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ٌ ی داستان ٌ ی سرزنینش، بٌ عنَان : خالص داستان دختری بٌ نام لیانا کٌ تَسط نلک
 .جانشینش انتخاب نی شَد

دختری کٌ برگزیدى نی شَد تا با درخشش ٍ پاکی اش ناجی سرزنینش باشد؛ انا غافل از 
آن کٌ کٌ اٍ با پذیرفتن آن عنَان، بذر کینٌ را در دل شخصی نی کارد کٌ فرنانرٍایی را 

 .حقی نی داند کٌ از اٍ سلب شدى است

 :نقدنٌ

 .بٌ درخت نگاى کن

ٌ يایش زیبایی نَر را لهس کند  قبل از این کٌ شاخ

ٌ يایش تاریکی را لهس کردى  .ریش

 .گاى برای رسیدن بٌ نَر، باید از تاریکی يا گذر کرد

*** 

 :فصل اٍل

 «جانشین»

از پلکان نرنری گذشت ٍ بٌ رايرٍيای . با گام يایی شتاب زدى از تاالر قصر بٌ راى افتاد
ٌ ی نَزاد قلبش در سینٌ فرٍ ریخت. نارپیچی قدم گذاشت . با شنیدن صدای گری

يیجانی غیرقابل ٍصف ٍجَدش را فرا گرفت ٍ با قدم يای نحکو، نسیر باقی ناندى را 
 .طی کرد

بٌ دلیل شَر ٍ اشتیاق . با رسیدن بٌ پشت در اتاق ایزابل، نفس عهیقی کشید
اٍ انرٍز درست . بی اندازى اش صدای نانفًَنی از گلَیش خارج شد کٌ خندى اش گرفت
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نانند دٍران جَانی اش سرخَش ٍ پرانرژی بَد؛ اگرچٌ با گذشت سال يا ينَز يو زیبایی 
 .اصیلی در چًرى اش دیدى نی شد

با آن کٌ حاال کانال ٍارد اتاق شدى بَد؛ انا ينَز . با اشارى ی دستانش در بٌ آرانی باز شد
پری يا با . نگايش بٌ سقف رنگارنگ اتاق خیرى ناند. يو کسی نتَجٌ حضَرش نبَد

گايی يو دست از گردش برنی داشتند ٍ در . يیجان، پرٍازکنان بٌ دٍر اتاق نی چرخیدند
 .گَش يو پچ پچ نی کردند

ٌ يای ابریشهی  با لبخند نگايش را از آن يا گرفت ٍ خیرى بٌ کَدکی ناند کٌ بین پارچ
 .پیچیدى شدى بَد ٍ تنًا گردی صَرتش بیرٍن زدى بَد

با احساس حضَرش، پری يایی کٌ در نقابل آن کَدک در يَا نعلق بَدند ٍ با 
ٌ يای کج ٍ نعَج شان برایش شکلک در نی آٍردند، جیغ خفیف ٍ گَش خراشی  قیاف
ٌ ی دٍستانشان کٌ در نشعل يای اتاق  کشیدند ٍ با تعظیو کَتايی بٌ سرعت بٌ بقی

 .نشغَل دیدزدن کَدک بَدند، پیَستند

ٌ ای، بندانگشتی با بال يای ظریفی کٌ قدرت جادٍیی ) پری يای بالدار؛ نَجَدات افسان
 (.بسیاری دارند

با پراکندى شدن پری يا، ایزابل بٌ سختی نگايش را از دخترش گرفتٌ ٍ نگاى آن چشهان 
 .سبز بٌ دٍ چشو آبی براق افتاد کٌ برق خَشی بٌ ٍضَح در آن نهایان بَد

ٌ جا شد؛ انا بٌ سرعت درد در تهام نقاط شکهش پیچید ٍ  ایزابل کهی در جایش جاب
ٌ ی خفیفی سر داد دست يایش را بٌ آرانی بر . کاترین بٌ سرعت خَد را بٌ اٍ رساند. نال

ٌ يایش گذاشت ٍ اٍ را ٍادار بٌ خَابیدن کرد  .رٍی شان

 ...نلکٌ -
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 :کاترین لبخندی زد ٍ با نتانت گفت

نن . این بار يزارنی يست کٌ بًت نیگو؛ انا شاید یادت رفتٌ باشٌ؛ پس بازم نیگو -
 !برای تَ فقط یک خَايرم، نٌ کهتر ٍ نٌ بیشتر

ٌ ی یادآٍری آن جهلٌ خندى اش گرفت ٌ ی قَی کاترین در زنین با لحن . ایزابل از حافظ
 :شرنگینی تکرار کرد

ٌ ی سرزنینو رٍ با این عنَان خطاب کنو؟ - ٌ طَر نی تَنو نلک  چ

 :با بی خیالی دستش را در يَا تکان دادى ٍ گفت. کاترین دٍبارى لبخند زد

 !بٌ راحتی-

ایزابل شرنندى از آن يهٌ لطف ٍ نحبت خالص سرش را پایین انداختٌ ٍ با بی حَاسی 
 .دست يایش را نَازش گَنٌ بر رٍی صَرت دخترش کشید

. در آن دٍران بًترین دٍستان یکدیگر بَدند. از کَدکی آن زن خَش قلب را نی شناخت
اٍ را . ٍقتی يو کٌ خانَادى اش را از دست داد، کاترین اجازى ی خرٍج از قصر را بٌ اٍ نداد

در کنار خَد ٍ در آسایش ٍ آرانش نگٌ داشتٌ ٍ تا بٌ آن رٍز درست نحل یک خَاير با 
 .اٍ رفتار کرد

اگرچٌ ایزابل يرگز فرانَش نکرد کٌ کاترین يهیشٌ یک نلکٌ بَدى ٍ يیچ ٍقت پایش را 
 .از حد خَد فراتر نگذاشت

بعد از دقایق کَتايی کٌ . کاترین نگايی بٌ ایزابل انداخت کٌ در فکر فرٍ رفتٌ بَد
نگايش ندام بین نَزاد ٍ پری کَچکی کٌ سرش را از پشت تخت بیرٍن آٍردى بَد ٍ 

دزدکی بٌ آن يا نگاى نی کرد در نَسان بَد، بی طاقت از احساس يیجانی کٌ در ٍجَدش 
ٌ ای را با صبَری . بر پا بَد، با احتیاط دست يایش را بٌ طرف کَدک دراز کرد چند دقیق
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در يهان حالت ناند تا آن کٌ ایزابل با گیجی نگايش را اٍل بٌ دست يای کاترین ٍ بعد 
کاترین با نگرانی نگايی بٌ اٍ انداخت؛ انا طَلی نکشید کٌ لبخند . بٌ دخترش دٍخت

کاترین نفس آسَدى ای کشید ٍ بٌ آرانی نَزاد را از . عهیقی بر رٍی صَرت ایزابل نشست
 .آغَش نادرش گرفت

گَیی کَدک جدایی از آغَش انن نادرش را احساس کرد؛ زیرا چشو يایش را بٌ آرانی 
 .باز کردى ٍ با تعجب نگايش را بین اجزای صَرت کاترین نی چرخاند

ٌ ای در اتاق ایجاد شد پری يا يهگی از سَراخ . با در آغَش گرفتن آن نَزاد يهًه
ٌ يای اتاق بیرٍن پریدند ٍ با بی قراری بٌ دٍر سر کاترین چرخیدند تنًا یک پری با . سنب

نَيای کو پشتی کٌ صَرتش را پَشاندى بَد ٍ چشهان درشت قرنزی کٌ برق شرارت در 
ٌ ی  آن نَج نی زد، سرش را از نیان نشعل يای اتاق بیرٍن آٍرد ٍ بٌ نحض دیدن صحن

نقابلش با سرعت بیرٍن پرید ٍ بٌ سهت در ٍرٍدی پرٍاز کرد؛ انا آن قدر برای يدف 
شَنش عجلٌ داشت کٌ قبل از بازکردن در بٌ سهتش شیرجٌ زد ٍ سرش بٌ شدت بٌ در 

ٌ ای چشهانش چپ شدى ٍ در حالی کٌ از درد بٌ خَد . چَبی اتاق برخَرد کرد لحظ
نی پیچید، دستان الغر ٍ نحیفش را بٌ سرش گرفت؛ انا کهی بعد بٌ نحض يَشیاری با 

يهان صدای زیر ٍ گَش خراشش خندى ی ریزی کردى ٍ بعد از بازکردن در بٌ سرعت از 
 .اتاق خارج شد

ٌ يا زیبا بَد کاترین آن چنان نحَ چًرى ی . چًرى ی غرق خَاب کَدک، درست نانند الً
 :نعصَنش شدى بَد کٌ صدای ایزابل را در جایی از اعهاق ذينش بٌ سختی شنید

 .ينَز اسهی براش انتخاب نکردم-

ٌ ای بعد قادر بٌ درک . کاترین سرش را باال آٍرد ٍ با گیجی نگايی بٌ اٍ انداخت جانی
ٌ ی ایزابل شد، بالفاصلٌ گفت  :جهل
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ٌ طَر نی تَنو حق این کٌ خَدت اسو دخترت رٍ انتخاب کنی ازت بگیرم؟-  انا نن چ

 :ایزایل لبخند پرنًری بٌ اٍ زد ٍ گفت

درستٌ این حق ننٌ کٌ بخَام اسو دخترم رٍ خَدم انتخاب کنو؛ انا شها اٍن رٍ بٌ -
عنَان جانشین خَدتَن انتخاب کردین، بزرگ ترین لطفی کٌ يرگز نهی تَنو جبرانش 

 .کنو

 ...ایزابل-

ٌ ای برای اٍن خَايید بَد! خَايش نی کنو- یک . نی دٍنو کٌ شها يو نادر شایست
حانی بزرگ کٌ يهیشٌ در ير شرایطی نراقبش يستین؛ انا نن ناتَان تر از اٍنو کٌ 

بًو قَل بدین کٌ اگر رٍزی نبَدم بٌ خَبی از . بتَنو بٌ خَبی شها ازش نراقبت کنو
 .دخترم نراقبت نی کنین

کاترین بٌ سختی نی تَانست بٌ چشو يای بی حالتی کٌ در آن لحظٌ برق نی زد خیرى 
 .شَد

بغض سنگینی در گلَیش بَد کٌ سعی در شکستن داشت؛ انا اٍ يهیشٌ نقاٍم تر از 
پس نفس عهیقی کشیدى ٍ با يهان آرانش ذاتی اش بٌ آرانی . يرکس دیگری بَد

 :گفت

 !قَل نیدم-

کاترین نگايی بٌ . لبخند دلنشینی بر رٍی لب يای خشک ٍ بی رنگ ایزابل نشست
لب يای . سبز درخشان چشو يایشان درست نحل يو بَد. صَرت خندان ایزابل انداخت

صَرتی اش بی حالت بَدند ٍ نَيای شکالتی رنگش با حالتی پریشان صَرتش را قاب 
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؛ انا گَیا آن نَزاد زیبایی اش را  صَرت ایزایل در حین سادگی دلنشین بَد. گرفتٌ بَدند
 .از شخص دیگری بٌ ارث بردى بَد

نگايش را از اٍ گرفتٌ ٍ خیرى بٌ کَدکی ناند کٌ غرق در خَاب بَد ٍ نفس يایش بٌ 
ٌ اش انداخت ٍ . آرانی در رفت ٍ آند بَدند نگايی بٌ ظاير زیبا، باطن پاک ٍ نعصَنان

ٌ ٍار تکرار کرد  :اٍلین اسهی را کٌ با دیدن صَرتش بٌ ذينش رسید را بٌ صَرت زنزن

 !خَش اٍندی لیانا-

 (.لیانا بٌ نعنی بانَی زیبارٍی ٍ درخشان)

ایزابل با شنیدن نام دخترش بٌ سختی جلَی ریزش اشک يایش را گرفت؛ انا در انتًا با 
چشهانی کٌ از اشک پر شدى بَدند، نام دخترش را چندین بار تکرار کرد؛ سپس 

با شدت گرفتن . دست يایش را بٌ سهتش دراز کردى ٍ بٌ آرانی اٍ را در آغَش گرفت
يیجانات ٍ پچ پچ يای درٍن اتاق، کاترین سرش را بلند کرد ٍ با خندى رٍ بٌ پری يایی 

 :کٌ نزدیک در ٍرٍدی در حال پر ٍ بال زدن بَدند گفت

 ...خیلی خب حاال نی تَنین برین ٍ بٌ بقیٌ خبر بدین؛ در ضهن-

ٌ اش را بٌ طَر کانل تهام نکردى بَد کٌ يهگی بٌ سهت در يجَم بردند ٍ در  ينَز جهل
ٌ ی آیندى ی آدٍنیس را بٌ گَش  کسری از جانیٌ از اتاق خارج شدند تا خبر نام گذاری نلک

چشو يای کاترین بٌ پیرترین پری اتاق افتاد کٌ با . ايالی قصر ٍ نردم ديکدى برسانند
ٌ ی حرف يایش را بشنَد با . ٍقار ٍ نتانت سر جایش در يَا نعلق ناندى بَد تا ادان

 :دیدن اٍلید لبخندی زد ٍ گفت

ٌ ی اشراف زادگان رٍ از سراسر سرزنین بٌ قصر دعَت کن- انشب بٌ نناسبت تَلد . يه
 .لیانا جشن داریو
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ٌ ی تفًیو چشو يایش را بست، با غرٍر سری تکان دادى ٍ از اتاق خارج  اٍلید بٌ نشان
 .شد

ٌ شدن در، اتاق در سکَت نطلق فرٍ رفت ٍ این بار ير دٍی آن يا  بعد از بست
 .نی تَانستند در آرانش، ساعت يا بٌ آن چًرى ی دلنشین نگاى کنند

*** 

دست يای نحیفش نی لرزیدند ٍ تهام جرأتش را . ّاٍیل پشت در زیبای اتاقش تَقف کرد
ٌ ای پشیهان شد ٍ قصد برگشتن را داشت؛ . با تصَر نالقات با اٍ از دست دادى بَد لحظ

این بار راى . انا درست در يهان زنان در اتاق در نقابل چشو يای ٍحشت زدى اش باز شد
بٌ آرانی بال يایش را بر . فراری نداشت ٍ باید کاری را کٌ شرٍع کردى بَد تهام نی کرد

با ٍاردشدن بٌ اتاق ٍ احساس سرنای گزندى ای کٌ نَيای . يو زد ٍ ٍارد اتاق شد
بٌ آرانی بر رٍی سنگ فرش قرنز ٍ . کو پشتش را سیخ نی کرد، گَش يایش لرزیدند

طالیی کف اتاق فرٍد آند ٍ با چشو يای درشت ٍ سرخ رنگش بٌ شخص نقابلش خیرى 
 .ناند

ٌ ای از اتاق  دختر جَانی با نَيای بلند نشکی کٌ نیهی از صَرتش را پَشاندى بَد، گَش
ٌ ای گذشت تا آن کٌ . کز کردى ٍ از نیان خرنن نَيای زیبا ٍ براقش بٌ اٍ نگاى نی کرد جانی

ّاٍیل چند قدم . دست يایش را بٌ آرانی بٌ سهتش دراز کردى ٍ اشارى کرد تا جلَتر بیاید
نارسیسا با نفرت ٍ انزجار نگايی بٌ قد . جلَتر آند ٍ در نقابلش تعظیو کَتايی کرد

ٌ ی ضعیف اٍیل انداخت، با لحن سردی گفت  :کَتاى ٍ جح

 چی نی خَای؟ -

اٍیل با بی قراری بال يایش را تکان دادى ٍ ناگًان خَد را بر رٍی پايای ظریف ٍ 
کشیدى ی نارسیسا انداخت؛ اگرچٌ نارسیسا با این حرکت ناگًانی اش کَچک ترین 
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عکس العهلی از خَد نشان نداد؛ انا اٍیل چنگی بٌ لباسش زدى ٍ در حالی کٌ تهام 
سعیش را نی کرد تا چشهان سرخ رنگ شرٍرش را نعصَنانٌ جلَى ديد، با لحن 

ٌ ای گفت  :چاپلَسان

نن؟ سرٍرم نن کی باشو کٌ از شها چیزی بخَام؟ نن فقط یک پری بدبخت ٍ  -
 .فلک زدى ام کٌ نجبَر بٌ اطاعت از اٍانر نلکٌ يستو

نارسیسا پَزخندی زد ٍ با دست يایش گردن نحیف اٍیل را گرفت ٍ اٍ را نیان زنین ٍ 
ٌ ای با صدای آرانی زنزنٌ کرد. يَا نعلق نگٌ داشت  :بی  يیچ عجل

 !انگار برعکس اٍن چٌ کٌ فکر نی کردم، اٍن قدريا يو بٌ درد نخَر نیستی -

اٍیل در حالی کٌ رنگ پَستش بٌ کبَدی نی زد، دست ٍ پا نی زد ٍ بال يایش را عاجزانٌ 
ٌ ی بعد اٍ را ريا کرد ٍ اٍیل با صَرت بٌ زنین برخَرد کردى ٍ . تکان تکان نی داد لحظ

ٌ ی دردناکش بٌ يَا رفت نارسیسا کٌ گَیی کَچک ترین ايهیتی بٌ اٍ نهی داد، با . نال
 :حالتی بی اعتنا گفت

 .نی شنَم-

اٍیل بٌ سرعت از جایش برخاست ٍ لب يای باریک . ٍ بعد صَرتش را بٌ اٍ نزدیک کرد
ٌ ای بعد با شنیدن آن خبر . ٍ کج ٍ نعَجش را بٌ گَش يای نارسیسا چسباند جانی

ٌ ای از اتاق پرتاب شدى ٍ سرش . نیرٍیی آشنا نانند برق از بدنش عبَر کرد اٍیل بٌ گَش
 .بٌ سنگ فرش برخَرد کرد

يیچ حسی را در صَرتش نهی تَانست دید، اٍ . نارسیسا بٌ سرعت از جایش بلند شد
حتی در اٍج عصبانیت يو خَنسرد بَد ٍ این درست يهان چیزی بَد کٌ اٍ را تا آن حد 

ٌ ی بعد خیرى بٌ اٍیل، با صدای بی رٍحی گفت. غیرقابل پیش بینی نشان نی داد  :لحظ
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 .پس باالخرى اٍند -

ٌ ی کَچکش خو ٍ راست  اٍیل با گیجی سر جایش نشست ٍ در حالی کٌ با آن جح
 :نی شد، با ترس ٍ دستپاچگی پشت سر يو تکرار نی کرد

نن رٍ ببخشید سرٍرم، خَايش نی کنو نن رٍ بابت آٍردن این خبر ننزجرکنندى ٍ  -
 !نحس ببخشید

 :نارسیسا با لحن سردی بٌ آرانی گفت

 !گَرت رٍ گو کن-

اٍیل در حالی کٌ سعی نی کرد رٍی پايای لرزانش بایستد، بال يایش را عاجزانٌ بر يو 
نی زد تا ير چٌ سریع تر از اتاق خارج شَد؛ انا لرزش بدنش آن قدر زیاد بَد کٌ قادر بٌ 

با تکان . نارسیسا با بی حَصلگی نگايی بٌ آن نَجَد عاجز ٍ ناتَان انداخت. پرٍاز نبَد
بٌ سرعت از . نختصر دست يایش، ناگًان در اتاق باز شدى ٍ اٍیل از زنین فاصلٌ گرفت

 .اتاق بٌ بیرٍن پرت شدى ٍ در با صدای بلندی پشت سرش بستٌ شد

نفرتی کٌ از کَدکی تا بٌ آن . نارسیسا؛ تنًا فرزند نلکٌ، با قلبی سرشار از نفرت ٍ کینٌ بَد
اٍ يرگز نهی تَانست نعنی عشق ٍ دٍست داشتن را . رٍز در جانش ریشٌ دٍاندى بَد

 .درک کند؛ زیرا شخصیت تاریک ٍ سیايش را از پدرش بٌ ارث بردى بَد

اکنَن قدم زنان عرض اتاق زیبا ٍ نجللش را طی نی کرد ٍ آينگی را کٌ پدرش در 
با بٌ یاد آٍردن . کَدکی اش ينگام خَاب برایش نی خَاند را زیر لب زنزنٌ نی کرد

 .پدرش، نیکَالس، تنفر عهیقش نسبت بٌ نادرش، کاترین، را در دلش بزرگ تر نی کرد
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ٌ ی رٍشن ٍجَد  آن شب؛ با بٌ دنیا آندن پاک ترین دختر آن سرزنین، آخرین نقط
نارسیسا نیز خانَش گشت ٍ نانند ير ٍقت دیگری با آندن نَر، تاریکی يو قدم بٌ 

 .نیدان گذاشت

*** 

 «ارتش پنًان»

برای نًهانی شب تهام قصر را با گل يای زیبا تزئین کردى ٍ بٌ بًترین شکل نهکن 
ٌ ای را با نخ يای نانرئی بٌ سقف تاالر آٍیزان کردى ٍ . آراستٌ بَدند گَی يای شیش

ٌ الی آن يا شهع يای درخشان بٌ چشو نی خَرد نیز طَیلی در ٍسط سالن قرار گرفتٌ . الب
بَد کٌ دٍر تا دٍرش را صندلی يای ظریف ٍ طالیی رنگی قرار دادى بَدند ٍ کف زنین را از 

ٌ ای بٌ رنگ قرنز پَشاندى بَد ٌ يا کٌ . ابتدای در ٍرٍدی تا انتًای تاالر فرشین کَتَل
بًترین کارگران قصر نحسَب نی شدند، يیچ گاى بٌ اندازى ی آن شب در جنب ٍ جَش 

 .نبَدند

نٍَا ٍ لَا، دٍقلَيای سرآشپز قصر طناب نانرئی را نگٌ داشتٌ بَدند ٍ ير کدام پشت 
 .نیزيای ٍسط تاالر پنًان شدى بَدند ٍ ننتظر عبَر سربازان بَدند

در آن يیايَ، پری يای کَچک با صدای گَش خراششان نشغَل تهرین سرٍدی بَدند 
ٌ ی آیندى ساختٌ بَدند  .کٌ خَدشان در ٍصف نلک

ٌ يای شب سرسرای ٍرٍدی قصر نهلَ از اشراف زادگانی بَد کٌ با لباس يای زیبا ٍ  نیه
کاترین در نرکز دید يهگان بر تخت . نجللشان با غرٍر از در تاالر ٍارد قصر نی شدند

فرنانرٍایی خَد نشستٌ ٍ نانند نادری نًربان با لبخند نشغَل خَش آندگَیی بٌ 
 .نیًهانان بَد 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

12 Zahra bagheri  لیانارنان |  

. نٍَا ٍ لَا ير چندٍقت یک بار از نیان جهعیت نی دٍیدند ٍ بٌ انتًای قصر نی رفتند
ٌ بلندی کٌ از قد خَدش بلندتر بَد، با داد ٍ  ناتیَس، پدر پیر ٍ فرتَتشان با جارٍی دست

 .بی داد ٍ صَرتی سرخ دنبالشان نی دٍید

ساعاتی بعد تاالر پر از اشراف زادگانی بَد کٌ بی صبرانٌ انتظار دیدن آن نَزاد را 
دست يایش را از دٍ طرف باز . در يهان ينگام کاترین از جایش برخاست. نی کشیدند

 :کردى ٍ بٌ جهعیت نقابلش لبخند زد

ٌ تَن خَش آند نیگو - بدٍنید کٌ با پذیرفتن . بزرگان ٍ اشراف زادگان آدٍنیس، بٌ يه
بی شک، آدٍنیس يهیشٌ ندیَن . دعَت نن لطف بزرگی در حق این سرزنین کردید

پشتیبانی يا ٍ حهایت يای شها بَدى ٍ يست ٍ حاال انشب پس از سال يا، نن بسیار 
خَشبختو کٌ این شانس رٍ دارم کٌ برای جلَگیری از تزلزل سرزنینهَن اقدانی رٍ انجام 

ٌ تَن رٍ این جا جهع کردم تا جانشینو، نلکٌ آیندى ی آدٍنیس رٍ. بدم  ...انشب يه

ٌ ی  ٌ ی کاترین ناتهام ناند ٍ يه با يین بلندی کٌ یکی از زنان حاضر در جهع کشید، جهل
نارسیسا، با لباس نشکی بلند ٍ براقی کٌ تا . نگاى يا بٌ سهت پلکان نرنری کشیدى شد

ٌ يا ایستادى بَد . انتًای پايای بلند ٍ کشیدى اش نی رسید، با لبخند بی رٍحی بر رٍی پل
نَيای نشکی اش کٌ تا انتًای کهرش نی رسید دٍر تا دٍر صَرتش را قاب گرفتٌ بَد ٍ 

ٌ ایش را دٍ چندان کردى بَد ٍ لب يای سرخ ٍ آتشین اٍ را اغَاگرتر از  زیبایی افسان
 .يهیشٌ کردى بَد

ٌ ی قصر را در بر گرفتٌ بَد گَیا يیچ کس انتظار حضَرش در آن . سکَت نرگباری يه
در يهان زنان نٍَا ٍ لَا خندى کنان از نیان جهعیت . نًهانی گرم ٍ صهیهانٌ را نداشت

ٌ ی نقابلشان بٌ سرعت سر جايایشان خشک شدند ٍ  بیرٍن پریدند؛ انا با دیدن صحن
 .در حالی کٌ از ترس نی لرزیدند، بالفاصلٌ از در تاالر خارج شدند
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نارسیسا با خَنسردی نگايی بٌ جهعیت نات ٍ نبًَت نقابلش انداخت ٍ با لحن 
 :بی تفاٍتی گفت

ٌ ام ٍ انکان نداشت کٌ  - نی دٍنو کٌ انتظار دیدنو رٍ نداشتید؛ انا نن تنًا دختر نلک
نادر عزیزم رٍ تنًا بذارم ٍ در نراسو انتخاب جانشین حضَر نداشتٌ باشو، درست نیگو 

 نانان؟

صَرت کاترین درست نانند ارٍاح، نات ٍ بی حالت ناندى بَد؛ انا لحظاتی بعد ٍقتی کٌ 
تَانست افکارش را جهع کند ٍ خَنسردی اش را حفظ کند، با صدای آرانی کٌ يیچ گَنٌ 

 :لرزشی نداشت گفت

 !البتٌ-

 :نارسیسا با لبخند يراس انگیزی زنزنٌ کرد

 دیدید گفتو؟-

ٌ يا پایین آند گَیا زیبایی ٍ اغَاگری را ذرى ذرى در ٍجَد اٍ تزریق . خرانان خرانان از پل
ٌ ای بَد کٌ بٌ راحتی نی تَانست ير نردی را . کردى بَدند اٍ اکنَن دختر بیست سال

ٌ ی خَد کند ٌ ی نردان حاضر در قصر . شیفت این از نگاى يای خیرى ٍ آبی کٌ از لب ٍ لَچ
ينگانی کٌ از کنار نیًهانان گذر نی کرد، تهانی زن يا . آٍیزان شدى بَد کانال نشًَد بَد

 !نیشگَن آبداری از بازٍی شَيريایشان گرفتند

بعد . بعد از نشستن نارسیسا، دقایق طَالنی گذشت تا جَ دٍبارى بٌ حالت عادی برگردد
 :از چنددقیقٌ کاترین بار دیگر از جایش برخاست ٍ رٍ بٌ بقیٌ با صدای بلندی گفت
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انشب نی خَام جانشین خَدم رٍ بٌ بزرگان این سرزنین نعرفی کنو ٍ از بقیٌ ی  -
ٌ ی آیندى، این خبر رٍ  کسانی کٌ در این جهع حضَر دارند نی خَام کٌ بعد از انتخاب نلک

 .بٌ گَش نردم برسَنند

ٌ يای چَبی صندلی فشردى شدند بالفاصلٌ پری يا . دست يای نارسیسا بر رٍی دست
ٌ کنان شرٍع بٌ پرٍاز کردند ٌ ٍٍرج نگاى نارسیسا بٌ پری زیبایی افتاد کٌ در . ٍرج

. نزدیکی اش بر رٍی زنین ایستادى بَد ٍ بعد از شنیدن این خبر شرٍع بٌ رقصیدن کرد
ٌ ی بلند  يهان لحظٌ با خَنسردی ٍ دٍر از چشو بقیٌ پايایش را کهی بلند کردى ٍ پاشن

ٌ ای در . پَزخندی رٍی لب يایش نشست. کفشش را بر رٍی بدنش فشرد چند لحظ
پری . يهان حالت ناند ٍ بعد پايایش را با آرانش از رٍی جسو بی حال اٍ برداشت

بیچارى کٌ بال يایش شکستٌ بَدند ٍ بٌ سختی نی تَانست بدنش را تکان بديد، 
ٌ ی پری يا رساند . جیرجیرکنان از جایش برخاست ٍ با نشقت بسیار خَد را بٌ بقی

کاترین بعد از اتهام حرف يایش، یکی از خدنتکاريا را صدا زد ٍ با صدای آرانی در 
 :گَشش گفت

 .االن ٍقتشٌ، بگَ بیاد-

 .خدنتکار سری تکان دادى ٍ بٌ سرعت از در خارج شد

ٌ ای در آرانش گذاشت ٍ يهٌ با نَشیدنی يا ٍ نیَى يای خَش آب ٍ رنگ باغ  چند دقیق
 .قصر نشغَل پذیرایی از خَد بَدند

لبخند عهیقی بر رٍی لب يای کاترین . طَلی نکشید کٌ حضَر ایزابل را اعالم کردند
ضربان قلب نارسیسا بی قرارتر از قبل . نشست ٍ بقیٌ با کنجکاٍی بٌ در خیرى شدى بَدند

ٌ اش نی زد؛ شاید بٌ این خاطر کٌ بار اٍلی بَد خطر را بٌ طَر جدی در نزدیکی  در سین
 .خَد احساس کردى بَد
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ایزابل با . با ٍرٍد ایزابل کٌ کَدکی را در آغَش داشت، يیايَیی تهام قصر را فرا گرفت
کاترین در پاسخ لبخندی زد؛ انا . قدم يایی آرام بٌ طرف کاترین رفت ٍ بٌ اٍ تعظیو کرد

در يهان لحظٌ چشو ایزابل بٌ دٍ چشو آبی رٍشن افتاد کٌ برق نفرت بٌ خَبی در آن 
ترس تهام . بی ارادى دخترش را بٌ خَد فشردى ٍ قدنی بٌ عقب برداشت. نشًَد بَد

حضَر کاترین تا حدٍدی باعخ دلگرنی اش نی شد؛ با این . ٍجَدش را فراگرفتٌ بَد
 .ٍجَد از نزدیک شدن بٌ نارسیسا يراس داشت

 :نارسیسا از جایش بلند شد ٍ با لحن سردی رٍ ایزابل گفت

 .بًت تبریک نیگو ایزابل، باالخرى بٌ اٍن چٌ کٌ نی خَاستی نی رسی-

ٌ ٍار گفت  :ٍ بعد در حالی سعی نی کرد نَزاد در آغَشش را ببیند زنزن

 .شنیدم صَرت زیبایی دارى-

 :دست يایش را بٌ سهتش دراز کرد ٍ با صدای آرانی گفت

 نیشٌ؟-

ایزابل نحکو تر از قبل دخترش را در آغَشش فشرد ٍ نگايش بٌ چشو يای کاترین 
با دیدن . کاترین لبخند کَتايی زد ٍ چشو يایش را با اطهینان باز ٍ بستٌ کرد. افتاد

ٌ ای بعد کَدک در آغَش  چًرى ی خَنسرد کاترین دست يایش کهی شل شدند ٍ جانی
 .کسی قرار گرفت کٌ نفرتش نسبت بٌ اٍ بی انتًا بَد

ٌ اش بٌ  چشو يای سبز درخشانش با تعجب بٌ اطراف نی گشت ٍ با نگاى نعصَنان
ٌ ای نکخ گفت. صَرت شخص نقابلش خیرى شدى بَد  :بعد از جانی

 اسهش رٍ چی گذاشتین؟-
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ایزابل کهی بٌ لکنت افتاد، نگايی بٌ کاترین انداخت ٍ پس از تایید اٍ سرش را پایین 
 :انداخت ٍ با صدای آرانی گفت

 .نلکٌ لطف بزرگی کردن کٌ اسهی رٍی دخترم گذاشتن-

 !لیانا-

 :نارسیسا با شنیدن این نام از زبان کاترین، نگاى سردی بٌ صَرت کَدک انداخت ٍ گفت

 .اسو خَبی انتخاب کردی نانان! لیانا، زیبا ٍ درخشان-

 :کاترین نگاى کَتايی بٌ دخترش انداخت ٍ با لحن نالیهی گفت

 .درستٌ؛ چَن اسهی رٍ انتخاب کردم کٌ الیقش باشٌ-

ٌ يای پر زرق ٍ برقی کٌ بٌ دٍر لیانا پَشیدى شدى  دست يای نارسیسا جایی نیان پارچ
اٍ باید خَد را آرام نگٌ نی داشت؛ انا قلب سیايش اٍ را ٍادار . بَدند نشت شدند

نی کرد تا با نیرٍی فرا طبیعی اش آن قدر اٍ را فشار بديد تا يهان لحظٌ در آغَشش 
ٌ ای را دید کٌ بٌ چشهان کَدک خیرى شدى ٍ دستانش را بر رٍی قلبش . جان بديد لحظ

ٌ اش بیرٍن کشید ٍ  فشرد ٍ درست قبل از آن کٌ صدایی از اٍ در بیاید، قلبش را از سین
با تصَر چنین اتفاقی لبخندی حقیقی . بٌ چشهان سبزش نگاى کرد کٌ خیرى ٍ نات ناند

ٌ ای این فکر بٌ ذين سادى ی ایزابل  بر لبش نشست کٌ نَجب تعجب يهٌ شد، لحظ
آند کٌ گَیی نًر کَدکش بر دل خَاير ناتنی اش نشستٌ است؛ انا در نگاى کاترین 

با دیدن لبخند دخترش، حس ترس ٍ دلًرى بٌ ٍجَدش چنگ . احساس دیگری بَد
 .انداختٌ ٍ اٍ را بیشتر از ير ٍقت دیگری نگران کردى بَد
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با صدای زنی با نَيای بلند . با احتیاط جلَ رفت ٍ لیانا را بٌ آرانی در آغَش گرفت
طالیی ٍ لباس ابریشهی سبز کٌ در نقابلش ایستادى بَد، بٌ خَد آند ٍ با لبخند 

 :يهیشگی کٌ بر رٍی لب يایش بَد رٍ بٌ آن زن گفت

 .نی تَنی ببریش-

کاترین بٌ آرانی لیانا را بر . زن بٌ سرعت جلَ آند ٍ با يیجان دست يایش را دراز کرد
 :رٍی دست يایش گذاشتٌ ٍ با صدای آرانی گفت

ٌ ی کَچَلَ رٍ تَی دست يات داری-  .فقط حَاست رٍ خَب جهع کن، تَ اآلن یک نلک

ٌ ی اطاعت تکان نختصری دادى ٍ با . آن زن با صدای بلندی خندید سرش را بٌ نشان
ٌ ی زن يا بٌ دٍر اٍ جهع شدند، نرديا يو . قدم يای کَتاى از آن يا دٍر شد بالفاصلٌ يه

از غفلت زن يایشان استفادى کردى ٍ خَد را بٌ نیزی کٌ با غذايا ٍ دسريای رنگین پر 
 .شدى بَد رساندند

چند ساعتی از نًهانی شب نی گذشت، ينَز با يهان لباس يا بر رٍی تخت بزرگش 
 .نشستٌ بَد

در آن چندساعت راى حل يای بسیاری برای نابَدی آن کَدک بٌ ذينش رسیدى بَد؛ انا 
در حال حاضر نحافظت از آن نَزاد برای ايالی قصر، . یکی از دیگری نحال تر بَدند

 .درست بٌ اندازى ی نحافظت از نلکٌ حائز ايهیت بَدى است

ٌ ای بیشتر نگذشتٌ . سرش را رٍی زانَيایش گذاشتٌ ٍ بار دیگر بٌ فکر فرٍ رفت چندجانی
بَد کٌ با احساس نسیهی کٌ بٌ صَرتش نی خَرد، سرش را بلند کرد ٍ بٌ اطرافش 

ٌ ای نکخ کرد ٍ بعد با صدای آرانی زنزنٌ کرد. نگايی انداخت  :چند جانی

 کی این جاست؟-
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ٌ ای را کٌ بر رٍی پنجرى ی اتاقش فرٍد آند بٌ راحتی تشخیص  ٌ ی نَجَد عظیو الجح سای
طَلی نکشید کٌ آن پرندى ی عجیب ديانش را بٌ طرز شگفت انگیزی باز کردى ٍ . داد

 :شرٍع بٌ صحبت کرد

 .بايَش، انا فرانَشکار! نارسیسا-

 :بی آن کٌ تغییری در چًرى اش ایجاد شَد، با لحن بی تفاٍتی گفت

 تَ کی يستی؟-

 :آن پرندى تعظیو کَتايی کردى ٍ گفت

 !ينری يستو سرٍرم، باید بگو از این کٌ در خدنتتَن يستو ٍاقعا نفتخرم-

 :نارسیسا تهسخر نَجَد در کالنش را نادیدى گرفت ٍ با بی حَصلگی گفت

 این جا چیکار داری؟-

 .خب نن، دعَت شدم. البتٌ کهی ناانیدکنندى است؛ انا نًو نیست-

 .یادم نهیاد کٌ برای نَجَد بی نصرفی نحل تَ دعَت نانٌ فرستادى باشو -

درستٌ قدرت يای نن در برابر نیرٍیی کٌ در تک تک سلَل يای شها ٍجَد ! اٍى پرنسس-
دارى چیزی نیست؛ انا بٌ نظرتَن این طرز فکر دربارى ی نَجَدی کٌ تَانایی تغییر شکل 

 رٍ دارى کهی بی انصافی نیست؟

 .نارسیسا بی آن کٌ جَابی بٌ اٍ بديد، از پنجرى دٍر شد

ينَز چندقدنی بیشتر دٍر نشدى بَد کٌ ديان ينری بٌ طَر ناگًانی باز شدند ٍ 
ٌ يای داغ ٍ سَزان آتش از انتًای گلَیش زبانٌ کشیدند نارسیسا بٌ سرعت . شعل

ٌ يای آتش را با چرخش دستانش بٌ قطرى يای کَچک آب  دستانش را باال آٍرد ٍ شعل
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تبدیل کرد ٍ بعد در حالی کٌ با آرانش صَرتش را با پارچٌ ای پاک نی کرد، راى رفتٌ را 
اشتیاق جنَن آنیزی کٌ در چًرى اش ٍجَد داشت بٌ . بازگشت ٍ در نقابلش ایستاد

 .راحتی قابل نشايدى بَد

 .اٍن قدريا يو کٌ فکر نی کنی بی نصرف نیستو-

 !درستٌ-

 :نفس عهیقی کشیدى ٍ با صدای آرام تری ادانٌ داد

 پیغام نن باالخرى بٌ دستتَن رسید؟-

 !البتٌ؛ انا خَب بٌ نحض رسیدن بٌ نا جَنش رٍ از دست داد؛ البتٌ نتاسفانٌ-

نارسیسا با فکرکردن بٌ نَجَد حقیری کٌ سال يا پیش بٌ آن نانَریت فرستادى بَد، 
 :خندى ی کَتايی کرد ٍ با لحن بی تفاٍتی گفت

با این کارش جابت ! يشت سالی از اٍن ناجراجَیی نی گذرى، درستٌ؟ دیگٌ ٍقتش بَد -
 .کرد اٍن قدريا يو بی خاصیت نبَدى 

ٌ ای بر صَرتش نتَقف شدى ٍ گفت  :چشهان زردرنگ ينری لحظ

 .فکر نی کردم پدرت رٍ فرانَش کردی-

 .نن يیچ ٍقت فرانَشش نهی کنو-

 !اٍن نردى-

ٌ ای از شنیدن آن خبر نتاجر شَد، چًرى ی غهگینی بٌ خَد گرفت ٍ گفت  :بی آن کٌ لحظ

 .انتقانش گرفتٌ نیشٌ-
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سال يا پیش ٍقتی پدرت از این جا تبعید شد سعی کرد شیء باارزشی رٍ از قصر خارج  -
 .کنٌ؛ انا نَفق نشد

ٌ کهی تَی انجام کاريا ضعیف بَد... اٍم-  .اٍن ی

ٌ ای در چشهان يو خیرى شدند نارسیسا نگاى سردش را نستقیها بٌ چشو يایش . جانی
 :دٍخت ٍ گفت

 اٍن شیء کجاست؟-

 .جایی در نزدیکی کاترین-

 نهی پرسو بٌ چٌ دردی نی خَرى؛ چَن این یک نعانلٌ است ينری، درستٌ؟-

 .در عَض اٍن شیء نن جَن لیانا رٍ برات نی گیرم! کانال درستٌ-

 :نارسیسا پَزخندی زد ٍ گفت

 !خبريا زٍد نی رسٌ-

 :بی  آن  کٌ ننتظر جَابی از طرف اٍ باشد ادانٌ داد

 !انا نن چیزی بیشتر از این رٍ نی خَام، جایگاى نلکٌ -

ينری کٌ بٌ ٍضَح از شنیدن این جهلٌ جا خَردى بَد، سرش را کهی جلَتر آٍرد ٍ با 
 :صدای آرام تری گفت

اٍن قَل دادى کٌ بٌ نا . این انکان ندارى، نا سال ياست رايهَن رٍ از نلکٌ جدا کردیو-
کاری نداشتٌ باشٌ، در صَرتی کٌ نا يو از قلهرٍش دٍری کنیو، تَ با این کار جَن نن ٍ 

 .نردنو رٍ بٌ خطر نی اندازی

 .با نن رٍراست باش ينری، بگَ کٌ نی ترسی-
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 :ينری با عصبانیت بال يایش را تکان داد ٍ گفت

 .بًترى قبل از این کٌ حرف بزنی فکر کنی، شاید يهیشٌ این قدر بخشندى نباشو-

 :لبخند نارسیسا پررنگ تر شد ٍ با لحن جنَن آنیزی زنزنٌ کرد

 .پس حقیقت دارى، تَ اٍن ارتش رٍ در اختیار داری-

 .نهی دٍنو در نَرد چی حرف نی زنی-

ٌ ای داری-  .زٍد باش ينری، اعتراف کن کٌ در تهام این سال يا ساکت نهَندی، تَ نقش

. ينری با کالفگی سرش را تکان داد ٍ با آخرین تَان در برابر این کار نقاٍنت نی کرد
 :نارسیسا صَرتش را نزدیک تر کرد ٍ با بی قراری گفت

 .نهی تَنی انکارش کنی-

 :با این کٌ حالتی در صَرتش نشخص نبَد؛ انا با لحن عصبی گفت

 .ارتش نن در حال حاضر تَانایی نقابلٌ با کاترین رٍ ندارى-

ٌ ای زد ٍ با صدای آرانی تکرار کرد  :نارسیسا با شنیدن این جهلٌ لبخند پیرٍزنندان

 !نی دٍنستو، نی دٍنستو کٌ حدسو درستٌ-

ارتش نن تَان نقاٍنت در برابر نلکٌ رٍ ندارى، حداقل . نحل این کٌ نشنیدی چی گفتو-
 !االن ندارى

 .يشت سال پیش نیرٍيای تَ سعی کردند از نرز جنگل عبَر کنند-

 .؛ انا دیدی کٌ نَفق نشدیو  درستٌ-
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ٌ ی - يهَن طَر کٌ خَدت يو گفتی ينری، ارتش تَ در حال حاضر تَانایی یک حهل
 ...نَفقیت آنیز رٍ ندارى؛ انا شاید بٌ زٍدی

 !از این حالت صَرتت اصال خَشو نهیاد-

 .نارسیسا پَزخندی زد

ٌ ای داری؟-  چٌ نقش

 .در حال حاضر نباید برای کشتن اٍن نَجَد بی ارزش عجلٌ کنو-

ٌ ات چیٌ؟-  نارسیسا نقش

 .زنان نی برى-

 .نن سال ياست کٌ ننتظر یک فرصتو، باز يو نی تَنو صبر کنو-

 !خَبٌ-

 .انا برای شرٍع تَ باید چیزی رٍ کٌ نی خَام بًو بدی-

 .نارسیسا بی تَجٌ بٌ حرف اٍ شرٍع بٌ قدم زدن در اتاق کرد

 شنیدی چی گفتو؟-

 .دستانش را در يَا تکان داد

ينری این کار اٍ را بٌ پای تایید حرفش حساب کردى ٍ بال يایش را بٌ آرانی باز کرد، 
 :قبل از رفتنش بٌ آرانی زنزنٌ کرد

 .ننتظر پیغانت يستو-

 .ٍ بعد بال يای عظیهش را باز کردى ٍ در سیايی شب ناپدید شد
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ساعاتی پیش خشو ٍ نفرت تهام ٍجَدش را فرا گرفتٌ بَد؛ . حاال احساس بًتری داشت
بٌ سهت . انا حاال کانال آرام شدى بَد ٍ رضایت خشَنت آنیزی در چًرى اش نهایان بَد

ٌ ای از اتاق قرار داشت رفت ٍ در نقابلش  ٌ ی باشکَيی با قاب طالیی کٌ در گَش آین
لبخندی زد ٍ در حالی کٌ . نگايی بٌ چًرى ی خالی از احساس نقابلش انداخت. ایستاد

شعری را زیر لب زنزنٌ نی کرد، بنديای پشت لباسش را باز کرد ٍ لباس بٌ آرانی از 
 .تنش خارج شدى ٍ بر رٍی زنین افتاد

*** 

 «پیشگَیی»

رٍزيای آخر فصل تابستان بٌ سرعت سپری نی شدند ٍ باديای سرد ٍ گزندى ای کٌ گاى 
آدٍنیس در آن فصل از يرٍقت دیگری زیباتر . نی ٍزیدند، خبر از آندن فصل پاییز نی داد

درختان سراسر سرزنین، برگ يای زرد ٍ قرنزی کٌ را کٌ آنادى ی ریختن بَدند بٌ . بَد
تنًا یک ناى از تَلد لیانا نی گذشت؛ انا در این . آرانی از رٍی خَد بٌ زنین نی ریختند

ٌ ی ايالی قصر شايد بَدند کٌ رٍز بٌ رٍز بر زیبایی ٍ درخشش افزٍدى نی شَد؛  ندت يه
 .حتی اٍ در این سن نحبَبیت زیادی در نیان نردم عادی داشت

تهانی کارگريا پس از اتهام کاريایشان در . آن رٍز، قصر خلَت تر از ير ٍقت دیگری بَد
پری يای قصر يو برای فرار از سرنا، بٌ . جای جای قصر، يهگی بٌ آشپزخانٌ رفتٌ بَدند

انباری کَچک زیرزنین کَچ کردى بَدند ٍ سربازان نانند يهیشٌ درست نانند 
ٌ يایی خانَش ٍ بی حرکت سر جايایشان ایستادى بَدند  .نجسه

ایزابل با لبخند بٌ کاترین نگاى نی کرد کٌ قدم زنان بٌ دٍر اتاق نی چرخید ٍ سعی در 
خَاباندن لیانا داشت؛ انا کَدک بازیگَش بی  آنکٌ کَچک ترین تالشی برای خَابیدن 
انجام ديد، دست يای کَچکش را در نیان نَيای نَاج کاترین فرٍ بردى ٍ با آخرین 

 .تَانش آن يا را نی کشید
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 .خستٌ شدین نلکٌ، بذارین نن بخَابَنهش-

 .انا انگار دلش نهی خَاد کٌ بخَابٌ -

. کاترین رٍی تخت نشست ٍ لیانا را بٌ آرانی بر رٍی تخت خَاباند. ایزابل لبخندی زد
لیانا این بار يو بی  آن کٌ تصهیهی برای خَابیدن داشتٌ باشد، چشو يایش بٌ نَيای 

ٌ شدى ی نادرش افتاد ٍ این بار نشغَل کشیدن آن يا شد  .بافت

ٌ ی گذر زنان نهیشو-  جالبٌ، نگٌ نٌ؟. اصال نتَج

 :ایزابل لبخند نًرآنیزی بٌ اٍ زدى ٍ گفت

 ...نلکٌ-

 :کاترین ادانٌ داد

ٌ ی حَاسو رٍ بٌ خَدش پرت کردى- اٍن قدر کٌ گايی زنان ٍ . از ٍقتی کٌ اٍندى يه
 ...نن با تهام ٍجَد دٍستش دارم؛ انا. نکانی کٌ تَش يستو رٍ فرانَش نی کنو

 انا چی؟-

 .دلشَرى ی عجیبی دارم ٍ نی ترسو-

 :خندى ی کَتايی کرد ٍ بٌ آرانی گفت

 !نن ٍاقعا نی ترسو، از این يهٌ نزدیکی ٍ ٍابستگی-

 :ایزابل با لحن اطهینان بخشی گفت

شها قَی تر از اٍنی يستید کٌ با این ترس يای کَچیک از پا در بیاید، شها خیلی بیشتر -
ٌ ی نا نقاٍنید  .از يه
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ٌ ای گفت  :کاترین با صدای آيست

ٌ ای يو يست کٌ اذیتو نی کنٌ-  .شاید؛ انا چیز دیگ

 اٍن چیٌ؟-

تَ نادر . نن از نزدیک شدن يای بیش از اندازى ام بٌ لیانا خجالت نی کشو! تَ ایزابل-
کسی کٌ . حقیقی اٍن يستی، کسی کٌ چندین ناى در ٍجَدش با عشق احساسش کردى

اٍن رٍ در بطنش پرٍرش دادى ٍ رٍزيا ٍ شب يای زیادی رٍ باياش حرف زدى ٍ 
نهی خَام . يیچ نسبتی با اٍن ندارم... داستان يای زیادی رٍ براش تعریف کردى؛ ٍلی نن

 .اٍن رٍ از تَ دٍر کنو

ایزابل لبخندی بٌ نگرانی يای کاترین زدى ٍ خَاست تا نانند يهیشٌ اٍ را با حرف يایش 
آرام کند؛ انا در يهان ينگام درست قبل از آن کٌ بتَاند حرفی بزند، ناگًان سَزش 

ٌ ای نکخ کردى تا درد تهام شَد؛ انا ير لحظٌ بر . عجیبی را در گلَیش احساس کرد جانی
بی اعتنا بٌ دردی کٌ ير لحظٌ انتظار قطع شدنش . سَزش طاقت فرسایش افزٍدى نی شد

 :را داشت، با صدای ضعیفی گفت

شها اٍن رٍ از نن دٍر نهی کنید، شها ازش نحافظت . يهچین چیزی نهکن نیست-
در تهام این سال يا، يهیشٌ . درست يهَن طَری کٌ از نن نراقبت کردید. نی کنید

 .نتَجٌ لطف ٍ نحبت بیش از اندازى ای کٌ بًو داشتید بَدم

 :کاترین لبخند کَتايی زد ٍ گفت

 .آخرین باری کٌ سرخ شدم زنانی بَد کٌ یکی از خدنتکاريا از لباسو تعریف کردى بَد-
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گَیی . لبخند عهیقی بر رٍی لب يای ایزابل نشست؛ انا در درٍنش غَغایی بٌ پا بَد
ٌ ٍر شدى بَدند ٍ ٍجَدش را نی سَزاندند ٌ يای آتش در تهام بدنش شعل لبخند . شعل

 :از جایش برخاست ٍ گفت. کاترین با گذشت چند جانیٌ نحَ شد

نن این کار رٍ قلبا ٍ از رٍی . نراقبت از تَ برای نن تنًا یک ٍظیفٌ نبَد ایزابل-
احساسات عهیقو بٌ تَ انجام دادم، اگر زنان رٍ بٌ عقب برگردٍنن نن باز يو این کار رٍ 

 .برای کسی کٌ درست نحل خَايرنٌ انجام نیدم

ٌ ی آخر کاترین را دیگر بٌ سختی ٍ از دٍردست يا نی شنید؛ زیرا درد تهام  جهل
 .حَاس يایش را نختل کردى بَد

کاترین با لبخند بٌ سهتش برگشت تا ٍاکنش ایزابل را نسبت بٌ حرف يایش ببیند؛ انا 
ٌ ی  ٌ ی نقابلش لبخند بر رٍی لب يایش خشک شدى ٍ ترس ٍ ٍحشت يه با دیدن صحن

 :با دیدن صَرت کبَد ایزابل با ٍحشت زنزنٌ کرد. ٍجَدش را فرا گرفت

 !ایزابل-

ٌ اش چنگ نی زد ٍ قادر بٌ  ایزابل با صَرتی کٌ ير لحظٌ کبَدتر نی شد بٌ سین
بدتر از آن دردی . سَزش طاقت فرسایی را در گلَیش احساس نی کرد. نفس کشیدن نبَد

 .بَد کٌ در بدنش نی پیچید؛ گَیا نَاد نذاب را در گلَیش ریختٌ باشند

 .خَايش نی کنو! ایزابل، ایزابل بٌ نن نگاى کن-

. صدازدن يایش فایدى ای بٌ حال ایزابل نداشتند؛ زیرا ير جانیٌ حالش بدتر از قبل نی شد
خیلی زٍد بٌ اتاق . کاترین سراسیهٌ از در اتاق خارج شدى ٍ نگًبان را برای کهک فرستاد

ایزابل يو چنان برای نفس کشیدن تقال نی کرد ٍ بٌ . برگشت ٍ باالی سرش ایستاد
گلَیش چنگ نی زد؛ انا در کهال خَشبختی، درست زنانی کٌ آرزٍ نی کرد ير چٌ زٍدتر 

ٌ ی بعد چشو يایش تار شدند ٍ از حال رفت  .بهیرد تا آن درد تهام شَد، لحظ
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*** 

 :کاترین با نگرانی پرسید

ٌ طَرى؟-  حالش چ

ٌ ی کانل اٍ، در حالی کٌ بٌ فکر فرٍ رفتٌ بَد گفت  :سارٍس، درنانگر قصر، پس از نعاین

 .بًترى، خَنریزیش بند اٍندى؛ انا باید استراحت کنٌ-

 :کاترین در حالی کٌ سخت نگران ٍ پریشان بَد پرسید

 .انا چی شد؟ تا چند دقیقٌ قبلش نا با يو حرف نی زدیو، حالش کانال خَب بَد-

اٍن نبتال بٌ يیچ . نن کانال نعاینٌ اش کردم؛ انا نتَجٌ يیچ چیز غیرطبیعی نشدم-
ٌ طَر این اتفاق افتادى، دلیلش ينَز برام نشخص نیست  .بیهاری نیست؛ انا این کٌ چ

ٌ طَر تَ نهی تَنی نتَجًش بشی؟-  انا چ

 .تنًا یک نَرد ٍجَد دارى کٌ نن ازش سر در نهیارم! خَدتَن نی دٍنید بانَی نن-

ٌ ای بٌ فکرکردن دربارى ی آن نَضَع نداشت با صدای  کاترین در حالی کٌ يیچ عالق
 :لرزانی گفت

 حدست چیٌ؟-

 :سارٍس بی نقدنٌ حرف آخرش را بر زبان آٍرد

 .زير-

 :کاترین فَرا دستپاچٌ شدى ٍ با حیرت گفت
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ٌ ای يو . نن بٌ يهٌ ی ايالی قصر اطهینان دارم! چی؟ نٌ انکان ندارى- حتها حدس دیگ
 .ٍجَد دارى

اگر ٍاقعا حدس . انکانش يست؛ انا بٌ نظر نن بٌ این نَضَع يو فکر کنید بانَی نن-
 ...نن درست باشٌ، خائنی در این قصر ٍجَد دارى کٌ

درست يهان لحظٌ در اتاق باز شدى ٍ نارسیسا با چًرى ای نضطرب در چارچَب در ظاير 
 .شد

ٌ طَر این اتفاق افتاد؟-  خدای نن باٍرم نهیشٌ، چ

. ظايرش اضطراب کهی را نشان نی داد؛ انا لحن کالنش کانال عادی ٍ بی تفاٍت بَد
کاترین با شک ٍ شبًٌ بٌ چًرى ی نگران دخترش نگاى نی کرد، گَیی آن چٌ را نی دید 

باٍر نداشت؛ انا يرگز دلش نهی خَاست کٌ تا آن حد بٌ احساسات دخترش بدبین باشد 
ٍ نًو تر از يهٌ آنکٌ يرگز نباید اجازى نی داد تا شخص دیگری از آن احساس باخبر 

 :لبخند کهرنگی زدى ٍ با صدای آرانی رٍ بٌ دخترش گفت. شَد

 .االن خَابیدى؛ انا بٌ زٍدی حالش خَب نیشٌ. چیزی نیست کٌ نگرانش باشی-

ٌ اش گذاشت،  نارسیسا بٌ سرعت خَدش را بٌ نادرش رساند ٍ سرش را رٍی سین
 :دستانش را دٍر کهرش حلقٌ کردى ٍ بٌ آرانی زنزنٌ کرد

از تٌ دلو انیدٍارم کٌ حالش ير چٌ زٍدتر خَب بشٌ؛ آخٌ تَ خیلی اٍن رٍ دٍست -
 داری، نگٌ نٌ نانان؟

ٌ ای را کٌ در کالم دخترش بَد نادیدى گرفت ٍ در حالی دستش را دٍر  کاترین کنای
ٌ اش حلقٌ نی کرد گفت  :شان

 .نن تَ رٍ يو خیلی دٍست دارم-
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 :نارسیسا سرش را کهی باالتر، جایی نیان گَش يای نادرش بردى ٍ گفت

 درست نیگو؟! البتٌ کٌ داری نانان؛ انا فقط کهی کهتر از لیانا-

ٌ يای دخترش شل  ٌ ای نانعلَم خیرى ناند ٍ دست يایش از دٍر شان نگاى کاترین بٌ نقط
ٌ ی نرنی بر رٍی . شدند ٌ ی دلخَاى رسیدى بَد، بـ ـَس نارسیسا کٌ گَیی بٌ آن نتیج

ٌ يای نادرش گذاشت ٍ با لحن کشدار ٍ سردی زنزنٌ کرد  :گَن

 !ننو دٍستت دارم نانان-

 :کاترین نگايی بٌ چشهان سرد ٍ خالی دخترش انداختٌ ٍ از تٌ قلبش زنزنٌ کرد

 .دٍستت دارم-

ٌ اش را کانل کرد  :ٍ در دلش جهل

دٍستت دارم؛ حتی اگر تَ دٍستو نداشتٌ باشی دٍستت دارم؛ حتی اگر پدرت يهَن -
 .کسی بَدى باشٌ کٌ بًترین دٍران زندگی ام رٍ برام تیرى ٍ تار کرد

ٌ ای کٌ از تٌ قلبش  نارسیسا انا بی آن کٌ کَچک ترین ايهیتی بٌ احساسات کاترین ٍ جهل
ٌ شدن در، کاترین نفس عهیقی . زنزنٌ کردى بَد بديد از اتاق بیرٍن رفت بعد از بست

ٌ ای رٍ بٌ سارٍس زنزنٌ کرد  :کشیدى ٍ با لحن خست

 .انیلیا رٍ بیار بٌ قصر-

*** 

انیلیا در حالی کٌ نشغَل بافتن نَيای طالیی دخترش بَد، نگايش بٌ پسرش کٌ با 
شیطنت بر رٍی یکی پايایش ایستادى ٍ با يیزم يایی کٌ از جنگل تا بٌ آن جا بٌ دٍش 

 .کشیدى بَد حرکات نهایشی انجام نی داد، خیرى ناند
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لبخند عهیقی . در آن ينگام نگاى جان نیز بٌ نادرش افتاد کٌ با عشق تهاشایش نی کرد
رٍی لب يایش نشستٌ ٍ دستی برای نادرش تکان داد؛ سپس خیلی سریع پرچین يای 

ٌ اش را دٍر زد ٍ بٌ سهت خارج ديکدى بٌ راى افتاد انیلیا کٌ از آن يهٌ . کَچک خان
ٌ ی نرنی بٌ سر دخترش زد ٍ گفت  :شیطنت پسر بزرگش خندى اش گرفتٌ بَد، بـ ـَس

 .بیا عزیزم تهَم شد -

 .نهنَنو نانان -

 .قابلی نداشت پرنسس نن -

اٍ با کهی . انیلی؛ دختر کَچک ترش کٌ تنًا چًارسال داشت، بسیار آرام تر از برادرش بَد
 :نکخ با صدای آرانی رٍ بٌ نادرش گفت

نانان، اجازى نیدی برم با دٍستام بازی کنو؟ قَل نیدم نراقب خَدم باشو، از ديکدى  -
 !يو خارج نهیشو، قَل نیدم

چشو يای قًَى ای رنگش درست نانند . انیلیا نگايی بٌ صَرت نعصَم دخترش انداخت
. لبخند عهیقی زد. يهسرش بَد؛ انا بینی کَچک ٍ لب يای باریکش بٌ خَدش رفتٌ بَد

چتری يایش را کٌ بر رٍی صَرتش ریختٌ شدى بَدند کهی نرتب کردى ٍ با نًربانی 
 :گفت

خیلی خب عزیزم نی تَنی بری؛ انا باید سر قَل يایی کٌ دادی بهَنی، فًهیدی چی  -
 گفتو؟

 .بلٌ نانان -

ٌ کردن سفارش يای بسیار اٍ را يهراى با  ٌ ی دخترش را بَسید ٍ بعد از اضاف انیلیا گَن
 .لَنا، یکی از يهبازی يایش کٌ چند سالی از انیلی بزرگ تر بَد، رايی ديکدى کرد 
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دستهال تهیزی را . بعد از چنددقیقٌ از جایش بلند شدى ٍ نشغَل تهیزکردن خانٌ شد
با . برداشت تا گرد ٍ غبار کهی را کٌ بر رٍی نیز چَبی ٍسط خانٌ نشستٌ بَد پاک کند

ٌ ی قبل کانال سالو  نزدیکشدن بٌ نیز، ناگًان چشهش بٌ نان يایی افتاد کٌ تا چنددقیق
ٌ اش جَیدى شدى بَدند رد خردى نان يایی را کٌ بر رٍی . بَدند؛ انا اکنَن ير چًار گَش

. زنین ریختٌ شدى بَدند، دنبال کرد ٍ بٌ فرش کًنٌ ٍ نخ نهای ٍسط خانٌ رسید
ٌ ی فرش را بلند کرد بٌ نحض . چشو يایش را ریز کردى ٍ در یک حرکت ناگًانی گَش

بلندکردن چشهش بٌ نَجَد کَچکی افتاد کٌ با آن دندان يای تیز ٍ بلندش نشغَل 
 .جَیدن نان يایی بَد کٌ بٌ سختی در دست يایش جای گرفتٌ بَدند

دندان يای پیشین .  جَندى يا؛ نَجَدی ریزنقش با بدن پشهالَی قًَى ای رنگ يستند)
. آن يا تا لب يایشان انتداد یافتٌ ٍ قادر بٌ جَیدن سخت ترین اجسام يستند
 (.چشو يای درشت ٍ گردی دارند ٍ لب يای بسیار باریکی کٌ بی حالت يستند

آن نَجَد با رٍشن شدن اطرافش نگايی سریع بٌ دٍر ٍ برش انداخت ٍ با دیدن انیلیا 
لبخند زشتی بر . کٌ با حالتی طلبکارانٌ بٌ اٍ نگاى نی کرد، چشو يای درشتش برق زدند

چند قدم بٌ عقب برداشت ٍ درست قبل . لب يای بی حالتش نشست ٍ نان يا را ريا کرد
نَجَد . از آن کٌ بخَايد از نًلکٌ بگریزد، انیلیا دم کَتايش را گرفتٌ ٍ اٍ را آٍیزان کرد

کَچک در حالی کٌ تقال نی کرد تا خَد را آزاد کند، ندام جیغ نی کشید ٍ فحش يای 
 .انیلیا بی تَجٌ بٌ دست ٍ پا زدن يایش از خانٌ بیرٍن رفت. رکیکی را بر زبان نی آٍرد

 .خب حاال نی دٍنو با شها جَندى يای کَچَلَ باید چیکار کنو -

جانَر کَچک در حالی کٌ نیان زنین ٍ يَا نعلق بَد، انگشتان نحیف ٍ زشتش را 
 :تًدیدٍار در نقابلش تکان داد گفت

 !این بار آخر نیست  -
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با فًهیدن بالیی کٌ قرار . انیلیا بی تَجٌ بٌ تًدیديایش اٍ را چندین بار در يَا تکان داد
 :بَد بر سرش بیاید فریاد زد

 !يی -

ٌ شان  انا دیگر دیر شدى بَد؛ چرا کٌ انیلیا با آخرین تَان اٍ را بٌ باغ يای پشت خان
ٌ ای زد قدنی بٌ عقب برداشت ٍ برگشت تا ٍارد . پرتاب کرد؛ سپس لبخند پیرٍزنندان

 .خانٌ شَد کٌ با شنیدن فریادی سر جایش نتَقف شد

ٌ ی دٍری از اٍ نی دٍید انیلیا با نگرانی چندقدم باقی . پسرش جان بَد کٌ در فاصل
ٌ يای پسرش را گرفت ٍ گفت  :ناندى را طی کرد، شان

 چی شدى پسرم؟ -

جان در حالی کٌ صَرتش سرخ شدى بَد، از سر يیجان خندى ی کَتايی کرد؛ انا ترس 
جان دست يای نادرش را گرفت ٍ . کهی يو بٌ راحتی در چشو يایش نحسَس بَد

 :گفت

 !بًش نگی کار نن بَد؛ البتٌ فکر کنو خَدش فًهید. دارى نیاد -

 کی؟ -

 .جک -

 .جان این چندنین باریٌ کٌ دارم بًت نیگو؟ باید بًش بگی پدر -

 !خیلی خَب باشٌ، پدر -

 :انیلیا نگاى سرزنش آنیزی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 باز چی کار کردی؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

33 Zahra bagheri  لیانارنان |  

 :جان با عجلٌ شرٍع بٌ تعریف کرد

ٌ گندى يای قصر حرف نی زد، خَدم دیدنش؛ البتٌ نٌ این کٌ فکر - داشت با یکی از اٍن کل
ٌ ش گندى بَد! عهرا! کنی آدم نًهی بَديا  !انا ٍاقعا کل

انیلیا در حالی کٌ گیج ٍ ننگ بَد ٍ از حرف يای . سپس با صدای بلندی زد زیر خندى
 :پسرش سر در نهی آٍرد گفت

 کی رٍ نیگی؟ -

 !ننو یٌ جَندى انداختو تَی  لباسش. دارى با بابا نیاد! یک زنٌ -

 :انیلیا با حیرت فریاد زد

 !جان-

 :جان خندید ٍ در حالی کٌ عقب عقب نی رفت، با صدای بلندی گفت

 .نن نیرم پیش دٍستام، يرٍقت رفتن برنی گردم-

انیلیا . بعد از گفتن آن جهلٌ بٌ سرعت باد دٍید ٍ در پیچ راى خاکی ديکدى ناپدید شد
در حالی کٌ ينَز ياج ٍ ٍاج ناندى بَد، بٌ جای خالی پسرش نگاى نی کرد کٌ با شنیدن 

 :صدای يهسرش برگشت

 !اٍى انیلیا عزیزم-

ٍقتی بٌ اٍ رسید . چشو يای انیلیا بٌ يهسرش افتاد کٌ با حالت دٍ بٌ طرفش نی دٍید
 :نفسی تازى کرد ٍ گفت

 انیلیا عزیزم، جان بًت خبر دادى کٌ چٌ اتفاق فَق العادى ای در شرف ٍقَعٌ؟-

 :بی آن کٌ بٌ اٍ اجازى ی حرف زدن بديد فَرا اضافٌ کرد
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این پسر گستاخ ٍ بی نزاکت کجاست؟ اگٌ بدٍنی چی کار کردى بیست ! گفتو جان! جان-
 !ٍ پنج تا جَندى ی بالغ رٍ نیندازی تَی لباسش

انیلیا بار دیگر ديانش را باز کرد؛ انا جک دست يایش را بلند کردى ٍ يهان طَر کٌ بٌ 
 :دٍرش نی چرخید، با يیجان ادانٌ داد

انرٍز کٌ چَب يای . تَ فقط بٌ این گَش کن. نًو نیست، بعدا بٌ حسابش نی رسو-
آى . جنگل رٍ برای فرٍختن پیش اٍن آّلن بی خاصیت بردى بَدم، چشهو بًش خَرد

! نهی دٍنی چٌ شکَيی داشت؛ حتی از چند فرسخی يو داد نی زد کٌ شخص پرنفَذیٌ
 .بٌ يهین خاطر اٍن چَب يای لعنتی رٍ يهَن جا ٍل کردم ٍ بٌ دنبالش راى افتادم

 :نفسی تازى کردى ٍ گفت

ٌ ی کَچیک نَن رٍ زدى. باياش صحبت کردم- . اٍن لحظٌ فًهیدم کٌ شانس در خَن
 .نهی تَنی حدس بزنی؛ نگٌ نٌ؟ بذار خَدم بگو، اٍن آرانیس بَد

 :انیلیا با بیچارگی بٌ يهسر نادانش زل زدى بَد کٌ جک با صدای بلندی خندید ٍ گفت

ٌ ی پیشگَیی کٌ سال يا بٌ سرزنین يای نختلف - آرى عزیزم درست حدس زدی، اٍن الً
ٌ ی نًو تر اینٌ کٌ اٍن قرارى برای  سفر نی کرد ٍ آٍازى اش يهٌ جا پیچیدى؛ انا نسئل

در صَرتی کٌ بیاد این جا ٍ نا بٌ نحَ احسنت ازش . خَش آندگَیی بٌ قصر کاترین برى
پذیرایی کنیو، اٍن ٍقت نن فرصت يهرايی اٍن ر پیدا نی کنو ٍ این جَری ٍارد قصر 

 .نیشو

کی نی خَای دست از این کاريات برداری؟ این چندنین باریٌ ! جک خَايش نی کنو-
 کٌ داری تالش نی کنی؟

 .انا این دفعٌ فرق نی کنٌ، بًت قَل نیدم -
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ٌ ی قبل، درستٌ؟ -  درست نحل دفع

ٌ ی قبل بدشانسی آٍردم - لیام در ٍاقع اٍلین فرصت نبَد، بدترین فرصت بَد؛ انا ! دفع
این باّر آخرى، بًت قَل ! يهَن طَر کٌ گفتو این دفعٌ فرق دارى، خَايش نی کنو انیلیا

 .نیدم

ٌ اش با جک تنًا بٌ تکان سری اکتفا کرد جک با يیجان . انیلیا خستٌ از بحخ بی نتیج
ٌ ی يهسرش را بَسید، اٍ نیز يهان طَر کٌ عقب عقب نی رفت با صدای  جلَ آند ٍ گَن

 :بلندی گفت

 .ٍسایل پذیرایی از نًهَنهَن رٍ فرانَش نکن -

 .ٍ بعد با سرعتی کٌ از اٍ بعید بَد دٍید ٍ از نظر ناپدید شد

*** 

ٌ ای نی شد کٌ پايایش را رٍی يو انداختٌ بَد ٍ نگاى تحقیرآنیزی بٌ  آرانیس چند دقیق
انیلیا رٍی صندلی نقابلش دست بٌ سینٌ نشستٌ بَد ٍ ير چنددقیقٌ . خانٌ نی انداخت

بعد از سکَت طَالنی، جک با صدای ! یک بار چشو غرى ی نانحسَسی بٌ اٍ نی رفت
 :بلندی کٌ ير دٍی آن يا را از جا پراند گفت

 .ٍاقعا باعخ افتخارى کٌ نیزبان بانَی بزرگَاری نحل شها يستیو-

 :سیخَنکی بٌ پًلَيای يهسرش زد ٍ گفت

 نگٌ نٌ عزیزم؟-

 :انیلیا با بی حَصلگی جَاب داد

 !بلٌ، ٍاقعا-
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 .لطفا از این نیَى يا نیل کنید بانَی نن، این يا از دل جنگل کاترین آٍردى شدن -

ٌ ای از نَيای سرخش را کٌ بر رٍی  آرانیس بی تَجٌ بٌ ٍراجی يای نرد نقابلش، رشت
 :صَرتش ریختٌ شدى بَد کنار زد ٍ گفت

 کی بٌ دیدن نلکٌ نی ریو؟-

 .این افتخار بزرگیٌ کٌ اجازى ی يهرايیتَن رٍ داشتٌ باشو! بٌ زٍدی بانَی نن-

ٌ ی ساختگی کرد تا تَجٌ آن يا را بٌ خَد جلب کند آرانیس نگايی بٌ اٍ . انیلیا سرف
 :انداخت ٍ گفت

 !بلٌ؟-

 ...نی تَنو سَالی ازتَن بپرسو-

 :سپس با اکراى اضافٌ کرد

 بانَی نن؟-

از نظر اٍ سَال کردن از . جک با ٍحشت بٌ يهسرش نگاى کرد ٍ بٌ سرعت رنگش پرید
ٌ ی بزرگ نانند آرانیس گستاخی بزرگی نحسَب نی شد؛ انا بر خالف تصَر،  یک الً

انیلیا نگاى کَتايی بٌ اٍ . آرانیس سری تکان داد ٍ ننتظر بٌ انیلیا چشو دٍخت
 :انداخت ٍ با صدای آرانی گفت

 چرا بعد از سال يا بٌ آدٍنیس برگشتید بانَی نن؟-

ٌ ای بٌ اٍ خیرى شد، گَیی در حال تحلیل کردن سَال اٍ بَد بعد از نکخ . آرانیس لحظ
 :کَتايی گفت
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فکر کردم کٌ بعد از خدنت يای فراٍانی کٌ بٌ نردم سرزنین يای دیگٌ کردم، ٍقتشٌ کٌ -
 .این بار بٌ نردم خَدم خدنت کنو

 خدنت؟-

 .نن با پیشگَیی يام جَن بسیاری از نردم رٍ نجات دادم! درستٌ-

 :جک کٌ بٌ نتیجٌ آن بحخ انیدٍار شدى بَد، با اشتیاق خَد را ٍسط انداخت ٍ گفت

ٌ ی بزرگ ٍ بخشندى ای يستید کٌ با ! اٍى خدای نن- يهَن طَر کٌ شنیدى بَدم، شها الً
 ...در اختیار گذاشتن دانش ياتَن نردم رٍ از بدبختی ٍ فالکت

انیلیا ٍسط پرحرفی يهسرش پرید ٍ با اشارى ی دست يایش اٍ را ٍادار بٌ سکَت کرد ٍ 
 :بعد با احتیاط ٍ صدای آرانی گفت

 یعنی پیشگَیی يا نی تَنن نردم رٍ نجات بدن؟-

ابرٍيای آرانیس با تعجب باال پریدند ٍ با لحنی کٌ انگار ايانت بزرگی بٌ اٍ کردى بَدند 
 :گفت

ٌ ی یک ! البتٌ کٌ نی تَنن- نتاسفو عزیزم؛ انا این طَر کٌ نعلَنٌ تَ ينَز نتَنستی نتیج
 .پیشگَیی درست ٍ حسابی رٍ درک کنی

 :انیلیا کٌ از شنیدن آن جهلٌ عصبانی شدى بَد، بٌ تندی اضافٌ کرد

ٌ طَر ينَز يو نردم در سراسر دنیا نی نیرن؟ ٍ یا باليایی طبیعی - اگر این طَرى پس چ
 بٌ سر سرزنین يای دیگٌ نیاد؟... نحل جنگ، سیل، طَفان يای سًهگین ٍ

جک . آرانیس با چشو يایی کٌ از حدقٌ در آندى بَدند ٍ با ديان باز بٌ اٍ نگاى نی کرد
 :در حالی کٌ پَست صَرتش سرخ شدى بَد، با صدای ضعیفی زنزنٌ کرد
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 !انیلیا-

 :انیلیا بی تَجٌ بٌ اٍ ادانٌ داد

اتفاقاتی کٌ نیفتٌ جزئی از سرنَشت نا آدم ياست؛ پس يیچ پیشگَیی قادر بٌ تغییر -
 .سرنَشت نردم نیست

جک کٌ از گستاخی يهسرش از شرنندگی در حال آب شدن بَد، تا نیهٌ در صندلی خَد 
آرانیس انگشت اشارى اش را باال آٍرد ٍ در حالی کٌ از عصبانیت بٌ لکنت . فرٍ رفتٌ بَد

 :افتادى بَد گفت

ٌ طَر جرئت نی کنی؟ نن...تَ- ٌ جا... پیشگَیی... تَ چ  !آى... يه

ٌ ٍار بٌ دٍر اٍ نی چرخید فریاد زد  :جک با سرعت از جایش بلند شد ٍ در حالی کٌ دیَان

خدایان بٌ . انیلیا یخ کاری کن، اٍن دارى نی نیرى! بانَی نن حالتَن خَبٌ؟ ٍای خدایا-
ٌ ی نن در حال نردنٌ، آى زئَس بزرگ! دادم برسید  !یک الًٌ تَی خَن

 :انیلیا بٌ آرانی از جایش برخاست ٍ با خَنسردی گفت

 .این قدر شلَغش نکن-

. سپس جام آب را بر رٍی نیز کَبید، جَری کٌ نیهی از نحتَیاتش بٌ اطراف پاشیدى شد
بعد از چند دقیقٌ کٌ . آرانیس جام را بٌ سرعت برداشتٌ ٍ آن را یک نفس سر کشید

 :حالش کهی بًتر شد، در حالی کٌ اشک در چشو يای ریزش حلقٌ زدى بَد زنزنٌ کرد

چطَر جرأت کردین؟ شها انسان يای پست ٍ حقیر، نن رٍ بٌ این جا آٍردین تا تحقیرم -
 !کنین؟ سزای این کارتَن رٍ نی بینین
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جک در حالی کٌ دٍ دستی بٌ سرش نی کَبید، با خَايش ٍ التهاس بٌ دنبالش راى 
آرانیس چنگی بٌ شنلش کٌ آٍیزان بَد زدى ٍ بٌ سهت در ٍرٍدی رفت ٍ آن را باز . افتاد

 .کرد؛ انا بٌ نحض خارج شدن از خانٌ سرش با جسو سختی برخَرد کرد

بٌ نحض بلندکردن سرش، نگايش بٌ سربازی افتاد کٌ با چًرى ای جدی ٍ خالی از 
ٌ ای صبر کرد؛ انا آرانیس يو چنان از جایش . احساس بٌ اٍ نگاى نی کرد سرباز چند لحظ

آن سرباز بی  يیچ اعتراضی با دست يایش . تکان نهی خَرد ٍ با تعجب نگايش نی کرد
 .اٍ را کنار زد ٍ کانال ٍارد خانٌ شد

جک بٌ سرعت قدنی بٌ عقب برداشتٌ ٍ دست يای يهسرش را گرفت ٍ رٍ بٌ سرباز کٌ 
 :نستقیها بٌ انیلیا نگاى نی کرد فریاد زد

 این جا چیکار داری؟-

سرباز بی  آنکٌ بٌ فریاد جک تَجًی نشان بديد، رٍ بٌ انیلیا تعظیو کَتايی کردى ٍ با 
 :خَنسردی گفت

 .بانَ انیلیا بٌ دستَر نلکٌ باید با نن بٌ قصر بیاید-

 :انیلیا تکانی خَرد ٍ اخو يایش را در يو کشید؛ انا با صدای آرانی گفت

 چی شدى؟-

 .بٌ کهکتَن نیاز داریو-

جدی؟ اٍن زنانی کٌ نا رٍ از قصر بیرٍن انداختین باید فکر این جاياش رٍ يو -
 .نی کردین

 !جک خَايش نی کنو چیزی نگَ-
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جک ديانش را باز کرد تا اعتراضی کند کٌ با اشارى ی انیلیا بٌ ناچار خَدش را کنار 
آرانیس يو کٌ با شنیدن حرف يای آن يا . کشیدى ٍ عصبانیت رٍی صندلی نشست

حسابی کنجکاٍ شدى بَد، خشو ٍ غضبش نسبت بٌ انیلیا را فرانَش کردى ٍ در را بٌ 
 .آرانی بست ٍ دٍبارى ٍارد خانٌ شد 

 بیشتر تَضیح بدى، چٌ اتفاقی افتادى؟-

 :با نگرانی پرسید

 حال نلکٌ خَبٌ؟-

 ...نلکٌ کانال خَبن؛ انا بانَ ایزابل-

 .قلب انیلیا در سینٌ فرٍ ریخت

 چٌ بالیی سرش اٍندى؟-

 .ایشَن نسهَم شدن-

جک با . انیلیا با ٍحشت يین بلندی کشیدى ٍ دست يایش را بر رٍی ديانش گذاشت
 :دیدن ٍاکنش يهسرش دٍبارى از جایش بلندى شد ٍ گفت

 !خب نا فقط نی تَنیو آرزٍ کنیو کٌ حالشَن زٍدتر خَب بشٌ، خدای زئَس نگًدارش-

انیلیا . سرباز نگاى خشَنت آنیزی بٌ اٍ انداخت کٌ جک فَرا خَدش را جهع ٍ جَر کرد
 :زبانش را رٍی لب يای خشکش کشید ٍ زنزنٌ کرد

ٌ طَرى؟-  حالش چ
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سارٍس تَنستٌ خَنریزیش رٍ بند بیارى؛ انا ينَز يو يیچ اجری از بًبَدی در ایشَن -
تشخیصش اینٌ کٌ چیزی يست کٌ اٍن نهی تَنٌ ازش سر در بیارى؛ . دیدى نهیشٌ

 ...یعنی

 ...یعنی زير ٍ یعنی-

 !یک خائن ٍجَد دارى-

 :انیلیا نگاى سریعی بٌ اٍ انداخت ٍ ادانٌ داد

 نظر نلکٌ در این بارى چیٌ؟-

ایشَن ينَز يیچ حدسی ندارن؛ انا بٌ زٍدی ٍزیران ٍ فرناندى بٌ قصر نیان تا در این -
 .بارى نشَرت کنن

ٌ ای در سکَت گذشت  .چند لحظ

 !با نن بیاید، لطفا-

ٌ ای نردد ناند؛ انا با فکرکردن بٌ ایزابل، خیلی زٍد با لحن نحکهی گفت  :انیلیا تنًا لحظ

 .آنادى نیشو تا با يو بریو-

 .سرباز سری تکان داد ٍ از خانٌ خارج شد

ٌ جَری از اٍن قصر - يیچ نعلَم يست داری چی نیگی؟ یادت رفتٌ سال يا پیش چ
 بیرٍنت کردن؟

 !االن نَقعیت فرق کردى، جَن ایزابل در خطرى -

 چٌ ايهیتی دارى؟-
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 :انیلیا در حالی کٌ ٍسایلش را جهع نی کرد، نگاى خشهگینی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

شاید برای تَ ايهیتی نداشتٌ باشٌ؛ انا برای نن نًهٌ کٌ چٌ بالیی قرارى سر بًترین -
 .دٍستو بیاد

 دٍست؟ يهَن دٍستی کٌ يیچ تالشی برای عَض کردن نظر نلکٌ نکرد؟-

ٌ چیز رٍ فرانَش کردم-  .نن يه

ٌ شَن نتنفری-  !نٌ تَ فقط ٍانهَد نی کنی کٌ فرانَش کردی؛ ٍلی در ٍاقع از يه

ٌ ترین لحن نهکن زنزنٌ  انیلیا در حالی کٌ بٌ سهت در خرٍجی حرکت نی کرد، با صادقان
 :کرد

 .يیچ ٍقت ازشَن نتنفر نبَدم-

انیلیا قدنی دیگری بٌ سهت در برداشت کٌ جک بٌ سرعت دست يایش را گرفت ٍ 
 :گفت

 .پس باید بذاری ننو بايات بیام-

جک با نشايدى ی نگاى سرزنش آنیز . انیلیا بٌ فرصت طلبی يهسرش پَزخندی زد
 :يهسرش فَرا گفت

 .نن ينَز بًشَن اطهینان ندارم؛ شاید این یک تلٌ باشٌ! فقط برای نحافظت از تَ-

ٌ يای نسخرى کالفٌ شدى بَد سری تکان داد ٍ در حالی کٌ از خانٌ  انیلیا کٌ از این بًان
 :خارج نی شد با صدای بلندی گفت

 .ير جَر راحتی-

 !ننو باياتَن نیام -
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ٌ ای از خانٌ ایستادى بَد، انیلیا  ير دٍ نگايی بٌ آرانیس انداختند کٌ ينَز در گَش
 :بی تَجٌ بٌ اٍ در را باز کرد؛ انا جک فَرا نزدیک شد ٍ با لحن چاپلَسانٌ ای گفت

 .پس بفرنایید بانَی نن، نا يهرايیتَن نی کنیو-

انیلیا بٌ طرز نحسَسی سری . آرانیس با غرٍر از نقابلشان گذشت ٍ از خانٌ خارج شد
 .از رٍی تاسف تکان دادى ٍ بیرٍن رفت

ينَز چندقدنی . بٌ نحض خارج شدن از خانٌ، بٌ سهت راى خاکی ديکدى بٌ راى افتادند
 :بیشتر دٍر نشدى بَدند کٌ با فریاد کسی از جا پریدند

 !نانان-

 .انیلیا با شنیدن صدای پسرش برگشت ٍ خَد را بٌ اٍ رساند

 عزیزم، حالت خَبٌ؟-

 کجا داری نیری؟-

ٌ طَری بگو جان؛ انا نن نجبَرم برم بٌ قصر- نی دٍنو کٌ حاال . راستش نهی دٍنو چ
 ...خیلی نتعجب نیشی؛ انا نن

 .نٌ-

 :انیلیا نکخ کَتايی کرد ٍ گفت

 چی نٌ؟-

 .راستش يهٌ چی رٍ شنیدم-

 :انیلیا با کالفگی گفت
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این رٍ چند دفعٌ باید بًت بگو؟ این . گَش کردن بٌ حرف يای بقیٌ کار خَبی نیست-
 .دفعٌ رٍ نی بخشو، خَايش نی کنو دیگٌ تکرارش نکن

تَ کٌ گفتٌ بَدی . خب اگر نهی شنیدم ٍ نی فًهیدم کٌ رفتی خیلی ناراحت نی شدم-
 !دیگٌ پايات رٍ تَی قصر نهی ذاری؟

 ...جان نن ٍاقعا-

 :جان فَرا گفت

 .نن فقط یک شرط دارم! اشکالی ندارى-

 :انیلیا لبخندی زدى ٍ گفت

 چی؟-

 !این کٌ بٌ جای اٍن نن بايات بیام-

 .جان خَايش نی کنو-

اٍن؛ یعنی پدر، بٌ جای اٍن نن باید بايات بیام، نی خَام خَدم ازت ! خیلی خب-
 .نحافظت کنو

سپس . جان چنان نگاى غرٍرآنیزی بٌ نادرش انداخت کٌ انیلیا از خَد بی خَد شد
 .ناگًان بٌ سهت جان يجَم بردى ٍ اٍ را در آغَش کشید

ٌ اش پشیهان بَد ٍ احساس نی کرد چیزی نهاندى کٌ  جان در حالی کٌ سخت از گفت
ٌ يای کَتايی بٌ پشت نادرش زد تا زٍدتر از آن يهٌ فشار  دندى يایش خرد شَند، ضرب

 .انیلیا اٍ را ريا کرد ٍ با دست، نَيایش را بٌ يو ریخت. بیرٍن بیاید

 .بسٌ نانان! يی-
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ٌ ای بعد ير دٍ بٌ جهع نلحق شدند  .انیلیا لبخند پًنی بٌ صَرت پسرش زدى ٍ جانی

 !جان يو با نا نیاد؟-

جان با نشايدى ی چًرى ی پدرش خو . جک با تعجب ٍ عصبانیت این سَال را پرسید
 :انیلیا با خَنسردی گفت. شدى ٍ از زیر دست يای نادرش رد شد

ٌ ی لَنا؛ انا دیگٌ باید - اٍن با نن نیاد؛ انا تَ نی نَنی؛ چَن انیلی رٍ فرستادم خَن
 .یکی باید پیشش بهَنٌ. برگردى

حتها داری شَخی نی کنی، نگٌ نٌ؟ جان با تَ بٌ قصر بیاد، اٍن ٍقت نن بهَنو ٍ از -
 انیلی پرستاری کنو؟

 .اٍن دخترتٌ-

 ...درستٌ؛ انا-

فکر نهی کنو . خَدت يو نی دٍنی اٍندنت بٌ اٍن جا بی فایدى است! دیگٌ انا ندارى جک-
در حال حاضر ٍ در این نَقعیت کاترین از یک نًهَن ناخَندى در قصرش پذیرایی کنٌ، 

 .بًترى دنبال یک فرصت دیگٌ باشی

انیلیا يو لبخند . جک صدای زٍزى نانندی از خَد درآٍرد ٍ با ناخشنَدی عقب کشید
ٌ ای بٌ اٍ زد ٍ خَد را بٌ بقیٌ رساند ٍقتی از جادى ی خاکی ديکدى عبَر . نصفٌ ٍ نیه

 :نی کردند صدای جک را شنیدند کٌ با فریاد گفت

 .سالم نن رٍ بٌ نلکٌ برسَنید-

ٌ ی آرٍن گذشتند ٍ بٌ زنین چهن . آن يا خیلی زٍد از ديکدى خارج شدند از دریاچ
 .در نقابل دريای عظیو ٍرٍدی از جنس طال جهع شدند. نهناک قصر رسیدند
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قلب انیلیا با دیدن در آشنای نقابلش در سینٌ فرٍ ریخت، دست يایش را نشت کرد تا 
 .بتَاند خَنسردی خَد را حفظ کند

جان با تعجب، آرانیس با غرٍر ٍ . بٌ نحض بازشدن در، يهگی ٍارد سرسرای قصر شدند
در این نیان . سرباز با حالت کانال عادی قدم بٌ راى سنگ فرش شدى ی نقابلشان گذاشتند

ٌ اش نی زد،  تنًا کسی کٌ حال ٍ رٍز خَبی نداشت انیلیا بَد؛ قلبش بٌ تندی در سین
سعی کرد بٌ تهام این حس يا . دست يایش نی لرزیدند ٍ دلش بٌ شدت پیچ نی خَرد

اعتنایی نکند؛ انا ٍقتی در ٍرٍدی قصر رٍی پاشنٌ چرخید ٍ چشهش بٌ تاالر قصر افتاد، 
 .این بار فًهید کٌ بٌ تهام حس يایش، حالت تًَع يو اضافٌ شدى است

ٌ ای در نَسان بَد با دیدن تصَیر . نگاى جان ندام بین سقف بلند قصر ٍ دیَاريای شیش
با احساس سرنای . خَدش در آینٌ لبخند پًنی زدى ٍ دست يای نادرش را فشرد

 :غیرطبیعی دست يای نادرش نگاى نتعجبی بٌ اٍ انداخت

 نانان حالت خَبٌ؟-

 :انیلیا لبخند کَتايی زد ٍ گفت

 .نن خَبو پسرم-

 :جان با ناراحتی نگايی بٌ نادرش انداخت ٍ گفت

 ...اگٌ حالت خَب نیست-

 :انا انیلیا نگاى نحبت آنیزی بٌ پسرش انداخت ٍ فَرا گفت

 .نن خَبو-

 !انیلیا-
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ٌ اش حبس شد با . با شنیدن آن صدای لطیف ٍ دٍست داشتنی يهیشگی نفس در سین
چشو يایی کٌ از اشک پر شدى بَدند بٌ کاترین نگاى نی کرد، درست نانند آخرین 
نیان . دیدارشان زیبا ٍ پراقتدار بَد؛ انا گذر زنان تغییراتی را در چًرى اش ایجاد کردى بَد

ٌ يای نقرى ای زیادی دیدى نی شد ٍ چین يای زیادی در  نَيای نشکی، صاف ٍ براقش رگ
 .کنار چشو يای آبی رٍشنش بٌ ٍجَد آندى بَد

ٌ ی بعد ير دٍ در  انیلیا بی يیچ فکری جلَ رفت، کاترین نیز قدم آخر را برداشتٌ ٍ لحظ
 .آغَش یکدیگر فرٍ رفتند

اٍ تاکنَن نادرش را بٌ این خَشحالی ندیدى . جان با تعجب بٌ آن صحنٌ نگاى نی کرد
بعد . درست نانند آن بَد کٌ پس از سال يا بٌ خانٌ ٍ دیدار خانَادى اش آندى باشد. بَد

از دقایق طَالنی از آغَش یکدیگر بیرٍن آندند، انیلیا نگايی بٌ چین يای صَرت 
 :کاترین انداخت ٍ گفت

ٌ ی قبلی کٌ شها رٍ دیدم حسابی شکستٌ شدید-  !نتاسفو کٌ این رٍ نیگو؛ انا از دفع

 :کاترین خندى ی بلندی کرد ٍ گفت

ٌ ای - تَ يیچ ٍقت عَض نهیشی انیلیا، نی تَنستی برای دلداری يو کٌ شدى جَر دیگ
 .ازم تعریف کنی

 یعنی بًتَن درٍغ بگو؟-

 :کاترین چشهک نانحسَسی زدى ٍ گفت

 !الاقل جلَی دیگران-

با . نگاى کاترین بٌ پسر نَجَانی افتاد کٌ با تعجب بٌ اٍ نگاى نی کرد. ير دٍ خندیدند
 :حیرت بٌ اٍ اشارى ای کرد ٍ گفت
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 ...اٍن-

ٌ اش را کانل کند ٍ گفت  :انیلیا نگذاشت اٍ جهل

 .البتٌ یک دختر يو دارم، انیلی! پسرنٌ، جان-

 :کاترین نگاى نحبت آنیزی بٌ پسر انداخت ٍ گفت

 .پس زندگی خَبی داری-

انیلیا نگايش را بٌ سختی از پسرش گرفت ٍ با صدای ضعیف ٍ لحن نانطهئنی زنزنٌ 
 :کرد

 .بلٌ، زندگی خَبی دارم-

 .کاترین لبخندی بٌ اٍ زد

ٌ نفر برگشتند ٍ بٌ آرانیس کٌ با غرٍر نگايش را بٌ جایی  ٌ ی کَتايی ير س با صدای سرف
ٌ ای بٌ انیلیا انداخت ٍ . نزدیک سقف تاالر دٍختٌ بَد، نگاى کردند کاترین نگاى پرسشگران

 :با تردید زنزنٌ کرد

 ٍ ایشَن؟ -

آرانیس قبل از آن کٌ بٌ کسی فرصت حرف زدن بديد، نگايش را بٌ سختی از سقف 
ٌ ای گرفت ٍ تابی بٌ گردش داد جان نگايی بٌ سر بزرگش انداخت ٍ این فکر بٌ . شیش

ذينش آند کٌ ير لحظٌ نهکن است بٌ خاطر سنگینی بیش از اندازى ی سرش، گردنش 
 :چندقدم جلَتر آند ٍ در حالی کٌ تعظیو نی کرد گفت! بشکند

 !دیدار با شها باعخ افتخارى. آرانیس يستو بانَی نن-
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نَيای سرخ رنگش را باالی سرش جهع کردى ٍ جَايرات . کاترین نگايی بٌ اٍ انداخت
لب يای . بینی گَشتی اش بدجَری تَی ذٍق نی زد. زیادی را بٌ سرش آٍیزان کردى بَد

 .بی حالتش را جهع کردى بَد ٍ با آن چشو يای ریز نشکی اش بٌ کاترین زل زدى بَد

ٌ ای نکخ کرد تا در  کاترین کٌ با براندازکردن چًرى اش نیز اٍ را بٌ یاد نیاٍردى بَد، لحظ
ذينش بٌ دنبال شخصی بٌ این نام بگردد؛ انا ير چٌ بیشتر فکر نی کرد، ذينش خالی تر 

ٌ ی نانعلَنی خیرى شد آرانیس کٌ از آن يهٌ . نی شد؛ بنابراین لبخندی زد ٍ بٌ نقط
 :تَيین ٍ تحقیر خَنش بٌ جَش آندى بَد، با لحن سرزنش آنیزی گفت

ٌ ی پیشگَیی این سرزنین يستو! آرانیس بانَی نن-  ...نن الً

 :انیلیا با بی حَصلگی بٌ نیان حرفش پرید ٍ گفت

 ایشَن با پیشگَیی ياشَن جَن نردم زیادی رٍ نجات دادن، درست نیگو بانَی نن؟ -

ٌ آنیز انیلیا بٌ سرعت سرخ شد ٍ ديانش را باز کرد تا چیزی  آرانیس با دیدن لبخند کنای
بگَید کٌ کاترین زٍدتر از اٍ پیش دستی کردى ٍ رٍ بٌ خدنتکاری کٌ در کنارش ایستادى 

 :بَد، گفت

 .از نًهَنهَن پذیرایی کن تا نن برگردم-

آرانیس با شنیدن لحن نحکو کاترین، اجازى ی حرف دیگری را بٌ خَد نداد ٍ يهراى با 
بٌ نحض رفتنش، کاترین آن يا را بٌ . خدنتکار بٌ سهت دری در انتًای تاالر بٌ راى افتاد

ٌ ی سَم فراخَاند ٌ ی . طبق يهگی با عجلٌ از پلکان نرنری باال رفتند ٍ ٍارد رايرٍی طبق
 .سَم شدند

ٌ نفر . نقابل دری از جنس چَب بلَط ایستادند کاترین در را بٌ آرانی باز کردى ٍ ير س
انیلیا با دیدن ایزابل با آن چًرى ی رنگ پریدى کٌ در خَاب عهیقی فرٍ . ٍارد اتاق شدند
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با قدم يای سستی بٌ سهت اٍ حرکت کردى ٍ بٌ آرانی بر . رفتٌ بَد، قلبش بٌ درد آند
ٌ قدر دلش برای اٍ . رٍی تخت نشست ٍ بٌ آن چًرى ی آرام ٍ دٍست داشتنی خیرى شد چ

 .تنگ شدى بَد

نهی دانست از آخرین دیدارشان چند سال گذشتٌ است؛ انا اٍ خیلی ٍقت يا در تنًایی 
 .خَد، برای رٍزيای خَشی کٌ در کنار یکدیگر گذراندى بَدند اشک نی ریخت

در آن لحظٌ نیز از دیدار دٍبارى ی اٍ بعد از آن يهٌ سال قطرى اشکی از چشو يایش 
بی آن کٌ تالشی برای پس زدن اشک يایش انجام ديد، رٍ بٌ کاترین کردى ٍ با . چکید

 :لحن سرزنش آنیزی گفت

 .اگر در کنارش بَدم شاید يرگز بٌ این رٍز نهی افتاد-

ٌ ای نانعلَم دٍخت ٍ گفت  :کاترین نگايش را بٌ نقط

ٌ يا نشکلی رٍ حل نهی کنٌ-  .یادآٍری گذشت

 :انیلیا پَزخندی زد ٍ گفت

نشکلی رٍ حل نهی کنٌ؛ انا نن انیدٍارم کٌ باعخ بشٌ دیگران از اشتباياتشَن ! درستٌ-
 .درس بگیرن

ٌ ای را کٌ در کالم انیلیا بَد نادیدى گرفت ٍ گفت  :کاترین کنای

 حالش خَب نیشٌ؟-

ٌ اش شد بعد . انیلیا سرش را برگرداند ٍ نگايی بٌ صَرت ایزابل انداخت ٍ نشغَل نعاین
 :از دقایق طَالنی کٌ در سکَت گذشت، انیلیا رٍ بٌ کاترین کرد ٍ گفت

 .بعد از خَردن پادزير، حالش کانال خَب نیشٌ-
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 :کاترین چشو  يایش را بر يو فشرد ٍ گفت

 !پس حدسو درست بَد-

درستٌ بَد؛ انا ير کسی کٌ این زير رٍ بٌ غذا یا نَشیدنی ایزابل اضافٌ کردى قصد -
 .کشتنش رٍ نداشتٌ

ٌ ای بٌ اٍ انداخت کٌ انیلیا فَرا ادانٌ داد  :کاترین نگاى پرسشگران

کو بینایی ٍ . نصرف این نَع زير باعخ نیشٌ بدن بٌ نرٍر زنان ضعیف بشٌ-
اختالل يای سیستو عصبی از عَارض نصرف نکرر این زير يستن؛ انا بٌ يیچ عنَان 

 .کسی کٌ این کار رٍ کردى تنًا يدفش زجردادن اٍن بَدى. باعخ نرگ نهیشٌ

 :کاترین با انزجار زنزنٌ کرد

 !ٍحشتناکٌ-

ٌ ای در سکَت گذشت تا آن کٌ انیلیا پرسید  :جانی

نلکٌ شها باید یک حدس در این بارى داشتٌ باشید، در این ندت چٌ اتفاقاتی افتادى؟ -
 بٌ کسی نشکَک نیستید؟

 .قصر نن از ير نَجَد خائنی نبراست! بٌ يیچ ٍجٌ-

 ...انا-

ٌ ای در این بارى ترتیب نیدم-  .انا نن بٌ زٍدی جلس

ٌ ای نزد نگايش را بٌ پسرش دٍخت کٌ بی  يیچ حرفی بر رٍی صندلی . انیلیا حرف دیگ
سپس از جایش برخاست ٍ شرٍع . نشستٌ بَد ٍ با دقت بٌ حرف يایشان گَش نی داد

 .بٌ جهع کردن ٍسایلش کرد
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 .خب، کار نن تهَم شدى-

ٌ ی کَچکی را کٌ از نایع صَرتی پر شدى بَد نشان داد ٍ گفت  :شیش

باید نراقب باشید کٌ دیگٌ چنین اتفاقی تکرار نشٌ، . این پادزيرى، ير شب باید بخَرى-
ٌ ی بعد ٍاکنش بدنش خیلی شدید تر نیشٌ ٍ کنترلش خیلی سخت تر خَايد بَد   .دفع

ٌ ی حَاسش پی درخَاستش بَد کٌ  ٌ ی تفًیو سری تکان داد؛ انا يه کاترین بٌ نشان
ٌ طَر بٌ اٍ بگَید تا چیزی از غرٍرش کو نشَد  .نهی دانست چ

 .انیلیا لبخند کهرنگی بٌ اٍ زدى ٍ بٌ سهت جان رفت تا با يو از اتاق بیرٍن برٍند

 :کاترین با تهاشای رفتن آن يا طاقت نیاٍرد، بی يیچ فکری با لحن نحکهی گفت

 .بهَنید-

ير دٍ سر جايایشان ایستادند، انیلیا نگاى نتعجبی بٌ اٍ انداخت کٌ کاترین نفس 
 :عهیقی کشید ٍ با لحن آرام تری ادانٌ داد

 .نطهئنو کٌ بَدنت در این جا باعخ آرانش اٍن يو يست. تا زنانی کٌ ایزابل بًتر بشٌ-

 :انیلیا ديانش را باز کرد تا حرف دیگری بزند کٌ کاترین بٌ تندی گفت

 !نهی خَام اعتراضی بشنَم، این یک دستَرى-

گَیا کاترین در آن لحظٌ ناچار بَد برای . چًرى ی جان با شنیدن آن جهلٌ در يو رفت
این بار با لحن نالیو تری . حفظ غرٍرش از نقانش برای نتقاعدکردن انیلیا استفادى کند

 :ادانٌ داد

 .انیلی يو انشب بًتَن نلحق نیشٌ-
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جان آرزٍ نی کرد کاترین قصد آٍردن پدرش بٌ قصر را . سپس بٌ سهت در حرکت کرد
ٍقتی . نداشتٌ باشد؛ زیرا اٍ خَشحال بَد کٌ با ناندن در قصر از تنبیٌ اٍ در انان نی ناند

 :کاترین دستگیرى ی در را پایین کشید، جان طاقت نیاٍرد ٍ با عجلٌ پرسید

 نلکٌ پس پدرم چی نیشٌ؟-

کاترین بی  آن کٌ . انیلیا بٌ سرعت دست يایش را فشرد ٍ اٍ را ٍادار بٌ سکَت کرد
ٌ ای نکخ کردى ٍ گفت  :برگردد، جانی

 .خدنتکار اتاقتَن رٍ بًتَن نشَن نیدى-

 :جان با صدای بلندی گفت

 پس پدرم چی؟-

 :ٍقتی کاترین از اتاق خارج شد جان پشت سرش فریاد زد

 !پدرم چی نیشٌ؟-

*** 

ٌ جا در تاریکی فرٍ رفتٌ بَد ٍ يیچ صدایی بٌ گَش . شب از نیهٌ گذشتٌ بَد يه
 .نهی رسید، تنًا صدای نفس يای ننظهشان سکَت اتاق را نی شکست

دستانش . جان نگايی بٌ نادر ٍ خَايرش انداخت کٌ بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفتٌ بَدند
نگايی . را نَازش گَنٌ بر رٍی صَرت نادرش کشید ٍ پیشانی خَاير کَچکش را بَسید

ٌ ی نخهل ٍ طالیی رٍی تخت انداخت پَزخندی زد ٍ بٌ آرانی آن را بر رٍی . بٌ پارچ
 .خَايرش کشید
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. با احتیاط در اتاق را باز کردى ٍ بیرٍن رفت. از جایش بلند شد ٍ کفش يایش را پَشید
ٍارد رايرٍی طَالنی نقابلش شد کٌ با نشعل يای کَتاى ٍ نعلق در يَا رٍشن شدى 

نگايش بٌ پنجرى ی نقابلش افتاد ٍ نزدیک تر شد تا بٌ ننظرى ی بیرٍن نگايی . بَد
 .بیاندازد

ٌ ای در آرانش گذشت ٍ اٍ نحَ چراغ يای بزرگ ٍ کَچک ديکدى بَد کٌ از آن  چنددقیق
ٌ ی بسیار دٍر نانند ستارى يای پرنَری بٌ نظر نی آندند تا آن کٌ با شنیدن صدای  فاصل

ٌ ای بعد صدا بار دیگر . عجیبی از جایش پرید گَش يایش را تیز کرد تا بًتر بشنَد، جانی
ٌ ی خفیف یک زن را نی شنَد. تکرار شد  .تردیدی نداشت کٌ نال

کهی ترسیدى بَد؛ انا خیلی زٍد بٌ آن نتیجٌ رسید کٌ قصر کاترین انن ترین نکان در آن 
 .سرزنین است؛ پس يیچ خطری اٍ را تًدید نهی کند

چندقدم بٌ سهت پلکان برداشت؛ انا درست قبل از آن کٌ پايایش را بر رٍی اٍلین پلٌ 
این بار انعکاس صدا در تهام رايرٍ پخش . بگذارد، بار دیگر سکَت قصر شکستٌ شد

ٌ ی نَزادی از جایش پرید. شد؛ انا دیگر خبری از نالٌ نبَد ٌ ای بعد با صدای گری با . جانی
ٍقتی برای دٍنین بار صدایش را شنید، نتَجٌ شد . گیجی نگايی بٌ اطرافش انداخت

ٍقتی بٌ پشت در اتاق . بٌ سهت اتاق حرکت کرد. کٌ صدا از اتاق انتًای رايرٍ نی آید
 .در را بٌ آرانی باز کردى ٍ ٍارد اتاق شد. رسید، تنًا صدای خندى يایش بٌ گَش نی رسید

جان بی  آن کٌ در را پشت سرش ببندد، کانال . نَر ضعیفی در تاریکی اتاق سَسَ نی زد
با حیرت بٌ نَجَد عظیهی کٌ سرش از پنجرى ی باز . ٍارد اتاق شد ٍ چندقدم جلَتر آند

 .اتاق ٍارد شدى بَد نگاى کرد

ٌ يای شیر است) ٌ ای با دم طاٍٍس، بدن عقاب ٍ پنج اٍ دانا ٍ . سیهرغ؛ نرغی افسان
 (.خردنند است ٍ بٌ رازيای نًان آگايی دارد
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با . سیهرغ با دیدن جان، صدای نانفًَنی از خَد در آٍرد ٍ سرش را کهی عقب کشید
بال يایش را بر يو زد ٍ از . قدم دیگری کٌ جان برداشت، سرش را با عصبانیت تکان داد

 .پشت پنجرى ی اتاق کنار رفتٌ ٍ در سیايی شب ناپدید شد

با صدایی کٌ لیانا از خَد . جان دقایق طَالنی با ديانی باز بٌ نسیر رفتنش نگاى نی کرد
در آٍرد بٌ خَدش آند ٍ بٌ تخت کَچکش نزدیک شد، در کنارش زانَ زد ٍ با صدای 

 :آرانی زنزنٌ کرد

 !نهی خَای بًو بگی کٌ اٍن يیَال دٍستت بَد؟! يی کَچَلَ -

لیانا با آن چشو يای درشت ٍ سبزرنگش کٌ در تاریکی اتاق  نی درخشید، بٌ اٍ نگاى کرد 
 .ٍ دست يای کَچکش را بٌ صَرتش زد 

 !يی این کار رٍ نکن-

 .لیانا بی تَجٌ بٌ اعتراض جان دست يایش را بین نَيایش فرٍ برد ٍ آن يا را کشید

 .يیچ دختری اجازى ی این کار رٍ ندارى! يی-

 :کهی فکر کرد ٍ گفت

 !البتٌ بٌ جز نادرم-

ٌ ی اعتراض بٌ تخت کَبید  .لیانا صدای نانعلَنی از خَد در آٍرد ٍ پايایش را بٌ نشان

 .آرٍم تر، االن يهٌ رٍ بیدار نی کنی-

ٌ ی نحکو تری بٌ تخت ٍارد کرد کٌ صدایش در اتاق  لیانا بی تَجٌ بٌ اٍ، این بار ضرب
 .پیچید
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تَ نی خَای بٌ نَيام دست بزنی؟ خب فکر نهی کنو نشکلی با ! خیلی خب، خیلی خب-
ٌ ای، درستٌ؟ پس فقط قَل بدى بین خَدنَن . این قضیٌ داشتٌ باشو تَ فقط یک بچ

 .بهَنٌ

لیانا با اشتیاق دست يایش را نیان نَيایش فرٍ برد . ٍ بعد با احتیاط سرش را جلَ برد
 .ٍ آن يا را کشید

 !آخ-

جان در حالی کٌ از درد اشک در چشو يایش جهع شدى بَد، چشو غرى ای بٌ اٍ رفت ٍ 
ٌ ٍار گفت. نگايی بٌ اطرافش انداخت  :زنزن

نی دٍنی، دست کو نن رٍ از دست پدرم نجات داد؛ انا نهی دٍنو . از این جا خَشو نیاد-
آخٌ اٍن يهیشٌ نی گفت کٌ يیچ ٍقت بٌ این جا . چرا نانان قبَل کردى کٌ این جا بهَنٌ

آخٌ خیلی سال پیش اٍن رٍ از این جا بیرٍن کردى بَدن؛ چَن عاشق پدرم . برنهی گردى
. شدى بَد؛ در حالی کٌ پدرم یک زندانی بَد کٌ بٌ خاطر دزدی از قصر نتًو شدى بَد

انگار نانان يیچ ٍقت نهی تَنٌ یک تصهیو درست ٍ حسابی بگیرى، اٍن از پدرم، این يو 
 !از اٍندنش بٌ قصر

 :جان ناگًان بٌ خَد آند ٍ گفت

 اصال چرا این حرف يا رٍ بٌ تَ نیگو؟ تَ کٌ نهی فًهی، نٌ؟-

 :جان دستی بٌ صَرت نرم ٍ لطیف لیانا کشید

ٌ ای ٍ چیزی از سختی يای زندگی نهی دٍنی؛ انا فکر - باید سپاس گزار باشی کٌ ينَز بچ
ٌ ای دیگٌ، نٌ؟  نهی کنو برای تَ نشکلی پیش بیاد؛ چَن باالخرى تَ یک نلک

ٌ ای کشید ٍ گفت  :ٍقتی چشو يای گرد لیانا را دید، نفس کالف
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خب نن دیگٌ باید برم ٍ تَ يو . دارم با یک نَزاد حرف نی زنو! فکر کنو دیٍَنٌ شدم-
 باید بخَابی، فًهیدی؟

. اٍ تا بٌ آن رٍز کَدکی بٌ آن زیبایی را ندیدى بَد. نگايی بٌ چشو يای خهارش انداخت
 .بعد از دقایق طَالنی، ٍقتی بٌ خَدش آند کٌ لیانا غرق در خَاب بَد

در اتاق را بٌ آرانی باز کردى ٍ از . نگاى آخر را بٌ صَرتش انداخت ٍ از جایش بلند شد
 .اتاق خارج شد

ٌ يای دردناک یک  ٍقتی برای خَابیدن بٌ تخت خَاب نی رفت، فکرش جایی نیان نال
ٌ ی بعد بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفت  .زن ناند ٍ آن قدر بٌ اتفاقات آن شب فکر کرد تا لحظ

*** 

ٌ طَر نلکٌ گذاشتند چنین اتفاقی بیفتٌ؟ -  آخٌ چ

 :ایزابل لبخندی زد ٍ بٌ سختی زنزنٌ کرد

نی دٍنو نگرانو شدی؛ انا باٍر . انیلیا این چندنین بارى کٌ داری این سَال رٍ نی پرسی -
 !کن نن حالو خَبٌ

 :انیلیا بی  آنکٌ نگايی بٌ اٍ بیاندازد، از جایش بلند شدى ٍ گفت

 !آرى، آرى باٍر کردم-

ایزابل دیگر حرفی نزد؛ بٌ خَبی نی دانست کٌ انیلیا ينَز يو بابت اخراجش از قصر از 
 :برای آنکٌ بحخ را عَض کند گفت. دست کاترین دلخَر است

 تَی این سال يا چٌ اتفاقاتی افتاد؟ تَ ٍ جک خَشبختین؟. خب تعریف کن-

 :انیلیا پَزخندی زد ٍ گفت
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بذار برات تعریف کنو ایزابل، زندگی نا بٌ این صَرتٌ کٌ ير رٍز ! آرى خیلی خَشبختیو-
صبح کٌ از خَاب بیدار نی شیو جان کَچَلَی نن بٌ جای اینکٌ برى ٍ با يو سن ٍ سال 

يای خَدش بازی کنٌ، برای کار بٌ ديکدى نیرى ٍ شَيرم بٌ جای این کٌ بٌ فکر 
ننو صبح تا شب ! خانَادى ش باشٌ، دنبال یک راى برای برگشت بٌ قصر نجلل کاترینٌ

ٌ ام نی نَنو ٍ از انیلی نگًداری نی کنو  .تَی خَن

 :انیلیا با لحن خشَنت آنیزی گفت. ایزابل نگاى ترحو انگیزی بٌ اٍ انداخت

ٌ ی نن خَشت نیَند؟-  چی شدى ایزابل؟ دلت برام سَخت؟ از زندگی عاشقان

 تَ خَدت این زندگی رٍ انتخاب کردی، یادت رفتٌ؟! انیلیا این قدر خَدت رٍ اذیت نکن-

 !نٌ یادم نرفتٌ؛ انا کاترین نی تَنست جلَی اشتبايات رٍ بگیرى ٍ نگرفت-

 .چَن بٌ تصهیهت احترام نی گذاشت-

 .نٌ؛ چَن غرٍرش اجازى نهی داد برای نرفتنو خَايش کنٌ-

با دیدن دٍجفت . انیلیا با عصبانیت نگايش را از اٍ گرفت ٍ بٌ سقف اتاق خیرى ناند
 .چشو قرنز حسابی جا خَرد

 يی تَ کی يستی؟-

 .بالفاصلٌ آن چشو يا نحَ شدند

 چی شدى؟-

 :انیلیا نگاى کَتايی بٌ آن نقطٌ از سقف انداخت ٍ گفت

 ...چیزی نیست، فقط-

 :با دیدن کاترین در چارچَب در اخهی غلیظی بر رٍی صَرتش نشست ٍ گفت
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 نلکٌ شها کی اٍندین؟-

 :کاترین لبخندی بٌ اٍ زد ٍ گفت

 .اٍن قدر بَدم کٌ حرف يای دلت رٍ از زبَن خَدت بشنَم-

 :بالفاصلٌ صَرت انیلیا از شرنندگی سرخ شد، ایزابل نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 ...نلکٌ، اٍن فقط-

ٌ اش را کانل کند، با صدای آرانی بٌ نیان حرف يایش پرید  انا کاترین اجازى نداد تا جهل
 :ٍ گفت

 انیلیا؟. نیازی بٌ تَضیح نیست، استراحت کن ایزابل-

 .انیلیا بٌ سختی نگايش را بٌ اٍ دٍخت

 .با نن بیا-

ٌ ی آخر با آن يا بَد  .ٍقتی از اتاق بیرٍن نی رفتند، نگاى نگران ایزابل تا لحظ

ٌ ی سَم خارج شدند ٍ از پلکان باال رفتند انیلیا نگايی بٌ در تنًا اتاق برج . آن دٍ از طبق
 .قصر انداخت

 .نهی دٍنستو اتاقتَن این جاست-

در . کاترین لبخند دلنشینی بٌ اٍ زد؛ انا انیلیا تنًا با یک نگاى سرد جَاب لبخند اٍ را داد
 .اتاق بٌ آرانی باز شدى ٍ ير دٍ ٍارد شدند

اٍلین چیزی کٌ تَجٌ انیلیا را بٌ خَد جلب کرد، گلدان يای کَچکی بَد کٌ گل يای 
. کف اتاق با کف پَش قرنز ٍ طالیی پَشیدى شدى بَد. غَل آسایی در آن يا قرار داشت

ٌ ای از اتاق قرار داشت ٌ ی کاترین در گَش  .نیز ٍ صندلی بلند پای
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در سراسر سقف اتاق، چلچراغ يای کَچکی آٍیزان بَد کٌ رٍشنی زیادی را از خَد ساطع 
ٌ يای نتحرک قرار . نی کردند ٌ اش نجسه ٌ ای بَد کٌ بر رٍی ير پل آن سهت اتاق راى پل

 .داشت

ٌ ی کَتايی کرد تا  انیلیا ينَز نشغَل کندٍکاٍ ٍسایل درٍن اتاق بَد کٌ کاترین سرف
 :انیلیا نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت. تَجٌ اٍ را بٌ خَد جلب کند

 .اتاق زیبایی دارید-

 :کاترین لبخندی زد ٍ گفت

تَ ٍاقعا خَش سلیقٌ بَدی، اتاقت تَی ! نهنَنو؛ انا نطهئنا بٌ زیبایی اتاق تَ نهی رسٌ-
 قصر رٍ یادت نیاد؟

 .انیلیا پَزخندی زد

ٌ ای رٍ برای جک، - ٌ يای عاشقان تَ در نَشتن نانٌ يو تبحر زیادی داشتی، یادتٌ چٌ نان
 زنانی کٌ در قصر زندانی بَد نی نَشتی؟

ٌ ٍار گفت  :انیلیا زنزن

ٌ ی خَبی بَد-  !کنای

ٌ ی اٍ بٌ ستَى آندى بَد، با صدای نسبتا بلندی  کاترین کٌ از دست رفتاريای بچگان
 :گفت

این قدر لجبازی نکن، تَ از دست نن عصبانی يستی، خیلی خب ! این کار رٍ نکن انیلیا-
 .ير حرفی رٍ کٌ تَ دلت نَندى راحت بًو بگَ. پس خَدت رٍ خالی کن

 :انیلیا کٌ گَیی تا نرز انفجار رسیدى بَد، نجَاکنان گفت
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 !نٌ-

آرى؛ انیلیا این نن بَدم کٌ از قصر اخراجت کردم، نن بَدم کٌ تالشی برای این کٌ -
نتَجٌ اشتباياتت بشی انجام ندادم، این نن بَدم کٌ زندگی ٍ جٍَنی تَ رٍ نابَد 

 !کردم

ٌ ی صبرش لبریز شد ٌ اش کاس در حالی کٌ از خشو نی لرزید، . با گفتن آخرین جهل
 :برگشت ٍ گفت

 !درستٌ، شها زندگی نن رٍ نابَد کردید-

 :کاترین با لحن نالیو تری گفت

 .انا انیلیا این انتخاب خَدت بَد کٌ زندگیت رٍ نابَد کرد-

 :انیلیا فریاد بلندی کشید ٍ گفت

 !نٌ-

ٌ ی نرکب را از رٍی نیز برداشتٌ ٍ بٌ آن سَی اتاق  آن گاى دستش را دراز کردى ٍ شیش
 .پرتاپ کرد

 .نن این زندگی رٍ انتخاب نکردى بَدم -

 :کاترین با صدای آرانی گفت

 .انیلیا باید نی دٍنستی کٌ سرنَشت نا ٍابستٌ بٌ تصهیهاتی يست کٌ نی گیریو-

 .نن اشتباى کردم، آرى؛ انا نن فقط بٌ یک تلنگر نیاز داشتو-
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کاترین نگايی بٌ حال اٍ انداخت، دلش نهی خَاست تا با حرف يایش نَجب آزار اٍ 
شَد؛ انا نی دانست کٌ تنًا رايی کٌ انیلیا را از اشتبايش در نی آٍرد شنیدن حقیقت 

 .است

يیچ چیزی نهی تَنست جلَی احساساتت رٍ بگیرى؛ حتی اگر نن برای نَندن ! نٌ انیلیا-
 .ازت خَايش نی کردم

ٌ ی بعد اشک يایش راى  چشو يای انیلیا با شنیدن آن جهلٌ از اشک پر شدند ٍ لحظ
 .خَد را باز کردند

در آن سال يا يیچ چیزی نهی تَانست . اشک نی ریخت؛ چَن نی دانست حق با اٍست
 .جلَی احساسات عهیقش بٌ جک را بگیرد

ٌ ی اتاق . کاترین بر رٍی صندلی اش نشست ٍ بٌ اٍ نگاى کرد انیلیا بٌ آرانی بر رٍی راى پل
ٌ ی نانعلَنی دٍختٌ شدى بَد، زنزنٌ کرد  :نشستٌ ٍ در حالی کٌ نگايش بٌ نقط

ٌ ی ٍاقعی ام ٍ خانَادى ام . درستٌ؛ اشتباى نن بَد- عشق ارزش این رٍ نداشت کٌ از خَن
 .جدا بشو

 .دقایق طَالنی گذشت ٍ دیگر يیچ کدام حرفی نزدند

*** 

ٌ يای نادرش گَش نی داد تهام سعیش . جان در انتًای رايرٍی برج ایستادى ٍ بٌ ضج
ٌ ی  را کرد تا اشک يایش جاری نشَند، اٍ در آن لحظٌ فکر نی کرد کٌ نادرش بٌ نتیج

 .عشق ارزش جدایی از ٍابستگی يایش را نداشت. درستی رسیدى است
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ٌ شب در باغ يای پشت قصر پرسٌ نی زد ٍ بٌ نادرش فکر نی کرد ٍقتی بٌ . اٍ تا نیه
خَدش آند کٌ تهانی چلچراغ يای قصر رٍ بٌ خانَشی رفتند؛ سپس باغ را دٍر زدى ٍ بٌ 

 .سهت در ٍرٍدی بٌ راى افتاد

*** 

ٌ اش، بطری کَچکی را کٌ بین انگشت يای الغرش نگٌ  ّاٍیل با حفظ يهان لبخند شرٍران
 :داشتٌ بَد تکان داد ٍ گفت

 .خَايش نی کنو نن رٍ برای خدنت قبَل کنید! نن ٍفاداریو رٍ جابت کردم سرٍرم-

 :چشو يای نارسیسا برقی زدند، بطری را از نیان انگشت يای اٍ بیرٍن کشید ٍ گفت

. خَبٌ کٌ برای رسیدن بٌ قدرت از ير حد ٍ نرزی گذشت! پس درست حدس زدم-
 کی کارش تهَم نیشٌ؟... خب

 :اٍیل کٌ از آن تعریف ٍ تهجید خَشش آندى بَد، با صدای بلندی گفت

 !ير ٍقت کٌ شها بخَاید پرنسس-

ٌ ی نانعلَنی از  نارسیسا بٌ سهت پنجرى ی بزرگ اتاقش رفت، نگايش را بٌ نقط
ٌ کنان گفت. سرزنینش دٍخت  :زنزن

ٌ ی جَنش رٍ از بدنش بیرٍن بکش- ٌ تک  !آرٍم آرٍم، ذرى ذرى، تک

*** 

. در را بٌ آرانی باز کردى ٍ ٍارد شد. جان با رسیدن بٌ در اتاق لیانا نتَانست نقاٍنت کند
ٌ اش دید  .ٍقتی باالی تختش ایستاد اٍ را نشغَل بازی با نالف
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لبخندی بی ارادى بر رٍی لب يایش نشست، رٍی زنین زانَ زدى ٍ با صدای آرانی زنزنٌ 
 :کرد

 آخٌ نگٌ زیباتر از تَ يو ٍجَد دارى؟ تَ چرا این قدر دٍست داشتنی يستی؟-

 .لیانا با احساس حضَر اٍ صدای عجیبی از خَد در آٍرد ٍ دٍبارى نشغَل بازی شد

ٌ طَر نَجَدی ! چی شدى؟ انشب اٍن يیَال بٌ دیدنت نیَندى؟ ٍاقعا نسخرى ست - چ
نحل سیهرغ رٍ تَی قصر نگٌ نی دارن؟ نی دٍنی چیٌ؟ از نظر نن تهام نَجَدات 

کلیدش رٍ يو باید بندازن . غیرطبیعی رٍ باید ریخت تَی یک سلَل ٍ درش رٍ بست
 !تَی آرٍن

ٌ ی بزرگی در آدٍنیس کٌ تحت فرنانرٍایی پَسایدٍن، برادر زئَس ) آرٍن نام دریاچ
 (.خدای خدایان بَدى است

دستی بٌ . بعد از گذشت دقایق طَالنی، جان احساس خستگی زیادی نی کرد
 :چشو يایش کشیدى ٍ گفت

 .خب نن دیگٌ باید برم-

 :از جایش بلند شد ٍ ادانٌ داد

 .این رٍ بٌ کسی نگَ؛ انا از ٍقت گذرٍندن با تَ اصال خستٌ نهیشو -

جان خندید ٍ خَاست تا قدنی بٌ . لبخند کَتاى ٍ دلنشینی بر لب يای لیانا نشست
. سهتش بردارد؛ انا درست يهان لحظٌ با شنیدن صدای آشنایی سر جایش خشک شد

ٌ ی یک زن  !باز يو تکرار شد، صدای نال

با ٍحشت سر جایش نشست ٍ لیانا را بٌ آرانی از رٍی تخت بلند کردى ٍ در آغَش 
تهرکز کردى بَد تا صدا را ٍاضح تر بشنَد، خدا خدا نی کرد کٌ آن صدا دیگر يرگز . گرفت
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ٌ ی بعد بار دیگر آن زن نالٌ را از سر گرفت ٌ ای . تکرار نشَد؛ انا لحظ ٌ يایش لحظ ضج
 .پایان نهی یافت

ٌ ی  جان بٌ سختی انگشت يایش را در گَشش فرٍ کرد تا چیزی نشنَد، با شنیدن آن نال
 .دلًرى آٍر احساس بدی بٌ اٍ دست نی داد

گَیی لیانا نیز يو تحت تاجیر آن صدا قرار گرفتٌ بَد؛ زیرا لب يای کَچکش لرزیدند ٍ 
ٌ اش بلند شد ٌ ای بعد صدای گری  .جانی

جان با عجلٌ اٍ را تکان تکان نی داد تا آرام شَد؛ انا آن قدر آن کار را با دستپاچگی ٍ 
ٌ اش شدت گرفت  .بی حَاسی انجام نی داد کٌ گری

اٍ را بٌ آرانی بر رٍی تختش خَاباند ٍ از جایش بلند شد . نهی دانست چٌ کار باید بکند
ٌ ی سیايی افتاد کٌ در  تا کسی را صدا کند؛ انا بٌ نحض بلندشدنش چشهش بٌ سای

ٍقتی بیشتر دقت کرد نتَجٌ شد کٌ صاحب آن سایٌ سر بسیار . نقابلش ایستادى بَد
 .بزرگی دارد

بٌ سرعت از جایش بلند . نیازی بٌ فکرکردن نبَد، بالفاصلٌ فًهید کٌ اٍ آرانیس است
 :شدى ٍ با صدای آرانی گفت

ٌ ست کٌ نی خَام آرٍنش کنو؛ انا نهیشٌ! بٌ نَقع اٍندین - ير کاری نی کنو . چند دقیق
 ...شها يو اٍن صدا رٍ شنیدین؟ انگار... ساکت نهیشٌ، شها

چشهش بٌ آرانیس . ٍقتی کهی دقت کرد نتَجٌ شد کٌ دیگر صدایی شنیدى نهی شَد
 :با تعجب پرسید. افتاد کٌ نات ٍ نتحیر در نقابلش ایستادى بَد

 شها حالتَن خَبٌ؟-
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ٌ ای خشک ٍ بی حرکت سر جایش ایستادى بَد ٍ بٌ  آرانیس درست نانند نجسه
ٌ ای نانعلَم چشو دٍختٌ بَد ٌ اش زد ٍ با نگرانی گفت. نقط ٌ ای بٌ شان  :جان ضرب

 چت شدى؟! با تَام-

جان . ناگًان نردنک چشو يایش چرخی زدند ٍ بر رٍی صَرت جان نتَقف شدند
آرانیس قدنی بٌ جلَ برداشت، جان بٌ . چیزی نهاندى بَد کٌ از ترس قالب تًی کند

آن قدر پیش رفتند تا آن کٌ پشت . سرعت عقب رفت؛ انا اٍ باز يو یک قدم جلَتر آند
 .جان بٌ دیَار برخَرد کرد

. نفس يایش بٌ سختی در نی آندند، نردنک چشو يایش از ٍحشت گشاد شدى بَدند
آرزٍ نی کرد تا ير چٌ زٍدتر لیانا . بدتر از يهٌ سکَت نرگباری بَد کٌ بر فضا حاکو بَد

 .گریٌ را از سر بگیرد

 :آرانیس دستش را حائل دیَار پشت سرش کرد ٍ با لحن ترسناکی زنزنٌ کرد

ٌ ی نا رقو خَايد خَرد... این جا-  !این جا جایی يست کٌ سرنَشت يه

ٌ ای . جان آب ديانش را بٌ سختی قَرت داد دست يای آرانیس باال آندند ٍ در نقط
کانال نشخص بَدى کٌ اٍ کانال . نتَقف شدند؛ حتی خَدش از این کارش نبًَت ناند

 .غیر ارادی این کار را انجام دادى است

جان رد آن نقطٌ را گرفت ٍ چشهش بٌ لیانا افتاد کٌ حاال ساکت ٍ آرام نشغَل بازی با 
 .جان با ٍحشت نگايی بٌ اٍ انداخت. دست يای خَد بَد

ٌ ی خشکی کرد، بٌ گردنش چنگی زد ٍ در حالی کٌ صدایش بٌ سختی از  آرانیس سرف
 :گلَیش خارج نی شد زنزنٌ کرد
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با این حال بٌ زٍدی ! اٍن يا نابَدش کردن، نابَدش کردن تا حقیقت رٍ پنًان کنند-
 ...نیشٌ... بٌ زٍدی این سرزنین از خَن نردم بی گـ ـناى پر! اتفاق نیفتٌ، خیلی زٍد

ٌ اش چنگی بٌ پیراين جان زد جان با ٍحشت سعی کرد . يهزنان با گفتن آخرین جهل
گَیی دست يایش را با چسب بٌ . دست اٍ را از خَد جدا کند؛ انا تالشش بی فایدى بَد

ٌ ای بعد دست يای  لباسش چسباندى بَدند؛ انا نیازی بٌ تالش بیشتر نبَد؛ زیرا جانی
 .آرانیس شل شدند، چشو يایش بستٌ شدند ٍ بی يَش بر رٍی زنین افتاد

*** 

 «آرنینا»

 !یک بار دیگٌ تعریف کن، بگَ دقیقا بًت چی گفت؟-

جان با کالفگی پَفی کشید، نهی دانست این چندنین باری است کٌ جهالت آرانیس را 
 .نَ بٌ نَ تعریف نی کند

با بی حَصلگی چشو غرى ای بٌ آن يا رفت ٍ در حالی کٌ نگايش بٌ پری بَد کٌ 
 :چشو يایش را برای سرگرنی لیانا چپ کردى بَد گفت

ٌ نَن رقو نی خَرى، اٍنا -  ...این جا جاییٌ کٌ سرنَشت يه

 :فَرا اضافٌ کرد

نابَدش کردین تا حقیقت رٍ پنًان کنین، با این حال خیلی زٍد اتفاق ! یعنی شها-
 !نیفتٌ، بٌ زٍدی این سرزنین از خَن نردم بی گـ ـناى پر نیشٌ

ایزابل کٌ حالش کهی بًتر شدى بَد، بر رٍی . کاترین با کالفگی در اتاق قدم نی زد
 :با نگرانی نگايی بٌ آن يا انداخت ٍ با صدای ضعیفی گفت. تختش نشستٌ بَد
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 خب حاال این یعنی چی؟-

ٌ ای کشید ٍ گفت  :انیلیا نفس کالف

 .نن کٌ يیچ فکری ندارم-

ٌ ی نگاى يا بٌ سَی کاترین بازگشت ٍقتی چشهش بٌ آن يا افتاد، . در یک لحظٌ يه
 :رٍی تخت نشست ٍ گفت. دست از قدم زدن برداشت

خب نی دٍنو کٌ انتظار دارید نن یک جَاب ٍاضح ٍ رٍشن داشتٌ باشو؛ انا نتاسفانٌ -
 .يیچ حدسی دربارى اش ندارم

 :يهگی با ناانیدی نگاى از اٍ گرفتند کٌ ادانٌ داد

- ٌ  !انا بی شک خطر بزرگی در کهین

 :انیلیا پرسید

 ننظَرتَن چیٌ؟-

 :کاترین کٌ گَیی با جلب تَجٌ آن يا بٌ خَد يیجان زدى شدى بَد، با عجلٌ ادانٌ داد

خب يهَن طَر کٌ نی دٍنید پیشگَیی يا يهیشٌ بٌ ! این یک پیشگَیی عادی نیست-
يهین صَرت بَدى؛ در ٍاقع پنجاى درصد از پیشگَیی يایی کٌ در بیداری اتفاق نی افتند، 

 .با حقیقت فرق دارند

ٍقتی با نگاى گیج بقیٌ نَاجٌ شد، نفس عهیقی کشید ٍ سعی کرد تا نَضَع را کهی 
 .برای آن يا شفاف تر تَضیح بديد
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فکر کنید یک پیشگَ در عالو بیداری ٍ در يَشیاری کانل پیشگَیی نی کنٌ کٌ قرارى -
جنگ بزرگی در بگیرى، چند رٍز بعد يو طَفان شدیدی نیشٌ ٍ خسارت زیادی بٌ بار 

 .نیارى

جان کٌ گَیی پاسخ آن سَال چندان بٌ نذاقش خَش نیاندى بَد، . يیچ کس حرفی نزد
 :با حالتی عصبی سکَت اتاق را شکست ٍ گفت

 !پس پیشگَیی آرانیس کٌ یک جَرایی در عالو خَابگردی بَدى صد درصد درستٌ-

 :کاترین لبخند کَتايی زد ٍ رٍ بٌ انیلیا گفت

 .پسر بايَشی داری-

اٍ ٍ ایزابل با نگرانی بٌ کاترین . انا بر صَرت انیلیا کَچک ترین لبخندی ننشستٌ بَد
 :ایزابل با صدای لرزانی گفت. چشو دٍختٌ بَدند

 .قرارى اتفاق بدی بیفتٌ-

جای يیچ نگرانی نیست؛ چَن با ٍضع بٌ ٍجَد اٍندى، نن ! بس کنید، خَايش نی کنو-
ٌ ای فرستادم ٍ بٌ زٍدی فرناندى لیام با ٍزیران ٍ اشراف زادگان ٍارد قصر  پیغام دیگ

 .بًتَن قَل نیدم کٌ این نَضَع رٍ حل خَايیو کرد. نیشن

سپس لبخند اطهینان بخشی بٌ آن يا زد کٌ تا حدٍدی باعخ دلگرنی آن يا شد؛ انا بٌ 
 .يیچ ٍجٌ از نگرانی يایشان کو نکرد

در چند شب گذشتٌ با ٍجَد اتفاقات . جان با خستگی بٌ سهت اتاقشان بٌ راى افتاد
ٌ ی . پیش آندى فرصتی برای استراحت پیدا نکردى بَد نی دانست کٌ تا آن زنان يه

در آن چنديفتٌ آن قدر بٌ قدم زدن . ايالی قصر، بٌ عالٍى ی نادر ٍ خَايرش خَابیدى اند
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در باغ عادت کردى بَد کٌ اگر یک شب فرصتی برای آن کار پیدا نهی کرد، بی شک سراسر 
 .آن شب را بی خَاب نی شد

ٌ ی سَم . با قدم يای آيستٌ از نقابل نگًبانان قصر گذشت از پلکان باال رفت تا بٌ طبق
ٌ ی سَزناک آن زن بلند شد تردیدی نداشت . برٍد؛ انا قبل از آن کٌ قدم آخر را بردارد، نال

 .آن صدا از طبقٌ ی چًارم بٌ گَش نی رسد

با آن کٌ از شنیدن آن صدا يراس داشت؛ انا تصهیو گرفت کٌ یک بار بٌ آن جا برٍد ٍ با 
ٌ  يای آن باال رفت. اٍ رٍبرٍ شَد  .پايایش را بر رٍی پلکان گذاشت ٍ از پل

ٌ ی چًارم، احساس عجیبی بٌ اٍ دست داد؛ حسی کٌ يیچ  با قدم گذاشتن بٌ طبق
رايرٍ کانال تاریک بَد ٍ يیچ . ارتباطی بٌ ترس ٍ ٍحشتش در آن لحظٌ نداشت

 .نگًبانی در آن جا نبَد

بٌ جز چَب يای پَسیدى چیز . چند قدنی بٌ جلَ برداشت ٍ نگايی بٌ سقف انداخت
 .دیگری ٍجَد نداشت؛ حتی خبری از نشعل يای نعلق نبَد

با تعجب نگايی بٌ انتًای رايرٍ انداخت؛ انا با ٍجَد آن تاریکی نطلق چیزی دیدى 
 .نهی شد

ٌ ای را بی  يیچ تَقفی پیش رفت خَاست . بٌ سهت انتًای رايرٍ بٌ راى افتاد، چند جانی
ٌ ی . قدم دیگری بردارد؛ انا يهان لحظٌ بینی اش بٌ شدت بٌ جسو سختی برخَرد کرد نال

 .خفیفی کرد ٍ نشغَل نالیدن بینی اش شد

در قژقژ . با لهس دستگیرى ی کَچکی، آن را بٌ آرانی باز کرد. دستش را بٌ آرانی جلَ برد
 .خفیفی کردى ٍ رٍی پاشنٌ چرخید
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بٌ بینی اش چینی داد ٍ . با قدم گذاشتن در اتاق، بَی بد ٍ نتعفنی در نشانش پیچید
ٌ ی بعد  نگايی بٌ اطرافش انداخت؛ انا آن جا يو نانند رايرٍ تاریک بَد؛ انا لحظ

يیچ شیء یا . چشو يایش بٌ تاریکی عادت کردى ٍ بار دیگر نگايش را در اتاق چرخاند
ٌ ای در آن اتاق ٍجَد نداشت  .ٍسیل

. گَش يایش را تیز کردى بَد کٌ با شنیدن کَچک ترین صدایی پا بٌ فرار بگذارد
پاگذاشتن بٌ آن اتاق انتًای شجاعت اٍ بَد؛ انا يرگز دلش نهی خَاست کٌ در آن 

ٌ ی سرد ٍ تاریک بٌ شخص عجیبی برخَرد کند  .دخه

ٌ ای را در يهان حالت ایستادى بَد؛ انا يیچ اتفاق خاصی نیفتاد خیالش کهی . چند دقیق
راحت شد ٍ برگشت تا از اتاق بیرٍن برٍد؛ انا درست در يهان لحظٌ چشهش بٌ شیء 

بر رٍی زنین زانَ زدى ٍ دستش را بٌ زیر سکَیی کٌ دٍر تا دٍر اتاق را گرفتٌ . براقی افتاد
 .بَد برد

بی نعطلی دست يایش را بیرٍن کشید ٍ نگايی بٌ گردنبند بلندی کٌ در دستش بَد 
بعد از بررسی ٍ نطهئن شدن از بی خطربَدن آن از جایش بلند شدى ٍ از اتاق . انداخت

ٌ ی . بالفاصلٌ شرٍع بٌ دٍیدن کرد. بیرٍن رفت از پلکان پایین رفت ٍ خَد را بٌ طبق
با ٍحشت نگايی بٌ اطرافش . نفس يایش یکی در نیان در نی آندند. سَم پرت کرد

انداخت؛ گَیی ير لحظٌ انتظار داشت یک زن زشت ٍ بدقیافٌ را ببیند کٌ در جستجَی 
گردنبند را در يَا . بعد از گذشت دقایق طَالنی حالش کهی بًتر شد! گردنبند خَد باشد

زنجیر ضخیو ٍ نحکهی داشت، با یک نشان تقریبا . بلند کردى ٍ نگايی بٌ آن انداخت
 .بزرگی کٌ بٌ رنگ طالیی بَد

با بی خیالی گردنبند را در جیب . چندباری آن را تکان داد؛ انا يیچ اتفاق خاصی نیفتاد
قبل از رسیدن نگايی بٌ اتاق لیانا . لباسش انداخت ٍ بٌ سهت اتاقشان بٌ راى افتاد
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دلش نی خَاست قبل از رفتن بٌ رخت خَاب اٍ را ببیند؛ انا نی دانست کٌ آن . انداخت
 .شب نادرش در کنار اٍ است

ٌ ای . در را بٌ آرانی بست ٍ با احتیاط رٍی تخت دراز کشید. ٍارد اتاق شد ينَز جانی
 :نگذشتٌ بَد کٌ با صدای انیلی از جایش پرید

 داداش؟-

 تَ ينَز نخَابیدی؟-

 .ننتظر تَ بَدم-

 .بگیر بخَاب! تَ بی خَد کردی-

 داداش؟-

 :جان با بی حَصلگی گفت

 چیٌ؟-

 خَدت چرا نخَابیدی؟-

 .خَابو نهی برد-

 !خب ننو خَابو نهی برد-

خَاير حاضرجَاب ٍ کنجکاٍش را بٌ خَبی نی شناخت، اگر ادانٌ نی داد تا صبح 
سعی کرد بٌ بحخ خاتهٌ بديد تا ير چٌ . سَال يایش را پشت سر يو ردیف نی کرد

 .زٍدتر بتَاند بخَابد

 .خیلی خب، اشکالی ندارى-
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ٌ ای در سکَت گذشت خیالش کٌ از سَال يای بی پایان انیلی راحت شد، بٌ . چند جانی
 .پًلَ چرخید تا برای خَابیدن تهرکز کند

 داداش؟-

 :با حالت عصبی پرسید

 !دیگٌ چیٌ؟-

 .نانان انشب خیلی گریٌ کرد-

 :جان با تعجب گفت

 !برای چی؟-

 .آخٌ قرارى برگردیو خَنٌ-

نی دانست کٌ اقانتشان در قصر دائهی نیست؛ انا حاال . قلب جان در سینٌ فرٍ ریخت
باید اعتراف نی کرد کٌ بٌ آن . کٌ تصهیو بٌ رفتن داشتند احساس عجیبی پیدا کردى بَد

قصر با تهام زیبایی ٍ شکَيش ٍابستٌ شدى بَد ٍ بیشتر از يهٌ تصَر ندیدن لیانا اٍ را 
 :با این حال با خَنسردی گفت. از يهان لحظٌ دلتنگ نی کرد

 .خب قرار نبَد کٌ بهَنیو-

 .ٍلی نانان دٍست دارى بهَنٌ-

انیلی آدم يا يهیشٌ نهی تَنن اٍن کاری رٍ کٌ دلشَن نی خَاد انجام بدن؛ برای نا -
. تَ يو نگران نباش؛ نانان بٌ زٍدی با این قضیٌ کنار نیاد. جایی در قصر ٍجَد ندارى

 .حاال يو بگیر بخَاب، شب بخیر. درست نحل تهام این سال يا
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با آن کٌ کار بسیار دشَاری بَد؛ انا سعی کرد بٌ . بی  يیچ حرف دیگری بٌ پًلَ خَابید
 .چشو يایش را بست ٍ بعد از دقایق طَالنی بٌ خَاب رفت. يیچ چیز فکر نکند

*** 

خبر آندن فرناندى لیام ٍ ٍزیران بٌ . فردای آن رٍز، قصر حال ٍ يَای دیگری داشت
جان يو با شنیدن آن خبر کنجکاٍ شدى ٍ بالفاصلٌ خَد را . سرعت در سراسر قصر پیچید

گَشش را بٌ در اتاق چسباندى بَد ٍ . بٌ اتاقی کٌ يهگی در آن جا جهع شدى بَدند رساند
ٌ ای را از دست نديد  .تهام حَاسش را جهع کردى بَد تا حتی کله

 !ننظَرتَن چیٌ فرناندى؟ یعنی نا شایستگی الزم برای ادارى ی سرزنینهَن رٍ نداریو؟-

این بار پنجهی بَد کٌ ٍزیر اٍل این سَال را . جان با بی حَصلگی چنگی بٌ نَيایش زد
اٍ نطهئن بَد کٌ اگر لیام فرصت ٍ اجازى اش را . از لیام، فرناندى ی کل ارتش نی پرسید

افکارش را بٌ سختی پس زد ٍ . داشت يهان جا سر ٍزیر اٍل را از تنش جدا نی کرد
 .گَش يایش را تیز کرد

 :کاترین با لحن نالیهی گفت

ننظَر فرناندى اینٌ کٌ باید ير طَری . ٍزیر اٍل فکر نی کنو شها دچار سَء تعبیر شدید-
 .شدى قبل از این کٌ اتفاق بدی بیفتٌ جلَی اتفاقات آیندى رٍ بگیریو

یکی از اشراف زادگان حاضر در جهع کٌ تاکنَن ساکت ناندى بَد ٍ با تَاضع ٍ بردباری بٌ 
 :بحخ آن يا گَش نی کرد، تکان نختصری خَردى ٍ با صدای آرانی گفت

ٌ طَر جلَی کسی رٍ بگیریو کٌ حتی کَچک ترین سرنخی از يَیتش نداریو؟-  چ

لیام کٌ گَیی ايانت بزرگی بٌ شخصیتش ٍارد شدى بَد، نشتش را نحکو بر رٍی نیز 
 :کَبید ٍ گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

75 Zahra bagheri  لیانارنان |  

يهٌ جای قصر رٍ برای پیداکردن اٍن خائن زیر ٍ رٍ خَايو ! نن نیازی بٌ سرنخ ندارم-
 .نطهئن باشید کٌ بَی خَن کحیفش رٍ از صد فرسخی حس نی کنو. کرد

با گفتن این جهالت دیگر کسی . سپس بینی اش را با صدای نخراشیدى ای باال کشید
صَرت لیام آن قدر ٍحشتناک شدى بَد کٌ گَیی ناشین . جرأت ابراز ٍجَد نداشت

 .کشتاری بَد کٌ ير لحظٌ نهکن است جان تهانی نًهانان حاضر در اتاق را بگیرد

نرد کَتاى قانتی کٌ سرش بٌ سختی دیدى نی شد ٍ پايایش در زنین ٍ يَا نعلق ناندى 
بَدند در حالی کٌ آب شرابی را کٌ با نشت لیام بر رٍی صَرتش پاشیدى شدى بَد پاک 

 :نی کرد، دست يایش را بٌ آرانی باال بردى ٍ با صدای لرزانی گفت

 !سَال... یک-

کاترین بی تَجٌ بٌ عصبانیت لیام . لیام با چشهانی بٌ خَن نشستٌ نگايی بٌ اٍ انداخت
آن نرد با تایید کاترین کهی از ترسش کو شدى . لبخندی زد ٍ بٌ آرانی سرش را تکان داد

 :ٍ گفت

 ...اگر شها ٍ افرادتَن در قصر بهَنید، پس کی باید از اشراف زادگان-

 !ٍ ٍزرا-

 .ٍزیر اٍل با تاکید این کلهٌ را اضافٌ کرد

 بلٌ ٍ ٍزرا نحافظت کنٌ؟-

لیام سرش را کهی بٌ اٍ نزدیک کرد ٍ در حالی کٌ سفیدی چشهان نشکی اش کانال قرنز 
 :شدى بَد زنزنٌ کرد

 .سانتَريا-
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سانتَريا جانَرانی دٍرگٌ اسطَرى ای يستند کٌ پا ٍ بدن اسب؛ انا نیو تنٌ ٍ دست ٍ )
آن يا بزرگ ترین پیشگَیان در سراسر جًان بَدند ٍ تهام . سری شبیٌ بٌ انسان دارند

 (.حَادجی را کٌ در شرف ٍقَع بَدى اند را از رٍی ستارگان پیشگَیی نی کردند

ٌ ی يهٌ بلند شد لیام نشت دیگری بٌ نیز کَباند کٌ جام شــ ـراب بر . صدای يهًه
 .رٍی نیز افتادى ٍ نحتَیاتش بر رٍی لباس کاترین خالی شدند

ٌ ای نانعلَم دٍختند؛ انا کاترین با تَاضع لبخندی زد ٍ با  يهگی نگاى يایشان را بٌ نقط
ٌ گَش کَچکی با طرح يای زیبای گل نارسیس در يَا ظاير  ٌ ی س بشکنی از غیب پارچ
شد؛ البتٌ زنانی کٌ کاترین پارچٌ را گرفت يهگی چشو يای درشت ٍ بی حالت اٍلید، 

گَیی با گذر زنان غیب ٍ ظايرشدن برایش چندان آسان . پیرترین پری قصر را شناختند
 .نبَد

 :پس از دقایق کَتايی ٍزیر اٍل شرٍع بٌ صحبت کرد

ٌ طَر از اٍن نَجَدات سرسخت ٍ نغرٍر تَقع داری کٌ جَن خَدشَن رٍ برای - چ
 نحافظت از انسان يایی بٌ خطر بندازن کٌ کَچک ترین ارزشی برای اٍن يا ندارن؟

 :لیام با لحن خَنسردی گفت

شاید شها برای اٍن يا ايهیتی نداشتٌ باشید؛ انا اٍن يا حتی حاضرن جَنشَن رٍ برای -
 .نلکٌ فدا کنن

ٌ ی ٍزرا سرفٌ کَتايی کردند ٍ نگاى خَد را بٌ دیَاريای سنگی اتاق دٍختند  .يه

 خیلی خب لیام، تَ نی تَنی نتقاعدشَن کنی؟-
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البتٌ کٌ نی تَنو؛ فقط کافیٌ پیشنًاد بدم کٌ چند ساعتی در شب رٍ از جنگل بیرٍن -
نی دٍنید کٌ اٍن يا کاری جز خَندن . بیان ٍ آسهَن آبی رٍ در اختیارشَن بگذارم

 .ستارى يا ندارن

 :ٍزیر اٍل غرغرکنان زیر لب گفت

ٌ يا ! سانتَريا- خَبٌ، حتها با خطر بعدی کٌ تًدیدنَن کرد باید دست بٌ دانن گرگین
 .بشیو

 :لیام سیخَنکی بٌ پًلَی ٍزیر اٍل زدى ٍ گفت

ٌ طَرى برای نحافظت جنابعالی از آنتَنی برک کهک ! فکر بدی نیست آرگرٍس- چ
 !بخَایو؟

ٌ يا کٌ بٌ بی رحهی ٍ سنگدلی نشًَر بَدى ٍ تهانی نردم از اٍ ) آنتَنی برک؛ ريبر گرگین
ٌ اش در اعهاق جنگل زندگی کردى؛ انا يیچ کس از نحل . ٍحشت داشتند اٍ بٌ يهراى گل

 (.زندگی اٍ خبر نداشت 

کاترین لبخندی بٌ . بالفاصلٌ رنگ از چًرى ی ٍزیر پریدى ٍ خَد را جهع ٍ جَر کرد
با بلندشدنش تهانی نگاى يا بٌ سهت . بدجنسی لیام زدى ٍ بٌ آرانی از جایش برخاست

 :اٍ با صدای رسایی گفت. اٍ برگشت

تا زنانی کٌ فرناندى لیام ٍ ارتشش برای نحافظت از افراد قصر ! پس يهگی گَش کنید-
شاید سانتَريا نحافظ يای خَبی . این جا نی نَنن باید حَاستَن رٍ خَب جهع کنین

باشن؛ انا اعتقاد دارند زنانی کٌ رٍز نرگ کسی فرا برسٌ اٍن يا بٌ يیچ ٍجٌ نباید 
 .دخالتی کنند؛ پس خَدتَن رٍ در نَقعیت خطر قرار ندین
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جان ٍقتی صدای کشیدى شدن صندلی يا بر رٍی زنین را شنید بٌ سرعت دٍید ٍ پشت 
ٌ ی سنگی کٌ کنار در اتاق بَد پنًان شد کاترین اٍلین نفری بَد کٌ از اتاق خارج . نجسه

ٌ ی نانعلَنی گفت ٌ ای نکخ کرد ٍ رٍ نقط  :شد، جانی

ٌ ش سر رفتٌ، خَشحال نیشٌ اگٌ بًش سر بزنی -  .لیانا حَصل

جان با . ٍ بعد با قدم يای بلندی از رايرٍ خارج شدى ٍ از پلکان نرنری پایین رفت
 .ديانی باز بٌ نسیر رفتنش نگاى نی کرد

ٌ ای بٌ اطرافش انداخت ٍ بٌ بینی اش چینی . بالفاصلٌ لیام از اتاق خارج شد نگاى خصهان
 .داد ٍ اٍ يو بعد از نکخ کَتايی از رايرٍ خارج شد

پشت سرش باقی افراد حاضر در اتاق در حالی کٌ در حال جر رٍ بحخ بَدند ٍ صدای 
ٌ شان تهام رايرٍ را پر کردى بَد بیرٍن آندند  .يهًه

بعد از آن کٌ يهٌ از پلکان پایین رفتند، جان نفس عهیقی کشید ٍ از پشت نجسهٌ 
 .در حال نگاى کردن بٌ پلکان بَد کٌ با صدای زیر ٍ گَش خراشی از جا پرید. بیرٍن آند

 !باید از خَدت خجالت بکشی -

ٌ ی سنگی نقابلش کٌ سری از رٍی تاسف  نگايی بٌ اطرافش انداخت، با دیدن نجسه
ٌ ی بعد از شَک در آندى ٍ در حالی کٌ  برای اٍ تکان نی داد بسیار نتعجب شد؛ انا لحظ

 :دست يایش را با بی خیالی در يَا تکان نی داد گفت

 !برٍ بابا-

 .ٍ بٌ سهت پلکان حرکت کرد

 .يی گفتو برگرد! برگرد این جا ببینو، پسرى ی گستاخ بی ادب! چی گفتی؟-
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ٌ يا باال رفت . جان بی تَجٌ بٌ داد ٍ يَاريایی کٌ نجسهٌ بٌ راى انداختٌ بَد از پل
 !تردیدی نداشت کٌ اگر چند ٍقت دیگر در آن قصر زندگی کند، بی شک دیَانٌ نی شَد

ٌ ی سَم رساند پشت در اتاق ایستادى ٍ نانند يهیشٌ . خیلی زٍد خَد را بٌ رايرٍی طبق
 .بی  آنکٌ در بزند ٍارد شد

 .فکر کنو تَی این اٍضاع يهٌ تَ رٍ از یاد بردن؛ انا خب ينَز نن رٍ داری-

 :رٍی زنین نشست ٍ خیرى بٌ آن چشو يای درخشان زنزنٌ کرد

 .انا نباید زیاد بًو عادت کنی؛ چَن نا قرارى بٌ زٍدی از این جا بریو-

 :خندى ی کَتايی کردى ٍ ادانٌ داد

َ ی این دٍيفتٌ بابا بیست ٍ يفت تا نانٌ فرستادى- نانان نیگٌ يهین رٍزيا باید ! ت
کاش نی تَنستو . برگردیو ديکدى؛ انا نن نی دٍنو دل کندن از این جا براش خیلی سختٌ

 .خَش حالش کنو؛ انا نهیشٌ؛ چَن نی دٍنو يیچی نهی تَنٌ خَشحالش کنٌ

جان نگاى سرزنش آنیزی بٌ اٍ . چشو يای گرد لیانا ندام در چًرى ی جان نی چرخید
 :انداخت ٍ گفت

ٌ ای خَشحالش نهی کنٌ! چیٌ؟ خب نهیشٌ - انگار کٌ . جز بَدن تَی قصر يیچ چیز دیگ
ٌ يای ّسزار نحسَب نی شیو  !نن ٍ انیلی جز بَت

ٌ يا بسیار ) ٌ يای ّسزار؛ علف  يای خارنانندی کٌ نیان گل يا رٍییدى نی شَند، این بَت بَت
 (.نازک بَدى ٍ در ابتدا بٌ رنگ سبز رٍشن يستند ٍ ندتی بعد بٌ رنگ زرد درنی آیند

اٍنو اینٌ کٌ بیش از اندازى . خب فکر کنو نن ينَز یک شانس دارم! بگذریو-
ٌ ام  .ٍاقعا خَش شانس بَدم کٌ صَرتو بٌ نانان رفتٌ. خَش قیاف
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با بازشدن در اتاق، چشو يایش بٌ نادرش افتاد کٌ با لبخند دلنشینی در چارچَب در 
ٌ ی کَتايی کردى ٍ با دستپاچگی گفت. ایستادى بَد  :جان سرف

نی . نلکٌ ازم خَاست تا بیام این جا ٍ آرٍنش کنو، خَدم اصال دلو نهی خَاست بیام -
ٌ يا خَب نیست ٌ ام زیاد با بچ  .دٍنی کٌ نیَن

 :انیلیا لبخندی زد ٍ کنار پسرش نشست، دستی در نَيایش کشید ٍ گفت

 .نتاسفو کٌ در این بارى کاری نهی تَنو بکنو! نی دٍنو کٌ دلت براش تنگ نیشٌ-

جان با یادآٍری آن کٌ بٌ زٍدی زنان جدایی خَايد رسید، اخو غلیظی بر رٍی صَرتش 
ٌ ی اتفاقات ٍ حَادث . نشست در آن چنديفتٌ اٍ ير شب بٌ دیدن لیانا نی آند ٍ يه

از حس يا ٍ افکارش برای اٍ تعریف نی کرد، با آن کٌ . رٍز را برای اٍ شرح نی داد
ٌ ای از حرف يایش را نهی فًهد؛ انا با حرف زدن با اٍ احساس  نی دانست اٍ حتی کله

 :نگايش را از نادرش دزدید ٍ زنزنٌ کرد. خَبی پیدا نی کرد

ٌ ی  - خَدت رٍ ناراحت نکن، نن از اٍل يو نی دٍنستو کٌ قرارى بٌ زٍدی برگردیو بٌ خَن
 .خَدنَن؛ پس ناراحت نباش

 .انیلیا نگاى نحبت آنیزی بٌ اٍ انداخت ٍ بٌ آرانی سرش را در آغَش گرفت

*** 

ٍقتی يهگی در سرسرای قصر جهع شدند، نگاى جان ندام بٌ در ٍرٍدی قصر بَد ٍ 
شاید دیگر يرگز نهی تَانست اٍ را ببیند؛ پس دلش نی خَاست . انتظارش را نی کشید

 .برای بار آخر اٍ را ببیند ٍ حرف يایش را بٌ اٍ بزند
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تا لحظات آخر نگايش بٌ در ناندى بَد؛ انا درست ٍقتی کٌ ناانید شدى بَد ایزابل 
بی  آنکٌ بخَايد، . يهراى با لیانا کٌ در آغَشش دست ٍ پا نی زد ٍارد سرسرا شدند

 .بی اختیار لبخند پًنی بر رٍی لب يایش نشست ٍ بٌ سهتش دٍید

بعد از چنددقیقٌ . دستانش را دراز کردى ٍ بٌ آرانی اٍ را از آغَش ایزابل جدا کرد
خیرى شدن بٌ آن چًرى ی زیبا ٍ چشهانی کٌ يهچَن جَاير نی درخشید، در حالی کٌ 

 :چشهانش لبریز از اشک بَد با صدای آرانی در گَشش زنزنٌ کرد

تا اٍن رٍز نراقب خَدت باش؛ در ضهن . از تٌ دلو انیدٍارم کٌ رٍزی دٍبارى ببینهت -
 !نن ازش خَشو نهیاد. سعی کن از اٍن يیَال دٍری کنی

ٌ خاطر درد اشک از  ناگًان با احساس سَزشی در سرش آخ بلندی گفت ٍ این بار ب
 .چشهانش سرازیر شد

با احتیاط انگشت يای کَچکش را از نیان نَيایش بیرٍن کشید ٍ با حالت عصبی 
 :گفت

ٌ ی بعد کٌ يهدیگر رٍ دیدیو این عادت رٍ ترک کردى باشی- خب نن دیگٌ ! انیدٍارم دفع
 .باید برم

ٌ ای بٌ جداشدن از اٍ نداشت؛ زیرا با شنیدن آن جهلٌ لب يای کَچکش  گَیی لیانا عالق
 .جهع شدند ٍ با صدای بلندی گریٌ را سر داد

ٌ يایش را نداشت. جان بٌ سرعت اٍ را بٌ آغَش نادرش بازگرداند بی  . طاقت دیدن گری
آنکٌ نگايی بٌ بقیٌ بیاندازد، تعظیو کَتايی بٌ کاترین کردى ٍ بٌ سهت در خرٍجی بٌ 

در نقابل در عظیو طالیی رنگ کهی نکخ کرد، برگشت ٍ آخرین نگاى را بٌ آن . راى افتاد
 :زیر لب زنزنٌ کرد. کَدک دٍست داشتنی انداخت
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 .بٌ انید دیدار لیانا-

*** 

چًرى اش . کاترین سرش را با خستگی بٌ صندلی اش تکیٌ داد ٍ چشو يایش را بست
ٌ تر از يهیشٌ بٌ نظر نی رسید شاید دیگر آن کارآندی ٍ اقتدار سابق را نداشت ٍ . شکست

نهی تَانست از پس نشکالت سرزنین بربیاید؛ انا اگر فقط ندت کَتايی را تحهل 
نی کرد، لیانا بٌ سن قانَنی خَد نی رسید ٍ اٍ فرنان رٍایی را با اشتیاق بٌ اٍ تقدیو 

 .شاید آن ٍقت نی تَانست در آرانش زندگی کند. نی کرد

ٌ اش بر رٍی زنین  با تصَر لیانا با آن چًرى ی زیبا در لباس بلند ٍ طالیی رنگی کٌ دنبال
لباسی را کٌ سال يا پیش خَد بٌ تن . کشیدى نی شد، لبخندی بر رٍی لب يایش نشست
آن رٍز يرگز نعنی آن نراسو بزرگ ٍ . کردى بَد ٍ تاجی را کٌ بر رٍی سرش گذاشتٌ بَدند

حاال . نعنی سَگند ٍفاداری را کٌ در نقابل نردم آدٍنیس خَردى بَد. نجلل را درک نکرد
کٌ سال يا از آن رٍز نی گذشت، نی تَانست بفًهد کٌ آن زنان چٌ نسئَلیت بزرگی را 

 .قبَل کردى است

با احساس خارش بر رٍی صَرتش، بی  آنکٌ چشو يایش را باز کند، دستش را بٌ 
با لهس جسو سختی کٌ در نزدیکی صَرتش قرار داشت ٍ نفس يای . صَرتش کشید

داغش کٌ بٌ پَستش نی خَرد، چشو يایش را باز کردى ٍ نگايش را بٌ صَرت زیبا ٍ 
 .باشکَيش کٌ از پنجرى ی باز اتاق ٍارد شدى بَد انداخت

پرندى ی نحبَبش بٌ سختی سر خَد را بٌ آن جا رساندى بَد تا تنًا بتَاند صَرت اٍ را 
گَیی خستگی ٍ غو عهیقی را کٌ بر دل اربابش سنگینی نی کرد، احساس . نَازش کند

 .کردى بَد
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آرنینا بال يای بلند ٍ . کاترین از جایش بلند شدى ٍ خَد را بٌ پشت پنجرى رساند
. طالیی اش را بست ٍ بر رٍی سقف کَچکی کٌ پایین پنجرى ی اتاق قرار داشت نشست

 :کاترین در حالی کٌ اٍ را نَازش نی کرد، با صدای آرانی گفت

 چی شدى آرنینا؟ تَ يو نحل نن از این قصر ٍ تجهالتش خستٌ شدی؟-

 .آرنینا بٌ آرانی صَرتش را بٌ دست يای کاترین کشید ٍ صدای نانفًَنی از خَد درآٍرد

نی بینی آرنینا؟  يردٍنَن پیر شدیو، گايی ٍقت يا اٍن قدر خستٌ نیشو کٌ آرزٍ نی کنو -
 .این زندگی سخت ٍ دشَار ير چٌ زٍدتر تهَم شٌ، اٍن ٍقت شاید بٌ آرانش برسو

ٌ ی نانعلَنی خیرى ناندى بَد ٍ دست يایش بٌ آرانی بر رٍی بال يای  نگايش بٌ نقط
آرنینا کشیدى نی شدند ٍ فکر کرد بٌ زندگی طَالنی اش کٌ گايی با شادی يهراى بَدى ٍ 
گايی با رنج ٍ عذاب؛ انا يرگز در جایی از ذينش دختری را ندید کٌ تاریکی بٌ سرعت 

 .تهام قلبش را فرا گرفت ٍ نفرتش نانند ابريای تیرى سراسر سرزنینش را پَشاند

کهی باالتر از جایی کٌ اٍ در افکارش غرق شدى بَد، در بلندترین برج قصر، نارسیسا قدم 
 .آخر را برای تبدیلش بٌ نَجَدی تاریک ٍ يراس انگیز را برداشت

ّاٍیل، پری شرٍری کٌ سَگند ٍفاداری را برای اربابش خَردى بَد، اکنَن بر رٍی پنجرى ی 
ٌ ی برف کٌ بر رٍی نَيای کو پشتش نشست، . اتاق نارسیسا ایستادى بَد اٍلین دان

 :نارسیسا با لحن سردی گفت. گَش يایش لرزیدند

 نطهئنو ايهیت این نَضَع رٍ درک کردی، درستٌ اٍیل؟-

 .اٍیل دستی بر رٍی بازٍی نحیف ٍ دردناکش کشید ٍ سرش را بٌ تندی تکان داد
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این پیغام رٍ بًش نی رسَنی ٍ نیگی اٍن چیزی رٍ کٌ ندت يا برای پیداکردنش  -
تالش کردى، حاال نن در کو ترین زنان پیداش کردم؛ انا فقط زنانی بٌ دستش نی رسٌ 

 .کٌ تاج فرنانرٍایی آدٍنیس رٍی سر نن باشٌ

ٌ ی سَزناکی کرد ٍ با صدای لرزانی زنزنٌ کرد  :اٍیل نال

سرٍرم، خَايش نی کنو، قَل نیدم اگر اجازى بدید در قصر بهَنو خدنات بزرگی -
 ...انجام

 :نارسیسا با خَنسردی گلَیش را در دستانش فشرد ٍ گفت

خدنت بزرگ ٍقتی انجام نیشٌ کٌ این نانٌ رٍ بٌ سالنت بًش برسَنی، در غیر این -
 !صَرت از سرت بٌ عنَان یک دکَر برای اتاقو استفادى نی کنو

 :سپس اٍ را برگرداند ٍ با لحن تهسخرآنیزی گفت

 .خدای زئَس نگًدارت-

اٍیل چشو يایش را بر يو فشرد ٍ بال يایش را بر يو زد ٍ در حالی کٌ از سرنا در حال 
نارسیسا با . لرزیدن بَد، بال يایش را گشَد ٍ در نیان برف ٍ بَران آسهان ناپدید شد

 :لحن سردی زنزنٌ کرد

 !بٌ انید دیدار-

*** 

 «چًاردى سال بعد»

 «فرار سانتَريا»
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شاید گذر زنان برای . نگاى ایزابل بر رٍی نَيای بلند ٍ طالیی دخترش خیرى ناندى بَد
ٌ ی پلک زدنی بَد اکنَن لیانای کَچک اٍ . يهٌ بٌ سختی گذشتٌ بَد؛ انا برای اٍ بٌ فاصل

چًاردى سال داشت؛ انا باٍرش برای اٍ سخت بَد؛ چرا کٌ ينَز يو اٍ را بٌ چشو نَزادی 
 .نی دید کٌ رٍزی نیان نشتی پارچٌ پیچیدى بَدند ٍ در آغَشش قرار دادند

نگاى لیانا بٌ نگاى نحبت آنیز نادرش گرى خَرد ٍ بٌ سرعت دست از بازی با پری يای 
با خندى بٌ سهتش دٍید ٍ خَد را در . بازیگَشی کٌ دٍر سرش نی چرخیدند برداشت

ایزابل دستش را نیان خرنن نَيایش فرٍ برد ٍ اٍ را در . آغَش نادرش انداخت
ٌ تر از ير ٍقت دیگری با . آغَشش فشرد نگايش بٌ کاترین افتاد کٌ با چًرى ای شکست

 .لبخند بٌ آن يا نگاى نی کرد

ٌ ی نادرش را بَسید ٍ رد نگايش را دنبال کرد دستی برای کاترین تکان داد ٍ . لیانا گَن
لبخندش عهیق تر شد؛ انا با دیدن صَرت ٍحشت زدى ی کاترین بٌ سرعت برگشت ٍ 

 .چشو يایش بر رٍی صَرت رنگ پریدى ی نادرش خیرى ناند

ٌ ی کَتاى ٍ خشک کرد ٌ ای بعد طعو . ایزابل رٍیش را از دخترش گرفت ٍ چند سرف لحظ
 .تلخ خَن را در گلَیش احساس کرد

نی دانست کٌ دیگر عهر . در این چند سال اخیر حالش ير رٍز بدتر از رٍز قبل نی شد
چندانی برایش باقی نهاندى؛ فرد خائنی را کٌ تا بٌ آن رٍز پیدا نکردى بَدند اٍ را از لطف 

 .خَد بی بًرى نگذاشتٌ بَد

 :لیانا خیلی زٍد بٌ گریٌ افتادى ٍ با ٍحشت گفت

 نانان؟ نانان حالت خَبٌ؟-

 ...عزیزم، نگران... نن خَبو-
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ٌ ی دیگری کرد ٍ خَن نانند فَارى ای از ديانش  ٌ ی آخرش ناتهام ناند؛ زیرا سرف جهل
ٌ يای . لیانا جیغ ٍحشت زدى ای کشیدى ٍ بار دیگر خَد را بٌ نادرش رساند. بیرٍن زد سرف

ٌ ای قطع نهی شدند  .پی در پی ایزابل لحظ

درست يهان لحظٌ کاترین يهراى با سارٍس ٍ چند تن از خدنتگزاران قصر ٍارد سرسرا 
خدنتکاران ایزابل را يهراى خَد بٌ قصر بردند ٍ کاترین در حالی کٌ از نگرانی رنگ . شدند

 .بٌ چًرى نداشت، سعی در آرام کردن لیانا داشت

*** 

يهگی در اتاق رژى نی رفتند ٍ دنبال رايی برای بًبَد ٍضعیت ایزابل بَدند؛ انا گَیی 
تهام زحهاتشان در طَل این سال يا بی نتیجٌ ناندى بَد؛ زیرا آن يا حتی نتَانستٌ بَدند 

جلَی نسهَنیت يای نکرر ایزابل را بگیرند ٍ این بٌ خَبی نشان نی داد کٌ آن خائن 
 .ينَز يو در قصر ٍ یک جایی در نزدیکی آن يا زندگی نی کند

نهی دانست چٌ کسی در . کاترین نگايی بٌ بدن نحیف ٍ صَرت رنگ پریدى اش انداخت
ٌ زدن بٌ اٍ را داشتٌ باشد سال يا تحقیقات ٍ نحافظت . آن قصر نی تَاند قصد صدن

بی نتیجٌ ناندى بَد ٍ اٍ ير رٍز شايد ٍخیو ترشدن بیهاری ایزابل ٍ اشک يایی کٌ لیانا 
ٌ ی  برای نادرش نی ریخت بَد ٍ در نیان تهانی این نشکالت، لیام ير رٍز با یک گزین

نشکَک بٌ سراغش نی آند ٍ از اٍ خَايش نی کرد کٌ نظنَنین ندنظرش را دستگیر ٍ 
 .بازجَیی کنند

ٌ ی جدید اٍ در شب گذشتٌ يو نارسیسا، تنًا دخترش بَد؛ انا اٍ بی يیچ فکری  گزین
نظرش را با جدیت رد کرد؛ زیرا از نظر اٍ شاید نارسیسا یک دختر بی رحو ٍ سنگدل نانند 

حتی اٍ در این سال يا بٌ ندرت از . پدرش بَد؛ انا يرگز بٌ نادرش خــ ـیانـت نهی کرد
پس بی يیچ . اتاقش خارج نی شد ٍ تنًا چندبار برای دیدن ایزابل بٌ آن جا آندى بَد

 .فکری این گزینٌ را از ذينش خارج کرد
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ٌ ای را در آرانش . لیانا دست يای نادرش را گرفت ٍ بٌ آرانی فشرد انگار قرار نبَد لحظ
از ٍقتی کٌ خَد را شناخت، نادرش بیهار بَدى ٍ در تهام این سال يا شايد درد . بگذراند

. ٍ رنج اٍ بَد ٍ در دٍسال اخیر تنًا دٍبار اجازى ی خارج شدن از قصر را داشتٌ است
کاترین يهیشٌ نگران اٍ بَدى ٍ از اٍ نانند گَيری کهیاب نحافظت نی کرد؛ انا لیانا 

ٌ ای کٌ . يرگز نهی تَانست دلیل نگرانی يای نَرد اٍ ٍ نادرش را بفًهد با نفس کالف
 :کشید، کاترین نگايی بٌ اٍ انداختٌ ٍ با صدای آرانی گفت

 لیانا؟-

 بلٌ نلکٌ؟-

 .انرٍز نی  تَنی بٌ ديکدى بری-

ٌ ی کاترین سر از پا نهی شناخت، نگايی بٌ نادرش انداخت ٍ  لیانا کٌ با شنیدن جهل
 :گفت

 ...انا نانان -

نن ٍ سارٍس این جا نی نَنیو تا حالش بًتر . بَدنت در این جا فایدى ای براش ندارى-
 .بشٌ

با شنیدن جَاب کاترین اصرار را بیشتر از این جایز ندید؛ زیرا دیگر طاقت ناندن در قصر 
 .را نداشتٌ ٍ از طرفی دلش برای ديکدى ٍ حال ٍ يَای خَبش تنگ شدى بَد

سرش را . تنًا نگرانی اش نادرش بَدى کٌ با حضَر کاترین خیالش کهی راحت نی شد
ٌ ی نادرش را بَسید از جایش برخاست ٍ با خداحافظی . جلَ برد ٍ بٌ آرانی گَن

 .کَتايی، نگايی بٌ نادرش انداخت ٍ از اتاق بیرٍن رفت

 :کاترین بٌ نحض رفتن لیانا رٍ بٌ نگًبانی کٌ در نقابل در ایستادى بَد کرد ٍ گفت
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 !حتی یک لحظٌ يو ازش چشو برندارید -

*** 

ٌ اش را  حال ٍ يَای ديکدى درست نانند بار آخری کٌ قدم بٌ آن جا گذشتٌ بَد، رٍحی
تقریبا بیشتر نردنی . ٍقتی نسیو بًاری نی ٍزید، حال بًتری پیدا نی کرد. عَض نی کرد

کٌ از کنارشان عبَر نی کرد، لبخندی دلنشینی تحَیلش نی دادند ٍ اٍ را با دست بٌ 
 .یکدیگر نشان نی دادند

ٌ ی دٍری از ديکدى قرار داشت انداخت  .نگايی بٌ جنگل تاریکی کٌ در فاصل

خب بدش نهی آند اگر فقط یک بار پایش را در جنگل بزرگ ٍ اسرارآنیز کاترین 
نی گذاشت؛ اگر چٌ این کار برایش نهنَع بَدى؛ انا اٍ بٌ يیچ ٍجٌ حریف کنجکاٍی یا 

 .کهی ٍاضح تر فضَلی اش نهی شد

ٌ ی چشو نگايی بٌ نگًبانانی کٌ از دٍر اٍ را دنبال نی کردند انداخت بٌ سرعت . از گَش
 .ٍارد جهعیت زیادی کٌ کهی دٍرتر از اٍ جهع شدى بَدند شد

در آن شلَغی بٌ سرعت نسیرش را از نرکز ديکدى تغییر دادى ٍ بی  آنکٌ تَجٌ کسی را 
بعد از آن کٌ . بٌ خَد جلب کند پاٍرچین پاٍرچین، پرچین يای کَتاى ديکدى را دٍر زد

با . چندقدنی بٌ جلَ رفت بٌ پشت ديکدى رسید ٍ ٍارد باغ يای نتصل بٌ جنگل شد
ٌ ای تَقف دٍید ٍ ٍارد جنگل  يیجان غیرقابل ٍصفی شرٍع بٌ دٍیدن کرد، بدٍن لحظ

 .شد

بعد از آن کٌ از ٍرٍد بٌ جنگل ٍ دیدى نشدنش اطهینان پیدا کرد، دٍال شدى ٍ 
با تصَر چًرى ی نحافظان در برخَرد با . دست يایش را بٌ پًلَيای دردناکش کشید

ٌ ی بعد ایستاد ٍ نگايی بٌ اطرافش انداخت. ناپدیدشدنش خندى ی بلندی کرد با . لحظ
درخت يای سر بٌ فلک . آن کٌ رٍز بَد؛ انا جنگل بٌ طرز غیرعادی تاریک ٍ ساکت بَد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

89 Zahra bagheri  لیانارنان |  

ٌ جا دیدى نی شدند، آسهان آبی را کانال پَشاندى بَدند ٍ نانع رسیدن  کشیدى ای کٌ يه
 .تنًا گايی نَر خَرشید از الی شاخ ٍ برگ درختان نی تابید. نَر بٌ جنگل نی شدند

. دستش را در جیب پیراينش فرٍ برد ٍ سنگ يای کَچک ٍ درخشانی را بیرٍن آٍرد
یکی از آن يا را بر رٍی زنین انداخت، بالفاصلٌ پس از برخَرد بٌ زنین سخت ٍ سرد 

ٌ ای زدى ٍ نَر کو سَیی از اٍ خارج شد ٌ ٍار با خَد . جنگل جرق لیانا لبخندی زد ٍ زنزن
 :گفت

يو تَنستو از دست . نی بینید نلکٌ؟ نن بايَش تر از اٍنو کٌ فکرش رٍ بکنید-
نحافظاتَن فرار کنو ٍ يو با کهک این سنگ يا گشتی تَی جنگل نی زنو ٍ خیلی زٍد 

 .برنی گردم

تهام حَاسش بٌ اطرافش . نفس عهیقی کشید ٍ با قدم يای آرانی در جنگل پیش رفت
 .تا ندتی طَالنی، يیچ صدایی شنیدى نشد. بَد

ٌ يای بلندی کٌ  خیالش کهی راحت شد ٍ این بار نگايش را نشتاقانٌ بٌ درختان ٍ شاخ
 .با شکل يای عجیبی تا رٍی زنین کشیدى شدى بَدند دٍخت

ٌ ی  ٌ يا ٍ گل يای آبی رنگ حاشی ساعت اٍل گردش در جنگل، با تهاشای خارزاريا، بَت
جنگل، گردشی بی نظیر ٍ ناب بَد؛ انا ساعتی بعد دیگر از دیدن آن يهٌ درخت ٍ 

گَیی آن جنگل با آن يهٌ . خاريایی کٌ ندام بٌ لباسش کشیدى نی شدند خستٌ شد
ٌ ی جالب ٍ قابل تَجًی  تعریفی کٌ در نَرد اسرارآنیزبَدنش شنیدى بَد، يیچ نکت

 .نداشت

لیانا سر جایش نتَقف شد، نگايی بٌ اطرافش انداخت ٍ زنانی کٌ با بی حَصلگی قصد 
. برگشتن بٌ ديکدى را داشت، با شنیدن صدای خش خشی سر جایش خشک شد
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ٌ يای کَچک تهشک ٍحشی کٌ در چند . گَش يایش را تیز کردى بَد صدا از پشت بَت
 .قدنی اش قرار داشت شنیدى نی شد

ٌ ای را بی  آنکٌ حتی نفسی بکشد، سر جایش ناند ٍ يیچ حرکتی نکرد . لیانا چند جانی
لیانا نفس راحتی کشید ٍ . صدای خش خش پس از چند لحظٌ در سکَت جنگل گو شد

خَاست قدنی بٌ عقب بردارد ٍ قبل از رٍبرٍشدن با نَجَد عجیبی از آن جا دٍر شَد؛ 
ٌ ی نقابلش کانال ننصرف شد ٌ يا سر . انا با دیدن صحن تک شاخی بٌ آرانی از بین بَت

لیانا قدنی بٌ جلَ برداشت ٍ با اشتیاق نگايی بٌ اٍ . درآٍرد ٍ در نقابل اٍ ایستاد
. اسب طالیی رنگی با یال يای بلند ٍ زیبا با چشو يای درشتش بٌ اٍ زل زدى بَد. انداخت

 .شاخ بسیار کَچکی ٍسط سرش قرار داشت ٍ بدنی الغر ٍ کشیدى داشت

ٌ يای اکحر نقاط ) اسب تک شاخ؛ اسبی سفید ٍ زیبا با بال يای بلند است کٌ در افسان
این نَجَد تخیلی بدنی بٌ شکل اسب ٍ شاخی در باالی سر . ارٍپا از آن یاد شدى است

تک شاخ يا در ابتدای کرى بَدنشان طالیی رنگند . خَد دارد کٌ غالبا بٌ شکل نارپیچ است
آن يا . ٍ پس از آن در سیر بلَغ بٌ رنگ نقرى ای ٍ بعد از بلَغ کانل سفیدرنگ نی شَند

 (.عهَنا از اسب يای عادی الغرتر، ٍلی بلندترند

تک شاخ کَچک بی  آنکٌ ترسی از اٍ داشتٌ باشد، . لیانا قدنی دیگر بٌ سَیش برداشت
 .سر جایش ایستادى بَد ٍ با چشو يای درشت ٍ خَش حالتش اطرافش را نی پایید

. لیانا لبخندی زد ٍ با نًربانی دست يای ظریف ٍ کَچکش را رٍی یال يایش کشید
 :صَرتش را بٌ آرانی بر رٍی صَرت تک شاخ کشید ٍ با صدای آرانی گفت

 ببینو کَچَلَ تَ این جا چی کار نی کنی؟ پس خانَادى ت کجان؟-

لیانا لب يایش را . تک شاخ کَچک بی تَجٌ بٌ اٍ يو چنان در حال دیدزدن اطرافش بَد
 :بٌ گَشش چسباند ٍ گفت
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 ببینو دنبال کسی نی گردی؟-

 :ناگًان جرقٌ ای در ذينش زدى شد ٍ با يیجان گفت

 نکنٌ تَ گو شدی؟-

تک شاخ کٌ گَیی از رساندن ننظَر خَد بٌ اٍ خَشحال بَد، صدایی عجیبی از خَد در 
لیانا کٌ از چرخش اٍ بٌ دٍرش سرگیجٌ گرفتٌ بَد، . آٍردى ٍ چندین بار بٌ دٍر اٍ چرخید

 .نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ صدای خندى يای بلندش سکَت جنگل را شکست

*** 

بٌ آن صَرت رنگ پریدى نگاى . کاترین دستش را بٌ آرانی رٍی دست يای ایزابل گذاشت
در دل بٌ . حرفی نهی زد، تنًا در سکَت نظارى گر رنج ٍ عذاب بی پایانش بَد. نی کرد

 :خَش خیالی خَد خندید ٍ گفت

نن يرگز نتَنستو ازت نحافظت کنو، در غیر این صَرت تَ اآلن در ! اشتباى بَد، اشتباى-
 .این ٍضعیت نبَدی

 .سپس دست يایش را نشت کردى ٍ خیلی زٍد فکر انتقام در ٍجَدش ریشٌ دٍاند

ٌ ای رٍ درنگ نهی کنو -  .قَل نیدم پیداش کنو ٍ اٍن زنان يرگز لحظ

ٌ ٍار با خَد گفت  :کاترین با بی قراری از جایش برخاست ٍ زنزن

ٌ ی تهرکز ٍ قدرتو رٍ نی ذارم، پیداش نی کنو-  .یک بار دیگٌ يه

بار دیگر بٌ سرعت خَد را بٌ تخت ایزابل رساندى ٍ در حالی کٌ بٌ سهتش خو شدى بَد 
 :با لحن نحکهی گفت
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از حاال خَدم از تَ ٍ لیانا نراقبت نی کنو، نهی ذارم کسی بًتَن ! نگران نباش ایزابل-
بزرگان ٍ اشراف يو کٌ بٌ لطف . يهین طَر از نردم سرزنینو، قَل نیدم. آسیبی برسَنٌ

 ...سانتَريا در انان

ٌ اش کانال از ديانش بیرٍن نیاندى بَد کٌ در اتاق با شدت باز شدى ٍ دٍ سرباز  ينَز جهل
کاترین کٌ از ٍرٍد ناگًانی آن يا گیج شدى بَد، بٌ چًرى يای نگران ٍ . ٍارد اتاق شدند

 :ٍحشت زدى شان نگايی انداخت ٍ پرسید

 چی شدى؟-

ٌ ی نحکهی بٌ پیشانی اش زدى ٍ بی نقدنٌ  یکی از سربازيا کٌ قد بلندی داشت، ضرب
 :گفت

 !نلکٌ، سانتَری کٌ نانَر نحافظت از ٍزیر اٍل بَد فرار کردى-

ٌ ی اٍ را کانال يضو نکردى بَد، با حیرت گفت  :کاترین در حالی کٌ ينَز جهل

 !چی کار کردى؟-

ٌ شَن-  !فرار کردى؛ یعنی فرار کردن، يه

 :کاترین کنترل خَدش را از دست داد ٍ با صدای نسبتا بلندی گفت

ٌ طَر چنین چیزی نهکنٌ؟-  چ

کاترین چند نفس عهیق . سربازيا با فریاد کاترین قدنی بٌ عقب برداشتند ٍ حرفی نزدند
 :کشیدى ٍ سعی کرد بٌ خَدش نسلط باشد

 برای چی فرار کردن؟ ٍزیر اٍل کجاست؟! یکی یکی تَضیح دقیق بًو بدى -
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سربازی کٌ قد کَتاى تری داشت ٍ کهی يو چاق بَد، عرق رٍی پیشانی اش را با پارچٌ ی 
 :چرکی کٌ ظايرا بٌ عنَان دستهال از آن استفادى نی کرد، پاک کردى ٍ گفت

خب آیرٍن، سانتَری کٌ نانَر نحافظت از ایشَن بَد، خَاستٌ با عجلٌ از اٍن جا فرار -
 ...کنٌ

ٌ تهام گذاشتٌ ٍ نفس عهیقی کشید ٌ اش را نیه  :کاترین بی طاقت شدى ٍ گفت. جهل

 خب بعدش چی شد؟-

 :سرباز با فریاد کاترین از جا پریدى ٍ فَرا ادانٌ داد

 ...خب، نطهئنا نی تَنید حدس بزنید کٌ ٍزیر اٍل چنین اجاز ى ای بٌ اٍن نداد ٍ-

 :کاترین دست يایش را بٌ سرش گرفت ٍ با کالفگی زنزنٌ کرد

 !نگَ کٌ اٍن احهق با یک سانتَر درگیر شدى-

ٌ ای نانعلَم دٍخت ٍ از جَاب بٌ این سَال  سرباز بی  آنکٌ حرفی بزند نگايش را بٌ نقط
 .طفرى رفت

ٌ يای بلندی بٌ گَش رسید کاترین تکان نختصری . درست يهان لحظٌ صدای آى ٍ نال
سربازيا با تعجب بٌ در زل زدى بَدند کٌ ناگًان در . خَرد ٍ نگايش را بٌ در اتاق دٍخت

ٌ ای از اتاق پرتاب شدند کاترین . برای بار دٍم با شدت باز شدى ٍ ير دٍیشان بٌ گَش
 :نات ٍ نتحیر، با صدای بلندی گفت

 این جا چٌ خبرى؟-
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بالفاصلٌ چشو يایش بٌ سرباز الغر ٍ نحیفی افتاد کٌ بٌ سختی ٍزن ٍزیر اٍل را بر رٍی 
 (ٍزیر اٍل قصر)ٍقتی چشو يای آرگرٍس. آن يا کانال ٍارد اتاق شدند. خَد تحهل نی کرد

 .بٌ کاترین افتاد، آخ بلندی گفت کٌ تهانی افراد حاضر در اتاق از جایشان پریدند

 !آى خدای نن، اٍن نن رٍ کشت-

کاترین کٌ نهی دانست ستَن فقرات آن سرباز زیر ٍزن آرگرٍس دٍام نی آٍرد یا نٌ، با 
. تعجب نگايی بٌ ٍزیر اٍل انداختٌ ٍ فَرا دستَر داد تا اٍ را بٌ اتاق انتًای رايرٍ ببرند
بعد از آنکٌ آن يا از اتاق خارج شدند، کاترین بٌ سهت ایزابل رفتٌ ٍ با عجلٌ دستی بر 

 :رٍی صَرتش کشید ٍ گفت

 .زٍد برنی گردم -

سپس يهان طَر کٌ از اتاق خارج نی شد، رٍ بٌ سارٍس کٌ يو چنان ياج ٍ ٍاج ناندى 
 :بَد گفت

 .با نن بیا-

ٌ يای آرگرٍس در رايرٍ نیز يو چنان شنیدى نی شد چشو کاترین بٌ . صدای آى ٍ نال
خدنتکاران ٍ سربازانی افتاد کٌ با کنجکاٍی پشت در اتاق سرک نی کشیدند؛ سپس با 

دیدن اٍ بالفاصلٌ رايی بین خَد باز کردند ٍ کاترین يو بی  کَچک ترین سرزنشی از 
 :ٍزیر اٍل با فریاد گفت. کنارشان عبَر کردى ٍ ٍارد اتاق شدى ٍ در را پشت سرش بست

 !با اٍن چشو يای ٍحشتناکش بًو زل زدى بَد...اٍن چشو يای ٍحشتناک-

ٌ ی سربازی را کٌ در کنارش ایستادى بَد را گرفت اٍ را بٌ سهت خَد کشیدى ٍ . ناگًان یق
 :با چشو يایی کٌ از حدقٌ بیرٍن زدى بَدند زنزنٌ کرد

 !چشو ياش زرد بَدن، زل زدى بَد بٌ نن-
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سرباز آب ديانش را بٌ سختی قَرت دادى در حالی کٌ با تعجب بٌ اٍ زل زدى بَد، تقال 
 .نی کرد دست اٍ را کٌ نانند چسب بٌ لباسش چسبیدى بَد جدا کند

ٌ ی ساختگی ٍ شلَغ کاری عصبی  کاترین کٌ صبرش لبریز شدى بَد ٍ از آن يهٌ آى ٍ نال
 :بَد، با صدای کنترل شدى ای رٍ بٌ آرگرٍس گفت

 .نن این جام! خیلی خب آرگرٍس، آرٍم باش-

ٌ ی بلندی کرد ٍ در حالی . انا با نگاى کردن بٌ کاترین ٍضعیتش خیلی بدتر از قبل شد نال
 :کٌ نگايش بین کاترین ٍ در ٍ دیَار اتاق در نَسان بَد گفت

ٌ ام ٍ بعد نن رٍ کشت- اٍن اسب ! بعد اٍن سو يای زشتش رٍ بلند کرد ٍ زد بٌ سین
 !کحیف انسان نها نن رٍ کشت، آى زئَس بزرگ

 :کاترین بی اعتنا بٌ اٍ رٍ سرباز کرد ٍ گفت

 تَ اٍن جا بَدی؟ -

 ...بلٌ سرٍرم، نن ٍقتی اٍن سانتَر بٌ ٍزیر اٍل حهلٌ کرد اٍن جا بَدم ٍ-

 :کاترین دست يایش را بٌ عالنت سکَت باال بردى ٍ خطاب بٌ سارٍس گفت

ير کاری کٌ از دستت بر نیاد براش انجام بدى، بٌ نحض این کٌ حالش کهی بًتر شد ٍ -
 .بٌ خَدش اٍند خبرم کن

کاترین با دستش . سارٍس سری تکان دادى ٍ بٌ سهت تخت بزرگ ٍ چَبی حرکت کرد
بٌ نحض بیرٍن آندن از اتاق، بی  . بٌ بیرٍن اشارى ای کردى ٍ ير دٍ از اتاق خارج شدند

 .از پلکان نرنری پایین رفتند ٍ ٍارد تاالر قصر شدند. يیچ حرفی از نیان يهٌ گذشتند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

96 Zahra bagheri  لیانارنان |  

سرباز سر جایش نتَقف شدى تا شرٍع بٌ حرف زدن کند؛ انا کاترین بی  آنکٌ سر جایش 
 .بایستد بٌ بیرٍن از قصر اشارى کرد

بعد از ندت . با يو ٍارد سرسرا شدند ٍ بٌ سهت باغ يای پشت قصر حرکت کردند
 .طَالنی کاترین سر جایش نتَقف شدى ٍ با انتظار بٌ اٍ چشو دٍخت

 نلکٌ، نی تَنو بپرسو چرا اٍندیو این جا؟-

کاترین تنًا بٌ اندازى ی یک نفس درنگ کرد ٍ بعد خیلی ٍاضح ٍ صریح جَاب اٍ را تنًا 
 :در یک جهلٌ داد

 !دیگٌ حتی بٌ در ٍ دیَاريای قصر يو اطهینان ندارم -

ٌ ای چشو يای خَد را بر يو فشرد ٍ با صدای آرانی زنزنٌ کرد  :سرباز لحظ

 !دردناکٌ کٌ بٌ این جا رسیدیو-

 :کاترین لحن غهگین اٍ را ندیدى گرفت ٍ گفت

 .نی شنَم-

ٌ اش انداخت ضعیف تر ٍ ناتَان تر از ير ٍقت . سرباز نگايی بٌ صَرت دريو ٍ خست
دیگری بَد، چشو يای آبی رٍشنش کٌ رٍزی براق ٍ درخشان بَد، حاال دیگر کو سَ شدى 

ٌ ی زندگی اٍ بَدند، نیان . بَدند ٌ گر سال يای از دست رفت نَيای نقرى ای زیادی کٌ نشان
آن نَيای نشکی بلندی کٌ رٍزی زیبایی ٍ براقی اش چشو ير کسی را جادٍ نی کرد 

 .بدجَری تَی ذٍق نی زدند

ٌ ای  ٌ ای نانعلَم خیرى شد، بعد از جانی ٌ اش گرفت ٍ بٌ نقط سرباز نگاى از صَرت شکست
 :نکخ گفت
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انرٍز کٌ بٌ ديکدى رفتٌ بَدم، بین راى یک گلٌ از سانتَريا با عجلٌ از کنارم گذشتن ٍ -
فکر کردم طبیعیٌ کٌ بخَان چندساعتی از رٍز رٍ تَی جنگل بگذرٍنن؛ . ٍارد جنگل شدن

انا بٌ نحض این کٌ ٍارد ديکدى شدم فًهیدم کٌ يهٌ دارن در این نَرد حرف ... انا
ٌ ی ٍزیر اٍل. نی زنن ٍقتی رسیدم دیدم کٌ . بٌ سرعت دٍیدم ٍ خَدم رٍ رسَندم بٌ خَن

 !جناب ٍزیر آیرٍن رٍ بٌ درخت بستن ٍ ندام داد ٍ فریاد نی کنن

 خب؟-

ٌ ای تَ يهَن ٍضعیت گذشت تا زنانی کٌ آیرٍن تَنست طناب يا رٍ پارى کنٌ، - چنددقیق
نی خَاست از در حیاط بیرٍن برى؛ انا جناب ٍزیر شهشیرش رٍ کشید ٍ نی خَاست 

ٌ ی جناب ٍزیر  .بًش حهلٌ کنٌ کٌ اٍن يو عصبی شد ٍ پاياش رٍ کَبید بٌ سین

يهٌ دٍر نا . نتَنستو برم دنبالش، گیج شدى بَدم. نن فَرا رفتو تا ایشَن رٍ بلند کنو
از . نهی دٍنستو باید چیکار کنو. جهع شدى بَدن ٍ جناب ٍزیر ندام آى ٍ نالٌ نی کردن

خَنٌ بیرٍن رفتو تا برم دنبالش؛ انا يیچ جَری نتَنستو بًش برسو؛ فقط فًهیدم کٌ 
 .دیگٌ نتَنستو تعقیبش کنو... اٍن يو نحل بقیٌ ٍارد جنگل شد ٍ

کاترین از يجَم اطالعاتی کٌ بٌ دست آٍردى بَد کالفٌ بَد ٍ بدتر از آن این بَد کٌ با 
تهام تَضیحات، اٍ ينَز يو نهی دانست کٌ چٌ بر سر سانتَريا آندى ٍ چٌ چیز باعخ 
شدى نسئَلیتی را کٌ بٌ آن يا نحَل شدى بَد آن گَنٌ ريا کنند ٍ خَد را سراسیهٌ بٌ 

تنًا کاری کٌ نی تَانست بکند، آن بَد کٌ عدى ای از سربازان را برای . جنگل برسانند
. یافتن آن يا بٌ جنگل بفرستد؛ يرچند کٌ پیداکردن آن يا بٌ يیچ ٍجٌ کار آسانی نبَد

این یکی از خصَصیات سانتَريا بَد کٌ تا خَد نهی خَاستند، کسی نهی تَانست آن يا 
 .را پیدا کند

 :سرش را تکان داد ٍ با صدای آرانی گفت
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بٌ فرناندى لیام بگَ بًترین افرادش رٍ برای پیداکردنشَن بٌ جنگل بفرستٌ، بدٍن -
 .این کٌ پیداشَن کنن بٌ قصر برنگردند

سرباز با تعجب بٌ اٍ نگايی انداخت ٍ خَاست ديانش را برای اعتراض نالیهی بٌ اٍ 
باز کند؛ انا کاترین بی تَجٌ بٌ اٍ بعد از گفتن این جهلٌ برگشت ٍ بٌ سهت قصر بٌ راى 

 .افتاد

پیداکردن صديا سانتَر . خَدش بٌ خَبی نی دانست کٌ این انتًای بی انصافی اٍست
آن يو در شب، تَسط چند سرباز با تَانایی يایی يرچند باال باز يو کار غیرنهکنی است؛ 

 .انا در آن زنان بٌ نظرش بًترین ٍ آخرین راى حل نهکن بَد

*** 

ٌ ای نیان جنگل»  «کلب

نهی دانست چندساعت است کٌ پشت آن تک شاخ بٌ راى . لیانا دستی بٌ پايایش کشید
. افتادى است؛ انا پايایش دیگر تَانایی برداشتن تنًا یک قدم دیگر را يو نداشتند

ٌ ای سرجایش نتَقف شدى ٍ دستش را بٌ درختی تکیٌ داد نگايی بٌ تک شاخ . جانی
 .کَچک انداخت کٌ چند قدم بٌ جلَ برداشتٌ ٍ در کهال تعجب يهان جا ایستاد

ٌ ای گهان کرد کٌ . این بار اٍل در طَل این چند ساعت بَدى کٌ اٍ تَقف نی کرد لیانا لحظ
ٌ ی بعد  ٌ ی حرکت کند؛ انا لحظ نتَجٌ غیبت اٍ شدى ٍ نی خَايد اٍ را ٍادار بٌ ادان

ٌ يای درختی کٌ نقابلشان بَد تکان شدیدی خَردند لیانا با دقت نگايی بٌ پشت . شاخ
اطهینان داشت . يَا چنان تاریک بَد کٌ فقط تا چند قدنی را نی دید. درختان انداخت

کسی پشت درختان پنًان شدى است؛ انا قبل از آن کٌ بخَايد اقدانی برای پنًان کردن 
لیانا . خَد انجام ديد، شاخ ٍ برگ يا کنار رفتند ٍ دٍ تک شاخ بالغ از آن جا ظاير شدند
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دستش را رٍی یال يایش . نفس راحتی کشید ٍ با قدم يای آرانی خَد را بٌ آن يا رساند
 :کشید ٍ گفت

 .باالخرى خانَادى ات رٍ پیدا کردیو! يی نگاى کن-

تک شاخ کَچک بی نعطلی خَد را بٌ نادرش رساند ٍ با يیجان صَرتش را بٌ بدن 
 :لیانا خندى ای کرد ٍ گفت. نادرش نی زد ٍ دٍر پدرش نی دٍید

؛ چَن دیگٌ اٍن ٍقت نن نیستو کٌ تَ رٍ  یادت نرى دیگٌ يیچ ٍقت ازشَن جدا نشی -
 .بًشَن برسَنو

تک شاخ قدنی بٌ سهتش برداشت ٍ چندباری را بٌ دٍر اٍ چرخید؛ سپس برگشت ٍ در 
 .کنار خانَادى اش با قدم يای کَچکی از آن جا دٍر شد

. لیانا در حالی کٌ لبخند عهیقی بر رٍی لبانش نشستٌ بَد، دستی برایش تکان داد
چشهش را بٌ آسهان دٍخت، نَر قرنز رٍشنی کٌ از الی انبَيی از درختان بٌ جنگل 

 .تابیدى نی شد نشان نی داد کٌ دیگر چیزی بٌ تاریکی شب نهاندى است

برگشت تا از يهان نسیری کٌ آندى بَدند برگردد؛ انا با دیدن زنین خالی جنگل آى از 
 .نًادش بلند شد

اٍ درست از زنانی کٌ با تک شاخ يهگام شدى ٍ بی نالحظٌ در دل جنگل قدم گذاشت، 
 .انداختن سنگ يای َارٍر را يو فرانَش کردى بَد

 (.سنگ يای ریز ٍ بلَری کٌ با برخَرد بٌ زنین نَر کو سَیی را از خَد خارج نی کنند)

با چشهانی کٌ از اشک پر شدى بَدند، با ترس نگايی بٌ سقف پَشیدى از برگ درختان 
رٍشنی رٍز را این بار بٌ سختی نی تَانست ببیند ٍ چیزی نگذشت کٌ خَرشید . انداخت

 .از پس کَى يای آدیس غرٍب کردى ٍ آسهان آبی آدٍنیس را در تاریکی شب فرٍ برد
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*** 

از ٍقتی کٌ دستَر . ٍاردشدن بٌ اتاق نساٍی با یک نگاى خشهگین از سَی لیام بَد
ٌ ای اخو يایش از يو باز نشدى بَدند تنًا چیزی کٌ از فَران . کاترین را شنیدى بَد، لحظ

ٌ ی سرزنینش است کاترین . آتش فشان درٍنش جلَگیری نی کرد، آن بَد کٌ کاترین نلک
با تَاضع نگاى غضبناک لیام را نادیدى گرفت ٍ خَد را بٌ باالی سر ٍزیر اٍل رساند، 

 :لبخندی بٌ اٍ زد ٍ گفت

 !نن رٍ حسابی ترسَندی آرگرٍس -

 .سرٍرم نن رٍ ببخشید-

 :ابرٍيای کاترین با تعجب باال پریدند ٍ با لحن شگفت زدى ای گفت

ٍاقعا شگفت زدى ام کردی، تَ داری از نن درخَاست بخشش نی کنی؟ از ! اٍى آرگرٍس -
 !زنی کٌ فکر نی کنی يیچ ٍقت الیق فرنانرٍایی آدٍنیس نبَدى؟

 :ٍزیر اٍل لرزش خفیفی کرد ٍ با چشو يایی گشادشدى زنزنٌ کرد

 ...نن فقط...يیچ ٍقت... نن يرگز چنین فکری نکردم، نن! بٌ يیچ ٍجٌ سرٍرم-

 نهی تَنی تحهل کنی کٌ یک زن در چنین نقانی قرار بگیرى، درست حدس زدم؟-

آرگرٍس سرش را پایین انداختٌ ٍ با سکَتش نًر تایید را بر حرف کاترین زد ٍ بٌ 
ٌ ای نانعلَم خیرى ناند  .نقط

برام نًو نیست کٌ چٌ طرز فکری داری، در حال حاضر سالنتیت از يرچیزی برام  -
 .نًو ترى؛ پس استراحت کن تا ير چٌ زٍدتر حالت خَب بشٌ، نن بٌ تَ احتیاج دارم

ٌ ای بٌ اٍ انداخت ٍ سرش را بٌ آرانی تکان داد  .آرگرٍس نگاى قدرشناسان
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ٌ ی  کاترین نگايی بٌ لب يای اٍ انداخت کٌ ندام کج ٍ نعَج نی شدند ٍ در انتًا نتیج
کاترین . تکان يای نانفًَم لبانش لبخند نحَی بَد کٌ بٌ سختی نَفق بٌ انجانش شد

بی  آنکٌ نگايی بٌ آن . يو نانند يهیشٌ نتقابال لبخندی بٌ اٍ زد ٍ از جایش بلند شد
چشو يای بٌ خَن نشستٌ بیاندازد، از کنارش عبَر کردى ٍ درست قبل از خارج شدن از 

 :اتاق با لحن نحکهی گفت

 !با نن بیا-

. لیام در را با شدت بٌ يو کَبید ٍ درست ٍسط اتاق قرنز ٍ قًَى ای کاترین ایستاد
ٌ ی نارپیچ اتاق قرار داشتند انداخت ٌ يای نتحرکی کٌ بر رٍی راى پل . نگايی بٌ نجسه
ٌ يایی کٌ بٌ شکل زن زیبایی بَد، پشت  ٌ ای بٌ نظرش رسید کٌ یکی از نجسه لحظ

لیام چشو يای . چشهی برایش نازک کردى ٍ بدنش را با ناز ٍ عشَى تکان داد
گشادشدى اش را از راى پلٌ برداشتٌ ٍ بٌ پنجرى ی بزرگی کٌ درست پشت سر نیز ٍ صندلی 

 .چَبی قًَى ای رنگ کاترین قرار داشت دٍخت

بٌ طَر ناگًانی با دیدن صَرت آرنینا، پرندى ی نحبَب کاترین کٌ پشت پنجرى ی اتاقش 
ٌ ای بٌ اٍ رفت ٍ نگايش را بٌ کف پَش . قرار داشت تکانی خَرد چشو غرى ی جانان

ٌ ای از زنین ضرب گرفت ٍ . قًَى ای رنگ اتاق دٍخت با حالت عصبی پایش را بر نقط
ٌ ی قرنزرنگ بر رٍی دیَار  نگايش بٌ سهت چًار تابلَی بزرگی کٌ با قاب طالیی ٍ زنین

آریانا نادر کاترین؛ زن . چًارنین تابلَ را بٌ خَبی نی شناخت. قرار داشتند کشیدى شد
چشو يای آبی رٍشنش اٍ را بٌ . نًربانی کٌ بر اجر بیهاری سختی خیلی زٍد از دنیا رفت

. یاد دختر زیبا ٍ لجَجش کٌ نًربانی ذاتی اش را از نادرش بٌ ارث بردى بَد نی انداخت
سَنین تابلَ تصَیری از یک زن نقتدر ٍ جدی را نشان نی داد کٌ شاید زیبایی 

چشهگیری نداشت؛ انا نگاى نافذ ٍ برق چشهانش ير کسی را ٍادار بٌ اطاعت از خَد 
اٍ دیانا، نادر آریانا ٍ نادربزرگ کاترین بَدى کٌ سال يا پیش بر اجر کًَلت سن از . نی کرد
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يهٌ نی گفتند کٌ خیلی بیشتر از دخترش عهر کردى ٍ زنانی کٌ چشو از . دنیا رفتٌ بَد
 .جًان فرٍ بست صد ٍ بیست بًار از زندگی اش گذشتٌ بَد

ٌ ی نگاى کردن بٌ دٍ تابلَی دیگر را نداشت؛ از این رٍ سرش را بٌ سهت  لیام حَصل
 !کاترین برگرداند ٍ با غرٍر ابرٍیی برایش باال انداخت

ٌ ی آن نرد لجَج ٍ خَدسر کٌ نهاد یک آتش فشان سیار بَد،  کاترین از رفتار بچگان
 :لبخندی ناخَدآگاى بر رٍی لب يایش نشست ٍ با صدای آرانی گفت. خندى اش گرفت

اگر آنادى باشی نی تَنیو بریو سر نَضَع اصلی؛ انا اگر نٌ، نی تَنی بٌ دیدن  -
ٌ ی خانَادگیو ادانٌ بدی  .شجرنان

. کاترین تهام این حرف يا را آرام ٍ شهردى، بی يیچ سرزنش نحَی بین کالنش نی زد
ٌ ی خَد شرنندى شدى ٍ نگايش را بٌ آن چشهان خستٌ دٍخت با . لیام از رفتار خَدسران

 :حفظ يهان عصبانیتی کٌ چندین ساعت گریبان گیرش بَد، با صدای آرانی گفت

 !شها بٌ نن ٍ افرادم ايانت کردین-

 :لبخند کاترین پررنگ تر از قبل شدى ٍ با لحن آرام تری گفت

 .يیچ ٍقت قصد چنین کاری رٍ نداشتو-

 :کاترین با کالفگی سری تکان داد ٍ گفت. لیام نگاى از اٍ گرفت

شها ٍ سربازانتَن باارزش ترین چیزی يستید کٌ نن در دست دارم؛ پس نطهئن باشید -
 .يرگز قصد بٌ خطر انداختن جَن حتی یک نفر از افرادم رٍ ندارم

لیام کٌ گَیی ينَز راضی نشدى ٍ نیاز داشت تا کهی بیشتر نازش را بکشند، نانند زنان 
کاترین کٌ . جَان پشت چشهی نازک کردى ٍ نگايش را بٌ سقف طالیی اتاق دٍخت
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نی دانست تنًا یک قدم بٌ راضی کردن اٍ باقی ناندى از جایش بلند شد، صندلی اش را 
 :دٍر زدى ٍ در نقابل اٍ قرار گرفت

نن بٌ داشتن فرناندى ای شجاع ٍ الیقی نحل شها افتخار نی کنو، يرگز نهی خَام کٌ -
اعتهادتَن از نن صلب بشٌ، نطهئن باشید کٌ با آخرین تَان از شها ٍ سربازانتَن 

 .نحافظت نی کنو

لیام کٌ حاال کهی راضی تر بٌ نظر نی رسید، سرش را برگرداندى ٍ نگايش را بٌ چشهان 
 :کاترین دٍخت

ٌ ی نن ٍ افرادنٌ کٌ از شها، بانَ ایزابل ٍ ! خَايش نی کنو این حرف رٍ نزنید- این ٍظیف
 ...لیانا نحافظت

ٌ تهام ناند؛ زیرا تق نالیهی بٌ در خَردى ٍ بالفاصلٌ چند سرباز بٌ داخل اتاق  حرفش نیه
 .با دیدن نحافظان لیانا گَش يایش زنگ خطر بلندی زدند. پرت شدن

 چی شدى؟-

کاترین با صدای . يیچ کدام جرأت حرف زدن را نداشتند ٍ يو چنان بٌ اٍ زل زدى بَدند
 :بلندی گفت

 چی شدى؟ پس لیانا کجاست؟! با شهايام-

یک نرد . سربازان یک نفر را از بین خَد بیرٍن کشیدند ٍ اٍ را بٌ جلَ يل دادند
کاترین با لحن نالیو تری . الغراندام ٍ قدکَتاى بَد کٌ با ٍحشت بٌ کاترین نگاى نی کرد

 :گفت

 بگَ لیانا کجاست؟-
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نلکٌ، نا دنبال پرنسس بَدیو؛ یعنی پشت سرش بَدیو؛ انا ناگًان از جلَی -
 .....نهی دٍنیو چرا. چشو يانَن ناپدید شد

ٌ ی حرف يایش را بشنَد بی  آنکٌ نگايی بٌ لیام ٍ بقیٌ . کاترین صبر نکرد تا ادان
 .بیاندازد، از کنارشان عبَر کردى ٍ از اتاق بیرٍن رفت

لیام کٌ از طرفی نگران لیانا بَدى ٍ از طرفی يو از این بی نحلی نانند آتش فشان فَران 
کردى بَد ٍ گدازى يایش بٌ اطراف پرت نی شدند، نشت نحکهی بر رٍی نیز زد کٌ 
نرکبی کٌ در آن جا قرار داشت، برگشت ٍ بر رٍی نیز سرازیر شد ٍ باقی سربازان با 

کَبیدى شدن نشتش از جا پریدند ٍ با نشايدى ی چشو يایش بٌ سرعت از اتاق خارج 
 .شدند

با حالت عصبی . کاترین با قدم يای نحکهی از رايرٍ عبَر کردى ٍ قدم بٌ پلکان گذاشت
ٌ يا باال نی رفت اٍ بٌ یاد داشت کٌ بٌ لیانا گفتٌ بَد نی تَاند چندساعتی را در . از پل

ديکدى بگذراند؛ انا يرگز بٌ یاد نهی آٍرد کٌ بٌ اٍ اجازى ی گشت ٍ گذار در شب را دادى 
بٌ نحض یافتن اٍ تنبیٌ بزرگی را برایش در نظر نی گرفت تا بداند يرگز نباید در . باشد

 .شب يای تاریک بیرٍن از قصر پرسٌ بزند

ٌ ی کَتايی بٌ در زدى ٍ قبل از  ٌ ی دٍم شدى ٍ بٌ اتاق انتًای رفت، ضرب ٍارد رايرٍی طبق
ٌ ی ٍزیر اٍل نگايش را از  ٌ برين آنکٌ اجازى ی ٍرٍد را بگیرد ٍارد شد؛ انا با دیدن بدن نیه
اٍ کٌ با ديانی باز رٍی تختش نشستٌ بَد بٌ چلچراغ عظیهی کٌ بٌ سقف اتاق آٍیزان 

 .بَد دٍخت

 .با نحافظتَن کار نًهی دارم، بیرٍن ننتظر نی نَنو...اّ  -

با آن کٌ در آن لحظٌ نگران . کاترین بالفاصلٌ بعد از خارج شدن از اتاق لبخند کَتايی زد
لیانا بَد؛ انا با بٌ یاد آٍردن آن چشو يای گشادشدى بٌ سختی نی تَانست جلَی 
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ٌ ی بعد نحافظ آرگرٍس در حالی کٌ لبخند نعناداری بٌ لب . خندى اش را بگیرد چنددقیق
 :داشت بیرٍن آند ٍ در نقابل اٍ تعظیو کَتايی کرد

 سرٍرم؟-

 .کار نًهی پیش اٍندى کٌ فقط تَ از پسش بر نیای-

 اتفاقی افتادى؟-

نن خیلی نگرانشو، اٍن اصال . لیانا برای گردش بٌ ديکدى رفتٌ بَد؛ انا ينَز برنگشتٌ-
 .این کٌ تا االن برنگشتٌ حتها اتفاقی افتادى! دختر سر بٌ يَایی نیست

ٌ ای بٌ  با گفتن این جهلٌ قلب خَدش يو در سینٌ فرٍ ریخت، نهی تَانست حتی جانی
آن فکر کند کٌ حتی یک خراش کَچک بر رٍی دست ٍ پايای ظریف ٍ کَچکش افتادى 

 .باشد

 ...یعنی پرنسس ينَز بٌ قصر برنگشتن؟ پس نحافظانشَن-

 !از دست سربازيا فرار کردى-

 :با نشايدى ی چشو يای گشادشدى ی سرباز ادانٌ داد

نطهئنو ينَز . لیانا دختر بازیگَشی نیست، نگر این کٌ برای چیزی خیلی کنجکاٍ بشٌ-
 .پیداش کن. تَی ديکدى است

 :سرباز با دیدن حالت صَرت کاترین با اطهینان گفت

 .بدٍن پرنسس برنهی گردم! خَايش نی کنو نگران نباشید سرٍرم، پیداش نی کنو-

 .سپس نگاى آخر را بٌ کاترین انداختٌ ٍ با قدم يای نحکهی از اٍ دٍر شد

*** 
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نطهئن بَد این بار سَنی . لیانا با سردرگهی نگايش را بٌ راى خاکی نقابلش دٍخت
دیگر تَان راى رفتن را . است کٌ دٍر خَد نی چرخد ٍ در انتًا بٌ يهین راى خاکی نی رسد

ٌ اش . نداشت، گرسنٌ ٍ خستٌ بَد يهان جا رٍی زنین سرد ٍ سخت جنگل نشستٌ ٍ تکی
دستی بر رٍی صَرتش کشید؛ . را بٌ درخت تنَنندی داد کٌ در پشتش قرار داشت
ٌ يایش خشک شدى بَدند بٌ یاد آٍرد کٌ در چندساعت گذشتٌ . اشک يایش بر رٍی گَن

ٌ کردن نام نادرش انجام ندادى آن قدر ترسیدى بَد . کار دیگری بٌ جز اشک ریختن ٍ زنزن
کٌ نغزش کانال از کار افتادى بَد ٍ بٌ سختی نی تَانست راى يا را از يو تشخیص ديد؛ 

جنگل در شب بسیار تاریک تر ٍ خَفناک تر از رٍز بَدى ٍ اٍ با ! گرچٌ اٍ کانال حق داشت
چند سنگ کَچک کٌ نَر کو سَیی را از خَد ساطع نی کردند، يرگز شانس پیداکردن 

 .نسیر درست را نداشت

حتی . انا حاال بعد از چندین ساعت راى رفتن نتَالی ٍ اشک ریختن، کانال آرام شدى بَد
. دیگر ترسی از آن يهٌ درخت سر بٌ فلک کشیدى ٍ تاریکی نطلق اطرافش نداشت

تنًا رايی کٌ در . نگايی بٌ جادى ی خاکی نقابلش انداخت؛ شاید تنًا راى باقی ناندى بَد
بٌ سختی از جایش بلند شد ٍ با قدم يای آرام ٍ . آن چندساعت بٌ آن قدم نگذاشتٌ بَد

 .لرزانی بٌ سهت عهیق ترین قسهت جنگل بٌ راى افتاد

ٌ ای بیشتر نگذشتٌ بَد کٌ با شنیدن صدای عجیبی سر جایش نتَقف شد . چند دقیق
گَش يایش از يهیشٌ تیز تر . ضربان قلبش بٌ تندی نی زدند ٍ دست يایش نی لرزیدند

ٌ يای . شدى بَدند ٌ جایی نازک ترین شاخ اٍ حتی صدای نالیو ترین ٍزش نسیو ٍ جاب
 .درخت را نیز نی شنید

صدايا ير لحظٌ ٍاضح تر نی شدند؛ تا جایی کٌ بٌ راحتی نی تَانست صدای یَرش 
تَان يیچ حرکتی را نداشت، . صديا سو کٌ بر رٍی زنین نی خَردند را تشخیص بديد
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تنًا بٌ راى نقابلش چشو دٍختٌ بَد ٍ ير لحظٌ انتظار رٍبرٍ شدن با عجیب ترین ٍ 
 .خطرناک ترین حیَانات جنگل را داشت

ٌ يای بلندی کٌ بر رٍی  با ترس قدنی بٌ عقب گذاشت؛ انا پایش بٌ یکی از يهان شاخ
زنین کشیدى شدى بَدند گیر کردى ٍ قبل از آن کٌ بتَاند تعادل خَد را حفظ کند، با سر بٌ 

ٌ يای بلند ٍ شلَغ پشت سرش پرت شد  .درٍن بَت

ٌ يای تیز ٍ برندى ی تهشک ٍحشی بیرٍن کشید ٍ در  دستش را بٌ سختی از بین بَت
تردیدی نداشت کٌ حاال دست، پا ٍ صَرتش . تهام بدنش نی سَخت. بغلش گرفت

ٌ خاطر پرت شدن ناگًانی اش بین  پَشیدى از خراش يای عهیق ٍ خَن آلَدی است کٌ ب
ٌ ی برندى، بر رٍی بدنش ایجاد شدى اند ٌ ی خفیفی کرد ٍ خَاست خَد را . آن يهٌ بَت نال

بیرٍن بکشد؛ انا با شنیدن صدای سو يایی کٌ چًارنعل بٌ اٍ نزدیک نی شدند، سر 
صدايا در يهان نزدیکی نتَقف شدند ٍ سکَت نرگباری جنگل را فرا . جایش خشک شد

 .گرفت

ٌ ای گهان کرد کٌ از آن جا دٍر شدى اند؛ انا با صدای نفس يایی کٌ در يهان نزدیکی  لحظ
ٌ ی بعد یک نفر با صدای بو ٍ . شنیدى نی شد، ترس عهیقی بٌ جانش افتاد لحظ

ٌ ای شرٍع بٌ صحبت کرد  :دٍرگ

 .این جا نیست-

 :شخص دیگری با صدای نخراشیدى اش خطاب بٌ اٍ گفت

 .انا نطهئنو حرکت یک نفر رٍ يهین اطراف دیدم-

ٌ يا بَدى، اٍن يا يهین اطراف زندگی نی کنن-  .شاید یکی از گرگین
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ٌ يای ٍحشی ٍ درندى برخَرد  ٌ ای از گرگین لیانا با اطالع از آن کٌ انتًای این راى بٌ گل
 .نی کرد لرزش خفیفی کردى ٍ دستان دردناکش را بر يو فشرد

 .اٍن يا يرگز در این نَقعیت این اطراف پرسٌ نهی زنن -

 !شاید ينَز خبر ندارن -

ٌ ی نَجَدات جنگل از ٍجَدش باخبر شدن-  .انکان ندارى، تا حاال يه

ٌ ی گلٌ-  .بٌ نظرم بًترى این جا تَقف نکنیو، باید برگردیو پیش بقی

ٌ يا را کنار زد، با دیدن صحنٌ نقابلش قبل از آن کٌ فریادی بزند  لیانا با دستانش بَت
شش سانتَر بالغ با چشو يایی کٌ در تاریکی شب . دستش را بر رٍی ديانش قرار داد

 .برق نی زدند کنار يو ایستادى بَدند ٍ نحتاطانٌ اطرافشان را دید نی زدند

لیانا فَرا آیرٍن را شناخت؛ سانتَری با بدن قًَى ای رنگ، با یال ٍ نَيای طالیی ٍ 
 .چشو يای سبز درخشانی کٌ در تاریکی سَسَ نی زدند

ٌ ای بٌ فکرش رسید کٌ از آن جا بیرٍن بیاید ٍ از اٍ بخَايد تا راى بازگشت را بٌ اٍ  لحظ
نشان ديد؛ انا با دیدن چًرى يای خشن ٍ بی رحو پنج سانتَر دیگر بین دٍرايی گفتن ٍ 
نگفتن باقی ناند ٍ درست قبل از آ ن کٌ بتَاند تصهیهی بگیرد سانتَريا بٌ بٌ راى افتادند 

 .ٍ در کهتر از یک صدم جانیٌ از آن جا دٍر شدند

ٌ يای برندى ای کٌ ندام بر رٍی بدنش کشیدى نی شدند،  بٌ سختی خَد را از نیان بَت
نگايی بٌ دست ٍ پايایش انداخت؛ گرچٌ خَنریزی کهی داشتند؛ انا . بیرٍن آٍرد

ٌ ای قطع نهی شد  .سَزش طاقت فرسای آن يا لحظ

بٌ زحهت از جایش بلند شدى ٍ بی  آنکٌ ايهیتی بٌ سَزش شدید پايایش بديد بٌ راى 
ٌ جا تاریک بَد، سکَت نرگبار جنگل يو برایش . افتاد نگايی بٌ اطرافش انداخت؛ يه
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ينَز چند قدنی بیشتر برنداشتٌ بَد کٌ با احساس نَر ضعیفی در سهت . آزارديندى بَد
 .راستش نگايش را بٌ آن نقطٌ از جنگل دٍخت

ٌ ی چَبی نیان انبَيی از درختان قرار . چیزی را کٌ نی دید نهی تَانست باٍر کند یک کلب
 .داشت ٍ آن نَر دقیقا از داخل آن کلبٌ بٌ بیرٍن تابیدى نی شد

ٌ اش بازگشت؛ با فکر بٌ آن کٌ حتها کسی در آن خانٌ  در یک لحظٌ انید از دست رفت
است کٌ بتَاند راى درست را بٌ اٍ نشان بديد، لنگ لنگان بٌ سهت کلبٌ دٍید؛ انا 
بالفاصلٌ بعد از ٍاردشدن درست قبل از آن کٌ فرصتی برای خَشحالی پیدا کند، با 
شنیدن صدای غرش بلندی کٌ از يهان اطراف بلند شد، از سر ٍحشت جیغ بلندی 

 .کشیدى ٍ بٌ زحهت چند قدم دیگر بٌ کلبٌ نزدیک تر شد

ٌ يای سنگین  گَیا آن نَجَد نرنَز حضَر اٍ را احساس کردى بَد؛ زیرا صدای ضرب
نفس يایش . قدم يایش کٌ بر رٍی زنین کَبیدى نی شدند ير لحظٌ نزدیک تر نی شد
 .بریدى بریدى بَدند ٍ ندام صدای باالکشیدن بینی اش بٌ گَش نی رسید

ٌ ی بزرگی يو دارد، بَی یک  لیانا تردیدی نداشت کٌ آن نَجَد کٌ از قرار نعلَم جح
ٌ ٍار بٌ دنبال ردی از اٍ نی گردد  .گَشت تازى را استشهام کردى است کٌ آن طَر دیَان

با دست پاچگی دستگیرى ی . با این فکر ٍحشتش بیشتر شدى ٍ خَد را بٌ در کلبٌ رساند
ٌ يای . چَبی اش را پایین کشید؛ انا در باز نشد با التهاس تقاضای کهک نی کرد ٍ ضرب

 .پی در پی ای بٌ در نی زد

ٌ ی بعد دیگر خبری  صدای قدم يای آن نَجَد لحظٌ بٌ لحظٌ نزدیک تر نی شدند ٍ جانی
 .حاال تنًا صدای قدم يای بلندش بٌ گَش نی رسید. از دٍیدن يایش نبَد

در آن لحظٌ يهٌ چیز را تهام شدى نی دید ٍ نی دانست کٌ کو کو دارد بٌ آغَش 
 .گشَدى ی نرگ نی رٍد
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ٌ ای کٌ از شدت دٍیدن . زنان بٌ کندی نی گذشت ٌ ای بعد نَجَد درندى ٍ گرسن جانی
نفس يایش بریدى شدى بَدند، در فاصلٌ ی دٍری از اٍ ایستاد ٍ چشو يای براقش را 

 .نستقیها بٌ اٍ دٍخت

نهی دانست چٌ ٍاکنشی در نقابل دیدن آن نَجَد عجیب ٍ ٍحشتناک باید نشان 
 .حاال دیگر ضربان قلبش يو بٌ کندی نی زد. ديد

ٌ ای را کٌ تاکنَن در تهام عهرش نانندش را ندیدى بَد، در نقابلش  نَجَد عظیو الجح
در آن تاریکی قادر بٌ دیدن بدنش نبَد، تنًا سرش با بازتاب نَر کلبٌ قابل . ایستادى بَد

ٌ ی اٍل بٌ شکل یک شیر در نظرش آند؛ انا ٍقتی کهی دقت کرد . تشخیص بَد در لحظ
 .نتَجٌ شد کٌ سرش بٌ طرز عجیبی بزرگ است ٍ از بینی اش بخار بیرٍن نی زند

ٌ ای کٌ دارای سر شیر ٍ بدن بز ٍ دنی بٌ شکل سر نار است کٌ از ) کایهرا نَجَدی افسان
ٌ يای آتش بیرٍن نی زند  (.ديانش شعل

کایهرا آنادى برای حهلٌ بٌ اٍ . لیانا صدای کشیدى شدن پايایش را بر رٍی زنین شنید
بی  آنکٌ تکانی . شدى بَد، در نگايش تنًا بی رحهی ٍ خشَنت را نی تَانست دید

 .بخَرد، چشو يایش را بستٌ ٍ پشت در کلبٌ خیهٌ زد

صدای غرش يای بلندش ٍ قدم يای سنگینش را شنید کٌ ير لحظٌ بٌ اٍ نزدیک تر 
ير لحظٌ ننتظر درد طاقت فرسا ٍ دریدى شدن گَشت بدنش زیر آن . نی شدند

دندان يای تیز ٍ برندى بَد؛ انا در کهال تعجبش دقایق طَالنی گذشتند ٍ يیچ اتفاقی 
 .نیفتاد

نگايش بٌ درختانی خَرد کٌ رايی را کٌ از آن آندى بَد . چشو يایش را بٌ آرانی باز کرد
ٌ شدنش از ير چیزی کٌ  ٌ يای بلندشان بستٌ بَدند؛ نانند درٍازى ای کٌ با بست با شاخ

 .ٍارد شَد نحافظت نی کند
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صدای نفس يای عصبی کایهرا از پشت درختانی کٌ حاال بٌ يو نتصل شدى بَدند، بٌ 
 .لیانا نفس عهیقی کشیدى ٍ بٌ سختی بر رٍی پايای لرزانش ایستاد. گَش نی رسید

بی فکر بٌ آن کٌ چٌ چیزی نی تَاند در . صدای تق نالیهی آند ٍ در کلبٌ بٌ آرانی باز شد
ٌ ی نخفی ٍجَد داشتٌ باشد، در را بٌ آرانی باز کردى ٍ ٍارد شد برخالف تاریکی . آن کلب

 .آزارديندى ی بیرٍن از کلبٌ، آن جا با نشعل يای نعلق در يَا کانال رٍشن ٍ نَرانی بَد

تردیدی . بالفاصلٌ نگايش بٌ کتری نسی کَچکی افتاد کٌ بر رٍی آتش نی جَشید
ٌ ی آن نشدى بَد ٌ ی . نداشت ينگام ٍاردشدن يرگز نتَج بی تردید این خاصیت آن کلب

لیانا با عجلٌ خَد را بٌ . چَبی بَد کٌ ٍسایل آسایش ٍ آرانش نًهانش را فرايو کند
 .آتش رساند ٍ دست يای دردناکش را جلَ برد تا کهی گرم شَند

با قطرى آبی کٌ از سقف کلبٌ . نگايش ندام بین در ٍ دیَاريای کلبٌ در نَسان بَد
. چکیدى ٍ بر رٍی صَرتش ریخت تکان نحکهی خَرد ٍ نگايش را بٌ سقف دٍخت

قسهت کَچکی از چَب يا پَسیدى شدى بَدند ٍ باران راى خَد را بٌ درٍن کلبٌ باز کردى 
ٌ ی کَچکی را بٌ جلَ يل داد تا از ریختن آب بر رٍی زنین . بَد با حَاس پرتی کاس

 .جلَگیری کند ٍ بار دیگر نشغَل کندٍکاٍ اسباب ٍ اجاجیٌ درٍن کلبٌ شد

*** 

کاترین ٍقتی جَاب پرسش صریحش را تنًا با یک سکَت نهتد ٍ نرگبار گرفت، 
ٌ ای احساس کرد کٌ قلبش از کار افتادى است لیانا را در ديکدى يو پیدا نکردى . لحظ

بَدند ٍ این نشان ديندى ی آن بَد کٌ درست يهان طَر کٌ حدس نی زد، اٍ بعد از گشت 
 .ٍ گذار در ديکدى سر از جایی دیگر درآٍردى

ٌ ای عرض اتاق را طی کردى، سپس رٍیش را بٌ سهت سربازان  با بی قراری چند دقیق
 :برگرداند ٍ با لحن نحکو ٍ قاطعی گفت
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 !آنادى باشید، بٌ ديکدى نی ریو-

صدای قدم يای نحکو . يهگی قدم در راى باریک ٍ خاکی ننتًی بٌ ديکدى گذاشتند
سربازان ٍ خش خش کشیدى شدن شنل بلند ٍ قرنزرنگ کاترین سکَت شب را 

 .نی شکست

با نگرانی اطرافش را جستجَ نی کرد، شاید تنًا بٌ دنبال یک نشانی از حضَر لیانا؛ انا 
يیچ عالنتی ٍجَد نداشت؛ حتی رد پايای کشیدى شدى بر رٍی زنین يو بٌ دست ناریا، 
ٌ ی باغ يای ديکدى قرار داشت پاک شدى  ٌ اش در حاشی پیرزن فرتَت ٍ تندخَیی کٌ خان

اٍ نعتقد بَد نٌ تنًا خَدش، بلکٌ تهانی نردم ٍظیفٌ دارند تا عالٍى بر حیاط . بَدند
ٌ يایشان دستی يو بر سر ٍ رٍی جادى ی بلند ٍ طَالنی ديکدى بکشند  .خان

ٌ ی ديکدى، احساس خَشایندی ٍجَدش  با نزدیک شدن بٌ بزرگ ترین ٍ نجلل ترین خان
نفس عهیقی کشیدى ٍ درست قبل از آن کٌ بخَايد در چَبی خانٌ را بکَبد، . را فرا گرفت

ٌ ی نَزادی بلند شدى ٍ يو زنان با آن در خانٌ بٌ آرانی باز شد با تعجب . صدای گری
. نگايی بٌ چشو يای آبی رٍشنش انداخت کٌ برق شیطنت بٌ خَبی در آن نشًَد بَد

. جاناتان لبخند نعناداری بٌ رٍی اٍ پاشید ٍ با دستانش اٍ را بٌ داخل خانٌ فرا خَاند
 .کاترین يو نتقابال لبخندی بٌ اٍ زدى ٍ با قدم يای آرانی ٍارد خانٌ شد

 .ينَز يو باعخ غافلگیری نن نیشی جاناتان-

 :جاناتان با حفظ يهان لبخند بر رٍی لبانش تعظیو کَتايی بٌ اٍ کردى ٍ گفت

 .از آخرین دیدارنَن ندت يا نی گذرى، خَشحالو کٌ نی بینهتَن-

 :کاترین با لحن سرزنش آنیزی گفت

 .اگر از قصر نهی رفتی شاید ير رٍز يو نی تَنستیو يهدیگٌ رٍ ببینیو-
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دستش را دٍر بازٍی يهسرش حلقٌ کرد ٍ اٍ را بٌ . جاناتان فَرا بحخ را عَض کرد
 :سهت کاترین بردى ٍ گفت

 .نعرفی نی کنو، يهسرم جَلیا-

 :کاترین نگايی بٌ صَرت نًربان اٍ انداخت ٍ بالفاصلٌ لبخندش عهیق تر شد

 !پس اٍن کسی کٌ جاناتان رٍ از نا گرفت تَ يستی-

ٌ اش نشست ٍ گفت  :لبخندی بر رٍی صَرت گرد ٍ کَدکان

نگٌ يهچین چیزی انکان دارى؟ نا ير کجای این جًان يو زندگی کنیو باز يو خادنان -
 .ٍفادار شها يستیو

ٌ ی يهسرش از خَد بی خَد شدى بَد، اٍ را بٌ خَد  جاناتان کٌ با صدای ظریف ٍ دختران
 :فشرد ٍ رٍ بٌ کاترین گفت

 .اٍن با يهین کارياش نن رٍ از شها دزدید ٍ اسیر خَدش کرد. گَلش رٍ نخَرید-

ٌ ای کٌ ينَز بعد از  ٌ نفر خندى ی کَتايی کردند ٍ کاترین از آن يهٌ عشق ٍ عالق ير س
جاناتان بًترین دٍست اٍ بَد؛ انا . گذر سال يا در بین آن يا نَج نی زد، غبطٌ خَرد

درست چندسال بعد از نراسو تاج گذاری اش ازدٍاج کرد ٍ بٌ خَاست يهسرش قصر را 
 .ترک کردى ٍ برای یک زندگی آرام بٌ ديکدى آند

ٌ ی فرزندش بٌ سهت تخت خَاب چَبی کَچکی کٌ در  جاناتان با شنیدن صدای گری
ٌ ای از اتاق قرار داشت رفت ٍ اٍ را بٌ آرانی در آغَش گرفت  .گَش

 .این يو پسرم، سباستین-
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. چشو يای کاترین برقی زد ٍ با خَشحالی بٌ اٍ نزدیک شدى ٍ کَدک را در آغَش گرفت
نگايی بٌ اجزای صَرتش انداخت؛ چشو يای درشت ٍ آبی رنگش درست نانند 

 .چشو يای پدرش بَد

بٌ یاد رٍزی افتاد کٌ ایزابل لیانا را در آغَش اٍ قرار داد ٍ اٍ با دیدن صَرت بی نًایت 
با یادآٍری آن رٍز، . زیبایش، شادی عهیق ٍ بی پایانی را در ٍجَد خَد احساس کرد

 :لبخندی بر رٍی لبانش نشست ٍ گفت

نکنٌ از جادٍ برای کشیدن اجزای صَرتش کهک گرفتی؟ اٍن ! راستش رٍ بگَ جاناتان-
 .درست شکل خَدتٌ، یک جاناتان کَچَلَ

 :جاناتان شلیک خندى اش بٌ يَا برخاست ٍ بعد از چند جانیٌ گفت

شها چندنین نفری يستید کٌ این رٍ نی گید؛ انا قسو نی خَرم کٌ در این نَرد -
 .بی تقصیرم

 .کاترین خندى ی کَتايی کرد ٍ آن کَدک را بیشتر بٌ خَد فشرد

*** 

جَلیا زیر چشهی نگايی بٌ گرى ی ابرٍيای يهسرش انداخت ٍ رٍ بٌ کاترین با لحن 
 :نالیهی گفت

 .نگران نباشید نلکٌ، جاناتان حتها پیداش نی کنٌ-

ٌ ی  ٌ ی چشهانش نگايی بٌ صَرت برافرٍخت کاترین سری تکان دادى ٍ اٍ يو از گَش
ٌ ی . جاناتان انداخت ٌ ای کٌ خبر گو شدن لیانا را بٌ اٍ دادى بَد، با يهان قیاف از لحظ

ٌ ای خیرى ناندى بَد  .دريو بٌ نقط
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ٌ ی خَدش اٍ را درست نانند  در آن سال يا تنًا دٍبار بٌ دیدن لیانا آندى بَد؛ انا بٌ گفت
کاترین در آن لحظٌ تردیدی نداشت کٌ يو اکنَن اٍ را بٌ . فرزند خَدش دٍست داشت

خاطر سًل انگاری اش سرزنش خَايد کرد؛ انا جاناتان بی  آنکٌ حرفی بزند از جایش 
 :برخاست ٍ بعد از پَشیدن شنل سیاى رنگش رٍیش را بٌ سهت آن يا برگرداند ٍ گفت

 .زٍد برنی گردم. چیزی بٌ رٍشنایی رٍز نهَندى، ننتظرم باشید-

در خانٌ را بٌ آرانی باز کردى ٍ در . سپس چشو يایش را با اطهینان باز ٍ بستٌ کرد
 .سیايی شب ناپدید شد

*** 

نگاى لیانا بٌ بشقابی افتاد کٌ پس از ظايرکردن چندین نَع غذا ٍ کیک يای نتنَع حاال 
شگفت زدى از آن نًهان نَازی فَق العادى با خَشحالی . پر از سَپ داغ ٍ خَشهزى ای بَد

 .بشقاب را بٌ سهت خَد کشیدى ٍ نشغَل خَردن آن شد

ٌ اش را بٌ دست  با خَردن آن نایع داغ ٍ خَشهزى، احساس کرد کٌ انرژی از دست رفت
قاشق بعدی را کٌ بٌ سهت ديانش برد، نگايش بٌ یک شیء نَرانی خیرى . نی آٍرد

دستان . دست از خَردن کشید ٍ کهی بٌ سهت صندلی چَبی نقابلش خو شد. ناند
ظریفش بٌ راحتی بٌ زیر صندلی راى پیدا کردند، با لهس جسو سنگینی دست يایش را 

 .بیرٍن کشید ٍ بٌ کف دستانش نگايی انداخت

در نظر اٍل شبیٌ بٌ یک گردنبند طال با یک نشان بزرگ بَد؛ انا ٍقتی دقت بیشتری کرد 
بٌ نحض دیدن آن چشو يایش گرد . فًهید کٌ نی تَاند آن نشان را بٌ راحتی باز کند

اشکال عجیبی در آن دیدى نی شدند کٌ نرتب پیچ ٍ تاب نی خَردند، در یک . شدند
صَرتش را کهی . لحظٌ احساس کرد کٌ صَرت یک نرد جَان را در آن دیدى است

ٌ چیز در يو ٍ عجیب بَد ٍ . نزدیک تر بردى ٍ با دقت بیشتری بٌ آن خیرى شد يه
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نهی دانست آن شیء بٌ چٌ . يیچ چیز را نهی تَانست بٌ راحتی در آن تشخیص ديد
ٌ ای در ذينش زدى شد ٍ اٍ را  دردی نی خَرد، با گیجی بٌ آن زل زدى بَد کٌ ناگًان جرق

 :بٌ چندین سال قبل برد

 :ایزابل رٍی صندلی نقابل کاترین نشست ٍ گفت)

 نلکٌ، اٍن یک جهع آٍری اسرارى؟-

 .زنان نرگش این رٍ بًو داد. درستٌ؛ این نتعلق بٌ نادربزرگو بَد-

 ...پس یعنی-

 (...نی تَنو خاطراتش رٍ ببینو. نی تَنو خاطراتش رٍ ببینو، ير ٍقت کٌ بخَام-

ٌ ی کاترین چندین نرتبٌ در ذينش تکرار شد با کنجکاٍی نگايی بٌ آن انداخت، . جهل
 .خَب نی دانست کٌ حاال چٌ باید بکند

بٌ سرعت جام بلندی را برداشتٌ ٍ باقی ناندى نَشیدنی درٍن آن را بر رٍی زنین خالی 
نشان را کهی بٌ سهت راست خو کردى ٍ نایع غلیظ درٍن آن بٌ آرانی در لیَان . کرد

 .سرازیر شد

 .ٍقتی نشان را بر رٍی زنین گذاشت، بار دیگر از یک نایع، پر از اشکال دريو پر شدى بَد

با تردید لیَان را بٌ ديانش نزدیک تر کرد، بٌ اندازى ی یک نفس درنگ کردى ٍ بعد یک 
 .نفس آن را سر کشید

ٍقتی آن نایع سرد را فرٍ داد، با کهال تعجب فًهید کٌ يیچ نزى ای ندارد ٍ يهان لحظٌ 
در ٍ دیَاريای کلبٌ در برابر چشو يای نتعجبش ناپدید شدند ٍ اٍ خَد را بر رٍی پلکان 

 .نرنری قصر پیدا کرد
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ٌ ی باقی ناندى را طی کردى ٍ ٍارد رايرٍی  با ناباٍری بٌ اطرافش نگايی انداخت، چند پل
ٌ ی چًارم شد ٌ جایی ناگًانی نکانی کٌ در آن بَد، شَکٌ شدى ٍ جَری بٌ . طبق از جاب

يهان لحظٌ دری کٌ در سهت چپش . اطرافش نگاى نی کرد کٌ گَیی دارد خَاب نی بیند
لیانا با دیدن اٍ در یک لباس طالیی بلند . قرار داشت باز شدى ٍ کاترین از آن خارج شد

ٌ اش بر رٍی زنین کشیدى نی شد، نات ٍ نبًَت ناند در تهام عهرش اٍ را این . کٌ دنبال
کاترین جَان در حالی کٌ تنًا بیست سال داشت در . چنین جَان ٍ زیبا ندیدى بَد

نَيای نشکی براقش تا انتًای کهرش نی رسید، چشو يای آبی . نقابل اٍ ایستادى بَد
ٌ ای از گل يای زیبایی کٌ بٌ دٍر سرش حلقٌ شدى بَد، اٍ را .  درخشانش برق نی زدند رشت

ٌ ی زیبایی کردى بَدند  :با يیجان ٍ صدای بلندی گفت. تبدیل بٌ یک الً

 !نلکٌ-

لیانا با تعجب نسیر رفتنش را . انا کاترین بی  آنکٌ بٌ اٍ نگايی بیندازد از کنارش گذشت
دنبال کرد تا آن کٌ چشهش بٌ یک پسر جَان با چشو يای آبی ٍ نَيای نشکی 

 .کَتايی کٌ کهی از آن بر رٍی پیشانی اش ریختٌ شدى بَد افتاد

 :کاترین پشت چشهی برای آن پسر نازک کردى ٍ با غرٍر ساختگی گفت

ٌ طَر شدم؟ -  چ

ٌ ی نانعلَنی دٍخت ٍ با لحن بی خیالی گفت  :آن پسر نگايش را بٌ نقط

ٌ ی نن نهی رسید-  .نتاسفو؛ انا ينَز يو بٌ نعشَق

 :لب يای کاترین با حرص جهع شدند

حرفت رٍ پس بگیر؛ ٍگرنٌ بعد از نراسو تاج گذاری نی اندازنت تَی سیايچال ! جاناتان-
 !قصر
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 :جاناتان خندید ٍ گفت

 .خب پس نن نیرم ٍسایلو رٍ جهع کنو-

 :کاترین با تعجب نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 برای چی؟-

 !نگٌ نگفتی بعد از نراسو نن رٍ نیندازی تَی سیايچال؟-

 :کاترین با کالفگی گفت

ٌ ای تَ رٍ نالقات کنو؟! َاى جاناتان اذیتو نکن-  پس کی نیشٌ نن عشق افسان

آن پسر کٌ دیگر نی دانست جاناتان نام دارد ٍ ظايرا دٍستی عهیقی با نلکٌ داشتٌ، با 
 :لبخند تعظیو کَتايی کرد ٍ گفت

بٌ زٍدی سرٍرم؛ انا فعال باید بٌ نراسو تاج گذاریتَن برسید، خدنتکاران يهرايیتَن -
 .نی کنن نلکٌ

 :کاترین نانند کَدکان پايایش را بر زنین کَبید ٍ گفت

 .چرا با نن این طَری صحبت نی کنی؟ نا ينَز يو دٍستیو-

ٌ ی نحکهی بٌ سر اٍ نی زد گفت  :لبخند جاناتان پررنگ تر از قبل شدى ٍ در حالی کٌ ضرب

 !تَ ينَز يو برای نن يهَن دختر دیٍَنٌ ٍ لجبازی! البتٌ کٌ يستیو-

اٍ را . جاناتان نگاى پرنًری بٌ اٍ انداخت. لبخند پررنگی بر رٍی لب يای کاترین نشست
نانند یک خَاير دٍست داشت ٍ برای دٍام سلطنتش ير کاری را کٌ از دستش بر 

 :جاناتان با صدای آرانی گفت. نی آند انجام نی داد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

119 Zahra bagheri  لیانارنان |  

 .کار نًهی پیش اٍندى؛ انا قَل نیدم زٍد برگردم -

 :بالفاصلٌ چًرى ی کاترین رنگ باخت ٍ با نگرانی گفت

 نربَط بٌ اٍن زنٌ؟-

با . جاناتان جَابی بٌ اٍ نداد؛ انا کاترین پاسخ سَالش را با يهان سکَت نهتد گرفت
 :نگرانی ادانٌ داد

 الزنٌ کٌ این کار انجام بشٌ؟-

 :جاناتان با لحن نحکهی گفت

ٌ ی خَبی برای نردم سرزنینت باشی، بلٌ الزنٌ-  .اگر نی خَای نلک

 :کاترین با ناراحتی سرش را پایین انداختٌ ٍ گفت

 !بًش بگَ نن رٍ ببخشٌ... قبل از این کٌ تهَم بشٌ بًش بگَ-

جاناتان نگايی بٌ رنگ پریدى ٍ چشو يای غهگین اٍ انداخت؛ انا بی  آنکٌ حرفی برای 
در نظر اٍ کاترین باید در کنار نًربانی ٍ . دلداری اٍ بزند، بٌ تکان سری اکتفا کرد

 .عطَفت، جدیت ٍ بی رحهی را يو یاد نی گرفت

لیانا بی تَجٌ بٌ جاناتان .  با قدم يای بلندی بٌ سهت انتًای رايرٍ بٌ راى افتاد
نی خَاست بٌ دنبال کاترین برٍد؛ انا باالفاصلٌ کاترین در نقابل چشو يایش ناپدید 

 .شد

ٌ ای کشید؛ گَیا قرار بَدى تهام ندت بٌ دنبال آن پسر کشیدى شَد جاناتان . نفس کالف
ٌ يای نارپیچی ٍارد یک رايرٍی تاریک ٍ تنگ شد  .بعد از گذشتن از پل
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اٍ تقریبا بٌ جای جای قصر . لیانا يرگز نهی دانست کٌ چنین رايرٍیی در قصر ٍجَد دارد
ٌ ی چًارم يرگز برای اٍ جذاب نبَد  .پا گذاشتٌ بَد؛ انا رايرٍی خالی ٍ تاریک طبق

ٌ ی رايرٍ گذاشت . جاناتان نگايی بٌ اطرافش انداخت ٍ پا بٌ تاریک ترین نقط
چشو يایش جایی را نهی دیدند ٍ تنًا صدایی کٌ آن سکَت نرگبار را نی شکست، 

صدای تق نالیهی آند . نفس يای یکی در نیان خَدش ٍ نفس يای عهیق جاناتان بَد
با تعجب بٌ نشعل نعلق در يَا نگايی انداخت، سرش را کٌ . ٍ نَر کو سَیی رٍشن شد

نگايی بٌ چَب يای پَسیدى ی در . پایین آٍرد، چشو يایش بٌ در چَبی نقابلشان افتاد
نهی دانست چٌ کسی در آن . انداخت؛ گَیی آن در جدا از تهانی نقاط دیگر قصر بَد
اگر نی تَانست يهان لحظٌ بٌ . زندگی نی کند ٍ بٌ نظرش ايهیت چندانی يو نداشت

 .کلبٌ برنی گشت

 !بیا تَ-

ٌ ی یک زن با ترس بٌ جاناتان نگايی انداخت صَرتش کانال . لیانا با شنیدن صدای دٍرگ
يهٌ جا . در اتاق بٌ آرانی باز شدى ٍ ير دٍ ٍارد اتاق شدند. خَنسرد بٌ نظر نی رسید

 .تاریک بَد ٍ بَی بدی در فضا پیچیدى بَد

بالفاصلٌ چنگی بٌ بازٍی . لیانا صَرتش را جهع کردى ٍ رد نگاى جاناتان را دنبال کرد
 .جاناتان زد؛ انا دست يایش بٌ راحتی از بدنش عبَر کردند

 ٍقتشٌ، نگٌ نٌ؟-

 :جاناتان بی  يیچ درنگی گفت

 .بلٌ، ٍقتشٌ-

 فکر نی کنی با از بین بردن نن نی تَنی جلَی حَادث پیّش رٍ رٍ بگیری؟-
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نٌ؛ انا نی تَنو جلَی ترس ٍ ٍحشت بی نَردی رٍ کٌ نی خَاستی بٌ جَن نردم بندازی -
 .بگیرم

 .از حرف يایشان سر درنهی آٍرد؛ انا چندقدنی نزدیک تر شد تا نگايی بٌ آن زن بیندازد

پیرزنی با پشت خهیدى ٍ عصای عجیبی کٌ بٌ دست داشت، بر رٍی سکَی کَچک اتاق 
اٍلین چیزی کٌ بٌ ذينش . نشستٌ بَد ٍ با چشو يای عجیبش بٌ جاناتان نگاى نی کرد

پیرزن لبخندی . رسید، این بَد کٌ چشو يای درشت نشکی رنگش بی نًایت آشنا بَدند
 :زد کٌ دندان يای سیاى رنگش نهایان شدند

قبَل کردن حقیقت يو کهک بزرگی بٌ نردم سرزنینت نی کنٌ، اٍن يا باید خَدشَن رٍ  -
 .آنادى کنن

 .چنین چیزی حقیقت ندارى، نی فًهی؟ قرار نیست اتفاق بدی بیفتٌ-

 .پس بیا ٍ ببین، بیا تا چشو يات رٍ بٌ رٍی حقیقت باز کنو-

. پیرزن دست يایش را بٌ سهت اٍ دراز کردى بَد. جاناتان با تردید قدنی بٌ جلَ برداشت
نفس عهیقی کشید ٍ دست يایش را گرفت ٍ آن زن دست جاناتان را بر رٍی قلبش قرار 

ٌ چیز نانند برق ٍ باد گذشت، جاناتان با ٍحشت دست يایش را . داد از آن لحظٌ يه
ٌ ای نکخ . پس کشید پیرزن نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ جاناتان بی درنگ ٍ بی  آنکٌ لحظ

 :کند زنزنٌ کرد

 !نتاسفو-

بعد از آن در اتاق بٌ شدت باز شدى ٍ یک نرد قَی يیکل با یک شهشیر برندى در 
ٌ ی دلخراش را نبیند. چارچَب در قرار گرفت . لیانا بٌ سرعت سرش را برگرداند تا آن صحن
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تنًا چیزی را کٌ در لحظات آخر دید، لبخند عجیب آن زن ٍ چًرى ی دريو جاناتان بَدى 
ٌ ای نیان جنگل دید  .ٍ بعد از آن خَد را در کلب

لیانا ساعت يا بَد بٌ سقف کلبٌ نگاى نی کرد ٍ بٌ اتفاقاتی کٌ در جهع آٍری اسرار افتادى 
نهی دانست آن زن را بٌ چٌ جرنی نجازات کردند؛ انا شک نداشت . بَد، فکر نی کرد

ٌ ی تاریک . نلکٌ ٍ نزدیکانش بٌ يیچ عنَان شخص بی گنايی را از بین نهی برند تنًا نقط
 .ذينش پیشگَیی بَدى کٌ از آن حرف نی زدند

رٍشنایی رٍز را از الی چَب يای . نفس عهیقی کشیدى ٍ بار دیگر خیرى بٌ سقف کلبٌ شد
ٌ ای چشو يایش را بر . پَسیدى ی آن نی تَانست ببیند صبح نزدیک بَد ٍ اٍ حتی لحظ

ٌ ی ذينش بٌ آن فکر نی کرد کٌ با گو شدنش نلکٌ . يو نگذاشتٌ بَد تهام شب در گَش
چٌ احساسی پیدا خَايد کرد ٍ اگر نادرش بیدار شَد ٍ اٍ را کنار خَد نبیند چٌ 

ٌ اش پشیهان بَد ٍ ير نَع نجازاتی را برای . نی شَد اٍ اکنَن حقیقتا از اقدام خَدسران
 .خَد در نظر گرفتٌ بَد

سکَتی عهیق بر کلبٌ حاکو بَد ٍ تنًا صدایی کٌ آن سکَت نرگبار را نی شکست صدای 
 .تلق ٍ تلَق يای چَب يایی بَد کٌ زیر آتش نی سَختند

ٌ ای چشو يایش را بست خستٌ بَد ٍ دلش نی خَاست ساعتی را استراحت کند؛ . لحظ
انا درست قبل از آن کٌ بٌ خَاب عهیقی فرٍ برٍد، با صدای نًیبی چشو يایش را باز 

 .کردى ٍ بٌ سرعت سر جایش نشست

باز يو دست يایش شرٍع بٌ لرزیدن کردى بَدند ٍ نفس يایش یکی در نیان در 
 .نی آندند

ٌ ای گذشت . نگايش بٌ در کلبٌ خیرى ناندى بَد ٍ انتظار ٍرٍد ير کسی را نی کشید جانی
 .ٍ دستگیرى ی در بٌ آرانی بٌ سهت پایین کشیدى شد
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ٌ  را نبیند؛ زیرا  لیانا بٌ سرعت دست يایش را بر رٍی صَرتش قرار داد تا آن صحن
 .نهی دانست کٌ قرار است با چٌ چیزی رٍبرٍ شَد

 .پرنسس-

با شنیدن صدای نتعجب یک نرد، با سرعت سرش را بلند کردى ٍ چشو يایش بٌ دٍ 
 :با دیدن شخص نقابلش با حیرت ٍ ناباٍری زنزنٌ کرد. گَی آبی درخشان خیرى ناند

 !جاناتان-

چًرى اش يهان شکلی بَد کٌ ساعتی پیش در خاطراتش . شک نداشت کٌ خَدش است
تنًا تغییرش، نَيا ٍ ریش نقرى فانش بَد ٍ صَرتش بسیار جاافتادى تر از قبل . دیدى بَد
در حالی کٌ سعی نی کرد جَری رفتار کند کٌ انگار بار اٍلی است کٌ اٍ را . شدى بَد

 :نی بیند، با صدای آرانی گفت

 شها کی يستید؟-

 :لبخندی بر رٍی لب يای جاناتان نشست ٍ گفت

 .نن جاناتان يستو پرنسس، یکی از دٍستان بسیار نزدیک نلکٌ-

ٌ ی نتعجبی بٌ خَد بگیرد . لیانا کٌ این نَضَع را از قبل نی دانست، سعی کرد قیاف
 :جاناتان دستی بر ریش کَتاى ٍ نرتبش کشید ٍ گفت

 .باید حدس نی زدم کٌ این جا باشی-

بعد نگايش را بٌ در ٍ دیَار کلبٌ انداختٌ ٍ با حالتی آنرانٌ جَری کٌ انگار با یکی از 
 :زیردستانش حرف نی زند، دست يایش را تکان دادى ٍ گفت
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ٌ جا نیشی- نی دٍنی چندٍقتٌ تهام جنگل رٍ برای ! این بار آخریٌ کٌ این طَر جا ب
 !پیداکردنت زیر ٍ رٍ کردم؟

ٌ ای بٌ دیَار رٍ بٌ رٍیش رفت ٍ در حالی کٌ نگايش را در  سپس چشو غرى ی جانان
 :صَرت نتعجب لیانا نی گرداند گفت

 !حتی یک بار نزدیک بَد تَسط یک گرگینٌ تیکٌ ٍ پارى بشو-

 :لیانا با تعجب پرسید

ٌ ی شهاست؟-  این جا کلب

 البتٌ؛ پس فکر نی کردی نال کیٌ؟-

نهی دٍنو، ٍقتی دیدنش اٍن قدر گیج ٍ ترسیدى بَدم کٌ بٌ این جزئیات فکر ...خب-
 .نکردم

 :لیانا از جایش بلند شد، تعظیو کَتايی بٌ اٍ کردى ٍ گفت

 .از نًهان نَازیتَن نهنَنو-

 :لبخند دلنشینی بر رٍی لب يای جاناتان نشست ٍ گفت

يیچ تعجبی ندارى؛ چَن تَ دختر ایزابل ٍ . درست يهَن طَر کٌ شنیدى بَدم يستی-
 .نایکی 

 :لیانا با تعجب پرسید

 شها پدرم رٍ نی شناختید؟-

 .البتٌ؛ دٍستی با اٍن افتخار بزرگی بَد، پدرت نرد شجاعی بَد-
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نگاى جاناتان بٌ لباس يای پارى ٍ خَنی لیانا افتاد ٍ با نگرانی . لیانا لبخند عهیقی زد
 :پرسید

 زخهی بَدی؟-

 :لیانا با بٌ یاد آٍردن زخو يایش سری تکان دادى ٍ گفت

 ...يستو، تَی جنگل پايام پیچ خَرد ٍ افتادم تَ-

خبری از خَنریزی نبَد؛ حتی دیگر . ناگًان با دیدن دست ٍ پايای سالهش نتعجب شد
 :لبخند نرنَزی رٍی لب يای جاناتان نشست ٍ گفت. جای زخهی يو ٍجَد نداشت

 .بیاین بریو پرنسس، نلکٌ ننتظرتَن يستن-

ٌ ی بعد يردٍ از . لیانا با شنیدن نام نلکٌ آب ديانش را بٌ سختی قَرت داد چند دقیق
کلبٌ بیرٍن آندند ٍ در نقابل درختانی کٌ نانند یک درٍازى بٌ يو نتصل شدى بَدند 

 .ایستادند

جاناتان با خَنسردی دست يایش را بلند کردى ٍ با یک اشارى  ی کَچک شاخ ٍ برگ 
 .درختان کنار رفتند ٍ خیلی زٍد پا بٌ راى خاکی جنگل گذاشتند

حضَر جاناتان تا حدٍد زیادی باعخ اطهینان . لیانا با نگرانی بٌ اطرافش نگايی انداخت
خاطر اٍ بَد؛ انا با بٌ یاد آٍردن نَجَد عجیب ٍ ترسناکی کٌ شب گذشتٌ در چند قدنی 

 .خَد دیدى بَد، ناخَدآگاى لرزش خفیفی بدنش را نی لرزاند

جاناتان کٌ گَیی در اطراف ديکدى در حال گشت ٍ گذار بَد، نگايش را بٌ آسهان 
لیانا کٌ يو از آن سکَت نی ترسید ٍ يو . دٍختٌ بَد ٍ با ریتو خاصی سَت نی زد

ٌ اش سر رفتٌ بَد، تصهیو گرفت سَالی را کٌ ندام در ذينش نی چرخید بپرسد  :حَصل

 نی تَنو یک سَال بپرسو؟-
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 .البتٌ-

ٌ طَر زندگی در ديکدى رٍ بٌ بَدن در قصر ترجیح - چرا از قصر رفتید؟ ننظَرم اینٌ کٌ چ
 دادید؟

 :جاناتان با تعجب نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 شها از کجا فًهیدین؟-

 :لیانا کٌ گَیی بدجَری بٌ دام افتادى بَد فَرا گفت

 .از نلکٌ شنیدم-

ٌ ی نشکَکی نشدى بَد، با بی خیالی گفت  :جاناتان کٌ نتَجٌ نکت

 کاترین در نَرد نن با تَ حرف زدى؟-

 .بلٌ-

 .تَضیحش سختٌ، فکر نی کنو باید از جزئیات بگذرم. خب، بگذریو-

 :لیانا نگاى نتعجبی بٌ اٍ انداخت کٌ فَرا ادانٌ داد

بلٌ فکر نی کنو تنًا دلیلی کٌ نی تَنست نن رٍ از قصر ٍ تهام دلبستگی يام جدا ! عشق-
 .کنٌ عشق بَد

 :نگاى زیر چشهی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

البتٌ فکر نهی کنو تَ زیاد از این چیزيا سر دربیاری؛ باالخرى تَ فقط چًاردى سالتٌ دیگٌ، -
 درستٌ؟

 :لیانا نگاى خَنسردی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت
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ٌ ی عشق نیست-  .انا سن کٌ تنًا نعیار برای درک کله

 :جاناتان کٌ بٌ ٍضَح از حاضرجَابی لیانا جا خَردى بَد، سری تکان داد ٍ گفت

 .خب، فکر نی کنو حق با تَئٌ... درستٌ؛ انا... اٍم-

ٌ ای بٌ اٍ زد ٍ گفت  :لیانا لبخند پیرٍزنندان

 نی تَنو چند تا سَال دیگٌ يو بپرسو؟-

 .حتها-

 شها تنًا جادٍگر این سرزنین يستید؟-

 :جاناتان با غرٍر ابرٍیی باال انداختٌ ٍ گفت

 !طبیعتا -

ٌ طَر تعداد جادٍگريا تا این حد کهٌ؟-  انا چ

خب، نی دٍنی نعهَال کسایی کٌ تَی خاندان سلطنتی بٌ دنیا نیان از تَانایی يای -
جادٍ بٌ طَر ذاتی در تک تک سلَل يای اٍن  يا ٍجَد دارى؛ حتی . ٍیژى ای برخَردارن

شاید جادٍياشَن خیلی قَی تر از جادٍگری نحل نن باشٌ؛ انا خیلی کو پیش نیاد کٌ 
 .یکی از بین نردم عادی بٌ طَر نادرزادی یک جادٍگر بٌ دنیا بیاد

پس یعنی انکان دارى کٌ شها يو جزٍ خاندان سلطنتی باشید ٍ خَدتَن خبر نداشتٌ -
 باشید؟

 :جاناتان بالفاصلٌ سر جایش نتَقف شدى ٍ با نگاى شگفت زدى ای رٍ بٌ اٍ گفت

ٌ ی خَبی اشارى کردی، چرا يیچ ٍقت بٌ فکر خَدم نرسید؟-  بٌ نکت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

128 Zahra bagheri  لیانارنان |  

لیانا نگاى گیجی بٌ اٍ انداخت ٍ نشغَل بررسی سَال اٍ شدى بَد کٌ جاناتان خیلی 
 :سریع بٌ حالت قبل برگشت ٍ در حالی دٍبارى بٌ راى نی افتاد گفت

البتٌ احتهالش خیلی کهٌ؛ چَن پدربزرگ نن يو یک جادٍگر بَدى، پس حتها این یک -
ٌ ی خیلی ارزشهند بَدى؛ حتی نن ٍ اٍن شبايت زیادی بٌ يو داریو  .ارجی

ٌ ی  ٌ ای سکَت بینشان برقرار شد تا این کٌ لیانا شرٍع بٌ پرسیدن ادان چند دقیق
 .سَال يایش کرد

 شها دربارى ی سانتَريایی کٌ دیشب تَی جنگل بَدند چیزی نی دٍنین؟-

ظايرا کٌ فرار کردن؛ انا نن بٌ جزئیات . کاترین یک چیزيایی در نَردشَن بًو گفتٌ-
البتٌ فکر نهی کنو اٍن يا تهایلی . بیشتری احتیاج دارم کٌ باید از زبَن خَدشَن بشنَم

 .بٌ این کار داشتٌ باشن

 ...یک چیز دیگٌ يو يست-

 این دیگٌ آخریٌ؟-

 .دیشب قبل از این کٌ کلبٌ رٍ پیدا کنو با یک نَجَد عجیب برخَرد کردم-

این جنگل پر از نَجَدات عجیب ٍ ناشناختٌ ! خب، این طبیعی ترین اتفاق نهکنٌ-
 .است

 :نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ ادانٌ داد

ٌ ای کٌ بًت نزد؟-  صدن

 :لیانا کهی فکر کرد ٍ گفت
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نهکنٌ کٌ بخَان بٌ کسی آسیب بزنن؟ یعنی نن فکر نی کردم کٌ اٍن يا ... نٌ؛ انا -
 .تحت فرنان نلکٌ يستن

درست فکر نی کردی؛ انا خب شاید بعضی ياشَن بخَان با ترسَندن کسایی کٌ ! البتٌ-
ٌ کو تفریح کنن  .پا بٌ قلهرٍشَن نی ذارن ی

 .انا نن نطهئنو نَجَدی کٌ دیشب دیدم قصد کشتنو رٍ داشت-

 :لیانا فَرا گفت. جاناتان با حالتی پرسشگرانٌ بٌ اٍ نگاى کرد

ٌ ی شها باعخ شد کٌ نجات پیدا کنو-  .کلب

 :جاناتان لبخندی بٌ اٍ زد ٍ گفت

ٌ ی - ٌ قدر يو کٌ تالش کنن تا از نلک پرنسس، بٌ این يو فکر کن کٌ اٍن يا يرچ
 .سرزنینشَن اطاعت کنن، گايی ٍقتًا نهی تَنن جلَی طبیعتشَن رٍ بگیرن

لیانا کٌ در برابر جَاب قانع کنندى ی جاناتان حرفی نداشت، سعی کرد فکر آن نَجَد 
سرش را تکان دادى ٍ بی حرف بٌ راى خَد ادانٌ . يراس انگیز را از ذينش بیرٍن بیندازد

 .داد

*** 

ٌ ی جاناتان بیرٍن آندى بَدند، کاترین بی حرف ٍ بی  آنکٌ حتی نگايی  از ٍقتی کٌ از خان
ٍقتی ٍارد سرسرای قصر شدند، لیانا طاقت . بٌ لیانا بیندازد بٌ راى خَد ادانٌ نی داد

 :نیاٍردى ٍ گفت

 .نعذرت نی خَام، باٍر کنید نهی دٍنستو کٌ این جَری نیشٌ-

 :کاترین در نقابلش ایستاد ٍ با حالتی سرزنش آنیزی گفت
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ٌ جَری؟-  چ

 :لیانا کٌ کهی گیج شدى بَد، زیرچشهی نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 !يهین جَری دیگٌ-

کاترین بٌ سختی جلَی لبخند خَد را گرفتٌ ٍ حس آن کٌ اٍ را در آغَشش فشار بديد را 
 .در خَد سرکَب کرد

 تَ نی تَنی نعنی حرفی رٍ کٌ نی زنی درک کنی؟-

 :لیانا با شرنندگی سرش را پایین انداختٌ ٍ صادقانٌ گفت

 .نٌ-

 :کاترین با لحن تندی گفت

 !خَبٌ کٌ ينَز ذرى ای صداقت تَی ٍجَدت يست-

 :کاترین بی  آ نکٌ کَتاى بیاید ادانٌ داد. لیانا کهی بیشتر خَد را جهع کرد

تَ فقط يهین  قدر رٍ نی تَنی درک کنی لیانا؛ انا نهی تَنی بفًهی اگر این ناجراجَیی -
ٌ ی جاناتان رٍ پیدا نهی کردی چٌ اتفاقی  ٌ ای پیش نی رفت ٍ کلب ٌ ات جَر دیگ احهقان

 .نی افتاد

 .نعذرت نی خَام-

 :کاترین با کالفگی گفت

عاقبت سرپیچی درست يهینٌ لیانا، عذرخَايی ٍ حسرت خَردن برای جبران اشتبايی -
 .انیدٍارم کٌ القل بتَنی این رٍ درک کنی. کٌ کردی
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 :رٍیش را از اٍ گرفتٌ ٍ گفت

 .نتاسفانٌ عذرخَايی يیچ فایدى ای ندارى؛ چَن باید تنبیٌ بشی -

لیانا کٌ ندت يا پیش خَد را برای یک نجازات سخت آنادى کردى بَد، تنًا سرش را بٌ 
 .آرانی تکان داد

 .نجازاتت اینٌ کٌ تا اطالع جانَی حق بیرٍن رفتن از قصر رٍ نداری-

لیانا با شنیدن نجازاتش کٌ کهابیش سبک بٌ نظر نی رسید نفس عهیقی کشید؛ انا 
 :کاترین فَرا ادانٌ داد

 !ٍ يهین طَر از اتاقت-

لیانا با شنیدن قسهت دٍم نجازاتش عصبی شدى ٍ نی خَاست اعتراض کند کٌ کاترین 
 :با لحن نحکهی گفت

چیزی نگَ کٌ بٌ ضررت باشٌ، این کو ترین نجازاتی بَد کٌ نی تَنستو برات در نظر -
 .بگیرم

ٌ ی بعد پايایش را با آخرین . ٍ بعد بی تَجٌ بٌ ناراحتی لیانا ٍارد قصر شد لیانا يو لحظ
 .تَان بٌ زنین کَبیدى ٍ ٍارد شد

بٌ نحض قدم گذاشتن بٌ تاالر قصر، چشهش بٌ کاترین افتاد کٌ با سرعت بٌ سهت 
 .اقانتگاى لیام رفت

ٌ ای باال انداختٌ ٍ از پلکان باال رفت ٌ ی . شان ينَز چند پلٌ تا رسیدن بٌ رايرٍی سَم طبق
 .باقی ناندى بَد کٌ ناگًان چشو يایش بٌ نارسیسا افتاد کٌ از پلکان پایین نی آند
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لیانا تکان نحکهی خَردى ٍ نی خَاست ٍانهَد کند کٌ اٍ را ندیدى است؛ انا درست قبل 
ٌ ی سَم بگذارد، يهان جا خشکش زد نارسیسا با صدای بی رٍحی . از آن کٌ پا بٌ طبق

 :گفت

 .لیانا-

لیانا بی  آنکٌ حرفی بزند، چشو يایش را از کفش يای نشکی براق ٍ زیبایش گرفتٌ ٍ بٌ 
 :نارسیسا لبخندی بٌ اٍ زد ٍ ادانٌ داد. آرانی نگايش بر رٍی صَرتش نتَقف شد

چرا قبل از این کٌ بخَای دست بٌ کاريای احهقانٌ بزنی، بٌ نا . يهگی نگرانت بَدیو-
 فکر نهی کنی؟

نارسیسا با آن چشو يای . لیانا سر جایش نیخکَب شدى بَد ٍ نهی تَانست تکان بخَرد
ٌ اش بٌ اٍ نگاى کرد ٍ با لحن نالیهی گفت  :آبی بی عاطف

 چی شدى لیانا؟ نکنٌ تَی جنگل اٍن قدر ترسیدی کٌ حرف زدن یادت رفتٌ؟-

دلش نی خَاست جَابی بٌ اٍ . لیانا بار دیگر در سکَت خیرى بٌ چشو يایش نگاى نی کرد
نارسیسا با لحن . بديد؛ انا نهی تَانست؛ گَیی بٌ زبان ٍ ديانش قفل زدى بَدند

 :خطرناکی ادانٌ داد

ٌ طَر باید رفتار کنی، ایزابل دٍست ! زٍد باش لیانا- باید بدٍنی کٌ با بزرگ تر  از خَدت چ
 .دارى کٌ تَ نَدبانٌ رفتار کنی

 :لیانا با شنیدن نام نادرش بٌ سختی زنزنٌ کرد

 .بابت رفتار بدم از نلکٌ عذرخَايی کردم، حاال يو تنبیٌ شدم-

نارسیسا کٌ با شنیدن جَابی از اٍ بٌ ٍجد آندى بَد، سرش را بٌ اٍ نزدیک تر کردى ٍ 
 :گفت
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 .یک بار دیگٌ بگَ، با صدای بلندتر! چی؟ نشنیدم-

 :لیانا با صدای بلندتر، جَری کٌ انعکاسش در رايرٍ پخش نی شد گفت

 .از نلکٌ عذرخَايی کردم ٍ حاال يو تنبیٌ شدم-

نارسیسا با تاسف سری تکان دادى ٍ در حالی کٌ خَشحالی جنَن آنیزی در چًرى اش 
 :دیدى نی شد دست يایش را تکان داد ٍ گفت

نی بینی؟ حتی نلکٌ يو بٌ زٍدی بٌ انتخاب ! باعخ تاسفٌ کٌ تا این حد احهقی-
 .اشتبايش پی نی برى

سپس درحالی کٌ از تحقیر اٍ غرق لذت بَد از کنارش عبَر کردى ٍ قبل از آنکٌ از آن جا 
ٌ کنان گفت  :دٍر شَد زنزن

ٌ قدر زجرآٍرى رٍزی بفًهٌ کٌ کاترین از انتخاب دخترش سخت - بیچارى ایزابل، چ
 .پشیهَنٌ

. ٍقتی از پلکان پایین رفتٌ ٍ از نظر ناپدید شد، لیانا نفسش را بٌ سختی بیرٍن فرستاد
نارسیسا آن چنان ٍجدانش را در نقابل نادرش بٌ درد آٍردى بَد کٌ گَیی قلبش را در 

 .دست گرفتٌ ٍ فشردى باشند

ٌ يا باال رفتٌ ٍ بٌ سرعت خَد را بٌ نادرش رساند  .بعد از دقایق کَتايی از پل

*** 

ٌ ی خَنین»  «قلع

نی دانست کٌ ينَز . در جنگل تاریک پیش نی رفت ٍ ندام بٌ پشت سرش نگاى نی کرد
. صدای نفس يای عصبی اش ينَز بٌ گَش نی رسید. یک جایی در يهان اطراف است
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ٌ ی سیايی را پشت درختان نقابلش احساس کرد؛ انا آن قدر  در یک لحظٌ حرکت سای
ٌ ای گهان کرد کٌ چیزی ندیدى است خیالش کهی راحت شدى . سریع اتفاق افتاد کٌ لحظ

بَد؛ انا این آسَدگی خیال دٍانی نداشت؛ زیرا يهان لحظٌ شاخ ٍ برگ درختان کنار 
ٌ ی چند  رفتٌ ٍ نَجَدی کٌ ترس عهیقی را نسبت بٌ اٍ احساس نی کرد در فاصل

 .نتری اش ظاير شد

کایهرا . قدنی بٌ عقب برداشت، ضربان قلبش بٌ کندی نی زد ٍ تهام بدنش یخ کردى بَد
ٌ ی بعد ديانش بٌ طرز بدی . با آن چشو يای ٍحشی ٍ بی حالتش بٌ اٍ زل زدى بَد لحظ

ٌ يای آتش از ديانش زبانٌ کشیدند بی  آنکٌ حرکتی انجام ديد، جیغ . باز شدى ٍ شعل
ٌ ی سَزان آتش بٌ اٍ برسند، از خَاب پرید  .بلندی کشیدى ٍ درست قبل از آن کٌ شعل

دست يایی نانند . عرق سرد بر تهام ذرات بدنش نشستٌ بَد. چشو يایش را باز کرد
ٍقتی بٌ خَد آند، نتَجٌ شد کٌ در . طناب نًارکنندى بٌ دٍر تا دٍر بدنش پیچیدى بَد

ٌ جا شد، ينَز يو نفس نفس . آغَش نادرش خَابش بردى است کهی در جایش جاب
ٌ اش باال ٍ پایین نی رفت ٌ ی سین  .نی زد ٍ قفس

ٌ اش را بٌ نادرش داد ٍ بار دیگر بٌ خَاب عهیق ٍ  ٌ ی بعد کهی آرام تر شد، تکی چند دقیق
ٌ چندان آرانی فرٍ رفت  .ن

*** 

ٌ ی دٍری از اٍ ایستادى بَد ٍ با ٍلع در ٍ دیَاريای قصر  لیانا با دیدن جاناتان کٌ در فاصل
با . را برانداز نی کرد، لبخندی بر رٍی لب يایش نشست ٍ بٌ سهتش دٍید

 :نزدیک ترشدنش، چشو يای جاناتان نیز بر رٍی صَرت خندانش نتَقف شدند

 زیباترین پرنسس دنیا در چٌ حالن؟-

 :لبخند لیانا عهیق تر شد ٍ گفت
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ٌ طَرین؟ جَلیا؟ سباستین؟-  !نن خَبو، شها چ

 .آى این يهٌ لطف شها نن رٍ شرنندى نی کنٌ، اٍنا کانال خَبن-

 .عالیٌ-

ٌ طَرى؟ يــ ـَس نکردین کٌ دٍبارى قدم بٌ جنگل پر رنز ٍ راز نا - خب، حال رٍحیتَن چ
 بذارید؟

 :لیانا خندى ی کَتاى ٍ ظریفی کرد ٍ گفت

 .فکر نکنو دیگٌ دلو بخَاد -

 :جاناتان سری تکان دادى ٍ گفت

البتٌ کٌ تنًایی با اٍن يهٌ نَجَدات نرنَز رٍ نباید يو دلت بخَاد؛ انا بٌ نظر نن -
ٌ ی بانزى باید جالب باشٌ  .گشت ٍ گذار با یک جادٍگر پا بٌ سن گذاشت

ٌ ای ديانش باز ناند ٍ چشو يایش گشاد شدند؛ انا قبل از آن کٌ بتَاند جَابی  لیانا لحظ
ٌ انگیز بديد، کاترین بر رٍی پلکان ظاير شد  .بٌ آن پیشنًاد ٍسَس

 .جاناتان، خَب شد کٌ اٍندی؛ بٌ حضَرت در جلسٌ خیلی نیاز دارم-

 :نگايش کٌ بٌ لیانا افتاد ادانٌ داد

 .لیانا برٍ پیش نادرت ٍ تا زنانی کٌ نحاکهٌ بٌ پایان نرسید، پیشش بهَن-

لیانا کٌ بعد از دٍيفتٌ ينَز نجازاتش بٌ پایان نرسیدى بَد، با دلخَری نگايی بٌ 
کاترین انداخت ٍ برگشت تا بٌ اتاق نادرش برٍد؛ انا بٌ نظر رسید کٌ پشیهان شدى؛ 

 :چَن سرش را بار دیگر بٌ سهت آن يا برگرداند ٍ گفت

 فقط یک سَال نی تَنو بپرسو؟-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

136 Zahra bagheri  لیانارنان |  

 :کاترین بی  آنکٌ لبخندی بزند گفت

 .البتٌ-

 ....اتفاق خیلی بدی افتادى؟ یعنی -

 :کاترین حرفش را قطع کردى ٍ گفت

 .يیچی اتفاق بدی نیفتادى ٍ قرار نیست کٌ بیفتٌ-

جاناتان لبخندی بٌ صَرت دلخَر اٍ زدى ٍ . لیانا با شنیدن جَاب کاترین سری تکان داد
 :با عجلٌ اضافٌ کرد

 .نا يهگی با يو حلش نی کنیو پرنسس-

ٍ در حالی کٌ با اشارى ی دستانش کاترین را بٌ رفتن فرا نی خَاند، سرش را جایی نیان 
 :گَشش برد ٍ گفت

 !انا قرارنَن سر جاشٌ-

 .سپس چشهکی زدى ٍ بعد ير دٍ از پلکان پایین رفتند

*** 

لیام با يهان چشو يای سرخش نگايی بٌ آیرٍن کٌ رٍی زنین زانَ زدى ٍ دست يایش 
 :بستٌ شدى بَدند، انداخت ٍ گفت

ٌ ياست کٌ فراری يستی؛ انا باالخرى گیر افتادی-  .يفت

 :پَزخندی زد ٍ ادانٌ داد

 !نلکٌ نظرتَن در نَرد عهلکرد فَق العادى ام چیٌ؟-
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 :کاترین بٌ ناچار لبخند زٍرکی زد ٍ گفت

 !قابل تقدیرى-

 .نهنَنو! اٍى-

آیرٍن، سانتَری کٌ نانَر نحافظت از ٍزیر اٍل بَد، در حالی کٌ بٌ سختی بر رٍی زنین 
 :زانَ زدى بَدى ٍ پايایش را با طناب بستٌ بَدند گفت

 .نن فرار نکردم، در ٍاقع يیچ کدٍم از اعضای گلٌ فرار نکردى بَدن -

لیام حالت تًاجهی بٌ خَد گرفتٌ ٍ . تهام حرف يایش را با خَنسردی ٍ آرانش نی زد
نی رفت تا با دالیل غیرننطقی خَد ديان آیرٍن را ببندد کٌ جاناتان زٍدتر از اٍ 

 :پیش دستی کردى ٍ نحاکهٌ را در دست خَد گرفت

 !ّاّيو -

ٌ ی ساختگی جاناتان، نگاى غضبناکی بٌ اٍ انداخت ٍ بٌ ناچار نیدان  لیام با شنیدن سرف
 .را خالی کرد

چًاردى سال پیش شهايا قسو خَردید کٌ با آخرین تَان از . بذار از اٍل شرٍع کنیو-
 بزرگان ٍ اشراف زادگان این سرزنین نحافظت کنید، درستٌ؟

 .بلٌ-

ٌ ای رٍ کٌ بًتَن نحَل شدى بَد، ريا کردین ٍ بٌ - ٍ یک ناى پیش بٌ طَر ناگًانی ٍظیف
 .عذر نی خَام، حرکت کردین... سهت جنگل فرار کردین
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ٌ ترین انسان يای این سرزنین يستید، نی تَنید ... کانال درستٌ؛ انا- شها یکی برجست
تهانی ستارگان با تهام قدرت حقیقت رٍ فریاد . حدس بزنید کٌ حتها دالیلی ٍجَد دارى

 .نی زنن

لیام کٌ از پرسش ٍ پاسخ بیًَدى ی جاناتان ٍ اراجیف يای آیرٍن بٌ ستَى آندى بَد از 
 :جایش بلند شد ٍ گفت

فکر نی کنو نحاکهٌ دارى بٌ جايای دیگٌ کشیدى نیشٌ، جاناتان عزیز بًتر نیست -
 زٍدتر بری سر اصل نطلب؟

جاناتان نگايی بٌ کاترین انداخت ٍ با دیدن لبخند کهرنگ رٍی لب يایش، سری تکان 
 :داد ٍ گفت

 .البتٌ کٌ نیشٌ-

 :سپس رٍیش را بٌ سهت آیرٍن برگرداند ٍ ادانٌ داد

آخرین ٍ نًو ترین سَالی کٌ باید صادقانٌ بًش جَاب بدی، قسو نی خَری کٌ جز -
 حقیقت چیزی نگی؟

 .چشو يای آیرٍن برقی زدند ٍ بعد از نکحی کَتاى، سرش را بٌ آرانی تکان داد

 دلیل اصلی سرپیچی از فرنان نلکٌ چی بَد؟-

سکَتی نرگبار تهام سیايچال تاریک ٍ نهَر قصر را در بر گرفت، يهگی ساکت بَدند ٍ 
لب يای آیرٍن ندام باز ٍ بستٌ نی شدند؛ انگار در یک .  چشو بٌ ديان اٍ دٍختٌ بَدند

 .دٍرايی سخت نیان گفتن ٍ نگفتن قرار گرفتٌ بَد

ٌ ی سقف بلند  طَلی نکشید، در حالی کٌ چشو بٌ پنجرى ی کَچکی کٌ در دٍرترین نقط
 :سیايچال قرار داشت دٍختٌ بَد، نفس عهیقی کشید ٍ گفت
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با این کٌ گفتن حقیقت ٍ دخالت در سرنَشت این سرزنین خــ ـیانـت بزرگی برای -
ٌ ی سانتَريا نحسَب نیشٌ  ...گل

 :نگايش را نستقیها بٌ چشو يای کاترین دٍخت ٍ ادانٌ داد

 .انا نن حاضرم با کهال نیل جَنو رٍ برای شها فدا کنو-

کاترین کٌ از ٍفاداری آیرٍن نسبت بٌ خَد ٍ سرزنینش بی نًایت سپاس گزار بَد، نگاى 
ٌ ای بٌ اٍ انداخت، از جایش بلند شد ٍ بٌ اٍ نزدیک شد  .قدرشناسان

ٌ ای ببینی-  .قسو نی خَرم کٌ نذارم کَچک ترین صدن

 :آیرٍن نگاى عجیبی بٌ اٍ انداخت ٍ با صدای آرانی گفت

فکر نی کردم کٌ قابل تغییر نیست؛ انا حاال !  نن دیدم، سرنَشت خَدم ٍ شها رٍ-
بٌ تنًا انیدتَن ایهان داشتٌ . نی فًهو کٌ اشتباى نی کردم؛ يهیشٌ رايی ٍجَد دارى

 .باشید، در خَاب ٍ رٍیاياش حقیقت يا رٍ آشکار نی کنٌ

تردیدی نداشت کٌ کالنی از آن صحبت يای رنزآلَد نفًهیدى است؛ انا با اطهینان سری 
 :آیرٍن گفت. تکان دادى ٍ ننتظر بٌ اٍ چشو دٍخت

ٌ ی ٍزیر اٍل بیرٍن بیام، کنار پرچین يا نشغَل - شب قبل از رٍزی کٌ بخَام از خَن
 ...تهاشای ستارى يا بَدم کٌ

بالفاصلٌ کاترین با نگايش . با شنیدن صدای نفس يای عصبی لیام حرفش را قطع کرد
 .اٍ را ٍادار بٌ سکَت کرد

 .لطفا ادانٌ بدى آیرٍن-

ٌ ی شَنی رٍ در آسهَن نی دیدم. چیز عجیبی دیدم، يیچ چیز نحل قبل نبَد-  .سای



 

www.lovelyboy.blog.ir 

140 Zahra bagheri  لیانارنان |  

ٌ ای حرف نی زنی؟- ٌ جَر سای  از چ

 :آیرٍن بی  آنکٌ جَابی بٌ جاناتان بديد ادانٌ داد

درست يهَن لحظٌ ساتارٍ اٍند بٌ دیدنو ٍ اٍن نَقع دلیل دیدن اٍ سایٌ برام رٍشن -
 .شد

ٌ ی سانتَريا: ساتارٍ)  (.ريبر گل

ٌ ی نا، زنانی کٌ برای دیدن خانَادى اش بٌ - اٍن بًو گفت رابین، جَان ترین سانتَر گل
 !جنگل رفتٌ بَد بٌ یک کایهرا برخَرد کرد

ٌ ی آخر . يیچ کس چیزی نگفت، يیچ کس از جایش تکان نخَرد کاترین با شنیدن جهل
 .اٍ، احساس کرد تیری در قلبش فرٍ رفت 

ٌ اش بٌ سهت آیرٍن يجَم برد  بعد از دقایقی طَالنی، لیام با چشو يای بٌ خَن نشست
در حالی کٌ با تهام تَانش گردنش را فشار نی داد، . ٍ دستانش را دٍر گردنش حلقٌ کرد

 :از الی دندان يای بٌ يو فشردى اش گفت

 .نی فًهی؟ چنین چیزی انکان ندارى! تَ یک درٍغگَی پستی، انکان ندارى-

 .بدنش از خشو نی لرزید ٍ فشار دست يایش لحظٌ بٌ لحظٌ بیشتر نی شدند

ٌ شدن راى تنفسش رٍ بٌ کبَدی نی زد؛ انا يو چنان  ٌ خاطر بست آیرٍن با آن کٌ صَرتش ب
بی يیچ نقاٍنتی خَد را بٌ اٍ سپردى بَد ٍ با آغَش باز بٌ استقبال نرگ نی رفت؛ انا آن 
حالت خیلی طَل نکشید ٍ خیلی زٍد جاناتان دست يایش را بٌ دٍر کهر لیام حلقٌ کرد 

 .ٍ با آخرین تَان اٍ را بٌ عقب کشید

لیام با گذشت ندت طَالنی يو چنان در حال تقال بَد تا خَد را از حصار دستان جاناتان 
 .بیرٍن بیاٍرد؛ انا در این کار چندان نَفق نبَد
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ٌ ای  کاترین ناباٍرانٌ بر رٍی صندلی چَبی سرد ٍ سخت نشست ٍ نگايش را بٌ نقط
کایهرايا یکی از اٍلین . نهی  تَانست چیزی را کٌ شنیدى است باٍر کند. نانعلَم دٍخت

نَجَداتی بَدند کٌ سال يا پیش، زنانی کٌ اٍ تنًا شش سال داشت، بٌ ارتش تاریک 
يندریک نلحق شدند ٍ سرزنین يای زیادی را بٌ خاک ٍ خَن کشیدند ٍ زنانی کٌ 

ٌ ی آن يا بٌ بیرٍن از سرزنین تبعید  نادربزرگش، دیانا، پیرٍز نیدان نبرد شد، يهراى بقی
ٌ طَر چنین چیزی نهکن  شدند ٍ حاال یکی از آن يا آزادانٌ در جنگل اٍ پرسٌ نی زد؛ چ

؟ ّينّدریک در زنان نلکٌ دیانا، نادربزرگ کاترین، ٍزیر اٍل آدٍنیس بَد؛ انا اٍ پس .بَد
از ندتی با کهک برخی از نردم آدٍنیس ٍ نَجَدات دیگر ارتش بزرگی درست کردى ٍ 

ٌ ی حهلٌ بٌ قصر ٍ تصاحب تاج ٍ تخت دیانا را کشید؛ انا خیلی زٍد يدفش برای  نقش
دیانا آشکار شدى ٍ قبل از آن کٌ بتَاند اقدانی را برای فتح قصر انجام ديد، بٌ ٍسیلٌ ی 

 .دیانا نحاکهٌ شدى ٍ بٌ خارج از سرزنین تبعید شد

کایهرايا کٌ ذاتا نَجَدات پلیدی بَدند ٍ خَی ٍحشی گری در آن يا ٍجَد داشت، 
اٍلین نَجَداتی بَدند کٌ بٌ ارتش ّينّدریک پیَستند ٍ يهراى باقی نردم ٍ نَجَدات 

 .تاریک دیگر از آدٍنیس راندى شدند

 :کاترین سَالی را کٌ ندام در ذينش نی چرخید بر زبان آٍرد

ٌ طَر چنین چیزی نهکنٌ؟-  چ

 :لیام با عصبانیت گفت

 !حرفش رٍ باٍر نکنید سرٍرم، اٍن یک درٍغگَی رذلٌ-

آیرٍن کٌ صَرتش ينَز يو بٌ سرخی نی زد، بی  آنکٌ تَجًی بٌ داد ٍ فریاديای لیام 
 :نشان ديد، رٍ بٌ کاترین با کلهاتی بریدى بریدى گفت

ٌ ای يست کٌ نن يو بعد از شنیدن حرف يای ساتارٍ گفتو-  .این دقیقا يهَن جهل
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 :کاترین با صدای آرانی گفت

 کسی بٌ غیر از اٍن يو کایهرا رٍ دیدى؟-

نا سراسر اٍن شب ٍ تهام شب يای بعد از اٍن رٍ برای پیداکردنش جستجَ کردیو؛ انا -
 .نتَنستیو پیداش کنیو

 :کاترین این بار انیدٍارانٌ پرسید

 پس انکان دارى کٌ اشتباى دیدى باشٌ، درستٌ؟-

جاناتان بعد از سکَت طَالنی با صدایی کٌ لرزش . آیرٍن يیچ پاسخی بٌ سَال اٍ نداد
 :بسیاری داشت گفت

در نَرد اینکٌ چیزی کٌ دیدى درست بَدى یا نٌ بعدا تحقیق نیشٌ، در حال حاضر تَ -
 .باید يهین جا بهَنی، این جَری در انانی

سپس بٌ اٍ نزدیک شدى ٍ طناب يایی را کٌ بٌ دست ٍ پايایش بستٌ شدى بَدند باز 
 :آیرٍن نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت. کرد

 .يیچ جا برای نن انن نیست جاناتان؛ انا خَب بٌ حرف يام گَش کن -

 .جاناتان نگايش را نستقیو بٌ چشو يای درخشان آیرٍن دٍخت

انیدٍارم اٍن زنان بتَنی با ! اگر قرار باشٌ سال يای طَالنی رٍ زندگی کنی؛ پس نی کنی-
 .سرنَشت خَدت کنار بیای

آیرٍن يو کٌ بٌ اٍ نگاى نی کرد، حالت غیرعادی ٍ . جاناتان نگاى نتعجبی بٌ اٍ انداخت
 .عجیبی بٌ خَد گرفتٌ بَد؛ حالتی شبیٌ بٌ ترحو
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بعد از اٍ لیام با عصبانیت سیايچال را . جاناتان بی  آنکٌ حرف دیگری بزند بیرٍن رفت
 .ترک کرد ٍ کاترین بعد از نگاى کَتايی بٌ اٍ از در خارج شد

*** 

ٌ ی نادرش گذاشت ٍ گفت  :لیانا سرش را بر رٍی سین

 نانان، بٌ نظرت چرا سانتَريا اٍن طَری از ديکدى فرار کردن؟-

 :ایزابل با صدای ضعیفی گفت

يیچ حدسی ندارم عزیزم؛ انا نطهئن باش نلکٌ با ٍجَد جاناتان بٌ نشکلی برنخَايد -
 .خَرد

لیانا کٌ گَیی با شنیدن نام جاناتان چیز نًهی را بٌ یاد آٍردى باشد، با صدای بلندی 
 :گفت

اگر جاناتان ٍاقعا یک . خیلی ٍقتٌ کٌ نی خَام این سَال رٍ ازت بپرسو! راستی-
ٌ طَر نهیشٌ بٌ کهک اٍن خائنی رٍ کٌ تَ قصر يست، پیدا کنیو؟ اٍن  جادٍگرى، پس چ

 .یک جادٍگرى فَق العادست، نگٌ نٌ؟ پس نی تَنٌ چیزيای گو شدى رٍ پیدا کنٌ

 :ایزابل لبخندی زد ٍ گفت

 انا اٍن خائن کٌ گو نشدى، درستٌ؟-

 :لیانا نگايی گیجی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

خب اٍن کسی يست کٌ نا گهش کردیو؛ یعنی نا باید پیداش کنیو؛ ... درستٌ؛ ٍلی-
 پس جزٍ اشیای گو شدى نحسَب نیشٌ، نٌ؟

 :با دیدن نگاى نادرش با ناراحتی گفت. خَدش يو چیزی از حرف يای خَد نفًهیدى بَد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

144 Zahra bagheri  لیانارنان |  

 !نانان-

لیانا در حالی کٌ لبخندی بٌ . ایزابل خندى ی کَتايی کردى ٍ پیشانی دخترش را بَسید
بعد از دقایق کَتايی، ایزابل آى . لب داشت بار دیگر سرش را در بغل نادرش جا داد

 :دست يایش را نَازش گَنٌ بر رٍی نَيای دخترش کشید ٍ گفت. عهیقی کشید

 عزیز دلو، تَ از سرنَشت چیزی نی دٍنی؟-

 :لیانا فَرا جَاب داد

البتٌ ير انسانی یک سرنَشت دارى کٌ بٌ يیچ عنَان نهی تَنٌ عَضش کنٌ، تنًا -
 .خدایان قادر بٌ تغییر سرنَشتشَن يستن

ٍقتی بانَ آریانا بٌ بستر بیهاری افتادن، خیلی از درنان گريا بٌ يَل ٍ ٍال . درستٌ-
افتادن تا نجاتش بدن؛ حتی نلکٌ کٌ در اٍن زنان سن کهی داشتن با تحهل 

سختی يای زیاد بٌ کاخ زئَس در آسهَن يفتو رفتن ٍ از ایشَن تقاضای درنان 
 نادرشَن رٍ کردن؛ انا نی دٍنی زئَس بًشَن چی گفت؟

بانَ آریانا، نادر کاترین کٌ ندتی پس از درگذشت دیانا، قبل از آنکٌ بتَاند صاحب )
 (.تخت فرنانرٍایی شَد بٌ بیهاری سختی دچار شدى ٍ از دنیا رفت

ٌ ای بٌ نادرش انداخت  :ایزابل ادانٌ داد. لیانا سرش را کهی بلند کردى ٍ نگاى پرسشگران

ٌ ی انسان يا از يهَن رٍزی کٌ نتَلد نیشن نَشتٌ نیشٌ ٍ - ایشَن گفتن سرنَشت يه
يیچ کس . يیچ کس حتی خدای خدایان يو قادر بٌ تغییر سرنَشت انسان يا نیست

خبر ندارى کٌ در آیندى چٌ اتفاقاتی قرارى بیفتٌ، نا فقط نی تَنیو آرزٍ کنیو کٌ يهٌ چی 
ٌ يای نلکٌ ٍ جاناتان پیش برى  .طبق برنان
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ٌ ی نادرش گذاشت ٍ آن قدر بٌ آسهان يفتو ٍ آن کٌ کاخ  لیانا بار دیگر سرش را رٍی شان
 .زئَس چٌ شکلی نی تَاند داشتٌ باشد فکر کرد، تا در نًایت بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفت

 .پرنسس؟ بیدار شین-

ٌ يایی بٌ سختی چشو يایش را باز کرد بالفاصلٌ نگايش بٌ چشو يای . با شنیدن زنزن
 :با عجلٌ از جایش بلند شدى ٍ با نگرانی گفت. آبی اش افتاد

 چی شدى؟-

 .رٍیش را بٌ سهت دیگر تخت برگرداند

 ...نادرم-

 .اآلن يو تَی اتاق نلکٌ يستن! نگران نباشید پرنسس، حال بانَ ایزابل کانال خَبٌ -

 :لیانا نفس راحتی کشید ٍ با تعجب پرسید

 شها این جا چیکار نی کنید؟ -

ٌ ی دلخَری بٌ خَد گرفت ٍ گفت  :جاناتان قیاف

فکر نی کردم نشتاقانٌ ننتظر برگشت نن يستین؛ انا نحل این کٌ کانال یادتَن رفتٌ کٌ  -
 .قرار بَد با يو برای گردش بٌ جنگل بریو

 :لیانا کٌ از این پیشنًاد بسیار يیجان زدى شدى بَد، با ناراحتی ساختگی گفت

 .انا نن کٌ نهی تَنو -

 :جاناتان لبخندی بٌ اٍ زد ٍ گفت
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نن با نلکٌ صحبت کردم؛ . خیالتَن راحت باشٌ پرنسس، دٍران نجازاتتَن تهَم شدى -
 ...پس حاال نی خَاید بیاید یا

 :لیانا بالفاصلٌ از جایش پرید ٍ با صدای نسبتا بلندی گفت

 .نعلَنٌ کٌ نیام... یعنی! نٌ -

 :جاناتان نگاى عهیقی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 .بسیار خب؛ پس حاضر بشین -

ٌ يای شب باشٌ! االن؟ -  .فکر نی کردم کٌ حاال باید نیه

 .درست فکر کردین پرنسس -

 :لیانا با گیجی گفت

 خب؟ -

ٌ ای بٌ خَد گرفت ٍ گفت  :جاناتان حالت پیرٍزنندان

 .جای نگرانی نیست، اجازى اش رٍ گرفتو -

 :لیانا با خَشحالی گفت

 .پس اٍل با نادرم خداحافظی نی کنو! عالیٌ -

 :اٍ بالفاصلٌ از تخت پایین پرید؛ انا جاناتان فَرا دستش را بٌ نرنی گرفتٌ ٍ گفت

 .فکر نهی کنو االن ٍقت نناسبی باشٌ، اٍن يا دارن در نَرد نسائل نًهی حرف نی زنن -

ٌ ای گفت  :لیانا يهانند جاناتان با صدای آيست

 چٌ نسائلی؟ -
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 !گفتنش برام نهنَع شدى... اّ  -

 :با دیدن نگاى دلخَر لیانا فَرا گفت

 .خیلی خب، فکر نی کنو یک بخشی از نَضَع رٍ نی تَنو بگو -

 :لیانا لبخندی زد ٍ گفت

 .فَرا آنادى نیشو -

*** 

ٌ ی چشو يایش نگايی بٌ  کاترین با بی قراری عرض اتاقش را طی نی کرد، ایزابل از گَش
ٌ اش را بٌ صندلی داد ٍ با صدای ضعیفی گفت. اٍ انداخت  :تکی

ٌ طَر چنین چیزی نهکنٌ؟ -  چ

 :کاترین بی ارادى خندى ای کرد ٍ رٍ بٌ اٍ گفت

 .باٍرکن تَ چندنین نفری يستی کٌ این سَال رٍ نی پرسٌ-

 !نن رٍ ببخشید -

سَال کردن گـ ـناى نیست ایزابل، تَ حق داری ير چندتا سَال کٌ نی خَای از نن -
 .بپرسی

 :لبخند کهرنگی رٍی لب يای ایزابل نشست ٍ گفت

حتها . نهکنٌ چیزی کٌ دیدى حقیقت نداشتٌ باشٌ، سانتَريا نَجَدات عجیبی يستن -
 .بٌ دالیل نانعلَنی این درٍغ رٍ گفتٌ

 .نٌ، نٌ؛ فقط این نیست-
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 :ایزابل با سَءظن پرسید

 پس چرا این قدر نطهئن يستین؟ -

 .نن حسش نی کنو، نی تَنو ٍجَدشَن رٍ احساس کنو -

 :ایزابل با تعجب گفت

ٌ طَر؟ یعنی...انا - ٌ طَری؟... چ  چ

 :کاترین بٌ طَر ناگًانی بٌ سهت اٍ آند ٍ گفت

 .ایزابل االن تنًا چیزی کٌ نًهٌ دفاع از نرزيای آدٍنیسٌ-

 شها دارید نن رٍ نی ترسَنید؛ یعنی خطر تا این حد جدیٌ؟-

 :کاترین فَرا گفت

ير خطری کٌ سرزنینهَن رٍ تًدید کنٌ جدیٌ؛ یعنی نا باید کَچک ترین نسائل رٍ يو -
کسی کٌ . نا یک نقشٌ داریو، ينَز یک انید داریو. کانال جدی بگیریو؛ انا نگران نباش

 .نی تَنٌ تَ پیدا کردن اٍن خائن بًهَن کهک کنٌ

ایزابل کٌ کَچک ترین حدسی دربارى ی شخصی کٌ کاترین از اٍ حرف نی زد نداشت، با 
ٌ ای بٌ در خَرد ٍ بٌ آرانی . حالتی پرسشگرانٌ بٌ اٍ نگاى نی کرد درست يهان لحظٌ تق

. آرانیس در چارچَب در ایستادى بَد. باز شد ٍ آن گاى ایزابل جَاب پاسخش را گرفت
ٌ اش بٌ طَر  ٌ باز بٌ اٍ نگاى نی کرد کٌ با لباس براق ٍ بلندی کٌ یق ایزابل با ديانی نیه

ٌ ای باز بَد، ٍارد اتاق شد  .سخاٍتهندان

 سرٍرم، اجازى يست؟ -

 .بیا تَ آرانیس، درست بٌ نَقع اٍندی -
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با صدای بسیار . ایزابل نگايی بٌ آرانیس انداختٌ ٍ سرش را کهی بٌ کاترین نزدیک کرد
 :آيستٌ ای گفت

 .فکر نی کردم پیشگَیی ياش از نظر شها کانال بی اساسٌ-

 .این رٍ ندیَن انیلیا يستیو، فکر بکر اٍن بَد کٌ گفت نهکنٌ رٍزی بٌ دردنَن بخَرى -

 ...ناجرای يهَن شب کٌ -

 :کاترین فَرا گفت

 .درستٌ -

 .با نزدیک ترشدن آرانیس آن يا يو دیگر بٌ حرف زدن ادانٌ ندادند 

*** 

زنانی کٌ پا بٌ راى خاکی ديکدى گذاشتند، جاناتان نگايی بٌ چشو يای خهار لیانا 
لبخندی زد ٍ بی آن کٌ حرفی بزند دست يایش را زیر زانَيایش بردى ٍ بٌ . انداخت

لیانا کٌ با این حرکت ناگًانی کهی يَشیار شدى بَد، . راحتی اٍ را از رٍی زنین بلند کرد
 .جیغ خفیفی کشید ٍ ناخَدآگاى چنگی بٌ نَيای جاناتان زد

 .آرٍم باشین پرنسس -

 :لیانا با سردرگهی پرسید

 چی شدى؟ -

ٌ ی يهین بغلتَن کردم - حاال يو سرتَن رٍ بذارید این جا ٍ . دیدم خَابتَن نیاد، ٍاس
 !باقی راى رٍ راحت استراحت کنید؛ گرچٌ نی دٍنو کٌ بٌ نرنی تخت خَدتَن نیست

ٌ ی جاناتان تکیٌ داد  .لیانا کٌ در عالو خَاب ٍ بیداری بَد لبخندی زد ٍ سرش را بٌ شان
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*** 

جان سرش را بٌ آرانی جلَ برد ٍ سعی کرد تا کهی برایش شکلک در بیاٍرد؛ انا انگار 
چندان در این کار نَفق نبَد؛ زیرا سباستین لب يایش را با ترس جهع کردى ٍ با صدای 

 :جَلیا دستش را رٍی شانٌ جان گذاشت ٍ با لبخند گفت. بلندی زد زیر گریٌ

 !ناراحت نباش جان، تَ سعی خَدت رٍ کردی -

جان با بی حَصلگی رٍی زنین . سپس با دیدن چشو غرى ی جان با صدای بلندی خندید
 :نشست ٍ گفت

ٌ يا از نن خَششَن نهیاد -  .نهی فًهو چرا بچ

دلیلش ٍاضحٌ جان؛ چَن تهام ندت اخو نی کنی ٍ با کَچک ترین شیطَنی سرشَن -
 .داد نی زنی

 :جان با تندخَیی گفت

ٌ يا با ٍجَد يهین اخالق يا يو دٍستو دارن -  .نخیر دلیلش این نیست، بعضی از بچ

ٌ يا يستن؟ -  جدی؟ ننظَرت دقیقا کدٍم بچ

ٌ ای بَد کٌ در اٍلین نالقاتشان بٌ . بالفاصلٌ تنًا یک اسو بٌ ذينش آند؛ لیانا اٍ تنًا بچ
با گذشت سال يا ينَز يو آن کَدک . لبخندی بر رٍی لب يایش نشست. اٍ عالقهند شد

 :جَلیا با تعجب پرسید. زیبا ٍ دٍست داشتنی را فرانَش نکردى بَد

 بٌ چی نی خندی؟ -

 :لبخند جان بٌ سرعت نحَ شدى ٍ فَرا گفت

 !نن کی خندیدم؟ -
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قبل از آن کٌ جَلیا بخَايد جَابی بٌ اٍ بديد، در خانٌ بٌ آرانی باز شد ٍ جاناتان در 
آن دٍ نگاى نتعجبی بٌ اٍ ٍ دختری کٌ در آغَشش بَد . چارچَب در قرار گرفت

 :بالفاصلٌ لبخند شیطنت آنیزی بر رٍی لب يایش جان نشست ٍ گفت. انداختند

 .فکر نی کنو جاناتان دارى بًت خــ ـیانـت نی کنٌ... ّا جَلیا -

جَلیا نگاى نتعجبش را اٍل بٌ دختری کٌ در آغَش يهسرش خَابیدى بَد ٍ بعد بٌ جان 
 :انداخت ٍ گفت

 چی داری نیگی؟ -

 :جان با بی خیالی گفت

ٌ اش رٍ ! ٍاضحٌ - نخفیانٌ ازدٍاج کردى ٍ صاحب بچٌ شدى، حاال يو با کهال ٍقاحت بچ
 ...آٍردى تا تَ بزرگش کنی؛ انا نگران نباش نن خَدم تالفی کارش رٍ در

ٌ تهام ناند؛ زیرا یک شیء سنگین با شدت بٌ سرش برخَرد کرد  .حرفش نیه

 !آخ -

 :جاناتان نیو نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 .تا بٌ یک جَندى ی زشت تبدیلت نکردم از سر رايو برٍ کنار -

جان با خندى کنار رفت، جَلیا با عصبانیت بٌ يهسرش نزدیک شد ٍ نگايی بٌ صَرت 
ٌ ٍار گفت. با دیدنش نفسش بند آند. دخترک انداخت  :زنزن

 !لیانا؟ -

 :جان کٌ چیزی از حرف جَلیا نشنیدى بَد، پَزخندی زد ٍ گفت

 !شک نکن، دختر خَدشٌ-
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ٌ ی صَرتی رنگ زیبایی ظاير  با اشارى ی کَچک دست يای جاناتان تخت بزرگی با نالف
 :لیانا را بٌ آرانی بر رٍی تخت خَاباند ٍ گفت. شد

 !تَ کاری جز زير ترک کردن زن نن نداری؟ -

 .اٍم، نهی دٍنو، بذار فکر کنو-

ٌ ی نحکهی بٌ بازٍيایش زدى ٍ گفت  :جاناتان ضرب

 .الزم نکردى -

 :جان نیشخندی زد ٍ گفت

 بگذریو، حاال کی يست؟ -

 .، نادرت نگرانت نیشٌ.االن يو برٍ خَنٌ. تَ کاری کٌ بًت نربَط نیست دخالت نکن -

 .اٍن يیچ ٍقت نگرانو نهیشٌ، دیگٌ عادت کردى! نٌ بابا -

 ...اٍن ينَز بٌ رفتاريای پدرت عادت نکردى؛ چٌ برسٌ بٌ -

 نیشٌ بحخ رٍ عَض کنی؟ -

جان تاب صحبت کردن در این بارى را نداشت؛ زیرا اٍ نیز دیگر نهی تَانست رفتاريای 
در آن چندٍقت جک بیشتر اٍقات فراغت خَد را در کنار دٍستانش . پدرش را تحهل کند

اٍ يرگز نٌ تنًا برای آن يا . نی گذراند ٍ دیگر بٌ سختی نی تَانست اٍ را در خانٌ یافت
با این حال جای خالی اش در خانٌ . پدری نکرد؛ بلکٌ يهسر خَبی يو برای انیلیا نبَد

ٌ ای گفت. بسیار قابل تَجٌ بَدى است  :جاناتان با صدای آيست

ٌ ی انید انیلیا بٌ تَست - چرا شب يا تا . قصد نداری رفتارت رٍ درست کنی؟ االن يه
 دیرٍقت بیرٍن از خَنٌ نی نَنی ٍ باعخ نگرانی ٍ دلَاپسی اٍن نیشی؟
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 :جان با کالفگی گفت

 .نن کٌ بی خَدی تا دیرٍقت بیرٍن نهی نَنو، تَ يیچی نهی دٍنی-

 .آرى یادم نبَد کٌ دخترا دلیل ننطقی برای بیرٍن نَندن از خَنٌ نحسَب نیشن! اٍى -

 :جان با حالتی يشدارديندى رٍ بٌ جَلیا ٍ خطاب بٌ جاناتان گفت

 .بٌ يهسر عزیزت بگَ اگٌ ادانٌ بدى نیرم ٍ پشت سرم رٍ يو نگاى نهی کنو -

آن پسر را با تهام . جان کٌ این حرف را زد، جاناتان کانال بٌ جدی بَدن کالنش پی برد
شیطنت يا ٍ غرٍرش بٌ خَبی نی شناخت، اگر حرفی نی زد بی شک بٌ آن عهل نی کرد؛ 

 .بنابراین بی  آنکٌ حرفی بزند، تنًا سری از رٍی تاسف تکان داد

ٌ ی بعد، زنانی کٌ جَ بٌ حالت عادی بازگشت، دست يهسرش را بٌ نرنی  چند دقیق
 :فشرد ٍ جایی نیان گَشش گفت

 .بیا بايات کار دارم -

 :جَلیا کٌ تهام حَاسش پی نفس يای ننظو لیانا بَد، با حَاس پرتی گفت

ٌ طَر نلکٌ اجازى داد این نَقع از قصر خارج بشٌ؟ اتفاقی تَی قصر  - در نَرد لیانا؟ چ
 ...افتادى؟ نتیجٌ نحاکهٌ چی

جاناتان با بی قراری انگشت اشارى اش را رٍی لب يای خَش فرم يهسرش گذاشت ٍ 
 :نجَا کنان گفت

 !يیش-

جاناتان نگاى دقیقی بٌ اجزای صَرت .  لبخند کو رنگی رٍی لب يای جَلیا نشست
چشو يای نشکی خَش حالتی داشت با بینی کَچک ٍ لب يایی . يهسرش انداخت
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جاناتان دستش را کهی کشید ٍ يهان طَر کٌ اٍ را بٌ طرف تنًا . نتناسب با صَرتش
 :اتاق خانٌ نی برد گفت

 .بیا تا بًت بگو چیکارت دارم -

با عشق ٍ عاشقی . در اتاق کٌ بستٌ شد، لبخند عهیقی بر رٍی لب يای جان نشست
ٌ ای نداشت؛ انا آن دٍ را با تهام یَاشکی يایشان دٍست داشت  .نیان

*** 

آرانیس بٌ سختی سرش را بلند کرد ٍ با چشو يای خهار بٌ آن يا کٌ چشو انتظار 
ٌ نانندی گفت. نشستٌ بَدند نگايی انداخت  :با صدای نال

 !سرٍرم، خَايش نی کنو -

 :کاترین با لحن آرانی گفت

نٌ تنًا نا؛ بلکٌ آدٍنیس يو بٌ تَ . نا بٌ کهکت نیاز داریو! خَايش نی کنو آرانیس -
 .نیاز دارى

يیچ چیزی بٌ ذينو نهیاد، تنًا کاری کٌ االن نی تَنو انجام بدم اینٌ کٌ ! نهیشٌ -
 .بخَابو؛ البتٌ اگر شها اجازى بدید نلکٌ

ٌ ی آخرش را با خصَنت بر زبان آٍرد کاترین نگايی بٌ چشو يای سرخ اٍ انداخت . جهل
 :ٍ گفت

خیلی خب، نی تَنی بٌ قلعٌ برگردی؛ انا یادت نرى بٌ نحض این کٌ چیز غیر عادی رٍ -
 !احساس کردی، نیای ٍ بًو خبر نیدی

 .حتها سرٍرم -
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آرانیس بٌ سرعت از جایش بلند شد ٍ بی  آنکٌ نگايی بٌ آن يا بیندازد، زیر لب تشکر 
 :ایزابل نگاى ناانید بٌ کاترین انداخت ٍ گفت. کردى ٍ از اتاق خارج شد

 بٌ نظرتَن چیزی از این زن دستگیرنَن نیشٌ؟ -

ٌ ی نارپیچ قرار  ٌ ی رقصانی کٌ بر رٍی راى پل کاترین نگايش را با خستگی بٌ نجسه
 .داشت دٍخت ٍ يیچ جَابی بٌ اٍ نداد؛ اگرچٌ ایزابل يو ننتظر جَابی از طرف اٍ نبَد

*** 

جان ٍقتی نطهئن شد کٌ یَاشکی يای آن شب حاالحااليا ادانٌ دارد، کهی جرأت پیدا 
ٌ اش کٌ غرق خَاب بَد . کردى ٍ بٌ سهت تخت نقابلش رفت نگايی بٌ صَرت نعصَنان

باید اعتراف نی کرد کٌ بعد . انداخت، بی  آنکٌ بخَايد چیزی در انتًای قلبش فرٍ ریخت
. از يو نشینی با نصف دختران ديکدى، ينَز يو دختری بٌ زیبایی اٍ را ندیدى بَد

بینی . چشو يایش حتی در آن لحظٌ کٌ کانال بستٌ بَدند، کشیدى ٍ خَش حالت بَد
 .کَچک ٍ لب يای صَرتی رنگی کٌ صَرتش را بی نقص نی کرد

باز . ناخَدآگاى دستش را بٌ آرانی جلَ بردى ٍ نیان خرنن نَيای طالیی رنگش فرٍ برد
. يو بٌ خَد اعتراف کرد کٌ تا آن زنان نَيایی بٌ آن لطیفی ٍ براقی را لهس نکردى بَد

اگر غیر . بی شک آن دختر از ايالی قصر بَد؛ زیرا تاکنَن اٍ را يرگز در ديکدى ندیدى بَد
 !از این بَد تا بٌ حال بٌ طرز کانال نا نحسَسی نخش را نی زد

در يهین فکريا بَد کٌ در اتاق بٌ آرانی باز شد ٍ جاناتان با چشو يایی سرخ ٍ نَيای 
جان با احساس حضَر اٍ، بالفاصلٌ دستش را پس کشید ٍ . پریشان از اتاق خارج شد

 .لبخند دندان نهایی بٌ اٍ زد

 :جاناتان با حالتی کٌ انگار یک نجرم را سر بزنگاى گیر انداختٌ باشد گفت
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 چیکار داری نی کنی؟ -

 :جان بالفاصلٌ دستپاچٌ شد ٍ گفت

 !يیچی... نن...اّ  -

 :جاناتان سرش را تکان داد ٍ جَری کٌ انگار ينَز يو بٌ اٍ نشکَک است گفت

ٌ تَن بايات نیام-  .خیلی خب؛ پس بلند شَ تا خَن

 :جان از جایش بلند شد ٍ با غرٍر گفت

 .فعال... خَدم نیرم؛ پس! الزم نکردى -

سپس آخرین نگاى را بٌ آن صَرت زیبا انداخت ٍ بعد از خداحافظی کَتايی از در خارج 
 .شد

*** 

لیانا بٌ نحض بازکردن چشو يایش با یک جفت چشو براق زنردی رنگ نَاجٌ شد کٌ بٌ 
آن . با ترس از جایش پرید ٍ با حالتی تًاجهی چنگی بٌ نَيای اٍ زد. اٍ زل زدى بَدند

شخص غریبٌ فریادی از درد کشید ٍ با داد ٍ فریاد سعی کرد تا نَيایش را از بین 
لیانا دستش را خیلی سریع پس کشیدى ٍ کهی خَد . انگشت يای ظریف اٍ بیرٍن بیاٍرد

يهان لحظٌ جَلیا با رنگی پریدى در چًارچَب در ظاير شدى ٍ . را در تختش جهع کرد
 :با نگرانی پرسید

 چی شدى؟ -

 :جان کٌ حسابی عصبانی بَد، خیزی بٌ سهت لیانا برداشتٌ ٍ گفت

 .از این دخترى ی دیٍَنٌ بپرس-
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لیانا جیغ کَتايی کشید ٍ خَد را از بین بازٍيای جان خارج کرد؛ سپس خَد را بٌ جَلیا 
 :با صدای لرزانی گفت. رساندى ٍ پشت اٍ پناى گرفت

 .باٍر کن نن کاریش نداشتو، خَدش اٍل بًو نزدیک شد! درٍغ نیگٌ-

 :چشو يای جَلیا گرد شدند ٍ رٍ بٌ جان با حالتی يشدارديندى گفت

 !جان -

 !درٍغ نیگٌ، خَدش اٍل بًو حهلٌ کرد -

 :جان از جایش بلند شد ٍ در حالی کٌ بٌ آرانی بٌ اٍ نزدیک نی شد گفت

ٌ طَر باید با بزرگ ترت رفتار کنی ! صبر کن دختر کَچَلَ -  .حاال بًت یاد نیدم کٌ چ

 .بالفاصلٌ بٌ سهتش يجَم برد ٍ لیانا با جیغ بسیار بلندی پا بٌ فرار گذاشت

 !جان-

لیانا بٌ . بی آن کٌ بٌ فریاد اعتراض آنیز جَلیا تَجًی نشان بديند، از خانٌ خارج شدند
ناخَدآگاى فریادی زد ٍ پرچین يای . عقب نگايی انداخت، آن پسر ينَز يو دنبالش بَد

این بار بی  آنکٌ بٌ عقب نگاى کند نی دٍید؛ . خانٌ را دٍر زد ٍ ٍارد راى خاکی ديکدى شد
ٌ ی  انا بعد از ندت کَتايی نفس کو آٍرد، سرش را برگرداند ٍ ٍقتی نتَجٌ شد کٌ فاصل
کهی با يو دارند، دستپاچٌ شد ٍ قبل از آنکٌ بتَاند تعادلش را حفظ کند، بر رٍی زنین 

ٌ ای نداشت، پَزخندی زد ٍ گفت. افتاد  :جان کٌ حاال با اٍ فاصل

 !االن نی گیرنت کَچَلَ -

ٌ اش، پايایش بٌ شدت پیچ خَردند ٍ با سر بٌ سهت اٍ  انا بٌ نحض تهام شدن جهل
لیانا دست يایش را جلَی صَرتش برد تا از برخَردشان جلَگیری کند؛ انا . سقَط کرد
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جان يیچ تعادلی رٍی خَد نداشت افتاد ٍ تنًا کاری کٌ تَانست انجام ديد آن بَد کٌ 
 .دست يایش را حائل زنین کند تا ٍزنش بر رٍی لیانا نیفتد

ٌ خاطر ترس نچالٌ شدى بَد  چشو يایش ينَز بستٌ بَدند، جان نگايی بٌ صَرتش کٌ ب
ٌ ای بٌ سرش زد ٍ گفت. انداخت  :ضرب

 !يی-

در آن . لیانا بٌ طرز بانزى ای یکی از چشو يایش را باز کردى ٍ بٌ اطرافش نگايی انداخت
 .لحظٌ جان نیل عجیبی برای کشیدن لپ يایش داشت

 جان؟ -

لیانا بٌ سرعت سرخ شد؛ . يردٍ برگشتند ٍ نگايی بٌ صَرت نتعجب جاناتان انداختند
 :انا جان نگايی بٌ نادرش کٌ با ديانی باز بٌ اٍ نگاى نی کرد انداخت ٍ گفت

 .يیچ چیز اٍن طَر کٌ بٌ نظر نیاد نیست نانان -

دست يایش را دٍر کهر جان حلقٌ کردى ٍ بٌ . انیلیا با عصبانیت بٌ سهت آن يا رفت
 .سختی اٍ را بلند کرد

جاناتان يو کٌ تا آن لحظٌ بٌ سختی جلَی خندى اش را گرفتٌ بَد، با لبخند نحَی بٌ 
يهان طَر کٌ لباس يایش را . سهت لیانا رفتٌ ٍ اٍ را بٌ آرانی از رٍی زنین بلند کرد

 :نی تکاند گفت

 .نانان نی تَنو بًت تَضیح بدم -

 :انیلیا نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 .البتٌ کٌ تَضیح نیدی -
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 :جان لبخندی زد ٍ گفت

 !بس کن نانان، نن بیست ٍ شش سالهٌ -

 :انیلیا با تندخَیی گفت

 تَضیح در نَرد این نسئلٌ نی نَنٌ برای بعد؛ فقط بًو بگَ کٌ دیشب رٍ کجا نَندی؟-

 :جان بالفاصلٌ بٌ لکنت افتاد ٍ گفت

 ...ّا تَضیحش سختٌ؛ یعنی نن -

انیلیا ينَز يو با انتظار بٌ . کهی نکخ کرد تا داستانی را برای نادرش سر يو کند
جاناتان نگايی بٌ جان انداخت ٍ تصهیو گرفت فعال از آن ٍضعیت . پسرش نگاى نی کرد

ٌ ای . نجاتش ديد تا بٌ نَقع از جزئیات غیبت يای نکررش سر در بیاٍرد سپس سرف
 :کردى ٍ گفت

! بًترى برگردیو خَنٌ، تَ يو بیا انیلیا. خب پرنسس، تهام لباس ياتَن کحیف شدى -
 .نطهئنو جَلیا از دیدنت خَش حال نیشٌ

انیلیا . لیانا بی  آنکٌ نگايی بٌ جان بیندازد، يهراى با جاناتان بٌ سهت خانٌ بٌ راى افتاد
ٌ ی آرانی بٌ دست يای جان  سری تکان داد ٍ بعد از آن کٌ آن دٍ کهی دٍرتر شدند، ضرب

 :زد ٍ گفت

 .نن ننتظر تَضیحتو، بعدش با يو نی ریو! فکر نکن کٌ بذارم از زیرش در بری -

جان کٌ با ديانی باز بٌ نسیر رفتن آن يا نگاى نی کرد، بی تَجٌ بٌ پرسش نادرش با 
 :ناباٍری زنزنٌ کرد

 اٍن گفت چی؟ -
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 :انیلیا بی ايهیت بٌ سَال اٍ گفت

 جَاب سَال نن رٍ بدى، جان؟ -

انا جان چیزی را نهی شنید؛ زیرا فکرش جایی کنار کَدک دٍست داشتنی کٌ سال يا پیش 
 .نالقات کردى بَد ٍ دختر زیبایی کٌ تا دقایق پیش در آغَشش بَد، گیر کردى بَد

*** 

 :جان برای چندنین بار ضربٌ نحکهی بٌ سر اٍ زد ٍ گفت

ٌ قدر بزرگ شدی، آخرین باری کٌ دیدنت این قدر بَدی-  !چ

ٌ ی  ٌ ی بین دست يای جان نگايی انداخت کٌ تنًا نی تَانست نشانگر جح لیانا بٌ فاصل
 :با صدای آرانی گفت! یک پری باشد

 .انا نن تَ رٍ یادم نهیاد -

ٌ ی نحکو تری بٌ اٍ زد ٍ گفت  :جان این بار ضرب

البتٌ کٌ یادت نهیاد؛ چَن اٍن زنان فقط چندنايٌ بَدی؛ انا انگار ينَز عادت يای  -
 .بدت رٍ ترک نکردی

. لیانا بٌ سرعت سرخ شدى ٍ سرش را بٌ آرانی تکان داد. سپس بٌ نَيایش اشارى کرد
 :انیلیا نگاى يشدارديندى ای بٌ جان انداخت ٍ گفت

 !جان -

پسرش را با تهام شیطنت يایش نی شناخت ٍ بٌ خَبی نی دانست کٌ اگر اجازى اش را 
لیانا دختر . داشتٌ باشد حتی سعی نی کند خَد را بیش از اندازى بٌ لیانا نزدیک کند

بسیار زیبایی بَد؛ انا ينَز سن کهی داشت ٍ يیچ رايی برای بَدنش با جان ٍجَد 
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ٌ ی آیندى ی آدٍنیس بَد؛ بنابراین انیلیا از يهان دقایق اٍل تهام  نداشت؛ زیرا اٍ نلک
 :جاناتان لبخندی بٌ آن يا زد ٍ گفت. حَاسش را بٌ پسرش داد تا دست از پا خطا نکند

خب پرنسس، حاال کٌ یک دٍست برای خَدت پیدا کردی بًترى زٍدتر برای رفتن بٌ -
 .جنگل اقدام کنیو، نهی خَام بٌ تاریکی شب برخَرد کنیو

 :جان نگاى نتعجبی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 !جنگل؟ نگٌ زدى بٌ سرت؟ -

 :انیلیا با عصبانیت گفت

 این چٌ طرز حرف زدنٌ؟ -

ٌ اش را این گَنٌ تصحیح کرد  :جان بالفاصلٌ جهل

 .خب جنگل برای پرنسس خطرناکٌ... ننظَرم اینٌ کٌ-

 :جاناتان نیو نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 .اگر ير دٍ حَاسهَن رٍ جهع کنیو نشکلی پیش نهیاد -

 :جان با تعجب گفت

 کی گفتٌ کٌ نن قرارى باياتَن بیام؟-

 !نن-

جان نگايی بٌ گرى ی اخو يای جاناتان انداخت کٌ بٌ طرز نانحسَسی بٌ لیانا اشارى 
ٌ ای گفت. نی کرد  :بنابراین با صدای آيست

 خب نن قرارى باياتَن بیام؟ -
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 .درستٌ، حاال زٍدتر راى نیفتیو ٍ قبل از تاریکی بر نی گردیو -

 :انیلیا نگايی بٌ صَرت لیانا انداخت ٍ رٍ بٌ پسرش با صدای آرانی گفت

خیلی خَب، جان انگار بٌ خَبی تَنستی از زیر جَاب دادن بٌ سَالو در بری؛ انا یادت -
 نرى بٌ نحض برگشتن از جنگل نستقیو برنی گردی خَنٌ، فًهیدی؟

 :جاناتان از جایش بلند شد ٍ گفت. جان نگايش را بٌ سقف خانٌ دٍخت

 .خیلی خب دیگٌ راى بیفتید-

 .ير سٌ نفر از جايایشان بلند شدند ٍ بعد از خداحافظی با بقیٌ از خانٌ خارج شدند

*** 

ٌ ی کَتايی بٌ آن زد ٍ ٍارد شد اٍلین . کاترین نگايی بٌ در اتاق دخترش انداخت، ضرب
چیزی کٌ با ٍاردشدن بٌ اتاق تَجًش را جلب کرد، سرنای غیرعادی آن بَد؛ زیرا در 

 .تهام سلَل يای بدنش نفَذ نی کرد

 ...نانان -

با شنیدن صدای نارسیسا با تعجب برگشت ٍ بٌ اٍ نگاى کرد؛ گَیی دیگر صدای دخترش 
ٌ ی سی . را نیز نهی شناخت صدایی کٌ رٍزی لطیف ٍ پرانرژی بَد؛ انا اکنَن کٌ در آستان

کاترین بٌ . ٍ پنج سالگی اش بَد، صدایش سرد ٍ بی رٍح ٍ خالی از يرگَنٌ احساسی بَد
 :سختی لبخند زد ٍ گفت

ٌ طَرى؟-  اٍندم ببینو حالت چ

 :نارسیسا نگاى خَنسردی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 .نن خَبو؛ حتی االن نیشٌ گفت عالیو -
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سپس قدنی بٌ سهت نادرش برداشت، دست يایش را بٌ دٍر کهرش حلقٌ کرد ٍ جایی 
 :کنار گَشش زنزنٌ کرد

 .نن يهیشٌ این جام نانان، يیچ ٍقت تنًات نهی ذارم-

 :کاترین با دست يایش صَرت تنًا دخترش را قاب گرفت ٍ گفت

چرا دیگٌ از اتاقت بیرٍن نهیای؟ نگرانی بابت اتفاقات اخیر یک طرف؛ انا این  -
ٌ گیری تَ يو نن رٍ عذاب نیدى  .گَش

 :نارسیسا دستی بٌ چین يای صَرت نادرش کشید ٍ بی تَجٌ بٌ حرف يای اٍ زنزنٌ کرد

 ...فکر کنو دیگٌ نزدیکٌ -

 !نارسیسا؟ -

 .فقط نن ٍ تَ نی نَنیو -

شاید دیگر ٍاقعا . کاترین با تعجب نگايی بٌ چشو يای دخترش انداخت، خالی بَدند
. کاترین با نگاى کردن بٌ صَرت دخترش گَیی جَانی خَد را نی دید. دیر شدى بَد

ٌ ای کَدکانٌ، با شَر ٍ انرژی بی انتًا انا در ٍجَد دخترش تنًا ! دختری زیبا با رٍحی
کاترین دستش . چیزی را کٌ يرگز نهی تَانست پیدا کند، يهان انرژی، شَر ٍ اشتیاق بَد

 :را نَازش گَنٌ بر رٍی صَرتش کشید ٍ گفت

جلَی چشو يات، نن رٍ ببین، ! نارسیسا ير زنانی کٌ بخَای نن يستو، نن این جام -
 .پیدام کن؛ فقط اٍن زنانٌ کٌ نی تَنی یک زندگی خَب ٍ آرٍم داشتٌ باشی

نارسیسا . نگايش آن قدر سرد بَد کٌ کاترین سردی آن را با تهام ٍجَدش احساس کرد
 :نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت
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 پس برای این کٌ در آرانش باشو نذاشتی کٌ جانشینت بشو، درستٌ؟ -

 :کاترین کٌ تَقع چنین حرفی را نداشت ٍ بٌ ٍضَح جا خَردى بَد، با صدای آرانی گفت

 .نن فکر نهی کردم کٌ برات ايهیتی داشتٌ باشٌ... نن-

 چرا نانان؟ چرا فکرکردی کٌ ندارى؟ -

ٌ ای بٌ جَاب این سَال  کاترین در جَاب بٌ پاسخ اٍ حرفی برای گفتن نداشت؛ زیرا لحظ
 .فکر نکردى بَد

 !تَ قلب نن رٍ شکستی -

 :کاترین فَرا گفت

 .نن يیچ ٍقت نهی خَاستو -

انتقام يو . اعتراف کن کٌ نی خَاستی انتقام پدرم رٍ از نن بگیری! چرا نی خَاستی -
 .دست بَدنش با ّينّدریک

 :کاترین با بی قراری زنزنٌ کرد

 !نٌ -

 .درست بٌ يهین دلیل يو نن رٍ نجازات کردی! چرا -

نن نجازاتت نکردم نارسیسا، نن از نسئَلیت بزرگی کٌ قرار بَد بٌ دٍشت بیفتٌ  -
 !بٌ خاطر خَدت. جلَگیری کردم

 .اشتبايٌ-

 :کاترین با صدای بلندی گفت
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در این سال يا اٍن قدر غهگین ٍ افسردى بَدی کٌ نهی تَنستو بذارم بیشتر از ! نٌ نیست -
 .این زجر بکشی

نارسیسا بٌ سرعت بٌ اٍ نزدیک . برای اٍلین بار برق خشهی را در چشو يای دخترش دید
 :شدى ٍ با صدای آرانی گفت

 بًو نگاى کن نانان، چی نی بینی؟ -

در عهق چشو يایش تنًا کینٌ ٍ نفرت را . کاترین بی حرف در چشو يایش زل زدى بَد
 .نی تَانست دید

 .بٌ نظرت شبیٌ آدم يای افسردى ٍ غهگینو؟ نن خَشحالو، از این حالو کانال راضی ام -

قدنی بٌ عقب برداشت ٍ رٍیش را برگرداند؛ سپس بٌ سهت پنجرى ی بزرگ اتاقش رفتٌ 
 :ٍ گفت

 .از این جا برٍ بیرٍن -

کاترین با ناباٍری قدنی بٌ عقب برداشتٌ ٍ در حالی کٌ بٌ آخرین انیدش چنگ نی زد با 
 :لحن نالیهی گفت

نن فکر نی کردم ... نن. دلیل نن برای ندادن تاج ٍ تخت بٌ تَ، شکستن دلت نبَد -
 ...تَ ينَز خیلی چیزيا رٍ باید بفًهی ٍ درک کنی؛ نحل دٍست داشتن، فداکاری ٍ

کاترین نهی تَانست بٌ راحتی حرفی را کٌ در انتًای قلبش بَد بٌ زبان بیاٍرد؛ انا این 
بعد از دقایق طَالنی، نفس . درست بَد، اٍ يرگز بٌ پاکی قلب نارسیسا اطهینان نداشت

 :عهیقی کشیدى ٍ گفت

 .نن يهیشٌ ننتظرت نی نَنو نارسیسا، چٌ بخَای چٌ نخَای-
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 :نارسیسا با لحن سردی زنزنٌ کرد

 !نتاسفو -

ٌ ی نانعلَنی از ننظرى ی نقابلش چشو دٍختٌ ٍ  ٌ شدن در اتاقش، اٍ يو بٌ نقط با بست
 .ننتظر اخباری ناند کٌ سال يا انتظار شنیدنش را نی کشید

*** 

جان با دیدن جاناتان کٌ حَاسش بٌ اطراف بَد، فرصت را غنیهت شهردى ٍ خَد را بٌ 
 :لیانا رساند ٍ پچ پچ کنان گفت

ٌ طَرى؟ -  گشت ٍ گذار تَی جنگل چ

 :لیانا کهی خَد را کنار کشیدى ٍ زیر چشهی نگايی بٌ اٍ انداخت

 .بد نیست -

 :جان ادانٌ داد

شرط نی بندم نهی تَنی حدس بزنی کٌ چٌ نَجَدات شگفت انگیز ٍ نرنَزی این جا -
 .زندگی نی کنن

 ...نن دٍتاشَن رٍ دیدم، یک رٍز از رٍی کنجکاٍی ٍارد جنگل شدم ٍ -

 :با بٌ یاد آٍردن آن رٍز سرش را بٌ شدت تکان دادى گفت

 .خب، فًهیدم کٌ جنگل برای گشت ٍ گذار جای نناسبی نیست -

 :جان با غرٍر گفت

ٌ يا نناسب نیست- ٌ ی بچ  .البتٌ ٍاس
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ٌ آنیزی گفت  :لیانا اخهی کردى ٍ با لحن کنای

 تَ زیاد بٌ این جا نیای؟ -

 :جان پَزخندی زد ٍ با لحن نعناداری گفت

 خب، داشتی نی گفتی کٌ چٌ نَجَداتی رٍ دیدی؟! ّای، نیشٌ گفت -

 :لیانا با انرژی زیادی گفت

فَق العادى زیبا بَد، رنگش طالیی بَد، ! یک تک شاخ رٍ دیدم، باید نی دیدیش -
 ...یال ياش يو بلند ٍ

 :جان بٌ نیان حرف يایش پرید ٍ گفت

 .بٌ نظرم زیاد يیجان زدى نشَ، آخٌ تک شاخ يا رٍ يهٌ جای جنگل نیشٌ پیدا کرد -

جان با لبخند نرنَزی رٍی لب يایش . تهام يیجانات لیانا بٌ یک بارى فرٍکش کردند
 :گفت

 خب دیگٌ چی؟ -

 :لیانا این بار با حرارت کهتری گفت

راستش اسو اٍن نَجَدی رٍ کٌ دیدم نهی دٍنو؛ فقط چشو ياش رٍ یادنٌ، خیلی -
 !ترسناک بَدن

 :جان با دقت بیشتری بٌ اٍ نگاى کرد ٍ گفت

 تَ داری نی لرزی؟ -

 .نهی دٍنو چرا ير ٍقت بٌ یادش نیفتو این طَری نیشو -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

168 Zahra bagheri  لیانارنان |  

 :جان از فرصت استفادى کردى ٍ کهی بٌ اٍ نزدیک تر شد

ٌ طَر؟ یادت نیاد؟- ٌ اش رٍ چ  قیاف

يَا تاریک شدى بَد ٍ درست نتَنستو ببینهش؛ انا سرش درست نحل شیر بَد؛ یعنی -
اٍلش يو فکر کردم کٌ یک شیرى؛ انا سرش نسبت بٌ یک شیر عادی خیلی بزرگ تر بَد 

ٍ... 

ٌ تهام گذاشت ٍ گفت  :با دیدن چشو يای گشادشدى ی جان حرفش را نیه

 چی شدى؟ -

ٌ طَر نجات پیدا کردی؟...تَ اٍن رٍ دیدی؟ انا...تَ -  چ

 :لیانا با لحن نتعجبی گفت

خب تَی جنگل بٌ کلبٌ ی جاناتان رسیدم، خیلی شانس آٍردم کٌ درخت يا بٌ يو -
 .نتصل شدن ٍ نذاشتن ٍارد بشٌ

 :جان با حالت عجیبی کٌ انگار بٌ سالو بَدن اٍ اطهینان نداشت گفت

ٌ شَن نحافظتٌ! خَش شانسی نٌ- ير زنانی کٌ خطر نزدیک بشٌ . اٍن درخت يا ٍظیف
 .اٍن يا يو نحل یک درٍازى ی غیرقابل نفَذ بستٌ نیشن

 :لیانا لبخندی زد ٍ گفت

 جاناتان جادٍگر خیلی بايَشیٌ، نگٌ نٌ؟ تَ اٍن رٍ از کجا نی شناسی؟ -

 :جان در حالی کٌ فکرش جای دیگری بَد، با حَاس پرتی گفت

این طَری نا يو بیشتر با ... نادربزرگو با نادر جاناتان دٍستی نزدیکی داشتن ٍ این کٌ -
 .يو در ارتباط بَدیو
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 .لیانا نگايی بٌ جان انداخت کٌ در فکر فرٍ رفتٌ بَد

 جان؟-

 :لیانا با کنجکاٍی پرسید. جان رٍیش را برگرداند، ينَز يو ناباٍرانٌ بٌ اٍ نی کرد

ٌ جَر حیٍَنیٌ؟ چرا این قدر تعجب کردی؟-  نگٌ اٍن چ

 :جان کٌ این بار کانال حَاسش جهع شدى بَد، با تندخَیی گفت

 .چیزی نیست -

ٌ ی جان ناراحت بَد، با صدای بلندی گفت  :لیانا کٌ از رفتار نغرٍران

 !باید بًو بگی-

جاناتان با شنیدن سر ٍ . جان بالفاصلٌ دست يایش را رٍی ديانش گذاشت
 :صدايایشان پرسید

 چی شدى؟ -

 :جان فَرا گفت

 .يیچی -

 :جاناتان در حالی کٌ نشغَل دیدزدن اطراف بَد، با بی خیالی گفت

 .سر بٌ سرش نذار، ٍگرنٌ با نلکٌ طرفی-

ٌ ای زد ٍ گفت  :جان لبخند نصفٌ ٍ نیه

 .یادم نی نَنٌ -

 :سپس بٌ آرانی دست يایش را پایین آٍرد ٍ گفت
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 .بی خَدی جیغ نزن؛ چَن چیزی نهیگو، این حرف يا بچگَنٌ نیست -

 :لیانا با عصبانیت گفت

ٌ ی این سرزنینو-  !باید بًو بگی، نن نلک

 :جان کٌ گَیی تازى بٌ آن نَضَع تَجٌ نی کرد، با لحن آرام تری گفت

 !خب کٌ چی؟ حاال نی خَای بدی سرم رٍ از تنو جدا کنن؟ -

 :لیانا فَرا گفت

 !نٌ اصال -

 :جان پَزخندی زد ٍ گفت

ٌ ی این سرزنین نیستی، قرارى باشی -  .بًت نیگو؛ انا یادت نرى تَ نلک

 :لیانا کٌ از حرف خَد پشیهان بَد، با صدای آرانی گفت

 .درستٌ-

 :جان با لحن نحکهی گفت

 .باید قَل بدی کٌ این قضیٌ بین خَدنَن بهَنٌ -

ٌ ای زد ٍ گفت  :لیانا لبخند نعصَنان

 !حتها -

ٌ ای بٌ اٍ رفت  .جان با دیدن لبخندش چشو غرى ی جانان

*** 
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شاید باید آن يا را . کاترین در سرسرای ٍرٍدی قدم نی زد ٍ بٌ اتفاقات اخیر فکر نی کرد
. احساسی بٌ اٍ نی گفت کٌ بٌ زٍدی بٌ آن يا نیاز پیدا خَايد کرد. بٌ قصر برنی گرداند

در آن رٍزيا زیاد بٌ اٍ فکر نی کرد، بٌ آخرین جهالتی کٌ . بٌ یاد نادربزرگش افتاد، دیانا
شاید این بدشانسی تَست کٌ دٍران فرنانرٍاییت با یک نبرد عظیو تداخل » :بٌ اٍ گفت

اگر چیزی رٍ احساس کردی، ! پیدا کنٌ؛ انا یادت نرى کٌ تَ ينَز ارتش نانرئیت رٍ داری
 .فکر نکن، عهل کن

ارتش نانرئی نلکٌ، جهعی از برزخیانی بَدند کٌ تنًا فرنانرٍایان آدٍنیس از نحل )
 (.زندگیشان باخبر بَدى ٍ تنًا آن يا اجازى ٍ قدرت احضار آن يا را داشتند

در آن سن نتَانست آخرین حرف يای دیانا را يضو کند؛ انا حاال بٌ خَبی نی تَانست 
ٌ ای کشید ٍ کفش يای . بفًهد کٌ اٍ این زنان را پیش بینی کردى بَد نفس کالف

پَتین نانند بلندش را بر رٍی برف يای سنگینی کٌ در سرسرای قصر نشستٌ بَدند فرٍ 
 .برد

بٌ یاد دٍران کَدکی اش . از صدای قرچ ٍ قرٍچ آن يا لبخندی بر رٍی لب يایش نشست
کٌ يهراى با ایزابل ٍ انیلیا، بی ايهیت بٌ سرنای گزندى با بازیگَشی بٌ يَا نی پریدند ٍ 

 .پايایشان را با تهام تَان، در برف يا فرٍ نی بردند

ٍقتی برای دٍنین بار آن کار را تکرار کرد، لبخندش عهیق تر شد؛ شاید آرزٍ نی کرد کٌ 
 .ينَز يو یک کَدک باقی نی ناند

*** 

بعد از دقایق . لیانا نگايی بٌ آن يا انداخت، بی حرف در قلب جنگل پیش نی رفتند
ٌ ی تقریبا دٍری از آن آن يا اشارى کردى ٍ با  طَالنی جاناتان با دست يایش بٌ نقط

 :يیجان گفت
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ٌ يا اٍن جا رٍ نگاى کنین-  .بچ

يیچ چیز غیرعادی در . لیانا ٍ جان با نگايشان رد دست يای جاناتان را دنبال کردند
ٌ يا ٍ خارزا يایی بَدند کٌ يهٌ جای جنگل  آن جا ٍجَد نداشت، باز يو تنًا درختان، بَت

 :جان با بی خیالی گفت. بٌ چشو نی خَردند

 !جاناتان، نن چیزی نهی بینو یا تَ ٍاقعا بٌ نکان خاصی اشارى نکردی؟ -

 :ابرٍيای جاناتان در يو رفتند ٍ بی اعتنا بٌ سَال اٍ رٍ بٌ لیانا با لبخند گفت

 .اٍن جا نحل زندگی اسب يای تک شاخٌ! پرنسس، نطهئنو کٌ از اٍن جا خَشت نیاد -

در حال حاضر نگرانی دیگری داشت، از زنانی . لبخند کو رنگی رٍی لب يای لیانا نشست
کٌ جنگل را دٍر زدى بَدند، حصاريایی بر رٍی زنین دیدى نی شد کٌ بٌ شکل نارپیچی 

ٌ ی نحاصرى را تشکیل نی دادند جاناتان با لحن . بٌ يو نتصل بَدند؛ گَیی یک حلق
 :نتعجبی گفت

 .فکر نی کردم از دیدن يزاران تک شاخ در کنار يو خَشحال نیشی -

لیانا سعی کرد تا دلشَرى ی عجیبی را کٌ بٌ جانش افتادى بَد نادیدى بگیرد؛ بنابراین 
 :لبخندی زد ٍ گفت

 .البتٌ کٌ خَشحال نیشو-

ٌ ی  جاناتان نفس راحتی کشید ٍ خَاست تا قدم دیگری بردارد؛ انا با تَجٌ بٌ یک نقط
. با دقت بٌ آن سهت نگايی انداخت. کَچک در انتًای ذينش سر جایش نتَقف شد

این را نی دانست کٌ . عجیب بَد کٌ در آن ٍقت از رٍز يیچ نَری از آن جا دیدى نهی شد
تجهع تک شاخ يا بٌ دلیل پَست بسیار سفید ٍ شفافشان نَر زیادی را ساطع نی کند؛ 
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انا در آن لحظٌ آن جا يو نانند تهانی نقاط جنگل تحت تاجیر درختان انبَى کانال تاریک 
 .بٌ نظر نی رسید

. جان نگايی بٌ لیانا انداخت کٌ نگايش ندام بین نقاط نختلف جنگل در نَسان بَد
 :ٍقتی نطهئن شد کٌ حَاسش بٌ آن يا نیست، نزدیک تر شد ٍ با صدای آرانی گفت

 چی شدى؟ -

 :جاناتان با نگرانی زنزنٌ کرد

 جان، نن اشتباى نی کنو یا اٍن جا ٍاقعا نَری ٍجَد ندارى؟-

ٌ ی تاریک نقابلشان انداخت ٍ با بی خیالی گفت  :جان نگايی بٌ نقط

 .نترس ينَز اٍن قدريا يو پیر نشدی، ننو نَری نهی بینو -

 :نگاى گیج ٍ سردرگو جاناتان را کٌ دید، با لحن جدی تری گفت

 !نیشٌ بگی چی شدى؟ داری نگرانو نی کنی -

*** 

ٌ اش کشید ٌ اش را بٌ صندلی اش داد ٍ . کاترین دستی بٌ چشو يای خست تکی
با بازشدن ناگًانی در اتاقش چشو يایش بٌ سرعت باز شدند، . چشو يایش را بست

ٌ اش نی چرخید افتاد با نگرانی از جایش . نگايش بٌ دٍ چشو سرخ کٌ ندام در حدق
 .بلند شد

 آرانیس؟ -

ٌ ای  آرانیس انا انگار صدایش را نشنید، چشو يایش در حدقٌ باال رفت ٍ با صدای دٍرگ
 :گفت
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با نابَدشدن پاک ترین انسان ! انشب، شب فرارسیدن تاریکیٌ! دیگٌ خیلی نزدیکٌ-
 .سرزنین، تاریکی بٌ قدرت نی رسٌ

شک نداشت کٌ آرانیس در آن لحظٌ . کاترین با ٍحشت سر جایش نیخکَب شدى بَد
. يیچ اختیاری از خَد ندارد ٍ گَش کردن بٌ ير حرفی را کٌ بٌ زبان نی آٍرد حیاتی است

ٌ ی بعد آرانیس بی  آنکٌ حرف دیگری بزند،  ٌ ی حرف يایش بَد؛ انا لحظ ننتظر ادان
 .نفس عهیقی کشیدى ٍ نقش بر زنین شد

يزاران سرباز با عجلٌ از پلکان پایین نی رفتند، . ساعتی بعد غَغایی در قصر بٌ پا شد
خدنت گزاران ٍ نگًبانان قصر با نگرانی بٌ این طرف ٍ آن طرف نی رفتند ٍ با يو پچ پچ 

 .نی کردند

پری يا پرٍازکنان در تاالر نی چرخیدند ٍ صدای جیغ يای گَشخراششان تهام قصر را پر 
کاترین با درناندگی بٌ دنبال لیام نی گشت؛ انا صدایش بٌ نحض خارج شدن . کردى بَد

بعد از دقایق طَالنی لیام را دید کٌ از پلکان پایین . از گلَیش در آن يیايَ گو نی شد
آند ٍ بعد از گذشتن از نیان سربازانی کٌ زنجیرٍار بٌ يو چسبیدى بَدند خَد را بٌ اٍ 

 :رساند ٍ گفت

 نلکٌ، چٌ خبر شدى؟-

ينَز لباس خَاب بٌ تن . برای اٍلین بار در آن سال يا نگرانی را در چشو يای لیام نی دید
ٌ يای درشت عرق بر رٍی پیشانی اش نشستٌ بَدند ٍ نَيایش در يَا سیخ . داشت دان

 :بعد از نگاى کَتايی بٌ اٍ با صدای بلندی گفت. شدى بَدند

یک اتفاقی اٍن باال افتاد، یک حرف يایی زدى شد، نهی دٍنو . ينَز خَدم يو نهی دٍنو-
ٌ طَر برنال شد  .چ

 :لیام با فریاد گفت
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 چٌ حرف يایی؟-

 :سپس با کالفگی با صدایی بلندتر از قبل فریاد زد

 این جا چٌ خبرى؟ کی بٌ اینا خبر دادى؟! لعنتی-

 :کاترین کٌ سعی داشت حَاس لیام را کانال بٌ خَد نعطَف کند گفت

 .بٌ نن نگاى کن-

 .لیام چشو يای گردش را در صَرت کاترین چرخاند

 .باید با سربازيا از قصر بریو بٌ جنگل، باید دنبال لیانا بگردیو-

 :چشو يای لیام گشاد شدند، با ناباٍری فریاد زد

 پرنسس تَ جنگل چیکار نی کنن؟ -

 :کاترین کٌ بار دیگر نشغَل سرزنش خَد بَد گفت

 ...فقط برای گشت ٍ گذار... اٍن رٍ با جاناتان بٌ جنگل فرستادى بَدم؛ فقط-

ٌ ی حرفش شد این بار لیانا نبَد کٌ از . بغض سنگینی کٌ در گلَیش بَد نانع از گفتن ادان
لیام کٌ آنادى بَد تا بار دیگر از . دستَراتش سرپیچی کرد، اشتباى از خَدش بَد

عصبانیت فریاد بکشد، با دیدن قطرى اشکی کٌ بر رٍی صَرت کاترین چکید، داد ٍ 
کاترین بٌ سرعت رٍیش را از اٍ گرفتٌ ٍ اشکش را . فریاديایش را در گلَیش ساکت کرد

 :لیام نگاى ترحو انگیزی بٌ اٍ انداخت ٍ با لحن نالیهی گفت. پاک کرد

 .يهگی با يو نی ریو ٍ پیداش نی کنیو! نشکلی پیش نهیاد نلکٌ، قَل نیدم -

*** 
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 :جان نگايی بٌ آن سهت جنگل انداخت ٍ با صدایی کٌ لرزش زیادی داشت زنزنٌ کرد

 .باید از این جا بریو -

 :جاناتان با ناباٍری گفت

 تَ باٍرت نیشٌ کٌ تَی این جنگل بٌ نا آسیبی زدى بشٌ؟-

 :جان با صدای آرانی گفت

 .آرى باٍرم نیشٌ -

 :ابرٍيای جاناتان باال پریدند ٍ با لحن نشکَکی گفت

 تَ چی نی دٍنی؟ -

 .در حال حاضر تنًا چیزی کٌ ايهیت دارى اینٌ کٌ لیانا رٍ از این جا خارج کنیو -

 :جاناتان با عصبانیت بازٍيایش را گرفت ٍ گفت

 بگَ تَ چی نی دٍنی؟ -

جان نجَاکنان . با باالرفتن صدایش، لیانا با تعجب ٍ نگرانی نگايی بٌ آن يا انداخت
 :گفت

قَل نیدم بعدش يهٌ چیز ! خَايش نی کنو آرٍم باش؛ فقط بیا از این جا خارج بشیو-
 .رٍ ٍاست تعریف کنو

در حال حاضر باید . جاناتان نگاى تردیدآنیزی بٌ اٍ انداخت؛ انا چارى ی دیگری نداشت
لیانا با دیدن . يردٍ با عجلٌ بٌ سهت لیانا دٍیدند. بٌ اٍ ٍ حرف يایش اعتهاد نی کرد

 :چًرى يایشان با نگرانی گفت
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 چی شدى؟-

 :جان در حالی کٌ سعی نی کرد خَد را خَنسرد نشان ديد، لبخند کَتايی زد ٍ گفت

بیا برگردیو، قَل . چیزی نشدى؛ فقط االن ٍقت نناسبی برای بَدن تَی جنگل نیست -
ٌ ی بعد حتها ببرنت تا ببینیشَن  .نیدم دفع

 :لیانا با نگرانی گفت

 اٍن قدريا يو بچٌ نیستو کٌ نفًهو، چی شدى؟! نَضَع اٍنا نیستن-

 :جاناتان کٌ گَیی نی دانست لیانا خیال کَتاى آندن ندارد، فَرا گفت

 !نَضَع کایهراست. خیلی خَب، نهی خَام ازت نخفی کنو-

 !جاناتان -

 :لیانا با تعجب گفت

 .فکر نی کردم اٍنا سال يا پیش از این جا تبعید شدن -

 .نا يو يهین طَر؛ انا چندٍقت پیش یکی از سانتَريا اٍن رٍ این جا دیدى-

 !بسٌ -

 :جاناتان بی تَجٌ بٌ اعتراض جان ادانٌ داد

ٍ در کهال تاسف نن فکر نی کنو کٌ سرزنین نا در نعرض خطر بزرگی قرار گرفتٌ ٍ اٍن -
نَجَداتی کٌ نحکَم بٌ ترک این سرزنین شدن، دارن تالش کٌ دٍبارى برگردن ٍ اگٌ نا 

 !زٍدتر اقدام نکنیو، چیزی از آدٍنیس باقی نهی نَنٌ
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لیانا بعد از دقایق طَالنی نفس . ديان جان از آن پیش بینی صریح، کانال باز ناندى بَد
ٌ اش را بٌ درختی داد ٌ ای نانعلَم خیرى ناندى بَد، . عهیقی کشیدى ٍ تکی نگايش بٌ نقط

در ذينش بٌ آن فکر نی کرد کٌ شنیدن حقیقت گايی نی تَاند تلخ باشد؛ انا يهیشٌ 
آرانشی ناگًانی تهام ٍجَدش . دانستن بًتر از بی خبری ٍ زندگی در ٍيو ٍ خیال است

 .را فرا گرفت، دست يایش را در جیب پیراينش فرٍ برد ٍ آن را لهس کرد

بی آن کٌ تَجٌ آن يا را بٌ خَد جلب کند، جهع آٍری اسرار را باز کردى ٍ آن را در کف 
با آن کٌ نی دانست جاناتان دیگر يرگز بٌ یاد آن شیء نهیفتد؛ . دست يای خَد گذاشت

انا انتًای قلبش احساس عذاب ٍجدان نی کرد کٌ بی اجازى اش آن را از کلبٌ اش 
ٌ ای بعد، آن حس با فکر کهک بٌ سرزنینش کانال از بین رفت. برداشتٌ است . البتٌ جانی

جهع آٍری اسرار، بالفاصلٌ رنگ يای نختلفی از تهانی نقاط اطرافشان را نانند یک آين 
ٌ ی آبی رنگی از پیراينش جدا شدى ٍ بٌ باقی رنگ يای . ربا بٌ خَد جذب کرد ٍقتی اشع

درٍن نشان پیَست، اطهینان پیدا کرد کٌ از آن لحظٌ بٌ بعد تهانی اتفاقات جبت 
 .خَايند شد

 .بیاین بریو -

ٌ ی خَد گرفت ٍ بٌ راى افتاد . جان با عجلٌ دست يای ظریف لیانا را در دست يای نردان
ينَز راى زیادی را . ير سٌ نفر با قدم يای بلندی بٌ سهت راى خرٍج از جنگل نی رفتند

 .طی نکردى بَدند کٌ با شنیدن نعرى ی بلندی از اعهاق جنگل سر جایشان نتَقف شدند

پايایش سست شدى بَدند ٍ بٌ سختی نفس . دیگر خبری از آرانش دقایق پیش نبَد
 .نی کشید، با تصَر دیدن دٍبارى ی آن نَجَد نعدى اش پیچ خَرد

يهگی آن قدر برای شنیدن صدایی دیگر تهرکز کردى بَدند کٌ گاى نفس کشیدن را يو از 
ٌ ای نگذشت کٌ آن صدا بار دیگر تکرار شد. یاد نی بردند  .جانی
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 !بدٍیین-

این بار از قدم يای تند ٍ شتاب  زدى خبری نبَد، با آخرین تَانشان نی دٍیدند تا ير چٌ 
 .زٍدتر از جنگل خارج شَند

. گَیی راى بازگشت از جنگل طَالنی تر ٍ پرپیچ ٍ خو تر از ير ٍقت دیگری شدى بَد
ٌ قدر نی دٍیدند ينَز يو سر جای  درست نانند آن بَد کٌ بٌ دٍر خَد بچرخند؛ يرچ

عین آن بَد کٌ . اٍلشان بَدند ٍ درختان اطرافشان نانند باد از کنارشان عبَر نی کردند
ٌ آلَد در حال دٍیدن باشند ٌ ای در ذين جاناتان زدى شد. در نسیری ن . بٌ سرعت جرق

سحر ٍ جادٍ را بٌ خَبی تشخیص نی داد، اطهینان داشت آن کس کٌ جادٍی گردش را 
 .بٌ اجرا در آٍردى در يهان اطراف است؛ انا نهی دانست کٌ چرا خَد را نشان نهی ديد

 :در حین دٍیدن بی تردید دست يایش را بٌ سهت درختان اطرافشان گرفتٌ ٍ فریاد زد

 !ُنّلفای-

 (.ُنّلفای، بٌ نعنای بی اجرکردن)

ٌ چیز بٌ شکل ٍاضح در نقابل چشو يایشان پدیدار  ٌ کاربردن آن کلهٌ، يه بٌ نحض ب
در آن . با آنکٌ افسَنش بٌ خَبی کار کردى بَد؛ انا ينَز يو بٌ دٍیدن ادانٌ نی داد. شد

تهام قدرتش را در پايایش . لحظات تنًا فکری کٌ در سر جان نی چرخید، نجات لیانا بَد
لیانا انا دیگر تَانی برای دٍیدن نداشت، . ریختٌ بَد تا ير چٌ زٍدتر از آن جا خارج شَند

ٌ اش بٌ خس خس افتاد . نفس يایش بٌ سختی در نی آندند ٍ چیزی نگذشت کٌ سین
ناخَدآگاى دست يای جان را بٌ شدت پس زدى ٍ . پايایش تَان یاری بیشتر را نداشتند

لیانا دست يایش . يهگی در نزدیکی درخت تنَنندی ایستادند. سر جایش نتَقف شد
 .را بٌ آن تکیٌ داد ٍ خو شد

 حالت خَبٌ؟-
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ٌ ای را بٌ . جان دستش را بٌ زیر چانٌ اٍ گذاشت ٍ سرش را بٌ آرانی باال آٍرد چند جانی
 :چشو يای يو زل زدند، لیانا بٌ آرانی زنزنٌ کرد

 !دیگٌ نهی تَنو -

جان با نگرانی . جاناتان نگاى کَتايی بٌ آن يا انداخت ٍ نشغَل دیدزدن اطرافش شد
 :نگايی بٌ رايی کٌ از آن آندى بَدند انداخت ٍ گفت

 !دیگٌ چیزی نهَندى، طاقت بیار-

 :لیانا در حالی اشک در چشهانش حلقٌ زدى بَد، با لحن عصبی بر سرش فریاد زد

 .نهی تَنو، نی فًهی؟ دیگٌ نهی تَنو بدٍم -

لیانا بٌ سرعت از حرف يایش . جان با دلخَری ٍ با عصبانیت نگايش را از اٍ گرفت
پايایش از درد بٌ گزگز افتادى . پشیهان شد؛ انا در آن لحظٌ ارادى ای از خَد نداشت

ٌ ی . بَدند ٍ استرس ٍ يیجان بیش از اندازى اٍ را بی تاب کردى بَد ٌ ای بعد گَش جانی
 :لباس جان را بٌ آرانی کشیدى ٍ گفت

 .نعذرت نی خَام-

ٌ اش، اشک يایش راى خَد را باز کردند ٍ یکی پس از دیگری بر رٍی  با تهام کردن جهل
ٌ اش جاری شدند  :جان با کالفگی سری تکان داد ٍ گفت. گَن

 .گریٌ نکن-

 :سپس پشتش را بٌ اٍ کرد، کهی خو شد ٍ گفت

بًت قَل نیدم خیلی زٍد از این . بیا رٍی کَلو، چشهات رٍ ببند! دیگٌ رايی نهَندى-
 .جنگل لعنتی خارج نی شیو
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 .لیانا با تردید بٌ اٍ نزدیک شد

 .پرنسس عجلٌ کن-

ٌ ی جاناتان انداخت ٍ دست يایش را بٌ دٍر گردن  لیانا نگاى کَتايی بٌ صَرت برافرٍخت
ٌ ای نکخ بٌ سرعت از جایش . جان حلقٌ کردى ٍ ٍزنش را رٍی اٍ انداخت جان با لحظ

نفس يای داغ لیانا بٌ صَرتش نی خَرد، لبخندی شیطنت آنیزی رٍی . بلند شد
 :لب يایش نشست ٍ با صدای آرانی زنزنٌ کرد

 آنادى ای؟-

 .آرى-

 :جان با صدای بلندی گفت

 !جاناتان -

ٌ ای بٌ پشت سرش نگايی . بار دیگر شرٍع بٌ دٍیدن کردند جان بی درنگ، بی  آنکٌ لحظ
ٌ خاطر تحهل ٍزن نسبتا سنگین لیانا کو بَد نگاى . بیندازد نی دٍید؛ انا سرعتش ب

 :جاناتان بٌ راى خاکی ننتًی بٌ ديکدى افتاد ٍ با يیجان فریاد زد

 !دیگٌ چیزی نهَندى، سریع تر بدٍ-

ٌ ای بٌ اٍ انداخت ٍ نی خَاست جَاب تند ٍ تیزی بٌ اٍ بديد؛ انا  جان نگاى خصهان
درست قبل از آ ن کٌ بتَاند حرفی بزند، شیء تیز ٍ برندى ای نانند خنجر در پايایش فرٍ 

فریاد بلندی از درد کشید، تعادلش را از دست داد ٍ با صَرت بر رٍی زنین سرد ٍ . رفت
 .سخت جنگل فرٍد آند

. زنین ٍ زنان دست بٌ دست يو دادى بَدند تا جلَی خرٍج آن يا از جنگل را بگیرند
 :لیانا بٌ سرعت از پشتش پایین آند. جاناتان با نگرانی خَد را بٌ جان رساند
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 جان حالت خَبٌ؟ صدای نن رٍ نی شنَی؟ -

ٌ ی خفیفی کرد لیانا کٌ . جان کٌ با صَرت بر رٍی زنین افتادى بَد، در يهان حالت نال
اشک در چشو يایش حلقٌ زدى ٍ چیزی نهاندى بَد تا بار دیگر بٌ گریٌ بیفتد، با نگرانی 

 :پرسید

 !زندى ای؟ -

 :لبخند کهرنگی بر صَرت جان نشست ٍ با صدای ضعیفی گفت

 ...آخ! فکر کنو-

 :جاناتان با نگرانی پرسید

 چی شد؟ -

 ...پايام -

ٌ يای برندى . جاناتان نگايی بٌ پايای جان انداخت ٍ بالفاصلٌ چًرى اش در يو رفت تل
. تا انتًا در پايایش فرٍ رفتٌ بَدند ٍ خَن نانند فَارى از بریدگی يایش بیرٍن نی زدند
جاناتان برای آنکٌ لیانا را بیش از آن ٍحشت زدى نکند، با حفظ خَنسردی اش خندى ی 

 :کَتايی کرد ٍ گفت

 .چیزی نیست، فقط یٌ بریدگی سادى ست! بی خَدی شلَغش کردى -

ابرٍيای جان باال پریدند ٍ خَاست تا ديانش را برای اعتراض باز کند کٌ با لگدی کٌ بٌ 
 .پًلَيایش خَرد، ساکت ناند

 .با شهارش نن از جات بلند نیشی! خیلی خب، این قدر خَدت رٍ لَس نکن -

 !چی؟ -
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 ...یک، دٍ، سٌ -

 !آخ -

ٌ جایی ستَن فقراتش يو بلند شد لیانا . يو زنان با بلندشدن ناگًانی اش، صدای جاب
 :جیغ بلندی زد ٍ گفت

 چی شد؟ -

 .چیز نًهی نیست -

جان کٌ از درد خو شدى بَد ٍ یکی از پايایش را در يَا نگٌ داشتٌ بَد، فریادی زد ٍ 
 :گفت

پايای نن لٌ شدى، االن يو کٌ فًهیدم استخَن يای پشتو خرد ! چیز نًهی نیست؟ -
 شدى، اٍن ٍقت چیز نًهی نیست؟

 !آرٍم باش -

 .نهی خَام آرٍم باشو -

 .جان لطفا ساکت شَ -

 :جان بی تَجٌ بٌ لحن نلتهس لیانا با صدای بلندتری فریاد زد

 ...تَ دخالت نکن، دٍست دارم داد -

ٍقتی دست يای لیانا بر رٍی ديانش قرار گرفتند، نردنک چشو يایش تا آخرین حد 
 .نهکن گشاد شدند؛ انا لیانا تهام حَاسش پی صدایی بَد کٌ لحظات پیش شنیدى بَد

 چی شدى؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

184 Zahra bagheri  لیانارنان |  

 .یک صدایی شنیدم -

 چٌ صدایی؟ -

 ...صدای خش خش برگ يا، انگار -

ٌ اش نداشت ٌ تهام ناند؛ زیرا دیگر تَانی برای کانل کردن جهل ٌ اش نیه شاخ ٍ برگ . جهل
ٌ ای قلبش کانال از کار افتاد. درختان کنار رفتٌ ٍ سٌ کایهرا در نقابلشان ظاير شدند . جانی

 .چیزی را کٌ نی دید نهی تَانست يضو کند

جان در حالی بٌ . جاناتان بٌ سرعت خَد را سپر آن يا کردى ٍ در نقابلشان ایستاد
 :سختی نی تَانست بر رٍی پايایش بایستد، بٌ آرانی زنزنٌ کرد

 شها يو يهَن چیزی رٍ نی بینین کٌ نن نی بینو؟ -

جان با تَجٌ بٌ نزدیکی بیش . لیانا چنگی بٌ بازٍی جان زدى ٍ خَد را بٌ اٍ نزدیک تر کرد
از اندازى شان، فرصت را غنیهت شهردى ٍ دست يایش را بٌ سختی دٍر کهرش حلقٌ کرد 

ٍ این در نظرش ٍاقعا احهقانٌ بَدى کٌ حتی در آن شرایط يو دست از شیطنت 
 .برنهی داشت

 ...جاناتان -

جان، ٍقتی نن سرشَن رٍ گرم نی کنو، بدٍن اینکٌ نگايی بٌ پشت سرت بندازی  -
 .دست لیانا رٍ بگیر ٍ برٍ

 :لیانا فَرا گفت

 !انا نن نهیرم-

 :جان بی تَجٌ بٌ لیانا با لحن تهسخرآنیزی در جَاب جاناتان گفت
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 !آرى حتها -

جاناتان با عصبانیت دستانش را بلند کردى ٍ افسَنی را بٌ سهتش فرستاد کٌ نانند برق 
 .از بدنش عبَر کرد

 ...آخ -

 !زٍد باش گَرت رٍ گو کن -

 :جان بالفاصلٌ دست يای لیانا را گرفتٌ ٍ گفت

 .این کارت بی جَاب نهی نَنٌ -

 :جاناتان با فریاد گفت

 .بدٍ -

ٌ اش، جان دست لیانا را گرفتٌ ٍ با آخرین سرعتی کٌ پايای  بٌ نحض تهام شدن جهل
 .دردناکش یاری نی کرد، بٌ سهت راى خرٍجی دٍید

ٌ گاى اٍ کرد ٍ  سرعتشان بٌ دلیل جراحت عهیق پايایش بسیار کو بَدى، لیانا خَد را تکی
با آنکٌ بدن ظریفش تحهل ٍزن اٍ را نداشت؛ انا با . سنگینی اش را بر رٍی خَد انداخت

 :با فریاد جاناتان ير دٍ سر جایشان نتَقف شدند. آخرین تَانش نی دٍید

 لعنتی يا کدٍم گَری نی رین؟-

خیلی زٍد نتَجٌ شد . جان با ٍحشت بٌ آن يا نگاى کرد کٌ بٌ سرعت نزدیک نی شدند
 .کٌ يدف آن يا تنًا یک نفر است

 !چرا ناتت بردى؟ بجنب. لیانا، عجلٌ کن-
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لیانا بٌ سختی نگايش را از آن صحنٌ گرفتٌ ٍ قدنی بٌ جلَ برداشت؛ انا درست قبل از 
آنکٌ بتَانند ٍاکنشی نشان ديند، یکی از آن يا نعرى ی بلندی کشیدى ٍ بٌ سهتشان 

ٌ ی سنگینی ير دٍ در . يجَم برد صدای جیغ لیانا يهراى با فریاد جان یکی شدى ٍ با ضرب
ٌ ای پرتاب شدند جان بٌ نحض برخَرد، بی يَش بر رٍی . جًت نخالف یکدیگر بٌ گَش

لیانا کٌ بر اجر آن ضربٌ ينَز يَشیاری اش را بٌ دست نیاٍردى بَد، نگاى . زنین افتاد
 .کایهرا بار دیگر آنادى ی حهلٌ بٌ اٍ شد. گیجی بٌ اطرافش انداخت

 !لیانا -

کایهرا با آخرین سرعت بٌ سهت لیانا . در عرض چندجانیٌ چندین اتفاق با يو افتاد
يجَم برد، جاناتان فریادی از سر ٍحشت کشیدى ٍ لیانا دست يایش را حایل صَرتش 

کرد تا شايد نرگ خَد نباشد ٍ درست زنانی کٌ چند قدم بٌ برخَردشان باقی ناندى 
بَد، نیزى ای بٌ سرعت باد در يَا چرخیدى ٍ تا انتًا در بدن کایهرا فرٍ رفت ٍ از سهت 

 .دیگر بدنش خارج شد

ٌ ی  طَلی نکشید کٌ سربازان کاترین از نیان درخت يای جنگل ظاير شدند ٍ حلق
جاناتان بٌ سرعت از نیدان نبرد خارج شدى ٍ خَد را بٌ . نحاصرى ای را تشکیل دادند

لیانا يق يق کنان در . سرش را در آغَش گرفتٌ ٍ سعی نی کرد تا اٍ را آرام کند. لیانا رساند
در آن آشَب فریادی بلندتر از نعرى يای دٍ . آغَشش نی لرزید ٍ اشک يایش نی باریدند

 .کایهرای دیگر بلند شد

 .خَدم کارشَن رٍ تهَم نی کنو ! برید کنار-

ٌ ٍر شد؛ انا درست قبل از آن کٌ بٌ آن يا  لیام بعد از گفتن آن جهلٌ بٌ سهت آن يا حهل
ٌ يای تیزشان بٌ بدنش برخَرد کردى ٍ اٍ را بٌ عقب پرتاب کردند لیام نگايی . برسد، پنج

بالفاصلٌ از ! بٌ اطرافش انداخت تا ببیند کس دیگری يو آن صحنٌ را دیدى است یا نٌ
 :جایش برخاست ٍ گفت
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ٌ تَن نی کنو، حهلٌ! ای لعنتیا - ٌ تیک ٌ طَر تیک  !حاال نی بینید چ

صدای داد ٍ فریاد ٍ نعرى يای . با فرنان حهلٌ از سَی لیام، اٍضاع ٍخیو تر از قبل شدى
ٌ ای قطع نهی شد ٍ انعکاسشان در تهام جنگل نی پیچید يرچند جانیٌ سربازان . بلند لحظ

 .بٌ عقب پرتاب شدى ٍ بار دیگر بٌ سَی آن يا يجَم نی بردند

جاناتان . لیانا سرش را از آغَش جاناتان بیرٍن آٍردى ٍ با نگرانی نام جان را بر زبان آٍرد
کٌ خَد بیش از ير کسی نگران اٍ بَد، بٌ سرعت از جایش بلند شدى ٍ خَد را بٌ اٍ 

قبل از ير کاری دستانش را جلَی بینی اش نگٌ داشت، با برخَرد نفس يای . رساند
 .داغش خیالش کهی راحت شد

 ...حالش خَب نیشٌ -

ٌ ی نقرى فانی از نیدان بیرٍن آندى ٍ  لیانا نگايی بٌ نیدان جنگ انداخت، بالفاصلٌ رشت
بٌ نحض . بٌ یاد آٍرد کٌ جهع آٍری اسرار را نبستٌ است. در جیب پیراينش فرٍ رفت

بیرٍن آٍردن آن شیء از جیب پیراينش، صدای فریاديای بلندی اٍ را از جا پراند ٍ 
ٌ ی نشخص از جنگل ایستادى . تهانی درختان اطرافشان را لرزاند سربازان در یک نقط

 .بَدند

ٌ ای بعد يهگی بٌ آرانی کنار رفتٌ ٍ نگاى لیانا بٌ اجساد از يو دریدى ی کایهرا افتاد . جانی
نیزى يای برندى ی سربازان يهگی در یک نقطٌ فرٍد آندى بَدند ٍ دٍ کایهرای بی جان در 

لیانا بی  آنکٌ جهع آٍری اسرار را ببندد، دست يایش را از . کنار یکدیگر افتادى بَدند
 .جیبش بیرٍن آٍرد

ٌ اش را بٌ درختی دادى ٍ نفس عهیقی کشید  .تکی
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جان بٌ سختی چشو يایش را باز کرد؛ گَیی پلک يایش را با چسب بٌ يو چسباندى 
در . بٌ نحض بازشدن چشو يایش، نگايش بٌ دٍ گَی سبز درخشان افتاد. بَدند

ٌ ای بعد از شَک خارج شدى ٍ گفت ٌ ی اٍل کهی جا خَردى؛ انا جانی  :لحظ

 .نهی پرسو چی شد، يهین کٌ سالهی کافیٌ -

 :لبخندی بر رٍی لب يای لیانا نشست ٍ گفت

 .این بار رٍ شانس آٍردیو -

 این کٌ سالهی عالیٌ؛ انا نهی تَنو نپرسو، چٌ اتفاقی افتاد؟... خب -

 :لیانا خندى ی کَتايی کردى ٍ در حالی کٌ بر رٍی صندلی نی نشست گفت

 .لیام بٌ نَقع بٌ اٍن جا رسید -

 :جان با تعجب پرسید

ٌ طَر فًهیدن؟ -  انا چ

 .ينَز نهی دٍنو، ينَز ننتظرم تا نلکٌ از جلسٌ برگردى -

 برای چی جلسٌ تشکیل دادن؟ -

 :لیانا با لحن سرزنش آنیزی گفت

 !جان -

 .باٍر کن ننو چیزی نهی دٍنو -

 پس برای چی شب يا غیبت نی زد؟ -

 :چشو يای جان از شدت تعجب گشاد شدند، با حیرت گفت
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 تَ از کجا نی دٍنی؟ -

 .ٍقتی نادرت این نَضَع رٍ بٌ جاناتان نی گفت شنیدم -

 :جان لبخند شیطنت آنیزی زدى ٍ با لحن تًدید آنیزی گفت

 ...تصادفا شنیدی یا -

 :لیانا پَزخندی زد ٍ گفت

بٌ نظرم بًترى نگران خَدت باشی جان؛ چَن نادرت ننتظرى تا ير چٌ زٍدتر نالقاتهَن  -
 .تهَم شٌ

 :جان بالفاصلٌ تکان نختصری خَردى ٍ گفت

 خب، نی تَنی از جزئیات درگیری يای بعد از بی يَش شدنو بگی؟ -

بعد از این کٌ سربازيا بٌ اٍن جا رسیدن بٌ کایهرايا حهلٌ کردن ٍ خیلی زٍد ! البتٌ-
 .تَنستن بکشنشَن

 :جان نگاى نلتهسی بٌ اٍ انداختٌ ٍ گفت

 !يهین؟ -

ٌ ای نداری نن باید برم -  .آرى، خب اگر کار دیگ

 !نٌ -

جان بٌ سرعت دست لیانا را گرفتٌ ٍ بٌ سهت خَد کشید؛ انا از آن جایی کٌ بسیار 
ناگًانی این کار را انجام دادى بَد، لیانا تعادل خَد را از دست دادى ٍ با سر بٌ سهت اٍ 

جان بالفاصلٌ دست يایش را بر رٍی کهرش گذاشتٌ ٍ اٍ را بیشتر بٌ سهت . سقَط کرد
 :لیانا با عصبانیت گفت. خَد کشید
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 .نعلَم يست چیکار داری نی کنی؟ داشتو نی افتادم -

ٌ ی يهین لجبازی نی کنی؛ اینو ! خب حاال کٌ نیفتادی - نی دٍنی کٌ نی خَام بهَنی، ٍاس
ٌ اش  !نتیج

ٌ ی این کٌ حقیقت رٍ بیشتر پنًان کنی؟ -  چرا نی خَای بهَنو؟ ٍاس

 .نهی دٍنو از چی حرف نی زنی -

تهام ندت نی دٍنستی کٌ اٍنا بیشتر از یک نفر يستن؛ انا چیزی ! چرا خَب نی دٍنی -
 .نگفتی

 فکر نی کنی گفتن نن چیزی رٍ يو عَض نی کرد؟ -

 :لیانا تکان نحکهی خَردى ٍ خندى ی عصبی کرد

 .البتٌ کٌ نی کرد -

 :جان کٌ گَی سخت از پنًان کاری اش پشیهان بَد، با لحن نالیو تری گفت

ٌ ی پنًان کاریو این نیشٌ! نتاسفو-  .نهی دٍنستو نتیج

ٌ ی نردم سرزنین ٍن در خطر بَد -  .نَضَع فقط نا نیستیو جان، جَن يه

 :جان کٌ خیال کَتاى آندن در نقابل یک دختر را نداشت گفت

 .خیلی خب دیگٌ کافیٌ، خَدم نتَجٌ اشتبايو يستو -

لیانا کٌ از لجبازی اٍ حرصش گرفتٌ بَد، کهی عقب رفتٌ ٍ سعی کرد خَد را از آغَش 
جان بیرٍن بکشد؛ انا با این کار جان اٍ را نحکو تر از قبل گرفتٌ ٍ با لبخند نعناداری 

 .برای اٍ ابرٍیی باال انداخت
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 نیشٌ ٍلو کنی؟ -

 چرا؟ جات راحت نیست؟ -

لیانا کٌ صَرتش سرخ شدى ٍ چیزی نهاندى بَد کٌ از خجالت آب شَد، با صدای آرانی 
 :گفت

 .کهرم درد گرفت -

 :جان بالفاصلٌ جای خَد را با اٍ عَض کردى ٍ در حالی کٌ بر رٍی اٍ خیهٌ زدى بَد گفت

 حاال خَبٌ؟ -

جان . چشو يای لیانا از رفتار عجیب جان تا آخرین حد نهکن از حدقٌ بیرٍن زدى بَدند
ٌ ی نَرانی کٌ با  با شیطنت نگايش را بٌ لب يای صَرتی اٍ دٍختٌ بَد کٌ با دیدن رشت

لیانا کٌ از . آسَدگی درست از نقابل چشو يایش عبَر کرد، بٌ خَد آندى ٍ از جا پرید
 :ٍاکنش سریع اٍ جا خَردى بَد، با نگرانی پرسید

 چی شد؟ -

 اٍن چی بَد؟ -

 چی؟ -

 از کجا اٍند؟. يهَن نَر طالیی، يهین االن این جا بَد -

لیانا با ٍحشت دست يایش را بر رٍی جیبش گذاشتٌ ٍ درحالی کٌ جهع آٍری اسرار را 
 :لهس نی کرد گفت

 .حتها اشتباى دیدی -

ٌ طَر اشتباى دیدم؟ درست يهین جا -  ...درست از جلَی چشو يام رد شد، چ
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با . يهان لحظٌ نگايش بٌ رشتًی بلند ٍ طالیی رنگی کٌ از نَيای لیانا بیرٍن آند افتاد
لیانا با . نگايش آن را دنبال کردى ٍ در انتًا بٌ دست يای نشت شدى ی لیانا رسید

 .دستپاچگی لبخندی زدى ٍ از تخت پایین پرید

ٌ خاطر درد پايایش نهی تَانست از جایش بلند شَد، رٍی تخت نشستٌ ٍ با  جان کٌ ب
 :حیرت پرسید

 اٍن چیٌ؟ -

 :لیانا با لحن نلتهسی گفت

 .باٍر کن چیزی نیست -

 .درٍغ نگَ، خَدم دیدم یک چیزی رٍ پنًان کردی -

 .نال خَدنٌ، باٍر کن -

 :جان این بار با لحن نالیو تری گفت

 ننو نگفتو کٌ نال تَ نیست؛ فقط نی خَام ببینهش، باشٌ؟. خیلی خب باٍر کردم -

لیانا کٌ گَیی خیالش کهی راحت شدى بَد ٍ از طرفی فکر نی کرد کٌ نشان دادن آن بٌ 
جان نباید ضرری داشتٌ باشد، جهع آٍری اسرار را بٌ آرانی از جیب پیراينش بیرٍن آٍرد 

 :جان با حیرت پرسید. ٍ در نقابل جان گرفت

 این گردنبند رٍ از کجا آٍردی؟ -

 :لیانا نگايی بٌ صَرت نتعجب جان انداخت ٍ با گیجی زنزنٌ کرد

 !گردنبند؟ -

 :جان با بی خیالی گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

193 Zahra bagheri  لیانارنان |  

ٌ ای يو باشٌ؟! خب آرى -  نگٌ نی تَنٌ چیز دیگ

 :ٍ بعد در حالی کٌ رٍی تخت دراز نی کشید گفت

 .شرط نی بندم این رٍ از ير کسی کٌ گرفتی، دیگٌ عهرا اگٌ بخَاد بندازى گردنش -

. لیانا کٌ از بی اطالعی جان کهابیش نتعجب بَد، بٌ آرانی آن را بٌ جیبش برگرداند
 .نگايی بٌ جان انداخت کٌ اکنَن چشو يایش را بستٌ بَد

 جان؟ -

 :بعد از چند جانیٌ جَاب داد

 بلٌ؟ -

باید با نادرت حرف بزنی؛ نٌ تنًا با اٍن، شاید بعدش نجبَر بشی بٌ نلکٌ ٍ حتی خَد  -
 .لیام يو تَضیح بدی

ٌ ای کشید؛ انا حرفی نزد لیانا بٌ آرانی از جایش بلند شد ٍ قبل از . جان نفس کالف
 :خارج شدن از اتاق با صدای آرانی گفت

 .انیدٍارم زٍدتر خَب بشی -

ٌ شدن در چشو يای جان بٌ آرانی باز شدند ٍ نگايش بٌ سقف رنگارنگ اتاقش  با بست
 .خیرى ناند

*** 

سرباز . نارسیسا در اتاق نجللش ایستادى بَد ٍ چندین سرباز پیش پایش زانَ زدى بَدند
 :نارسیسا با لحن سردی زنزنٌ کرد. الغری در نقابلش نشستٌ بَد کٌ از ترس نی لرزید

 تَ بٌ نن چی گفتی؟ -
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بعد از سال يا تالش . صدایش آرام ٍ سرد بَد؛ انا ٍجَدش را خشو ٍ کینٌ نی سَزاند
برای بازکردن رايی برای ٍرٍدشان، حاال با شکست بدی نَاجٌ شدى بَدند ٍ لیانا صحیح 

سرباز در حالی کٌ . اٍ نهی تَانست چنین چیزی را يضو کند. ٍ سالو از جنگل برگشتٌ بَد
 :نارسیسا بار دیگر تکرار کرد. نی لرزید، جرأت نگاى کردن بٌ صَرت اربابش را نداشت

 !دٍبارى بگَ -

 :با فریاد نارسیسا از جا پرید ٍ با لکنت گفت

 ...بیشتر... ارتش اٍنا خیلی....اٍنا...نتَنستیو... نا... نلکٌ از قبل نی دٍنستن... نلکٌ -

ٌ تهام گذاشت؛ زیرا دیگر تَان حرفزدن در نقابل اٍ را نداشت با بی حالی . حرفش را نیه
ٌ اش را بٌ دیگر سربازان داد  :نارسیسا با ناباٍری با خَد زنزنٌ نی کرد. تکی

 از کجا فًهید؟ از کجا نی دٍنست؟ -

سرباز . طَل ٍ عرض اتاقش را طی نی کرد ٍ این سَال را ندام از خَد نی پرسید
 .قَیـًیکلی کٌ سبیل پرپشتی داشت، کهی جرأت بٌ خرج دادى ٍ از جایش بلند شد

 .سرٍرم...سر -

 .نارسیسا بی ايهیت بٌ اٍ ينَز در حال قدم زدن بَد؛ انا دیگر زنزنٌ نهی کرد

ٌ طَر فًهیدن -  .فکرکنو بدٍنو کٌ چ

با اشارى ی دست يایش سرباز با قدم يای . نگاى آبی نارسیسا بر رٍی صَرت اٍ قفل شدند
سرش را نزدیک تر بردى ٍ در گَشش آنچٌ را کٌ نی دانست بر . لرزانی بٌ اٍ نزدیک شد

 :بی  آنکٌ حرفی بزند، بی تَجٌ بٌ آن يا بٌ سهت تختش رفت. زبان آٍرد

 .از این جا برین بیرٍن -
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ٌ اش سربازان با بی قراری از جایشان بلند شدى ٍ برای خارج شدن از اتاق از  با شنیدن جهل
ٌ ای نات ٍ نبًَت . سر ٍ کَل يو باال رفتند ٍقتی در اتاق بستٌ شد، نگايش بٌ نقط

 .ناند

ٌ ی دنجی از رايرٍ ایستادى بَد  ٍقتی سربازيا با سرعت از اتاق خارج شدند، لیام در گَش
ٍ با دیدن آن يا کٌ بٌ سرعت از پاگرد دٍم گذشتند، شک ٍ تردیدش بٌ یقین تبدیل 

ٌ ای را درنگ کند، بٌ سهت آن يا دٍید  .شدند؛ سپس بی  آنکٌ لحظ

*** 

ایزابل کٌ از . کاترین لبخندی بٌ صَرت ایزابل زدى ٍ بار دیگر لیانا را در آغَشش فشرد
ٌ يَش آندنش نی گذشت، با تعجب بٌ  اتفاقات اخیر بی خبر بَدى ٍ تنًا چند ساعت از ب

. در آن یک ساعت سَنین باری بَد کٌ لیانا را در آغَش نی کشید. آن يا نگاى نی کرد
 :ایزابل با لحن نشکَکی پرسید

 نلکٌ، اتفاقی افتادى؟ -

 :کاترین لبخندی زد ٍ فَرا گفت

 .نٌ؛ فقط دلو براش تنگ شدى-

ٌ اش را بٌ تخت داد بعد از رفتن کاترین، . ایزابل با لبخند نگايی بٌ آن يا انداخت ٍ تکی
لیانا در آغَش نادرش دراز کشیدى بَد ٍ بٌ اتفاقات . اتاق در سکَت ٍ تاریکی فرٍ رفت

بٌ آنکٌ اگر سربازان نلکٌ بٌ جنگل نهی آندند، چٌ اتفاقی برای اٍ یا . رٍز قبل فکر نی کرد
 .حتی جان ٍ جاناتان نی افتاد
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ضرری . دستش را بٌ گردنش کشید، با لهس جهعآٍری اسرار فکری بٌ ذينش آند
آن شیء از خاطرات جاناتان پر شدى بَد؛ شاید . نداشت اگر آن را انتحان نی کرد

 .باید اطهینان پیدا نی کرد. خاصیتش آن بَد کٌ تنًا خاطرات صاحبش را جبت کند

بٌ آرانی از آغَش نادرش بیرٍن آند، ایزابل تکان نختصری خَردى ٍ بار دیگر بٌ خَاب 
 .عهیقی فرٍ رفت

نگايی بٌ .لیانا جانی برداشتٌ ٍ بار دیگر آن را از نایع غلیظی کٌ در نشان بَد پر کرد
ٌ ای بعد جام را یک نفس سر  اشکالی کٌ در جام در حال گردش بَدند انداختٌ ٍ جانی

 .کشید

نایع سرد درٍن نشان را قَرت دادى ٍ . بار دیگر يهان حس ناخَشایند را تجربٌ کرد
نگايی بٌ اطرافش . خیلی زٍد در ٍ دیَاريای اتاق در نقابل چشو يایش ناپدید شدند

ٌ جا پَشیدى از درخت بَد  :با صدای آشنایی بٌ عقب برگشت. انداخت، يه

 .باید از این جا بریو -

جان درست در دى قدنی اش ایستادى بَد؛ در حالی کٌ بٌ خَبی نی دانست اٍ االن در 
ٌ ی نقابلش بٌ راستی سخت بَد. اتاقش خَابیدى است شک نداشت کٌ آن . يضو صحن

خیالش راحت شدى ٍ . شیء يیچ ٍفاداری نسبت بٌ صاحب ٍاقعی خَد ندارد
ٌ گَنٌ ٌ ی پیش نهی دانست چ بٌ ناچار يهراى . نی خَاست برگردد؛ انا درست نحل دفع

آن يا بٌ راى افتاد، بٌ نحض برگشتن خَدش را در فاصلٌ ی نزدیکی دید کٌ با نگرانی بٌ 
 .اطرافش نگاى نی کرد

ٌ ی دٍبارى ی آن لحظات برایش دشَار بَد، استرس ٍ بی تابی کٌ در آن دقایق  تجرب
 .داشت

 چی شدى؟ -
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بیا برگردیو، قَل . چیزی نیست؛ فقط االن ٍقت نناسبی برای بَدن تَ جنگل نیست -
ٌ ی بعد حتها ببرنت تا ببینیشَن  .نیدم دفع

 اٍن قدريا بچٌ نیستو کٌ نفًهو، چی شدى؟. نَضَع اٍن يا نیستن -

لیانا نگايش را از خَدشان گرفتٌ ٍ نگايی بٌ اطرافشان انداخت، بٌ نحض برگشتن 
نی دانست کٌ آن لحظٌ در خاطرات خَدش . نتَجٌ حرکت نالیو درختان اطرافشان شد

است، نٌ دیدى نی شَد ٍ نٌ يیچ آسیبی نی بیند؛ انا باز يو از نزدیک شدن بٌ آن طرف 
با شنیدن نعرى ی بلندی از جا پرید ٍ با ٍحشت بٌ اعهاق جنگل . جنگل يراس داشت

 .طَلی نکشید کٌ بار دیگر صدا تکرار شد. نگايی انداخت

 !بدٍیین -

بعد از چنددقیقٌ خَد . با دٍرشدن خَدشان، اٍ يو در يهان نسیر شرٍع بٌ دٍیدن کرد
بار دیگر . را دید کٌ از خستگی بٌ درختی تکیٌ دادى ٍ نشغَل حرف زدن با جان است

تَجًش بٌ درختان نقابلشان جلب شد، نی دانست کٌ يو اکنَن کایهرايا سر خَايند 
 .رسید

بعد از چند دقیقٌ کو کو جرأت پیدا کردى ٍ بی ٍقفٌ . قدنی بٌ آن سهت جنگل برداشت
با رسیدن بٌ پشت درختان، با ٍحشت سر جایش . بٌ طرف درختان نقابلش حرکت کرد

 .نتَقف شد

خبری از کایهرايا نبَد؛ انا بٌ جای آن يا سٌ شخص شنل پَش کٌ نهی دانست زن 
شنل يایشان را رٍی صَرتشان کشیدى بَدند . يستند یا نرد، در نقابلش ایستادى بَدند

 .ٍ در جای چًرى يایشان تنًا تاریکی نطلق را نی تَانست دید
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لیانا با عجلٌ عقب گرد کردى ٍ با صدای بلندی جان را صدا زد؛ انا جان در نقابل فریاد اٍ 
چیزی نگذشت کٌ آن افراد شنل پَش کنار رفتٌ ٍ . يیچ ٍاکنشی از خَد نشان نداد

 .کایهرايا از پشت آن يا بیرٍن پریدند

تهام . لیانا گیج شدى بَد ٍ نهی دانست نقش آن افراد شنل پَش در آن جا چیست
 .اتفاقات بٌ سرعت در نقابل چشو يایش نی افتادند ٍ اٍ تنًا نظارى گر آن يیايَ بَد

ٌ چیز تکراری بَد، تنًا اتفاق پیش بینی نشدى در ذين لیانا ٍجَد شخصی ناشناس در  يه
 .آن طرف جنگل ٍ دٍر از آن جنجال بَد

ٌ ی دٍری از اٍ  درست در لحظات آخر چشو يایش بٌ دختر جَانی افتاد کٌ در فاصل
حس عجیبی از نَک پايایش شرٍع . ایستادى بَد ٍ با شگفتی بٌ آن غَغا نگاى نی کرد

ٌ ای بعد تهام ٍجَدش را فرا گرفت يهان لحظٌ آن دختر ٍ تهام درختان . شدى ٍ جانی
ٍقتی بار دیگر ٍارد . جنگل در برابر چشو يایش نحَ شدى ٍ بٌ سرعت ناپدید شدند

اتاقشان شد، فکرش جایی نیان نگاى آن دختر ناشناس ناندى بَد؛ انا فرصتی برای 
تحلیل چیزيایی کٌ با نرٍر خاطراتش دیدى بَد پیدا نکرد؛ زیرا با صدای جیغ بلندی کٌ 

 .در سراسر قصر نی پیچید از جا پرید

لیانا با ٍحشت از جایش بلند شدى ٍ بٌ . جیغ يای نهتد ٍ بلندی بی ٍقفٌ کشیدى نی شد
 :يهان لحظٌ ایزابل از خَاب پریدى با نگرانی پرسید. سهت در اتاق دٍید

 چی شدى؟ -

. انا لیانا سَالش را نشنید؛ زیرا بٌ سرعت از اتاق خارج شدى ٍ بٌ سهت پلکان دٍید
 :ایزابل با ٍحشت فریاد زد

 !لیانا، نرٍ -
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ٌ ای بعد ٍارد تاالر شد . انا دیگر دیر شدى بَد؛ زیرا سرعت لیانا آن قدر زیاد بَد کٌ جانی
چیزی نگذشت کٌ تهانی کارگران ٍ خدنت گزاران از خَاب پریدى ٍ در تاالر قصر جهع 

ٌ ی شرقی . شدند ٌ ای قطع نهی شدند، خیلی زٍد نتَجٌ شد کٌ صدايا از قلع جیغ يا لحظ
 .قصر نی آید

با پايای برينٌ ٍ لباس خَاب بلندش در رايرٍی . بی تردید بٌ قسهت شرقی قصر دٍید
چیزی . قلعٌ نی دٍید؛ ير چٌ بیشتر پیش نی رفت، صدايا بلندتر ٍ ٍاضح تر نی شدند

 .نگذشت کٌ بٌ تنًا اتاق قلعٌ رسید

لیام با . بسیاری از نگًبانان جلَی در اتاق آرانیس ایستادى ٍ نات ٍ نبًَت ناندى بَدند
دیدن لیانا با آن سر ٍ ٍضع بٌ آرانی بازٍيایش را گرفتٌ ٍ در حالی کٌ سفیدی 

 :چشو يایش کانال سرخ بَدند، با لحن نالیهی گفت

 !نٌ پرنسس، نباید برید تَ -

ٌ ی . لیانا انا بی تَجٌ بٌ اٍ دست يایش را پس زدى ٍ ٍارد اتاق شد با دیدن صحن
ٌ اش را بٌ سختی بٌ دیَار پشت سرش . نقابلش دست ٍ پايایش سست شدند تکی

ٌ ای نات ٍ نبًَت  دادى ٍ نگايش را بٌ آن چشو يای نشکی رنگی کٌ با ٍحشت در نقط
 .ناندى بَدند دٍخت

آن چٌ را نی دید نهی تَانست . جسد بی جان آرانیس غرق در خَن کف اتاق افتادى بَد
. خدنتکار شخصی آرانیس ندام جیغ کشیدى ٍ با صدای بلندی گریٌ نی کرد. باٍر کند

 .کاترین با ظاير اسفناکی نگايش را از آرانیس گرفت

لیانا با ٍحشت . بٌ نحض برگشتن، چشو يایش بر رٍی صَرت نتحیر لیانا نتَقف شدند
بٌ راستی چٌ کسی . بٌ حفرى ی خالی کٌ در بدن آرانیس ایجاد شدى بَد نگاى نی کرد
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نی تَانست تا آن حد جنایتکار باشد کٌ قلب یک انسان را با کهال خَنسردی از بدنش 
 .بیرٍن بکشد ٍ نانند یک شیء بٌ درد نخَر بٌ زنین بیندازد

با آخرین سرعت از اتاق خارج شدى ٍ بٌ . دیگر طاقت نگاى کردن بٌ آن ننظرى را نداشت
ٌ ی خلَتی پناى برد در آن . سرش را رٍی زانَيایش گذاشتٌ ٍ نفس عهیقی کشید. گَش

 !لحظات تنًا یک جهلٌ در سرش نی چرخید؛ قصر دیگر انن نبَد، برای يیچ کس

*** 

 «سَگَاری»

نارسیسا با صدای آرانی . لیام نفس عهیقی کشیدى ٍ نشتش را بٌ در اتاقش کَبید
 :گفت

 .بیا تَ -

نارسیسا نیو نگايی بٌ . لیام بی تردید دستگیرى ی در را چرخاندى ٍ ٍارد اتاق نارسیسا شد
 :اٍ انداخت ٍ گفت

 چٌ کهکی نی تَنو بًتَن بکنو فرناندى؟ -

برخالف يهیشٌ با صدای آرانی شرٍع بٌ صحبت . لیام نگايی بٌ سر تا پای اٍ انداخت
 :کرد

 .رٍزی کٌ بٌ این دنیا قدم گذاشتین، نن شايد بٌ دنیا اٍندنتَن بَدم -

نارسیسا کٌ تَقع چنین حرف يایی را نداشت، یک تای ابرٍيایش باال پریدى ٍ با 
 .کنجکاٍی بٌ اٍ نگاى نی کرد

ٌ قدر عاشقانٌ دٍستتَن داشت -  .نن شايد بَدم کٌ کاترین چ
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 !نی دٍنو، نادرم ٍاقعا عاشق ننٌ. از لطفتَن نهنَنو فرناندى -

 :با لحن تهسخرآنیز ٍ سردی ادانٌ داد

 .ٍ يهین طَر نن -

 :لیام بی تَجٌ بٌ لحن تهسخرآنیز اٍ گفت

ٌ ی نلکٌ بٌ خَدتَن رٍ درک نکردید، ٍگرنٌ يیچ ٍقت دست بٌ چنین  - شها يرگز عالق
 .جنایاتی نهی زدید

لبخند نارسیسا با شنیدن جهلٌ ی لیام بر رٍی لب يایش خشک شد ٍ این بار با لحن 
 :خطرناکی گفت

 .تَصیٌ نی کنو بًش فکر نکنید فرناندى -

چرا؟ در غیر این صَرت حاضرید کٌ نن رٍ يو بکشید؟ کسی کٌ در تهام دٍران  -
 کَدکیتَن يهرايتَن بَد؟

لیام کٌ این جهالت را با تهام احساساتش بر زبان نی آٍرد، در قلب نارسیسا کَچک ترین 
 :لرزشی ایجاد نشد ٍ يو چنان با نگاى سرد ٍ نأیَس کنندى ای بٌ اٍ نگاى نی کرد

نی دٍنید کٌ در تاریکی نطلق يیچ رٍشنایی . فرناندى، شها انسان بايَشی يستید -
 .نباید ٍجَد داشتٌ باشٌ

 :با لحن بی رٍحی کٌ بدن لیام را بٌ لرزش درنی آٍرد ادانٌ داد

ٌ ی رٍشن-  .نن اٍن تاریکی ام ٍ لیانا يهَن نقط

چشهًای لیام از قساٍت قلب دختر نقابلش خیرى ناندى بَد، با ناانیدی از جایش بلند 
 :شدى ٍ قبل از خارج شدن از اتاق با صدای نسبتا بلندی گفت
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فقط تا پایان غرٍب خَرشید انرٍز ٍقت دارید بٌ تهام گنايانتَن اعتراف کنید؛ شاید در  -
 .اٍن صَرت بخشیدى شید

 :نارسیسا بی تَجٌ بٌ حرف يای اٍ زنزنٌ کرد

ٌ نَن دردناکٌ - ٌ ی يه  !پایان انرٍز ٍاس

 .لیام کٌ گَیی جهالت آخر اٍ را نشنیدى بَد، در اتاق را باز کردى ٍ بٌ سرعت خارج شد

*** 

ایزابل نگايی بٌ صَرت نعصَم لیانا انداخت کٌ پس از یک شب سخت ٍ دشَار بٌ 
نی دانست کٌ قصر جای اننی برای آن يا نیست؛ . خَاب رفتٌ بَد؛ انا اٍ خَابش نهی برد

 .انا دیگر بٌ خَدش ايهیتی نهی داد، تنًا نگرانی اش لیانا بَد

. چشهش بٌ جام بلندی کٌ بر رٍی نیز قرار داشت افتاد. احساس تشنگی زیادی نی کرد
ٌ اش را بٌ تختش داد، دلش نی خَاست ير . آن را برداشتٌ ٍ یک نفس سر کشید تکی

نی دانست کٌ يو . چٌ زٍدتر بٌ دیدن کاترین برٍد ٍ با يو بٌ دنبال یک راى حل بگردند
 .اکنَن کاترین بیشتر از ير ٍقت دیگری بٌ اٍ نیاز دارد

سعی کرد سر جایش بنشیند؛ انا در کهال حیرت حتی یک سانت يو نتَانست از جایش 
 .تکان بخَرد

در تهام اعضای بدنش ضعف ٍ سستی را احساس نی کرد ٍ گلَیش کانال خشک شدى 
ٌ ای گهان کرد کٌ درست نحل يهیشٌ دردی گذراست. بَد . دقایق کَتايی گذشتند. لحظ

 .دیگر احساس تشنگی نهی کرد، گَیا دیگر يیچ احساسی را نهی تَانست درک کند
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سو درٍن جام بٌ سرعت در سراسر بدنش پخش شدى ٍ تهانی اعضای بدنش یک صدا 
جام بٌ آرانی از الی انگشت يای بٌ يو فشردى اش خارج شدى ٍ . درد ٍ رنج را فریاد زدند

 .با صدای نًیبی بٌ زنین افتاد

*** 

چشو يای آبی رٍشنش دیگر درخششی . کاترین بٌ آرانی بر رٍی صندلی اش نشست
 .نداشتند، انگار دنیا برایش بٌ پایان رسیدى بَد

ٌ ی پیش رٍ را برایش پیش گَیی  آرانیس شب قبل درست از يهان در ٍارد شدى ٍ حادج
نگايش بٌ در اتاقش افتاد، گَیی انتظار داشت آرانیس با يهان چًرى ی . کردى بَد

 :نغرٍر ٍ لباس يای فاخرش ٍارد اتاقش شَد ٍ با گستاخی بگَید

 ...نن رٍ ببخشید؛ انا این ايانت بٌ یک پیشگَی بزرگ، نحل ننٌ! نلکٌ -

ٌ ی حرف يا ٍ رفتاريا رنگ ٍ بَی تَيین ٍ تحقیر را داشتند؛ انا  برای آن زن يهیشٌ يه
اٍ . کاترین درست نحل تهام آن سال يا ينَز يو فکر نی کرد کٌ اٍ يرگز انسان بدی نبَد

جان لیانا را نجات دادى بَد ٍ این يهان چیزی بَد کٌ کاترین را ٍادار نی کرد کٌ باريا با 
 .خَد تکرار کند کٌ آن زن يرگز نستحق چنین نرگ دردناک ٍ دلخراشی نبَد

دیگر کانال دریافتٌ بَد کٌ يدف آن شخص یا اشخاصی کٌ در این اتفاق دست دارند، 
با این فکر نگرانی عجیبی بٌ جانش افتاد، از جایش برخاست کٌ . تنًا نابَدی لیانا است

اکنَن خَرشید کانال در آسهان باال آندى بَد ٍ پرتَيای . بٌ دیدن ایزابل ٍ لیانا برٍد
 .درخشانش را چَن آبشاری بٌ اتاق کاترین سرازیر نی کرد

*** 
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خَرشید برای تهانی نردم آدٍنیس طلَع کرد؛ انا برای لیانا درست نحل آن بَد کٌ 
نهی دانست چند دقیقٌ یا چند ساعت است . خَرشید زندگی اش تا ابد غرٍب کردى است

ٌ ی نانعلَنی خیرى ناندى است؛ انا  کٌ سر نادرش را در آغَش گرفتٌ ٍ نگايش بٌ نقط
این را بٌ خَبی نی دانست کٌ از آن پس يرگز رنگ خَشی را نخَايد دید ٍ لب يایش 

ایزابل با رنگی پریدى ٍ لب يایی کٌ بٌ کبَدی نی زد، ساعت يا بَد . دیگر يرگز نهی خندند
کٌ بٌ خَاب ابدی فرٍ رفتٌ بَد ٍ در لحظات پایانی عهرش نگايش تنًا بٌ صَرت زیبای 

ٌ قدر خَشحال بَد از آن کٌ لیانا دیگر يرگز شايد رنج  دخترش خیرى ناندى بَد ٍ چ
 .طاقت فرسای نادرش نیست

*** 

در . کاترین بٌ نحض پایین آندن از پلکان، فضای تاالر قصر را آرام ٍ بی تحرک یافت
ٌ ی ايالی قصر لباسی رسهی بٌ تن داشتند  .سرسرای ٍرٍدی، يه

آسهان ابری ٍ گرفتٌ بَد ٍ ير لحظٌ انتظار نی رفت کٌ بغضش را شکستٌ ٍ با شدت 
بی  آنکٌ حرفی بزنند، بی  . يهگی در دٍ صف ننظو، نقابل یکدیگر ایستادى بَدند. ببارد

 .آنکٌ حتی نگايی بٌ یکدیگر بیندازند

ٌ ی افکارش از يو گسستند کاترین قدنی بٌ . با فشردى شدن بازٍيایش تَسط لیام، رشت
جلَ برداشتٌ ٍ نگايی بٌ دٍ صف طَیل نقابلش انداخت، با چشو يایش بٌ دنبال لیانا 

پیداکردنش آن چنان يو سخت نبَد، اٍ در صدر يهگان ایستادى ٍ بٌ . نی گشت
پری يای . در نگايش تنًا غو ٍ اندٍى را نی تَانست دید. دٍردست يا خیرى شدى بَد

ٌ يای گَش خراششان در فضا طنین انداز  غهگین باالی سرش پرٍاز نی کردند ٍ صدای گری
 .نی شد

لیانا نگايی بٌ تابَت طالیی نادرش انداخت ٍ احساس کرد چیزی در درٍنش پایین ٍ 
انیلیا با چشو يایی اشک آلَد کٌ . پایین تر نی رٍد ٍ برای يهیشٌ از اٍ جدا نی شَد
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ٌ يای سرخی در آن دیدى نی شد با ناباٍری بٌ تابَت بًترین دٍستش نگاى نی کرد ٍ  رگ
جایی از ذينش بٌ سال يایی پر کشید کٌ اٍ، ایزابل ٍ کاترین در سرسرای بزرگ قصر 

دنبال یکدیگر نی کردند ٍ باز يو نحل يهیشٌ کاترین با بٌ نیان آٍردن نقانش برندى ی 
باالرفتن ایزابل از درخت يای باغ ٍ چیدن نیَى يای . دائهی قایو نَشک يایشان بَد

 :بٌ نحض چیدن اٍلین نیَى کاترین با صدای بلندی نیـگفت. رنگارنگش

 !این نال ننٌ -

 :اٍ يو نحل يهیشٌ با عصبانیت اعتراض کرد ٍ گفت

 چرا اٍل تَ؟ -

ٌ ی آیندى ی این سرزنینو -  .چَن نن نلک

 .بعد از نلکٌ دیانا نَبت بانَ آریاناست! نخیر -

کاترین کهی فکر کردى ٍ ٍقتی جَاب دندان شکنی برای انیلیا پیدا نکرد، پايایش را بٌ 
 :زنین کَبیدى ٍ رٍ بٌ ایزابل کٌ بٌ سختی خَد را بر رٍی درخت نگٌ داشتٌ بَد گفت

 .بندازش پایین. در ير صَرت اٍلین نیَى نال ننٌ! اصال ير چی -

ایزابل نگايی بٌ صَرت سرخ انیلیا انداختٌ ٍ یکی از نیَى يایی را کٌ در دست يایش 
کاترین بٌ نحض گرفتن آن لبخندی بٌ انیلیا زد کٌ . بَد بٌ طرف کاترین پرت کرد

 .دندان يای کج ٍ نعَجش کٌ در آن سن یکی در نیان در آندى بَدند، نهایش دادى شد

 کهک نی کنی بیام پایین؟ -

انیلیا با عصبانیت بٌ سهت درخت رفتٌ ٍ دست يایش را برای گرفتن ایزابل باال نگٌ 
ٌ اش از ير دٍی آن يا بزرگ تر بَد، بٌ راحتی ایزابل را گرفتٌ ٍ . داشت از آن جایی کٌ جح

 .بر رٍی زنین گذاشت
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چرا ير دفعٌ يهین کار رٍ نی کنی؟ برای چی اٍلین نیَى رٍ دادی بٌ اٍن؟ نگٌ نن يو  -
 دٍستت نیستو؟

ایزابل کٌ در سکَت با نًربانی بٌ غرٍلنديای انیلیا گَش نی کرد، دٍ نیَى ی درشت را 
 :در دست يای انیلیا جا دادى ٍ گفت

 .ٍ نحل ير دفعٌ سًو تَ، یکی بیشتر از اٍنٌ -

ایزابل دیگر رفتٌ بَد؛ . با بازکردن چشو يایش، حقیقت با بی رحهی در برابرش نهایان شد
ایزابل با تهام نًربانی يایش، با تهام . جایی کٌ يرگز نَفق بٌ دیدار دٍبارى ی اٍ نهی شد

قبَل این ٍاقعیت برایش دردناک بَد؛ با این . آن آرانش ذاتی اش برای يهیشٌ رفتٌ بَد
 .حال انیلیا این حقیقت تلخ را پذیرفتٌ بَد

رفتنش را . کاترین انا ساکت ٍ آرام بَد؛ بی رنق تر از آن بَد کٌ حتی بتَاند اشک بریزد
 .باٍر نهی کرد، نهی تَانست باٍر کند

ٌ ای را نی دید کٌ ٍارد اتاقش نی شَد ٍ ایزابل صحیح ٍ سالو بر رٍی تختش  لحظ
با بٌ یاد آٍردن صَرت دلنشینش، . نشستٌ ٍ نانند يهیشٌ با لبخند بٌ اٍ نگاى نی کند

جاناتان در آن سَی سرسرا با ترحو بٌ اٍ نگاى نی کرد، . لبخندی رٍی لب يایش نشست
دست يای يهسرش را کٌ با چًرى ای غو زدى در کنارش ایستادى بَد، فشرد ٍ نگايش بٌ 

قلبش از کینٌ ٍ نفرت بٌ اٍ . نارسیسا افتاد کٌ با خَنسردی بٌ آن ننظرى نگاى نی کرد
يیچ ٍقت رفتار آن دختر در نظرش طبیعی نبَد ٍ يیچ ٍقت نتَانست آن فکر . لبریز بَد

را از سرش بیرٍن کند کٌ نارسیسا درست نانند پدرش است ٍ حاال با شنیدن حرف يای 
 .لیام دیگر شکی بٌ خــ ـیانـت يای اٍ نداشت
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بٌ نظر رسید کٌ دٍری . لیانا با چشو يایی قرنز بٌ دٍرشدن تابَت نادرش نگاى نی کرد
آن دٍ قرن يا بٌ طَل انجانید تا آنکٌ سرانجام سربازان با تشریفات بسیار از قصر خارج 

 .شدند

ٌ شدن دريای عظیو قصر، اشک يایش راى خَد را باز کردند لیانا در آن لحظٌ . با بست
گَیی حتی آسهان يو دلش بٌ حال غو . رفتن نادرش را با تهام ٍجَدش درک کرد

سنگینی کٌ در دل داشت بٌ رحو آند؛ زیرا با رعد بلندی بغضش را شکستٌ ٍ با شدت 
 .شرٍع بٌ باریدن کرد

ٌ اش قرار گرفت، برگشت ٍ نگايش بٌ دٍ  با احساس دست يای گرنی کٌ بر رٍی شان
جان لبخند تلخی بٌ . گَی زنردی رنگ کٌ دیگر يیچ شیطنتی در آن ٍجَد نداشت افتاد

لیانا بی يیچ نقاٍنتی . اٍ زدى ٍ بی  آنکٌ حرفی بزند سرش را بٌ آرانی در آغَش گرفت
نٌ تنًا اٍ، . سرش را رٍی سینٌ جان گذاشتٌ ٍ نگايش بٌ در طالیی نقابلش خیرى ناند

ٌ ی زیادی از يو، بی آنکٌ قدنی بٌ سهت قصر  بلکٌ انیلیا ٍ کاترین، جان ٍ جَلیا با فاصل
 .بردارند، در سکَت بٌ آن در عظیو طالیی رنگ خیرى شدند

*** 

نگايی بٌ صَرت . جان دست يایش را بٌ آرانی بر رٍی نَيای بلند ٍ طالیی لیانا کشید
 :غو زدى اش انداخت ٍ با لحن نالیهی گفت

 حالت خَبٌ؟ -

نی دانست نباید تَقع داشتٌ باشد . جَاب سَالش را تنًا با یک نگاى سرد ٍ خالی گرفت
ٌ يایش را گرفتٌ ٍ اٍ را . کٌ حالش تعریفی داشتٌ باشد بی  آنکٌ سَال دیگری بپرسد، شان

لیانا بی  آنکٌ اعتراضی کند، دراز کشیدى ٍ چشو يایش را بٌ آرانی . ٍادار بٌ خَابیدن کرد
 .بست
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ٌ ی  ٌ اش را نرتب کرد؛ برای کاری کٌ نی خَاست انجام ديد دٍدل بَد؛ انا لحظ جان نالف
 .بعد بی  آنکٌ بٌ عاقبتش فکر کند سرش را جلَ بردى ٍ پیشانی اش را بٌ آرانی بَسید

 .لیانا تکان نختصری خَرد؛ انا چشو يایش را باز نکرد

لبخند نرنی رٍی لب يای جان نشست، دیگر خبری از شیطنت نبَد؛ این بار حقیقتا ٍ از 
با خارج شدن از اتاق . سپس در اتاق را باز کردى ٍ لنگ لنگان بیرٍن رفت. تٌ دلش خندید

جاناتان نگاى عهیقی بٌ اٍ انداخت ٍ . لیانا، بالفاصلٌ چشو يایش بٌ جاناتان افتاد
 :پرسید

ٌ طَرى؟ -  حالش چ

گَیی در عهق نگاى جاناتان چیز دیگری . جان بی آن کٌ دلیلش را بداند دستپاچٌ شد
 .ٍجَد داشت

 .زیاد خَب نیست -

 .طبیعیٌ -

 :جان با صدای آرانی گفت

 .درستٌ -

 خیلی نگرانشی؟ -

با لحن . جان سرش را آن قدر سریع بلند کرد کٌ صدای ترق ترٍق گردنش بلند شد
 :نضطربی گفت

 !نٌ -

 نٌ؟ -
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 .آرى؛ انا این کٌ اشکالی ندارى...یعنی -

درستٌ جان اشکالی ندارى، نی خَاستو بگو اگر بخَای نی تَنی انشب رٍ پیشش  -
 .بهَنی

 :جان در حالی کٌ لبخند نحَی بر رٍی صَرتش نشستٌ بَد گفت

 ...پس نلکٌ -

 .خب نلکٌ يو احتیاج دارند کٌ کسی دلداریشَن بدى -

 .درستٌ -

 :جاناتان نگايی بٌ جان انداختٌ ٍ گفت

 .ٍلی باید بذاریو خَدشَن با این نسئلٌ کنار بیاین، این نَضَع بٌ نا ربطی ندارى -

 :جان با حَاس پرتی فَرا گفت

 !درستٌ -

 :ٍقتی نگايش بٌ چشو يای گرد جاناتان افتاد، لبخندی زد ٍ گفت

 .نن نراقب لیانا يستو، تَ يو نی تَنی بری پیش نلکٌ. یعنی نٌ، درست نیست -

جاناتان بٌ سختی جلَی لبخندش را گرفت، سری تکان داد ٍ بٌ سهت اتاق کاترین بٌ 
ٌ ای بٌ در زد. راى افتاد  :کاترین با صدای ضعیفی گفت. تق

 .بیا تَ -

. نگايی بٌ در ٍ دیَار انداخت. جاناتان دستگیرى ی در را چرخاندى ٍ ٍارد اتاق کاترین شد
قاب . کف پَش قرنز ٍ قًَى ای رنگ اتاق بٌ لطف کارگران، بٌ رنگ تیرى ای در آندى بَد
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ٌ يای نتحرک . تابلَيای دیَار يو بٌ يهان رنگ در آندى بَدند دیگر خبری از نجسه
ٌ ای از اتاق قرار داشت پرت شدى بَدند . نبَد ٍ يهگی بٌ تٌ صندٍق بزرگی کٌ در گَش

ٌ ای از اتاق کشیدى شدى ٍ در حال پالسیدن بَدند  .گل يای غَل آسا با بی تَجًی بٌ گَش

کاترین نگايی بٌ اٍ . جاناتان در تهام عهرش يرگز آن اتاق را آن چنان دلهردى ندیدى بَد
 :انداخت ٍ گفت

 .تعجب نکن، شاید سال يا طَل بکشٌ تا دٍبارى بٌ حالت اٍل برگردى -

جاناتان نیو نگايی بٌ صندٍق انداختٌ ٍ . يهان لحظٌ صندٍق شرٍع بٌ لرزیدن کرد
 :گفت

 .انگار خیلی از بَدن تَ اٍن نکان تنگ ٍ تاریک راضی نیستند -

 درستٌ؛ چرا نهی شینی؟ -

 :جاناتان بٌ آرانی رٍی صندلی نقابل کاترین نشست ٍ گفت

ٌ ای نهی تَنٌ غو عهیقتَن رٍ تسکین بدى؛ انا شها باید نحل  - نی دٍنو کٌ يیچ جهل
يهیشٌ از این يو عبَر کنید ٍ بٌ رايتَن برای پیداکردن ٍ نابَدی دشهنانتَن ادانٌ 

 .بدید

اٍن رٍز حس کردم . جاناتان، انرٍز يهَن حسی رٍ دارم کٌ رٍز نرگ نادرم داشتو -
ٌ ای از ٍجَدم ازم جدا شدى ٍ انرٍز بار دیگٌ اٍن اتفاق تکرار شد  .تک

نلکٌ نی دٍنو سختٌ، نٌ تنًا برای شها؛ بلکٌ پذیرفتن نرگ ناگًان بانَ ایزابل برای -
ٌ ی نا سختٌ؛ انا نا باید عانلین این اتفاق رٍ دستگیر کنیو کسانی کٌ نَجب نرگ . يه

ایشَن شدند، کسانی کٌ با استفادى از جایگاى ٍ نقانشَن پیش شها، با قساٍت تهام 
 .دست بٌ جنایت يای بزرگی زدند
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جاناتان لب يایش را گزید ٍ . بٌ طَر ناگًانی نگاى کاترین بر رٍی صَرتش قفل شد
ٌ ای نانعلَم دٍخت از قرار نعلَم، بی  ن کٌ بخَايد ناجرایی را کٌ . نگايش را بٌ نقط

ٌ چینی فراٍانی کردى بَد لَ داد  :کاترین فَرا پرسید. برای بازگَکردنش نقدن

 ننظَرت چیٌ؟ -

 :جاناتان کٌ يو چنان نگايش را از اٍ نی دزدید، جَیدى جَیدى گفت

نلکٌ، خیلی ٍقت يا . راستش باید از اٍل شرٍع کنو، این طَری نهی تَنو بگو... خب -
اتفاقاتی نی افتند کٌ کانال غیرقابل پیش بینی اند ٍ این یکی از يهَن اتفاق ياست ٍ 

 ...اینکٌ

ٌ چینی کردی، تًش بٌ نَضَع  - ٌ ای نقدن جاناتان آخرین باری کٌ برای گفتن نسئل
 .خَبی نرسید

 :کاترین با نگرانی پرسید. جاناتان نگايی بٌ چًرى ی نضطرب کاترین انداخت

 چی شدى؟ -

ٌ چینی اساسی گیر  جاناتان نیان دٍرايی گفتن نسئلٌ بٌ طَر نستقیو ٍ یا یک نقدن
 .کردى بَد

 .دیگٌ تحهلو خیلی زیاد شدى! بگَ جاناتان -

جاناتان کٌ دیگر چارى ای نداشت، تصهیو گرفت کٌ راى اٍل را انتخاب کند؛ سپس نفس 
 :عهیقی کشیدى ٍ گفت

 .نسبب تهام این اتفاقات پرنسس نارسیسا يستند -
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اعتهادش، عالقٌ ٍ احساسات . با شنیدن آن جهلٌ چیزی در قلب کاترین فرٍ ریخت
ٌ اش، يهگی یکی پس از دیگری فرٍ ریختند ٍ بٌ خاکستر تبدیل شدند کاترین با .  نادران

 :ناباٍری ٍ لحن تندی زنزنٌ کرد

نی دٍنو کٌ رفتارياش عجیب ٍ . شها بی دلیل بًش نظنَن شدین. انکان ندارى... نٌ -
انا این دلیل نهیشٌ کٌ بخَاین چنین گـ ـناى بزرگی رٍ بٌ ... تا حدی زنندى ست؛ انا

 .گردنش بندازین

 :جاناتان نفس عهیقی کشید ٍ با لحن نطهئنی گفت

نن ٍ فرناندى لیام ندرک نحکهی برای اجبات گـ ـناى ! این یک اتًام نیست نلکٌ -
 .ایشَن داریو

ٌ ای بٌ اٍ انداخت ٍ جَاب پرسشش را دقایقی بعد، در سیايچال  کاترین نگاى پرسشگران
 .تاریک ٍ نهَر قصر گرفت

نردی قدبلند ٍ يیکلی کٌ دست يایش از دٍ . کاترین نگايی بٌ نرد نقابلش انداخت
ٌ يای پی در پی شالق زخهی ٍ خَنی بَد . طرف غل ٍ زنجیر شدى بَدند ٍ بدنش از ضرب

ٌ اش بٌ آرانی باال ٍ پایین  ٌ ی سین سرش بٌ زیر افتادى بَد ٍ تکان نهی خَرد؛ انا قفس
 :کاترین با لحن بی حس ٍ حالی گفت. نی رفت

 .بیدارش کنید -

سربازی کٌ در کنارشان ایستادى بَد، سری تکان دادى ٍ بی درنگ بٌ سهت آن نرد حرکت 
ٌ يای نحکهی بٌ صَرتش زد. کرد طَلی نکشید کٌ آن نرد . بٌ نحض رسیدن، ضرب

ٌ ی بلندی کردى ٍ با بی حالی سرش را بلند کرد با دیدن آن ننظرى دردش را فرانَش . نال
 :کردى ٍ با ترس ٍ ٍحشت شرٍع بٌ گریٌ ٍ التهاس کرد
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يهش زیر سر اٍ دیَید لعنتی بَد، ! نن گنايی ندارم... خَايش نی کنو، نن... نلکٌ -
اٍن نن رٍ تَی این دردسر ٍ بدبختی انداخت؛ ٍگرنٌ نن يرگز بٌ شها خــ ـیانـت 

 ...نخَايو کرد، نن

کاترین با بی حَصلگی سری تکان داد ٍ برخالف يهیشٌ با بی رحهی ٍ بی تَجٌ بٌ ٍضع 
 :اسفبار نرد نقابلش با صدای بلندی گفت

 !دينت رٍ ببند -

کاترین چند . آن نرد با شنیدن فریاد کاترین ساکت شدى ٍ با ٍحشت بٌ اٍ چشو دٍخت
ٌ اش، با . قدنی جلَتر رفتٌ ٍ درست در نقابلش ایستاد با چشو يای بٌ خَن نشست

 :انزجار بٌ اٍ نگاى نی کرد

ٌ ياتَن، نی خَام از جزئیات تک تک ! تعریف کن - ٌ ی نقش از اٍل این ناجرا رٍ، از يه
 .جنایت ياتَن برام بگی؛ شاید در اٍن صَرت نجازات کهتری در انتظارت باشٌ

گَیا چارى ی دیگری . آن نرد بی  آنکٌ اعتراضی کند، در سکَت بٌ کاترین خیرى شد
اگر يو حرفی بٌ . نداشت، اگر حرفی نهی زد در آن زندان ٍ تَسط کاترین کشتٌ نی شد

ٌ ای بٌ اٍ نًلت ندادى ٍ  اٍ نی زد بٌ نحض خارج شدن از آن سیايچال نارسیسا لحظ
ٌ قدر فکر کرد بٌ آن نتیجٌ رسید کٌ نجازاتش تَسط کاترین  جانش را نی گرفت؛ انا يرچ

از این رٍ نفس . صديا بار بًتر از نرگی است کٌ نارسیسا برایش در نظر گرفتٌ است
عهیقی کشیدى ٍ شرٍع بٌ صحبت کرد ٍ يرکدام از جزئیاتی را کٌ بر زبان آٍرد، نانند 

 .شالقی بٌ جسو ٍ جان لطیف کاترین برخَرد کرد

*** 

ٌ نفر قدم در تاالر قصر گذاشتند ٌ ی ايالی قصر بٌ عالٍى ی سربازان ٍ . خیلی زٍد ير س يه
چًرى يایشان گیج ٍ ننگ بَدى ٍ . ٍزیران در یک جایگاى اختصاصی نشستٌ بَدند
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کاترین با چًرى ای آرام بر . نهی دانستند دلیل آن دعَت ناگًانی از سَی کاترین چیست
بعد از . رٍی صندلی اش نشستٌ بَد؛ انا درٍنش نانند دریایی، نتالطو ٍ طَفانی بَد

ٌ ی نگاى يا بٌ سهتش برگشتند ٍ با کنجکاٍی بٌ . دقایق کَتايی از جایش برخاست يه
ٌ ای گفت. ديانش دٍختٌ شدند ٌ ی کَتايی کرد ٍ با صدای گرفت  :سرف

ٌ ای فَری پیش  - ٌ ينگانی رٍ نداشتید؛ انا نسئل نی دٍنو کٌ انتظار چنین دعَت ناب
 .نَضَعی کٌ نٌ تنًا نربَط بٌ نن، بلکٌ بٌ تهانی نردم آدٍنیس نربَط نیشٌ. اٍندى

يهٌ نفس يایشان را حبس کردى ٍ . يیچ کس حرفی نزد؛ حتی پچ پچی يو در کار نبَد
ٌ اش بَدند کاترین بٌ سختی آب ديانش را فرٍ داد ٍ با . تنًا ننتظر کانل شدن جهل

حاال کٌ تا آن جا پیش آندى بَد، بی تردید باید باقی ناجرا را . نگرانی بٌ آن يا خیرى شد
ٌ ای پخش . يو برایشان تعریف نی کرد کاترین با صدای رسایی کٌ در سراسر تاالر شیش

 :نی شد گفت

ٌ ی آدٍنیس نٌ تنًا بٌ احساسات خَدم، بلکٌ فقط ٍ فقط بٌ اننیت  - نن بٌ عنَان نلک
نردم سرزنینو ايهیت نیدم ٍ ير کسی کٌ بخَاد این احساس اننیت رٍ از شها بگیرى، 

ٌ تَن رٍ این جا جهع کردم تا نسبب تهام . بٌ سزای عهلش خَايو رساند انشب يه
اتفاقات سال يای اخیر رٍ در نقابلتَن بٌ زانَ در بیارم ٍ بًش نشَن بدم کٌ جنایت يای 

 .بزرگی کٌ در حق نن ٍ نردم سرزنینش انجام داد، تنًا با نرگ پاک خَايند شد

 :سپس با صدای بلندی کٌ در تهام تاالر نی پیچید فریاد زد

 .اٍن فرد جنایتکار پرنسس نارسیساست -

ٌ اش، تهانی افراد قصر يین بلندی کشیدند ٍ يو چنان در سکَت بٌ  با گفتن آخرین جهل
 .اٍ خیرى ناندند
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در ٍاقع . کسی کٌ راى ٍرٍد رٍ برای ارتش تاریک ّينّدریک باز کرد، دختر ننٌ! درستٌ -
 .دختر نن بَد؛ انا نن دیگٌ دختری بٌ این اسو ندارم

با . چشو يایش را لحظٌ ای بست، بالفاصلٌ چًرى ی نًربان ایزابل در نقابلش ظاير شد
 :بٌ یاد آٍردن اٍ با صدای بلندی فریاد زد

 .بیاریدش -

ٌ ی نگاى يا يهزنان بٌ سهت پلکان کشیدى شد نارسیسا با يهان چًرى ی خَنسرد . يه
اٍ را تا اٍاسط . يهیشگی اش، تَسط تعداد زیادی از سربازان بٌ سهت آن يا بردى نی شد

نارسیسا بی  آنکٌ اعتراضی کند، سعی کرد بر . تاالر کشیدى ٍ بر رٍی زنین ريایش کردند
رٍی پايایش بایستد؛ انا با اشارى کاترین دٍ سربازی کٌ در کنارش ایستادى بَدند 

ٌ يایش فشردند ٍ اٍ را بٌ زانَ در آٍردند برای اٍلین بار در . دست يایشان را بر رٍی شان
با صدای آرام ٍ بی رٍحی . آن ساعت برق خشهی در چشو يایش آبی رٍشنش دیدى شد

 :گفت

ٌ طَر جرأت نی کنین؟ -  چ

نارسیسا سرش را کهی . سربازيا بی  آنکٌ تَجًی بٌ اٍ نشان ديند، از آن جا دٍر شدند
 :کج کردى ٍ با بی قیدی رٍ بٌ نادرش گفت

 نانان، اجازى نیدی با دخترت این جَری رفتار کنن؟ آرى؟ -

 :کاترین در حالی کٌ نستقیها در چشو يای نارسیسا زل زدى بَد، بٌ سردی گفت

 !تَ دختر نن نیستی -

نارسیسا بی  آنکٌ تغییری در صَرتش ایجاد شَد، پَزخندی زد ٍ بٌ باقی افراد حاضر در 
 .آن جا نگاى کرد
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 :کاترین بار دیگر رٍ بٌ جهعیت نقابلش کرد ٍ گفت

نن ّينّدریک رٍ از . نی بینید؟ تاریکی نی تَنٌ آدم رٍ بٌ جايای خطرناکی بکشَنٌ -
اٍن یک نرد خشن، بی رحو ٍ قسی القلب بَد؛ کسی کٌ یک بار این . بچگی نی شناختو

 .سرزنین رٍ بٌ خاک ٍ خَن کشیدى بَد

نی دٍنستو کٌ حتها افرادی در آدٍنیس يستند کٌ بخَان راى اٍن رٍ ادانٌ بدن؛ انا 
 .يرگز نهی دٍنستو کٌ دختر خَدم یکی از يهَن افرادى

. کاترین در حالی اشک در چشو يایش جهع شدى بَد، نگايی بٌ دخترش انداخت
نارسیسا بی  آنکٌ تَجًی بٌ حرف يای اٍ نشان بديد يو چنان در حال گشتن نیان آن 

. جاناتان ٍ لیام با حیرت بٌ اٍ نگاى نی کردند ٍ يهین طَر باقی بزرگان آدٍنیس. جهع بَد
نارسیسا پس از دقایق طَالنی با . برخی با انزجار ٍ برخی با ترحو بٌ اٍ زل زدى بَدند

 :گیجی رٍ بٌ کاترین گفت

 .پس لیانا کجاست نانان؟ نن اٍن رٍ این جا نهی بینو -

جاناتان بالفاصلٌ بٌ . بالفاصلٌ ضربان قلب کاترین باال رفت ٍ با ٍحشت بٌ اٍ خیرى شد
 :اٍ نزدیک شدى ٍ گفت

 .اٍن با این حرف يا نی خَاد شها رٍ بٌ ٍحشت بندازى. نلکٌ آرٍم باشید -

 :کاترین بی ايهیت بٌ حرف يایش با نگرانی زنزنٌ کرد

 لیانا کجاست؟ -

 .جاش اننٌ، االن حتها پیش جان يستش -

 :کاترین کٌ کهی خیالش راحت شدى بَد، با صدای بلندی رٍ بٌ نارسیسا گفت
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تَ بٌ جرم خــ ـیانـت بٌ سرزنینت، قتل بی رحهانٌ ی آرانیس ٍ ایزابل بٌ ! نارسیسا -
 .اعدام نحکَم نیشی ٍ از حاال تا رٍز اجرای حکو در سیايچال قصر زندانی نی نَنی

نارسیسا بٌ طرز . کاترین کٌ این جهالت را بی ٍقفٌ ٍ با صدای بلندی تکرار نی کرد
خندى يای غیرطبیعی اش حتی تا بعد از تهام شدن جهالت کاترین . جنَن آنیزی نی خندید

 .يو ادانٌ داشت

نانان فکر نی کنی چنین رٍزی رٍ پیش بینی نهی کردم؟ فکر نی کنی اگر ترسی از نرگ  -
 داشتو االن این جا ٍ در نقابل تَ ٍ این انسان يای بی ارزش بَدم؟

اٍنی کٌ بی ارزشٌ تَیی، تَ ٍ يندریک کٌ بٌ سرزنینتَن خــ ! اشتباى نی کنی نارسیسا -
 ...شها. ـیانـت کردید

 !اشتبايٌ... اشتبايٌ -

ٌ يا را بر زبان آٍرد کٌ انعکاسش نٌ تنًا در تاالر، بلکٌ  نارسیسا آن چنان با فریاد آن کله
در سراسر قصر پیچید ٍ تهانی افراد حاضر از جایگايشان برخاستند ٍ با ٍحشت بٌ اٍ 

صدای نارسیسا بو ٍ . کاترین از دیدن آن ننظرى نات ٍ نبًَت ناند. چشو دٍختند
دیگر خبری از . دٍرگٌ شدى بَد، چًرى اش برافرٍختٌ بَد ٍ چشو يایش بٌ سرخی نی زد

آرانش يهیشگی اش نبَد ٍ در آن لحظات بٌ راستی نقش یک ناشین کشتار را ایفا 
 .نی کرد

سپس بٌ سختی رٍی پايایش ایستادى ٍ دست يایش را بلند کردى با اشارى ی کَچکی، 
زخو يای عهیقی بر سر ٍ صَرت سربازان ایجاد کرد کٌ ير لحظٌ شکاف بیشتری بر 

ٌ ی دردآلَد . صدای جیغ ٍحشت زدى ی زن يای حاضر در تاالر بلند شد. نی داشتند نال
سربازيا بلند شدى بَد ٍ نهی دانستند کٌ چٌ بالیی بر سرشان آندى است، طَلی نکشید 
 .کٌ خَن يایشان بٌ در ٍ دیَار تاالر پاشیدى شدى ٍ جسو بی جانشان بر رٍی زنین افتاد
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ٌ ای قطع نهی شد جاناتان ٍ کاترین جلَ رفتند . صدای داد ٍ فریاديای ٍحشت زدى، لحظ
ٍ قبل از آن کٌ نارسیسا بتَاند عکس العهل دیگری نشان بديد، نیرٍيایی را کٌ نانند 

نارسیسا با ير پرتابش . جرقٌ بٌ این طرف ٍ آن طرف پرتاب نی کرد دفع نی کردند
فریادی از خشو نی کشید کٌ در ٍ دیَاريای قصر را بٌ لرزى نی انداخت ٍ در انتًا کاترین 

 .ٍ جاناتان آن قدر حهالتش را دفع کردند تا آنکٌ راى دیگری برایش باقی نگذاشتند

ٌ ای از نَر از بدنش خارج شد، . نارسیسا دست يایش را از دٍ طرف باز کرد ناگًان گلَل
ناگًان . بزرگ ٍ بزرگ تر شد تا جایی کٌ دیگر يهٌ جای قصر در رٍشنایی نطلق فرٍ رفت

صدای فریاد نًیب ٍ ترسناکی بلند شدى ٍ درست قبل از آنکٌ تصهیو بٌ رفتن بگیرد، 
نگايش بٌ دٍ گَی سبز کٌ ٍحشت را بٌ راحتی نی تَانست در آن يا دید، افتاد ٍ نیان 

 :فریاديایش گفت

 !نن برنی گردم -

ٌ ی سیاى ٍ  ٌ چیز بٌ سرعت اتفاق افتاد، نارسیسا بٌ دٍر خَد چرخید ٍ بٌ شکل سای يه
در آسهان تاریک آدٍنیس رفت ٍ . خفاش نانندی از پنجرى ی قصر بٌ بیرٍن پرٍاز کرد

ٌ ی ايالی قصر ناپدید شد ٌ ای در آند ٍ در انتًا از نظر يه  .رفت تا آنکٌ بٌ شکل نقط

دقایق طَالنی سکَت تهام قصر را فرا گرفتٌ بَد کٌ ناگًان لیام با صدای بلندی رٍ بٌ 
ٌ ی نقابلش فریاد زد  :پنجرى ی شکست

ٌ جای فرارکردن بهَن ٍ بجنگ! بزدل، بزدل -  !خیانتکار ترسَ، بزدل. ب

ٌ ی لیام زد ٍ اٍ را ٍادار بٌ سکَت کرد کاترین با بًت بٌ . جاناتان دستی بٌ شان
ٌ يای شکستٌ خیرى ناندى بَد  .شیش

 !نلکٌ-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

219 Zahra bagheri  لیانارنان |  

اٍ ٍ جان را دید کٌ با چشو يایی گشادشدى، شايد . با شنیدن صدای لرزان لیانا برگشت
ٌ ی نقابلشان بَدند کاترین بی تردید بٌ طرف پلکان حرکت کرد، لیانا دست يایش . صحن

 .را بٌ آرانی از دست يای جان بیرٍن کشیدى ٍ بٌ سهت اٍ رفت

ٌ ای بعد ير دٍ در آغَش یکدیگر فرٍ رفتند ٍ نگايشان بٌ سیايی شب کٌ اکنَن از  جانی
ٌ ی پنجرى آشکار بَد، خیرى ناند ٌ يای شکست  .پشت شیش

*** 

 .این کار با جادٍ نهیشٌ، نن انجانش نیدم -

ٌ ای کشید ٍ گفت  :جاناتان نفس کالف

ٌ يا يهین طَر بهَنن -  .نهیشٌ کٌ دٍ رٍز این شیش

 :لیام با عصبانیت گفت

ٌ ی درست کردن یک پنجرى رٍ  - دٍ رٍز؟ دٍ رٍز؟ ننظَرت اینٌ کٌ کارگريای این قصر عرض
 يو ندارن؟

 :جاناتان با بی حَصلگی گفت

 .نن این رٍ نگفتو -

 ...خَب گَش کن، این جا نن دستَر نیدم، نن فرناندى ی کل! انا ننظَرت این بَد -

ٌ يای تاالر قصر  ٌ اش بٌ پایان نرسیدى بَد کٌ صدای تق نالیهی آند ٍ شیش ينَز جهل
لیام با حیرت بٌ آن ننظرى نگاى نی کرد، جاناتان . درست بٌ شکل رٍز اٍلشان در آندند

ينَز کارش را شرٍع نکردى . ابرٍیی باال انداختٌ ٍ نشغَل تعهیر باقی ٍسایل آن جا شد
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. بَد کٌ چشو يایش بٌ آن دٍ افتاد کٌ دست در دست یکدیگر از پلکان پایین نی آندند
 .لبخندی ناخَدآگاى رٍی لب يایش نشست

لیام با دیدن دست يایشان نگاى چپکی بٌ جان . جان ٍ لیانا با يو بٌ سهت آن يا آندند
 :انداخت؛ انا قبل از آن کٌ بتَاند حرفی بزند لیانا گفت

 .تهیزکاری برای شها باید لذت بخش باشٌ -

 :جاناتان لبخندی زد ٍ گفت

 .درستٌ پرنسس، تنًا بٌ یک اشارى ی کَچیک احتیاج دارى -

ٌ اش اضافٌ کرد ٌ ی جهل  :جاناتان کٌ با غرٍر این را گفت، جان پَزخندی زد ٍ در ادان

ٌ ی خَدش رٍ انجام نیدى! کانال درستٌ - ٌ ی يهین يو تهام کاريای خَن  .ٍاس

ٌ ی صندلی يا را بٌ  ٌ يای شکست جاناتان نگاى عصبی بٌ اٍ انداخت ٍ در حالی کٌ دست
 :حالت قبل بر نی گرداند گفت

از ٍقتی کٌ بٌ دنیا اٍند نا نی دٍنستیو کٌ . بٌ حرف يای این پسر گَش نکنید پرنسس -
 !یک جای کار اشکال دارى

جان . لیانا خندى ی کَتايی کرد ٍ نگايی بٌ جان انداخت. سپس اشارى ای بٌ سرش کرد
انا نتَانست حتی لبخندی بزند؛ زیرا با دیدن صَرت خندان اٍ يهٌ چیز را فرانَش کردى 

 .با صدای سرفًظـی ساختگی لیام ير سٌ نگايی بٌ اٍ انداختند. بَد

 خب پرنسس، بٌ نظرتَن بًتر نیست کٌ بٌ دیدن نلکٌ برید؟ -

 :لیانا لبخندی بٌ اٍ زد ٍ با لحن نالیهی گفت

 .يهین االن از پیش نلکٌ نیایو، حالشَن خَبٌ -
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 :ابرٍيای لیام باال پریدند ٍ با لحن نتعجبی گفت

 !نیاید؟ -

 .درستٌ، نلکٌ خَاستٌ بَد کٌ با يو بریو بٌ اتاقشَن -

ٌ ای بٌ اٍ زد ٍ گفت  :جان با دیدن اخو يای لیام لبخند پیرٍزنندان

 .خب پس نا نی ریو -

 :جاناتان لبخندی زد ٍ با لحن نعناداری گفت

 .اگر ٍقت داشتین بٌ جَلیا ٍ سباستین يو سر بزنید -

گَیا اٍ بٌ خَبی . لیانا با گیجی بٌ اٍ نگاى کرد؛ انا صَرت جان بٌ سرعت سرخ شد
 .ننظَرش را دریافتٌ بَد

*** 

لیانا . جان بٌ آرانی در خانٌ را باز کردى ٍ با دست يایش لیانا را بٌ داخل دعَت کرد
اٍلین چیزی کٌ نظرش را جلب کرد، کاغذيای . لبخندی زد ٍ بٌ آرانی ٍارد خانٌ شد

کف پَش اتاق بٌ رنگ . رنگینی بَدند کٌ با سلیقٌ بٌ دیَاريای خانٌ چسباندى بَدند
ٌ ی خانٌ بٌ چشو نی خَرد  .قًَى ای تیرى بَد ٍ نیز ٍ صندلی بٌ يهان رنگ در گَش

 :جان با صدای نسبتا بلندی گفت

 .نانان، برات نًهَن آٍردم -

ٌ ای گذشت تا صدای انیلیا از جای دٍری بٌ گَش رسید  :جانی
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این دفعٌ کدٍم یکی از دخترای ديکدى رٍ بٌ خَنٌ دعَت کردی؟ جان خَايش نی کنو  -
برش گردٍن، نی دٍنی کٌ نن نهی تَنو جلَی پدرياشَن بایستو کٌ تَ دخترياشَن رٍ 

 !بٌ راى بد نکشی

بالفاصلٌ رنگ از چًرى ی جان پریدى ٍ با دستپاچگی رٍ بٌ لیانا کٌ با تعجب بٌ اٍ نگاى 
 :نی کرد گفت

 !باٍر نکن، دارى شَخی نی کنٌ -

 .نن شَخی نکردم -

سر ٍ . شش ردیف از کف پَش يا از جا در آندند ٍ سر انیلیا از زیرزنین نهایان شد
با دیدن لیانا لب يایش را بٌ . صَرتش خاکی بَدند ٍ عرق از سر ٍ رٍیش نی ریخت

 :دندان گرفت ٍ فَرا گفت

 .جان کهکو کن -

. دست يایش را گرفت ٍ بٌ راحتی اٍ را باال کشید. جان بالفاصلٌ بٌ سهت نادرش رفت
 :انیلیا بی تَجٌ بٌ حالت نتعجب لیانا با عجلٌ گفت

 .حرف يایی کٌ زدم رٍ جدی نگیرید. پرنسس، نهی دٍنستو نًهَن جان شها يستین -

 :جان فَرا ادانٌ داد

 !اصال جدی نگیر -

 :انیلیا اخو يایش را دريو کشید ٍ گفت

 .البتٌ از این شیطنت يا زیاد دارى؛ انا خب باالخرى یک پسرى -

 :لیانا لبخند کَتايی زد ٍ گفت
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 .نًو نیست -

جان کٌ از بی اعتنایی لیانا نسبت بٌ این نَضَع کهی دلخَر شدى بَد با حالت عصبی در 
 :دل گفت

ٌ ی نن نًهٌ! يٌ -  !برٍ با ير چندنفر کٌ نی خَای باش. براش نًو نیست، انگار ٍاس

 :انیلیا سیخَنکی بٌ پًلَيای جان کٌ عهیقا در فکر بَد زد ٍ رٍ بٌ لیانا گفت

 !پرنسس چیزی نی خَرین براتَن بیارم؟ پرنسس؟ لیانا -

 :لیانا کٌ حَاسش کانال پرت بَد، بٌ خَدش آند ٍ گفت

 .ببخشید، نتَجٌ نشدم -

 :انیلیا بی  آنکٌ سَالش را تکرار کند پرسید

 چیزی شدى؟ -

 :لیانا کٌ نهی تَانست نسبت بٌ آن نَضَع بی ايهیت باشد فَرا گفت

 اٍن جا یک رايٌ نخفیٌ؟...اٍن -

 :انیلیا نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 .درستٌ -

 خَدتَن درستش کردین؟ -

. این راى رٍ پدربزرگو درست کردى بَد؛ انا قبل از این کٌ بتَنٌ تهَنش کنٌ از دنیا رفت -
 .بعد از اٍن يو، پدرم کارش رٍ ادانٌ داد

 این راى بٌ کجا نی رسٌ؟ -
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ٌ طَر نگٌ؟ -  بٌ نرکز جنگل، چ

 :لیانا نگاى نعناداری بٌ جان انداخت ٍ گفت

 .چیزی نیست، يهین طَری پرسیدم -

يهان لحظٌ در . جان کٌ ننظَر لیانا را بٌ خَبی فًهیدى بَد، لبخند شیطنت آنیزی زد
آن قدر ٍرٍدشان ناگًانی بَد کٌ . خانٌ بٌ شدت باز شد ٍ جک ٍ انیلی ٍارد خانٌ شدند

نردی با چشو يای قًَى ای ٍ چًرى ای . کهی طَل کشید تا لیانا آن يا را بٌ درستی ببیند
ٌ ی در ایستادى بَدند جک قدم بلندی . نعهَلی دست در دست دختر نَجَانی، در آستان

 :برداشت ٍ درست در نقابل لیانا تعظیو بلند باالیی کردى ٍ گفت

نگٌ يهچین چیزی . پرنسس، بًو گفتٌ بَدند کٌ این جا تشریف دارید؛ انا باٍر نکردم -
ٌ ی کَچیک نا رٍ نَرانی کردید ٍ با اٍن  ...انکان دارى؟ شها با ٍرٍدتَن خَن

 !جک -

ٌ اش تنًا بٌ گفتن  ٌ ی جهل با لحن يشدارديندى ی انیلیا جک فَرا سکَت کردى ٍ در ادان
 :چند کلهٌ اکتفا کرد

 .ٍ نرگ دردناک بانَ ایزابل عزیز رٍ بًتَن تسلیت نیگو -

جان کٌ از پرحرفی پدرش کالفٌ شدى بَد، دست يای خَايرش انیلی را گرفت ٍ بٌ 
 .سهت خَد کشید

 .این يو خَاير زیبای نن، انیلی -

. لیانا نگاى نتعجبش را از نرد نقابلش گرفت ٍ لبخندی بٌ آن چًرى ی دٍست داشتنی زد
نَيای بلند ٍ قًَى ای داشت با . دختر نقابلش تنًا چًارسال با اٍ اختالف سن داشت

. چشو يایی بٌ يهان رنگ، لب يایش خَش فرم ٍ باریک بَدند ٍ بینی کَچکی داشت
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انیلی . تهانی اجزای صَرتش در کنار يو چًرى ی جذاب ٍ گیرایی را شکل دادى بَدند
 :لبخندی زد ٍ گفت

 .جان خیلی ازتَن تعریف نی کنٌ، خَش الو کٌ نی بینهتَن -

 :لیانا لبخند عهیقی زد ٍ گفت

 .ننو از دیدنت خَشحالو -

جان کٌ گَیی از حرف يای خَاير کَچکش خَشش آندى بَد، چتری يایش را کهی بٌ 
 :انیلیا نگايی بٌ آن يا انداخت ٍ گفت. يو ریخت ٍ لبخندی بٌ صَرتش زد

 .خیلی خب، دیگٌ پرنسس رٍ بیشتر از این خستٌ نکنین -

انیلیا لیانا را دعَت بٌ نشستن کرد ٍ ير پنج نفر رٍی صندلی يا نشستند ٍ فقط چند 
ٌ يایش را فرانَش کرد؛ اگرچٌ حضَر  ٌ ی غص ساعت لیانا در حضَر خانَادى ی جان يه

جک با سَالی يا ٍ ٍراجی يایش کهی سخت بَد؛ انا اٍ تهام سعیش را کرد تا این را از 
 .چًرى اش نشان نديد

*** 

ٌ اش را بٌ تختش دادى بَد، ندتی نی شد کٌ بٌ . شب از نیهٌ گذشتٌ بَد جان کٌ تکی
ٌ ی دنجی از اتاق کز کردى ٍ اشک يایش بٌ آرانی . خَاب عهیقی فرٍ رفتٌ بَد لیانا گَش

نی دانست کٌ جان تهام تالشش را نی کند تا اٍ کهتر بٌ یاد . راى خَد را باز کردى بَدند
نادرش بیفتد؛ انا نگر چنین چیزی يو نهکن بَد؟ اٍ در تهام لحظات بٌ یاد صَرت 

ٌ ای از . دٍست داشتنی نادرش بَد نًربانی يا ٍ نحبت يای بیش از اندازى اش حتی لحظ
ٌ اش شدت گرفت. نقابل چشو يایش کنار نهی رفت با باالتررفتن . بی  آنکٌ بخَايد گری

ٌ ای در خَابش ایجاد شد ٍ بٌ آرانی چشو يایش را باز . صدایش جان تکانی خَرد ٍقف
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ٌ ی اتاق . با گیجی نگايی بٌ اطرافش انداخت. کرد ٌ ی تاریکی در گَش با دیدن سای
نگاى دقیق تری بٌ آن سایٌ انداخت ٍ با . يَشیار شدى ٍ بٌ سرعت سر جایش نشست

 .دیدن برق چشو يایش نفس راحتی کشید

 ينَز نخَابیدی؟ -

 :جان از تخت پایین آند ٍ گفت. لیانا جَابی بٌ اٍ نداد

حاال دیگٌ نی تَنی با خیال راحت رٍی تخت . قرار بَد برم بٌ اتاقو؛ انا خَابو برد-
 ...خَدت

ٌ اش حرفش نیهٌ تهام ناند  .با شنیدن صدای گری

 !لیانا؟ -

 :فَرا کنارش نشست ٍ با صدای آرانی گفت

 چی شدى؟ -

ٌ ای، در حالی کٌ يق يق نی کرد گفت  :لیانا با صدای گرفت

 .دلو برای نادرم تنگ شدى -

جان . گریٌ نًلت نداد تا حرف دیگری بزند ٍ سرش را رٍی زانَيایش گذاشت
ٌ اش حلقٌ کردى ٍ اٍ را بٌ آرانی در آغَش گرفت حرفی برای . دست يایش را دٍر شان

 .بًترکردن حال اٍ بٌ ذينش نهی رسید، تنًا در سکَت نشغَل نَازش نَيایش شد

*** 

ٌ چیز عادی بَد نگًبانان نحل يهیشٌ نانند نجسهٌ، خانَش ٍ . صبح آن رٍز يه
ٌ ی غذا ٍ نیهی . بی حرکت بَدند ٌ ی بزرگ قصر نشغَل تًی نیهی از کارگران در آشپزخان
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بٌ دستَر کاترین پردى يای قرنزرنگ . دیگر از آن يا سرگرم گردگیری جای جای قصر بَدند
ٌ جا را در رٍشنایی ٍ نَر فرٍ بردى بَد  .را در سراسر قصر کنار زدى بَدند ٍ نَر آفتاب يه

. يیچ کس در تاالر نبَد. لیانا بٌ آرانی از پلکان پایین آند ٍ نگايی بٌ اطرافش انداخت
ٌ بلندی دٍان دٍان از  ير از گايی یکی از کارگران با دستهال يای گردگیری ٍ جارٍی دست

بی  آنکٌ قدم دیگری بردارد، برگشت ٍ بٌ سهت باالترین برج قصر بٌ . کنارش نی گذشتند
 :تقًای بٌ در اتاق کاترین زد، طَلی نکشید کٌ بٌ آرانی گفت. راى افتاد

 .بیا تَ -

آن جا برخالف جايای دیگر قصر تاریک ٍ دل نردى . لیانا در را باز کرد ٍ کانال ٍارد اتاق شد
 :کاترین نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت. بَد

 چی شدى کٌ صبح بٌ این زٍدی بٌ این جا اٍندی؟ -

 :لیانا قدنی بٌ جلَ برداشت ٍ گفت

 .نی خَاستو ازتَن چندتا سَال بپرسو -

لیانا بر رٍی صندلی . کاترین بی  آنکٌ جَابی بٌ اٍ بديد، بٌ صندلی نقابلش اشارى کرد
 :نشست ٍ گفت

 .اٍلین سَالو در نَرد نارسیساست -

 :کاترین تکانی خَرد ٍ فَرا گفت

 در نَرد اٍن چٌ سَالی داری؟ -

نن رٍ ببخشید نلکٌ؛ انا فکر کنو حق داشتٌ باشو کٌ بدٍنو چرا نارسیسا اٍن بال رٍ سر  -
 .نادرم آٍرد ٍ قصد جَن نن رٍ يو داشت
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الغرتر شدى بَد ٍ گَدی چشو يایش نشانگر آن بَد کٌ . کاترین نگايی بٌ اٍ انداخت
ٌ ی . ينَز يو شب يا را بٌ یاد نادرش اشک نی ریزد بٌ اٍ حق نی داد کٌ بخَايد يه

با این حال با . حقیقت را بداند؛ انا حرف زدن در نَرد نارسیسا برایش بسیار دشَار بَد
 :صدای آرانی گفت

 .نی شنَم -

ٌ ای نکخ کرد ٍ با کنجکاٍی پرسید  :لیانا لحظ

چرا نارسیسا تا این حد از نن بدش نی اٍند؟ چرا در تهام این سال يا با دادن اٍن سو  -
بٌ نادرم زجرش داد ٍ یک دفعٌ اٍن طَر ناگًانی تصهیو بٌ از بین بردنش گرفت؟ اٍن 

 چرا باید آرانیس رٍ نی کشت؟

 :کاترین لبخندی بٌ اٍ زد ٍ گفت

ٌ ی سَال يات رٍ نیدم؛ انا باید صبَر باشی؛ چَن قبل از جَاب دادن بٌ  - جَاب يه
اٍلین سَالت باید تَضیح نختصری در نَرد گذشتٌ بًت بدم کٌ نطهئنا نی تَنٌ جَاب 

 .خیلی از سَالی يایی کٌ تَی ذينت يست، يو باشٌ

دانستن جَاب حتی یکی از يزاران سَالی کٌ . لیانا با يیجان چشو بٌ ديان اٍ دٍخت
 .در سرش نی چرخید، برایش کافی بَد

 تَ سال يا از زبَن خیلی يا دربارى ی يهسر نن شنیدی، درستٌ؟ -

لیانا کٌ تا آن رٍز دربارى ی چنین نسائلی با کاترین حرف نزدى بَد، کهی سرخ شد ٍ بٌ 
آرانی سرش را تکان داد؛ انا کاترین بی پردى شرٍع بٌ حرف زدن کرد؛ زیرا نی دانست اٍ 

. اکنَن ٍارد پانزدى سالگی اش شدى ٍ خیلی از نسائل را بٌ راحتی نی تَاند درک کند
 :کاترین صحبت يایش را این گَنٌ آغاز کرد
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در اٍن ندت کو آشناییهَن ... اٍن در ابتدای آشناییهَن یک نرد کانال نرنال بَد ٍ نن -
ٌ نند شدم؛ انا درست بعد از نراسو ازدٍاج نتَجٌ رفتاريای غیرطبیعیش  بًش عالق

ٌ ياش رٍ نی شنیدم. شدم بیشتر . بعضی از شب يا ٍقتی از خَاب نی پریدم صدای زنزن
شب يا جلَی پنجرى بٌ انتظار نی ایستاد ٍ ٍقتی ازش تَضیح نی خَاستو، فقط بًو 

 .نی گفت چیزی نیست کٌ نگرانش باشی

ٌ اش غرق شدى بَد بعد از دقایق . کاترین نفس عهیقی کشید؛ گَیی کانال در گذشت
 :کَتايی ادانٌ داد

نیکَالس ير چندٍقت یک بار غیبش . بعد از تَلد نارسیسا اٍضاع خیلی بدتر از قبل شد -
ير ٍقت يو ازش سَالی نی شد، با . نی زد ٍ بعد بٌ طَر ناگًانی پیداش نی شد

 ...تا این کٌ. پرخاشگری از جَاب دادن بٌ سَال يام طفرى نی رفت

 !تا اینکٌ چی شد؟ باالخرى فًهیدین اٍن نخفیانٌ چٌ کاری انجام نی داد؟ -

 :کاترین بٌ کنجکاٍی لیانا لبخندی زد ٍ گفت

لیام در دٍران جٍَنیش . نن خیلی دیر، انا بٌ نَقع بٌ کهک لیام يهٌ چیز رٍ فًهیدم -
اٍن بدٍن این کٌ بٌ نن خبری بدى نیکَالس رٍ تا . خیلی کنجکاٍتر ٍ جسَرتر از حاال بَد

خارج از جنگل تعقیب نی کنٌ ٍ نی بینٌ کٌ اٍن از نرز جنگل نی گذرى ٍ بعد از اٍن نیاد 
ٌ ی ناجرا رٍ برام تعریف نی کنٌ  .پیش نن ٍ يه

 :لیانا کٌ گَیی قسهتی از حرف يای کاترین را بٌ درستی نفًهیدى بَد فَرا گفت

انا چرا این نَضَع این قدر نًو بَد؟ گذشتن از نرز جنگل چٌ اشکالی برای اٍن کٌ  -
 يهسر نلکٌ بَد، داشت؟

 :کاترین بٌ اٍ نگايی انداخت ٍ گفت
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نیکَالس نهی تَنست بٌ . لیانا، نرز جادٍیی نا برای جلَگیری از ٍرٍد افراد يندریک بَد -
درستٌ اٍن بٌ عنَان يهسر نلکٌ این حق رٍ داشت؛ . يهین راحتی از این نرز عبَر کنٌ

فقط در صَرت داشتن یک دلیل قانع کنندى؛ انا اٍن نٌ تنًا برای کارش دلیلی نیاٍرد، 
ٌ جز نارسیسا نالقات کنندى ی  بلکٌ با عصبانیت يهٌ رٍ از اتاق بیرٍن کرد ٍ رٍزيا ب

ٌ ای رٍ بٌ اتاقش راى نداد  .دیگ

 باالخرى نتَجٌ شدین کٌ دلیل این کارياش چی بَد؟ -

خیلی زٍد فًهیدیو با يهکاری يندریک ٍارد قصر شد تا شهشیری رٍ کٌ يندریک  -
 .سال يا بٌ دنبالش نی گشت پیدا کنٌ

ٌ ای درنگ کرد ٍ گفت  :لیانا لحظ

 ...یعنی ازدٍاجش با شها -

 .برای بٌ دست آٍردن يهَن شهشیر بَد -

انا چرا برای پیداکردنش باید با شها ازدٍاج نی کرد؟ اٍن نی تَنست بٌ عنَان یک فرد  -
 .نعهَلی ٍارد قصر بشٌ ٍ دنبال اٍن شهشیر بگردى

 .اٍن انکان براش ٍجَد نداشت لیانا؛ چَن اٍن شهشیر در اتاق نن پنًان شدى -

لیانا کٌ بٌ سرعت در حال پردازش اطالعات بٌ دست آندى بَد، نگايی بٌ اطرافش 
انداخت ٍ سعی کرد حدس بزند کٌ آن شهشیر دقیقا در کجای اتاق کاترین پنًان شدى 

 :بعد از چند دقیقٌ پرسید. است

 چرا باید برای پیداکردن یک شهشیر اٍن يهٌ زحهت بکشن؟ -
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اٍن بٌ دست خدای خدایان، زئَس ساختٌ . اٍن شهشیر یک شهشیر نعهَلی نیست -
شدى ٍ از يزاران سال پیش شایعٌ شدى ير کسی کٌ اٍن شهشیر رٍ در اختیار داشتٌ 

 .باشٌ، نی تَنٌ صاحب تاج ٍ تخت آدٍنیس باشٌ

ٌ ای بر صَرت کاترین نتَقف شد  :کاترین فَرا ادانٌ داد. چشو يای گرد لیانا لحظ

این شهشیر ندت زیادی در دست دشهنان نا ! يرگز این شایعات رٍ باٍر نکن لیانا -
 .بَدى؛ انا يرگز اٍن يا رٍ بٌ اٍنچٌ کٌ نی خَاستند نرسَندى

 :لیانا با شنیدن حرف يای کاترین نفس عهیقی کشید ٍ گفت

 خب بعدش چی شد؟ -

ٌ اش را بٌ صندلی اش داد ٍ گفت  :کاترین تکی

ٌ ای برگزار شد ٍ در اٍن نیکَالس بٌ نجازات نحکَم شد -  .نحاکه

 !انا اٍن کٌ اعدام نشد -

بٌ دلیل نقام ٍ جایگايش در سرزنین، تنًا بٌ تبعید از سرزنین نحکَم شد؛ . درستٌ -
 .درست يهَن حکهی کٌ برای يندریک صادر شد

 :لیانا بالفاصلٌ سَالی را کٌ ندت يا در دلش ناندى بَد پرسید

ٌ خاطر خــ ـیانـت ياشَن نجازات نشدن؟ -  چرا نلکٌ دیانا اٍن يا رٍ تبعید کرد؟ چرا ب

نادربزرگو فکر نی کرد با این کار فرصت دٍبارى ای رٍ بٌ اٍن يا نیدى ٍ در اٍن صَرت  -
 .شاید باز يو بتَنن بٌ زندگی عادی برگردن

 .انا ایشَن اشتباى کردن؛ شاید اگٌ اٍنا نردى بَدن يرگز چنین اتفاقاتی نهی افتاد -

ٌ ای خیرى ناند  :بعد از چند دقیقٌ لیانا گفت. کاترین حرفی نزد، تنًا در سکَت بٌ نقط
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پس بٌ يهین دلیل نارسیسا تا این اندازى از نن نتنفر بَد؟ چَن پدرش رٍ از دست  -
ٌ بَدن رٍ يو از دست داد ٌ خاطر نن عنَان نلک  .دادى بَد ٍ حتی ب

ٌ يای . نارسیسا از بچگی يهین طَر بَد! فقط این نیست لیانا - با يیچ کدٍم از بچ
ٌ ی ٍقتش رٍ تنًا ٍ تَی اتاقش نی گذرٍند درستٌ . يو سن خَدش بازی نهی کرد ٍ يه

ٌ ی  نن نخَاستو کٌ اٍن جانشین نن باشٌ؛ انا این نَضَع يرگز نهی تَنست نانع عالق
 .عهیقو بٌ اٍن باشٌ ٍ این يهَن چیزی بَد کٌ نارسیسا يرگز نفًهید

 :لیانا کهی فکر کرد ٍ گفت

 پس نن نقصر این اتفاقات نیستو؟ -

ٌ ی عهل خَدشٌ - اگر . لیانا نسبب اصلی اتفاقاتی کٌ برای ير انسانی نیفتٌ، نتیج
نارسیسا يرگز نخَاست کٌ دٍست داشتٌ باشٌ ٍ دٍست داشتٌ بشٌ، يیچ ارتباطی بٌ 

 .تَ ندارى

 :لیانا کٌ کهی سبک تر از قبل شدى بَد، با صدای آرانی پرسید

 ٍ کاری کٌ با نادرم کرد؟ -

 :کاترین آى عهیقی کشید ٍ گفت

يهَن طَر کٌ نن باعخ شدم پدرش ازش دٍر بشٌ، . ایزابل انتقام نارسیسا از نن بَد -
اٍن يو نزدیک ترین کس نن رٍ يدف خَدش قرار داد ٍ در نَرد اتفاقی کٌ برای ایزابل 

ٌ ی  افتاد باید بدٍنی کٌ یکی از سربازيایی کٌ در خدنتش بَد بًو گفت کٌ نارسیسا نقش
ٌ اش باعخ شد کٌ آن چنان  نابَدی تَ رٍ در جنگل کشیدى بَد ٍ بٌ يو خَردن نقش

 .عصبانی بشٌ کٌ دست بٌ چنین جنایتی بزنٌ

 :لیانا در حالی کٌ اشک در چشو يایش حلقٌ زدى بَد زنزنٌ کرد
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 .پس ای کاش يهَن نَقع نردى بَدم -

 :کاترین با لحن نالیهی گفت

نطهئن باش نارسیسا اگر تَی جنگل نَفق نی شد، . خَدت رٍ سرزنش نکن لیانا -
 .بی درنگ بٌ سراغ نادرت ٍ تهانی کسانی کٌ بٌ تَ ٍفادار بَدن يو نی رفت

 :لیانا اشک يایش را بٌ آرانی پاک کرد ٍ گفت

 آرانیس؟ -

 :کاترین خندى ی کَتايی کرد ٍ گفت

ٌ ی سَال يات رٍ نگیری از جات تکَن نهی خَری، درستٌ؟ -  پس تا جَاب يه

کاترین رٍی صندلی اش . لیانا نیان گریٌ خندى ای کردى ٍ با انتظار بٌ اٍ چشو دٍخت
ٌ جا شد ٍ گفت  :جاب

ٌ طَر تَنستیو از جنگل نجاتتَن بدیو؟ -  يیچ ٍقت برات سَال پیش نیَند کٌ چ

 .لیانا سری تکان داد

 .اٍن کسی کٌ نا رٍ از اٍن نَضَع نطلع کرد، آرانیس بَد -

 :لیانا با تعجب پرسید

 .فکر نی کردم پیشگَیی ياش بٌ يیچ دردی نهی خَرن -

 :کاترین لبخندی زد ٍ گفت

 .نن يو يهین طَر فکر نی کردم؛ انا بعديا نظرم عَض شد -

 چرا؟ -
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آرانیس نَى ی یکی از بزرگ ترین پیشگَيای آدٍنیس بَدى، نن این نَضَع رٍ خیلی  -
 .دیر فًهیدم

 :لیانا با يیجان گفت

 ...اٍن پیشگَ -

 .سال ياست کٌ نردى -

 :بعد از چند جانیٌ نکخ ادانٌ داد. کاترین بٌ تندی این را گفت ٍ نگايش را از اٍ دزدید

 .آرانیس بٌ يهین دلیل کشتٌ شد تا نتَنٌ پردى از جنایات نارسیسا بردارى -

ٌ ریزی کردى ٍ نرتکب چنین جنایاتی . لیانا بٌ فکر فرٍ رفت کسی کٌ آن يهٌ سال برنان
ٌ طَر بٌ يهین راحتی پا پس کشیدى ٍ آن جا را ترک کرد؟ شاید يو یک  شدى چ

ٌ ی نارسیسا افتاد. عقب نشینی نَقت است  «!نن برنی گردم» :بٌ یاد آخرین جهل

شاید ينَز جایی خارج از آن سرزنین، پشت نرزيای جنگل بٌ انتظار رٍزی نشستٌ 
 .است تا رايی برای ٍرٍد دٍبارى اش پیدا کند

*** 

 «اسرار»

 :جان بٌ آرانی کف پَش خانٌ را کنار زد ٍ رٍ بٌ لیانا گفت

 .بٌ نظر نن کٌ اصال فکر جالبی نیست -

 :لیانا نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 نی ترسی؟ -
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 :جان با عصبانیت گفت

 .پس اشکالی ندارى اگر نگران باشو! ببخشید کٌ اگر نلکٌ بفًهٌ سر از تنو جدا نی کنٌ -

 :لیانا با لحن نالیهی گفت

نسئَلیت ير اتفاقی کٌ بیفتٌ با ننٌ؛ در ضهن نگٌ فرانَش کردی کٌ نارسیسا از  -
 .این جا رفتٌ؟ پس يیچ خطری نن رٍ تًدید نهی کنٌ

 :جان کٌ گَیی تسلیو شدى بَد گفت

 .باشٌ؛ پس نسئَلیتش با تَ -

ير دٍ بٌ نَبت پایین پریدند ٍ جان دست يایش را بلند کردى ٍ کف پَش يا را سر جای 
لیانا نگايی بٌ راى تاریک ٍ باریک نقابلشان انداخت؛ راى تَنل نانندی . اٍلشان برگرداند

 :جان اٍ را بٌ آرانی يل داد ٍ گفت. کٌ انتًایش نعلَم نبَد

 .برٍ دیگٌ -

. کهی کٌ گذشت، چشو يایشان بٌ تاریکی عادت کرد. ير دٍنفر بٌ آرانی پیش رفتند
ٌ ی کَچک رسیدند  .دقایق طَالنی در سکَت بی ٍقفٌ راى رفتند تا آنکٌ بٌ یک دریچ

 .بٌ گهَنو يهَن جاست -

 :لیانا با تردید گفت

 نطهئنی کٌ این راى بٌ جنگل نی رسٌ؟ -

 .شک ندارم -
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دست يایش را . لیانا بٌ سهت دریچٌ حرکت کرد، قفلش را بٌ آرانی باز کرد ٍ بیرٍن رفت
جلَی چشو يایش گرفت تا از نَر آفتابی کٌ نستقیهًا بٌ چشو يایش نی خَرد 

 :جان با حیرت بٌ جنگل نگاى کرد ٍ گفت. جلَگیری کند

 .باٍرم نهیشٌ، انگار ٍاقعا از جنگل سر درآٍردیو -

 :لیانا نگاى نتعجبی بٌ اٍ انداخت ٍگفت

 .فکر نی کردم نطهئنی کٌ از کجا سر درنیاریو -

 :جان فَرا گفت

 .البتٌ کٌ اطهینان داشتو؛ انا تا حاال از این راى استفادى نکردى بَدم -

 :لیانا قدنی بٌ جلَ برداشتٌ ٍ گفت

 بٌ نظرت این راى بٌ چٌ دردی نی خَرد؟ -

 :جان با بی خیالی گفت

 .نهی دٍنو؛ حتها در نَاقع اضطراری ازش استفادى نی کردن -

ينَز راى زیادی را طی نکردى بَدند کٌ باران شرٍع بٌ باریدن . باقی راى در سکَت گذشت
 :جان با عصبانیت گفت. کرد

 !لعنتی -

 :لیانا در حالی کٌ دست يایش را رٍی سرش گرفتٌ بَد گفت

 حاال چیکار کنیو؟ -

 :جان با حرص گفت
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 .این پیشنًاد تَ بَد، حاال بًترى خَدت بگی کٌ چیکار کنیو -

ٌ ای بٌ اٍ انداخت کٌ جان فَرا گفت  :لیانا نگاى نعصَنان

 .باید از يهین راى برگردیو -

ٌ ی جاناتان خَرد، برای بار دٍم  ينَز قدم از قدم برنداشتٌ بَدند کٌ چشو يای لیانا بٌ کلب
با دست بٌ آن سهت جنگل اشارى کرد ٍ با صدای بلندی . گَیی ناجی خَد را یافتٌ بَد

 :گفت

 .اٍن جا رٍ نگاى کن -

 :جان نگايی بٌ آن سهت جنگل انداخت ٍ گفت

ٌ ی نعرٍف جاناتان بٌ یک دردی خَرد -  !خب القل یک بار این کلب

 :لیانا در حالی کٌ چشو يایش را ریز کردى بَد با حالتی يشدارديندى گفت

 !دٍبار -

ٌ ای بٌ اٍ انداخت کٌ لیانا گفت  :جان نگاى پرسشگران

 .خب یک بار يو جَن نن رٍ نجات داد -

 :جان دست يای لیانا را گرفت ٍ گفت

 .نهنَن از یادآٍریت -

با رسیدن . سپس ير دٍ بٌ سهت کلبٌ دٍیدند ٍ از نیان شاخ ٍ برگ درختان عبَر کردند
جان با تعجب . بٌ در کلبٌ، قبل از آن کٌ دستگیرى را پایین بکشند در بٌ آرانی باز شد

 :نگايی بٌ در انداخت کٌ لیانا گفت
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 .باید از جاناتان تشکر کنی -

ٌ ای کشید ٍ ٍارد شد  :لیانا نگايی بٌ در ٍ دیَار کلبٌ انداخت ٍ گفت. جان نفس کالف

 .باز يو بٌ يهدیگٌ رسیدیو -

 :جان با کنایٌ گفت

 !اگر نتَجٌ نیستی باید بگو کٌ داری با یک دیَار صحبت نی کنی -

 :لیانا بی تَجٌ بٌ اٍ رٍی زنین نشست ٍ گفت

 بٌ نظرت بارٍن کی بند نیاد؟ -

 :جان لبخند شیطنت آنیزی زد ٍ گفت

 .نهی دٍنو، شاید حاال حااليا ادانٌ داشتٌ باشٌ -

 :لیانا با نگرانی گفت

 .ای کاش بٌ نلکٌ خبر نی دادم، حاال باز يو با حهاقتو باعخ نگرانیشَن نیشو -

 :جان گفت

خَدت گفتی کٌ نارسیسا از این جا رفتٌ ٍ دیگٌ خطری تَ رٍ . حاال يو کٌ چیزی نشدى -
 .تًدید نهی کنٌ؛ پس دلیلی ندارى کٌ نلکٌ نگران باشٌ

 ...درستٌ کٌ اٍن رفتٌ؛ انا -

 انا چی؟ -

 :لیانا بر خَد لرزید ٍگفت

 .يیچی -
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 :جان نگايی بٌ اٍ کٌ خَد را جهع کردى بَد انداخت ٍگفت

 چی شدى؟ -

 :لیانا با صدای ضعیفی گفت

 .سردنٌ -

 :جان فَرا از جایش برخاست ٍ دٍ تا از چَب يا را بٌ داخل آتش انداخت ٍ گفت

 .نگران نباش، االن گرم نیشی -

جان بٌ آرانی بٌ اٍ نزدیک شد ٍ کنارش . لیانا بار دیگر لرزید ٍ خَد را بیشتر جهع کرد
ٌ اش حلقٌ کرد. نشست لیانا . نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ با تردید دست يایش را دٍر شان

جان کٌ با سکَت لیانا جرأت بیشتری پیدا کردى . نگايی بٌ اٍ انداخت؛ انا حرفی نزد
 .بَد، اٍ را بٌ خَد نزدیک تر کرد

نگاى لیانا ندام بٌ اطرافش نی چرخید ٍ دست يایش کانال یخ کردى بَدند؛ انا سرنای 
غیرطبیعی دست يایش يیچ ربطی بٌ سرنای درٍن کلبٌ نداشت؛ زیرا آتش کار خَد را 

ٌ ی چَبی را فرا گرفتٌ بَد  .کردى بَد ٍ گرنایی لذت بخش يهٌ جای کلب

. ٍضع جان يو بًتر از اٍ نبَد. تنًا آن يهٌ نزدیکی اٍ را تحت تاجیر قرار دادى بَد
نفس يای داغ لیانا کٌ بر گردنش نی خَرد حالش را دگرگَن نی کرد؛ اٍ تا کنَن يرگز 

لیانا يو . بی  آنکٌ بخَايد سرش را پایین تر آٍرد. چنین احساسی را تجربٌ نکردى بَد
ٌ يا بٌ کندی . بی ارادى سرش را بلند کردى ٍ يردٍ در چشو يای یکدیگر خیرى شدند دقیق

ٌ ٍر شدى ٍ حرارت . نی گذشتند، دیگر خبری از سرنا نبَد درٍن يردٍی آن يا آتشی شعل
 .بدنشان ير جانیٌ باالتر نی رفت
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بی  آنکٌ نگايی بٌ چشو يایش بیندازد . نگاى جان بٌ لب يای صَرتی رنگ لیانا خیرى ناند
ٌ اش را بٌ آرانی گرفت ٍ گفت  :چان

 !نن رٍ ببخش؛ انا دیگٌ نهی تَنو تحهل کنو -

لیانا ديانش را برای جَاب بٌ اٍ باز کرد؛ انا نًلتی برای حرف زدن پیدا نکرد؛ زیرا 
ٌ ی اٍل تنًا لب يای اٍ تَسط جان بٌ . لب يای جان رٍی لب يایش قفل شدند لحظ

بازی گرفتٌ شدند ٍ دست يایش نات ٍ بی حرکت رٍی زنین افتادند؛ انا دقایقی بعد اٍ 
ٌ يای جان حلقٌ کردى ٍ این بار ير دٍ نفرشان ٍارد دنیایی  نیز دست يایش را دٍر شان

 .دیگر شدند ٍ زنان ٍ نکانی را کٌ در آن بَدند را بٌ دست فرانَشی سپردند

*** 

کاترین نگايی بٌ جاناتان انداخت ٍ . کاترین ٍ جاناتان قدم بٌ باغ پشت قصر گذاشتند
 :پرسید

 لیانا کجاست؟ -

ٌ ی نانعلَنی دٍخت ٍ گفت  :جاناتان نگايش را بٌ نقط

 .حتهًا تَی اتاقشَن يستن -

 :کاترین نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ با لحن سرزنش آنیزی گفت

 !جاناتان -

 :جاناتان فَرا گفت

چند تا از نگًبان يا رٍ . با جان از قصر خارج شدى؛ ٍلی نگران نباشید! خیلی خب -
 .فرستادم تا نراقبشَن باشن
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 :کاترین نگاى نشکَکی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 .لیانا ٍ جان خیلی صهیهی يستند -

جاناتان جَابی بٌ اٍ نداد ٍ نشغَل ٍارسی نیَى يای شفابخشی کٌ بٌ رنگ آبی رٍشن 
 :کاترین ادانٌ داد. درآندى بَدند شد

 نظر تَ چیٌ؟ -

 :جاناتان در حالی کٌ نگايش را از اٍ نی دزدید گفت

 .فکر نی کنو کٌ يستن -

 !فکر نی کنی یا نطهئنی؟ -

نی دٍنو بٌ چی نی خَاید برسید نلکٌ؛ انا جان يرگز بٌ اعتهاد نن خــ ـیانـت  -
 .نهی کنٌ

 :کاترین با لحن نالیهی گفت

نن يو نخالفتی با این رابطٌ نداشتو، تنًا در صَرتی کٌ لیانا یک دختر نعهَلی بَد؛  -
ٌ ی آیندى ی آدٍنیسٌ. انا نیست ٌ ی اٍن يا باید تنًا بٌ ! اٍن جانشین نن ٍ نلک پس رابط

 .یک دٍستی سادى ختو بشٌ

 :جاناتان کٌ خیلی از این حرف خَشش نیاندى بَد فَرا گفت

 .انا نن کٌ فکر نهی کنو جان احساسی نسبت بٌ پرنسس داشتٌ باشٌ -

ٌ ی جاناتان شدى بَد، نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت  :کاترین کٌ نتَجٌ لحن انتقام جَیان

جاناتان يرگز نهی خَام فکر کنی کٌ حرف يای نن صرفًا بٌ دلیل نقام ٍ جایگاى لیانا در  -
 .قصرى
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 :جاناتان ابرٍیی باال انداخت ٍ گفت

 خب؟ -

 :کاترین لبخندی زد ٍ گفت

 .حتی اگر نن يو با این رابطٌ نَافق بَدم انیلیا يرگز چنین چیزی رٍ نهی پذیرى -

 :جاناتان کٌ گَیی رايی برای نتقاعدکردن کاترین پیدا کردى بَد فَرا گفت

 اگر انیلیا راضی باشٌ نظر شها در این بارى چیٌ؟ -

 :لبخندی ناخَدآگاى رٍی لب يای کاترین نشست ٍگفت

 .راستش جان اصالً پسر بدی نیست -

جاناتان با يیجان ديانش را باز کرد تا سَال دیگری بپرسد؛ انا کاترین بی  آنکٌ نگاى 
 .دیگری بٌ اٍ بیندازد راى قصر را در پیش گرفت

*** 

لیانا با حیرت بٌ اٍ نگاى نی کرد ٍ . جان نفس عهیقی کشید ٍ از اٍ فاصلٌ گرفت
ٌ ی گذشتٌ رخ دادى بَد باٍر کند جان نگايی بٌ . نهی تَانست اتفاقی را کٌ در چند دقیق

 :چشو يای درخشان اٍ کٌ حاال از اشک پر شدى بَدند، انداخت ٍ نجَاکنان گفت

 .باٍرم نهیشٌ کٌ این اتفاق افتاد -

ٌ ی عجیب ٍ ناگًانی خَشحال بَد؛ انا از طرفی . لیانا حرفی نزد از آن تَجٌ ٍ ابراز عالق
يو از آنکٌ نلکٌ از آن نَضَع نطلع شَد ٍحشت داشت ٍ نهی دانست کٌ در صَرت 

 .فًهیدن چٌ ٍاکنشی از خَد نشان نی ديد

 :جان با نگرانی گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

243 Zahra bagheri  لیانارنان |  

 .لیانا نی دٍنو کٌ برات غیرننتظرى بَد؛ انا نن ندت ياست بٌ تَ فکر نی کنو -

لیانا خیلی دلش نی خَاست کٌ جَابی بٌ ان ابراز احساسات عهیق ٍ خالصانٌ بديد؛ انا 
 :جان نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ زیر لب گفت. نهی تَانست

 لیانا حالت خَبٌ؟! لعنت بٌ نن -

احساس بدی بٌ اٍ داشت ٍ آن حس . لیانا انا در سکَت بٌ چشو يایش خیرى شدى بَد
لیانا بٌ آرانی خَد . تاجیر حرف يایی بَد کٌ انیلیا باريا دربارى ی شیطنت يای جان نی زد

 :از جای برخاست ٍ گفت. را از آغَشش بیرٍن کشید

 .نن نی خَام از این جا برم-

 :جان يو بٌ سرعت از جایش بلند شد ٍ گفت

 .انا بارٍن ينَز بند نیَندى -

لیانا بی ايهیت بٌ حرف يای اٍ بٌ سهت در حرکت کرد، دستگیرى اش را پایین کشید ٍ 
 :گفت

 .نًو نیست؛ فقط نی خَام از این جا برم -

 :با لحن نالیهی گفت

 ...لیانا جَری حرف نی زنی کٌ انگار نن ٍادارت کردم تا -

 گفتو نی خَام برگردم بٌ قصر، نهی فًهی؟ -

از تغییر رفتار ناگًانی اش آن قدر دلخَر ٍ عصبانی بَد کٌ . جان نگاى سردی بٌ اٍ انداخت
چند قدنی جلَتر رفت، در نقابلش ایستاد ٍ . غرٍرش اجازى نداد تا بیش از آن اصرار کند

 :گفت
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 !يرجَر راحتی -

ٌ ای با یکدیگر حرف نزدند . از کلبٌ بیرٍن آندند ٍ در تهام راى بازگشت بٌ خانٌ را حتی کله
بعد از گذشتن از آن راى باریک، . لیانا دریچٌ را باز کردى ير دٍ بٌ نَبت ٍارد تَنل شدند

بٌ . جان بار دیگر دست يایش را بلند کردى ٍ کفپَش يا با صدای گَش خراشی کنار رفتند
انیلی با دیدن . نحض باالکشیدن خَد، نگايشان بٌ دٍ گَی قًَى ای رنگ خیرى ناند

 :آن يا کٌ ناگًان از زیرزنین ظاير شدى بَدند، با حیرت گفت

 !شها يا از کجا در اٍندید؟ -

 :لیانا با حَاس پرتی گفت

 .خَايش نی کنو در نَرد این نَضَع با نادرت حرفی نزن -

جان نی خَاست بٌ دنبالش . ٍ بعد بی  آنکٌ نگايی بٌ جان بیندازد، از خانٌ خارج شد
 :برٍد کٌ انیلی دست يایش را گرفت ٍ گفت

 حاال بگَ ببینو شها اٍن پایین چیکار نی کردین؟! خب -

ٌ ی جان، لبخندش بٌ سرعت نحَ شدى ٍ فَرا  با نگاى کردن بٌ چشو يای بٌ خَن نشست
 :گفت

 پس نن بٌ نانان چیزی نهیگو، خَدت برام تَضیح نیدی؛ درستٌ؟ -

آن يا با رسیدن . جان بی  آنکٌ جَابی بٌ اٍ بديد، از کنارش گذشت ٍ از خانٌ خارج شد
لیانا بٌ دلیل احساس . بٌ دريای عظیو ٍ طالیی رنگ قصر يو با یکدیگر حرفی نزدند

بدی کٌ گریبان گیرش شدى بَد ٍ جان بٌ دلیل آن کٌ فکر نی کرد لیانا احساسات پاک اٍ 
 .بٌ نحض رسیدن بٌ تاالر قصر بٌ جاناتان برخَرد کردند. را نادیدى گرفتٌ است

 ...پس شهايا کجا نَندید؟ نن تا يهین االن ننتظرتَن -
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 !نن رٍ ببخشید -

جاناتان با تعجب بٌ اٍ . لیانا با بی حَصلگی این را گفت ٍ بٌ سهت پلکان بٌ راى افتاد
 :نگاى کرد ٍ رٍ بٌ جان پرسید

 اٍن چش شدى؟ -

 .نهی دٍنو -

 .نزخرف نگَ، نعلَنٌ کٌ نی دٍنی -

 :جان نفس کالفٌ ای کشید ٍ گفت

گفتو کٌ نهی دٍنو، تنًا چیزی کٌ نی دٍنو اینٌ کٌ اٍن یک دختر خَدخَاى ٍ نغرٍرى کٌ  -
 .ندام نقانش رٍ بٌ رخ بقیٌ نی کشٌ

 :جاناتان نگاى بی خیالی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 .انگار اٍضاع خیلی بدى -

 ننظَرت چیٌ؟ -

 .خب تَ داری دربارى ی پرنسس چنین حرف يایی نی زنی -

 :جان فَرا گفت

 .آرى؛ چَن خیلی ٍقتٌ تَ دلو نَندى بَدن -

جان، دٍست داری بگی کٌ چیکار کردی یا باید لیام رٍ خبر کنو تا با رٍش خَدش ازت  -
 !حرف بکشٌ

 :جان فَرا رنگش پرید ٍ گفت
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 .کاری نکردم... نن -

تَ ير ٍقت کار اشتبايی نی کنی از دست خَدت عصبانی نیشی؛ پس ! اٍى، چرا کردی -
 بًترى بٌ زبَن خَش اعتراف کنی، باشٌ؟

جاناتان با انتظار برایش ابرٍیی باال . گَیا جان چارى ی دیگری نداشت، بٌ اٍ نگاى کرد
 !انداخت

 .خیلی خب، نیگو -

ٌ ی بسیار نحکهی  جان با خَنسردی این را گفت؛ انا بٌ نحض تعریف کردن جاناتان ضرب
ٌ اش زد  .بٌ سین

 چیکار نی کنی؟! آخ -

 نن چیکار نی کنو؟ تَ خَدت نی دٍنی چٌ غلطی کردی؟! ای پسرى ی احهق -

 .خب آرى نعلَنٌ کٌ نی دٍنو -

ٌ ی دیگری بلند کرد کٌ جان فَرا  جاناتان با صَرتی برافرٍختٌ دست يایش را برای ضرب
 :گفت

 نی دٍنو اشتباى کردم؛ ٍلی االن چیکار نیشٌ کرد؟! خیلی خَب -

 !چیزی نیست کٌ نگرانش باشی، تٌ تًش شاید سر از تنت جدا کنن -

 :با دیدن چشو يای گشادشدى ی جان با عصبانیت گفت

ٌ خاطر این کار بًت پاداش يو نیدن؟ -  !چیٌ؟ نکنٌ فکر کردی ب

 .نطهئنا ننتظر پاداش نیستو -
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 .خیلی خب، پس خَدت رٍ برای نرگ آنادى کن -

 .جاناتان خَايش نی کنو -

 :جاناتان گفت

 .خیلی خب، نن خَدم با پرنسس صحبت نی کنو -

جاناتان يو ننتظر حرفی نهاندى ٍ از پلکان باال رفت ٍ ٍارد رايرٍی . جان چیزی نگفت
ٌ ی سَم شد ٌ ای زد ٍ در اتاق را بٌ آرانی باز کرد. طبق لیانا بٌ اٍ نگايی انداخت ٍ . تق

 :گفت

 اگر نَضَع نًهی نیست نیشٌ بعدا راجع بًش صحبت کنیو؟ -

 :جاناتان لبخندی زد ٍ گفت

 !فکر نی کنو نًهٌ -

ٌ ای بٌ اٍ انداخت ٌ ی بعد با حیرت ادانٌ داد. لیانا نگاى پرسشگران  :لحظ

 !اٍن در نَردش باياتَن صحبت کرد؟ -

 :جاناتان رٍی تخت نشست ٍ گفت

چرا این قدر تعجب کردی؟ فکر نهی کردی کٌ بخَاد این نَضَع رٍ با کسی در نیَن  -
 بذارى؟

 :جاناتان ادانٌ داد. لیانا جَابی بٌ اٍ نداد

 .نی تَنو حدس بزنو کٌ حاال چٌ احساسی داری -

 :لیانا فَرا گفت
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 .حتی نهی تَنین تصَر کنین کٌ چٌ احساسی دارم -

 :جاناتان فَرا گفت

 بازم بگو؟... احساس ضعیف بَدن، فریب خَردگی، کسی کٌ با احساساتش بازی شدى ٍ -

 :لیانا با حیرت پرسید

 !از کجا نی دٍنین؟ -

 .از اٍنجایی کٌ نن يو درست نحل جان این لحظات رٍ تجربٌ کردم -

 :لیانا با تعجب گفت

 با کی؟ -

 :جاناتان نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 !خب نطهئنا با يهسرم-

 :جاناتان ادانٌ داد. لیانا با کنجکاٍی بٌ اٍن نگاى کرد

ٌ نند  - نن يو درست نحل جان در جٍَنی شیطنت يایی داشتو ٍ ٍقتی بٌ يهسرم عالق
شدم اٍن يو درست يهین احساسی رٍ داشت کٌ االن تَ داری؛ انا نن بًش جابت 

 .کردم تنًا کسی کٌ در این دنیا برای نن نًهٌ فقط اٍنٌ

 :لیانا بٌ اٍ نگاى کردى ٍ گفت

 بٌ نظر شها اٍن يو نی تَنٌ بٌ نن جابت کنٌ؟-

 .نطهئنو کٌ نی تَنٌ -
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جاناتان کٌ کهابیش از نتیجٌ . لبخندی ناخَدآگاى رٍی لب يای لیانا نشست
 :صحبت يایشان راضی بَد، از جایش برخاست ٍ قبل از آن کٌ از در بیرٍن برٍد گفت

 .فقط بًش یک فرصت بدى -

*** 

 :کاترین بٌ اٍ نگايی انداخت ٍ گفت

 خب؟ -

 :لیانا زیرچشهی نگايی بٌ انیلیا کٌ با شک ٍ شبًٌ بٌ اٍ نگاى نی کرد، انداخت ٍ گفت

 .خب قَل نیدم کٌ زٍدتر برگردم -

کاترین يو نگاى نشکَکی بٌ اٍ انداخت؛ ٍلی بی  آنکٌ سَال دیگری از اٍ بپرسد با لحن 
 :نالیهی گفت

 .نی تَنی بری؛ انا نراقب خَدت باش ٍ تا قبل از تاریکی شب بٌ قصر برگرد -

 :لیانا با عجلٌ از جا بلند شد ٍ گفت

 .قَل نیدم زٍدتر برگردم -

 :بٌ نحض خارج شدن از اتاق، انیلیا نگايی بٌ کاترین انداخت ٍ با ناخشنَدی گفت

 .انگار بیش از اندازى با يو صهیهی شدن -

 :کاترین نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 انیلیا چرا این نَضَع این قدر برات ايهیت دارى؟ -

 :انیلیا بی درنگ جَاب داد
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 .چَن نهی خَام يهَن چیزيایی رٍ کٌ نن تجربٌ کردم، برای پسرم يو پیش بیاد -

 :کاترین با صدای آرانی گفت

 یعنی نی خَای نانع رسیدنشَن بٌ يو باشی؟ -

ٌ ای يو در نیَن باشٌ -  !نن در صَرتی نی تَنو یک نانع باشو کٌ عالق

 :کاترین فَرا گفت

 اگر باشٌ؟ -

 .در اٍن صَرت ير کاری نی کنو کٌ جان رٍ را از این کار ننصرف کنو -

*** 

 .جان در خانٌ را بٌ آرانی باز کرد ٍ ير دٍ ٍارد شدند

 کسی نیست؟ -

 .نٌ -

جان با بی اعتنایی . لیانا در حالی کٌ سرخ شدى بَد، زیر چشهی نگايی بٌ جان انداخت
لیانا کٌ کهی آسَدى خاطر شدى بَد، بٌ طرف اتاق . اٍ را بٌ سهت اتاقش راينهایی کرد

ٌ ی جان نشست.  حرکت کرد بٌ نحض نشستن، صدای تق . رٍی تخت چَبی ٍ زٍاردررفت
لیانا با چشو يای گردشدى نگايی جان انداخت؛ انا جان . ٍ تَق عجیبی از تخت بلند شد

ٌ ای باال انداخت ٍ گفت  :با بی خیالی شان

 !يهینٌ دیگٌ -

جان لباس رسهی را کٌ ير دفعٌ برای رفتن بٌ قصر نی پَشید در آٍرد ٍ با قدم يای 
لیانا با احساس خطری کٌ در کهینش بَد، خَد را . آرانی بٌ سهت تخت حرکت کرد
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آن قدر . جهع کردى ٍ نگايی بٌ قدم يای جان کٌ ير لحظٌ بٌ اٍ نزدیک تر نی شد انداخت
 .از نزدیکی با اٍ نی ترسید کٌ حتی جرأت باالآٍردن سرش را يو نداشت

جان در حالی کٌ لبخند نرنَزی بر لب يایش نشستٌ بَد، سرش را بٌ اٍ نزدیک کردى ٍ 
حاال دیگر صَرت يایشان بٌ اندازى ی یک بند . دست يایش را پشت سر اٍ قرار داد

در يهان زنان جان تکانی بٌ دستش داد ٍ لیانا با . انگشت با یکدیگر فاصلٌ داشتند
ٌ ی چَبی کٌ بر رٍی تخت قرار داشت افتاد ٍ  حرکت اٍ چنان تکان نحکهی خَرد کٌ جعب

 .تهام نحتَیات درٍن آن خالی شد

جان . لیانا نگايی بٌ دست يای جان انداخت کٌ حاال پر ازسنجاق يای ریز ٍ براقی بَدند
لیانا نگاى . پَزخندی بٌ اٍ زد ٍ بی آن کٌ نگايی بٌ زنین بیندازد، بر رٍی تخت نشست

 .عصبی بٌ اٍ انداخت ٍ نفس عهیقی کشید

فَرا از جایش بلند شد تا جعبٌ را از رٍی زنین بردارد؛ انا در يهان زنان چشهش بٌ 
سر جایش . شیء خَرد کٌ نیان کَيی از سنگ يا ٍ نرٍاریديای درخشان برق نی زد

جان کٌ نتَجٌ يیچ چیز نشدى بَد، در . خشکش زد ٍ نگاى خیرى اش را بٌ جان دٍخت
ٌ ای را کٌ در نشتش بَد تکان نی داد، با حالتی عادی گفت  :حالی کٌ سنجاق يای دختران

 .پس چرا نهی شینی؟ نترس نهی خَرنت -

تنًا کاری کٌ انجام داد، لهس گردنبندی بَد کٌ سرنایش . لیانا انا جَابی بٌ اٍ نداد
جان با نگاى کردن بٌ صَرت اٍ خیلی سریع حالتش عَض . پَست گردنش را آزار نی داد

 :شدى ٍ با نگرانی گفت

 چی شدى؟ -

ٌ ای گفت  :ٍقتی لیانا بار دیگر پاسخ اٍ را بی جَاب گذاشت، جان با حالت ٍسَاس گَن
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نن چشو دیدن اٍن ! ببین اگٌ یک جَندى اٍن پایینٌ خَدت زحهتش رٍ بکش -
 .نَجَدای پشهالَ رٍ ندارم

ٌ اش گذاشتٌ ٍ بٌ گردنبندی کٌ  ٌ ای در انتًای جهل با باالآندن دست يای لیانا، اٍ نیز نقط
 .در دست يای اٍ آٍیزان بَدى ٍ پیچ ٍ تاب نی خَرد نگاى کرد

 این رٍ از کجا آٍردی؟ -

 :لیانا بی  آنکٌ ايهیتی بٌ سَال اٍ بديد پرسید

 این رٍ کی بًت دادى؟ -

 :جان با تعجب گفت

 ...چٌ ايهیتی دارى؟ بدش بٌ نن -

جان با حیرت ٍ شگفتی بٌ اٍ نگاى نی کرد؛ . لیانا بٌ سرعت دست يایش را پس کشید
آن تنًا یک گردنبند بی ارزش ٍ بٌ درد . گَیی دلیل رفتاريای عجیبش را درک نهی کرد

لیانا با . نخَر بَدى کٌ سال يا پیش از یک اتاق نترٍکٌ ٍ تًَع آٍر در قصر پیدا کردى بَد
 :صدای بلندتری گفت

 بًت نیگو این جهع آٍری اسرار رٍ از کجا آٍردی؟ -

 :جان کٌ گَیی بار اٍلی بَد کٌ چنین نانی بٌ گَشش نی خَرد گفت

 !جهع آٍری چی چی؟ -

 :لیانا کٌ فکر نی کرد جان اٍ را بٌ تهسخر گرفتٌ است، با لحن تندی گفت

ٌ ای حق داشتن چنین چیزی رٍ  - جز خاندان سلطنتی ٍ اشراف زادگان يیچ کس دیگ
 ندارى، بًو بگَ این رٍ از کجا آٍردی؟ دزدیدیش؟
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لیانا کٌ قدش بٌ سختی بٌ عرض . جان اخو يایش را در يو کشید ٍ از جایش بلند شد
ٌ يای جان نی رسید، نجبَر بَد برای نگاى کردن بٌ چشو يایش سرش را باال بگیرد  .شان

 .نن ير کاری کٌ دلو بخَاد انجام نیدم! این قدر بٌ نن انر نکن دختر کَچَلَ -

 :گردنبند را از نیان انگشت يای لیانا بیرٍن کشید ٍ گفت

اصال این جهع آٍری نهی دٍنو چی چی رٍ يو دزدیدم، خَب شد؟ حاال يرکاری کٌ  -
 !دٍست داری بکن

 :لیانا راى اٍ را سد کرد ٍ بار دیگر با صدای بلندی فریاد زد

 بًت گفتو این جهع آٍری اسرار رٍ از کجا آٍردی؟ -

 :جان يو با صدایی چند برابر بلندتر از اٍ فریاد زد

 !از تَی یکی از اتاق يای قصر کش رفتو، خَبٌ؟ خیالت راحت شد؟ -

 :لیانا این بار با صدای آرام تر ٍ لحن نتحیری پرسید

 از تَی قصر؟ -

نفس عهیقی کشید ٍ با صدای تقریبا بلندی ادانٌ . جان با عصبانیت رٍی تخت نشست
 :داد

ٌ اش خیلی نفصلٌ- نن بًت گفتٌ بَدم کٌ سال يا پیش نن ٍ نادرم ٍ انیلی بٌ ! قضی
 ...قصر اٍندى بَدیو برای

 :لیانا با صدای آرانی کٌ بٌ سختی شنیدى نی شد گفت

ٌ خاطر بیهاری نادرم -  .ب
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ٌ ام یک اتاق تَی قصر پیدا کردم، این رٍ يو- ٌ زدن يای شبَن ... درستٌ؛ اٍن زنان تَ پرس
 .این رٍ يو يهَن جا پیدا کردم

 :لیانا يو رٍی تخت نشست ٍ گفت

 کدٍم اتاق؟ -

ٌ ی چًارم بَد -  .تَی طبق

ذين لیانا فَرا شرٍع بٌ پردازش کرد، از پلکان يای نارپیچ قصر گذشت ٍ از رايرٍی تنگ 
ٌ ی چًارم عبَر کرد ٍ در انتًا بٌ تنًا اتاق در آن رايرٍ رسید  .ٍ تاریک طبق

 !باٍرم نهیشٌ -

 چی رٍ؟ -

 !این نال يهَن پیرزنٌ -

 :جان فَرا پرسید

 کدٍم پیرزن؟ -

 .تَی خاطرات جاناتان دیدنش -

 ...تَی خاطرات جاناتان؟ ننظَرت اینٌ کٌ -

لیانا از جایش بلند شدى ٍ شرٍع بٌ قدم زدن در اتاق کرد، ذينش ينَز از اطالعاتی کٌ بٌ 
دست آٍردى بَد گیج ٍ سردرگو بَد؛ انا اگر کهی بٌ خَد زحهت نی داد نی تَانست 

اٍ در . اتفاقات پیش آندى را بٌ راحتی نانند قطعات پازل در کنار یکدیگر قرار بديد
ٌ خاطر پیشگَیی يایش بٌ  خاطرات جاناتان زن پیر ٍ عاجزی را دید کٌ ظايرا بٌ ب

ٌ ی نلکٌ، نادربزرگ آرانیس يو بزرگ ترین پیشگَی آن . نجازات نحکَم شدى بَد بٌ گفت
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آن زن نادربزرگ . سرزنین بَدى است؛ بنابراین نیازی نبَد کٌ بیشتر از آن فکر کند
در این نیان . آرانیس بَدى کٌ سال يا پیش تَسط نلکٌ بٌ نجازات نحکَم شدى بَد

 .تنًا چیزی کٌ را کٌ نهی تَانست بفًهد جزئیات پیشگَیی آن زن بَد

 ...لیانا-

 .لیانا تکانی خَرد ٍ نگايش را بٌ جان دٍخت کٌ با کنجکاٍی بٌ اٍ نگاى نی کرد

 جان؟ -

 چی شدى؟ -

 .نن يهین االن باید برگردم بٌ قصر -

 :جان يو فَرا از جایش بلند شدى ٍ گفت. لیانا از جایش بلند شد

 .تا نگی چی شدى نهی ذارم بری -

ٌ گَنٌ آغاز کند تا . لیانا با کالفگی بار دیگر بر رٍی تخت نشست نهی دانست از کجا ٍ چ
در انتًا بٌ آن نتیجٌ رسید کٌ بًترین کار آن .  بتَاند نَضَع را بٌ درستی بٌ اٍ بفًهاند

ٌ ی جاناتان در  يست کٌ يهٌ چیز را از اٍلش تعریف کند؛ یعنی از يهان شبی کٌ کلب
جان کٌ ينَز . بٌ نحض تهام شدن حرف يایش نفس عهیقی کشید. برابرش ظاير شد

ٌ ای با خَنسردی گفت  :خیرى بٌ اٍ نگاى نی کرد، بعد از جانی

 خب؟ -

 :لیانا با تعجب گفت

یعنی تَ کنجکاٍ نشدی کٌ بدٍنی جزئیات اٍن پیشگَیی چی بَدى ! خب؟ خب يهین -
 کٌ آخرش بٌ نرگ اٍن زن ننجر شدى؟
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 نهی فًهو این نَضَع چٌ ايهیتی دارى؟... یعنی چرا؛ انا! نٌ -

لیانا خَاست جَابی بٌ اٍ بديد؛ انا بالفاصلٌ نگايش بٌ برق نشان جهع آٍری اسرار 
 :جان با تعجب پرسید. بٌ سرعت اٍ را از دست جان قاپید ٍ از جایش بلند شد. افتاد

 چیکار نی کنی؟ -

 .نی خَام از این ناجرا سردربیارم -

 :جان از جایش بلند شدى ٍ گفت

ٌ طَری؟ لیانا بسٌ - نطهئن باش دلیلی ٍجَد داشتٌ کٌ اٍن ! از این کار ننصرف شَ! چ
 .زن بٌ اعدام نحکَم شدى

 :با نفرت ادانٌ داد

 .شاید اٍن با درٍغ ياش نی خَاستٌ سرزنین رٍ بٌ نابَدی بکشَنٌ -

لیانا بی تَجٌ بٌ سخنرانی يای جان، نَاد را بار دیگر در یک جام زنگ زدى سرازیر کرد ٍ آن 
 .را بٌ سهت ديانش برد

 !صبر کن -

 :لیانا جام را پایین آٍرد ٍ با کالفگی گفت

 چیٌ؟ -

 یعنی يیچ رايی ٍجَد ندارى کٌ بی خیالش بشی؟ -

ٌ ی جَاب ننفی باال انداخت جان چشو غرى ای بٌ اٍ رفت ٍ . لیانا ابرٍيایش را بٌ نشان
 :گفت
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 خب االن نی خَای چیکار کنی؟ -

 .نی خَام برم بٌ خاطرات اٍن زن -

 :جان با شگفتی پرسید

ٌ طَری؟ -  چ

جان در حالی کٌ سرک نی کشید تا نایع درٍن جام را . لیانا جام را در نقابلش تکان داد
 :ببیند گفت

 !برای دٍ نفر کافیٌ؟ -

بالفاصلٌ احساس . لحظٌ ی بعد ير دٍ جام را بٌ نَبت سرکشیدند. لیانا لبخندی زد
ٌ ای بعد در رٍ دیَار اتاقش در برابر  ناخَشایندی تهام ٍجَد جان را در برگرفت ٍ جانی

ٌ ی بزرگ ٍ نجلل دید  .چشو يایش نحَ شد ٍ خیلی زٍد خَد را در یک خان

اٍ ٍ لیانا نگاى نتعجبی رد ٍ بدل کردند؛ زیرا ينَز نهی دانستند آن نکان دقیقا کدام 
قسهت از خاطرات آن زن را شرح نی ديد؛ انا نیازی نبَد کٌ خَد را بٌ زحهت بیندازند، 

لیانا در نگاى اٍل اٍ را شناخت؛ زیرا با . خیلی زٍد آن زن در برابر چشو يایش پدیدار شد
 .آن چشو يای ریز نشکی ٍ سر بسیار بزرگش شبايت بی اندازى ای بٌ آرانیس داشت

آن زن يهان . با سرش اشارى ی کَچکی بٌ آن زن کرد ٍ جان فَرا ننظَر اٍ را فًهید
ٌ يا ٍ شیَن يایش را از پس آن اتاق تاریک ٍ نهَر  کسی بَد کٌ شب يای زیادی نال

گَیا خاطرى ای کٌ در . لیانا نگايی بٌ صَرت شاداب ٍ برق چشو يایش انداخت. نی شنید
 .آن بَدند، نربَط بٌ ندتی قبل از نحبَس شدنش بَد

 .دایانا، دایانا کجایی؟ بیا باید آرانیس رٍ بخَابَنی -
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ٌ ی دنجی از خانٌ ٍ در کنار آتش نشستٌ  بالفاصلٌ نگاى آن يا بٌ کَدکی افتاد کٌ در گَش
نَيایش را با . بٌ نظر نهی رسید کٌ بیشتر از شش یا يفت سال داشتٌ باشد. بَد

سنجاق يای فراٍانی باالی سرش جهع کردى بَد ٍ پیراين زیبای آبی رنگی پَشیدى بَد کٌ 
جان سیخَنکی بٌ اٍ زد ٍ با ایها ٍ اشارى بٌ . در انتًایش چین يای بسیاری داشت

 .دست يای دختربچٌ اشارى کرد

برای . لیانا فَرا فًهید کٌ جان خیال نی کند اگر حرفی بزند آن يا صدایش را نی شنَند
 :آن کٌ اٍ را از عذاب شکلک درآٍردن راحت کند با صدای بلندی گفت

 چی شدى؟ -

 .جان لبانش را بٌ دندان گرفت ٍ با حالت عصبی دست يایش را تکان داد

 نن نتَجٌ حرف يات نهیشو، نی تَنی بلندتر حرف بزنی کٌ نن يو بشنَم؟ -

 :جان با تعجب دست يایش را پایین آٍرد ٍ گفت

 اٍنا نهی شنَن؟ -

 :لیانا اشارى ای بٌ آرانیس کرد ٍ گفت

 .نی بینی کٌ يیچ ٍاکنشی نشَن نهیدن -

لیانا بٌ یاد زنانی افتاد کٌ پا بٌ خاطرات جاناتان گذاشتٌ بَد، در آن لحظٌ کاترین بی  
آنکٌ بٌ اٍ نگايی بیندازد از کنارش گذشتٌ بَد ٍ آن لحظٌ احساس بسیار عجیبی بٌ اٍ 

 :جان این بار با صدای بلندی گفت. دست دادى بَد

 .یک چیزی تَی بغلشٌ -
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بعد با دقت نگايی بٌ آرانیس انداخت؛ گَیی نی خَاست اطهینان پیدا کند کٌ اٍ 
لیانا نگايی بٌ نَجَد کَچک ٍ پشهالَیی کٌ در آغَش . حرف يایشان را نهی شنَد

ٌ ی بسیار کَچکی داشت. آرانیس بَد انداخت تهام بدنش پر از نَيای . آن نَجَد جح
سر بسیار کَچکی داشت؛ انا دندان يای تیز ٍ برندى اش کهی از . نرم ٍ خاکستری رنگ بَد

چشو يای کَچکش در آن لحظٌ خهار شدى . ديان خط نانند ٍ بی حالتش بیرٍن زدى بَد
 .بَدند

لیانا فکر کرد کٌ گرنای نطبَع ٍ دلچسب آتش خانٌ سبب خَاب آلَدگی آن نَجَد 
شدى است؛ انا ٍقتی دقت کرد نتَجٌ شد کٌ آرانیس اٍ را نانند نَزادان تازى بٌ دنیا 

ٌ ی ابریشهی کَچکی پیچاندى است گَیا ندت زیادی از تَلدش . آندى الی پارچ
 .نهی گذشت

لیانا بٌ خاطرش سپرد . از نظر اٍ آن جَندى ی کَچک، نَجَد بانزى ٍ دٍست داشتنی بَد
کٌ بٌ نحض رسیدن بٌ قصر از یکی از نگًبانان قصر بخَايد کٌ یکی از آن نَجَدات را 

 .برای اٍ يو پیدا کند

با بٌ زبان آٍردن فکرش، جان چنان نگايی بٌ اٍ انداخت گَیی ير لحظٌ انتظار داشت 
کٌ لیانا بخندد ٍ بگَید کٌ شَخی بسیار بی نزى ای کردى است؛ انا ٍقتی با نگاى خیرى ی 

 :لیانا نَاجٌ شد با انزجار گفت

بانزى؟ تَ بٌ اٍن نَجَدای پشهالَی چندش آٍر نیگی بانزى؟ نی دٍنی چیٌ؟ نن  -
ترجیح نیدم با لباس خَاب گل گلی انیلی تَی دریاچٌ شیرجٌ بزنو؛ ٍلی دستو بٌ اٍن 

 !نَجَدای چندش ٍ خبیخ نخَرى

ٌ ی بعد زنی با لباس يای سادى ٍ ظايری . لیانا با ديانی باز بٌ اٍ نگاى نی کرد چند جانی
ٌ يای خانٌ پایین آند ٍ بی  آنکٌ نگايی بٌ نادرش بیندازد بٌ سهت  کانال نعهَلی از پل
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آرانیس آن جَندى ی پشهالَ را بیشتر بٌ . دخترش رفت ٍ اٍ را ٍادار بٌ بلندشدن کرد
 .خَد فشرد ٍ از جایش بلند شد

 .بی  آنکٌ دست نادرش را بگیرد، بٌ سهت نادربزرگش رفتٌ اٍ را در آغَش گرفت

 .دختر خَبو دیگٌ بًترى اٍن بیچارى رٍ بٌ حال خَدش بذاری -

ٌ ای فَرا گفت  :آرانیس با لحن کَدکان

 !بیچارى نیست نادربزرگ، اسهش رٍ گذاشتو تَبی-

 :نادربزرگش خندى ی کَتايی کردى ٍ گفت

 .خیلی خَب؛ پس اٍل تَبی رٍ بخَابَن بعد يو خَدت بخَاب -

ٌ يا باال رفت ٌ کنان از پل  .آرانیس با خَشحالی خندید ٍ ٍرجٌ ٍ ٍرج

لیانا ٍ جان بی  آنکٌ با یکدیگر . با رفتن اٍ سکَتی نیان آن نادر ٍ دختر برقرار شد
بعد از دقایق کَتايی آن زن . صحبت کنند ننتظر نانند تا آن يا حرف زدن را آغاز کنند

 :نگايی بٌ دخترش انداخت ٍ گفت

 ينَز يو از نن دلخَری دایانا؟ -

 :دایانا نگاى خشو آلَدی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 نباید باشو؟ -

 :آن زن با خَنسردی گفت

 !نٌ -

 :دایانا صدای خرخری بٌ نشانٌ نخالفت از خَد درآٍرد ٍ با صدای خرناس نانندی گفت
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پس اصال ٍاست ايهیت ندارى کٌ نگرانتو؛ فقط نی خَای کار خَدت رٍ ! کٌ این طَر -
ٌ نَن رٍ بٌ دردسر بندازی  .بکنی ٍ يه

نن نهی خَام کسی رٍ بٌ دردسر بندازم، فقط نی خَام این سرزنین رٍ از سرنَشت  -
نن، تَ ٍ آرانیس ير سٌ از این سرزنین ... شَنی کٌ در انتظارشٌ آگاى کنو ٍ بعدش

نا باید . نی ریو، نی ریو بٌ یک سرزنین بسیار دٍر کٌ از خشو ٍ غضب اٍن دٍر بهَنیو
 .در انان باشیو

 :دایانا کٌ گَیی اصال حرف اٍ را نشنیدى بَد، با لحن تهسخرآنیزی گفت

پس اٍن نیرٍی نسخرى ی درٍنت چنین چیزی رٍ بًت گفتٌ، آرى؟ این کٌ قرارى این  -
 سرزنین نابَد بشٌ؟

 !درستٌ -

 :دایانا فریاد زد

ٌ ام رٍ  - پس اگٌ اٍن قدر احهقی کٌ بٌ اٍن نیرٍی نزخرفت اعتهاد نی کنی، دٍر نن ٍ بچ
نن ٍ آرانیس از این جا نی ریو؛ انا نٌ برای این کٌ این سرزنین جای اننی . خط بکش

 .نیست؛ فقط برای این کٌ از دست تَ ٍ اٍن پیشگَیی يای نسخرى ات راحت بشیو

ٌ اش با صَرتی سرخ ٍ برافرٍختٌ از کنار نادرش گذشت ٍ با  بعد از گفتن آخرین جهل
ٌ يا باال رفت ٍ از نظر ناپدید شد جان يل نختصری بٌ لیانا داد ٍ . قدم يای نحکهی از پل

 :گفت

 !انگار خیلی عصبانیٌ، آخ گرفتهت -

لیانا کٌ از حرف يای آن دٍ نفر گیج ٍ ننگ بَد، تعادلی رٍی خَد نداشتٌ ٍ نزدیک بَد 
 .بیفتد کٌ جان اٍ را گرفت
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 .زیاد يو نحکو نبَد -

 :لیانا با حرص گفت

 !جدی؟ پس نی خَای با يهین شدت يَلت بدم کٌ بفًهی نحکو بَد یا نٌ؟ -

 !حاال چرا عصبی نیشی؟ ّا دارى نیرى -

 :لیانا سرش را برگرداند ٍ در حالی کٌ پشت سر آن زن نی دٍید گفت

 .پس چرا ٍایسادی؟ بیا دیگٌ -

 .خَدت برٍ، نن يهین جا نی شینو تا برگردی -

لیانا سری . جان بر رٍی صندلی نشست ٍ سرش را بٌ عقب بردى ٍ چشو يایش را بست
ٌ يا باال رفتند . از رٍی تاسف برای اٍ تکان دادى ٍ پشت سر آن زن بٌ راى افتاد ير دٍ از پل

پردى يای قرنز . ٍارد بزرگ ترین ٍ زیباترین اتاق خانٌ شدند.  ٍ از رايرٍی کَچکی گذشتند
تخت بزرگ چَبی با . از جنس نخهل پنجرى ی بزرگ اتاق را بٌ طَر کانل پَشاندى بَدند

ٌ ی اتاق بٌ چشو نی خَرد ٌ ی سفیدی کٌ بر رٍیش کشیدى شدى بَد، در گَش فضای . نالف
آن جا دلگیر ٍ تاریک بَد ٍ احساس بدی را بٌ لیانا القا نی کرد؛ گَیی دنیا برایش بٌ 

 .پایان رسیدى بَد

لیانا در نگاى اٍل فکر . آن زن بر رٍی تختش نشست ٍ دستش را بر رٍی گردنش کشید
ٌ ی بعد دست آن زن را  کرد کٌ اٍ در حال ناساژدادن بٌ عضالت گردنش است؛ انا لحظ

بالفاصلٌ دستی بٌ . دید کٌ يهراى با گردنبند طالیی رنگی از زیر لباسش ظاير شد
جیب يای خَدش کشید ٍ ٍقتی سنگینی جهع آٍری اسرار را احساس کرد نفس راحتی 

باٍر آنکٌ شیئی کٌ در دست آن زن است اکنَن در جیب يای اٍست، سخت ٍ . کشید
 :آن زن نگايی بٌ جهع آٍری اسرارش انداختٌ ٍ گفت. شگفت انگیز بَد
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 !خدای نن اصال یادم نبَد -

ٌ شدن نشان با فریاد لیانا در يو آنیخت  :بست

 !نبندش -

ٌ ی اجسام اطرافش نحَ شدى ٍ بار دیگر  انا این کار فایدى ای نداشت؛ زیرا بار دیگر يه
ٌ ی چًارم قصر یافت جان با چًرى ای گیج ٍ ننگ . خَد را در اتاق تاریک ٍ نخَف، طبق

 :بٌ اٍ نگاى کرد ٍ گفت

 چی شد؟ -

 :لیانا نگايی بٌ در رٍ دیَار اتاق انداخت ٍ با صدای آرانی گفت

 .اٍن نشان رٍ بست، حاال نا تَ خاطرى ی بعدی اٍن يستیو -

 ...انا این جا کٌ -

 :جان با شناختن آن با تعجب زنزنٌ کرد

 .نن کٌ پاک گیج شدم-

ٌ ای بٌ در خَرد خاطرى ای آشنا در ذينش . لیانا بٌ اٍ تَجًی نکرد، طَلی نکشید کٌ تق
با این تفاٍت کٌ این بار اٍ . اٍ بار دیگر در يهان زنان ٍ نکان قرار گرفتٌ بَد. جان گرفت

 !در خاطرات خَد آن زن بَدى، نٌ جاناتان

 .بیا تَ -

ٌ ی سیايی را دید کٌ يو زنان با اٍ پا بٌ اتاق گذاشت. جاناتان ٍارد اتاق شد . لیانا سای
گَیی . شک نداشت کٌ آن سایٌ خَد اٍست کٌ دفعٌ قبل ٍارد آن اتاق شدى بَد
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يیچ چیزی از جهع آٍری اسرار پنًان نهی ناند ٍ تهام کسانی را کٌ در خاطرى ی یکدیگر 
 .جاناتان بٌ سهت آن زن بٌ راى افتاد. سرک نی کشیدند بٌ این گَنٌ لَ نی داد

جان، لیانا را کٌ ياج ٍ ٍاج ناندى بَد بٌ آرانی از سر راى اٍ کنار کشید ٍ ير دٍ در 
ٌ ی تاریک تری از اتاق ایستادند  .گَش

 ٍقتشٌ؛ نگٌ نٌ؟ -

با آن کٌ نی دانست کٌ دیگر . يیچ گَنٌ لرزشی را نهی تَانست در لحن گفتارش پیدا کرد
اٍ در انتًای جادى ی زندگی اش ایستادى بَد ٍ با . عهر چندانی برایش باقی نهاندى است

 .آغَش گشَدى بٌ استقبال نرگ نی رفت

 فکر نی کنی با از بین بردن نن نی تَنی جلَی حَادث پیش رٍ رٍ بگیری؟ -

نٌ؛ انا نی تَنو جلَی ترس ٍ ٍحشت بی نَردی رٍ کٌ نی خَاستی بٌ جَن نردم  -
 .بندازی بگیرم

جان با ترس ٍ نگرانی بٌ جاناتان نگاى نی کرد؛ گَیی پس از سال يا بٌ آن نتیجٌ رسیدى 
اٍ دیگر یک نرد نیانسال شَخ ٍ سرزندى . بَد کٌ يرگز اٍ را بٌ درستی نشناختٌ است

. دیگر در نگايش برق نحبت ٍ نًر پدری کٌ نسبت بٌ اٍ داشت ٍجَد نداشت. نبَد
اکنَن در نقابلش یک جَان جدی ٍ خشن با یک نگاى سرد ٍ خالی از احساس ایستادى 

 .بَد

اٍن يا باید خَدشَن رٍ . قبَل کردن حقیقت يو کهک بزرگی بٌ نردم سرزنینت نی کنٌ -
 !آنادى کنن

 .چنین چیزی حقیقت ندارى، نی فًهی؟ قرار نیست اتفاق بدی بیفتٌ -
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باٍر آن کٌ در پشت . با فریاد جاناتان، جان حسابی جا خَردى ٍ با حیرت بٌ اٍ خیرى شد
شخصیت درستکار ٍ نًربانش چنین باطن بی رحو ٍ سنگدلی ٍجَد داشتٌ باشد برای 
لیانا بسیار آسان تر بَد؛ زیرا لیانا قبل از آن کٌ اٍ را بٌ درستی بشناسد پا بٌ آن خاطرى 

گذاشتٌ بَد؛ انا برای جان کٌ از بچگی نَرد لطف ٍ نحبت بی پایان اٍ قرار گرفتٌ بَد ٍ 
 .در تهام ندت در نقش یک نرد نًربان ظاير شدى بَد، بسیار دشَارتر بَد

 .پس بیا ٍ ببین، بیا تا چشو يات رٍ بٌ رٍی حقیقت باز کنو -

ٌ ی آن زن بَد، پس . لیانا اینـبار تردیدی بٌ خَد راى نداد اگر اکنَن در خاطرات ٍ گذشت
بٌ سرعت خَد را بٌ اٍ رساندى ٍ . حقیقت در برابر چشو يای اٍ يو پدیدار نی شد

يو زنان با جاناتان دست يایش را بر  رٍی قلب آن زن گذاشتٌ ٍ ضربان ریز ٍ تند اٍ را در 
 .زیر دست يای لرزان خَد احساس کرد

 !لیانا -

بٌ نحض . فریاد جان را درست قبل از خارج شدن از آن نحیط بستٌ ٍ خفقان آٍر شنید
فریاديایی کٌ از . ٍاردشدن بٌ نکانی دیگر بار دیگر صدای فریاديایی در گَشش پیچید

سرزنینی کٌ اکنَن در آن بَد را . سر ترس ٍ ٍحشت ٍ از تٌ دل کشیدى نی شدند
 .نهی شناخت

ٌ جا پر از گرد ٍ غبار بَد ٌ آلَدی کٌ پَشیدى . يه چندقدنی بٌ جلَ دٍید تا از آن فضای ن
چشو يایش نهی تَانست ننظرى ی رٍ در . از خاک يای ریز نعلق در يَا بَد خارج شَد

 .رٍیش را باٍر کند

سربازان شنل پَشی در سراسر آن سرزنین بٌ این طرف ٍ آن طرف نی رفتند ٍ با ير 
اشارى ی کَچکی از طرف آن يا خَن يای زیادی بر زنین خشک زیر پایشان ریختٌ 

نردم با داد ٍ فریاد بٌ این سَ ٍ آن سَ نی دٍیدند؛ انا فرار برایشان فایدى ای . نی شد
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ٌ ی دردآلَدی بر رٍی زنین  نداشت؛ زیرا يرکدانشان چند قدم آن طرف تر با نال
 .نی افتادند

ناگًان زنین شرٍع بٌ لرزیدن کرد ٍ در پس . آسهان باالی سرش کانال سرخ شدى بَد
ٌ ی سرخ رنگ آسهان سری غَل پیکر پدیدار شد لیانا غَلی را کٌ درست از باالی . يال

سرش عبَر کرد دید ٍ ديانش از ٍحشت باز ٍ بستٌ شدند؛ انا يیچ صدایی از گلَیش 
 .خارج نشد

ناگًان چشو يای سبز ٍ درخشانش چیزی را دیدند کٌ تیر خالصی اٍ بَد، قصر با شکَى 
ٌ ی دٍری از اٍ بٌ چشو نی خَرد  !آن سرزنین آدٍنیس بَد. کاترین درست در نقط

 !نٌ -

فریاد لیانا آنیختٌ از ناباٍری، درد، ترس ٍ ٍحشتش از آن چٌ در نقابل چشو يایش 
 .طَلی نکشید کٌ خَد را بر رٍی زنین سرد ٍ سخت آن اتاق یافت. گذشت بَد

 لیانا؟ -

جان بٌ طرفش رفتٌ ٍ اٍ را از رٍی زنین بلند کرد؛ انا ناگًان نتَجٌ شد کٌ اٍ ير زنان 
 .دیگری سنگین تر بٌ نظر نی رسد؛ زیرا دیگر خَد را کانال ريا کردى بَد

 .نتاسفو -

با فرٍدآندن شهشیر آن نرد، جان سرش را برگرداندى ٍ لیانا را با تهام تَان در آغَشش 
فشرد تا اٍ را از دیدن آن ننظرى بازدارد؛ انا این کار اٍ يیچ تاجیری بر نگاى نات لیانا 

خَدش بَد؛ يهان . گَیی جز آن دختر يیچ چیز دیگری را نهی تَانست ببیند. نداشت
دختری کٌ یک بار در جنگل يو اٍ را دیدى بَد، اکنَن با صَرتی رنگ پریدى ٍ ٍحشت زدى 
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ٌ ی در ایستادى بَد؛ انا طَلی نکشید کٌ صَرتش در نقابل چشو يای لیانا نحَ  در آستان
 .شدى ٍ آن يا بٌ زنان حال برگشتند

*** 

 «شرٍعی تازى، برای پایان»

 .بازش کنین -

نگًبان بی درنگ در را . کاترین این را خطاب بٌ یکی از نگًبانان حاضر در سیايچال گفت
برای اٍ باز کرد ٍ کاترین با قدم يای آرانی پا بٌ سیايچال قصر کٌ پَشیدى از دیَاريای 

ٌ اش پنجرى ی انتًای سقف بَد گذاشت  .سنگی بَدى ٍ تنًا رٍزن

آیرٍن، سانتَری کٌ نانَر نحافظت از ٍزیر اٍل بَدى ٍ ندت يا قبل بٌ دلیل سرپیچی از 
ٌ ای ایستادى بَد دیگر غل ٍ . دستَرات نلکٌ بٌ نجازات نحکَم شدى بَد، در گَش

با آن چشو يای درخشانش کٌ در تاریکی . زنجیری بٌ دست ٍ پای اسب نانندش نبَد
 .برق نی زدند بٌ کاترین خیرى شدى بَد

 .حکو آزادیت رٍ برای لیام فرستادم -

آیرٍن بی  آنکٌ ٍاکنشی نسبت بٌ حکو آزادیی ٍ ريایی از بند خَد نشان بديد، ننتظر 
ٌ ی حرف يایش ناند  :کاترین ادانٌ داد. ادان

لیام برای سرکشی نرزيا بٌ جنگل رفتٌ، اگر این جا بَد شاید با این کار نخالفت نی کرد؛  -
 .انا حاال کٌ نیست اٍندم تا خَدم شخصا تَ رٍ از این سیايچال آزاد کنو

ٌ ای بٌ اٍ انداخت ٍ گفت  :آیرٍن نگاى قدرشناسان

 .افتخاری باالتر از این برای نن ٍجَد ندارى، سرٍرم-
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کاترین نگايی بٌ اٍ انداخت، . ٍ بعد رٍی زانَيایش نشستٌ ٍ بٌ اٍ تعظیو کَتايی کرد
آیرٍن نٌ تنًا از نجازاتش خشهگین ٍ آزردى خاطر نبَد؛ بلکٌ این نجازات را حق خَد 

 .دانستٌ ٍ غرٍرش را زیر پا گذاشتٌ ٍ در نقابل اٍ زانَ زدى بَد

 .اٍن قدر زیاد کٌ حتی نهی تَنو تصَرش رٍ بکنو! تَ نتفاٍتی آیرٍن-

ٌ ی نتفاٍتی يستید، سرٍرم - ٌ خاطر این کٌ شها يو نلک . نقتدر؛ انا نًربان. شاید ب
 !تَانهند؛ انا نتَاضع. جدی؛ انا دل رحو

 :کاترین ناخَدآگاى آيی کشیدى ٍ گفت

 ...کاش يهَن قدر کٌ تَ نیگی نقتدر ٍ تَانهند بَدم؛ انا -

شخصی نانند شها نٌ تنًا برای نردم آدٍنیس؛ ! انا يستید، شک نکنید کٌ يستید -
 .بلکٌ برای خدایان دریايا، آسهان ٍ زنین يو نَرد احترام يست

 :کاترین لبخندی بٌ اٍ زدى ٍ با دست يایش بٌ در خرٍج از سیايچال اشارى کرد

 !تَ آزادی آیرٍن، از حاال تا ابد -

آیرٍن با قدم يای آرانی بٌ اٍ نزدیک شد، بی  آن کٌ کَچک ترین نگايی بٌ در بیندازد، در 
 :حالی کٌ نستقیها بٌ چشو يای کاترین نگاى نی کرد گفت

 !در قلبو اٍن قدر درد ٍ ناراحتی ٍجَد دارى کٌ نی تَنٌ بند دل آسهان زئَس رٍ پارى کنٌ -

در انتًای نگاى آیرٍن غو عهیقی بَد کٌ از آن سر در . کاترین با تعجب بٌ اٍ زل زدى بَد
اٍ کٌ اکنَن آزاد شدى بَد؛ پس چٌ چیز دیگری نی تَانست اٍ را تا آن اندازى . نهی آٍرد

 :آیرٍن ادانٌ داد! نأیَس ٍ غهگین کند؟

ٌ تنًایی بار این اندٍى بزرگ ٍ بی انتًا رٍ بٌ دٍش بکشو -  .انا نی خَام خَدم ٍ ب
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 کدٍم اندٍى آیرٍن؟ از چی حرف نی زنی؟ -

کاترین با سردرگهی این سَال را پرسید؛ انا آیرٍن بی  آنکٌ جَابی بٌ اٍ بديد سر 
ٌ ی کَچک  انسان نانندش را بلند کردى ٍ خیرى بٌ آسهان آبی آدٍنیس کٌ از پس رٍزن

 :سیايچال دیدى نی شد گفت

رٍزی کسی نی رسٌ کٌ نريو جراحت عهیق ! زندگی کنید سرٍرم، طَالنی ٍ پرانید -
 .قلبتَن باشٌ

ٌ ينگام در سینٌ فرٍ ریخت؛ انا آیرٍن بی تَجٌ بٌ حال اٍ برای اتهام  قلب کاترین ناب
 :حرف يایش تنًا یک جهلٌ گفت

 .يرچند کٌ پایان راى خیلی نزدیک باشٌ! شرٍع کنید، از حاال تا پایان-

. انعکاس آخرین جهالتش در سیايچال پیچیدى ٍ باريا ٍ باريا در ذين کاترین تکرار شد
از اٍ تنًا بازتاب حس يایی کٌ بٌ کاترین ننتقل کردى بَد باقی ناند ٍ برای ابد در 

 .خاطراتش جبت شد

*** 

نهی دانست چند دقیقٌ یا چند ساعت است کٌ لیانا بٌ آن ٍضع در آندى است؛ انا جان 
در این . آن قدر نگران بَدى کٌ دیگر يیچ چیزی نهی تَانست فکرش را نشغَل کند

 .چنددقیقٌ بیش از دى سَال از اٍ پرسیدى بَد کٌ يهگی بی پاسخ ناندى بَدند

لیانا چی شدى؟ حالت خَبٌ؟ تَ چی دیدی؟ اٍن زن بٌ جاناتان چی نشَن داد؟ آخٌ  -
چرا کشتنش؟ نن ينَزم باٍرم نهیشٌ کٌ جاناتان بتَنٌ دستَر قتل یک نفر رٍ صادر کنٌ، 

 !جدی یعنی این کار رٍ کردى؟
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انا تهانی سَال يایش بی فایدى بَدند؛ زیرا لیانا تصهیو نداشت جَابی بٌ اٍ بديد یا 
ٌ ای نی شد کٌ درست  حتی از چیز دیگری يو حرف بزند؛ بنابراین جان يو چند دقیق

 .نانند نگًبانان قصر، خانَش ٍ بی حرکت در نقابل اٍ نشستٌ بَد

 جان؟ -

بی  آنکٌ . با شنیدن نانش از ديان اٍ، با ناباٍری از جایش پریدى ٍ خَد را بٌ اٍ رساند
طَلی نکشید کٌ لیانا بار دیگر لبان خشک ٍ . حرفی بزند ننتظر ناند تا اٍ ادانٌ بديد

ٌ يایی  بی رنگش را بٌ سختی باز کردى ٍ با صدای ضعیفی شرٍع بٌ تعریف کردن صحن
ٌ ی آن زن دیدى بَد  .کرد کٌ بٌ ٍسیل

در انتًای حرف يایش، جان ينَز جَاب بسیاری از سَاالتش را نگرفتٌ بَد؛ انا در 
ٌ ٍار در ذينش  این بارى اعتراضی نکرد ٍ سعی کرد نسبت بٌ سَال يایی کٌ دیَان

نی چرخند بی ايهیت باشد ٍ تهام تهرکزش را رٍی نَضَعی کٌ لیانا دربارى اش حرف زدى 
 .بَد بگذارد

ٌ ی کی؟ -  پس پیشگَیی اٍن زن نابَدی آدٍنیس بَدى؛ انا چرا؟ بٌ ٍسیل

 :جان ادانٌ داد. لیانا حرفی نزد؛ زیرا خَد يو جَابی برای این سَال نداشت

ٌ ی کی! انا چرا -  .نن نی دٍنو بٌ ٍسیل

 :جان گفت. لیانا با کنجکاٍی بٌ اٍ نگاى کرد

یعنی تَ نهی دٍنی؟ کی از نلکٌ کینٌ بٌ دل دارى؟ کی تخت فرنانرٍایی رٍ ! بس کن لیانا -
 حق خَدش نی دٍنٌ؟ کی سعی کرد تَ رٍ از سر رايش بردارى؟

اٍ تنًا کسی بَد کٌ جنَنش برای ! برای لیانا تنًا یک جَاب ٍجَد داشت؛ نارسیسا
رسیدن بٌ قدرت آن قدر زیاد بَد کٌ نرتکب جنایات زیادی شد؛ انا تنًا یک سَال ٍجَد 
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ٌ چیز خاتهٌ پیدا نی کرد، پس چرا آن زن حتی  داشت؛ اگر با رفتن نارسیسا يه
کَچک ترین اشارى ای بٌ آن نَضَع نکردى بَد؟ چرا با دادن یک سرنخ کَچک جان خَد 

را نخریدى ٍ بار دیگر بٌ آغَش گرم خانَادى اش بازنگشتٌ بَد؟ آیا چیزی بیشتر از این يو 
ٍجَد داشت؟ خطری بزرگ تر از نارسیسا؟ اگر این پیشگَیی ٍاقعیت داشتٌ باشد چٌ؟ اٍ 

ٌ گَنٌ نی تَانست جلَی اتفاقات آیندى را بگیرد؟  چ

 لیانا؟ -

 :بعد از چند لحظٌ با صدای آرانی گفت. لیانا تکان نحکهی خَرد

 ...شاید حق با تَ باشٌ -

 .جان نفس آسَدى ای کشید

 !شاید يو نٌ -

 :لبخند جان فَرا نحَ شدى ٍ با ناباٍری گفت

اٍن زن خطر نارسیسا رٍ پیشگَیی کردى بَد ٍ حاال اٍن ! ننظَرت چیٌ؟ حقیقت يهینٌ -
 .گَرش رٍ برای يهیشٌ از این سرزنین گو کردى. نیست، رفتٌ

 اگر برگردى؟ -

اٍ تا بٌ آن لحظٌ بٌ چنین احتهالی حتی فکر يو . جان ناگًان سر جایش سیخ نشست
نکردى بَد؛ انا خیلی سریع بٌ آن نتیجٌ رسید کٌ با ٍجَد جادٍی اننیتی نلکٌ ٍ 

 :پَزخندی زد ٍ گفت. ارتشش، نارسیسا جرأت برگشتن را ندارد

 .انکان ندارى -

 چرا؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

272 Zahra bagheri  لیانارنان |  

 :جان با حالت عصبی گفت

 .چَن با ٍجَد نلکٌ اٍن جرأت برگشتن رٍ ندارى -

 :لیانا فَرا گفت

اگر اٍن ترسی از نلکٌ داشت سال يا در نزدیکی اٍن نرتکب چنین جنایت يایی  -
 .نهی شد

بدتر از يهٌ . جان از آن کٌ نجبَر است اٍ را ير طَری کٌ شدى قانع کند، کالفٌ شدى بَد
ٌ ی حرف يایش دالیل نحکهی در دست داشت جان با . يو آن بَد کٌ لیانا برای يه

 :عصبانیت از جایش بلند شد ٍ با لحن خشن ٍ نگاى تًدیدآنیزی گفت

 .بلند شَ؛ باید برگردیو -

لیانا بی  آنکٌ اعتراضی . گَیی آنادگی آن را داشت کٌ ير لحظٌ از عصبانیت ننفجر شَد
 :کند، از جایش بلند شدى ٍ گفت

ٌ قدر عصبی يستی؛ پس بیشتر از این برای حرف يام دلیل نهیارم؛ انا  - نی دٍنو االن چ
 .فکر نکن این نَضَع يهین جا تهَم نیشٌ

جان چشو يای سرخش را . سپس پشت چشهی برایش نازک کردى ٍ از اتاق خارج شد
در برابر آن دختر کو نی آٍرد ٍ چارى ای جز کَتاى آندن . بست تا بتَاند خَد را آرام کند

از سَیی دیگر لیانا ينَز يو بٌ آن بـ ـَسٌ اشارى ای نکردى بَد ٍ يهین نَضَع . نداشت
با . جان را ٍادار نی کرد کٌ زٍد بٌ زٍد در نقابلش عصبی شَد ٍ خَنش بٌ جَش بیاید

آن کٌ کنجکاٍ بَد تا از احساس اٍ نسبت بٌ خَد باخبر شَد؛ انا آن قدر نغرٍر بَد کٌ بٌ 
 !خَد قَل دادى بَد اٍ اٍلین کسی نباشد کٌ این بحخ را بٌ نیان نیاٍرد 
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بعد از چنددقیقٌ حالش کهی بًتر شدى ٍ از خانٌ بیرٍن رفت تا اٍ را تا رسیدن بٌ قصر 
 .يهرايی کند

برگشتن بٌ قصر ٍ فکرکردن در آرانش ٍ سکَت اتاقش يو بی فایدى بَد؛ زیرا بٌ يیچ 
دربارى اش بٌ جان چیزی نگفت؛ . عنَان نهی تَانست فکر آن دختر را از سرش بیرٍن کند

چَن نی دانست جان يو يیچ حدسی نهی تَاند بزند ٍ در انتًا یا یک نتیجٌ بسیار 
ٌ ی عجیب ٍ غریب ٍ غیرقابل باٍر خَد اٍ نیز . سادى از حرف يای اٍ نی گرفت یا یک نتیج
اٍ بٌ يیچ . با فکرکردن بٌ آن دختر، چندین نتیجٌ گرفت کٌ یکی از دیگری بعیدتر بَدند

شاید بًتر بَد کٌ این . عنَان نهی فًهید کٌ نقش آن دختر در این ناجرايا چیست
شاید کاترین با فًهیدن آن کٌ اٍ دست بٌ چٌ کاريایی . نسئلٌ را با نلکٌ در نیان بگذارد

زدى است ٍ در چٌ نَارد نًهی کٌ بٌ اٍ نربَط نهی شد سرک کشیدى است ناراحت 
ٌ ی داد ٍ بی داديا نی خَابد آن دٍ . نی شد؛ انا تردیدی نداشت کٌ در انتًا يه

ٌ ی درست ٍ ننطقی  ٌ يایشان را رٍی يو گذاشتٌ ٍ با کهک یکدیگر بٌ یک نتیج دانست
 .خَايند رسید

دیگر شکی بٌ دلش راى نداد ٍ سعی نکرد کٌ بیشتر از آن فکر کند؛ زیرا ير لحظٌ نهکن 
ٌ ی سَم . بَد برای رٍبرٍنشدن با خشو نلکٌ از این کار ننصرف شَد از رايرٍی طبق

ٌ ای جابت ناند. گذشت ٍ از پلکان باال رفت بٌ یاد آن رٍزی . با رسیدن بٌ پاگرد دٍم لحظ
چرا يرگز این سَال بٌ ذينش . افتاد کٌ نارسیسا را ينگام پایین آندن از پلکان دیدى بَد

نیاندى بَد کٌ اٍ در برج قصر کٌ نحل اقانت نلکٌ است چٌ کار نی کند؟ شاید بٌ دنبال 
چیزی بَد؛ شاید يو فقط برای دیدن نلکٌ آن جا بَد؛ انا در نظرش حدس اٍل کهی 

ٍاقعی تر بٌ نظر نی آند؛ چَن نارسیسا بٌ ندرت یا بٌ طَر ٍاضح يیچ گاى قدم بٌ اتاق 
 .زیبای کاترین نهی گذاشت
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سرش را تکان داد تا این افکار از ذينش دٍر شَند؛ چَن احساس نی کرد نغزش بٌ 
ٌ ای کَتاى بٌ در اتاقش زد ٍ نحل ! دلیل يجَم اتفاقات اخیر نانند خهیری کش نی آید تق

 :يهیشٌ صدای آرام ٍ باٍقار کاترین بلند شد کٌ نانند يهیشٌ گفت

 .بیا تَ -

*** 

 «غار پنًان»

ٍاردشدن بٌ اتاقش نساٍی بَد با يجَم خاطرات نادرش کٌ بسیاری از ٍقت خَد را در 
آن يا در اکحر نَاقع با یکدیگر نَشیدنی نی خَردند ٍ از خاطرات . کنار کاترین نی گذراند

 .خَش دٍران کَدکیشان حرف نی زدند

کاترین از زنان نرگ ایزابل تاکنَن . اتاق نانند چند ناى اخیر ينَز يو سَت ٍ کَر بَد
دست بٌ دکَراسیَن اتاقش نزدى بَد؛ گَیی غو اٍ در برابر غو لیانا بسیار بزرگ تر ٍ 

 .عهیق تر بَد

 .بشین لیانا -

کاترین . لیانا با حالتی نعذب رٍی صندلی نقابلش نشست. کاترین لبخندی بٌ رٍیش زد
ٌ  جز آنکٌ کاری را  با انتظار بٌ اٍ زل زدى بَد؛ زیرا نی دانست کٌ سکَت لیانا دلیلی ندارد ب

ٌ ی حساس ٍ نفس گیر تصهیو خَد را گرفتٌ ٍ از . کردى کٌ نباید نی کردى لیانا در یک لحظ
سیر تا پیاز ناجرا را برای اٍ تعریف کرد ٍ يهان طَر شد کٌ کاترین حدس نی زد ٍ نتقابال 

 .يهان طَری کٌ لیانا تَقعش را داشت
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ٌ طَر تَنستی بدٍن اطالع بٌ جاناتان جهع آٍری ! لیانا - باٍرم نهیشٌ، تَ چیکار کردی؟ چ
ٌ ای رٍ ببینی کٌ  ٌ طَر تَنستی بٌ خاطرات اٍن زن بری ٍ گذشت اسرارش رٍ برداری؟ چ

ٌ طَر تَنستی این قدر خَدسرانٌ عهل کنی؟  نباید نی دیدی؟ چ

پس اگر بدٍنین کٌ اجازى دادم اٍن نن رٍ » :لیانا سرش را پایین انداخت ٍ در دل گفت
 .حتی تصَرش يو برای لیانا ٍحشتناک بَد« !ببَسٌ چی کار نی کنین؟

 !خیلی خبب، بٌ نن نگاى کن -

کاترین با لحن آرام تری کٌ دلخَری . سرش را بلند کرد ٍ در آن چشهان آبی خیرى شد
 :نحسَسی در آن بَد گفت

 تَ بٌ نن اطهینان نداری؟ -

در تهام دقایقی کٌ در آن اتاق نتعفن بٌ سر نی بردند . لیانا از این سَال بسیار جا خَرد
ٌ ای بٌ کاترین شک نکرد اٍ بی دلیل، با ٍجَد آن يهٌ شَايد از تٌ . يرگز حتی لحظ

ٌ ترین لحن نهکن گفت. قلبش بٌ نلکٌ اطهینان داشت  :لیانا با صادقان

ٌ ای بٌ شها شک نکردم -  .حتی لحظ

 .لحن کالنش آن قدر آرام ٍ خَنسرد بَد کٌ قلب ناآرام کاترین در یک لحظٌ آرام گرفت

 .نلکٌ -

 .کاترین لبخندی بٌ اٍ زد ٍ ننتظر ناند تا حرف يایش را بزند

 .نن بٌ يزاران سَال بی جَاب رسیدم -

خب لیانا، نن نحل يهیشٌ يستو تا جَاب سَال يات رٍ بًت بدم؛ انا در نَرد اٍن  -
 .زن يیچ چیزی ٍجَد ندارى کٌ تَ بخَای بدٍنی
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 .چرا نلکٌ، ٍجَد دارى -

لیانا نفس عهیقی کشید ٍ سعی کرد بٌ . کاترین با تعجب بٌ اٍ نگاى کرد؛ انا حرفی نزد
ٌ ی آن يا  سَاالتی کٌ در سر داشت نظو ٍ ترتیب بديد تا گیج نشَد ٍ بتَاند برای يه

 .یک پاسخ ننطقی بٌ دست آٍرد

ٌ خاطر پیشگَیی ياش باید نجازات نی شد؟ - نن فکر ! اٍلین سَالو اینٌ کٌ چرا  اٍن ب
 .نی کردم ير کسی کٌ بتَنٌ با پیشگَیی ياش این سرزنین رٍ نجات بدى پاداش نی گیرى

ٌ باز بَد - اٍن نی خَاست با . درستٌ لیانا، تَ درست فکر کردی؛ انا اٍن زن یک حق
 .پیشگَیی ياش بین نردم، اٍن يا رٍ بترسَنٌ ٍ سلطنت رٍ ضعیف کنٌ

چرا؟ چرا اٍن باید چنین کاری نی کرد؟ درحالی کٌ قصد داشت با دختر ٍ نَى اش از این  -
 .سرزنین برى

 .ابرٍيای کاترین با تعجب باال پریدند

 چی؟ -

لیانا خیلی زٍد فًهید کٌ نلکٌ بٌ يیچ ٍجٌ نهی دانست کٌ آن زن قصد ترک آن سرزنین 
 .را داشتٌ است

ٌ شَن باید از  - نا شب قبل از اٍندنش بٌ قصر رٍ دیدیو، اٍن بٌ دخترش گفت کٌ يه
 .این جا برن

ٌ ای نکخ شرٍع بٌ صحبت کرد. کاترین با ناباٍری بٌ اٍ نگاى نی کرد  :بعد از لحظ

 اٍن زن دیگٌ چٌ چیزيایی بٌ دخترش گفت؟ -
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ٌ ی نجلل ٍ حرف يایی را کٌ بین آن  لیانا چشو يایش را بست ٍ کهی فکر کرد تا آن خان
 .زن ٍ دایانا رد ٍ بدل شدى بَد بٌ یاد بیاٍرد

اٍن زن گفت کٌ نن نهی خَام دردسری درست کنو؛ فقط نی خَام این سرزنین رٍ از  -
 .سرنَشت شَنش آگاى کنو

کاترین کٌ با دقت بٌ حرف يای اٍ گَش نی داد، رٍی . لیانا بار دیگر بٌ نغزش فشار آٍرد
ٌ ای از حرف يایش را از دست نديد  .نیزش خو شدى ٍ تهرکز کرد تا حتی کله

 .اٍن گفت نا از این جا نی ریو تا از خشهش در انان باشیو -

 .دقایقی گذشتند ٍ کاترین يو چنان بٌ اٍ خیرى شدى بَد

 نلکٌ؟ -

 :با صدای لیانا بٌ خَد آند ٍ پرسید

 تهَم شد؟ -

 .آرى، اٍن فقط تا يهین حد برای دخترش تعریف کرد -

 :کاترین فَرا گفت

 ...قبلش چی؟ چند رٍز قبل از اٍندنش بٌ قصر -

 .انا نا فقط ٍارد دٍ خاطرى از اٍن زن شدیو، شب قبل از نرگش ٍ رٍز نرگش -

ٌ نانند با خَد تکرار کرد  :کاترین زنزن

 .نن باید بدٍنو کٌ اٍن دقیقا چٌ چیزی رٍ نی دٍنست، باید برم بٌ قبلش -

 :لیانا با تعجب پرسید
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ٌ طَر نیشٌ بٌ قبلش رفت؟ -  انا چ

ٌ يایش آن قدر . کاترین سرش را بلند کردى ٍ بٌ اٍ نگاى کرد گَیی نفًهیدى بَد کٌ زنزن
بٌ سرعت از پشت نیز چَبی اش بلند شدى .  بلند است کٌ لیانا بٌ راحتی نی تَاند بشنَد

ٌ ای از اتاق قرار داشت ٌ ای را . ٍ بٌ سهت صندٍق بزرگی رفت کٌ در گَش چند دقیق
نشغَل گشتن بَد تا آن کٌ چیزی را کٌ نی خَاست پیدا کردى ٍ بار دیگر در صندٍق را 

لیانا نهی تَانست ببیند اٍ چٌ چیزی را در دست گرفتٌ؛ زیرا آن شیء بسیار . بست
ٌ ی کَچکی داشت کٌ تنًا یکی از انگشت يای دست در آن  کَچک فلزی بَد کٌ دست

رنگش تنًا یک رنگ نبَد، نخلَطی بَد از يزاران رنگ ٍ فلز باالی . جای نی گرفت
دستگیرى پیچ در پیچ بَد؛ انا در کل آن قدر کَچک بَد کٌ در نشت انسان جای 

 :کاترین بار دیگر رٍی صندلی اش نشستٌ ٍ گفت. نی گرفت

 .اٍن نشان رٍ بدى بٌ نن لیانا -

لیانا فَرا دست يایش را بٌ سهت گردنش بردى ٍ یکی از . لحن کالنش بسیار نحکو بَد
دٍ نشان را کٌ بسیار قدیهی تر از دیگری بٌ نظر نی رسید، از پیراين بلند طالیی رنگش 

با در آٍردن آن نشان احساس سبکی نی کرد؛ زیرا تحهل سنگینی ير . بیرٍن آٍرد
دٍتایشان بسیار سخت ٍ دشَار بَدى ٍ در تهام ندت این احساس را داشت کٌ گردنش 

اٍ . لیانا با کنجکاٍی بٌ کاترین نگاى نی کرد! بسیار سنگین تر از باقی اعضای بدنش است
در نشان را باز کردى ٍ آن فلز نارپیچ را بٌ نایع غلیظ درٍن نشان فرٍ بردى ٍ اٍ را در 

برای اٍ تنًا چرخاندن انگشت يایش بَد؛ انا . جًت نخالف حرکت آن نایع حرکت داد
ٌ ی یک انسان را زیر ٍ رٍ نی کرد  .در ٍاقع با آن کار گذشت

ٍقتی کارش بٌ پایان رسید، آن فلز را رٍی نیزش گذاشتٌ ٍ بار دیگر بٌ چشو يای لیانا 
 .کٌ از کنجکاٍی برق نی زدند خیرى شد
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ٌ ی ! این یک گردانندى ی خاطرات يست لیانا - ٌ ی کَچیک نیشٌ گذشت با این ٍسیل
 .این کار نهنَعٌ؛ انا در حال حاضر نجبَر بٌ این کار بَدم. انسان يا رٍ زیر ٍ رٍ کرد

 :لیانا از جایش بلند شدى ٍ گفت

 .باشٌ، نن حاضرم -

 :کاترین با شگفتی اٍ را برانداز کرد ٍ گفت

 !تَ با نن نهیای -

 ...انا -

بٌ قدر کافی تَی این کار سرک کشیدی، ٍقتشٌ کٌ کنار بکشی ٍ ! خَايش نی کنو لیانا -
 .باقی کاريا رٍ بٌ نن بسپاری

حرف اٍل ٍ آخر کاترین یک کالم بَدى ٍ لیانا بٌ خَبی نی دانست کٌ نهی تَاند اٍ را از 
کاترین نایع درٍن نشان را در یک جام طالیی بسیار زیبا خالی کردى . تصهیهش برگرداند

در آن لحظات آخر لیانا با حسرت بٌ اٍ نگاى نی کرد؛ انا . ٍ آن را بٌ سهت ديانش برد
ٌ ای بٌ در خَردى ٍ چًار سرباز با  درست قبل از آنکٌ کاترین بتَاند جام را سر بکشد تق

کاترین جام را رٍی . لیانا از آن ٍرٍد ناگًانی بسیار جا خَردى بَد. سرعت ٍارد اتاق شدند
 :نیزش گذاشتٌ ٍ با صدای بلندی گفت

 این جا چٌ خبرى؟ -

صدای چًارسرباز بٌ طَر يهزنان در يو آنیخت ٍ در نتیجٌ يیچ یک از آن يا، نٌ 
کاترین کٌ از آن . کاترین ٍ نٌ لیانا حتی یک کلهٌ از حرف يای آن يا را نفًهیدند

 :يهاينگی نات ٍ نبًَت ناندى بَد، با صدای آرام تری گفت

 .فقط یکیتَن تَضیح بدى -
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سربازی با نَيای قرنز ٍ بینی نَک تیز کٌ تا لب يای باریکش انتداد یافتٌ بَد، از بقیٌ 
ٌ ای گفت  :فاصلٌ گرفت ٍ با صدای بو ٍ گرفت

ٌ ای فرستادن ٍ خَاستن يرچٌ زٍدتر بٌ جنگل برید -  .سرٍرم، فرناندى لیام نان

چٌ اتفاقی افتادى بَد کٌ . لیانا فَرا رنگ عَض کردى ٍ با نگرانی بٌ آن يا چشو دٍخت
فرناندى آن قدر برای دیدن نلکٌ عجلٌ داشت؟ آیا نهکن بَد نارسیسا بار دیگر بازگشتٌ 

نگر جادٍی حفاظتی نرز جنگل جلَی ٍرٍد نارسیسا ٍ ! باشد؟ انا این انکان نداشت
 ارتش ينری، پسر ّينّدریک کٌ اکنَن جایگزین پدرش بَد، را نهی گرفت؟

 چی شدى؟ -

چًرى اش آرام بَد؛ انا بٌ راحتی نی تَانست طَفان . با صدای نلکٌ بٌ خَد آند
سرباز نگايی بٌ لیانا .  سًهگینی را کٌ اکنَن در ٍجَدش اتفاق افتادى بَد را احساس کند

 :انداختٌ ٍ گفت

فرناندى گفتن تا قبل از رسیدن بٌ جنگل نباید این نَضَع رٍ در يیچ جایی از قصر بٌ  -
 .زبَن بیاریو

در آن لحظٌ نیل عجیبی برای کشیدن . انید لیانا از کشف اتفاق پیش آندى ناانید شد
کاترین بٌ ناچار نیزش را دٍر زد ٍ بٌ طرف در خرٍج ! نَيای قرنزرنگ آن نرد داشت

کاترین . لیانا در آن لحظٌ تنًا بٌ یک جام حاضر ٍ آنادى نی اندیشید. حرکت کرد
ٌ ای از حرکت باز ایستاد ٍ قبل از خارج شدن از در اتاق گفت  :لحظ

نحل این کٌ باز يو باید بٌ سرک کشیدنت تَی این ناجرا ادانٌ بدی؛ انا این بار با  -
 .اختیارات کانل
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ٌ ی در ناپدید شد؛ انا لیانا شک  کاترین يهراى با چًارسرباز دیگر بٌ سرعت از آستان
لبخند دلنشینی . نداشت کٌ در لحظات آخر چشهک نانحسَس اٍ بٌ خَد را دیدى است

نزدیک شدنش بٌ نیز نساٍی بَد با . رٍی لب يایش نشست ٍ چند قدم بٌ جلَ برداشت
. عبَر یک نایع غلیظ از راى گلَیش ٍ نحَشدن اتاق کاترین در برابر چشو يای براقش

این بار خَد را در یک غار تاریک یافت؛ انا تعجبی نکرد، گَیی دیگر بٌ آن جا بٌ 
 .جایی يای ناگًانی عادت کردى بَد

بی درنگ شرٍع بٌ راى رفتن کرد؛ انا قدم يایش را کَتاى ٍ با احتیاط برنی داشت؛ زیرا آن 
! غار بٌ حدی تاریک بَد کٌ نهی تَانست جایی را ببیند؛ حتی چند قدم جلَتر از خَد را

ٌ ای را بی يدف راى رفت ٍ درست زنانی کٌ از یافتن یک نشانی از سَی آن زن  چند دقیق
 .ناانید شدى بَد، راى نقابلش رٍشن شد

این بار فرصتی . چشهش بٌ نشعل يایی افتاد کٌ بٌ در ٍ دیَار غار آٍیزان کردى بَدند
دیَاريای سنگی غار ضخیو ٍ پَشیدى از علف يایی . یافت تا اطرافش را بررسی کند

ٌ ی  بَدند کٌ در نیان آن يا بٌ سختی راى خَد را باز کردى بَدند ٍ تقریبا در يه
 .قسهت يای غار بٌ چشو نی خَردند

در سقف غار قندیل يای یخی بسیاری ٍجَد داشت ٍ انعکاس صدای چک چک آبی کٌ از 
در . آن يا نی چکید ٍ بر رٍی زنین سرد ٍ سخت غار نی افتاد، در آن جا پخش نی شد
ٌ يایی تهام حَاسش را نتهرکز کرد چند . حال تهاشاکردن آن يا بَد کٌ با شنیدن زنزن

 .این بار بٌ ٍضَح نی تَانست صدایشان را بشنَد. قدم جلَتر رفت

ٌ طَر تَنستی چنین کاری رٍ با سرزنینت بکنی؟ - ٌ طَر تَنستی؟ چ  چ

يهان لحظٌ صدای نردی بٌ گَش رسید کٌ با . این صدا بی اندازى در گَشش آشنا بَد
 :لحن سردی گفت
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 خستٌ نشدی از بس این جهلٌ رٍ تکرار کردی؟ -

لحن گفتارش طَری بَد کٌ لیانا گهان کرد يیچ چیزی در آن دنیا ٍجَد ندارد کٌ برای آن 
 .نرد حائز ايهیت باشد

ٌ طَر تَنستی؟ - ٌ طَر تَنستی؟ چ  چ

 :ناگًان صدای فریاد خشهگین نرد بلند شد کٌ گفت

ٌ يات اعصابو رٍ ِخرد کردی! َاى بسٌ دیگٌ -  .با این نال

تَ باید بهیری، بهیری تا يهٌ از دستت نجات ! تَ لیاقت زندى نَندن رٍ نداری تَناس -
 .پیدا کنن

ناگًان صدای کشیدى ی نحکهی بٌ گَش رسید ٍ لیانا دٍید تا با چشو يای خَدش باقی 
ٌ اش در . خاطرات را ببیند زن جَانی رٍی زنین سنگی غار افتادى ٍ صدای يق يق گری

نرد جَانی با چشو يای ریز نشکی ٍ لب يای باریک در نقابل آن زن . فضا نی پیچید
ٌ يایش . ایستادى بَد ٍ با انزجار بٌ اٍ نی نگریست آن نرد، نَيایش را کٌ تا شان

 :نی رسید کنار زدى ٍ عربدى کشید

بًترى خفٌ شی ٍ این ناجرا رٍ يهین جا دفن کنی؛ ٍگرنٌ نن نجبَر نیشو خَدت رٍ  -
 .تَی این غار دفن کنو

آن زن پشت سر نرد، . بعد از گفتن آخرین جهالتش، بٌ سرعت باد از کنار لیانا گذشت
 :با صدای آرانی گفت

 !سزای این کارت رٍ نٌ تنًا خَدت؛ بلکٌ نردم این سرزنین يو باید پس بدن -

ٌ ی آخرش در ذينش تکرار نی شد نٌ تنًا خَدت؛ » :لیانا با تحیر بٌ اٍ نگاى نی کرد ٍ جهل
 «!بلکٌ نردم این سرزنین يو باید پس بدن
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چٌ اتفاقی افتادى بَد؟ آن نرد چٌ جنایتی نرتکب شدى بَد کٌ چنین تاٍان سنگینی را 
باید پرداخت نی کرد؟ آن دٍ چٌ نسبتی با یکدیگر داشتند؟ آیا آن پسر باعخ شدى بَد 
کٌ آدٍنیس در نعرض خطر بزرگی قرار بگیرد؟ تهانی سَال يایش بی جَاب بَدند ٍ اٍ 

ٌ يای آن  گیج ٍ سردرگو يو چنان ٍسط آن غار تاریک ٍ نرطَب ایستادى ٍ بٌ يق يق گری
تا آن جا کٌ . زن گَش نی داد؛ انا در يهان لحظٌ ناگًان نَری تهام غار را رٍشن کرد

ٌ ای گهان کرد کٌ بٌ اتاق کاترین . دیگر چشو يایش قادر بٌ دیدن جایی نبَد لحظ
ٌ ی کَچکی تبدیل شدى ٍ در نًایت ناپدید  ٌ ای بعد آن نَر بٌ گلَل بازگشتٌ است؛ انا جانی

لیانا با تعجب بٌ . شد؛ انا از پس آن نَر نردی ظاير شدى ٍ در نقابل آن زن ایستاد
. آن نرد قد بسیار بلند ٍ اندام ٍرزیدى ٍ تنَنندی داشت. سرتاپای اٍ نگايی انداخت

نَيایش بلند بَدى ٍ از الی آن نَج آبی رنگی . چشو يای آبی رٍشنش نی درخشیدند
. برخَاستٌ بَد؛ گَیی ير رشتٌ از نَيایش نَجی از نَج يای دریایی خرٍشان بَدند

ابًت ٍ رٍشنایی صَرتش باعخ شدى بَد کٌ آن زن ناخَدآگاى بٌ احترام اٍ از جا برخیزد 
 .ٍ بٌ صَرتش خیرى شَد

ٌ شاخی افتاد کٌ در  لیانا نگايش را از صَرت عبَسش گرفتٌ ٍ چشو يایش بٌ نیزى ی س
ناخَدآگاى قدنی بٌ عقب برداشتٌ ٍ . دست يایش قرار داشت ٍ درخشش فراٍانی داشت

 :با صدای آرانی زنزنٌ کرد

 !پَسایدٍن -

ٌ يا، سیل، خشکسالی، » پَسایدٍن خدای نام يای بسیاری از جهلٌ دریايا، رٍدخان
. زنین لرزى ٍ اسب يا بَد؛ انا اٍ بٌ خدای دریايا شًرت دارد ٍ نحافظ تهانی آب يا است

. اٍ قابل قیاس با نپتَن در اساطیر رٍم است؛ ٍلی نباید این دٍ را با يو اشتباى گرفت
پَسایدٍن فرزند کرٍنَس ٍ رئا، یکی از دٍازدى ایزد الهپ نشین پانتئَن ٍ در بین آن يا 
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برای اطالع . یکی از شش فرزندی بَد کٌ باالخرى تَانست قدرت يای دنیا را تقسیو کند
 «.بیشتر بٌ کتاب خدایان یَنان باستان نراجعٌ کنید

 :پَسایدٍن نگاى عجیبی بٌ آن زن کردى ٍ گفت

 .برادرت اشتباى بزرگی کرد کٌ جنگ رٍ با يیدس شرٍع کرد -

بٌ يیچ ٍجٌ احتهالی نهی داد کٌ پای خدایان يو در نیان . لیانا کانال گیج شدى بَد
ٌ طَر تَانست با يیدس درگیر شَد ٍ بٌ راحتی در آن سرزنین بگردد؟ . باشد آن نرد چ

ٌ ی بعدی اش جَاب سَال اٍ را داد  .انا نیازی بٌ حدس زدن نبَد؛ زیرا پَسایدٍن با جهل

 .برادرت با ترفند عجیبی از دنیای يیدس فرار کرد -

 :پَزخند يراس انگیزی زد ٍ ادانٌ داد

ٌ دار  - نطهئنو کٌ اگر جلَی اٍن رٍ نگیریو حتی جرأت نی کنٌ نام باقی خدایان رٍ يو لک
 .کنٌ

ناگًان آن زن خَد را رٍی زنین نقابل پَسایدٍن انداختٌ ٍ شرٍع بٌ التهاس ٍ ضجٌ 
 .کرد تا جان برادرش را نجات ديد

ٌ يای اٍ اعتنایی کند، چندقدنی از اٍ دٍر شدى ٍ گفت  :پَسایدٍن بی  آنکٌ بٌ ضج

 سال يا پیش رٍ بٌ یاد نیاری کالرا؟ رٍزی کٌ جَن یکی از فرزندان نن رٍ نجات دادی؟ -

دیگر جای نداشت کٌ چشو يای لیانا بیش از آن از حدقٌ بیرٍن بزند ٍ ذينش در حیرت 
پَسایدٍن بی  آنکٌ ! آن زن جان فرزند پَسایدٍن را نجات دادى بَد. ٍ شگفتی فرٍ برٍد

 :ننتظر جَابی از سَی آن زن باشد گفت
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ٌ ای کٌ داری بگی؛ انا تَ گفتی کٌ خدنت بٌ خدایان  - اٍن رٍز ازت خَاستو ير خَاست
ٌ ی تَست نیازی نبَد کٌ برای این کار پاداشی بگیری؛ انا نن ! درست نی گفتی. ٍظیف

ٌ ای کٌ داری بگَ. یک فرصت دیگٌ بًت نیدم  .ير خَاست

کالرا بٌ سرعت از رٍی زنین بلند شدى ٍ ديانش را باز کرد تا حرفی بزند؛ انا پَسایدٍن 
 :فَرا اضافٌ کرد

يیدس . چنین چیزی رٍ نهی تَنو برات تضهین کنو! جَن برادرت رٍ از نن نخَاى -
ٌ ٍار نشتاقٌ تا دٍبارى اٍن رٍ ببینٌ شاید خَدش نتَنٌ دنبالش بگردى ٍ اٍن رٍ بٌ . دیَان

پس قبل از این کٌ اٍن . زیرزنین برگردٍنٌ؛ انا نطهئنا افرادی رٍ برای این کار نی فرستٌ
در این صَرت خَدت ٍ خانَادى ات از خشو . پیداش کنٌ تَ پیداش کن ٍ برش گردٍن

 .يیدس در انانید

با آن چشو يای عجیب ٍ رعب انگیزش کٌ تن ير انسانی را بٌ لرزى در نی آٍرد بٌ اٍ نگاى 
ٌ ی آخرش را اضافٌ کرد  :کردى ٍ جهل

ٌ ات رٍ بگَ-  .حاال خَاست

 :کالرا لبخند غو انگیز ٍ تلخی زد ٍ گفت

نن بٌ يیچ ٍجٌ درخَاست عفَ ٍ بخشش رٍ برای برادرم نداشتو سرٍرم؛ چَن اٍن  -
اٍن با يــ ـَس بازیش نَجب خشو خدایان ٍ نابَدی . يرگز الیق چنین چیزی نیست

تنًا !  سرزنینش شد؛ پس سزاٍار اٍنٌ کٌ رٍحش در زندان خدایان دچار درد ٍ رنج بشٌ
ٌ ی نن از شها نجات سرزنینهٌ، آدٍنیس رٍ نجات بدید سرٍرم  .خَاست

 :پَسایدٍن با لحن سردی گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

286 Zahra bagheri  لیانارنان |  

یک بار دیگٌ فرصتت رٍ از دست دادی کالرا؛ نفرین يیدس بٌ يیچ ٍجٌ قابل برگشت  -
 .نٌ نن ٍ نٌ يیچ کدام از خدایان قادر بٌ باطل کردن این نفرین نیستیو! نیست

ٌ ای از نَر ظاير شد يهان لحظٌ . ظايرا پَسایدٍن قصد رفتن داشت. بار دیگر گلَل
 :صدای فریاد دردآلَد کالرا در فضا پیچید

پس فقط یک فرصت، یک نشانٌ، یک انید برای برگردٍندن آدٍنیس، خَايش  -
 !نی کنو

پَسایدٍن از حرکت باز ایستاد؛ انا گلَلٌ ی نَر يو چنان پا برجا بَد ٍ تنًا زنان 
 .بزرگ شدن رٍشنایی اش کند شد

 !یک انید بًت نیدم کالرا -

 :پَسایدن چرخی زدى ٍ چًرى اش این بار در سایٌ رٍشن قرار گرفت

ٌ ی انیدياتَن باشٌ، ننتظر باشید! یک نَزاد - بٌ دنیااٍندنش . تنًا اٍن نی تَنٌ رٍزن
آن سَی زنان بًترین نکان . نساٍی با نابَدی سرزنینشٌ؛ انا اٍن باید نجات پیدا کنٌ

 .خَب گَش کن کالرا، این آخرین فرصتٌ. برای نخفی شدنشٌ

ٌ ای بعد اٍ در رٍشنایی غیرقابل ٍصفی فرٍ رفتٌ ٍ لیانا بٌ اتاق گرم ٍ راحت کاترین  لحظ
گَیی حتی در ٍ دیَاريای اتاق يو ير لحظٌ بٌ اٍ نزدیک تر نی شدند تا اٍ را . بازگشت

نغزش گنجایش دریافت آن يهٌ . بیشتر از يرٍقت دیگری تحت فشار قرار بديند
بار دیگر سَال يای فراٍانی برایش . اتفاقات عجیب ٍ ناگَاری کٌ افتادى بَدند را نداشت

ٌ ی آن چٌ . ایجاد شد اگر نجات آدٍنیس تا آن حد برای کالرا ضرٍری ٍ نًو بَد، چرا يه
پیش آند را برای جاناتان بازگَ نکرد؟ نطهئنا جاناتان با تَجٌ بٌ آن کٌ این تنًا یک 

پیشگَیی سادى نبَدى، از کشتن اٍ صرف نظر کردى ٍ بٌ دنبال یک راى حل برای نجات 
 .آدٍنیس نی گشت
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ٌ يای پَسایدٍن نزد؟ چرا؟ سرش را تکان داد  انا چرا اٍ حرفی از اقدام برادرش ٍ تَصی
 .تا این افکار را از سرش بیرٍن بریزد

نهی دانست چند ساعت است کٌ در خاطرات کالرا بَدى؛ انا اٍ نیاز نبرنی داشت کٌ 
بخَابد ٍ فقط چند ساعت افکارش را از آن غار دٍر کند؛ انا اٍ حتی در خَاب يو آرانش 

 .نداشت؛ زیرا در آن چندساعت تهام رٍیايایش نربَط بٌ کالرا ٍ پیشگَیی يایش بَد

*** 

 «افشای حقیقت يای بی پایان»

با بٌ . چند ساعتی نی شد کٌ کاترین از جنگل برگشتٌ بَد؛ انا ينَز خستٌ ٍ آشفتٌ بَد
یادآٍردن ترک يای ریزی کٌ در نرز جادٍیی جنگل دیدى نی شد، بار دیگر نگرانی بٌ 

نرز جادٍیی بسیار قدرتهند بَدى ٍ يیچ کس در آن سرزنین پیدا نهی شد . سراغش آند
 .کٌ بتَاند چنین ترک يایی را بر رٍیش ایجاد کند

نگر آنکٌ چندین يزار نیرٍی شیطانی در آن طرف سرزنین سعی در شکستن نرز داشتٌ 
بٌ راستی در آن طرف چٌ خبر بَدى است؟ آیا يهان طَر کٌ اٍ حدس نی زد آن يا . باشند

بار دیگر تصهیو بٌ بازگشت گرفتٌ بَدند؟ اگر يهان طَر کٌ اٍ حدس نی زد پای يزاران 
 !نیرٍی سیاى در کار باشد؛ پس آن يا فرصت چندانی نداشتند

نی دانست کٌ آن زن با تهام . با فکر بٌ آن نَضَع فَرا لیانا را احضار کرد
ٌ ای  پیشگَیی يایش اکنَن فرسخ يا از اٍ ٍ سرزنینش دٍر شدند؛ انا اٍ بٌ دنبال سررشت

ٌ ای کٌ بٌ در خَرد، خَد را بر رٍی . بَد کٌ ينَز آن زن را بٌ این قضایا ٍصل نی کرد با تق
ٌ جا کردى ٍ با صدای رسایی گفت  :صندلی اش جاب

 .بیا تَ -
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کاترین لبخندی بٌ . لیانا با نَيای پریشان ٍ چشو يای پف کردى در آستانٌ در ظاير شد
لیانا بی حرف نشست ٍ بٌ اٍ خیرى . اٍ زدى ٍ اشارى کرد تا رٍی صندلی نقابلش بنشیند

 :کاترین با نًربانی گفت. شد

 .فکرکردم ٍقتی بفًهی برگشتو خَدت نیای سراغو -

ٌ ای گفت  :لیانا کٌ ينَز گیج ٍ ننگ خَاب بَد با صدای گرفت

 .قبل از این کٌ برگردید خَاستو چند ساعتی رٍ استراحت کنو، نهی دٍنو چرا خَابو برد -

 :کاترین نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 خب؟ -

 :لیانا نگايش را دزدید ٍ گفت

 !فقط يهین...خب -

 لیانا ننظَرم اینٌ کٌ بعد از رفتنو چی شد؟ تَ چی دیدی؟ نی تَنی برام تَضیح بدی؟ -

با نگاى کردن بٌ آن چًرى ی خستٌ ٍ . بٌ طَر ناگًانی چیزی در انتًای قلبش فرٍ ریخت
ٌ گَنٌ نی تَانست بٌ راحتی  شکستٌ کٌ تا بٌ آن رٍز سختی يای بسیاری کشیدى بَد، چ

ٌ گَنٌ نی تَانست تهانی حرف يای  بگَید کٌ سرزنینش رٍ بٌ نابَدی است؟ چ
پَسایدٍن را برایش بازگَ کند؟ يیچ راى بازگشتی ٍجَد نداشت، نفرین يیدس غیرقابل 

ٌ طَر نی تَانست ! باطل کردن بَد؛ انا ينَز یک انید باقی ناندى بَد، یک نَزاد انا اٍ چ
 آن را پیدا کند؟

 لیانا؟ -
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گَیا کسی اٍ را بٌ اجبار از نیان انبَيی از افکار دريو ٍ بريهش بیرٍن کشیدى ٍ بٌ زنان 
 .حال برگرداند

 بلٌ؟ -

ٌ ی اٍن زن چیزی يو فًهیدی؟ -  اتفاقی افتادى؟ تَ چی دیدی؟ با رفتن بٌ گذشت

 :در یک لحظٌ تصهیو خَد را گرفت ٍ گفت

 !نٌ -

 .لحن کالنش آن قدر جدی ٍ نصهو بَدى کٌ دیگر شکی برای کاترین باقی نهاند

يیچ دلیلی . بسیار خب، ظايرا پیشگَیی اٍن زن تنًا نحدٍد بٌ الًانات خَدش بَدى -
برای اجبات این نَضَع ٍجَد ندارى؛ پس دیگٌ نیازی نیست کٌ بٌ این نَضَع فکر 

 .کنی

اٍ بٌ راحتی بٌ نلکٌ درٍغ گفتٌ ٍ تظاير کرد . لیانا بٌ طَر ناگًانی دچار عذاب ٍجدان شد
اٍ نسائل بسیاری را ! کٌ يهٌ چیز رٍ بٌ راى است؛ انا آیا ٍاقعا يو يهان طَر بَد؟ يرگز

گهان نی کرد با این کار بار سنگینی را از دٍش کاترین . نخفی کردى ٍ بر زبان نیاٍرد
برنی دارد؛ انا شاید این انتًای خَدخَايی اٍ بَد کٌ نی خَاست بٌ تنًایی این نشکل 

 .بزرگ را حل کند

 .نی تَنی بری -

با این ٍجَد ناخَدآگاى . لیانا آن قدر غرق افکارش بَد کٌ صدای اٍ را از دٍردست يا شنید
ٌ ای ريایش . از جایش بلند شدى ٍ از اتاق بیرٍن رفت ٌ يایش لحظ چرا فکريا ٍ دغدغ

نهی کردند؟ چرا يهیشٌ تهانی باليا بر سر اٍ نی آند؟ شاید بٌ این خاطر کٌ اٍ در آیندى 
ٌ ی آن سرزنین نی شد ٍ خَد اٍ بٌ خَبی نی دانست کٌ فرنانرٍای یک سرزنین  نلک
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يرگز نهی تَاند یک زندگی عادی داشتٌ باشد ٍ سرنَشتش پر از تلخی يا ٍ فراز ٍ 
 .نشیب يای بسیاری است

در آن زنان کٌ گردانندى ی خاطرات را در یک دست ٍ جهع آٍری اسرار را در دست 
اٍ تا آخر این ناجرا نی رفت؛ حتی اگر فًهیدن . دیگرش نی فشرد تصهیو خَد را گرفت

اٍ يهیشٌ شنیدن حقیقت را . حقیقت يایی کٌ بٌ دنبالشان نی گشت بسیار تلخ بَدند
 .ير چند تلخ ٍ ناگَار بٌ بی خبری ترجیح نی داد

*** 

 :جان نگايی بٌ صَرت رنگ پریدى ی لیانا انداخت ٍ برای سَنین بار پرسید

 چی شدى؟ -

لیانا انا بی  آنکٌ پلک بزند بٌ اٍ خیرى شدى بَد؛ گَیی در حال پردازش تک تک اجزای 
جان کٌ از این نگاى خیرى بی قرار ٍ عصبی شدى بَد، با لحن پرخاشگرانٌ ای . صَرتش بَد

 :گفت

 نی خَای بگی چرا گفتی بیام این جا یا نی خَای تا آخر عهر بًو زل بزنی؟ -

ٌ ی جاناتان؟ . لیانا نگايی بٌ در ٍ دیَار کلبٌ انداخت بٌ راستی چٌ جایی انن تر از کلب
ٌ يایش را کٌ در دلش انباشتٌ  فقط باید قبل از رٍبرٍ شدن با حقایق، کَيی از دانست

آیا نی تَانست برای گفتن چنین راز نًهی رٍی اٍ . شدى بَدند با اٍ در نیان نی گذاشت
 :حساب کند؟ حرف دلش را بر زبان آٍرد ٍ گفت

ٌ داشتن یک راز رٍی تَ حساب کرد؟ -  !ٍاقعا نیشٌ تَی نگ

 :ابرٍيای جان از تعجب باال پریدند؛ انا خیلی زٍد چًرى اش در يو رفت ٍ گفت

 ...اگر فکر نی کنی رازدار خَبی نیستو نی تَنو برم -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

291 Zahra bagheri  لیانارنان |  

 !نٌ -

جان با نگايی ننتظر بٌ اٍ .  لیانا فَرا دست يایش را گرفت ٍ اٍ را ٍادار بٌ نشستن کرد
چشو دٍخت ٍ لیانا بار دیگر از جایی کٌ دیدى يا ٍ شنیدى يایش را از اٍ نخفی کردى بَد، 

ٌ  چیز را با جزئیات برایش تعریف کرد شاید بار اٍلی بَد کٌ آن جدیت . شرٍع کردى ٍ يه
ٌ ای خیرى ناندى بَد. را در چًرى ی جان نی دید  .اخو يایش را در يو کشیدى ٍ بٌ نقط

لیانا نی دانست کٌ يضو آن حرف يا کهی برای اٍ سخت است؛ زیرا خَد اٍ يو یک بار 
تهانی این نراحل را پشت سر گذاشتٌ بَد؛ بنابراین دقایقی را بٌ اٍ فرصت داد تا با خَد 

ٌ ی درست برسد  .بٌ یک نتیج

جان خیلی زٍدتر از آن کٌ لیانا فکرش را بکند افکار خَد را جهع کردى ٍ در انتًا، تنًا بٌ 
آن يا باید باقی حقایق را کشف ٍ جلَی نابَدی سرزنین خَد را . یک نتیجٌ رسید

 .نی گرفتند

 چرا بٌ نلکٌ نگفتی؟ -

بار دیگر دست يایی نانرئی بر گلَیش فشردى شدند ٍ اٍ را در عذاب ٍجدانی سنگین فرٍ 
اٍ برای پنًان کاری اش تنًا یک دلیل داشت؛ انا نهی دانست کٌ آن دلیل برای . بردند

 .نخفی کردن چنین حقایقی کافی يست یا نٌ

نن برای این کار تنًا یک انگیزى داشتو، نی خَاستو جلَی رنج ٍ عذاب ! نهی دٍنو جان -
 .بیشتر نلکٌ رٍ بگیرم

در نظر جان آن انگیزى بٌ يیچ ٍجٌ قابل قبَل نبَد؛ انا با نشايدى ی چًرى ی گرفتٌ ٍ 
گَیی اٍ نیز برای سکَتش تنًا یک انگیزى داشت، درآٍردن . غهگین لیانا چیزی نگفت

لیانا از آن رنج ٍ عذاب؛ انا شاید کار اٍ بسیار دشَارتر بَدى است؛ زیرا دیگر بسیار دیر 
 .شدى ٍ لیانا با تهام جسو ٍ رٍحش درگیر این نَضَع شدى بَد
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ٌ چیز رٍ بٌ نلکٌ  - با يو حقیقت رٍ نی فًهیو؛ انا بعدش تَ باید بًو قَل بدی کٌ يه
 لیانا؟. بگی

ٌ ی اٍ را بٌ نرنی گرفت ٍ گفت  :جان چان

 .بًو قَل بدى -

ٌ ای نکخ کرد، ٍ بعد سرش را بٌ آرانی تکان داد در يهان جا جان ٍ لیانا بٌ . لیانا لحظ
ٌ چیز را برای نلکٌ بازگَ کنند  .خَد قَل دادند کٌ بعد از فًهیدن تهانی ناجرا يه

لیانا فَرا آن جا را . دقایقی بعد بار دیگر جام را سر کشیدى ٍ ير دٍ ٍارد یک اتاق شدند
کالرا رٍی . آن يا اکنَن در اتاق کالرا ٍ درست در نقابل اٍ ایستادى بَدند. شناخت

ٌ ی نانعلَنی زل زدى بَد  .تختش نشستٌ بَد ٍ بٌ نقط

ٌ تر ٍ غهگین تر بٌ نظر نی رسید؛ گَیا  چًرى اش از آخرین باری کٌ اٍ را دیدى بَد شکست
تهانی باليا بٌ یک بارى بر سرش نازل شدى بَدند کٌ آن گَنٌ آشفتٌ ٍ ناتو زدى بٌ نظر 

جان این بار رفتار ٍ چًرى ی آن زن را با دقت ٍ ظرافت بیشتری تحت نظر . نی رسید
چنان بٌ اٍ ٍ در ٍ دیَار اتاقش نگاى نی کرد کٌ گَیی دلش نهی خَاست حتی . گرفتٌ بَد

ٌ ای از آن خاطرى را از دست بديد  .جانی

ٌ شان بٌ کاغذ پَستی کٌ در دست يایش بَد جلب شد کالرا خشک ٍ . ناگًان تَج
لیانا با احتیاط قدنی بٌ . بی حرکت ناندى بَد ٍ آن نانٌ را در دست يایش نی فشرد

. سهت اٍ برداشت؛ انا درست يهان لحظٌ کالرا از جایش بلند شد ٍ رٍی زنین نشست
شک نداشت کٌ اٍ نی خَايد نطالب . نگاى لیانا بٌ قلو پر ٍ نرکبی کٌ کنارش بَد افتاد

جان ٍ لیانا ير دٍ کنار اٍ زانَ زدى ٍ بٌ کاغذ پَستی کٌ در نقابلشان . نًهی را بنَیسد
طَلی نکشید کٌ کالرا قلهش را بر رٍی کاغذ کشیدى ٍ شرٍع بٌ نَشتن . بَد زل زدند

 :نتن نانٌ را بٌ این صَرت آغاز کرد. کرد
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آشنایی ٍ . ٍقتی دارید این نانٌ رٍ نی خَنید، پس حتها نن در این جًان حضَر ندارم»
نلکٌ، شها رٍح . نالقات با شها بزرگ ترین افتخاری بَد کٌ تنًا یک بار نصیب نن شد

ٌ ی . نردم این سرزنینید اگر رٍحی ٍجَد نداشتٌ باشٌ، پس جسو يو انگیزى ای ٍاس
ٌ ی حیات ندارى نن یک خدنت گزار ٍفادار بٌ شها ٍ سرزنینو يستو؛ پس يرگز بٌ . ادان

نن حقیقت رٍ بٌ يهَن صَرت کٌ اتفاق افتادى، بی  يیچ . شها خــ ـیانـت نخَايو کرد
کو ٍ کاستی برای شها نی نَیسو ٍ فقط انیدٍارم کٌ بعد از نابَدی رٍحو، جسهو این 

نلکٌ در این لحظاتی کٌ دارم . قدرت رٍ داشتٌ باشٌ کٌ بتَنٌ این نانٌ رٍ بًتَن برسَنٌ
ٌ ام  چنین حقایق تلخی رٍ براتَن بازگَ نی کنو، انگار دستی نانرئی دارى قلبو رٍ از سین

نی دٍنو کٌ نی خَاید ! آدٍنیس در خطرى؛ یک خطر  بزرگ ٍ نًارنشدنی! بیرٍن نی کشٌ
ٌ طَری ٍ تَسط چٌ کسی؛ انا نن خَدم يو نهی دٍنو تنًا چیزی کٌ باید . بدٍنید کٌ چ

تنًا کسی کٌ ناجی سرزنین ناست . بٌ خَبی بٌ یاد داشتٌ باشید اینٌ کٌ ننتظر باشید
سال يا بعد پا بٌ این دنیا نی ذارى؛ انا درست در رٍز تَلدش، سرزنینش بٌ نابَدی 

نباید اٍن رٍ کنار خَدتَن ! کشیدى نیشٌ؛ انا شها باید اٍن رٍ حفظ کنید، از تهانی باليا
نگٌ دارید، آن سَی زنان نخفیگاى، نحل تَلد ٍ زندگی اٍن بچٌ خَايد بَد ٍ درست 

زنانی کٌ تَانایی ٍ آنادگی الزم رٍ داشتٌ باشٌ بٌ سرزنین ٍاقعیش فراخَاندى نیشٌ؛ انا 
کسی کٌ قدرت . بٌ یاد داشتٌ باشید کٌ برای تَلد اٍن نَزاد بٌ یک قربانی احتیاج دارید

تنًا با خَن غلیظ ٍ خالصش بر سنگ . کافی برای نجات این سرزنین رٍ داشتٌ باشٌ
نلکٌ نن رٍ ببخشید کٌ نتَنستو از سرزنینو . سابین این فرصت بٌ ٍجَد خَايد آند

 «...نحافظت کنو، نن

ناگًان قلو کالرا بر رٍی صفحٌ ی کاغذ پَستی کشیدى شدى ٍ رد نرکب بٌ طَر ٍاضح بر 
ٌ ی در قرار . رٍی آن حک شد يهان لحظٌ در اتاق با شدت باز شدى ٍ یک نفر در آستان

 :لیانا با ٍحشت زنزنٌ کرد. گرفت

 !خَدشٌ -
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جان نگايی بٌ آن . کالرا بٌ سرعت کاغذ را بٌ زیر تختش يل دادى ٍ از جایش بلند شد
با . نَيای بلندش پریشان بَدى ٍ سفیدی چشو يایش کانال قرنز بَدند. نرد انداخت

 :با لحن خطرناکی گفت. عصبانیت ٍارد اتاق شد ٍ در را بست

 داری چیکار نی کنی؟ -

 :کالرا با لحن نحکهی گفت

 .نن کاری نهی کردم -

 :آن نرد فریاد کشید

. تَ نی خَای نن رٍ بٌ اٍن جا برگردٍنی. نی دٍنو داشتی چی کار نی کردی! درٍغ نگَ -
 !نی خَای نن رٍ تسلیو يیدس کنی، نهی ذارم

 :دست يایش را با حالتی تًدیدٍار در نقابلش تکان دادى ٍ گفت

ٌ ی يیدس، بلکٌ قدرت يای زیادی رٍ يو  - یادت نرى خَاير عزیزم، نن نٌ تنًا نعشَق
دارم احساسو نی کنو، . االن بدجَری بٌ یکی از اٍن قدرت يام نیاز دارم. ازش گرفتو

 ...این جا

 :اشارى ای بٌ دست يایش کردى ٍ ادانٌ داد

 !کشتنت برام لذت بخش تر بَد اگر درخَاست یک نالقات با اٍن زن احهق رٍ نداشتی -

 .ناگًان لیانا بٌ سهتش يجَم بردى ٍ لگد نحکهی نحارش کرد

تعادلش را . انا يهان طَر کٌ انتظار نی رفت، پايایش بٌ راحتی از بدن آن نرد عبَر کرد
ٌ ی پیراينش را گرفت ٍ اٍ  از دست داد ٍ در حال افتادن بر رٍی زنین بَد کٌ جان گَش

 .را در آغَش کشید
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 !فکر نی کنی ٍسط این جار ٍ جنجال این يهٌ تعصب الزنٌ؟ -

 :لیانا جَابی بٌ اٍ نداد ٍ تنًا با خشو بٌ آن نرد زل زد

ٌ ی سرزنینت ايانت کنی -  !حق نداری بٌ نلک

بًتر نیست بٌ فکر خَدت باشی؟ انا راست نیگی، احهق تَیی کٌ با گذشت سال يا  -
ينَز اٍن اتفاق رٍ فرانَش نکردی، بًت گفتٌ بَدم کٌ چیزيایی رٍ کٌ نی دٍنی باید 

ٌ تر از اٍنی يستی کٌ فکرش رٍ نی کردم  !خدانگًدار خَاير عزیزم. دفن کنی؛ انا تَ، ابل

 !نٌ -

کالرا بیًَش بر . لیانا فریادی کشید کٌ صدایش نٌ تنًا در اتاق، بلکٌ در تهام خانٌ پیچید
ٌ ای نٌ بر جسهش، بلکٌ بر رٍحش ٍارد شد  رٍی زنین افتاد، در آن لحظٌ آن چنان لطه
کٌ تهانی خاطرات ٍ چیزيایی کٌ در تهام آن سال يا در ذينش حفظ کردى بَد نتالشی 

بعد از دقایق طَالنی کٌ در .  طَلی نکشید کٌ آن يا نیز بٌ کلبٌ بازگشتند. ٍ نابَد شدند
 :بعد از ندتی جان با صدای آرانی گفت. سکَت گذشت ير دٍ بر رٍی زنین نشستند

 خب این خاطرى قرار بَد چی رٍ بًهَن نشَن بدى؟ -

 :لیانا نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

ٌ ای  - ٌ خاطر ضرب این کٌ اگر اٍن زن، نتَنست تهانی حقیقت رٍ بٌ جاناتان ٍ نلکٌ بگٌ ب
اٍن تهانی خاطرات ٍ ايدافی کٌ داشت رٍ فرانَش کردى . بَد کٌ بٌ رٍحش ٍارد شد

ٌ ای از حقیقت ٍ آیندى ! فقط تصَر کن جان. بَد این کٌ چٌ عذابی کشیدى تا بتَنٌ گَش
 .رٍ بٌ جاناتان نشَن بدى ٍ در نًایت تهام تالشش بی نتیجٌ نَند

کهی خَد را بٌ اٍ نزدیک تر کرد، سرش را بٌ سر اٍ . جان لرزش بدن لیانا را بٌ ٍضَح دید
 :تکیٌ دادى ٍ گفت
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 حاال باید چیکار کنیو؟ -

ٌ ی نانعلَنی گفت  :لیانا خیرى بٌ نقط

 .نهی دٍنو؛ انا باالخرى باید از یک جایی شرٍع کنیو -

 از پیداکردن یک قربانی؟ -

 :جان فَرا گفت. لیانا با شنیدن این حرف حسابی جا خَرد

ٌ اش چی نَشتٌ بَد؟ -  نگٌ یادت رفتٌ کٌ اٍن زن تَی نان

لیانا يرگز نتن نانٌ را فرانَش نکردى بَد؛ انا در آن لحظٌ يیچ فکری دربارى ی یک 
 :قربانی بٌ فکرش نرسیدى بَد؛ بنابراین با صدای ضعیفی گفت

آرى؛ با پیداکردن یک قربانی؛ کسی کٌ با تهام ٍجَدش بخَاد این سرزنین نجات پیدا  -
 .کنٌ

ٌ اش را بٌ جان دادى ٍ بٌ فکر فرٍ رفت بٌ راستی چٌ کسی در آن سرزنین . بار دیگر تکی
بٌ اندازى ی نلکٌ، بٌ آدٍنیس ايهیت نی داد؟ انا حتی با تصَر چنین اتفاقی اشک در 

در آن لحظٌ ترجیح نی داد کٌ بٌ يیچ چیز فکر نکند ٍ ذينش . چشو يایش جهع نی شد
 .نانند کاغذی سفید خالی باشد

*** 

ٌ ی آرٍن نی چرخیدند . در رٍزيای پس از آن ير چندٍقت یک بار گًگايی بٌ دٍر دریاچ
با آن کٌ نی دانستند کٌ این کار کانال بی فایدى است ٍ تا زنانی کٌ شخصی داٍطلب 

ٌ زدن در آن نکان کانال بی فایدى است جان . قربانی شدن برای آدٍنیس نشَد، پرس
 :نگايی بٌ عهق دریاچٌ انداخت ٍ گفت
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ٌ قدر يو کٌ بٌ سرزنینش  - آخٌ کی حاضر نیشٌ با پای خَدش بٌ کام نرگ برى؟ يرچ
 !ايهیت بدى

 :لیانا نفس کالفٌ ای کشید ٍ گفت

شاید باید بٌ عنَان یک خبر بین نردم پخشش کنیو ٍ ننتظر داٍطلب يای این کار  -
 .باشیو

 :جان طَری بٌ اٍ نگاى کرد کٌ گَیی بار اٍلی است کٌ اٍ را نی بیند

داری شَخی نی کنی دیگٌ، این طَر نیست؟ االن فقط کافیٌ راى بیفتیو بین نردم ٍ  -
بگیو خانَم يا ٍ آقایَن اصال الزم نیست کٌ خَدتَن رٍ نگران کنید؛ انا آدٍنیس بٌ 

ٌ جهعی رٍ بگیرین، بیاین ٍ ! زٍدی قرارى نابَد بشٌ اگٌ نی خَاین جلَی یک قتل عام دست
 !ير کی زٍدتر بیاد جایزى دارى. برای ُنردن داٍطلب بشین

 :لیانا با بی حَصلگی گفت

 !ٍاقعا بانزى بَد جان -

. خَايش نی کنو قبَل کن لیانا، نا بٌ تنًایی نهی تَنیو از پس این نشکل بر بیایو -
 .باید نلکٌ رٍ در جریان بذاریو

 !نٌ -

یعنی فکر نی کنی کسی کٌ شَيرش یک ! چرا نٌ؟ تَ رٍ بٌ خدایان بس کن لیانا -
ٌ ی ازدست دادن دارى؟ ٌ ای يو ٍاس  جاسَس بَدى ٍ دخترش یک خیانتکار چیز دیگ

 :لیانا با ناراحتی گفت

 !این حرف رٍ نزن -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

298 Zahra bagheri  لیانارنان |  

 :جان با لحن نالیو تری گفت

این حقیقتٌ لیانا، اٍن نی تَنٌ خَدش رٍ با شرایط يای جدید ٍ خطرناک ٍفق بدى ٍ  -
آنادى کنٌ؛ انا با اتفاق يای غیر قابل پیش بینی باید چیکار کنٌ؟ ٍقتی بًش نگیو کٌ قرارى 

ٌ طَر نی تَنٌ خَدش رٍ آنادى کنٌ؟  چٌ اتفاق يایی بیفتٌ چ

اگر جای نلکٌ بَد . شاید جان راست نی گفت؛ حتی خَد اٍ يو از بی خبری نفرت داشت
کٌ در عالو بی خبری ريا شدى ٍ بعديا نی فًهید چنین حقیقت يایی را از اٍ نخفی 

کردند، چٌ احساسی پیدا نی کرد؟ این بدترین حال نهکن برای یک انسان بَدى ٍ اٍ 
برای اعالم . يرگز دلش نهی خَاست کٌ نسبب غو ٍ اندٍى بسیار برای نلکٌ باشد

ٌ ی سرسبز کنار  ٌ يایی فرٍ افتادى بٌ سهت تپ نَافقت خَد تنًا سری تکان دادى ٍ با شان
 .دریاچٌ بٌ راى افتاد

*** 

ٌ ی آرٍن»  «دریاچ

بعد از آن کٌ با کلی نگرانی ٍ دلشَرى تهانی . دیدن آن صحنٌ برای لیانا غیرقابل باٍر بَد
حقایق را بٌ نلکٌ ٍ جاناتان گفتند، ساعت يا داد ٍ فریاد ٍ چشو غرى را نتحهل شدند؛ 
 .البتٌ بٌ عالٍى ی نجازات سنگینی کٌ بعد از تهام شدن این ناجرا انتظارشان را نی کشید

ٌ ی نحکهی بٌ دست يای جان زدى ٍ با عصبانیت بٌ  جاناتان ير چند دقیقٌ یک بار ضرب
اٍ نگاى نی کرد؛ انا جان کٌ اکنَن دیگر آن رٍی جاناتان را يو بٌ خَبی دیدى بَد، سکَت 

بعد از اتهام داد ٍ قال يا نلکٌ این خبر را برای پیداکردن یک داٍطلب در قصر . نی کرد
 .پخش کرد

این کار نلکٌ فرق چندانی با پیشنًاد نسبتا عجیب ٍ نضحک لیانا نداشت؛ از این رٍ 
ٌ ای بٌ جان انداخت در آن لحظٌ کٌ انتًای پلکان . لیانا با شنیدن این حرف نگاى نغرٍران
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نرنری قصر ایستادى بَدند، ساعتی از اعالم خبر نگذشتٌ بَد؛ انا سربازيا ٍ خدنتکاريای 
ٌ ای قصر صف کشیدى بَدند  .بسیاری بٌ عنَان داٍطلب در تاالر شیش

کاترین نگايی بٌ جهعیت نقابلش انداخت ٍ در حالی کٌ آجار قدرشناسی بٌ ٍضَح در 
 :چًرى اش نشخص بَد گفت

ٌ تَن نتشکرم - بی شک شها از ٍفادارترین نردنان سرزنین نن يستید، نطهئن ! از يه
باشید کٌ بعد از شها خانَادتَن در رفاى، آرانش ٍ اننیت زندگی نی کنن ٍ شها تا ابد 

ٌ ی افتخار اٍن يا يستید  .نای

یکی از داٍطلبین کٌ زنی چاق ٍ سرخ ٍ سفید بَد با صدای . يهگی سری تکان دادند
 :آرانی گفت

 نا باید چیکار کنیو؟ -

ٌ ی آرٍن ٍ از اٍن جا -  ...باید بریو بٌ دریاچ

لیانا کٌ از لحن . کاترین نگاى تند ٍ تیزی بٌ لیانا انداخت ٍ اٍ را ٍادار بٌ سکَت کرد
ٌ اش شرنندى بَد دیگر حرفی نزد  :کاترین رٍ بٌ داٍطلبین کرد ٍ گفت. عجَالن

این رٍ بٌ یاد داشتٌ باشید کٌ داشتن خدنت گزاران شجاعی نحل شها،برای نن يو -
 .افتخار بزرگی نحسَب نیشٌ

ٌ ای درنگ کردى ٍ ادانٌ داد  :سپس لحظ

ٌ ی آرٍن بشیو - بٌ نحض ٍاردشدن در . برای رسیدن بٌ سنگ سابین باید ٍارد دریاچ
ٌ ی کَچیک برسین یادتَن نرى کٌ . عهیق ترین قسهت دریاچٌ پیش برین تا بٌ یک قلع

نگًبانان قلعٌ نردنان خشن ٍ بی رحهی يستن ٍ اصال از این کٌ نادیدى گرفتٌ بشن 
خَششَن نهیاد؛ پس قبل از این کٌ قصد رفتن بٌ داخل قلعٌ رٍ داشتٌ باشین، باید بٌ 
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ٌ ی احترام شیء قیهتی رٍ بًشَن يدیٌ کنید ٍ بعد از یک تعظیو کَتاى ٍارد قلعٌ  نشان
 .بشید

ٌ ی . لیانا با دقت بٌ حرف يای نلکٌ گَش نی داد ٌ ای از ذينش بٌ سهت دریاچ گَش
آرٍن پرکشید ٍ خَد را در شهایل یک قًرنان دید کٌ با آغَش باز بٌ استقبال نرگ 

ٌ ی دیگری از ذينش از تصَر نزدیک شدن بٌ نرگ ٍ پایان زندگی اش  نی رٍد؛ انا گَش
 .سرش را نحکو تکان داد تا این افکار را از سرش بیرٍن کند. ٍحشت زدى شدى بَد

بالفاصلٌ بعد از پایان حرف يای کاترین، لیانا احساس کرد کٌ رنگ برخی از آن افراد 
ارغَانی شدى؛ انا چیزی نهاندى بَد کٌ بعضی از آن يا کانال نحَ بشَند؛ زیرا دیگر رنگی 

 .بٌ چًرى نداشتند

*** 

نردی با . يهگی نگايی بٌ عهق دریاچٌ انداختند ٍ با ٍحشت بٌ یکدیگر نگاى کردند
ٌ ی بسیار کَچک در اٍل صف ایستادى بَد ٍ اصرار داشت کٌ با چند حرکت نهایشی  جح

لیانا شک نداشت کٌ اٍ یکی از کارگران آشپزخانٌ است کٌ با ! درٍن دریاچٌ شیرجٌ بزند
 .اصرار زیادی خَد را بٌ عنَان داٍطلب، نیان انبَيی از خدنت گزاران جای دادى است

 .نلکٌ بًو افتخار بدین کٌ نن این رقابت بزرگ رٍ افتتاح کنو -

 :جان با عصبانیت گفت

 .این کار برای نجات سرزنینهَن انجام نیشٌ! نا کٌ نسابقٌ نهی دیو -

آن نرد جَری بٌ جان نگاى کرد کٌ گَیی نَجَدی عجیب الخلقٌ بَد؛ سپس بی  آنکٌ 
ٌ ی آرٍن قرار داشت  ايهیتی بٌ اٍ بديد، رٍی پل چَبی کٌ درست در باالی دریاچ

 .با حالتی رٍیاگَنٌ دست يایش را از يو باز کرد. ایستاد
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 ...فقط یادت باشٌ کٌ باید -

حرف کاترین ناتهام ناند؛ زیرا آن نرد بی  آنکٌ تَجًی بٌ اٍ بکند، با نعرى ی يَلناکی بٌ 
 :جان با خَنسردی گفت. درٍن نَج يای نتالطو آرٍن سقَط کرد

ٌ ی خَبی بَد - بٌ نظرم بًترى نفر بعدی رٍ يو بفرستیو، فکر نهی کنو کٌ ! خب شیرج
 .برگردى

 :لیانا با لحنی يشدارديندى گفت

 !جان -

ٌ ينگام آن نرد گذشت؛ انا خبری از بازگشتش نبَد در یک . چند ساعتی از سقَط ناب
ساعت اٍل يهگی گردن نی کشیدند تا ردی از اٍ در دریاچٌ ببینند؛ انا با گذشتن چندین 

ساعت ٍ احساس درد شدیدی در نًرى يای گردنشان بٌ آن نتیجٌ رسیدند کٌ انتظار 
ٌ يای سرسبز اطراف پخش شدى ٍ ير کدام داستانی . فایدى ای ندارد اکنَن يهگی در تپ

یکی از زن يای عبَسی کٌ یک . دربارى ی ٍضعیت آن نرد تحَیل یکدیگر نی دادند
 :رٍسری چرک ٍ کحیف را دٍر سرش بستٌ بَد با لحن سردی گفت

 !شاید خَراک ّالکَن يا شدى -

ّالکَن جانَری دریایی کٌ سری شبیٌ بٌ انسان يا دارد، قسهت دنش شبیٌ بٌ اسب »
ّالکَن يا ديان بسیار بزرگی دارند، با . دریایی بَدى ٍ بدن غَل آسایش نانند نايی است

 «.دندان يای بسیار برندى ای کٌ ير چیزی را سر رايشان باشد نی بلعند

زن دیگری کٌ در کنارش بَد، با شنیدن نام ّالکَن يا يین بلندی کشید کٌ تهانی افراد 
ٌ اش را بٌ . حاضر در تپٌ سريایشان را برگرداندند ٍ بٌ اٍ نگاى کردند نرد دیگری کٌ تکی

 :درخت دادى بَد، دست يایش با حالت تًدیدآنیزی باال آٍرد ٍ گفت
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 ...شاید نَقع شیرجٌ سرش بین سنگ يا گیر کردى باشٌ ٍ -

 :سپس دست يایش را بٌ يو کَبید ٍ ادانٌ داد

 !این جَری لٌ شدى باشٌ -

جهعیت با تصَر سر آش ٍ الش شدى ی آن نرد با انزجار رٍیشان را برگرداندند ٍ برخی 
 .دیگر از آن يا ادای اٍق زدن را درآٍردند

ٌ نايی اشتباى گرفتن ٍ خَردنش -  !شاید نگًبان يای قلعٌ اٍن رٍ با یک بچ

این صدای جان بَد کٌ در آن چند ساعت کنار لیانا نشستٌ بَد ٍ دائو از شیَى  ای 
ٌ ای بٌ اٍ انداخت ٍ گفت. نختلف نرگ اٍ حرف نی زد  :لیانا نگاى کالف

 جان، فکر نی کنی ٍاقعا الزنٌ کٌ این قدر حرف بزنی؟ -

 :جان بی آن کٌ بٌ اٍ اعتنایی کند انیدٍارانٌ گفت

 !بٌ نظرت نهکنٌ االن رٍحش تَی دنیای يیدس گیر افتادى باشٌ؟ -

لیانا ديانش را باز کرد تا جَاب دندان شکنی بٌ اٍ بديد؛ انا درست يهان لحظٌ نردی 
 :از کنار پل فریاد زد

 .نن اٍن جا یک چیزی نی بینو... اٍن جا -

لیانا ٍ . جهعیت چنان بٌ سهت پل يجَم بردند کٌ کاترین در نیان انبَى جهعیت گو شد
پل چَبی بٌ صَرت تًدیدٍار تکان نی خَرد ٍ . جان با سرعت خَد را بٌ آن جا رساندند

بقیٌ بی  آنکٌ تَجًی بٌ این نَضَع داشتٌ باشند، بٌ حباب يایی کٌ درٍن دریاچٌ ایجاد 
سر کاترین از نیان جهعیت بیرٍن آند ٍ با صدای بلندی فریاد . شدى بَد نگاى نی کردند

 :زد
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 !لطفا آرٍم باشید -

کاترین نگايی . ناگًان سَت نرگباری يهٌ جا را فرا گرفت ٍ بقیٌ با تعجب بٌ اٍ زل زدند
بٌ آن يا انداخت ٍ رٍیش را بٌ سهت دریاچٌ برگرداند، حباب يایی بزرگی بر سطح آب 

ایجاد شدى بَدند کٌ ير چند جانیٌ تکانی نی خَردند ٍ برای چند جانیٌ کانال نحَ 
از آن . کاترین دست يایش را بلند کردى ٍ آن را در نقابل دریاچٌ تکان داد. نی شدند

فاصلٌ جَری بٌ نظر نی رسید کٌ گَیی دست يای کشیدى اش سطح آب را لهس 
 .نی کردند

ٌ ای بعد جسو سنگینی از عهق آب بیرٍن  ناگًان حباب يای رٍی آب بزرگ تر شدند ٍ جانی
 .پرید ٍ بر رٍی پل چَبی فرٍد آند

 !ٍاقعا خَب شیرجٌ نی زنٌ -

يهٌ باالی سر آن نرد جهع شدى . جان کٌ این را گفت، لیانا نگاى غضبناکی بٌ اٍ انداخت
کاترین . بَدند ٍ با تعجب بٌ اٍ نگاى نی کردند، گَیی چیزی را نی دیدند باٍر نداشتند

 .فَرا دستَر داد تا يهٌ چند قدم از اٍ فاصلٌ بگیرند

 حالت خَبٌ؟ -

بٌ دستَر . آن نرد در حالی کٌ از سر ٍ رٍیش آب نی چکید ٍ نی لرزید سری تکان داد
دیگر بدنش . کاترین چند نالفٌ بٌ آن جا آٍردند ٍ آن يا را نحکو بٌ دٍرش پیچیدند

 .نهی لرزید؛ انا يو چنان دندان يایش بر يو نی خَردند

 چٌ اتفاقی اٍن پایین برات افتاد؟ تَنستی ٍارد اٍن قلعٌ بشی؟ -

آن نرد نگاى عصبی بٌ جهعیت نقابلش انداخت ٍ صدایش را تا آخرین حد نهکن 
 :پایین آٍرد
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 .نن حتی نتَنستو بٌ قلعٌ برسو -

 :کاترین نگاى نتعجبی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

ٌ طَر نتَنستی؟ نگٌ قرار نبَد کٌ بٌ عهیق ترین قسهت دریاچٌ بری؟ -  چ

 :آن نرد سرش را بٌ شدت تکان داد ٍ گفت

احساس نی کردم کٌ اٍن جاست، درست نقابلو . چرا، چرا نن رفتو؛ انا چیزی ندیدم -
ٌ يام بٌ کهک . بَد؛ انا نن نهی دیدنش ٍاقعا چرا؟ چرا نهی دیدنش؟ شاید یکی از بچ

اٍنا بٌ دست ٍ پايام افتادى بَدن کٌ ! آرى درستٌ. جاناتان اٍن جا رٍ افسَن کردى باشٌ
 .این کار رٍ نکنو

ٌ يای اٍ زد ٍ از آن جا دٍر  ٌ ی قدرشناسی دستی بٌ شان کاترین از جایش بلند شد، بٌ نشان
نیازی بٌ تَضیح بیشتر نبَد، اٍ بسیار زٍد بٌ آن نتیجٌ رسید کٌ آن نرد شایستگی . شد

ٍقتی يهگی بار دیگر کنار پل . الزم را نداشت؛ زیرا قلعٌ از نظر اٍ نخفی ناندى بَد
ایستادند، آن نرد با خشو ٍ غضب برای آن يا زیرپایی نی گرفت ٍ زیر لب فحش يای 

 .رکیکی را بر زبان نی آٍرد

اٍ ندام . نفر بعدی يهان زن عبَسی بَد کٌ رٍسری چرکی را دٍر سرش بستٌ بَد
 :گردنبندی را بٌ يهٌ نشان نی داد ٍ با غرٍر نی گفت

طالست، طالی . نی خَام این رٍ بٌ جای يدیٌ بدم بٌ اٍن نگًبان يای بی خاصیت -
 !خالص

ٍقتی کاترین نیرٍیی را ٍارد بدنش نی کرد کٌ بتَاند اٍ را در زیر آب زندى نگٌ دارد، 
 :يو چنان فریاد نی زد

 .نسل بٌ نسل گشتٌ تا رسیدى بٌ نن! طالست، نال نادرنٌ -
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جهعیت نقابل با بی حَصلگی بٌ اٍ نگاى نی کردند کٌ اکنَن آنادى ی پریدن بَد؛ انا 
ٌ ی خانَادگی اش حرف نی زد یکی از نردانی کٌ آن جا ایستادى . يو چنان از شجرى ی نان

بَد، بی  آنکٌ تَجٌ کسی را جلب کند بٌ طَر ناگًانی سیخَنکی بٌ اٍ زد کٌ آن زن با سر 
بٌ درٍن دریاچٌ افتاد ٍ صدای جیغ نهتد ٍ گَش خراشش در نیان يیايَی جهعیت گو 

 .شد

ٌ يای آدٍنیس پر از جهعیتی شد کٌ ير کدام . بازگشت اٍ نیز بٌ طَل انجانید بار دیگر تپ
ٌ ی سیاى بٌ نظر نی رسیدند ٌ ی دٍر نانند یک لک ٌ ای ٍلَ شدى بَدند ٍ از آن فاصل  .در گَش

انا آن زن بسیار زٍدتر از آن چٌ کٌ فکرش را نی کردند بٌ سطح آب بازگشت ٍ بٌ کهک 
بعد از چند دقیقٌ کٌ . اٍ نیز سرتاپایش خیس بَد ٍ نی لرزید. کاترین بر رٍی پل افتاد

ٌ ای گفت  :حالش کهی بًتر شد، با صدای گرفت

 .نن نتَنستو اٍن قلعٌ رٍ پیدا کنو -

ٌ ای ادانٌ داد  :با لحن خَدپسندان

نن حتی نی خَاستو از ! انا خب يهگی شايد بَدید کٌ نن چٌ فداکاری بزرگی کردم -
ٌ ی نادرم بگذرم  !آخٌ نی دٍنید کٌ طالست، طالی خالصٌ. گردنبند عتیق

نفر بعدی یک نرد جَان . جهعیت فریاد اعتراض آنیزی سر دادند ٍ از آن جا دٍر شدند
ٌ ی خرٍشان زیر پایش انداخت . بَد کٌ با ترس ٍ لرز رٍی جایگاى ایستاد نگايی بٌ دریاچ

بعد از سقَطش، خیلی طَل نکشید کٌ اٍ نیز . ٍ بالفاصلٌ رنگش رٍ بٌ کبَدی رفت
 :برگشت ٍ يهان جهلٌ را تکرار کرد ٍ بعد گفت

 .نن کٌ جز یک پری دریای چیزی اٍن پایین ندیدم -

 :بعد با چًرى ای کٌ شیفتگی کانال در آن نشخص بَد ادانٌ داد
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 !نهیشٌ یک بار دیگٌ برم اٍن تَ؟ -

نفرات بعدی بٌ نَبت ٍارد آب شدند ٍ ير یک پس از دیگری بٌ . جان پَزخندی بٌ اٍ زد
ٌ ی داٍطلبین از این تالش بیًَدى عصبی بَدند. سرعت بٌ سطح آب بازگشتند . يه

آخرین نفراتی کٌ ٍارد آب شدند، یک جانیٌ بعد بٌ سرعت از آن جا بٌ بیرٍن پرتاب 
ٍقتی نفر آخر بٌ سطح . گَیی حتی دریاچٌ يو بٌ اندازى ی آن يا عصبانی بَد. نی شدند

ٌ ی آسهان پایین آند ٍ خیلی زٍد در پشت کَى يای  زنین بازگشت، خَرشید از پًن
کاترین نگايی بٌ آن يا کٌ کانال خیس بَدند ٍ چًرى يایشان از . آدٍنیس نحَ شد

 :خستگی در يو رفتٌ بَد، انداخت ٍ گفت

 .چیزی بٌ تاریکی شب نهَندى، يهگی برنی گردیو بٌ قصر -

ٍقتی يهگی با قدم يای سنگین پا بٌ سرسرای ٍرٍدی قصر گذاشتند، جاناتان، لیام ٍ 
انیلیا بٌ سهت کاترین دٍیدند؛ انا درست قبل از آن کٌ بتَانند حرفی بزنند، کاترین اشارى 

لیانا نگايی بٌ کاترین انداخت کٌ با چًرى ای گرفتٌ ٍارد . کرد تا در اتاقش ننتظر بهانند
قصر شد؛ گَیی زحهت چاپلَسی از داٍطلبین بٌ عًدى ی اٍ بَد؛ زیرا آجار دلخَری کانال 

 :بنابراین رٍ بٌ آن يا کرد ٍ گفت. در چًرى يایشان نحسَس بَد

ٌ اید، باید استراحت کنید - ٌ تَن خست یادتَن باشٌ کٌ انرٍز فداکاری بزرگی برای . يه
سرزنینتَن انجام دادید؛ حتی اگر تالش يانَن با شکست نَاجٌ شدى باشٌ يرگز نباید 

 !نا با يو این نشکل رٍ را حل نی کنیو، شک نکنید. ترسی بٌ دلتَن راى بدید

. این بار نگايشان رنگ دلخَری نداشت ٍ نی تَانست آجار قدرشناسی را در آن يا دید
بعد از آن کٌ آن يا ٍارد قصر شدند لیانا رٍیش را برگرداند تا ٍارد قصر شَد؛ انا نگايش 

ٌ اش را بٌ ستَنی دادى بَد ٍ با حالت عجیبی بٌ اٍ نگاى نی کرد خیرى  بٌ جان کٌ تکی
در حالی کٌ صَرتش کانال سرخ شدى بَد ٍ حرارت از آن بیرٍن نی زد با صدای . ناند

 :آرانی گفت
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 بٌ چی نگاى نی کنی؟ -

 :جان کٌ گَیی تازى بٌ خَد آندى بَد، نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ با لحن تهسخرآنیزی گفت

 !سخنرانی جالبی بَد -

 :بعد در حالی کٌ سعی نی کرد ادای لیانا را بٌ خَبی دربیاٍرد ادانٌ داد

آرى؛ چرا باید ترسی بٌ دلشَن راى بدن؟ اتفاق . يرگز نباید ترسی بٌ دلتَن راى بدید -
 !خاصی قرار نیست بیفتٌ؛ فقط قرارى یک کَچَلَ بهیرن

 !جان -

جان لبخند زد؛ زیرا بٌ خَبی . لیانا با حرارت این را گفت ٍ با عصبانیت ٍارد قصر شد
 .تَانستٌ بَد نگاى خیرى ٍ بی جایش را با لحن تهسخرآنیزش دفع کند

*** 

کاترین نگايی بٌ چًرى يای کنجکاٍشان انداخت کٌ بی حرف در نقابلش نشستٌ بَدند ٍ 
 :بعد از دقایق طَالنی لیام طاقت نیاٍرد ٍ زیر لب غرٍلندی کرد . انتظار نی کشیدند

 ...نَفق نشدیو -

 :ٍقتی با چًرى يای نتعجبشان رٍبرٍ شد ادانٌ داد

 .شاید چند نفر دیگٌ يو بخَان شانسشَن رٍ انتحان کنن! البتٌ فعال -

 :انیلیا با نگرانی گفت

 ...شاید بًتر باشٌ از بین نردم -

 !يرگز -
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ٌ نفر نات ٍ نبًَت ناندند  :کاترین با لحن نحکهی گفت. ير س

نا تهام این ! اگر این نَضَع رٍ علنی کنیو نهکنٌ باعخ رعب ٍ ٍحشت نردم بشٌ -
 .کاريارٍ کردیو تا نردنهَن در آرانش زندگی کنن

 :لیام با آرانش ساختگی گفت

 پس باید چیکار کنیو؟ -

 .صبر نی کنیو -

 :لیام کٌ کو کو از کَرى در نی رفت با صدای بلندتری گفت

تا کی؟ نرزيانَن ير رٍز دارن ضعیف تر از رٍز قبل نیشن؛ حتی انرٍز کٌ برای بازسازی  -
طلسو يا رفتیو يیچ تاجیری رٍی ترک يای عهیقی کٌ رٍی سطح نرز بٌ ٍجَد اٍندن 

 .نداشت

 :ٍ بعد با عصبانیت زیر لب زنزنٌ کرد

 !نعلَم نیست اٍن لعنتیا چٌ غلطی دارن نی کنن -

 :کاترین نگايی بٌ جاناتان کٌ تا آن لحظٌ ساکت ناندى بَد انداخت ٍ گفت

 نظر تَ در این بارى چیٌ جاناتان؟ -

 :جاناتان کٌ گَیی عهیقا در فکر فرٍ رفتٌ بَد تکانی خَرد ٍ گفت

 .نن با شها نَافقو -

 :از جایش برخاست ٍ ادانٌ داد

 .نیرم تا یک سری بٌ خَنٌ بزنو -
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 :کاترین فَرا گفت

نهی خَام ير دفعٌ کٌ برای دیدنشَن نیری نجبَر ! جَلیا ٍ سباستین رٍ بٌ این جا بیار -
 .اگر این جا باشن بیشتر نی تَنی در کنارشَن باشی. باشی از قصر خارج بشی

ٌ ای نٌ بگَید؛ بنابراین تنًا بٌ تکان  لحن کاترین طَری نبَد کٌ جاناتان بتَاند بٌ بًان
 :بعد از رفتن اٍ انیلیا فَرا گفت. سری اکتفا کرد ٍ از اتاق خارج شد

 .حالش خَب نیست نلکٌ، از ٍقتی کٌ شها از قصر خارج شدید يهین طَر بَد -

 :کاترین با صدای آرانی گفت

نن بیشتر از اٍن . اٍن خَدش رٍ نقصر این اتفاقات نی دٍنٌ؛ انا اشتباى نی کنٌ! درستٌ -
نقصرم، شاید اگر اٍن زن زندى نَندى بَد نی تَنستیو خیلی زٍدتر از این يا بٌ نتیجٌ 

 .برسیو

 :انیلیا با نگرانی گفت

ٌ ای از ! شها نقصر نیستید نلکٌ، يیچ کدٍنتَن - انا جاناتان بٌ نن گَش نهیدى، لحظ
 .سرزنش کردن خَدش دست نهی کشٌ

اٍن فقط فکرش . جاناتان قَی تر از اٍنیٌ کٌ بٌ این زٍدی از پا در بیاد! نگرانش نباش -
ٌ ی نا  !بًو ریختٌ، درست نحل يه

 ...خَدم نی کشهتَن خیانتکاريای کحیف، نَجَدات پست، آشغال يای -

 چی؟ -

لیام کٌ گَیی نتَجٌ نشدى بَد چٌ فحش يای . انیلیا با تعجب این سَال را پرسید
 :رکیکی را بر زبان آٍردى است، دستش را در يَا تکان داد ٍ گفت
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 .چیزی نیست -

انیلیا نگاى گیجی بٌ . سپس از جایش برخاست ٍ با اجازى ی کاترین از اتاق خارج شد
ٌ ی نانعلَنی خیرى ناندى بَد  .کاترین انداخت؛ انا نگاى اٍ بٌ نقط

*** 

 فکر نی کنی کسی پیدا نی شٌ کٌ بتَنٌ اٍن قلعٌ رٍ پیدا کنٌ؟ -

 :لیانا با صدای بسیار آرانی گفت

 .نهی دٍنو -

 :جان گفت

ٌ ای ٍجَد ندارى کٌ کسی نتَنستٌ پیداش کنٌ -  .شاید اصال چنین قلع

 نگٌ نشنیدی اٍنایی کٌ رفتن ٍ برگشتن چی گفتن؟ -

ٌ ای بٌ اٍ انداخت  .جان نگاى پرسشگران

اٍن يا ٍجَد قلعٌ رٍ احساس نی کردن؛ حتی لَرا بًو گفت کٌ تَنست در قلعٌ رٍ  -
 .لهس کنٌ

جان طَری بٌ لیانا نگاى کرد کٌ گَیی بٌ سالنت عقل اٍ شک کردى بَد؛ سپس با لحن 
 :حیرت زدى ای گفت

ٌ ی جلب تَجٌ ! لیانا نگَ کٌ حرف يای اٍن دیٍَنٌ رٍ باٍر کردی - اٍن زن فقط ٍاس
 داٍطلب شدى بَد؛ یعنی نفًهیدی؟

 :بعد با حالت عصبی ادانٌ داد
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تهام طَل راى داشت دربارى ی گردنبند نادرش حرف نی زد، شک ندارم کٌ بٌ کهک  -
 !جاناتان رنگش کردى

 :لیانا نگايی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 جان؟ -

 :جان با بی حَصلگی گفت

 بلٌ؟ -

 !بٌ نظرت چندٍقتٌ کٌ اٍن رٍسری رٍ کٌ بٌ دٍر سرش بستٌ نشستٌ؟ -

لیانا لبخند شیطنت آنیزی بٌ اٍ زد ٍ ير دٍ در یک . جان نگاى نتعجبی بٌ اٍ انداخت
 .لحظٌ زدند زیر خندى

*** 

رٍزيا از پس يو گذشتند ٍ تبدیل بٌ ناى يای سخت ٍ ناللت آٍری شدند کٌ برای يهٌ 
ير رٍز افراد زیادی از قصر خارج نی شدند ٍ شانس خَد را . بٌ سختی سپری نی شد

برای پیداکردن آن قلعٌ انتحان نی کردند؛ انا يیچ کدام نتَانستند بٌ نَفقیت 
 .چشو گیری دست یابند

. يهٌ چیز تکراری ٍ کسل کنندى شدى بَد ٍ دیگر خبری از ترس ٍ استرس يای اٍلیٌ نبَد
ٌ ی  حاال دیگر بسیاری از افراد قصر بی خبر ٍارد دریاچٌ نی شدند تا شاید بتَانند دریاچ

آرٍن را غافلگیر کردى ٍ قلعٌ را پیدا کنند؛ انا آن يا نیز درست نحل بقیٌ دست خالی 
ٍقتی اٍ . تنًا اتفاق غیرننتظرى ی آن زنان، داٍطلب شدن جاناتان بَد. بازنی گشتند

آنادگی خَد را برای انجام این کار اعالم کرد، يهٌ با اٍ نخالفت کردند؛ زیرا بٌ خَبی بٌ 
شایستگی ٍ تَانایی يای اٍ ٍاقف بَدند ٍ نی دانستند کٌ رفتنش بازگشتی نخَايد 
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لیانا يرگز آن رٍز را از یاد نهی برد کٌ تهانی افراد قصر شايد سقَط رعب انگیز ٍ . داشت
يرگز نهی تَانست دست سرد ٍ یخ زدى ی کاترین، صَرت سرخ ٍ . دلًرى آٍر جاناتان بَدند

ٌ ی جان ٍ بی تابی يای جَلیا، يهسر جاناتان، را از یاد ببرد؛ انا نتاسفانٌ ٍ یا  برافرٍخت
خَشبختانٌ جاناتان صحیح ٍ سالو بٌ سطح زنین بازگشت ٍ با چًرى ای نات ٍ نبًَت 

 :رٍ بٌ کاترین گفت

 .نن يو نتَنستو ببینهش -

گَیی حتی خَد اٍ يو انیدی بٌ بازگشتش نداشت؛ انا چًرى ی کاترین نٌ گرفتٌ ٍ 
اٍ با خَشحالی دست يای جاناتان را فشرد ٍ . غهگین شد، نٌ ناانید ٍ شکست خَردى

بعد از اٍ جَلیا بَد کٌ بٌ سرعت يهسرش را در آغَش کشید ٍ باريا اٍ را عاشقانٌ 
بَسید؛ انا حال جان چندان تعریفی نداشت؛ زیرا اٍ پس از نطهئن شدن از سالو بَدن 

جاناتان با چًرى ای برافرٍختٌ لگد نحکهی نحار یک جَندى ی کَچک کٌ زیر پايایش ٍٍل 
 .نی خَرد کرد ٍ بٌ خانٌ رفت

لیانا بٌ خَبی نی دانست کٌ اٍ تا بٌ آن لحظٌ چٌ عذابی کشیدى است ٍ تردیدی نداشت 
 .کٌ جاناتان يو حال اٍ را بٌ خَبی نی فًهد؛ زیرا با لبخند رفتنش را تهاشا نی کرد

چنان کٌ صبح . آن رٍز یکی از سردترین رٍزيای فصل زنستان بَد ٍ برف سنگینی بارید
رٍز بعد حدٍد یک نتر برف رٍی زنین نشست ٍ سرنای سرد ٍ گزندى ی آن حتی بٌ 

 .داخل قصر نیز راى یافت

کاترین با لباس پشهی بلندی کٌ انتًایش بر رٍی زنین کشیدى نی شد در اتاقش قدم 
بٌ آنکٌ دیگر چیزی نهاندى بَد تا نرزيای جنگل شکستٌ شَند؛ انا . نی زد ٍ فکر نی کرد

ينَز نتَانستٌ بَدند کسی را پیدا کنند؛ انا فکری ندام در سرش چرخیدى ٍ بٌ اٍ تلنگر 
ٌ ی آن سرزنین است چنین . نی زد چرا خَدش یکی از داٍطلبین نباشد؟ چرا اٍ کٌ نلک
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فداکاری را برای سرزنینش انجام نديد؟ انا اٍ بٌ خَبی نی دانست کٌ ايالی قصر يرگز 
ٌ ی خَد را عهلی کند  .چنین اجازى ای را بٌ اٍ نخَايند داد؛ بنابراین تصهیو گرفت کٌ نقش

تنًا نگرانی اش لیانا بَدى کٌ شک نداشت نهی تَانست جلَی احساساتش را بگیرد ٍ از 
ٌ ی بسیار رٍ بٌ نابَدی نی رفت؛ انا راى دیگری ٍجَد نداشت اگر لیانا . غو ٍ غص

چندین سال را در عذاب ٍ ناراحتی نی گذارند، خیلی بًتر از آن بَد کٌ سرزنینش بٌ 
 .يهراى نردنانی کٌ بی اندازى برایش باارزش بَدند نابَد شَد

ٌ يای آتشی کٌ اکنَن پت پت نی کرد، تصهیو خَد را گرفتٌ ٍ از  با نگاى کردن بٌ شعل
ٌ ای بٌ در اتاق لیانا زدى ٍ طَلی نکشید کٌ صدای لطیفش را . اتاقش اتاق خارج شد تق

 :شنید

 .بیاین تَ -

بٌ نحض ٍاردشدن، چشهش بٌ . لبخندی رٍی لب يایش نشست ٍ در اتاق را باز کرد
لیانا با دیدن نلکٌ از جا . لیانا افتاد کٌ خَد را کنار آتش دیَاری اتاقش جهع کردى بَد

 :پرید

 .نلکٌ -

رٍی تخت نشست ٍ . کاترین نگايی بٌ اتاق نانرتبش انداخت ٍ لبخندش عهیق تر شد
 :گفت

 .نی دٍنی ننو ٍقتی يو سن تَ بَدم درست بٌ يهین اندازى نانرتب بَدم -

 .لیانا کٌ کهی شرنندى شدى بَد، سرش را پایین انداخت

 .این رٍ نگفتو کٌ خجالت بکشی، خب اگٌ ننظو بَدی نن خیلی تعجب نی کردم -

 :نگاى نتعجب اٍ را کٌ دید ادانٌ داد
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 .نادرت يهیشٌ از این اخالق پدرت شاکی بَد. تَ دقیقا بٌ پدرت رفتی لیانا! درستٌ -

لیانا کٌ با شنیدن نام خانَادى اش يیجان زدى شدى بَد، کنار کاترین نشست ٍ با 
 .کنجکاٍی بٌ اٍ چشو دٍخت

پدرت یک نرد شجاع ٍ بی نًایت تَانا بَد، در شهشیرزنی، نیزى اندازی، حتی اٍن در  -
 .اٍاخر عهرش تَنستٌ بَد جادٍيایی رٍ بٌ کهک جاناتان اجرا کنٌ

 :لبخند دلنشینی رٍی لب يای لیانا نشست ٍ با شیفتگی گفت

 ...ٍ نادرم -

 :کاترین ناخَدآگاى آى عهیقی کشید ٍ گفت

اٍن . ٍ نادرت نًربَن، فداکار، دلسَز ٍ دلرحو ٍ نحبتش بٌ اطرافیانش بی پایان بَد -
 !یک انسان ٍاقعی بَد؛ عزیزترین شخص زندگی نن

نهی دانست کی اشک يایش راى خَد را باز کردى ٍ . لیانا دستی بٌ پیراين خیسش کشید
ٌ اش گذشتند ٍ بر رٍی پیراين ابریشهی سبزرنگش ریختند . یکی پس از دیگری از چان

کاترین بٌ خَبی نی تَانست صَرت غهگین لیانا را نجسو کند؛ انا غو لیانا در برابر درد 
 :با صدایی کٌ اکنَن دیگر لرزش نحسَسی داشت گفت. بی پایان اٍ يیچ بَد

 .درستٌ اٍن رٍ از دست دادم؛ انا عَضش حاال تَ رٍ دارم -

 :دستی بٌ نَيای طالیی رنگ لیانا کشید ٍ گفت

ٍ ن يا يستی، . لیانا تَ جای خالی نادرت رٍ برام پر کردی - حقیقتا تَ ترکیبی از ير دٍی ا
 !صَرتت ٍ رفتارت

 :لیانا لبخندی بٌ اٍ زد ٍ گفت
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خَشحالو کٌ تَنستو جای خالیشَن رٍ براتَن پر کنو؛ انا بی نًایت خَشحال ترم کٌ  -
 .درست شبیٌ اٍنام

 :کاترین خیرى بٌ چشو يای درخشانش گفت

بٌ اطرافیانت نحبت . يرگز نذار چیزی تَ رٍ عَض کنٌ! يهین طَر بهَن لیانا، يهیشٌ -
اٍن ٍقت نی بینی کٌ حتی حاضرن جَنشَن رٍ . کن، بًشَن اعتهاد داشتٌ باش

 .تقدیهت کنن

 :لیانا کٌ دیگر خندى بٌ سرعت از لب يایش نحَ نی شد، با لحن نشکَکی گفت

 چرا این حرف يا رٍ نی زنین؟ نگٌ اتفاقی افتادى؟ -

 :کاترین بی تَجٌ بٌ سَال اٍ ادانٌ داد

تنًا چیزی کٌ ازت ! ننتظر بٌ دنیا اٍندن اٍن نَزاد باش ٍ نردنت رٍ نجات بدى -
 .نی خَام يهینٌ

 :لیانا کٌ دیگر رنگی بٌ چًرى نداشت با ٍحشت زنزنٌ کرد

 .شها دارین نن رٍ نی ترسَنین -

 :کاترین فَرا لبخند اطهینان بخشی بٌ اٍ زد ٍ گفت

 .نترس لیانا نن يهیشٌ يستو، يهیشٌ این جام، درست در کنارت -

 .لیانا خیالش کهی راحت شد؛ انا يرگز اشارى ی کاترین بٌ قلبش را ندید

*** 

نگاى آخر را بٌ . ٍقتی از پلکان نرنری پایین آند، حقیقتا قدم يایش سست شدند
ٌ ی سَم انداخت ٍ ٍارد تاالر قصر شد ٌ جا را با دقت نگاى نی کرد؛ زیرا . رايرٍی طبق يه
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ٍقتی پا بٌ سرسرای قصر گذاشت، . نی خَاست جای جای قصر را در خاطرش حفظ کند
احساس خالی شدن ٍ . دریافت کٌ گَیی قرار بَدى رٍزی چنین احساسی را تجربٌ کند

کشتن آن زن در نظر . جداشدن از تهام دلبستگی يایش؛ احساس نزدیک شدن بٌ نرگ
ٌ ی بزرگی برای نرگش ایجاد کرد؛ انا يرگز نتَانست آن را نتَقف کند درست . اٍ تنًا ٍقف

يرگز نهیشٌ جلَی سرنَشت یک انسان » :يهان طَری کٌ رٍزی زئَس بٌ اٍ يشدار داد
ٌ ی خدایان شاید يهیشٌ قرار بَدى کٌ در « .رٍ گرفت ٍ یا تغییرش داد؛ حتی بٌ ٍسیل

اگرچٌ اٍ کَچک ترین شکایتی . چنین رٍزی ٍ برای نجات سرزنینش جانش را فدا کند
 .نداشت

ٍقتی دريای عظیو ٍ طالیی رنگ در برابرش باز شدند، نگاى آخر را بٌ قصر باشکَيش 
 .انداخت

با رسیدن بٌ پل چَبی، بی ٍقفٌ حرکت کردى ٍ خَد را درست بٌ ٍسط جایگايی رساند 
ٌ ی ضخیهی از یخ پَشاندى بَد. کٌ قرار بَد از آن جا بپرد با . سطح دریاچٌ را الی

نفش عهیقی . نگاى کردن بٌ ننظرى ی نقابلش فکرش از ير چیز ٍ از يرکسی خالی شد
ٌ ای بعد صدای زٍزى ی بادی کٌ در اجر سقَط در گَشش نی پیچید با جیغ  کشید ٍ جانی

 .نهتدی يهراى شدى ٍ اٍ با سرعت بٌ درٍن دریاچٌ سقَط کرد

ٌ ای پیش کاترین  ٌ ای کٌ جانی لیانا نفسش را در سینٌ حبس کردى ٍ با ٍحشت بٌ آن نقط
! چیزی کٌ نی دید نهی تَانست حقیقت داشتٌ باشد. در آن نحَ شدى بَد نی نگریست

چرا زٍدتر از آن نفًهیدى بَد کٌ نلکٌ چنین قصدی دارد؟ چرا يرگز بٌ ذينش نرسیدى 
بَد کٌ اٍ نیز نانند جاناتان ٍ باقی افراد قصر ٍفادار بٌ نردم ٍ سرزنینش است؟ حتی 

 !خیلی بیشتر از آن يا

ٌ ای در حق اٍ بی انصافی کردى است؛ انا  اکنَن نی فًهید کٌ با فکرنکردن بٌ چنین نسئل
این احساس کٌ نلکٌ حق دارد کٌ بخَايد جلَی نابَدی سرزنینش را بگیرد، يرگز 
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ٌ اش احساس نی کرد رفع کند ٌ تکٌ . نتَانست دردی را کٌ در سین دردی کٌ رٍحش را تک
ٌ جز یک پیراين چیز دیگری نپَشیدى است. نی کرد . با لرزش شدید بدنش فًهید کٌ ب

ٌ يای نزدیک دریاچٌ رساند زیر درختی نشست ٍ خَد را جهع . بٌ سرعت خَد را بٌ تپ
 .در آن جا حداقل از باديای سَزناک زنستان در انان بَد. کرد

در آن لحظٌ تنًا . نهی دانست چند دقیقٌ است کٌ در آن جا بٌ انتظار نشستٌ است
دست ٍ پايایش آن قدر سرد بَدند کٌ . چیزی را کٌ احساس نی کرد سنگینی بدنش بَد

ٌ ی آن يا  دیگر نهی تَانست آن يا را حس کند یا با آن يا جسهی را لهس کند؛ انا يه
دربرابر احساسی کٌ اکنَن داشت، بی ايهیت بٌ نظر نی آندند؛ گَیی بار دیگر در 

سرسرای ٍرٍدی قصر ایستادى ٍ بٌ دٍرشدن کسی نگاى نی کرد کٌ بی اندازى دٍستش 
شاید کاترین نیز نانند نادرش . دارد؛ انا این بار نیز نجبَر بٌ پذیرش آن حقیقت است

اٍ . اٍ را ترک کردى ٍ برای يهیشٌ رفتٌ است؛ انا قبَل این ٍاقعیت بسیار سخت تر بَدى
يهیشٌ بَد، ير ٍقت کٌ بٌ اٍ نیاز داشتند پیدایش نی شد، ير ٍقت کٌ تنًایی اٍ را 

ٌ طَر نی تَانست نانند . بی طاقت نی کرد، نزد اٍ رفتٌ ٍ حرف يایش را نی زد حاال چ
 .يهیشٌ ٍارد بلندترین برج قصر شَد ٍ اتاقش را خالی ٍ نسکَت ببیند

آن قدر در آن فکريای ناراحت کنندى فرٍ رفتٌ بَد کٌ با صدای نًیبی کٌ ناگًان از دریاچٌ 
نانند آن بَد کٌ نَج يایش تا سطح زنین بیایند ٍ بار دیگر با . بلند شد از جایش پرید

با دیدن . بی  آنکٌ لحظٌ ای فکر کند بٌ سهت پل دٍید. سرعت ٍارد دریاچٌ شَند
ٌ ی سیاى رنگی کٌ بر رٍی زنین نشستٌ بَد، نَجی از تهانی حس يای خَب دنیا در  سای

دست يایش را دٍر شانٌ اش حلقٌ کردى ٍ با صدایی کٌ بی شبايت بٌ . دلش سرازیر شد
 :صدای خَدش بَد زنزنٌ کرد

 ...نلکٌ -
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کاترین کٌ از ٍقایعی کٌ اتفاق افتادى بَد يو چنان در شَک بَد، با دیدن لیانا تعجبش 
لیانا بی  آنکٌ حرفی از اتفاقات درٍن دریاچٌ بزند ٍ یا سَالی بپرسد، کهک . بیشتر شد

ٌ ای بعد ير دٍ نسیر بازگشت بٌ قصر را در پیش  کرد تا اٍ از جایش بلند شَد ٍ جانی
 .گرفتند

لیانا با ترس ٍ اضطراب از این راى آندى بَد ٍ در آن لحظٌ برایش طَالتی تر از يرٍقت 
دیگری بَد؛ انا اکنَن چنان احساس شَر ٍ شعفی داشت کٌ آن راى در نظرش بسیار 

 .کَتاى تر شدى ٍ چیزی نگذشت کٌ ير دٍ بٌ قصر رسیدند

*** 

ٌ ی نخفی»  «قلع

کاترین زیر آن نگاى يای خشهگین نی لرزید ٍ ير قسهت از بدنش تَسط یکی از 
با اشارى ی دست يای جاناتان آتش دیَاری بیشتر شدى . درنانگريای قصر کشیدى نی شد

ٌ يایش با شدت بیشتری زبانٌ کشیدند گرنای نطبَعی از آتش دیَاری بلند شدى . ٍ شعل
ٌ جا گرم شد  .ٍ سرانجام يه

ٌ ی  کاترین کٌ دیگر نهی لرزید، دست يایش را بٌ سختی از نیان دست يای بزرگ ٍ نردان
ٍقتی نگايی بٌ صَرتش انداخت، با دیدن سبیل يای . یکی از درنانگريا بیرٍن کشید

با . پرپشتش کٌ نرتب تکان نی خَردند دریافت کٌ باید اٍ را در نقام دیگری قرار بديد
کهی فکرکردن بٌ آن نتیجٌ رسید کٌ جالدی، تنًا شغل نناسب برای آن چًرى ی زنخت ٍ 

 .خشن بَد

نگاى اٍ رنگ خشو ٍ . کاترین نگايی بٌ جاناتان انداخت ٍ قلبش در سینٌ فرٍ ریخت
با . ناراحتی را نداشت، در چشو يای اٍ تنًا حس يو دردی را نی تَانست دریافت کرد

 :صدای آرانی گفت
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 .نهی خَام برای کاری کٌ کردم سرزنش بشو؛ چَن اصال ازش پشیهَن نیستو -

کاترین شک نداشت کٌ اگر اکنَن در جایگاى نلکٌ نبَد، يیچ کدام از آن يا در نقابلش 
 .سکَت نهی کردند

 :با این فکر با لحن نحکهی ادانٌ داد

پس بًترى شها يو این نَضَع رٍ فرانَش کنید؛ چَن يهَن طَری کٌ نی بینید االن  -
 .این جام

ٌ طَر چنین چیزی نهکنٌ؟ -  چ

جاناتان ير چٌ کرد نتَانست جلَی لحن نتعجبش را بگیرد؛ انا کاترین بی  آنکٌ اٍ را 
 :سرزنش کند با صدای آرانی گفت

 .نهی دٍنو؛ انا حتها دلیلی ٍجَد دارى -

ٌ ی دنجی از اتاق ایستادى بَد با خَد اندیشید  :لیانا کٌ در گَش

ٌ ای قرار نبَدى کٌ ! البتٌ کٌ دلیلی ٍجَد دارى - دلیلش اینٌ کٌ نٌ نلکٌ ٍ نٌ يیچ کس دیگ
 .بٌ سنگ سابین برسن

گَیی حقیقت نانند یک شیء پرنَر در نقابلش ظاير شدى ٍ ذين تاریک ٍ ظلهانی اش 
اکنَن خَد را قربانی نی پنداشت کٌ از ابتدا بٌ عنَان طعهٌ قرار . را رٍشن ٍ آگاى ساخت

اٍ يهان کسی بَد . حس آشنای فرٍریختن چیزی را در قلبش احساس کرد. گرفتٌ بَد
بٌ سختی رٍی پايای سستش . کٌ باید جان خَد را برای نجات سرزنینش فدا نی کرد

با ير قدنی کٌ بر . ایستاد ٍ بی  آنکٌ تَجٌ کسی را بٌ خَد جلب کند، از اتاق خارج شد
ٌ ی ٍقایع بٌ . رٍی پلکان نرنری قصر برنی داشت، قلبش در سینٌ فرٍ نی ریخت يه

 .سرعت برق ٍ باد از نقابل چشو يایش گذشتند
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ٌ ی جاناتان گذاشت بٌ یاد آٍرد شاید آن شب باید . شبی را کٌ ناخَاستٌ قدم بٌ کلب
ٌ ی جاناتان ببرد ٌ اش ٍادارش نی کرد تا اٍ را بٌ گذشت شاید آن . کنجکاٍی بچگان

شاید نیکَالس، يهسر کاترین، باید ٍارد . سرنَشت بَدى کٌ اٍ را با آن زن رٍ در رٍ کرد
شاید کینٌ ٍ نفرت نارسیسا تاجیر . قصر نی شد تا دختری بٌ نام نارسیسا بٌ دنیا بیاید

ٌ ی سَم گذشت، دیگر . يهان سرنَشت شَم بَدى است زنانی کٌ قدم بٌ رايرٍی طبق
در آن لحظٌ بیشتر از آن کٌ بترسد عصبانی . نهی تَانست سنگینی ٍزنش را تحهل کند

نهی دانست از چٌ کسی یا از چٌ چیزی؛ فقط يهین را نی دانست کٌ بٌ این . بَد
اٍ تنًا شانزدى سال داشت؛ چرا اٍ؟ چرا اٍ باید قربانی يــ . سرنَشت شَم نعترض است

 ـَس بازی يا ٍ قدرت طلبی يای آن نرد نی شد؟

ٍقتی در گَشٌ ی دنجی از اتاقش کز کرد، تنًا یک فکر در سرش بَد؛ این کٌ يرگز قرار 
نبَدى کٌ یک زندگی آرام ٍ بی دردسر را بگذراند ٍ گَیی ناچار بَد کٌ با سرنَشتش کنار 

 .بیاید

*** 

باد . سرنای گزندى ای تا نغز ٍ استخَانش را نی سَزاند ٍ در تهام ٍجَدش نفَذ نی کرد
سرد زنستانی آن چنان با شدت نی ٍزید کٌ گَیی نی خَاست ير چٌ بر سر رايش قرار 

 .نی گیرد را بٌ یخ تبدیل کند

ٌ ی داٍطلبین را بٌ خَبی  اکنَن کٌ خَدش در آن جایگاى قرار گرفتٌ بَد، احساس يه
ٌ ی خرٍشان زیر پايایش انداخت. درک نی کرد در آن لحظات آخر . لیانا نگايی بٌ دریاچ

تصَیر تهام کسانی کٌ از تٌ قلب دٍستشان داشت در نقابلش بَدند؛ گَیی حضَر 
ٌ ی آن يا را نی تَانست در کنار خَد احساس کند نادری کٌ يهیشٌ برایش نقش . يه

ٌ گاى نحکو را داشت پدری کٌ يرگز اٍ را ندیدى بَد؛ انا يهیشٌ شخصیت . یک تکی
زنی کٌ از کَدکی تا بٌ آن لحظٌ نحبت . شجاع ٍ پرابًتش را تحسین نی کرد
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چًرى ی . بی اندازى اش را از اٍ دریغ نکردى بَد ٍ اٍ را درست يهانند نادرش دٍست داشت
ٌ ی جاناتان، تصَیر چًرى ی نغرٍر جان کٌ يهیشٌ از يهٌ چیز ناراضی  نًربان ٍ پدران

ٌ ی آن يا چنان دردی برای . بَدى ٍ لحظاتی کٌ ندام با یکدیگر نی جنگیدند یادآٍری يه
دلش نی خَاست نگاى از آن دریاچٌ . اٍ ایجاد کردى بَدند کٌ چًرى اش را دريو نی برد

خَد را بٌ قصر برساند ٍ . بگیرد ٍ با آخرین سرعتی کٌ در تَان دارد از آن جا دٍر شَد
ٌ ی حرف يایی را کٌ در دلش ناندى بَدند بٌ آن يا بگَید نلکٌ را در آغَش بگیرد ٍ . يه

در نقابل جاناتان . بگَید کٌ اٍ را يهچَن نادر خَد دٍست داشتٌ ٍ خَايد داشت
دست يای جان را . بایستد ٍ بگَید کٌ آشنایی با اٍ بًترین اتفاق زندگی اش بَدى است

ٌ اش بًترین يدیٌ برای اٍ بَدى است، اعتراف کند کٌ  فشار ديد ٍ بٌ اٍ بگَید کٌ بـ ـَس
ٌ نند بَدى ٍ يست ٌ اش . اٍ يو بٌ جان عالق ٌ خاطر ابراز عالق بگَید کٌ يرگز اٍ را ب

ٌ اش سکَت آن جا را شکست. سرزنش نهی کند . با بٌ یادآٍردن صَرتش يق يق گری
شاید درد عشق تنًا دردی بَد کٌ يرگز التیام نهی یافت؛ انا اٍ کٌ کٌ قرار بَد بهیرد، پس 

 .با نرگ، درد جان گداز عشق نیز پایان نی یافت. دردی را احساس نهی کرد

. با فکر بٌ آنکٌ با نرگ تهانی درديا ٍ نگرانی يایش تهام نی شَد، قدم آخر را برداشت
بی  آن ى حتی کَچک ترین صدایی از گلَیش خارج شَد، از بند تهانی نشکالتش ريایی 

 .یافتٌ ٍ نیان يَا ٍ زنین نعلق ناند

ٌ ای بعد با چنان شدتی بٌ درٍن دریاچٌ افتاد کٌ احساس کرد تهام بدنش یخ زدى  جانی
است؛ انا آن احساس ناخَشایند بٌ طَل نینجانید ٍ خیلی زٍد گرنای نطبَعی را در 

بدنش احساس کرد، گرنای غیرطبیعی کٌ بعد از ٍاردشدن بٌ دریاچٌ در تک تک 
اٍ حتی فرانَش کردى بَد کٌ برای نفس کشیدن در آب نیاز . سلَل يایش پخش نی شد

بٌ افسَن دارد؛ انا گَیی آن فرانَشی بٌ ضرر نبَدى؛ زیرا در آن لحظٌ نفس يایش بٌ 
ٌ خاطر بازناندن در آب اذیت  طَر ننظو در رفت ٍ آند بَدند ٍ چشو يایش بی  آنکٌ ب

 .شَند، کانال عادی بَدند ٍ يیچ سَزشی را در آن يا احساس نهی کرد
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بٌ یاد آٍرد کٌ نلکٌ گفتٌ . اٍ اکنَن نزدیک بٌ سطح آب بَد. نگايی بٌ اطرافش انداخت
نگايی بٌ عهیق ترین . بَد برای رسیدن بٌ قلعٌ باید بٌ عهیق ترین قسهت دریاچٌ رسید

ٌ ی جانَران  قسهت دریا انداخت؛ جایی کٌ آب يا بٌ رنگ تیرى در آندى بَدند ٍ يه
ٍقتی شرٍع بٌ حرکت کرد، دریافت حتی . دریایی در آن نسیر در رفت ٍ آند بَدند

 .آب يای دریاچٌ نیز اٍ را بٌ شدت يل دادى ٍ بٌ آن سهت راينهایی نی کنند

نَيای بلند ٍ طالیی اش . لیانا بی  آنکٌ يیچ نشکلی برای شناکردن پیدا کند بٌ راى افتاد
اٍ با کهک . کٌ حاال تیرى تر بٌ نظر نی رسیدند، پشت سرش در آب نعلق ناندى بَدند

 .دست يایش بٌ عهیق ترین قسهت شنا نی کرد

بعضی از آن يا جابت بَدند ٍ . خزى يای سبزرنگی در تهام آن نسیر بٌ چشو نی خَردند
حتی لیانا حاضر بَد قسو بخَرد کٌ . بعضی يای دیگر ير چندجانیٌ تغییر نسیر نی دادند

دٍ چشو درشت ٍ سبزرنگ را نیان انبَيی از خزى يایشان دیدى ٍ حتی یکی از آن يا الی 
ٌ چیز در دریاچٌ برایش عجیب ٍ در . پلک يایش را باز کردى ٍ یَاشکی بٌ اٍ نگاى کرد يه

در آن لحظات تنًا آرزٍیش آن بَد کٌ يرگز با یک ّالکَن برخَرد . عین حال جذاب بَد
 .نکند

بعد از گذشت دقایق طَالنی ٍ پیش رفتن در آب يای تیرى ی آن نسیر، احساس کرد کٌ 
ٌ ی آرٍن . آب يای اطرافش رٍشن تر شدى ٍ ٍارد یک فضای جدید نی شَد در آن جا دریاچ

بزرگ تر از يرٍقت دیگری بٌ نظر نی رسید ٍ جانَران ٍ نايی يای بیشتری در جنب ٍ 
در آن جا خزى يای سبزرنگ بیشتری ٍجَد داشتند کٌ آشکارا بٌ این سَ ٍ . جَش بَدند

ٌ ی آن يا چنان . آن سَ نی رفتند ٍ با چشو يای درشتشان بٌ اٍ نگاى نی کردند يه
 .يیايَیی بٌ پا کردى بَدند کٌ نشان نی داد از دیدن اٍ در آن جا بسیار تعجب کردى اند

لیانا دیگر نهی تَانست حرکت کند؛ زیرا خیلی زٍد جانَران دریایی اٍ را نحاصرى کردى ٍ 
دلش نی خَاست بر سرشان فریاد بزند تا ير زٍدتر راى . با يیجان بٌ دٍرش نی چرخیدند
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ناگًان قسهتی از نَيایش . را برایش باز کنند؛ انا نی دانست کٌ نهی تَاند حرف بزند
. تَسط نايی يای کَچکی کٌ دندان يای تیزشان را بٌ نهایش گذاشتٌ بَدند کشیدى شد

ٌ خاطر  دستش را با آخرین تَان باال آٍرد تا از برخَرد آن يا با خَدش جلَگیری کند؛ انا ب
 .جریان آب حرکت دست يایش بسیار کند بَدى است

دستٌ  ی از جانَران عجیبی کٌ . درست يهان لحظٌ سَزشی را در پايایش احساس کرد
لیانا با نگرانی . تا بٌ آن رٍز ندیدى بَد، ناخن يای تیزشان را در پايایش فرٍ نی کردند

پايایش را تکان نی داد ٍ تقال نی کرد تا از آن ٍضعیت نجات پیدا کند؛ انا ير چٌ بیشتر 
 .تالش نی کرد جانَران حالت تًاجهی تری بٌ خَد نی گرفتند ٍ عرصٌ را تنگ تر نی کردند

لیانا چشو يایش را بستٌ ٍ عاجزانٌ . دیگر تکان خَردن بسیار دشَار بٌ نظر نی رسید
ٌ چیز تهام شدى است ٍ اٍ . دست يایش را تکان نی داد در یک لحظٌ گهان کرد کٌ يه

ناانیدی تهام ٍجَدش را فرا . درست قبل از رسیدن بٌ قلعٌ جان خَد را از دست نی ديد
گرفتٌ بَد؛ انا درست زنانی کٌ گهان نی کرد دیگر نهی تَاند نجات پیدا کند، حرکت 

 .جانَران کهتر ٍ کهتر شدى ٍ خیلی زٍد اٍ را بٌ حال خَد ريا کردند

لیانا بٌ سختی چشو يایش را باز کردى ٍ بٌ آن يا نگاى کرد کٌ آرام آرام از اٍ دٍر شدى ٍ 
انتًای آن نسیر را بٌ درستی نهی تَانست ببیند؛ انا . نسیر باریکی را نیان خَد باز کردند

ٌ ی بسیار دٍری پدیدار شد؛ انا اٍ بٌ کهک  خیلی زٍد نَجَدی شبیٌ بٌ انسان از فاصل
 .دست يایش نیازی نداشت؛ زیرا با دم نايی نانندش بٌ راحتی قادر بٌ شناکردن بَد

ٌ ای بٌ شکل یک زن زیبا ٍ » ٌ ای آبزی است کٌ سر ٍ تن پری دریایی یک نَجَد افسان
ٌ يا این طَر تصَیر شدى است . دنی شبیٌ بٌ نايی دارد پری دریایی در بسیاری از افسان

ٌ کردن نَيای بلندش ٍ در  کٌ در کنار ساحل دریا نی ایستد ٍ با یک دست در حال شان
ٌ ای را نگٌ داشتٌ است ٌ يای بسیاری پریان دریا غالبا بٌ . دست دیگرش آین در قص

گايی از رٍی اجبار، نیرٍيای فراطبیعی خَد را بٌ . پیشگَیی اتفاقات آیندى نی پردازند
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انسان يا نی بخشند ٍ گايی عاشق انسان يا شدى یا با فریفتن انسان يای فانی کٌ دل 
ٌ اند، آن يا را بٌ قعر دریا نی برند  «.در گرٍ عشق آن يا بست

اٍ تا آن لحظٌ تنًا تعریف آن يا را شنیدى بَدى؛ . با نزدیک ترشدنش بند دل لیانا پارى شد
نگايی بٌ چًرى ی دلفریبش انداخت کٌ با لبخند بٌ . انا يرگز چنین زیبایی را ندیدى بَد

چشو يای کشیدى ٍ . نَيای بلند ٍ نقرى فانش تا انتًای کهرش نی رسید. اٍ نگاى نی کرد
بینی بسیار کَچکی داشت ٍ لب يای بزرگ ٍ . خَش حالتش خاکستری رنگ بَدند

. زبانش بند آندى بَد ٍ نهی دانست کٌ باید چٌ بگَید. خَش حالتی کٌ بٌ سرخی نی زد
ٌ ای اٍ عقل ٍ يَشش را بردى ٍ از طرفی دیگر حضَرش در آن  از طرفی زیبایی افسان

نکان خاص باعخ شگفتی اش شدى بَد؛ انا ناگًان فکری بٌ سرش آند اٍ بٌ طَر 
با فکر بٌ . ناگًانی خَشحال شد کٌ اکنَن جان در کنارش نبَد تا آن پری دریایی را ببیند

 .آن نَضَع با قیافٌ ی جدی تری بٌ اٍ زل زد

پری دریایی با حالتی اغَاگرانٌ نَيایش را کنار زدى ٍ با صدای لطیفی کٌ نتناسب با 
 :چًرى ی ظریف ٍ زیبایش بَد شرٍع بٌ صحبت کرد

 !خَش اٍندی لیانا -

 «سنگ سابین»

از آن جایی . لیانا با تعجب بٌ اٍ نگاى کرد؛ زیرا با شنیدن نام خَد شگفت زدى تر از قبل شد
لبخند نرنَزی رٍی لب يای آن . کٌ نهی تَانست حرف بزند، تنًا سری برایش تکان داد

دختر نشست؛ گَیی از آن کٌ خَد قادر بٌ سخن گفتن بَد ٍ لیانا از این قدرت جادٍیی 
 .بی نصیب ناندى بَد لذت نی برد

 .اسو نن گایاست، خَشحالو کٌ نی بینهت -
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ينَز چندجانیٌ از آن فکر نگذشتٌ . لیانا ينَز در آن فکر بَد کٌ اٍ نانش را از کجا نی داند
 :بَد کٌ گایا با يیجان گفت

 !نن سال ياست ننتظرتو، نعلَنٌ کٌ اسهت رٍ نی دٍنو -

دیگر جای نداشت کٌ لیانا بیش از آن نتحیر شَد؛ گَیی آن پری قادر بٌ خَاندن 
ٌ طَر جَاب سَالی را کٌ ندام در ذينش نی چرخید داد؟. افکارش بَد  اگر نبَد پس چ

 !نن نی تَنو افکارت رٍ بخَنو؛ پس نَاظب باش. درست حدس زدی -

 :سپس خندید ٍ گفت

 .شَخی کردم -

در آن لحظٌ لیانا با . اٍ دست يای ظریفش را بٌ سهت لیانا برد ٍ دست اٍ را گرفت
نگاى کردن بٌ دست يایشان بٌ آن نتیجٌ رسید کٌ دست يایش در برابر دست يای اٍ 

بی حرف بٌ دنبال اٍ راى افتاد؛ گرچٌ اگر يو ! بسیار بزرگ ٍ بی قَارى بٌ نظر نی رسند
گایا يهان طَر کٌ اٍ را با خَد بٌ يهان نسیری کٌ . نی خَاست نهی تَانست حرفی بزند

 :خَدش ظاير شدى بَد نی کشید گفت

 .اگر سَالی داری نی تَنی بًش فکر کنی، در اٍن صَرت نی تَنو جَابت رٍ بدم -

 :لیانا فَرا از بًت در آندى ٍ خیلی سریع سَال يایش را در ذينش ردیف کرد

 چرا سال ياست کٌ ننتظر ننی؟ -

 :گایا نگايی بٌ اٍ انداختٌ ٍ گفت

 .فکر نی کردم خَدت جَابش رٍ نی دٍنی -

 .نهی دٍنو -
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 خَب فکر کن لیانا، تَ چرا ٍارد دریاچٌ شدی؟ -

خب جَابش برای اٍ بسیار آسان بَد؛ اٍ آندى بَد قبل از آن کٌ کسی نجبَرش کند، با 
 .نیل خَدش بهیرد

 !کسی تَ رٍ نجبَر بٌ این کار نهی کرد لیانا -

ٌ ای بَد کٌ لیانا را ٍادار نی کرد تا جَاب دندان شکنی  حالت يشدارديندى ی گایا بٌ گَن
اٍ فکر کرد کٌ حرف زدن ذينی با .  بٌ اٍ بديد؛ انا در آن لحظٌ قادر بٌ انجام آن کار نبَد

 :لیانا با حالتی تًاجهی فکر کرد. کسی تا چٌ حد نی تَاند نضحک باشد

اگر بقیٌ نی فًهیدن کٌ نن تنًا راى نجات اٍن يا يستو، اٍن ٍقت ازم نی خَاستن ! چرا -
 ...کٌ چنین کاری بکنو، اگر قبَل نهی کردم اٍن ٍقت ٍادارم نی کردن تا

 !تَ حتی خَدت يو این رٍ باٍر نداری لیانا-

 :لیانا بٌ درٍغ فکر کرد

 !چرا دارم -

تنًا چیزی کٌ ٍادارت کرد بیای ٍ جَن . تَ يرگز چنین احساسی نداری! نٌ نداری -
 .نردنت رٍ نجات بدی خَدت بَدی لیانا

 خَدم؟ بٌ نظرت نن خَدم خَاستو کٌ تَی شانزدى سالگی بٌ سهت نرگ برم؟ -

 :گایا با لحن آرانی کٌ لیانا را آزار نی داد گفت

نٌ؛ يیچ کس چنین چیزی رٍ نهی خَاد؛ انا این سرنَشت تَ بَد ٍ از سال يا پیش،  -
 .حتی قبل از این کٌ بٌ دنیا بیای رقو زدى شد

 پس اصال چرا بٌ دنیا اٍندم؟ -
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این قدر خَدخَاى . ٍاضح نیست؟ برای این کٌ بتَنی جَن يزاران نفر رٍ نجات بدی -
. انسان يای بزرگ زیادی جَن خَدشَن رٍ برای نجات سرزنینشَن فدا کردن! نباش لیانا

ٌ طَر يزاران نفر از نردم  ای کاش بَدی ٍ نی دیدی کٌ در دٍران شَرش ّينّدریک چ
ٌ طَر فرناندى يا ٍ ! آدٍنیس زیر دست ٍ پايای ارتش ّينّدریک کشتٌ شدند چ

حتی تصَرش رٍ نهی تَنی . ريبريانَن تَی نشت غَل يای بی شهار ّينّدریک لٌ شدند
 .بکنی کٌ شنیدن صدای شکستن استخَان يای بدنشَن چٌ احساسی داشت

در آن لحظٌ آرانشی ناگًانی ٍجَدش را پر کرد ٍ . لیانا با تجسو آن صحنٌ بر خَد لرزید
با فکر بٌ آن کٌ با فداکردن جانش نی تَاند از چنین اتفاقات ٍحشتناکی جلَگیری کند، 

 .اکنَن دیگر عصبی ٍ ناراحت نبَد. آرانش پیدا کرد

در آن نسیر يیچ جانَری . گایا بی حرف در دل عهیق ترین قسهت دریاچٌ پیش نی رفت
چشو يای . بٌ چشو نهی خَرد؛ گَیی چیزی نانع عبَرشان از آن قسهت دریاچٌ نی شد

ير چٌ بیشتر پیش نی رفتند، آن نَر . لیانا بٌ نَر باریکی در انتًای نسیرشان افتاد
 .تا جایی کٌ چشو يایش چیز دیگری جز آن نَر را نهی دید. بزرگ تر نی شد

 !نن نی بینهش -

 :گایا با نگاى کردن بٌ لیانا ننظَر اٍ را بٌ خَبی فًهید ٍ گفت

خیلی يا . تَ نی بینیش؛ چَن تَ دقیقا يهَن کسی يستی کٌ باید باشی! درستٌ لیانا -
حتی تا این جا يو اٍندن؛ انا يیچ کدٍنشَن قادر بٌ دیدن اٍن چٌ کٌ تَ نی بینی 

 !نبَدن؛ حتی نلکٌ

ٌ ی بزرگ ٍ باشکَى پیش رٍیش نگاى نی کرد ٌ ای . لیانا با حیرت ٍ شگفتی بٌ قلع قلع
ٌ يای طالیی رنگی دیدى نی شد ٍ زیبایی اش را  سفیدرنگ کٌ در جای جای دیَاريایش رگ
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آن قلعٌ تنًا یک در عظیو . خبری از پنجرى يای کَچک ٍ بزرگ نبَد. دٍچندان نی کرد
 .داشت کٌ حتی فاقد يرگَنٌ دستگیرى یا رايی برای گشَدن آن بَد

لیانا از آن کٌ خَد قادر بٌ دیدن آن ننظرى بَد، ير چیز ناراحت کنندى ای را فرانَش کردى 
 .ٍ شَر ٍ شَقی ناگًانی ٍجَدش را فرا گرفت

 !بیا لیانا -

لیانا دست يایش را دراز کردى ٍ ير دٍ نسیر باقی ناندى را طی کردند ٍ درست در نقابل 
 .در قلعٌ ایستادند

 .برای ٍاردشدن بٌ قلعٌ باید شیء ارزشهندی رٍ بًشَن تقدیو کنی -

 :لیانا با حَاس پرتی فکر کرد

 بٌ کی؟ -

انا قبل از آن کٌ پاسخ سَالش را بگیرد، چشهش بٌ دٍ نگًبان افتاد کٌ ناگًان از دٍ 
گَیی آن يا نیز جزئی از قلعٌ بَدند؛ زیرا با آن لباس يای بلند . طرف در قلعٌ ظاير شدند

لیانا بعد از نگاى کردن بٌ . ٍ سفیدرنگ شان درست بٌ رنگ آن قلعٌ در آندى بَدند
دٍ نرد قَی يیکل با قد . لباس يایشان، سرش را بلند کرد تا صَرت يایشان را ببیند

نَيایشان تا عرض . ير دٍی آن يا بسیار زیبا ٍ خَش قیافٌ بَدند. بسیار بلند بَدند
ٌ يایشان نی رسید ٍ سربند طالیی رنگی دٍر سرشان قرار داشت  .شان

 !زیاد بًشَن زل نزن -

 .لیانا با شنیدن صدای گایا بٌ خَد آند ٍ با گیجی بٌ اٍ نگاى کرد

 .اٍنا خَششَن نهیاد کسی این طَری بًشَن خیرى بشٌ -
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 آخٌ چرا؟ -

ذات اٍن يا طَری . چَن اٍنا نحل نرديای زنینی نیازی بٌ داشتن نعشَقٌ ندارن -
تنًا ٍظیفٌ اٍن يا در تهام عهرشَن . يست کٌ فرق بین نرد ٍ زن رٍ درک نهی کنن

ٌ ست  !نحافظت از قلع

گایا با صدای . لیانا بسیار نتعجب بَد؛ انا خیلی سریع نگايش را از آن يا گرفت
ٌ ای گفت  :آيست

ٌ ات رٍ تقدیو کن -  !تعظیو کردن یادت نرى. بسیار خب، حاال برٍ جلَ ٍ يدی

لیانا با ترس بٌ آن يا نزدیک تر شدى ٍ درست در نقابلشان ایستاد؛ انا آن يا يهچنان بٌ 
ٌ ی نانعلَنی زل زدى بَدند ٍ کَچک ترین تَجًی بٌ حضَرش نشان ندادند لیانا . نقط

 .دستش را بٌ زیر پیراينش بردى ٍ جهع آٍری اسرارش را بیرٍن آٍرد

آخرین نگاى را بٌ آن نشان بزرگی کٌ از زنجیر ظریفش آٍیزان بَد انداخت؛ نشانی کٌ 
 .رٍزی نتعلق بٌ جاناتان بَد

ٌ اش برداشتٌ است . بٌ یاد رٍزی افتاد کٌ بٌ اٍ گفتٌ بَد کٌ آن جهع آٍری اسرار را از کلب
 :جاناتان لبخندی بٌ اٍ زد ٍ گفت

ٌ شَن ! نن بٌ این شیء بی ارزش نیازی ندارم پرنسس - خاطرات نن این جاست، يه
 .این جاست

 :اٍ با دست بٌ سرش اشارى ای کردى ٍ ادانٌ داد

. از این بٌ بعد این نتعلق بٌ شهاست ٍ باارزش ترین لحظات زندگیتَن رٍ جبت نی کنٌ -
 !آى، قدم زدن در خاطرات ٍاقعا کار لذت بخشیٌ
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اکنَن آخرین . لبخندی ناخَدآگاى رٍی لب يای لیانا نشست ٍ نشان را بٌ آرانی بست
اٍ جهع آٍری اسرار را بٌ سهت نگًبان يا گرفتٌ ٍ در . خاطراتش در آن جبت شدى بَدند

 :دلش گفت

ٌ ای رٍ در نقابلش بگیرید ٍ این شیء رٍ بًش پس  - رٍزی کٌ بٌ این جا اٍند، چیز دیگ
 !نطهئنو کٌ رٍزی دلش نی خَاد خاطراتو رٍ ببینٌ. بدید

نگًبان يا خانَش ٍ بی صدا، بی  آنکٌ ٍاکنشی نشان بديند جهع آٍری اسرار را از اٍ 
ٌ ی اٍل گهان کرد کٌ آن يا يیچ یک از حرف يایش را نفًهیدند؛ انا . گرفتند لیانا در لحظ

زنانی کٌ آن يا چشو يایشان را یک بار باز ٍ بستٌ کردند اٍ نیز اطهینان خاطر یافت؛ 
درست يهان لحظٌ صدایی . سپس تعظیو کَتايی کردى ٍ بار دیگر خَد را بٌ گایا رساند

ٌ ای بعد در قلعٌ در برابر چشو يای نشتاق گایا ٍ نگاى . شبیٌ بٌ بازشدن قفل در آند جانی
 .نتحیر لیانا باز شد

اکنَن نغزش . با قدم گذاشتن بٌ داخل قلعٌ، فکرش از يرکس ٍ از ير چیزی خالی شد
ٌ جا کانال . در داخل قلعٌ از آب دریاچٌ خبری نبَد. نانند یک کاغذ سفید ٍ خالی بَد يه

 .خشک بَد؛ البتٌ درست قبل از آن کٌ اٍ ٍارد شَد؛ زیرا آب از سر ٍ رٍیش چکٌ نی کرد

. لیانا سعی کرد بٌ خیسی لباس يایش بی تَجٌ باشد ٍ نگايش را بٌ داخل قلعٌ دٍخت
. سالن بسیار بزرگی در نقابلش بَد کٌ کف زنینش از يزاران تکٌ آینٌ درست شدى بَد

لیانا اکنَن نی تَانست چًرى ی رنگ پریدى ٍ لباس صَرتی رنگش را کٌ بٌ تنش چسبیدى 
 .بَد ببیند

 .از این طرف -

لیانا نگاى کنجکاٍش را از پلکان . گایا بٌ دری کٌ در سهت راستشان قرار داشت اشارى کرد
 .نرنری سفیدرنگ برداشت ٍ با اٍ يهراى شد
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 .گایا در اتاق را بٌ آرانی باز کرد

 .این جا نحل نگًداری سنگ سابینٌ -

ٌ ای قرار داشت دٍخت ٌ سنگ بزرگی کٌ در قاب شیش گایا ادانٌ . لیانا نگايش را بٌ تخت
 :داد

سنگ سابین خاصیت . این سنگ بٌ دست زارٍس، پادشاى این قلعٌ، ساختٌ شدى -
 .شفابخشی دارى ٍ نًو ترین ٍیژگیش تشخیص گَير ٍجَدی افرادى

 یعنی؟ -

اگر تَ یک آدم . یعنی نی تَنٌ بفًهٌ کٌ نالقات کنندى اش از چٌ شخصیتی برخَردارى -
 .بدذات ٍ خبیخ باشی اٍن نی تَنٌ بفًهٌ

بالفاصلٌ نکان لهس دست يایش، بٌ رنگ . سپس دست يایش را بر رٍی آن کشید
 .سفید رٍشنی در آند

 :لیانا لبخندی زد ٍ گفت

 !باید حس خَبی داشتٌ باشٌ -

 :گایا نیز نتقابال لبخندی زدى ٍ گفت

 نی خَای تَ يو این حس رٍ تجربٌ کنی؟ -

اگر اٍ نیز آن سنگ را لهس نی کرد ٍ يیچ اتفاقی . ناگًان خندى از لب يای لیانا نحَ شد
ٌ ی تاریکی برنی خاست چٌ؟ بٌ  نهی افتاد چٌ؟ یا بدتر از آن، اگر بٌ جای رٍشنی ٍ نَر سای

راستی اٍ فاقد از ير گَنٌ بدی بَد؟ یا خَدخَايی يا ٍ عصبانیت يایی کٌ بعضا 
ٌ ی انسان يای خبیخ قرار نی داد؟  گریبان گیرش نی شد، اٍ را در دست
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 !نترس، بیا جلَ -

 .گایا لبخند اطهینان بخشی بٌ اٍ زد

با این حال با قد م يای سستی بٌ قاب . انا از نگرانی ٍ ترس لیانا چیزی کو نشد
ٌ ای کٌ نانند نقبرى ای ایستادى بَد نزدیک شد دست يای لرزانش را دراز کردى ٍ بٌ . شیش

انتظارش حتی جانیٌ ای بٌ طَل نینجانید، . آرانی سطح ضخیو سنگ را لهس کرد
نَر شفافی کٌ بسیار بزرگ تر از نَری بَد . بالفاصلٌ جای دست يایش بٌ رٍشنایی گرایید

شادی ٍ نشاطی بی پایان را در خَد احساس . کٌ از جای دست يایش گایا بیرٍن زد
 .لرزش دست يایش نتَقف شدى ٍ ضربان قلبش بٌ حالت عادی برگشت. نی کرد

 خب، چٌ احساسی دارى؟ -

. لحن گفتار اٍ طَری بَد کٌ نشان نی داد از آنچٌ کٌ نی دید، نتحیر ٍ شگفت زدى است
ٌ ترین لحن نهکن گفت  :لیانا با صادقان

 !فَق العادى ست -

 .لیانا، دیگٌ ٍقتشٌ -

ٌ ی نًلکی بٌ سرش ٍارد  ناگًان تهام يیجانش بٌ یک بارى فرٍکش کرد ٍ گَیی ضرب
کردى ٍ اٍ را بٌ دنیای ٍاقعی کشاندى باشند؛ انا اٍ نهی خَاست حقیقت را بشنَد، اٍ 

ٌ ی ناب قرن يا ادانٌ داشتٌ باشد ٌ ای کٌ بٌ جسو پاک خَد . نی خَاست آن لحظ لحظ
باٍر پیدا کردى ٍ سنگ سابین گَير ٍجَدی اش را شناخت ٍ اٍ را در دستٌ خَبان قرار 

ٌ خالی کردن از نسئَلیتش، آن يو در آن نکان  دادى بَد؛ انا نادیدى گرفتن حقیقت ٍ شان
ٍ درست در نقابل سنگی کٌ دقایقی پیش شًادت بٌ پاکی اٍ دادى بَد، سخت ترین کار 

 .نهکن بَد
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لیانا سعی کرد بی تفاٍت باشد، سعی کرد بٌ چًرى ی کسانی کٌ دٍستشان داشت ٍ اکنَن 
اٍ باید خَد را ريا نی کرد، باید ذينش را از ير فکر ٍ . انتظارش را نی کشیدند فکر نکند

ٌ ای نگذشتٌ بَد کٌ  خاطرى ای خالی نی کرد؛ سپس دست يایش را بٌ آرانی باال آٍرد، جانی
گایا با جسو تیزی، بریدگی سطحی بر رٍی پَست . سَزش خفیفی را احساس کرد

 .دستش ایجاد کردى بَد

 !انجانش بدى -

با آن برخَرد ٍ جاری شدن . لیانا بی تردید دست يایش را بار دیگر رٍی سنگ قرار داد
ٌ ای احساس سستی کرد گزگز نالیهی از نَک پا تا . خَنش رٍی سطح سنگ، تنًا لحظ

لیانا با خَد فکر کرد کٌ اگر نرگ آن . فرق سرش شرٍع شدى ٍ تهام بدنش بی حس شد
است پس با آغَش باز نی پذیرد؛ زیرا در آن لحظٌ حس پرندى ای را داشت کٌ پس از 

سال يا از قفسش آزاد شدى ٍ در آسهان آبی آدٍنیس بٌ پرٍاز در نی آید؛ انا آن احساس 
 .خَشایند دٍانی نداشت ٍ خیلی زٍد سنگینی بدن ٍ خیسی لباس يایش را حس کرد

گایا خندى ی کَتايی کرد کٌ چًرى اش . بٌ نحض يَشیاری نگاى نتعجبی بٌ گایا انداخت
 .را زیباتر کرد ٍ قلب لیانا در سینٌ فرٍ ریخت

 .تَ ينَز فرصت داری لیانا، بٌ تَ زنان دادى شد -

 :اٍ با يیجان ادانٌ داد

 .حاال فرصت داری کٌ برگردی ٍ باياشَن خداحافظی کنی -

 :لیانا کٌ نهی تَانست چنین چیزی را باٍر کند، با حیرت گفت

ٌ طَر؟ -  ٍلی چ

ٌ کنان گفت  :گایا زنزن
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رٍزی نی رسٌ کٌ اٍن بیشترین لطف . این لطف بزرگ رٍ ندیَن خدای دریايا يستی -
 .رٍ در حق آدٍنیس نی کنٌ

 :لیانا کٌ از حرف يای اٍ سر در نهی آٍرد، با کلهاتی بریدى بریدى گفت

 !از طرف نن تشکر کن، نهنَنو...چی بگو... نن نهی دٍنو -

 :گایا لبخندی زد ٍ گفت

 !برٍ لیانا، آدٍنیس ننتظر تَست -

*** 

 «کَيستان آدیس»

درست نانند آن بَد کٌ . زنانی کٌ پا بٌ سرسرای ٍرٍدی قصر گذاشت، دلش فرٍ ریخت
ٌ ای را نبیند درست . احساس ٍحشتی کٌ داشت، قابل تَصیف نبَد. نَقع پایین آندن پل

 .در نقابلش چًارنفر با چًرى يای خشهگین ایستادى بَدند

تنًا کسی کٌ نگايش رنگ غو ٍ نگرانی داشت، جان بَد کٌ با دیدنش لبخندی بٌ پًنای 
جان چنان اٍ را در آغَش گرفت کٌ لیانا گهان کرد ير . صَرتش زدى ٍ بٌ سَیش دٍید

 !لحظٌ نهکن است دندى يایش خرد شَد

 .انا بی  آنکٌ اعتراضی کند سرش را جایی نیان گردنش فرٍ بردى ٍ نفس عهیقی کشید

 .فکر کردم کٌ دیگٌ نهی بینهت -

نفس يای جان بریدى بریدى بَدند ٍ ينگام بر زبان آٍردن آن جهلٌ صدایش بٌ طرز کانال 
 .نحسَسی نی لرزید

 !ننو يهین طَر -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

335 Zahra bagheri  لیانارنان |  

ٌ اش صَرت لیانا را قاب گرفتٌ ٍ با ٍلع بٌ تک تک اجزای  جان با دست يای نردان
آن دٍ چنان از نالقات با یکدیگر يیجان زدى شدى بَدند کٌ حضَر . صَرتش نگاى نی کرد

 :جان نگاى زیرچشهی بٌ زنین انداخت ٍ گفت. بقیٌ را کانال فرانَش کردى بَدند

ٌ طَرى برگردیو ٍ از يهین جا فرار کنیو؟ - ٌ شَن دارن بٌ نا نگاى نی کنن، چ  !االن يه

 :لیانا لبخندی زد ٍ با صدای آرانی گفت

 !جان -

 .جان با عالقٌ بٌ اٍ نگاى کرد

 .نی خَاستو بگو نن يو بٌ تَ عالقٌ داشتو... نی خَاستو بگو -

 :با باالرفتن ابرٍيای جان لیانا فَرا اضافٌ کرد

 .یعنی دارم -

لیانا لب يایش را بٌ گَش جان . جان نفس عهیقی کشید ٍ لبخندش عهیق تر شد
ٌ ای گفت  :نزدیک تر کردى ٍ با صدای آيست

ٌ ای بَد کٌ گرفتو ٍ يرگز ازش پشیهَن یا ناراحت نیستو -  .ٍ اٍن بـ ـَسٌ بًترین يدی

ٌ اش را بٌ پایان رساند، احساس کسی را داشت کٌ بار بسیار سنگینی را  ينگانی کٌ جهل
ٌ اند اٍ فرصتی پیدا کرد تا برگردد ٍ آن جهالت را ! اٍ تَانست. از دٍشش برداشت

حاال دیگر يیچ . اکنَن دیگر راحت شدى بَد! يهان گَنٌ کٌ آرزٍ نی کرد بٌ اٍ بگَید
ٌ ی نحکهی  آرزٍیی نداشت؛ انا خَشحال تر از اٍ جان بَد کٌ با شنیدن آن جهلٌ بـ ـَس

ٌ اش زد ٍ اٍ را چندین نرتبٌ در يَا چرخاند  .بر رٍی گَن
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حالت چًرى ی لیام نیز . در آن لحظات دیدنی تر از يرچیز چًرى ی نات ٍ نتحیر انیلیا بَد
ٌ ای بَد کٌ گَیی چیز ترشی خَردى است تنًا کسانی کٌ از دیدن آن ننظرى راضی . بٌ گَن

جاناتان آن . ٍ خشنَد بَدند، جاناتان ٍ کاترین بَدند کٌ لبخند دلنشینی بر لب داشتند
چنان تحت تاجیر قرار گرفتٌ بَد کٌ خشو ٍ غضبش را نسبت بٌ لیانا بٌ کلی فرانَش 

ٌ شهاری نی کرد کٌ اٍ را . کرد؛ انا چًرى ی خندان کاترین آرانش قبل از طَفان بَد اٍ لحظ
در اتاقش گیر بیندازد ٍ بٌ اندازى ی تهام نگرانی يا ٍ ترس يایش در آن چند ساعت بر 

لیانا در حالی کٌ صَرتش کانال سرخ شدى بَد، بٌ آرانی از آغَش جان . سرش فریاد بزند
 .بیرٍن آندى ٍ بٌ بقیٌ نگاى کرد

اٍ با . در آن لحظٌ آن قدر نعذب بَدى کٌ ترجیح نی داد زنین ديان باز کند ٍ اٍ را ببلعد
قدم يای آرانی بٌ آن يا نزدیک تر شد، لبخندی بٌ جاناتان زدى ٍ این بار نگايش را بٌ 

ديانش را باز کرد تا حرفی بزند؛ انا يیچ چیزی بٌ ذينش . چشو يای کاترین دٍخت
 .نهی آند؛ بنابراین بی  آنکٌ چیزی بگَید ديانش را بست

 !برای این کارت يیچ تنبیًی بٌ ذينو نهی رسٌ لیانا، نن رٍ کانال ناانید کردی -

 .لیانا با ناراحتی سرش را پایین انداخت ٍ ترجیح داد کٌ در آن لحظٌ چیزی نگَید

گشت ٍ گذارت تَی جنگل، برای اٍن کار نجازاتت نکردم؛ چَن ينَز سنی نداشتی ٍ  -
 .خیلی از خطريا رٍ درک نهی کردی

 :سپس صدایش را تا آخرین حد نهکن پایین آٍرد ٍ گفت

. قدم زدنت تَی خاطرات جاناتان، دخالت ٍ کنجکاٍی تَی کاری کٌ بًت ربطی نداشت -
لیانا تَ حتی نگذاشتی چند نايی از اٍن خطای بزرگت بگذرى، تَ حتی ! خدای نن

ٌ طَر تَنستی این قدر احهقانٌ رفتار کنی؟  نجازات اٍن کارت رٍ يو نگذرٍندی، چ
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ٌ الی پای اٍ  لیانا تنًا در سکَت بٌ زنین چشو دٍختٌ بَد، ناگًان جَندى ی کَچکی از الب
لیانا بٌ سختی جلَی خَدش را گرفت تا . راى خَد را باز کردى ٍ با سرعت ٍارد قصر شد

 .فریاد نزند

 :کاترین نگاى سرزنش آنیزی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

اٍلین تنبیًت يو اینٌ کٌ حاال حااليا اجازى ی خرٍج از اتاقت رٍ ! نجازات نیشی لیانا -
 .نداری

ٌ اش برگشت تا برٍد؛ انا لیانا فَرا گفت  :کاترین بعد از تهام شدن جهل

 نهی خَاید بپرسید کٌ چٌ اتفاقی افتاد؟ -

 :کاترین سرش را برگرداند ٍ بٌ اٍ نگاى کرد ٍ پرسید

 ننظَرت چیٌ؟ -

 نهی پرسید کٌ اٍن جا چٌ اتفاقی افتاد؟! تَی دریاچٌ -

ٌ ای بٌ آن نسئلٌ فکر نکردى بَد با تردید گفت  :کاترین کٌ گَیی لحظ

تَ يو نتَنستی؛ درستٌ؟ قطعا درستٌ؛ چَن االن سالهی، در غیر این ! خب نعلَنٌ -
 ...صَرت

ٌ اش را کانل کند ٌ طَر نی تَانست يو چین اتفاقی را بر زبان . ٍ دیگر نتَانست جهل چ
بیاٍرد؟ لیانا در حالی کٌ سعی داشت غو ٍ اندٍى صدایش را تا جای نهکن پنًان کند با 

 :شَر ٍ اشتیاقی ساختگی گفت

 !نن اٍن قلعٌ رٍ دیدم. نن تَنستو نلکٌ، نن تَنستو -

 .چًرى ی يهٌ طَری بَد کٌ گَیی برای اٍلین بار بَد کٌ اٍ را نی دیدند
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*** 

ٍقتی اٍ را بر رٍی صندلی، درست در ٍسط اتاق کاترین نشاندند ٍ دٍرش جهع شدند، بٌ 
آن حقیقت تلخ رسید کٌ در نرکز تَجٌ يهگان قرارگرفتن تا چٌ حد نی تَاند عذاب آٍر 

 .باشد

 خب؟ -

لیانا . لیام طَری بٌ اٍ نگاى نی کرد کٌ ابرٍيایش جایی نیان نَيای پرپشتش گو شدند
کٌ از طرز نگاى اٍ نعذب ٍ تا حدٍدی عصبی شدى بَد، خَد را بر رٍی صندلی جهع کردى 

ٌ ای گفت  :ٍ با صدای آيست

 چی خب؟ -

 :لیام چنان با خشَنت بٌ اٍ چشو غرى رفت کٌ لیانا فَرا اضافٌ کرد

 .خب يهین، نن اٍن قلعٌ رٍ دیدم -

اٍ يهیشٌ تهام . این بار اٍلی بَد کٌ آجار ناباٍری را در چًرى ی کاترین نی دید
حرف يایش را بی کو ٍ کاست قبَل داشت، اکنَن چٌ چیزی اٍ را بٌ شک انداختٌ بَد؟ 

جاناتان نانند يهیشٌ با سکَت ٍ بردباری تنًا شنَندى بَدى ٍ گَیی خیال نداشت تا 
ٌ ای برسد جان نیز با کنجکاٍی بٌ اٍ نگاى . شنیدن تهانی جزئیات از زبان اٍ بٌ نتیج

نی کرد؛ انا انیلیا نقاب بی تفاٍتی بٌ چًرى زدى ٍ با حالتی خنحی بٌ حرف يایش گَش 
 :لیانا این بار بٌ کاترین خیرى شدى ٍ گفت. نی داد

نی خَاین تهام چیزيایی رٍ کٌ اٍن جا دیدم با تهام جزئیاتش براتَن تعریف کنو؟  -
 اٍن ٍقت حرف يام رٍ باٍر نی کنین؟
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لیانا انا بی  آنکٌ . لیام صدای خرخری از خَد درآٍردى ٍ با شک ٍ تردید بٌ اٍ خیرى شد
ٌ ای درنگ کردى ٍ . نگايی بٌ بقیٌ بیندازد خیرى در آن چشو يای آبی بَد کاترین تنًا لحظ

ٌ ی نَافقت تکان داد سپس , لیانا با تایید اٍ لبخندی زد. کهی بعد سرش را بٌ نشان
ٌ ی آن چٌ را کٌ اتفاق افتادى بَد برای آن يا شرح داد؛ البتٌ کٌ  نفس عهیقی کشیدى ٍ يه
حقیقت بزرگی را از آن يا پنًان کرد؛ زیرا اگر تنًا از ديانش نی پرید کٌ اٍ تنًا چند رٍزی 

را فرصت دارد، چٌ ٍاکنشی نشان نی دادند؟ فکرکردن بٌ آن لحظٌ برایش بسیار دشَار 
بَد؛ انا در اعهاق قلبش خَاستار آن بَد کٌ با تهام تَان فریاد بزند ٍ بٌ آن يا التهاس 

کند کٌ راى نجاتی پیش پایش بگذارند، راى حلی کٌ بتَاند اٍ را از شر آن سرنَشت 
خالص کند؛ انا اکنَن کٌ نی دانست يیچ رايی ٍجَد ندارد، چرا باید باعخ رنج ٍ 

عذاب شان نی شد؟ چرا از آن رٍزيای باقی ناندى استفادى نهی کرد تا نردنش را نجات 
ٌ خَردن نی کرد؛ در حالی کٌ  بديد؟ چرا باید آن چند رٍز باقی ناندى را صرف غص

 نی تَانست بًترین ساعات عهرش را در کنار عزیزانش رقو بزند؟

ٌ ای انتًای جهلٌ اش گذاشت، نفس راحتی کشیدى ٍ زبانش را رٍی لب يای  ٍقتی نقط
 : لیام با لحن تهسخرآنیزی گفت. خشکش کشید

پرنسس فکر نی کنو سقَط از یک پرتگاى بلند ٍ ٍحشتناک تاجیر بدی رٍی شها  -
 !گذاشتٌ

 :لیانا با ناخشنَدی گفت. اکنَن يهٌ سريایشان را برگرداندى ٍ بٌ لیام نگاى نی کردند

 ننظَرتَن چیٌ؟ -

 :لیام پايایش را رٍی يو انداختٌ ٍ بی رحهانٌ گفت

ننظَرم اینٌ کٌ خیلی يای دیگٌ يو این کار رٍ انجام دادن ٍ نَفق نشدن؛ پس دلیلی  -
 .ندارى کٌ االن شها بخَاید يو چین حرف يایی بزنید
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 :جان با عصبانیت سر جایش نیو خیز شدى ٍ گفت

 چی؟ -

 :لیانا کٌ آشکارا رنجیدى بَد با لحن تندی گفت

پس شها فکر نی کنین نن برای این کٌ قًرنان بازی در بیارم ٍ یا جلب ! کٌ این طَر -
 تَجٌ کنو دارم چنین حرف يایی رٍ از خَدم در نیارم؟

ٌ ی نتفکری بٌ خَد گرفت ٍ حرفی نزد؛ انا در چًرى اش رضایتهندی بٌ طَر  لیام قیاف
 .ٍاضح دیدى نی شد

 :جان کٌ این بار کانال از جایش برخاستٌ بَد فریاد زد

ٌ ی ذين لیاناست ٍ ! کٌ این طَر - پس تَ فکر نی کنی کٌ این حرف يا ساختٌ ٍ پرداخت
 اٍن این داستان يا رٍ از خَدش درآٍردى؟

 :لیام با صراحت گفت

 !بلٌ -

ٌ اش را با اٍ بیشتر کرد . جان چنان خرناسی کشید کٌ لیام صندلی اش را بلند کردى ٍ فاصل
 :جاناتان کٌ تا آن لحظٌ ساکت ناندى بَد شرٍع بٌ صحبت کرد

ٌ ای رٍ دارن -  .آرٍم باش جان، نن فکر نی کنو فرناندى قصد فرار از چیز دیگ

 بلٌ؟ -

لحن لیام بٌ طَر خطرناکی تًدیدآنیز بَد؛ انا جاناتان بی  آنکٌ ايهیتی بٌ اٍ بديد ادانٌ 
 :داد

ٌ ی نا بٌ پرنسس اعتهاد داریو؛ بنابراین جای يیچ شکی باقی نهی نَنٌ -  .يه



 

www.lovelyboy.blog.ir 

341 Zahra bagheri  لیانارنان |  

 :لیام ديانش را باز کرد تا حرفی بزند؛ انا جاناتان بٌ اٍ فرصتی ندادى ٍ فَرا ادانٌ داد

ٌ ی نا در طَل این سال يا شايد بَدیو کٌ نارسیسا با چٌ يدف ٍ انگیزى ای قصد  - يه
ٌ ی نا؛ البتٌ بٌ غیر از جان ٍ پرنسس در زنان جنگ . جَن پرنسس رٍ داشتن يه

ّينّدریک با نلکٌ دیانا حضَر داشتیو ٍ نی دٍنستیو کٌ نهکنٌ رٍزی قصد برگشت رٍ 
خب پس چرا حاال نباید باٍر کنیو کٌ نارسیسا با پسر يندریک دست اتحاد . داشتٌ باشن

 بًو دادن تا سرزنینی رٍ کٌ ازش رٍندى شدن پس بگیرن؟

ٍقتی . يیچ کس حرفی نزن، تنًا صدای نفس يای عصبی لیام سکَت اتاق را نی شکست
ٌ ی . کاترین شرٍع بٌ حرف زدن کرد، لیانا نفس راحتی کشید اٍ در تهام این دقایق يه

 .انیدش بٌ اٍ بَدى است، بٌ آنکٌ تنًا با یک جهلٌ بٌ این بحخ بیًَدى پایان ديد

 !نن فکر نی کنو حرف يای لیانا کانال درستٌ -

 :کاترین فَرا اضافٌ کرد. يهگی بٌ غیر از لیام در تایید حرف اٍ سريایشان را تکان دادند

انا حتی با قبَل این شرایط، نا باز يو باید بهَنیو ٍ رايی برای نتَقف کردنش پیدا  -
 .کنیو

ٌ تَن باید از این جا برید، خَدتَن رٍ نجات ! فرصتی باقی نهَندى! چی؟ نٌ، نٌ نلکٌ - يه
 ...با. بدید

 :جان سیخَنکی بٌ اٍ زد ٍ اضافٌ کرد

ٌ نَن؛ تَ يو با نا نیای -  .يه

 :لیانا کٌ دستپاچٌ شدى بَد، سری تکان دادى ٍ گفت

ٌ نَن باید از این جا بریو! بلٌ - با بَدنهَن يیچ نعجزى ای . بلٌ درستٌ نن يو نیام، يه
 .رخ نهیدى، يیچ رايی پیدا نهیشٌ
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نا نردم رٍ يهَن طَر کٌ تَ خَاستی از این جا نی بریو؛ انا ! يهین کٌ گفتو لیانا -
 .خَدنَن نی نَنیو

 ...انا -

ٌ ای رٍ بشنَم - خب حاال شها دٍ تا برین بیرٍن، نا باید با يو . نهی خَام حرف دیگ
 .نشَرت کنیو ٍ یک جای نناسب رٍ برای اقانت نَقتی نردم پیدا کنیو

لیانا بار دیگر ديانش را باز کرد؛ انا با اشارى ی جان بی  آنکٌ حرفی بزند، از جایش بلند 
 .شدى ٍ با دلخَری از اتاق خارج شد

ٌ ی زنجیری گَش نیدى؟ - ٌ طَر نلکٌ بٌ حرف اٍن دیٍَن  !نن نهی فًهو چ

يهان طَر کٌ ير دٍ از پلکان نرنری بلندترین برج قصر پایین . لیانا چیزی نگفت
 :نی رفتند، جان ادانٌ داد

اگٌ جاناتان ٍ بقیٌ يو بخَان بٌ حرف يای اٍن ايهیت بدن، اٍن نَقع یقین پیدا  -
 .نی کنو کٌ اٍنا يو عقلشَن رٍ از دست دادن

 :جان نگايی بٌ لیانا انداختٌ ٍ گفت

 تَ چرا حرفی نهی زنی؟ -

ٌ ای گفت  :لیانا با لحن طلبکاران

 !نن کٌ خَاستو حرف بزنو، خَدت نذاشتی -

خب درستٌ؛ چَن فکر نی کنو در حال حاضر نلکٌ بٌ حرف يیچ کس جز جاناتان گَش  -
 !خیالت راحت. نهیدى، ننو تا جایی کٌ نی تَنستو برای جاناتان چشو ٍ ابرٍ اٍندم
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ٌ يا سقَط کند بالفاصلٌ . اٍ چنان نحکو بٌ پشت لیانا کَبید کٌ نزدیک بَد از پل
 .دست يایش را بٌ دٍر کهرش حلقٌ کرد

ٌ ای بٌ اٍ خیرى شدى ٍ گفت  :جانی

چرا بًو نگفتی کٌ داری نیری؟ نن ٍ تَ از اٍل این ناجرا با يو بَدیو، چرا بًو  -
 نگفتی؟

ٌ ای تبدیل شد کٌ لیانا بٌ سختی قادر بٌ  ٌ رفتٌ پایین تر آندى ٍ بٌ زنزن صدای جان رفت
لیانا تحت تاجیر نزدیکی بیش از اندازشان، در حالی کٌ حرارت از صَرتش . شنیدنش بَد

ٌ يای جان گذاشتٌ ٍ با صدای آرانی گفت  :بیرٍن نی زد، دست يایش را در دٍ طرف شان

نطهئن نبَدم کٌ نَفق بشو، از طرفی نهی دٍنستو کٌ برنی گردم یا نٌ، نهی تَنستو  -
 !نن رٍ ببخش. بًت بگو

ٌ ی . آخرین کلهاتی را کٌ بر زبان آٍرد در يرم نفس يای داغ جان گو شدند جان بـ ـَس
 :نرنی رٍی لب يایش نشاند ٍ گفت

 .نًو اینٌ کٌ االن این جایی، کنار نن -

لیانا غرق آن چشو يای زنردی رنگ بَد ٍ جان ير چٌ نی کَشید بٌ یاد نهی آٍرد کٌ چٌ 
ٌ ی آن صَرت زیبا ٍ دٍست داشتنی شدى است ٌ ٍار، دلبست ٌ ی بعد بار . ٍقت دیَان لحظ

ٌ ای بی پایان، بی  آنکٌ از  دیگر در دنیای دیگری فرٍ رفتند؛ با نیل ٍ رغبت، با عشق ٍ عالق
 .عاقبت کار خَد پشیهان باشند

*** 

ٌ ای برپا بَد خبر خــ ـیانـت . ساعتی بعد در آن سَی سرسرای ٍرٍدی قصر ٍلَل
. نارسیسا ٍ تالش برای بازگشت نجدد ارتش تاریکی بٌ سرعت در تهام سرزنین پیچید
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در دٍرٍز پس از آن نردم با نگرانی بٌ این طرف ٍ آن طرف رفتٌ ٍ فریاد نی کشیدند؛ 
ٌ ی یک بار سیخَنکی بٌ آن يا زدى نی شد؛ زیرا با کَچک ترین صدایی  گَیی ير چندجانی

 .بٌ سرعت ٍاکنش نشان دادى ٍ از جا نی پریدند

کاترین پس از نشَرت با ٍزرا ٍ اشراف زادگان، بٌ این نتیجٌ رسیدى بَد کٌ نردم را در 
ٌ ی آن يا از ترک  ٌ يای چندنفرى بٌ سهت کَى يای آدیس ننتقل کنند؛ اگرچٌ يه دست

ٌ يایشان ناراحت ٍ عصبی بَدند؛ انا چارى ی دیگری جز آن نداشتند لیام تنًا کسی . خان
ٌ ای ایستادى ٍ تنًا نظارى گر آن نعرکٌ بَد ٌ ای . بَد کٌ در گَش اٍ بٌ طرز کانال غیرنسئَالن

ٌ ی آن يا برای  خَد را کنار کشیدى ٍ ترجیح داد تا فقط تهاشاگر تالش يای بی نتیج
 .اتفاقی باشد کٌ در نظر اٍ يرگز قرار نبَد کٌ بٌ ٍقَع بپیَندد  

کاترین نیز در برابر این عهل زنندى ی اٍ يیچ ٍاکنشی نشان ندادى ٍ اٍ را بٌ حال خَد 
ريا کردى بَد ٍ این نًو ترین چیزی بَد کٌ لیام را آزار دادى ٍ اٍ را ٍادار نی کرد کٌ با 

 .لجبازی رٍی تصهیو اشتبايش پافشاری کند

ٌ ی سَنی از زن يا ٍ نرديا بٌ يهراى فرزندانشان با ريبری آرگرٍس ٍزیر )اکنَن دست
ٌ ای از قصر ایستادى ٍ سرگرم . رايی کَيستان شدند (اٍل جاناتان اکنَن در گَش

اٍ نیز ريبر . نرتب کردن صف نردنی شد کٌ درست در يهان لحظٌ ٍارد سرسرا شدند
ٌ ی اٍلی بَد کٌ شب گذشتٌ ٍارد کَيستان شدند اٍ پس از يهرايی آن يا، . دست

 .افسَن يای حفاظتی در سراسر کَيستان درست کرد

لیانا کٌ در آن صبح سرد زنستانی تا آن لحظٌ کنار آتش دیَاری اتاقش نشستٌ بَد، 
اکنَن با قدم گذاشتن در سرسرا لرزش شدیدی کردى ٍ شنلش را نحکو تر از قبل بٌ دٍر 

ٌ ی دنجی از سرسرای قصر ایستادى ٍ دلًرى ٍ نگرانی در . خَد پیچید انیلی در گَش
 .چًرى اش نشًَد بَد

 چی شدى؟ -
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لیانا با لحن . انیلی با شنیدن صدای اٍ از جا پرید ٍ يهچنان با نگرانی بٌ اٍ خیرى ناند
 :اطهینان بخشی گفت

این رٍزيا نی گذرى ٍ رٍزی نی رسٌ . نگران نباش انیلی، يهٌ چیز بٌ خَبی تهَم نیشٌ -
ٌ قدر خَشبختی  .کٌ با بٌ یادآٍردن این لحظات نی فًهی کٌ چ

 :انیلی فَرا گفت

... آخٌ نی دٍنی! ٍلی اٍن نَقع خَدت يو يستی؛ پس لطفا خَدت بًو یادآٍری کن -
 .نن آدم فرانَشکاریو

 .سپس خندى ی کَتايی کردى ٍ با انتظار بٌ اٍ چشو دٍخت

انیلی درست نانند جان . لیانا ننظَر اٍ را از بٌ کار بردن آن جهلٌ بٌ خَبی درک نی کرد
اٍ نیز بٌ لطف جان از جزئیات پیشگَیی باخبر بَدى ٍ نی دانست کٌ . نگران حال اٍ بَد

 .تنًا کسی نی تَاند ناجی آن يا باشد کٌ جان خَد را فدا کند

ٌ ی احتهاالتی کٌ بخَايد لیانا را از اٍ جدا کند از سر  جان نانند يهیشٌ با عصبانیت يه
ٌ يای  بیرٍن نی کرد؛ انا انیلی بسیار بايَش تر از اٍ بَدى ٍ حال ٍ يَای جدید لیانا، نشان

لیانا نیز کانال از احساس اٍ باخبر بَدى ٍ . دٍرشدن اٍ را با تهام ٍجَدش احساس نی کرد
در آن ندت در نقابل اٍ بسیار نحتاطانٌ عهل نی کرد؛ انا يیچ کدام از تالش يایش 

ٌ ی انیلی نسبت بٌ رفتار جدیدش را کهتر کند لیانا با صدای آرام، . نتَانستند شک ٍ شبً
 :انا نحکهی گفت

درستٌ انیلی، نن يهیشٌ در کنارتَن يستو ٍ زنانش کٌ برسٌ با استفادى از تهام  -
 .تالشو اٍن خَشبختی ٍ آرانش رٍ بٌ یادتَن نیارم
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لیانا . این بار درست برعکس دفعات قبل، انیلی نفس راحتی کشید ٍ لبخند کَتايی زد
ٌ جز چیزيایی کٌ دیگران ٍ اٍ نی دانند،  گهان کرد کٌ این بار تَانستٌ اٍ را قانع کند کٌ ب

 .يیچ حقیقت دیگری ٍجَد ندارد

ٍقتی خبر سکَنت آخرین دستٌ از نردم در کَيستان آدیس بٌ گَش رسید، يهگی 
در قصر باشکَى کاترین دیگر از آن يیايَی يهیشگی خبری نبَد؛ . نفس راحتی کشیدند

زیرا خدنت گزاران ٍ نگًبانان سادى ی قصر نیز جز نردم عادی بٌ شهار رفتٌ ٍ آن يا را با 
ٌ ی نردم بٌ کَيستان فرستادى بَدند  .زٍر ٍ تًدید، يهراى با بقی

ٌ ی کسانی کٌ در قصر  ٌ ای تشکیل شدى ٍ يه در آن رٍزيای پایانی، ير چندساعت جلس
از . باقی ناندى بَدند، رايی برای جلَگیری از حَادث پیش رٍ بٌ یکدیگر نشان نی دادند

ٌ ی احتهالی نارسیسا چندان يو بد نبَد؛ زیرا دست کو باعخ شدى  نظر لیانا شاید حهل
ٌ ی آن يا ير چندساعت یک بار دٍر يو بنشینند ٍ با یکدیگر سرگرم گفت ٍگَ  بَد کٌ يه

 .شَند

ٌ ی آرانش ٍ  گايی اٍقات نیز بحخ آن يا از نارسیسا ٍ ّينّدریک گذشتٌ ٍ بٌ بًان
آسایشی کٌ در گذشتٌ داشتند، دربارى ی خاطرات خَش جَانی يایشان صحبت 

 .نی کردند

*** 

ٌ ی کسانی کٌ در قصر بَدند، یک رٍز نعهَلی بٌ شهار نی آند . آن رٍز صبح برای يه
اکنَن با گذشت زنان يهگی اتفاق ناگَاری را کٌ پیش رٍ داشتند، فرانَش کردى ٍ تهام 

ٌ ی . ٍقت خَد را بٌ کسانی کٌ دٍستشان داشتند اختصاص نی دادند اگر آن رٍز برای يه
آن يا یک رٍز نانند باقی رٍزيای آدٍنیس بَد، برای لیانا ترسناک ترین ٍ دلًرى آٍر ترین 

 .رٍز زندگی اش بَد ٍ شاید آخرین رٍز زندگی کَتاى ٍ پر از فراز ٍ نشیبش
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ٍقتی پا بٌ راى خاکی ديکدى گذاشت، درست نانند آن بَد کٌ پا بٌ سرزنینی دٍرافتادى ٍ 
ٌ ی نردم ندت يا پیش . يیچ کس در ديکدى باقی نهاندى بَد. نترٍکٌ بگذارد يه

ٌ خاطر ترس بٌ خطرافتادن جان خَد ٍ خانَادى يایشان بٌ  ٌ يای خَد را ريا کردى ٍ ب خان
اکنَن تنًا یک خانَادى در ديکدى . کَيستان سرد ٍ غو انگیز آدیس کَچ کردى بَدند

ٌ ی . باقی ناندى بَدند ٌ ای کٌ خان خانَادى ی کَچک چارلی، پسر جَان ٍ خَش قیاف
کَچکش در یکی از فرعی يای ديکدى بَدى ٍ تا آن زنان يیچ کس از اٍ ٍ يهسرش 

يهسرش، کریستینا، زنی با نَيای کَتاى طالیی رنگ ٍ . کَچک ترین آزاری ندیدى بَد
 .چشو يای سبز بَد کٌ از ندت يا پیش خَد را برای آن رٍز آنادى کردى بَد

لیانا رٍزی را بٌ یاد آٍرد کٌ ٍقتی تهام حقیقت يایی را کٌ دیدى ٍ شنیدى بَد برای اٍ 
ٌ گَنٌ رنگش پریدى ٍ ٍحشت زدى شدى بَد  .بازگَ کرد، چ

ٌ گَنٌ با فًهیدن آن کٌ کَدکی را کٌ در ٍجَدش نی پرٍراند ناجی سرزنینش است،  چ
اشک در چشو يایش پر شدى ٍ سرریز شد ٍ آن رٍز، يهان رٍز نَعَدی بَد کٌ دختری از 

ٌ ای ارزشهند دادى نی شد تا رٍزی ننجی آن يا  طرف خدایان بٌ آن يا بٌ عنَان يدی
 .باشد

ٌ ای کٌ بٌ در زد، در خانٌ باز شدى ٍ چارلی با چًرى ای رنگ پریدى در چارچَب  با اٍلین تق
ٌ ای گهان کرد اٍ قرار تا پایان . در ظاير شد اٍ چنان نضطرب ٍ نگران بَدى کٌ لیانا لحظ

 .آن رٍز بهیرد ٍ از تهام ٍابستگی يا ٍ دلبستگی يایش برای يهیشٌ جدا شَد

 اٍند؟ -

لیانا نیز نیازی نداشت کٌ پاسخش را بگیرد؛ زیرا با شنیدن . چارلی جَابی بٌ اٍ نداد
ٌ ی کَچک چارلی ٍ کریستینا گذاشت ٌ ی نَزادی قدم بٌ خان کریستینا با بی حالی ٍ . گری

لیانا رٍی تخت ٍ . صَرتی رنگ پریدى، رٍی تخت خَابیدى ٍ نَزادی  را در آغَش داشت
 .درست در کنار اٍ نشست
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ٌ خاطر گریٌ سرخ شدى بَد نَازش کرد . با پشت دستش صَرت کَچک نَزاد را کٌ ب
احساس دردی کٌ در ٍجَدش برپا بَد، با دیدن آن نَزاد بٌ یک بارى از بین رفت؛ درست 

ٌ ٍر ریختٌ باشند  .نانند قطرى آبی کٌ بر رٍی آتشی بزرگ ٍ شعل

 !پرنسس -

اکنَن اٍ ٍ يهسرش نیز . اشک يای کریستینا نانند سیلی بر رٍی صَرتش جاری شدند
لیانا لبخند تلخی . حقیقت را شنیدى ٍ با تهام ٍجَد برای لیانا احساس ناراحتی نی کردند

بٌ اٍ زد؛ گَیی دیگر در بٌ دٍش کشیدن آن بار سنگین تنًا نبَد ٍ این نَضَع اٍ را کهی 
 .دلگرم تر از قبل نی کرد

ٌ ی کسانی کٌ دٍستشان داشت، در  چٌ نی شد اگر این اجازى را داشت کٌ این را با يه
نیان نی گذاشت؟ در آن صَرت سنگینی آن حقیقت تلخ برایش نانند پری کٌ بر رٍی 

ٌ يایش نشستٌ باشد سبک نی شد ٌ ای . شان لیانا پس از نکخ کَتايی با صدای گرفت
 :گفت

ٌ ای نبَدى؛ حتی . برای نن گریٌ نکن کریستینا - این اتفاق دست تَ یا يیچ کس دیگ
 .این سرنَشت نن بَد! نارسیسا

با صحبت يای لیانا چیزی از غو کریستینا کو نشدى ٍ این بار با صدای بلندتری يق يق 
 :لیانا با ناراحتی ادانٌ داد. گریٌ را سر داد

 ...در حال حاضر تنًا نگرانی نن تَیی ٍ -

 !رٍبی -

چارلی نام دخترش را با صدای بلندی تکرار کرد ٍ لیانا با لبخند عهیقی کٌ بر چًرى داشت 
 :گفت
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ٌ تَن - انا ازتَن خَايش ! تَ ٍ رٍبی رٍزيای سختی رٍ در پیش دارین کریستینا، يه
نی کنو کٌ نقاٍنت کنین؛ چَن خیلی زٍدتر از اٍن چٌ کٌ فکرش رٍ بکنین بٌ پایان راى 

 .نزدیکین

خیرى بٌ آن . سپس دست يایش را دراز کردى ٍ رٍبی را بٌ آرانی در آغَش کشید
 :چشو يای نشکی ٍ خَش حالتش با خندى گفت

 .پس تَ بَدی؛ يهَن دختری کٌ تَی اٍن خاطرات نی دیدم -

ٌ ی کَتايی بٌ بینی پًنش زدى ٍ گفت  :سپس ضرب

 !باٍر کن کٌ ٍقتی بزرگ شی، خیلی زیباتر از االنی -

لیانا بـ . کریستینا نیان گریٌ خندید ٍ لبخند نحَی بر رٍی لب يای چارلی نشست
ٌ يای رٍبی گذاشتٌ ٍ اٍ را بٌ آغَش نادرش برگرداند؛  ٌ ی نرم ٍ طَالنی رٍی گَن ـَس

 :سپس از جایش برخاست ٍ رٍ بٌ چارلی کٌ ينَز ٍسط خانٌ ایستادى بَد گفت

 !ازشَن نراقبت کن، با تهام ٍجَدت -

لیانا زنجیّر . چارلی پس از نکحی طَالنی، چشو يایش با اطهینان را باز ٍ بستٌ کرد
 :ظریفی را در نقابل اٍ گرفت ٍ گفت

. فقط یک بار بچرخَنش، خیلی زٍد یک دریچٌ برای رفتنتَن بٌ اٍن جا ظاير نیشٌ -
ٌ قدر  ٌ ای کٌ يیچ شناختی از نردنش ندارین، چ نی دٍنو کٌ رفتن بٌ سرزنین ناشناخت

 .سختٌ؛ انا نطهئنو کٌ از پسش بر  نیاین

ٍقتی از خانٌ خارج نی شد آخرین نگاى را بٌ آن دختر انداختٌ ٍ قطرى اشک سهجی کٌ 
ندت يا در تالش برای پایین آندنش نانَفق بَد، راى خَد را برای سرخَردن بر رٍی 

ٌ اش باز کرد  .گَن
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ٍقتی از خانٌ بیرٍن آند، نگايش بٌ آسهان کدری کٌ ير دم رٍ بٌ تاریکی نی رفت افتادى 
 :ٍ زنزنٌ کرد

 .ٍقتشٌ -

*** 

 «نبرد نًایی »

ابريای تیرى ای کٌ سراسر . آسهان صاف ٍ آفتابی آدٍنیس در سیايی نطلق فرٍ رفتٌ بَد
ٌ ی شَنی نی دادند  .سرزنین را پَشاندى بَدند، خبر از حادج

 .اٍن جا رٍ نگاى کنین -

ٍقتی ٍزیر اٍل این جهلٌ را فریاد زد، تهانی افراد با ترس بٌ سهت پنجرى ی بزرگ برج 
کاترین از نیان آن يا، بٌ سختی راى خَد را باز . قصر دٍیدند ٍ بٌ آسهان خیرى شدند

اٍ نیز با دیدن ننظرى ی نقابلش . کردى ٍ چشو يایش بٌ تاریکی غیرعادی آسهان افتاد
 :تنًا یک کلهٌ را بر زبان آٍرد

 .شرٍع شدى -

جان با . جان، جاناتان ٍ انیلیا از انتًای رايرٍ دٍیدند ٍ با حیرت بٌ آسهان نگاى کردند
 :نگرانی زنزنٌ کرد

 شرٍع شدى؛ پس لیانا کجاست؟ -

 :کاترین بی آن کٌ لحظٌ ای را درنگ کند فریاد زد

ٌ ی سربازيا رٍ آنادى کنید، درٍازى ی اصلی رٍ ببندید ٍ ننتظر دستَر باشید -  .يه

ٌ ی افراد حاضر ينَز در بًت ٍ حیرت فرٍ رفتٌ بَدند  .يه
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 نگٌ نشنیدید چی گفتو؟ پس ننتظر چی يستید؟ -

با فریاد کاترین يهٌ تا حدٍدی بٌ خَدشان آندى ٍ با گیجی بٌ سهت انتًای رايرٍ 
 .دٍیدند ٍ در پاگرد سَم برج ناپدید شدند

بٌ نحض اینکٌ احساس کردی شکست خَردیو یا حتی . جاناتان تَ يو آنادى باش -
 .نقاٍنتهَن بی فایدى ست، يهٌ رٍ برنی داری ٍ از این جا نیری

 پس شها چی؟ -

 !کاری رٍ کٌ بًت گفتو انجام بدى -

 :جان با فریاد ناگًانی کاترین از جا پرید ٍ ناگًان با صدای بلندی گفت

 لیانا کجاست؟ -

 :کاترین در حالی کٌ بٌ سهت پلکان حرکت نی کرد گفت

 .گفت کار نًهی يست کٌ باید انجام بدى، بٌ زٍدی برنی گردى -

ٌ ی بعد ٍقتی با عجلٌ از پلکان پایین رفت،  ٌ رفتٌ آرام تر شدى ٍ لحظ صدای کاترین رفت
 .صدایش کانال قطع شد

ٌ ی نردم نلحق بشیو؛ پس . انیلیا بیا - يهَن طَر کٌ شنیدی شاید نجبَر شیو بٌ بقی
 .برٍ جک ٍ انیلی رٍ برای رفتن آنادى کن، نن يو نیرم پیش جَلیا

ٌ ی بعد جاناتان ٍ انیلیا نیز نانند بقیٌ ناپدید شدى ٍ جان را با تهام  لحظ
 :جان نگايی بٌ آسهان انداختٌ ٍ گفت. دلَاپسی يایش بٌ حال خَد ريا کردند

 تَ کجایی؟ -

*** 
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ٌ يای آبی ٍ سفیدی کٌ از درٍن جنگل برنی خاست انداخت؛ تردیدی  لیانا نگايی بٌ جرق
نبَد کٌ تا ساعاتی دیگر حصار جادٍیی جنگل شکستٌ ٍ ارتش عظیهی از سیاى ترین 

با تهام تَان بٌ سهت قصر دٍید؛ بی  . نَجَدات زنین پا بٌ آدٍنیس خَايند گذاشت
ٌ ای بٌ پشت سرش نگاى کند ٍقتی بٌ در عظیو ٍ طالیی رنگ قصر رسید، . آنکٌ لحظ
با ٍاردشدن بٌ سرسرای قصر نگايشان بٌ . نفس يایش یکی در نیان در نی آندند

 .یکدیگر گرى خَرد

جان کٌ يو چنان در کنار پنجرى انتظار اٍ را نی کشید، با دیدن اٍ کٌ ناگًان ٍارد سرسرای 
قصر شدى بَد، با عجلٌ از نقابل پنجرى کنار رفتٌ ٍ دٍید تا ير چٌ زٍدتر خَد را بٌ لیانا 

لیانا نیز با اشتیاقی ٍصف ناپذیر بٌ سهت در ٍرٍدی قصر دٍید ٍ طَلی نکشید . برساند
ٌ ی اٍ حلقٌ کردى ٍ اٍ را در . کٌ با شدت بٌ جان برخَرد کرد جان دست يایش را دٍر شان

سپس بٌ چشو يای درخشانش کٌ برق نی زدند خیرى شدى ٍ دٍبارى ٍ , آغَشش فشرد
 .دٍبارى اٍ را بَسید

ٌ طَری پرنسس؟. يرٍقت کارت تهَم شد بیا باال ...اّ ! جان -  !چ

جان ٍ لیانا با صدای بلندی . جاناتان با عجلٌ این را گفت ٍ سپس بار دیگر ٍارد قصر شد
ٌ ی سربازيا در تاالر قصر ایستادى بَدند ٍ آنادى . خندیدند ٍ آن يا نیز ٍارد قصر شدند يه

جان . در چًرى يایشان اندکی ترس ٍ دلًرى ٍجَد نداشت. برای خارج شدن از قصر بَدند
. ٍ لیانا بٌ سختی از نیان صف زنجیرٍار آن يا عبَر کردى ٍ خَد را بٌ بقیٌ رساندند

 .کاترین با دیدن لیانا نفس عهیقی کشیدى ٍ بٌ سهت پنجرى ی تاالر قصر حرکت کرد

 .ينَز ٍقت يست -

 :سپس بار دیگر خَد را بٌ آن يا رساندى ٍ گفت
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نقشٌ اینٌ؛ باید تا جایی کٌ نی تَنیو نقاٍنت کنیو، در صَرت کو آٍردن نشغَلشَن  -
 نتَجٌ شدین؟. نی کنیو تا بقیٌ از قصر خارج بشن

 چرا االن از این جا نهی رین؟ -

 :کاترین بی تَجٌ بٌ لیانا با صدای بلندی گفت

 .برید ٍ تَی سرسرا ننتظر باشید -

بقیٌ نیز با عجلٌ، ير کدام بٌ یک . سربازيا يهراى با گام يای سنگین از تاالر بیرٍن رفتند
 :کاترین رٍ بٌ لیانا با صدای بلندی گفت. سَ دٍیدند

فرار کنو ٍ سرزنین ٍ قصر خانَادى ام رٍ دٍدستی تقدیو اٍن يا کنو؟ تَ چٌ فکری  -
ٌ ام کٌ حتی نهی تَنو از  ...نی کنی؟ نن اٍن قدر بی عرض

 :لیانا با صدایی کٌ لرزش بسیاری داشت بٌ نیان حرف يایش پریدى ٍ گفت

شها شجاع ترین آدنی يستید کٌ نی شناسو، . نن يرگز چنین فکری نکردم! نٌ يرگز -
نطهئنو کٌ پشت تصهیو يایی کٌ نی گیرید یک دلیل نحکو ٍ قانع کنندى ای يست؛ انا 

 ...این بار

 :بار دیگر کاترین بٌ نیان حرف يای اٍ پریدى ٍ با عصبانیت گفت

پس بًترى این بار رٍ يو بًو اعتهاد کنی؛ يرچند شک دارم کٌ يیچ ٍقت بًو اعتهاد  -
 !داشتی یا نٌ

 ...نلکٌ -

 !راى بیفتین -
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اشک يای . کاترین بی تَجٌ بٌ لیانا رٍ بٌ جاناتان انیلیا کردى ٍ بٌ سرعت از آن جا دٍر شد
لیانا یکی پس از دیگری بر رٍی صَرتش ریختند ٍ نگايش بٌ نسیر رفتن کاترین خیرى 

 .ناند

لطفا شرایطش رٍ درک کن، اگر این طَری در نقابل حرف يات عصبانی ! آرٍم باش لیانا -
ٌ ی اینٌ کٌ خَدش رٍ نقصر این اتفاقات نی دٍنٌ  .نیشٌ، ٍاس

 :لیانا با صدای با بغضی کٌ در گلَیش داشت بٌ سختی زنزنٌ کرد

نن يو بٌ يهین خاطر ناراحتو، اٍن حتی تا لحظات آخر عهرش يو خَدش رٍ نقصر  -
 .نی دٍنٌ

جان حرفی نزد ٍ لیانا گهان کرد کٌ اٍ حرف يایش را نشنیدى است؛ زیرا خَدش نیز بٌ 
 .سختی قادر بٌ شنیدن حرف يایش بَد

*** 

ٌ يایی از دٍردست يا بٌ يَا پرتاب نی شدند ٍ ير  چندساعتی نی شد کٌ کهاکان جرق
لیام يهان طَر کٌ در نقابل پنجرى ی برج رژى نی رفت، . لحظٌ برتعدادشان افزٍدى نی شد

ٌ ای بٌ آن سهت نگايی انداختٌ ٍ با لحن تردید آنیزی گفت  :با حالت ٍسَاس گَن

 !نی بینید؟! گفتو کٌ، بًتَن گفتو بَدم کٌ يیچ کاری نهی تَنن بکنن-

 :اٍ با چنان فریادی این کلهٌ را بر زبان آٍرد کٌ يهٌ از جایشان پریدند؛ سپس ادانٌ داد

 ...اٍن يا يرگز نَفق. نی بینید؟ بعد از چند ساعت ينَز نتَنستن حصار رٍ بشکنن -

 !حصار شکستٌ شد! حصار شکستٌ شد -
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سربازی با فریاد این جهلٌ را بر زبان آٍرد ٍ در نزدیکی آن يا رٍی زنین نشستٌ ٍ با 
 :بی حالی گفت

 !حصار شکستٌ شد -

دلشَرى ی غیرقابل ٍصفی در ٍجَد . بار دیگر يهٌ از جایشان بلند شدى ٍ بٌ تکاپَ افتادند
جان دست يایش را گرفت ٍ يهان طَر کٌ اٍ را بٌ سهت پلکان . لیانا برپا شدى بَد

 :نی کشید با صدای بلندی گفت

 .بیا بریو -

با رفتن آن يا لیام نات ٍ نبًَت از جایش بلند شدى ٍ با دیدن دٍ سر غَل پیکر کٌ از 
 :نیان درخت يای جنگل بیرٍن زدى بَدند، زیر لب زنزنٌ کرد

 !نلکٌ -

يیايَیی بی سابقٌ در تهام . سپس با آخرین تَان دٍید ٍ اٍ نیز از پلکان پایین رفت
صدای داد ٍ فریاد افراد باقی ناندى در قصر با صدای قدم يای نحکو . قصر دیدى نی شد

سربازيایی کٌ از سرسرا بیرٍن نی رفتند در يو آنیختٌ ٍ باعخ شدى بَد کٌ يیچ یک از 
در نیان جهعیتی کٌ ير یک بٌ یک سَ نی . آن يا نتَانند با یکدیگر صحبت کنند

اٍ را در حالی دید . دٍیدند، جاناتان با نگرانی بٌ دنبال يهسرش بَد؛ انا طَلی نکشید
در آن لحظٌ از تٌ . کٌ سباستین را درآغَش گرفتٌ ٍ بٌ سرعت از پلکان پایین نی آید

قلب پشیهان بَد کٌ چرا بٌ گریٌ ٍ التهاس جَلیا اعتنا کردى ٍ اٍ را با باقی نردم رايی 
 .کَيستان نکردى است

 .جاناتان -
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ٌ ی نحکهی رٍی پیشانی اش  جاناتان بٌ سرعت سباستین را از آغَش اٍ گرفتٌ ٍ بـ ـَس
چشو يای درشت ٍ نشکی سباستین در آن لحظٌ کانال گرد شدى بَدند ٍ اٍ با . نشاند

جاناتان دست يای يهسرش را . تحیر بٌ افرادی کٌ در جنب ٍ جَش بَدند نگاى نی کرد
ٌ ی دیَار   ريا کرد. کشید ٍ با خَد بٌ باالی پلکان برد . در پاگرد دٍم سباستین را در گَش

 .بازٍيای يهسرش را گرفت ٍ اٍ را بٌ دیَار پشت سرش چسباند

 ...نن باید. نباید بٌ حرفت گَش نی کردم، باید تَ رٍ يو نی بردم -

ٌ ی صحبت يایش شد جاناتان نفس نفس نی زد ٍ . بغضی کٌ در گلَ داشت نانع از ادان
ناگًان دست يایش را حائل صَرت . با نگرانی بٌ صَرت زیبای يهسرش نگاى نی کرد

ٌ ای طَالنی کٌ با بٌ گَش رسیدن فریادی بٌ پایان رسید  .جَلیا کردى ٍ اٍ بَسید؛ بـ ـَس

سباستین کٌ ينَز سر جای اٍلش ایستادى بَد، با تعجب بٌ صدايایی کٌ از بیرٍن قصر 
جاناتان بار دیگر اٍ را در آغَش کشید، دست يای . بٌ گَش نی رسید گَش نی داد

از رايرٍی طَالنی گذشت ٍ آن يا را . يهسرش را گرفت ٍ بٌ سهت برج قصر بٌ راى افتاد
بٌ نحض ٍاردشدن در را بست ٍ سباستین را رٍی نیز چَبی . بٌ اتاق کا ترین رساند

 :کا ترین نشاند؛ سپس بار دیگر بازٍيای يهسرش را گرفت ٍ آرام ٍ شهردى تکرار کرد

بٌ نحض اینکٌ نلکٌ دستَر . يهین جا بهَن، این جا تنًا جاییٌ کٌ در انانی -
 عقب نشینی بدن، نیام  ٍ نی برنتَن، باشٌ؟

 :جَلیا در حالی کٌ با نگرانی سرش را تکان نی داد، بٌ سختی زنزنٌ کرد

 .باشٌ -

ٌ ای بٌ اٍ انداختٌ ٍ گفت  :جاناتان نگاى عاشقان

 .تَ رٍ بیشتر از يرچیزی تَی این دنیا دٍست دارم -
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ٌ ی نرنی رٍی لب يایش نشاند ٍ سباستین را در آغَشش فشرد؛ نحکو تر از ير  بـ ـَس
ٌ ی کَتايی بٌ بینی اش زدى ٍ گفت! ٍقت دیگری  :ضرب

 بابا زٍد برنی گردى، باشٌ؟! ٍ يهین طَر تَ رٍ کَچَلَ -

سباستین در حالی دست کَچکش را بر صَرت پدرش نی کشید، با صدای آيستٌ ٍ 
ٌ ای گفت  :کَدکان

 .باشٌ -

 .جاناتان نگاى آخر را بٌ يردٍی آن يا انداختٌ ٍ لبخند عهیقی زد

ٍقتی از اتاق خارج شد تا قبل از آن کٌ در بٌ طَر کانل بستٌ شَد، نگايش در نگاى 
ٍقتی از چفت شدن در اطهینان یافت، بٌ سرعت دٍید ٍ خَد . يهسرش گرى خَردى بَد

ٌ ی پایین رساند کا ترین، لیانا ٍ جان در سرسرای . تاالر قصر کانال خالی بَد. را بٌ طبق
 .قصر ایستادى ٍ بٌ صدايایی کٌ از دٍردست يا شنیدى نی شد، گَش نی دادند

 چی شد؟ -

 :کا ترین با نگرانی بٌ اٍ نگاى کرد ٍ گفت

 .ينَز يیچ خبری نیست... نهی دٍنو، لیام خیلی ٍقتٌ از این جا رفتٌ؛ ٍلی -

 :لیانا نگايی بٌ اٍ انداختٌ ٍ گفت

اگر فرناندى نتَنن . شاید بًتر باشٌ سر ٍ گَشی آب بدیو، باید از این جا بریو بیرٍن -
 برگردن ٍ پیغام عقب نشینی رٍ بدن چی؟

 عقلت رٍ از دست دادی؟ نی خَای بری اٍن بیرٍن؟ -

 :لیانا نیز با صدای بسیار بلندی فریاد زد. جان این را باعصبانیت گفت
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 پس تَقع داری این جا بهَنو ٍ دست رٍی دست بذارم؟ -

 نٌ تَقع دارم یک ذرى صبر داشتٌ باشی، نیشٌ؟ -

 !نٌ -

 ...تَ -

 !بسٌ دیگٌ -

ٌ ای نکخ کردى ٍ سپس ادانٌ داد. کا ترین با لحنی يشدارديندى این را گفت  :لحظ

نهکنٌ تا اٍن نَقع . لیانا درست نیگٌ؛ نا نهی تَنیو ننتظر بهَنیو تا لیام ٍ بقیٌ برگردن -
 .کار از کار گذشتٌ باشٌ

 .بٌ نظر آند کٌ جان قصد نخالفت دارد؛ انا با اشارى ی جاناتان سکَت کرد

ٌ ی سرباز يا نزدیکشَن بشین تا بفًهین تَ چٌ نَقعیتی يستن؛ انا تاکید  - لیانا، با بقی
ٌ ای انجام ندین ٌ ی دیگ  .نی کنو، تاکید نی کنو کٌ يیچ کار احهقان

 .ننو باياشَن نیرم -

 !تَ نٌ -

ٌ   يهان لحظٌ از قصر بیرٍن نی آند، با لحن سردی ادانٌ داد  :انیلیا ک

ٌ طَر نی تَنی در چنین نَقعیتی خانَادى ات رٍ ٍل کنی ٍ بری دنبال -  ...چ

نگاى کا ترین کهی بعد بٌ . يهٌ سکَت کردى بَدند ٍ بٌ انیلیا ٍ جان نگاى نی کردند
ٌ ی نانعلَنی کشیدى شد جان نات ٍ نبًَت ناندى ٍ گَیی کسی با یک نشت . نقط
این حقیقت کٌ اٍ بیشتر از آن کٌ نگران لیانا باشد، باید . نحکو بٌ صَرتش کَبیدى بَد
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جان نگاى شرنگینش را بٌ . برای حفظ سالنت خانَادى اش بکَشد، آزردى ترش نی کرد
 .زنین زیر پایش دٍخت؛ زیرا طاقت دیدن یأس ٍ نا انیدی در چشو يای لیانا را نداشت

نگايش چنان آرام ٍ نعصَنانٌ بَد کٌ انیلیا . لبخند تلخی رٍی لب يای لیانا نشست
 .سرش را برگرداندى ٍ خیلی زٍد ٍارد قصر شد

 ...لیانا -

 ...نلکٌ -

 .نَاظب خَدت باش، زٍد برگرد -

 :ٍقتی لیانا سرش را با تردید تکان داد، کا ترین با صدای لرزانی گفت

 !قَل بدى -

لیانا خیرى بٌ آن چشو يای آبی ٍ شفاف ناندى بَد ٍ نهی تَانست قَلی بديد کٌ يرگز 
نهی تَانست بٌ آن عهل کند ٍ درست   يهان لحظٌ گَیی خدایان جک ٍ انیلی را 

 :رساندند؛ زیرا لیانا حَاس نلکٌ را بٌ آن يا پرت کردى ٍ گفت

 .زٍد برنی گردم -

 ...لیانا -

غو ٍ اندٍى در صدای جان چنان تاجیر زیادی داشت کٌ يهٌ سر يایشان را بٌ سهت 
 .دیگری برگرداندى ٍ از نگاى کردن بٌ آن دٍ خَدداری کردند

 !نن رٍ ببخش -

ٌ کنان گفت  :لیانا در حالی کٌ از پشت پردى ی اشک يایش اٍ را تیرى ٍ تار نی دید، زنزن

 !تَ نن رٍ ببخش -
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ٌ ی آن يا انداختٌ ٍ  دیگر طاقت نگاى کردن بٌ اٍ را نداشت، آخرین نگاى را بٌ يه
 .دٍان دٍان از در قصر خارج شد

*** 

 «دیدار نجدد»

ٌ يای سرسبز آدٍنیس عبَر نی کرد، صدای فریاد دردآلَدش نیان  ٍقتی از کنار تپ
اشک يایش سرازیر نی شدند ٍ . نعرى يای خشهگین غَل يای ارتش نارسیسا گو شد

ٌ ای از نقابل چشو يایش کنار نهی رفت با رسیدن بٌ . تصَیر چًرى ی ناتو زدى ی جان لحظ
ٌ ی  رايی کٌ بٌ کَيستان ننتًی نی شد، پشت صخرى ای پناى گرفتٌ ٍ با ٍحشت بٌ صحن

 .تا آن جا کٌ چشو کار نی کرد، درگیری ٍ يیايَ بَد. نقابلش چشو دٍخت

ٌ ی آرٍن پیش آندى بَدند خیلی . ارتش ينری بٌ ريبری نارسیسا، تا نزدیکی يای دریاچ
لیانا بٌ آن . ٍقت بَد کٌ کار از کار گذشتٌ ٍ لیام باید فرنان عقب نشینی را صادر نی کرد

سربازان نخَف ٍ . سَی دریاچٌ نگايی انداختٌ ٍ بالفاصلٌ دلیل تاخیر لیام را فًهید
شنل پَش ينری بٌ صَرت زنجیرٍار ایستادى ٍ راى بازگشت بٌ قصر را نسدٍد کردى 

لیانا ناسزایی زیر لب گفتٌ ٍ از جایش برخاست تا راى آندى را برگردد؛ انا با دیدن . بَدند
ٌ ی نقابلش تهام نیرٍیش را برای دٍیدن از دست داد پايای بزرگ ٍ بدقَارى ای کٌ . صحن

ناخن يای سیاى ٍ بسیار بلندی داشت، درست در نقابل اٍ بر رٍی زنین کَبیدى شد؛ بٌ 
غَلی بٌ طَل پنج یا . طَری کٌ تا چند جانیٌ گرد ٍ غبار اطرافش را فرا گرفتٌ بَد

. شش نتر رٍبرٍیش ایستادى ٍ با آن چشو يای ٍحشی ٍ بی رحهش بٌ اٍ نگاى نی کرد
ٌ ای گهان کرد کٌ دیگر رٍحی در بدن ندارد، سر جایش ایستادى ٍ نات ٍ  لیانا لحظ

نبًَت ناندى بَد؛ انا آن حالت خیلی طَل نکشید؛ زیرا ٍقتی آن غَل بدترکیب 
ٌ کردنش باال برد، بالفاصلٌ با سرعتی بی سابقٌ بٌ  دست يایش را نشت کردى ٍ بٌ قصد ل

 .سهت قصر دٍید
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ير بیست . بٌ نحض دٍیدن صدای قدم يای نحکو ٍ پرسر ٍ صدای غَل نیز بلند شد
قدم لیانا نساٍی با یک قدم اٍ بَد ٍ با ير قدنی کٌ برنی داشت، زنین زیر پایشان را بٌ 

 .لرزى در نی آٍرد

نگايش بٌ قصر افتادى ٍ با سرعت بیشتری دٍید؛ انا درست   يهان لحظٌ، صدای نًیبی 
لیانا با ناانیدی نگايی بٌ قصر انداختٌ . آند ٍ دٍ پای غَل پیکر در نقابلش ظاير شدند

غَل کٌ از دٍیدن بٌ دنبال اٍ بٌ ستَى آندى بَد، چنان . ٍ بٌ ناچار نسیر آندى را دٍر زد
ٌ ای گهان کرد کٌ گَش يایش دیگر يرگز نهی شنَند بی يدف . نعرى ای کشید کٌ لیانا لحظ

ٌ ای برای  نی دٍید ٍ در آن لحظٌ تنًا يدفش رسیدن بٌ یک نکان انن ٍ فرستادن نان
؛ انا تا زنانی کٌ آن غَل بی شاخ ٍ دم دنبالش نی کرد، يرگز چنین فرصتی  نلکٌ بَد
 .نداشت

اگر يو چنین قصدی داشت، . يیچ رايی يو برای نتَقف کردن اٍ بٌ ذينش نهی رسید
نهی تَانست حتی کَچک ترین خراشی بٌ اٍ ٍارد کند؛ زیرا آن غَل دست کو شش نتری 

اگر فقط نی تَانست در آن لحظٌ شش نتری رشد کند، خیلی خَب . از اٍ بلند تر بَد
نی شد؛ انا بالفاصلٌ این فکر را از سرش بیرٍن کرد؛ زیرا اٍ نٌ جادٍگر بَد ٍ نٌ یکی از 

 .خاندان سلطنت

اٍ فقط بٌ کسی نیاز داشت کٌ بتَاند در يَا پرٍاز کردى ٍ یک نشت نحکو در ديان آن 
ٌ ای در ذينش زدى شد؛ چرا کٌ نٌ؟ جز اٍ چٌ . غَل َکنٌ بزند در آن لحظٌ ناگًان جرق

کسی نی تَانست در آسهان پرٍاز کند؟ لیانا در حالی کٌ يو چنان نی دٍید ٍ بٌ 
ٌ ی آرام بخشی کٌ  نفس نفس افتادى بَد، با صدای بلندی شرٍع بٌ آٍازخَاندن کرد؛ تران

طَلی نکشید کٌ بال يای پًناٍر ٍ طالیی رنگ آرنینا در . اصال با آن شرایط جَر در نهی آند
ٌ ی آسهان ظاير شدى ٍ شرٍع بٌ چرخیدن بٌ دٍر غَل کرد غَل کٌ ظايرا حضَر . پًن

لیانا را کانال فرانَش کردى بَد، ایستاد ٍ با دست يایش سعی داشت تا آرنینا را از خَد 
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ٌ ای بَد کٌ گَیی نی خَاست نگس نزاحهی را از . دٍر کند حرکت دست يایش بٌ گَن
. سر راى بردارد؛ انا آرنینا در یک حرکت فَق العادى نَکش را تا انتًا در گلَی اٍ فرٍ کرد

ٌ ی دردآلَد ٍ خشهگین غَل بٌ آسهان رفت ٍ جسهش نانند عرٍسک  صدای نال
 :لیانا نیان آن گرد ٍ غبار فریاد زد. غَل پیکری بر رٍی زنین افتاد

 .کارت عالی بَد! آفرین دختر خَب -

لیانا با عجلٌ بالش را نَازش . آرنینا چرخ نهایشی زدى ٍ درست جلَی پايای اٍ نشست
 :کردى ٍ گفت

 !عالی بَد آرنینا، باید یک کار دیگٌ يو انجام بدی -

 :لیانا تندتند شرٍع بٌ حرف زدن کرد. آرنینا با آن چشو يای زردرنگش بٌ اٍ زل زدى بَد

باید پیداش کنی ٍ ببریش بٌ . گَش کن آرنینا، راى بستٌ شدى، لیام نهی تَنٌ برگردى -
 .قصر، این نانٌ رٍ يو بدى بٌ نلکٌ

 :لیانا کاغذ پَستی را تا نیهٌ در ديان اٍ گذاشت، برای آخرین بار نَازشش کرد ٍ گفت

 !حاال برٍ، برٍ -

ٌ ی بعد در نیان آن يیايَ ناپدید شد لیانا . آرنینا بالفاصلٌ از جایش برخاستٌ ٍ جانی
در سهت راستش . پشت درخت تنَنندی پنًان شدى ٍ با دقت بٌ اطرافش نگاى نی کرد

يزاران سرباز شنل پَش با ارتش کا ترین درگیر بَدند؛ انا لیانا شک داشت کٌ سربازان 
ٌ ای بَد  کا ترین شانسی در نقابل آن يا داشتٌ باشند؛ زیرا رفتار آن افراد شنل پَش بٌ گَن

ٌ اند  .کٌ گَیی با حرکت يایشان آن يا را بٌ تهسخر گرفت

ٌ اش حبس شد در آن . با عصبانیت نگايی بٌ سهت چپش انداخت ٍ نفس در سین
سهت صد يا سرباز با افعی يشت سری درگیر بَدند کٌ با ير سرش چندین سرباز را 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

363 Zahra bagheri  لیانارنان |  

لیانا گهان نی کرد . نیش زدى ٍ ير دفعٌ از جای نیشش فَارى ای از خَن بیرٍن نی زد
ٌ ای ٍحشتناک تر ٍ دلخراش تر از آن ٍجَد ندارد بٌ سرعت سرش را برگرداند؛ زیرا با . صحن

دیدن آن نَجَد پا يایش سست تر از قبل نی شدند، گرچٌ اٍ تردید داشت کٌ حتی در 
در نقابلش نیز صد يا غَل دیدى نی شدند کٌ بی اعتنا بٌ . آن لحظٌ يو بتَاند راى برٍد

لیانا در آن . نَانع سر رايشان با ٍحشی گری بٌ سهت قصر نی دٍیدند ٍ نعرى نی زدند
 .لحظٌ آرزٍ نی کرد کٌ آرنینا نَفق شدى باشد

*** 

کا ترین . جان با بی تابی طَل ٍ عرض سرسرا را طی نی کرد ٍ ندام زیر لب ناسزا نی گفت
خیلی از ندتی کٌ لیانا را بٌ بیرٍن از قصر فرستادى بَد، . نیز بٌ اندازى ی اٍ نگران بَد

اٍ درست نانند يرٍقت دیگری شرٍع بٌ سرزنش . نی گذشت ٍ ينَز خبری از اٍ نبَد
ٌ ی غَل پیکری بر فراز سرشان ظاير شد  .خَد کردى بَد کٌ ناگًان سای

ٌ ای يهگی با ترس بٌ عقب رفتند کٌ کا ترین فریاد زد  :لحظ

 !اٍن آرنیناست -

 ٍلی اٍن کیٌ؟ -

ٌ ی کَچکتری کٌ از بال يای آرنینا  جان کٌ با تعجب این سَال را پرسید، يهٌ بٌ سای
 :جاناتان با اطهینان فریاد زد.آٍیزان بَد چشو دٍختند

 !اٍن لیانٌ -

. لیام با چًرى ی اسفباری از بال يای آرنینا آٍیزان بَد ٍ با نگرانی بٌ آن يا نگاى نی کرد
ٍقتی آرنینا بٌ آرانی بر زنین سرسرا فرٍ آند، لیام پایین پریدى ٍ درست در نقابل 

ناگًان قدرت ایستادن چنان از بدن جان بیرٍن رفت کٌ بی ارادى رٍی . کا ترین زانَ زد
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کا ترین با صَرتی کٌ ير لحظٌ رنگ پریدى تر نی شد، . زنین نشست ٍ بٌ اٍ چشو دٍخت
 :با صدای لرزانی زنزنٌ کرد

 !بگَ -

ٌ ای گفت  :لیام کٌ نزدیک بَد بٌ گریٌ بیفتد، با صدای گرفت

نن ... نن. نا شکست خَردیو، با ارتشی کٌ اٍن يا دارن شکستشَن غیرنهکنٌ -
 ...نی خَاستو زٍد تر بیام کٌ بًتَن بگو؛ انا راى رٍ بستٌ بَدن ٍ

 !لیانا -

ٌ شدى ٍ . کا ترین با آخرین تَان تنًا يهین یک کلهٌ را بر زبان آٍرد ٌ ی نچال لیام دٍ نان
سپس با صدای بسیار بلندی , خَنی را از لباسش بیرٍن آٍرد ٍ در نقابل اٍ نگٌ داشت

 .زیر گریٌ زد ٍ دست يایش را رٍی سرش قرار داد

جان نات ٍ نبًَت ناندى بَد، جاناتان ٍحشت زدى ٍ کا ترین در آن زنان درست نانند 
ٍقتی نتن نانٌ را خَاند، حقیقت با چنان شدتی بٌ اٍ ضربٌ زد . یک نردى ی نتحرک بَد

َ يایش سست شدى ٍ رٍی زنین نشست در این نیان تنًا جاناتان بَد کٌ . کٌ اٍ نیز زان
اٍ نیز . بٌ سهت کا ترین رفتٌ ٍ نانٌ را از نیان انگشت يای لرزانش بیرٍن آٍرد

نی تَانست با فًهیدن حقیقت ناتَان شدى ٍ برای حَادث تلخ عزاداری کند؛ انا بٌ جای 
. آن بٌ سهت چًار نگًبانی کٌ در نقابلش بَدند رفتٌ ٍ چیزی در گَش آن يا زنزنٌ کرد

 .سرباز يا بٌ سرعت ٍارد قصر شدند

 .نلکٌ باید بریو -

کا ترین طَری بٌ جاناتان نگاى کرد کٌ گَیی يرگز اٍ را نهی شناخت؛ انا جاناتان بی  آنکٌ 
ٌ ای از حرفش اظًار پشیهانی کند ادانٌ داد  :لحظ
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ٌ نَن تَی این قصر  - شها کٌ نهی خَاید فداکاری پرنسس بٌ يیچ تبدیل بشٌ ٍ يه
 .بهیریو؟ نا باید زندى بهَنیو کٌ برگردیو ٍ انتقام بگیریو

جاناتان با بغضی کٌ در گلَ داشت، بٌ آن فکر کرد کٌ چًگَنٌ لیانا در این ندت چنین 
 .غهی را تحهل کردى است

 !نن يیچ جا نهیرم -

 !نلکٌ -

 :کا ترین بی اعتنا بٌ اٍ از جایش برخاست ادانٌ داد

 .نن باید نارسیسا رٍ ببینو -

 !چی؟ -

ناگًان لیام شرٍع بٌ صحبت . جان با   يهان چًرى ی نات ٍ نبًَت بٌ نلکٌ نگاى نی کرد
کرد؛ اگرچٌ جاناتان انتظار داشت کٌ اٍ بٌ تصهیو کا ترین اعتراض کند؛ انا اٍ با صدای 

 :آرانی گفت

 .نارسیسا بین اٍن يا نبَد -

 یعنی چی؟ -

از یکی از سربازيای ارتش ينری کٌ با خَشحالی داد نی زد شنیدم کٌ نارسیسا از  -
 ...اٍن يا جدا شدى تا بٌ قلب يدف حهلٌ نی کنٌ ٍ

جاناتان کٌ از نشايدى ی چًرى ی اٍ . ناگًان قلب کا ترین بار دیگر در سینٌ فرٍ ریخت
 :سردرگو شدى بَد، با نگرانی پرسید

 ننظَرش چی بَد؟ -
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 !راى نخفی اتاقو -

کا ترین کٌ با صدای ضعیفی این جهلٌ را گفت، يهگی از جایشان بلند شدند؛ انا جاناتان 
َ تر از يهٌ بٌ سهت قصر دٍید  .با چًرى ای ٍحشت زدى جل

*** 

بیشتر از يهٌ نگران جاناتان . جَلیا، سباستین را در آغَش گرفتٌ ٍ در فکر فرٍ رفتٌ بَد
ٌ ای آرام ٍ قرار نداشت ناگًان با صدای عجیبی از جا پرید، صدا از سالن . بَد ٍ لحظ

ٌ يای اتاق قرار داشت  .کَچکی آند کٌ باالی راى پل

با دیدن .جَلیا با ترس سباستین را بیشتر در آغَش فشردى ٍ بٌ راى پلٌ نزدیک تر شد
شخصی کٌ در پاگرد راى پلٌ ایستادى بَد، نفس صداداری کشیدى ٍ چند قدم بٌ عقب 

 .برداشت

ٌ ی نعرٍف جاناتان! اٍى ببینید کی این جاست -  .نعشَق

ٌ ی افرادی کٌ پشت سرش ایستادى  نارسیسا کٌ با لحن سردی این جهلٌ را گفت، بقی
بَدند، پَزخند صداداری زدند ٍ بعضی از آن يا چاپلَسانٌ با صدای بلندی زدند زیر 

 .خندى

َ تر آند جَلیا ٍحشت زدى تر از . نارسیسا کٌ اکنَن لبخند جنَن آنیزی بٌ لب داشت، جل
 .پیش عقب تر رفت

 چی شدى جَلیا؟ نکنٌ حرف زدن یادت رفتٌ؟ -

 :سپس سری از رٍی تاسف تکان دادى ٍ گفت

 نکنٌ ترسیدی؟ -
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 .جَلیا حرفی نزد 

 .نی خَای یک سیخ کَچَلَ بًش بزنو؟ شاید بٌ حرف بیاد -

ٌ ی خندى را سر دادند ٍ نارسیسا با لبخند بی رٍحی  ّينری کٌ این را گفت، باقی افراد قًق
 :گفت

 !ٍاقعا بانزى بَد ينری، نهنَنو -

 :ينری تعظیو کَتايی کردى ٍ با تهسخر گفت

 .قابلی نداشت -

َ تر رفت با دیدن سباستین کٌ با . نارسیسا بی  آنکٌ حالت چًرى اش تغییری کند جل
 .تعجب بٌ اٍ نگاى نی کرد، چشو يایش برق زدند

 !این رٍ نگاى کنین، یک جاناتان کَچَلَ -

ّينری ٍ افرادش چنان خندى ی يَلناکی سر دادند کٌ جَلیا بر خَد لرزید ٍ سباستین را 
 .بیشتر از پیش بٌ خَد فشرد

 !يیس، اذیتش نکنید -

 .نارسیسا این را گفت ٍ نگايش را بار دیگر بٌ صَرت رنگ پریدى ی جَلیا دٍخت

 .بذار برم، خَايش نی کنو -

 .جَلیا با لحن نلتهسی این را گفت ٍ با ترس بٌ اٍ خیرى شد

 !اٍپس -

 !ساکت شَ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

368 Zahra bagheri  لیانارنان |  

. نارسیسا با پرخاشگری این را بٌ ّينری گفت ٍ ينری با خشو ٍ غضب بٌ اٍ نگاى کرد
 :نارسیسا بی تَجٌ بٌ اٍ رٍ بٌ جَلیا گفت

 .نتاسفو جَلیا -

 .جَلیا با چشو يایی کٌ از اشک پرشدى بَدند بٌ اٍ خیرى شد

 ...انا نی تَنو یک لطفی در حقت بکنو -

ٌ ی حرف يایش ناند  .جَلیا ننتظر ادان

 .پسرت رٍ زندى نگٌ نی دارم، این تنًا لطف نن بٌ تَست -

 !آخ... چی داری نیگی؟ جفتشَن رٍ خالص کن ٍ -

با خشو ناگًانی نارسیسا، ينری بٌ شدت بٌ نیز کا ترین برخَرد کرد ٍ بر رٍی زنین 
 :ينری با عصبانیت بٌ اٍ کرد ٍ از جایش برخاست کٌ نارسیسا با خَنسردی گفت. افتاد

 ...اگر نی خَای زندى بهَنی دينت رٍ ببند؛ ٍگرنٌ -

 .ٍگرنٌ چی؟ بٌ افراد خَدم نیگی کٌ نن رٍ بکشن؟ اٍنا ارتش ننن، یادت کٌ نرفتٌ -

 جدی؟ -

نارسیسا کٌ بٌ ٍجد آندى بَد، اشارى ی کَچکی بٌ سرباز يا کردى ٍ طَلی نکشید کٌ آن يا 
ينری کٌ از این کار آن يا ٍحشت زدى . شهشیر يای تیز ٍ برندى شان را رٍ بٌ ينری گرفتند

 :نارسیسا رٍ بٌ جَلیا گفت. ٍ خشهگین شدى بَد، بٌ ناچار عقب کشیدى ٍ ساکت ناند

 آنادى ای؟ -

جَلیا کٌ قطرى يای اشکش يو چنان از چشو يایش سرازیر نی شدند، سرش را تکان دادى 
 :ٍ گفت
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 .فقط بذار با پسرم خداحافظی کنو -

جَلیا پسرش را رٍی . نارسیسا با بی اعتنایی نَافقت کردى ٍ کهی از آن يا فاصلٌ گرفت
ٌ اش در تهام اتاق  صندلی نشاند، در نقابلش زانَ زد ٍ در حالی کٌ صدای يق يق گری

 :نی پیچید، با صدای آرانی گفت

نن رٍ ببخش پسرم، نجبَرم تنًات بذارم؛ انا پدرت بٌ زٍدی نیاد دنبالت؛ پس گریٌ  -
 نکن ٍ آرٍم باش، باشٌ؟

سباستین کٌ خطری را کٌ درست در نقابلش بَد درک نهی کرد ٍ گهان نی کرد کٌ 
ٌ ای اٍ را   ريا کند، سرش را تکان داد ٍ  نادرش نانند گايی اٍقات قصد دارد چند دقیق

ٌ ی نادرش را بَسید ٍ گفت  :نانند يرٍقت دیگری گَن

 !زٍد بیا -

جَلیا با شنیدن این کلهٌ با شدت بیشتری زیر گریٌ زدى ٍ پسرش را در آغَش کشید ٍ 
ٌ باران کرد ٍقتی چشو يایش بٌ پنجرى ی اتاق کا ترین افتاد، دلش . صَرتش را بـ ـَس

برای بَسیدن يهسرش نیز پر نی زد، برای دیدن لبخند نًرآنیز ٍ آغَش گرنش؛ 
 !افسَس کٌ حتی فرصت خداحافظی از اٍ را يو نداشت

. بعد از دقایق طَالنی، بٌ آرانی پسرش را از آغَشش بیرٍن آٍرد ٍ از جایش بلند شد
نارسیسا کٌ تا آن لحظٌ با صبر ٍ حَصلٌ بٌ آن يا نگاى نی کرد، بٌ یکی از سرباز يایش کٌ 

 .لبخند کریًی بر لب داشت، اشارى کرد کٌ سباستین را از آن جا دٍر کند

جَلیا چشو يایش را بر يو فشرد تا حس در آغَش کشیدن پسرش را در خَد سرکَب 
 :کند؛ سپس با صدای آرانی زنزنٌ کرد

 .نن آنادى م -
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 :نارسیسا نیز با صدای بسیار آرانی گفت

 !نتاسفو -

ٌ ای بعد نیرٍیی بٌ سرعت باد، بٌ جَلیا اصابت کردى ٍ جسو بی جانش بر رٍی زنین  جانی
سباستین با انتظار بٌ نادرش نگاى نی کرد؛ شاید بٌ آن انید کٌ درست نحل . افتاد

ٌ ی این يا یک بازی است؛ انا اٍ يرگز از  يهیشٌ از جایش بلند شَد ٍ بگَید کٌ يه
لب يایش کبَد شدى ٍ صَرتش چنان . جایش بلند نشد، حتی کَچک ترین تکانی نخَرد

ٌ ی قبل کانال سالو بَدى ٍ نفس  رنگ پریدى بَد کٌ يیچ کس گهان نهی کرد اٍ تا چنددقیق
 .نی کشید

 .بریو -

نارسیسا بی تَجٌ بٌ جسد جَلیا يهراى با بقیٌ از اتاق خارج شد ٍ نگاى سباستین تا 
نارسیسا با قدم يای تندی از پلکان پایین . زنانی کٌ از اتاق خارج شَند بٌ نادرش بَد

 .نی رفت؛ انا در پاگرد دٍم ناگًان سر جایش نتَقف شد

 چی شد؟ -

ينری کٌ با لحن خشَنت آنیزی این را گفت، نارسیسا بی  آن ى جَابی بديد بٌ جای 
ٌ ی سَم شدى ٍ گفت  :رفتن بٌ تاالر قصر ٍارد رايرٍی طبق

 .جاناتان ٍ بقیٌ داشتن نی رسیدن، نهی تَنستیو از اٍن نسیر بریو -

 جدی؟ چرا نهی تَنستیو؟ نکنٌ ازشَن نی ترسی؟ -

 :نارسیسا بی  آن ى عصبی شَد با خَنسردی گفت

اٍل باید اٍن شهشیر رٍ پیدا کنو، بعدش . نهی خَام بٌ این زٍدی باياشَن برخَرد کنو -
ٌ ی نردم کجا يستن  .يو باید بفًهو بقی
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 :نگايش کٌ بٌ سباستین افتاد، با لحن سردی ادانٌ داد

 .اٍن رٍ بٌ یک جای انن ببرین -

ٍقتی سربازی کٌ سباستین را در آغَش داشت دٍان دٍان از آن يا دٍر شد، ينری با لحن 
 :تًدیدآنیزی گفت

 تَ کٌ نهی خَای بگی دلت براش سَختٌ؛ پس چرا گذاشتی زندى بهَنٌ؟ -

 :نارسیسا نگاى خطرناکی بٌ اٍ انداخت؛ انا با لحن نالیهی گفت

ٌ چیز بٌ ٍقتش -  !يه

ٌ ی سَم شدى ٍ در پیچ رايرٍ از نظر ناپدید شدند  .آن گاى يهگی ٍارد طبق

*** 

اٍلین چیزی کٌ با ٍرٍد بٌ اتاق . جاناتان با تهام قدرت لگد نحکهی بٌ در زدى ٍ ٍارد شد
آن گاى چشو يایش بٌ . دید، صندلی ٍاژگَن شدى ای بَد کٌ بر رٍی زنین افتادى بَد

ٌ ای افتاد کٌ دنیا را برای يهیشٌ برایش تیرى ٍ تار کردى ٍ تهام خَشی يا ٍ  صحن
ٍقتی نگايش بٌ يهسرش . انید يایش بٌ یک بارى ٍ برای يهیشٌ از دلش پر کشیدند

 .افتاد، تهام تَانش را برای راى رفتن از دست داد

ٌ ی در خشکشان زدند؛ انا طَلی نکشید کٌ جان نفس  کا ترین، جان ٍ لیام در آستان
جاناتان با بی حالی بر رٍی زنین . صداگذاری کشیدى ٍ با سرعت از اتاق بیرٍن رفت

کٌ - چنان دست بٌ پَست لطیفش. نیو خیز شدى ٍ بٌ زحهت خَد را بٌ يهسرش رساند
در آن لحظٌ کانال یخ کردى بَد نی کشید؛ گَیی انیدٍار بَد کٌ با نَازشش اٍ را از آن 

بغضی کٌ در گلَ داشت، ير لحظٌ بزرگ تر شدى ٍ راى تنفسش را . خَاب عهیق بیدار کند
 .نفس يایش کشدار شدى بَدند ٍ قادر بٌ حرف زدن یا حتی اشک ریختن نبَد. بستٌ بَد
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ٍقتی کا ترین ٍ لیام نیز از اتاق بیرٍن رفتند، دقایقی طَل کشید تا صدای فریاد دردآلَد 
ٌ يایش تهام فضا را پر کند ٌ يا ٍ نال  .جاناتان در تهام رايرٍ بپیچد ٍ صدای ضج

*** 

اکنَن دیگر چیزی نهاندى بَد کٌ . لیانا نگايی بٌ آسهان تیرى ٍ تار باالی سرش انداخت
ٌ ی شیبدار قصر برسند؛ فقط انیدٍار بَد کٌ آن يا پیغانش را  ارتش ينری بٌ نحَط

 .خَاندى ٍ يرچٌ زٍد تر از آن جا دٍر شَند

بٌ خَبی نی تَانست چًرى يای اندٍيگین نلکٌ، جان ٍ حتی جاناتان را تجسو کند ٍ 
لیانا در تهام آن لحظات بٌ آن فکر نی کرد کٌ . نی دانست کٌ آن يا يرگز اٍ را نهی بخشند

کاش نی دانستند کٌ در درٍن اٍ نیز چٌ نی گذرد؛ شاید در آن صَرت رايی برای 
 .بخشایش باقی نی ناند

*** 

کا ترین نگايی بٌ جاناتان کٌ سر يهسرش را در آغَش گرفتٌ ٍ نالٌ نی کرد، انداخت ٍ رٍ 
 :بٌ لیام گفت

ٌ ی افراد باقی نَندى تَی قصر رٍ جهع کن ٍ از این جا برین -  .يه

 !پس شها چی؟ نن شها رٍ تنًا نهی ذارم -

ٌ ی این سرزنینو -  نن نیگو کٌ تَ باید چیکار کنی، نی فًهی؟! نن نلک

 :لیام کٌ فریاد کا ترین عین خیالش يو نبَد با سهاجت تکرار کرد

 .نن شها رٍ تنًا نهی ذارم -

 ...يهین االن بقیٌ رٍ برنی داری ٍ از این جا! باید بذاری -
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 .نن جایی نهیرم -

 چی؟ -

 :کا ترین با تعجب بٌ جان نگاى کرد ٍ گفت

 ...بًترى نراقب حرف يات باشی، اگٌ فقط یک بار دیگٌ از دستَراتو سرپیچی کنی -

 .نن بدٍن لیانا جایی نهیام -

ٍ   ريا نهی کنو -  !ننو شها ر

 :کا ترین با کالفگی فریاد زد

ٌ خاطر خدایان بس کنین، شها باید برین -  .نن باید بهَنو ٍ نارسیسا رٍ ببینو. ب

 !دیدنش فایدى ای ندارى کا ترین -

ٌ ای نانعلَم خیرى  کا ترین با حیرت بٌ جاناتان کٌ اکنَن آرام تر شدى ٍ نگايش بٌ نقط
ٌ ای ادانٌ داد. ناندى بَد نگاى کرد  :جاناتان با صدای گرفت

ٌ ای کٌ شها فکرنی کنین نیست - اٍن حاال دیگٌ تاریک شدى، ... اٍن. اٍن دیگٌ دختربچ
 .تاریک تر از اٍن چٌ کٌ شها فکرش رٍ بکنین

 .کا ترین با چًرى ای ناتو زدى بٌ اٍ خیرى ناند

ٌ نَن با يو نی ریو -  .جان خانَادى ات رٍ بیار این جا، يه

 ...پس سباستین -

ٌ ی جاناتان پیچید؛ انا بی  آنکٌ  جان کٌ این را گفت، ناگًان درد شدیدی در سین
 :عکس العهلی نشان ديد تنًا یک جهلٌ گفت
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 .دیگٌ دیر شدى؛ انا رٍزی نی رسٌ کٌ پیداش نی کنو -

ٍقتی . جاناتان با چشو يای سرخش نگايی بٌ يهسرش انداخت ٍ اٍ را در آغَش گرفت
يهگی ٍارد تاالر شدند انیلی، جک ٍ انیلیا، ٍزیر اٍل ٍ برخی از ٍزرای دیگر نیز در آن جا 

با اشارى ی دست يای جاناتان تابَت طالیی رنگی ظاير شدى ٍ اٍ بٌ آرانی . جهع شدند
ٌ ی طَالنی بر رٍی لب يای سردش نشاند  .جَلیا را در آن خَاباندى ٍ بـ ـَس

ٌ ای از ٍجَدش را  ٍقتی چًار سرباز تابَت را بلند کردى ٍ از اٍ دٍر کردند، گهان کرد کٌ تک
جان در آن سَی تاالر در حالی کٌ این پا ٍ آن پا نی کرد، . برای يهیشٌ از اٍ جدا نی کنند

 :با صدای آرانی زنزنٌ کرد. باالخرى تصهیهش را گرفتٌ ٍ بٌ جاناتان نزدیک شد

 .نن دارم نیرم -

جاناتان با خستگی بٌ اٍ نگاى کرد ٍ خَاست لب يایش را بٌ نشانٌ اعتراض باز کند؛ انا 
 :جان فَرا گفت

نن بدٍن لیانا يرگز نهی تَنو زندى . يیچ حرفی نهی تَنٌ نن رٍ از تصهیهو برگردٍنٌ -
 .باشو، نن نیرم

ٍقتی جاناتان بار دیگر ديانش را باز کرد، جان خیال کرد کٌ اٍ قصد ننصرف کردنش را 
ٌ ای گفت  :دارد؛ انا جاناتان با صدای دٍرگ

ٌ ای کٌ نن االن . برٍ جان، یا اٍن رٍ با خَدت بیار یا پیشش بهَن - برٍ تا يرگز بٌ نقط
 !نن پشیهَنو، تَ نباش. يستو نرسی

ٌ يای اٍ را فشرد ٍ نگايش را بٌ آن چشو يای آبی دٍخت، عهیق ٍ  جان با ناراحتی شان
ٌ يایش را بگَید سپس . طَالنی؛ گَیی با نگاى کردن بٌ آن چشو يا نی تَنست تهام ناگفت

ٌ ی نحکهی بٌ پیشانی . بٌ سهتش خانَادى اش رفت در یک حرکت ناگًانی بـ ـَس
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انیلیا ٍ انیلی کٌ از این حرکت ناگًانی حسابی جا . نادرش زدى ٍ انیلی را نیز بَسید
جان با نکخ کَتايی بٌ سهت پدرش رفت کٌ . خَردى بَدند، با تعجب بٌ اٍ نگاى کردند
 :اٍ را نیز درآغَش کشیدى ٍ با عجلٌ گفت. با چشو يایی گردشدى بٌ اٍ نگاى نی کرد

ٌ تَن رٍ دٍست دارم، تا ابد -  !يه

سپس با چنان سرعتی بٌ سهت در ٍرٍدی قصر دٍید کٌ تا چند جانیٌ يیچ کدام از 
 .اعضای خانَادى اش عکس العهلی نشان ندادند

 :انیلیا با التهاس فریاد زد. انا کهی بعد ير سٌ بٌ سهت در دٍیدند

 !جان برگرد، خَايش نی کنو -

ٌ ی بسیار دٍر در حالی کٌ اشک يایش سرازیر نی شدند، با صدای بلندی  جان از فاصل
 :فریاد زد

ٌ تَن رٍ دٍست دارم - نانان نن رٍ بابت ير ٍقتی کٌ اذیتت کردم . یادتَن نرى، يه
 !بابا، پدر يا يهیشٌ برای پسراشَن قًرنانن. ببخش

جک با شنیدن این جهلٌ با ناراحتی فریاد زد؛ انا جان کٌ بٌ سختی التهاس يایشان را 
 :نادیدى نی گرفت، بار دیگر فریاد زد

ير ٍقت کٌ بخَای نی تَنی پیدام کنی، . انیلی، يرگز یادت نرى کٌ يهیشٌ کنارتو -
 !این جا

ٍقتی جان دست يایش را بٌ سهت قلبش برد، انیلی يق يق گریٌ را سر داد ٍ رٍی 
آن گاى جان آخرین نگاى را بٌ خانَادى اش دٍختٌ ٍ . زنین سرد ٍ یخ زدى ی سرسرا نشست
 .بٌ سرعت از در ٍرٍدی قصر خارج شد
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ٍقتی شرٍع بٌ دٍیدن کرد ٍ باد سرد زنستانی بٌ صَرتش برخَرد کرد، عذاب ٍجدان 
شک نداشت کٌ با ٍجَد جاناتان . يهرايی نکردن خانَادى اش نیز از ذينش بیرٍن رفت

اٍ در آن لحظٌ بٌ سَی کسی نی شتافت کٌ نفس يایش . يرگز نشکلی نخَايند داشت
با فکرکردن بٌ آن چشو يای درخشان سرعتش را . ٍابستٌ بٌ گرنی نفس يای اٍ بَدند

ٌ ی آرٍن گذشت  .بیشتر کردى ٍ بٌ سرعت باد از کنار دریاچ

ٌ جا بٌ طرز غو انگیزی ساکت بَد ير لحظٌ انتظار . ٍقتی جان بٌ راى ديکدى رسید، يه
یک فریاد ٍ یا نعرى ی خشهگین را نی کشید؛ انا حتی با رسیدن بٌ جنگل نیز يیچ 

 .صدایی شنیدى نشد

در آن لحظٌ . نهی دانست بقیٌ کجا رفتند ٍ ايهیتی يو بٌ این نَضَع نهی داد
با عجلٌ از ديکدى خارج شد، از باغ يای . پیداکردن لیانا از ير چیز دیگری ضرٍری تر بَد

جنگل نیز در سکَت نرگباری فرٍ رفتٌ بَد، نٌ . پشت ديکدى عبَر کردى ٍ ٍارد جنگل شد
ناگًان با شنیدن . جان با چشو بٌ دنبال نشانی از لیانا نی گشت! جیغ ٍ نٌ داد ٍ فریادی

 :صدای خش خش خفیفی از جا پریدى ٍ ناخَدآگاى فریاد زد

 !لیانا -

درست   يهان لحظٌ پا يایش تَسط دستی کشیدى شدى ٍ اٍ با شدت بٌ زنین افتاد؛ انا 
 :قبل از آنکٌ بتَاند ٍاکنشی نشان بديد، دست يای لیانا رٍی ديانش قرار گرفتٌ ٍ گفت

 !چٌ خبرتٌ؟ نکنٌ نی خَای جای شام بخَرنت؟! يیس -

بعد از چند دقیقٌ صدای خش خش قطع . جان با چشو يای گشادشدى بٌ اٍ نگاى نی کرد
ٌ ای گفت. شد  :لیانا دست يایش را پایین آٍرد ٍ با لحن طلبکاران

 تَ این جا چیکار نی کنی؟ -
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َ يایش را  جان کٌ از این استقبال نٌ چندان خَب عصبانی شدى بَد، یک رشتٌ از ن
 .گرفتٌ ٍ آن را نحکو کشید

 چیکار نی کنی؟! آخ -

جان . لیانا در حالی کٌ با دست سرش را نی نالید، با تحیر ٍ ناراحتی این سَال را پرسید
 :بی تَجٌ بٌ سَال اٍ فریاد زد

تَ یک حقیقت بزرگ رٍ از يهٌ نخفی کردی ٍ اٍندی تا ! نن این جا چیکار نی کنو؟ -
 این جا کٌ خَدت رٍ سپر بالی بقیٌ کنی ٍ اٍن ٍقت نن دارم چیکار نی کنو؟

 :لیانا با ناراحتی زنزنٌ کرد

ٌ خاطر خَدتَن -  ...نن ب

ٌ خاطر نا این کار رٍ کردی؛ چَن باٍر نهی کنو -  .اصال نگَ کٌ ب

 !جان -

 :جان بی رحهانٌ ادانٌ داد

ٌ خاطر خَدخَايی خَدت این جایی - لیام . ٍاسٌ اینکٌ قًرنان بازی دربیاری! تَ فقط ب
 ...راست نی گفت کٌ

ٌ يایش جاری بَد، حرفش را  جان با دیدن لیانا کٌ اشک يایش نانند آبشاری بر گَن
ٌ تهام گذاشت ٍ با صدای ضعیفی گفت  :نیه

 .لیانا -
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يو زنان با بلندشدن . يهان یک کلهٌ کافی بَد تا لیانا با صدای بلندی زیر گریٌ بزند
ٌ اش بار دیگر صدای خش خشی بلند شد؛ انا جان کٌ گَیی صدایی جز صدای  گری

ٌ يای لیانا را نهی شنید، با عجلٌ گفت  :گری

 ...نن جدی نگفتو؛ فقط نی خَاستو حرصت رٍ در بیارم ٍ... نن -

ٌ ای بٌ اٍ انداخت ٍ گفت  :لیانا نگاى خصهان

 .خَدم نی دٍنو، نن برای یک چیز دیگٌ گریٌ نی کنو -

 :جان با تعجب پرسید

 برای چی؟ -

ٌ ی این کٌ - ٌ خاطر نن از خانَادى ات گذشتی ٍ... ٍاس ٌ ی این کٌ تَ ب  ...ٍاس

 :سپس با صدای بلندتری زیر گریٌ زد ٍ در   يهان حال ادانٌ داد

 .اٍندی تا کنارم باشی -

ٌ ای  جان کٌ دلش برای این يهٌ صداقت ٍ پاکی اٍ ضعف رفتٌ بَد، با صدای آيست
 :گفت

 .لیانا -

 :ٍقتی لیانا سرش را بلند کرد، ادانٌ داد

 ...نن دیگٌ نهی تَنو تحهل کنو -

لیانا با حالتی پرسشگرانٌ بٌ اٍ نگاى کرد؛ انا قبل از آن کٌ بتَاند سَالی بپرسد، بار دیگر 
لیانا . صدای خش خش ير لحظٌ بلند تر نی شد. لب يای جان رٍی لب يایش قفل شدند

ٌ ای عاشقانٌ فرٍ برٍد،  لبخندی زد؛ انا درست قبل از آن کٌ چشو يایش را ببند ٍ در خلس
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جان کٌ بی تَجٌ بٌ صدا يای . نردنک چشو يایش تا آخرین حد نهکن گشاد شدند
ٌ يایش خَرد، از اٍ فاصلٌ گرفتٌ ٍ با  ٌ ای کٌ بٌ شان اطرافش سخت نشغَل بَد، با ضرب

 :عصبانیت گفت

 !يیچ ٍقت نهی خَای بذاری بٌ جايای خَبش برسیو، نٌ؟ -

جان رد نگايش را دنبال کرد ٍ با دیدن . لیانا حرفی نزد؛ فقط نات ٍ نبًَت ناندى بَد
 :چًار کایهرا کٌ درست در نقابلشان ایستادى بَدند، با صدای ضعیفی زنزنٌ کرد

 .نی دٍنی، بٌ نظر ننو بًترى  بذاریهش برای یک ٍقت دیگٌ -

بٌ نظر نی رسید کایهرا يا از تجاٍز آن يا بٌ . آن دٍ بٌ سختی ایستادند؛ انا تکان نخَردند
قلهرٍی خَد بٌ شدت عصبانی اند؛ زیرا از جای شکاف نانند بینی يایشان دٍد خارج 

ٌ يای خفیف آتش بیرٍن نی زد لیانا در حالی کٌ حتی یک . نی شد ٍ از لب يایشان شعل
 :لحظٌ يو چشو از آن يا برنهی داشت، با دستپاچگی زنزنٌ کرد

 جان؟ -

 :جان نیز با صدای بسیار آرانی جَاب داد

 بلٌ؟ -

 ...بدٍن این کٌ حتی یک لحظٌ يو بٌ عقب نگاى کنیو ٍ. با شهارش نن فرار نی کنیو -

 !این رٍ نن باید بٌ تَ نی گفتو! يی -

 :لیانا بی تَجٌ بٌ اعتراض اٍ گفت

 !سٌ -

 :بالفاصلٌ ير دٍ شرٍع بٌ دٍیدن کردند ٍ جان در   يهان حال با عصبانیت فریاد زد
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 !پس یک ٍ دٍ چی شدن؟ -

 :لیانا نیز نانند اٍ فریاد زد

 .یادم رفت -

صدای قدم يای تند ٍ نفس يای عصبی کایهرا يا از پشت سر شنیدى نی شد ٍ بٌ نظر 
ٌ ی چندانی با آن يا ندارند لیانا با این فکر ٍحشت زدى شدى ٍ بٌ دنبال . نی رسید کٌ فاصل

 .راى حلی برای نجاتشان بَد

دیگر بٌ سختی . ٍقتی ٍارد عهیق ترین قسهت جنگل شدند، يَا رٍ بٌ تاریکی رفت
لیانا سرش را برگرداند، در آن تاریکی آن يا را نهی دید؛ . نی تَانستند جلَی خَد را ببینند

 .انا صدای نفس يایشان يهچنان بٌ گَش نی رسید

 !لیانا، جاناتان -

انکان نداشت کٌ جاناتان آن جا . لیانا با شنیدن این حرف با تعجب بٌ عقب برگشت
ٌ ی جاناتان درست در چند قدنی . باشد؛ انا با برگرداندن سرش ننظَر جان را فًهید کلب

 :لیانا کٌ ناگًان خَشحال ٍ سرزندى شدى بَد، فریاد زد. آن يا بَد

 !فقط یک کو دیگٌ نَندى، بدٍ -

آن دٍ از باالی خارزار يای نزدیک کلبٌ پریدند ٍ خَد را بٌ درٍن شاخ ٍ برگ يای نزدیک 
ٍ   يهان گَنٌ کٌ انتظار نی رفت، قبل از آن کٌ دست کایهرا يا بٌ آن دٍ  کلبٌ انداختند 

برسد بار دیگر دٍازى بستٌ شدى ٍ آن نَجَدات ٍحشی ٍ درندى را عصبانی ٍ خشهگین 
 .کرد

 :جان در حالی کٌ از رٍی زنین بلند نیشد با حیرت گفت

 !حاال نعنی حرف يات رٍ نی فًهو، جاناتان ٍاقعا فَق العادى ست -
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صدای نفس يایشان ينَز از پشت درٍازى بٌ گَش نی رسید؛ انا طَلی نکشید کٌ در 
ٌ ای بعد جنگل در سکَت نرگباری  کهال تعجب صدای دٍرشدنشان بٌ گَش رسید ٍ جانی

 .فرٍ رفت

 !رفتن؟ -

 :لیانا کٌ درست در کنار اٍ ایستادى بَد با صدای آرانی گفت

 .بیا بریو  تَ -

لیانا فَرا در را . ٍقتی بار دیگر در کلبٌ در نقابلشان باز شد، ير دٍ با عجلٌ ٍارد شدند
کتری نسی کَچکی نانند يهیشٌ رٍی آتش . فضای کلبٌ گرم ٍ نطبَع بَد. قفل کرد

 .آٍیزان بَدى ٍ دٍ بشقاب تهیز ٍ براق نیز، رٍی زنین قرار داشت

اکنَن آسهان آدٍنیس در تاریکی نطلق . لیانا نگايی بٌ سقف پَسیدى ی کلبٌ انداخت
فرٍ رفتٌ بَد؛ انا آن شب با شب يای دیگر تفاٍت بسیاری داشت؛ زیرا لیانا يرگز آن 

آن شب حتی از يَيَی جغد يا ٍ یا زٍزى ی . آسهان را آن چنان تیرى ٍ ظلهانی ندیدى بَد
 .گرگ يا نیز خبری نبَد؛ فقط ٍ فقط سکَت نطلق بَد

 .بشین -

. لیانا نگايی بٌ جان کٌ اکنَن درست در نقابل آتش دیَاری اتاقش نشستٌ بَد انداخت
ظايرا اٍ لیانا را صدا زدى بَد؛ انا چًرى اش این طَر نشان نی داد کٌ از این عالو جدا شدى 

 .ٍ در فکر عهیقی فرٍ رفتٌ است

ٌ يای  ٌ يایی فرٍافتادى درست در کنارش نشستٌ ٍ سرش درست نهاس با شان لیانا با شان
دقایقی . اٍ شد؛ انا عجیب بَد کٌ جان کَچک ترین ٍاکنشی بٌ آن نزدیکی نشان نداد
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کَتاى در حالی گذشت کٌ جز صدای پت پت آتش ٍ سَت کتری صدای دیگری شنیدى 
ٌ ای گفت  :نشد؛ انا باالخرى جان سکَت سنگین بینشان را شکستٌ ٍ با صدای گرفت

 .جَلیا نرد -

جان بار دیگر . لیانا با چنان سرعتی برگشت ٍ بٌ اٍ نگاى کرد کٌ گردنش درد گرفت
 :ٍاکنشی بٌ عکس العهل اٍ نشان ندادى ٍ ادانٌ داد

 .سباستین يو گو شدى، نعلَم  نیست کٌ زندى است یا نٌ -

لیانا کٌ با ٍحشت بٌ اٍ نگاى نی کرد، خیلی زٍد بٌ آن نتیجٌ رسید کٌ اگر کا ترین بٌ 
حرف يایش گَش کردى بَد ٍ يهٌ را قبل رسیدن نارسیسا بٌ کَيستان آدیس ننتقل 

 .نی کرد، اکنَن جَلیا ٍ سباستین زندى بَدند

قلب لیانا با بٌ یاد آٍردن آن زن نًربان ٍ دٍست داشتی ٍ سباستین کَچکی کٌ تنًا 
لیانا با احتیاط سرش را برگرداندى ٍ بٌ جان خیرى شد ٍ در . چًارسال داشت، بٌ درد آند

ٌ يایش سر خَرد  .کهال حیرت قطرى اشکی را دید کٌ از گَن

 جان؟ -

جان بی آن کٌ از لحن نتعجب لیانا بٌ خَد بیاید ٍ یا حتی سعی کند کٌ اشک يایش را از 
 :اٍ پنًان کند گفت

نی دٍنی، نن از بچگی نی شناختهش ٍ فقط نی تَنو بگو اٍن یک زن فَق العادى بَد ٍ  -
 .جاناتان حق دارى کٌ سال يای سال رٍ بٌ یادش گریٌ کنٌ

 .لیانا ناخَدآگاى با شنیدن حرف يای اٍ شرٍع بٌ گریٌ کرد

جان بار دیگر با   يهان صدای گرفتٌ ٍ اشک يای جاری تنًا یک کلهٌ را تَانست بر زبان 
 :بیاٍرد
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 ...سباستین -

ٍ آن گاى با چنان شدتی زیر گریٌ زد کٌ قلب لیانا در یک لحظٌ از ير دریدى شدى ٍ ير 
در آن لحظات طاقت فرسا تنًا . قطرى اشکش نانند خنجری شد کٌ بر قلبش فرٍد نی آند

یک فکر بٌ ذين لیانا آند، فکری کٌ ندت يا در ذينش نی چرخید ٍ اکنَن بی تابش 
کردى بَد ٍ آن گاى بی  آنکٌ بٌ چیزی فکر کند دست يایش را بٌ آرانی از زیر دست يای 

ٌ اش کشید ٌ ی برين جان نانند کسانی کٌ دچار برق گرفتگی . جان عبَر دادى ٍ بر رٍی سین
شدى باشند، اشک ریختن را فرانَش کردى با حیرت بٌ اٍ نگاى کرد ٍ زنانی کٌ لیانا بار 

 :دیگر دست يایش را حرکت داد، تنًا یک کلهٌ از ديانش خارج شد

 ...لیانا -

لیانا در حالی کٌ ينَز اشک از چشو يایش جاری بَد، نیان گریٌ خندى ای کردى ٍ با 
 :صدای آرانی زنزنٌ کرد

 !نی خَام بذارم بٌ جايای خَبش برسی -

*** 

کا ترین با چنان اضطرابی بٌ جاناتان نگاى نی کرد کٌ گَیی نقام ٍ جایگاى خَد را کانال 
فرانَش کردى بَد؛ گَیی از یاد بردى بَد کٌ در نقام یک نلکٌ نی تَاند ير دستَری برای 

اکنَن خَد را دختر جَانی نی پنداشت کٌ برای ير تصهیهی، از . خَد ٍ دیگران صادر کند
در حال حاضر نیز بًترین دٍستش . نزدیک ترین دٍستش در خَاست کهک نی کرد

غو زدى ٍ عصبانی بَدى ٍ اٍ از بٌ زبان آٍردن تصهیهش اکراى داشت؛ انا باالخرى زنانی کٌ 
ٌ ی . بٌ اتاقش رسیدند، طاقت نیاٍردى ٍ اٍ را صدا کرد جاناتان سر جایش ایستاد، بقی

کا ترین کٌ کهی نگران بَد، نگايی گذرا بٌ . افراد حاضر نیز برگشتند ٍ بٌ اٍ نگاى کردند
 .آن يا انداخت
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 چی شدى؟ -

جاناتان جَری این سَال را پرسید کٌ کا ترین دریافت کٌ اٍ طاقت شنیدن یک خبر بد 
اصال دلش نهی خَاست کٌ با بیان کردن تصهیهش بار دیگر باعخ رنج ٍ . دیگر را ندارد

اٍ بٌ طَر ناگًانی ٍ در نقابل چشو يای . عذاب اٍ شَد؛ انا چارى ی دیگری نداشت
 .حیرت زدى ی بقیٌ جاناتان را در آغَش گرفت

ٌ ی کسانی کٌ داخل اتاق ایستادى بَدند، با ديانی باز بٌ آن يا نگاى نی کردند کا ترین . يه
 :بٌ صَرت ٍحشت زدى ی جاناتان نگاى کردى ٍ گفت

 !.نن نهی تَنو -

 :جاناتان کٌ سفیدی چشو يایش کانال قرنز شدى بَدند، با صدای لرزانی گفت

 چی رٍ نهی تَنی؟ -

 :کا ترین بی نقدنٌ ادانٌ داد

ٌ م نی چیدی، حتی ٍقتی  - ٌ يا رٍ ٍاس تَ يهیشٌ برای گفتن خبريای بد بًترین نقدن
ٌ م آٍردی اٍن قدر در صدات آرانش ٍ انید بَد کٌ شاید اٍن قدری  خبر نرگ نادرم رٍ ٍاس

 .کٌ باید از نرگ ناگًانی نادرم عذاب نکشیدم

 ...کا ترین خَايش نی کنو -

جاناتان ير چٌ کرد نتَانست، جلَی لحن خَايش آنیز صدایش را بگیرد؛ انا کا ترین با 
 :ناراحتی ادانٌ داد

نن يهیشٌ از نقدنٌ بدم نی اٍند، يهیشٌ دٍست داشتو حقیقت يا رٍ بدٍنو ٍ  -
 !نن باياتَن نهیام جاناتان. يهیشٌ برای يهین تالش کردم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

385 Zahra bagheri  لیانارنان |  

 ...کا ترین -

شاید رٍزی دٍبارى يهدیگٌ رٍ دیدیو، شاید يو نٌ؛ انا این رٍ یادت نرى کٌ تَ يهیشٌ  -
 .بًترین حانی نن بَدی

 ...نلکٌ -

این بار جاناتان نبَد کٌ اٍ را با التهاس صدا نی زد، انیلیا درست در کنار جاناتان ایستادى 
کا ترین لبخندی بٌ اٍ زدى ٍ . ٍ با چشو يایی کٌ از اشک پر شدى بَدند بٌ اٍ نی نگریست

 :گفت

 .نن رٍ برای ير ٍقتی کٌ باعخ عذابت شدم ببخش انیلیا -

ٌ يام، با لجبازی يام، با -  ...شها يیچ ٍقت باعخ عذابو نشدین؛ انا نن شدم، با کنای

 :کا ترین نگاى نًرآنیزی بٌ اٍ انداخت ٍ گفت

 ...نن کٌ یادم نهیاد -

انیلیا با شنیدن این جهلٌ، خَد را در آغَش کا ترین انداختٌ ٍ دقایق طَالنی را در 
شاید ير دٍی آن يا دریافتٌ بَدند کٌ این جدایی پایانی . آغَش یکدیگر اشک ریختند

در آن زنان کٌ گرنای آغَش . شاید نی دانستند کٌ این آخرین دیدار آن ياست. ندارد
ٌ ی خَد را احساس کردند، تهانی دیَار يای نانرئی بینشان فرٍ ریختٌ ٍ این  خَايران

حقیقت نحض در ذينشان حک شدى کٌ بًترین دٍستان یکدیگر بَدند، يستند ٍ 
ٍقتی کا ترین از اتاق بیرٍن نی رفت، نگايش در دٍ صَرت خیس ٍ نگران . خَايند بَد

ٌ شدن در سال يای سال بٌ طَل بینجاند؛ انا گَیی . گرى خَردى بَد آرزٍ نی کرد کٌ بست
این آرزٍیی دست نیافتنی بَد؛ زیرا زٍد تر از آن چٌ کٌ فکرش را بکند، نگايش بٌ 

 .نقش يای زیبای پشت در خیرى ناند
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ٌ اش دیدار نجدد با  با آخرین سرعت ٍارد تاالر قصر شد، در آن لحظات تنًا خَاست
 .دخترش بَد؛ کسی کٌ تهام این رنج ٍ عذاب يا را برایش بٌ ٍجَد آٍردى بَد

کا ترین با فکر بٌ . ٍقتی ٍارد تاالر شد، صدای قدم يای شخص دیگری نیز بٌ گَش رسید
آنکٌ نارسیسا درست پشت سر اٍ قرار دارد، برگشت ٍ با دیدن دٍ جفت چشو 

 :نشکی رنگ کٌ با خَنسردی بٌ اٍ نگاى نی کردند با عصبانیت فریاد زد

 !لیام -

 :لیام برخالف يهیشٌ با خَنسردی گفت

 بلٌ؟ -

 کی بًت گفتٌ کٌ بیای این جا؟ -

 .فقط نن نیستو، بقیٌ يو اٍندن تا شها رٍ تا نخفیگاى يهرايی کنن -

 :کا ترین با تعجب گفت

 !نخفیگاى؟ -

 بلٌ؛ پس فکر کردین نی ذارم دست اٍن حیٍَن يای کحیف بٌ شها برسٌ؟ -

يیچ بعید نبَد کٌ کا ترین از شدت عصبانیت ننفجر شَد؛ زیرا تهام صَرتش سرخ شدى 
بَد ٍ دست يایش از شدت خشو نی لرزید؛ انا در اعهاق دلش از آنکٌ کسی يست کٌ در 

 .کنارش باشد احساس خشنَدی ٍ رضایت نی کرد

ٌ ی شهالی شد؛ زیرا  کا ترین با حفظ   يهان عصبانیت از کنار اٍ گذشتٌ ٍ ٍارد قلع
ٌ ی شهالی قصر نی رسد لیام نیز نانند یک . نی دانست کٌ یک سر نخفیگاى اتاقش بٌ قلع

 .سرباز نطیع ٍ فرنانبر، بی حرف پشت سرش بٌ راى افتاد
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ٌ ی شهالی شدند، کا ترین با لحن نحکهی رٍ بٌ  ٍقتی آن دٍ بٌ يهراى سربازان ٍارد قلع
ٌ ی غَل پیکری ایستادى بَد گفت  :لیام کٌ در ابتدای رايرٍ کنار نجسه

 .يهین جا بهَن، نن با سرباز يا نیرم ٍ یک نگايی نی ندازم -

ٌ ای تکان  لیام با حَاس پرتی نگايی بٌ نجسهٌ انداخت؛ زیرا بٌ نظرش رسید کٌ لحظ
 :خَردى است، سپس با لحن نعترضی گفت

 ...ٍلی -

ٌ ای بٌ لیام انداخت ٍ اٍ را ٍادار بٌ سکَت کرد؛ سپس بٌ سهت  کا ترین نگاى خصهان
رايرٍ در تاریکی نطلق فرٍ رفتٌ بَد ٍ يیچ صدایی بٌ گَش . انتًای رايرٍ بٌ راى افتاد

ٌ ی . با قدم يای نحکهی حرکت نی کرد. نهی رسید ٍقتی بٌ دٍ در نخفی کٌ بٌ اتاق ٍ قلع
ٌ شدن یک در بٌ گَش رسید؛  ٌ ای صدای باز ٍ بست شهالی راى نی یافت رسید، برای لحظ

ٌ جا در سکَت نتعلق فرٍ رفت ٌ ای بعد بار دیگر يه کا ترین نفس آسَدى ای . انا جانی
ٍ   يهان لحظٌ صدای برخَرد  کشید؛ انا راحتی خیالش خیلی بٌ طَل نینجانید 

 :شهشیرنانندی بٌ گَش رسیدى ٍ صدای ضعیفی کٌ بٌ سختی زنزنٌ کرد

 ...نلکٌ -

گَیی زنین . چیزی را کٌ نی دید باٍر نهی کرد. کا ترین بٌ سرعت بٌ سهت عقب برگشت
نگايش بٌ نیزى ی تیز ٍ برندى ای کٌ از سهت دیگر بدن لیام . ٍ زنان نتَقف شدى بَدند

بیرٍن زدى بَد خیرى ناند؛ سپس سرش را بٌ آرانی بلند کردى ٍ نگايش در آن نگاى 
ٍحشت زدى ٍ نتحیر گرى خَرد؛ آنگاى کٌ اتفاق پیش آندى را پذیرفت، چنان فریادی 

 .کشید کٌ انعکاسش در تهام قصر پخش شد

 !لیام -
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لیام با صَرتی رنگ پریدى در حالی کٌ بٌ سختی رٍی پايای لرزانش ایستادى بَد، بٌ 
در نگايش نگرانی ٍ ٍحشت دیدى نی شد ٍ لب يایش بٌ طَر . کا ترین نگاى نی کرد

 .نانفًَنی تکان نی خَردند

کا ترین ندام اشک يایش را پس نی زد تا بتَاند اٍ را بٌ طَر ٍاضح ببیند ٍ حرکت 
لب يایش را بفًهد؛ انا لب يای لیام پس از ندتی بسیار کَتاى از حرکت ایستادى ٍ لبخند 

ٌ ی دردناک ٍ دلخراش جسو بی جانش بر  عهیقی رٍی آن نشست، سپس در یک لحظ
 .رٍی زنین افتاد

ٌ ی آينین بیرٍن آندى  بٌ نحض افتادن لیام، افرادی کٌ دقایقی پیش از درٍن نجسه
ٌ ی دٍری درست در نقابل نادرش . بَدند، از پشت سرش ظاير شدند نارسیسا در فاصل

 .ایستادى بَد

ينری با چًرى ی بی رحهی درست در کنارش بَد ٍ باقی افراد پشت سرش ایستادى 
ينری . نارسیسا نگايی بٌ نادرش کٌ خیرى بٌ جسد لیام ناندى بَد انداخت. بَدند

 :دست يای خَن آلَدش را باال آٍرد ٍ با شادی جنَن آنیزی فریاد زد

دیگٌ کی نَندى؟ التهاس ! نن لیام رٍ کشتو، نن شجاع ترین فرد آدٍنیس رٍ کشتو -
 !نی کنو تعارف نکنید، بیاید جلَ

ٌ ی ننزجرکنندى بالفاصلٌ بٌ دٍرش حلقٌ زدند ينری . سربازان کا ترین با تهاشای آن صحن
َ تر رفت؛ انا با قرارگرفتن دست يای  در حالی کٌ لبخند چندش آٍری بٌ لب داشت جل

نارسیسا بی  آنکٌ . نارسیسا در نقابلش با عصبانیت سر جایش ایستاد ٍ بٌ اٍ خیرى شد
 .کَچک ترین نگايی بٌ اٍ بیندازد، يهچنان خیرى بٌ نادرش نگاى نی کرد

ٌ ی  ٍقتی سرباز يا کا ترین را بٌ سختی بٌ دنبال خَد نی کشاندند، نگايش بٌ نقط
ٌ ای بٌ نارسیسا انداخت؛ بٌ آن انید کٌ . نانعلَم خیرى ناندى بَد ينری نگاى نشتاقان
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دستَر حهلٌ بٌ کا ترین را صادر کند؛ انا نارسیسا آرام ٍ ساکت، تنًا نظارى گر رفتن 
اٍ با . اکنَن نیز يیچ احساسی را نهی تَانست در چشو يایش پیدا کرد. نادرش بَد

 :صَرتی بی حالت زیر لب زنزنٌ کرد

 !بذار برى -

ٌ ی نادر ٍ فرزندی  ٌ ی پیراين کا ترین از پشت پیچ رايرٍ ناپدید گشت، رشت ٍقتی دنبال
آن يا نیز برای ابد از يو گسستٌ شد؛ گرچٌ از نظر نارسیسا آن رشتٌ يرگز ٍجَد خارجی 

 .نداشت

*** 

 «پایان رٍیا»

ٌ جا کردى ٍ بٌ اٍ نگاى  ٌ ی جان قرار داشت، کهی جاب لیانا سرش را کٌ اکنَن بر رٍی سین
ينَز پس از گذشت چند ساعت نگايش رنگ حیرت ٍ شگفتی را داشت؛ شاید باٍر . کرد

ٌ ی دنیا  ٌ اش را با کسی کٌ بیش از يه ٌ ی عاشقان نهی کرد کٌ اٍلین ٍ شاید آخرین رابط
 :لیانا خندى ی کَتايی کردى ٍ گفت. دٍستش داشت در چنین شرایطی بگذراند

 چیٌ؟ -

 :جان کٌ از حالت چًرى ی اٍ گیج شدى بَد، با صدای آرانی گفت

 چی چیٌ؟ -

 نکنٌ ينَز باٍرت نهیشٌ کٌ از جايای خَبش گذشتی؟ -

 :جان کٌ با شنیدن آن جهلٌ بٌ خَدش آندى بَد، لبخند شیطنت آنیزی زدى ٍ گفت
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داشتو فکر نی کردم کی نیشٌ کٌ دٍبارى بٌ جايای خیلی خَبش ! چرا باٍرم نیشٌ -
 !برسیو

 !جان -

زنانی کٌ لیانا . لیانا با لحن اعتراض آنیزی این را گفتٌ ٍ ير دٍ با صدای بلندی خندیدند
فکرش از . نگايش را بٌ سقف پَسیدى ی کلبٌ انداخت، بالفاصلٌ لبخندش نحَ شد

ٌ ی افراد قصر رسید ٌ ی جاناتان گذشت ٍ بٌ بقی اکنَن چٌ نی کردند؟ آیا نَفق شدى . کلب
بَدند کٌ بٌ سالنت از قصر خارج شَند؟ آیا کا ترین نی تَانست اٍ را بٌ خاطر درٍغ 

 بزرگش ببخشد؟

ٌ قدر سخت ٍ زجرآٍر بَد؛ فکرکردن بٌ آنکٌ دیگر يرگز آن چشو يای درخشان را  چ
ٌ قدر سخت بَد فکرکردن بٌ حال جاناتان کٌ يهسر ٍ پسری کٌ عاشقانٌ . نخَايد دید چ

ٌ ی این فکر يا نانند خَرى رٍح لیانا را نی خَردند ٍ اٍ . نی پرسید را از دست دادى بَد يه
 .را از درٍن نتالشی نی کردند

آسهان تاریک ٍ قیرنانند آدٍنیس از پشت چَب يای کلبٌ، بسیار ترسناک تر از نَاقع 
عادی بٌ نظر نی رسید؛ زیرا آن حقیقت را یادآٍری نی کرد کٌ تنًا چند ساعت بٌ پایان 

اکنَن نارسیسا کجا بَد؟ آیا تاکنَن نَفق شدى بَد کٌ جای لیانا . زندگی اش ناندى است
 را پیدا کند؟

*** 

 !ينری فکر کنو باید ازت قطع انید کنو؛ چَن ٍاقعا ناانیدم کردی -

ٌ ی اعضای اصلی ارتش، نانند فرناندى يا ٍ ٍزرا خندى يای  نارسیسا کٌ این را گفت بقی
ٌ ای سر دادند ٍ باقی سربازيای عادی تنًا بٌ پَزخندی اکتفا کردند سربازان . شرٍران
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شنل پَشی کٌ ندام در اطراف قصر بٌ این سَ ٍ آن سَ نی رفتند نیز با نشايدى ی این 
 .صحنٌ خرخری کردى ٍ بٌ جهع آن يا نزدیک تر شدند

ينری کٌ بر رٍی یکی از صندلی يای سلطنتی تاالر قصر کٌ رٍزی جایگاى ٍزیر اٍل بَد لو 
ٌ ای بٌ بقیٌ انداخت کٌ باعخ شد يهگی سکَت کنند؛ سپس  دادى بَد، نگاى خصهان

 :نگايش را بٌ چشو يای سرد نارسیسا دٍختٌ ٍ گفت

تَ کٌ حتی از پس یکی از اٍن ! بعضی ٍقت يا ٍاقعا شگفت زدى ام نی کنی نارسیسا -
ٌ طَر نی تَنی نن رٍ نسخرى کنی؟  انسان يای پست ٍ کحیف برنیَندی، چ

آن گاى ينری کٌ خَد را . لب يای نارسیسا کهی بٌ سهت راست نتهایل شد؛ انا حرفی نزد
 :فاتح این بحخ نی پنداشت فریاد زد

ٌ تَن این رٍ یادتَن ! نن لیام رٍ کشتو، بًترین ٍ ٍفادار ترین خادم کا ترین رٍ - پس يه
 .باشٌ، اگر کسی بخَاد خدناتو رٍ نادیدى بگیرى، زیر پايام لًش نی کنو

ٌ ی اعضای ارتش اکنَن با . بعد از گفتن آن جهلٌ با عصبانیت از کنار يهٌ گذشت يه
از نظر آن يا اٍ برعکس پدرش ّينّدریک، بٌ يیچ ٍجٌ . نفرت رفتنش را تهاشا نی کردند

پس از ندتی کٌ در سکَت گذشت، . شایستگی الزم برای ريبری آن يا را نداشت
ٌ ی نگاى يا بٌ سَیش برگشت  .نارسیسا از جایش برخاست ٍ بار دیگر يه

نی دٍنین چیٌ؟ حاال کٌ فکر نی کنو نی بینو يهکاری با ينری صرفا یک اشتباى فاحش  -
ٌ ی بًتری برسو؛ انا! بَدى کدٍم . بگذریو... نن نی تَنستو با يرکدٍم از شها بٌ نتیج

یکی از شها راى يای نخفی قصر رٍ بٌ خَبی نی شناسٌ؟ تاکید نی کنو قبل از حرف زدن 
فکر کنید، نن نی خَام اسو نکانی رٍ بشنَم کٌ بعد از بیست سال زندگی در قصر ازش 

 .خبر ندارم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

392 Zahra bagheri  لیانارنان |  

ٌ ای بَد کٌ از بٌ زبان آٍردن حرف يایشان تردید دارند،  ٌ ی افراد حاضر بٌ گَن چًرى ی يه
ٌ يایش نی رسید ٍ دندان يای  ناگًان یکی از آن يا کٌ نَيای بلندش تا عرض شان

 :زردش بٌ طرز بدی نهایان بَدند، پچ پچ کنان گفت

ٌ ی -  ...بیرٍن از قصر چی؟ کلب

 !يیس -

َ يایش زدى ٍ اٍ را ٍادار بٌ سکَت کرد؛ زیرا  ٌ ی نحکهی بٌ پًل نفر کناری اش سقله
نی دانست کٌ در چنین شرایطی نباید يیچ حرف بی خَدی را بر زبان بیاٍرند؛ انا 

 :نارسیسا کٌ کهی کنجکاٍ شدى بَد، بٌ آن نرد نزدیک تر شدى ٍ گفت

 خب؟ -

 :نرد از صندلی اش بلند شدى ٍ گفت

 !يیچی فقط یک حدس بی خَدى، یک حدس بی خَد -

 .نی خَام این حدس بی خَد رٍ بشنَم -

 ...انا -

 :نارسیسا کٌ با دیدن لرزش خفیف بدن آن نرد بار دیگر بٌ ٍجد آندى بَد گفت

 .نترس، حرفت رٍ بزن -

بقیٌ با ترحو بٌ آن نرد نگاى نی کردند؛ زیرا نی دانستند کٌ اگر حرف نانربَطی بزند 
 :آن نرد با صدای لرزانی شرٍع بٌ حرف زدن کرد. جانش را از دست نی ديد

ٌ ی نسخرى... ٍقتی - ... ٍقتی این جا بَدم، نی دیدم کٌ جاناتان نشغَل ساخت یک کلب
ٌ ی کَچیکٌ ٌ اش . یعنی یک کلب اٍن زنان تازى یک پسر بچٌ بَد ٍقتی ازش در نَرد کلب
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ٌ ی نعهَلی خیلی فرق دارى، این کلبٌ برای کسانی  پرسیدم گفت این کلبٌ با یک کلب
ساختٌ نیشٌ کٌ نیاز بٌ کهک دارن؛ فقط در صَرتی در کلبٌ باز نیشٌ کٌ کهک خَاستٌ 

 .بشٌ

ٌ تر بٌ نظر نی رسید اٍ درحالی کٌ . چًرى ی بی رٍح نارسیسا از ير ٍقت دیگری بی رحهان
ٌ يای آن نرد حرکت نی داد زنزنٌ کرد  :انگشت يای کشیدى ٍ زیبایش را رٍی شان

ٌ م پیدا کنی پاداشی بزرگ تر از اٍن چٌ کٌ تصَرش رٍ ! عالی بَد - اگر بتَنی لیانا رٍ ٍاس
 .بکنی بًت دادى نیشٌ

نرد کٌ از آن يهٌ نزدیکی نارسیسا بٌ خَد سست ٍ بی حال شدى بَد، با صدای آرانی 
 :گفت

حتی اگٌ الزم باشٌ جَنو رٍ نی ذارم تا اٍن دختر رٍ براتَن ! تهام تالشو رٍ نی کنو -
 .بیارم

ٌ ی نارسیسا تاجیر زیادی بر رٍی آن نرد داشت؛ زیرا ندام از فداکردن  گَیی حالت اغَاگران
برخی با انزجار ٍ بعضی با حسرت بٌ اٍ نگاى . جانش برای نارسیسا صحبت نی کرد

ٌ اش بیرٍن . نی کردند زنانی کٌ نارسیسا از تاالر بیرٍن رفت، آن نرد نیز از حالت اغهاگَن
 .آندى ٍ بٌ سرعت از قصر خارج شد

*** 

 :لیانا با صدای آرانی پرسید

 چندساعت تا طلَع آفتاب نَندى؟ -

 برای چی نی پرسی؟... نهی دٍنو؛ شاید دٍ ساعت یا شاید -
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ٌ چیز بٌ خَبی  لیانا فکر کرد کٌ تا کی نی تَاند در آغَش جان بهاند ٍ فکر کند کٌ يه
پیش نی رٍد ٍ آن يا شانس زندى ناندن را دارند؟ اٍ باید فقط یک بار در زندگی اش 

 .حقیقت را قبل از آن کٌ دیر شَد نی گفت

 جان؟ -

 بلٌ؟ -

 تَ کٌ فکر نهی کنی نا تا آخر عهرنَن بتَنیو این جا بهَنیو؟ -

جان کٌ حتی تا بعد از نزدیکی با لیانا نیز بٌ چنین نَضَعی فکر نکردى بَد، با صدای 
 :آرانی گفت

 ...نی تَنیو فرار کنیو ٍ... نٌ نهی تَنیو؛ انا نا -

تَ کٌ فکر نهی کنی نا دٍ تا بدٍن داشتن يیچ نیرٍی فراطبیعی بتَنیو از جلَی قصر  -
 بگذریو ٍ بٌ کَيستان بریو؟

 :جان نفس عهیقی کشیدى ٍ گفت

 .نٌ، فکر نهی کنو -

 :لیانا کٌ آن ناانیدی را در چشو يای جان دید فَرا گفت

جان، نا شکست نخَردیو، نا با فداکردن خَدنَن جَن يزاران نفر ٍ عزیزانهَن رٍ  -
 ...نجات دادیو؛ اگرچٌ قرار نبَد تَ يو قربانی بشی؛ انا

 ننظَرت چیٌ؟ -

ٌ نند نهی شدم تَ  - نن ٍ تَ نباید بٌ يو نزدیک نی شدیو، شاید اگٌ نن يو بٌ تَ عالق
 ...االن کنارت خانَادى ت بَدی ٍ
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 :جان بٌ سرعت رٍی زنین نشستٌ ٍ با عصبانیت گفت

 پشیهَنی؟ -

 :لیانا با حیرت پرسید

 از چی؟ -

آرى خب اگر نن نبَد کارت خیلی راحت تر نی شد، نن دست ٍ پا گیرت ! از بَدن با نن -
 .شدم ٍ نذاشتو کٌ قًرنان بازی دربیاری ٍ تنًایی سرزنینت رٍ نجات بدی

لیانا با ديانی باز بٌ اٍ نگاى نی کرد ٍ جان نفس نفس نی زد ٍ با خشو ٍ غضب بٌ اٍ 
 :لیانا با صدایی کٌ از بغض نی لرزید گفت. چشو دٍختٌ بَد

اٍن قربانی کٌ تَی نانٌ ازش اسو ! این قًرنان بازی نبَد جان، قرار بَد این اتفاق بیفتٌ -
 .نن بَدم... بردى شد

ٌ باز بهاند اٍ ناخَاستٌ با حرف يا ٍ . اکنَن نَبت جان بَد کٌ ديانش از تعجب نیه
ٌ جایش قلب لیانا را شکستٌ بَد ٍ گَیی دیگر برای جبران بسیار دیر  قضاٍت يای نا ب

شدى بَد؛ زیرا لیانا با خشو از جایش بلند شدى ٍ بٌ سهت در کلبٌ دٍید؛ انا قبل از آن کٌ 
 :دستش بٌ دستگیرى برسد، جان اٍ را در آغَش کشیدى ٍ گفت

 .لیانا خَايش نی کنو -

 نن قًرنان بازی در نیارم؟ آرى؟ پس تَ يو نحل لیام فکر نی کنی؟! ٍلو کن -

 ...لیانا نتاسفو، نن فقط! آرى؛ یعنی نٌ -

 فقط چی؟ -

 !نی خَاستو حرصت رٍ در بیارم -
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 :لیانا با عصبانیت برگشت ٍ گفت

 برای چی؟ -

نن نی خَام در کنارت باشو؛ انا تَ با ! چَن تَ يو حرصو رٍ در نیاری، يهیشٌ -
 .حرف يات باعخ عذابو نیشی

 :حالت چًرى ی لیانا فَرا عَض شدى ٍ گفت

 .نن يیچ ٍقت نخَاستو عذابت بدم... انا نن -

 .نی دٍنو -

 :لیانا لبخندی زدى ٍ گفت

 نی دٍنی؟ -

 :جان نیز لبخند شیطنت آنیزی زدى ٍ گفت

 .نتاسفانٌ نن يهیشٌ خَدم خَاستو کٌ حرصت بدم... تَ رٍ نی دٍنو؛ انا -

ٌ ی نحکهی بٌ اٍ زدى ٍ ير دٍ با لبخند بٌ یکدیگر خیرى  لیانا با شنیدن این حرف ضرب
ٌ ی قبل چقدر از دست یکدیگر  شدند؛ گَیی يرگز بٌ یاد نهی آٍردند کٌ تا چند دقیق

خشهگین ٍ ناراحت بَدند ٍ شاید آن خاصیت عشق بَد کٌ با يیچ خشو ٍ ناراحتی از 
 .بین نهی رفت

ٌ ی بینشان ير لحظٌ کهتر نی شد، ناگًان صدای نًیبی از بیرٍن از  ينگانی کٌ فاصل
لیانا چیزی را کٌ در فکرش بَد، . آن صدا ير چندجانیٌ تکرار نی شد. کلبٌ بٌ گَش رسید

 :بی تردید بر زبان آٍرد

 !اٍندن -
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 :جان لیانا را نحکو تر از قبل در آغَش کشید ٍ گفت

 .آرٍم باش -

جان نیز . لیانا چشو يایش را بر يو فشرد ٍ دست يایش را دٍر کهر جان حلقٌ کرد
ٍقتی . چشو يایش را بستٌ ٍ شرٍع بٌ نَازش نَيای بلند ٍ طالیی رنگ لیانا کرد

ٌ ی پی در پی بٌ در کلبٌ ٍارد شد، آخرین نقاٍنت جادٍی جاناتان شکستٌ  ديهین ضرب
ٍ سٌ نرد با چًرى يایی کٌ رضایت خشَنت آنیزی در آن دیدى نی شد، در چارچَب در 

َ يایش کشیدى ٍ . ظاير شدند ٍیلیام، نردی کٌ نانَر پیداکردن لیانا بَد، دستی نیان ن
 :گفت

 !پس این جا قایو شدی پرنسس کَچَلَ -

 :جان با عصبانیت فریاد زد

 !دينت رٍ ببند -

َ تر آند ٍ فریاد زد  :یکی از نرديایی کٌ پشت سر ٍیلیام ایستادى بَد، جل

 ...پاّین -

 !نٌ -

 :ٍیلیام با عصبانیت دست يای آن نرد را پس زدى ٍ گفت

 .نلکٌ اٍن يا رٍ سالو نی خَاد -

لیانا خیرى در آن چشو يای خاکستری کٌ بی رحهی . آن گاى لبخند زشتی بٌ رٍی آن يا زد
 :در آن يا نَج نی زد، پَزخندی زدى ٍ گفت

 !نلکٌ -
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ٍیلیام کٌ از لحن تهسخرآنیز لیانا برافرٍختٌ شدى بَد، از الی دندان يای بريو 
 :فشردى اش گفت

 .ببریدشَن -

*** 

ٌ ای قصر گذاشت، احساس آشنایی از بدنش عبَر کرد؛ احساسی  ٍقتی قدم در تاالر شیش
! کٌ در زنان فرنانرٍایی کا ترین داشت؛ حس انینت، صهیهیت، خَشحالی ٍ نشاط

ٌ ی چندانی با  اکنَن نیز يهین احساس را داشت؛ حتی با ٍجَد آنکٌ نی دانست فاصل
. تنًا نگرانی اش جان بَد؛ انا اٍ نیز با شجاعت خیرى بٌ افراد نقابلش بَد. نرگ ندارد

دست يایشان در دست یکدیگر فشردى نی شد، چٌ چیزی بًتر از آن؟ تا ٍقتی کٌ دست 
 .در دست یکدیگر داشتند، يیچ خطری آن يا را نهی ترساند

نارسیسا بر رٍی صندلی کا ترین کٌ نانند الهاسی درخشان برق نی زد، نشستٌ بَد ٍ با 
. لذت بٌ آن دٍ نگاى نی کرد؛ گَیی نیًهانی بزرگش تنًا با حضَر آن يا تکهیل نی شد

ٍقتی جان ٍ لیانا درست در ٍسط تاالر ٍ در نقابل نارسیسا ایستادند، نارسیسا بٌ سرعت 
 :از جایش برخاستٌ ٍ فریاد زد

 !خانو يا ٍ آقایان نعرفی نی کنو، نلکٌ ٍ پادشاى آیندى ی آدٍنیس -

ٌ ی افراد حاضر در تاالر، آن چنان زیر خندى زدند کٌ برخی از صندلی يای کنارشان  يه
ٍاژگَن شدند؛ انا لیانا با خَنسردی بٌ آن چشو يای آبی کٌ برق آشنایی داشت نگاى 

ٍقتی تاالر بار دیگر در سکَت فرٍرفت، لیانا قبل از آن کٌ بٌ نارسیسا اجازى ی . نی کرد
 :تهسخر دیگری را بديد گفت

 !يیچ شبايتی بٌ نادرت نداری نارسیسا -
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با شنیدن آن جهلٌ يیچ کس چیزی نگفت ٍ يهگی با کنجکاٍی ٍ حیرت بٌ اٍ نگاى 
نگاى نارسیسا آنیختٌ بٌ شگفتی ٍ نفرت بَد؛ انا نحل يهیشٌ با لحن سردی . کردند
 :گفت

 .يیچ ٍقت نخَاستو عین اٍن باشو -

 نی دٍنی چرا؟! خَبٌ؛ چَن اگٌ نی خَاستی يو نهی تَنستی -

 .نارسیسا کٌ اکنَن برق خشهی در چشو يایش نی درخشید، با انتظار بٌ اٍ چشو دٍخت

 .چَن این تَی ذاتتٌ -

نارسیسا بی  آنکٌ عکس العهلی نشان . بالفاصلٌ پَزخندی رٍی لب يای جان نشست
ٌ ی در ایستادى بَدند کرد . بديد، اشارى ی کَچکی بٌ نگًبانان شنل پَشی کٌ در آستان

ٍقتی پیکر شبح نانندشان نزدیک شد، لیانا لرزش خفیفی کردى ٍ جان بالفاصلٌ 
آن يا بی  آ نکٌ حرکت خاصی انجام ديند، در نزدیکی جان ٍ لیانا . دست يایش را فشرد

ٌ يایش احساس کردى ٍ  ایستادند؛ انا درست   يهان لحظٌ لیانا حرکت دستی را رٍی شان
َ يایش بٌ اجبار خو شدى ٍ اٍ ٍ جان در نقابل نارسیسا زانَ زدند ٌ ی بعد زان  .لحظ

اٍ با تعجب بٌ جای خالی دست يای آن يا نگاى کرد؛ انا چیزی برای دیدن ٍجَد 
نارسیسا . نداشت؛ گَیی در پشت آن شنل سیاى ٍ بلندباال يیچ جسهی ٍجَد نداشت

 :لبخند کهرنگی زد ٍ گفت

 !این جَری بًترى -

 :سپس رٍی تخت نشستٌ ٍ اضافٌ کرد

ٌ ی جاناتان رٍ برای نخفی شدن انتخاب کردی؛ انا  - ٌ ای بَد کٌ کلب ایدى ی يَشهندان
 .خب، باالخرى پیدات کردم
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ٍقتی نارسیسا این جهلٌ را گفت، لحن کالنش کانال بی تفاٍت بَد؛ انا لیانا نی تَانست 
ٌ ای کٌ بٌ اٍ دست دادى بَد را بفًهد با فکرکردن بٌ چنین نَضَعی . حس پیرٍزنندان

 :نارسیسا با لحن خطرناکی گفت. پَزخند صداداری زد

 بٌ چی نی خندی لیانا؟ -

 !بٌ تَ -

ٍقتی لیانا با شجاعت این دٍ کلهٌ را بر زبان آٍرد، صدای پَزخند چند تن از افراد جهع 
 .نیز بلند شد ٍ برخی با نفرت فحش يای رکیکی را بر زبان آٍردند

 !ساکت -

 :نارسیسا سرش را بٌ سهت راست نتهایل کردى ٍ زنزنٌ کرد

ٌ ی نرگی پس چٌ چیزی نی تَنٌ تَ رٍ بترسَنٌ؟ جز - تنًا کسی ... بخند لیانا، تَ در آستان
 .کٌ برات نَندى

. ٍقتی نگاى نارسیسا بر رٍی جان نتَقف شد، لیانا با نگرانی نگايش را بٌ جان دٍخت
لیانا این احساس را داشت کٌ ناری در . جان نیز با لبخند کهرنگی بٌ اٍ نگاى نی کرد

 .نعدى اش پیچ ٍ تاب نی خَرد ٍ ير لحظٌ نهکن است از يَش برٍد

ٍقتی نارسیسا درست باالی سر جان ایستاد، آن دٍ يهچنان خیرى در چشو يای یکدیگر 
ٌ ی جان را گرفتٌ ٍ سرش را بٌ سهت خَدش . بَدند نارسیسا با آزردگّی ساختگی، چان

 .برگرداند

 دٍستش داری؟ -

لحن کالنش آن قدر سرد بَد کٌ نٌ تنًا جان، بلکٌ تهام کسانی کٌ در جهعشان بَدند بٌ 
 .آن حقیقت رسیدند کٌ نارسیسا يرگز نعنی دٍست داشتن را نخَايد فًهید
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 :جان با صدای بلندی گفت

 !بیشتر از يرچیزی تَی این دنیا -

ٍقتی اشک يایش لیانا نانند سیلی بر رٍی صَرتش جاری شدند، جان رٍیش را بار دیگر 
 :بٌ سهت اٍ برگرداندى ٍ گفت

 .دٍستت دارم لیانا، حتی اگر کنارت نباشو عشقت تا ابد با نن نی نَنٌ -

 !جان -

 :لیانا با التهاس اٍ را صدا زد ٍ جان با بغضی کٌ در گلَ داشت ادانٌ داد

تَ نال نن . تَ رٍیای نن بَدی؛ انا انشب اٍن رٍیا تهَم شد، خَدت تهَنش کردی -
 !تا ابد... شدی، نال نن يو نی نَنی

ٍقتی دست يای سرد نارسیسا بر رٍی قلب جان قرار گرفتند، لیانا با فریاد بلندی بٌ 
 .سهتش رفت؛ انا تَسط دست يایی نانرئی بٌ عقب کشیدى شد

 !نٌ خَايش نی کنو، نٌ! جان، نٌ -

ٍقتی قلب داغ جان در دست نارسیسا قرار گرفت، آخرین لبخندش از رٍی لب يایش 
نحَ شدى ٍ تنًا آى عهیقی کشیدى ٍ بر رٍی زنین افتاد ٍ در آن لحظٌ لیانا کندى شدن 

اکنَن   يهان حسی را داشت کٌ . بخش دیگر ٍجَدش را بٌ طَر ٍاضح احساس کرد
ٍ اکنَن اٍ چیزی . ٍقتی جسو بی جان نادرش را در آغَش داشت، بٌ اٍ دست دادى بَد

نبَد بٌ جز یک نردى ی نتحرک؛ کسی کٌ حاضر بَد برای نرگ التهاس کند تا شاید 
نگايش نات ٍ نبًَت آن چشو يای زنردی رنگ ناندى . بتَاند بار دیگر عزیزانش را ببیند

در آن لحظات حضَر يیچ کس دیگری جز جان را احساس نهی کرد؛ حتی ٍقتی . بَد
 .نارسیسا درست باالی سرش ایستاد نیز، يیچ ٍاکنشی نشان نداد
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خَب نگايش کن لیانا ٍ زجر بکش؛ انا نگران نباش؛ چَن خیلی زٍد تَ يو بًش  -
 .نلحق نیشی

ٌ قدر نرگ نی تَنٌ لذت بخش باشٌ -  !چ

 :نارسیسا با اشتیاق بٌ اٍ چشو دٍخت ٍ گفت

 چی گفتی؟ -

لیانا بی  آنکٌ بٌ اٍ نگايی بیندازد، خیرى بٌ چًرى ی آرام جان بَد کٌ گَیی بٌ خَاب 
 .عهیقی فرٍ رفتٌ بَد

 ...لیانا -

 .لیانا با چشو يایی سرخ بٌ اٍ چشو دٍخت؛ انا حرفی نزد

ٌ ی نن بٌ تَست کٌ نی ذارم آرٍم ٍ بدٍن درد بهیری؛ پس  - این تنًا لطف سخاٍتهندان
 .از نن نتشکر باش

. لیانا نگايی بٌ جام بلندی کٌ نارسیسا در دست داشت انداخت ٍ بی درنگ آن را نَشید
نارسیسا پس از اطهینان از آنکٌ لیانا تا آخرین قطرى ی زير را نَشیدى، دستَر داد تا راى را 

لیانا بٌ سختی از جایش برخاست ٍ بی  آنکٌ نگايی بٌ جان بیندازد . برایش باز کنند
 :زنزنٌ کرد

 !خَايش نی کنو با احترام جسهش رٍ بٌ خاک بسپار -

 :نارسیسا کٌ از آن حرف کهی جا خَردى بَد، اندکی فکر کردى ٍ پس از چند جانیٌ گفت

ٌ ی زیادیٌ -  !خَاست

 .خَايش نی کنو -
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با آنکٌ لحن التهاس آنیز لیانا يیچ تاجیری در نارسیسا بٌ جا نگذاشت؛ انا در   نًایت 
 .قبَل کرد کٌ آرانگاى کَچکی برای جان درست کردى ٍ رٍحش را بٌ آرانش برساند

*** 

 «آخرین طلَع»

ٌ ی خاطرات بچگی اش برایش زندى شدند . ٍقتی پا بٌ سرسرای ٍرٍدی قصر گذاشت، يه
رٍزی را بٌ یاد آٍرد کٌ تنًا شش سال داشت؛ ٍقتی با سرعت بٌ دنبال پری کَچکی 

ينَز . نی دٍید زنین خَرد ٍ دست ٍ پايای ظریفش خراش يای کَچکی برداشتند
 :صدای پرنًر نادرش را بٌ یاد داشت

 لیانا عزیزم، حالت خَبٌ؟ -

 !خَبو نانان، چیزیو نشدى -

 .این حرف تسکینی برای ایزابل نشد ٍ بٌ سرعت اشک در چشو يایش حلقٌ زدند

 نن کٌ طَریو نشدى، چرا گریٌ نی کنی؟! نانان -

 :ایزابل دستی بٌ جای خراش يایش کشیدى ٍ يهان طَر کٌ اٍ را نَازش نی کرد گفت

 .چَن ٍقتی آسیب نی بینی قلبو يزار تیکٌ نیشٌ؛ حتی اگر یک خراش کَچیک باشٌ -

اکنَن کٌ از در عظیو ٍ طالیی رنگ قصر . لبخندی ناخَدآگاى رٍی لب يای لیانا نشست
با رسیدن بٌ راى خاکی ديکدى . بیرٍن نی رفت پا يایش اندکی سست شدى بَدند
 :صدایی از دٍردست يا بٌ گَش رسید کٌ نی گفت

 پرنسس، تا حاال جادٍگری بٌ شگفت انگیزی نن دیدی؟ -

 !خب، نٌ -
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 :جاناتان با صدای بلندی خندیدى ٍ گفت

ٌ ای يو ٍجَد ندارى، کانال طبیعیٌ کٌ ندیدى باشی -  !خب، جادٍگر دیگ

لیانا با بٌ یاد آٍردن . سپس بار دیگر با صدای بلندی خندید ٍ شرٍع بٌ سَت زدن کرد
نردی کٌ يهیشٌ لبخند بٌ لب داشت ٍ در ير شرایطی آرام ٍ نتین بَد، خندى ی 

 :با رسیدن بٌ باغ يای پشت ديکدى صدای دیگری بٌ گَش رسید. کَتايی کرد

ٌ طَر تَنستی چنین کاری بکنی؟ تنبیٌ نیشی لیانا، تا ندت يا حق بیرٍن اٍندن ! لیانا - چ
 !از اتاقت رٍ نداری

 :لیانا با خَد زنزنٌ کرد

يیچ فکر کردین کٌ يهیشٌ نجازاتو يهین بَد؟ شها دلتَن نهی اٍند کٌ ... نلکٌ -
 نجازات بدتری برام در نظر بگیرید، درستٌ؟

ٍقتی پا بٌ جنگل تاریک . با تجسو آن چشو يای زیبا، قطرى اشکی از چشو يایش چکید
ٌ ای . آدٍنیس گذاشت، گهان کرد کٌ پا يایش حسی ندارند سر جایش ایستادى ٍ بٌ نقط

ٌ ی جاناتان در برابرش ظاير شد، تعجبی نکرد؛ زیرا بسیار دیر انا در . خیرى ناند ٍقتی کلب
 .در کلبٌ را بٌ آرانی باز کرد ٍ ٍارد شد.   نًایت راى پیداکردنش را فًهید

ير چٌ بیشتر گریٌ . با بٌ یادآٍردن چند ساعت گذشتٌ با صدای بلندی زیر گریٌ زد
بٌ سختی رٍی صندلی راحتی کلبٌ . نی کرد، دست يا ٍ پا يایش ناتَان تر نی شدند

ٌ اش با جان را بٌ یاد بیاٍرد  .نشست ٍ سعی کرد تک تک جزئیات لحظات عاشقان

ٌ تو... عاشقتو... دٍستت دارم -  ...دیٍَن

 جان؟ -

ٌ ی نرنی رٍی لب يای نشاند ٍ گفت  :جان بـ ـَس
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 بلٌ؟ -

 تَ کٌ نهی خَای با این حرف يا گَلو بزنی؟ -

 کی؟ نن؟ -

جان نیز خندى ی کَتايی کردى ٍ . لیانا با نشايدى ی چًرى ی گیج جان خندى اش گرفت
 :گفت

ٌ ش نال  - نن نیازی بٌ گَل زدنت ندارم؛ چَن حتی اگر جسهت نباشٌ، رٍح ٍ قلبت يه
 .ننٌ

ٌ ای بٌ اٍ گفت  :لیانا کٌ از آن حرف بٌ ٍجد آندى بَد، با نگاى عاشقان

 از کجا نی دٍنی؟ -

 .از این جا، نن يهٌ چی رٍ از این جا نی فًهو -

اکنَن يهٌ جا را تیرى ٍ تار نی دید؛ انا درست در . لیانا دستی بٌ چشو يایش کشید
لحظات آخر سٌ پیکر شبح نانندی را در نقابل خَد دید کٌ خندى کنان بٌ اٍ نگاى 

زنی با نَيای شکالتی رنگ ٍ چشو يای سبز در کنار نرد قد بلندی کٌ شبايت . نی کردند
بسیاری بٌ خَدش داشت ٍ در کنارشان پسری با چشو يای زنردی رنگ کٌ حتی در آن 

ٌ اش قلب لیانا را بٌ تپش در نی آٍرد  .قالب شبح نانند نیز نگاى عاشقان

با نشايدى ی آن يا آخرین نفسش را بٌ راحتی کشیدى ٍ بعد گَیی در عهق آن 
 .چشو يای سبز ٍ درخشان چیزی از نیان رفت ٍ آن يا را خیرى ٍ نات کرد

*** 
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افراد . کریستینا ٍ چارلی با آخرین تَان نی دٍیدند تا بٌ عهیق ترین قسهت جنگل برسند
در   نًایت ٍقتی بٌ جای . شنل پَشی از نرکز جنگل تا بٌ آنجا در تعقیب شان بَدند

نناسبی رسیدند، چارلی با سرعت شیء کَچکی از جیبش بیرٍن کشیدى ٍ با نگرانی 
 :گفت

 بٌ نظرت درست کار نی کنٌ؟ -

کریستینا نگايی بٌ انتًای رايی کٌ از آن آندى بَدند انداخت؛ سپس بٌ دخترش خیرى 
 :ناند ٍ گفت

 !نترس دخترم، نهی ذارم آسیبی بًت برسَنن، لیانا نطهئن بَد کٌ این تنًا رايٌ -

 :سپس نگايی بٌ يهسری انداختٌ ٍ گفت

 !پس حتها تنًا رايٌ -

چارلی با تایید يهسرش، نگايی بٌ آن افراد شنل پَش کٌ ير لحظٌ نزدیک تر نی شدند 
ٌ بار آن شیء را چرخاند ٍ خیلی زٍد ناينجاری بزرگی در برابر چشو يای  انداختٌ ٍ س

چارلی دست يهسرش را . تنًا چندنتر ناندى بَد تا برسند. حیرت زدى اش بٌ ٍجَد آند
نحکو گرفت؛ سپس ير سٌ نفر بٌ درٍن ناينجاری پریدى ٍ بالفاصلٌ از نظر ناپدید 

 .شدند

 «پایان»


