؟ نی دٍنی چ
 !نی نردم

 نًو اینٌ کٌ االن زندى يستو، نٌ؟: گفتو

 ! آرى: آتنا کٌ درحال گریٌ کردن بَد خندید ٍ گفت

 نی شٌ برانَن تَضیح بدی چٌ اتفاقی برات افتادى بَد انا؟: آرٍین گفت

 .براتَن تَضیح نی دم، االن باید حرکت کنیو: گفتو

 کجا باید بریو ؟: سارا

 !باید بریو پیش نادرم -

 !نادرت: ير سٌ نتعجب بٌ نن زل زدن ٍ گفتن 

براتَن يهٌ چیز رٍ تَضیح نی دم، ! آرى نادرم: خندیدم ٍ دستشَن رٍ کشیدم ٍ گفتو
 . فعال باید حرکت کنیو

 !کاريای زیادی داریو کٌ انجام بدیو: نفس عهیقی کشیدم ٍ ادانٌ دادم

 پایان جلد اٍل

 .ساعت بیست ٍ سٌ ٍ چًل ٍ پنج دقیقٌ

۱۳۹۶/۶/۳ 


