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 هایشطلسم چشم  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سعادتی شیرین

 
 
 

 «خدا نام به»

 :مقدمه

 .بود ایدوره

 .بود خدا

 .بود خوبی

 .بود بدی

 .بود جادو

 .بود آدم

 .بود ظلم

 .بود بخشش

 .بود راه در هم آن که نبود عشق فقط

*** 

 بود، همراهش همیشه که چاقویی با و بود نشسته درخت یتنه یک روی افکارش، در غرق

 این تا بود گرفته کار به را ظرافتش و دقت تمام. دادمی خراش را چوبی اسب یبدنه

 .بود هدیه. بود رسانده اینجا به زحمت با را آن. بگیرد را خودش اصلی فرم کوچک، بازیاسباب

 را عجیبش برادر. داشت دنیا این در که بود کسی تنها که کوچکش ادربر برای ایهدیه

 خودش، اما کردند؛می زندگی جدا برادرش، کم سن وجود با. بود ندیده که بود ایهفتهسه

. ماندنمی درونش زیاد که هرچند. داشت کوچکی یکلبه. کردمی زندگی جنگل دل در رزالین،

 خوردن ایبر چیزی. بود شکار دنبال معموالً

 و قوانین آن با بود، شهر در کردنزندگی از بهتر هرحالبه. خاصش هایماجراجویی دنبال به یا

 هاخیلی نظر از که هاییشبح و حیوانات وجود با. بود آزاد جنگل در. پادشاهشان هایگیریسخت

 این اش،خانواده دادنازدست از بعد. خندیدمی و چرخیدمی. بود شاد او بودند، ترسناک
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سعادتی شیرین

 و رفتمی شهر به باریک هرچندوقت. بود خبر با هم جنگل بیرون اوضاع از البته. بود انتخابش

 زیاد شهر مردم. کند کنجکاوی درموردش یا و بشناسدش کسی آنکه بدون. گرفتمی را خبرها

 مثل درست. شکمش کردن سیر دنبال و بود خودش کار به سرش هرکسی. نبودند فضول هم

 .خودش

 .آمدبرمی چیزهمه پس از اما بود؛ جوانی دختر اینکه با

 گوش تا ریز، را چشمانش و چسباند دندانش به را زبانش. بود جذاب و چابک. بود زبل و زرنگ

 در. شد حرکتبی دستش. شنید سرش پشت از را خشیخش صدای که کند تیز را چوبی اسب

 و انداخت باال ایشانه. نرسید گوشش به صدایی. نکرده اشتباه شود مطمئن تا ماند حالت همان

 .داد دور را چشمانش

 داد ادامه کارش به. بود شده هم توهمی شنید،می جنگل در که متفاوتی صداهای لطف به! هاه

 جایز را صبر. شد بیشتر شخص، یک هایزدننفسنفس کنار در خش،خش صدای باراین که

 که شخصی آن زمانهم که برگشت عقب به و برخاست جایش از جهش یک با و ندانست

 پوششنل جوان مرد آن به تعجب با رزالین. گرفت را رویش سریع بود، ایستاده سرش پشت

 کرد، خطور ذهنش به که فکری با زنان؟نفسنفس تنها، جنگل، وسط کیست؟ دیگر او. کرد نگاه

 :گفت اخم با و برد باال را چاقو. گرفت گارد سریع

 هستی؟ کی تو -

 .برنگشت هم عقب به حتی. نداد جوابی جوان دمر

 :گفت ترمحکم و شد خشن رزالین

 کردی؟می کارچی اینجا هستی؟ کی گفتم -

 :شد اکو جنگل در بمش صدای. کرد جلب را اشتوجه جوان، مرد آن یشدهمشت دست

 ...آروم... هیچی من... من -

 :گفت خواند، درونش هم را لرزش شدمی که ایدستوری لحن با. دهد ادامه نداد اجازه رزالین

 !برگرد -

 .شد کج عقب به جوان مرد سر
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 سعادتی شیرین

 .تونمنمی... من -

 :گفت بلند رزالین

 .عقب برگرد گفتم بهت -

 :گفت کالفه جوان مرد

 .نکن نگاه صورتم به اما باشه؛ باشه -

 :کرد اخمی رزالین

 چی؟ -

 کامالً مرد سر. رفت عقبعقب رانهکامحافظه رزالین و برگشت عقب به آرامآرام جوان مرد

 .بود پایین

 کردی؟می کارچی سرم پشت! کن نگاه من به:رزالین

 :جوان مرد

 .برم باید و اومدم االن من. کردمنمی کاریهیچ -

 .باال بیار سرتو: رزالین

 .میشه بد خودت برای. نمیشه: جوان مرد

 :گفت بداخالقی با رزالین

 .باال بیار وسرت گفتم میگی؟ مزخرف چرا -

 :گفت عجله با جوان مرد

 .برم باید هم االن و... نمیشه گفتم هم من -

 :پرید مقابلش فوراً رزالین که برداشت قدمی رزالین، به نگاه بدون

 .بری توضیح بدون نداری حق پس گذاشتی، من یمنطقه تو پاتو تو کجا؟! ووه ووه -

 :گفت و بست را چشمانش یعسر ولی داد؛ باال را سرش اخم با تند جوان مرد

 خریدی؟ رو اینجا مگه چی؟ -

 :زد پوزخندی

 !قلمروته جزو اینجا و ایملکه نکنه -
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 سعادتی شیرین

 :زد مغروری لبخند رزالین

 ...هحالبه. چیزی همچین یه... شاید -

 .برد جلو را سرش سرتق

 خواستی؟می چی اینجا و هستی کی تو! بزن حرف -

 :گفت گهاننا و انداخت او پای تا سر به نگاهی

 دزدی؟ یه تو! کن صبر! هی -

 :غرید و گرفت گُر عصبانیت از مرد

 !کنم مجازاتت حرفت این خاطربه تونممی! باش حرفات مواظب گفتی؟ چی -

 :گفت خیالیبی با رزالین

 پس؟ هستن، شوالیه یه مال معلومه هم تنته که هاییلباس از. نمیگی چیزی تو خب -

 بری بکشی، راهتو بهتره پس بدم، توضیحی برات بخوام که بینمنمی جدی رو تو من! ببین: مرد

 ...بر منم بذاری و

 و برگشت دوباره. انداخت سرش پشت به نگاهی و ماند نیمه حرفش اسب، چند پای صدای با

 :گفت کرد،می نگاه زمین به کهدرحالی

 .کشمتمی دیدی، منو بگی کسی به اگه. میرم من -

 هایگرگ و پلنگ از وقتی. گرفت قرار مقابلش طلبکاری با دوباره لینرزا که برداشت قدمی

 حفظ برای. بود وحشی عبارتی به و نترس. نبود چیزی که انسان یک تهدید ترسید،نمی درنده

 .بود درنده باید شدن،

 خودش شهر، مردم برعکس اما بود؛ عقلش قانون. جنگل در زندگی شعار. بود شعارش این

. شدنمی خیالبی آورد،نمی در زیرسربه گستاخ جوانک این کار از سر تا و ودب کنجکاوی دختر

 بود فهمیده اما بود؛ برخورده دختر این به که بود لحظاتی. داد بیرون را نفسش کالفه جوان مرد

 .است سخت خیلی تحملش که

 .بپذیرد توانستنمی را دستوراتش از سرپیچی آخر
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 سعادتی شیرین

 از را کوچکی رنگایقهوه یکیسه. کردندمی اطاعت او از فرن هزاران وقتی توانستمی چطور

 .کرد پرت رزالین جلوی و برداشت کمرش

 .برو حاال. تو برای هاسکه این یهمه! بیا: جوان مرد

 :گفت غیظ با رزالین که کرد رفتن قصد دوباره

 .کنیمی فرار داری تو و دنبالتن همین برای و دزدی یه که شدم مطمئن حاال -

 :گفت عقب به کوتاهی نگاه با جوان مرد. شد بیشتر هااسب پای دایص

 .کشمتمی و کنممی پیدات روز یه -

 دیوانه او که کرد فکر خود با. کرد دنبالش نگاه با متعجب رزالین. شد دور رزالین از دو با و

 .است

 .ایستادند مقابلش اسب بر سوار سرباز چند لحظه همین

 :گفت رزالین به رو وتیتفابی با جلویی سرباز

 ندیدی؟ اطراف این پوششنل مرد یه تو! دختر هی -

 تردید روی از تنها بود، نترسیده سربازها دیدن از. بود شده خشک سرجایش گنگی با رزالین

 :گفت بلند نکرد، دریافت جوابی وقتی سرباز. بود کرده سکوت

 ی؟ندید پوششنل مرد یه! بده جواب شنیدی؟ منو صدای! هی -

 .آمد خودش به خفیفی تکان با رزالین

 :گفت هوابی

 .خیر -

 لگد با و گرفت رزالین از را نگاهش حوصلهبی سرباز. نداد لو را گستاخ مرد آن چرا دانستنمی

. داد بیرون را نفسش رزالین سربازها شدن دور با. افتاد راه به اسب شکم به قدرتی کم

 ولی ببیند؛ جنگل در را شاه سربازان که آمدمی پیش کم یلیخ. بود رفته باال تعجب از اَبروهایش

 و داد باال را سرش هوا، در خنکی باد وزیدن با. بودند آمده جنگل به هاآن دزد، یک خاطربه حاال

 به فردا و رساندمی کلبه به را خود باید. شدمی شب داشت کمکم. کرد نگاه اَبری آسمان به

 به. کرد فرو بلندش لباس جیب در و برداشت را اشچوبی اسب و شد خم. رفتمی شکار دنبال
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 نیمی. داشتبرمی تند و بلند را هاقدم همین برای بود، طوالنی تقریباً راه. افتاد راه غرب سمت

 قدرنآ. بودند کشیده ـوش*آغـ در را دیگرهم که رسید قطور هایدرخت به رفت، که را راه از

 این خب که دیدیمی را اطرافت سختی به رفتی،می میانشان وقتی که بودند درهمدرهم

 حیوانی هاآن بین که دانستمی و بود حفظ اشنامهزندگی مثل را جنگل رزالین. بود خوبخیلی

 قطع یتنه روی از. برسد خانه به شدنبلعیده بدون که بود خوبی راه همین برای ندارد، وجود

 . کرد جلب را اشتوجه زرنگیقرم یپارچه که شد رد درختی یشده

 ایستاده درخت یک کنار او، به پشت که مغرور جوانک آن دیدن از که کرد نگاه راستش سمتبه

 :زد داد اشگردشده چشمان با توجهبی. شد متعجب بود،

 !دزد هی -

 قصد فکرش در که پررو دختر آن یتنهپایین دیدن با و برگشت عقب به سریع جوان مرد

 :غرید خشم با. شد حرصی داشت، را زدنششالق

 کنی؟می کارچی اینجا تو -

 :گفت خنده با رزالین

 شدی؟ گم. داشتم تو از رو سوال این من -

 :گفت حرص با مرد

 کنی؟می غلطی چه اینجا تو و نه که البته. نه -

 .کرد اخم رزالین

 !ادبیبی خیلی تو -

 رفتن؟ سربازا اون: جوان مرد

 .داد نتکا را سرش رزالین

 !نترس. هوم -

 :گفت آلوداخم مرد

 ندادی؟ لو رو من چرا اینجایی؟ چرا تو ولی ترسم؛نمی من -

 .انداخت باال ایشانه رزالین
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 .دونمنمی -

 :گفت جوان مرد که بود برداشته قدم چند. افتاد راه به و

 !کن صبر -

 .کرد نگاهش رزالین

 !کن... کمکم... کم:مرد

 .کرد نگاهش رفته باال اَبروی با رزالین

 چی؟ -

 :کرد تکرار سختی به جوان مرد

 ...پس... نیستم بلد... رو اینجا من... کن کمکم... گفتم -

 دنبالتن؟ چرا: رزالین

 :شد عصبی فوراً مرد

 .میدم پول بهت... بیرون برم جنگل از... تا کن کمک فقط. نداره ربطی تو به این -

 :گفت تفاوتبی رزالین

 صحبت من با هم درست حتی تو که وقتی کنم کمکت باید چرا پس نداره، ربطی من به -

 !کنینمی نگاهم حتی کنی؟نمی

 .داد بیرون آه با را نفس جوان مرد

 ...چون... چون کنم؛ نگاهت تونمنمی -

 :شد عصبی

 ...کیسه ده بهت. کن کمکم فقط االن. بعداً اما باشه؛ باشه، خوای؟می توضیح! آه -

 :زد داد حرفش نمیا رزالین

 .ندارم نیازی پولت به من -

 :داد ادامه آرامش با و

 !کن خواهش -

 :زد فریاد مرد
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 چی؟ -

 .کرد کج را سرش رزالین

 !کن خواهش. شنیدی هم تو و گفتم من -

 دخترک سر هم خالی هایدست با که داشت را این قدرت عصبانیت، و خشم شدت از جوان مرد

 بود ممکن میماند، جنگل در اگر. داشت نیاز او به چون توانست؛نمی اما کند؛ جدا اشتنه از را

 سر که داد قول خودش به اما بیاید؛ کوتاه بود مجبور پس ببرند، را او و بازگردند سربازها دوباره

 .برسد دراز زبان دخترک این حساب به فرصت،

 :کرد زمزمه بسته چشمان با و کشید عمیقی نفس

 !لطفاً -

 !یدمنشن: رزالین

 : گفت طلبکاری با و بلند جوان، مرد

 !کن همراه خودت با رو من... لطفاً -

 اشسرخوشی که چون کرد؛نمی نگاه صورتش به مرد آن که بود خوب چه و خندید ریز رزالین

 کوتاه حال این با اما داد؛می باد به را سرش پرواییبی این آخر. شدمی مردنش برای ایبهانه

 .نیامد

 :گفت و کرد زیرسربه بور مو مرد آن به پشت

 !خوامنمی -

 :زد فریاد خشم با مرد

 چی؟ -

 را او بود توانسته اینکه از بردمی ـذت*لـ رزالین. شدند فراری هم پرندگان بلندش صدای از

 :گفت خیالبی رزالین. شود ادب تا کند ردش و کند خواهش او خواستمی. کند عصبی

 .نیستم راهنما من. نه گفتم من و خواستی تو -
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 کرد؟ سرپیچی او از واقعاً یعنی. بود افتاده نفسنفس به عصبانیت از بور مو مرد. شد دور او از و

 امروزش برای اما خالص؛ و کند دچارش نگاه یک خواستمی دلش کند؟نمی کمکش گفت

 .بود شده سرد هوا. خورد سر درخت پای رمقبی. بود کافی

 خانه برای. توانستنمی اما کند؛ بررسی را اطرافش داشت سعی دهش ریز چشمان با رزالین

 .میخوابید کلبه از بیرون هم را امشب باید. بود شده دیر هم رفتن

 اشگذاریعالمت.دید را اشتوخالی بزرگ درخت کردن،چشمچشم و جووجست کمی از بعد

 .کردمی سر هاکنده در را شب رسید،نمی خانه به که وقتی همیشه. بود کرده

 کشید زوزه روباه صبح تا. کرد ـل*بغـ را خودش و شد داخل. پیچیدنمی درونش هوا و بود امن

 .کند باز پلک خورشید تا کرد هوهو باد و

*** 

 باز دستان با و خورد چرخ. کرد حس را روشنایی تابید،می کنده درون به که ضعیفی نور با

 .کشید ایخمیازه

 در را آخش و کرد برخورد کنده با سرش که نشست برجایش هوابی پرید، سرش از که خواب

 !شروعی چه. آورد

 !خدا ممنون! اوپس: رزالین

 کنده. کرد راست کمر و آمد بیرون درخت دل از. کشید عمیقی نفس و داد مالش را چشمانش

. دید را یدیروز گستاخ دزد آن و کرد نگاه را اطرافش. بود خوابیده خمیده صبح تا او و بود تنگ

 شدت از صورتش. کردمی نگاه را اطرافش گنگی با و بود شده بیدار سختش خواب از هم او

. او به خیره رزالین نگاه و بود پایین سرش معمول طبق. بود شده قرمز اشبینی و کبود سرما

 لسرحا و کرد باز دست او به توجهبی. دانستنمی که رز بود؟ چه هانکردننگاه این راز آخر

 :گفت

 !دنیا خیربه صبح -

 به او به توجهبی رزالین. گرفت را نگاهش فوراً دیدنش محض به و شد رزالین متوجه جوان مرد

 .افتاد راه
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 سعادتی شیرین

 .شد بلند جا از خودش کردن وجورجمع از بعد هم مرد

 و داشتندبرمی قدم هم از فاصله با هردو. آمدند بیرون قطور درختان انبوه از بعد لحظه چند

. ندارند دیگری به توجهی و است خودشان کار به سرشان انگار که کردندمی وانمود وریج

 سمی که دانستمی. چید توت دانه چند و کشید باال را خود توت، درخت یتنه از کمک با رزالین

 رفته جنگل به گوشیبازی با بود، بچه وقتی. بود کرده اشتجربه. هستند خوردن قابل و نیستند

 در ایدانهچند و بود رفته باال درخت از تقال با. افتاد بزرگ و سرخ هایتوت به چشمش و بود

 .شد کبود رنگش و رفت گیج سرش شد، تنگ نفسش زود خیلی که بود گذاشته دهان

 ساز دارو. بود دانایی مرد پدرش. داد نجات را جانش سختیبه پدرش و شد متوجهش مادرش

 داشت، پادزهر و بود

 به چشمش که داد قورت را توت. بود پدرش مدیون را جانش مورد یک در رزالین ینهم برای

 گرفت طرفشبه را انگشتش رزالین. کشتمی را خود داشت هوابی که خورد تخس جوانک آن

 :زد داد و

 !دزد هی -

 :گفت و برگشت عقب به نیمه غضب با مرد

 !دارم اسم من -

 :گفت رفت،می طرفشبه که طورهمان رزالین

 ...ولی نیست؛ مهم برام -

 .ایستاد دزد کنار و برداشت زمین روی از سنگینی چوبتکه

 .گرفتیمی رو خودت جون داشتی -

 زیر از و کشیده طنابی ثانیه از کسری در که انداخت زمین روی دزد پای جلوی را چوب و

 .شد نمایان ایتله پاییزی، هایبرگ

 .کردمی نگاه تله به شدهدرشت تقریباً چشمانی با دزد

 نجات را جانش دراز زبان و تخس دخترک این بود؟ برگشته مرگ از لحظه، این در االن، یعنی

 بود؟ داده
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سعادتی شیرین

 :گفت و ایستاد کمربهدست رزالین

 !نکن فراموش. برداشت قدم اطمینان با نباید جنگل تو -

 فوراً بود، شده وکهش پیش لحظه چند اتفاق از که دزد. گذشت کنارش از نسیم یک همچون و

 :گفت

 !کن صبر -

 .ایستاد رزالین

 کنی؟می کارچی جنگل این توی اینجا، تو: دزد

 .انداخت طنین سکوت لحظه چند

 .کنممی زندگی: رزالین

 .برداشت قدمی

 چطور؟: دزد

 یادش که بود خوب. دوخت زمین به را نگاهش دزد که برگشت عقب به و کشید پوفی رزالین

 .رفتنمی

 برو. کارت پی برو کنی؟می سوال زندگیم درباره من از و موندی که نداری کاری تو! هی: ینرزال

 ...و بخر خونه یه دزدیدی که چیزایی با و

 :گفت باحرص حرفش میان دزد

 !ندزدیدم چیزی من -

 :داد تکان را دستش رزالین

 ...و برو االح. هستی هم سمجی دروغگوی دزدی، بر عالوه که بینممی. بینممی دارم -

 هوا در رزالین هایدست. پیچید جنگل در غرشی صدای که بود نکرده کامل را حرفش هنوز

 طرف کدام از نزدیک و بلند صدای این بفهمد تا کرد نگاه را اطرافش وحشت با. شد خشک

 وقتش حاال؟ چرا! لعنتی. شد بلند اشقدیمی دشمن خراشگوش غرش صدای دوباره. است

 :گفت تعجب با دزد بود؟

 چیه؟ صدای این -
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 سعادتی شیرین

.. رفت بند هم نفسش بود، سرش پشت که چیزی آن دیدن با که زیرا نداد؛ جوابی رزالین

 کمال در و رنگایقهوه. بود مرد سر پشت درست متر،بیست یفاصله به بزرگی خرس

 :نالید لب زیر خرس، با شدن چشم در چشم محضبه رزالین. بود گرسنه بدشانسی،

 !نه اوه -

 خرس کردن حرکت با مصادف حرکت این که کرد مخفی درختی پشت را خود جهش یک با و

 .شد

 :گفت رزالین حرکات از متعجب دزد

 کنی؟می کارچی -

 :کرد پچپچ داشت، نظر زیر را خرس کهحالیدر رزالین

 .من سر پشت بیای آروم و توجهجلب بدون نفعته به. باش صدابی -

 :کرد بلند را صدایش رزالین، فحر به توجه بدون دزد

 میشی؟ قایم که بود چی صدای مگه شده؟ چت -

 دقیقاً خرس حاال دزد، یجمله یافتن پایان محض به بلکه. نگرفت دادن جواب فرصت رزالین

 ..بود مرد سر پشت

 :زد داد رزالین

 !باش مواظب -

. برداشت عقب به دمیق خرس دیدن با که برگشت عقب به سریع رزالین، حرف به توجه با دزد

 بلند و کوبید اشـینه*سـ به را هایشچنگ بود، شده دچارش که دردی احساس با خرس

 که چرا شد؛ دچارش هم زمین بعد لحظه و لرزید ترسناک و بلند صدای این از رزالین تن. غرید

 :زد فریاد رزالین. کوباند زمین به را هایشپنجه خرس

 !کشهمی رو تو اون. عقب بیا -

 مرد به تا داد تکان هوا در را اشپنجه. شد مرد طرفبه خرس یورش با زمانهم اشجمله

 پاهایش روی تا. زد زمین روی بر غلتی و داد هول عقب به را خود چابکی با مرد اما بزند؛ صدمه

 :گفت بلند ایستاد،
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 سعادتی شیرین

 شد؟ پیداش جهنمی کدوم از این -

 را خرس این خوب خودش ولی بدهد؛ هک نداشت جوابی. رفت عقبعقب ترس با رزالین

 کرده پاره را لبش یگوشه و کور را خرس این چشمان از یکی چاقویش که چرا شناخت؛می

 ایدیرینه دشمنی. شود برایش غذایی یوعده یک به تبدیل بود نزدیک که وقتی درست. بود

 او با بارها رزالین چون بگیرد؛ را شدنش زخمی انتقام بود خورده قسم خرس که انگار. داشتند

 از فریاد با. بود داده نجات را خودش کوتاه هایدرگیری با یا فرار با یا هربار و بود کرده برخورد

 با. بودند درگیر یکدیگر با هنوز دو آن. کشید دست پریشانش فکرهای از خرس، خشم سر

 :گفت خودش

 ...وگرنه کنی کاری یه باید! دختر زودباش! زود -

 جلو اگر. دهد انجام را کار این خواستمی چرا دانستنمی. داد باال را سرش آنی تصمیم یک در

 و دهد نجات را جانش خواستمی واقعاً. افتادمی خطر در بیشتر هم پیش دفعات از رفت،می

 :داد تکان هوا در را هایشدست هرحالبه. بود داده نشان را خودش که بود انسانیت شاید خب

 !کبگنده هی! هی -

 :زد فریاد دزد. شد جلب او به خرس توجه

 کنی؟می کارچی -

 :زد فریاد خرس روبه رزالین

 !احمق. نفهمتم زبون خود با! آره هی -

 :داد ادامه دزد به رو رزالین. رفت طرفشبه خرس

 .بده نجات خودتو! برو -

 :گفت خرس به و رفت عقبعقب

 .اینجام من. بیا آره -

 کنانغرش خرس. کرد دویدن به شروع نور سرعت با و چرخید ینرزال و برداشت خیز خرس

 کرد،می حس خرس پای صدای شنیدن از که ایدلهره به توجهبی رزالین و کردمی دنبالش

 اشکالی اما است؛ فرار حال در عمرش آخر لحظات که کرد فکر خود با حال آن در. دویدمی فقط
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 سعادتی شیرین

 سرش، پشت از بلندی فریاد صدای شنیدن با. درسیمی اشخانواده به آخر در چون نداشت؛

 خدای. بزند جیغ بود نزدیک صحنه آن دیدن از که چرخید عقب به زناننفسنفس .شد متوقف

 روی حال طال، هایسکه و شوالیه لباس با دزد، همان مغرور، جوانک آن کرد؟می باور باید! من

 جوانک شر از تا غریدمی و دادمی تکان را خود کالفه خرس بود؟ مبارزه حال در خرس کمر

 رزالین. نبود کنول و بود زده چنگ را تنش هایپشم سخت و سفت دزد اما شود؛ خالص

 :زد داد دزد که رفت جلو ترسیده و زدهبهت

 !نیا جلوتر! نیا -

 :کرد زمزمه رزالین

 !تونمنمی -

. کردمی کمک باید پس ،داشت شرف. داشت انسانیت. داشت دل چون توانست؛نمی هم واقعاً و

 بدون. دوید دو آن سوی به و برداشت را جوان مرد شمشیر و برد خیز دیگری فکر هیچبی

 و داد سر درد از بلند ایناله خرس. آورد فرود خرس یپنجه بر و برد باال را شمشیر مهلت

 رسخ شکم به و داد دور هوا در را خودش خرس سر از کمک با دزد که داد عقب را خودش

 عقبعقب ترسیده رزالین. بود چشم در چشم. بود خرس صورت مقابل درست حاال. چسبید

 زد؛ کوتاهی جیغ رزالین. کوبید دزد کمر به هایشپنجه با و کرد غرش عصبانیت با خرس. رفت

 .نکرد رهایش پیچید، جسمش در که عمیقی درد با دزد ولی

 رزالین. شد خرس یدریده چشمان یخیره بلندی فریاد با و گرفت محکم را خرس گردن

 نور ثانیه، از کسری در داد؟می کشتن به را خودش کرد؟می چه او. کردمی نگاهش مبهوت

 به زدهوحشت پرندگان. داد سر بلندی ناله خرس. شد متصاعد بور مو مرد چشمان از سبزرنگی

 را سرش و شد خم وتاهیک یناله با. پیچید رزالین سر در عمیقی درد ناگهان. درآمدند پرواز

 .گرفت

 .دربرگرفت را جنگل شوک یک همچون سبزرنگ نور

 خود به را رزالین زمین، روی به خرس سنگین یتنه افتادن. سکوت و بود سکوت بعد لحظه

 با. را کمرش نه است، داده خراش را گلویش خرس هایچنگک کردمی حس جوان مرد. آورد



 

 

16 

 

 هایشطلسم چشم  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سعادتی شیرین

 به کرد،نمی حس را دردی دیگر که رزالین. میزد نفسنفس. آمد پایین خرس روی از خستگی

 آن. شد زدهوحشت افتاده، زمین روی حرکتبی که خرس دیدن از. داد باال را سرش آرامی

 :زد ب*ل لرزان. کرد نگاه دزد به ترس با چطور؟ اما بود؛ مرده حیوان،

 کشتی؟... اونو تو... تو -

 !باش آروم: دزد

 :داد دامها بلند زده،وحشت رزالین

 چطور؟ چشمات؟ با. کشتی اونو تو. نه نه، -

 .گرفت هایشدست میان را سرش

 !خدا! اوه -

 :زد فریاد اختیاربی دزد

 پاهای. نمیشه ولی کنم؛ نگاهت خواستیمی من از تو. بود همین موضوع یهمه! همینه خاطربه -

 سخت باورش. پوشاند دستانش با را صورتش. افتاد زمین روی قدرتبی. شد سست رزالین

 گرفت نفسی جوان مرد. بود ندیده چشم به حالتابه اما بود؛ شنیده چیزهایی جادو به راجع. بود

 باید. باشد ترسیده که دادمی حق. نشست کنارش او به نگاه بدون. رفت رزالین طرفبه و

 حرف به گذشت، که لحظه چند. نبیند را او حیوان یک چشم به هم او حداقل تا. دادمی توضیحی

 .آمد

 !شدم طلسم... من -

 .داد باال را سرش باشند، کرده خالی پیکرش بر جوشآب که کسی همانند رزالین

 چی؟: رزالین

 .داد تکان را هایشدست دزد

 .همینه حقیقت -

 .زد پلک رزالین

 ...پس -

 ...و برخوردم تو به که کنم فرار شدم مجبور. شدمی دردسر برام داشت: دزد
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 سعادتی شیرین

 حیوون؟ یه حتی میره؟می کنی،می نگاه هرکی به که اینه منظورت! کن صبر لحظه یه: لینرزا

 .انداخت باال اَبرویی دزد

 .میده جواب دیرتر حیوونا روی البته. بله -

 :زد اشاره خرس به

 .کردمنمی نگاه تو چشمای به که بود همین برای خب... انسان ولی دیدی؛ که خودت -

 :گفت سریع رزالین

 !کنی نگاه نداری حق هم بعد به این از و کنیمی خوبی کار -

 .نگفت چیزی و انداخت باال اَبرویی جوان مرد

 بشی؟ خوب خوایمی: رزالین

 .غیرممکنه کنممی فکر من که... بشه اگه! البته: دزد

 :گفت سپس و کرد فکر کمی رزالین

 .نیست غیرممکن چیزهیچ -

 .برخاست جایش از

 کنی؟یم کارچی: دزد

 .کنممی کمکت: رزالین

 :گفت تعجب با دزد

 مطمئنی؟ چی؟ -

 :گفت و کرد پرت مقابلش را شمشیر رزالین

 .دادی نجات رو جونم اینکه برای فقط. کنممی کمکت. بله -

 :گفت لکنت با دزد

 جوری؟چه... خب... خ -

 .تکاند را لباسش رزالین

 .بلده جادو و میخونه ورد میگن شهر دممر. روستاست یه پشت شخونه که هست پیرزن یه -

 .گرفت باال را اشاشاره انگشت
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 سعادتی شیرین

 .بلدم من که راهیه تنها این. شنیدم فقط. نیستم مطمئن من -

 .پرید جایش از حالیخوش با دزد

 کنیم؟ کارچی باید حاال. باشه شانس تنها تونهمی و -

 :گفت و افتاد راه به. زد بندینیم لبخند رزالین

 .داریم پیش در دوری راه چون لباس؛ و داریمبرمی غذا و من یکلبه ریممی اول -

 بعد؟ و: دزد

 را جانشان هردو بود نزدیک که پیش لحظات به فکربی. سرخوش و بلند. افتاد خنده به رزالین

 .دهند دست از

 .خودش راه به میره هرکی... پیرزن اون دیدن از بعد و: رزالین

*** 

 یا و اعتراض بدون رزالین اما بود؛ افتاده نفس از دزد. بودند حرکت حال در را روز از نیمی

 .دادمی ادامه خستگی

 احساس هنوز باهم اتفاقات، این یهمه با. کردندنمی صحبتی باهم اصالً که گفت شدمی تقریباً

 از را صدایش که گذشت خارداری شاخه از. نبود مهم اینکه! بهتر اصالً. کردندنمی صمیمیت

 .شنید سرش پشت

 رسیم؟نمی چرا کنی؟می زندگی هاکوه پشت تو -

 .گرفت اشخنده منقطعش هاینفس و خسته لحن از

 !دزد ضعیفی چقدر: رزالین

 :غرید جوان مرد

 !نکن صدام هم اسم اون با. نیستم ضعیف من -

 .زد عریضی لبخند رزالین

 .هست که هرچی حاال -

 :داد ادامه طعنه با و

 !دزد -
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 سعادتی شیرین

 درختان میان از. کند جلوگیری رزالین گردن کردن خرد از تا کرد مشت را دستانش جوان مرد

 درختان کوچک، یمحوطه یک همچون که رسیدند سرسبزی زمین به آمدند، بیرون که

 در رنگشسیاه کیسه از را صدفی و ایستاد کوتاهی صخره کنار رزالین. بودند کرده اشمحاصره

 .آورد

 صدای به شبیه بلندی، صدای. دمید درونش عمیقی نفس و داد قرار دفص میان را هایشلب

 دور را دستانش رزالین. کرد نگاه رزالین به تعجب با جوان مرد. شد پخش فضا در شیپور،

 :گفت بلند و کرد جمع دهانش

 .اینجا بیا! هیکاپ! هیکاپ -

 صدایش و است اطراف آن در برادرش کرد فکر امیدوارانه. ماند منتظر رزالین. شد اکو صدایش

 مقابلشان فرفره همچون رابرت تا کشید طولی ربع یک. آیدمی نزدش به بعد کمی و شنیده را

 .داشت سن سالده تنها که بود زرنگ و باهوش العادهفوق پسری رابرت. گرفت قرار

 سختیبه. کردمی تحسین را برادرش رزالین ولی بود؛ سالهشت خواهرش با اشسنی اختالف

 و بربیاید اشزندگی پس از تنهایی به شد موفق رابرت ولی شوند؛ جدا هم از که کرد موافقت

 .آمد جلو نمکی لبخند با رابرت. است نبوده هم بدی تصمیم خیلی فهمید رزالین

 رز؟ چطوره اوضاع -

 .داد تکان را موهایش و زد لبخندی رزالین

 تو؟. خوب -

 :گفت سرخوش رابرت

 !عالی -

 .نکنی منقرض رو حیوونا نسل تو اگه البته! خوبه: رزالین

 :گفت رزالین سر پشت به نگاهی با رابرت

 کیه؟ اون -

 .داد تکان سری رزالین

 .نکن نگاه بهش فقط. کسهیچ -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سعادتی شیرین

 .انداخت باال ایشانه رابرت

 .میرم من. نیست مهم برام -

 .نیستم مدت یه من. ببر لباس و غذا قبلش: رزالین

 .ردک را پشتش رابرت

 !بعد تا. ندارم نیازی -

 .گرفت قرار رزالین کنار جوان مرد و برداشت هیزم چند شد، خم

 برادرته؟: جوان مرد

 :گفت کرد،می بدرقه را رابرت نگاهش با کهدرحالی رزالین

 (.سکسکه) هیکاپ گیممی بهش شیطنتش خاطربه. آره -

 : گفت و رفت کلبه فطربه رزالین. نگفت چیزی و فشرد هم به را هایشلب مرد

 .کنیم سیر رو شکمامون باید! بیا. نمون اونجا طورهمون -

 .شدند داخل هردو. شد باز تیزی صدای با کلبه در

 :گفت رفت،می کلبه ته به کهدرحالی رزالین

 چیه؟ اسمت! شده طلسم دزد خب، -

 بود، تکیه بدون که چوبی صندلی یک روی بر و داد قرار میز کنار را شمشیرش جوان مرد

. خیر یا شناسدمی را او دخترک این که دانستنمی. بگوید را نامش که داشت تردید. نشست

 .نکند کمکش دیگر و شود پشیمان بود ممکن دارد؟ برخوردی چه بفهمد را حقیقت اگر

 گفتم؟ چی فهمیدی. هستم تو با: رزالین

 :گفت تردید با و داد تکان را سرش مرد

 (leo! )لیو -

 .انداخت باال اَبرویی نرزالی

 !شیر یعنی لیو! اوه -

 :گفت و شد آرام دید، را رزالین عادی العملعکس که لیو

 درسته؟ رز، تو و بله -
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 سعادتی شیرین

 .گذاشت مقابلش را زمینیسیب و کوفته برنج ظرف رزالین

 !بخور. دارم دوست بیشتر رو رزالین -

 رنگیخاکستری یکیسه. داشت را خوابش اتاق کم آنجا. شد واردش. رفت اتاقکش طرفبه و

 را خوراکی موادهای اشچوبی کشو در. داد قرار درونش را داشت که لباسی هرچندتا و برداشت

. شدند محو هاخاک و کرد محکمی فوت. رفت خانوادگیشان یصندوقچه طرفبه. برداشت هم

 برادرش، چوبی عروسک مادرش، بندگردن. بودند اینجا خاطرات تمام. کرد باز را قفلش

 دردی یک به بود قرار باالخره که هایشانلباس حتی و پادزهر ساختن برای پدرش هایفرمول

 .بخورند

 هالباس هوابی و ایستاد لیو مقابل. رفت بیرون و برداشت پدرش هایلباس از لباس دست یک

 .شد متوقف دستش حرکت بود، خوردن مشغول که لیو. انداخت سرش روی را

 .بپوش رو ااین: رزالین

 .کرد پرت میز روی و گرفت چنگ در را هالباس خشم با لیو

 !پوشمنمی رو اینا من معمولی؟ باشی ترمؤدب کمیه تونینمی تو: لیو

 :گفت او به نگاه بدون رزالین

 تو معمولیم، من اگه ببرمت؟ جایی برق و زرق پر زره این با تونمنمی من که دونینمی تو و -

 !بپوششون پس. بشه عادی چشمات خوایمی اگه البته .باشی باید هم

 میز. بود او با حق شاید خب،. داد فشار میز روی را هایشمشت تنها. بگوید چیزی نتوانست لیو

 که رنگیایقهوه هایلباس با لیو بعد دقیقه چند. گرفت جا پشتش رزالین باراین و کرد خالی را

 به ناگهان بعد و شد خیره او به بهت با رزالین. ایستاد نرزالی رویروبه زدند،می زار تنش به

 :غرید اششدهقفل فک با لیو. افتاد قهقهه

 !نخند -

 .کشید باال را اشبینی رزالین

 .شدی بامزه! آه -

 :داد ادامه و شد بلند جا از
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 سعادتی شیرین

 .افتیممی راه -

 کلبه، در به اش،هکیس برداشتن و اطرافش چک از بعد رزالین. شد خارج کلبه از حرفبی لیو

 .افتادند راه به و زد را مخصوصش قفل

*** 

 پادشاهی قصر پایتخت،

 :زد فریاد و کوبید تخت بر عصبانیت با ویلیام شاه

 کرده؟ فرار که چیه منظورت -

 :گفت ترس با فوراً سرباز

 ...چطور که نشدیم متوجه جنگل به ورودش با اما بودیم؛ تعقیبش حال در ما! سرورم -

 نگرانی عصبانیت، شدت از صورتش. شد بلند جا از و نداد را بیشتر صبحت یاجازه ویلیام شاه

 :گفت تحکم با. زدمی سرخی به سر درد و

 !برگردونید اونو و کنید پیداش. پذیرمنمی رو هاحرف این من -

 !سرورم اما: سرباز

 .میدی دست از رو جونت وگرنه! شو ساکت: ویلیام شاه

 :داد ادامه و ردک سرباز به پشت

 با اگه اما کنید؛می دریافت جایزه کنید، پیداش اگه. برید جنگل به دوباره. کنید جمع رو افراد -

 ...بیایید بد خبرای

 زیرسربه. خواند را چیزهمه شاهش، نگاه آتش در سرباز. کرد نگاه سرباز به و کرد سکوت

 کنار و برخاست تختش روی از روجینا ملکه. شد خارج تاالر از سرعت با و کرد اطاعت

 .ایستاد همسرش

 مطمئنی؟ تصمیم این از... تو: روجینا ملکه

 :گفت و نگریست او به اخم با ویلیام شاه

 .دردسره باعث اون! مطمئنم که البته -

 :گفت رنجش با ملکه
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 سعادتی شیرین

 ...تونینمی تو. ماست پسر اون! اعالحضرت اما -

 :گفت خشمگین شاه

 بگیریم، نادیده رو بکنه من با خواستمی که کاری اگه! روجینا کهمل نیست مهم دیگه این -

 .بده جواب و برگرده باید پس شده، مردم بین ناامنی باعث تو پسر. خطره در سلطنت و کشور

 منتظر باید. کرد اختیار سکوت نگرانی دلی با روجینا ملکه. نداد ادامه دیگر و نشست تختش بر

 .ماندندمی نتیجه

*** 

 :گفت غرغر با و پرید سنگتخته روی از لیو

 برسیم؟ قراره کی پس -

 :گفت خنده با رزالین

 .داریم پیش در ایطوالنی راه که بودم گفته بهت مَردی؟ مثالً تو -

 :گفت عصبی لیو

 !گیرممی رو جونت ببری، سوال زیر رو من مردونگی دیگه بارهیه -

 .زد صخره به را دستش رزالین

 !عمر آخر تا. افتیمی گیر چالسیاه نهمی تو وقتاون -

 موهای انبوه فقط. شد ساکت ناگهان که کند بارش ناسزایی تا برد باال را سرش طاقتبی لیو

. رسید بزرگی پرتگاه به و کرد رد را هاریزهسنگ رزالین! همین. دیدمی را باریکش کمر و قرمز

 هم آسانی کار که کردندمی گذر کوه از باید. بود کوه یک رزالین رویروبه دقیقاً و پرتگاه کنار

 .ایستاد رزالین کنار پایش، زیر گِل با درگیری حین لئو. نبود

 .برم فرو کثافت تو باید همیشه! لعنتی اه: لیو

 .کوبید پهلویش به دست با رزالین

 !کن نگاه! هی -
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 سعادتی شیرین

 جلوتر، قدم چند. شد گرد چشمانش مقابلش، یصحنه دیدن با و برد باال را سرش هوابی لیو

 در چه دانستمی رزالین. شدمی خارج درونشان از بخارهایی گاهیگـه که بود چاله از پر زمین

 :گفت خستگی با لیو! شدنپخته. است انتظارشان

 !دیگه دردسر یه -

 :گفت جلو، به اشخیره نگاه با رزالین

 !فشانآتش! دقیقاً -

 رزالین. کرد فوران شدت با زیرزمینی بخار که بود نشده نزدیک هنوز. برداشت را اول قدم

 .کرد دورخیز

 :گفت کردههول لیو

 !باش مواظب -

 :گفت و داد قورت را دهانش آب رز

 .بشیم رد اینجا از جورییه باید -

 چطوری؟ اما: لیو

 !بدو دقت با و کن جمع رو قدرتت یهمه: رزالین

 :گفت متعجب لیو

 چی؟ -

 .گرفت را دستش مچ رزالین

 !باش آماده پس! شنیدی -

 .شمرد و ایستاد او همانند هم رزالین. گرفت دو حالت و داد تکان سر حرص با لیو

 !سه دو، یک، -

 .کردند دویدن به شروع سرعت با. شدند کنده جا از و

 به. شدمی سوزش باعث هم حرارتش حتی که زدمی بیرون شدیدی بخار هاچاله از زمانهم

 سنگی ناگهان که دویدمی و بود گرفته چنگ در را لباسش دامن رزالین. بودند افتاده نفسنفس

 پشت از بود نزدیک و شد خم عقب به. زد کوتاهی جیغ و کرد گرد چشم. گرفت قرار پایش زیر
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 سعادتی شیرین

 متوجه بود، برگشته عقب به رزالین، توسط دستش شدن ول با که لیو. بیفتد چاله یک درون سر

 .شد رزالین

 را دستانش و بود بسته را چشمانش ترس با رزالین. گرفت را رزالین کمر خیز یک با و کرد هول

 بینی سرخ، و کوچک هایلب. بود شده خیره رزالین برفی و گرد صورت به لیو. بود کرده مشت

 کند، اعتراف بود قرار روز یک اگر. داشت خورده فر هایمژه و اناری هایگونه باال، سر و کوچک

 .کردمی اعتراف هم یاغی دختر نای زیبایی به باید

 خفیفی تکان و برگشت حال به لیو. بود مانده بسته پلک هنوز رزالین و بود گذشته لحظه چند

 :گفت طعنه با و داد تکان را رز. کرد خوش جا لبش روی کجی لبخند ناخودآگاه. خورد

 .بیا خودت به. ایزنده هنوز! یاغی هی -

 بود ترسش از فقط. شنیدمی را هاریزهسنگ و بخارها فوران یصدا. بود چیزهمه متوجه رزالین

 باز چشم حرکت یک در. گرفت آتش بارهیک به لیو، یجمله شنیدن با اما بود؛ کرده مکث که

 .کشید عقب اجبار به لیو که کرد

 !در آن به این. دادمی مزه او به دختر این دادن آزار

 :گفت خشن و کرد راست کمر رزالین

 .نبریدمش برات تا باش زبونت مواظب! تو هی -

 :گفت تمسخر با ولی شد؛ عصبی لیو. آسمان و زمین به لیو و کردمی نگاه لیو به او

 !من دربرابر هم اون. نیستی هیچی تو! احمق کوچولوی روباه -

 .کرد باز دهان رزالین

 ...هس چی من که میدم نشونت االن -

 را اطرافش ترسان. کرد سکوت به محکوم را او بخارها، یدوباره فوران و زمین خوردن تکان

 :زد فریاد و گرفت را دستش لیو که کردمی نگاه

 !فرار -

 .بود نمانده باقی مسیر از زیاد. کردند دویدن به شروع

 .تکاند را دستانش لیو. گذاشتند پا امن زمین به سریع قدم، بیست با
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 سعادتی شیرین

 .شد تموم! واه -

 :گفت ندبل تیزی، صدای با لیو. دوخت رویشروبه به و گرفت او از را نگاهش اخم با رزالین

 دیگه؟ کوهِ یه چی؟ -

 :گفت زبانی بلبل با رز

 !نادون کوهستانیم تو ما مثالً. بله -

 . کرد اشاره راستش سمتبه و برد باال را دستش

 .تونیمی که اطرافت به کنی، نگاه من به تونینمی اگه. سرته پشت فشانآتش -

 گفتمی خود با دل در ببیند، را فشانآتش تا چرخیدمی که طورهمان. خوردمی حرص تنها لیو

 .رسیدمی حسابش به وقتآن و نداشت نیاز او به کاش ای

 .باال بکش رو تنت و نشو خشک احمق یه مثل لطفاً: رزالین

 :گفت ندبل. برد ماتش برود، باال کوه از داشت سعی که رز دیدن با. برگشت عقب به لیو

 شدی؟ دیوونه! تو هی -

 :گفت نفسنفس با رزالین

 !باش زود. نیستم تو مثل من. نه -

 بشه؟ چی که: لیو

 .برسیم پیر گوتل به که: رزالین

 :داد ادامه لب زیر

 .رسیمنمی هنوزم البته که -

 :پرسید تیزی صدای با لیو

 کی؟ -

 حرص با. شد عاصی بود، شده خسته لیو ریزیک هایسوال و هاباالرفتن این فشار از که رز

 :گفت

 !بیا دنبالم فقط و شو خفه خدا خاطربه -
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 سعادتی شیرین

 داشت؟ هم راهی مگر اما باشد؛ پذیرا را توهین که نبود کسی او. شد بیشتر لیو عصبانیت باراین

. کرد حرکت سرعت با و کشید باال را خودش قدرت با. برداشت خیز و فشرد هم به را هایشلب

 :گفت لب زیر خندان یدنش،د با رزالین

 !میمون -

 به جوان مرد این که فهمیدمی دید،می هرکس اما بود؛ میمون یک مانند رز برای حرکاتش

 کنار از زود خیلی. بود برایش بزرگی کمک پرقدرتش بازوهای صدالبته که دیده آموزش خوبی

 .خورد حرص رز و رساند باال به را خود لیو. ندید را رز متعجب چشمان و گذشت رزالین

 این بار چندین. کشید باال را خود. گذاشت ایبرآمده سنگ روی را پایش و کرد نگاهش کینه با

 .کرد انتخاب را اشتباهی سنگ بعدی، قدم برای اما شدند؛ تکرار حرکات

 و شدند رها رزالین پاهای. کرد سقوط پایین به و لغزید سنگ که بود نداده فشار را پایش هنوز

 نفسش. کرد بند کوه به را خودش دست با و کشید خفیفی جیغ. رفت پایین قدم دو به نزدیک

 .رفت بند

 :زد فریاد

 !کمک -

 .نکرد دریافت جوابی ولی پیچید؛ فضا در صدایش

 .کرد رها را صدایش دوباره

 !لیو هی! کن کمکم! آهای -

 .خندید بلند صدای با د،بو زمین روی استراحت درحال و بود رسیده راحتی جای به حاال که لیو

 کرد؟ صدا رو اسمم مکار روباه شنوم؟می دارم چی! اوهو: لیو

 :زد داد درد با رز

 .کن کمکم بیا! متنفرم اسمت و خودت از -

 .انداخت باال ابرو لیو

 من و بیای تو تا بشم منتظرت و باشم خفه میدم ترجیح من. نداره ربطی من به تو جون -

 !کنم دنبالت
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 سعادتی شیرین

 کرد،می مجابش باید! بود خرابکله چقدر! ایکینه احمق یپسره. فرستاد او به لعنتی بل زیر رز

 .شدمی رها هم دستش دیگر لحظه چند تا وگرنه

 ...که بهتره. رسینمی گوتل به هرگز هم تو باال، بیام نتونم من اگه. کن گوش! هی: رزالین

 :دوید حرفش میان حوصلگیبی با لیو

 .بده نجات رو خودت جون! وحشی خترکد یاال! سرم آه -

 :زد فریاد ناگهان. بود شده قرمز درد و عصبانیت و ناراحتی از صورتش. شد خشمگین رزالین

 !کشمتمی. میدم نشونت -

 و مهربان دختر او. شد بیدار رزالین گیریانتقام خوی. پیچید فضا در لیو یقهقهه صدای

 کرده خوش جا سرش باالی که مردک آن بدجنسی برابر رد نه. همه دربرابر نه اما بود؛ ایساده

 :غرید لب زیر. کرد بند محکمی سنگ به و برد باال را راستش دست. بود

 !روباهم یه من. قبوله باشه -

 :برد باال را خودش

 !ترسویی یگربهبچه یه. نیستی شیر هم تو اما -

 شده بیدار بود، خواب که بود دیزیا مدت که وجدانش آمدمی نظربه. شد متوقف لیو زدن سوت

 جسم یک توانندمی نحیف هایدست آن آخر. دانستمی غیرممکن تقریباً را یافتنش نجات. بود

 را خود نتواند اگر اما گستاخ؛ دخترک بمیرد بگذار! جهنم به خب خب،. نه مطمئناً بکشند؟ باال را

 برگردد، اشاصلی جایگاه به واندنت و بماند نحس همیشه برای اگر چه؟ برساند، پیرزن آن به

 جایش از آوداخم. بود آزاردهنده هم دختر این فکر حتی! آه. کشیدمی سوت سرش چه؟

 روی و شد خم. بود ترسناک چقدر باال این از که واقعاً. شد نزیک کوه پرتگاه یلبه به. برخاست

 کوه یلبه به رز اینکه از خبربی ولی بخواند؛ را رزالین نام تا کرد باز دهان. نشست چپش زانوی

 هوا به آخش و کرد برخورد رز سر با اشبینی ناگهان که برد جلو را سرش است، شده نزدیک

 افتاده زمین بر لیو چون ندید؛ چیزی اما کرد؛ نگاه باال به سرش، ضعیف درد از آلوداخم رز. رفت

 .پیچیدمی خود به و بود
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 نفس چند. خوابید زمین روی ـینه*سـ به که تا کشید جلو را خودش و برد باال را پایش رزالین

 یک قدرت یعنی دختر. بود همین! آری. افتاد خنده به ناخودآگاه. بیاید جا حالش تا کشید عمیق

 به و گرفت آبی و صاف آسمان از را نگاهش. بود عالی اشجوییجنگ یروحیه. داشتن را شیر

 تراشخوش عضو انگار دخترک، سریه صدقه از. کردمی نگاه اشخونی دست به لیو. دوخت لیو

 سرپا. برداشت را باریکی چوب سرش باالی از او، حال به اهمیتبی رز. بود شکسته صورتش

 و زد خباثت روی از لبخندی. خوردمی تکان فنر همچون چوب. داد تکان هوا در را چوب. ایستاد

 :زد فریاد. برد حمله لیو طرف به

 !شُغال -َ

 بلند صدای با. آمد خودش به وحشت با لیو. آورد فرود لیو بازوی بر را چوب یضربهیناول و

 :گفت

 !کن بس! هی یاغی؟ یدختره کنیمی کارچی داری -

 و آوردمی فرود لیو پاهای و دست و کمر روی را چوب نجات، برای تقالیش به توجهبی رزالین

 .گفتمی ناسزا

 به طلسم این با باید! حقته اصالً چی؟ مردممی اگه! معرفتییب یه تو! احمق یپسره: رزالین

 .بسپارنت خاک

 هم را دفاع و شمشیر که بود شده هول قدرآن. دویدمی و بود پوشانده را سرش دستانش با لیو

 .بود بـرده یاد از

 آره؟ کرده، سنگینی تنت به سرت! هی. کن تمومش گفتم بهت: لیو

 :گفت حرص با رزالین

 .بیای استقبالم به تو میدم ترجیح بمیرم، باشه قرار اگه اما آره؛ -

 را انتظارش که رزالین. شد متوقف تند سرازیری یه به رسیدن با اما بدهد؛ جواب خواست لیو

. بدهند دست از را تعادلشان هردو شد باعث این و کرد برخورد او به محکم پشت از نداشت،

 است، سخت رفتن باال. شدند پرت پایین به خراشگوش یجیغ با رزالین و بلند فریادی با لیو

 نزدیک. خوردندمی غلت هاخاک و درشت و ریز هایسنگ الیبهال در هردو! آسان آمدن فرود
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 که لیو اما گرفت؛ آرام پهلو به صافی سطح روی رزالین که تا بود همین وضع دقیقهپنج به

 .شد پرت ایگوشه به بود، کرده برخورد بزرگی سنگتخته به سرش

*** 

 سرازیری. کرد نگاه اطرافش به گنگی با. کرد باز چشم آلوداخم پیچید، سرش در که دردی با

 راستش، بازوی سوزش. داشت قرار چپش سمت دریاچه و سنگی زمین یک و راستش سمت

 یکیسه. بود شده پاره و خاکی کامالً لباسش. انداخت خودش به نگاهی. درآورد را آخش

 تندتند گردنش، درد وجود با. افتاد لیو یاد به ناگهان. بود افتاده ترطرفآن کمی هشهمرا

 .زد دید را اطرافش

 کجایی؟! لیو هی! لیو: رزالین

 .بود دریاچه آب صدای رسید،می گوش به که صدایی تنها

 قدم. برخاست زمین روی از دستش کمک با اما کشید؛می تیر بدنش یهمه. شد نگران

 :زد صدا دوباره و برداشت

 !بده جواب کجایی؟ تو لیو؟ -

 با پا جفت یک. کرد تعجب روی از اخمی رویشروبه صحنه دیدن با که چرخاند را سرش

 بود؟ اطراف این در کسی هم لیو و او جزبه یعنی بودند؟ کسی چه به متعلق رنگخاکی هایبوت

 نزدیک. بود شده پنهان پشتش شخص آن یتنه باال که رفت صخره آن طرفبه و نکرد معطل

 صخره زدههول. شد تبدیل یقین به شکش لیو آلودخون صورت دیدن با که کشید سرک و شد

 :داد تکانش و کرد بلند را سرش. نشست لیو کنار و زد دور را

 !لیو کن باز چشماتو شنوی؟می صدامو! لیو هی لیو؟ -

 :نالید لب زیر. نگرفت جوابی

 نم؟ک کارچی! من خدای -

 تکانش محکم و گرفت را لیو پیراهن طاقتبی. شوند جاری هایشاشک که بود نمانده چیزی

 :زد جیغ. داد

 !لیو -
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 زدهوحشت. برگرداند حال زمان به و کشید را لیو دستی ناگهان. بود شوک همچون صدایش

 .داد عقب را خودش سریع رزالین که کرد باز چشم

 کجاییم؟ ما شده؟ چی چیه؟: لیو

 .دید را رزالین هایدست چرخاند، که را شسر

 تویی؟ رز! هی: لیو

 .ایزنده تو و بله: رزالین

 .زدود را اشکش و شد بلند کنارش از

 افتاد؟ اتفاقی چه: لیو

 خوبه؟ سرت. شدیم پرت کوه از: رزالین

 عصبی و زد سرش به را دستش. کرد احساس عمیقی سوزش اشپیشانی روی ناگهان سرش؟

 :گفت

 میگپرسی؟ رو حالم حاال بیفتیم، شدی باعث تو -

 .رفت اشکیسه طرف به و کرد پشت لیو به رزالین

 !کن وجورجمع رو خودت پس ای،زنده هنوز توهم. نیست مهم دیگه: رز

 .برخیزد زمین روی از تا کرد تالش کالفه لیو

 .بود زخم و کوفته بدنش

 میشه؟ چی حاال: لیو

 .برداشت را کیسه رزالین

 .فردا البته. دیممی ادامه راهمون به -

 باشیم؟ کجا رو شب پس فردا؟: لیو

 .ایستاد دریاچه مقابل رزالین

 .اینجا -

 :کرد زمزمه. شد باز صورتش زیبا مکان آن دیدن با که رفت سرش پشت اخم با لیو

 !واو -
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 !کوچیک ساحل یه مثل درست: رزالین

 .کرد رها را کیسه و برداشت قدمی

 .هیزم دنبال برو. نایست جاهمون: رزالین

 :زد داد متعجب لیو

 من؟ چی؟ -

 :گفت کرد،می نگاهش کهدرحالی و گرفت دست در را اشزخمی بازوی رزالین

 !بکنم تو به بزرگی لطف قراره من! بخوری درد به کن سعی برم؟ من داری انتظار -

 .کوبید زمین بر را شمشیرش حرص با لیو

 میشه؟ پیدا هیزم اینجا مگه اصالً. گیریمی پاداش باشه، رطواین اگه! مزخرفاتی چه -

 نزدیک اینجا یعنی گرفته؛ درخت رو دریاچه دور تا دور! کن باز رو نحست چشمای لطفاً: رزالین

 .جنگله

 .داد نشان را دریاچه طرفآن دستش با

 درقاین پس گفتم، واضح بینی؟می. کن پیدا خشک چوب و بزن دور رو دریاچه: رزالین

 .کنم حموم بذار و برو. نبر سر رو من یحوصله

 .کرد تماشایش بود، ایستاده سرش پشت که طورهمان لیو

 :گفت خشن. داد بیرون آه با را نفسش گذشت، که لحظه چند

 .نحسه کی چشمای که فهمونممی بهت وقتاون. رسیممی آخرشم به باالخره -

. رفت آب طرفبه. بود غرور وجودش یهمه مرد این. زد پوزخندی رزالین. کرد ترک را او و گفت

 زمین به راحتیبه لباس و کشید پایین به را پیراهن هاشانه سر از. کشید و گرفت را لباسش بند

. بود بخشـذت*لـ لحظه آن در حداقل. بود تحمل قابل اما سرد؛ تقریباً. شد آب وارد. افتاد

 چشمانش و خوابید آب روی هوا بر دست. کرد تمیز را دورش فقط. نزد آب به را خونینش بازوی

 زمانی اشخوشیدل هایلحظه. نشست لبش روی بر نشیندل و گرم لبخندی! آرامش. بست را

 .سپردمی آب به را خودش که بود
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 چشمه لب ماهی کباب یبهانه به که روزها چه. خانوادگیشان هایتنیآب به توجه با البته

 پر را فضا هایشانقهقهه که بود آنجا. کشیدمی آب داخل را مادرش پدر زور با او و رفتندمی

 بیرون را نفسش. هاسرخوشی ها،خاطره آن شد؟ چه ولی داد؛ یاد شنا رابرت به خودش. کردمی

 .برگشت عقب به فوراً پایی صدای با که زد غلتی آب در و داد

 :زد جیغ. رفت فرو آب زیر به بیشتر لیو دیدن با

 بدی؟ خبر اومدن قبل تونینمی تو! هی -

 خورد،می چرخ رزالین سفید و ـان*عـریـ هایسرشانه و بازو روی نگاهش کهدرحالی لیو

 .زد بدجنسی لبخند

 !بینمنمی رو تو من. نباشی نگران نیست نیازی: لیو

 .کوبید آب روی دست با رزالین

 !عوضی -

. بزند کنار را آب قطرات تا داد تکان را سرش کالفه. پاشید صورتش روی آب دستش حرکت با

 :گفت بداخالقی با رزالین. زد قهقهه لیو

 .برگرد! خبخیله -

 !نیستی مهم گفتم که من چرا؟: لیو

 : گفت آلودخشم رزالین

 .هستین گرسوءاستفاده همیشه شماها. برگرد گفتم هم من -

 :گفت و چرخید رز دادن آزار از خوش سر لیو

 !ترسو حمقا کوچولوی روباه -

 .رفت اشکیسه طرف به و آمد بیرون آب از رز. کرد زمزمه او چون نشنید؛ رزالین

 .پوشاند خودش به بود، لیو به حواسش کهدرحالی و ورد در جدیدی لباس

 بمونم؟ منتظر باید کی تا: لیو

 .داد باال را لباسش آستین رز

 !طاقتکم. برگرد -
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 :گفت و برگشت لیو

 .شجاعی خیلی. ..تو... دونیمی -

 .زد گره را لباسش بند رزالین

 .باشم شجاع و محکم باید پس تنهام، من -

 .گذاشت هم روی را هاچوب لیو

 .میگم رو خودم با رفتارت... اون جدای -

 .ایستاد کمر به دست لیو. کرد سکوت و زد تلخندی رزالین

 .بشورم رو خودم باید هم من -

 .زد اشاره دریاچه به رزالین

 .باش سرت مواظب فقط! زادیآ -

 حرفبی. کرد اخمی کرد، حس که دردی از. گذاشت اشپیشانی به روی را انگشتش لیو

 .رفت آب طرفبه و درآورد را پیراهنش

 .نشست شدهچیده هایچوب کنار و گرفت لیو یزدهبیرون عضالت از را نگاهش رزالین

 درسته؟ بمونم، ـنه*برهـ من که نیست قرار: لیو

 .انداخت باال اَبرویی رز

 !هست امکانش ولی دونم؛نمی -

 .کرد پرتاب آب بیرون به و درآورد را شلوارش آب زیر لیو

 !بدجنس روباه: لیو

 .گرفت او از را رویش و گزید را لبش رزالین

 .بگیری ماهی کن سعی. نداریم غذایی ما: رزالین

 :کرد اشاره خودش به تعجب با لیو

 من؟ -

 :گفت دهشعصبی رزالین

 .کن امتحان خب نداری، ایتجربه اگه کنی؟می تکرار اینو شهمه چرا -
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 اشبریدگی. کرد نگاه بازویش به دوباره رزالین. کرد رها آب روی را خودش و کشید پوفی لیو

 بود؟ حالی چه لیو پس داشت، درد قدرآن او اگر. داشت را خودش سوزش و درد اما نبود؛ عمیق

 شد؟ هوشیار او چگونه راستی به

 خنده به بود، افتاده صحنه آن یاد به تازه که رزالین. بامزه البته و زدهوحشت و ناگهانی هم آن

 .پرید جا از لیو، حالیِخوش فریاد صدای شنیدن با. افتاد

 !گرفتمت: لیو

 به دستانش بین ماهی دیدن با که کرد نگاهش ریزبینی با بود؟ شده شاد قدرآن چه خاطربه

 :داد جلو را هایشلب لیو. افتاد هخند

 چیه؟ -

 شام تا کند کنترل را او تا کرد تقال کرده هول لیو. خورد تکانی ماهی ناگهان گفت که را این

. افتاد آب درون پشت به و خورد سر پایش تقالها، این بین که ندهند دست از را امشب

 اما شد؛ فراری ماهی اینکه با. بود ندیدهخ تنهایی، هامدت از بعد. کرد پر را فضا رزالین یقهقهه

 :گفت و شد خارج آب از. بیاندازد گیر را ماهی دو توانست تالش، ساعتی با لیو

 !برمیام هرکاری پس از من. غذا هم این -

 .خندید دل در اما نگفت؛ چیزی رزالین. بود قدرتش بر تأکید برای جمله این

 .کن روشن رو آتیش. میشه ردس هوا و ریممی تاریکی به داریم: رزالین

 میدی؟ دستور من به داری که دونیمی: لیو

 .داد تکان را سرش رز

 .باالتره دزد یه از جایگاهم هرحالبه -

 دقیقاً که دادمی جواب باید نیستم، دزد من گفتمی بازهم اگر. نگفت چیزی و فشرد لب لیو

 .نشست رز کنار و پوشید لباس. دکر برپا کوچکی آتش سنگ، دوتکه با اعتراضبی پس کیست؛

 تنهایی؟ گفتی چرا: لیو

 .شد خیره آب به و کشید ـوش*آغـ به را زانوانش رزالین

 اینه؟ از غیر. تنهایی باشی، نداشته رو تخانواده وقتی: رز
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 سعادتی شیرین

 :کرد زمزمه لیو

 مردن؟ چطور -

 یک وسطت که پدرش مرگ یادآوری. بود شده تنگ زدن حرف برای دلش شاید. کشید آهی رز

 باختنشجان باعث و کرد ضعیف را او که مادرش بیماری بود سخت. بود سخت شد، دریده ببر

 .گفت اما ساخت؛ مقبره اشخانواده برای و کند را زمین چگونه اینکه گفتن بود سخت. شد

 برای دلش وقتهیچ که سرسخت لیوی. کردندمی زندگی جدا هم از که گفت برادرش از

 مانده خیره آتش باالی یزدهچوب هایماهی به تأثر، روی از سکوتی در ،سوختنمی کسهیچ

 .بود نکشیده درد کم نازک،دل روباه این پس. بود

 حالی؟ این تو چرا تو: رزالین

 .آمد بیرون فکر از

 چی؟ -

 .افتاد منمن به رزالین

 طوراین چرا ان؟کج تخونواده اصالً. نگفتی رو دلیلش ولی شدی؛ طلسم گفتی فقط... تو خب -

 شدی؟

 واقعاً که بود رفته دور چنداننه یگذشته به لیو. بود مانده فکر در لیوی به خیره رز. کرد سکوت

 و بزرگ جایگاه یک برای حرص خواهی؟زیاده غرور؟ طمع؟ چه؟ خاطربه. شد طوراین چرا

 این از که الینرز بدهد؟ دست از را اشخانواده که داشت ارزش قدرآن یعنی عظیم؟ ثروتی

 :زد نهیبش بود، رفته سر اشحوصله سکوت

 !پسر هی -

 :کرد زمزمه

 .بودم بد چون -

 .شد گرد رزالین چشمان

 چی؟ -

 :گفت زدهغم لیو
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 سعادتی شیرین

 .کردممی فکر هدفم به فقط. بودم اهمیتبی همه به. کردم بدی. بودم بد چون -

 :کرد ظریفی اخم رزالین

 هدف؟ -

 .بکشم رو نفر یه خاطرشهب بود نزدیک که هدفی: لیو

 .کشید تعجب و ترس از بلندی نفس بیچصدا رزالین

 بگیرد؟ را فردی جان داشته قصد او شنید؟می درست

 باشد؟ داشته تواندمی بزرگی هدف چه معمولی یک مگر

 :گفت لکنت با

 داشته؟ ارزش قدراین یعنی میگی؟ داری چی... چی -

 .شد کالفه لیو

 .دونمنمی یچیز دیگه. دونمنمی -

 .گرفت را رویش

 .نخواه توضیح ازم این از بیشتر -

 رزالین! زیاد خیلی. بود ناراحت اما نه؛ هنوز یا بود پشیمان کارهایش از دانستنمی هم خودش

 :گفت هوابی

 ماهی؟ -

 .خوابید آرامی به لیو

 .تو برای هم من مال -

 روی بر شب تاریکی یپرده. خوابید لیو از فاصله با و خورد را غذایش. نداد ادامه و برچید لب رز

 .برسند استراحتشان به همگان تا افتاد اشاهالی و زمین

*** 

. خوردند لیز سوآن به سواین از هاتخم سفیدی و زردی که داد تکان آتش روی را مسی ظرف

 ابخو از که بود زود خیلی صبح. شود حاضر شصبحانه تا کردمی تکرار را کارش بارشیطنت

 به. بخورند االن را همراهشان غذاهای نداشت قصد. کردمی گرسنگی احساس. بود شده بیدار
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 سعادتی شیرین

 به. درخشید نگاهش در شیطنت برق دید، را ایپرنده یالنه وقتی و بود کشیده سرک اطراف

 هم حاال که بود برداشته را هاتخم النه، صاحب از خبربی و بود رفته باال درخت از بالی سبک

. بود خواب هنوز. کرد نگاه لئو به و گذاشت کنارش سنگ روی را ظرف. بودند خوردند یهآماد

 و آفتاب نور به اهمیتبی و بود نشده جاجابه هم باریک شب طول در انگار که عمیق قدرآن

 .افتادندمی راه به باید چون شد؛می بیدار باید دیگر خب اما کشید؛می خرناس موزی هایپشه

 .کرد کنکاش را صورتش جزءجزء. شد نزدیکش

 سیب مردانه، فک باریک، هایلب استخوانی، بینی کوتاه، هایمژه پرپشت، طالیی موهای

 . است مردانه و جذاب گیر،نفس گفتمی اگر نبود اغراق. گلو یبرآمده

 اشپیشانی به چشمش که کند لمس را انگیزشوسوسه موهای تا برد جلو دست حواسبی

 چپ سمت بود؟ کرده چه دیروزی زخم آن. شد گشاد چشمانش و ماند باز هانشد. خورد

 .بود کبود و کرده باد کامالً اشپیشانی

 را دهانش آب هراسان. است عفونت آستانه در که شد متوجه دقیقی نگاه با و بود سرباز زخمش

 .داد قورت

 آه درمانش، درمانش، یبرا. کردمی کمکش باید. کرد نگاه را اطرافش عجله با و رفت عقب

 که هاییبرگ و دوید هابوته طرفبه. برخاست جایش از فوراً. کند درست مرهم باید! آری

 کنارش و رساند لئو به را خود دو با. برداشت را هستند تمیز و مفید زخم برای دانستمی

 اشانیپیش روی آرامی به را هابرگ و شد خم لئو صورت روی. کرد خورد را هابرگ. نشست

 لئو لحظه همین در. کرد مرتب را هابرگ انگشتش با بعد و کرد تکرار را کار این دوبار. داد قرار

 ییقه و برد باال را دستش سرعت با صورتش، روی شخصی سایه احساس با بود، خواب در که

 و زد کوتاهی جیغ ترسیده، رزالین که بزند خیمه رویش تا برداشت خیز. گرفت را رزالین

 روی را دستش سریع جانش، نجات برای شده فرز رزالین اما داد؛ هل عقب به را ودشخ

 :گفت جیغ با. داد قرار لئو چشمان

 کنی؟می کارچی -

 :گفت زناننفسنفس و متعجب لئو



 

 

39 

 

 هایشطلسم چشم  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سعادتی شیرین

 بودی؟ سرم باالی چرا. دارم سوال تو از اینو من -

 .داد تکان را خودش حرص با رزالین

 .آوردم ایمان موضوع این به. نداری رو محبت و کمک لیاقت تو -

 .کرد پوفی لئو

 .بردار دستتو حاال! خبخیله -

 :گفت تمسخر با رزالین

 !دانستن محض. بمیرم خوامنمی من -

 .مالید را چشمانش لئو و نشستند هردو. داد هل را او و

 .داد تکان را سرش رزالین

 .دادی هدر رو زحماتم یهمه! نچ نچ، نچ، -

 :گفت لودآخواب لئو

 زحمت؟ کدوم -

 .انداخت لئو ـوش*آغـ در و برداشت کیفش روی از را سفید پارچه جواببی رزالین

 .بخور رو تصبحونه و پیشونیت به ببند اینو: رزالین

 خواب. کرد نگاه رزالین به بعد و پارچه به گنگ لئو. کند خاموش را آتش تا برخاست کنارش از

 چشید؟می توجه یمزه هامدت از بعد جداً د؟بو فکرش به کسی واقعاً نبود؟

 !پسر کن عجله: رزالین

 .داد انجام را هاگفته و شد خارج فکر از

*** 

 بلندی پستی و هادرچه ها،تپه. کردند طی را بود رزالین یگفته که مسیری. رفتند راه را روز کل

 راهشان به نفسنفس با فقط. زدندنمی حرف باهم زیاد هم هنوز. گذاشتند سر پشت را را ها

 .کشاند بیرون برهمش درهم افکار از را او لئو صدای. دادندمی ادامه

 راهنما؟ هستیم کجا راه تو االن ما: لئو

 :زد غر رزالین
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 .سبز جاده! نکن مسخره منو -

 کجا؟: لئو

 :کرد تکرار عاصی رزالین

 و روستاست هم جاده بعد. هشد حبس درختا دست تو که ایهجاده تنها! سبز جاده! سبز جاده -

 ...هم روستا بعد

 .دوید حرفش میان لئو

 .فهمیدم. گوتل. فهمیدم -

 .داد دوری را هایشچشم رزالین

 !امیدوارم -

 بده؟ انجام بتونه کاری واقعاً اون کنیمی فکر تو: لئو

 . کشید بیرون پایش زیر از را لباسش رزالین

 .یستمن مطمئن که بودم گفته. ونمدنمی! آه -

 لئو. شد متوقف سرجایش اسب پای صدای با که بگوید چیزی تا کرد باز دهان بعد و کرد مکثی

 .آمد جلو

 شده؟ چت -

 .شد ظاهر مقابلشان سوارکار چند رزالین، پاسخ از قبل

 هایصورت و کهنه هایلباس از. نیستند راهزن جز کسانی هاآن که فهمید اجمالی نگاه با رزالین

 .زد طمع روی از لبخندی داشت، نام گِرِک که راهزنان رهبر. بود صمشخ کثیفشان

 داریم؟ چی. ببینید رو اینجا هابچه! خب خب -

 منقبض لئو فک. بودند جدیدشان یطعمه یافتن از حالخوش. خندیدند قهقهه با گرک دوستان

 :زد لب. گذاشت اشـنه*سیـ روی را دستش رزالین که برداشت جلو به قدمی. شد

 .دردسرن دنبال اونا. وایسا سرجات -

 :کرد بلند کمی را صدایش رزالین. کرد مشت را دستانش سکوت در لئو

 .کارتون پی برید -
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 .زد گشادی لبخند گرک

 .هستم کارم سر االنم من! خوشگله کردی اشاره خوبی نکته به -

 .شد جدی گرک. رفت هوا به دوستانش یقهقهه دوم بار برای

 !سریع. زمین روی بندازید دارید تونجیبا تو هرچی -

 :گفت عصبانیت با و نکرد تحمل این از بیشتر لئو

 .نمیارید دست به چیزی ما از! احمقا شید گم -

 .انداخت باال ابرویی گرک

 .پسر زدی حرفو این که کردی بزرگی اشتباه! مالحظهبی چه! واو -

 .داد عالمت دست با

 !بگردیدشون -

 :غرید اشمردانه خشم و محکم لحن با لئو. آمدند پایین ایشانهاسب از سوارکار سه

 .برخوردی اشتباهی آدم با که تویی این. نه -

 :غرید لب زیر رزالین که بود گرک نگاه به دوختنچشم آماده لئو و شدند نزدیک مرد سه

 !لعنتی اوه -

 :زد فریاد و داد هل را لئو صورت

 !کن فرار -

 گرک مردان. دوید نیز سرش پشت رزالین و دوید درختان طرفبه و گرفت را مطلب فوراً لیو

 با سرش، پشت به نگاهی با رزالین. دویدند دنبالشان آمدند، خود به تا اما شدند؛ غافلگیر

 .دویدمی لئو دنبال به سرعت

 !باش زود. رز طرف این از: لئو

. دویدند وجود تمام با و پریدند درختی تنه روی از. کردند کج راست سمتبه را مسیرشان

 .کردند نگاه را اطرافشان سردرگمی با و ایستادند درختان بین گرک مردان

 رفتن؟ کجا: لوک

 .دونمنمی: کارلو
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 :گفت زناننفسنفس مکس

 کردیم؟ گمشون االن یعنی -

 :گفت رنجوری لحن با لوک

 .کشهمی رو ما گرک! بزنن گندت -

 .برگردیم بیاید: کارلو

 .شدند متوقف بود، آویزان آن از درختان هایریسه که دیوار یک به برخوردن با رزالین و لئو

 !لعنتی: لئو

 :گفت زناننفس و استرس با رزالین

 بریم؟ کجا کنیم؟ کارچی حاال -

 .داد تکان را دستش عصبی لئو

 !هیس -

 .دید راهی ترطرفآن کمی و کرد گَردینیم. کرد نگاه را اطرافش عجله با

 رفتن؟ یعنی. شده تاریک هم هوا. نیست ازشون خبری: رزالین

 !بیا دنبالم. کنیم ریسک تونیمنمی ولی شاید؛: لئو

 دیدن با که برداشت را اول قدم. چرخید طرفشبه دویدن قصد با رزالین. دوید سوآن به و

. کرد گرد چشم. شد متوقف کرد،می نگاه خیرهخیره را او و بود راستش سمت که حیوانی

 و نداشت روباه با زیادی یفاصله. نداشت خوردن تکان قصد ابداً و بود مانده هوا در انشدست

 .بکشد نفس صدابی داشت سعی فقط

 باید چرا راستی به. باشد داشته بدی عواقب بود ممکن که داشت العملیعکس حرکتش هر

 لئو. بودمی طراتخ با کردن نرم پنجه و دست حال در عمر یهمه افتاد؟می تله در او همیشه

 سرجایش نیست، دنبالش رز شد متوجه وقتی که بود گرفته فاصله رزالین از مترپنج به نزدیک

 .برگشت عقب به و ایستاد

 نمیای؟ چرا پس: لئو

 .کرد تعجب بود، مانده وضعیت آن در که رزالین دیدن با
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 سعادتی شیرین

 .دیگه بیا شده؟ چت: لئو

 :نالید لرزان. ترسید که داشتبر قدمی روباه. بدهد پاسخی نتوانست رزالین

 !تونمنمی... نمی -

 چرا؟: لئو

 مسلط خود به کرد سعی اما کرد؛ احاطه را وجودش ترس ایلحظه برای. کرد دنبال را رز نگاه و

 دختر؟ این جان با بازی دیگر؟ باری! خدایا. داد فرو را دهانش آب. باشد

 .بیا! رز: لئو

 .داد تکان سر ترس با رز

 !نه -

 از لئو. بود رزالین اش،غذایی وعده روی اشخیره نگاه. برداشت قدم ـوه*عشـ و ناز با هروبا

 :غرید هایشدندان الی

 !میریمی وگرنه بیا، گفتم -

 :غلتید رزالین گونه روی اشکی قطره

 !نمیشه! تونمنمی -

 :زد فریاد و نیاورد طاقت لئو. شد تندتر روباه حرکت

 !رز بدو -

 آوردنش هجوم. کرد را نرمش و چرب لقمه دادن دست از خطرِ احساس روباه بلندش، صدای از

. کرد دراز طرفشبه را دستش لئو. شد مصادف زد، رز که بلندی جیغ با رزالین طرفبه

 سروصدا با روباه. کشید خودش دنبال را او شدت با لئو کردند، قفل درهم که را هایشانپنجه

 بزرگ هایشاخه که رسیدند قطوری درخت به رفتند، که ترفطرآن قدم چند. کردمی دنبالشان

 .داد عالمت رز و کشید باال درخت از را خود جهش یک با لئو. بود آمده هم پایین تا اشقوی و

 !بده دستتو! بیا: لئو

 گیر روباه تیز هایدندان بین پایش ساق که بود نرفته باال هنوز. گرفت را دستش تقال با رز

 .بست را چشمانش و کشید درد روی از خراشیگوش جیغ. افتاد
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 غلیظی اخم عصبانیت با. ترسید روباه و رز وضعیت دیدن با که زد دید را پایین هراس با لئو

 لئو. زدمی داد و کردمی گریه درد با رزالین. کند درخت از کوچکی شاخه و برد باال دست. کرد

 و شد شل هایشدندان. داد تکان را سرش صبیع روباه. برد فرو روباه چشم در را درخت شاخه

 روباه. کشید باال را او قدرت با و انداخت رزالین کمر دور دست. کرد استفاده فرصت از لئو

 اختیاربی. بود شده حالبی پایش سوزش و درد از رز. چرخید درخت دور و کشید درد از ایزوزه

. داد تکیه درخت به و گرفت محکم ار کمرش لئو. گرفت قرار لئو شانه روی و شد کج سرش

 قرار لئو ـوش*آغـ در حالبی رزالین که تفاوت این با. بودند نشسته قطوری شاخه روی هردو

 :گفت جانبی رزالین. داشت

 اومد؟ سرمون... بالیی چه خبره؟ چه -

 شده خیره معصومش و بچگانه صورت به راحت خیال با لئو همین برای و بود بسته چشمانش

 .زد رنگیکم لبخند. بود

 .درختیم باالی. سالمی و خوبه حالت تو. هیچی -

 .داد بیرون آرام را نفسش رز

 کشتیش؟ روباه؟ -

 تا داد تکان را سرش کشنده؟ اسلحه یک بود؟ چه دیگران تصور در او. شد آزرده لئو قلب

 گوش یرز و آورد پایین را سرش. نشاند لبش روی ایزورکی لبخند. بزند پس را افکارش

 :داد سر زمزمه رزالین

 .رسونمنمی آسیب تو به من. نه -

. کرد خوش جا لبش روی لبخندی خفیفش، یسرگیجه و دردناک پای و خراب حال آن در

 را پیراهنش رز. زد زل رویشروبه به لئو نگاهشان، تالقی از قبل و لغزاند هم روی پلک ارادهبی

 .زد چنگ

 .انسانم یه من -

 :گفت اربشیطنت لئو

 .داری رو روباه یه یروحیه ولی -
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 سعادتی شیرین

 .کوبید اششانه به ناله با رز

 !هی -

. کردمی القا دختر یک به را آرامش و راحتی حس. بود مردانه و زیبا هایشخنده. خندید آرام لئو

 :گفت نرم رز که انداخت طنین سکوت لحظه چند

 .نیستی بد که دونممی من... تو و -

 فرو بیهوشی شبیه خوابی به و شد شل رزالین گردن لحظه همین و کرد شنگاه آرامی به لئو

 تاریکی آن در کردمی حس. زد کنار را پلکش به چسبیده موی تار و برد باال را دستش لئو. رفت

 برایش حال این درک. بود عجیب. است کرده روشن را دنیایش قلبش درون در نوری شب،

 هایشلب تا رفت جلو سرش. شد ارادهبی اما یست؛چ علت دانستنمی هم خودش. بود سخت

 خواست؛ را او دلش ایلحظه. کرد مخالفت او با دلش در چیزی که بنشیند رزالین پیشانی روی

 درد با را چشمانش. برساند آسیب او به خواستنمی که چرا. شد منصرف هم ایلحظه به اما

 تا عشق جغد و شد طی شب. داد یهتک درخت تنه به را سرش و داد بیرون را نفسش. بست

 .نشست هم ـوش*آغـ در دو آن تماشای به صبح

*** 

 باز را چشمانش و زد خواب ـنه*سیـ به رد دست سختیبه. کرد اشکالفه هاگنجشک صدای

 عادت چشمانش تا شد تلف زمان لحظه چند. بست پلک فوراً آفتاب نور شدید تابش با اما کرد؛

 مبهوتش نگاه با. شد حبس نفسش تعجب از دید، که ای صحنه با ولی د؛لغزان پلک دوباره. کرد

 ـوش*آغـ در او،. داد دور هردویشان روی را هایشمردمک. شد خیره خواب در غرق لئوی به

 کمی. کرد تعجب و ترسید. آمد خود به قلبش تند کوبش با ناگهان درخت؟ یک روی لئو،

 .اندیشید

 آه با. رفتنش هوش از و درخت باالی رفتن روباه، یهتل راهزنان، دست از فرار دیشب،

 بود؟ جورشچه دیگر این. داد قرار اشپیشانی روی را دستش صداییبی

 رز. بود نشده رزالین حرکات متوجه. بود خواب در هنوز. کرد نگاه لئو به و داد عقب را موهایش

 به را لبش و داد تکان را سرش. ترفمی پایین به باید. نبود زیادی ارتفاع. کرد نگاه پایین به
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 سعادتی شیرین

 کرد،می نگاه لئو به کهدرحالی. داد تکیه درخت تنه به لئو سر دوطرف را دستانش. گرفت دندان

. فرستاد بیرون را اششده حبس نفس. برخاست لئو پای روی از ممکن حالت ترینآهسته با

 پای و کرد محکم را دستانش .پریدمی باید. زد دید را پایش زیر دوباره. حرکت اولین از این

 وزنش زیر نازک شاخه ناگهان که کشید کنار را خودش کمی و نهاد زیرین شاخه روی را چپش

. بکشد دل ته از جیغی و شود خالی پایش زیر شد باعث حرکت این. شکست و نیاورد دوام

 از ناگهان ولئ. شدند کوبیده زمین به هردو ناغافل و کرد گیر لئو یقه به دستش افتادنش حین

 تیر رزالین دیده آسیب پای. کرد نگاه را اطرافش و نشست جایش روی شده هول. پرید خواب

 :گفت بلندی و آلودخواب صدای با و متعجب لئو. افتاد ناله به رزالین که کشید بدی

 شده؟ خبر چه -

 :گفت عجز با و گرفت دستانش بین را پایش مچ رزالین

 .شد من یرتقص انگار! متاسفم. هیچی -

 :غرید بداخالق بود، شده بیدار خواب از بدی با که لئو

 !توعه تقصیر افته،می اتفاق که هرچیزی اطراف این -

 :کوبید زمین به مشتی عصبی لئو. انداخت زیر به سر و برچید لب رز

 .بزنن گندش -

 بگوید؛ چه دانستنمی شرمندگی و ناراحتی از رزالین

 سرخی سیب و کیفش درون برد فرو دست آنی تصمیم یک در. آورددرمی دلش از باید خب اما

 .آورد در را

 .گرفت طرفشبه

 .بیا -

 .داد تکان را دستش رز. کرد نگاه دستش به اخم با لئو

 .کنم بیدارت خواستمنمی حتی. افتاد اتفاق یهویی کن باور! خواهی عذر برای. دیگه بگیر -

. بود رفته در کوره از زود خیلی دوباره که شاکی ودشخ از و شد نرم رز نرمی دل از لئو قلب

 .گرفت را سیب و کرد رنگکم را اخمش
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 سعادتی شیرین

 !خبخیله: لئو

 روباه هایدندان جای و زد باال را دامنش رز. زد سیب از گازی لئو. زد نماییدندان لبخند رز

 .شد نمایان

 .داشت هم قرمزی ردهای هنوز اما بود؛ شده کبود جایش

 ه؟دار درد: لئو

 درست. دید دستانش به را لئو نگاه معمول طبق که داد باال را نگاهش آرام. شد خشک رزالین

. کشید پایش به را انگشت و انداخت باال ایشانه بود؟ مهم او برای دردش شنید؟می

 .داشت درد هنوز! آری. شد درهم هایشاخم

 .کمیه: رزالین

 .نکرده ریزیخون که خوبه: لئو

 تابش باز و شد شاد فقط. نکرد هم تحلیل تجزیه و نفهمید حرف قلبش. رخاستب جایش از و

 .نشست لبش روی

 .بیفتیم راه باید: لئو

 .برخاست جا از سرخوش

 !بریم. بله -

 را لباسش رزالین. افتاد جلو و کرد اکتفا سر دادن تکان به تنها. رفت باال تعجب از لئو اَبروی

 رز گذاشتند، که جاده در قدم. افتاد راه بود، سیبش خوردن الدرح که لئو دنبال به و کرد مرتب

 .بود کرخت لئو بدن و تازه صبح هوای. کشید عمیقی نفس و کرد باز را دستانش

 باشد؛ بزرگش و گرم تخت روی االن خواستمی دلش

 .خواستمی شیطنت کمی دلش رزالین او، برعکس اما

 بدویم؟ رو مسیر چیه ظرتن. رسیممی روستا به جاده این آخر: رزالین

 :گفت بلند لئو

 چی؟ که بدویم؟ چی؟ -

 :گفت غرغرکنان رز
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 سعادتی شیرین

 .میشه نرم خشکتم، بدن طوریاین شنیدی؟ عجیبی چیز مگه -

 .کرد اخم لئو

 کردی؟ حس مگه خشکه؟ من بدن -

 .زد لبخند شده،شیطان رزالین

 .بدیم مسابقه بیا اصالً. شاید دونم،نمی -

 :زد غر

 !بچگانه چه -

 .کوبید پشتش به رز

 !باش زود! بسه گوییچرت -

 .گرفت جان کلشکل خوی. شد عصبی دوباره

 .داره شرط ولی باشه؛: لئو

 .کرد گرد را چشمانش رزالین

 شرطی؟ چه -

 :گفت گریحیله و غرور با لئو

 !دربیاری خشکی از رو بدنم باید بردم، من اگه -

 .کرد اخم رز

 چیه؟ منظورت -

 :گفت ریلکس لئو

 !کامل ماساژ یه -

 را او. بود بلد خوب را گریسوءاستفاده شدهلعنت مردک. فشرد هم به را هایشلب. شد ساکت

 بدهد؟ ماساژ

 قبوله؟: لئو

 .برد باال ابرو حرفش به جواب بدون

 چی؟ ببرم من اگه و -
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 سعادتی شیرین

 .گرفت صورتش مقابل را انگشتش فوراً که بگوید چیزی خواست و زد پوزخندی لئو

 !کن صبر :رزالین

 .ماند منتظر شدهتخس و بست دهان لئو

 :گفت بدجنس رزالین

 .بدی انجام رو میگم که هرکاری جداشدنمون و سفر پایان تا باید بردم من اگه -

 :گفت و کرد اخم فوراً اما کرد؛ پیدا غریبی حس «شدن جدا» کلمه از لئو

 بوده؟ این از غیر حاال تا مگه -

 مو مردک. گفتمی راست. خندید دل ته از و زانوانش روی شد خم .رفت هوا به رزالین قهقهه

 :زد تشر لئو. دادمی انجام را گفتمی هرچه واقعاً او بود؟ نکرده دقت چرا. داشت حق تخس بورِ

 !نخند! بسه -

 .شد راست بریدهنفس رزالین

 ای؟آماده حاال. بشه عوض تصمیمم نمیشه دلیل این اما توعه؛ با حق! ببخشید اوه! اوه -

 .داد تکان سر جدی لئو

 .کنی گذاریخدمت باید و بازیمی که تویی این هرحالبه. بمون حرفت روی. خوبه -

 .داد سر ایخنده رزالین

 !کن فکر داری دوست هرطور اما محاله؛ -

 .گرفت دویدن ژست و داد تکان را فکش غرور با لئو

 و زد پس را پرپشتش موهای. زد دیگری دلبخن رز. قدرت پر و دیده آموزش. بود قدری حریف

 .گرفت را لئو حالت

 ...یک: لیو

 ...دو: رزالین

 !سه: رزالین و لئو
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 سعادتی شیرین

 تندی و بلند هایگام بلندش، پاهای با لئو. دویدندمی قدرت یهمه با. جهیدند جا از و

 را او دهش گرد چشمان با رزالین. بیفتد جلو رز از زود خیلی که شدمی باعث این که داشتبرمی

 .بدهد او به را بُرد یاجازه که عمراً. کرد اخم فوراً اما کرد؛ نگاه

 .دوید و انداخت پاهایش در قدرت. نبود فرز کم هم او

 .گذاشت سر پشت را لئو زدن، هم به چشم یک در

 جداً و کردمی نگاهش سرش پشت از او، سرعت از متعجب لئو. زد حالیخوش روی از لبخندی

 خوشش بود، احمقانه و بچگانه نظرش از که مسابقه این از حال. بود فرزی و جذاب هروبا او که

 :گفت خنده با او، به نگاهینیم با رز. رسید رز کنار. کرد بیشتر را سرعت پس.. آمدمی

 !کارت پی برو -

 نمانده چیزی روستا مرز تا و بودند کرده طی را جاده بیشتر نصف. نگفت هیچی و زد لبخند لئو

 . بود

 غافلگیرکننده حرکت یک در رز رسیدند، که روستا نزدیک. بود داغ بدنش و زدندمی نفسنفس

. خورد تلوتلو عقب به کمی و شد هل لئو. داد او به کوچکی هول و نهاد لئو یـینه*سـ بر دست

 :گفت و شد خم پایین به لئو. خندید و نهاد اشفرضی خط روی پا پرش یه با رزالین

 .کردی تقلب... تو -

 .فرستاد بیرون را نفسش رزالین

 .کنیمی فکر طوراین تو! نه -

 .ایستاد راست و کشید بلند آهی لیو

 .نمیره انتظار این از بیشتر روباه یه از -

 .گرفت لئو طرفبه را آن از یکی. کشید بیرون رنگسیاه شنل دو اشکیسه درون از رزالین

 .شناسهب رو ما نباید کسی! بگیر: رزالین

 تعداد رفتند،می جلوتر هرچه. شدند روستا وارد. پوشاند خود به و گرفت دستش از حرفبی لئو

 برای تالش در هافروشنده و بود خود کار دنبال به هرکس. شدمی بیشتر هافروشدست و مردم

 .برسانند فروش به را خود اجناس تا زدندمی فریاد سکه چند آوردندستبه
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 ! هی: رزالین

 : گفت بم لئو

 شده؟ چی -

 بدیم؟ گوتل به که داری چیزی خودت با تو: رزالین

 .شد متعجب لئو

 بدیم؟ چی -

 !زنهنمی هم حرف حتی پول بدون اون! آه: رزالین

 .هست باهام سکه کیسه یه هنوز! خبخیله: لئو

 .باش مراقبشون خوب پس. خوبه: رزالین

 .داد تکان را سرش لئو

 .بیا دنبالم: رزالین

 رز. رسیدند بستیبن به. رفت دنبالش به لئو. پیچید راست سمت به و زد دور را ایخانه و

 که بود خاکی راه یک پشتش دقیقاً. بود زدهزنگ و قفل. دوخت کهنه آهنین دوازه به را نگاهش

 .ایستاد کنارش لئو. رسیدمی گوتل یخانه و جنگل به

 مشکلیه؟ موندی؟ چرا -

 .تادایس کمربهدست رز

 .کنممی حلش اما بله؛ -

 نگاهی سرش پشت به و گرفتش دست در. رفت بود، افتاده دیوار کنار که ایتیشه طرف به و

 .کرد دوازه زنجیره و قفل به رو. بود خوب این و نبود کسی. انداخت

. شد ترشل و برداشت ترک قفل. آورد فرود قفل روی را تیشه محکم بعد و برد باال را دستانش

 حالیخوش با. افتاد زمین بر زدن هم به چشم یک در قفل باراین و کرد تکرار را کارش الینرز

 .بود قدرت پر و زرنگ چه دخترک این. بود قفل به نگاهش زل لئو. زد لبخند

 .باال بده رو دروازه و بیا! شیر هی: رزالین

 :گفت متعجب و آمد خود به لیو
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 چی؟ -

 .زد کمرش به رز

 !نیومده کسی تا یاال -

 .گرفت را دروازه زیر و شد خم. رفت جلو تردید با لئو

 کرده انبساط که انگار. بود سنگین و زده زنگ دروازه. بود سخت اما بکشد؛ باال را آن کرد سعی

 :گفت تشویق با رزالین. بود کرده گیر دیوار در دوطرفش و بود

 .کن سعی بیشتر! باش زود! باش زود -

 پا سر دوازه با نصفه تا شد موفق اما زد؛ بیرون عضالتش. زد زور و فشرد بهم دندان لئو

 هایظرافت کنار در را توانش تمام با و گرفت را دوازه زیر. شد ملحق او به فوراً رزالین. بایستد

 نفسش محکم لئو. رفت باال سروصدا کمی با دروازه. همین همکاری و گرفت کار به اشدخترانه

 :کشید را شنلش رز. تکاند را شدستان و داد بیرون را

 !بیا باش زود -

 زمین روی تیزی آفتاب. نهادند خاکی و باریک یجاده در قدم و شدند رد کوچه پس از دو با

 نگاه با لئو. داشتندبرمی قدم هم کنار. کرد بانسایه را دستش و کرد اخم رزالین. تابیدمی

 .شد اخمش متوجه او به کوتاهی

 شدیم؟ نزدیک گوتل به. ..دیگه حاال: لئو

 .آره: رز

 .کشید جلوتر را رز شنل کاله لئو

 !خوبه -

. بگوید چیزی نتوانست اما نداشت؛ وجود لیو حرکت این برای دلیلی اصالً. تپید محکم رز قلب

 زیر در آفتاب و رسید پایان به خاکی جاده. دادند ادامه مسیر به سکوت در و انداخت زیر به سر

 .شد پنهان درختان

 باشه؟ جنگل با سروکارمون باید شهمه چرا! جنگل جنگل، جنگل،: لیو

 .زد کجی لبخند رزالین
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 جنگل پس. گذاشتیم پا زیر رو کشور گفت میشه و اومدیم شرق به غرب از ما اطالع محض -

 .درکه قابل

 .داد تکان را انگشتش

 !کنهنمی زندگی عامه بین جادوگری هیچ. ضمن در -

 بعد. بودند شده دیگری جنگل وارد حال. افتاد راه به رز که کرد نگاه او به پشت از سکوت در لئو

 با. زد کنار را هابرگ و رفت جلو رز. رسیدند درختان برگ از ایپرده به رفتن راه ربع یک از

 جایی تاحاال نظرشبه ،لئو و شد خشک هوا در دستانش رویش،روبه سحرانگیز یصحنه دیدن

 .بود ندیده ااینج زیبایی به

 .بود شده باز شگفتی از صورتش

 .نداشتم انتظارشو... خب! آم: رزالین

 چی؟ انتظار: لئو

 .کنه زندگی بهشت تو پیرزن اون که: رزالین

 آبی از ایگوتل،چشمه بزرگ یکلبه مقابل درست. گذاشتند گوتل ملک به پا هردو. رفت جلو و

 .بود زالل

 دقیقه هرچند و شدنمی قطع دمیک پرندگان صدای. بود سرسبز و چمن پایشان زیر زمین

 به محو هردو. شدندمی محو بعد و چرخیدندمی لئو و رزالین دور رنگی هایپروانه بار،یک

 .آمدند خود به پیرزنی باریک و دارخش صدای با ناگهان که بودند اطرافشان

 هستین؟ کی شماها -

 کلبه، در جلوی مقابلشان، درست. پریدند خود ایج در نداشتند، را انتظارش که رزالین و لئو

 زیر لئو. نگریستمی هاآن به و بود کرده تکیه اشچوبی عصای به ایخمیده و پوشسیاه پیرزن

 :نالید لب

 !خدا اوه -

 .رفت جلو جرئت با و آمد خود به رزالین

 هستین؟ گوتل مادر شما! ببخشید. سالم: رزالین
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 .کرد اخم پیرزن

 دارین؟ کارچی اینجا شما و هستم بله،. نکن صدا مادر منو -

 گوتل که فهمید هم زود خیلی بودند، دنبالش که است شخصی همان او بود شده مطمئن که رز

 .شد عادی پس است، غرغرویی و اخمو پیرزن

 .اومدیم کمک برای: رزالین

 :گرفت را رویش گوتل

 !کارتون پی برید. ندارم وقتشو -

 !لطفاً. نه: رز

 :کرد اضافه سریع ولئ

 !میشه نصیبت سکه از پر ایکیسه -

 .زیاد خیلی. بود آشنا برایش. کرد نگاه تخس جوانک به و برگشت نیمه گوتل

 .خندید مسخره

 .پسر ندارم نیاز تو هایسکه به من -

 .برداشت جلو به قدمی رزالین که کرد را کلبه درون به رفتن قصد

 .شانسی تنها ما برای تو. کن امتحان لطفاً. کردیم طی اینجا ات رو زیادی راه ما! گوتل لطفاً -

 .برگشت دوباره و کرد اخم گوتل

 چیه؟ مشکلتون -

 .کرد اشاره لئو به تردید با رزالین

 .کنیممی برات هرکاری عوض در. بکن کاری یه براش. شده طلسم. طلسم -

 .بود سنگین نگاهش. کرد نگاه لئو به خیره گوتل

 .کند مشت را دستانش و بیندازد زیر به سر لئو شد باعث

 هرکاری؟: گوتل

 .خندید خبیث گوتل ناگهان. کرد نگاهش متعجب رزالین

 .بیاید دنبالم. نکردم کارا این از وقتهخیلی -
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 نشان خوب تا کرد تالش لئو. کرد نگاه لئو به و خندید حالیخوش با رزالین. شد اشکلبه وارد و

 را رویش چندش با لئو. بود خاک بوی کردند، استشمام که بویی ولینا. شدند کلبه وارد. دهد

 تمیز پیرزن آن صدبرابر که خودش به آفرین. کرد غنچه را هایشلب بهت با رزالین و گرفت

 و بودند وپادست زیر ظروف. باریدمی کثیفی دیوارش و در از تاریکی، در غرق یکلبه. بود

 هایاندازه در هم آن قوطی، و بطری طبقه هر روی. بود دهکر پر چوبی هایویترین را جاهمه

 .بود مختلف

 !کوچولوها نترسید. جلو بیاید: گوتل

 :گفت کرد،می جاجابه را هاشیشه که طورهمان. کردند اطاعت را دستورش تردید با لئو و رز

 چیه؟ اسماتون -

 هرحالبه چه؟ که آخر. داختندان دیگریک به نگاهینیم شک، با رزالین و لئو. سکوت لحظه چند

 .آمد حرف به اول رز همیشه مثل. آمدندمی راه باید

 !رزالین -

 .آورد کش را هابشلب گوتل

 !هوم -

 شادی با و برد باال را دستش فوراً گوتل که بگوید تا کرد باز دهان لئو. کرد نگاه لئو به منتظر و

 :گفت

 !هستی کی تو دونممی من! هاه -

 .کرد سکوت کالفه لئو. کرد نگاه دو آن به تعجب با رز

 خنده صدای با... رزالین هایشحرف با بود ممکن چون نزند؛ ربطیبی حرف پیرزن بود امیدوار

 .شد خارج فکر از گوتل

 .اومده من یکلبه به کی ببین! جالبه خیلی این! اوه: گوتل

 .فشرد را مشتش عصبی لئو
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 خطری هر از و بود زنده هنوز سن سال 102 با که چرا. فهمیدمی را حرکاتش ریزبهریز گوتل

. گرفت را رویش و نداد آزارش او این از بیشتر گوتل. بود تیز خیلی. دادمی نجات را خودش

 .داد تکان هوا در دست

 شده؟ مرگت چه بگو. خبخیله -

 :گفت ،بود کرده سکوت لحظه آن تا که رزالین. بست را چشمانش و داد باال سرش کالفه لئو

 ...اون خب. بده طلسم یه این -

 :گفت حرفش میان گوتل

 !بده جواب بهم خودش خواممی. باش ساکت تو -

 صدای با و کرد ول صندلی روی را خودش لئو. رفت عقب ـنه*سیـبهدست و کرد اخم رزالین

 :گفت ایگرفته

 .اومد سرم به بال این سبزرنگ نور یه با و جایی یه رفتم. بکشم نفرو یه داشتم قصد -

 .زد پوزخند گوتل

 کجا؟ -

 چی؟: لئو

 کجا؟. رفتی جایی گفتی: گوتل

 گوتل شخصی؟ چه با و ایبهانه چه به هم آن بگوید؟ توانستمی چطور. گزید لب حرص با لئو

 کارتو فقط. نپرس پس. دونیمی تو - :گفت خشم با لئو. خندید دوباره. بود خوانده را دستش

 !بکن

 .آورددرنمی سر هایشانحرف از. بود دهش گیج رزالین

 :گفت و رفت محبوبش ویترین طرفبه گوتل. بود او جمع نادان تنها انگار

 .ببند چشماتو. خبخیله -

 .گفت نامفهوم جمله چند لب زیر گوتل. داد انجام لئو

 .کرد نگاه اطرافش به ترس با رز. پیچید کلبه در بادی
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 و ایستاد کنارش گوتل. بود آب درونش که بود توخالی و چککو دارپایه سیاه میز کلبه، وسط

 :گفت

 .اینجا بیاید -

 .ایستادند میز کنار باهم و رفت لئو کمک به رزالین

 آب لحظهیک به. ریخت آب در و آورد بیرون رنگیسیاه هایدانه دستش، در بطری از گوتل

 آتش هایشعله. کرد دورخیز بهت با رزالین. شد تبدیل آتش به و شد دود شکلدایره میز درون

 دود به آبی هایشعله که رویشروبه صحنه به بود شده خیره لئو. درآمدند آبی رنگ به کمکم

 قرنیه در دود اما برد؛ عقب به را سرش کمی تعجب با لئو. رفت لیو صورت طرفبه و شد تبدیل

 .شد پنهان چشمانش

 داری؟ حسی چه: گوتل

 .کرد نگاه لئو به استرس با رز

 :گفت گنگی با لئو و گذشت لحظه چند

 !هیچی -

 :گفت مخمور. کرد کج را هایشلب گوتل

 !اوم -

 .رفت ویترینش طرف به دوباره تقال با و

 افتاد؟ اتفاقی چه: رزالین

 :داد ادامه را حرفش عصبی لئو

 چیه؟ شنتیجه کار این -

 :گفت خیالبی گوتل

 .هیچی -

 :زد داد لئو

 ؟چیه منظورت چی؟ -

 :گفت نگرانی با رز
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 میشه؟ چی حاال -

 .کنیممی امتحان رو دیگه چیز یه: گوتل

 :زد فریاد خشمگین لئو

 آزمایشم؟ برای موش یه من شدی؟ دیوونه تو -

 :زد فریاد رفت،نمی انتظار او از که صدایی با گوتل لئو، حرف اتمام محض به

 نه؟ یا بشی خوب خوایمی تو -

 .چرخاند دو آن روی را نگاهشان دلهره با رز. بود شده خیره او یتنه به نفسنفس با لئو

 .باشید آروم لطفاً -

 .گرفت را رویش گوتل

 .بگی دوستت به اینو بهتره -

 رز. شد خارج کلبه از سرعت با و نکرد تحمل این از بیشتر را فضا آن لئو که کرد نگاه لئو به رز

 ...که برود دنبالش به کرد قصد

 .نمیره جایی شده، که سالمتیشم آوردندستبه خاطربه اون. باشی نگران یستن نیاز: گوتل

 بود؟ مطمئن قدرآن کجا از. کرد نگاه او به رز

 .کن کمک من به بیا احمق، اون دنبال رفتن جای به: گوتل

 :گفت گوتل ایستاد، که کنارش. رفت طرفشبه ناچار به و فرستاد بیرون را نفسش رزالین

 .بده رو نارنجی محتویات با شیشه اون سوم، یطبقه ستت،را سمت از -

 هر طبقات آن در. گشت شیشه دنبال به نگاهش با و رفت راست به و داد تکان سر رزالین

. کرد پیدا را پودر کوتاهی، نگاه از بعد. داشت وجود کردی،می را فکرش که رنگی هر به پودری

 را چیزی کند، حرکاتی و دقت با گوتل. شد یرهخ او کارهای به. داد گوتل دست به و برداشت

 پودر و خواندمی ورد لب زیر. بود رنگیتیره سبزیجات شبیه آن رزالین، نظر در که کردمی خورد

 ادامه کارها ایدقیقهده به نزدیک. کرد اضافه هم را سفیدرنگی مایع. کرد اضافه دوایش به را

 .داشت

 .کرد کردنش له به شروع و ریخت ایکاسه در را خاصش داروی گوتل آخر در
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 .بیاد بگو بهش: گوتل

 بعد و زد کوچکی معنادار لبخند گوتل. دوید در طرف به خواسته خدا از و فهمید را منظورش رز

 .دید آبشار نزدیک خود، به پشت را لئو که شد خارج کلبه از رزالین. شد جدی سریع

 درسته؟ قشنگه،: رزالین

 .زد بندینیم لبخند رزالین. داد تکان سر ناموزون و برگشت عقب به لئو. آمد خود به صدایش با

 .بیای بگم بهت گفت -

 این از اصالً. بود خطرها خریدن جانبه و آمدنش از پشیمان انگار اصالً. برود نداشت دوست لئو

 بگوید؟ چیزی اگر بود لقدهن. آمدنمی خوشش پیرزن

 ...او که بفهمد رزالین اگر چه؟ ،اینجاست که برساند پیغام پدرش به اگر

 میای؟: رزالین

 .افتاد راه طرفشبه و کشید دست افکارش از کالفه

 .شدند کلبه وارد هم یشانه به شانه

 .بشینید: گوتل

 .ایستاد لئو مقابل گوتل. کردند عمل

 .کن نگاه من به: گوتل

 :گفت مغرور لئو

 !میفتی خطر تو -

 :زد پوزخند گوتل

 !نمیشه هیچیم پس کنم، درمانت خواممی من. مجادوگر یه من -

 را مشتش درون گَرد گوتل داد، باال را نگاهش که این محضبه. داد بیرون محکم را نفسش لئو

 بلندی آه. بست پلک محکم. کرد حس چشمانش در عمیقی وزش لئو. کرد فوت صورتش به

 .خندید مسخره گوتل. کشید

 !هاهاها! میشه خوب. نباش نگران -

 .شد دور هاآن از و داد قرار مقابلشان را رفظ
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 دیگه روز دو. ببند پارچه یه با و بزن چشماش به رو دارو اون! دختر هی. مخسته من: گوتل

 .گیریممی رو نتیجه

 دیدشان از وردگویان لب زیر گوتل که زیرا بود؛ شده دیر اما کند؛ اعتراض تا کرد باز دهان لئو

 :دنالی کالفگی با. شد خارج

 باشم؟ بستهچشم روز دو تا یعنی -

 .انداخت باال شانه ناچار رزالین

 .بیا کنار باهاش شدن خوب برای. نیست راهی -

 .شد کار به دست و

 !بده جواب امیدوارم: لئو

 .ببند چشماتو حاال! امیدوارم: رزالین

 :گفت خندان. نهاد چپش پلک روی را دوا از مقداری رزالین. بست پلک حرفبی لئو

 .بزنی دارو بیرون از باید اما نداری؛ زخمی که جالبه برام -

 :گفت غرغرکنان لئو

 .نداری قبول تو و ستدیوونه پیرزن این میگم من -

 کمی رز. بود زیبایی صدای. آمد کش لئو هایلب اش،خنده صدای از که خندید شیرین رزالین

. خورد لیو هایلب به چشمش نبی این در که گذاشت لوو راست چشم روی را دوا از دیگر

 .گرفت قلب تپش ناگهان

 دهانش آب سختیبه. کردمی القا او به را ایکنندههول و عجیب حس هایشلب طبیعی صورتی

 .داد قورت را

 :گفت نکرد، حس را رز دستان حرکت که لئو

 .ببینمت تونمنمی من رز؟ شده چی -

 .ودب اشتباه در او. زد تشر خودش به سریع رزالین

 .آمد خودش به زود خیلی. کنند کلفت رشته افکار این دادمی اجازه نباید

 .بندمشونمی االن. هیچی -
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 .برخاست جا از تمیزی پارچه یافتن برای و

*** 

 کدامشانهیچ چشم به خواب اما بود؛ خواب وقت و بود شده پوشسیاه آسمان. بود شده شب

 کلبه درون رزالین. بود رفته فرو پرسروصدایی خواب هب اتاقکش در که گوتل از غیر به آمد؛نمی

 .زدمی دید را اطرافش کالفگی با

 خودش حال اما باشد؛ تنها کمی تا بود کرده هدایت بیرون به بستهچشم را لئو پیش ساعتی

 برای حس این. برود لئو کنار خواستمی دلش و کردنمی راحتی احساس. بود شده طاقتبی

 شودمی گرم سرش طوراین خب نه؟ مگر است، بهتر که کاریبی از اما ؛بود عجیب هم خودش

 را خود افکار این با و توجهیبی مغرورش شخصیت روی آن به. آمدمی چشمانش به خواب و

. جهید خوابش جای از و زد کنار خود روی از را پارچه حرکت یک با. کرد راضی

 از روز دو مدت به که لئویی. کرد نگاه لئو هب پشت از. رفت کلبه بیرون به پاورچینپاورچین

. بود کرده سرگرم انگشتانش با بازی با را خود حال و بود شده محروم زمین و آسمان دیدن

 .شد پایش صدای متوجه تیز لئو و برداشت قدم

 :گفت و برگشت عقب به فوراً

 هستی؟ کی -

 .زد نمکی لبخند

 !رز -

 .انداخت باال اَبرویی بود، هشد راحت خیالش که لئو. نشست کنارش و

 بیداری؟ چرا: لئو

 .بیداری تو که دلیلی همون به: رزالین

 .سکوت لحظه چند

 کردی؟می فکر کاهات به داشتی یعنی: لئو

 :داد ادامه بمی صدای با لئو. کرد نگاهش تعجب با رزالین

 .تخانواده ت،گذشته به -
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 .کشید عمیقی نفس رز

 .باشه خوب مآینده دارم سعی من. رفته گذشته. دونیمی. دارم رهخاط فقط مخانواده از من -

 چطور؟: لئو

 .کرد فکر کمی رز

 کنار دوباره تونیمی تو اما تنهام؛ من. باشم داشته خطریبی زندگی مثال برای... اوم -

 .باشی داشته خوبی زندگی تخانواده

 :گفت غمگین لئو

 !نیست درکار هم یاآینده پس نمیشن، بخشیده کارا از بعضی -

 ارتباط او خانواده به هست، که هرچه که شد متوجه هایشحرف از. کرد سکوت تعجب با رزالین

 .داد قرار لئو دست روی دست تاملبی. دارد

 .کن جبران. نکن فکرو این -

 :کرد تکرار دوباره لئو

 چطور؟ -

 .بیار دستبه رو اعتمادشون بعد. بخشش طلب اول: رز

 .تنگف چیزی لئو

 پشیمونی؟... تو: رزالین

 چی؟ از: لئو

 .کردی که کارهایی از: رزالین

 و حرص از. بود پشیمان! آری بود، کرده تجربه را هااتفاق خیلی که حال بود؟ پشیمان راستی به

 .بود متنفر گذشته یلئو از. بود پشیمان اشخودخواهی و طمع

 :گفت کوتاه گرفته، صدایی با

 .است شده منتشر و ساته دانلود هنگا سایت در کتاب این
www.negahdl.com 

 ...آره -

 .بود بعید مغرور و جوان مرد این از اعتراف این و
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 تغییر برای جایی هنوز پس. بود پشیمان که بود خوب اما شد؛ رزالین تعجب باعث دیگر باری

 .بود مانده

 .زد لبخندی

 .خوبه -

 :گفت را لئو بینی

 .ساخت شهمی رو هاخرابه از بعضی -

 :زد کنار را دستش بدخلق شده، عادی لئو

 !نکن -

 .خندید رزالین

 چرا؟ -

 .شد عصبی لئو. کرد تکرار را کارش و

 ...وگرنه باش، مؤدب. نکن گفتم -

 :گفت شیطان رزالین

 کنی؟می مجازاتم چی؟ وگرنه -

 .داد تکان را سرش لوده

 .مونهمی باقی حرف فقط! تونینمی -

 .گرفت محکم و کرد پیدا را او بازوی اشهبامز حرص با لئو

 .کوچولو روباه بیفتی تله تو و بشه ایجاد بزرگ تغییر یه ممکنه. نه:لئو

 .شدنمی عصبی شود، زده صدا «کوچولو روباه» اینکه از جدیداً. خندید ریز رزالین

 .نکنه زخمی رو تو روباه این باش مواظب هم تو پس: رزالین

 .کرد فرار دستش زیر از سریع رزالین که کند تهدید و بگیرد را او ترممحک تا جنباند دست لیو

 .وایسا: لئو

 ..نه:خندید رز
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 بلند. افتاد زمین روی بر محکم و رفت پایش زیر لباسش ناگهان که دوید کوتاه هایقدم با و

 .رفت جلو و برخاست کردههول لئو که گفت آخ

 خوبی؟ شد؟ چی: لئو

 .تکاند ار اشگلی دستان رزالین

 .خوردم زمین فقط. آره... آم اوه -

. کرد کمک او به و گرفت را رزالین دست و شد خم بود، کرده پیدا را او کلمه چند همین با که لئو

 .ایستاد مقابلش رزالین

 خوبه؟ حالت: لئو

 .انداخت نگاهی لباسش به رزالین

 .نیست هیچی. بله بله -

 !چلفتی وپادست: لئو

 لئو بینی به محکم سرش ناگهان که شود آوار سرش بر تا آورد باال را رشس سریع متعجب رز

 .درآورد را اشناله صدای و کرد برخورد

 .خدا! اوه: لئو

 !خدا اوه: رزالین

 .بود شانخنده شلیک بعد و شدند ساکت ناگهان

 :گفت شرمنده و زنان لبخند رز. بود متفاوت لحنشان اما گفتند؛ زمانهم

 !متاسفم -

 :گفت نرم لئو

 .نیست مهم -

 .کرد برخورد رزالین موهای به که داد سر را دستش و

 .کند پیدا را رز موهای تا داد باال را دستش دوباره بعد اما شد؛ متعجب لحظهیک

 موهاتن؟... اینا: لئو
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 تعجب کمی با. داد تکان را سرش بود، خیره لئو صورت به لبخند با لحظه این تا که رزالین

 :گفت

 چطور؟. آره...بخ -

 :گفت عجیبی حالت با لئو. گفتندمی این به ابریشم! خدایا

 !نرمن خیلی -

 فقط. نداشت هم را حرفش معنی به کردن فکر حواس حتی. رفت فرو خوشایند ایخلسه در رز

 روی تا رز یشانه روی از را دستش لئو. بود داده قرار لئو ـنه*سیـ روی را دستانش ارادهبی

 رزالین. بود سخت کندندل که نحوی به. بود خوشایند حریرهایش لمس. ددا سر سرش

 .رفت جلو تعادلبی چگونه نفهمید

 چرا؟. بود نفس یک یاندازه به شانفاصله حال، اما کرد؛ خم را سرش چرا که شد متوجه لئو

 بود؟ حقشان عمیق، حس این آیا داشت؟ قرار کجا تقدیر حال

 .پیچید فضا در ایزمزمه ناگهان که پرواز تا بود نمانده چیزی

 «.واقعی عشق یـوسـه*بـ. شاید آره،. واقعی عشق یـوسـه*بـ»

 به محکمی تکان با ناگهان. برخیزد شیرینش خواب از رزالین تا بود تلنگری اما بود؛ مرموز صدا

 .شد متعجب بود، خود حال در عالم از خبربی که لئو. کشید عقب تن و آمد خود

 شده؟ چی: لئو

 :گفت لکنت با رزالین

 .خیربه شب. کن استراحت. شد دیروقت. داخل میرم من... آم. هیچی -

 اشتباه کردمی فکر. تپیدمی زدههول قلبش و بود شده سرخ صورتش. شد دور او از سرعت با و

 کالفه بیفتد؟ است ممکن اتفاقی چه چه؟ خودش حس اما نبوده؛ بیش توهمی صدا آن و کرده

 .کند آرام را او خواب شاید تا شد کلبه وارد و داد نتکا سر

*** 

 .بودند مانده گوتل خانه در لئو و رزالین روز دو مدت به
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. بود بسته چشم لئو روز دو این. بود کشیده کار هاآن از بود توانسته تا کمک بهانه به گوتل

 طبق و بود ظهر. وردبیا دست به را بودنشعادی و سالمتی شاید که تا کرد تحمل را وضعیتش

 ابتدا لئو. کند خورد چوب رو، پیش زمستان برای بود کرده مجبور را لئو گوتل قبل، ساعات

 :گفت او به تمسخر با و کرد مقاومت

 کردی؟ زندگی االن تا چطور داری، نیاز کمک به قدراین که پیرزن توعه -

 در. کشید بیرون را دو آن رتشقد دادن نشان برای گوتل. بود شنیده پوزخند صدای جواب در و

 نگاه آبشار آن جای به مبهوت رزالین. کرد تبدیل کویر به را بهشت آن زدن، هم به چشم یک

 با گوتل. دارد هاییتوانایی چه پیرزن آن که شد متوجه کویر سوزناک و تند باد از لئو و کردمی

 چشمان با که کرد اجبار را لئو تنبیه عنوان به اما آورد؛می دست به هم هیزم راحتی به قدرتش

 لئو غرور اما دهد؛ تغییر را گوتل نظر کرد تالش رزالین. دهد انجام را بود گفته که کاری بسته،

 :گفت تحکم با و نداد اجازه

 !میدم انجامش -

 حال در وجود همه با رزالین اما و آمدمی چوب و تبر صدای کلبه بیرون از که بود ساعتی حال و

 آسودگی با نیز گوتل! جهنم آن کردن تمیز. بود داد او به گوتل که بود کاری. بود بهکل سابیدن

 را نفسش رزالین. گفتمی چیزهایی لب، زیر گاهی و کردمی میل نوشیدنی بود نشسته ایگوشه

 :کرد غرغر و داد بیرون آه با

. کردم کمک جبران قصد چرا دونمنمی من! کنه لعنتت خدا. نداره وجود من از ترشانسشخو -

 .بودم دیوونه حتماً

 !شنوممی دارم: گوتل

 .نگریست او به تعجب با. شد خشک تعجب از رز

 گفتم؟ چیزی من چی؟ -

 .کوبید میز روی را لیوان گوتل

 !دونینمی هنوز خودت اما شده؛ دیوونه قلبتم. ایدیوونه تو بله، -

  پیرزن؟ این گفتمی چه. شد خیره او به بهت با رز
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 :گفت و برخاست جا از رزالین نگاه به اهمیتبی گوتل

 !وقتشه. بیاد بگو بهش برو -

 :گفت لب زیر. کشید تیر کمرش که ایستاد فوراً رزالین

 وقتشه؟ -

 :کرد تکرار حالیخوش با ناگهان بعد و کرد فکر کمی

 !وقتشه -

 :گفت بلند. دآور فرود چوبیتکه روی را تبر لئو لحظه همین. دوید کلبه بیرون به و

 .وقتشه. بیا باش زود! لئو هی -

 :گفت و گرفت را اشپیشانی عرق لئو

 چی؟ وقت چی؟ -

 :گفت حالیخوش با رزالین

 .چشمات کردن باز -

 .گرفت را بازویش و رفت جلو خندان و

 :گفت تعجب با لئو

 .کن صبر لحظه یه! هی -

 .کشید را او رز

 !بجنب. تونمنمی -

 .داد هول کلبه داخل به را لئو کشانکشان و

 .بشین: رزالین

 .ماند منتظر سرش باالی شوق با رزالین و نشست لئو

 آمدن با بود؟ حالخوش او سالمتی برای یعنی. دارد هیجان قدرآن چرا دانستنمی هم خودش

 : گفت دارشخش صدای با و خندید شیطنت با گوتل. شد خارج فکر از گوتل

 .ببینم زحمتو مهه این نتیجه وقتشه... خب -
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 دور پارچه گره و رفت جلو گوتل. آمدنمی خوشش گذارمنت پیرزن این از اصالً. کرد اخم لئو

 گوتل. شد خیره لئو مردانه و استخوانی صورت به و برداشت را پارچه. کرد باز را لئو چشمان

 سیاهش هایاندند که زد گشادی لبخند. کرد تکرار بار چن را ایجمله لب زیر و کرد باز دهان

 .افتادند بیرون

 .خوشگله کنی باز چشماتو وقتشه حاال -

 :گفت فوراً گوتل که کرد را هایشپلک زدن هم به قصد و داد تکان سر لئو

 .کن امتحان قفس تو خرگوش اون روی و بیرون برو. نه اینجا! نه -

 :گفت و گرفت را بازویش سریع رزالین. شد بلند و داد تکان سر کالفه لئو

 .کنممی کمکت من -

 .شدند خارج کلبه از

 .متنفرم وضعیت این از: لئو

 :گفت چرخاند،می سر کهدرحالی رزالین

 .میشی راحت داری دیگه ولی دونم؛می -

 .دید راستش سمت در را خرگوش قفس

 .چرخاند را لئو

 .وایسا سمت این به -

 .کشیدند استرسی پر نفس هردو

 :گفت آرام رزالین

 .کن باز چشماتو آروم ...حاال -

 هایشچشم ماندن نحس از ماندن، شده نفرین از. ترسیدمی. تپیدمی تپش پر لئو قلب

 به نگاه و لرزاند پلک آرام. کرد گره را دستانش و داد فرو را دهانش آب سختی به. ترسیدمی

 التربا را سرش. پایش زیر زمین و خوردشده هایچوب. فلزی یقفسه یک. دوخت رویشروبه

 با رزالین. کرد نگاه خرگوش به. بود شده حبس درونش خرگوشی که دید را چوبی قفس. داد

 لئو چشمان از سبزرنگ نور. لرزید خرگوش ثانیه از کسری در. زد چنگ را لئو بازوی ترس
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 و بکشد آهی شد باعث شد، رد رزالین سر از که تیری. دربرگرفت را محیط و شد متصاعد

 .افتاد قفس کف بر بعد لحظه و داد سر ریزی یناله بیچاره خرگوش. ردبگی پناه لئو پشت

 صدای لحظه همین که رفت عقب آرامی به نکرد، احساس را درد وقتی رزالین بعد، دقایقی

 .داد تکان را زمین لئو عربده

 !لعنتی! نه: لئو

 .کرد پرتاب زمین روی را هاآن عصبانیت با و برد حمله هاقفسه طرف به لئو

 !خدا کنم؟ کارچی باید دیگه چرا؟ چرا چرا: لئو

 .بود گرفته دستانش میان را سرش ترس با رزالین

 شکست. باشد گونهاین تالشت نتیجه است سخت. بود بدی اوضاع. بود عذاب در لئو رنجش از

 .رفت جلو آرامیبه رز. شکست پشت

 ...امتحان رو دیگه راه یه! باش آروم لطفاً لئو -

 .نداد ادامه را حرفش لئو فریاد با

 فهمی؟می! نمیشه شکسته لعنتی طلسم این کنم؟ امتحان چیو: لئو

 و نشست چوبیتکه روی عصبانیت سر از نفسینفس با لیو و انداخت زیر به سر ناراحتی با رز

 بود؟ چه چاره

 .دانستنمی کَس

*** 

 و گرفته لئو. کردندمی طی را برگشت راه و بودند کرده خداحافظی گوتل از که بود ایدقیقه چند

 .بود آلوداخم

 در که زمانی مثل درست. داشتندبرمی قدم هم از فاصله با. بود کرده سکوت ناچار به هم رزالین

 سنگینش نگاه با تنها داشت، لب بر خبیثی لبخند همیشه که گوتل. بودند دیده را دیگرهم جنگل

 .گشتندبرمی درازتر پا از دست که دویی آن. بود کرده بدرقه را هاآن

 ندهد جواب هم آن است ممکن که بود کرده اضافه اما بود؛ داده را دیگر ورد یک پیشنهاد حتی

 کلبه داد ترجیح و نپذیرفت لئو. بود آمده وجود به بدی با که طلسمی. بود سختی طلسم که چرا
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 لئو تصمیم دانستنمی. دبو شده همراه لئو با او از اطاعت به هم رزالین و کند ترک را گوتل

 دستش از کمکی چه دانستنمی رز و آمدمی بر او از هرکاری و بود سرخورده لئو حال. چیست

 قدم زمین، به اشخیره نگاه با که کردمی نگاه را او چشمی زیر فقط که اکنون تا. آیدمیبر

 .داشتبرمی

 ناامیدی با رز. دادمی بیرون را عمیقش نفس و فشردمی را هایشمشت باریک دقیقه هرچند

 کرد دعا دل در رزالین شدند، نزدیک که روستا به. شود دور افکار این از تا داد تکان را سرش

 لبخند بود، باال هنوز که دروازه دیدن با رسیدند، بستبن آن به وقتی و باشند نبسته را دوازه که

 پوشاندند هاشنل با را خود دوباره. بود امیدواری باعث این ناکامی، همه آن میان در. زد کوچکی

 از بود مدتی که رزالین. پیچیدند چپ به و گرفتند پیش در را راه همان. شدند روستا وارد و

 فریادهایشان و بیاهایشان برو به. کرد سرگرم را خود هاآن دیدزدن با باراین بود، دور مردم

 طلب را نان یک خرید خواهش با و بود گرفته را مادرش دامن که پسرکی دیدن از. کرد نگاه

 بیرون را نفسش رز. بود هم صمیمیت و صفا اما بود؛ دعوا و بحث. زد آلودغم لبخندی کرد،می

 نگاهی. کند شیطنت او غرور، و سختی کوه این کنار در اینکه مگر. داد تکان را خود هوابی و داد

 .انداخت لئو به

 دیدارش به موفق تا کرد کج سر. بود شده پنهان شنل کاله زیر که چرا دید؛نمی را صورتش

 خطر در که نبود حواسش رزالین. آمد طرفشانبه سرعت با روروبه از ایدُرُشکه ناگهان که شود

 . شد متوجه لئو اما است؛

 و کرد پنهان ـوشش*آغـ در را رزالین فوراً لئو که بود نمانده درشکه با برخوردشان به چیزی

 .شیدک خود طرفبه

 به هوابی دید،نمی را پشتش که لئو لحظه، همین در اما گذشت؛ هاآن به آسیب بدون درشکه

 روی هاسیب سبد و خورد تکان میز. کرد برخورد داشت، قرار آن روی هامیوه که چوبی میز

 به بود، شوک در حرکت این از که رزالین. افتادند راه زمین روی سرخ هایسیب. افتاد زمین

 .آمد بیرون لئو محکم ـوش*آغـ از و آمد خود

 شده؟ خبر چه: رزالین
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 .بود شده برپا ایهمهمه. کرد نگاه پایش زیر به و

 درک با پشت، پر هایسبیل و ریش با بود قدبلندی و هیکلقوی مرد که هامیوه یفروشنده

 .گرفت چنگ در را لئو یقه و آمد جلو عصبانی اوضاع،

 کردی؟ کارچی فهمیدی کوری؟! عوضی هی: فروشنده

 :گفت آرامی به بود، رفته فرو خود سخت جلد در بود افتاده که اتفاقاتی اثر در که لئو

 ...متاس من. افتاد اتفاق یهو -

 :غرید و نداد او به را داد ادامه یاجازه فروشنده

 کارچی اهمیوه این با من حاال. کنهنمی جبران رو من خسارت تو، عذرخواهی! شی خفه بهتره -

 کنم؟

 را خود باید. بست را چشمانش ایشده کنترل حرص با بود، مرد آن یـنه*سیـ به خیره که لئو

 کرد؛می کنترل

 درحال انگار و بودند کرده دوره را نفرسه آن مردم. برساند آسیب مردم به بود ممکن که چرا

. بود دوخته چشم هاآن به ینگران و ترس با رزالین اما بودند؛ انگیزیهیجان یصحنه تماشای

 :زد لب لئو

 .میدم بهت رو پولش. افتاد اتفاق چطور دونمنمی. که گفتم -

 صورتش لئو، فروتنی پذیرش بدون بود، شده حسابی خورد و زد یک تنگدل انگار که فروشنده

 .برد باال را دستش و کرد مچاله را

 .احمق رسممی حسابت به: زد فریاد

 حرکت این با. افتاد زمین روی لئو و کشید جیغ رزالین. آورد فرود لئو یهچان روی را مشتش و

 را اشناراحتی تا بود تلنگری منتظر لئو که چرا رفت؛ هوا به و شد دود هانآمدکوتاه آن تمام

 اینکه محض به. داد هول باال به را خود و کرد جمع را پاهایش تند حرکت یک با. کند تخلیه

 هایشدست میان را جیغش رزالین. داد را فروشنده مرد آن مشت جواب اد،ایست پاهایش روی

 :گفت سپس و کرد خفه

 .کافیه. کنید تمومش! هی -
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 هر. برد حمله لیو طرف به و کرد تف را دهانش خون آلودغضب فروشنده. نکرد گوش کسی اما

 کمک؛ برای آمدن جلو از دریغ اما گفت؛می چیزی که

. نداشتند کار این به عادت کل در. افتادندمی دردسر در آمدندمی اگر. ترسیدندمی که چرا

 درد با لئو که کوبید کمرش بر آرنج با سپس. کرد خم را او لئو، شکم به مشتی زدن با فروشنده

 .خوابید زمین روی بر

 .خندید بدجنسانه فروشنده

 .شدی بحث وارد من با که کردی اشتباهی کار! احمق پسرکوچولوی -

 قدرتی خاطربه بدش، اخالق خاطربه. بود هازبان روی روستا در داشت، نام آنجلو که وشندهفر

 تمسخر با آنجلو.فشرد هم به را هایشلب و نداد جوابی لئو. کشیدمی روستا مردم رخ به که

 :داد ادامه

 بده؟ نجاتت تونهمی کی کنیمی فکر -

 تا شد خم درگیری این یادامه قصد به و خندید وآنجل. بود شده بهتر لئو. ماند جواببی هم باز

 .کوبید آنجلو شکم به و برد باال را پاهایش ناگهانی حرکت یک با لئو که بگیرد را لئو

 حرکتی هر از قبل و برخاست زمین روی از لئو. کشید عقب را خود شده گرد چشمانی با رزالین

 با تنها. کردمی چه باید دانستنمی. نیامد کوتاه لئو. شد گیج آنجلو. کوبید آنجلو سر به سر با

 چشمان به که شد چه نفهمید. کرد خم را او پشت به میز روی و گرفت را اشیقه غیظ و خشم

 .کرد نگاه او

 !بگیره جونتو راحتی به تونهمی احمق این دونینمی تو و احمقم؟ من: لئو

 .شاندپو وحشت از ایهاله را رزالین صورت. کشید تیر آنجلو سر

 .داد سر بلندی یناله و بست چشم آنجلو

 : زد فریاد و برد یورش لئو طرفبه رزالین

 !نکن! نه -
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 اگر و کرد رحم آنجلو به خداوند شاید. رفت عقب نفسنفس با لئو. کشید و گرفت را بازویش

 یتجمع پشت از صدا یک که انداخت زیر به سر آزردهدل لئو شد؟می چه آمد، نمی جلو رزالین

 :گفت

 .باشید زود! کنار برید اونجا؟ خبره چه! هی -

 ویلیام شاه هایشوالیه و سربازان و رفتند کنار جمعیت. کرد نگاه صدا طرف به هراسان رز

 سرش از شنل کاله درگیری آن میان. شد تهی قلبش لئو و برد ماتش رزالین. شدند نمایان

 :گفت بلند و بمتعج او صورت دیدن با شوالیه حال و بود افتاده

 .رو اونجا! هی -

 :نالید لب زیر رزالین. شد جمع سربازان حواس

 !نه اوه -

 به رو و کرد سربازها به پشت حرکت یک با. است راه آخر فهمید و کرد خطر احساس لئو

 :گفت رزالین

 !کن فرار -

 عقببعق پراکنده مردم. بردند هجوم لئو طرف به سربازها و رفت عقب ترسیده قلبی با رز

 به اما برگشت؛ عقب به آرامی به درهم صورتی با لئو. بود پوشانده ترس را همه صورت. رفتند

 .بودند کرده اشدوره سربازها. نکرد نگاه هاآن از کدامهیچ صورت

 :گفت کارانهمحافظه اما هول؛ شوالیه

 ...شا کنیممی خواهش. نه -

 :زد فریاد لئو

 !شو خفه -

 زندگی آزاد دادمی ترجیح نداشت، شدن خوب راه که حال. برداشت را دبو کنارش که اینیزه

 و هازن. شد درگیر سربازها با زدن چشم یک در. بجنگد عمر آخر تا باشد الزم اگر حتی. کند

 .بمانند امان در و شوند دور معرکه از تا دویدندمی زنانجیغ هادختربچه
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 دختر یک یتنه با بود، شده خشک آوردلهره هصحن آن به رو نگاهش ای،گوشه در که رزالین

 را لئو دیدن واضح اجازه بود، زده حلقه چشمانش در که اشکی قطره. خورد محکمی تکان جوان

 .دادنمی او به

 پر و عجیب سفر این در پارتنرش دیدن صدمه از رو، پیش هایاتفاق از. لرزیدمی بدنش تمام

 .خطر

 به سریع. شده که نحوی هر به. بکشند را او دادنمی اجازه اما چیست؛ اصلی علت دانستنمی

 سربازها تا بود مبارزه حال در ریزانعرق لئو. کرد نگاه را اطرافش عجله با و تند و آمد خود

 .دید سفیدرنگی اسب ایگوشه در که بیابد نجاتی راه تا چرخاند چشم رز. نکنند اسیرش

 :دز فریاد حال همان در و دوید اسب طرفبه

 !لئو -

 :داد جواب سختی به بود، شده خم میز روی پشت به سرباز یضربه اثر در که لئو

 چیه؟ -

 :زد فریاد دواندوان رزالین

 !بدو! اسب -

. بود طرفشبه دویدن حال در رزالین که کرد نگاه اسب به و داد هل را سرباز. کرد تعجب لئو

 بر نیزه آن با و پرید میز روی جهش یک با. کرد پیدا قدرت و شد تکرار ذهنش در «فرار» کلمه

 برای فراری راه این و شدند مایل عقب به کمی ترسیده سربازها. کوبید سربازها شمشیرهای

 محض به. دوید رزالین طرف به نکردنی باور سرعتی با و پرید کنار به میز روی از. شد لئو

 لئو بازوهایشان، شدن قفل با. ردک دراز رز طرفبه را دستش و پرید اسب روی او، به رسیدن

 که سربازهایی به و چرخاند را اسب سر. نشاند خود پشت و کشید باال به قدرت با را رزالین

 را دستانش رزالین. افتاد راه سرعت با اسب محکمش لگد با. کرد پشت دویدند،می دنبالشان

 ترکوچک سربازها فتند،رمی هرچه. کردمی نگاه را سرش پشت و بود کرده ـقه*حلـ لئو دور

 :گفت و زد کنار را بودند پخش هوا در که را موهایش رزالین. شدندمی

 .نیستن دیگه -
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 .میان اما: لئو

 به دقایقی گذشت از بعد. برد باال را سرعتش اسب دستورش، با و داد تکان را اسب افسار و

 .رسیدند ایچشمه

 .تداش نگه را اسب لئو. بود دریاچه آن شبیه جایی

 .گرفت را او و چرخید رزالین طرفبه. پرید پایین و داد جلو را راستش پای

 .بیا -

 :گفت و آمد پایین کمکش با رزالین

 امنه؟ اینجا کنیمی فکر میشه؟ چی حاال -

 .کشید خود دنبال را اسب. کرد نگاه اطراف به لیو

 .بشیم مخفی باید. نیست اسب برای راهی بیشتر این از: لئو

 :گفت اننگر رز

 ...رو ما اونا.. اونا کی؟ تا -

 : گفت بلند و عصبی و نداد گفتن یاجازه لئو

 .بشیم مخفی باید میگم که همینه برای!...دونممی -

 هایلب با رزالین. داد نشان را خود ترپررنگ باراین زد،می پس حالتابه رزالین که بغضی

 عجله با و ترسیده حیوان که زد اسب پشت به محکم دست، با لئو. رفت ایگوشه به برچیده،

 را رز و چرخاند سر لئو. نشست رزالین یگونه بر درشتی اشک قطره. تاخت جنگل جاده طرفبه

 .کرد حرکت سمتش به. بود ایستاده او از فاصله با و زیرسربه که دید درختی کنار

 .بشیم دور اینجا از باید! کن عجله! رز -

 .ایستاد کنارش لئو. نیاورد باال را سرش حتی رزالین

 سر کنجکاو. بودند شده صورتش دیدن مانع رزالین پریشان موهای دهد؟نمی را جوابش چرا

 .ببیند را او تا کرد خم

 .بریم باید! کن عجله! دختر هی: لئو

 .شد ابروهایش پرش باعث رزالین، هایشانه لرزش
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 .داد باال را سرش و گرفت را رزالین یچانه تأملبی

 رزالین؟: لئو

 حتی که بود پریشان قدرآن رزالین. آوردمی زبان به واضح و کامل را نامش که بود باراولین

 رزالین، اشک از غرق صورت دیدن با لئو، درعوض اما بزند؛ لبخند فکرش این به توانستنمی

 :گفت عجله با و تند. شد مبهوت

 گریه؟ چرا شده؟ چت! رز -

 .کرد لئو به رو و نیاورد تاب. دش باصدا رزالین یگریه

 :گفت اشک با

 .منه خاطربه شهمه! لئو متاسفم من -

 :گفت متعجب لئو

 توعه؟ خاطربه چی چی؟ -

 :گفت هقهق با رزالین

 .شدنمی طوراین جادوگر، اون پیش رفتیمنمی اگه. بیفته اتفاق این شدم باعث من -

 :کرد زمزمه بغض با

 .نکرد رامونب کاریم هیچ کهدرحالی -

 تابیبی همه این. بود شده خشک رزالین به نگاهش زد،می نبض وجودش یهمه کهدرحالی لئو

 فوراً. نکرد تحمل چرا؟ او؟ نگران بود؟ نگران رزالین بود؟ اتفاقات این و او حال خاطربه اشک، و

 به یرهخ. چرخاند خودش طرفبه و گرفت را رزالین بازوهای محکم. داد نشان العملعکس

 .داد تکان لب هایش،چشم جز به صورتش، اجزای

 من اما نیستی؛ مطمئن گفتی. دادی پیشنهاد من به تو. نبود تو تقصیر این. رز کن گوش: لئو

 .مقصرم خودم پس. کردم قبول

 .شد آرام صدایش

 .کردنمی پیدا رو من باالخره اونا اینکه و -

 :نالید گریه با. شکست رزالین بغض دیگر باری
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 !متاسفم -

 :گفت سخت لئو

 کنممی فکر من... من و آزادی تو هستی؟ چی نگران تو. نکن تکرار رو این قدراین چرا؟ -

 !بشه جدا راهمون که رسیده وقتش

 .داد فرو را دهانش آب سختیبه. ترسید رزالین قلب

 .کرد وحشت حرف این از چرا دانستنمی او؟ از جدایی

 به. بود محال اتفاق این نظرش از... حال اما بروند؛ را خود راه دامهرک باید آخر در دانستمی

 :گفت و شد خم جلو

 .برم طوراین تونمنمی... و نگرانم بیفته برات اتفاقی اینکه از من... من. نه -

 شادمانه که کردمی حس را ایپروانه وجودش در اما بگوید؛ چیزی نتوانست تعجب از لئو

 . زدمی بالبال

. شدنمی که فایده چه اما بود؛ هایشچشم در گفتارش حقیقت وجویجست به هایشچشم

 :گفت متاثر

 !رز کنم نگاه چشمات به که نکن مجبور منو -

 نگاهش اگر هایش؟چشم به نگاه. کرد حس را هیجان. کرد هول. کوبید تپش پر رزالین قلب

 د؛باش دیدار آخرین شاید خب اما آری؛ مرگ؟ شد؟می چه کردمی

 .کردمی کاری باید خودش، مردن یا و لئو افتادن گیر از قبل. کردمی کاری باید قبلش اما

 :زد لرزانی لبخند

 .بکنم کارو این تونممی اما دونم؛می -

 مرد این. شد گرم لئو جان و دل. داد قرار لئو هایچشم روی و برد باال را دستش هوابی و

 :داد تکان لب چرا؟ لرزاند؟ دل تخس و مغرور و خودخواه

 کنی؟می کارو این چرا -

 :کرد زمزمه حواسبی رزالین

 !دونمنمی -
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 سعادتی شیرین

 :گفت عجول لئو

 .میان االن سربازا. بریم باید ما! رز -

 .کرد نگاه را لئو سر پشت ترس با رزالین

 .داد دور لئو صورت روی را نگاهش. نبود خبری هنوز

 .بود دید در هایشلب و بینی تنها

 شنوی؟می! دختر هی: لئو

 .داد تکان را بازوهایش لئو. بود شده خشک هایشلب روی نگاهش

. بگیرن تورو خوامنمی من. بری اینجا از باید تو اما شدی؛ دیوونه چرا دونمنمی! رزالین هی -

 ...فهمی

 آخر لحظات این در. برداشت را فاصله رزالین که چرا بود؛ نشده کامل لئو جمله هنوز

 یک برای. کرد تغییر زمان. شد روشن دنیا لئو برای اما بدهد؛ راه قلبش به تردید خواستنمی

 و لئو چشمان روی هنوز دستش. گرفت جان دوباره و ایستاد تپش از هردویشان قلب لحظه

 را اشنگرانی و ترس تا فشرد لئو به را خود بغض با. بود اشک از خیس نیز خودش چشمان

 دستش رزالین. شد همراه و آمد خودش به بود، مانده مبهوت اتفاق نای از که لئو. کند فراموش

 شانـوسـه*بـ. برد فرو لئو رنگطالیی و نرم موهای میان و برداشت لئو هایچشم روی از را

 از ایـوسـه*بـ. هوابی ایعاشقانه. بود عاشقانه اما بود؛ خبربی. بود عمیق. بود نرم. بود گرم

 تنها. شدند جدا هم از آرامی به که گذشت دقایقی. بود شده انشانمهم ناگاه که عشق روی

 باز چشم زناننفسنفس لئو. بودند هم ـوش*آغـ قفل تنبهتن اما شد؛ دور هایشانصورت

 :کرد زمزمه بهت پر. بود رزالین یشانه به نگاهش. کرد

 کردیم؟ کارچی... ما -

 اشـنه*سیـ یدیواره به را خودش تند و تند جان،هی با هنوز قلبش. لغزاند پلک آرامیبه رزالین

. بود فهمیده را دلش حرف. بود رفته پیش آنجا تا که او. نبود مهم بودند؟ کرده کارچه. کوبیدمی

 .بود تلنگر یک که ایـوسه*بـ
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 ـوش*آغـ به خطر در او. بود شده عاشق دردسر، در. بود شده لئو عاشق. دانستمی حال

 باال را سرش بیفتد، بود ممکن که اتفاقی به توجهبی. نبود مهم چیزهیچ پس بود، شده کشیده

 نگاه حرکتی، هر از قبل و بود زده خشکش لئو. گشت لئو هایچشم دنبال به هایشچشم. برد

. بود پیش لحظه چند مانند چیزهمه. نیفتاد اتفاق مرگی هیچ و شد رزالین نگاه قفل براقش

 :گذراند ذهن در رزالین

 !روشنی سبز چه -

 .عشق یعنی این و کرد مزه را چشمانش شکالت لئو

 :گفت متعجب. داد تکان خود به که بود اولین لئو

 کردی؟ نگاه من به... تو -

 :کرد تکرار لئو. خورد تکان سرش ناموزون. بودند آمدن کش حال در رزالین هایلب

 ؟...و کردی نگاه چشمام به -

 را دلش حرف تا کرد باز دهان و داد تکان سر کردههول. خندید دل هت از ذوق، پر. خندید رزالین

 .کرد نگاه عقب به فوراً لئو. کشید بیرون هم ـوش*آغـ از را هاآن هااسب پای صدای که بزند

 :گفت دور از سرباز

 .ترسریع. اونجان -

 :نالید لب زیر لئو

 !لعنتی! اوه -

 .زد چنگ ار لئو بازوی رزالین و شدند نزدیک سربازها

 :زد فریاد لئو که پرید پایین اسب از سرباز

 !عقب برید -

 که بود شده خیره هاآن به ترسیده. بشکند رزالین بغض بارچندمین برای بود ممکن لحظه هر

 :برد باال دفاع حالت به را هایشدست سرباز. برد دیگری دنیای به را او سرباز کلمات

 .ببریم رو شما که مجبوریم ما !لئو شاهزاده کنممی خواهش. نه -
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 را هایشدست درمانده. فهمید. کردند را خودشان کار باالخره. نگریست سرباز به خشم با لئو

 شده خشک لئو بازوی روی رزالین هایدست شد؟می چه حال. انداخت زیر به سر و کرد مشت

 .بزند پلک توانستنمی حتی. بود

 نفرین مغرور مردک به بود؟ شنیده درست. آمدنمی یگرد انگار بود، رفته که طورهمان نفسش

 بود؟ ویلیام شاه پسر او یعنی شاهزاده؟ گفتند اششده

 :گفت متعجب و بلند بود، شده چیزی متوجه تازه انگار که سرباز

 چشماتون؟ شده؟ خوب حالتون شما! شاهزاده اوه -

 بود، خشمگین شده گفته هایصحبت از که لئو

 :زد فریاد ناگهان

 .نداره وجود خطری دیگه. برگردید تونیدمی پس خوبم، من. آره آره -

 .داد قوت را دهانش آب ترس با سرباز

 .برگردید پیششون شده هرطور که دادن دستور پدرتون. مجبوریم ما اما... ا -

  به را سرش و فشرد بهم را هایشچشم عصبانیت با لئو

 ریختنش فرو تا چیزی و بود نگفته ایکلمه لحظه این به تا که رزالینی. کرد مایل رزالین طرف

 .بود نمانده

 .لئو شاهزاده بیاید ما با لطفاً: سرباز

 :گفت لب زیر لئو

 !متاسفم -

 :زد فریاد بلند سربازها روبه و

 .نمیام جایی شماها با من -

 و لئو هب گیجی با. بود برگشته حال به که انگار. خورد خفیفی تکان رزالین بلندش صدای از

 .کرد نگاه سربازها

 :گفت آرام و داد اشاره افراد به و ندانست جایز را تعلل این از بیشتر سرباز

 .بیاریدشون -
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 :افزود که رفتند جلو سربازها

 .بیارید هم رو دختر اون -

 :گفت فریاد با و کرد تقال لئو

 .هندار خبر هیچی از و گناههبی اون. باشید نداشته کاری اون با. نه -

 خطری دیگر که لئو. افتادند راه به کشانکشان و گرفتند را رزالین سربازها حرفش، به توجهبی

 .داشت رزالین به مشابه حالی هایش،سرپیچی خاطربه نداشت،

 خاص نگاهی. گله و حرف از پر نگاهی. کرد نگاه لئو به و چرخاند سر برآشفته رزالین آخر لحظه

 .عجیب و

 دست از را رزالین حتم به او حال و نگریست او به ناتوانی و شرمندگی در غرق چشمانی با لئو

 .بود داده

*** 

 .شش سلولِ تو بندازینش: فرمانده

. شدند زیرزمین وارد و دادند تکان سر بودند، کرده محاصره را رزالین کهدرحالی سربازها

 .دادند هل جلو به را رزالین سربازها و کرد باز را سلول آهنی در نگهبان

 هم روی را آهنی در نگهبان. بود هابیرونی به پشتش. نیفتاد زمین بر اما خورد؛ تلوتلو رزالین

 :گفت تمسخرآمیزی لحن با بست،می را زنجیر و قفل که حینی در و داد قرار

 .خوشگله بگذره خوش تو اون -

. شدند دور زهاسربا. برنگرداند هم را سرش حتی رزالین. زد قهقهه سربازها همراهی به و

 را بود افتاده که اتفاقاتی هنوز. کرد نگاه بودند، کرده اشدوره که سنگی دیوار سه به رزالین

 بور، مو جوان مرد آن جداً. بود نکرده باور را بود شنیده که هاییحرف هنوز. بود نکرده هضم

 به را سرش د؟بو کرده کمک او به و بحث سلطنت، آینده صاحب با او بود؟ کشورشان شاهزاده

 دیوار درون سنگتخته یلبه از را بزرگ و گرد نسبت به سوراخی. چرخاند راست سمت

 .داد تشخیص



 

 

82 

 

 هایشطلسم چشم  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سعادتی شیرین

 چیزهمه که فهمیدمی حاال. دادنمی جوابی پرسید،می اشگذشته از هرچه چرا که فهمیدمی حاال

 !بزرگ دروغ یک. بود دروغ یک

*** 

. شد حرکت به مجبور لئو سربازها، دست تکان با. ردندک باز را رنگایقهوه چوبی در نگهبان دو

 مقابل. است شدنتوبیخ زمان که دانستمی. رفت می راه زیرسربه لئو. شدند تاالر وارد

 روی سختی به لئو. کرد خم پایین به را لئو بود، گرفته که دستوری به سرباز. ایستاد هردویشان

 .افتاد زانوانش

 .برید تونیدمی: ویلیام شاه

 خورد تکان خود درجای قراریبی با روجینا ملکه. کردند ترک را تاالر و گذاشتند احترام سربازها

 :زد لب و

 !پسرم! اوه -

 و گزیدمی لب شرمساری با لئو. کرد سکوت ناراحتی و اجبار به ویلیام، شاه دست آمدن باال با

 به قدمی و برخاست اشیسلطنت تخت روی از ویلیام شاه. بودند صدابی هم هایشنفس حتی

 به رنگیکم پوزخند با سپس و انداخت دردسرسازش پسر روی را عمیقش نگاه. برداشت جلو

 .آمد حرف

 .کردی فرار ازش که جایی به برگشتی باالخره... خب: ویلیام شاه

 :گفت خشم با ویلیام شاه. نگفت چیزی و بست پلک محکم لئو

 .میشی سازمشکل برام دونستممی! خائن پسر ای! خائن -

 ناپذیر جبران کارهایش که چرا بدهد؛ پدرش خشم به جوابی چه دانستنمی لئو. سکوت بازهم

 .بودند

 :گفت غرور با ویلیام شاه

 نبود؟ همین قصدت مگه بگیری؟ ازم رو جونم ترسیمی. کنینمی نگاه بهم حاال شده؟ چی -

 :گفت سریع و داد باال را سرش شدت با. نیاورد طاقت لئو بار این

 ...من! پدر نه -
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 :زد فریاد ویلیام شاه. ماند ناتمام حرفش ویلیام، شاه محکم سیلی با

 !شو خفه -

 :آمد جلو ترس با روجینا ملکه

 !کنممی خواهش! ویلیام! نه اوه -

 :گفت عصبانیت با ویلیام شاه

 .خطاکاره اون. ملکه نکن حمایت اون از -

 گردن. ریخت اشک صدابی و گرفت دهانش مقابل را اشایارچهپ دستمال ناچار به روجینا ملکه

 آن در بد هایحس تمام. بود شده سرخ صورتش. بود مانده خشک چپ سمت به طورهمان لئو

 اخم با ویلیام شاه. کرد سکوت است، مقصر دانستمی چون اما بودند؛ آمده سراغش به لحظه

 :گفت و کرد لئو به رو پررنگش،

 عذرخواهی، یه با تونیمی کنیمی فکر داره؟ هم ایفایده کنیمی فکر متاسفی؟ تو -

 کنی؟ حل رو اومده وجود به که اختشاشاتی و شده من به که ایاحترامیبی

 :گفت بلند و کرد باز را هایشدست

 بکشمت؟ مردم امنیت حس برای یا کنم مخفیت کنم؟ کارچی تو با باید... من و -

 و کرد راست را زانوهایش آرامی به بعد و داد دوری را سرش. کشید لبش روی را زبانش لئو

 .انداخت طنین تاالر فضای در اشگرفته و بم صدای. ایستاد

 حل طلسم اون... اما نیست؛ بخشش قابل که کردم بزرگی اشتباه من. پدر بفهمم تونممی: لئو

 ...اما شده؛ خوب حالم. نیستم خطر یه دیگه من. شد

 .شد رتآرام صدایش

 .پذیرممی رو مجازاتم من. بگیرید هرتصمیمی تونیدمی شما -

 طلب و بود شده فروتن خودرأیش، پسر. بود باورنکردنی. کرد سوال روی از اخمی ویلیام شاه

 .کردمی مجازات

 طلسم؟ گفتی؟ چی تو: ویلیام شاه

 .داد سرتکان لئو
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 .کارم توان... برای بود طلسم یک... اون. بله -

 :گفت فوراً لیاموی شاه

 اینه؟ از غیر. کردی فرار خودت جون نجات برای تو هرحالبه -

 .بود پدرش با حق. انداخت زیر به سر ناراحتی با لئو

 .بود هم نیندازد خطر به را مردم اینکه برای البته

 شد؟ شکسته طلسم این چطور: ویلیام شاه

 نجات را دنیا یک رزالین عشق. است داده نجات را او عشق اینکه گفت؟می چطور. کرد تردید

 .بود داده

 .بوده همراهت دخترم یک که شنیدم من! لئو بده جواب: ویلیام شاه

 دل در ویلیام شاه. هامدت از بعد. شد خیره پدرش چشمان در و داد باال را سرش هوابی لئو

 :گفت نگرانی با لئو. بود شده بدذاتش پسر تنگدل که کرد اعتراف

 خواهش. بره بذارید لطفاً. داشت رو من به کمک قصد فقط. گناههبی دختر اون... اون! پدر -

 .کنممی

 لئو خطربی چشمان به نگاه و رفت جلو آرامی به. شد خیره فرزندش به سکوت در ویلیام شاه

 :کرد زمزمه. دوخت

 کنی؟می خواهش من از دختر یه خاطربه داری... تو -

 :داد ادامه پدرش حرف به هتوجبی. کرد اخم عجز از لئو

 هرکاری جبران برای. بدین بهم خوایدمی که ایوظیفه هر. کنممی بگید که هرکاری من! پدر -

 ...که اینه مخواسته تنها اما کنم؛می

 :گفت حرفش میان ویلیام شاه

 .شو ساکت دیگه. فهمیدم -

 .کرد لیو به را پشتش و چرخید

 .نمیای بیرون ندادم اجازه که مانیز تا و برو اتاقت به: ویلیام شاه
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 جانب از بخشیاطمینان جواب منتظر. برداشت عقب به قدمی و انداخت زیرسربه درمانده لئو

 ویلیام شاه. شد خارج اتاقش مقصد به تاالر از و رفت عقبعقب ناچار به! دریغ اما بود؛ پدرش

 :کرد زمزمه و داد گره کمرش پشت را هایشدست

 !من احمق پسر -

 .زد لبخند آرامش با روجینا ملکه و

*** 

 بعد روز سه

 تندوتند هایشعربده با. برد حمله مقابلش سرباز طرفبه و داد دور دست در را شمشیرش لئو

 روز دو حدود. کند دفاع خود از توانستمی تنها سرباز و کردمی وارد حریفش شمشیر به ضربه

 .بود حبس اتاقش در

 .بود آشفته افکاری همراه به تاستراح نوع یک واقع در

 پسرش ـوش*آغـ در روجینا ملکه و کردند صحبت هاساعت. آمد مالقاتش به مادرش دوم روز

 رزالین خاطربه هنوز اما گرفت؛ آرامش مادرش حضور از لئو. ریخت را اشتنگیدل هایاشک

 . نبود خاطرآسوده

 دیدارش به چگونه دانستنمی است؟ بند در یا اندکرده رها را او. دارد حالی چه که بود نگران

 خود نزد را لئو ویلیام شاه نهایت در. بگوید سخنی او به راجع تواندنمی که دانستمی ولی برود؛

 و هست افرادش نظر زیر که گفت. شود کار به دست کارهایش، جبران برای باید گفت و خواند

 .برگشت اشگذشته زندگی به و ردک اطاعت لئو. نیست کار در ببخششی کند، خطایی اگر

 اشپیشانی عرق دست با لئو. افتاد زمین بر سرباز که کوبید سرباز یـینه*سـ به محکمی لگد

 .زد لبخند و کرد دراز سرباز طرفبه را دستش. داد بیرون محکم را نفسش و گرفت را

 !ممنون. بود خوبی مبارزه -

 از لئو کمک با. داد تکان سر و کرد نگاه شکشور شاهزاده هایچشم به نفسنفس با سرباز

 میدان به را خودش دواندوان بود، نگهبانان از که جوانی پسر لحظه همین. برخاست زمین روی

 :زد فریاد و رساند مبارزه
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 سعادتی شیرین

 .بشیم جمع داده دستور فرمانده! کنید عجله -

 :آمد حرف به سربازها از یکی بود؟ زده هول قدرآن چرا. شد خیره او به لئو

 مگه؟ شده خبر چه -

 .کرده فرار زندانیا از یکی: نگهبان

 .آمد جلو دیگری سرباز. کرد اخم لئو

 کی؟ -

 :گفت زناننفسنفس نگهبان

 .قرمز مو دختر اون... اون -

 از قلبش ضربان لحظهیک در. شد باز صورتش تعجب از «قرمز مو دختر» کلمه شنیدن با لئو

 اشیقه. دوید نگهبان طرفبه و انداخت زمین روی را شمشیر أملتبی. رفت باال نگرانی و ترس

 :گفت و گرفت را

 گفتی؟ چی تو -

 .افتاد لکنت به نگهبان

 ...من... من... م -

 :زد فریاد و داد تکانش محکم لئو

 مطمئنی؟ تو! بزن حرف -

 :گفت ترس با نگهبان

 .شاهزاده بله... ب -

 که زیرزمین وارد. کرد طی را طوالنی مسیر عجله با. دوید زندان طرف به و داد هل را نگهبان لئو

 .رفتند دنبالش نگهبانان شد،

 شاهزاده؟ بیاین اینجا به که شده باعث چی: نگهبان

 :گفت عجله با لئو

 کرده؟ فرار کی شده؟ خبر چه اینجا -

 .کرد پاآن و پااین نگهبان
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 سعادتی شیرین

 .بود شما همراه که دختری اون... شاهزاده خب... خب -

 :زد فریاد عصبانیت با و دهد ادامه نداد اجازه ئول

 رفته؟ چطور کرده؟ فرار که چی یعنی چیه؟ منظورت -

 .گریخت نگهبان رخ از رنگ

 .شدیم مواجه خالی سلول با که بدیم بهش رو غذا اومدیم فقط. شد چی نفهمیدیم ما... ما -

 .بزند حرفی توانستنمی حتی نگرانی، و حرص از لئو

 .چرخید خود دور کالفه و گرفت دندان به را لبش

 را او توانستنمی دیگر یعنی بود؟ رفته چطور بود؟ رفته کجا رزالین یعنی کرد؟می چه باید حال

 به پدرش افراد اگر! پدرش. ریخت فرو درونش چیزی ناگهان بیفتد؟ برایش اتفاقی اگر ببیند؟

 چه؟ بروند، دنبالش

 .کردمی صحبت پدرش با باید. دادمی اجازه نباید. نه

 شپدر سلطنتی کار اتاق وارد. شد خارج زندان از سرعت با و بزند پس را اشنگرانی کرد سعی

 .شد

 !پدر: لئو

 .زد نرمی لبخند لیو دیدن با. برگشت عقب به و کرد رها میز روی را نقشه ویلیام شاه

 .داشتم کار باهات. پسر اومدی موقع به! اوه -

 .اشتبرد جلو به قدمی لئو

 .بگم بهتون باید که هست مهمی مطلب! پدر -

 شده؟ چی: ویلیام شاه

 کرده؟ فرار... رزالین که دارید خبر شما: لئو

 .کرد اخم ویلیام شاه

 رزالین؟ -

 .دوخت پایین به را نگاهش لئو

 .بود من همراه که دختری... اون -



 

 

88 

 

 هایشطلسم چشم  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سعادتی شیرین

 .داد باال را ابروهایش ویلیام شاه

 چطور؟ کرده؟ فرار گفتی. طوراین که رزالین؟! اوه -

 :گفت و افتاد راه در طرفبه حرفش ادامه در و

 .دنبالش برن میگم افراد به -

 :گفت فوراً لئو

 !لطفاً. پدر نه -

 .کرد نگاهش ویلیام شاه

 چی؟ -

 :گفت تردید با لئو

 .کنم پیداش و دنبالش برم خودم بدین اجازه که کنممی خواهش ازتون من... من -

 :گفت بلندی صدای با ویلیام شاه

 !نداره امکان این میگی؟ چی فهمیمی تو چی؟ -

 :گفت اصرار با لئو

. اونم مدیون رو مآینده... و جونم من. بیاد پیش مشکلی رزالین برای خوامنمی من! لطفاً! پدر -

 ...و دنبالش برم بدین اجازه کنممی خواهش

 :گفتم تحکم با ویلیام شاه

 و گردونیبرش که بعدش؟ و دنبالش؟ بری! نکن تکرار پس نیست؛ ممکن نه، گفتم بهت -

 کشور؟ این یآینده یملکه بشه

 این و بود باخته دل لئو. بود زده را دلش حرف پدرش. آمد بند لئو نفس. شد زده خالص تیر

 .بود ترسانده شدتبه را او غیرمنتظرانه خبریبی و دوری

 .شد آرام و بم صدایش

 !بله: لئو

 :گفت لرزانی صدای با لئو. کرد نگاهش شدت با لیاموی شاه
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 سعادتی شیرین

 رو سلطنت این دوام شاید حتی... حتی. هستم اون مدیون رو چشمانم سالمتی من! پدر -

 ...اون عشق... که چرا. هستیم اون مدیون

 .کوباند میز روی را مشتش خشم با ویلیام شاه

 .میشم خیالشبی هم من کنی، ششفرامو تو اگه... اما ندارم؛ باور رو این من! شو ساکت -

 :نالید رفته وا لئو

 !پدر -

 .بشنوم بهش راجع چیزی خوامنمی دیگه. زدم رو حرفم من! کافیه: ویلیام شاه

 .انداخت زیرسربه و بست را چشمانش درد با لئو

 .کردمی احساس قلبش و هاشانه روی زیادی سنگینی

 اولین کردن پیدا و دلش حرف به دادن گوش یازهاج او و بود زده غیبش رزالین راحتی همین به

 .نداشت را عشقش

 هستی؟ سنگین وظیفه یه یآماده: ویلیام شاه

 .داد ویلیام شاه به را نگاهش. برگشت حال زمان به پدرش صدای با

 تونمنمی من. کردند حمله مرزی روستاهای از یکی به]...[کشور سربازان از عده یه: ویلیام شاه

 !جنگ یک توسط شده حتی. بگیریم رو جلوشون باید. کنم تحمل رو صافیانبی این

 .ایستاد لئو مقابل

 .کن اثبات رو خودت. سپارممی تو به رو وظیفه این من -

 این و کردمی رام را دلش. کردمی جبران باید. بود درست. شد خیره پدرش چشمان به لئو

 .بود کار بهترین

 :گفت اطمینان با و داد باال را سرش

 !شاهنشاه میل کمال با -

*** 

 بعد سال سه
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 سعادتی شیرین

 ورودی در طرفبه و آمد پایین. کرد متوقف را او و کشید را اسب افسار قصر، ورودی در مقابل

 .رفت

 دانست می اما سنگین؛ زره این از خالصی و خواستمی گرم آب دلش. زیاد خیلی. بود خسته

 .دادمی گزارش و رفتمی پدرش دیدن به باید چیز هر از قبل که

 و برخاست اشسلطنتی میز پشت از ویلیام شاه. شد وارد بعد و داد اطالع را حضورش نگهبان

 .رفت لیو طرف به پرافتخاری لبخند با

 .اومدی خوش! پسرم اوه: ویلیام شاه

 .گذاشت احترام و زد شلی لبخند لئو

 !پدر ممنونم -

 حاال و کردممی تو از خوب استقبال یه حتماً چون دونستم؛نمی رو برگشتت زمان: ویلیام شاه

 شد؟ چی

 :گفت محکم اما آرام؛ لئو

 .برگشت قلمروشون به خوردهشکست لشکرشون خواستید که طورهمون -

 .زد لیو یشانه به را دستش سپس و زد لبخند سربلندی با ویلیام شاه

 .کن استراحت. براومدی پسش از خوبی به. برانگیزه تحسین کارت -

 معنا پر لحنی با ویلیام شاه که کرد پشت پدرش به خروج قصد به و کرد خم سر سکوت در ئول

 :گفت

 .باشی آماده سلطنت و کشور امور گرفتن دست به برای باید دیگه -

 به را سردش نگاه و برگشت عقب به آرامی به مکث لحظه چند با. شد متوقف جایش در لئو

 .داد هدیه پدرش

 :داد ادامه آمیزشیطنت ندیلبخ با ویلیام شاه

 .باش داشته درستی انتخاب. هستم کشور این آینده یملکه منتظر من -

 .داد بیرون را سنگینش نفس لئو

 .نیستم آماده هنوز من. بمونید جایگاهتون در شما و بمونه طورهمین اوضاع میدم ترجیح من -
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 سعادتی شیرین

 با لئو حرفی، هر از قبل اما بگوید؛ چیزی تا کرد باز دهان. داد باال سر تعجب با ویلیام شاه

 لحظه هر و همیشه اینکه با. بود دردناک سرش و کوفته تنش. شد خارج اتاق از سرعت

 رفت اتاقش به. نداشت فکرکردن توانایی اصالً لحظه این در اما شد؛می تکرار برایش چیزهمه

 ساعتی چند که اشتد نیاز. کرد رها بود، کرده آماده خدمتکار که گرمی آب در را خود و

 .ببندد چیزهمه روی را هایشچشم

*** 

 اتفاق. شدنمی گفته حرفی هیچ. بود خفا در چیزهمه و گذشتندمی هم پشت سرعت با روزها

 .افتادنمی هم مهمی

 افسرده هایآدم شبیه لئو. بودند نگران بابت این از مادرش پدر و بود رفته فرو خود الک در لئو

 .بود شده

 و ستیز و جنگ قبیل از همه که دادمی او به پدرش که بود وظایفی رسید،می که چیزی اتنه به

 .بودند مبارزه

 اشتنگیدل و خشم گونهاین هم لئو. دارد نگه آرام را فکرش تا تاختمی فکربی و توان تمام با

 .داشت نیاز مداوم تکرار به این البته که بردمی بین از را

 خوری؟نمی غذاتو چرا! پسرم! لئو: روجینا ملکه

 در اما بودند؛ غذا مشغول میز، دور نفریسه روال، طبق. بازگشت حال زمان به مادرش صدای با

 .نداد جوابی لئو. بود بـرده بین از مادرش که مطلق سکوت

 :گفت ناراحتی با روجینا ملکه

 چیه؟ مشکل. نیست خودت به حواست اصالً پسرم؟ کنیمی کارچی خودت با داری تو -

 دختر یک دردم گفتمی گفت؟می که از اصالً. بگوید چه مادرش جواب در دانستنمی لئو

 :گفت فرزندش نجات برای و برداشت را جامش ویلیام شاه است؟ موقرمز

 .مرتبه چیزهمه اما مشغوله؛ داره، که کارهایی خاطربه لئو. نیست نگرانی برای چیزی -

 سالسه چون. بود دروغ یک این. چیزهیچ بو مرتب چیز چه. دوخت ببشقا به نگاه آلوداخم لیو

 :گفت و داد فرو را نوشیدنی ویلیام شاه. نبود مراد وفق بر چیزهیچ که بود
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 .باش آماده مهمانی یه برای -

 :گفت اهمیتبی ویلیام شاه. کرد نگاه پدرش به لئو

 انتخاب رو همسرت باید... تو و یانب اینجا به همسایه کشورهای هایدختشاه تمامی قراره -

 .کنی

 :گفت بلندی صدای با ناگهان بعد اما نشد؛ متوجه اول لئو

 !پدر -

 :گفت آرامش با ویلیام شاه

 باشه، هادختشاه بین از اگه البته که کنی انتخاب و باشی آماده باید بود گفته بهت چیه؟ -

 .کنهمی ترمحکم رو کشورها اتحاد این. عالیه

 :گفت دارشکش هاینفس بین. زدمی سرخی به خشم از لئو صورت

 رو ازدواج این و دخترها اون از کدومهیچ... همچنین و نیستم آماده که بودم گفته من -

 .خوامنمی

 .زد برش را گوشت ویلیام شاه

 .بیای خودت به باید تو و رسیده وقتش گفتم هم من و -

 که برخاست صندلی روی از سریع حرکت یک با. ندک تحمل را فضا آن توانستنمی دیگر لئو

 با روجینا ملکه. شد خارج سالن از بلند هایقدم با. افتاد زمین روی بلندی صدای با صندلی

 :گفت آزردگی

 .نیست آروم روحش اون. ویلیام نگیر سخت بهش قدراین -

 :کرد زمزمه لب زیر کرد،می نگاه بود، کرده طی لئو که مسیری به کهدرحالی ویلیام شاه

 .کنه عملی زودتر داره، تصمیمی هر که گفتم هم من. دونممی -

*** 

 قصر از دور مقصد، این برای که بود ساعاتی. کرد متوقف را اسب فوراً دریاچه، به رسیدن با

 یدریاچه همان. رفت دریاچه طرفبه و پرید پایین اسب از. شود آرام کمی تا بود شده خارج

 سنگی تخته روی. بود ـصیده*رقـ و بود کرده رها درونش را خود رزالین که انیهم. کوه از پس
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 سعادتی شیرین

 هایحاضرجوابی هایشانکلکل یاد. بودند درآمده حرکت به ذهنش یجاده در خاطرات. نشست

 آب درون و برداشت پایش جلوی از کوچکی سنگ ناامیدی با. نشاند لبش روی لبخندی رزالین،

. بود گذشته رزالین از خبریبی در سالسه چگونه که شدنمی شباور. سالسه. کرد پرتاب

 تمام فرارش، با رزالین. بود خبربی او از که بود سالسه. بود ندیده را او که بود سالسه

 نگه خود کنار را او تا بود فرصتی دنبال مدت تمام که لئویی. کرد آب بر نقش را لئو هاینقشه

 تحمل بود سخت. بود بد چه و کرد پنهان هادیده از را خود حقیقت، فهمیدن با رزالین اما دارد؛

 .درد این

 و دوری هامدت از بعد ببیند؟ را او که بود امیدی یعنی. بود آمده اینجا به چرا دانستنمی

 . بودند کرده احاطه را وجودش ناخوشایند هایحس تمام. تنگیدل

 .ودب پدرش یخواسته به کردن فکر هرچیزی از بدتر

 کالفه. نبود پذیرامکان که رزالین فراموشی یعنی این و اجباری ازدواجی و آینده یملکه انتخاب

 یافتن برای را هایشتالش بردنمی یاد از هرگز. کشید صورتش و سر روی را هایشدست

 .شدنمی هم این اما رزالین؛

 که لئو برای مخصوصاً. بودن ممکن کاری هیچ ویلیام، شاه جدیت به پدری بینذره زیر که چرا

 تا کوشید سالسه این تمام و بود داده پدرش به را حق. بود کرده زیادی و بزرگ خطاهای

 چه؟ دلش خب اما کند؛ جبران

 صدای بعد و چیزی افتادن صدای که انداخت زیر به سر و کشید آهی آمد؟می سرش بر چه

. گرفت گارد شمشیرش با و برگشت عقب به سرعتبه. شنید سرش پشت از را خشخش

 و قد این. انداخت خط را اشپیشانی اخم،. ببیند درخت پشت از را سایه توانستمی راحتیبه

 .برداشت جلو به قدمی کارانهمحافظه. بود آشنا برایش چقدر. لباس نوع این ظریف، هیکل

 اونجاست؟ کی: لئو

 گوش به شخص آن هایزدننفسنفس صدای تنها. نگرفت محکمش لحن مقابل در جوابی

 :برد باال را صدایش لئو. رسیدمی

 هستی؟ کی تو! ببینمت متونم من -
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 به انگار که سایه آن که کرد باز تهدید به دهان. شد عصبی سرپیچی این از لئو. سکوت هم باز

 گیر که بگذارد فرار به پا تا کرد لئو به را پشتش زدن هم به چشم یک در بود، فرصت دنبال

 .شد یکی لئو فریاد و درخت شاخه به باسشل کردن

 .وایسا جاهمون: لیو

 زرنگ و باهوش اینکه با. بود چلفتی پا و دست همیشه مثل. آمد بند نفسش هیجان و ترس از

 .افتادمی گیر حساس لحظات در بدشانسی، کمال در اما بود؛

 !برگرد: لئو

 :گفت ترمحکم لئو آمد؟ اینجا به چرا اصالً! لعنتی. فشرد و گذاشت هم روی را چشمانش

 .ببینم رو صورتت خواممی. برگرد گفتم بهت شنوی؟می! هی -

 با و داد بیرون محکم را نفسش دارد؟ هم دیگری چاره کردمی فکر واقعاً. گزید را لبش تأسف با

 صورت این. گرفت فاصله دنیا این از لئو لحظه یک برای. برگشت عقب به افتاده زیر به سری

 روی بر بدی صدای با و شد رها دستش از شمشیر ناگهان. قرمز یشده جمع موهای گرد،

 .افتاد زمین

 آیا و بود صورتش یخیره لئو، یزدهبهت چشمان. برد باال را سرش زدههول و ترسید دخترک

 اشدرمانده قلب به و دیده را حالش بزرگ خدای که است؟ زنده هنوز که کردمی باور باید لئو

! آری بود؟ نزدیکش رزالین بود، رفته فرو خود در که مدتی تمام یعنی چگونه؟ آخر کرده؟ رحم

 او به و بود شده مخفی سرش پشت مدت تمام اششده گم رزالین که چرا. است درست

 کار خاطرات مرور هم امروز و سال سه این تمام در. بود تنگدل هم او. کردمی نگاه خیرهخیره

 زمان به را هردویشان که بود لئو یزدهبهت صدای طوالنی، لحظاتی از دبع. بود داده دستش

 .برگرداند حال

 خودتی؟! رز رزالین؟: لئو

 برود تا گرفت رو غضب با داشت؟ انتظاری چه او آخر. داد هدیه لئو به را اشگرفته نگاه رزالین

 .گرفت را بازویش و رساند او به را خودش زدهشتاب لئو که

 !نرو. رزالین نه. نه: لئو
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 .زد پس را او اخم با رزالین

 .ندارم کاری اینجا من! کن ولم -

 :گفت فوراً لئو

 .بری نباید تو. کردم پیدات تازه من. نه -

 :داد ادامه متاثر و

 !نمیشه باورم! من خدای اوه -

 .بود هویدا رفتارش از. بود استرسی و زدههیجان

 :گفت کرده، اخم رزالین

 .برم باید. ببخشید رو من. زدم هم به رو خلوتتون که متاسفم من. اعالحضرت نه -

 .شد لیو یپنجه اسیر بازویش اما چرخید؛

 .نه دوباره! رز لطفاً: لئو

 :زد فریاد و برگشت طرفشبه ناگهانی رزالین

 !همین. اومدم اشتباه من نه؟ دوباره چی چیه؟ -

 .شد محکم صدایش لئو

 .کردم رها رو تو که کردم شتباها من. نکردی اشتباه تو. نه -

 .داد تکان را رز

 کردی؟ فرار چرا... چرا فهمی؟می. رزالین کردم گمت من -

 :غرید گلویش در زدهچنبره بغض از خشمگین رزالین

 بزنه؟ رو سرم پدرت تا بمونم خواستی. گفتی دروغ من به تو نکنم؟ فرار خواستی؟می چی تو -

 .گفتی دروغ فقط تو و مکرد کمک تو به اینکه خاطربه

 :گفت بلند لئو

 .ذاشتیمی تنها منو نباید هم تو اما افتاد؛نمی اتفاق این هرگز. دادمنمی اجازه من. نه -
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 که بود ممکن بود؟ واقعی لئو اصالً گفت؟می چه او. کرد نگاه لئو به افسارگسیخته قلبی با رزالین

 تمسخر با. زد نیش را چشمانش اشک رد؟بیاو زبان به را کلماتی چنین خودخواه مرد این

 .داد تکان را سرش

 نمکنی، پیدا وقتهیچ که حسی تنها تو! شدی دیوونه تو کنممی فکر گذاشتم؟ تنها رو تو -

 !تنهاییه

 :گفت درمانده لئو. گرفت فاصله لئو از

 .گشتم دنبالت چقدر ببینی که نبودی من کنار چون دونی؛نمی تو -

 :غرید رزالین

 .وغگودر -

 :زد فریاد حسرت با لئو

 !نیست دروغ این -

 اشک. فرستادمی او وجویجست به را سربازهایش ویلیام، شاه از خبربی لئو چون. نبود دروغ

 :گفت عصبی اما شد؛ روانه رزالین

 که جنگلی دختر یه! معمولی یه من و ایشاهزاده یه تو. نداره وجود براش دلیلی چون هست؛ -

 .نداره تو با هیتشاب وجه هیچ

 وقتش. درخشاند لئو چشمان در را تنگیدل و غم عشق، برق اما داشت؛ درد هایش حرف

 :گفت گرمی و آرام لحن با و برداشت قدمی قراربی. شود گفته اصلی هایحرف تا بود رسیده

 !یهست زندگی دلیل من برای جنگلی، دختر تو، اما متفاوتیم؛ دنیای دو از ما. میگی درست تو -

 حس به. شد داغ تنش و کوبید محکم قلبش. کرد احاطه را رزالین بدن شدیدی لرزش

 .کرد شک اششنوایی

 ادامه و گرفت نفس لئو. بود شیرین رویایی شکبی این! دیدمی خواب حتماً بود؟ ممکن چطور

 :داد

 ایدب که زندگیم تو مهم شخص یه. منی جدید رویای فهمیدم رفتی، که وقتی درست... من -

 .باشه کنارم همیشه برای



 

 

97 

 

 هایشطلسم چشم  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سعادتی شیرین

 رویای که کند باور. دادنمی او به را فکر یاجازه قلبش. شد تربزرگ و بزرگ رزالین بغض

 :کرد زمزمه زدهماتم شده؟ تبدیل واقعیت به شیرینش

 ممکنه؟ چطور... چطور -

 .گرفت دست در را بازوانش و شد نزدیکش سریع لئو. دوخت زمین به را نگاهش و

. بگم بهت رو اینا تا بودم فرصتی دنبال من اما بود؛ غیرمنتظره خیلی که دونممی. دونمیم: لئو

 .دارم نگه قلبم توی رو، عشق این رو، راز این نمتونستم دیگه

 فریبدل چشمان به را خیسش نگاه و داد باال را سرش هوابی «عشق» کلمه شنیدن با رزالین

 .دوخت لئو

 :زد لب

 عشق؟ -

 :زد لبخند هزدهول لئو

 .آورد خودم به رو من تو عشق. داد نجات رو من که بود عشق این. عشق بله. بله -

 این با ولی کرد؛می بپر بپر حالیخوش با که کردمی حس اشـینه*سـ درون را شاپرکی رزالین

 با دید را رزالین شک پر نگاه که لئو. کردمی هراسان را عشق شاپرک این تردید، تند باد حال

 .داد فرو را دهانش آب عجله

 بشنوی؟ حاضری. بدم توضیح برات باید من. دونینمی هیچی تو... من! رز: لئو

 که هرچند. مفهمید را حقیقت اگر بود خوب سالسه از بعد... خب. داد خودش به تکانی رزالین

 نگستخته طرفبه و کشید صورتش به دستی حرفبی. بود بسته را رفتنش پای سرکشش قلب

 .زد شکوفه لئو دل در حالیخوش. ماند منتظر و نشست رویش. رفت

 آن و رفت جلو. کند امتحان را شانسش باید و بدهد دست از را فرصت این نباید کردمی حس

 کردن نگاه با... او خب و بودند سخت هایشحرف. نشست رزالین به پشت سنگ،تخته سمت

 .شد اندازطنین آرامش صدای بعد و کرد تازه نفس. نداشت گفتن توان رز به

 اما عوضیم؛ و پست چقدر من کنیمی فکر خودت با بزنم، بهت رو حرفا این اگه که دونممی: لئو

 . کردم پیدا رو تو که حاال مخصوصا بدم، ادامه بدی و دروغ با خوامنمی دیگه بدونی باید تو
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 .زد رنگیکم لبخند لحنش صداقت از رزالین

 : گفت نمک با

 .میدم گوش اما بودی؛ عوضی قبال اینکه با -

 .بخندد غم با لئو شد باعث که بود رزالین شیطان لحن بار این

 .گذشت که لحظه چند

 امتیاز کلی با. هستم ویلیام شاه پدرم، فرزند تنها فهمیدم که شناختم رو خودم وقتی من: لئو

 شریف شاهزاده یه من از داشت دقص اون جدی، مردی پدرم و بود مهربان مادرم اومدم، دنیابه

. کردمنمی توجه زیاد بودم بچه که وقتی. گفتمی بهم رو تجربیاتش همیشه. بسازه عادل و

 …اما نبود؛ مهم برام

 .کرد کج را سرش رزالین. کرد مکث

 :کشید آه لئو

 نای و بگیرم دست به رو چیزهمه تونممی فهمیدم جایگاهم درک با شدم، تربزرگ وقتی اما -

 ترس حس که شدم خودرأی و مغرور شاهزاده یه به تبدیل من و گذشت زمان. شد من هدف

 بشم، وارد چیزهمه به تا سپردمی کوچک هاینبرد به رو من پدرم. دادمی کشورش مردم به رو

 ! نبود کافی اما بود؛ خوب این

 : بست درد با را هایشچشم

 برای من و گرفت رو چشمام جلوی طمع تمندقدر دست. گرفت رو وجودم بَدی کی نفهمیدم -

 !کردم رو کشتنش قصده پدرم، پادشاهیتخت اوردن دستبه ترسریع

 .نشست راست و شد درشت رزالین چشمان لحظه یک در

 .فشرد پایش روی را مشتش لئو

 .گفتنش حتی. بود سخت

 !کرده اعتراف کارش این به که شدنمی باورش هم خودش

 .ترسید لئو از هلحظیک برای رزالین
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 انجام توانستمی خواست،می را هرکاری که شناختمی تازیکه و جدی مردی را لئو چراکه

 .دهد

 . بود قدرت خودِ لئو، زیرا کرد؛می درک را حسش هم حاال و

 .آمد خود به لئو گرفته صدای با

 کوتا اما موند؛ متسال پدرم و افتاد اتفاقی یه هربار. شدنمی اما کردم؛ امتحان باری چند: لئو

 مخصوصم سربازهای. ببرمش جنگل به شکار بهونه به که بودم شده دیوانه انقدر. نیومدم

 …و کردن آماده رو چیزهمه دستورمبه

 .شد دارکش لحنش

 حمله بهمون هاراهزن یهو! خورد بهم چیزهمه کشیدم، بیرون رو شمشیر که ایلحظه درست -

 . میدفه رو هدفم پدرم اما کردن؛

 :داد قورت را بغضش

 فکر چون رسیدم، غار یه به راه بین. رفتم و کردم رها سرم پشت رو همه. کردم فرار من

 غار اون... انتظارمه در چیزی چه اینکه از غافل. بردم پناه غار اون به. کنه دنبالم ممکنه کردممی

 .بود نوشته کلی دیوارهاش روی اما نبود؛ توش کسهیچ. بود مرموز خیلی

 :داد تکان را هایششانه لئو

 .گیرهمی رو کارهاش جواب هرکسی اینکه. بودن عدالت و بدی و خوبی به راجع شونهمه -

 :کرد نگاه دریاچه به

 سبزرنگی نور کلمات اون اوردن زبون به با. خوندم لب زیر رو اونا که بود این اشتباهم شاید -

 .زد رو چشمام که هزنند و روشن دراونق. کرد احاطه رو غار

 …کرد سکوت لئو

 .را حرفش ادامه فهمیدن نبود سخت خب و

 :داد تکان را سرش رز

 !جادو. بوده ورد یه اون -

 :گفت بمی صدای با لئو
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 . برسونه اعمالم سزایبه رو من خواستمی که بود طلسمم ورده اون بله -

 : زد پوزخندی

 خاصی چیز کردممی فکر. اومدم بیرون ارغ از شد، آروم که چشمام شدید درد! رسوند و -

 بهم بازم و نشه عوض بهم راجع نظرش پدرم تا کشیدم ایدیگه نقشه برگشت راه تو نیست،

 . کنه اعتماد

 :کرد مکث

 خواهان خشم با پدرم. هستن منتظرم پدرم سربازای فهمیدم قصر به برگشتنم با اما -

 خاطربه دادن، دست از رو جونشون هاخیلی من فرار بین. کردم فرار بازم من اما بود؛ مجازاتم

 .من

 : داد ادامه کالفگی و ناراحتی با

 ! نگاه یه با هم اون. بودم شده کشنده اسلحه یه به تبدیل من -

 .کرد سکوت و گزید را بش*لـ

 .انداخت زیر به را سرش لئو سرگذشت از ناراحت رزالین

 .بود همین حقیقت

 .بود زدهغم و پشیمان هایانسان شبیه بیشتر حاال اما بود؛ شده اتمجاز نحو بدترین به لئو

 .چرخید و برخاست سنگ تخته روی از نفسش، به اعتماد آوردن دستبه از بعد لئو

 .ایستاد فکرها دنیای در غرق رزالین مقابل

 .بود جذاب حالت همه در دختر این

 .نشست زانو کی روی رزالین، پای جلوی و فرستاد بیرون را عمیقش نفس

 برخوردم؟ کوچولو روباه یه به اما کردم؛ فرار جونم نجات برای من دونیمی: لئو

 :زد لبخند تلخ

 .شدم عشق اسیر چطور من که نمیدونی اما دونی؛می خوب رو اینجا از تو -

 :داد ادامه سردرگم

 …اما چرا دونمنمی خودمم واقع در -
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 .کرد نگاه رزالین به

 .کند تقدیم او به را رنگش شکالتی نگاه هم رزالین شد باعث اشناگهانی سکوت

 : زد لب نشینشدل صورت به خیره لئو

 کنم انتخاب رو همسرم خواسته من از پدرم فقط. بعدش به نه قبلش به نه. کنم فکر نمیخوام -

 ! باشی مملکله تو که خواممی من و

 .آمد بند رزالین نفس لحظاتی برای

 !ان؟هذی شنید؟می چه

 .برخاست جایش از عصبی ناگهان

  گفت؟می چه او وقتآن. بود نکرده هضم را هایشحرف هنوز او اصال

 .شد دور لئو از

 :گفت و کرد مچاله را صورتش

 هافاصله از من میگی؟ چی فهمیمی! دادی دست از رو عقلت که شدم مطمئن دیگه حاال -

 کودن من تا نگفتی رو واقعیت اول از چرا فتی؟نگ رو حقیقت چرا اصال…اصال چی؟ از تو و میگم

 !نشم؟ فرض

 : گفت و شد بلند زانو روی از لئو

 زدهوحشت توهم گفتممی رو راستش اگه. دزدم یه من کردیمی فکر تو! بودم ترسیده چون -

 . بشناسی منو خوایمی که طوراون دادم ترجیح پس. نمیشدی همراه باهام دیگه و شدیمی

 :غرید بغض پر رزالین

 رو جونم اینکه خاطربه من. نیستم ترسویی آدم من! متنفرم دروغگو هایآدم از! خودخواه -

 …تو ولی کردم کمکت دادی نجات

 .کرد سکوت ناراحتی با

 .شد نگران رز جدی لحن از لئو

 .کردمی کاری باید! نه اما بود؛ شدن خراب آستانه در چیزهمه

 .آورد باال سکوت عالمت به را دستش رزالین که بیاورد دلیلی تا کرد باز دهان
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 سعادتی شیرین

  کنم؟ باور رو حرفات باید چرا اصال کردی؟ فکر چی خودت با تو: رزالین

 .شد خشک جایش در لئو

 .ماند مات رزالین حرکات به نگاهش

 .رفت بود شده کشیده سرش پشت یقلعه دورتادور که دیواری طرفبه و زد پوزخندی رزالین

 : گفت و داد تکیه

 ها؟ کرد؟ اعتماد بهت میشه جورچه پذیرم؟می رو تو بدی همهاین با کردی فکر چرا -

 .لرزید لئو قلب

 . بدهد دست از را رزالین دوم بار برای است ممکن کردمی احساس

 . دادنمی او به را خوبی حس رز حرفای

 . گرفت غم را وجودش

 : گفت درمانده

 . هاستلحظه این برای خششب. کننمی اشتباه جاهایی یه همه -

 : انداخت باال ابرو رز

 .کنم تحملشون تونمنمی و متنفرم دروغگو هایآدم و دروغ از که گفتم هم من اما! درسته اوه -

 .شد فرما حکم سنگینی سکوت

 . گرفت را جوابش لئو

 .ندارد کالبد در روحی دیگر که آمدمی بنظر

 . دیدیم بازنده را خود و بود شده سنگین نفسش

 .بود پشیمان وجودش از اصال کارهایش، هایش،حرف از چقدر

 .شد متولد گلویش در سفتی و بزرگ چیز

 !چیزهمه به لعنت. جایگاهش به لعنت. اشکاری پنهان به لعنت! لعنت

 . داد باال را سرش کرد، حس طوالنی را لئو سکوت که رزالین

 . لرزید وجودش لئو، چشمان در اشک برق و گرفته صورت دیدن با
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 سعادتی شیرین

 عشق با خاطراتش تا آمدمی اینجا به خفا در را سال سه این تمام تنگیدل سر از که رزالینی

 .کند مرور را اشنیافتنی دست

 .نداشت دیگری قصد شیطنت جز بود دیده را او که حال و

 . بود رفته تند انگار اما

 .کرد خوش جا لبش وشهگ دلنشینی اما کمرنگ لبخند پریشانش، افکار این کنار در

 . بردمی ـذت*لـ لئو احساسات ابراز و عمق از

 بود بعید بود شناخته که تخسی و بور مو مرد از هاحرف این شنیدن چراکه

 . بود شده تنگ مغرورش مرد برای دلش چقدر

 . بود محال دگر دوری اصال

 د؟بده دست از را اششاهزاده باردومین برای که بود دیوانه مگر آخر

 . آمد خودش به لئو بغض و حرص پر صدای با ناگهان

 میارم کم برابرت در اینکه بری؟می ـذت*لـ من ناتوانی و ضعف دیدن از خندی؟می: لئو

 آره؟ خوشحالی

 . کرد نگاهش متعجب و داد باال را ابروهایش و شد جمع خود در لئو بلند نسبتا صدای از رزالین

 :گفت شد، آرام که بعد لحظه چند

 . دادم رو جوابت. فقط نه -

  جواب؟: لئو

 ! تنبیهت. بله: انداخت باال شانه خیالبی رز

 . گرفت خود به شک رنگ لئو نگاه

 . خوردندمی چرخ سرش در فکرهایی

 .باشد نکرده اشتباه بود امیدوار

  چیه؟ منظورت: لئو

 .نرم و گرم. زد لبخند تنها جواب در رزالین و

  .گرفت را چیزهمه لئو
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 سعادتی شیرین

 . بوده رز هایشیطنت اسیر لحظه این تا که

 . شد زده ذهنش در ایجرقه ناگهان

 چه؟ شود تنبیه هم رز اگر. خب و طوراین که

 .نشاند ابروانش بین وحشتناکی اخم زدنیهم به چشم در

 .کرد منقبض را فکش و فشرد بهم را هایشلب

 . شد درشت چشمانش لئو، حالت دیدن با رزالین

 .آورد هجوم طرفش به لئو شود، گفته حرفی ینکها از قبل

 .گرفت را دهانش دست با و زد کوتاهی جیع رزالین

 دو در را لئو هایدست کوبش زمانهم که بست محکم را چشمانش لئو شدن نزدیک محض به

 .شنید دیوار روی بر سرش طرف

 . شدند طی رزالین برای گیرینفس لحظات

 . بزند برهم پلک تا برد زمان

 . دید خودش مقابل کم خیلی فاصله با را لئو صورت کرد، باز که چشم

 . شد بازیگوش قلبش

 .بود بخشـذت*لـ برایش لئو براق و روشن چشمان به کردن نگاه چقدر

 وضعیت در چراکه. شدنمی اما بخندد؛ بلند و بزند جیغ حالیخوش شدت از خواستمی دلش

 .داشت قرار عجیبی

 . دوخت لئو ـینه*سـ به را نگاهش و گزید لب حالتشان از شرم پر

 . بماند امان در معنادارش هایحرف و لئو بم صدای از که نشد باعث کار این اما

  دی؟می آزار منو هنوزم تو: لئو

 : داد ادامه و انداخت باال ابرو

 بشی؟ تنبیه خواممی که جوریاون تا بکنم باهات هرکاری تونممی که دونینمی -

 :آمد جلو تیز

 ها؟ -
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 سعادتی شیرین

 . چسباند دیوار به بیشتر را خودش رزالین سریعش، حرکت از

 .دادمی ـذت*لـ لئو به رزالین دادن قرار تنگنا در چقدر

 :گفت و کرد نگاهش تخس رز که بود رنگش صورتی هایگونه خیره نامحسوسی لبخند با

 !شینمی موفق که بگم بهت باید بترسونی؟ منو خوایمی. تو و -

 . شد ترتند هاقلب تپش. شد ترنزدیک ولئ

  ؟!واقعا: لئو

 . ندید خود در را دادن جواب توان رز

 . بود کرده خودبی خود از را او سنگینش نگاه و لئو تن گرمای چراکه

 . بود سوزانده را اشریشه تابیبی

 .دوخت نگاه هایشب*ل به بار این و کند دل روباهش دلربای چشمان از لئو

 ! منه نوبت بار این ولی. انداختی گیر منو تو پیش دفعه :لئو

 ...اما بفهمد را حرفش معنای لئو صورت دیدن با تا داد باال را سرش متعجب رزالین

 .گرفت آتش وجودش که چرا. بود شده دیر دگر

 . شد سرازیر چشمش گوشه از اشکی قطره و داد باال را هایششانه

 چیزهمه. شد ترنزدیک و گرفت محکم را او لئو... تنگیدل فقط. گیتندل از بلکه. ناراحتی از نه

 لئو گردن دور و برد باال را هایشدست احساسش همه با رزالین. شد سپرده فراموشی دست به

 .کرد حلقه

 .گرفت هایشدست بین را رزالین صورت قراربی قلبی با لئو ، شدند جدا که هم از

 : گفت نفسنفس با

 . نمیدم اجازه وقتهیچ. بری که ذارمنمی یعنی. نرو. هرگز دیگه -

 : گفت و گرفت بلندی نفس رزالین

 . نمیرم هرگز من. نمیرم -

 : گفت شده بم لئو

 . دارم دوستت -
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 سعادتی شیرین

 : داد جواب فوراً رز

 .دارم دوستت -

 . رفت عقب آرامی به لئو

 :گفت شیطان

 ! داریم کارها خیلی چون. بریم باید -

 . شد همراه او با حالیخوش با لئو، توسط دستش شدن گرفته با و خندید صدابی رزالین

*** 

 ادامه راهش به مصمم لئو و کردمی نگاه را اطراف کنجکاوی با رزالین شدند، که قصر وارد

 . دادمی

 . کرد اعالم را حضورشان نگهبان رسیدند، که تاالر در به

 . داد ورود اجازه ،بود دیدار این بر آگاه و آماده که ویلیام شاه

 . شدمی بیشتر رزالین استرس و ترس داشتندبرمی که قدمی هر با

 .دیگر داشت هم را دردسرها این شاهزاده داشتن

 . نداشت هم را کشیدن پس پا قصد ولی

 ایستاده همسرش و ویلیام شاه مقابل که آمد خودش به وقتی که بود افکارش غرق قدرآن

 .بودند

 . داد خجالت را او دو آن خیره نگاه

 . انداخت زیر به سر حرفبی

 . بود لئو آمد، حرف به که نفری اولین گذشت که لحظه چند

 .دارم کنارم در رو خاص شخص یه و اینجام من. مادر پدر،: لئو

 :گفت و گرفت رز طرف به را دستش

 .رزالین من، انتخابیه همسر -

 . زد دلبخن نرمی به روجینا ملکه و شد خم بیشتر رز سر

 . انداخت طنین فضا در شاه محکم صدای
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 سعادتی شیرین

 درسته؟ داد؛ نجات رو من پسر جون که هستی کسی تو پس. اینطور که -

 . بگوید چه دانستنمی نگرانی از رزالین

 . شد فشرده بود، اسیر لئو توسط هنوز که دستی که زدمی پا و دست کلمات بین

 . کرد کج اندکی را سرش منتظر ویلیام شاه

 :گفت سختی به و داد باال را سرش لرزش با ینرزال

 .شاهنشاه میاد نظربه طوراین خب. ام -

 . برد باال ابرو خود نزد ویلیام شاه

 ! بود مثبت پوئن یک این که است چنین اگر بود؟ فروتن دختر این

 .شد نزدیک دو آن به و برخاست اشسلطنتی تخت روی از شاه

 . داد گره پشت از ار هایشدست و ایستاد مقابلشان

 که دختری! بوده هم فراری قضا از که ستجامعه از دختر یک من پسر انتخاب پس: ویلیام شاه

 .کنارشه هنوز من، پسر کردار و رفتار بر آگاهی با

 . گرفت نگرانی رنگ لئو نگاه و گزید زیرلب به سر رز

 . بود سخت کمی پدرش هایحرف درک

 .زد لبخند تعجب کمال در ویلیام هشا بگوید، چیزی اینکه از قبل

 پسرمن برای شریک بهترین تو. رزالین تو، اینکه کنم؟می فکر چی من دونیدمی و: ویلیام شاه

 ! کشورمون آینده شاه همراهیه و شدن ملکه برای فرد ترینالیق. هستی

 .شد تعجب از غرق رزالین و لئو چهره

 اندازطنین فضا در روجینا ملکه خنده صدای که دکردن نگاه ویلیام شاه به ناگهانی خیلی هردو

 . شد

 . شد دریا دلشان در آرامش و آسودگی

 . دید را لئو سفید هایدندان ردیف که کرد نگاه لئو به براق چشمانی با رزالین

 .زندگی هایراه تمام شدن هموار یعنی این و

*** 
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 سعادتی شیرین

 . بود پا بر ایهمهمه قصر، بزرگ سالن در

 . بودند دهآین ملکه و پادشاه درباره صحبت مشغول وکنارهاگوشه در دسته دسته هامهمان

 . بودند شده دعوت رزالین و لئو ازدواج جشن برگزاری مناسبت به همگی که چرا

 . بودند مجلس هاینگین دیدن منتظر فراوان شوق با بزرگ و کوچک

 . بود ایستاده زیبایش عروس انتظار در صبرانهبی لئو

 خوشحالی این گرنظاره لبخند با و نشسته مخصوصشان جایگاه در هم همسرش و امویلی شاه

 . بودند

 :گفت گرمی لحن با روجینا ملکه

 . داده نشون بهمون رو خودش دونستیمی محال که ویلیام؟آرامشی بینیمی -

 :داد تکان را سرش آرامی لبخند با و نگریست ملکه ملیح لبخند به ویلیام شاه

 . ستهدر. بله -

 . شد کشیده ورودی در طرف به هانگاه و خوابید هاهمهمه افتخارانگیزی، موسیقی صدای با

 . شد داخل سفیدش بلند لباس به آراسته رزالین و شد باز در

 . بود شده پوشیده سفیدی تور زیر صورتش

 . شدندمی کشیده دنبالش به شده مسخ هاینگاه داشت،برمی که قدمی هر با

 . شد جاجابه جایش در رارقبی لئو

 . کردمی قبل از ترتاببی را او قلبش محکم و تند ضربان

 . گرفت طرفش به را دستش رزالین، شد ترنزدیک با

 . داد قرار دستش در دست و کرد نگاه او به عمیقش لبخند با رزالین

 . کرد خواندن به شروع کشیش و زدند زانو جایگاه در هردو

 به ابد تا بمانند هم درکنار آسانی و سختی در که کردند قبول وجود همه با دو آن و گفت کشیش

 . بورزند عشق یکدیگر

 . شدند پیمان این شاهد لبخند با روجینا ملکه و ویلیام شاه

 . زد کنار را تور و برد جلو دست عشق با لئو گرفتند، قرار که هم مقابل
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 سعادتی شیرین

 . بیایند در رنگیخوش صورتیه به رزالین هایلپ بود شده باعث حالیخوش و شرم ایهاله

 . برد فرو رز انگشت در را آن لئو و آوردند را هاحلقه

 . باشد خونسرد کرد سعی وجود همه با رز

 . بود سخت گرفتن قرار دید در و توجه مورد همه این او برای

 . کرد لئو انگشت تقدیم را حلقه و داد بیرون را نفسش

 . گرفت قدرتمندش هایدست میان را رز ضریف هایدست و زد لبخند لئو

 . کرد پر را سالن فضای هامهمان دست صدای که نگذشت لحظه چند

 . خندیدن شادی با لئو و رز

 . بروند کنار باید که شدند متوجه ویلیام، شاه شدن بلند با

 . ایستاد هامهمان به رو و زد کنار را شنلش اقتدار با ویلیام شاه

 شاهزاده پیوند تا شدیم جمع امروز ما. ممنونم حضورتون برای شما از من، مردم: ویلیام شاه

 به رو جانشینم دارم قصد من خوب، اتفاق این کنار در اما و بگیریم جشن رو عزیز رزالین و لئو

 . کنم معرفی مردمم

 :چرخاند هامهمان روی را نگاهش ویلیام شاه

 مورد باشید، رفاه در که کردم تالش کشور مردم شآرام برای همیشه من که دونیدمی شماها -

 که دونندمی همه اما نکنند؛ رض*تعـ قلمرومون به بیگانگان که کردم تالش. نگیرید قرار ظلم

 ...خاطر همین به. نیستم همیشگی من

 :گرفت لئو طرف به را دستش

 . موفقیتش برای هست دامی. کنم انتخاب ولیعهد عنوانبه رسماً رو لئو فرزندم، تنها دارم قصد -

 . رفت پدرش طرفبه محکم هایقدم با و گرفت فاصله رز از لئو شاه، سکوت با

 را تاج بود، بانویی دستان در که مخملی باشتک از و برگشت ویلیام شاه و ایستاد کنارش

 . برداشت

 . داد قرار لئو سر بر رو تاج جدیت با ویلیام شاه و زد زانو پدرش مقابل لئو

 . گرفت قرار هامهمان تشویق مورد و برخاست آرامیبه لئو
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 . انداخت طنین سکوت لحظه چند

 به را همه محکمش صدای با سپس و گذراند نظر از را هامهمان منتظر نگاه و گرفت نفس لئو

 . کرد دعوت شنیدن

 با که دونممی. کنم قدردانی میشه داده من به که فرصتی از لحظه این تو خواممی من: لئو

 اطمینان این بهتون خواممی اما ترسیدند؛ کشور این آینده از هاخیلی و داشتم بزرگی اشتباهات

 عادی زندگی به عشق جنس از محبتی با من چراکه افتاد، نخواهد اتفاقی چنین هرگز که بدم رو

 . بدی از دوربه برگشتم،

 :زد کوچکی لبخند امیدواری با لئو

 من به کشور این پیشرفت برای خواممی شما از و خریدارم رو شما اعتماد وجود همه با من -

 . کنید کمک

 :داد ادامه بلندتر

 . سربلندی امید به -

 . دادمی خراش را هاگوش دست صدای

 . بودند خوشحال شانآینده شاه تواضع از. خندیدندمی همه

 . کند مهار را شهایاشک کردمی تالش روجینا ملکه و بود سرخوش و راضی ویلیام شاه

 . کردمی تشویق را اششاهزاده افتخار با و زدمی لبخند دل ته از رزالین

 . کرد نگاه همسرش به نفر اولین و چرخاند سر و داد تکان سر اطمینان با لئو

 . کرد حواله چشمکی اش،ذاتی شیطنت کنترل بدون دید خود روی را لئو نگاه که رزالین

 . خندید دل ته از عشقش داشتن و اصلی زندگی داندنبازگر از سرخوش لئو و

*** 

 . کن عجله رز: لئو

 :گفت دارد نگهش پایین داشت سعی که صدایی با رزالین

 !ببینم رو پام جلوی تونمنمی حتی من. شدی دیوونه تو هی -

 :گفت شیطانی لحن با و گرفت را رزالین دست لئو
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 . بیا دنبالم فقط. من ملکه شو خیالبی -

 در که درپیچپیچ هایپله و برد باال را لباسش دامن دست با و خندید ریز او شیطنت از رزالین

 . کرد طی را بودند تاریکی در غرق

 :گفت حال همان در

  قصر؟ بوم روی بریم شبنیمه سه باید چرا که بفهمم نمیتونم من -

 :گفت جلویش به نگاهی با لئو

 . دیدنیه ساعت این تو چون -

 . کرد رد هاپله حرفبی و کشید پوفی نرزالی

 . کرد باز را آن لئو ای،کهنه چوبی در به رسیدن با

 نگاه را اطرافش شعف با و گرفت عمیقی نفس رزالین بام، پشت باز فضای در گذاشتن قدم با

 . کرد

 . قشنگه چقدر! واو: رز

 . بشه بیشتر قشنگی تا کن نگاه رو باالتر: لئو

 . شد گرد چشمانش باران،ستاره آسمانٍ دیدن با که داد باال سرش رزالین

 :گفت بریده نفس

 . من خدای -

 :برداشت قدمی

 . ستمعرکه اینجا -

 :گفت و کرد پرتاب را پایش زیر ریزه سنگ لئو

 . میام خوادمی فکر کمی و تنهایی دلم وقتی که جاییه اینجا -

  ؟نوره پر اینقدر همیشه: گفت هواییسربه با رزالین

 . . اوقات بیشتر: کرد نگاهش عمیق لئو

 . اوم: رز

 . ببندد پلک رزالین شد باعث وزید، که ایشبانه نسیم با
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 . بود ایستاده کنارش که بود ماهی قرص مسخ لئو

 . داشت تازگی چیزهمه و بود نگذشته زیاد جدیدشان زندگی شروع از

  بپرسم؟ سوال یه تونممی: رز

 . البته -

  بخشیده؟ رو تو. پدرت -

 . داد پایین را سرش لئو

 . دانستمی را جواب حدودی تا اما بود؛ منتظره غیر یکم

  ؟!داد جواب بهش نمیشه: رز

 . کرده اعتماد بهم که فهمید میشه. کرد انتخاب ولیعهد منو اینکه از رفتارش، از. خب -

 :زد لبخند رز

 . خوبه پس -

 چقدر خدا، اوه: گفت کشانخمیازه و کرد باز را یشهادست نمایشی سپس و زد لبخند نیز لئو

 . مخسته

 رز اینکه از قبل و گرفت قرار رزالین پشت و چرخید حالت همان در لئو که کرد نگاهش رزالین

 . گرفت ـوش*آغـ در را او و آورد پایین را هایشدست لئو بگوید، چیزی

 . خندید صدابی و ریز رزالین

 . شد بهتر حاال: فشرد خود به را او لئو

 . داد تکیه لئو شانه به را سرش رز

  کنه؟ زندگی ما با بیاد بگیم رابرت به که چیه نظرت: لئو

 :انداخت باال شانه بچگانه رزا

 . نمیشه جدا خاصش زندگی از اون. کنهنمی قبول که دونممی ولی. بگیم تونیممی -

 نشده تنگ جنگل برای دلت.  ستی؟ه راضی جدیدت زندگی از. خودت و خب: گفت و خندید لئو

  جنگلی؟ دختر

 :خندید شیرین رز
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 ...اما هامشیطنت و گردش و شکار برای. شده تنگ بله واقع در -

 :کرد کج را سرش

 ! ارزهمی تو با زندگی به هاشدن جدا این -

 . بویید عمیق و برد رزالین گردن میان را سرش پاسخش، از سرخوش لئو

 . کنممی انگیزهیجان برات رو چیزهمه. بشی تنگ دل ذارمنمی من. رهندا اشکال اوم: لئو

 :گفت و نهاد لئو دستان روی را دستانش نماییدندان لبخند با رزالین

  چطوری؟ مثال -

 :ـوسید*بـ را اشگونه لئو

 ! سوارکاری جنگل میریم فردا شروع برای مثال -

 :زد جیغ و دبر باال را هایشدست و خندید قهقه به رزالین

 ! اینه -

 .بود بخشـذت*لـ چقدر گوشش، زیر لئو خنده صدای و

 . نیست هموار همیشه راه اما داد؛ نجات عشق را لئو شاید

 .تباهی جاده به راهیست خودخواهی، و طمع که باشد یادمان

 . پایان

۱۸/۲/۹۶ 

  

  نویسنده از تشکر با

 شده منتشر دانلود نگاه سایت ودر آمده در رتحری رشته به دانلود نگاه انجمن در داستان این

 .است
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