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 زیاسرارآم ینهیواتس و آ یمیا
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 زیاسرارآم ینهیواتس و آ یمیا
 یباسمه تعال

    

با بي حوصلللگي دودکارر را روک کا م مقابلم مي کدللید و در حالي که 
 دستم را زیر چانه ار زده و چدم 

 هایم دمار شده بود،زبانم یک ورک از دهانم بیرون آمده بود.  
کلس دسته کننده ار ادامه مي داِد ایمي مي اگر آقاک سمپتون کمي دیگر به 

 توانست چدم هاک سوسک 
 بالدارک که در طول کلس بر روک کا مر طراحي کرده بود را نیز بکدد.  

سا و بلندک که در کلس  صداک ر سمپتون با  ضا، آقاک  سکوت مطلق ف در 
 زبان فرانسه منعکس مي شد، گفت:  

!nous commencons la formulation aujordhui- امروز جمله)
 بندک رو آ از مي کنیم.)  

شتیاق به دهان آقاک  شور و ا شدند و با  صف کلس جا به جا  با این حرف ن
 سمپتون زل زدند. همه به جِز ایمي که 

همچنان مدغول کامل کردن شاهکارر بود. (چدم هاک سوسکم سیاه و 
 ریز بود و دست و پایم چنان حرفه اک 

 حتي بر روک کا م وول مي دوردند.)   کدیده شده بود که انگار
اگرچه در کدیدن نقاشي مهارت زیادک داشت، اما از زبان فرانسه هیچ چیز 

 نمي فهمید و سر کلس هایي که به 
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اجبار دانواده ار در آن ثبت نام کرده بود، یا مدغول کدیدن نقاشي مي شد 
 و یا چرت مي زد.  

ساله اک که میان درس شاید وقفه ک دو  سبت  اما  دواندنم پیم آمد او را ن
 به درس ها و کتاب هایم سرد و بي 

سبت به کلس ها نقم مهمي  صله کرده بود و در این بي توجهي هایم ن حو
 داشت. زیرا ایمي ترجیح مي داد 

شد تا اینکه به داطر  سته با د دگاه ن صندلي هاک دان اکنون بر روک یکي از 
 مدکلت دانوادگي ار مجبور به 

 ل آدر تحصیلم در دبیرستان باشد.  گمراندن سا
همچنان که سللرگرم بوده و ولوه بر وصللبانیت ناگهاني ار با یادآورک این 

 مسئله تمام تمرکزر بر روک کا م بود، 
باد گرمي در کلس وزید و آ از فصللل تابسللتان را به همه ک کسللاني که در 

 کلس حضور داشتند یادآورک کرد.  
ایمي دسللتم را وقب برد تا گر دنم را بخاراند، همان لحظه اتفاق وجیبي ِِ

 افتاد. احساس کرد موجود سیاه رنگي را 
 دید که مانند برق و باد از وسط کلس وبور کرد و ناگهان ناپدید شد.  

براک چند لحظه نوک دودکارر روک کا م کدللیده شللد و ددللکم زد. با 
 دقت به جایي که آن موجود ناپدید شده 

شده  بود نگاه کرد، اما چیزک شدت گرما دچار توهم  ندید. با این فکر که از 
 است سرر را پایین اندادت.  
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حواس پرتي چند لحظه اک ار باوث شللد توجه آقاک سللمپتون به او جلب 
 شود. سمپتون حرفم را نیمه تمام رها 

 
کرد و در حالي که چدللم هایم را تنک کرده بود، به صللندلِي ایمي نزدیک 

 وزان نیز شد، کم کم تمام دانم آم
شدند. اما او همچنان کوچکترین توجهي به کلس و  دتند وبِه ایمي دیره  برگ

 یا سکوت  یر منتظره ار نداشت.  
آقاک سللمپتون کنار صللندلي او ایسللتاد، وقتي دیِد ایمي چنان  رق کارهاک 

 بیهوده است که کوچکترین توجهي به 
سروت جلو بر سرر را به  شد.  دمگین  دان نمي دهد د ضور ن د و با ح

 صداک بلندک گفت  
-  ایمي واتس!   ِ 

ایمي با شلنیدن صلداک کرکننده اک، کنار گور چپم چنان از جا پرید که  ِِ
 جعبه ک قلبي شکل مدادهاک طراحي 

 ار روک زمین افتاد و دلنگي صدا داد.  
با دیدن چهره ک آقاک سمپتون در چند سانتي مترک صورتم و نگاه تمسخر 

 را فهمید و از آمیز بچه ها، همه چیز 
 شدت شرم گونه هایم سرخ شد.  

آقاک سللمپتون که هاهرا به همین را للي نبود، ابروهایم را بال برد. لبخند 
 دبیثانه اک زد و در حالي که در طول 
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 کلس بال و پایین مي رفت به تندک گفت:  
دِب ایمي، همین الن داشللتم طرز صللحیح جمله بندک رو به دوسللتات -

 اگر حواست و جمع کرده آموزر مي دادم، 
 باشي پس مي توني این جمله رو برام ترجمه کني.  

ستم را  شد، دو د صندلِي ایمي دم  سمپتون دور زد، بار دیگر مقابل  آقاک 
 روک صندلي او گماشت و گفت:  

 من تعهد دارم که به درس هایم توجه کافي را داشته باشم.  -
سرخ و برافرودته  با این جمله همه زیر دنده زدند.ِ ایمي که صورتم  هنوز 

 بود، بي توجه به دیگران ادم هایم را 
سعي کرد تمام قواودک که تا آن روز یاد گرفته بودند را به یاد  دید و  در هم ک

 بیاورد. اما متاسفانه مغزر همچون 
شت یک  سه به یاد دا سفیدک دالي بود، تنها کلمه اک که از زبان فران کا م 

 لم)  (سbonjourکلمه بود: !
  

اما متاسللفانه این آن کلمه اک نبود که او را از مخمصللله نجات دهد. آقاک 
 سمپتون همچنان منتظر پاسخي از طرف 

او بود،ِ ایمي که تحت فدار رواني دست هایم مي لرزید سعي کرد به تکان 
 هاک صندلي و پچ پچ هاک نامحسوس 

 جارد توجهي ندان ندهد.  
ست چند کلمه ک دیگر را ناگهان در انتهاک مغزر نورک  شده و توان شن  رو

 نیز به یاد آورد. با دوشحالي شروع به 
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تا پیرزمندانه جواب  ردیف کردن جمله در ذهنم کرده و دهانم را باز کرد 
 آموزگارر را بدهد، اما در کمال 

شد تمام چیزهایي  سي همان لحظه چندین اتفاق با هم افتاد و باوث  شان بد
 به یاد آورده بود که به طور معجزه آسا 

را به سللروت فرامور کند: بار دیگر موجودک با دو پاک بلند و کدللیده با 
 سروتي سرسام آور در مقابل چدم هایم 

از کلس بیرون رفت و باوث شد در کلس نیمه باز شود. آن موجود سیاه رنک 
 دیوانه وار دوید و در مقابل نگاه 

 .  حدت زده ِک ایمي وارد انبارک دبیرستان شد
 دب! پس جواب سوال من چي شد؟ ما هنوز منتظریِم ایمي!  -

سللمپتون با حالتي تهدید آمیز این را گفت و باوث شللِد ایمي هل شللده و در 
 حالي که نگاهم مدام بین در انبارک و 

 
 صورت او در نوسان بود، بگوید:  

 من تعهد دارم که به درس هایم توجه کافي را داشته باشم.   -
ینکه این جمله را به انگلیسللي ادا کرد صللداک شلللیک دنده بار به محض ا

 دیگر در کلس پیچید. آقاک سمپتون 
با  ید وهر آن ممکن بوِد ایمي را  به نظر مي رسلل باني  ندازه وصلل بیم از ا

 فرادواندن والدینم مجازات کند. اما چنین 
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 افرصتي براک او پیم نیامد و صداک زنک که پایان کلس فوق العاده ک آن ه
 را جار مي زد به گور رسید و همه 

ک بچه ها شروع به جمع کردن وسایلدان کردند.ِ ایمي صبر کرد تا سمپتون 
 دست از نگاه سرزنم آمیزر 

دمم به در انبارک  سپس در حالي یک چ شود،  شته و کامل از او دور  بردا
 بود کوله ک صورتي ار را روک میز 

طور "سفر به فرانسه"، "تجربه ک گماشته و شروع به جمع کردن کتاب هاک ق
 بهترین ها با فرانسه" و "فراگیرک 

 زبان شیرین فرانسه" کرد.  
همان طور که مدللغول ریختن مداد ها در جعبه ار بود متوجه ک سللایه ک 

 سیاهي بالي سرر شد.  
 مي دواستم راهنماییت کنم، پس چرا گور ندادک؟  -

صورت دلخور  سرر را بلند کرد و به  ایمي  جارد نگاه کرد و با بي اوتنایي ِِ
 گفت:  

بهم مي گن تقلب، در  من جواب دادن به این سوال فایده اک نداره وقتي -
 من هیچي از زبان فرانسه نمي 

 فهمم.  
ایمي از جا برداسللت ، کوله ار را روک دوشللم اندادت و به سللمت در  ِِ

 کلس به راه افتاد. جارد پدت سرر از 
ه اک متوقف شللد با سللوبهن به در انبارک نگاه کلس دارج شللد،ِ ایمي لحظ

 کرد، سپس دور زده و از راه پله ک 
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 دبیرستان پایین آمد.  
 جارد گفت:  

 اگه این کلس هارو دوست ندارک براک چي میاک؟  -
 ایمي به سادگي گفت:  

 چون پدر و مادرم مي دوان.  -
 پس چرا بهدون نمي گي که دوست ندارک؟  -
 دن.   چون بهم گور نمي-
 پدر و مادرت دیلي سختگیرن یا...  -

 ایمي با کلفگي به جارد نگاه کرد و گفت:  
ببینم تو دارک با من مصللاحبه مي کني؟ نکنه مي دواک از زیر زبونم حرف -

 بکدي تا مدکلت ددتراک بیست 
 ساله ک لس آنجلس و به نمایم بزارک؟  

دم  ره رفت دم هایم را تنک کرد و به جارد چ سپس بار دیگر به ایمي چ  ،
 راه افتاد.  

از آنجایي که جارد دو سلللال از او بزرر تر بوده و همراه با درس دواندن در 
 یک شرکت به ونوان دبرنگار کار مي 

کرد، هیچ بعید نبود که زندگي شللخصللي او را به داسللتان  م انگیز و تاثر 
 انگیزک تغییر داده و در صفحه ک اول 

نان امروزک" چاپ کند. هنوز هم ماجراک رابطه ک روزنامه ک پرطرفدار "جوا
 کارا مک دیوین با پسرداله ار که 
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دان  ستان شت که در دبیر دهور بود را فرامور نکرده و به یاد دا دواننده اک م

 چه جار و جنجالي بر پا شده بود. 
(کارا دانم آموز سللال اول دبیرسللتان بوده و پس از آن ماجرا پرونده ار را 

 ه و به دبیرستان دیگرک تحویل گرفت
 رفته بود.)  

وقتي میله هاک ورودک دبیرسللتان را کنار زده و به دیابان رسللیدند هر دو 
 متوقف شدند. جارد نگاهي به ماشین 

 قرمز رنک ایمي اندادت و با دونسردک گفت:  
دکلت تجربه هامو - ستم با توجه به م ست، فقط دوا صاحبه اک در کار نی م

   در ادتیارت بزارم.
 اوهوم!  -

ایمي جورک که انگار حرف او کوچکترین اهمیتي ندارد سرر را تکان داد و 
 باوث شد ادم هاک جارد در هم برود. 

 آن گاه با بي میلي پیدنهاد کرد:  
 اگر ماشین نیاوردک برسونمت.  -
شرکت تا گزارر هاک جدیدم و تحویل بدم، بعدا مي - نه، باید از اینجا برم 

 بینمت.  
د با  رور این را گفت و در حالي که وینک گران قیمتم را به چدللم مي جار

 زد، با ژست داصي روک پاشنه ک پا 
 چردید و از او دور شد.  
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ایمي با ناراحتي به مسللیر رفتنم دیره ماند، ددا مي دانسللت این بار قرار 
 است راز کدام بیچاره را براک تمام مردم 

 شهر افدا کند.  
شانه هایم  ست او بر ایمي  صورت هیچ کارک از د را بال اندادت، در هر 

 نمي آمد، به همین داطر دود را به 
 ماشینم رسانده و به طرف دانه به راه افتاد.  

دانه ک آن ها در یکي از دیابانهاک بالي شللهر، در یک آپارتمان شللیک و 
 نوساز بود. پدرر، آقاک جاني واتس در 
رر مدیر یک شللرکت مدلینک بود. یک شللرکت معمارک کار مي کرد و ماد
 و ع مالیدان نسبتا دوب بوده و ایمي 

در رفاه و آرامم بزرر شده بود. در تمام دنیا حتي یک دوست هم نداشت و 
 این برایم به هیچ ونوان دردناک و 

یا تاسللف انگیز نبود. از آنجایي که همیدلله مادر و پدرر او را در دانه تنها 
 مي آمدند او  گماشته و دیر وقت به دانه

به تنهایي وادت کرده و دو گرفته بود. او ددترک آرام، کم حرف و سللاده بود 
 که از همه چیز را ي بوده و بي هیچ 

 هیجاني در زندگي ار، در حال گمراندن روزهاک جواني ار بود.  
نیم ساوتي طول کدید تا وارد دیاباندان شده و ماشینم را کنار باقي ماشین 

 سپس از حیاط  ها پارک کند،
 کوچکدان وبور کرده و وارد دانه شد.  
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ها و دوردن  باس  نه نبود، پس از تعویض ل دا طبق معمول هیچ کس در 
 ناهار به اتاقم رفت. اتاق او کوچک بوده و 

تمام دیوارهایم را کا م دیوارک گلبهي رنگي با طرح گل هاک سرخ پوشانده 
 بود. کف اتاق با کف پور قهوه اک 

شده و روک آن دو فرر کوچک صورتي رنک دز دارک قرار داشت. پوشیده 
 تخت یک نفره ار را در گوشه ک اتاق 

گماشلله بود و میز آرایم کوچکي کنار آن بود. کمد لباس هایم نیز در کنار 
 در ورودک قرار داشت. ایمي مثل 

همیدلله بي آنکه کوچکترین توجهي به اتاق کوچک و زیبایم ندللان دهد 
 ت و طراحي جدیدر را روک تخت ندس

 
یه پوشللله ک آبي  که ل هایي  باقي طراحي  از کیفم بیرون آورد و آن را روک 

 رنگي پنهان کرده بود قرار داد.  
سایل هاک درون کوله ار  سته بود که بعد از آن فرصت نکرد باقي و چنان د

 را دالي کند، با بي حوصلگي کیفم 
دم هایم را روک زمین اندادته و روک تخت دواب نرمم د دید و چ راز ک

 را بست.  
 به دقیقه نکدید که بدنم سبک شده و آرام آرام به دوابي ومیق فرو رفت.  

پس از چند ثانیه دواب وجیبي دید، در دواب دید روک تار وظیمي لم داده 
 و به ستاره هایي که در آسمان شب 
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ساس به او چدمک مي زدند، نگاه مي کند. همان موقع سنگیني چیزک را اح
 کرده و تار تکان محکمي دورد، 

رویم را برگرداند و در کمال ناباورک جارد را دید که در کنارر ندللسللته 
 است. وجیب تر از همه این بود که ایمي 

به هیچ وجه از دیدن او تعجب نکرده بود. آن دو چند لحظه به یکدیگر نگاه 
 کردند و ناگهان چدم ایمي به 
ثه اک افتاد که از شللاده ها پایین آمده و به آن ونکبوت بدترکیب و وظیم الج

 ها نزدیک مي شد.  
شدیدک  دید و با تکان  دت جیغ بلند و ممتدک ک شدت ترس و وح ایمي از 

 از دواب پرید. به محض هوشیار شدن 
ست. بعد از آنکه  شود هیچ کس در اتاقم نی به اطرافم نگاه کرد تا مطمئن 

  از تنها بودنم اطمینان پیدا کرده و
دیالم راحت شللد، دوباره لي پلک هایم را بسللته و این بار به دواب بي 

 رویایي فرو رفت.  
 *** 

ایمي! ایمي! مگه نگفته بودم حق ندارک بیدللتر از سلله سللاوت و تا بعد از -
 ساوت چهار بعد از ههر بخوابي! همین الن 

وه هپاشو، دست و صورتت و بدور و بیا توک پمیرایي،همه با هم مي دوایم ق
 بخوریم.  
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ایمي این بار با شللنیدن صللداک جیغ مانند مادرر از دواب پرید و با بدني 
 کوفته از تخت دوابم بیرون آمد. از پدت 

سمان اندادت. انوار  ست بالي تختم بود نگاهي به آ پنجره ک اتاقم که در
 قرمز رنک دورشید کم کم تیره و تار مي 

نان هوا گرم و طاقت فرسللا بود. شللدند. چیزک به شللب نمانده بود، اما همچ
 ایمي قبل از دارج شدن از اتاق برق را روشن 

 کرد و در آینه نگاهي به صورتم اندادت.  
چدللم هاک آبي ار سللرخ شللده بود، با این حال همچنان زیبا به نظر مي 

 رسید. او موهاک طلیي تقریبا بلندک داشت و 
ک بود. هاهرر قدر متوسللط بود. بیني ار کوچک و ل**ب هایم باری

 شباهت بسیارک به مادرر داشت، اما به 
جرئت مي توانست گفت که تمامي ادلق ها و روحیاتم به پدرر رفته بوده 

 است. مادرر همیده از دونسردک بیم 
از اندازه و گوشه گیرک او شکایت داشت، اما ایمي کامل از حال دود را ي 

 بود.  
 ایمي! پس کجا موندک؟  -
   اومدم مامان!-

ایمي از آینه دل کند و فکر کرد با وجود اهمیت بسللیارک که مادرر به وقت 
 و زمان مي دهد، چه از آن بهتر که باطنا به 

 پدرر رفته باشد.  
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سته بود و  د شد پدرر روک مبل و در مقابل تلویزیون ن وقتي وارد پمیرایي 
 ادبار مي دید. مادرر نیز با سیني قهوه 

 او وارد پمیرایي شد و طعنه آمیز گفت:  هاک آن روز هم زمان با 
 چه وجب!  -

ست.جاني با دیدن تنها  د ایمي لبخندک به او زد و جلو رفت و کنار پدرر ن
 ددترر لبخند وسیعي زد و پیداني ار را 

 
 بوسید.  

هر سلله وضللو دانواده ک واتس در کمال دوشللبختي گرم صللحبت شللده و 
 د مدغول نوشیدن قهوه هایدان شدند. هنوز چن

دقیقه اک بیدتر نگمشته بود که به طور اتفاقي توجه ایمي به تیتر ادبار جلب 
 شد: "هجوم موجوداتي ناشنادته در 

 دیابان کانتر و زدمي شدن هدت شهروند"  
ایمي در حالي که نمي توانست چدم از صفحه ک تلویزیون بردارد، دستم 

 را در هوا تکان داده و با تعجب پرسید:  
 بون ماست ؟  اینجا دیا-

این بار توجه جاني ِو الي نیز به ادبار جلب شد، بي تردید فیلم از دیابان آن 
 ها گرفته شده بود، حتي آقاک فرانکو 

شت. او با همان  ضور دا شگاه دیابان نیز در ادبار ح صاحب بزرگترین فرو
 صداک گرفته و دم دارر، با تاکید و اصرار 
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 بسیارک به دبرنگاران مي گفت:  
تا حال همچین موجوداتي ندیده بودم، با سللروت اومدن جلو و به دو تا از -

 مدترک هام حمله کردن، رو بدندون پر از 
 نیم بود!  

صفحه ک تلویزیون  شد و به  سراپا گور  شده و  سینه حبس  نفس ایمي در 
 چدم دودت. دبرنگارک که مدغول مصاحبه 
 گي ار گفت:  با آقاک فرانکو بود با صداک گیرا و آشناک همید

با توجه به گزارشلللات رسللیده این حملت در دو دیابان دیگه در نزدیکي -
 دبیرستان وینسنت صورت گرفته و مهاجمین 

به مرکز جانور  که همون موجودات کوچیک و وجیبن جمع آورک شلللده و 
 شناسي برده شدند. تحقیقات هنوز ادامه داره، 
 ترک هیلسون!  پس با گزارشات بعدک ما همراه باشید. جارد 

با اطمینان  به محض تمام شلللدن ادبار جاني تلویزیون را دامور کرده و 
 گفت:  

همم چرنده، تا با چدلم هاک دودتون ندیدین باور نکنین. همه جا امن و -
 امانه. من که داشتم از شرکت برمي گدتم 

 همه چیز وادک بود. این پسره دل و دیوونست!  
ه جارد گفته و سللپس مدللغول تعریف از جاني جمله ک آدرر را دطاب ب

 لباس جدید همسرر شد. اما ایمي که سخت 
گاه به یاد  در فکر فرو رفته بود نتوانسلللت آن حادثه را نادیده بگیرد. نادودآ

 چیزک که ههر آن روز در کلس دیده بود 
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افتاد. با توجه به آنکه آن موجودات در حوالي دبیرسللتانم دیده شللده بودند، 
 وانست به احتمال دیالتي شدن دیگر نمي ت

عات  که اطل ید مي کرد این بود  با که  کارک  ها  ند. تن ما زدگي فکر ک و گر
 بیدترک کسب کند. تنها کسي هم که مي 

 توانست جزئیات بیدترک را براک او برمل کند...  
 جارد!  

_ 
 چیزک گفتي وزیزم؟  

_ 
ا...من، نه فقط... باید امتحان فردا رو یک بار دیگه م  رور کنم. شب بخیر.  ِِ

_ 
ایمي پس از گفتن این جمله به سروت از جا پرید. دود را به اتاقم رساند و 

 در را پدت سرر بست. موبایل گران 
شماره  ست  شت و در لی قیمتم که به تازگي دریده بود را از روک میزر بردا

 هاک  یر  رورک به دنبال نام او 
بي معطلي تماس را وصللل  گدللت. پیدا کردنم دیلي طول نکدللید، ایمي

 کرده و منتظر ماند. یک بوق، دو بوق، سه 
 

ست زماني که از جواب دادن او ناامید  بوق... پس از دوردن چهار بوق و در
 شده بود ناگهان صداک دسته ار 
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 درگوشي پیچید که گفت:  
 چیه؟!  

_ 
ن ایمي که به هیچ وجه از طرز حرف زدن او جا نخورده بود، بي توجه به لح

 بي حوصله ک او گفت:  
 پس گزارشي که ازر حرف مي زدک این بود!  

_ 
صداک ایمي به طور ناگهاني طرز حرف زدنم تغییر کرده و  شنیدن  جارد با 

 با لحن شیطنت آمیزک گفت:  
 چطور بود؟ پسندیدک؟  

_ 
نه  ندازه ار براک از بین بردن حس پیروزمندا ایمي بر دلف کنجکاوک بي ا

 اوتنایي پاسخ داد:   ک جارد، با بي
 معلومه که نه! اینا همم یک مدت چرنده !  

_ 
 جارد لحظه اک مکث کرده و با تعجب گفت:  

ما - یابون شلل فاق تو د که این ات با وجود این عا اینطورک فکر میکني؟  واق
 افتاده...  

 جدک؟ ولي من که متوجه چیز مدکوکي نددم، مطمئني همینجا بود؟  -
 اهد همه چي بودم، دودت چي فکر مي کني؟  دیدب دودم اونجا ش-

 ایمي لحظه اک به فکر فرو رفت، سپس روک تختم ندسته و آهسته پرسید:  



Ketabe4u.ir - @Ketabe4u  20 

 

 اونا چجور موجودین؟  -
دب،در حالت وادک نباید راجع به این جور مسللائل حرف زد، مي دوني -

 که محرمانست...  
 جارد!  -
حقیقت اشللکالي  دیلي دب، دیلي دب، فکرنکنم گفتن یک مقدار از-

 داشته باشه. ولي حال نمي تونم چیزک بهت 
بگم اینجا سللرمون حسللابي شلللو ه چطوره فردا همدیگر و توک دفتر من 

 ببینیم.  
ایمي با فکر شنیدن ماجراک حقیقي از زبان جارد ذوق زده شد، زیرا اطمینان 

 داشت او یک دبرنگار معمولي نبوده 
 ز دیگران است.  ودر هر مو ووي اطلعاتم وسیع تر ا

باشلله، پس فردا بعد از اینکه کلسللم تموم شللد میام اونجا. فقط امیدوارم -
 حرفات ارزر شنیدن و داشته باشن.  

 به این مو وع اصل شک نکن، فردا مي بینمت ایمي.  -
بعد از قطع شللدن تلفن ایمي با دیال راحت روک تختم ندللسللته و کتاب 

 اک هایم را از کوله ار بیرون کدید. بر
 رسیدن فردا لحظه شمارک مي کرد.  

  *** 
بالخره صللبح روز بعد فرا رسللید. ایمي براک اولین بار چنان براک رفتن به 

 دبیرستان شور و اشتیاق داشت که جاني 
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و الي را به شلللدت متعجب کرده بود. او با وجله و زیر نگاه سللرزنم آمیز 
 مادرر صبحانه ار را دورد، کوله ار را 

 اده کرد و براک پوشیدن لباس کمدر را باز کرد.  حا ر و آم
نیازک به انتخاب نبود، بي آنکه فکر کند تاپ سللبز رنگي را پوشللید و شلللوار 

 جینم را نیز با زور و زحمت از تهه کمد 
 بیرون کدید.  

 
صورتم  ستي به  موهاک طلیي و موج دارر را کمي مرتب کرده و بي آنکه د

 ببرد کوله ار را روک دوشم 
اندادت و به سللروت از دانه دارج شللد. وقتي در را باز کرده و وارد دیابان 

 شد با نگراني نگاهي به سر و تهه دیابان 
اندادت، در آن لحظه همه چیز کامل وادک بود. حتي آقاک فرانکو صللاحب 

 فروشگاه دادل دیابان نیزمثل همیده 
 ي با حالتمدللغول صللحبت با چند نفر از دوسللتانم بود. ناگهان قلب ایم

 نادوشایندک در سینه فرو ریخت. تصور 
آنکه موجوداتي ناشللنادته چندک پیم به دیاباندللان شللبیهخون زده بودند 

 برایم چنان  یر قابل باور و ترسناک 
بود که بي معطلي سوار ماشینم شده و با دستپاچگي استارت زد تا هر چه 

 زودتر از آنجا دور شود.  
یوانات را به مرکز جانور شللناسللي تحویل داده دداراشللکر مي کرد که آن ح

 بودند، وگرنه به زودک زندگي در آن 
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 دیابان دلوت و کم تردد برایم تبدیل به یک کابوس مي شد.  
مثل همیده با یارک ماشین وفادارر طولي نکدید که به دبیرستان رسید. از 

 کنار چند ددتر و پسر که مدغول 
شد. همانطور که قدم زنان از حیاط وبور صحبت بودند گمشته و وارد حیاط 

 مي کرد چدمم به آقاَک اِفلک، 
معاون دبیرسللتان افتاد که  رق در افکارر بوده و مدام سللرر را تکان تکان 

 مي داد. ایمي که از صبح به همه چیز 
بدگمان شللده بود، احسللاس مي کرد حوادي ادیر موجب پریدللاني حال او 

 ن بود شده است. حتي از این نیز مطمئ
اکنون تمام دانم آموزان در باره ک اتفاقاتي که در دیابان هاک نزدیک مدرسه 

 افتاده است صحبت مي کنند.  
اوتراف مي کرد که این مو للوع دودر را نیز ترسللانده اسللت، اما از طرفي 

 جمع آورک آن ها و از سوک دیگر قول 
ر مي آورد. بر جارد براک افدللاک حقیقت هاک بیدللتر کمي او را از نگراني د

 دلف فکر هاک بدک که به ذهنم راه 
میافت، این امید وجود داشلللت که دیگر هیچ موجود ناشللناس و مرموزک 

 نمانده باشد که بخواهد اطراف دانه و یا 
صمیم گرفت  سه بزند. ایمي با این افکار دود را قانع کرده و ت سه ار پر مدر

 تا رفتن به نزد جارد دیگر به آن 
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کند. سپس نفس ومیقي کدید و دوان دوان دود را به کلسم مو وع فکر ن
 رساند.  

درس ریا ي هیچ گاه برایم شیرین نبود، بنابراین قرار نبود آن روز هم چهار 
 ساوت در کلس ریا ي به او دور 

بگمرد. تنها کلمه اک که در وصف آن درس و معلمم به ذهنم مي آمد یک 
 کلمه بود: شکنجه گاه!  

ایمي مثل همیدلله تمام مسللئله هاک پیچیده را حل کرده و دور با این حال 
 تمامي نکات مهم را دط کدید. و 

ساوت تمام نکته بردارک کرد، چند راه حل پر پیچ  بالخره پس از آنکه چهار 
 ودم را یاد گرفت و انگدتان دستم 

 تا مرز بي حسي رفت کلسم به پایان رسید و زنک به صدا درآمد.  
ي بود که از جا برداسللته و شللروع به جمع کردن وسللایلم ایمي اولین کسلل

 کرد، و پس از آن جلوتر از همه از کلس 
سپس از راه پله ک طبقه ک دوم  شد،  بیرون آمده و دوان دوان از راهرو دارج 

 پایین آمد. درست همان لحظه بود 
که براک سومین بار با آن صحنه مواجه شد، درست در راهروک طبقه ک اول 

 ک با جثه اک کوچک از ل به موجود
شته و بي معطلي وارد آدرین در انتهاک راهرو  صدها دانم آموز گم لي پاک 

 شد. ایمي آنقدر از دیدن آن صحنه 
شللوکه شللد که تا چند لحظه ددللکم زد. و درسللت قبل ازآنکه فریاد بي 

 صدایم از گلویم دارج شود، پنج شم 
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و ایمي به شلللدت به دیوار  دانم آموز سلللال آدر به او تنه ک محکمي زدند
 پدت سرر بردورد کرد.  

که حتي  نده بود  یب و نگران کن نان وج باره ک آن موجود برایم چ دیدن دو
 فرصتي پیدا نکرد تا به آن دانم 

 
آموزان فحم و ناسللزا بگوید. در آن لحظات تنها کارک که توانسللت انجام 

 دهد آن بود که با سروت راه دود را از 
شود. میان دانم آمو شینم  سوار ما شده و  ستان دارج  زان باز کند و از دبیر

 در تمام طول راه به صحنه اک که 
براک سومین بار با چدم هاک دودر دیده بود مي اندیدید. نمیدانست اگر 

 این مو وع را با شخص دیگرک به  یر 
از جارد در میان بگمارد چه پیم میاید. طبق گفته ک مامورین همه ک آن 

 جمع آورک شده بودند، و اگر  موجودات
اکنون ایمي دلف آن را در یک مکان ومومي جار مي زد چه؟ این احتمال 

 وجود داشت که به دلیل ایجاد روب و 
وحدللت در یک مکان ومومي او را به زندان بیندازند. اگر چه ترس ایمي در 

 آن دقایق هیچ ربطي به زنداني شدن 
ر بودند که همیدللله فقط به گفته ک نداشلللت، تنها نگراني او پدر و مادر

 دبرنگاران اکتفا کرده و بي هیچ نگراني در 
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صت  دغول بودند. پس از ملقات با جارد، باید در اولین فر محل کار دود م
 همه چیز را به آن ها مي گفت. شاید 

آن دو مي توانسللتند جورک این مو للوع را به اطلع بقیه برسللانند که مردم را 
 وحدت زده نکند.  

آنقدر فکرر مدللغول اتفاقات ادیر بود که نفهمید کي به محل کار جارد 
 رسیده است. بعد از پیدا کردن جاک 

ساند. محل کار جارد  سادتمان دیابان ر سب دود را به بزرگترین  پارک منا
 در یک سادتمان قدیمي که به تازگي 

د دود ایبازسازک شده بود، بوده و براک رسیدن به دفتر کار او و همکارانم ب
 را به آسانسور رسانده و به طبقه ک 

 شانزدهم مي رفت.  
پنج دقیقه ک بعد او پدللت در قهوه اک تیره اک ایسللتاده و زنک آن را به صللدا 

 درآورد. دیلي طول نکدید که در باز 
شده و موجي از سرما، به همراه سرو صداک بسیارک جلوتر از شخصي که 

 صداک در را باز کرده بیرون آمد. سر و 
یک دادگاه قرار  ناگهاني در  به طور  که ایمي گمان کرد  کارکنان جورک بود 

 گرفته است. پسرک که با موهاک بور و 
چدللم هاک آبي بسللیار درشللت در آسللتانه ک در هاهر شللده بود، سللرفه ک 

 تصنعي کرده و با لحن ددکي گفت:  
 بفرمایید.  -

 د و گفت:  ایمي نگاهي به آن پسر اندادت، لبخند کم رنگي ز
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 من با جارد قرار داشتم، اینجا کار میکنه، احتمال شما باید بدناسیدر.  -
 منظورتون آقاک ترک هیلسون هستم، بله مي شناسم.  -

ایمي که وادت نداشللت کس جارد را اینگونه دطاب کند دنده ک کوتاهي 
 کرد که با دیدن حالت چهره ک آن پسر 

 به لبخند کجي تبدیل شد.  
 ند ثانیه آن پسر نگاه سردک به سرتاپاک ایمي اندادت و گفت:  پس از چ

 همراه من بیاین، لطفا.  -
ایمي که از طرز بردورد آن پسللر وصللبي و دجالت زده بود، بي حرف از 

 آستانه ک درگمشت و وارد راهروک کوتاهي 
 شد.  

 از این طرف.  -
سر او به راه دت  شاره کرد. ایمي پ سمت چپ ا ست به  سر با د  افتاد. در پ

 انتهاک راهرو، سمت چپ آن ها در شیده 
 اک قرار داشت که با باز کردن آن وارد سالن بسیار دلبازک مي شدند.  

 
شد به جز راه  شت متوجه  ایمي که با دقت و کنجکاوک همه جا را زیر نظر دا

 باریکي که آن ها از رویم وبور 
همه جاک سالن میز و  کرده و با کف پور سفید رنگي پوشانده شده بود، در

 صندلي قرار داشته و افراد یا 
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مدغول صحبت با همکاراندان هستند و یا سرگرم کار با کامپیوتر دود. او و 
 پسرک که توماس نام داشت ( هنگام 

صدا زده و چند دقیقه اک  ستانم او را به این نام  وبور از کنار باقي میز ها دو
 مانع حرکتدان شدند.) تا انتهاک 

ن پیم رفتند، از کنار اتاق هاک کوچکي که تنها به وسیله ک دیوار شیده سال
 اک از یکدیگر جدا مي شدند 

گمشللتند و در نهایت مقابل در طوسللي رنگي متوقف شللدند. ایمي نفس 
 راحتي کدید و توماس مودبانه تقه ک 

کوتاهي به در اتاق زد. این کارر در نظر ایمي بسللیار وجیب بود، زیرا اگر 
 به جاک توماس بوده و قرار بود  دودر

وارد اتاق شخصي جارد شود، بي معطلي در اتاق را باز کرده و وارد مي شد. 
 البته این به آن معنا نبود که ایمي 

ددترک گسللتاخ بوده اسللت زیرا در زدن، قبل از ورود به اتاق دیگران براک او 
 نیز یک قانون محسوب مي شد و این 

رد شکسته مي شد. همان موقع صداک بمي به گور قانون فقط در مقابل جا
 رسید که گفت:  

 بفرمایید.  -
توماس با شنیدن صداک جارد در اتاق را باز کرد و اول دودر و سپس ایمي 

 وارد شدند. جارد که هاهرا سرر 
 به پرونده اک گرم بود با ورود آن ها سرر را بلند کرد.  
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صور ایمي، با دیدن او در اتاق  صي ار به هیچ وجه تغییرک بردلف ت شخ
 در حالت نگاه و طرز حرف زدنم به 

 وجود نیامد. جارد نگاه گمرایي به ایمي اندادت. توماس از او پرسید:  
 قرار ملقات داشتي؟  -

 جارد با ژست داصي کمي در صندلي ار جا به جا شد و گفت:  
 آره، درسته. از همراهیت ممنونم توماس.  -

سپس بي هیچ توماس با همان چهر سرک تکان داد،  ه ک وبوس و جدک ار 
 حرف دیگرک از اتاق دارج شده و 

 در را پدت سرر بست.  
ایمي چنان از طرز رفتار جارد جا دورده بود که همچنان نزدیک در ایسللتاده 

 و با شک و دو دلي به او نگاه مي 
اک کرد. اما جارد به محض دروج توماس از جا پرید و در حالي که به پهن

 صورتم مي دندید به ایمي نزدیک 
 شد. ایمي با دیدن حالت همیدگي او نفس راحتي کدید و گفت:  

مي دوني براک چند لحظه فکر کردم اشللتباه اومدم، تنها چیزک که باوث -
 شد از این در بیرون نرم این بود که 
 مطمئن بودم برادر دو قلو ندارک.  

به او دسللت داد و لبخند کمرنگي  جارد دندید و دسللتم را دراز کرد. ایمي
 زد. همان موقع براک چندمین بار 
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ست. با این  شد که جارد چال لپ دارد و دنده ار جماب و مردانه ا متوجه 
 افکار برق از سرر پرید و مثل 

 همیده سرر را تکان داد. جارد گفت:  
  حتي اگر یک برادر دوقلو داشتم بدون شک به اندازه ک من دوشتیپ نبود! -

ایمي که از فکر بیرون آمده بود، پوزدند زد و با حرکت دسلللِت جارد روک 
 صندلي مقابل میز کار او ندست. اما 

شه ک دیوار را با  صندلي هاک گو دت و یکي از  دت میزر بازنگ جارد به پ
 کمي فاصله مقابل صندلي ایمي 

 
شد تلفن را  ست. به محض آنکه ایمي مدغول کندوکاو اتاقم  د شته و ن گما

 برداشته و با همان لحن جدک و 
آمرانه دو قهوه سللفارر داد. ایمي نگاهي به تابلوک روک دیوار که طرحي از 

 چهره ک ددتر بسیار زیبایي بود 
به جز میز و  اندادته و چدللمم را دور اتاق کوچک و مرتب او چرداند. 

 صندلي مخصوص جارد که صدها کا م و 
شده ب صندلي ا افي دیگر، پرونده و دودکار روک آن ریخته  ود، تنها چند 

 گلداني بزرر و یک  
تاق قرار داشلللت. ( از قرار معلوم جارد جایي  چراغ مطالعه قرمز رنک در ا

 براک چراغ مطالعه روک میز کارر پیدا 
 نکرده بود.)  

 ساوت چهار منتظرت بودم، راستم یک ذره  افلگیر شدم.  -
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وز فهمیدم دیلي دوب نقم جدک؟اما اصلللل اینطور به نظر نمیومد. امر-
 بازک مي کني جارد.  

 جارد دوباره دندید و گفت:  
 واقعا؟ دودم نمي دونستم. شاید هم فضایي ها باوث شدن اینجورک شم.  -

ایمي چدم هایم را تنک کرد و دهانم را باز کرد تا چیزک بگوید، اما همان 
 لحظه تقه اک به در دورد، با اجازه 

شللده و در کمال تعجب ددترک با موهاک بلوند و لباس ک جارد در اتاق باز 
 هاک پر زرق و برق وارد اتاق شد. 

ایمي که از دیدن هاهر او به ونوان یک دبرنگار سللاده متعجب شللده بود، با 
 دیدن سیني قهوه ها در دست او 

دهانم کمي باز ماند. آن ددتر بي آنکه نیم نگاهي به او بیندازد آدامسللم را 
 ترکاند. سپس سیني را باد کرده و 

 روک میز گماشت.  
 جارد گفت:  

 متدکرم لورا.  -
شان  سرر را بال گرفت، آنگاه با  رور و تکبر از کنار سرک تکان داد و  لورا 

 گمشت و از اتاق دارج شد.  
 جارد با دیدن چهره ک ایمي لبخندک زد و گفت:  

 اولین بارک که دیدمم، منم همین شکلي شده بودم.  -
 ي با بددلقي گفت:  ایم
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 انگار دیلي از دودر متدکره.  -
 یک جورایي.  -

جارد فنجان را به دهانم نزدیک کرد و جروه اک از قهوه ار را نوشید. ایمي 
 که ناگهان در فکر فرو رفته بود، با 

 یادآورک حرف او ادمي کرده و پرسید:  
 چرا فضایي ها؟  -

صحبت شده  جارد که به دلیل وقفه اک که میان  دان پیم آمده بود گیج  های
 بود، لحظه اک مکث کرد و سپس 

 گفت:  
 آهان! آره همم تقصیره توماِس.  -
 مگه چي شده؟  -
 

مربوط به همون مو للووي هسللت که به داطرر اومدک اینجا. توماس -
 اسرار داره بگه اون جونورا فضایي هستن، 

 در به در دنبال دلیلي هست که فر یه شو ثابت کنه.  
 ایمي فنجانم را روک میز گماشت و با حیرت گفت:  

 ولي امکان نداره اونا باشن. درسته؟ یعني...  -
سي رو تایید - شنا شي نا ضا دیدن هیچ  سازمان هوا و ف طبق تحقیقات من 

 نکرده.  
 ایمي نفس راحتي کدید و گفت:  
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ولمي با این وجود توماس هنوزم اصرار داره پاک موجوداتي که هنوز از نظر -
 وجودشون اثبات ندده رو به ماجرا 

 باز کنه؟  
دتر به این داطره که مي دونه من دارم به یک نتایجي - صرارر بی آره. البته ا

 مي رسم.  
 چه نتایجي؟  -

جارد لحظه اک مردد ماند، حالتم طورک بود که انگار بدر نمي آمد کمي 
 وقت را تلف کرده و سر به سر او 

حالت مدلللاقانه ک چهره ک ایمي از این تصللمیم بي  بگمارد، اما با دیدن
 رحمانه منصرف شده و پرونده ک آبي 

رنگي را از روک میزر برداشللت. لي آن را باز کرد و در حالي که با دقت به 
 تحقیقاتم نگاه مي کرد گفت:  

طبق تحقیقاتي که من انجام دادم اون جونورا از یک هفته ک پیم سر و کله -
 ونا تا حال...توک شون پیدا شده، ا

 سه تا دیابون دیده شدن. دیابان آلینویز،کرلینگز، و دیابون شما.  
 جارد پرونده را بست و به ایمي نگاه کرد. او نیز به جارد دیره ماند و گفت:  

 هر سه تا دیابون به دبیرستان راه دارن... یعني ممکنه اتفاقي باشه؟  -
 جارد قاطعانه گفت:  

استم توک این دبیرستان قبل هم اتفاقات وجیب کم پیم فکر نمي کنم، ر-
 نیومده، تو ماجراک ددترک که پنج 
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 ساله پیم  یبم زده رو شنیدک؟  
که مي دونم اون تو - جایي  تا  یدم، ولي  یک چیزهایي راجع بهم شللن آره 

 دیابون نزدیک دوندون  یب شده، 
 درسته؟  

 جارد لبخند نگران کننده اک زد و گفت:  
 . توک دیابون نزدیک دوندون یعني... دیابون آلینویز!  دقیقا-

 ایمي به صندلي ار تکیه داده و با صداک  عیفي پرسید:  
 چي؟  -
سال - ست من از بچه هاک  سفانه حقیقت داره، اما این همه ک ماجرا نی متا

 آدر دبیرستان شنیدم که اون یک 
صاحبه کنم شون م ستم باها مخالفت کردن.  ددتر وادک نبود. اما وقتي دوا

 بعد هم همدون گفتن که تنها کسي 
سم  سم تعریف کنه یک نفر به ا که مي تونه همه چیز و کامل و با جزئیات وا

 کوین بروون هست.  
 تا حال اسمم و ندنیدم.  -

دید، فنجان را روک میز گماشت  سرک جارد باقي مانده ک قهوه ار را لجروه 
 و گفت:  

 
شي، چون- شنیده با شده و توک  نباید هم  صیل  ساله که فارق التح الن یک 

 یک شرکت بیمه کار مي کنه.  
 چرا اون باید همه چیز و بدونه؟  -
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 اینو هنوز دودمم نمي دونم، ولي براک فردا باهار قرار ملقات گماشتم.  -
 ایمي کنجکاوانه پرسید:  

 وقتي فهمید مي دواک ازر مصاحبه کني تعجب نکرد؟  -
 میدم انگار دیلي هم مدتاق بود.  تا جایي که من فه-
 مي شه منم باهات بیام؟  -

 جارد چند لحظه به چهره ک مدتاق ایمي نگاه کرده و گفت:  
چرا انقدر براک این مو للوع کنجکاو شللدک؟ تا جایي که من مي دونم تو -

 اصل اوتقادک به موجودات ماورایي 
 نداشتي.  

 ایمي با دونسردک گفت:  
نه ووض شلله، در  للمن اگه تو هم جاک من بودک و با نظر آدم ها مي تو-

 چدم هاک دودت اونا رو توک 
 دبیرستانت مي دیدک نظرت ووض مي شد.  

 چي؟ منظورت چیه؟  -
ستان دیده  ایمي تمام چیزهایي که روز قبل و همان روز قبل از دروج از دبیر

 بود را براک جارد تعریف کرد. جارد 
ته ریدللم کدللید و در حالي که از شللدت  که مبهوت مانده بود، دسللتي به

 دستگي چدم هاک سبز تیره ار سرخ 
 شده بود، گفت:  
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وجیبه! اما  یر ممکن نیسللت. تنها کارک که فعل مي تونیم انجام بدیم اینه -
 که فردا بریم سراغ اون پسره بروون. 

سیر ادامه مي دم، اگر هم  شد تحقیقاتم و درهمون م ستگیرمون  اگر چیزک د
 آدرین کارک که از دستمون نه... 

برمیاد اینه که اطلعاتمون و در ادتیار کسللاني که تواناییدللون از ما بیدللتره 
 بزاریم و بیخیال این ماجرا بدیم.  

سپس از  سرر را تکان داد،  ایمي که با دقت به حرف هاک او گور مي داد 
 جا برداست. جارد نیز براک همراهي 

شد اما صندلي ار بلند  ستم را در هوا تکان  او از روک  ایمي با مخالفت د
 داد و گفت:  

هار - وت چ عد از سلللا یادت نره، ب یاک. فقط قرار فردامون  ل زم نیسلللت ب
 منتظرتم.  

شنیدن این حرف  سمت او دراز کرده بود، با  ستم را به  جارد که بار دیگر د
 چدم هایم درددید اما بي آنکه 

   حالت چهره ار تغییر کند لبخندک زد و گفت:
 اونجا مي بینمت. امیدوارم اولین همکاریمون دوب از آب دربیاد.  -

ایمي دنده ک کوتاهي کرد و جوابي نداد، اما درست تا قبل از آنکه به دیابان 
 کانتر برسد به آن فکر مي کرد که 

اگر هر مو للوع دیگرک بود امکان نداشللت در کنار کسللي قرار بگیرد که با 
 درست دبرسازک هایم مدام دردسر 
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ست چرا  ده باوث حرص دوردنم بود. دودر هم نمي دان مي کرد و همی
 این مو وع تا این حد کنجکاور 

کرده است، شاید به آن دلیل که اکنون جان مردم در دطر بوده و در این میان 
 همه چیز مدام به دبیرستاني که 

شاید حقیقتا نیرویي وجیب باوث شد. و یا   در آن درس مي دواند دتم مي 
 مي شد که او به سوک اتفاقات 

 
دید، او به  شدن به دانه نفس ومیقي ک شود. ایمي با وارد  دیده  پیرامونم ک

 استراحتي طولني احتیاج داشت، 
 زیرا دیگر فکرر به هیچ وجه کار نمي کرد.  

 *** 
نمي دانست چقدر از دوابیدنم گمشته است که با تکان محکمي از دواب 

 لک پرید. با وجود سنگیني پ
هایم چدللم هایم را باز کرد و به سللقف اتاقم دیره ماند. تا چند لحظه 

 گیج و مبهوت بود، اما دیلي زود 
مان کرد  یه گ ثان ند  هاني ار دلیلي دارد. براک چ ناگ یدار شلللدن  فت ب یا در

 کابوس دیده است، با این وجود 
 چیزک به داطر نمي آورد.  

سته و فکر مي ک د صداک جیغ ایمي در حالي که روک تخت ن شنیدن  رد، با 
 مادرر تکان محکمي دورد.  
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 ددایا! باورم نمي شه! پنج نفر؟ پنج نفر؟  -
ایمي بي درنک از تخت پایین پرید و دوان دوان به سوک پمیرایي دانه رفت. 

 وقتي به آنجا رسید مادرر 
 روک تخت ندسته و پدرر مدغول دلدارک دادن به او بود.  

شانه ه سر هم مي جاني در حالي که  دت  ساژ مي داد پ سرر را ما اک هم
 گفت:  

 چیزک نیست، چیزک نیست، حتما اشتباهي پیم اومده، حتما اشتباه شده.  -
ایمي با قلبي که دیوانه وار مي تپید، جلوتر رفت. با صللداک لرزاني از پدرر 

 پرسید:  
 چي شده؟  -

سللتم را روک جاني که از حضللور ناگهاني او جا دورده بود، از جا پرید و د
 قلبم گماشت. رنک صورتم مثل 

 گچ سفید شده بود، با این حال چند نفس ومیق کدیده و گفت:  
یک اشتباهي شده، الن توک ادبار ندون داد، اما یر ممکنه... دبر دادن که -

 پنج نفر به دست همون حیوون 
یه! اونا دیگه چجور  باور نکردن هاک وجیب کدللته شلللدن و...دداک من 

 ؟ اصل سر و کلدون از کجا موجودین
 پیدا شده...  

ست و پاهایم  ساس مي کرد د دنید، اح ایمي دیگر حرف هاک پدرر را ن
 سست شده و توان سر پا ایستادن 



Ketabe4u.ir - @Ketabe4u  38 

 

را ندارد. اما به جاک ندللسللتن و نگاه کردن به تیتر ادبار آن شللب از پمیرایي 
 دارج شده و دود را به اتاقم 

شماره ک جارد ر ا گرفته و منتظر ماند، بعد از دوردن یک رساند. بي معطلي 
 بوق صداک گرفته ک جارد به 

 همراه صداک پچ پچ هاک بلندک به گور رسید:  
 ایمي!  -
 جارد! چي...چي شده؟ چه دبر شده؟  -

جارد که از قرار معلوم در یک محیط شلللوغ ایسللتاده بود، مجبور شللد براک 
 رسیدن صدایم به ایمي فریاد بزند:  

دبار و دیدک؟ الن تو محلي ام که این اتفاق افتاده، نمي دوني اینجا تو هم ا-
 چه دبره.  

 همه ک اینا یعني چي؟ مگه نگفته بودن که همه شونو گرفتن؟  -
باور کن دودمون هم گیج شللدیم، از یک طرف مي دونیم که همه ک اونا -

 هنوز توک اتاق تحت محافظتن، از 
 

 همه رو شوکه کرده.  طرفي نتیجه هاک آزمایم از اونا 
 ایمي با بي حالي روک تختم ندست و گفت:  

 چه نتیجه اک؟  -
ست، - شبیه نی شه.نمونه ک دون اونا به هیچ موجودک  اگر بگم باورت نمي 

 حتي ناشناس ترین حیوون هایي 

http://www.roman4u.ir/


 39 زیاسرارآم ینهیواتس و آ یمیا

که توک مرکز ازشون نگهدارک مي شه. واکنم بدندون نسبت به آزمایم ها 
 و وکس العمل هاشون باور 

 کردنیه.  ن
ایمي که دیگر طاقت شنیدن حرف هاک او را نداشت، میان صحبتم پرید و 

 گفت:  
حال باید چیکار کنیم؟ این... این دیلي بده. من اصللل فک نمي کردم که -

 اونا بتونن کسي رو بکدن.  
منم همینطور، ولي متاسللفانه این اتفاق افتاده. همونطورک که امروز گفتم -

 کوین بروون و ایمي، جز صحبت با 
شانس دیگه اک نداریم. یک  دتر راجع به اون ددتر هیچ  فهمیدن حقیقت بی

 حسي بهم مي گه اون ددتر یک 
 ربطي به این ماجرا داره.  

 تو مطمئني؟  -
 گفتم که فقط یک حسه، امیدوارم اون پسر بتونه این معما رو حل کنه.  -

 ایمي زیر ل**ب آهسته گفت:  
 منم امیدوارم.  -
س از قطع شللدن مکالمه روک تختم دراز کدللید، هنوز صللداک زمزمه ک پ

 پدر و مادرر را مي شنید، با این 
حال هیچ میلي براک ملحق شلللدن به آن دو نداشلللت. دلم مي دواسللت 

 بخوابد و هر چه زودتر فردا برسد. شاید 
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حس شلدلم جارد درسلت بوده و اطلعات آن پسلر مي توانسلت حقیقت را 
 آشکار کند.  

  *** 
یک هفته از روزک که قرار ملقاتدان با کوین بهم دورده بود مي گمشت. آن 

 روز کوین به مسافرتي  یر 
منتظره رفته و باوث وصللبانیت و نا امیدک هر دوک آن ها شللده بود. بعد از 

 حادثه اک که از طریق ادبار 
دت  صورت گرفته و ترس و وح شاهدر بودند ، تا کنون ده حمله ک دیگر 

 را به اوج دود رسانده بود. ( مردم 
البته دیگر هیچ مرگي اتفاق نیوفتاده بود.) در این میان ایمي تحت حفاهت 

 شدید پدر و مادرر بود، زیرا 
جاني بردلف گمشللته دلیل و منطق را کنار گماشللته و ازاتفاقات پیم آمده 

 ترسیده بود. او و همسرر به 
ه داشته و دارج شدن از سادتمان بهانه ک اتفاقات ادیر ایمي را در دانه نگ

 را برایم ممنون کرده بود. این 
کارشلللان جز وصللباني کردن ایمي نتیجه ک دیگرک نداشلللت، او چنان از 

 محبوس ماندنم در دانه کلفه شده 
بود که هر شب دووا راه اندادته و دق و دلي ار را بر سر والدینم دالي مي 

 کرد. با صداک بلند داد مي زد، 
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روک میز مي کوبید و جیغ مي زد، اما در نهایت تنها چیزک که  مدللتم را
 نصیبم مي شد لبخند تاسف انگیز 

 پدرر و این جمله بود:  
متاسللفم ایمي ولي تا زماني که لزم باشلله اجازه ک بیرون رفتن از دونه رو -

 ندارک. 
 

بدترین  به زجرآورترین و  یل  بد ته ت یک هف قات آن  فا مام این ات با وجود ت
 اک زندگي ار شده و دیگر روزه

چیزک نمانده بود که از شللدت ناراحتي سللرر را به دیوار اتاقم بکوبد. اما 
 دوشبختانه قبل از این کار، در 

هدتمین روز زنداني شدنم موبایلم زنک دورده و جارد این دبر دوشایند 
 را به او داد که کوین از مسافرت 

 برگدته است.  
ظر اجازه ک پدر و مادرر نماند. لباس هایم را با شللنیدن این دبر دیگر منت

 پوشید، موهایم را با کم قرمز 
سته و پاورچین پاورچین از اتاقم بیرون آمد. قبل از ورود به پمیرایي  رنگي ب

 نگاهي به اتاق پدر و مادرر 
اندادت، در اتاق بسته بود و این ندان مي داد که هنوز از دواب بیدار ندده 

 حتي کدید، با اند. ایمي نفس را
چند گام بلند دود را به پمیرایي رسلللاند، کلید در ورودک را از جا کلیدک 

 برداشته و آرام و آهسته آن را در 
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قفل در چرداند. آنگاه قدم در راهروک سللادتمان گماشللت، در را بسللت و 
 دوان دوان از راه پله بیرون دوید.  

به صللورتم دورد،  هنگامي که در سللادتمان را باز کرد و باد صللبحگاهي
 نفس ومیقي کدید. بعد از یک هفته 

قدم گماشللتن به دیاباندللان لمت بخم بود. البته اگر ترس و دلهره ار را 
 فرامور مي کرد. ماشینم درست 

در مقابلم پارک شللده بود، اما قبل از نزدیک شللدن به آن نگاهي به دیابان 
 اندادت. همه جا سوت و کور بود 

ما  و پرنده پر نمي زد. کانتر دلوت و کم تردد بود، ا بان  با آنکه معمول دیا
 ایمي اطمینان داشت که هیچ گاه 

این چنین دنج و دلوت نبوده و تنها دلیلم حوادي پیم آمده است. وجیب 
 تر آن بود که دیگر حتي آقاک 

فرانکو نیز مغازه و مدللترک هایم را رها کرده بود، زیرا در آن دوره ک بغرنج 
 مي رسید که کسي  بعید به نظر

 براک درید از او از فضاک امن دانه ار بیرون بیاید.  
ایمي آهي کدید و سوار ماشینم شد، سپس به سمت آدرسي که جارد به او 

 داد به راه افتاد. محل کار کوین 
براوون چندان دور نبوده و در یک دیابان بسللیار شلللوغ بود. از قرار معلوم 

 ودند مردمي که ساکن آن دیابان ب
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چندان به ادبار اهمیت نمي دادند. ایمي با دیدن مردمي که با وجله از این 
 سو به آن سو مي رفتند ذوق زده 

شللده و ماشللینم را زیر سللایه ک دردت هاک اطراف پارک کرد. او آنقدر از 
 قرار گرفتنم میان جمعیت 

 ادوشللحال بود که به هرکسللي که از کنارر وبور مي کرد لبخند مي زد. تنه
 چند نفر از افراد لبخندر را 

سخ دادند اما این مو وع به هیچ وجه ایمي را نا امید نکرد، او تنها زماني  پا
 دست از این کارر برداشت که 

پسر بچه اک از کنارر گمشته و با دیدن لبخندر، با انگدتم حرکت زننده 
 اک انجام داد. ایمي که 

سر ا شده بود، به آن پ دک  دمي کرد و با وجله دود لبخندر روک لبم د
 را به سادتمان رساند. به محض 

ورود جارد را کنار اتاقک نگهبان سلللادتمان دید، جلو رفت و در مقابلم 
 ایستاد.  

 سلم  -
 سلم، هیچ معلوم هست کجایي؟  -

 ایمي که با یادآورک رفتار پدر و مادرر ددمگین شده بود، به تلخي گفت:  
مامان و بابا اجازه نمي دن از دونه بیام بیرون،  به داطر اتفاقاتي که افتاده-

 دوبه که دبیرستان هم از فردا باز 
 مي شه وگرنه ...  
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صللبرکن ببینم اگه هنوزم اجازه نمي دن پس الن چجورک از دونه اومدک -
 بیرون؟  

 
 دودت چي فکر مي کني؟  -

 جارد با لبخند تصنعي گفت:  
 اصل دوست ندارم بهم فکرکنم.  -

 رگدته و هر دو به سمت آسانسور به راه افتادند.  سپس ب
 چرا مي دوان دبیرستان و باز کنن وقتي حمله ها هنوز ادامه داره؟  -
دلیل اصلیدو نمي دونم اما از یکي از بچه ها شنیدم کَه افلک اینو دواسته -

 چون امتحانات پایان ترم نزدیکه 
 قطع بده.  و از طرفي دوست نداره حقوقم به داطر جون مردم 

 ایمي با تعجب به او دیره ماند و جارد به ناچار سرر را تکان و گفت:  
 البته این آدرک نظر دودمه.  -

ایمي دکمه ک آسانسور را زد و هر دو وارد شدند، وقتي در آهني در مقابلدان 
 بسته شد، جارد به او گفت:  

ه تن، من یکي کشنیدم دو روز پیم آدرین بازمانده ک اون پدالوها رو گرف-
 امیدوارم توک آزمایم ها 

 اشتباهي پیم بیاد و همدون توک دستگاه ها تجزیه بدن!  
ایمي با این حرف دندید و به دودر در آینه نگاه کرد، هانظور که به مدل 

 موهایم زل زده بود ناگهان 
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 جرقه اک در ذهنم زده شده و با بهت و حیرت برگدت و به جارد نگاه کرد.  
نیز به او نگاه کرد، اما پس از چند ثانیه کلفه شللده و با لحن طلبکارانه جارد 

 اک گفت:  
 چیه؟  -
 جارد!  -
 بله؟ هي! چت شد؟  -

جارد بدکني مقابل صورتم زد، همان لحظه در آسانسور باز شد و صداک 
 هریفي در اتاقک پیچید که گفت:  

 طبقه ک هفتم.  -
صداک بلندک جارد ایمي را که حیران مانده بود ا سور بیرون آورد و با  سان ز آ

 گفت:  
 ایمي!  -

بالخره ایمي تکان دورده و با چدللم هاک آبي ار به او دیره ماند. بعد از 
 مکث کوتاهي  ربه ک آرامي به 

 پیداني ار زد و آهسته گفت:  
 جارد... چرا...چرا از اول نفهمیده بودیم؟ ما... چطور نفهمیدیم؟  -

 لي پرسید:  جارد با شک و دود
 چي رو نفهمیدیم؟ -
 همین که دو روزه هیچ حمله اک گزارر ندده.  -
 دب، مگه چیه؟  -

 ایمي با بي قرارک گفت:  
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ستان - ستان بوده، از وقتي دبیر چرا نمي فهمي، همه ک حمله ها نزدیک دبیر

 تعطیل شد هیچ حمله اک 
یه شللونو گرفتن تاده، مي دوني چرا؟ چون وقتي بق فاق نیوف گه هات یچ ، دی

 موجودک نتونسته از دبیرستان بیرون 
 بیاد.  

 جارد نگاه ومیقي به او اندادت، سرر را تکان داد و گفت:  
این فر للیه ک بي نظیریه. اما ایمي، مگه یادت رفته؟ دبیرسللتان از هفته ک -

 پیم تعطیل شده پس چرا حمله 
 ها تا دو روز قبل ادامه داشته؟ چرا زودتر متوقف نددن؟  

 ایمي که به فکر فرو رفته بود، آهسته گفت:  
نمي دونم، اما مطمئنم که یک دلیلي داشته، من شک ندارم که همه چي به -

 دبیرستان دتم میده...به...انبار!  
یارک از  ید و بسلل که جارد از جا پر ند گفت  ایمي کلمه ک آدر را چنان بل

 کارکنان به او چدم  ره رفتند. اما در 
اهمیتي نداشت زیرا او به طور ناگهاني به مو وع مهمي پي  حال حا ر این

 برده بود. اما شاید این فقط از 
 نظر او مهم بود، زیرا جارد با حالتي وادک پرسید:  

 انبار چي؟  -
 ایمي با شور و هیجان گفت:  
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یادت نیسللت؟ وقتي برات تعریف کردم، گفتم دیدم که هر دو بار اونا رفتن -
 ر ناپدید شدن، توک انبار و بعد

 اونجا جایي هست که اونا زندگي مي کنن، من مطمئنم.  
سعي  سید، او در حالي که  بردلف ایمي جارد چندان مطمئن به نظر نمي ر

 مي کرد لحنم قانع کننده باشد، 
 با صداک آرامي گفت:  

 اما اینا همم حدسه این طور نیست؟ ما که مطمئن نیستیم.  -
سرر را تکان تکان داد و با لبخند ایمي که ناباورک جارد و ین دیالم نبود، 

 پیروزمندانه اک گفت:  
 مطمئن میدیم، وقتي بریم به دبیرستان مطمئن میدیم. دب، دیگه بیا بریم.  -

دي هل  سمت میز من سوبهن به او نگاه مي کرد به  ایمي جارد را که هنوز با 
 داد. با نزدیک شدن آن ها به 
اه و لختي داشللته و چدللم هاک سللبزر بسللیار میز، ددترک که موهاک سللی

 درشت بود سرر را بلند کرد و بي 
 مقدمه گفت:  

 وقت قبلي داشتین؟  -
 ایمي حرفي نزد، جارد در پاسخ به سوال ددتر گفت:  

 بله.  -
 اسمتون؟  -
 جارد، جارد ترک هیلسون.  -
 بسیار دب.  -
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یکي از دکمه هاک ایمي با دقت به آن ددتر نگاه کرد که انگدللتم را روک 
 تلفن فدار داد و سپس گفت:  

قاک  - ما. آ له حت مدن...ب یدنتون او به د قاک ترک هیلسللون  قاک بروون، آ آ
 هیلسون، مي تونین برین دادل.  

 
 جارد گفت:  

 متدکرم.  -
شدند.  صي کوین بروون  شخ ست ایمي را گرفت و با هم وارد اتاق  سپس د

 در لحظه ک اول تنها اتاقي مربعي 
ل را دیدند که جز یک گلدان و میز و صندلي چیز دیگرک در آن نبود، در شک

 واقع آنجا از اتاق جارد نیز 
شلوار طوسي رنگي ندسته و  دالي تر بود. پدت میز پسرک جوان با کت و 

 لبخند وجیبي به ل**ب داشت 
 که بي شباهت به پوزدند نبود.  

پسللر نداشللت، صللبر کرد تا ایمي هیچ ولقه اک به جلو رفتن و آشللنایي با آن 
 جارد شروع به صحبت کند اما 

 قبل از او کوین از جایم بردواست، میزر را دور زد و به آن ها نزدیک شد.  
 دستم را به سمت جارد دراز کرد و گفت:  

 آقاک هیلسون، ملقات با شما و همکارتون باوث افتخاره منه.  -
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ارد بي معطلي به او دسللت ایمي با شللنیدن وبارت همکار، ادم کرد. اما ج
 داده و در جواب مودبانه گفت:  

شحالم که بعد از یک هفته تادیر بالخره همدیگر و - همینطور براک من، دو
 دیدیم.  

 کوین دنده ک کوتاهي کرد و گفت:  
 اوه! آره، مثل اینکه یک ذره بدشانسي آوردین.  -

   سپس نگاهم را به ایمي دودت، دستم را دراز کرد و گفت:
 از دیدنتون دوشبختم دانوم...  -
 واتس!  -
 بله،بله، و اسمتون؟  -

 ایمي ابروهایم را بال برد، دستم را دراز کرد و با بي میلي گفت:  
 ایمي.  -
 ایمي...اسم قدنگیه!  -

ایمي متوجه شد کوین دست او را بیم از اندازه محکم گرفته است، اما قبل 
 از آنکه بتواند مدت محکمي به 

 ورت او بزند دستم را رها کرد و پدت میزر ندست.  ص
ایمي نفس کلفه اک کدید، نمي دواست بدبین باشد اما اطمینان داشت که 

 کوین دست جارد را این چنین 
نفدرده است. در هر صورت ملقات با کوین بردلف تصورر به هیچ وجه 

 دوشایند نبود.  
 ایمي!  -
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بعد هر دو روک صللندلي هاک مقابل  جارد آهسللته او را صللدا زد و لحظه اک
 میز ندستند. لحظه اک سکوت 

 برقرار شد، سپس بار دیگر کوین شروع به صحبت کرده و گفت:  
شین - شته با سوالي دا ستم، هر  شما ه سون من در ددمت  دب، آقاک هیل

 میتونین بپرسین...اما قبلم، مي 
ین؟ دلیل دوام بدونم چطور بعد از پنج سللال به این مو للوع ولقمند شللد

 داصي وجود داره؟  
جارد منتظر ماند تا صحبت هاک او تمام شود، سپس صدایم را صاف کرد، 

 یک دستم را روک میز او 
 

 گماشت و گفت:  
راستم من قبل هم همه چیز و راجع به اون ددتر شنیده بودم، در واقع یک -

 سرک شایعه که منبع دقیقي 
شتن، اما این اوادر مو ووي پیم او مد که فکر کردم ممکنه به او ددتر ندا

 و  یب شدن ناگهانیم ارتباطي 
 داشته باشه.  

 کوین ابروهایم را بال برد و کنجکاوانه گفت:  
 چه مو ووي؟  -

ایمي و جارد نگاه هاک معنادارک رد و بدل کردند، آنگاه ایمي پس از چند 
 دقیقه شروع به صحبت کرد و 
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 گفت:  
ستان و- سال مو ووي که به دبیر ده، البته فکر کنم پنج  ست مربوط می ین

 پیم اسم دبیرستان چیز دیگه اک 
یب شلللدن اون ددتر  به   ما رو  که  ته  قاتي داره میوف فا حال ات بوده، در هر 

 مدکوک کرده، چون مي دونیم که 
 اونم شاگرد همین دبیرستان بوده.  

صورت کوین  سید حالت کنجکاوانه ک  ز اوقتي حرف هاک ایمي به پایان ر
 بین رفت و در حالي که به پدتي 

 صندلي ار تکیه مي داد، گفت:  
ست و...فکر کنم بدونم. - سه ک وین منظورتون از اتفاقات وجیب توک مدر

 اما...فکر نکنم این مو وع ربطي به 
 رفتن روبي داشته باشه...  

 ایمي فورا پرسید:  
 روبي؟  -

 جارد بلفاصله گفت:  
 شده.   رفتن؟ فکر کردم اون  یب-

کوین دنده ک تمسخرآمیزک کرد که باوث شد ایمي ددمگین شود، سپس 
 در کمال آرامم با دستم روک 

 میز  رب گرفته و با دونسردک رو به ایمي گفت:  
بله، روبي، فکر کردم با این شللک و شللبهه هات حتما تا حال راجع بهم -

 تحقیق کردک.  
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 ارد گفت:  سپس نگاه از صورت  ضبناک ایمي گرفت و به ج
آره، اون  یب ندلللد دودر رفت، چون اون یک انسلللان وادک نبود. من -

 دودم شاهد بودم که یک انرژک فوق 
به  به من. اون یک وجوزه بود که رفت  العاده از دسللتم بیرون زد و دورد 

 جایي که بهم تعلق داشت.  
 نجارد و ایمي به یکدیگر نگاه کردند، زیرا دیگر از لبخند هاک زشللت کوی

 دبرک نبوده و نفرت در صورتم 
 آشکار بود.  

 کوین بي توجه به آن دو کینه توزانه ادامه داد:  
عدر هم - ند، ب گمرو با من دور  مدتي  که  یابوني بود  یک ددتر د اون 

 باهام بهم زد و وقتي ازر دلیل 
دواستم با جادو بهم حمله کرد. روز تولدر رفتم تو دونم تا حقم و کف 

 ا اون با یک پسر دستم بزارم ام
فرار کرد و بعدر توک دیابون دوندللون  یبم زد، از اونوقت به بعد دیگه 

 ندیدمم، اما شنیدم که چند ماه 
 

 بعد پدرر هم  یب شد.  
وقتي صحبت هاک کوین تمام شد لبخند موذیانه اک زد، سپس نگاهي به آن 

 ها اندادت تا واکنددان را 

http://www.roman4u.ir/


 53 زیاسرارآم ینهیواتس و آ یمیا

از نگاه دیره ک جارد به کوین مدللخص ببیند. ایمي متحیر و متعجب بود، 
 بود که او نیز سخت در فکر فرو 

 رفته و از شنیدن آن ماجراک مرموز شگفت زده شده است.  
 چند دقیقه اک در سکوت گمشت، آنگاه جارد با حالتي جدک پرسید:  

به نظرت تمام این ماجرا، ممکنه ربطي به روبي داشته باشه؟ یعني...اونطور -
 صیتم تعریف که تو از شخ

 کردک، ممکنه برگدته باشه و...  
از اون این چیزا بعید نیسللت! اما امکان نداره ماجراک اون جونورا به روبي -

 مربوط بده، پنج ساله که دبرک 
 ازر نیست، چرا حال باید برگرده؟  

کوین پرسللدللگرانه به جارد نگاه کرد و با حالتي دودبینانه سللرر را براک او 
 .  تکان تکان داد

جارد که به کوین دیره مانده و در ذهنم نقده ک زدن لگد جانانه اک به او را 
 مي کدید، زیر ل**ب گفت:  

 واقعا، چرا باید برگرده؟ -
بان شلللدند، ایمي پوزدند پر  مدند و وارد دیا وقتي از سلللادتمان بیرون آ

 حرصي زد و با وصبانیت گفت:  
 مسخره ست! اون یک شیاد حقه بازه!  -

 در حالي که در جیبم به دنبال سوییچ ماشینم مي گدت گفت:   جارد
 شاید...  -
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شللاید؟ شللاید؟ همه ک حرف هاک اون دروغ بود، چون من قبل از بچه ها -
 شنیده بودم که اون ددتر آروم و 

سر به راهي بوده، تمام نمره هار دوب بود و هیچ رفتار  یر وادک نداشت، 
 در حالي که... در حالي که طبق 

 گفته ک اون رواني روني یک ددتره بي سر و پا، با نابحنجارک ادلقي بوده!  
سوییچم را بیرون کدید و  جارد که تمام مدت مدغول جستجو بود بالخره 

 گفت:  
اول که اسمم روبي بوده، در  من تو که اون ددتر و نمي شنادتي شاید -

 حرف هاک کوین دیلي هم دور 
 از واقعیت نباشه.  

ه او چدم  ره رفت. جارد در ماشینم را باز کرد و هر دو سوار شدند. ایمي ب
 وقتي جارد در ماشین را بست 

 روبي تکرار کرد:  
 مسخره ست!  -

جارد که بردلف ایمي منطقي فکر مي کرد، رویم را به سمت او برگرداند و 
 با آرامم گفت:  

 ده باشه،ببین ایمي، شاید یک سرک از حرف هار مسخره و بي اساس بو-
 اما من از یک چیز مطمئنم...  

 و اون چیه؟  -
 اینکه روبي هیچوقت  یب ندده، اون با میل دودر رفته.  -
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 از کجا انقدر مطمئني؟  -
 

مگه حرف هاک کوین و ندنیدک؟ اون گفت چند ماه بعد پدرر هم  یبم -
 زد، با این اتفاق فقط یک 

 رر و با دود برده.  حدس میده زد، اونم این که اون برگدته و پد
سرر  صحبت هاک کوین را به یاد آورد و  شنیدن این حرف ناگهان  ایمي با 

 را تکان داد و به فکر فرو رفت. 
شللاید به راسللتي روبي با میل و ر بت دود از آن شللهر رفته بود. اما کجا؟ 

 اکنون کجا بود؟ در تمام آن پنج 
که او یک انسللان سللال سللرگرم انجام چه کارک بود؟یعني امکان داشللت 

 معمولي نبوده باشد؟ آیا این احتمال 
 وجود داشت که تمام این ماجرا ها به او ارتباطي داشته باشد؟  

 ایمي!  -
 ها؟ ... بله؟  -
 حالت دوبه؟  -
 آره، آره فقط یک کم فکرم مدغوله.  -
به - هاهرا روبي هیچ ربطي  ندازه ک تو گیج شلللدم...  به ا حق دارک منم 

 ه، شاید ما اشتباه کردیم.  مو وع نداشت
 ایمي سرر را به صندلي تکیه داد و گفت:  

 شاید هم نه... فردا معلوم میده.  -
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تو هنوز فکر مي کني یک چیزک توک انبار هسللت که نباید باشلله؟ فکرمي -
 کني اونا از انبار بیرون میان؟  

 تقریبا مطمئنم، اما باید با چدم هاک دود ببینم.  -
مکث کرد، سللپس سللرر را به ندللانه ک مثبت تکان داد و  جارد لحظه اک

 گفت:  
یال دودم - که مي تونم براک راحتي د یه  کار با هم میریم، این آدرین  پس 

 انجام بدم...مي دواک برسونمت 
 دونه؟ انگار دیلي سرحال به نظر نمیاک.  

 ایمي که کم کم چدم هایم گرم مي شد، با دواب آلودگي گفت:  
سته، آده-- سر  در صبح دیلي زود از دونه زدم بیرون که به اراجیف یک پ

 دیوون...ه گو...ر بدم.  
ایمي دمیازه ک طولني و کدللدارک کدللید، جارد لبخندک زد و در حالي که 

 استارت مي زد گفت:  
تا مقصللد وقت دارک که اسللتراحت کني، فردا بعد از دبیرسللتان میایم و -

 ماشینت و برمي داریم.  
یک لحظه به ماشینم فکر نمي کرد، به سختي سرر را تکان  ایمي که حتي

 داد و دیلي زود به دواب 
 ومیقي فرو رفت.  

  *** 
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روک تخت دراز کدللیده و به سللقف دیره مانده بود. فکرر هنوز مدللغول 
 صحبت هاک کوین بود، اینکه حرف 

هایم تا چه اندازه درسلللت بودند. بي وقفه به دنبال دلیلي مي گدلللت که 
 ستي حرف هاک او را اثبات کند نادر

(زیرا از همان لحظات اول حس بدک نسللبت به او داشلللت.) اما در کمال 
 تاسف هیچ دلیلي وجود نداشت که 

 صحبت هاک کوین راجع به آن ددتر دروغ باشد.  
ید. در میان آن همه  به پهلو چرد که  رق در افکارر بود،  ایمي همانطور 

 فکرهاک مختلف هنوز صداک جیغ 
شم بود. دوواک جانانه اک که  دمگین پدرر در گو مادرر و فریاد هاک د

 به داطر فرار صبحم به راه 
 

لدینم هیچ راه  ما از نظر دودر وا ندکي آزرده ار مي کرد، ا تاده بود، ا اف
 دیگرک برایم باقي نگماشته بودند. 

دف حقیقت دانواده ار را  سعیم را مي کرد که با ک در  من، او همه ک 
 ر دور کند. بنابراین بردلف از دط

 وقیده ک آن ها ایمي در دیال دود حتي شایسته ک تدویق و تقدیر بود.  
نمي دانست چند ساوت از شب گمشته و چه مدت بیدار مانده است. فقط 

 همین را مي دانست که فکر به 
اتفاقات ادیر دسته و کلفه ار کرده است. سرانجام زماني که چدم هایم 

 اد و احساس کرد به سوزر افت
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مغزر تحت فدار رواني در حال فدرده شدن است، تسلیم شده و دود را به 
 رویاک ترسناکي که تا صبح 

 ادامه داشت، سپرد.  
 *** 

انگار یک بار دیگر روز قبل از مقابل چدم هایم مي گمشت، ایمي یک بار 
 دیگر دور از چدم پدر و مادرر 

و  اورچین پاورچین از اتاقم بیرون رفتبراک رفتن به دبیرستان حا ر شد، پ
 کلید در ورودک را برداشت. آن 

روز دبیرسللتان پس از یک هفته باز مي شلللد و بالخره ایمي مي توانسلللت 
 حقیقت ماجرا را کدف کند. اما 

مدللکل این بود که پدرر تا زمان دفع دطر آن موجودات، حتي اجازه ک 
 رفتن به دبیرستان را نیز به او نمي 

از همه بدتر آنکه به همسرر گفته بود که قصد دارد به دبیرستان رفته و  داد و
 با مدیر دبیرستان صحبت 

کند تا به مدت نامعلومي ایمي درسللم را در دانه بخواند. با شللنیدن این 
 حرف دیگر هیچ راهي برایم باقي 

نماند و تصللمیم گرفت یک بار دیگر دور از چدللم والدینم از دانه بیرون 
 یمي که از این اجبار ناراحت برود. ا

باز کند حس  ما درسلللت قبل از آنکه در را  ند ا بود، کلید را در قفل چردا
 وجیبي پیدا کرد، حسي که او را وامي 
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داشت پدرر و مادرر را از دواب بیدار کرده و براک رفتن به دبیرستان از آن 
 ها اجازه بگیرد. بي هیچ دلیلي 

را ببیند و با آن ها دداحافظي کند. اما دوسللت داشللت قبل از رفتن آن دو 
 چنین کارک اشتباه بود، زیرا 

اطمینان داشت جاني هیچ گاه از تصمیمم برنمي گردد، حتي امکان داشت 
 او را در اتاقم زنداني کرده و 

چاره اک  نابراین دیگر  ند. ب باز ک به روک او  لت در را  به توا ها براک رفتن  تن
 ا نداشت جز آنکه حس قلبي ار ر

دت، سللپس  ندا به راهرو ا گاهي  ند. ایمي ن باز ک ته و در را  یده گرف ناد
 تصمیمم را گرفته و دستگیره را پایین 

 کدید و از دانه دارج شد.  
شود، در کوله ار به دنبال  ست هر چه زودتر از دیابان دارج  دلم مي دوا

 سوییچم گدت تا ماشینم را 
در دانه و ماشینم درست  روشن کند اما بلفاصله یادر آمد که سوییچم

 در مقابل سادتمان محل کار 
ست پیاده تا انتهاک دیابان برود،  دید و دوا ست. آه ومیقي ک کوین پارک ا

 اما همان لحظه با صداک بوقي از 
دمک  شیني را دید که راننده ار برایم چ جا پرید و چراغ هاک زرد رنک ما

 مي زد.  
   ایمي با دوشحالي سوار ماشین شد و گفت:

 صبح بخیر.  -
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 صبح بخیر. انگار یادت رفته بود که قراره با هم بریم.  -
 یک جورایي، آده بازم یواشکي از دونه بیرون اومدم.  -

جارد که احسللاس گناه را در چهره ک او دید، به سللمت دیابان اصلللي به راه 
 افتاد و گفت:  

 
 .  بیرون اگه حدست درست باشه شاید دیگه ناچار ندي اینجورک بیاک -
 امیدوارم.  -

به دبیرسللتان رسللیدند، در واقع دیلي زودتر از مدیران،  آن ها دیلي زود 
 معاونین و تمام دانم آموزان، و 

با سللرایدار میله هاک ورودک راکنار زدند و پدلللت در  درسلللت هم زمان 
 ایستادند.  

سرتاپاک آن  شکاکي بود، نگاهي به  ستین که ذاتا مرد بدگمان و  ا هآقاک کری
 اندادت و در حالي که قفل در را 

 باز مي کرد با سوب هن پرسید:  
 شما اینجا چیکار مي کنین؟  -

 جارد و ایمي به هم نگاه کردند، سپس جارد تمسخر آمیز گفت:  
 به نظر شما دانم آموز ها توک مدرسه چیکار میکنن؟  -

ي تآقاک کریسللتین پاسللخي نداد، فقط چدللم هایم را تنک کرد و با حال
 مدکوک به صورت دطاکار ایمي 
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دیره ماند. وقتي در باز شللد و جارد و ایمي از کنارر گمشللتند، براک چند 
 ثانیه زمزمه هایم را شنیدند:  

 دیلي زودتر از بقیه اومدن... هیچ وقت انقدر زود نمي اومدن!  -
 وقتي به اندازه ک کافي از او دور شدند، جارد قاطعانه گفت:  

 وونست.  این یارو دی-
 به نظرت بهمون شک کرد؟  -

 جارد با دونسردک گفت:  
صراحتا بگه دانم آموزا - سم که  شنا شاید. ولي من هیچ قانوني نمي  آره، 

 اجازه ک رفتن به انبارک 
 دبیرستاندون و ندارن.  

 جارد بسیار تند راه مي رفت،ایمي دوید تا از او جا نماند و گفت:  
 ز انبار دزدک کنیم.  شاید فکر کنه مي دوایم ا-
 آره، شاید بخوایم میز و صندلي هاک کهنه رو بدزدیم و بعدا بفروشیم.  -
 من جدک میگم.  -
جا - جدک مي گم، ایمي بهم توجه نکن من دوسلللال زودتر از تو این منم 

 بودم، از وقتي یادم میاَد لرک داره 
 .  ابون بالترهدنبال دزد ساندویچ هار مي گرده، مي دوني که مغازر دو تا دی

شده بود دندید و حرفي نزد، اما وقتي وارد راهروک  سرحال  ایمي که ناگهان 
 دبیرستان شدند قلبم دیوانه 

وار شللروع به تپیدن کرد و لبخند روک لبم ددللک شللد. آب دهانم را به 
 سختي قورت داد و محتاطانه همه 
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 جا را از نظر گمراند.  
ه جا در سللکوت مطلق فرو رفته و همه دوشللبختانه دبرک از آن ها نبود، هم

 ک درها و پنجره ها بسته بود. 
ایمي جلو رفت و برق راهرو را روشللن کرد، سللپس بار دیگر برگدللت و کنار 

 جارد ایستاد.  
 بریم؟  -
 

ایمي با اطلع از آنکه دودر پیدللنهاد رفتن به انبارک را به جارد داده اسللت، 
 به ناچار سرر را تکان داده و به 

اه او از راه پله ها بال رفت. طبقه ک دوم نیز تاریک و هلماني بود، جارد همر
 فورا کلید برق را فدرد و نگاه زیر 

چدللمي به ایمي اندادت. اما ایمي که حال و روز دوبي و نداشللت و هر 
 لحظه ممکن بود تصمیمم را ووض 

 کند، تنها بازوک جارد را فدرد و دود را پدت او مخفي کرد.  
ي هیچ ترس و معطلي به سلمت در سلبز رنک انبارک پیم مي رفت. جارد ب

 هنوز همه جا کامل ساکت بود، 
ایمي گوشم را تیز کرد تا با شنیدن کوچکترین صدایي پا به فرار بگمارد، اما 

 دوشبختانه تا رسیدن به پدت 
 در انبارک هیچ صدایي به گور نرسید.  
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گاه جارد در را به آرامي باز کرد جارد و ایمي تنها لحظه اک درنک کردند، آن
 و به سروت وارد شد. آن جا نیز 

کامل تاریک بود و هیچ چیز دیده نمي شد. ایمي که هنوز بازوک جارد را رها 
 نکرده بود با دستپاچگي 

شن کند. اما وقتي کلید را پیدا کرده و  دید تا چراغ را رو ستم را به دیوار ک د
 آن را به سمت پایین کدید 

سید هیچ ا سرد جارد به گور ر صداک آرام و دون تفاقي نیافتاد. همان لحظه 
 که گفت:  

برق انبارک هنوز وصل ندده، مگه نمي دونستي همه کلید هاک اینجا فقط -
 دکوره؟ هنوز به دودشون 

 زحمت ندادن که سیم کدي اینجا رو انجام بدن.  
دللت، بعد از جارد بعد از گفتن این جمله در جیب هایم به دنبال چیزک گ

 پیدا کردن آن را فدرده و 
 بلفاصله نور  عیفي پدیدار شد.  

 ایمي با دیدن فندک نقره اک رنک او، با ناددنودک گفت:  
 این چیه؟  -
 نمي دونم، به نظر تو چیه؟  -

ایمي در نور نارنجي فندک حالت تمسللخر آمیز چهره ک جارد را دید و به او 
 چدم  ره رفت.  
ک کوتاهدلللان، و حس نکردن کوچکترین تحرکي کم کم  به داطر مکالمه

 ترسم ریخت و جلوتر رفت، با 
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وجود نور کم با دقت به جاک جاک انبارک نگاه مي کرد. اما هنوز چند دقیقه 
 اک نگمشته بود که صداک ناله 

شي هاک کثیف و لکه دار  سنگیني روک کا سمي  شدن ج دیده  ک جارد و ک
 انبارک شنیده شد.  

 چي شد؟  -
 جارد که از درد ل**ب هایم را برهم مي فدرد، نتوانست جوابي بدهد.  

 ایمي که نگران شده بود دود را به او رساند و تکرار کرد:  
 چي شد؟ چي بود؟  -

دید. بالخره  ستم را به پایم گرفت و نفس ومیقي ک شد، یک د جارد دم 
 زماني که توانست صحبت کند 

 آهسته گفت:  
 ز این صندلي ها دورد به...  چیزک نیست، یکي ا-

ایمي نتوانسللت جلوک دود را بگیرد و با بدجنسللي دندید و آنگاه با دیال 
 آسوده ترک رویم را برگرداند. 

چدم هایم که دیگر به تاریکي وادت کرده بود میز و صندلي هاک بسیارک 
 را دید که روک هم تلنبار شده و 

 
 بودند.   با بي توجهي درست وسط انبارک قرار گرفته

 دیدک اشتباه کردک؟ اینجا هیچ چیز یروادک نیست.  -
 ایمي که دیگر تسلیم شده بود گفت:  
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 آره، انگار حق با تو بود. ولي دب من باید...  -
 هیس!  -

جارد ناگهان با نگراني دسللتم را روک بیني ار گماشللت، لحظه اک مکث 
 کرد و سپس به سروت ازاتاق بیرون 

بهوت به او نگاه کرد، طولي نکدللید که جارد بار دیگر رفت. ایمي مات و م
 در آستانه ک در هاهر شد و گفت:  

 ایمي، آقاَک افلکه، زود بار! باید بریم !  -
 چ ...ک؟ با..باشه بریم.  -

ایمي این را گفت و با وجله به سللمت در به راه افتاد، اما قبل از آنکه بتواند 
 قدمي بردارد جسم سیاه رنک 

 ده اک مثل برق از  یب هاهر شده و روک سرر افتاد.  گلوله ش
ایمي با این حرکت  یر منتظره شللوکه شللده و جیغ بلندک کدللید و به پدللت 

 روک زمین افتاد. جارد که حیرت 
 زده شده بود و در آن تاریکي به درستي نمي دید کامل وارد اتاق شد و گفت:  

 ایمي! چي شده؟  -
ساس مي کرد، از ته دل فریاد ایمي که هنوز تیزک دنداني ر ا روک گردنم اح

 کدید و گفت:  
 جارد! بزنم! اینو از...گردنم جدا کن.  -

ایمي گرمي دون را حس کرد و بلند تر فریاد زد. جارد که گیج شلللده بود با 
 وحدت اولین چیزک که به 
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دسللتم رسللید را از روک نیمکت پوسللیده اک برداشللت و جلو رفت. نمي 
 د را به درستي ببیند، توانست آن موجو

مي ترسید با کوچکترین حرکتي باوث آسیب رساندن به ایمي شود، اما چاره 
 ک دیگرک نداشت، از این رو 

میله ک آهني که در دسلللت داشلللت را بلند کرده و درسلللت به جایي زد که 
 همچون پیکر تیره اک تکان تکان مي 

 دورد.  
ستاد، ام صداک نفس ومیق براک لحظه اک قلبم از حرکت باز ای شنیدن  ا با 

 ایمي به سروت جلو رفت و او را 
 از زمین بلند کرد.  

شته بود و در آ ور جارد مي لرزید.  ستم را روک زدم گردنم گما ایمي د
 جارد دستم را محکم دور 

 کمرر حلقه کرد و با صدایي که از شدت ا طراب مي لرزید گفت:  
، همین الن از اینجا مي چیزک نیست، چیزک نیست. حالت دوب مي شه-

 ریم بیرون.  
ایمي که توان حرف زدن را نداشللت جوابي نداد، تنها چیزک که در آن لحظه 

 مي دواست این بود که هر چه 
زودتر از انبارک دارج شللوند، زیرا مي ترسللید تعداد آن موجودات بیدللتر از 

 یکي باشد و قبل از آنکه فرصت فرار 
 باره ک آن ها قرار بگیرند.  را پیداکنند مورد حمله ک دو
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ستانه ک در دارج  سروت به طرف در رفتند اما قبل از آنکه از آ او و جارد به 
 شوند اتفاق وجیب دیگرک افتاد. 

 در انبارک به طرز وجیبي در مقابلدان بسته و قفل شد.  
 

ایمي ددللکم زد، زیرا به طور وا للح صللداک چردیدن کلید در قفل در را 
 ین چیزک امکان شنیده بود و چن

 نداشت.  
 چه دبر شده؟  -

ایمي ترس و ناباورک نهفته در صلللداک جارد را تدللخیص داد، اما باز هم 
 نتوانست حرفي بزند و نگاه دیره ار 

 را از در بگیرد.  
جارد که مانند ایمي حیرت زده شللده بود، ناگهان به دود آمد، او را رها کرد، 

 با وجله جلو رفت و دستگیره را 
شروع به پ صبانیت لگد محکمي به در زد و  دد. با و دید، اما در باز ن ایین ک

 صدا کردن سرایدار مدرسه کرد، 
 ولي گویي صدایم به هیچ کس نمي رسید.  

 ج ...جارد!  -
 جارد برگدت و به ایمي گفت:  

 نگران نبار، از اینجا میریم بیرون. اونا پیدامون مي کنن. اونا...  -
اه دیره ک ایمي رویم را برگرداند و با صللحنه ک بسللیار جارد با دیدن نگ

 وجیبي مواجه شد.  
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شته و نور آبي رنگي  شه ک دیوار قرار دا آینه ک پایه بلندک با قاب طلیي در گو
 از درون آن بیرون زده و تمام 

 انبارک را روشن مي کرد.  
درسلللت مثل جادو بود، درسلللت مثل تمام فیلم هایي که از قاب تلویزیون 

 برایدان پخم مي شد و این...باور 
 پمیر نبود.  

 دداک من...  -
با وجود زدم  جارد جلو رفت و درسلللت در کنار ایمي ایسللتاد. ایمي که 

 گردنم نمي توانست لحظه اک نگاهم 
 را از آینه بگیرد آهسته گفت:  

 این...این همون آینه اک هست که آلیس در موردر مي گفت...  -
 ؟  کدوم...کدوم آینه-
 بهم گفت از یک قلعه ک قدیمي توک انگلیس پیدار کردن...  -

 _چه اهمیتي داره که از کجا اومده؟ فراموشم کن، باید بریم.  
ست نگاهم را از نور  سختي مي توان دان نداد. جارد که به  دي ن ایمي واکن

 دیره کننده ک آینه بگیرد، با 
 دستپاچگي تکرار کرد:  

 بریم.   ایمي!زود بار، بیا، بیا-
گار  که ان لت صللورتم جورک بود  حا کان نخورد.  جایم ت ما ایمي از  ا

 محسور آن نور شده است. جارد که متوجه 
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 ک این نکته شد با نگراني او را تکان داد و پرسید:  
 ایمي، حالت دوبه؟  -
 من دوبم.  -

 جارد با شک و دولي به ایمي نگاه کرد و گفت:  
 

 د از اینجا بریم بیرون.  اما زدمي شدک، بیا ما بای-
آنگاه دوباره دود را به در رساند و با تمام نیرو مدتم را به آن کوبید. ناگهان 

 صداک پاک چند نفر به گور 
با  ها نزدیک مي شلللدند. جارد  به آن  ید، افرادک وارد راهرو شلللده و  رسلل

 دوشحالي برگدت و گفت:  
 .. ایمي!  ایمي! مثل اینکه صدامو شنیدن! دارن میان، دارن.-

در یک لحظه ک هراس انگیز جارد ایمي را دید که دسللتم را به درددللم 
 درون آینه زد. نور آبي رنک 

دید و او را با دود به درون آینه برد و  ست ایمي را ک ستي نامرئي د همچون د
 از نظر ناپدید کرد. صداک جیغ 

 ایمي با فریاد جارد درهم آمیخت.  
 _ایمي! نه!  

قات فا مه ک ات ند را  ه که پدلللت در بود جارد افرادک  تاد،  یه اف ثان ند  در چ
 فرامور کرد، بي آنکه فکر کند براک 

 نجات ایمي به سمت آینه دوید و در همان نور آبي دور رنک گم شد.  
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شدند، اما  سته و چند نفر وارد اتاق  شک صله پس از رفتن او در انبارک  بلفا
 قبل از آنکه چدمدان حتي ثانیه 

را ببیند همه چیز به حالت وادک دود بازگدللته و سللطح صللاف و اک آن نور 
 صیقلي آینه، جاک آن نور وجیب 

 را گرفت.  
 * 

درسلللت مثل آن بود که در تونلي تنک و تاریک گیر افتاده باشلللد، هیچ راه 
 گریزک نبود، او با سروتي سرسام 

آور در حال سللقوط بود. چند دقیقه طول کدللید تا فضللاک اطرافم کم کم 
 شن شده و به طور ناگهاني روک رو

زمین سفت و سخت افتاد. سرماک زمین باوث شد تمام بدنم بلرزد، جارد 
 سرر را بلند کرد و به اطرافم 

 نگاهي اندادت. ایمي در فاصله ک نزدیکي از او روک زمین ندسته بود.  
جارد با دسللتپاچگي از جا برداسللت و دود را به او رسللاند. ایمي با حالتي 

 و متحیر به منظره ک مقابلم مات 
نگاه مي کرد. دونریزک گردنم بند آمده بود و لباسللم دون آلود و لکه دار 

 شده بود.  
جارد دلیل بهت و حیرت او را به دوبي مي دانسللت. آن ها در یک لحظه از 

 انبارک دبیرستاندان به جنگل 
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سط یک آینه. باور کردني نبود، اما  شده بودند، آن هم تو شرایمنتقل  ط در آن 
 جارد ترجیح مي داد به جاک 

 پیدا کردن یک دلیل منطقي ایمي را آرام کند.  
 او به آرامي بازوک ایمي را نوازر کرد و گفت:  

 حالت دوبه؟ زدمي نددک؟  -
نه شلللده بود،  ندادت، جورک که انگار او دیوا به جارد ا ایمي نگاه وجیبي 

 سپس آهسته گفت:  
 ...نه.جارد... ما کجاییم؟  زدمي؟ به جز زدم گردنم-

سرر نگاه کرد. جارد  دت  سید و به پ سوال را پر ایمي به طور ناگهاني این 
 نیز به وقب نگاه کرده و گفت:  

 مثل اینکه تو جنگلیم...وجیبه، دیگه اون نور نیست.  -
جارد با دست به آینه اک اشاره کرد که درست شبیه به همان آینه اک که بود که 

 گماشته بودند و در انبارک 
 اکنون به دردتي تکیه داده شده بود.  

 
گاه کرد و  به اطرافم ن مد،  قات بیرون مي آ فا که کم کم از شللوک ات ایمي 

 امیدوارانه پرسید:  
 به نظرت ممکنه اینجا جنگِل استفن باشه؟  -

 جارد با تدخیص ترس نهفته در صداک او، با احتیاط پرسید:  
ان نیسللتن؟ فکر مي کردم به داطر همین مگه دردت هاک اونجا همسللل-

 معروفه، درسته؟  
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به  ناکي  گاه درد گاه بود، ن قت آ به دوبي از این حقی که دودر نیز  ایمي 
 دردت هاک کوتاه و بلند جنگلي که 

 در آن بودند اندادته و اشک در چدم هایم جمع شد.  
 ل زم نیست نگران باشي، حتما یک راهي براک برگدت وجود داره.  -

جارد پس از گفتن این جمله به سللروت نگاهم را از ایمي دزدید، زیرا به 
 هیچ وجه به گفته هایم اطمینان 

 نداشت.  
 لعنتي!  -
 چي شده؟  -
 کوله ام و توک انبارک جا گماشتم، همه چیزم اون تو بود.  -
 مهم نیست وقتي برگدتیم برر مي دارک.  -

 رهم رفته اک گفت:  ایمي دستي به گردنم کدید و با چهره ک د
 حال چطورک باید برگردیم؟  -

 جارد نگاهي به او اندادت و گفت:  
 اول بزار یک فکرک به حال زدمت بکنیم.  -

ند،  جارد بي هدف نگاهم را دورتا دور محوطه ک پر دار و دردت چردا
 سپس در یک حرکت ناگهاني استین 

 دن ایمي گماشت.  پیراهنم را پاره کرده و آن را تا زد و روک زدم گر
 ایمي نگاه قدر شناسانه اک به او اندادت و گفت:  

 ممنونم.  -
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 دونریزیت بند اومده، اینو نگه دار تا برگردم.  -
 ایمي دستم را روک تکه آستین جارد گماشت و پرسید:  

 کجا؟  -
مي رم یک امتحاني بکنم، بهتره قبل از این که از اینجا دور شیم سعي کنیم -

 طریق برگردیم.   از همین
 جارد مي دواست به آینه نزدیک شود اما با شنیدن حرف ایمي متوقف شد.  

چطورک مي دواک اون نور و برگردوني؟ اگه تمام احتمالتمون درست باشه -
 و واقعا اون اینه یک قدرت 

 ماورایي داشته باشه به دستور من و تو کارک انجام نمي ده.  
 اراده داره؟   یعني به نظرت اون از دودر-

 ایمي با ناراحتي گفت:  
دیدک که چطور در انبارک رو روک ما بسللت، پس مطمئنا اون به دسللتور -

 دودر ومل مي کنه ما...  
 

ندارک اینجا زانو - مي دوني ایمي همه ک حرفات درسللته، اما تو که توقع 
 بزنیم و از یک آینه دواهم کنیم ما 

 رو به دبیرستانمون برگردونه؟  
 علومه که نه، این احمقانست.  م-
دب، دوشللحالم که اینطورک فکر مي کني، پس نظرت چیه که یک کم -

 تکونم بدیم تا...  
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جارد آینه را به پهلو چرداند و منتظر ماند، سللپس آن را به سللمت پایین دم 
 کرد و مدتاقانه به صفحه ار 

 چدم دودت، اما هیچ اتفاقي نیافتاد. 
ي تکیه داده و شللاهد تلم نافرجامم بود نگاه کرد و او به ایمي که به دردت

 گفت:  
 این فقط دو راهم بود.  -

 سپس آینه را با یک دست بلند کرده و سر و ته نگه داشت.  
قیافه ک ایمي طورک بود که انگار نگران سلللمت وقل اوسلللت. اما حالت 

 چهره ار باوث نا امیدک جارد ندد. 
از تلم برنداشت، او بارها آینه را تکان داد، زیرا او هرگز تسلیم ندده و دست 

 در حالت هاک مختلف نگه 
داشللته و با انگدللت به صللفحه ک صللافم  للربه زد اما باز هم هیچ اتفاق 

 داصي نیافتاد. آینه هم چنان وادک 
 بوده و دبرک از آن نور آبي رنک نبود.  

سید که تا ساوت ها تلم جارد نیز به این نتیجه ر ي که زمان سرانجام پس از 
 دود آینه نخواهد بازگدتدان 

 یر ممکن دواهد بود. در نظرر این فکر بسللیار مضللحک به نظر مي آمد، 
 اما از طرفي براک ورود ناگهانیدان 

 به جنگل هیچ احتمال دیگرک به ذهنم نمي رسید.  
 جارد، دسته و کوفته از آینه دور شد و کنار ایمي ندست.  
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 چي شد؟  -
 ه کامل وادیه.  هیچي، هاهرا ک-

 ایمي کنایه آمیز گفت:  
ساوت وقت داریم ها، نمي دواک یک امتحان دیگه - جدک؟ اما هنوز چند 

 بکني؟  
 جارد بي آنکه از لحن او وصبي شود، تسلیم شده و گفت:  

 نه دیگه، فکرنکنم فایده اک داشته باشه.  -
 ایمي به تندک گفت:  

از چند سلاوت وقت تلف کردن  دوشلحالم که بالخره فهمیدک، چون بعد-
 بالخره مي تونیم سعي کنیم راه 

 دروج از این جنگل لعنتي رو پیدا کنیم.  
 ایمي این را گفت و با حالتي قهرآمیز رویم را برگرداند.  

 جارد گفت:  
سمون و امتحان - شان شد، ولي حداقل  قبول دارم که یکمي از وقتمون تلف 

 کردیم. حال که تو میگي دلیل 
 ن جابه جایي اون آینه بوده...  ای
 

 ایمي به سروت برگدت و با ناددنودک گفت:  
به - فاق  گه براک این ات که فکر دی یا این من؟ یعني تو اینطور فکرنمي کني؟ 

 ذهنت مي رسه؟  
 دب... نه نمي رسه ولي...  -
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دب، فقط همین و مي دواسللتم بفهمم، ما توافق مي کنیم که اون آینه ک -
 ي باوث این اتفاق وجیِب لعنت

 بوده.  
 جارد با سروت میان حرف هاک ایمي پرید و گفت:  

باشه!درسته! ما توافق مي کنیم که دلیلم اون نور لعنتي بوده، اما حرف من -
 اینه که اگر اون ما رو به اینجا 

 آورده شاید دودشم بتونه ما رو برگردونه.  
د، اما جارد که با تمام ایمي مي دواست با صداک بلند شروع به صحبت کن

 وجود مي دواست به بحثدان 
 داتمه بدهد با صدایي بلندتر گفت:  

 اما حال فهمیدم که تا دودر نخواد نمي شه، آره اینو فهمیدم.  -
ایمي حرفي نزد و فقط با حالتي تکبر آمیز ابروهایم را بال اندادت. جارد با 

 دلخورک به او چدم  ره رفت و 
 ا برمي داست گفت:  در حالي که از ج

 بلند شو، باید قبل از تاریکي برگردیم چون ممکنه...  -
 ایمي نیز از جا برداست و جمله ک او را کامل کرد:  

 ممکنه پدرم سرم و از تنم جدا کنه، آره.  -
بنابراین هر دوک آن ها به سمت شمال به راه افتادند. جارد تمام مدت با دقت 

 ند و همه جا را از نظر مي گمرا
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با اوتماد به نفس قدم هایم را بر مي داشللت. او با اطمینان مي گفت که به 
 احتمال زیاد آن ها در یک جایي 

دارج از شللهر هاهر شللده و براک پیدا کردن ورودک جنگل باید مسللتقیم به 
 سمت شمال حرکت کنند.  

صحبت  سر او حرکت مي کرد و مجبور بود  دت  سفبار پ ایمي با هاهرک ا
 را درباره ک دوست  هاک او

شگرر که بارها جارد را به جنگل هاک مختل برده بود، گور کند. جدا  گرد
 از حرف هاک کسل کننده و  یر 

جمابم، جارد چنان با اطمینان از شللنادت جنگل هاک دارج از شللهر 
 صحبت مي کرد که ایمي تردیدک 

ور ا تصللنداشلللت تا قبل از تاریکي هوا به دانه مي رسلللد. البته این فکر ب
 فریادهاک پدرر که دانه را به لرزه در 

مي آورد چندان دوشللایند نبود، اما بهتر از آن بود که در یک جنگل ناآشللنا 
 سرگردان شده و به نحوه ک 

 سادت صحیح یک اردوگاه تفریحي گور کند.  
آن ها کم کم از جایي که آینه قرار داشت کامل دور شدند، جارد نیز هر چند 

 ر برمي گدت با دقیقه یک با
 اطمینان مي گفت:  

 دیگه چیزک نمونده، داریم مي رسیم.  -
اما با گمشللت یک سللاوت پیاده روک طولني کم کم از شللدت اطمینانم 

 کاسته شد. ایمي با نگراني به انوار 
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قرمز دورشید که از لي شاخ و برر دردتان وارد جنگل مي شد، نگاه کرد. و 
 چیزک نگمشت که در برابر 

 
د شاند و جنگل در چ دت زده ار هاله ک تیره اک همه جا را پو م هاک وح

 تاریکي مطلق فرو رفت. و در 
هاهرا هیچ  ته و  نداشلل که هیچ راه ورودک  ندند و جنگلي  ما ها  هایت آن  ن

 انتهایي نیز، نداشت. 
 _نه! لعنتي!  

 چي...چي شده؟  -
ید پیچ جارد با مدللت به پیدللاني ار کوبید و با صللدایي که درمحوطه مي

 فریاد زد:  
 ما باید از اینجا مي رفتیم بیرون! ولي...ولي..  -
 ولي چي؟  -
 ببین! دودت نگاه کن! هیچ راه دروجي وجود نداره.  -

جارد پس از گفتن این جمله نعره زد و ایمي را از جا پراند. ایمي که در تمام 
 آن دو سال هیچگاه جارد را 

کوت کرده و آب دهانم را قورت داد. اینگونه ندیده بود بردلف همیدلله سلل
 سپس با لحن مظلومانه اک گفت:  

 حال چیکار کنیم؟  -
 جارد چند نفس ومیق کدید و سعي کرد بر دود مسلط شود، سپس گفت:  
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نمي دونم، نمي دونم، دودمم گیج شللدم. قرار نبود اینجورک بدلله، تمام -
 مدت مطمئن بودم که داریم راه و 

 ما انگار اینجا اصل...  درست میریم اما...ا
 اصل راه دروجي نداره.  -

ایمي جمله ک او را کامل کرد و با ترس به اطرافم نگاه کرد. جنگل کامل 
 تاریک شده بود و دیگر هیچ چیز 

در آن تاریکي دیده نمي شد. ایمي که از تصور ماندن در جنگل وحدت زده 
 شده بود، آهسته گفت:  

 پس...پس ناچاریم...  -
 بار جارد جمله ک او را کامل کرد و گفت:   این

 ناچاریم شب و همینجا بمونیم.  -
 ایمي لرزر دفیفي کرد و گفت:  

 اما اینجا وحدتناکه، در  من جایي براک دوابیدن نیست.  -
تادیم، - گل لعنتي گیر اف عل تو این جن که ف تل، مي بیني  مدیم ه که نیو ما 

 مجبوریم شب و اینجا بمونیم تا...  
نوز جمله ار تمام ندللده بود که ناگهان صللداک زوزه ک هراس انگیزک به ه

 گور رسید و انعکاسم در تمام 
شت.  ستم را روک دهانم گما دید و د جنگل پیچید. ایمي جیغ دفه اک ک

 صدا از همان نزدیکي ها به گور 
رسیده بود، انگار آن حیوان گرسنه فاصله ک چنداني با آن ها نداشت. جارد 

 اریکي دست هاک سرد در آن ت
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دید. بالخره نگراني هایم به واقعیت  سمت دود ک ایمي را گرفت و او را به 
 پیوسته بود، در تمام طول روز 

که در جنگل پیم مي رفتند از آن مي ترسللید که مجبور شللوند شللب را در 
 جنگل بگمرانند. گردر در جنگل 

سیار، با سر با تجهیزات و تجربه هاک ب ست و پنج پ شدن در با بی جنگل  گم 
 با ددترک  عیف و وحدت زده 

بسللیار متفاوت بود. و جارد در آن لحظه تنها به این فکر مي کرد که ایمي را 
 صحیح و سالم به دانه برساند. 

 
با آرامم  به نفسللم را حفد کرده و  ماد  بار دیگر سللعي کرد اوت نابراین  ب

 دودر و ایمي را از دردسر نجات 
 دهد.  

سپس فندک نقره اک رنگم جارد با حواس  شروع به نوازر ایمي کرد،  پرتي 
 را بیرون آورد و آن را روشن 

 کرد.  
ایمي که چدم هایم در نور کم سوک فندک به رنک آبي روشن در آمده بود، 

 سرر را در آ ور جارد 
 پنهان کرد و با صداک نجواگونه ک او که گفت:  

 بیا، بیا از اینجا بریم.  -
   به راه افتاد.
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وب انگیز پیم  گل ر کاني امن در جن یدا کردن م هدف پ با  جارد  ایمي و 
 رفتند. هر دوک آن ها گرسنه و 

شدن از جنگل  صبح و دارج  سیدن  ستند که تا ر سته بودند، اما مي دان د
 نمي توانند  ما بخورند.این فکر آزار 

 مدهنده تنها با امید بازگدللت به دانه قابل تحمل مي شللد. ایمي به والدین
 فکر مي کرد که احتمال تا آن 

لحظه متوجه ک  یبت  یرقابل توجیحم شلللده بودند. براک آن ها نگران و 
  مگین بود، اک کار مي توانست 

شد اگر کوله ار را در انبارک جا  سلمتي ار را به آن دو بدهد، چه مي  دبر 
 نمي گماشت... گرچه افسوس 

نست به داطر این اشتباهم دوردن هیچ فایده اک نداشت،اما ایمي نمي توا
 دود را ملمت نکند.  

 دب،ِ ا...همینجا دوبه!  -
ایمي سللرر را بلند کرد و متوجه شللد هنوز از بازوک جارد آویزان اسللت، به 

 سروت از او کمي فاصله گرفت و 
 به زمین پوشیده از ولف چدم دودت و آهسته گفت:  

  کار کیه؟ یعني یک کسایي قبل از ما اینجا بودن؟ -
صداک دود از جا  شنیدن انعکاس  سکوت بود که ایمي با  جنگل چنان در 

 پرید، اما بعد دود را جمع و جور 
 کرده و چند نفس ومیق کدید.  

 جارد گفت:  
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چادر نزدن؟ چرا براک - مدن چرا  گه براک گردر او ما ا یاد، ا مال ز به احت
 دوابیدن این ولف ها رو روک هم 

 ریختن؟ 
 نا هم مثل ما گم شده بودن.  نمي دونم، شاید او-
 شاید، دب، تو دیلي دسته شدک بیا، باید شب و همینجا بمونیم.  -

 جارد کمک کرد ایمي روک ولف ها بندیند و ایمي در همان حال پرسید:  
 به نظرت اینجا امنه؟  -

 جارد کنار ایمي ندست و گفت:  
ل دست کم قب جنگل تو شب به هیچ وجه امن نیست، اما اگر اینجا باشیم-

 از اومدن جونورک متوجه میدیم.  
 ایمي دونسردک دود را حفد کرد و گفت:  

 
 تو راجع به اون آینه چي فکر مي کني؟  -
تنها فکرک که به ذهنم مي رسلله اینه که اون یک آینه ک معمولي نیسللت، -

 هرچند که هاهرا هیچ کس نمي 
 دونست ولي...  

 جارد!  -
 بله؟  -
 مدیم دارم به یک مو وع فکر مي کنم.  از وقتي که او-
 دب، به چي؟  -
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 ایمي نگاه هراساني به اطرافم اندادت و گفت:  
اینکه نکنه اون حیوونا، موجودا یا هر چیز دیگه اک... از طریق اون آینه به -

 شهر اومده باشن؟ نکنه...نکنه 
 هنوز دیلي از اونا اینجا باشن و...  

بلند تر مي شد، از این رو جارد میان حرف هاک  صداک لرزان ایمي رفته رفته
 او پریده و با لحن اطمینان 

 بخدي گفت:  
ستي، حق - صبي ه سته اک، و شه؟ تو الن د ایمي! ایمي! فقط آروم بار، با

 هم دارک. اما تو نباید به این چیزا 
سعي کن بخوابي و به هیچ چیز فکر نکني. من تا نزدیک  فکر کني، الن فقط 

 یدار مي مونم، پس هاک صبح ب
 با دیال راحت چدم هاتو ببند و بخواب.  

ست  دیده و د سپس دودر نیز دراز ک جارد ایمي را وادار به دوابیدن کرد. 
 هایم را زیر سرر گماشت و به 

آسللمان دیره ماند. ایمي نگاهي به نیم رخ او اندادت، حرف هاک جارد و 
 حضورر تا حدود زیادک باوث 

ه هیچ وجه نمي توانسللت فکر هاک وحدللت آورک که به آرامدللم بود، اما ب
 ذهنم راه میافتند را از سرر 

بیرون کند. به محض آنکه چدللم هایم را مي بسللت تصللویر آن موجودات 
 چندر آور در مقابلم هاهر مي 
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شد. این حالت آنقدر برایم تکرار شد که در نهایت با وجود دستگي بسیار 
 و گرسنگي شدیدر از دیر 

گمشللته و به پهلو چردید و براک راحتي دیال جارد تنها وانمود به  دوابیدن
 دوابیدن کرد.  

ایمي تا نزدیک صللبح در جایم تکان دورد و بارها با شللنیدن زوزه هاک 
 سوزناک و دردر هاک  عیف، چدم 

هایم را محکم بر هم فدرد. تا آنکه بالخره دستگي بیم از اندازه ار تمام 
 فکرر بدنم را سنگین کرده و 

را از هر چیز دیگرک دالي کرد. آنگاه او به دواب ومیق و نه چندان راحتي 
 فرو رفت.  

  *** 
نور دورشید را از پدت پلک هایم بسته ار مي دید. گرماک لمت بخم و 

 سردک زمین احساس دوبي به او 
مي داد و وادارر مي کرد بیدتر در ردت دوابم مانده و استراحت کند. اما 

 اید از جا برمي داست، نه، او ب
باید هرچه زودتر براک رفتن به دبیرسللتان آماده مي شللد. ایمي  لطي زد و با 

 بي میلي لي پلک هایم را باز 
کرد. براک چند لحظه هیچ چیز وجیبي ندید، اما کم کم ذهنم هوشیار شده 

 و از آنکه توانست نور دورشید 
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تاقم دوابیده بود پس نباید را ببیند حیرت زده شلللد. اگر اکنون در دانه و ا
 نور دورشید را به این وا حي مي 

دید. ایمي ادمي کرد و با دود گفت که اگر در دانه هسللتم پس چرا نسللیم 
 ملیمي را نیز احساس مي کنم؟  

 
ایمي لحظه اک گیج و منک شد، اما دیلي زود همه ک اتفاقات شب گمشته 

 را به یاد آورده و همانطور که 
یافت که در یک فضاک کامل باز، روک مقدارک ولف زرد و حدس مي زد در

گاه   سبز دراز کدیده است. نادودآ
آه ومیقي کدید و با چدم به دنبال جارد گدت. در آن حالتي که دراز کدیده 

 بود نمي توانست او را ببیند. 
شود، اما به محض  دتر را فرامور کرده و بلند  ستراحت بی صمیم گرفت ا ت

 ایم بندیند، آنکه دواست سر ج
 فدار و کدیدگي طناب کلفتي را دور گردنم حس کرد. 

ایمي با آرامم دسللتم را روک طناب گماشلللت و سللعي کرد آن را از دور 
 گردنم باز کند، اما در کمال تعجب، به 

محض آنکه تصمیم به در آوردن آن گرفت، فدار آن دور گردنم بیدتر شد و 
 باوث شد احساس دفگي ار بیدتر 

صداک شود.  شد و با  ستپاچه  ایمي که در حالت دوابیده گیر افتاده بود، د
  عیفي جارد را صدا زد، اما جوابي 
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ندنید. فدار روک گردنم بیدتر شد و چیزک که به دور گردنم پیچیده شده 
 بود او را به سمت وقب کدید. با 

ار باین کار ایمي به سللرفه افتاد و با صللداک بلندترک جارد را صللدا زد و این 
 صداک بله  عیف او را شنید. ایمي که 

وحدللت زده شللده بود، سللعي کرد گردنم را آزاد کند و در همان حال جیغ 
 بلندک کدید و پاهایم را واجزانه روک 

زمین کوبید. احساس دفگي ار لحظه به لحظه بیدتر مي شد، فدار روک 
 گلویم نیز چنان زیاد بود که دیگر 

ش شتاب صدایي از دهانم دارج نمي  صداک گام هاک  د. در همان لحظه 
 زده اک به گور رسید و جارد از پدت 

 دردت ها پدیدار شد.  
 من اینجام ایمي، چه دبره؟ چي...  -

سمت  سپس بي درنک به  دکم زد،  با دیدن ایمي در آن و ع لحظه اک د
 او دوید و با تمام قدرتم سعي کرد 

، اما چیده شده بود را باز کندساقه ک کلفت و سبز رنگي که به دور گردنم پی
 تلم هیچ کدام فایده اک نداشت. 

هر چه بیدتر سعي مي کردند، فدار بیدتر مي شد. رنک صورت ایمي کبود 
 شده و نفسم بند آمده بود. جارد که 

دست و پایم را گم کرده بود، با وجله جیب شلوارر را جستجو کرد، آنگاه 
 چاقوک جیبي نقره اک رنگي را 
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دید، (اگرچه درآورد شت و آن را کمي به وقب ک ساقه گما ستم را دور  . د
 ساقه چنان به گردن ایمي چسبیده بود 

که جارد براک وقب کدللیدن آن ناچار شللد فدللار زیادک به گلوک ایمي وارد 
 کند و همین باوث شد که نادن هایم 

گردن ایمي را بخراشللد.) ایمي ناله ک دفیفي کرد، اما کمي بعد راه نفسللم 
 از شد زیرا جارد با چاقوک تیز و برنده ب

 ار ساقه را بریده و آن را به سمت دیگرک پرتاب کرده بود.  
به محض باز شدن راه تنفسم، نفس ومیق و صدادارک کدید و سرفه کرد. 

 جارد که تمام نیرو و توانم گرفته 
شده بود، با بي حالي روک زمین ندست. هر دوک آن ها تا چند دقیقه حرفي 

 زدند، سپس ایمي که کم کم نفس ن
هایم وادک شللده و حالم بهتر شللده بود، نگاه ناجورک به دسللت جارد 

 اندادته و با لحن اتهام آمیزک گفت:  
 اون چیه؟  -

 جارد که جا دورده بود، با سردرگمي پرسید:  
 چي، چیه؟  -
 اونو مي گم.  -
 

شاره اک به چاقوک جیبي کرده و دود را کمي وقب  دید. جارد فورا ایمي ا ک
 چاقو را در جیبم گماشت و با حالتي 

 تدافعي گفت:  
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 دب، بعضي وقت ها لزم مي شه.  -
 ایمي با ناددنودک گفت:  

 حتما براک کتک کارک! تا حال به چند نفر با چاقو حمله کردک؟  -
 جارد با دونسردک گفت:  

 دن جیببه هیچ کس، این مال وقتیه که یک سللارق دیوونه قصللد دالي کر-
 هام و داشته باشه.  

ایمي که ناگهان به یاد آورده بود، جارد جان او را نجات داده اسللت، با لحن 
 ملیم ترک گفت:  

 جالبه! من فکر مي کردم دزد ها فقط به ددترها حمله مي کنن.  -
 جارد از روک زمین بلند شد، داک لباسم را تکاند و گفت:  

ند نفر- حال چ تا  هت بگم  گه ب ما  پس ا له کنن حت مي دواسللتن بهم حم
 تعجب مي کني.  

 ایمي نیز از جا برداست و گفت:  
 اما تو که حتما دوب از پسدون براومدک، مگه نه؟  -

 جارد چدمکي زد و با سر حرف او را تایید کرد. ایمي لبخندک زد و گفت:  
 متدکرم.  -

 جارد دستم را هوا تکان داد و گفت:  
 ن دزد ها رو کم کردم؟ اصل قابلي نداشت.  به داطر اینکه شر او-

 ایمي دندید، یک قدم به او نزدیک تر شد و گفت:  
 نه، به داطر اینکه جونمو نجات دادک.  -
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 جارد چند لحظه به ایمي دیره ماند، سپس با صداک آرامي گفت:  
 اصل بهم فکر نکن.  -

باره لبخند زد، آن دو چند لحظه به یکدیگر نگاه کر دند، ناگهان با ایمي دو
 صداک  ار ار کلغي ایمي از جا پرید و 

 با دستپاچگي گفت:  
-  ا دیگه بهتره راه...هي! اون جا رو ببین!   ِ 

ایمي ناگهان با دست ساقه ک بریده را که هم چنان تکان مي دورد ندان داد 
 و با تعجب پرسید:  

 تا حال همچین گیاهي دیدک؟  -
گمشللت، روک زمین ندللسللت و با دسللت جارد ادمي کرد. از کنار ایمي 

 سیخونکي به ساقه زد. ساقه لرزر دفیفي 
 کرد و همچون مارک پیچ و تاب دورد. جارد گفت:  

 ...ساقه اک که قصد دفه کردن کسي رو داشته باشه؟ نه، ندیدم.  -
 ایمي جلو رفت، لگدک به ساقه زد و با صداک  عیفي گفت:  

 
 انگار جون داره.  -
 قعا که نداره، نه؟  آره، ولي وا-

 جارد نگاه مدکوکي به ساقه اندادت و با بدگماني ا افه کرد:  
 من که تا حال همچین چیزک ندیده بودم.  -
 منم همینطور.  -

 جارد از جا برداست و با ادم هاک درهم رفته گفت:  
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 بیا زودتر از اینجا بریم.  -
سر او به ر دت  سرر را تکان داد و پ اه افتاد. آن ها از مرکز ایمي با موافقت 

 جنگل، همچنان راه شمال را در پیم 
گرفتند. هر دوک آن ها به شلللدت گرسللنه و تدللنه بودند و ایمي در کمال 

 ناامیدک به آن مي اندیدید که مردن بر اثر 
ساوت بي  شد. چیزک حدود یک  سنگي تا چه اندازه مي تواند دردناک با گر

 شوم  وقفه راه رفتند، اما انگار آن جنگل
شادور یکدیگر راه مي رفتند  شت. آن دو هم چنان دو هیچ راه دروجي ندا

 که ناگهان صداک وجیبي به گور 
رسید و باوث شد پس از یک ساوت پیاده روک بي وقفه جارد متوقف شده و 

 با تعجب رویم را برگرداند. ایمي با 
صللورتي سللرخ و برافرودته دسللتم را روک شللکمم گماشللت و با صللداک 

 ه اک گفت:  آهست
 ببخدید.  -

اما نیازک به ومردواهي نبود زیرا حالت چهره ک جارد ندان مي داد که دود 
 او تا چه اندازه از ناتواني ار ناراحت 

 است. او با کلفگي دستي به صورتم کدید و گفت:  
امروز صللبح همه ک محوطه رو براک پیدا کردن میوه یا هر چیزک که بتونیم -

 ووم بیاریم گدتم، باهار تا  روب د
 اما...  
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 ایمي بالفاصله گفت:  
 تقصیر منه.  -
 نه نیست! اگه من قضیه ک اون حیوون ها رو برات تعریف نمي کردم...  -
 دودم دواستم که بدونم.  -
 اما من تو رو بردم پیم کوین و براک کدف حقیقت تحریکت کردم.  -
دتاق- ست، دود من براک این کار م صل اینطورک نی بودم. در  من، من  ا

 پیدنهاد کردم که به اون انبارک لعنتي 
 بریم.  

 جارد چند ثانیه مکث کرد، سپس لبخندک زد و با مهرباني گفت:  
 پس هردومون هم زمان مقصریم.  -

 ایمي سرر را تکان داد و با قاطعیت گفت:  
 درسته.  -

ب ناگهان  نه ک ایمي زد و  به لجبازک کودکا  ا حالتي کهجارد لبخند دیگرک 
 انگار چیزک را به یاد آورده باشد، گفت:  

 راستي، این تمدک ها رو نزدیک جایي که دوابیدیم پیدا کردم.  -
 

دمي ار بیرون آورد و به  دک را از جیب کوچک پیراهن ی جارد مقدارک تم
 سمت ایمي گرفت و گفت:  

 خورر.  ا، بالبته کامل اتفاقي بود، چون ریده هار دقیقا زیر زمین بودن.بی-
ایمي که از صللبح در ذهنم رویاک یک صللبحانه ک حسللابي را مي دید، با 

 دیدن آن تمدک هاک کوچک دنده ک 
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سپس او  شت.  ست هاک جارد بردا کوتاهي کرد و چند دانه از آن را از کف د
 و جارد هم زمان تمدک ها را در 

 دهاندان ریخته و فرو دادند.  
ساس وجیبي دید که اح سیرک ناگهاني  به ثانیه نک ست داد. حس  به ایمي د

 که بلفاصله پس از دوردن تمدک ها 
پیدا کرده بود. معده ار چنان با سللروت پر شللده بود که انگار یک بوقلمون 

 بریان را درسته قورت داده است.  
(تمدک هاک فیل، تمدک هاک ریز و قرمز رنگي که بیدتر در شمال جنگل 

 آن ها ها وجود دارند. اما پیدا کردن 
بسیار سخت و دشوار است، زیرا در بسیارک از مواقع ریده هایم زیر داک 

 بوته هاک تمدک هاک وحدي قرار 
دارد.این تمدللک هاک نایاب داصللیت پر کردن دارند و دوردن چند دانه از 

 آن ها باوث سیرک و رفع گرسنگي مي 
 شود.)  

ن کردند. ایمي که ناگهااو و جارد به طور هم زمان برگدتند و به یکدیگر نگاه 
 سرحال شده بود، با لحن رویایي 

 گفت:  
 تو هم حس مي کني؟  -

جارد دستم را روک شکمم گماشت، حالت چهره ار جورک بود که انگار 
 بزرگترین آرزویم برآورده شده است. 
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او نگاه سللتایم آمیزک به آدرین دانه ک تمدللک که در دسللت هایم بود 
 اندادت و گفت:  

 قا چه احساسي دارک؟  تو دقی-
 ایمي لبخند وسیعي زد و گفت:  

 حس مي کنم یک بوقلون درسته رو به تنهایي دوردم.  -
 جارد سرر را با مخالفت تکان داد و گفت:  

 نه!  -
 ایمي که لبخند از روک ل**ب هایم محو مي شد، با نگراني از او پرسید:  

 نکنه تو این حس و ندارک؟  -
 آمیزک زد و گفت:   جارد لبخند شیطنت

 چرا، اما من حس مي کنم یک پیتزاک شم مترک و تنهایي دوردم.  -
 جارد دندید، اما ایمي با وصبانیت شکلکي براک او در آورد و گفت:  

 هاها! واقعا که بامزه بود.  -
 جارد با اوتراض سادتگي که باوث وصباني تر شدن ایمي مي شد گفت:  

 م.  دب آده حس مدترکي نداشتی-
 ایمي با وصبانیت ل**ب هایم را برهم فدرد و گفت:  

 اما منظور من احساس سیرک بود که یکدفعه پیدا کردیم!  -
 

شاک حرص  دم  ره رفت. جارد که از تما ضب به او چ دم و   سپس با د
 دوردن ایمي لمت مي برد دست از اذیت 

 و آذار او برداشته و گفت:  
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 دیلي دب معمرت مي دوام.  -
هت ایم گاه کرد و در دلف ج چپ ن چپ  به او  با ترر رویي  بار دیگر  ي 

 قبلي به راه افتاد.  
 جارد پرسید:  

 فکرنمي کني دارک راه و اشتباه مي رک؟  -
انقدر دنک نبار، ما باید بازم از اونا پیدا کنیم، آده ممکنه دیلي دیر راه -

 و پیدا کنیم. گفتي از کدوم طرف بود؟  
 اه سمت چپدان اشاره کرد و هر دو به راه افتادند.  جارد با دست به ر

 پس از چند دقیقه سکوت جارد گفت:  
شمال و پیم - دک ها پیدا کردیم باید دوباره راه  بعد از اینکه بازم از اون تم

 بگیریم.  
 سپس با دوشحالي ا افه کرد:  

 باور کن حال که سیرم مغزم مثل گمشته دوب کار مي کنه.  -
با ایمي که جل به اطرافم نگاه مي کرد،  با دقت  وتر از جارد راه مي رفت و 

 نیم و کنایه گفت:  
 پس نباید امید چنداني بهت داشت.  -

ایمي توقع داشت جارد از این حرف وصبي شده و جواب دندان شکني به او 
 بدهد، اما وقتي رویم را برگرداند تا 

زد و او نیز مدللغول دید وکس العمل او را ببیند جارد با مهرباني لبخندک 
 زدن اطرافم شد.  
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سردک بیم از اندازه  ست رفتار هاک جارد و دون دت. او نمي توان ایمي برگ
 ار را درک کند، زیرا این را به دوبي 

مي دانسللت که رفتار جارد با او، با رفتارک که با بقیه ک همکارانم داشللت 
 زمین تا آسمان فرق دارد. اما ایمي از آن 

تیجه ک داصي نگرفت چون دیگر فهمیده بود که جارد شخصیت فکر هیچ ن
 متفاوتي داشته و با کمتر کسي گرم 

مي گیرد، و یا صللحبت مي کند و یا حتي او را به همکارک با دودر دووت 
 مي کند و جان او را نجات مي دهد... 

 نه! شاید حقیقتا او به ایمي بیم از اندازه توجه ندان مي داد.  
ن فکر و دیال ها متوجه ندد که دارد مسیر اشتباهي را در پیم ایمي در همی

 مي گیرد و تنها با صداک بلند جارد 
یاهاک ددترانه ار بیرون آمد. آن دو کمي دیگر در مسللیرک مارپیچي  از رو

 راه رفتند و به محوطه اک رسیدند که 
 يدردتان آنقدر به یکدیگر نزدیک بودند که انگار پیکرک تاریک و کدر بال

 سرشان بود.  
 ایمي با تعجب پرسید:  

 یعني وقتي صدات کردم همینقدر دور بودک؟  -
 جارد که با دقت به زمین نگاه مي کرد، لبخندک زد و گفت:  

 نه، اون موقع داشتم برمي گدتم.  -
 ایمي با پرداشگرک گفت:  

   .اما دیلي از من دور بودک، ممکن بود اونجا و تو تنهایي بلیي سرم بیاد-
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که جوابي براک گفتن  جارد  گاه مي کرد و  به او ن نه  کارا حالتي طلب با  ایمي 

 نداشت بلفاصله سعي کرد ذهن او را 
 منحرف کند و گفت:  

-  ا به نظرت اینجا یکمره وجیب و  ریب نیست؟   ِ 
 ایمي سر جایم ایستاد و بلفاصله با ادم هاک درهم رفته پرسید:  

 از چه نظر؟  -
 جدک به نظر مي رسید، با شک و دو دلي گفت:  جارد که دیگر 

دون سمت - شهر ورودی نمي دونم، مثل اینکه همه ک جنگل هاک دارج از 
 شماله، در حالي که اینجا هیچ ورودک 

نداره. در  من، توک هیچ جنگلي یک گیاه قصد دفه کردن کسي رو نداره، 
 منظورم اینه که درسته تو بعضي از 

 مي شه ولي...   جنگل ها گیاه سمي پیدا
 ایمي به تندک میان حرف هاک او پرید و گفت:  

 منظورت چیه؟  -
 جارد نگاهي به ایمي اندادت و با تردید گفت:  

منظورم اینه که...هیچ جا تمدللکي پیدا نمي شلله که بتونه جاک یک ووده -
  ماک درست و حسابي رو بگیره، 

 درسته؟  
 ناراحتي گفت:  ایمي که ترجیح مي داد جوابي ندهد، با 
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ستیم که اونا رو - سایي ه ددن، بنابراین ما اولین ک دف ن شاید هنوز ک دب 
 پیدا مي کنیم، حتي شاید اسممون و 

 روک اون تمدک ها بزارن!  
جارد با شللنیدن این حرف سللرر را وقب برد و بي مهابا دندید. اما با دیدن 

 چهره ک رنک پریده ک ایمي کم کم 
دت جاک آن را  دنده ار به لبخندک کج شده و نگراني و وح و کوله تبدیل 

 گرفت. آن دو با ترس چند لحظه به 
یکدیگر نگاه کردند. ناگهان چدللم جارد به ریدلله ک نازک و قهوه اک افتاد و 

 براک آنکه روحیه ک ایمي را ووض 
 کند، با شور و هیجان گفت:  

 ایناهار! پیداشون کردیم!  -
داک فرو کرد. اما دوشللحالي جارد  سللپس دم شللد و دسللت هایم را زیر
 هیچ اثرک بر چهره ک ایمي که ناگهان 

مانند ارواح مات و بي حالت شلللده بود نماشلللت. او همچنان ترسللیده و 
 وحدت زده بود و هاهرا هیچ چیز به جز دارج 

 شدن از آن جنگل نمي توانست حالم را بهتر کند.  
دید تا جارد جیبم را از ت دک هاک قرمز رنک فیل فقط چند دقیقه طول ک م

 پر کند و از جا بردیزد. او در حالي 
 که داک را از زانوهاک شلوار جینم مي تکاند، به ایمي گفت:  

 دب، تموم شد، بیا بریم.  -
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باز کرده و  هانم را  لت وجیبي د حا با  کان نخورد و  جایم ت ما ایمي از  ا
 چدم هایم را تنک کرد. حالت صورتم 

گار بر که ان مد طورک بود  به نظر مي آ کارک تمرکز کرده اسلللت، زیرا  اک 
 حواسم کامل پرت شده باشد.  

 
جارد با دیدن او متعجب شللده و یک بار دیگر صللدایم کرد، ولي وقتي او 

 هیچ وکس العملي از دود ندان نداد 
 نگران شده و او را محکم تکان داد و گفت:  

 ایمي! حالت دوبه؟ نکنه...  -
 هیس!  -

روک بیني ار گماشللت و جارد را دووت به سللکوت کرد.  ایمي دسللتم را
 همچنان تمام حواسم به چیز دیگرک 

بود. جارد که متعجب شلللده وهنوز اندکي نگران بود به ایمي دیره شلللده و 
 منتظر ماند. سپس بعد از گمشت چند 

 دقیقه در نهایت ایمي تصمیم به حرف زدن گرفته و با ذوق گفت:  
 ؟  تو هم صدا رو مي شنوک-

 جارد که هر دم نگران تر از پیم مي شد، آهسته پاسخ داد:  
 نه، مگه چه صدایي...  -
صلللداک آبه! انگار همین نزدیکي ها یک روددونه داره، من که حسلللابي -

 تدنمه، تو چي؟  
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اما ایمي منتظر نماند که پاسللخي از طرف جارد دریافت کند و شللروع به 
 دویدن کرد.  

 :  جارد پدت سرر فریاد زد
 ایمي! هي! کجا دارک...  -

اما ایمي در یک صللدم ثانیه از نظر ناپدید شللد و جارد از ترس آنکه او را گم 
 نکند به ناچار پدت سر او شروع به 

 دویدن کرد.  
آن دو با سروت به سمت منبع صدا دویدند، از محوطه ک تاریک گمشتند و 

 به جایي رسیدند که دردتان فاصله ک 
دترک از یکد ست بی شن تر بود. جارد که در سیار رو شته و همه جا ب یگر دا

 پدت سر ایمي بود، درست بعد از او به 
 روددانه اک آرام، با آبي بسیار زلل رسید.  

جارد نگاهي به اطراف اندادت و ایمي را که روک زمین پر از سللنک ریزه 
 ندسته و با مدت به صورتم آب مي 

شده و بار دیگر به اطرافم نگاه کرد. در پاشید، دید. با دیدنم آسوده داطر 
 مقابلم محوطه ک کوچکي بود که 

دورتادورر را دردتان سربه فلک کدیده ک جنگل در برگرفته و فقط قسمت 
 کمي از آسمان صاف و آفتابي بالي 

ست از  سنک ریزه بوده و در شیده از  شان نمایان بود. زمین محوطه پو سر
 دت وسط آن فضاک دالي و بي دار و در
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سنک  شیه و درون روددانه پر از  شت. در حا روددانه ک کوچکي جریان دا
 هاک وظیم، به رنک آبي فیروزه اک بود. 

 جارد که محو منظره ک مقابلم شده بود با صداک جیغ ایمي به دود آمد:  
با دودم آورده - کار دوربینم و  نه؟ اک  گه  له م جا دیلي دوشللگ واک! این

 بودم.  
ه ک آدرر را ا للافه کرد و باوث شللد جارد لبخندک ایمي با حسللرت جمل

 بزند و روک یکي از سنک هاک نزدیک 
دریاچه بندیند. او مثل همیده در جیب هایم شروع به جستجو کرد و ایمي 

 با ناراحتي آمیخته به شور و ذوق 
شید. جارد بي  صورتم پا ستم را زیر آب فرو برده و مقدارک آب بر روک  د

 جستجو ادامه داد، اوتراض دندید و به 
اما ایمي که یک لحظه وبور شللي نرمي را روک مچ دسللتم احسللاس کرده 

 بود، دنده ار متوقف شد، لحظه اک 
سنک  شبختانه به جز  دم دودت. دو مکث کرد و با دقت به جریان آب چ

 ریزه و جلبک هاک سبز رنک چیز 
 

د ردیگرک دیده نمي شلد. ایمي نفس راحتي کدلید و رویم را به سلمت جا
 برگردانده و پدت به روددانه ندست و 

 پرسید:  
 هیچ معلومه دارک چي کار مي کني؟  -
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ستم را از  دي د جارد که حالت موذیانه اک در چهره ار بود، با حالتي نمای
 جیب شلوارر بیرون آورد و با صداک 

 بسیار بلندک گفت:  
 داشتم دنبال این مي گدتم.  -

شي کوچک و طلیي  ست ایمي با دیدن  رنگي که توسط یک بند باریک در د
 هاک جارد آویزان بود، جیغ بلندک 

کدید و چنان ذوق زده شد که جارد را از روک سنگي که بر آن ندسته بود به 
 زمین اندادت و دودر نیز تعادلم 

را از دس داد و با فاصله ک بسیار کمي کنار او افتاد. ایمي با شرمندگي از جا 
 واهي کرد، اما پرید و شروع به ومرد

شته بود  سي ار بال نگه دا ستم را براک محافظت از دوربین وکا جارد که د
 فقط دندید و از جا برداست. ایمي 

نک  عد هر دو نفر روک سلل ظه اک ب ومردواهي کرد و لح بار دیگر  ند  چ
 ندستند. ایمي نگاه ستایم آمیزک به دوربین 

 جارد اندادت و گفت:  
 ربینت همراهته؟  پس چرا نگفته بودک که دو-

 ناگهان سیخ سر جایم ندست و با وصبانیت گفت:  
 نکنه گوشي هم با دودت آوردک و نگفتي؟  -

 جارد فورا گفت:  
معلومه که نیاوردم، وگرنه زنک مي زدم تا یکي بیاد و ما رو از اینجا نجات -

 بده. بدبختانه دیروز توک دونه جا 
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م ما دوربینم همیدللله توک جیب که، براک مواقع گماشللتمم، ا ه، مي دوني 
 ا طرارک.  

ایمي که آرامم دود را بازیافته بود، سللرر را تکان داد و با شللور و ندللاط 
 گفت:  

 پس معطل چي هستي؟ هرچند تا وکس که مي توني از اینجا بگیر.  -
شروع به گرفتن وکس از  سرر تکان داد و از جا پرید و  جارد نیز با موفقت 

 طرافم کرد. روددانه و محوطه ک ا
ایمي که از دوشللحالي منظره ک زیبایي که ثبت مي کردند سللر از پا نمي 

 شنادت به دریاچه نزدیک شد و جیغ و 
 ویغ کنان گفت:  

 یک وکس هم از من بگیر، زودبار!   -
جارد با حالتي تحسللین آمیز سللرتاپاک ایمي را برانداز کرد و به سللروت 

  دوربینم را بال آورد. ایمي به پهناک
صورتم مي دندید. جارد دستم را روک دکمه ک دوربینم نگه داشت و در 

 یک فرصت مناسب که لبخند ایمي 
شن تر کرده بود، دکمه  ده بوده و آفتاب موهاک طلیي ار را رو زیباتر از همی

 را فدرد.  
در یک صللدم ثانیه، درسللت قبل از آنکه وکس ایمي به تنهایي ثبت شللود 

 هت زیادک به موجود سیاه رنگي که شبا
 یک هدت پاک وظیم و الجثه داشت وارد کادر شد.  
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جارد با دسللتپاچگي دوربینم را پایین آورد تا به ایمي هدلللدار داده و او را 
 ازروددانه دور کند، اما همه چیز چنان 

به سللروت اتفاق افتاد که او حتي فرصللت فریاد زدن را نیز پیدا نکرد. در یک 
 ست هاک لزج ثانیه آن وجود دوتا از د

 
وچسبناکم را به کمر ایمي چسباند و با سروتي فوق تصور، تا نیمه او را در 

 آب فرو برد. صداک جیغ وحدت زده 
ک ایمي سللکوت مرگبار محوطه را شللکسللت. جارد دوربینم را روک زمین 

 اندادت و قبل از آنکه آن موجود ایمي را 
شیرجه زد و با شکم روک زمین افتاد و  به طور کامل در روددانه  رق کند، 

 درست در لحظات آدردست هاک او را 
 محکم تر از هر وقت دیگرک گرفت.  

صداک لرزان و  شد، با  دیده مي  سمت وقب ک شدت به  ایمي که کمرر به 
 لحن التماس آمیزک فریاد زد:  

 ولم نکن، ولم نکن! دواهم مي کنم.  -
ست هایم ریخت و به اندازه سانت ایمي  جارد تمام زورر را در د ک چند 

 را به سمت دودر کدید و قاطعانه 
 گفت:  

 ولت نمي کنم!  -
 سپس صورتم از شدت تلم و تقل درهم رفت.  
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همان لحظه هدللت پاک وظیم و الجثه ایمي را تا گردن فرو برد و باوث شللد 
 او از سر ترس و نا امیدک از تهه دلم 

ود و احتمال مي داد که فریاد بکدللد. جارد که با شللکم روک زمین دوابیده ب
 پیراهنم در اثر کدیدگي برروک سنک 

ریزه ها پاره شده باشد، بي توجه به سوزر بدنم به چدم هاک وحدت زده 
 ک ایمي دیره شد و گفت:  

 گرفتمت! نترس! مقاومت کن! من نگهت مي دارم!  -
اما حقیقتا نمي دانسللت که تا چه زماني مي تواند تحمل کند، زیرا دسللت 

 ایمي کم کم از میان دست هاک هاک 
بزرر و مردانه ار سللر مي دورد و درد شللکم و پهلوهایم نیز بي طاقتم 

 کرده بود. با این حال او به هیچ وجه 
شود اما  شود، ترجیح مي داد همراه ایمي در آب  رق  سلیم  شت ت صد ندا ق

 هرگز دست هاک او را رها نکند.  
رون آورد و تکان محکمي دورد. ناگهان آن موجود سللر وظیمم را از آب بی

 ایمي جیغ کدید و جارد با ناامیدک 
سللعي کرد او را به سللمت دود کدللیده و کامل از روددانه دارج کند، اما 

 چنین کارک  یر ممکن به نظر مي رسید 
سیاه رنک وارد  دت پاک  زیرا دیگر چیزک نمانده بود که ایمي به همراه آن ه

 دید روددانه شده و کامل از نظر ناپ
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شللود. اکنون دیگر تا گردن در آب فرو رفته بود، دیگر هیچ کدام امیدک براک 
 نجات نداشتند. لحظات ترسناک و 

دلهره آورک بود، ایمي هر آن به مرر نزدیک تر مي شللد و همین فکر او را از 
 پاک درمي آورد، زیرا همیده از مردن 

شت. در آن لحظه هر دو نفر آینده  دت دا شدن وح و زندگي دود را بر و فنا 
 باد رفته مي دیدند، اما درست در 

همان ثانیه هاک هراس انگیز ناگهان صللداک ترق بلندک آمد، ایمي واجزانه 
 فریاد مي کدید، اما جارد به جز صداک 

او صللداک چند نفر دیگر را نیز تدللخیص مي داد. یکي از آن ها با شللور و 
 هیجان مي گفت:  

 ریم.  انگار گیر افتاده، بیا ب-
 دیگرک با صداک لرزاني فریاد زد:  

 دداک من!  -
جارد با شنیدن صداک آن دو نفر جاني دوباره گرفت، هر چند که هاهرا ایمي 

 صداک آن ها را ندنیده بود، اما 
حضللورشللان براک جارد چنان امید بخم بود که قدرت به دسللت هایم 

 بازگدته و موفق شد ایمي را کمي از آب 
 

 و از دفه شدنم جلوگیرک کند.   بیرون کدیده
شته ک نجات در دو طرف جارد  دید که آن دو نفر همچون فر دیلي طول نک

 هاهر شده و دست هاک ایمي را 
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گرفتند. ایمي که از دیدندان حسابي جا دورده و از طرفي بسیار ترسیده بود 
 جیغ گور دراشي کدید. پسرک که 

سته بود و زور مي زد د ست جارد ن سمت را دد، با  در  تا ایمي را بیرون بک
 آزردگي به جارد گفت:  

 توجه کردک که همدون جیغ جیغو ان؟  -
سرر را تکان  شت، فقط  صتي براک دندیدن ندا جارد که در آن موقعیت فر

 داد و در حالي که کمر ایمي را مي 
 گرفت، گفت:  

 آره! تقریبا همدون!  -
 د:  ددترک که سمت چپ جارد بود با بددلقي فریاد ز

 انقدر مزدرف نگین! دیگه چیزک نمونده! بکدینم بیرون!  -
 آن پسر نیز جلو رفت و شانه هاک ایمي را گرفت و گفت:  

 وجب حرفي زدک! درسته! حال یک فدار محکم!  -
دید و بالخره  شدن جمله ار، جارد با تمام قدرت ایمي را ک به محض تمام 

 ایمي به طور کامل از آب دارج شده 
سبیده بود، در و با ل ده هاک جلبک به همه جایم چ سي که ری باس هاک دی

 آ وشم افتاد.  
صداک دردر  ست  براک چند دقیقه هیچ کس حرفي نزد، ایمي هنوز مي توان

 ددم آمیز آن موجود را بدنود که به 
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داطر از دسللت رفتن طعمه ار وصللباني بود، اما بیدللتر از آنکه بترسللد از 
 د.  بودن در آ ور جارد معمب ش

او نگاهي به لباس پاره و سینه و شکم برهنه ک جارد که پر از دراشیدگي بود 
 اندادت. سپس با شرمندگي سرر 

را بلند کرد و به صللورتم نگاه کرد. جارد که نفس نفس مي زد و موهایم 
 کمي دیس و آشفته شده بود، با دیدن 

 حالت چهره ک او لبخندک زد و گفت:  
 نزدیک بودا!  -

گاه محو چدللم هاک سللبز تیره ک جارد شللده بود، سللرر را ایمي ک ه نادودآ
 تکان داد. آن دو چند لحظه به یکدیگر 

شود،  صورتم با ایمي کم تر مي  صله ک  شدند، جارد احساس کرد فا دیره 
 اما هیچ اوترا ي نداشت. درست همان 

شنایي آن دو  صداک ناآ سر مي بردند  لحظه که هر دو نفر در دنیایي دیگر به 
 را به زمان حال برگردانده و با نیم و 

 کنایه گفت:  
 آره! واقعا نزدیک بود!  -

جارد و ایمي با صللداک بلند آن پسللر از جا پریدند و به سللروت از یکدیگر 
 فاصله گرفتند. آن پسر با چدم هاک آبي 

 که شیطنت از آن ها مي بارید، با حالت آزاردهنده اک پوزدند مي زد.  
شده بود، نگاهي به ددتر اندادت که با مهرباني به او ایمي که دجالت  زده 

 لبخند مي زد.  
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 آن گاه، او و جارد هم زمان با هم پرسیدند:  
 شما کي هستین؟  -
 

شد ادم هاک ددترک  صداک آن ها دندید و باوث  سر  ریبه به هماهنگي  پ
 که در کنارر ندسته بود درهم برود. 

 سپس با بي دیالي گفت:  
 منم همین سوال و مي دواستم ازتون بپرسم،تو چي؟   اتفاقا-

ددتر بي آنکه جوابي بدهد صللداک  رولندک از دود درآورد و با ددللم و 
  ضب گفت:  

 به جاک این حرف ها بهتره اول از اینجا دور بدیم.  -
ست لزج  بعد نگاه تنفرآمیزک به روددانه اندادت. ایمي که انگار هنوز دو د

 مي کرد،  را دور کمرر احساس
 بلفاصله موافقت کرد و گفت:  

 آره، بیاین اول از اینجا دور شیم.  -
جارد نگاهي به هاهر فلکت بار ایمي اندادت و بي حرف از جا برداست و 

 کمک کرد او نیز از جا بردیزد. پسر با 
دیدن این صللحنه با امیدارک به ددتر نگاه کرد و به پهناک صللورتم دندید. 

 که توجهي به او ندان اما ددترک بي آن
 دهد رویم را برگرداند و درامان درامان از او دور شد.  
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سختي جلوک دنده ار را گرفت و به  سر به  ایمي با دیدن چهره ک نا امید پ
 همراه جارد از روددانه دور شده و به 

 دردت هاک جنگل نزدیک شدند و همانجا روک زمین ندستند.  
چند لحظه طول کدید تا پسر متوجه ک نگاه پس از ندستن در کنار یکدیگر 

 دیره و پرسدگرانه ک جارد و ایمي 
 شده و لبخند زنان بگوید:  

 من دین ام، اینم همسرم آدریان.  -
جارد نگاه کوتاهي به ایمي اندادت، آن دو چند ثانیه به لباس هاک وجیب و 

 برازنده ک آن ها دیره ماندند. سپس 
 جارد از دین پرسید:  

 جا چیکار مي کنین؟  این-
سقلمه اک به او زد  ست جواب او را بدهد اما آدریان  سروت مي دوا دین به 

 و در جواب جارد گفت:  
 ما مجبور شدیم بیایم، شما اینجا چیکار میکنین؟ چطورک اومدین؟  -

 جارد و ایمي نگاه معنادارک به یکدیگر کردند. سپس ایمي پاسخ داد:  
 .دیم!  ما براک تفریح...اوم..-

 ایمي وطسه اک کرد و جارد نگاه نگراني به او اندادت و ا افه کرد:  
 اما بعدر گم شدیم. تو حالت دوبه؟  -

 ایمي لرزر دفیفي کرد وگفت:  
 چیزک نیست، فقط یک کم سردمه.  -

 جارد به سروت از جا پرید و گفت:  
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 من سعي مي کنم آتیم روشن کنم.  -
طراف به دنبال چوب مناسللب براک روشللن سللپس با دقت روک زمین هاک ا

 کردن آتم گدت. ایمي نگاه قدرشناسانه 
اک به او اندادت و دود را جمع تر کرد. با وجود آنکه تازه یک ماه از تابستان 

 گمشته و هوا به شدت گرم بود، اما 
 

شدن در  شده و دیس  سایه ک دردتان که باوث نرسیدن نور آفتاب به زمین 
 اوث لرزر و آب دنک دریاچه ب

سللرما زدگي شللدید بدنم مي شللد. ایمي وطسلله ک دیگرک کرد و در این 
 فرصت نگاهي به دین و آدریان اندادت. اما 

دکوک و وجیبي به او زل زده اند،اما  شد آن ها نیز به طرز م صله متوجه  بلفا
 با دیدن نگاه او به سروت دود را 

دان دادند. ایم دان ن شاک منظره ک اطراف دغول تما ي که تعجب کرده بود، م
 نگاه دقیق ترک به لباس آدریان 

 اندادت و پرسید:  
 شما اهل اینجا نیستین، درسته؟ یعني... لباس هاتون ندون مي ده که...  -

 ایمي اشاره اک به لباس چرمي و تنک آدریان و دامن تنک و کوتاهم کرد.  
از  ر کم کمچند لحظه سکوت برقرار شد، جارد براک جمع کردن چوِب بیدت

 آن ها دور مي شد. کمي که گمشت 
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دین و آدریان از شللوک دارج شلللده و نگاه هاک متعجبي رد و بدل کردند. 
 سپس آدریان با حیرت گفت:  

مگه تو اهل اینجایي؟ تا جایي که ما مي دونیم هیچ کس اینجا زندگي نمي -
 کنه. شاید از اورانا اومدین؟ ها؟  

 ک او را نفهمیده بود، تکرار کرد:  ایمي که یک کلمه از حرف ها
 اورانا؟  -

 دین گفت:  
آره، الن دو سللاله که اونجا محل زندگي مردم شللده، شللنیدم دیلي ها به -

 اونجا مهاجرت کردن، ملکه گفته...  
 ایمي مات و مبهوت دوباره حرف او را تکرار کرد و گفت:  

 ملکه؟  -
 دب آره، حال مگه چي...  -
 دین! صبرکن.  -

آدریان با آرامم این را گفت. سپس با دقت به چهره ک متحیر ایمي نگاه کرد 
 و به آرامي پرسید:  

 شما اهل کدوم شهرین؟ چطورک از اینجا سردرآورین؟  -
ایمي جورک به آدریان نگاه کرد که گویي جواب سوالم کامل بدیهي است، 

 سپس با اطمینان گفت:  
 دب معلومه، لس آنجلس!  -
 ه چیه؟ یک جور  ماست یا...  اون دیگ-
 دین!  -
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آدریان بار دیگر دین را وادار به سللکوت کرد و به آرامي ایمي را صللدا زد. اما 
 ایمي جوابي به او نداد، همچنان مات و 

نده ک  دت و د ندا به دین ا گاهي  به حرف زدن نبود. او ن قادر  حیران بود و 
 تصنعي کرد. سپس گفت:  

یستین؟ نه! شاید هم نیستین، شاید شما توریستین مگه شما هم اهل اونجا ن-
 و...  

 دین به تندک پرسید:  
 تولیستیم؟ منظورت چیه که تولیستیم؟ منظورر کدوم لیسته؟!  -

دین نگران به نظر مي رسللید، اما آدریان کوچکترین توجهي به او نداشللت، 
 ابروهایم بال پریده بود و حالت چهره 

 متوجه مو وع مهمي شده است.   ار طورک بود که انگار تازه
 

ایمي با ترس و سللردرگمي نگاهم را از دین به آدریان مي اندادت و در این 
 میان حس بدک به او مي گفت قرار 

 نیست حرف هاک دوب و دوشایندک بدنود.  
 * 

همه چیز تبدیل به یک کابوس شلللده بود، شلللب از نیمه گمشللته و جارد 
 ل**ب دورتادور آتم قدم مي زد و زیر 

صحبت مي کرد، به نظر مي آمد که با دودر حرف مي زند زیرا کوچکترین 
 توجهي به بقیه نداشت.  
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ایمي کنار دین و آدریان ندسته و با دست هایم سرر را گرفته و به نقطه ک 
 نامعلومي چدم دودته بود. لباس 

هایم کامل ددک شده بودند، اما او احساس مي کرد هنوز تمام بدنم مي 
 د واز طرفي مطمئن بود این لرزر لرز

ستند براک آرام کردن آن  سرما ندارد. دین و آدریان که نمي دان هیچ ربطي به 
 ها چه باید بگویند ترجیح دادند 

دان  صبر کنند تا آن دو با اتفاق وجیب و باورنکردني که برای سکوت کرده و 
 پیم آمده بود، کنار بیایند.  

سکوت ساوت  مطلق و چردم بي وقفه ک جارد بالي  در نهایت پس از دو 
 سرشان، ایمي با صداک  عیفي شروع 

به حرف زدن کرده و باوث شللد جارد سللر جایم متوقف شللده و دسللت از 
 چردیدن بردارد.  

 او گفت:  
باورم نمي شه، یعني...یعني ما...الن تو لس آنجلس نیستیم؟ ولي...چطور -

 ممکنه؟  
دند، جارد با کلفگي نفسللم را پر حرص دین و آدریان به یکدیگر نگاه کر

 بیرون فرستاد و روک زمین در کنار ایمي 
 ندست.  

 آدریان با لحن آرامم بخدي گفت:  
 فقط آروم بار، دب؟ لزم نیست نگران باشي یا دیلي شگفت زده بدي.  -



Ketabe4u.ir - @Ketabe4u  114 

 

جارد نگاه بدک به آدریان اندادت و ایمي با صلللداک بلندک که ناباورک و 
 س بود، گفت:  ددونت در آن محسو

دم. چون رفتن به یک دنیاک دیگه اونم - شگفت زده ب ست  صل لزم نی نه! ا
 توسط یک آینه ک لعنتي اصل ماجراک 

 تعجب آورک نیست، آده این هر روز داره براک مردم اتفاق مي افته!  
دین پوزدند زد، اما بلفاصللله آدریان با چدللم  ره ک وحدللتناکي لبخند را 

 س رویم را به روک لبم ددکاند. سپ
 سمت ایمي برگردانده و با مهرباني و قاطعیت گفت:  

 فکرکنم دست زدن به اون آینه بزرگترین اشتباهتون بوده.  -
ندادت و سللپس سللرر را روک زانوهایم  به جارد ا ایمي نگاه دردناکي 

 گماشت. جارد سرر را با تاسف تکان داد، 
 ه اک گفت:  اما لحظه اک بعد به دود آمده و با صداک گرفت

 اما هنوز دیلي نکته هاک مبهمي وجود داره که باید روشن بده.  -
 دین گفت:  

 مثل چه نکته اک؟  -
 جارد به تندک پاسخ داد:  

 اینکه اون آینه اصل توک دبیرستان چیکار داشت، جریان اون حیوونا...  -
 دین میان حرف هاک او با لحن هددار دهنده اک گفت:  

 
 چیِمرها!  -
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 جارد با وصبانیت گفت:  
دیلي دب! چیِمر!جریان اون لعنتي ها که به شللهر هجوم آورده بودن چي -

 بود؟ اصل ...اصل مگه امکان داره ما دو 
 تا دنیا داشته باشیم؟  

جارد که اکنون مستقیما به آدریان نگاه مي کرد، منتظر جواب ماند. اما ایمي 
 با شنیدن هیچ کدام از این حرف ها 

ست زندگي سرر  شک را بلند نکرد، حالتم طورک بود که انگار بزرگترین 
 ار را دورده است. پس از مکث 

کوتاهي، آدریان موهاک صاف و دور حالتم را از روک صورتم کنار زد و 
 گفت:  

ترجیح مي دم اول به آدرین سللوالت جواب بدیم، چون در این صللورت -
 دیلي چیزهاک دیگه هم برات روشن مي 

 شه.  
 ین گفت:  د
آره بهتره اول بدوني چطورک یک دنیاک کامل متفاوت بغل گوشللتون وجود -

 داره در حالي که شما حتي نمي 
 تونین ببینینم.  

 جارد این بار به دین دیره ماند و او گفت:  
تان - نا جا قه چون  مل دقی کا عات من  که اطل بدوني  ید  با ته این رو هم  الب

 کرده.  دودر شخصا ماجرا رو برام تعریف 
 جارد کنجکاوانه پرسید:  
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 جاناتان کیه؟  -
 دین نگاه موذیانه اک به آدریان اندادت و گفت:  

ده مي گفتم که - ست. من همی داور هر چیزک که بخواک ه رهبر، راهنما، م
 اون باید به ونوان دومین پادشاه انتخاب 

 بده.  
 آدریان با بددلقي گفت:  

 دین!  -
_ 

 :  دین با بي دیالي گفت
 مگه دروغ مي گم؟ باور حتي دود روبي هم میگه که...  -
 کي؟  -

ایمي به طور ناگهاني سللرر را از روک زانوهایم بلند کرده و این را پرسللید. 
 چدم هاک آبي ار چنان گداد شده بود که 

دین و آدریان بار دیگر متعجب شلللدند. سللپس پس از مکث کوتاه و نفس 
 گیرک دین به سادگي گفت:  

-  ...روبي، یعني همون ملکه ک ما که...  ا ِ 
 منظورت از روبي، روبي لرتر که نیست؟!  -

جارد با شللک و دودلي این را پرسللید و دین با لبخند شللیطنت آمیزک فورا 
 گفت:  

 فکرکنم دودشه ولي...شما از کجا میدناسینم؟  -
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سه نفر را از  سینه حبس کرد که هر  سم را در  در یک لحظه ایمي جورک نف

 جا پراند. آدریان با سوبهن به او نگاه کرد 
 و گفت:  

شللما ملکه رو از کجا مي شللناسللین؟ البته...من یادم نبوده اون هم توک -
 شهرک به اسم لس آنجلس زندگي مي کرد. 

 نکنه...  
 ایمي میان حرف هاک او با هیجاني  یر قابل صف گفت:  

ن یعني اون تمام مدت اون توک دبیرسللتان ما بود! اما یکهو  یب شلللد! ای-
 پیم شما بود!اون، اون ملکه شده؟  

ایمي آنقدر هیجان زده بود که متوجه ک نگاه حیرت زده ک آدریان ندللد. اما 
 آدریان که مات و مبهوت مانده بود چند 

تا افکارر را جمع و جور کند. آنگاه نفس ومیقي  لحظه اک طول کدللید 
 کدید و آهسته گفت:  

شما توک یک دب- دت اون پنج پس  ستان بودین؟ واقعا وجیبه! اما از بازگ یر
 سالي مي گمره، این یعني شما این ماجرا رو 

 از بقیه شنیدین، درسته؟  
 جارد گفت:  

 درسته.  -
 ایمي نیز فورا گفت:  



Ketabe4u.ir - @Ketabe4u  118 

 

اما ما فقط قضللیه ک گم شللدن اون و از شللاگردهاک دبیرسللتان شللنیدیم، -
 را جزئیات ماجرا رو پسرک بهمون گفت که هاه

 دیلي به اون نزدیک بود.  
با  در این زمان دین و آدریان نگاه هاک معنادارک رد و بدل کردند و آدریان 

 ناددنودک پرسید:  
 اسم اون پسر کوین که نبود، درسته؟  -

 جارد نگاهي به ایمي اندادت و او قاطعانه پاسخ داد:  
 چرا دقیقا دود اون بود.  -

 ا ددم گفت:  دین فحم بدک داد و آدریان ب
ضه! روبي، یعني ملکه هیچوقت با - شنیدین دروغ مح سر  هر چي از اون پ

 اون پسر رابطه ک نزدیکي نداشته.  
آدریان جورک این جمله را گفت که جاک هیچ شک و شبهه اک را براک آن ها 

 باقي نگماشت. اما ایمي که به سختي مي 
 کرده و گفت:  توانست شور و اشتیاقم را پنهان کند رو به جارد 

 بهت گفته بودم که اون یک حقه بازه!  -
سیعي رویم  دانه ک موافقت تکان داد و ایمي با لبخند و سرر را به ن جارد 

 را برگرداند. جارد از مداهده ک اشتیاق و 
شت وجیب و  سرگم شد، زیرا به نظر مي آمد  سیار متعجب  شحالي او ب دو

  پیچیده ک آن ددتر براک ایمي بسیار جالب و

http://www.roman4u.ir/


 119 زیاسرارآم ینهیواتس و آ یمیا

هیجان انگیز بوده و او را از ناراحتي و حیرت بیرون آورده است، در حالي که 
 دود او هنوز در ناباورک آشکارک گیر کرده 

 بود و هزاران سوال در سر داشت.  
جارد که در افکارر  رق شللده بود، با صللداک بلند ایمي، آدریان و دین که 

 درباره ک نابودک زن شیطان صفتي به نام 
، توسط آن ددتر صحبت مي کردند، به دنیاک پیرامونم بازگدته و با نارسیسا

 صاف کردن صدایم صحبت پرشور آن 
 ها را قطع کرد.  

 
ایمي جورک به اوادم کرد که انگار هنگام کار مهمي مزاحمم شده بود، اما 

 جارد به او نگاه نکرد و در حالي که 
 مخاطبم دین بود، بسیار آرام و شمرده پرسید:  

منظورت از اینکه ما دنیاک شللما رو نمي بینیم چي بود؟ چطور ممکنه ما -
 چندین و چند شهر و هزاران انسان و نبینیم؟  

دین که در آن لحظه حالت تقریبا جدک به دود گرفته بود، شانه هایم را بال 
 اندادته و جواب داد:  

 ران و یا حتيتا جایي که من از جاناتان شللنیدم این ماجرا برمي گرده به هزا-
 میلیون ها سال پیم، زماني که هاهرا 

 همه چیز وادک بود.  
 جارد گفت:  

 دب، الن هم همه چیز وادیه.  -
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نه نیسللته یعني شللاید براک شللما باشلله اما حقیقتا نیسللت. بمارین اصللل -
 مو وع رو براتون روشن کنم. فکر کنین یک 

د. دب...یقینا آدم دیلي روز بین هزاران مردم وادک یک جادوگر به دنیا بیا
 زود مي تونه بفهمه یک جادوگره و 

متوجهي تفاوتم با بقیه بدللله. هزاران و یا میلیون ها سلللال پیم هم همین 
 اتفاق افتاد. شخصي به اسم مارکوس که 

یک جادوگر بزرر بود متوجه ک نیروها و قدرتم شلللد و دیلي زود فهمید 
 بودنم در کنار انسان هاک وادک 

زهه بنابراین اون با کمک جادویي  یر قابل شکست دنیاک جدیدک دردسر سا
 رو سادت و میون این دو دنیا یک 

دیوار نامرئي قرار داد. بعد از اون جادویي رو به اجرا درآورد که در مقابل هر 
 انسان  یر وادک با کوچکترین نیروک 

 داره.  ماورایي دریچه اک باز بده و اونو وارد دنیایي کنه که بهم تعلق 
صورت هاک حیرت زده ک ایمي و  سخنراني طولني دین یک بار  پس از این 

 جارد را از نظر گمراند و ا افه کرد:  
 اون جادوگر جد بزرر جاناتان بود.  -

جارد بسللیار متحیر به نظر مي رسللید و ایمي که دهانم کمي باز مانده بود، 
 پرسید:  

سان هاک- سه ک  یعني اون دریچه فقط در مقابل ان ده؟ وا  یر وادک باز می
 همینه که ما هیچ وقت نمي تونیم 
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 دنیاک شما رو ببینیم؟  
 این بار آدریان جواب او را داد و گفت:  

 دقیقا!  -
ایمي با ناباورک نگاهي به اطرافم اندادت و در فکر فرو رفت. اما جارد که 

 کم کم از شدت ناباوریار کاسته شده 
 مي شد، گفت:   و بر شک و تردیدر افزوده

اما اگه همه ک اینا حقیقت داشللته باشلله پس ما اینجا چیکار مي کنیم؟ یا -
 شاید بهتر باشه بگم اون چیِمر هاک 

هان؟ پس، پس این ندللون مي ده  کار داشللتن؟!  ما چی یاک  لعنتي توک دن
 جادوک مارکوس مدکل پیدا کرده!  

 آدریان با قاطعیت گفت :  
 لي پیدا نمیکنه.  جادوک مارکوس هیچوقت مدک-
 اما...پس چطور...  -

 دین بلفاصله گفت:  
 

ما که نگفتیم هیچ انسلللان و یا جادوگر دبیثي توک دنیاک ما وجود نداره، -
 رفیق، مگه نه؟  

 جارد جوابي نداد و ایمي گفت:  
شما اونا رو - سان از طرف دنیاک  پس منظورت اینه که یک جادوگر یا یک ان

 یق دو تا آینه؟ فرستاده؟ اونم از طر
 آده چرا؟  
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 آدریان گفت:  
دود ما هنوز مطمئن نیسللتیمه اما تا جایي که ملکه و جاناتان فهمیدن و با -

 تحقیقاتي که دودمون انجام دادیم 
متوجه شدیم اون آدم، هر کسي که هست توسط نیروک شیطاني قصد ورود 

 به دنیاک شما و فرمانروایي دنیاتون و 
 داره .  

 :  دین گفت
البته طبق حدس هاک ملکه ممکنه اون نیروها متعلق به دود اون شللخص -

 باشه، در واقع...ما حدس مي زنیم که 
شرط مي بندم جاناتان هیچ از این مو وع دوشم  اون هم یک جادوگره... 

 نمیاد.  
دین با شللیطنت جمله ک آدرر را ا للافه کرد اما ایمي که وحدللت زده بود 

 و با ترس و لرز کوچکترین لبخندک نزد 
 پرسید:  

 اون جادوگر الن کجاست؟  -
دین لبخندک زد که به هیچ وجه باوث آرامم داطر ایمي ندلللد. آدریان با 

 لحني که امیدوار بود دلگرم کننده باشد، 
 گفت:  

ما لزم نیسلللت - نه... ا ندگي میک گل ز جایي توک همین جن یک  مال  احت
 نگرانم باشي، مطمئنم که با محل زندگیم 
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 کیلومترها فاصله داریم. اصل...شاید بهتر باشه فعل بخوابیم.  
ادریان با دسللتپاچگي این را گفت و با نگاهم از دین کمک طلبید. او نیز با 

 دیدن ابروهاک بال رفته ک آدریان با 
 وجله گفت:  

دب، براک فردا همون فردا فکر - نه. فردا هم... ید کار دواب آره، آره. بهترین 
 وره؟  مي کنیم، چط

سه نفر دیگر نگاه کرد، اما هیچ کس کوچکترین توجهي به  دتاقانه به  دین م
 او ندان نداد و هر کدام دود را در 

ستراحت کرده و فکر و  ساوت ا سعي کردند براک چند  شه اک ولو کرده و  گو
 دیال را رها کنند. اما ایمي به هیچ 

ها را حتي براک  وجه نمي توانسللت جلوک فکر و دیال هایم را بگیرد و آن
 چند لحظه فرامور کند. فکر به دنیاک 

وجیبي که نادواسته در آن به سر مي برد و جادوگر ناشناسي که قصد نابودک 
 دنیایم را داشت چنان تاثیر بدک 

در وجودر مي گماشلللت که گمان مي کرد محال اسلللت تا مدت ها یک 
 دواب آسوده داشته باشد. او به جارد که در 

کدللیده و به نقطه ک نامعلومي نگاه مي کرد دیره شلللده و به  کنارر دراز
 ذهنم رسید که همراهي او در حال 

سرر را برگرداند،  ست که به او آرامم مي دهد. ایمي  حا ر تنها چیزک ا
 چند متر آن طرف تر دین و آدریان کنار 
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یکدیگر ندللسللته و با هم صللحبت مي کردند. البته میان حرف هایدللان گه 
 شیطنت کوچکي کرده و گاهي دین 

لبخندک به ل**ب آدریان مي آورد و باوث مي شلللد روحیه ک ایمي کمي 
 بهتر شود. با لبخند نگاه از آن دو گرفت 

ستي  سرشان بود نگاه کرد. به را سقفي تاریک بالي  و به دردتان که همچون 
 هضم آنچه دین و آدریان برایدان 

 
تمام چیزهایي که در آن دو روز تعریف کردند بسیار سخت بود، اما با وجود 

 دیده بود هیچ بعید نبود که اکنون 
ست آوردن  شه اک از جنگل کمین کرده و براک به د جادوگرک حیله گر در گو

 دنیایم نقده بکدد. ایمي لرزر 
دفیفي کرد و چندک بعد با وجود ترس و وحدتي که در دل داشت به دواب 

 ومیقي فرو رفته و تا صبح در بي 
 وشایندک ماند.  دبرک د

صبح روز بعد با صداک پچ پچ هاک محسوسي از دواب پرید. با آزردگي به 
 پهلو چردید و سعي کرد به زمزمه ها 

توجه نکند، اما صداک نجواهایدان چنان وا ح بود که ایمي تعجب کرد که 
 اگر قصد بیدارکردن او را نداشتند 

 چرا چنین وا ح بغل گوشم پچ پچ مي کنند.  
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صد و اما  شتباه مي کند و دین و آدریان با ق شد که ا چند لحظه ک بعد معلوم 
 نیت قبلي بالس سرر ایستاده و 

ست و در  د صي کنارر ن شخ صحبت مي کنند. زیرا همان موقع  بلند بلند 
 حالي که به شدت او را تکان مي داد، 

 با بلندترین صداک ممکن گفت:  
 وفتیم.  ایمي! آهاک ایمي! بیدار شو باید راه بی-

دم  سرر را برگرداند و با چ دمگین بود،  شدنم د ایمي که از طرز بیدار 
 هاک نیمه بازر به دین که به پهناک 

سرر از روک  دم  ره رفت. ایمي آدریان را دید که  صورتم مي دندید چ
 تاسف تکان داده و با صداک آرامي 

 شروع به صدا زدن جارد کرد.  
 گفت:  ناگهان شخصي در گور سمت راستم 

حدس مي زدم که رور اونو بیدللتر بپسللندک، ولي فکر کردم اگه دودم -
 دست به کار بدم زودتر راه میافتیم.  

ایمي که با حسادت به جارد که در کمال آرامم بیدار شده و به بدنم کم و 
 قوس مي داد، نگاه مي کرد با 

 وصبانیت گفت:  
 براک چي باید زود راه بیافتیم؟  -

سته و مقدارک نان دامه اک، یک بطرک بزرر آدریان که  د حال روک زمین ن
 و چند کیک سیاه رنک را از کیفم 

 بیرون مي آورد، جواب او را داد:  
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 براک اینکه راه نسبتا طولني در پیم داریم.  -
ایمي نگاهي به کوله ک صللورتي رنگي که در کنار آدریان بود اندادت و در 

  حالي که کم کم وصبانیتم فروکم
 مي کرد، پرسید:  

 تو کوله دارک؟ نمي دونستم از اینجور چیزا هم استفاده مي کنین!  -
 آدریان یکي از کیک ها را به طرف جارد گرفت و گفت:  

فاده نمي کنیم، اینو از روبي...یعني از ملکه قرض - نا اسللت ما معمول از ای
 گرفتم.  

 د:  با دوشرویي پرسی جارد و ایمي نگاهي به یکدیگر اندادتند و سپس ایمي
 اون دوشگله؟  -

 دین بلفاصله گفت:  
 

 کي؟ روبي؟ نبابا اونقدرها هم...ِ ا دب آره، اون دیلي دوشگله!  -
ستپاچگي  شته و با د ست از لودگي بردا دین با دیدن حالت چهره ک آدریان د

 جمله ار را تغییر داد. سپس با 
 شیطنت ا افه کرد:  

بیم از حد زیبا میدلله، این مال زماني هسللت که اینم بگم که در مواقعي -
 مایکل...  

 دین!  -
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که همگي  ند. پس از آن ندید جارد و ایمي د ید و ندک کدلل یان جیغ بل آدر
 صبحانه شان را دورده و سیر شدند، از جا 

بردواسللتند. (اگرچه این بار اولي بود که جارد و ایمي کیک هاک تمدللکي 
 ي سیاه رنک مي دوردند، اما اوتراف م

 کردند که بسیار دوشمزه و لمیم بوده و دیلي زود به طعم آن وادت کردند.)  
 جارد گفت:  

 دب، حال باید چیکار کنیم؟ نقده چیه؟  -
دید و در حالي که با دقت به آن  شي را از جیبم بیرون ک دین کا م چهارگو

 نگاه مي کرد گفت:  
نابراین ا- به دونتون برگردونیم، ب ما رو  ید شلل با یدا اول  نه رو پ ید آی با ول 

 کنیم،اون و کجا گماشتین؟  
 ایمي گفت:  

شدیم به یکي از دردت ها تکیه داده بود، ما همونجورک - وقتي وارد جنگل 
 ولم کردیم تا راه دروج و پیدا 

 کنیم، پس الن باید همونجا باشه.  
 آدریان که ناامیدک در صدایم محسوس بود، گفت:  

سللیر و طي کنیم، اگر اون جادوگر دیوونه آینه دیلي دب پس باید همون م-
 شو پس نگرفته باشه، مي تونیم شما 

 رو از دریچه رد کنیم و بعدر بریم سرا م.  
 ایمي با تعجب پرسید:  

 شما مي دواین برین سرا م؟  -
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 دین که تمام حواسم به نقده ار بود، جواب داد:  
مه راه - مه، پس فکر کردک براک چي این ه به این دب معلو و از آدونیس 

 ناکجا آباد اومدیم؟  
 ایمي با تردید گفت:  

دب، - عدر... یدا کنین و ب ندگي اون و پ حل ز من فکرکردم مي دواین م
 برمي گردین و با نیروک پدتیباني 

 میاین.  
 جارد لبخندک زد و مانند پدرک که اشتباه فرزندر را گوشزد مي کند، گفت:  

 یمي، اونا که پلیس و اداره ک پلیس ندارن.  اینجا که دنیاک ما نیست ا-
ایمي ل**ب هایم را برهم فدللرد و حرفي نزد، اما دین که هاهرا کنجکاو 

 شده بود بالخره سرر را از نقده 
 ار بلند کرد و با اشتیاق پرسید:  

 چي؟ پلیس؟ اون دیگه چیه؟ یک جور اسلحه ست یا...  -
  آدریان با بي حوصلگي میان حرف او گفت: 

 
ست، ملکه - دتیباني در کار نی ست. در من پ الن که وقت این حرف ها نی

 ما دو نفر و فرستاد که دودمون کار 
 اون جادوگر و تموم کنیم.  
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 ایمي با اکراه گفت:  
 ولي ممکنه کدته بدین!  -

 دین که هاهرا نگران شده بود، با صداک  عیفي گفت:  
 ند نفر و برامون مي فرستن، مگه نه؟  اگه اون قدر دطرناک باشه چ-

او مدللتاقانه به آدریان نگاه کرد، اما آدریان چدللم  ره اک رفت و با بددلقي 
 گفت:  

من امیدوارم کار به اونجا نکدلله که دردواسللت کمک کنیم. حال دیگه راه -
 بیوفتین باید قبل از تاریکي هوا شما 

 رو به شهرتون برگردونیم.  
اندهان با تعصلب به آن ها پدلت کرد و به راه افتاد، بقیه نیز آدریان مانند فرم

 نگاه هاک هراساني رد بدل کرده و 
 به دنبالم روانه شدند.  

تاریکي  به محوطه ک  تا  آن ها از روددانه دور شلللدند و بي وقفه راه رفتند 
 رسیدند. وقتي با تلم فراوان دردتان 

 د، جارد پرسید:  یک شکل را رد کرده و مسیر دود پیدا مي کردن
 اگر دریچه باز ندده باشه باید چیکار کنیم؟  -

آدریان شللي قمقمه مانندک را از کوله ار بیرون و کمي آب نوشللید، سللپس 
 گفت:  
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این احتمال وجود داره، اما در هر حال ما باید بریم سللرا م چون ممکنه -
 اون جادوگر یک بار دیگه چیمر ها رو 

 شهرتون.  از طریق آینه بفرسته توک 
 ایمي گفت:  

 پس دریچه موقعي باز میده که اون بخواد.  -
 آدریان گفت:  

 درسته.  -
 جارد پرسید:  

نه رو کنترل کنه پس - به، اگه اون مي تونه اون آی یک چیزک دیلي وجی ما  ا
 چرا انقدر اونو از دودر دور نگه 

 داشته؟  
تمام نیروها رو به آینه  سللوال دوبیه، فکر مي کنم اون نیاز به جایي داره که-

 ار جمب کنه. مثل یک جور انرژک 
به آینه  یاز داره که انرژک هر چه بیدللترک  به جایي ن گرفتن از محیطه، اون 

 برسه.  
 

 ایمي دردمندانه گفت:  
 مثل موبایل که هرجایي آنتن نمي ده.  -
 دین گفت:  -
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ثال دوبي زدک! روبي- ما فکرکنم م یدم ا که چیزک نفهم گاهي  با این  هم 
 اوقات از این مثال ها مي زنه اما به نظر 

 من...  
 هیس!  -

با این حرکت ناگهاني، جارد، ایمي و دین متوقف شلده و به آدریان که نگران 
 به نظر مي رسید چدم دودتند. 

 ایمي اهسته گفت :  
 چي شده؟  -
 فکرکنم...فکرکنم همین الن یک صدایي شنیدم.  -

 سید:  جارد با حالت وصبي پر
 فکر مي کني یا مطمئني؟  -
 فکر مي ک...مطمئنم!  -

دین زیر ل**ب ناسللزایي گفت و جارد در حالي که دسللت هاک ایمي را مي 
 گرفت پچ پچ کنان گفت:  

دیلي دب، دیگه چیزک نمونده تا به اون آینه برسللیم، فکرکنم همین جاها -
 بود که... بیان بریم.  

دیده بود که ایمي با بار دیگر هر چهار نفر به راه  افتادند، اما هنوز به ثانیه نک
 احساس وجیبي سر جایم متوقف 

 شده و با ترس و لرز گفت:  
 ب ...بچه ها! شما هم حس کردین؟ انگار...  -
 انگار او اع هوا اصل دوب نیست!  -
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جارد این را گفت و با دقت به آسللمان نگاه کرد، اما چیزک به جز شللاده ک 
 ید. اما نکته ک دیگر سبز دردتان ند
 این بود که...  

 باد نمیاد.  -
شده بودند نگاه  دان میخکوب  سرجای شگفتي به دین و آدریان که  جارد با 

 کرد. آن دو نیز با نگراني به اطرافدان 
 نگاهي اندادته و سپس آدریان با صداک بلندک گفت:  

 زود باشین! باید از اینجا بریم.  -
ار باد تندک وزیده و گرد و داک زیادک به هوا به محض تمام شللدن جمله 

 بردواست. ایمي که به سرفه افتاده 
 بود، بریده بریده گفت:  

 اون...اون دیگه...چي بود؟  -
 دین با صداک بلندک گفت:  

 این اصل ندونه ک دوبي نیست، ما باید هر چه زودتر...  -
شده و طوفاني وظیم  شد. گرد و ناگهان زمین و زمان از نظمم دارج  بر پا 

 داک روک زمین به صورت حلقه وار 
 

شروع به چردیدن به دور آن ها کردند.  سام آور  سر سروتي  سته و با  بردوا
 همه چیز چنان به سروت اتفاق افتاد 
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که هیچ کدام فرصت دویدن و پناه گرفتن را نیز پیدا نکردند. ایمي به سروت 
 چدم هایم را بست، او  ربه ک 

صللورتم و چردم گردبادک وظیم را در اطرافم حس مي هریف داک به 
 کرد. مانند آن بود که در گودالي گیر 

افتاده و راه دروجي ندشته باشد. تردیدک نداشت که بقیه نیز در همان و ع 
 اسیر شده اند زیرا صداک جیغ 

آدریان و فریادهاک گاه و بي گاه دین و جارد را مي شللنید. با این حال به هیچ 
 مي توانست جارد را ببیند طریقي ن

و یا حضللورر را در آن نزدیکي احسلللاس کند. جارد نیز تمام نگراني ار 
 ایمي بود، در حالي که هیچ کارک از 

دسللتم برنمي آمد و کامل واجز و درمانده شللده بود. اما دین و آدریان که 
 هاهرا بردلف آن دو به دوبي با آن 

م را داشتند، دست یکدیگر را گرفته و ندانه هاک شوم آشنا بودند و آمادگي لز
 تصمیم گرفتند قبل از آنکه 

طعمه ک آن گردباد وظیم شوند، اقدامي کنند. بنابراین دین به سروت دست 
 در جیب لباسم کرده و دنجرک 

کوچک و زیبا را از آن بیرون کدللید. همان لحظه صللداک قهقهه اک هراس 
 انگیز در فضا پیچید، درست مثل آن 

شت که بود که  شروع به دندیدن کنند، اما دین اطمینان دا چندین نفر با هم 
 در آنجا به  یر از دودشان تنها 
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یک نفر حضور دارد. پس از چند لحظه صداک جیغ وحدت زده اک با قهقهه 
 همراه شده و دین با تدخیص 

قدام کردن اسلللت. اگرچه  قت ا تا و که دیگر حقیق فت  یا صلللداک ایمي در
 بسته بودن چدم چردم شدید  بار و 

دخیص ندهد، اما او با آدرین توان  ست را ت شد جهت در هایم باوث مي 
 دستي که با آن دنجر را نگه داشته 

صداک  سا،  بود در هوا تکان داده و در نهایت، پس از چند دقیقه ک طاقت فر
 نعره ک وحدتناکي آمد و آن ها با 

مچون توده اک از شللدت روک زمین افتادند. گرد و  بار با صللداک مهیبي ه
 هم پاشید و پس از چند لحظه در هوا 

صورت داکي روک زمین  سر و  شد. طوفان آرام گرفته بود و آن ها با  ناپدید 
 ندسته بودند و به جنازه ک مردک 

نگاه مي کردند که با دست و پاک باز و چدم هاک از حدقه در آمده به پدت 
 روک زمین افتاده بود. و از زدم 

نجر در سللینه ار ایجاد کرده بود، به جاک دون، گرد و  بار ومیقي که د
 بیرون مي ریخت.  

    
  

ایمي که تا کنون با چنین صحنه ک وجیب و وحدتناکي رو به رو ندده بود، 
 اولین کسي بود که از جایم 

 برداست و درست بالي سر آن مرد ایستاده و گفت:  
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 ُمرده؟  -
 ا از بدن مرد بیرون کدید و گفت:  دین جلو رفت، با دونسردک دنجر ر

 وقتي کسي اینجورک چدم هار باز مونده...پس قطعا مرده.  -
 ایمي چدم  ره اک به او رفت و با ناددنودک گفت:  

 تو کدتیم؟  -
معلومه که من کدللتم، پس فکرکردک مي زارم کس دیگه اک افتخار کدللتن -

 پاروکس و نصیب دودر کنه؟  
 جارد پرسید:  

 چي؟  -
 

صحبت کرد و جارد و ایمي به او نگاه کردند. او در  شروع به  این بار آدریان 
 حالي که با ولقه و هیجان به مرد نگاه 

 مي کرد، گفت:  
پاروکس، یا مرد داک،یا فرمانرواک گردباد، یکي از مرگبارترین موجودات -

 روک زمینن.  
 جارد که به سختي جلوک پوزدند زدنم را مي گرفت، گفت:  

 یعني ممکنه کسي بر اثر  بار و اون گرد و داک کوفتي بمیره؟  -
 آدریان ابروهایم را بال اندادت و در جواب جارد گفت:  

 مگه متوجه ک حفره اک که بین گرد و داک داشت به وجود میومد نددک؟  -
 جارد گفت:  
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من که فقط چدم هامو بسته بودم و آرزو مي کردم هر چي که هست زودتر -
 گم کنه.   گورشو

 دین با دنده گفت:  
اما پاروکس ها که گورشللونو گم نمي کنن، اونا انقدر به چردیدن به دور -

 طعمه شون ادامه مي دن تا حفره کامل 
 بده و بعدر اونو مي بلعن.  

 ناگهان رنک ایمي پرید و با صداک  عیفي گفت:  
 مي بلعن؟  -

 دین با بي دیالي گفت:  
ناتان آره دیگه، واسللله ک ه- مینم معروفن. من توک یکي از کتاب هاک جا

 درموردشون دوندم. موقعي که توک اون 
شتم از  ست دا شه، دیلي دو گردباد گیر افتاده بودیم دوا مي کردم دودر با

 نزدیک ببینمدون.  
دین با شللور و اشللتیاق شللروع به برانداز کردن مرد کرد و جارد که نگاهم به 

 درددان موهاک بلند و چدم هاک آبي 
 مرد دیره مانده بود، آهسته گفت:  

 نمي دونستم قاتل هم هستي.  -
 دب نیستم! اینا که آدم نیستن.  -
 ولي این یک َمرده.  -
 درسته.  -
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 جارد نگاه وصبي به دین اندادت و گفت:  
 دب تهم اونم یک آدم بود دیگه، نه؟  -

 دین با دونسردک کامل گفت:  
 نه!  -

 به او زد و برگدت و با صداک بلندک گفت:  سپس لبخند ملیحي 
 دب!بیاین قبل از اینکه رفقار سر برسن بزنیم به چاک.  -

ایمي با شنیدن این حرف به سروت به راه افتاد، اما چند لحظه طول کدید تا 
 جارد از فکر بیرون آمده و پدت سر 

به هام آمیز دین،در آدر جارد  با وجود حرف هاک اب ها حرکت کند،  آن  آن 
 نتیجه رسید که پاروکس یک انسان، با 

 
توانایي هاک ویژه و مرگبار اسلللت و به داطر سللپرد به محض حس کردن 

 کوچکترین وزشي، دست ایمي را گرفته و 
 به دنبال پناهگاهي امن بگردد.  

پس از گمر از جسللد پاروکس، دیلي طول نکدللید که ایمي جیغ دفه اک 
 کدید و گفت:  

 نجاست! باورم نمیده!  اوناهار!هنوز ای-
صفحه ک  سروت دود را به آینه رساندند.  سر او به  دت  ایمي دوید و بقیه پ

 صاف و شفاف آینه همچنان دالي از 
 نور آبي روشني بود.  

 پس از چند ثانیه جارد پرسید:  
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که...این - نه  نداره؟ منظورم ای گه بهم دسلللت بزنیم دطرک  به نظرتون ا
 حس کنه، یعني  احتمال وجود داره که اون

 بفهمه که...  
شده؟ فکرنمي - بفهمه که آینه ار توسط  ریبه ها لمس، و یا حتي جابه جا 

 کنم، دب آده اونکه از وجود جاناتان 
 دبر نداره.  

 دین سرر را تکان داد و با چهره ک جدک که کمتر در او دیده مي شد، گفت:  
اني از نقده ار بو بردن و آدریان درست مي گه، امکان نداره اون بدونه کس-

 قصد دارن جلوشو بگیرن. اگر 
 اینجورک بود، حتما تا حال اقدامي انجام مي داد.  

 ایمي به تندک گفت:  
 مثل چه اقدامي؟  -

 دین یکي از همان لبخندهاک نگران کننده ار زده و گفت:  
 مثل کدتن ما! البته اینا همم فر یه ست!  -

 ایمي فورا جمله ک آدرر را ا افه کرد.  دین با دیدن حالت چهره ک 
 چند دقیقه پس از آنکه از  یر فعال بودن آینه مطمئن شدند، جارد پرسید:  

 هیچ دبرک نیست، به نظرتون تا کي باید منتظر بمونیم؟  -
ستگي کوله ار را روک زمین اندادت و در حالي که روک زمین  آدریان با د

 مي ندست گفت:  
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م نیست، یعني ممکنه ساوت ها طول بکده، بستگي به زمان دقیقم معلو-
 تصمیم اون داره. به نظرم فعل بیاین 

 استراحت کنیم .  
 دین گفت:  

آره، به نظر منم اینجا ایسللتادن فایده اک نداره، چون همه چیز بسللتگي به -
 تصمیم دوسِت وزیِز قاتلمون داره!  

ست.جار د سردک آن دو دین دنده اک کرد و او نیز کنار آدریان ن د که از دون
 ددمگین بود با وصبانیت گفت:  

 ولي اینطورک زمان دقیقم معلوم نیست!  -
 دین گفت:  

 درسته !  -
 

 شماها نمي تونین یک کارک براک باز شدنم بکنین؟  -
 آدریان قاطعانه گفت:  

 نه!  -
جارد که به سختي جلوک دودر را مي گرفت تا مدتي به صورت دین نزند 

 را با نیدخند مضحکي او را مي ، (زی
 نگریست.) با صداک بلندک گفت:  

ولي ممکنه روزها طول بکدللله! تا حال دیگه حتما همه توک اداره متوجه -
  یبت من شدن! و ایمي! ایمي! پدر و 

 مادرر قطعا اونو به حبس ابد توک اتاقم محکوم مي کنن!  
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سکوت کرد تا وکس العمل دین و آدریا ن را در مقابل حرف جارد لحظه اک 
 هایم را ببیند، اما وقتي هیچ کدام از 

 آن ها به او اوتنایي نکردند، با ناراحتي و صداک  عیفي تکرار کرد:  
 ممکنه روزها طول بکده!  -

 ناگهان صدایي نجواکنان گفت:  
 شاید هم نکده...  -

ون از نبا این حرف، هر سه نفر به طرف ایمي برگدتند و نور سبز و آبي که اک
 آینه بیرون مي زد را به و وح 

 دیدند. دین با دیدن آن صحنه به سروت از جا پرید و با تعجب گفت:  
 ووه!  -

شتیاق، آمیخته به  ست، چهره ک او ولوه بر ا سروت از جا بردا آدریان نیز به 
 شک و تردید و دو دلي بود. جارد نیز 

به اندازه ک ایمي هیجان  شللگفت زده به نظر مي آمد، اما هیچ کدام از آن ها
 زده و دوشحال نبودند. او که حال 

 بسیار به آینه نزدیک شده بود، جیغ زنان گفت:  
 دودشه! حال دیگه مي تونیم برگردیم!  -

آدریان که از دیدن سللبزک آمیخته در آن نور آبي هیچ دوشللم نیامده بود، با 
 لحن هددار دهنده اک گفت:  

 ایمي!  -
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ضور اما ایمي توجهي  شده بود که ح نکرد، او چنان محو آن نور دیره کننده 
 جارد را نیز از یاد برده بود، شاید به 

آن دلیل که مي دانست جارد نیز به اندازه ک دودر مدتاق بازگدت است و 
 بي تردید او نیز بدون معطلي وارد 

آینه مي شود.و شاید اشتیاق وجیب و بي اندازه، و وجله در آن تصمیم گیرک 
 مهم دلیل دیگرک داشت.  

 ایمي جلوتر رفت، همان لحظه دین با صداک بلندک گفت:  
 ایمي صبر کن!  -

اما هاهرا ایمي صداک او را ندنید، زیرا درست مثل کساني که مسحور شده 
 باشند مستقیم به جلو حرکت کرد و 

 دست هایم را براک لمس آینه دراز کرد.  
 فورا گفت:  آدریان با دیدن حالت چهره ک او 

 جارد!جلوشو بگیر! این یک تله...  -
 ایمي!  -
 

قبل از آنکه جمله ک آدریان کامل شللود، ایمي با نیرویي شللدید به درون نور 
 کدیده شده و جارد نیز بي درنک، و با 

سروت به دنبال او وارد آینه شد. دین و آدریان تنها لحظه اک به یکدیگر نگاه 
 کان کردند، سپس با تاسف سرک ت

که دیگر  جارد، وارد آن منبع نور  جان ایمي و  جات  ها نیز براک ن داده و آن 
 کمابیم به رنک سبز درددان در آمده 
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 بود، شدند.  
با احسللاس بیرون آمدن از کابوسللي ومیق، چدللم هایم را گدللود و نفس 

 ومیقي کدید. ایمي از روک زمین داکي 
اطرافم را از نظر گمراند. به  که بر روک آن افتاده بود بلند شللد و با وحدللت

 هیچ وجه اطلعي از مکاني که هم 
شدن دریچه و  شت باز  شت. آدرین چیزک که به یاد دا اکنون در آن بود ندا

 صداک فریادک آشنا بود. با به یاد 
آوردن جارد، با نگراني شروع به جستجو در اطرافم کرد، و بلفاصله او را در 

 فاصله ک چند قدمي دود دید که 
همانطور که از جا برمي دواسللت لباس هایم را مي تکاند. ( دین و آدریان 

 نیز با چهره هایي ددمگین کمي دورتر 
از جارد روک زمین افتاده بودند.) در یک لحظه نگاه ایمي با جارد تلقي پیدا 

 کرد و آن دو بي هیچ فکر و برنامه 
نه د لحظه اک شللاریزک قبلي جلو رفتند و یکدیگر را در آ ور گرفتند. جار

 هاک ایمي را فدرد، سپس با لحن 
 سرزنم آمیزک در گوشم گفت:  

 کار دطرناکي کردک، چرا منتظر من نموندک؟  -
سرر را بلند کرد و به  سید،  سینه ک جارد مي ر سختي به  ایمي که قدر به 

 تندک گفت:  

http://www.roman4u.ir/


 143 زیاسرارآم ینهیواتس و آ یمیا

باور کن دودمم نفهمیدم چي شد، انگار یک لحظه دوابم برد، من صداک -
 دتو شنیدم اما قبل از اینکه بتونم دا

 برگردم دیدم که... اینجا کجاست؟  
سیاه  ایمي با دیدن چمنزارک که در آن ایستاده بودند و مردابي با آبي کثیف و 

 در فاصله ک ده مترک شان، همه 
 چیز را فرامور کرده و با ترس این سوال را پرسید.  

ضا سم او تازه متوجه ف شد.جارد نیز گویي با پر ستاده بودند   یي که در آن ای
 او ایمي را ازدود جدا کرد و این بار با 

دقت بیدترک به اطرافم نگاه کرد. تا چدم کار مي کرد همه جا چمنزار بوده 
 و در میان ولف هاک یک دست و 

سردرآورده و به آن  شد که از اوماق زمین  سبز تیره، هرازگاهي گلي دیده مي 
 یي فضاک دوفناک اندکي زیبا

 بخدیده بود.  
 ایمي آهسته تکرار کرد:  

 اینجا...کجاست؟  -
 احتمال..ناکجا آباد!  -

به جاک جارد، دین جواب او را داد که به همراه آدریان حال دیگر کامل به آن 
 ها نزدیک شده بودند.آدریان با ددم 

صداک بلند و لحن تهدید آمیزک،  دم  ره اک به ایمي رفته و با  ضب چ و  
 قدمه گفت:  بي م

 این چه کارک بود؟  -
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تادیر  با کمي  ید و  که لحظه اک گیج شلللده بود، دود را وقب کدلل ایمي 
 دهانم را باز کرد تا تو یحي بدهد، اما قبل 

 از او جارد با حالت تدافعي گفت:  
 اون اصل متوجه کارک که انجام داده، ندده بود. هاهرا...  -
 

 هاهرا یکي طلسمم کرده!  -
دونسللردک این را گفت و چدللم هاک ایمي از تعجب گرد شللد. اما دین با 

 آدریان بلفاصله سرر را به ندانه ک 
 مخالفت تکان داد و با بي قرارک گفت:  

آروم بار لطفا، چون احتمال کمي وجود داره که واقعا چنین اتفاقي افتاده -
 باشه.  

 دین با وصبانیت گفت:  
 ولي دودت گفتي که...  -

 سروت میان حرف دین پریده و براک توجیح حرف دود گفت:   آدریان به
شدن - سم  من فقط گفتم این یک تله س، ولي یادم نمیاد چیزک راجع به طل

 ایمي گفته باشم، چون اون اگه واقعا 
 طلسم شده بود قطعا ما متوجه مي شدیم.  

با چرب  نداده و  به او  باز کرد اما آدریان فرصللتي  با حرص دهانم را  دین 
 زباني ا افه کرد:  

http://www.roman4u.ir/


 145 زیاسرارآم ینهیواتس و آ یمیا

البته حدس تو هم ممکنه درسللت باشلله. ولي به نظر من فقط محدوده ک -
 نزدیک آینه طلسم شده بود، چون ایمي 

 تنها کسي بود که کامل به آینه نزدیک شد. درسته؟  
دین جوابي نداد و به او چدللم  ره رفت. اما جارد و ایمي هر دو یکصلللدا 

 گفتند:  
 درسته!  -

جیبي از دود درآورد که مي توانست ندانه ک مخالفتم باشد، دین صداک و
 اما حرف دیگرک نزد و مدغول کندوکاو 

 اطرافم شد. ایمي که دیگر دیالم راحت شده بود، پرسید:  
 حال چطورک باید از اینجا دارج بدیم؟  -

 دین گفت:  
 من که فکرک ندارم.  -

 آدریان گفت:  
جا منتظر - یاین همین که به نظر من ب یال کرده  جادوگر د گه اون  بمونیم، ا

 کلک ما رو کنده پس حال به احتمال زیاد 
 سعي مي کنه دوباره دریچه رو باز کنه.  

 باز کنه که چي بده؟  -
 آدریان با مهرباني به ایمي گفت:  

 دریچه رو باز کنه تا چیمر ها رو به شهرتون بفرسته.  -
صباني به نظر مي  ده و سید چنگي به موهایم زد و جارد که بردلف همی ر

 با صدایي که به زور سعي در کنترلم 
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 داشت، گفت:  
 من که نمي فهمم، این دیگه چه جورشه؟  -

دین که احسلللاس دطر مي کرد نگاهي به آدریان اندادت و او با صللبر و 
 بردبارک که بردلف وقیده ک دودر جارد را 

 وصباني تر از پیم مي کرد، گفت:  
 

سه، اما طرز کار این آینه به  ببین مي دونم- که کمي  یر منطقي به نظر مي ر
 هیچ وجه واقلنه و مناسب با حدس و 

گمان هاک ما نیسلت. یعني مثل شلاید ما فکرکنیم که دریچه اک که به دنیاک 
 شما باز شه نمي تونه به اینجا راه داشته 

ما زد ما باشلله، اما... این فکر اشللتباهه چون با حرف هایي که جاناتان به 
 فهمیدیم که اون دریچه به صدها سرزمین دیگه 

 راه داره، بنابراین...  
 آدریان نفس ومیقي کدید و ادامه داد:  

بنابراین شللاید اون بتونه ما رو به تله بندازه تا از ناکجاآباد سللردربیاریم، اما -
 نمي تونه جلوک طرز کار آینه ک دودر و 

س ساني رو که نادوا شدن و هرف مدت کمي بگیره. آینه ک ته به جایي منتقل 
 به جایي که ازر اومدن برمي گردونه.  

سیار محکمي به  شد، دین  ربه ک ب سخنراني طولني آدریان تمام  همین که 
 پدت جارد زد و گفت:  
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 دلصه اینکه دیر یا زود ما به جنگل برمي گردیم، پس  صه نخور رفیق!  -
 آمد، آهسته گفت:   جارد که هنوز اندکي آزرده به نظر مي

 برگدت به جنگل چیزک نیست که ما منتظرر باشیم.  -
 آدریان در جواب او گفت:  

درسللته، اما یادت نره که آینه زماني شللما رو برمي گردونه که پیم آینه -
 باشین.  

جارد که تسلللیم شللده بود ناسللزایي گفت و شللروع به قدم زدن کرد. ایمي 
 پرتي شاده گلي  نگاهي به او اندادت و با حواس

 را کند.  
فضللاک میاندللان پس از بحث کوتاهي که با یکدیگر داشللتند اندکي سللرد و 

 سنگین شده بود. هر چهار نفر بي وقفه راه مي 
دیدند. هیچ کس حرفي نمي زد و به  شدن دریچه را مي ک رفتند و انتظار باز 

 جز صداک نفس هایدان صداک دیگرک از 
 اطراف شنیده نمي شد.  

 ساوتي از حضورشان نگمشته بود که دین با کلفگي گفت:   یک
من و آدریان همین اطرافیم، یک کم قدم مي زنیم تا... وقتي دریچه باز شد -

 صدامون کنین.  
او بدون هیچ حرف دیگرک دست آدریان را گرفت و با هم شروع به قدم زدن 

 کردند و به مرداب نزدیک تر شدند.ایمي و 
 ر رفتن آن ها گرفته و به یکدیگر نگاه کردند.  جارد نگاه از مسی

 به نظرت مدکلي پیم نمیاد؟  -
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جارد با لحن بسللیار ملیم تر از لحني که با دین و آدریان صللحبت کرده بود، 
 گفت:  

وادت دارن، اگر دطرک بود - ها  جا به این جور  نا  گار او فکرنمي کنم، ان
 بهمون مي گفتن.  

داشللت. ایمي ناگهان دنده ک  یروادک کرد و جارد به دین و آدریان اشللاره 
 گفت:  

صه اک گیر - صل فکر مي کردیم که حال توک همچین مخم سه روز پیم ا
 میوفتیم؟  

 جارد صادقانه گفت:  
 نه! اونموقع تنها د د ه ام پیدا کردن ولت حمله ها بود.  -
یابون دونمون- قا توک د فا نه اون ات که نک به این فکر مي کردم   منم همم 

 تکرار شه و آسیبي به مامان و بابا برسه.  
 پس اصل به دودت فکر نمي کردک؟  -
 

صراحت  سپس با  شت را بال آورد و آن را بو کرد،  ست دا ایمي گلي که در د
 گفت:  

 نه.  -
براک یک لحظه به نظر رسللید که جارد قصللد ابراز ولقه ک شللدیدک به او را 

 به  دارد، از این رو ایمي با دستپاچگي قدمي
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شتن  شدیدر را با گما ست تکان  شبختانه جارد توان شت، اما دو وقب بردا
 دست در جیبم توجیه کرده و به زدن لبخند 

 مهرباني به ایمي اکتفا کند.  
ایمي با دیدن لبخند او آرامدللم را به دسللت آورد و در حالي که سللرک مي 

 کدید تا دین و آدریان را که حسابي از آن ها 
 بهتر ببیند، آهسته گفت:  دور شده بودند 

 امیدوارم برگدتمون دیلي طول نکده.  -
 جارد نگاهم را به مرداب تیره و کدر اندادته و گفت:  

 منم امیدوارم، چون در اون صورت ممکنه...رئیس...  -
جارد با دیدن جنبدللي در اطراف مرداب، به طورناگهاني حرفم را قطع کرد 

 ا و چدم هایم را باز و بسته کرد ت
بهتر ببیند، ایمي که همچون او دیره به صللحنه ک مقابلم شللده بود، نفس 

گاه چند   صدادارک کدید. جارد نادودآ
قدم به جلو برداشت و با دقت بیدترک به تکان هاک توجیه ناپمیر آب مرداب 

 نگاه کرد و در دل دوا کرد که اشتباه 
دت سر دین و دیده باشد، اما...تردیدک وجود نداشت، آب مرداب درست پ

 آدریان بال مي آمد و همچون دست 
هاک  ول پیکرک براک به چنک آوردن آن ها بال و بال تر مي آمد، همچون 

 سقفي ترسناک درست بالي سرشان 
 قرار مي گرفت و براک حمله به آن ها آماده مي شد.  
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جارد نگاه سللریعي به ایمي اندادت و هر دو نفر آب دهاندللان را به سللختي 
 ادند، اما قبل از آنکه هر کدام از آن فرو د

ها بتوانند اقدام بیدترک انجام دهند، دین و آدریان توسط آن دست هاک  ول 
 آسا، به طرز هول انگیزک به درون 

مرداب کدیده شده و صداک جیغ آدریان و ایمي، در صداک  رر و درور 
 مرداب گم شد. پس از ناپدید شدن 

یز به حالت اولیه دود بازگدللته و دیگر هیچ دین و آدریان بلفاصللله همه چ
 جنبدي در اطراف مرداب دیده ندد.  

جارد و ایمي که از دیدن آن صحنه مات و مبهوت مانده بودند و قلب هایدان 
 به طور مداوم در سینه هایدان فرو 

مي ریخت، لحظه اک بلتکلیف ایسللتادند، سللپس آن ها نیز همچون دین و 
 ن لحظه اک آدریان که براک نجاتدا

 درنک نکرده بودند، با تمام توان شروع به دویدن به سمت مرداب کردند.  
ایمي کمي وقب تر از جارد، در حالي مي دوید که گلي که در دست داشت، 

 به این سو و آن سو مي رفت و 
یان  باد م ند  ند. وزر ت تاد هایم یکي یکي بر روک زمین مي اف گلبرر 

 به وقب مي موهایم مي وزید و آن ها را 
راند. هر چه به مرداب نزدیک تر مي شدند دلدوره و ترسم بیدتر مي شد، 

 دست هایم کمابیم بي حس شده 
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بودند و پاهایم در اوتراض به ومل او گویي فریاد مي کدللیدند. اما ایمي 
 نمي توانست آن ها را نادیده بگیرد، 

بود که بر ترس مهرباني، حس فداکارک و یارک دهندگي ذاتي ار چنان زیاد 
 و وحدتم  لبه مي کرد. و در آن 

ستار نجات دیدن و آدریان بود، بنابراین زماني که  لحظه او با تمام وجود دوا
 جارد بي معطلي دود را به مرداب 

اندادت تنها لحظه اک درنک کرد و سپس با امید براک نجات جان دوستاني 
 که تنها دو روز از آشنایي ار با آن ها 

 
ش سرر چیزک مي گم دت  شیرجه زده و پ ت، به درون آب کثیف مرداب 

 باقي نگماشت به  یر از تکان ملیم آب 
 سطح مرداب.  

به محض ورود به آن مرداب کثیف و تهوع آور جارد را در فاصللله ک نزدیکي 
 از دودر دید که دستم را دور 

قه کرده و  قل در آ ور داشلللت، حل با تلم و ت یان را  که آدر بازوک دین 
 ورتم از شدت فدار براک بال کدیدن ص

آن ها درهم رفته بود. صللورت آدریان مدللخص نبود اما ایمي مي توانسللت 
 ترس و درماندگي را در چهره ک دین که 

همیده پر از شور و سرزندگي بود، تدخیص دهد. با وجود آنکه مي دانست 
 نمي تواند بیم از چند دقیقه نفسم 
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آهسللته به دین نزدیک تر شللده و بازوک سللمت را نگه دارد شللنا کنان، نرم و 
 چپم را گرفت و تمام زورر را زد تا او 

شده بود  سنگین  شت، زیرا او چنان  دد. اما فایده اک ندا سمت بال بک را به 
 که حتي یک سانت هم از جایم تکان 

به اینکه دین چندان بلند قد و قوک هیکل نبود این همه  با توجه  نمي دود. 
  یر وادک به نظر سنگیني وجیب و 

دم را کرد، اما بي فایده بود، با توجه  سید. ایمي یک بار دیگر تمام تل مي ر
 به آنکه چند دقیقه از بودنم در آب 

مي گمشللت یقین داشللت که دیگر نفسللم بند دواهد آمد، در یک لحظه نا 
 امیدک با سروتي سرسام آور به درونم 

شللده و آب با شللدت هر چه ردنه کرد، سللپس دهانم براک ذره اک هوا باز 
 تمام تر به درون ریه هایم راه پیدا کرد.  

سبکي وجیبي را حس مي کرد، چدم هایم کم کم بسته مي شدند و بدنم 
 شل مي شد، و درست همان لحظه 

بود که چدللمم به او افتاد، موجودک که معلوم نبود آدم اسللت یا حیوان با 
 چندین سر متعدد، درست از زیر پاهاک 

که واجزانه تکان مي دوردند با حالت چندر آورک به او پوزدند مي دین 
 زد. ( هیدرا: او در مردابي نزدیک به 

ست، در زیر این آب ها ورودک به جهان  ستاني لرنا در آرگوس مي زی شهر با
 زیرین وجود داشت و هیدرا نگهبان آن 
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سرهاک فراوان بود. وقتي ی شبیه به مار و  سر هیبود.هیدرا داراک بدني  درا ک 
 بریده مي شد، سرک جدید به جاک 

سیب نمي  سلحي آ سرهاک او جاودانه بود و با هیچ  آن مي رویید، و یکي از 
 دید... )  

سینه فرو ریخت،  شدنم در  سین لحظات قبل از بیهور  قلب ایمي در واپ
 آن گاه به طور  یر ارادک دستي که با 

بال آورد... به محض انجام این آن گل را هنوز بي هیچ دلیلي نگه داشللته بود 
 حرکت صداک جیرجیر دفیفي از 

دهان آن موجود بیرون آمد، در یک لحظه زمین و زمان بهم ریخته و در یک 
 ثانیه آن ها به طور معجزه آسایي با 

نیرو و کدم وجیبي از درون مرداب به بیرون پرتاب شدند، درست مثل آن 
 بود که مرداب وطسه ک شدیدک 

شدت به کرده و ب شد. آنگاه هر چهار نفر با  ا انزجار آن ها را از دود رانده با
 زمین پر از چمن بردورد کردند و آه و 

 ناله ک شان به هوا بردواست.  
صرک  دید تا ایمي با تکان هاک مخت شاید مدت ها طول ک چندین دقیقه و یا 

 به دود بیاید. سنگیني وجیبي در 
ست و پاهایم هنوز سینه ار حس مي کرد، اندکي حالت  شته و د تهوع دا

 سست بودند.  
 ایمي! ایمي!  -
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ست  شنید و از تهه دلم دوا ست ها  صداک دفه ک جارد را از دورد ایمي 
 جوابي داده و به او اطمینان داطر بدهد 

که هنوز زنده و سللالم اسللت، زیرا شللدت نگراني و ترس جارد حتي در طرز 
 صدا کردنم محسوس بود. اما ایمي نمي 

ست، زیرا فکر مي کرد به محض باز کردن دهانم تمام محتویات معده  توان
 ار را بال مي آورد. اینکه ردوت و بي 

 
حسللي بدنم به او اجازه باز کردن چدللم هایم را نمي داد نیز ددللمگین 

 ترر مي کرد. لحظه اک بعد فدار 
سم  شد که انگار ج سم جورک باز  شد و راه تنف سینه ار وارد  شدیدک به 

 گیني تا کنون راه گلویم را بسته سن
بود. ایمي چند سللرفه ک شللدید کرده و مقدارک از آب کثیف مرداب را بال 

 آورد.  
دیلي زود متوجه شللد که دیگر مي تواند چدللم هایم را باز کند، از این رو 

 لي پلک هایم را باز کرده و اولین 
ایم دیس و چیزک که دید صورت نگران و رنک پریده ک جارد بود. لباس ه

 به بدنم چسبیده بودند، موهاک 
دیسم نیز روک پیداني ار ریخته شده بود. ایمي که گویي در والم دواب 

 و بیدارک بود اوتراف کرد که اکنون 
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شن تر  سبزر رو دم هاک  ست. چ جارد دور قیافه تر از هر زمان دیگرک ا
 از مواقع دیگر بودند، بیني قلمي ار 

 ل*ب هایم...   زیباتر به نظر مي رسید و
 ایمي! حالت دوبه؟  -

شد که مدت زیادک بي دلیل  صداک جارد به دود آمد و تازه متوجه  ایمي با 
 به او دیره مانده است، بلفاصله 

دده  شده و ناله دفیفي کرد تا وانمود کند حالم چندان بهتر ن دجالت زده 
 است. هاهرا تا حدودک موفق شده بود 

دواست و سعي مي کرد بندیند جارد با نگراني به  زیرا زماني که از جا برمي
 او نگاه مي کرد. به محض ندستن 

متوجه حضور دین و آدریان شد. دین روک زمین ندسته و در حالي که بسیار 
 جدک تر از هر زمان دیگرک بود 

آدریان را محکم در آ وشللم نگه داشللته بود. هیچکدام حرفي نمي زدند 
 یر بودند. گویي هنوز در شوک اتفاق اد

صحبت  شروع به  شت بالخره آدریان  سکوت گم پس از مدت طولني که در 
 کرد و اولین جمله اک که گفت نیز این 

 بود:  
 شما هم دیدینم؟  -

دین و ایمي بلفاصللله متوجه منظور او شللدند و سللرشللان را تکان دادند، اما 
 جارد که در مرداب به سطح آب بسیار 

 موجود مرگبار ندده بود، با گیجي پرسید:  نزدیک تر بوده و متوجه آن 
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 از چي حرف مي زني؟  -
 ایمي نفس ومیقي کدید و گفت:  

 وقتي تو مرداب بودیم من یک نفر و دیدم.  -
 دین آهسته گفت:  

 منم همینطور.  -
جارد نگاهي را از ایمي و دین به آدریان اندادت و او نیز با تکان سرر تایید 

 آشفته بود با  کرد. جارد که نگران و
 احتیاط پرسید:  

 اون چي بود؟  -
 آدریان و دین به یکدیگر نگاه کردند و سرانجام دین گفت:  

 اون یک هیدرا بود، نگاهبان یکي از دروازه هاک دنیاک زیرزمین.  -
 ایمي لحظه اک با دهان باز به دین دیره ماند، سپس صداک لرزاني پرسید:  

 
 .. یعني...  د...دنیاک زیرزمین یعني.-

 آدریان جمله ک او را کامل کرد و گفت:  
 هیدس، درسته.  -

 سپس با صداک  عیفي ا افه کرد:  
باورم نمیده انقدر دور شده باشیم، اگه به داطر اون گل نبود شاید... شاید -

 زنده نمي موندیم.  
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ش شده اک که همراه آن ها روک زمین افتاده بود ا سر به گل پرپر  ره اآدریان با 
 کرد و با کلفگي سرر را روک 

 زانوهایم گماشت.  
 ایمي که پاک گیج و سردرگرم شده بود از او پرسید:  

 منظورت چیه که اون گل نجاتمون داد؟ این چه معني داره؟  -
 آدریان گفت:  

هیدرا نماد تمام پلیدک ها و دونریزک هاسللت، براک نجات از مرداب اون -
 ه کرد، مثل یک باید از زیبایي ها استفاد

 گل یا... از این جور چیزا.  
 ایمي لحظه اک مکث کرد، سپس با صداک بسیار آهسته اک پرسید:  

 شما که بیرون از مرداب ایستاده بودین، چرا به دادل آب کدیده شدین؟  -
دین که هاهرا سخت در تلم بود تا دونسردک ار را حفد کند آرام و شمرده 

 در جواب پرسم او گفت:  
به - بار تلم کرد سللرزمینمون و  ند  یدس چ ته بودیم ه بل گف که ق ما  ببین 

 نابودک بکدونه، یادته که بهت گفتیم با 
 چه زحمت و تلدي تونستیم مردممون و نجات بدیم، دب...  

 ایمي به تندک گفت:  
 ...دب من فکرمي کردم مردن اون زن...یعني ...  -

 آدریان آهسته گفت:  
 نارسیسا!  -
 ! درسته! همون ، مگه کدتن اون کافي نبوده؟  آره-
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 دین با نفرت آشکارک گفت:  
معلومه که بوده، اما مگه  یر از اینه که هیدس پدت تمام کارهاک اون بود؟ -

 مگه  یر از اینه که اون از ما و هر 
 کسي که اهل آدونیس باشه متنفره؟  

حتي جارد که در ایمي با وجود حدس و گماني که داشللت جوابي نداد، اما 
 شب اول چندان توجهي به بحث آن ها 

سرزمین آن دو  سیار کمي از تاریخچه ک  دان نداده بود و اکنون اطلعات ب ن
 داشت، بلفاصله متوجه مو وع شده و 

 گفت:  
پس براک همین شللما رو با دودر به دادل مرداب کدللید؟ اون شللما رو -

 شنادت؟  
 دین از جایم برداست و گفت:  

شت تمام زورر  اوه - شرط مي بندم دا ده اون ما رو یادر بره؟  آره! مگه می
 و مي زد که روح ما رو بند بکده.  

 
دید و همه را از جا  شد، آنگاه آدریان جیغ بلندک ک سکوت برقرار  لحظه اک 

 پراند، او در حالي که بسیار ددمگین 
 بود، با ددب و  ضب گفت:  

مي تونسللتم تلفي کارهاشللو سللرر  همه چیز تقصللیر اون لعنتیه! اک کار-
 دربیارم! اون باید تاوان کارهاشو پس بده!  
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باز او  با دهان  که دین و ایمي  یان پس از جمله ک آدر چنان جیغي زد  آدر
 دیره ماندند، لحظه اک سکوت برقرار 

 شد، آنگاه دین گفت:  
 نظرت چیه که مجازات هیدس و بزاریم براک بعد؟!  -

ن چدم  ره اک به دین رفت که مردمک چدم هایم به آدریان برگدت و چنا
 طور کامل ناپدید شد. دین که 

درماندگي و دور حالي ار به یک اندازه بود، شانه هایم را بال اندادت و 
 در حالي که با دست به پدت سرر 

 اشاره مي کرد، گفت:  
 آده دریچه باز شده!  -

رید و تمام توجهم به آن با این جمله، طبق معمول اولین کسللي که از جا پ
 منبع نور شگفت انگیز جلب شد، ایمي 

بود. او آرام آرام به دریچه اک که درست در مقابلدان هاهر شده بود، نزدیک 
 شد. بقیه نیز پدت سرر ایستاده و 

به پهناک صللورتم مي دندید  به دریچه نگاه مي کردند. ایمي که  بر و بر 
  برگدت و با دیدن صورت هاک مات و بي

 حالت آن ها متعجب شد. لحظه اک مکث کرد، سپس فریاد زنان گفت:  
 پس معطل چي هستین!  -

سه نفر دیگر از جا پریده و نگاه هاک پر تردیدک رد و بدل کردند،  با فریادر 
 اما سوبهني که در چهره هایدان بود 
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شور و هیجان جلو رفت و  شت. او با  به هیچ وجه تاثیرک در حال ایمي نگما
 ت جارد را گرفت، سپس کدان دس

سبز و آبي وبور کرد.  سمت دریچه برد و بي درنک از آن نور  دان او را به  ک
 گمرشان از آن چمنزار درست مثل آن 

تاریکي جنگلي را  گاه در آن  ند، آن  تاقي دیگر شللو تاقي وارد ا که از ا بود 
 تدخیص دادند که چند ساوت پیم از آنجا 

 ناپدید شده بودند.  
سر و کله ک دین روبي  دید و منتظر ماند تا  با ورود به جنگل نفس راحتي ک

 و آدریان نیز پیدا شود. دیرک نپایید 
دم  ره  صبانیت به او چ که آن دو نیز از پس نور درون آینه بیرون پریده و با و

 رفتند. اما قبل از آنکه بتوانند به 
 شللده و این بار داطر بي فکرک هایم اوترا للي کنند نور درون آینه ناپدید

 همه جا در تاریکي مطلق فرو رفت. 
دخیص دهند،  صورت یکدیگر را ت ستند  اکنون هیچ کدام از آن ها نمي توان

 با این حال آدریان دطاب به ایمي با 
 لحن تندک گفت:  

 یک اشتباه رو سه بار تکرار کردک!  -
صداک آه شد، جوابي به آدریان نداد و با  سرخ  سته اک ایمي در آن تاریکي 

 گفت:  
 وقتي داشتیم مي رفتیم هنوز دیلي به شب مونده بود.  -
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صللداک دین از طرف چپم به گور رسللید که هاهرا بار دیگر بي دیالي و 
 دونسردک ار را در پیم گرفته بود:  

 درسته!  -
 

 جارد پرسید:  
 این طبیعیه؟  -
له ه که فاصآره هست، چون جایي که ما بودیم دیلي دیلي دور بود و طبیعی-

 ک زماني اونجا با اینجا فرق داشته 
 باشه.  

لحظه اک سکوت برقرار شد و جغدک از بالي سرشان با صداک بلندک هوهو 
 کرد، آنگاه ایمي پیدنهاد کرد:  

 بهتر نیست با دودمون ببریمم؟  -
 جارد با وجود ندیدن ایمي رویم را به سمتم برگرداند و گفت:  

 ممکنه اون بفهمه که ما جا به جار کردیم.   معلومه که نیست، چون-
آدریان ابتدا براک ندللان دادن مخالفتم سللرر را تکان داد، اما جارد او را 

 ندید، بنابراین نفس ومیقي کدید و در 
حالي که چدللم هایم از شللدت دسللتگي مي سللودت و هنوز تمام لباس 

 هایم دیس بود، گفت:  
به و اتصللال اون جادوگر با آینه ار به نظر من پیدللنهاد دوبیه چون الن شلل-

 کمتر از هر وقت دیگه اک هست. باید 
 با دودمون ببریمم.  
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لحظه اک همگي به آینه چدللم دودتند اما هیچ کس جلو نرفت گویي هنوز 
 براک جابه جایي آینه تردید داشتند، 

دید و با قدم هاک کوتاهي به  صلگي نفس ومیقي ک سرانجام دین با بي حو
 رفت، پس از چندیدن دقیقه سمت آینه 

 سکوتم را شکست و گفت:  
من و جارد تا یک جایي میاریمم، بیاین زودتر از اینجا بریم یک جایي که -

 بده آتم روشن کرد، هممون داریم 
 مي لرزیم.  

هیچ کس با دین مخالفت نکرد، زیرا هر چهار نفر و عیت مدابهي داشتند، 
 با وجود گرماک شدید روزها، شب ها 

جنگل با آن همه دردت تو در تو که رنک آفتاب را به دود نمي دید به طرز 
 بدک سرد و سوزناک مي شد. اکنون 

دتر از هر وقت دیگرک  سرما بی سراپا دیس بودند، این  نیز که همه ک آن ها 
 احساس مي شد.  

پس همگي دیلي زود به راه افتادند، ایمي و آدریان جلوتر و جارد و دین که 
 ي آینه را حمل مي کردند به سخت

پدت سر آن ها. نیم ساوتي راه رفتند تا به جاک مناسبي رسیده و تصمیم به 
 برپا کردن آتم گرفتند.  

بالخره زماني که آتم کوچکي درسللت کردند، همگي اطراف آن دود را رها 
 کرده و نفس راحتي کدیدند. پس از 
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سیاه رنک را از کول ست چند دقیقه آدریان چندین کیک  ه ار درآورده و به د
 آن ها داد. بعد از آنکه همگي سیر 

شدند، دستگي و دواب به سرا دان آمده و آن ها بي آنکه یک کلمه حرف 
 با یکدیگر بزنند روک زمین دراز 

 کدیده و چدم هایدان را بستند.  
شایندک  شده و بدنم با حالت دو سلیم دواب  سي بود که ت ایمي اولین ک

 راحتي شد. در والم  لبریز از سبکي و
سه نفر دیگر فکر کرد و با دود گفت که بودن آن  ضور  دواب و بیدارک به ح

 ها چه دلگرمي بزرگي است. اگر آن ها 
با آن  یا  یدا کرده، و  به تنهایي راه دود را پ ناچار مي شلللد  نبودند چه؟ اگر 

 جادوگر رو به رو شود چه؟ حتي تصورر 
 شحال بود که تنها نیست.  وحدتناک بود، ایمي از تهه دل دو

 
در همین افکار  رق شده بود که ناگهان در فضاک بسته و تاریکي قرار گرفت 

 و چدم هایم باز شدند، او یکه و 
تنها در جنگل ایستاده بود، آتدي که روشن کرده بودند دامور شده و اکنون 

 دود  لیظي از چوب ها دارج مي 
شروع ب شت که شد. ایمي رویم را برگرداند و  ستجو کرد، اطمینان دا ه ج

 بقیه همان اطراف هستند. شاید براک 
شدن از امن بودن محوطه رفته بودند. اما از طرفي این  دي و یا مطمئن  سرک

 سوال برایم پیم آمد که در این 
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 وقت شب چه نیاز و دلیل منطقي براک این کار بوده است؟  
دن شنیده بودند که او ن صدایي را  ستانم  یده بود، حرکتي را حس شاید دو

 کرده بودند که او در والم دواب قادر به 
حس کردنم نبود، اما مگر جارد او را در آن وقت شللب، تنها رها مي کرد؟ 

 براک سرک کدیدن دین و آدریان به 
قدر کافي تجربه و مهارت داشتند پس دیگر چه نیازک به همراهي جارد با آن 

 ها بود؟  
شت و ای شکالي وجود دا صدا ا شروع به  مي نیز این را فهمید زیرا با نگراني 

 زدن آن ها کرد، اما جز انعکاس صداک 
 دودر و پر و بال زدن پرنده اک شوم هیچ صداک دیگرک شنیده ندد.  

اکنون ایمي وحدللت زده، در جنگلي مخوف و تاریک یکه و تنها مانده بود. 
 چه دبر شده بود؟ بقیه کجا رفته 

دام از این سللوالت را نمي دانسللت اما حس بدک به او بودند؟ جواب هیچ ک
 مي گفت که حتما دلیل داصي وجود 

دارد که درسللت پس از آنکه از تنها نبودنم آسللوده داطر شللده بود، به طور 
 ناگهاني دوستانم او را رها کرده و در 

 آن مکان تنها گماشته بودند.  
ند و کدللدار شللده همه چیز تبدیل به کابوس شللده بود، نفس هاک ایمي ت

 بودند، در آن لحظه احساس مي کرد صد 
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جفت چدم از لي دردتان به او دیره شده اند. تاریکي او را در دود فرو مي 
 برد و او هیچ راه نجاتي نمیافت. 

شود و  شاید آن کابوس تمام  صداک بلند فریاد بزند تا  ست با  دلم مي دوا
 جارد نزد او برگردد، اما انگار صدایم را 

شت، درست همان ا ست داده بود. ایمي حتي جرئت تکان دوردن را ندا ز د
 موقع بود که صداک جیغ هراس انگیزک 

در تمام جنگل پیچید، و هم زمان راه گلوک ایمي نیز باز شلللد و او از ترس 
 جیغ ممتدک کدید و بعد، درست مانند 

 رید.  ب پکساني که از آب بیرون آمده باشند با نفس بلند و صدادارک از دوا
ست و  د سروت روک زمین ن ایمي نفس نفس زنان از دواب پرید، آنگاه به 

 به اطرافم نگاه کرد، دین و آدریان در 
فاصللله ک نزدیکي از یکدیگر به دواب فرو رفته بودند. ایمي با دیدن آن ها 

 نفس ومیق و صدادار دیگرک کدید و 
ا آشناک شخصي ردر حالي که ورق سرد بر پیداني ار ندسته بود صداک 

 شنید که در گوشم مي گفت :  
 ایمي، حالت دوبه؟ چي شده؟  -

ایمي چنان با سللروت رویم را برگرداند که جارد با دسللتپاچگي وقب تر 
 رفت. آنگاه با صدایي که لرزر بسیار 

 زیادک داشت بریده بریده گفت:  
 ص ...صداک...چي بود؟  -

 ر گمراند و با حالت وادک گفت:  جارد با نگراني صورت دیس ایمي را از نظ
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صداک زوزه ک گرر بود، اما نگران نبار هاهرا که از اینجا دیلي دور بود. -
 ایمي، چیزک شده؟ تو کابوس دیدک؟  

 ایمي که هنوز تحت تاثیرکابوسم بود حرف او را ندنیده گرفت و تکرار کرد:  
 

 گرر؟  -
 ا کنارمونن.  آره، اما گفتم که نیازک نیست نگران باشي، اون-

جارد به دین و آدریان اشللاره کرد و ایمي سللرر را برگرداند و به آن ها نگاه 
 کرد. قفسه ک سینه شان به آرامي بال 

دخص بود که در دواب  سته بود. کامل م دم هایم ب و پایین مي رفت و چ
 ومیق و آسوده اک فرو رفته اند و هیچ 

که پس از چند دیقه ک طولني حالت  یروادک در آن ها دیده نمي شد. ایمي 
 کم کم آرامدم را به دست مي 

 آورد، با گوشه ک لباسم صورتم را پاک کرد و آهسته پرسید:  
 شما تمام مدت کنار من بودین؟  -

 جارد از این سوال جا دورد و با نگراني گفت:  
 دب آره، همینجا بودیم. ایمي،تو مطمئني حالت دوبه؟  -

ده بود، بار دیگر هاق باز دراز کدید و در حالي ایمي که دیالدم راحت ش
 که سعي مي کرد آسمان را از پدت 

 شاخ و برر دردتان تجسم کند، گفت:  
 من دوبم، فقط یک کابوس بد دیدم.  -
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جارد که درست کنار او ندسته بود، یکي از دست هایم را کنار سر او روک 
 زمین گماشته و پرسید:  

 چه دوابي؟  -
شت جزئیات دوابم را بر زبان بیاورد، (زیرا  ایمي که به صد ندا هیچ وجه ق

 یادآورک ار به شدت آزاردهنده بود) 
 فقط گفت:  

دواب دیدم تک و تنها توک جنگلم، شماها پیدم نیستین، ولم کرده بودین، -
 منو توک جنگل تنها گماشته بودین.  

ا از نتوانس اگرچه ایمي مي دانست کابوسم صرفا یک دواب بوده است، اما
 تلخي کلمم هنگام گفتن این جمله 

 بکاهد.  
جارد نیز متوجه این مو للوع شللد و در حالي که دسللت دیگرر را در طرف 

 دیگر سر او قرار مي داد، آهسته گفت:  
یمارم، چون - ها نم قت تو رو تن ما من هیچ و یان و نمي دونم، ا دین و آدر

 امکان نداره بتونم تنها کسي که برام مهمه 
 رو از دودم دور کنم.  

ایمي با شنیدن این جمله لحظه اک هاج و واج ماند، وقتي به دود آمد متوجه 
 شد که جارد دست هایم را طورک 

سر  صورت او بود. آنگاه به یاد آورد آن پ صورتم درست مقابل  قرار داده که 
 تنها کسي بوده است که در دبیرستان 
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سي بود که صحبت مي کرد، تنها ک جانم را از مرر نجات داده و تنها  با او 
 شخص بعد از پدر و مادرر بود که 

ضور دین و آدریان را که  حقیقتا به او اهمیت مي داد. و بعد نفهمید چطور ح
 به طرز محسوس و وجیبي مدام جا 

صورت هایدان را از میان  صله ک کم میان  شدند نادیده گرفته و فا به جا مي 
 ر تمام برداشت و براک اولین بار د

 زندگي ار آن دقیقه هاک کوتاه، اما شیرین را تجربه کرد.  
حالت  یاط و  لت آن احت هاک دیگر نبود، و و ثل صللبح  عد م صللبح روز ب

 محتاطانه ک ایمي هنگام صحبت با جارد بود که 
شاره ک دودر  سیار جلب توجه مي کرد. او بعد از کوچکترین حرف و یا ا ب

 ا وکس به سروت سرر را برمي گرداند ت
 

ست  سرد او را مي دید، د صورت آرام و دون العمل جارد را ببیند و تنها وقتي 
 از ناشي گرک هایم برمي داشت. رفتار و 

به سللروت  یان  که دین و آدر بل جارد چنان آشللکار بود  اومال او در مقا
 فهمیدند که چیزک میان آن دو تغییر کرده است و 

ان مي گمشت با تمام وجود براک آن دو با وجود آنکه تنها سه روز از آشنایید
 دوشحال بودند. در میان آن ها جارد تنها 

کسلي بود که آرامم بیدلترک داشلت، و با اینکه ایمي زیر ل**ب مدام او را 
 مردک بي احساس و ددک دطاب مي کرد، 
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دو نفر دیگر اطمینان داشللتند که ایراد جارد تنها درحفد هاهراوسللت. او با 
 یاق بي اندازه ار پس از وجود شور و اشت

ست هیجانم را پنهان کرده و  شدنم با ایمي، به دوبي مي توان صمیمي تر 
 با متانت و وقار از دیره شدن به صورت 

شان در دل دطر پیم مي رفتند  ایمي دوددارک کند. زماني که هر چهار نفر
 و دو نفر از میاندان ناچار به حمل آینه 

د تنها حادثه ک دوشلللایند و جماب در آن بودند، شلللاید این رابطه ک جدی
 لحظات به شمار مي آمد.  

 شما مي دونین دونه ک اون جادوگر کجاست؟  -
سم به جارد بود که  ایمي این را دطاب به دین و آدریان گفت، اما تمام حوا

 بي آنکه برگردد، و یا اوترا ي کند یک 
دریان رد نگاه او را طرف آینه را در دسللت داشللته و به راهم ادامه مي داد. آ

 گرفت و لبخند زد، دین نیز به سختي جلوک 
ست ایمي از دیدن لبخند او  شیطنت آمیزر را گرفت ( زیرا مي دان دنده ک 

 هیچ دوشم نخواهد آمد، حتي امکان 
ساتم لگد جانانه اک به او بزند.) و با  سا شدن اح شت در اثر جریحه دار  دا

 لبخند معنادارک گفت:  
 حدس مي زنیم.   یک چیزهایي-
  

 جارد گفت:  
 پس یعني مطمئن نیستي؟  -
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نه، ولي مي دونم تنها راه رسلیدن به اون برگدلتن از راه جنگله، ملکه گفتن -
 احتمال اون اول جنگل توک یک کلبه یا 

 یک دونه ک قدیمي زندگي مي کنه.  
زد و ایمي دوان دوان دود را به جارد رسلللاند، لبخند زورکي به دو نفر دیگر 

 آهسته در گور او گفت:  
 ما باید چیکار کنیم؟ باید باهاشون بریم یا...  -
به نظرم بهتره با ما بیاین، حداقل تا زماني که دریچه باز بده، ما نباید از هم -

 جدا بدیم.  
این جمله را دین گفت که بي رودروایسللتي در فاصللله ک نزدیکي از آن ها 

 را شنیده بود. ایستاده و هاهرا حرف هاک ایمي 
سپس با لحن ومردواهانه  صله گرفت،  شده و از جارد فا سرخ  ایمي اندکي 

 اک گفت:  
 من نمي دواستم...یعني تنها نگرانیم پدر و مادرم هستن که...  -

 دین به سادگي گفت:  
ددین که - شما که هیچوقت داوطلب ن صورت  تو کامل حق دارک، در هر 

 ر بندازین.  جونتون و براک سرزمین ما به دط
ایمي با ناراحتي شللروع به صللحبت کرد اما آدریان به آرامي میان حرف او 

 پریده و با مهرباني گفت:  
ما شللما رو درک مي کنیم، و هر موقع که زمانم - نداره ایمي،  هیچ ویبي 

 برسه با کمال میل شما رو براک برگدت به 
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 سرزمینتون بدرقه مي کنیم.  
 

او زد. جارد و ایمي یه یکدیگر نگاه کردند و نفس  آدریان لبخند وسللیعي به
 ومیقي کدیدند، هیچ کدام آن ها 

درباره ک ترک دین و آدریان حس دوبي نداشللتند، اما چاره ک دیگرک نیز به 
 فکرشان نمي رسید.  

دورشللید کم کم در آسللمان بال رفته و زودتر از آنچه انتظارر را داشللتند به 
 را با ماه رنک قرمز درآمد و جاک دود 

مهتابي و درددان ووض کرد. آن روز در حالي گمشت که تمام مدت در راه 
 بودند و کمتر با یکدیگر صحبت 

کردند. سرانجام زماني که جنگل در تاریکي مطلق فرو رفت گوشه ک دنجي 
 پیدا کرده و تصمیم به استراحت 

هاک در داک آلود و مو بدن کثیف و  با آن  یدن  ند. اگرچه دواب هم گره گرفت
 دورده، بسیار سخت و وماب آور بود اما 

سائل را نادیده گرفته و مثل بقیه براک  دم را کرد که تمام این م ایمي تمام تل
 دوبیدن تمرکز کند. ولي با گمشت 

سر و داک  شد ندیده گرفتن دارر  ساوت در کمال نا امیدک متوجه  چند 
 آلودگي بدنم بسیار دشوارتر از آن 

مي کرد. ایمي تا مدت زیادک در جایم  لت دورده و  است که تصورر را
 با کلفگي جا به جا شد، بالخره زماني 
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که دواب بر او  لبه کرده و به دودر قول داد که در اولین فرصللت جایي را 
 براک شستدوک سر و بدنم پیدا کند، 

 پلک هایم سنگین شده و در دواب ومیقي فرو رفت.  
ایمي مسئله اک که تمام شب با آن دست به  روز بعد بلفاصله پس از حرکت،
 گریبان بود را براک دین و آدریان 

تعریف کرد، آن ها نیز روک نقده ک دقیقدان روددانه ک دیگرک را پیدا کرده 
 و پیدنهاد کردند قبل از ادامه ک 

حرکت به آنجا بروند. جارد و ایمي نیز با شللور و اشللتیاق از این پیدللنهاد 
 استقبال کردند.  

پس از کج کردن مسللیرشللان ایمي که دوشللادور سلله نفر دیگر حرکت مي 
 کرد، پرسید:  

 به نظرتون کلبه ک اون جادوگر چه جوریه؟  -
 دین گفت:  

 منظورت از اینکه چجوریه...  -
ست، حتما دونم یک فرقي با بقیه ک - یعني دب، اون که یک آدم وادک نی

 دونه ها داره.  
 آدریان گفت:  

 سي ندارم.  من که حد-
ایمي که به لطف قصلله ها و افسللانه هایي که در گمشللته دوانده بود، دوب 

 دیال پردازک مي کرد، با حرارت گفت:  
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شللاید دونم شللکل یک جمجمه باشلله، یا... از سللقف کلبه ار سللر -
 حیووناک مختلف و آیزون کرده باشه و... روک 

 میزر پر از گوک باشه.  
یان سللرر را به  دین دندید و آدر ما ایمي مطمئن بود که او نیز  ند، ا برگردا

 دنده افتاده است. با وصبانیت به آن دو 
 گفت:  

چیه؟ دنده نداره! شما که داستان هاک ما رو نخوندین، نویسنده ها همیده -
 از این جور چیزا توک کتاب هاشون 

 مي نویسن.  
 جارد بي آنکه لبخند بزند به تلخي گفت:  

ست میگه، با ای- شم نمیومد اما را صه هاک تخیلي دو نکه من هیچ از این ق
 مامانم همیده قبل از دواب برام مي 

 دوند.  
 

 دین دست از دندیدن برداشت و گفت:  
دب، شاید توک قصه هاک شما اینجورک باشه اما در واقعیت فکرنکنم بین -

 دونه هامون فرق چنداني وجود داشته 
 باشه.  

  ایمي با بي اوتنایي گفت: 
چرا، به نظر من که ممکنه، مثل مگه امکان داشلللت که فرقي بین کلبه ک -

 هانسل و گرتل و اون جادوگرک که 
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 گیرشون میندازه نباشه؟  
 لحظه اک سکوت برقرار شد آنگاه دین گفت:  

 دب آره، این یکي رو راست میگي ، کلبه هاشون با هم فرق داشت.  -
له ک داصللي در جم که متوجه نکتهي  نه  ایمي  ندا او ندلللده بود، پیروزم

 ابروهایم را بال اندادت. دین ادامه داد:  
اما دوشللبختانه ددل اون جادوگر اومده. یادر بخیر... آدرین بارک که -

 گرتل و دیدم فقط پنج سالم بود. حال 
 دیگه باید صد و ده سالم باشه ، مگه نه؟  

ر را تکان داد و دین سللوال آدرر را از آدریان پرسللید و او با موافقت سللر
 گفت:  

آره، البته اگه بازم دودشللو توک دردسللر نندادته باشللهه آده اون واشللق -
 ماجراجوییه. راستي شما اونو از کجا...  

شدند که دو نفر دیگر وقب تر  بالخره پس از چند دقیقه دین و آدریان متوجه 
 از آنها توقف کرده اند.  

که تنها دودر در دست داشت و آن دین با دیدن جاک دالي جارد و آینه اک 
 را حمل مي کرد، برگدت و با 

 حالتي بسیاروادک پرسید:  
 چي شده؟  -

ایمي چنان رنک پریده بود که دین و آدریان تعجبي نکردند وقتي پاسللخي به 
 آن ها نداد، به جاک او جارد که 
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 شگفتي و تحیر داصي در چهره ار نمایان بود، آهسته پرسید:  
 رتل و دیدک؟!  تو..تو گ-

جارد به گونه اک نام گرتل را بر زبان آورد که گویي در تمام ومرر چنین نام 
 وجیبي به گوشم نخورده بود. دین 

 که از پرسم او جا دورده و از ولت تعجب آن ها سردرنمي آورد، گفت:  
 دب آره، حال مگه چي شده؟  -

 د و بدل کرد.  جارد جوابي نداد و فقط نگاه وحدت زده اک با ایمي ر
 راستي، شما اونو از کجا مي شناسین؟  -

چدللم هاک ایمي گدللاد تر از قبل شللد و با صللداک بلند و لحن  یر وادک 
 گفت:  

مي شناسیم؟ منظورت چیه که میگي مي شناسیم؟ از کجا... دب معلومه -
 از توک قصه مي شناسیمم.  

ه شده بود، مدتاقان دین که هم ولقمند به نظر مي رسید، و هم بسیار متعجب
 پرسید:  

 از توک قصه؟ یعني چجورک؟  -
ایمي با درماندگي جارد را به یارک طلبید. در حالي که اکنون هر چهار نفر 

 ایستاده دایره ک کوچکي را تدکیل 
 

 داده بودند، جارد براک آن ها تو یح داد:  
و  هانسلدب از توک کتاب هایي که نویسنده ها براک بچه ها نوشتن، مثل -

 گرتل و دونه ک شکلتي،ُ تپلي و 
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کتاب سحرآمیز(این یکي واقعي نیست!) آلیس و سرزمین وجایب، جادوگُر 
 از، هرک پاتر و...  

سمم، فکرکنم - شنا صبر کن ببینم، اون آدرک چي بود؟ هرک؟ آره آره مي 
 چند وقت پیم دیدمم که... اک بابا 

 آروم بار، فقط یک شودي بود!  
احسللاس که هر لحظه ممکن اسللت ایمي از هور برود با وجله  دین با این

 این را گفت، با این حال مدت محکمي 
از سوک آدریان به بازویم دورد و جارد نیز چدم  ره ک اساسي به او رفت. 

 دین با شرمندگي ادامه داد:  
- ا معمرت مي دوام. در واقع دواستم بگم که همه ک داستان هاتون به جز  ِ 

 نسل واقعا قصه ان، پس گرتل و ها
 نگران نباشین.  

دد و در حالي که که هنوز  سوده داطر ن شنیدن این حرف چندان آ ایمي با 
 نمي توانست حقیقت ماجرایي که 

سللالها پیم اتفاق افتاده بود را بپمیرد، (زیرا تمام دوران کودکي ار را با این 
 تصور گمراند که حادثه اک که براک 

فتاده بود تمامم سللادته و پردادته ک ذهن نویسللندگان آن دو کودک اتفاق ا
 است.) با وصبانیت گفت:  

اما چطور ممکنه واقعیت داشللته باشللله؟ اگه اینطوره پس چطور دو تا از -
 نویسنده هاک آلماني اون داستان رو 
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 نوشتن؟ *  
 دین گفت:  

ا هدب احتمال گرتل داسللتانم و به اون دو تا فرودته، زندگي اون بیچاره -
 هم کلي درج داشته! (دوستان این 

سط  ستان براک اولین بار تو فقط در رمان واقعیت داره، در واقع حقیقتا این دا
 دو نویسنده آلماني نوشته شده.)  

ایمي دیگر واقعا وصباني به نظر مي رسید. جارد براک جلوگیرک از ددونت 
 احتمالي او فورا پرسید:  

 ه بودن که گیر یک جادوگر آدمخوار افتادن؟  پس یعني اونا واقعا دو تا بچ-
 دین و آدریان هم زمان گفتند:  

 آره!  -
جارد با کلفگي دسللتي به صللورتم کدللیده انگار باور چنین اتفاقي برایم 

 بسیار دشوار بود. چند دقیقه اک در 
سکوت گمشت تا اینکه دین لبخند مضحکي به آن دو زد و با اشاره به مسیر 

   مقابلدان گفت:
 اوم...روددونه از این طرفه، بیاین بریم.  -

بار دیگر به راه افتادند، ذهن ایمي بسلیار بهم ریخته و مدلغول بود، اطمینان 
 داشت که جارد نیز مثل او گیج و 

سان هایي به نام  ضم کند که ان ست و نمي تواند این واقعیت را ه سردرگم ا
 گرتل و هانسل حقیقتا وجود دارند و 
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ب به محیط پیرامونم روزگارک  ند. ایمي نگاهي  ا دطر مرر مواجه شلللده ا
 اندادت و در کمال تاسف به این نتیجه 

رسللید که طبق گفته ک بزرر تر ها جادوگران نیز نباید وجود دارجي داشللته 
 باشند، در حالي که درهمان لحظه، و 

همان زمان جادوگر تبهکارک در جنگلي که آن ها آسوده در آن قدم مي زدند 
 نقده ک نابودک دنیایدان را مي 

کدید. اکنون او از پدربزرر و پدر و مادرر که در کودکي همیده با اطمینان 
 به او مي گفتند چنین چیزهایي 

 
وجود دارجي ندارند، بسللیار وصللباني بود. گرچه نمي توانسللت آن ها را 

 سرزنم کند، زیرا حتي دودر نیز هیچ گاه 
تخیلي و دیلي چیزهاک دیگرک که در نخواسلللت وجود جادو و موجودات 

 کتاب ها نوشته و در فیلم ها به تصویر 
 کدیده مي شد را باور کند.  

بالخره بعد از گمشللت مدت طولني، زماني که به افکارر نظم و ترتیب داد 
 تصمیم گرفت پرسم هایي که در 

ذهنم بال و پایین مي رفتند را مطرح کند تا تنها اندکي از شلللک و شللبهه 
 یم کاسته شود. دیگر چیزک نمانده ها

 بود تا به روددانه برسند که با صداک رسا و محکمي گفت:  
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اگه واقعا همینطوره که شللما میگین، پس ممکنه دیلي از کتاب هایي که -
 نوشته شده واقعي باشن.  

 دین با دست به مسیرک که در سمت چپدان قرار داشت اشاره کرده و گفت:  
 درسته.  -

 ا لحن تندک گفت:  ایمي ب
 ولي چطور ممکنه...  -

 دین میان حرف او پریده و آرام و شمرده گفت:  
 ایمي تو تا حال چند تا کتاب دوندک؟  -

ایمي متعجب از پرسللم ناگهاني او لحظه اک مکث کرده و نگاهي به جارد 
 اندادت، سپس به صورت دونسرد دین 

 دیره ماند و جواب داد:  
 یاد، شاید...  نمي دونم، دیلي ز-
دب، بهم بگو تا حال این فکر به ذهنت رسللیده که نویسللنده ها چطور -

 چنین چیزهایي رو مي نویسن؟  
 ایمي که از پرسم هاک او گیج شده بود، با تردید گفت:  

 دب معلومه، اینا از ذهندون میاد، همم از ایده و دلق بودن ذهندونه.  -
یم را روک بوته ک بلندک گمشللت تا دین که اکنون کامل جدک شللده بود، پا

 بقیه رد شوند، وقتي همگي از روک 
 بوته پریدند، دین گفت:  

 به نظر تو چنین چیزک ممکنه؟  -
 ایمي ابلهانه پرسید:  
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 چي ممکنه؟  -
 همین که همه چي توک ذهن نویسنده ها اتفاق میوفته؟  -

ید: بله! اما ل تا با اطمینان بگو حظه اک بعد نظرر ایمي دهانم را باز کرد 
 ووض شده و با حالتي شکست دورده 

 دهانم را بست.  
دین با این تصور که اندکي او را قانع کرده است، نفس ومیقي کدید و شروع 

 به صحبت کرد:  
ببین اینو انکار نمي کنم که این جهان پر از انسللان هاک باهور و فرهیخته -

 است، کسایي که ممکنه در طول 
ص شخ شون  یت هاک ماندگارک رو دلق کنن که تا ابد در ذهن مردم زندگي 

 بمونه، یا کسایي که با ادتراوات و 
کدفیاتدون بتونن یک دنیا رو نجات بدن، و یا چند قدم به پیدرفتي اساسي 

 نزدیک کنن. اما تا حال به این فکر 
 

سن بدون اینکه از  سته رو بنوی ستان پیو کردک که چطور امکان داره هزاران دا
 یي الهام بگیرن؟ چطور میده جا

هزاران اتفاق و حادثه ک بد و دوب و نوشلللت و حتي براک دیگران تدریس 
 کرد؟  

دین لحظه اک با انتظار به ایمي نگاه کرد، اما او چنان  رق افکارر شده بود 
 که پاسخي نداد، جارد و آدریان نیز به 
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دند. گرفته بوشلدت تحت تاثیر بحث آن ها و صلحبت هاک پایاني دین قرار 
 سرانجام دین این گونه به بحث داتمه 

 داد، او گفت:  
دیلي از آدم ها مي تونن داسللتان هاک فوق العاده اک رو دلق کنن، اما در -

 بعضي از مواقع، تا حقیقت و ماجرایي 
وجود نداشللته باشلله، نمیدلله اونو نوشللت، چون اونا چیزک فراتر از هور و 

 استعداد انسان ها هستن.  
صورتم نگاه ا سرر را بلند کرد و جورک به  شنیدن جمله ک آدر او  یمي با 

 کرد که انگار تا به آن لحظه به 
 درستي او را ندیده، و ندنادته بود.  

صللحبت هاک دین اندکي گمراه کننده و نیاز به تفکرک ومیق تر داشللت، اما 
 ایمي بعد از شنیدن آن کلمات بردلف 

ع و آرام شد که دیگر ازهیچ کدام ازوقاید دود آنچه تصور مي کرد، چنان قان
 دفاع و جانبدارک نکرد. شاید 

بزرگترین دلیل براک قانع شللدنم این بود که چنین حرف هایي از دهان دین 
 بیرون آمده، و همین در نظرر 

بسللیار وجیب بود، شللاید دین هیچگاه آن گونه که باید و شللاید روحیات 
 اید...  دروني ار را بروز نداده بود، ش

- اه این اصللل دوب نیسللت! انگار هم ندللیني با جاناتان حسللابي روم اثر  ِ 
 گماشته! دب دوستان! بجنبین، باید تا قبل از 

 ههر به روددونه برسیم!  
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ایمي لحظه اک به صللورت بي اوتناک دین دیره ماند، و در یک لحظه تمام 
 تصورر از جدک بودن هاک گهگاه او 

ر کرد تنها کسللي که لیق پادار و سللتایم اسللت، نابود شللده و با دود فک
 شخصي به نام جاناتان است. ایمي نفس 

کل فه اک کدللید و در حالي که از تغییر رفتارهاک دین و افکار چند لحظه 
 پیدم درباره ک او به دنده افتاده بود 

 پدت سر آن ها حرکت کرد.  
ي بوده و تنها به زودک به روددانه اک رسللیدند که درسللت مثل روددانه قبل

 فرقم در این بود که ومقم بسیار 
کمتر و آبم اندکي تیره و کدر بود. اما همان هم براک ایمي بسللیار امیدوار 

 کننده بود. با رسیدن به مسیر روددانه 
قرار بر این شد که ایمي و آدریان در فاصله ک دورترک از دو نفر دیگر دود را 

 شسته و آزاده بتوانند لباس هایدان 
را در آورده و در آب روددانه بدللورند. دین با دقت آینه را جایي در نزدیکي 

 دودشان روک زمین قرار داده و سپس 
 با لحن هدداردهنده اک به آن ها گفت:  

 زیاد دور ندین.  -
 آدریان سرک تکان داد و جارد آهسته گفت:  

 مراقب دودتون باشین. *  -
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شد که با اینکه این جمله را دطاب به هر  دوک آن ها گفت، اما ایمي متوجه 
 منظور جارد تنها دود اوست. از قرار 

معلوم دین و آدریان نیز این را فهمیده بودند، زیرا لبخند معنادارک بر ل**ب 
 داشتند.  

 ایمي و آدریان مسیر کوتاهي را تا انتهاک روددانه پیم  
 

ناپدید شدند. آن گاه بي رفتند و آنقدر دور شدند تا دین و جارد به طور کامل 
 معطلي لباس هایدان را درآورده و 

با شور و هیجان وارد آب ملیم روددانه شدند. ایمي که از شدت دوشحالي 
 سر از پا نمي شنادت جیغ کوتاهي 

کدللید و همچون کودکان دسللت هایم را پر از آب کرده و بر سللر و روک 
 آدریان پاشید. او نیز با دنده مقدارک آب 

ف ایمي پاشللید و تا چند دقیقه ک ندللاط آور هر دو مدللغول بازک با به طر
 یکدیگر شدند. صداک جیغ و فریاد 

فارق از هر دطر  ید و آن دو  طه مي پیچ مام محو جان زده شلللان در ت هی
 احتمالي با صداک بلند مي دندیدند و از آن 

 هواک آفتابي لمت مي بردند.  
دید دان دیلي طول نک شیطنت های صیه ک دین  دنده ها و  و آن دو بنابر تو

 هر چه زودتر دود را شسته و بار 
شحال بود که  سان را به تن کردند. ایمي از تهه دلم دو دیگر لباس هاک دی

 هواک اوادر فصل بهار گرم بوده است، 
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سوزناک  سرد و باد هاک  دان در هواک  صور درآوردن لباس های زیرا حتي ت
 زمستان وحدت آور بود. آن دو چند 

یقه اک زیر آفتاب ندللسللته و مدللغول گفتگو با یکدیگر شللدند، آن گاه با دق
 شنیدن فریاد آشنایي از جا بردواسته و 

 مسیر آمده را برگدتند.  
دین و جارد هر دو مدغول پوشیدن لباس هاک نمدارشان بودند، دین با دیدن 

 آن ها چدمکي زد و گفت:  
 دور گمشت؟  -

 ک کرده و با لحن کددارک گفت:  آدریان پدت چدمي براک دین ناز
 دیلي! مگه نه؟  -

ایمي با لبخند سللرر را تکان داد و در همان زمان نگاه او و جارد با یکدیگر 
 تل قي پیدا کرد و قلب ایمي در سینه 

سبیده بود و  سم به بدنم چ سم را بال زده و لبا فرو ریخت. او موهاک دی
 قد بلند تر از همیده به نظر مي رسید. 

ي دسللت از دیره نگاه کردن به او برداشللت و همچنان که نزدیک تر مي ایم
 شد، گفت:  

 انگار دیگه بي مصرف شده.  -
ایمي به دوربین جارد که اکنون در دستم بود، اشاره مي کرد. جارد لبخندک 

 زد و در حالي که با حالت داصي 
 سرتاپاک ایمي را برانداز مي کرد، گفت:  
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به این دوربین آره، ولي نمي دوام ب- یک جورایي  ید بگم  با ندازمم دور، 
 ولقه داشتم.  

 ایمي که از لحن  م انگیز جارد دنده ار گرفته بود، گفت:  
 اوه! من یادم رفته بود که تو هنوزم یک دبرنگار سمجي!  -

 جارد دندید و گفت:  
راسللتم تو این چند روز منم یادم رفته بود که تو همون ددتر تخسللي که -

 یي رو ترجیح مي ده.  تنها
سته در گور او  صاف مي کرد، آه ایمي در حالي که گوشه ک لباس جارد را 

 گفت:  
 اما الن که دیگه تنها نیستم، مگه نه؟  -
 معلومه که نیستي! من همیده...  -
 اهم!  -
 

صله گرفتند. دین که از حالت چهره ک  سروت از یکدیگر فا جارد و ایمي به 
 ه بود، با آن ها دنده ار گرفت

 بدجنسي پوزدندک زد و گفت:  
 نظرتون چیه زودتر راه بیافتیم؟  -

 جارد و ایمي یکصدا گفتند:  
 والیه!  -

دین با صللداک بلند به آن ها دندید، جارد و ایمي که گیج و شللرمنده به نظر 
 مي رسیدند نفس هاک حبس شده ک 
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 ه را ترک کردند.  دود را رها کرده و دوشادور یکدیگر محوطه ک باز روددان
کم کم راه جنگل از دردت هاک انبوه دالي شلللده و جاک آن ها را دردت 

 هاک باریک و نحیفي گرفتند که شاخ و 
برر هایدللان بسللیار کم تر بوده و به آن ها اجازه مي دادند تا آسللمان آبي و 

 صاف را مداهده کنند و از آن هواک 
 گرم و آفتابي لمت ببرند.  

تي در آرامم پیاده روک کرده و درباره ک داستان ها و اتفاقات آن ها چند ساو
 مختلف بحث و گفتگو کردند. در 

این میان ایمي نیز به طور ناگهاني متوجه شللد که با صللحبت کردن با دین و 
 آدریان بهتر مي تواند هزاران مسئله 

اک که در ذهنم بودند را درک کند و پاسللخ تمام پرسللم هایم را دریافت 
 در واقع تجربیاتي که دین و  کند.

آدریان در مواجهه با جادو و موجودات باسللتاني داشللتند، کمک بزرگي براک 
 باورپمیرک دنیاک جدیدک که آن را در 

 بیدارک و مقابل چدم هایم مي دید، بود.  
شده و بار دیگر دردتان  شایند دارج  کم کم همگي از آن منطقه ک باز و دو

 تاریکي انبوه تر شده و سایه ک 
 همچون سقف بالي سرشان قرار گرفت.  

ایمي متعجب از آن تغییر ناگهاني سللرر را بلند کرده و متوجه شللد که حتي 
 دردتان نیز قابل تدخیص نیستند، 
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سیده بود. اما چنین  دیدند فرا ر شب زودتر از آنچه انتظارر را مي ک انگار 
 چیزک امکان نداشت، زیرا ایمي 

 د ساوتي به تاریکي هوا مانده است.  اطمینان داشت هنوز چن
چند دقیقه اک نگمشته بود که صداک آشنا و هولناکي به گور رسید و ایمي 

 را وادار کرد تا نگراني ار را با بقیه 
 در میان بگمارد.  

 به طور ناگهاني ایستاد و گفت:  
 بچه ها! به نظرم همین الن یک صدایي شنیدم.  -

 تظر واکندي از سوک بقیه بود، بلفاصله گفت:  جارد که انگار تا کنون من
 منم همینطور!  -

 آدریان نیز آستین لباس دین را کدید تا او را از راه رفتن باز دارد و گفت:  
 منم...  -

مه  وث شلللد ه با که  ید  گل پیچ مام جن قه اک در ت نان قه ظه چ مان لح ه
 ددکدان بزند، صدا به گونه اک بود که 

 همگي یکصدا شروع به دندیدن کردند.   انگارصد ها انسان شرور
 

گاه آینه را روک زمین گماشت و گفت:    دین نادودآ
 ل زم نیست که بگم منم همینطور!  -

بازوک  به  با وحدلللت  ندند، ایمي  با نگراني یکدیگر را از نظر گمرا همگي 
 جارد چنک زد و دین نیز بلفاصله آدریان را 
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تا به دود نزدیک کرد. لحظه اک همه سللکوت  کردند، گویي منتظر بودند 
 فقط یک بار دیگر آن صدا را بدنوند.  

دیرک نپایید که انتظارشللان به پایان رسللید و داک آرمیده در زیر پایدللان به 
 جنب و جور افتاد.  

 آدریان با نفرت گفت:  
 نه! از این لعنتي ها متنفرم.  -
 بخوابین روک زمین!  -

ا حتي اگر هم مي دواسللتند قادر به انجام فریاد جارد همه را هدللیار کرد، ام
 این کار نبودند، زیرا باد و طوفان با 

سللروت و نیرویي فراتر از حد انتظار، آن ها را در برگرفت و فرصللتي باقي 
 نماند تا دود را از آن گردباد سهمگین 

 نجات دهند.  
ایمي صداک جیغ هولناکي را شنید و در کمال وحدت متوجه شد دستم از 

 ن دست هاک جارد سر مي دورد. میا
سللعي کرد محکم تر آن را نگهدارد اما شللدت جریان باد چنان زیاد بود که 

 قبل از آنکه بتواند فکرر را وملي کند، 
 دست جارد از میان انگدت هاک هریفم رها شد.  

 ایمي از سر درماندگي فریاد زد:  
 نه!  -
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ارک زیادک داک به اما باز شلللدن دهانم مسلللاوک بود با وارد شلللدن مقد
 گلویم و سرفه هاک ددکي که شرایطم را 

 حتي بدتر از پیم کرد.  
شود و آن ها را  ست به کار  ایمي واجزانه دوا مي کرد که دین هر چه زودتر د

 نجات دهد، اما دوایم مستجاب 
 ندده و طوفان حتي شدیدتر از قبل شد.  

صداک فریادهاک پاروکس ها اوج گرفته و م دم و بي رحمي و ناگهان  وج د
 شان همچون انفجار وظیمي ایمي را 

سکي به هوا پرتاب کرده و چندین مایل دورتر از جایي که ایستاده  ماندد ورو
 بودند به زمین اندادت.  

ایمي پس از بردوردر به زمین ناله ک دفیفي کرده و سللرر را اندکي بلند 
 کرد، اما نیرو و انرژک ار چنان 

 همه جا در نظرر تیره و تار گدته و از هور رفت.  تحلیل رفته بود که 
  *** 

صداک آواز پرندگان و جریان حیات را در  ساس مي کرد،  سردک زمین را اح
 آن جنگل شوم. و تازه زماني که 

توانسللت انگدللت بي جانم را تکان دهد، دریافت که ولئم حیات حتي در 
 دود او نیز پیدا مي شود.  

هریفي میاَن ابروهاک باریکم پدیدار گدللت و زیر با تکان دادن پایم ادم 
 ل**ب  رولند کرد. مي دانست که 
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دم هایم را باز کند، اما کوفتگي بدنم چنان زیاد بود که  اکنون مي تواند چ
 حتي انجام این کار ساده نیز دشوار 

دوده و اولین چیزک  دم هایم را گ سختي چ سرانجام به  سید.  به نظر مي ر
 هایم هاهر شد، که در مقابل چدم 

 شاخ و برر دردتان انبوهي بود که اطرافم را احاطه کرده بودند.  
 

شده بود چنان زیاد بود که چندین دقیقه  سرر وارد  شدت  ربه اک که به 
 طول کدید تا حادثه اک که ساوت ها 

 پیم رخ داده بود را به یاد آورد.  
یب همچون فیل جار مه ها و آن انف پاروکس  که روک دور و وقتي هجوم  مي 

 تند باشد، از ذهنم گمشت جورک از جا 
صداک ناله ک دردناکم در محوطه  شده و  صداک تق دفیفي بلند  پرید که 

 پیچید.  
ایمي که از شدت درد چهره ار درهم رفته بود دریافت که قادر به تکان دادن 

 پاک سمت راستم نیست و با 
 ام نقاط بدنم پخم ميکوچکترین حرکتي درد ابتدا در پا و سللپس در تم

 شود.  
اولین نتیجه اک که از این درد جانگداز و  یرقابل تحمل گرفت این بود که 

 استخوان مچ پایم شکسته است. اتفاق 
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ناگوارک بود، اما چیزک که تحمل آن درد را برایم سخت تر مي کرد این بود 
 که از جارد، دین و آدریان دبرک 

 نبود.  
ن ندسته و در آن فضاک کمابیم تاریک با چدم به ایمي به سختي روک زمی

 دنبال ندانه اک از حضور سه نفر 
 دیگر گدت.  

اما دبرک از آن ها نبود، اکنون تنها او مانده بود و تاریکي و ترس و وحدللتي 
 که کم کم تمام وجودر را دربر مي 

 گرفت.  
دتن آ ست با کمي گ شد مي توان ها را  نشاید اگر به پایان روز نزدیک نمي 

 پیدا کند، هرچند که بعید مي دانست 
با آن درد و کوفتگي بدنم بتواند حتي یک قدم بردارد، اما همین هم برایم 

 روزنه ک امیدک بود که با تاریکي هوا 
 کم کم از بین مي رفت و برایم وحدتي بي سابقه را به ارمغان مي آورد.  

فاصله مقاومت کرده و ایمي سوزشي را در چدم هایم احساس کرد، اما بل
 جلوک ریزر اشک هایي که مي 

صبر کند  صبح  ست تا  سر درماندگي بریزد را گرفت. اگر مي بای ست از  دوا
 و در روشنایي روز به دنبال آن ها بگردد 

شت قبل از آنکه دودر بخواهد  پس باید این کار را مي کرد، حتي امکان دا
 اقدامي کند آن ها او را پیدا کنند.  
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ن فکر تنها اندکي از نگراني ار کم تر شللده و کدللان کدللان دود را به با ای
 تنومند ترین و پیرترین دردت اطراف 

 رساند و پاهایم را دراز کرد و چدم هایم را بست.  
پاک راستم هنوز سوزر بي اماني داشت، هراز گاهي دردر کم تر مي شد 

 اما گزگز نادوشایندک جاک آن را مي 
 یگر درد طاقت فرسایي آ از مي شد.  گرفت، آنگاه بارد

سمت گرر ها  شده و به  شب فکر ایمي از درد هایم منحرف  با فرا رسیدن 
 و جانوران دیگرک رفت که در شب قد 
 ولم کرده و در جنگل پرسه مي زدند.  

سته  د داني ار ن سرد بر پی تمام مدتي که به ناچار در تاریکي مانده و ورق 
 دوستانم بود در دل دوا مي کرد که 

زودتر او را پیدا کنند. ایمي به طور دردناکي به یاد جارد افتاد که بي شلللک 
 تمام ساوات باقي مانده روز را به 

دنبالم گدللته و اکنون همچون او مغلوب تاریکي و دطرات شللب شللده و 
 دست از جستجو برداشته است.  

شد و آن ها در ر ست با شني روز ایمي از تهه دل امیدوار بود که فکرر در و
 یکدیگر را پیدا کنند، از طرفي نگران 

دین و آدریان بود و نمي توانسللت حدس بزند واقبتدللان پس از بردورد با 
 پاروکس ها چه بوده است. به طرز 
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نادوشلللایندک دیالم از بابت جارد راحت بود زیرا هنگام انفجار گردباد 
 صداک دور شدن فریاد او را شنیده بود.  

 
شرمندگي مي کرد، زیرا  از اینکه براک ساس  شحال بود اح زنده ماندن او دو

 سرنوشت دین و آدریان برایم گنک و 
 مبهم بود و حتي نمي دانست که آیا آن ها هنوز زنده هستند یا نه...  

جه دلم نمي  به هیچ و خت بود و  ها برایم سلل ما حتي تصللور مرر آن  ا
 دواست به این احتمال فکرکند.  

رر را به دردت تکیه داده و سعي کرد به چیزهاک دیگرک ایمي با ناراحتي س
 فکرکند اما به ثانیه نکدید که از جا 

شده بود به یاد آینه افتاد که معلوم نبود  دم هایم گرد  پرید و در حالي که چ
 سرنوشتم چه شده، و یا به دست 

صاحبم باز  شت که نزد  ست. حتي این امکان وجود دا ساني افتاده ا چه ک
 د، و این احتمال از تمام گدته باش

فکرهایي که در آن چند سللاوت به سللرا م آمدده بودند ترسللناک تر به نظر 
 مي رسید و ایمي در آن و عیت کارک 

دیند و براک دور بودن  ست از پیم ببرد، به جز آنکه در تنهایي بن نمي توان
 واقبت این سفر نادواسته دوا و راز و 

 نیاز کند.  
وزه ک بلند و ممتدک تمام افکارر پاره شده و احساس با بلند شدن صداک ز

 کرد نگراني و ا طراب مغزر را 
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 متلدي مي کند و توان مقاومت را از او مي گیرد.  
سعي کرد  شت  صدا را دطرک بزرر و جدک مي پندا ایمي که نزدیک بودن 

 دود را به قسمت تاریک ترک بکداند، 
یایي گرر ها فوق العاده ق وک بود، اما ایمي امیدوار بودن هرچند که حس بو

 فاصله ک بیندان آن قدر زیاد باشد 
 که بوک بدنم به گرر هاک گرسنه ک جنگل نرسد.  

دقیقه ها به کندک مي گمشتند، صداک گام هاک سنگین و نفس هاک صدادار 
 هر لحظه نزدیک تر مي شد. ایمي 

اف جرئت تکان دوردن نداشللت و چنان حواسللم را بر روک صللداهاک اطر
 متمرکز کرده بود که حتي درد پایم را 

 نیزاز یاد برده بود.  
نزدیک شدن حیوان را احساس مي کرد، تلم گرر گرسنه براک یافتن طعمه 

 اک درهمان اطراف. تقلیم براک 
سوس بود، اما  ست آوردن طعمه اک هرچند کوچک و نحیف کامل مح به د

 اگر مي دانست طعمه اک به آن بزرگي و 
همان اطراف پنهان شللده اسللت چه مي شللد؟ طعمه اک که حتي  لمیمک در

 وسیله اک براک دفاع از دویم نداشته و 
 دستگي و گرسنگي و درد پا تمام توان و انرژک ار را ربوده بود.  

شاند تا  ست دهانم را پو درد و با د دم هایم را برهم ف دت چ ایمي با وح
 مبادا صداک نفس هاک وحدت زده ار 
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 د.  به حیوان برس
سرانجام گرر  شت تا  ست چند ثانیه و یا چند دقیقه در آن حالت گم نمي دان

 از یافتن طعمه اک در آن حوالي 
ناامید شده و از سر ددم و درماندگي زوزه ک سوناکي کدید، آن گاه با گام 

 هاک بلند و سنگیني دوباره به راه 
 افتاده و طولي نکدید تا کامل از آن محوطه دور شد.  

که حتي تا پس از دور شدن او سعي مي کرد آرام تر نفس بکدد، در آن  ایمي
 تاریکي آن قدر سایه ک هیبت او را 

نگاه کرد تا کامل از نظر ناپدید شللد و تازه توانسللت نفسللي از سللر آسللودگي 
 بکدد.  

تا مدت ها پس از آن دقایق پر از ا للطراب مرتب با دود فکر مي کرد که 
 ه ک آن گرر چیزک نمانده بود تا طعم

دت آور بود که هر فکر دیگرک  صور چنین مرر دردناکي آن قدر وح شود، ت
 را از سرر بیرون کرده بود، حتي فکر 

 بهترین دوستانم.  
 

او تا نزدیک هاک صللبح پلک برهم نگماشلللت و براک حفد جانم آنقدر 
 نگهباني داد تا ولي ر م گرسنگي شدیدر، 

 .  به دواب ومیق و نا آرامي فرو رفت
شایند پایم او را از دواب و والم بي دبرک  صبح روز بعد درد و گزگز نادو

 بیدار کرد. ایمي ناله ک دردناکي سر 
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سر  شت،  دم هایم را ندا سنگي ناک باز کردن چ داده و در حالي که از گر
 دورده و سرر را روک زمین دنک 

 جنگل گماشت.  
سکوت به آواز صبحگاهي در  گاه و بي گاه پرندگان  چند دقیقه اک در هواک 

 گور فرا داد، همه چیز در جنگل 
وادک بوده و کوچکترین صللدا و یا حرکت  یر وادک شللنیده و یا دیده نمي 

 شد.  
ایمي که بي هیچ انگیزه اک در فکر فرو رفته بود، ناگهان از افکار شب گمشته 

 ار که در رابطه با دین و آدریان بود 
ي معلوم نبود چه بر سللر دودر مي آید، دنده ار گرفت، زیرا اکنون حت

 حتي اگر دین و آدریان زنده مانده بودند 
که  حال او فرقي نمي کرد، چرا  به  ند  ته بود که گریخ به هر نحوک از مهل و 

 امکان داشت همانجا از گرسنگي و درد 
 تلف شود.  

براک اولین بار در آن چند روز فکرر به سمت و سوک پدر و مادرر کدیده 
 یرا در تمام مدتي که در دطر شد، ز

بود هیچگاه به طور واقعي مرر را باور نکرده و همیده به بازگدتدان امیدوار 
 بود.  

کار مي توانست براک آدرین بار آن ها را ببیند، در این صورت شاید مرگم 
 چنین دردناک مجسم نمي شد، و 
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ته دلم  حداقل آدرین دقایق ومرر را در کنار کسلللاني مي گمراند که از
 دوستدان داشت.  

ستن  دي براک بردا شده بود که حتي کوچکترین تل ایمي دیگر چنان نا امید 
 نکرد، وجیب بود که گرسنگي و درد 

این چنین مي توانسللتند بر روک مقامت و اسللتوارک ار تاثیر بگمراند، او که 
 شب گمشته مصمم بود هر طور شده به 

جارد و دین و آدر مه داده و  مل دود را راهم ادا کا ند، اکنون  یدا ک یان را پ
 بادته بود.  

بدک را در دلم  یب و  یدک حس وج نا ام یاس و  که در اوج  گاه بود  و آن
 احساس کرد، انگار نیرویي او را وادار مي 

شده و  عیف و  عیف  دتر در دریاک ناامیدک ار  رق  کرد که هر چه بی
 تر شود.  

ش شي در گو سوت زیر و دلخرا صداک  سوتي که با دود، ناگهان  م پیچید، 
 ددم و نفرت را به همراه داشت، ایمي 

به طرز وجیبي اطمینان داشللت کسللي که آن سللوت را مي زند یقینا انسللان 
 سردور و بي واطفه اک است.  

ایمي از ترس آنکه زننده ک سللوت در همان نزدیکي باشللد، با زور و زحمت 
 لي پلک هایم را باز کرد. انگار پلک 

دود هایم را  دم هایم را گ سبانده بود، وقتي چ سبي قدرتمند بهم چ با چ
 حالت  بار آلودک را در آن حس کرد و 

 متوجه شد که همه جا را تار و مبهم مي بیند.  
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اما در همان منظره ک مبهم توانسللت پیکر دمیده اک را تدللخیص بدهد که 
 آرام و آهسته به او نزدیک مي شد. به 

اندکي وا ح تر شود و آن پیکر را بهتر ببیند چندین امید آنکه دنیاک اطرافم 
 بار پلک هایم را برهم فدرد.  

این کار تا حدودک موثر بود، زیرا دیگر مي توانسللت شللنل داکي رنک آن 
 شخص را که با آن، صورت و بدنم را 

شد و به طور  شخص نزدیک و نزدیک تر  دخیص دهد. آن  شانده بود، ت پو
 با ایمي را کم قابل ملحظه اک فاصله ار 

 کرد.  
 

ایمي صللورت آن فرد را از پدللت کله شللنلم تدللخیص نمي داد، اما در هر 
 حال حس دوبي به او نداشت. شخص 

شنل پور صورتم را به صورت ایمي نزدیک کرد و سپس به چدم هاک او 
 دیره ماند. البته ایمي چدم هاک او را 

سم بخورد که به او زل نمي دید، اما با توجه به جهت صورتم مي توانست ق
 زده است. دیگر نمي توانست نسبت 

به او بي اهمیت باشد، ولي ر م آنکه ناتوان به نظر مي رسید هیچ بعید نبود 
 که یکي از افراد آن جادوگر باشد.  

به سختي و با تلم فراوان سعي کرد بندیند و با این کار درد پایم چند برابر 
 شد و آن فرد شنل پور نیز تکان 
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سرر را بلند کرد و فورا به آن  صورتي درهم رفته  صرک دورد. ایمي با  مخت
 نتیجه رسید که آن زن و یا مرد هر که 

بود، قصد کمک نداشت زیرا بي هیچ حرکتي روک زمین ندسته و شاهد درد 
 کدیدن او بود.  

ناگهان وحدلللت و هراس وجود ایمي را دربرگرفته و به طرز باور نکردني و 
 به یاد جادوگر قصهي گرتل  دنده دارک

افتاد. با وجود آنکه دین با اطمینان از مرر و نابودک آن جادوگر پیر و کهنسال 
 سخن گفته بود اما دیال ایمي 

شد  شته و باوث  سر بردا شنلم را از  شد که آن فرد کله  تنها زماني راحت 
 لبخند کم رنگي روک ل**ب هایم 

 بندیند.  
براک دندیدن وجود نداشت اما وقتي صورت دین اگرچه در آن شرایط دلیلي 

 و آدریان را موقع شنیدن فکرک که 
 یک لحظه به سرر زده بود، تجسم کرد نتوانست جلوک دندهار را بگیرد.  
پیرمرد که با آن چدللمان سللبز و آبي به طرز وجیبي به ایمي نگاه مي کرد، با 

 صداک نخراشیده ار پرسید:  
 تر جوان؟  اینجا چي کار مي کني دد-

ایمي با شللنیدن صللداک او مات و متحیر ماند و با تعجب به چدللم هاک 
 شگفت انگیزر که یکي به رنک سبز و 

 دیگرک به رنک آبي بود دیره ماند. سپس با لکنت گفت:  
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یک چیزهایي - که یکهو... جا تفریح مي کردیم  تام...این من...من و دوسلل
 بهمون حمله کردن و...  

 آره؟   گیرتون اندادتن؟-
 ایمي پاسخ داد:  

 آره.  -
اما با ناددنودک سرتاپاک پیرمرد را برانداز کرد، زیرا متوجه شد در لحن کلم 

 پیرمرد کوچکترین تاسفي وجود 
 نداشته و بروکس، حتي وجد و سرور در لحن کلمم نهفته است.  

 پرسید:  
 شما کي هستین؟  -

 پیرمرد نگاه سردک به ایمي اندادت و گفت:  
 من؟ من آِلن پیرم، سالهاست که در این جنگل زندگي مي کنم.  -

 ایمي با حالت مدکوکي پرسید:  
واقعا؟ پس در این صللورت، باید بدونین که یک جادوگر اینجا با شللما -

 زندگي مي کنه، درسته؟  
سپس با دقت به او نگاه کرد تا واکنم او را در زماني که از اربابم سخن مي 

 ما با تمام دقتي که گوید، ببیند. ا
 

صورت چروکیده  سردک چیز دیگرک را در  شت، به جز بي اوتنایي و دون دا
 ک پیرمرد تدخیص نداد.  
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آِلن با حالت ددللکي سللرر را تکان داد. ایمي که کمابیم دیالم راحت 
 شده بود با بي حالي به دردت تکیه داده 

 و پرسید:  
 اونو دیدین؟  -

با همان حالت سللرد و بي روحم جواب  آلن لحظه اک درنک کرد، سللپس
 داد:  

 درباره ار شنیدم.  -
ایمي که از پاسللخ هاک کوتاه او به سللتوه آمده و درد پایم نیز کلفه ار کرده 

 بود، با بي قرارک گفت:  
 ما که به اون نزدیک نیستیم.  -

جمله ک ایمي هم دبرک بود، هم سوالي، شخیصم دشوار بود اما آلن آن را 
 فرض کرده و گفت:   یک پرسم

نه - قدم دیگه بردارک، و  با دیال راحت حتي یک  نه اونقدر دور که بتوني 
 اونقدر نزدیک که بتوني بهم دسترسي 

 پیدا کني.  
 ایمي با گیجي گفت:  

 معني این چي مي تونه باشه؟  -
آلن جواب او را نداد و لحظه اک به چدمانم دیره ماند. نگاهم جورک بود 

 ساس کرد تا اندرونم که ایمي اح
نفوظ کرده و تمام وجودر را سللرد و منجمد مي کند. دیگر طاقت سللنگیني 

 نگاه او را نداشت، و دوشبختانه آلن 
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نیز نگاهم را از او برداشللت و در حالي که به پاک کبودر اشللاره مي کرد، 
 پرسید:  

 شکسته؟  -
شللده و چند ایمي به ندللانه ک مثبت سللرر را تکان داد. آلن لحظه اک دم 

 ثانیه بیدتر به پاهاک او نگاه کرد، سپس 
دسلت لرزانم را در جیب پاره ک شلنلم کرده و گیاه سلبز و لزجي را بیرون 

 آورد. ایمي که با دقت به آن گیاه نگاه 
مي کرد، تکان محکمي دورد. آلن دستي را که با آن گیاه را نگه داشته بود به 

 مچ شکسته ار نزدیک کرد و 
 گفت:  

 تکون نخور!  -
نفس ایمي در سینه حبس شد و دیگر تکان نخورد، اما به هیچ وجه قادر نبود 

 نگاهم را از دست هاک او بگیرد. 
آلن که متوجه ترسللي که در نگاهم موج مي زد شللده بود، با لحني آمرانه 

 گفت:  
 به من نگاه کن!  -

رد ا بلند کچنان تحکمي درکلمم بود که ایمي با حالتي رام و مطیع سللرر ر
 و به چدم آبي او نگاه کرد، آنگاه 

 لحظه اک استخوان مچ پایم سودت و لحظه اک بعد، اثرک از درد نبود.  
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با شگفتي و حیرت سرر را پایین آورد و متوجه شد دیگر اثرک از کبودک در 
 پایم دیده نمي شود، درد آن نیز 

 به طور معجزه آسایي قطع شده بود.  
دادن پایم در انتظار دردک بود که دیگر وجود نداشلللت، ایمي که با تکان 

 پرسید:  
 

 چطورک این کار و کردک؟  -
آلن بلفاصللله جواب نداد، او گیاهي که در دسلللت داشلللت را روک زمین 

 اندادت ، وصایي که در زیر شنلم پنهان 
شد را محکم به زمین فرو برده و در حالي  بود و ایمي همان لحظه متوجهم 

 کرد از جا بردیزد که سعي مي 
 آهسته گفت:  

 براک شکستگي مفیده.  -
پایم را محکم بر  به تندیي از جا برمي دواسلللت، مچ  ایمي در حالي که 

 زمین کوبیده و مادامي که کوچکترین 
 دردک را در آن احساس نکرد، با شور و هیجان گفت:  

 مفید؟ اون استخوان پام و توک یک ثانیه ترمیم کرد!  -
به گیاه چسللبناک نگاه کرد که ایمي نگا به زمین اندادت و جورک  هم را 

 انگار گنجینه اک ارزشمند است، سپس 
 گفت:  
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مي تونم نگهم دارم؟ بعد از یک بار اسللتفاده که داصللیتم از بین نمیره -
 نه؟  

آلن که کوچکترین توجهي به او نداشللت و با دسللت هاک لرزانم بار دیگر 
 د، کله شنلم را روک سرر مي کدی

 گفت:  
 مي توني برر دارک، به دردت مي دوره.  -

ایمي بلفاصللله دم شللد و گیاه را برداشللت، وقتي بار دیگر صللاف ایسللتاد 
 نگاهم به پیرمرد افتاد و احساس کرد 

ست، البته این حالت آنقدر  سته ا د پوزدند کم رنگي روک ل**ب هایم ن
 سریع از چهره ک آلن ردت بر بست 

 ه این فقط جزوک از تصوراتم بوده است.  که ایمي گمان کرد ک
 آلن گفت:  

ست هدایتت کنم، جایي که تا حد ممکن - سیر در اگر بخواک مي تونم به م
 از اون جادوگر دور باشي.  

 ایمي گفت:  
ازتون متدکرم، من مطمئنم که دوستانمم جایي دورتر از این مکان هستن، -

 احتمال در نقطه اک که از اون 
 .  جادوگر دوره

ایمي انتظار داشللت آلن از این مو للوع که او و چند نفر دیگر در جنگل آن 
 جادوگر پرسه مي زدند متعجب و 
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دان نداد. چهره ار همچنان آرام بود و به  دي ن شود، اما او واکن دکوک  م
 نظر نمي رسید این مو وع برایم 

دان سمت چپ سیر  سرانجام او ایمي را به م شد،  شته با  جمابیت چنداني دا
 هدایت کرده و بي آنکه حرف دیگرک 

 بزند با پدت دمیده ار آرام آرام به راه افتاد.  
آن دو یک ساوتي را در سکوت راه رفتند، و به جز چند جمله ک کوتاه حرف 

 دیگرک با هم نزدند، ایمي تنها 
شکایت  شدیدر  سنگي  شد یکي زماني که از گر صحبت  دوبار با او هم 

 ان دور طعم کرده و آلن به او تکه ن
ودور وطرک تعارف کرد، و دیگرک زماني که بر سللر دوراهي قرار گرفتند و 

 ایمي با سماجت راه سمت راست را 
 پیدنهاد کرد که بلفاصله توسط آلن رد شد.  

از نظر ایمي راه سمت راست بسیار دوشایند تر به نظر مي رسید، زیرا هیچ 
 سایه ک کدرک در ارتفاوي بالتر از 

 
م وجود نداشللت، هیچ اثرک از مه رقیق و نفرت انگیزک در محوطه دردتان

 ار نبود و هیچ حدره ک موذک نیز 
در آنجا به چدللم نمي دورد. در حالي که اکنون در آن مسللیر ونکبوت هاک 

 درشت و چندر آور از سر و کولم 
 بال مي رفتند.  

 اما آلن به او گفت:  
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اینده، اما مطمئن بار اینا در درسللته که بعضللي چیزها در این راه نادوشلل-
 برابر چیزهایي که در راه سمت راست 

 باهاشون رو به رو مي شدک هیچي به شمار نمي آن.  
  

به اطرافم مي  با شلللک و دو دلي  قانع ندلللده و هنوز  حال ایمي  با این 
 نگریست، از یک جایي به بعد نیز به دود 

ستاد که چرا بعد از بهبود کامل مچ پایم  راه  آلن پیر را ترک نکرده ولعنت فر
 گمراه کننده، اما مطمئن تر دود را 

 در پیم نگرفته است.  
سیر پر از مه پیم مي رفتند و هر لحظه بر بدگماني و  آن ها همچنان در آن م

 ترس ایمي افزوده مي شد، تا آنکه 
 دیگر طاقت نیاورده و ناگهان سر جایم متوقف شد.  

 با صداک بلندک گفت:  
ه دیگه! من مطمئنم که این راه درسللتي نیسللت، به این حدللرات لعنتي کافی-

 نگاه کنین! همم از سر و کولم بال 
دت  سیر و برگ صل حس دوبي ندارم، من مي دوام برگردم لطفا م مي رن، ا

 و بهم ندون بدین!  
ایمي لحظه اک درنک کرد، اما آلن که هنوز پدللت به و ایسللتاده بود حرفي 

 حلي او وصباني شده و نزد، ایمي از بي م
 با لحن طلبکارانه اک گفت:  
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نکنه مي دواین ولم کنین تا دودم برگردم؟ این شللما بودین که منو آوردین -
 تو این راه لعنتي، پس حال دودتون 

 هم باید منو برگردونین تا...  
ایمي سللکوت کرد، زیرا آلن به سللمت او بازگدللته و همچون مجسللمه اک 

 ره نگاه مي کرد. ایمي ایستاده و به او دی
لحظه اک گمان کرد با حرف هایم وصبانیت پیرمرد را برانگیخته است، اما 

 آلن هیچ واکندي ندان نمي داد که 
ندللانه ک وصللباني شللدنم باشللد، و همین مو للوع ترسللناک بود، او فقط 

 ایستاده و همچنان به او زل زده بود.  
اکنون با پیرمردک  ریبه و ناگهان وحدللت به دل ایمي افتاده و متوجه شللد 

 مدکوک، در راه وجیب و دلهره آورک 
شت آلن نیز قدمي به جلو  شت، توقع دا ست. قدمي به وقب بردا تنها مانده ا

 بردارد، اما این اتفاق نیوفتاد و به جاک 
آن حادثه اک هراس انگیز تر به وقوع پیوست: مه  لید و رقیقي میان او و آلن 

 اک جلوک  قرار گرفته و چند لحظه
به طور کامل در  به او را گرفت، آنگاه کم کم کنار رفته و زماني که  دیدر 

 فضا و به دیگر مه هاک اطراف ملحق 
 شد، دیگر اثرک از آلن نبود.  

سرانجام حقیقتي تلخ براک ایمي آشکار شده و دریافت که آلن، ماموریتي به 
 جز گمراه کردن او نداشته است. و 
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در آن لحظه، نادواسللته دود را به جادوگر نزدیک کرده  هیچ بعید نبود که
 باشد.  

ست او را از پاک دربیاورد، اما  دیماني و ندامت مي دوا ترس و ا طراب، پ
 نمي توانست به همین آساني تسلیم 

 
سروت از آنجا دور  شت، باید با آدرین  دتي که در دل دا شود، با وجود وح

 مي مي شد. باید با تمام تواني که داشت 
 دوید و دود را از مهلکه نجات مي داد.  

بنابراین دور زد و با تمام توان، شللروع به دویدن در همان مسللیرک کرد که در 
 یک ساوت گمشته ابلهانه و کورکورانه 

 طي کرده بود.  
ایمي جورک مي دوید که در تمام ومرر به یاد نداشللت، مي دوید و به جز 

 دارج شدن از آن راه به هیچ چیز 
دیگرک نمي اندیدللید. اما با وجود صللداک هوهوک باد که در گوشللم مي 

 پیچید، مي توانست صداهاک وجیب 
 دیگرک را در اطرافم بدنود.  

نجواهاک آهسته، دنده هاک ریز و شیطاني، پچ پچ هاک مبهم و از همه بدتر 
 چدم هاک دردداني که هرازگاهي 

 ید مي شدند.  در میان مه لحظه اک پدیدار گدته و سپس ناپد
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ایمي چدم هایم را بست و سروتم را بیدتر کرد، سروتم چنان زیاد بود 
 که حس مي کرد به هیچ وجه نمي 

 تواند جلوک دودر را بگیرد.  
آنقدرسریع دوید که دیلي زودتر از آنچه فکرر را مي کرد به دوراهي رسید، 

 دیگر چیزک نمانده بود که از آنجا 
 وتم را بیدتر مي کرد.  دارج شود، فقط باید سر

ایمي چدللم هایم را باز کرد و با دیدن نورک در میان مه با امیدوارک لبخند 
 زد، اما از آسودگي داطرر چند ثانیه 

 هم نگمشته بود که ناگهان صداک حرکت سریعي در هوا شنیده شد.  
دته و با  سپس برگ ست نگاه کرد اما چیزک ندید،  ایمي با گیجي به چپ و را

 ک وجیبي رو به رو شد.   صحنه
سه شبح سیاه و کدر همچون باد در آسمان پرواز کرده و مستقیم به سوک او 

 مي آمدند.  
ایمي هیچ فکرک درباره ک آن ها نداشللت و در تمام ومرر چنین منظره اک 

 ندیده بود، فقط همین را فهمید که 
ه سللایه ک باید بدون هیچ معطلي از آن راه دارج شللود، قبل از آنکه آن سلل

 تاریک به او برسند.  
اما از این تصمیم چند ثانیه بیدتر نگمشته بود که آن پیکر هاک تیره با سروتي 

 باورنکردني به او نزدیک شده و بي 
 هیچ توقفي از بدنم وبور کردند.  
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ایمي با بردورد آن ها به قفسلله ک سللینه ار تکان محکمي دورد اما براک 
 ک دیگرک چند لحظه هیچ چیز  یر واد

شده بود که به نظر مي آمد که  ساس نکرد، همه چیز ناگهان چنان آرام  را اح
 هیچ اتفاقي نیافتاده است، اما لحظه 

اک بعد حرکت سریعي در بدنم ایجاد شده و ایمي در کمال وحدت متوجه 
 شد که آن سه پیکر وارد بدنم شده 

 اند.  
سا شد، اح سلب  ساتم، هر آنچه که تا به آنگاه بود که وقل و منطقم از او 

 آن روز حس کرده و درک کرده بود. 
گویي دیگر یک انسان نبود، موجود واجزک بود که فقط مي دواست بمیرد، 

 تنها دواسته ار این بود که تمام 
وجودر متلدللي شللود و دیگر چیزک از او در زمین باقي نماند. در همان 

 لحظات بود که صدایي در سرر با او 
بت کرد: دودت را بکم! بکم تا تمامي درد هایت تمام شود! شروع به صح

 این تنها چاره ک توست!  
ند وجودر را دردک  ند ب گار ب ظه اک رهایم نمي کرد، ان وماب لح رنج و 

 مزمن و جانگداز فرا گرفته بود.  
 

ست  سر و تمام بدنم حس مي کرد، گویي مي دوا ساس کلفگي که در  اح
 او را بکدد.  

http://www.roman4u.ir/


 211 زیاسرارآم ینهیواتس و آ یمیا

بداند کیسللت، بي آنکه به یاد بیاورد کجاسللت و در آن جنگل  ایمي بي آنکه
 چه مي کند، تلو تلو دوران جلو رفت.  

از دست آن صدا وصباني بود، دلم مي دواست دواسته ار را اجرا کند تا 
 براک همیده از شرر دلص شود.  

 ایمي جلو رفت، جلو و جلوتر تا آنکه به دردتي با تنه ک پهناورک رسید.  
گاهي از کارک که مي دواست انجام دهد نداشت، دیگر  کوچکترین درک و آ

 دیگر هیچ چیز در این دنیا برایم 
 اهمیت نداشت.  

سرر را به تنه ک دردت کوبید،  سرر را وقب برد و با تمام توانم  و آنگاه 
 دردک که پس از بردورد در سرر 

دید چنان کم بود که شد در برابر ومابي که اکنون مي ک این  بي درنک ایجاد 
 کار را تکرار کرد.  

شد. باز هم  داني ار جارک  شده و دون از پی شکافته  سرر اندکي  فرق 
 اهمیتي نداد. براک سومین بار سرر را 

جلو برد اما ناگهان صداک وجیبي به گور رسیده و بلفاصله دنجر کوچکي 
 جلوک پایم بر روک زمین افتاد.  

 ت:  صدایي که در سرر بود، نجواکنان گف
 دودت و بکم، بکم تا تموم بده.  -

سان ترک بود،  سیدن به مرر راه آ ایمي لحظه اک به دنجر دیره ماند، براک ر
 اما چیزک مانع انجام این کار مي 

 شد.  
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شت، براک نفس  شاید جایي در وجودر هنوز انگیزه اک براک زنده ماندن دا
 کدیدن، و زندگي کردن.  

صداک جیغ دوف سرر با حالت با این افکار  دن در  صداک د ناکي آمده و 
 آمرانه اک گفت:  

 نه! دلیلي وجود نداره، بس کن! تمومم کن!  -
اما ایمي به دلیل نامعلومي به حرف او اوتنایي نکرد، بي درنک سرر را جلو 

 برد و بار دیگر آن را به دردت کوبید. 
 شید.  این بار دون بیدترک سرازیر شد و مقدارک از آن روک دردت پا

با این  للربه صللداک جیغ بلند تر شللد و ایمي دریافت که آن صللدا از درون 
 دودر شنیده مي شود.  

 با درک این مو وع کمابیم وقل و منطقم نیز بازگدته و به او نهیب زدند:  
 یک بار دیگه، تکرارر کن تا دست از سرت بردارن!  -

شکایت  شند، بي  شده با سم  ساني که طل ه و بي اوتراض بو ایمي همچون ک
 درد سرر براک آدرین بار سرر را به 

 دردت کوبید.  
 فواره اک از دون به راه افتاد و تمام صورتم را پوشاند.  

سایه ک تیره از بدن  سه  صداک فریاد دلهره آورک در محوطه پیچید و  ناگهان 
 ایمي دارج شده و با جیغي گور 

 درار از راهي که آمده بودند بازگدتند.  
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سایه ها ایمي به زمین افتاد و درد را با تمام وجود در  به شدن  محض دارج 
 سرر احساس کرد.  

با دسللت هاک لرزانم صللورتم را لمس کرد و با دیدن دوني که اکنون به 
 کف دست هایم آ دته بود، اشک 

 هایم سرازیر شدند.  
 و به هیچ وجه به یاد نمي آورد که این بل چگونه به سللرر آمده اسللت، گیج

 درمانده بود، اما تردیدک نداشت که هر 
 

اتفاقي که در طول آن چند دقیقه رخ داده اسللت مربوط به آن اشللباح سللیاه و 
 جادوگر مي شود.  

ایمي با نا تواني سرر را برگرداند و به نورک که هنوز در فاصله ک نزدیکي از 
 او به چدم مي دورد نگاه کرد.  

نداشللت، اما انرژک نیز برایم باقي نمانده دیگر طاقت ماندن در آن فضللا را 
 بود که بتواند بایستد و دود را از آن راه 

دارج کند، بنابراین به کمک دسللت هایم کدللان کدللان دود را به آن سللو 
 کدید و قبل از آنکه بلیي بدتر از آن به 

سرر بیاید دود را به دو راهي رساند و درست در ابتداک راه سمت راست بر 
 د و یک بار دیگر از هور زمین افتا

 رفت.  
سته اهمیتي نیز نمي داد.  شته ا شدنم گم ست چند دقیقه از بیدار  نمیدان

 شب به پایان رسیده و اکنون آفتاب از 
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شن کرده بود. ایمي  شاخ و برر دردتان بر زمین میتابید و محوطه را رو پس 
 از زماني که هدیارک ار را به 

 داده و اشک میریخت.  دست آورده بود، به دردتي تکیه 
دون جارک شللده بر سللر و صللورتم، ددللک شللده بودند و اکنون چهرهي 

 ترسناکي پیدا کرده بود اما این مسئله نیز 
کوچکترین اهمیتي براک او نداشللت. تنها چیزک که از تهه قلب دواسللتارر 

 بود پیدا شدن جارد بود.  
شکنجهاک  شتند. جارد، دین و آدریانه این نام ها برایم حکم  بي پایان را دا

 گویي سال ها از آدرین ملقاتدان 
صحبت کرده و دندیده  شته اک دور با آن قدم زده،  شته بود. انگار در گم گم

 بود.  
سته  د دتیبان و یارک دهنده اک در نقطه ک نامعمولي ن اکنون تنها، بي هیچ پ

 و به حال دودر مي گریست .  
گفت؟ آیا او را فردک درمانده و  اگر کسللي او را در آن و للع مي دید چه مي

 واجز مي دواندند که دیلي زود 
امیدر را از دسللت داده و تقل براک نجات دودر را رها کرده اسللت؟ اگر 

 جارد کنارر بود چه مي گفت؟ آیا او نیز 
 مانند ایمي تسلیم سرنوشتم شده و دود را در ادتیار جادوگر مي گماشت؟  

ایمي مي شنادت هرگز دست از تلم و  چنین چیزک ممکن نبود، پسرک که
 کوشم برنمي داشت، پس چرا او نا 
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یان  جارد، دین و آدر چه چیز از  مدت او  مام آن  ید شلللده بود؟ پس در ت ام
 آمودته بود؟  

 آیا به راستي شجاوت را درک کرده بود؟  
ایمي دسللت از گریه برداشللت و لحظه اک به نقطه ک نامعلومي دیره ماند، 

 ناگهاني دریافت که در تمام  آنگاه به طور
آن چند سللاوت، در جایي از قلبم مي دانسللت که ندللسللتن و دسللت روک 

 دست گماشتن فایده اک ندارد، اکنون نیز 
ست معجزه اک رخ بدهد، دود او باید به داد دودر  شت که قرار نی یقین دا

 مي رسید و قدمي براک پیدا کردن 
زنده بودن آن ها نیز شللک دوسللتانم برمي داشللت. اگرچه دیگر حتي به 

 داشت.  
 اگر هر یک از آن ها زنده و سالم بودند پس چرا تا کنون به دنبالم نگدتند؟  
با بي  که  کامل وا للح بود، زیرا این دود ایمي بود  ما جواب این سللوال  ا

 احتیاطي و بي فکرک ار دود را به تله ک 
د. او بود که جادوگر کدللانده و حتي ممکن بود جانم را نیز از دسللت بده

 مسیر مطمئن تر را رها کرده و به امید 
 راهنمایي پیرمردک ناشناس پا به راه دطرناکي گماشته بود.  

پس تعجبي نداشت که بقیه او را پیدا نکرده بودند، زیرا اگر هر کدام از آن ها 
 قصد جستجو و پیدا کردنم را 

ند، س ها طي کرده بودداشتند، بي شک راهي را که تا قبل از بردورد با پاروک
 مي گدتند.  
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اگر با گمشت چند روز از زنده ماندنم نا امید مي شدند و دست از جستجو 

 برمي داشتند چه؟ اگر ایمي براک 
همیده در آن جنگل تاریک گم شده و در نهایت از گرسنگي و تدنگي تلف 

 مي شد چه؟  
ي گدت و دود را اما اگر کمي شجاوت به درج مي داد و مسیر آمده را بازم

 به همانجایي مي رساند که سفرر با 
 پیرمرد را آ از کرده بود... شاید هنوز امیدک براک نجاتم بود.  

ید  با یدک وجود دارد ن تا کوچکترین ام یدا کرده بود  قاد پ و ایمي دیگر اوت
 مقاومتم را از دست بدهد، نباید دست از 

 تلم براک یافتن دوستانم بر دارد.  
کر قدرت و نیرو به پاهایم بازگدللته و روزنه ک امیدک در وجودر با این ف

 روشن شد. ایمي با پدت دست اشک 
 هایم را پاک کرد و با زور و زحمت از جا بردواست.  

با بلند شلدنم، جاک شلکافته شلده تیر کدلید و سلرر گیج رفت. ایمي با 
 گرفتن دردت تعادلم را حفد کرد و با 

 ا در پیم گرفت.  وزمي راسخ، راه مستقیم ر
دان دادن هویت واقعیار پایم را معالجه  شحال بود که پیرمرد قبل از ن دو

 کرده است، وگرنه با آن مچ شکسته و 
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درد شده چطور مي توانست این همه را برگردد. اگرچه دوشحالي ار پس 
 از فکر کردن به آنکه پیرمرد براک 

ست، به ا داندن او به تله مچم را ترمیم کرده ا سردگي و ناراحتي تبدیک ل ف
 شد.  

سم مدت زمان طولني را بي وقفه  ست و پاک بي ح شکمي دالي و د او با 
 راه رفت و در تمام مدت فقط دود را با 

ند. و این برایم  به زودک دوسللتانم را مي بی این فکر تسللکین مي داد که 
 انگیزه ک بزرگي بود که روحیه ار را 

 تقویت مي کرد.  
و اطمینان گام برمیداشت و دیگر اجازه نمي داد شک و دو ایمي با شجاوت 

 دلي به سرا م بیاید، البته تا زماني 
 که به جاک یک راه مستقیم یک سه راهي در مقابلم دید.  

که  به جهتي  تا دیروز مسللتقیم او را  که  گاه کرد  به راهي ن با گیجي  ایمي 
 دوستانم را گم کرده بود هدایت مي کرد، 

 ظه به یک سه راهي گمراه کننده تبدیل شده بود.  اما در آن لح
ید.  به ذهنم رسللید و دندان هایم را روک هم سلللای ناگهاني فکر پلیدک 

 تردیدک نداشت که این کار جادوگر است. 
 از کدتن او ناامید شده و هاهرا میخواست همچنان او را گمراه کند.  

ه یکي از آن ها ایمي نفس ومیقي کدللید و با دقت به سللله راهي نگاه کرد
 روشن و پر نور، دیگرک تیره و کدر و 

 آدرین راه کامل تاریک بود.  



Ketabe4u.ir - @Ketabe4u  218 

 

سمت راهي که کوچکترین  سپس با اطمینان به  ایمي لحظه اک درنک کرد و 
 نورک نداشت به راه افتاد.  

با وارد شللدن به آن راه پوزدندک روک لبم ندللسللت. جادوگر گمان میکرد 
 در راه پر  ایمي به دلیل ترس از تاریکي

که او دیگر از  ما نمي دانسلللت  گمارد ا قدم مي  له اسلللت  که پر از ت نورک 
 تصمیمم براک شجاع ماندن و مقاومت 

 برنمیگردد.  
ایمي در دو ساوت اول با شور و هیجان به راهم ادامه داد. چنان از تصمیم 

 هوشمندانهار هیجان زده بود که 
ستگي را نیز فرامور کرده ساوت حتي گرسنگي و د سه   بود، اما وقتي بعد 

 راه بي وقفه به آن نتیجه رسید که 
 

هیچ یک از دردتان و حتي محوطه برایم آشنا نیستند. احساس گرسنگي و 
 دستگي ار با تمام قوا بر او  لبه 

 کرده و او را به ستوه آورد.  
همه جاک آن محوطه مثل هم بود و به هیچ وجه شللباهتي به جایي که در آن 

 ن همراه شده بود نداشت. این با آل
نیز بیدللتر از هر چیزک ددللمم را برمي انگیخت، چنان از دسللت دودر 

 وصباني بود که همچون گربه ک 
 ددمگیني مدام با دست به موهاک بینوایم چنک مي اندادت.  
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شد، از آدرین بارک که  ساس  عف در پاهایم ناگهان متوقف  ایمي با اح
 مي   ما دورده بود یک روز کامل

 گمشت، از آن گمشته دون زیادک از دست داده و بسیار  عیف شده بود.  
یک بار دیگر نا امیدک به سللرا م آمد، و ایمي که به هیچ وجه دوباره نمي 

 توانست برگردد سر دانه ک اول و با 
تردید بجنگد، جیغ بلندک کدللید و پاهایم را با تمام توان به زمین کوبید. 

 یک بار دیگر جورک که احساس کرد 
تمام اسلتخوان هاک پایم را از دسلت داده اسلت. ایمي که حیران مانده بود 

 نگاهي به جایي که زیر پایم لگد کوب 
 شده بود اندادت.  

امَا تَحُیَرر دلیل دیگرک داشت. هنگامي که پایم را روک زمین کوبیده بود، 
 صدایي شبیه به قیژ قیژ پله به گور 

سید و ست مقابلم بود، دهان باز کرده و در برابر نگاه  ر آنگاه دردتي که در
 متعجبم راه پله ک چوبي را نمایان 

 کرده بود که به زیِر زمین راه داشت.  
شد  سید که این نیز از حیله هاک جادوگر با ایمي لحظه اک مردد ماند. مي تر

 اما او از کجا مي دانست که ایمي در 
 وصباني شده و چنین واکندي ندان مي دهد؟   آن لحظه و در آن مکان

این فکر اندکي  یر منطقي و محال به نظر مي رسللید، امکان نداشلللت که 
 جادوگر او را به آنجا کدانده و این فکر را 
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به سللرر اندادته باشللد که درسللت در این مکان داص پایم را روک زمین 
 بکوبد.  

ر دسللتانم دودر بوده و ایمي نیز تردیدک نداشللت که اومال و رفتارر د
 هیچ کس او را کنترل نمي کند. این را 

 از آنجایي مي دانست که هیچ صدایي در سرر با او حرف نمي زد.  
اگر چه حتي دودر نیز نمي فهمید که این دلیل دقیقا از کجا به ذهنم آمده 

 است.  
ایمي با گیجي سللرر را تکان داد، براک چند لحظه احسلللاس وجیبي پیدا 

 بود، انگار قبل کسي وارد سرر  کرده
 شده بود. اما مدکل آنجا بود که او هیچ چیزک به داطر نمي آورد.  

سللرانجام تصللمیم دود را گرفت، تردید را کنار گماشللت و آرام و آهسللته به 
 سوک راه پله به راه افتاد.  

به مسللیر  قت  با د پایین مي رفت  تا یکي  ها را دو  له  که پ مانطور  ایمي ه
 راه پله نگاه کرد، همه ک پله ها از  مارپیچي

تمیزک برق مي زدند و چنان محکم و مقاوم سللادته شللده بودند که هنگام 
 پایین رفتن کوچکترین صدایي از آن ها 

 شنیده نمي شد.  
در این فکر بود که آن راه مخفي توسللط چه کسللي و به چه منظورک سللادته 

 شده بود.  
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ضا تاریک شده و  هر چه پایین تر مي رفت ف شد، و وقتي پله ها تمام  تر مي 
 وارد اتاق کوچکي که پر از وسیله بود، 

 شد تنها منبع نور فانوسي بود که از دیوار آویزان شده بود.  
 

مایع رنگارنگي در آن ها بود  یل و لوله هایي که  به میز طو با تعجب  ایمي 
 نگاه کرده و اولین چیزک که به ذهنم 

 ق کوچک شباهت بسیارک به یک آزمایدگاه دارد.  رسید این بود که آن اتا
شده و مایع هاک رنگي چنان  شق چوبي روک میز پخم  سه و قا صدها کا

 درددان بودند که باوث مي شد میز 
 همچون رنگین کمان به نظر برسد.  

دم مي دورد و به جز  شه و کنار اتاق تاریک به چ صندلي نیز در گو چندین 
 ار نبود آن ها وسیله ک دیگرک در ک

 اما...  
به هرف بزرگي افتاد که پر از میوه و در کنارر بدللقابي قرار  چدللم ایمي 

 داشت که دوراکي شبیه به کیک تولد در 
 آن به او چدمک مي زد.  

ایمي بي توجه به آنکه هر لحظه ممکن است صاحب دانه، ( البته به سختي 
 مي توانست نام آن مکان را دانه 

نند قحطي زده ها به سللمت بدللقاب هجوم برد و نیم گماشللت.) بازگردد ما
 ساوت بعد بدقاب کامل دالي شده و 

 ایمي که روک صندلي ولو شده بود به سختي مي توانست از جا بردیزد.  
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گرسللنگي شلللدیدر باوث شلللده بود بیم از هرفیتم بخورد و معده درد 
 بگیرد، البته او اهمیتي نمي داد. چنان از 

دوشلحال بود که بي درنک جیبم را از میوه هاک دور پیدا کردن آن مکان 
 رنک درون هرف پر کرد.  

سرر نیم نگاهي بیندازد، و یا لحظه اک به آن لوله  دت  سپس بي آنکه به پ
 هاک مدکوک بیندیدد برگدت تا قبل 

شود و همان موقع بود که  سروت از اتاق دارج  صاحبخانه به  دتن  از بازگ
 متوجه چیز وجیبي شد.  

ي لحظه اک با تعجب به محفظه ک مربعي شللکلي که در تاریک ترین ایم
 مکان اتاق قرار گرفته بود، نگاه کرد و 

 آنگاه دم شد تا نگاه دقیق ترک به آن بیندازد.  
محفظه دالي نبوده درون آن موجود کوچکي به چدللم مي دورد که به نظر 

 مي رسید بدنم از جنس سنک باشد. 
سیار کوچک دهانم  او در محفظه قوز کرده و شکاف ب صداک  عیفي از 

 شنیده مي شد. انگار داشت نعره مي زد 
اما چنان  عیف بود که صدایم از فضایي که در آن محبوس شده بود، فراتر 

 نرفت.  
ایمي سرر را جلوتر برد و ناگهان با دیدن دو چدم براق بر صورت سنگیار 

 که همچون دو لمپ روشن به نظر 
 م بدنم داغ شده و از ترس به روک زمین افتاد.  مي رسیدند، تما
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سللپس از جا جسللت و با آدرین توان شللروع به دویدن کرد و از پله ها بال 
 رفت، به محض رسیدن به جنگل تا چند 

 دقیقه دست از دویدن برنداشت و راه آمده را بازگدت.  
زه کند. ابالخره زماني که به قدر کافي از آن دردت دور شد ایستاد تا نفسي ت

 چهره ک آن موجود سنگي و 
چندر آور لحظه اک از نظرر دور نمي شد، هیچ نمي فهمید که چرا کسي 

 باید چنین موجودک را در محفظه اک 
صاحب آن مکان  ست براک  کوچک حبس کند، و این کار چه نفعي مي توان

 داشته باشد؟ هیچي به فکرر نمي 
از آن بداند، بهتر بود با آدرین رسید، اما دودر هم تمایلي نداشت که بیم 

 سروت از راه تاریک بیرون مي رفت 
 و راه دیگرک را انتخاب مي کرد.  

اما این کار چندان آسلان نبود و طولي نکدلید که برگدلتن از آن مسلیر کلفه 
 ار کرد، زیرا هر چه پیم مي رفت 

 
ه ند. البتبه سلله راهي نمي رسللید، انگار با جادو آن راه را طولني تر کرده بود

 این فقط تصور ایمي بود، زیرا  ماک 
 زیاد و دستگي باوث شده بود دواب آلود و کسل شود.  

شاید بهتر بود همانجا توقف کرده و چند  دیگر قدم هایم بلند و تند نبودند، 
 ساوتي را استراحت مي کرد.  
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سفت و محکمي داد. در  ست و تکیه ار را به دردت  د ایمي روک زمین ن
 روز آنقدر روک زمین دوابیده  آن چند

چاره ک  ما  ته مي شلللد. ا بدنم کوف مدام درد مي گرفت و  که کمرر  بود 
 دیگرک هم نداشت.  

شیده بود، درآورد  ایمي ُکتي را که هفته ک پیم هنگام بیرون آمدن از دانه پو
 و روک پاهایم گماشت، زیر آن 

   تاپ زرشکي به تن داشت که حسابي داکي و کثیف شده بود.
گاه آه ومیقي کدللید، در تمام طول زندگي ار به یاد نداشلللت که  نادودآ

 لباسي را بیم از دو روز به تن داشته 
باشللد، اما حال یک هفته بود که تنها با یک دسللت لباس به این طرف و آن 

 طرف مي رفت.  
البته لباس کوچکترین مدللکلم به شللمار مي آمد. دورک از دانواده ار 

 د و گم کردن دوستانم بسیار سخت تر بو
 نیز اتفاق تلخي محسوب مي شد.  

در حال حا ر نیز در یک مسیر تاریک گیر افتاده و هیچ فکرک براک انتخاب 
 مسیر بعدک ار نداشت.  

بدتر از همه نیز این مو وع بود که هاهرا جادوگر با تمام نیرو سعي در بستن 
 راهم داشته و قصد جانم را نیز 

 کرده بود.  
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داشللتن یک دسللت لباس در برابر تمام این مدللکلت حقیقتا کوچک و دب 
 حقیر به نظر مي رسید.  

ایمي چدللم هایم بسللت و سللعي کرد به صللداک پرندگان و جانوران گور 
 بسپارد، اما همه جا در سکوت مطلق بود 

و این اندکي آزاردهنده بود. البته ساکت و آرام بودن محوطه یک فایده داشت 
 بود که به ثانیه نکدید و آن هم این 

 که ایمي به دواب ومیقي فرو رفته و تا صبح از جایم تکان نخورد.  
نسللیم ملیمي وزید و باوث شللد در جایم  لت بزند، اطمینان داشللت که 

 صبح فرا رسیده است، هر لحظه امکان 
سختي از تخت  صدا بزند و او به  صبحانه  شت مادرر او را براک دوردن  دا

 حتم دل کنده و براک دواب نرم و را
 رفتن به دبیرستان حا ر شود.  

شپزدانه مي  دقاب و چنگال و بوک مطبووي که از آ صداک ب صور  ایمي با ت
 آمد نفس ومیقي کدید و با لبخند 

 چدم هایم را باز کرد.  
به جاک سللقف رنگارنک اتاقم، چدللمم به شللاخ و برر تیره ک دردتان 

 د، افتاد. دیگر صدایي به گور نمي رسی
 هیچ بوک دوشي نیز به مدامم نمي دورد.  

صلي فکر کرد  صبحانه ک مف سرت به  ایمي لحظه اک در جایم ماند و با ح
 که هر روز صبح قبل از بیرون رفتن از 

 دانه مادرر حا ر مي کرد.  
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آه ومیقي کدید و ناگهان دریافت که در این سه روز بیم تر از تمام روزهاک 
 ومرر آه کدیده است.  

بدنم مثل دیروز، مثل روز قبل از آن و مثل تمام روزهاک آمدنم به آن جا 
 درد مي گرفت و دسته و کوفته بود، 

 انگار نه انگار که تمام شب را بدون وقفه اک استراحت کرده است.  
 

شکمم به قار  شت و بار دیگر  از زماني که  ما دورده بود نیز مدتي مي گم
 را از  و قور افتاده بود. ایمي سیبي

 جیب کتم بیرون آورد و گاز محکمي به آن زد.  
در این فکر بود که بي هیچ معطلي به راهم ادامه دهد، دیگر چیزک نمانده 

 بود که از آن مسیر دارج شود. او 
سپس کتم را  سیبم را دورد و تنها چوب کوچکم را روک زمین اندادت. 

 پوشید و با هاهرک آشفته و درمانده 
 د.  به راه افتا

بیرون رفتن از آن راه دیلي طول نکدللید و او بار دیگر دود را در مقابل یک 
 سه راهي دید. لحظه اک درنک کرد، 

دو راه دیگر مثل روز قبل بودند و هیچ تغییر دیگرک در آن ها ایجاد ندلللده 
 بود.  

نداشلللت راهي که پر نور و  ایمي هنوز بر وقیده ار اسللتوار بود، تردیدک 
 از تله ک جادوگر است.  روشن است پر
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سیر تیره و کدر پیم رویم ادامه داد و با این  سمت م بنابراین او راهم را به 
 امید که حدسم درست از آب 

 دربیاید قدم زنان وارد شد.  
سیر دیگر داکي بوده و در اطرافم به جاک دردت، بوته  آن راه بردلف دو م

 هاک بلندک بودند که همچون پرچین 
ندک پیم رفت و بي دو طرفم را  هاک بل گام  با  ند. ایمي  طه کرده بود حا ا

 توجه به اطرافم با دقت به انتهاک راه 
ما او  به چدللمم نخورده بود، ا نایي  کان آشلل گاه مي کرد، هنوز هیچ م ن

 همچنان با دقت همه جا را از نطر مي 
 گمراند، تا مبادا ندانه اک را جا بگمارد.  

هریفي را شللنیده و حرکت هاک تند و  در همان موقع بود که صلللداک جیغ
 سریعي را در اطرافم احساس کرد. ایمي 

گاه  ها اسلللت، از این رو ن ها از سللوک بوته  که جنبم  ید  له فهم بلفاصلل
 کنجکاوانه اک به آن ها اندادت و متوجه شد در 

صداک زیرک  شوند و با  تمام مدت مانند موجودات زنده مدام جا به جا مي 
   آهسته جیغ مي کدند.

ناگهان توجهم به بوته اک جلب شد که با زور و زحمت دود را از دیگر بوته 
 ها جدا کرده و برر سوزني که هاهرا 

دسللت هایم بودند را تکان مي داد و مدام جیغ مي کدللید. ایمي در کمال 
 ناباورک متوجه شد که آن بوته قصد 
 دارد راه درست را به او ندان دهد.  
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راه مستقیم را ندان مي داد و از ته دل جیغ مي کدید. او مدام با دست هایم 
 ایمي که هم بسیار متعجب شده، و 

هم دنده ار گرفته بود جلوتر رفت و با دقت به آن بوته که شباهت زیادک به 
 یک گل سبز رنک و  عیف داشت 

 نگاه کرد.  
بوته که هاهرا از توقف ایمي وصلباني بود، دسلت هاک سلوزني ار را روک 

 گماشت و جیغ کدید و باوث شد سرر 
 ایمي بلندتر از قبل بخندد.  

 او دستم را به آرامي روک بوته کدید و نگاهي  
به باقي بوته ها که آرام آرام جیرجیر مي کردند اندادت. هاهرا همگي قصللد 

 داشتند او را به مسیر درست هدایت 
شروع به ر کنند، بنابراین ایمي با روک باز پمیرفته و با راهنمایي آن اه رفتن ها 

 کرد.  
با وجود آن ها احسلللاس تنهایي نمي کرد، زیرا همچون دوسلللت وفادارک 

 همراهي ار مي کردند و در تمام مدت 
 جورک جیغ مي کدیدند که انگار با او صحبت مي کردند.  

 
شده بود، و ایمي بعد از  همه چیز برایم تبدیل به رویایي کودکانه و بي نظیر 

 ندید و از هر ترس و مدت ها مي د
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هراسي فارق شده بود. حرکت دست ها و نحوه ک هدایت بوته ها چنان بامزه 
 بود که ایمي تا چند دقیقه متوجه 

ضطرب  سیده و م ستان کوچکم از یک زماني به بعد اندکي تر دد که دو ن
 شده اند.  

 آن ها دیگر جیغ نمي کدیدند و به جاک آن دود را به یکدیگر مي کوبیدند و
 همدیگر را هل مي دادند. ایمي با 

به آن ها نگاهي اندادت و احسلللاس بدک پیدا کرد، زیرا اطمینان  تعجب 
 داشت هراسدان دلیلي دارد. و طولي 

ساوت  شد، زیرا همان موقع بوته ها بردلف چند  شکار  دید که دلیلم آ نک
 گمشته جیغ دلخراشي کدیدند و به 
  هم تنه زدند و یکدیگر را هل دادند. 

ایمي چند لحظه اک مکث کرده و با دقت با اطرافم نگاه کرد، و آنگاه سللاقه 
 هاک  خیم و طولني را دید که از زیر 

 بوته هاک پاییني بیرون زده و با سروت به او نزدیک مي شدند.  
ایمي چند ثانیه مبهوت ماند اما با دیدن بوته هاک وحدت زده اک که با دست 

 دند و بعضي راه را به او ندان مي دا
از آن ها به صورت دود چنک مي زدند، به دود آمده و پا به فرار گماشت. با 

 تمام قدرت مي دوید اما ساقه ها نیز 
 بدون توقف او را تعقیب مي کردند.  

سللروت دزیدندللان بر زمین داکي چنان زیاد بود که دیلي زود فاصللله ک 
 بیندان کم شد. ایمي همانطور که مي 
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برگرداند و با وحدللت به وقب نگاه کرد، اما این دقیقا همان  دوید سللرر را
 کارک بود که نباید مي کرد زیرا تعادلم 

 را از دست داده و با صورت به زمین دورد.  
ساقه ها محکم به  صتي باقي نماند که از درد ناله کند زیرا  بعد از آن حتي فر

 دور مچ پاهایم پیچیدند و او را به 
 وقب کدیدند.  

مي که روک شکم دوابیده بود و صورتم روک زمین ساییده مي شد، جیغ ای
 بلندک کدید و نادن هایم روک 

شت  شد. اما مقاومتم بي فایده بود زیرا هیچ چیزک وجود ندا دیده  زمین ک
 که بگیرد و به وسیله ک آن از کدیده 

 شدن بدنم به روک زمین جلوگیرک کند.  
و با دود مي بردند. ایمي مرتب جیغ مي  ساقه ها با قدرت او را مي کدیدند

 کدید و واجزانه تقا اک کمک مي 
 کرد، اما دودر نیز مي دانست که جز او کس دیگرک آنجا نیست.  

دیدند، و ایمي هیچ راه نجاتي نمي یافت. همان  سافتي او را ک ساقه ها تا م
 موقع صداک جیغ هاک  عیفي به گور 
شلل تر شلده اسلت. ایمي سلرر را رسلید و احسلاس کرد گره ک سلاقه ها 

 برگرداند و بوته هایي را دید که دود را تا 
ساقه ها  سعي در پاره کردن  سوزني دود  ست هاک  دیده و با د روک زمین ک

 داشتند.  

http://www.roman4u.ir/


 231 زیاسرارآم ینهیواتس و آ یمیا

شدند. ایمي  شده و پاهایم به طور کامل آزاد  و لحظه اک بعد بالخره موفق 
 که به نفس نفس افتاده بود روک 

فاصله صداک وجیبي شنیده و ناگهان چدمم به روزنه زمین ندست. اما بل
 اک افتاد که کم کم باز شده و فضاک 

 پدت راه را نمایان کرد.  
با دیدن دردت هاک تو در تو و سللر به فلک کدللیده، قلبم در سللینه فرو 

 ریخت و از جا پرید. سپس در میان 
 ه روزنه بارتدللویق و هلهله ک بوته هاک وفادار با سللروت دوید و قبل از آنک

 دیگر بسته شود دود را به محوطه ک 
 

بار دیگر در مقابل  یه اک بعد روزنه  ثان تاریک پرت کرد.  بیرون از آن مکان 
 نگاه مدتاقانه ک ایمي بسته شد و صداک 

 جیغ و سوت بوته ها را در پدت دود دفه کرد.  
ندک زد و رویم ندازه بود، لبخ یک ا به  جانم  که میزان ترس و هی را  ایمي 

 برگرداند، و آنگاه با دیدن منظره ک 
 آشنایي که درست رو به رویم بود لبخندر وسیع تر شد.  

او بالخره بازگدته بود و اکنون درست در جایي که دو روز قبل ترک کرده بود، 
 ایستاده و با ولع به اطرافم نگاه 

ک در رمي کرد. دیگر ناامیدک برایم معنایي نداشت، زیرا اکنون از وقت دیگ
 آن سه روز به دوستانم نزدیک تر 

 بوده و انگیزه ار براک پیدا کردن آن ها چندین برابر شده بود.  
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حتي دیگر هرگز به این احتمال که ممکن بود اتفاقي براک آن ها افتاده باشللد 
 فکر نمي کرد. اطمینان داشت که آن 

ایمي با شور  ها زنده و سلمت اند، این را در انتهاک قلبم احساس مي کرد.
 و نداط شروع به دویدن کرد و 

ستجو کردن  ستقیما پیم رفت، اما دیگر زماني براک ج سافت کوتاهي را م م
 باقي نماند، زیرا از قرار معلوم دورشید 

شد. ایمي با کلفگي  شب نزدیک مي  کامل  روب کرده و کم کم به تاریکي 
 نفسم را بیرون فرستاد و با فرار 

شب دود را ب ه تاریک ترین نقطه ک آن اطراف رساند و با میوه هایي رسیدن 
 که جیبم را پر کرده بودند، از 

 دودر پمیرایي کرد.  
 در آن لحظه به هیچ وجه نمي توانست از لبخند زدن دوددارک کند.  

  * 
نور دورشید را از پدت پلک هاک بسته ار احساس مي کرد، گرماک لمت 

 بخم و بوک نم برر دردتان حس 
 بي را در وجودر سرازیر مي کرد.  دو

سللرماک صللبحگاهي با وجود گرماک نور دورشللید که بر دلف همیدلله بر 
 سطح زمین تابیده مي شد، تناقض روح 

 نوازک را تدکیل داده بود.  
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ایمي روک ولف هاک بلند جنگل  لطي زد و بي آنکه حتي براک چند ثانیه 
 چدم هایم را باز کند، بار دیگر به 

 و رفت.  دواب فر
شانه هایم بي آنکه دودر  شته بود که  دتر نگم از دوابیدنم چند دقیقه بی

 بخواهد شروع به تکان دوردن کرد. 
دیار  دتناک بدنم از دواب پریده و با حالتي نیمه ه ایمي با تکان هاک وح

 چدم هایم را باز کرد.  
شخصي در فاصله ک نزدیکي از او روک زمین ندسته و اسمم را صدا مي 

 زد.  
 ایمي! ایمي بیدار شو!  

_ 
دم هایم را  شناک مقابلم اندادت و چ صورت آ ایمي با گیجي نگاهي به 

 بر هم فدرد. سپس بار دیگر آن ها را 
 گدوده و با دقت به چهره ک پسر نگاه کرد.  

رنک سبز تیره ک چدمان آن شخص بسیار آشنا بود، صدایم، و حتي تره اک 
 نون از موهاک درمایي ار که اک

 روک پیداني ار ریخته شده بود.  
ناگهان قلب ایمي در سللینه فرو ریخت و چنان شللوکي به او وارد شللد که به 

 سروت روک زمین ندسته و چدم 
 هایم از شدت تعجب گداد شدند.  
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سته و با او  د دان در کنارر ن شفته و چهره اک پری سر و و عي آ جارد با 
 حرف مي زد.  

مبهوت ماند، آنگاه  للربه اک به صللورتم زد تا هر براک چند لحظه مات و 
 چه زودتر از آن دواب شیرین بیدار شود. 

اما حتي  للربه ک محکم دسللتانم باوث ندللد آن پسللر ناپدید شللود. او 
 همچنان ندسته و با نگراني به ایمي نگاه مي 

 کرد.  
ایمي دست هاک لرزانم را جلو برد و صورت جارد را لمس کرد، پوستم به 

 ر ته ریدي که در طي این مدت داط
به جز لمس آن صللورت  ما هیچ چیزک  خت بود. ا درآورده بود، زبر و زم

 مهربان نمي توانست ایمي را هوشیار کند و 
باوث شللود دود را در آ ور جارد اندادته و از شللدت دوشللحالي به گریه 

 بیافتد.  
ست هایم را محکم به دور او حلقه کرده بود و لحظه اک رهایم  جارد نیز د

 نمي کرد. پس از چندین دقیقه و یا 
شللاید سللاوت ها از یکدیگر جدا شللدند. جارد با دقت به تک تک اجزاک 

 صورت او نگاه کرد و با نگراني پرسید:  
 چه بلیي سرت اومده؟ اینا دون هستن ...  

_ 
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اما ایمي که به سختي مي توانست جلوک دوشحالي ار را بگیرد و مدام بي 
 ندید میان حرف هاک او دلیل مي د

 پریده و گفت:  
 چیزک نیست، من حالم دوبه.  

_ 
سپس یک بار دیگر جارد را در آ وشم فدرده و رها کرد. جارد با مهرباني به 

 او لبخند زد و سرر را برگرداند و با 
ستاده بود و موهاک طلیي ار با  سرر ای دت  صي که پ شخ صداک بلند به 

 ته حالتي شلخته روک صورتم ریخ
 شده بود، گفت:  

دین، میده قمقمه ک آب و بیارک؟ صورت ایمي پر از لکه ک دونه، آده چي 
 شده؟  

_ 
اما ایمي چنان از دیدن دین متحیر شده بود که دست هایم را با بیخیالي در 

 هوا تکان داده و در حالي که از جا 
 برمي دواست، گفت:  

 گفتم که من دوبم، دین!  
_ 

دود را به دین رسانده و بي درنک او را نیز در آ ور گرفت.  ایمي دوان دوان
 لحظه اک او را فدرده و سپس از او 

 جدا شد و گفت:  
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 دداروشکر که حالتون دوبه، همم نگران بودم که چیزک...  
_ 

 ما دوبیم.  
_ 

لحن کلم دین چنان سللرد و دالي از شللور و هیجان بود که ایمي لحظه اک 
 دقت به چهره ک مبهوت ماند. سپس با 

سیار بدتر از جارد  پژمرده ک او نگاه کرده و تازه متوجه ک و ع او که حتي ب
 به نظر مي رسید، شد. زیر چدم 

هار روز حتي  گار در آن چ که بود، ان تاده و صللورتم پر از ل هایم گود اف
 زحمت شستن صورتم را تیز به دود نداده 

سر و رویم مي بارید  شده بود. فلکت و بدبختي از  سال پیر تر  و انگار ده 
 بود.  

 ایمي با نگراني پرسید:  
 چي شده؟  

_ 
 

دین جوابم را نداد، فقط قمقمه ک پر از آب را جلویم نگه داشللته و چدللم 
 هایم با حالتي  یر وادک به نقطه ک 

 نامعلومي دیره ماندند.  
 ایمي صداک نفس کلفه ک جارد را شنید، برگدت و از او پرسید:  
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 ده؟ پس، پس...  چي ش 
_ 

ایمي که به طور ناگهاني به یاد آدریان افتاده بود، مي دواسللت سللراغ او را از 
 آن ها بگیرد، اما با دیدن چهره ک 

 اندوهگین جارد و حالت درمانده و فلکت بار دین حرفم را دورد.  
ما چنین  نه فرو ریخت. ا به ذهنم آمد، قلبم در سللی که  با فکرک  ناگهان 

 نداشت، ممکن نبود.   چیزک امکان
ایمي با دسللت دین را کنار زد و جلوتر رفت و در طول مسللیر به دنبال آدریان 

 گدت. اما دبرک از او نبود، در 
مسللیرک که ایسللتاده بودند، به جز او، جارد و دین هیچ کس دیگرک حضللور 

 نداشت.  
تاد و فکر کرد، سللپس رویم را  ظه اک ایسلل ایمي بي هیچ انگیزه اک لح

 داند و با صداک بلند و لحن  یر وادک برگر
 گفت:  

شاید مثل من گم  باید بگردیم دنبالم، مطمئنم دیلي زود پیدار مي کنیم، 
 شده باشه، شاید...  

_ 
اما دودر هم مي دانسللت که چنین فر للي مسللخره و محال اسللت، زیرا 

 آدریان بهتر از هر کدام از آن ها مسیر ها را 
 است چنین چیزک را باور کند.  مي شنادت، اما دلم نمي دو
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شده و جاک دود  صورتم محو  سروت از  ایمي دنده ک کوتاهي کرد که به 
 را به نگراني و ترس داد. او با صداک 

 بلند به دو پسرک که در فاصله ک دورک ایستاده بودند، گفت:  
با دسللت روک دسللت گماشللتن که اتفاقي نمیوفته! نباید انقدر زود نا امید 

 ید پیدار کنیم.  بدیم، با
_ 

دین با چدللم هایي که دیگر کامل سللرخ شللده بودند، به ایمي نگاه کرد و با 
 صداک گرفته اک گفت:  

ست هام  ستم و توک د ستم د شنیدم، حتي نتون شما رو  شدن  صداک پرت 
 نگه دارم، حفره کامل باز بود. من 

_ 
  دیدم. دیدمم، صورتدو، چدم هاشو، وا ح تر از همیده، دیدم... 

دین که انگار بار دیگر در داطرات تلخم  رق شللده بود و با دودر حرف 
 مي زد، دو زانو روک زمین ندست و بي 

 آنکه یک قطره اشک بریزد به آسمان دیره ماند.  
ایمي توان سللخن گفتن را از دسللت داده و ناباورک و  م در چهره ار سللایه 

 اندادته بود، به هیچ وجه نمي توانست 
حتي وقتي اشلللک هایم را دود را باز کردند و روک صللورت حرف بزند، 

 کثیفم سرازیر شدند، حتي وقتي صداک 
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هق هق ددللکم در محوطه پیچید و تا مدت ها ادامه یافت. پاهایم در 
 برابر این فاجعه ک وظیم سست شده و او 

سته و بازویم  د ست. جارد که در کنار دین ن د نیز همانند دین روک زمین ن
 از همانجا به ایمي نگاه را مي فدرد 

 کرد و چهره ار درهم رفت.  
سلله روز بود که از آن واقعه ک تلخ مي گمشللت و دیگر کم کم داشللت با آن 

 کنار مي آمد، اما براک ایمي که تازه 
متوجه مو للوع شللده بود بسللیار سللخت تر بوده و حق مي داد که این چنین 

 شوکه و وحدت زده شود.  
ست، ست از جارد بخواهد براک دلدارک در  ایمي نیز نه مي دوا و نه مي توان

 کنارر باشد، زیرا اطمینان داشت از 
 

دسللت رفتن آدریان بیدللتر از هر کس دیگرک قلب و اندرون دین را آزار مي 
 دهد و از آن به بعد او و جارد بودند که 

 باید در  مم شریک شده و لحظه اک از او دور نمي شدند.  
سللر هم پیم مي آمدند و همچون ابر سللیاهي بر  اتفاقات ناگوار پدلللت

 روزهاک دور آن ها سایه اندادته بودند. در 
این میان ایمي نمي دانسللت دیگر چطور مي تواند نسللبت به مسللیر پیم رو 

 را ي و امیدوار باشد.  
شنایي با آن  سنگیني بود، هر چند که ومر آ ست دادن آدریان  ربه ک  از د

 ک ماه هم ددتر شجاع و مهربان به ی
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نرسیده بود، اما ایمي در همان مدت کم چنان احساس صمیمیتي نسبت به 
 او پیدا کرده بود که انگار ده سال از 

آشناییدان مي گمشت. چیزک که در زندگي او هرگز اتفاق نیافتاده بود، او در 
 تمام ومرر هیچ دوستي نداشت و 

که اکنون با از دسللت  زماني گمان مي کرد نیازک به آن هم ندارد. در حالي
 دادن آدریان دل بزرگي را در زندگي 

 ار احساس مي کرد.  
سر  ست ایمي را  شایند، تنها چیزک که توان در میان تمام دبر هاک بد و نادو

 پا نگه دارد داشتن آینه بود. و او از 
نه را حفد کرده بود، بي  ندان آی نک و د با چ یت نیز  که دین در آن موقع این

 زده و سپاس گزار بود و نهایت شگفت 
 او را براک شجاوت و سرسختي ار تحسین مي کرد.  

شب شده بود و آن ها دسته و بي رمق در دل جنگل جایي را براک استراحت 
 پیدا کردند. سپس آتدي برپا کرده و 

شعله هاک  صي در میان  دخ سته و به نقطه ک نام د شه اک ن هر کدام در گو
 سرخ آتم چدم دودتند.  

سرر را روک دین ت مام مدت یک کلمه هم حرف نمي زد و در آن لحظه نیز 
 زانوهایم گماشته بود. جارد و ایمي 

نگاه نگراني رد و بدل کردند و پس از چند ساوت با صداک آهسته اک شروع 
 به صحبت کردند:  
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 به نظرت حالم دوب میده؟  
_ 

ن آتم فرو جارد نیم نگاهي به دین اندادت که چوبي را با وصللبانیت درو
 کرده و بیرون مي آورد.  

 سپس گفت:  
 فکرنمي کنم.  

_ 
 ایمي با نگراني به جارد نگاه کرد، جارد که گویي فکرر را دوانده بود گفت:  
مي دونم که این کار ما نیسللت، شللاید از اول هم نباید باهاشللون همراه مي 

 شدیم.  
_ 

 داد:  ایمي لبم را گزید و جارد نفس ومیقي کدید و ادامه 
باهاشللون آشللنا شلللدیم و اونا رو  اما حال که این کار و کردیم، حال که 

 شنادتیم، به هیچ وجه از کارک که کردیم 
_ 

 پدیمون نیستم.  
 ایمي نفس راحتي کدید.  

شاید بارها به دطر بیوفتیم و توک  شه،  شاید هرگز راحت نبا ایمي، مي دونم 
 مسیر با چیزهایي بدتر از اون 

_ 
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به رو چیزایي ک ه واسللمون پیم اومد و تو امدلللب برام تعریف کردک، رو 
 بدیم، اما... اما ما نمي تونیم ولم کنیم. 

 حتي اگر دودر بخواد.  
جارد با تردید و انتظار به ایمي نگاه کرد ، مي دانسللت دواسللته ار بزرر 

 است و از آن ددتر که تا کنون نیز بسیار 
در آن و للعیت چاره ک دیگرک به  آسللیب دیده بود توقع زیادک دارد، اما

 ذهنم نمي رسید.  
 

ایمي نگاهي به صللورت درمانده و رنج کدللیده ک دین اندادت، آنگاه نفس 
 ومیقي کدید و بردلف تصور جارد، بي 

 آنکه اوترا ي کند، قاطعانه گفت:  
 آره، نمي تونیم. حتي اگه دودر بخواد، ولم نمي کنیم.  

_ 
گاه به او دندید و ایمي نیز در مقابل به او جارد با شللنیدن این حرف ناد ودآ

 لبخند زد. حال که صورتم از لکه هاک 
دون پاک شده بود دیگر از نزدیک شدن به جارد اکراه نداشت. حتي حضور 

 دین را نیز فرامور کرده بود، دلم 
مي دواسللت بارها جارد را در آ ور بگیرد تا هر بار بیدللتر از قبل اطمینان 

 قتا او را در کنار دود دارد.  یابد که حقی
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جارد نیز همین را مي دواسللت، در چدللم هاک او نیز برق وجیبي دیده مي 
 شد که فقط دواستار نگاه کردن به 

به  ند و  که از آن جلوتر برود، فقط همانجا بندللی صللورت ایمي بود. بي آن
 ددترک نگاه کند که مدت ها در فکرر 

شت، جایگاهي که تا آن زمان هیچ بوده و اکنون در قلبم جایگاه ویژه  اک دا
 کس دیگرک در زندگي برایم 

 نداشت .  
درست در همان موقعي که آن دو  رق تماشاک یکدیگر بودند صداک آشنا و 

 دلهره آورک به گور رسید.  
ایمي با شللنیدن ریتم سللوتي که یک بار دیگر آن را شللنیده بود، ناگهان از جا 

 جارد  جست. پس از او بلفاصله دین و
 نیز از جا پریدند.  

شنیده اند دیالم راحت  صدا را  شد دین و جارد آن  ایمي زماني که متوجه 
 شد که آن سوت زیر و هراس انگیز 

 تنها به گور دودر نرسیده است.  
هر سه نفر سراپا گور شدند تا بار دیگر صدا را بدنوند، دین نیزه ک کوتاه و 

  آهني را در دست نگه داشته بود که
 ایمي براک اولین بار آن را مي دید.  

سم در  سوت تنها تا چند ثانیه ادامه یافته و لحظه اک بعد انعکا صداک  اما 
 میان دردتان جنگل گم شد.  
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دیدند، اما ایمي به هیچ وجه  صدا دین و جارد نفس راحتي ک شدن  با قطع 
 نمي توانست صاحب آن صدا را نادیده 

سو صداک  ددارک در محوطه بگیرد و به آن زودک  تم را که همچون زنک ه
 پیچیده بود را از یاد ببرد. اولین بار 

شنیده بود که آلن او را گمراه کرده و در جنگل رها کرده بود.  صدا را  وقتي آن 
 یعني امکان داشت که اکنون در 

شد؟ اگر اینطور بود پس چرا جلو نیامده  سته با د همان نزدیکي و در کمین ن
 نمي داد؟ چرا پنهان و دود را ندان 

ستار مرر آن ها  شت؟ مگر جادوگر دوا شده و دورادور آن ها را زیر نظر دا
 نبود؟  
 ایمي!  

_ 
با قرار گرفتن دست جارد بر روک شانه ار تکان محکمي دورد و نفسم را 

 در سینه حبس کرد. دین متوجه این 
  مو وع ندد، از این رو جارد با صداک بسیار آهسته اک پرسید: 

 حالت دوبه؟  
_ 

با  ند و  ند، سللپس رویم را برگردا گمرا با نگراني اطرافم را از نظر  ایمي 
 صداک بلندک که به دین هم برسد گفت:  

 من این صدا رو قبل شنیدم، وقتي اون پیرمرد توک جنگل ولم کرد.  
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_ 
 دین چند لحظه به صورت ایمي نگاه کرد و جارد ابروهایم را بال برد.  

 
 ومیقي کدید و با صداک لرزاني گفت:   ایمي نفس

 صداک آلنه! مطمئنم، اون اینجاست!  
_ 

 اما دین چنان که باید و شاید تحت تاثیر حرف او قرار نگرفته و فقط گفت:  
 هر کي بوده رفته، اگر هم باشه از پسم برمیام.  

_ 
 دین نیزه ار تکان داد و گفت:  

   شما دو تا بخوابین، من نگهباني مي دم.
_ 

 سپس رویم را از آن ها برگرداند و دیگر حرفي نزد.  
به جارد نگاه کرد و دواسلللت دهانم را براک  یده  ایمي آزرده داطر و رنج

 اصرار بیدتر باز کند اما با اشاره ک سر او 
ست و با ل**ب هاک  د سر جایم ن دت و  سکوت کرده و با دلخورک برگ

 برهم فدرده با دقت مدغول تماشاک 
 شد.  اطرافم 

به جز مکاني که آن ها ندللسللته بودند و با نور آتم روشللن شللده بود باقي 
 محوطه کامل تاریک بوده و هیچ چیزک 
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دت یکي از دردت  سوده پ ست راحت و آ دخیص نبود. آلن مي توان قابل ت
 هاک اطراف بندیند و آن را بپاید، بي 

د را وآنکه حتي متوجه حضللورر شللوند. با این فکر لرزر دفیفي کرد و د
 بیدتر به جارد نزدیک کرد.  

شت آلن با همان  سرر در آ ور جارد بود، هر لحظه انتظار دا همچنان که 
 سوت همیدگي و وماب آورر از 

پدلت یکي از دردت ها بیرون بپرد و با آن چدلم هاک سلبز و آبي ار به او 
 دیره شود.  

م گرم شده اما مدت ها گمشت و هیچ اتفاقي نیافتاد، چدم هاک ایمي کم ک
 و پلک هایم سنگین شدند، و دیلي 

 طول نکدید که به دواب ومیقي فرو رفت.  
با صللداک گام هاک سللنگیني از دواب پرید، انگار شللخصللي در اطرافم 

 مدغول دویدن بود. ایمي چدم هایم را باز 
کرد و سرر را از روک شانه ک جارد برداشت. گردنم درد گرفته و به سختي 

 ا تکان بدهد.  مي توانست آن ر
آتم نیز داکستر شده و دود  لیظي از آن برمي دواست. ایمي از میان دوده 

 هاک سیاه دین را دید که پدت به او 
 ایستاده و به نقطه ک دوردستي چدم دودته بود.  

 ایمي با صداک گرفته اک گفت:  
 چي شده؟  
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_ 
دهد.  دخیصدین بلفاصله برگدت و ایمي توانست نگراني را در چهره ار ت

 او نفس نفس زنان گفت:  
 یکي داشت ما رو دید مي زد، دودم دیدمم، دنبالم کردم ولي...  

_ 
 آلن بوده!  

_ 
یده  یده جو ایمي از جا جسلللت و باوث شلللد جارد از دواب پریده و جو

 بپرسد:  
 چي شده؟ چه دبره؟  

_ 
 دین گفت:  

ک م، ولي شللیک نفر همین اطراف بود، نتونسللتم درسللت و حسللابي ببینم
 ندارم که جاسوس بود. اگه از افراد اون 

_ 
 

 جادوگر باشه حتما جامونو لو میده، باید فورا از اینجا بریم.  
دین بعد از این جمله پایم را روک داکستر آتم گماشته و چند بار پایم را 

 در همان نقطه کوبید. سپس او و 
اندادت و هر سلله نفر به جارد آینه را گرفتند، ایمي نیز کوله را روک دوشللم 

 راه افتادند.  
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یدک  گاه مي کرد، ترد به اطرافم ن با نگراني  مدام  مام طول راه  ایمي در ت
 نداشت که آلن یک جایي در همان اطراف 

 است، فقط نمي فهمید که چرا دود را ندان نمي دهد.  
قدم زدن با جارد و دین، بدون حضور آدریان وجیب و  م انگیز بود، دو پسر 

 جلوتر از ایمي حرکت مي کردند و 
گاهي اوقات نیز همچون نگهبان در دو طرفم مي ایسللتادند. با این حال به 

 نظر مي آمد هیچ کدام از آن ها 
ندارند و ایمي از اینکه هیچ کس را براک هم  له ک صللحبت کردن  حوصلل

 صحبتي و درد و دل کردن نداشت ناراحت و 
 وصبي بود.  

فرصتي حالم را مي پرسید و مدام با نگاهم مراقب او با اینکه جارد در هر 
 بود، اما هر چه تلم مي کرد نمي 

دق  ست فوق العاده اک همچون آدریان را بگیرد. جایگاه و ست جاک دو توان
 و دوستي همیده با یکدیگر تفاوت 

 داشتند.  
در نتیجه ایمي تمام مدت وبوس و بددلق و بود و گاهي اوقات نیز دور از 

 رد و دین آرام آرام اشک مي چدم جا
ریخت. هرچع بیدتر به یاد حرف ها و رفتارهاک آدریان مي افتاد بیدتر دلم 

 براک دین مي سودت و با دود مي 
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گفت اگر هضلم این مو لوع براک او انقدر سلخت اسلت پس براک دین که 
 مدت ها واشق او بوده و سال ها نیز 

 ت باشد.  همسرر بوده است چقدر زجرآور تر مي توانس
اندوه شللدید دین از چدللم هاک قرمز و گودک زیر چدللم هایم و هاهرر 

 کامل آشکار بود. او که قبل مدام با 
ضاک  شد، اکنون تنها وامل ف داط آن ها مي  شودي هایم باوث دنده و ن

 سنگین و  یرقابل تحمل میاندان بود. و 
دست دادن آدریان ایمي کامل به او حق مي داد، زیرا هنوز یک هفته هم از از 

 نگمشته بود.  
هنگامي که براک اولین بار توقف کردند تا دین نگاهي به نقدلله ار بیندازد، 

 از ههر گمشته بود.  
ذدیره ک  مایي دین رو به اتمام بود و این باوث نگراني ایمي مي شللد، هر 

 چند به نظر نمي آمد که براک دین 
 اهمیت چنداني داشته باشد.  

ت به همه چیز بسیار دونسرد و بي اوتنا بود، اگرچه از نظر جارد او دیگر نسب
 دین با وجود  م بسیارر هرگز 

مام  تد و در ت یاف به دطر ب یا دوسللتانم  که جان دودر و  کارک نمي کرد 
 مواقعي که ایمي ابراز نگراني مي کرد، با 

اطمینان مي گفت که حتما دین نقدلله ک دوبي در سللر دارد، و هر دفعه با 
 م  ره ک ایمي مواجه مي شد.  چد
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بالخره بعد از نیم ساوت دین چدم از نقده ار برداشته و به آرامي شروع به 
 صحبت کرد:  

 ببینین ما الن دقیقا تو همین نقطه ایم.  
_ 

شاره ک  دت ا ده بوده و انگ ایمي با دقت به نقطه ک پر رنگي که در مرکز نق
 دین بر روک آن بود نگاه کرد.  

 اون جادوگر احتمال تو این نقطه است.   و دونه ک
_ 

مردمک چدم هاک ایمي به سروت روک نقده چردیده و به نقطه ک سیاهي 
 رسید که فاصله ک چندان با محلي 

 
 که اکنون آن ها در آن ایستاده بودند، نداشت.  

 ایمي بي هیچ شور و شوقي گفت:  
 پس دیلي ازر دور نیستیم، دیلي والیه.  

_ 
ک به ایمي چدللم دودته و ل**ب هایم را جمع کرد، انگار مي  دین لحظه

 دواست جلوک لبخند زدنم را بگیرد. 
 سپس نقده را در جیبم گماشته و با لحن وادک گفت:  

اگه شللما نمي دواین که جلوتر از این بیاین حق دارین، مي تونین همینجا 
 منتظر بمونین که جادوگر از بین بره و 
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_ 
 بده.   بالخره دریچه باز

با  به راحتي ادا کرد اما ایمي زماني که او و جارد  با اینکه دین این جمله را 
 صراحت گفتند که قصد ترک کردن 

 دین را ندارند، متوجه نفس ومیق و راحت او شد.  
 دین با لحني که حس قدرداني در آن محسوس بود، گفت:  

 پس از همین مسیر به راهمون ادامه میدیم تا...  
_ 

 س!  هی
_ 

ایمي ناگهان حرف دین را قطع کرده و دسللتم را روک بیني ار گماشللت و 
 چدم هایم از وحدت گداد شدند.  

شده بود، با نگراني و  دیده  سمت پاروکس ها ک صله فکرر به  جارد که بلفا
 ا طراب پرسید:  

 چي شد؟ چه صدایي شنیدک؟ دودشونن؟  
_ 

در نگاه یکي نفرت و در نگاه  جارد و دین با انتظار به ایمي چدللم دودتند.
 دیگرک ترس و وصبانیت بود.  

دانه ک منفي تکان  سرر را به ن سپس  ایمي چند لحظه به آن ها دیره ماند، 
 داد.  

 جارد نفس ومیقي کدید و دین چدم هایم را برهم فدرد.  
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سته  سیار آه دنود، ب صدا را ب شم را تیز کرده بود تا بار دیگر آن  ایمي که گو
 گفت:  

انگار صلللداک کدللیده شلللدن بود، فکر کنم، فکرکنم یک نفر به  یر از ما 
 اینجاست.  

_ 
با این حرف هر سللله نفر نگاه سللریعي به اطراف اندادتند و آماده ک دفاع 

 شدند. اما تا چند دقیقه بعد هیچ اتفاق 
شد ایمي از جا  صي نیافتاد به جز آنکه کلغي قار قار کنان پر زده و باوث  دا

 بپرد.  
 بالخره پس از مدتي جارد نفس راحتي کدید و به ایمي گفت:  

 فکر کنم اشتباه شنیدک ایمي، اینجا دبرک نیست.  
_ 

 اما ایمي سرر را تکان داد و با اطمینان گفت:  
 من مطمئنم که صداک حرکت یک نفر و شنیدم، شک ندارم.  

_ 
 دین گفت:  

اینجا بریم تا... جارد مواهب در هر حال فرقي نداره، ما باید هرچه زودتر از 
 بار!  

_ 

http://www.roman4u.ir/


 253 زیاسرارآم ینهیواتس و آ یمیا

در یک لحظه ک گمرا که در چدللم برهم زدني گمشللت، دو پاک پدللمالو دو 
 کمر جارد حلقه شده و با نیرو و سروتي 

 باورنکردني او را به بالي دردت کدیدند.  
ایمي جیغ بلندک کدید و جارد را صدا زد اما تنها صدایي که شنیده مي شد 

 و برر دردتان  صداک شکستن شاخ
 

 بود.  
 دین گفت:  

 داره مي برتم بال!  
_ 

 ایمي با صداک زیرک فریاد زد:  
 اون لعنتي چي بود؟  

_ 
 جیغ نزن ایمي! باید آروم باشي!  

_ 
 چجورک آروم باشم؟ همین الن یک هیول جارد و با دودر برد.  

_ 
 صورت دین از شنیدن فریاد ایمي درهم رفت و گفت:  

 صبرکن، صبرکن بزار یک کم فکرکنم.  دیلي دب! 
_ 

 فکر کردن نداره، من از دردت مي رم بال!  
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_ 
 چي؟ زده به سرت؟  

_ 
 ایمي دستم را از دست دین بیرون کدید و جیغ زد:  

 آره!  
_ 

 نمي توني این کار و بکني.  
_ 

 چرا مي تونم! من میرم اون بال و...  
_ 

 هي! بچه ها! صداک منو مي شنوین؟  
_ 

ایمي و دین با شللنیدن صللداک جارد دسللت از جر و بحث برداشللته و هر دو 
 یکصدا با دوشحالي فریاد زدند:  

 آره!  
_ 

 جارد با صداک دفه اک که انگار از تهه چاه در مي آمد نعره زد:  
 دوبه!  

_ 
 دین که ناچار بود فریاد بزند تا صدایم به جارد برسد، گفت:  
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 چي کدیدت بال؟   جارد! تو الن دقیقا کجایي؟
_ 

 جارد بلفاصله جواب نداد، لحظه اک مکث کرد و سپس با تردید گفت:  
صله دارم، انگار روک...روک یک تار افتادم! این  سابي با زمین فا فکر کنم ح

 لعنتیا دیلي چسبونکین! اون موجود، 
_ 

 هر چي که بود انقدر سریع رفت که نتونستم درست و حسابي ببینمم.  
 گیجي به دین نگاه کرد و با تعجب پرسید:  ایمي با 

 تار؟  
_ 

 دین که رنک به چهره نداشت، ل**ب هایم را برهم فدرد و دوباره فریاد زد:  
 جارد، میده لطف کني و بگي اون موجود چند تا پا داشت؟  

_ 
ایمي با شللگفتي به دین نگاه کرد گویي معني پرسللم را نفهمیده بود، اما 

 کمي فکر کرد و جارد در جواب دین 
 

 گفت:  
 تا جایي که من دیدم سه تا!  

_ 
 ایمي با صداک  عیفي تکرار کرد:  

 سه تا!  
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_ 
اما دین به ایمي توجه نکرد، او در حالي که سلعي داشلت دونسلردک ار را 

 حفد کند با صداک بلندک که به بالي 
 دردت ها برسد گفت:  

 دیلي بده رفیق!   جارد، هیچ قصد ترسوندنت و ندارم، اما او اوت
_ 

 جارد در جواب دین نعره زد:  
 ممنون از دلگرمیت!  

_ 
 دین به زور لبخندک به صورت نگران ایمي زد و سپس گفت:  

جارد، قبل از اینکه اون موجود برگرده، با دقت به اطرافت نگاه کن و هر چي 
 که مي بیني بهم بگو.  

_ 
 این کار کمکي هم مي کنه؟  

_ 
 قطعا!  

_ 
 ا... باشه، پس بزار ببینم.  ِِ 
_ 
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دت هایم را  سبناکي افتاده بود و انگ سفید و چ دت روک تار  جارد که به پ
 براک نیافتادن دور آن ها حلقه کرده 

 بود، نفس ومیقي کدید و به اطرافم نگاه کرد.  
او در بالترین شلللاده ک دردت روک تارک که به طور حرفه اک به دردت 

 افتاده و در دیگرک تنیده شده بود، 
 اطرافم به جز دودر و آن تار لعنتي هیچ چیز دیگرک به چدم نمي دورد.  

 ناگهان صداک دین را از زمین زیر پایم شنید که فریاد زد:  
 پس چي شد؟  

_ 
صداک گرفته اک  شد، با  شیده مي  جارد که با هر بار فریاد زدن گلویم درا

 گفت:  
 کن!  مگه نگفتي با دقت؟ دب یک دقیقه صبر 

_ 
بعد از این جمله تا چند دقیقه صدایي از پایین به گور نرسید تا اینکه دین با 

 صداک بلندک  رولند کرده و جارد 
 به تندک گفت:  

ته اگه  تار نیسلللت، الب به جز من و این  بال هیچي  دیلي دب، هیچي! این 
 صاحب این تار ها رو حساب نکنیم.  

_ 
 دین با وصبانیت گفت:  

 ک همین داشتي یک ساوت فکر مي کردک؟  هیچي؟ برا
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_ 
 جارد که کمرر درد گرفته و سرر سنگین شده بود، در جواب او گفت:  

 یک ساوت نه و پنج دقیقه ، بعدر هم لطفا موقعیت منو در نظر بگیر!  
_ 

 کدوم موقعیت؟ تو راحت و آسوده اون بال دراز کدیدک و ما...  
_ 
 

 نکدیدم!  من راحت و آسوده این بال دراز 
_ 

 بسه دیگه! مي شه تمومم کنین؟  
_ 

 جارد و دین به بحث دود داتمه دادند و ایمي با وصبانیت گفت:  
 به جاک دووا کردن با همدیگه باید به فکر یک راه حل باشیم فهمیدین؟  

_ 
 از سکوت دین و جارد کامل مدخص بود که جدیت مو وع را فهمیده اند.  

ر مي دواست قبل از بروز هر مدکلي کنترل امور را به ایمي که براک اولین با
 دست بگیرد، گفت:  

جارد، فکر میکني بتوني  پایین  مت  یاری بل از برگدللتن اون موجود ب ید ق با
 دودت و از تار جدا کني؟  

_ 
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جارد انگدللت هایم را که به تار چسللبیده بودند تکان داد، اما از تار جدا 
 را کدید ندد، آنگاه با فدار و تقل دستم 

 و پس از اندکي کدمکم توانست آن را آزاد کند و گفت:  
 یکمي زور لزم داره ولي... فکرکنم بتونم.  

_ 
 دوبه! پس تا دین از دردت میاد بال تو سعي کن کامل از اون تار جدا بدي.  

_ 
 دین با بهت و حیرت گفت:  

 چي؟ من باید برم بال؟  
_ 

 ت:  ایمي چپ چپ به او نگاه کرده و گف
صف وزن جارد رو هم ندارم، اگه اون  نکنه توقع دارک من برم اون بال؟ من ن

 نتونه تعادلم و حفد کنه و بیوفته 
_ 

 احتمال له میدم!  
دین چند لحظه به ایمي و سللپس به تنه ک باریک و طویل دردت نگاه کرد، 

 سپس نفس ومیقي کدیده و به ناچار 
شللته و در حالي که زیرلب ناسللزا پایم را روک کنده کارک هاک دردت گما

 مي گفت با سختي و به کندک شروع به 
 بال رفتن از دردت کرد.  
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جارد که قلبم به شدت در سینه مي تپید، سعي کرد دست دیگرر را از تار 
 چسبناک جدا کند.  

ست دین و ایمي چه میکنند کلفه ار مي کرد، هر چند لحظه  اینکه نمي دان
 کرد و به  یک بار سرر را بلند مي

پایین نگاهي مي اندادت. مدام انتظار مي کدللید سللر دین از لي شللاده ها 
 نمایان شود و بالخره بتواند نفس راحتي 

 بکدد.  
اما به جاک دین چیز دیگرک در حال نزدیک شللدن به او بود، جارد در همان 

 حالي که تلم میکرد از تار جدا شود 
 ددکم زد.  

هاک بالي سرر وبور مي کرد و شاده ها زیر  هیبت بسیار وظیمي از شاده
 سنگیني پیکر او با حالتي تهدید 

صدایي که به زور  سینه حبس کرد و با  سم را در  آمیز مي لرزیدند. جارد نف
 درمي آمد گفت:  

 بچه ها، فکرکنم یک مدکلي داریم.  
_ 

م یدین که نیمي از راه را طي کرده و اکنون جرئت نگاه کردن به زمین زیر پا
 را نداشت، با حالتي وصبي دندان 

 هایم را برهم فدرد و پرسید:  
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 چه مدکلي؟  
_ 

جارد که یک لحظه چدللم از آن هیبت برنمي داشللت، آب دهانم را قورت 
 داد و گفت:  

 فکر کنم بالخره صاحب این تار لعنتي پیدار شد.  
_ 

 بلفاصله حالت چهره ک دین تغییر کرده و با نگراني گفت:  
 لعنتي! جارد یک کم طاقت بیار و دورده ندو، الن دودمو مي رسونم!  اک 

_ 
شت، با  دمالوک مقابلم برنمي دا دم از ونکبوت  ول پیکر و پ جارد که چ

 ددم ل**ب هایم را برهم فدرد اما 
 جرئت نکرد حرف دیگرک بزند، مبادا ونکبوت صدایم را بدنود.  

هاک مه  تان و زمز نب و جور درد که از ج حدودک متوجه  ایمي  تا  دین 
 مدکل بزرگي که پیم آمده بود، شده بود 

 جلوتر رفت و درست زیر پاک دین ایستاده و فریاد زد:  
 دین! چه دبر شده؟ پس چرا نمي رک بال؟  

_ 
دت، نفس نفس زنان  شتن دود مي گ ستي براک نگه دا دین که دنبال جاک د

 گفت:  
 ندي.  ایمي، یک چیزک بهت میگم اما قول بده هول 

_ 
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با این حرف قلب ایمي در سینه فرو ریخت، با این حال سرر را به ندانه ک 
 مثبت تکان داد. دین که دیالم 
 راحت شده بود بلفاصله گفت:  

احتمال الن یک ونکبوت  ول پیکر مي دواد جارد و به جاک دسللر بخوره، 
 ولي تو اصل نگران نبار چون من 

_ 
 یک فکرک...  

 چي؟  
_ 

آنکه دین بتواند جلوک ایمي را بگیرد او جیغ بنفدللي کدللید و باوث قبل از 
 شد دین براک ساکت کردنم از هر دو 

دستم استفاده کند. اما با جدا شدن دست هایي که به سختي دردت را نگه 
 داشته بودند تعادل دین بهم دورده 

 و از آن فاصله با پدت به زمین افتاد.  
 ردناکي درآمیخت.  صداک ناله ک دین، با فریاد د

 دین درست روک پاهاک ایمي فرود آمده بود.  
با سرو صدایي که آن ها به راه اندادتند طولي نکدید که توجه ونکبوت  ول 

 آسا به طعمه ار که با چدم هاک 
 کامل باز مات و متحیر مانده بود، جلب شد.  
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 ت وحدتجارد که در دلم لعن و نفرین مي کرد، با دست و پایي که از شد
 منقبض شده بودند شاهد نزدیک 

 شدن ونکبوت به دود بود.  
سینه  سم در  سیده و نف دامم ر شدن ونکبوت بوک گندک به م با نزدیک 

 حبس شد. آن بو از بدن پدمالوک 
 ونکبوت به مدامم مي رسید.  

جارد حسرت دورد که نمي تواند با دست بیني ار را نگه دارد تا از شر بوک 
 ت انگیز دلص شود، آن موجود نفر

تار  به  هایم  بار دیگر دسلللت  که  جا دورده بود  نان از جیغ ایمي  زیرا چ
 چسبیده بودند.  

جارد نگاهي به ونکبوت که با طمانینه به سللمتم مي آمد اندادت و ل**ب 
 هایم را بیدتر از قبل برهم فدرد.  

 
ست جلویي ار  شده و دو د سته و آرام به او نزدیک  سیار آه ه را کونکبوت ب

 پر از موهاک قهوه اک تیره بود، روک 
 سینه ار گماشت و سرر را جلو برد و با هر هدت چدمم به او زل زد.  

سینه ار وارد مي کرد،  دارک که ونکبوت بر  نفس جارد بند آمد، اما نه از ف
 بلکه از بوک بدک که در بیني ار مي 

ی که جرئت نفس کدلل جارد  ند.  یک بود بیهوشللم ک ید و نزد دن هم پیچ
 نداشت، به صورت وحدتناک ونکبوت دیره 

 ماند.  
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هر لحظه منتظر دردک وحدللتناک بود، اما لحظه اک بعد ونکبوت از او دور 
 شده و شروع به بال رفتن از شاده ک 

 دردت ها کرد.  
جارد نفس ومیقي کدید و از دور شانسي دود مسرور و حیرت زده شد، 

 البته دوشحالي ار با دیدن تار 
صله فروکم کرد. هاهرا جد سینه ار تنیده بود، بلفا یدک که ونکبوت روک 

 دیگر هیچ راهي براک جدا کردن دود 
نداشللت. هر آن انتظار مي کدللید که دین و ایمي به کمکم بدللتابند و در 

 نهایت بالخره صداک آن ها را از سطح 
 زمین شنید، اما این بار صداک ناشناسي نیز به گوشم دورد.  

 ر حال بحث کردن با یکدیگر بودند، دین میگفت:  هاهرا د
 ایمي! بیا کنار ما هیچي از این نمي دونیم.  

_ 
 این؟ ببخدید، با من بودین؟  

_ 
 صداک جیغ مانند ایمي به گور رسید که گفت:  

 چاره ک دیگه اک نداریم دین! هر لحظه ممکنه جون جارد در دطر باشه.  
_ 

رسللتاد و منتظر نتیجه ک بحث آن ها ماند. جارد با ددللم نفسللم را بیرون ف
 سرانجام صداک ناشناس فریاد زنان 
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 گفت:  
 هي جارد! حالت چطوره رفیق؟  

_ 
جارد که گیج شده بود دهانم را باز کرد تا جوابي بدهد، اما قبل از او صداک 

  رولند دین به گور رسید که گفت:  
 اون دوست منه، نه تو!  

_ 
 ساکت شو دین!  

_ 
د از ایمي بسیار متدکر بود که در آن لحظات حساس دین را ساکت نگه جار

 مي دارد، سرانجام در حالي که 
شاده ها بال مي رفت،  دم از ونکبوت که اکنون از  ست چ دودر نمي توان

 بردارد جواب داد:  
ا دوبم، تو کي هستي؟   ِِ 

_ 
 وناس و...  من؟ من اسمم رابیِن! پسر توماس ِو ِالنا، نوه ک الکساندرا و ج

_ 
  

 دارک چي کار میکني؟ اون نمي دواد شجرنامه ک تو رو بدونه فهمیدک؟  
_ 
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جارد که هر لحظه بیدتر گیج مي شد و از طرفي از دست دین وصباني بود، 
 گفت:  

 دب، فهمیدم.  
_ 
 

شده و کوچکترین توجهي به  سر و کله ار پیدا  رابین که معلوم نبود از کجا 
 و صورت چهره ک مدکوک دین 

شي ار درآورده  شت، کتاب کهنه و قطورک را از کیف دو متعجب ایمي ندا
 و ورق زد.  

سپس طورک که انگار به بزرگترین آرزویم رسیده باشد، چدم هایم برقي 
 زد و فریاد زد:  

 هي جارد، بزار بهت بگم موجودک که الن کنارته، دقیقا چیه...  
_ 

وته لعنتیه که هیکلم صللد برابر منظورت چیه؟ دب معلومه اون یک ونکب
 یک ونکبوت معمولیه.  

_ 
شاخ و برر  ستم را در هوا تکان داد و در حالي که به  سردک د رابین با دون

 دردتان نگاه مي کرد، گفت:  
اینکه اون یک ونکبوت  ول پیکره کامل مدخصه، ولي بهتره بدوني از کدوم 

 نژاده، کمکت میکنه.  
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_ 
 نفسم بال مي آمد، گفت:  جارد که دیگر به سختي 

 اگر دونستن نژاد این هیول کمکي میکنه، دواهم میکنم وجله کن.  
_ 

رابین لبخندک زد و در مقابل صللورت وحدللت زده ک دین و ایمي شللروع به 
 دواندن کردن:  

ونکبوت جهنده یکي از سریع ترین نژاد ها و البته مرگبارترین اون ها هست، 
 ه ار ده قد او حدودا پنج متر و جث

_ 
برابر یک ونکبوت  ول پیکر معمولي اسلللت. ونکبوت جهنده براک دوردن 

 طعمه ار ابتدا تار تنیده و پس از به دام 
اندادتن، دود را به بالترین نقطه رسللانده و از فاصللله اک دور دود را روک 

 طعمه اندادته و نیم هایم را در...  
یگر چیزک ندللنید. در حالي رابین همچنان مدللغول دواندن بود، اما جارد د

 که دیگر به هیچ وجه نمي توانست نگاه 
 از ونکبوت بردارد، با نگراني گفت:  

 از این قسمتم هیچ دوشم نیومد. دین!  
_ 

 دین با فریاد جارد، رابین را وادار به سکوت کرده و گفت:  
 چي شد؟  

_ 
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 جارد که پاهایم سست شده بود، با صداک  عیفي گفت:  
 این دقیقا همون ونکبوتیه که باهار سر و کار داریم.  فکرکنم 

_ 
سینه  صله نگاه هاک نگراني رد و بدل کردند و قلب ایمي در  دین و ایمي بلفا

 فرو ریخت. اما رابین بردلف آن ها با 
 دور رویي لبخندک زد و گفت:  

 جارد، میده بگي الن تو چه مرحله اک هستي؟  
_ 

 ابت مانده بود، گفت:  جارد که نگاهم به یک نقطه ث
 اگر بخوام دقیق بگم، مرحله ک آدر!  

_ 
 این بار حتي رنک رابین نیز پریده و دین بر سرر فریاد زد:  

 حال چیکار کنیم؟  
_ 

ایمي که از شللدت نگراني به گریه افتاده بود، به رابین دیره مانده و سللرانجام 
 رابین با صداک آهسته اک گفت:  

 یزه تو بده به من!  فقط یک راه داره، ن
_ 

 دین با وصبانیت گفت:  
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 چي؟  
_ 

 گفتم نیزه تو بده، این تنها راه حله.  
_ 

دین مردد مانده بود، ایمي نیز هنوز با ا طراب به این سو و آن سو مي رفت، 
 در نهایت دین که چاره ک دیگرک 

ه بنمي یافت تسللیم شلده و نیزه ار را به سلمت رابین گرفت و او بلفاصلله 
 سمت دردت رفته و به صورت کامل 

 حرفه اک دود را از تنه ار بال کدید.  
صله با دقت  سانده بود و از آن فا شاده ر اکنون ونکبوت دود را به بلندترین 

 به طعمه ار نگاه مي کرد. هر لحظه 
ممکن بود دود را روک تارر بیندازد، جارد شک نداشت که در این صورت، 

 تمام استخوان  با وجود وزن آن موجود
 هایم درد مي شود.  

شود و دیگر  در آن فکر بود که هر لحظه دارد به مرگي دردناک نزدیک تر مي 
 هیچ کمکي از کسي برنمي آید، تا 

اینکه به طور ناگهاني سر پسر جواني که کله سبزک بر سر داشت َو پرک سیاه 
 روک آن به چدم مي دورد، هاهر 

 صورتم لبخند مي زد، گفت:   شده و در حالي که به پهناک
 سلم، گفتي تو کدوم مرحله اک؟  

_ 
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 جارد که از دیدن پسر  ریبه متعجب شده بود، آهسته گفت:  
 آدر.  

_ 
 رابین ابروک پرپدتم را بال برده و گفت:  

 اوه!  
_ 

سللپس چند ثانیه به صللورت جارد دیره ماند، جارد که براک لحظه اک گمان 
 ا دهان باز کرد او ددک شده است، ب

 به او نگاه کرد.  
 سرانجام رابین تکاني به دود داد و گفت:  

 نمي دوام ناامیدت کنم رفیق، ولي او اوت بدجورک درابه.  
_ 

 جارد گفت:  
 ممنون از یادآوریت.  

_ 
آنگاه منتظر ماند، وقتي رابین همچنان بي حرف با حالت وجیبي به او دیره 

 ماند با صداک بلندک گفت:  
 ب، حال باید چیکار کنم؟ این و عیت راه حلي هم داره؟  د
_ 
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رابین که از صلللداک بلند جارد جا دورده بود، طورک که انگار چیزک را به 
 داطر آورده باشد، با هیجان گفت:  

 آهان! نقده!  
_ 

سللپس نیزه را چنان بلند کرد که نزدیک بود در چدللم هاک جارد فرو برود و 
 گفت:  

 بتوني کارشو بسازک.   فکر کنم با این
_ 

 جارد که ناباورانه به او نگاه مي کرد، نیزه را گرفت و با وصبانیت گفت:  
شللودیت گرفته؟ من با این چیکار مي تونم بکنم؟ مگه نمي بیني کجا و تو 

 چه فاصله اک ایستاده؟  
_ 
 

 رابین با گیجي سرر را تکان داد و گفت:  
ا مگه اون کجا ایستاده؟   ِِ 

_ 
شاره کرد.  جارد سمت بال ا سر به  دم  ره مي رفت، با  دم به او چ که با د

 رابین رد نگاه او را گرفت، ناگهان رنک از 
ردم پریده و چنان از دیدن ونکبوت جهنده هول شللد که دسللت هایم از 

 تنه ک دردت جدا شده و با فریادک 
 مهیب سقوط کرده و درست جلوک پاک دین و ایمي فرود آمد.  
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شده جارد که  سر رابین ناپدید  ست به جایي که  مبهوت مانده بود، نیزه به د
 بود نگاه کرد. صداک جیغ و فریاد از 

 پایین دردت به گور مي رسید.  
دیگر چاره اک نداشللت جز آنکه دودر اقدام کند، سللرر را صللاف کرد، 

 ونکبوت براک پریدن آماده مي شد. جارد با 
ي کدید و محکم نیزه را به سمت دست هایي ورق کرده و دیس، نفس ومیق

 بال نگه داشت و چدم هایم را 
 بست .  

دم  سید، جارد چ صداک بهم دوردن پاهاک ونکبوت به گور ر همان موقع 
 هایم را برهم فدرد و دوا کرد که 

آدرین نقدلله ار براک نجات جانم وملي شللود. ا للطراب و ترس تمام 
 وجودر را فرا گرفته بود.  

صداک مهیبي همراه با جیرجیر نادوشایندک به گور رسید و  لحظه اک بعد 
 نیزه اک که در دست جارد بود چنان 

سنگین شد که از دست هایم سر دورده و همراه با جسد بي جان ونکبوت 
 به زمین سقوط کرد.  

وقتي چدللم هایم را باز کرد، به جز دودر هیچ چیز دیگرک ندید. هاهرا 
 جارد نقده ار به دوبي پیم رفته بود. 

که پس از مدت طولني آسللوده داطر شلللده بود سللعي کرد دود را از تار 
 چسبناک و منفور ونکبوت جدا کند.  
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هان  که نیزه در د جان ونکبوت  به جسلللد بي  مات و مبهوت  دین و ایمي 
 ناپیدایم فرو رفته بود، نگاه مي کردند. 

و  رابین در کنار آن ها با دونسللردک مدللغول تکاندن داک از کت وجیب
 دردلي رنگم بود.  

 بالخره پس از چند دقیقه سکوت ایمي شروع به حرف زدن کرد و گفت:  
 پس جارد کجاست؟  

_ 
صي از دردت پایین پرید و روک زمین جلوک پاک آن ها افتاد و  شخ ناگهان 

 با صداک  عیفي گفت:  
 من اینجام.  

_ 
دادت، جورک ایمي با دیدن جارد جیغ بلندک کدید و دود را در آ وشم ان

 که جارد تعادلم را از دست داده و 
 هر دو روک زمین افتادند.  

سبناکم به موهاک ایمي نخورد، با  ست هاک لزج و چ جارد که مراقب بود د
 احتیاط او را در آ وشم فدرد، سپس 

 سرر را وقب برده و با تمام وجود شروع به ابراز ولقه به او کرد.  
 از یاد برده بودند.  هر دو حضور دین و رابین را 

شد آن دو با اکراه از یکدیگر جدا  سرفه ک بلندک کرده و باوث  تا اینکه رابین 
 شوند.  
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سپس لبخندک به  شود،  ست و کمک کرد تا ایمي نیز بلند  جارد از جا بردا
 صورت درهم شکسته و دسته ک دین 

 زده و بي مقدمه از رابین پرسید:  
 

 تو دیگه کي هستي؟  
_ 

حکم فرما شللد. دین، جارد و ایمي در مقابل رابین ایسللتاده و با سللکوتي 
 سوبهن به او نگاه مي کردند.  

شود و به طرز بدک  دم هاک دین تنک تر  شد چ رابین لبخندک زد که باوث 
 سرتاپایم را برانداز کند. سپس با 

 دونسردک گفت :  
 حدس مي زنم که بخواین بدونین من اینجا چیکار مي کنم.  

_ 
سه نفر به دنبال جواب دی ن، ایمي و جارد بر و بر او را نگاه کردند. هاهرا هر 

 همین سوال بودند.  
رابین روک زمین ندست و در حالي که با چدم هاک آبي ار ونکبوت وظیم 

 الجثه را برانداز مي کرد، گفت:  
من شللکارچي این جنگلم، هیول ها رو شللکار میکنم، هیولهایي مثل این 

 ده.  ونکبوت جهن
_ 
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به نظر مي رسید ایمي قانع شده است، زیرا سرر را تکان داده و مدغول دید 
 زدن اطرافم شد. اما جارد که نمي 

توانسللت رابین را براک تنها گماشللتنم با آن هیول ببخدللد، با ناددللنودک 
 گفت:  

 تو شکارچي هستي؟ پس چرا دودت به حساب این هیول نرسیدک؟  
_ 

 ت جارد دیره ماند و گفت:  رابین لحظه اک به صور
ست تو که دودت دوب از  شده بودم، ولي مهم نی ستپاچه  فکر کنم یکمره د

 پسم براومدک.  
_ 

شانه ک جارد زد که نزدیک بود  شادماني چنان  ربه ک محکمي به  رابین با 
 تعادلم را از دست بدهد. ایمي نیز از 

سید. رفتار او دنده ار گرفته بود، اما دین به هیچ وجه ر ا ي به نظر نمي ر
 او که صورتم مثل ارواح مات و بي 

 حالت شده بود، با لحن جدک گفت:  
 هیچ کس اینجا زندگي نمي کنه.  

_ 
 رابین ابروهایم را بال برد و ایمي بلفاصله گفت:  

 چرا زندگي مي کنن، مگه آلن و یادتون رفته؟  
_ 
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 ه کرد، او نیز نگاه پرابهاميایمي با دیدن نگاه دین ساکت مانده و به جارد نگا
 به ایمي اندادت و سرانجام هر دوک 

 آن ها به دین نگاه کردند.  
 دین قاطعانه گفت:  

سوس اون  سي که تو دیدک اگر جا ایمي، هیچ کس اینجا زندگي نمي کنه. ک
 جادوگر نبوده باشه پس قطعا توک 

_ 
 دواب و رویا به سرا ت اومده .  

سقلمه اک به او ایمي ادم کرد و دهانم ر ا باز کرد تا مخالفت کند اما جارد 
 زد که باوث شد از این کار منصرف 

 شود.  
 رابین گفت:  

 گفتي جاسوس جادوگر؟ شما اونو مي شناسین؟  
_ 

 دین نگاه دصمانه اک به ایمي اندادت و به سردک گفت:  
 ما دنبال اون جادوگریم.  

_ 
 

 چي؟ حتما زده یه سرتون!  
_ 
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 ت:  جارد گف
 شاید.  

_ 
 اما اون ددل همتون و میاره.  

_ 
 ایمي شانه اک بال اندادته و گفت:  

 آره، تا حال هم کم اقدام نکرده.  
_ 

 دب، پس چرا شما مي دواین...  
_ 

اما دین به او مهلت نداد و فورا بحث را به مو ووي که دودر مي دواست 
 کدانده و رو به رابین گفت:  

یسللت. مو للوع اصلللي اینه که این جنگل دورافتاده و چرا و چطورر مهم ن
 متروک بوده، چرا باید کسي به ونوان 

_ 
 شکارچي اینجا زندگي کنه؟  

جارد و ایمي به دین نگاه کردند، در چدم هایم بدگماني موج مي زد. ایمي 
 در طول مدتي که از آشناییدان 

لحظه از آن پسر مي گمشت هرگز او را چنین جدک و قاطع ندیده بود. در آن 
 شوخ و پر انرژک دبرک نبود.  
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نبود آدریان دیلي چیزها را ووض کرده بود و مهمترین آن ها، تغییر ناگهاني 
 رفتار و اومال دین بود.  

ایمي نگاهم را از دین به رابین اندادت. براک چند لحظه به نظر رسید رابین 
 از رفتار توهین آمیز دین 

ه اک بعد لبخند کجي روک ل**ب هایم ددللمگین شللده اسللت، اما لحظ
 ندسته و گفت:  

سایي بودن که  ده ک شتباه میکني، این جنگل هیچ وقت متروکه نبوده، همی ا
 دلدون مي دواست اینجا زندگي 

_ 
ها و موجودات  عداد هیول  ته و ت جا دنج و راح که این داطر این به  کنن. 

 باستانیم از هر جایي در این دنیا کمتره.  
گه اک جدک؟ فکر  یل دی ما دل تاني حت باسلل نمي کني کم بودن موجودات 

 داشته؟ مثل به داطره یک جادوگر 
_ 

 وو ي نبوده که نیروهاک شیطانیم همه جاک جنگل و گرفته ؟  
رابین با شللنیدن این حرف تکان محکمي دورد، لبخندر به سللروت محو 

 شد و با حالت وجیبي به صورت دین 
اس دطر کرده و با نگراني بازوک جارد را دیره ماند. جورک که ایمي احسلل
 فدرد. اما جارد که در همان اولین 
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تاثیر قرار نگرفت و  حت  ندان ت دیدار چنین حرکتي را از رابین دیده بود، چ
 منتظر ماند. آنگاه همانطور که جارد 

 پیم بیني مي کرد رابین سرک تکان داد و گفت:  
ینو دوب مي دونم که بهم شللک من نمي دونم تو دنبال چي مي گردک، اما ا

 دارک، دلیلم برام مهم نیست، 
_ 

 اما...  
صاف کرد، چند قدم جلوتر  شم اندادت، کلهم را  رابین کیفم را روک دو

 رفت و گفت:  
 اما تنها کسي که میتونه شما رو به اون جادوگر برسونه، منم.  

_ 
قدم هاک  رابین بي توجه به چهره ک مات و مبهوت آن ها پدلللت کرده و با

 بلندک شروع به حرکت کرد. ایمي و 
جارد به یکدیگر نگاهي اندادتند، سللپس هر دو به نیم رخ جدک دین دیره 

 ماندند.  
اما به نظر نمي آمد که دین از تصللمیمم برگردد، رابین لحظه به لحظه از آن 

 ها دورتر مي شد. ایمي دوباره به 
 

 ا جارد حرفي نزد.  جارد نگاه کرد، بلکه دین را را ي کند، ام
رابین کم کم از دیدرس آن ها دارج مي شللد که ایمي به طور ناگهاني فریاد 

 زد و گفت:  
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 وایسا! صبرکن! ما باهات میایم.  
_ 

 جارد با تعجب به ایمي نگاه کرد و دین به او چدم  ره رفت و گفت:  
 هیچ مي فهمي دارک چي میگي؟  

_ 
لده، پ که مي دوایم آره، مي فهمم. اون راه و ب جایي  به  ما رو  نه  س مي تو

 برسونه.  
_ 

 دین به تندک گفت:  
 ما نقده داریم!  

_ 
آره داریم، ولي کامل نیست. اون نقطه فقط مي تونه بهمون بگه مسیر کلبه ک 

 اون کدوم سمته، اما محل 
_ 

 دقیقم و ندون نمیده.  
 جارد با ملیمت گفت:  

ي اوتماد کنیم، مگه آلن و یادت رفته؟ ولي ایمي ما که نمي تونیم به هرکسلل
 دودت قضیه شو برامون تعریف 

_ 
 کردک.  
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 ایمي لجوجانه گفت:  
درسللته، اوتماد به اون اشللتباه بود. ولي اون زمان من تنها و درمانده بودم، به 

 همین داطر نتونستم از پسم بربیام، اما 
_ 

 حال ما چهار نفریم و...  
مي اندادت و او با دسللتپاچگي حرفم را اصلللح دین نگاه تند و تیزک به ای

 کرده و با صداک آهسته اک گفت:  
 ما سه نفریم، اگه لزم بده از پسم برمیایم. ما...ما...  

_ 
اما هاهرا قادر به سللخن گفتن نبود، نگاه سللرزنم آمیز دین چنان بر رویم 

 سنگیني مي کرد که سرر را پایین اندادت 
 کردن آن ها نکرد.   و دیگر هیچ تلدي براک قانع

 جارد با مهرباني بازوک ایمي را نوازر کرد تا او را دلدارک بدهد.  
 ناگهان رابین از همان جایي که ایستاده بود فریاد زد:  

 پس چي شد؟ اگر منصرف شدین...  
_ 

 دیلي دب، ما باهات میایم.  
_ 

 جارد و ایمي به دین نگاه کردند و او قاطعانه تکرار کرد:  
 هات میایم.  با
_ 
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رابین یک بار همه ک آن ها را از نظر گمراند، آنگاه در حالي که دسللتم را به 
 سمت مسیر مقابلم تکان تکان مي داد، 

 چدمکي زد.  
اما ناگهان نگاهم به نقطه اک ثابت ماند و چهره ار به طرز وجیبي درهم 

 رفت. لبخند از صورتم ردت بسته و در 
 ور شدند.  چدم هایم آتم ددم شعله 

 
ایمي رد نگاه او را گرفت و براک اولین بار در آن مدت حضللور آینه را به یاد 

 آورد. هنگام به دام افتادن جارد دین آن را 
نزدیک یکي از دردت هاک اطراف اندادته بود. ایمي متعجب از نگاه دیره 

 ک رابین به دو پسر دیگر نگاه کرد تا بداند آن 
شده اند یا نه، اما هر دو نفر ها نیز متوجه واکنم وج یب رابین در مقابل آینه 

 آن ها  رق افکار دود بودند.  
ایمي به چدللم هاک رابین نگاه کرد که پس از چند لحظه در حدقه چردید و 

 بالخره دست از نگاه کردن به آینه 
برداشللت. سللپس بار دیگر لبخند کجي زد و این بار قدم زنان شللروع به راه 

 رفتن کرد.  
ایمي نمي دانسللت از این رفتار چه نتیجه اک باید بگیرد، آیا دیدن چنین آینه 

 ک شگفت انگیز و زیبایي رابین را مسحور 
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دود کرده بود؟ یا اینکه او از قبل مي دانسللت که جادوگر چنین آینه اک را در 
 ادتیار دود دارد و از اینکه اکنون آن ها 

 را صاحب آن مي دید متعجب شده بود؟  
شد که در این ا صحبت کردن دین مانع از آن  دغول فکرکردن بود اما  یمي م

 مورد بیدتر بیندیدد و به نتیجه اک برسد. 
دین با حالتي هددار گونه انگدت اشاره ار را مقابل چدم هاک ایمي تکان 

 داد و گفت:  
به هر کس دیگه اک که تو  نه  به اون،  نه  بهم اوتماد نکن ایمي! هیچوقت! 

 ل سر راهت هاهر شد.  این جنگ
_ 

سرر  ایمي مات و مبهوت به دین دیره مانده بود. دین یک قدم جلوتر آمد، 
 را نزدیک کرده و نجواکنان به او گفت:  

بده،   اگر روزک من و جارد کنارت نبودیم، تنها چیزک که مي تونه نجاتت 
 تکیه کردن به دودته. اینو فرامور نکن، 

_ 
 مي کني.  بهم قول بده که فرامور ن

بهت و حیرت ایمي کم کم جاک دود را به ترس و تعجب داد، جارد نیز گیج 
 و سردرگم به نظر مي رسید، با این حال 

سللرر را با اطمینان براک ایمي تکان داد و دسللت هایم را فدللرد. ایمي با 
 فدار دست هاک او اندکي دلگرم شد و بالخره 
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دانه ک مثبت تکان بده سرر را به ن ست  د، اما حرکت گردنم جورک توان
 بود که انگار توسط دستي نامرئي به تکان 

 دوردن وادار شده بود.  
دلدللوره اک ناگهاني در دلم افتاده بود، اما هاهرا دین متوجه آن نبود، زیرا 

 رویم را برگردانده و چند قدم از آن ها دور 
 رد.  شد، و آنگاه دود را به آینه رسانده و آن را با یک دست بلند ک

جارد موهاک طلیي ایمي را نوازر کرد و باوث شللد او به دودر بیاید و با 
 لحن اطمینان بخدي آهسته در گوشم 

 گفت:  
به مواقعي  ما هیچوقت ولت نمي کنیم، اشلللاره ک دین فقط  بار،  نگران ن

 هست که او اع از کنترلمون دارج بده و...  
_ 

 جارد!  
_ 

کردن آینه به او کمک کند. اما جارد از جایم دین جارد را صدا زد تا در بلند 
 تکان نخورد و در حالي که با دو دستم 

 صورت ایمي را نگه داشته بود، سرر را به او نزدیک کرد و نجواکنان گفت :  
 به من اوتماد دارک؟  

_ 
 ایمي چدم هایم را بست و بسیار آهسته پاسخ داد:  
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 آره.  
_ 

 و گفت:   لبخندک روک ل**ب هاک جارد ندست
 من همیده کنارتم.  

_ 
 

ستم را روک  شت، ایمي نیز د دان را از میان بردا صله ک کوتاه بین سپس فا
 صورت جارد گماشت و...  

 جارد! میده کمکم کني لطفا؟  
_ 

سختي از او جدا  شد و لبخند زد. آنگاه جارد به  صله از جارد جدا  ایمي بلفا
 شده و زیر نگاه سرزنم آمیز دین طرف 

گر آینه را برداشته و هر سه نفر با فاصله ک کمي از رابین شروع به راه رفتن دی
 کردند.  

سللاوت ها از پس هم مي گمشللتند و آن ها با راهنمایي رابین در دل جنگل 
 پیم مي رفتند. در تمام مدتي که با بي 

احتیاطي از راه هاک پرپیچ و دم وبور مي کردند، ایمي دوشللادور جارد و 
 کرده و لحظه اک دست جارد را دین حرکت 

 رها نمي کرد.  
این حرکت کامل  یر ارادک بود، زیرا به هیچ وجه نمي توانسلللت به حرف 

 هاک آدر دین و حالت هددار دهنده ک 
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صللدایم توجه نکند. همه ار این ترس را داشللت که بار دیگر آن ها را گم 
 کند و از جارد جدا شود.  

جارد از هر چیز دیگرک برایم سللخت تر  اوتراف مي کرد که جدا شللدن از
 است، این وابستگي از زماني بیدتر شده بود 

که آدریان را از دسللت داده بودند. سللایه ک مرگي که به تازگي با آن ها همراه 
 شده بود باوث افکار ترسناک و وحدتناکي 

مي شللد که ادیرا به سللرر مي زد و از درون امیدر به زندگي را تخریب و 
 ي کرد.  نابود م

ما  بت نمي کرد، ا جارد صللح با  هایم  ها و ترس  ایمي در مورد نگراني 
 احساسي به او مي گفت که دود جارد همه چیز را 

از چدللم هایم مي دواند زیرا بیدللتر از وقت دیگرک مراقبم بود. مدام با 
 حرف هاک امیدوار کننده دلدارک ار مي داد 

بان آنقدر موهایم پدرک مهر ها همچون  به  و شلللب  تا  را نوازر مي کرد 
 دواب برود و تا زماني که ایمي بیدار بود، او نیز 

 چدم هاک دسته و سردم را باز نگه مي داشت.  
با رابین همراه  به نیم رخ جارد اندادت، اکنون دو روز بود که  ایمي نگاهي 

 شده بودند. اگرچه دین مدام به آن ها مي 
نقدلله اک که جاناتان به او داده اسللت گفت که راهي که در پیم گرفته اند با 

 تفاوت دارد، اما ایمي شک نداشت که رابین 
 راهنماک دوبي است.  
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او با زرنگي آن ها را از فروي هاک بي دطر مي گمراند، نزدیکي موجودات 
 درنده ک جنگل را پیم بیني مي کرد و 

یه قجست و دیز کنان جلوتر از آن ها پیم مي رفت و با تکان دست هایم ب
 را تدویق به دویدن مي کرد.  

یت کرده بود، حتي  تا حدودک روحیه ک ایمي را تقو بودن او در کنارشلللان 
 جارد نیز سرحال تر از همیده به نظر مي 

شد، دین بود  سي که هر روز پژمرده تر از قبل مي  سید. در این میان تنها ک ر
 که صورتم لغر و استخواني شده و در 

 چند ماه وزن کم کرده و  عیف شده بود.   یک هفته به اندازه ک
یدن و  ولي ر م تمام تلم هاک جارد براک تدللویق او براک دوردن و دواب

 فکر نکردن به داطرات تلخ، دین لحظه به 
لحظه ناامید تر و افسللرده تر مي شللد. نبود آدریان دیلي بیدللتر از آنچه که 

 جارد و ایمي تصور مي کردند او را رنج مي 
ي هر کدام از آن ها شیي بودند که با نبود دیگرک نابود و متلدي مي داد. گوی
 شدند.  

ایمي همانطور که به زمین زیر پایم چدللم دودته بود سللرر را بلند کرد و 
 زیر چدمي به دین نگاه کرد. به یاد شب 

گمشللته افتاد که با کابوس آلن از دواب پریده و او را در حالي دیده بود که 
 ایم بوده و شانه هایم به سرر روک زانوه

که رابین در  یدک  حال نیمي از نور ام یدن دین در آن  ید. د آرامي مي لرز
 وجودر روشن مي کرد را از بین مي برد، اما 
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ایمي همچنان تمام تلدللم را مي کرد که سللر پا بماند و در آن شللرایط این 

 دشوارترین کار ممکن بود.  
مده بودند که رابین کیفم را روک انوار دورشللید به رنک قرمز روشللن درآ

 زمین اندادته و با شادماني گفت:  
 نظرتون چیه همینجا استراحت کنیم؟  

_ 
سته و کوفته بودند که بي جواب دود  نیازک به پرسیدن نبود، همگي چنان د

 را روک زمین رها کردند.  
نیمه هاک شب بود که تصمیم به استراحت گرفتند، سپس همگي روک زمین 

 و سخت دراز کدیده و با ناراحتي  سفت
 براک دواب تمرکز کردند.  

دم هاک ایمي نمي آمد. فکر او  اما با وجود گرماک آ ور جارد دواب به چ
 چنان مدغول اتفاقات ادیر بود که اجازه ک 

 دوابیدن را نمي داد.  
یک سللاوتي گمشللت و چدللم هاک ایمي همچنان باز بودند، اما سللرر در 

 و از طرز نفس کدیدن جارد آ ور جارد بود 
 مدخص بود که به دواب ومیقي فرو رفته است.  

شاید تکان نخوردن ایمي باوث شده بود فکر کند او دوابیده است و بردلف 
 شب هاک گمشته زودتر از او به دواب رفته 
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بود. ایمي آرام و آهسته از آ ور جارد بیرون آمد، لحظه اک با دست پیداني 
 و سپس روک زمین  ار را نوازر کرد

 ندست و به اطرافم نگاه کرد.  
در آن تاریکي دوفناک، هاهرا او للاع وادک به نظر مي رسللید. ایمي نفس 

 راحتي کدید و سرر را برگرداند.  
دخص بود  دت به او به دردتي تکیه داده و از جا به جایي مداومم م دین پ

 که هنوز بیدار است. ایمي به آرامي از جا 
آهسته به دین نزدیک تر شد و درست پدت سرر ایستاد. لحظه برداسته و 

 اک مکث کرد و بعد روک زمین کنار او 
 ندست و...  

 آخ!  
_ 

ست او را گرفته و  دان داده و د ستن ایمي وکس العمل ن د دین به محض ن
 پیچانده بود. ایمي به زحمت جلوک فریادر 

 را گرفت و ناله ک دفیفي کرد.  
 م را از دست نیرومند دین بیرون کدید و گفت:  با وصبانیت مچ دست

 چیکار دارک مي کني؟ نکنه مي دواک مچ دستم و بدکني؟  
_ 

 دین که دستپاچه و رنک پریده شده بود، به تندک گفت:  
 معمرت مي دوام، متاسفم، من فکر کردم...  

_ 
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 فکر کردک من اون جادوگرم که اومده شخصا دفت کنه؟  
_ 

سپس موهاک طلیي ار را که دین مکث کوتاهي  دید،  کرد و نفس ومیقي ک
 از ورق دیس شده بودند از پیداني ار 

 کنار زد و دوباره به دردت تکیه داد و گفت:  
 نه، بیدتر احتمال مي دادم رابین قصد جونمو کرده باشه.  

_ 
ایمي سلرر را با تاسلف براک او تکان داد، اما دین به او نگاه نمي کرد، تمام 

 توجه او به گوک گرد و کوچکي که  دقت و
کف دسلللت هایم مي چردید و برق مي زد، بود. ناگهان ایمي نیز متوجه 

 درددندگي آن شد، وصبانیتم را از یاد برد و 
 

 با کنجکاوک پرسید:  
 اون چیه؟  

_ 
دین بلفاصللله جواب نداد، اول گوک را در دسللتم چرداند و آن را مقابل 

 صورتم نگه داشت.  
 ایه ک روشن صورت دین را مقابل سوسوک مداوم گوک مي دید.  ایمي س

 آنگاه دین پاسخ داد:  
 یکي از ادتراوات جاناتانه، اما هنوز واسم اسمي انتخاب نکرده.  
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_ 
 ایمي نگاهم را از گوک گرفت و دیره به نیم رخ صورت دین، آهسته پرسید:  

 جاناتان جادوگر دوبیه مگه نه؟  
_ 

 زم هست.  همیده بوده، هنو
_ 

شه که بتونه  سي با شاید اون تنها ک دب، دب پس چرا اون باهاتون نیومد؟ 
 جلوک اون جادوگر و بگیره.  

_ 
 دین سرر را برگرداند و گفت:  

 جادوگر بد، در مقابل جادوگر دوب! دیلي هم بد به نظر نمي رسه.  
_ 

 ایمي با دلخورک گفت:  
 وب، مثل سیاه در مقابل سفید.  دب همیده همینطور بوده، بد در مقابل د

_ 
سئله ک ما،  ست. م سته. ولي این بار فرق مي کنه. مو وع بد و دوب نی در

 نیرو ها و هدف هاک جادوگره، این چیزیه 
_ 

 که دود ما هم مي تونیم حلم کنیم .  
 اما اگه شکست بخوریم...  

_ 
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در  ولین بارایمي با درماندگي به دین نگاه کرد و در کمال تعجب دین براک ا
 آن چند روز به او لبخند زد. سپس گوک را 

 مقابل چدم هایم تکان داد و نجواکنان گفت:  
جاناتان اینو سادت تا وقتي کسي بهم نیاز داشت، دودشو برسونه. از کجا 

 معلوم، شاید ما هم به اومدنم نیاز پیدا 
_ 

 کنیم و... بالخره شما هم بتونین باهار آشنا بدین.  
شده بودند، به گوک دیره ایمي ب داد  شگفتي گ دم هایي که از تعجب و  ا چ

 ماند و ناگهان به طور معجزه آسایي تمام 
 نگراني هایم از بین رفت و لبخند محوک روک صورتم ندست.  

  * 
شان با رابین  سومین روز آ از پیاده روک طولني و دسته کننده  صبح آن روز 

 بود.  
گل پرسلله مي زدند از دسللت ایمي در رفته دیگر حسللاب روزهایي که در جن

 بود. در آن لحظه نمي دانست دقیقا چه مدت 
 است که از سرزمین حقیقي ار دور افتاده و والدینم را ندیده است.  

دتر از هر کس و هر چیز نگران آن ها بود، مدام فکر مي کرد که پدر  ایمي بی
 و مادرر بعد از ناپدید شدن او در انبارک 

 چه حال و روزک افتاده اند و اکنون چه مي کنند.   مدرسه به
 آیا گمشت روزها و هفته ها باوث مي شد از بازگدتم نا امید شوند؟  
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صد داشت در  ایمي سرر را تکان داد، چنین چیزک امکان نداشت زیرا او ق

 اولین فرصت نزد آن ها برگردد. اما اگر حال 
دت نمیافت چه؟ اگر شد تا آدر ومر در  حال ها راهي براک بازگ مجبور مي 
 سرزمیني که به آن تعلق نداشت زندگي کند 

پمیر و  نا یه  بت توج با  ی لدینم  که وا ید  بالخره روزک مي رسلل یا  چه؟ آ
 همیدگي او کنار بیایند؟  

 ایمي! شنیدک چي گفتم؟  
_ 

 ها.... چیه؟  
_ 
 تو حالت دوبه؟   

_ 
 چي؟ِ ا... آره، آره من دوبم.  

_ 
هن به ایمي نگاه کرد و او براک منحرف سللادتن ذهن جارد، با جارد با سللوب

 کنجکاوک سادتگي پرسید:  
 چیزک گفتي؟  

_ 
 آره.  

_ 
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ایمي با حالتي پرسللدللگرانه به جارد نگاه کرد اما او حرفي نزد، به جاک آن 
 بدون جلب توجه رابین که همچنان پیدتاز آن 

 ها بود اشاره کرد تا ایمي نزدیک تر بیاید.  
سته اک ا صداک آه شم را تیز کرد. جارد با  ساند و گو یمي دود را به جارد ر

 گفت:  
 دین همچنان اوتقاد داره که داریم مسیر و اشتباه میریم.  

_ 
ایمي سرر را وقب برد و از پدت شانه ک جارد به دین نگاهي اندادت، بي 

 تردید در نگاهم شک و دو دلي موج مي 
شللاهد کینه جویي بي دلیل دین به رابین بود، با زد. ایمي که در این سلله روز 

 مخالفت سرر را تکان داد و گفت:  
 دواهم مي کنم بهم نگو که تو هم باهار موافقي.  

_ 
 جارد شانه اک بال اندادت و گفت:  

کار  یک جاک  که  تا دیلي بیدللتره، اگه فکر میکنه  ما دو  به ک اون از  تجر
 اشتباهه، پس حتما اشتباهه.  

_ 
 با کله شقي گفت:   ایمي

تجربه هاک دین دلیل موجهي براک گناهکار بودن رابین نیسللت، اون از روز 
 اول با رابین چپ افتاده.  
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_ 
 جارد ابروهایم را بال برده و با تعجب گفت:  

سه، چرا باید  شنا چطور مي توني همچین حرفي بزني؟ دین حتي اونو نمي 
 باهار چپ بیوفته؟  

_ 
 زک کرده و گفت:  ایمي پدت چدمي نا

 براک اینکه راهنمایي هاک رابین دیلي دقیق تر از نقده ک اونه.  
_ 

دودت هم مي دوني که دارک لجبازک میکني، ایمي. اگه یک درصللد حرف 
 هاک اون درست باشه چي؟  

_ 
ایمي چند ثانیه به چدللم هاک جارد دیره ماند، به نظر مي آمد میان دوراهي 

 لحظه به نیم رخ مانده باشد، آنگاه چند 
 دین نیز نگاه کرد و پس از نفس ومیق و صدادارک گفت:  

اونوقت قول میدم از این به بعد بدون اوتراض به همه ک حرف هار گور 
 بدم.  

_ 
 امیدوارم تا اون موقع دیلي دیرندده باشه!  

_ 
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دین همانطور که مسللتقیم به مسللیر پیم رویم چدللم دودته بود، این را 
 گفت.  

و جارد نگاه تاسللف بارک رد و بدل کردند و همچنان به راه دود ادامه  ایمي
 دادند.  

  * 
شللب شللده بود و همه به دواب ومیقي فرو رفته بودند، همه به جز ایمي. 

 حتي دین نیز آنقدر دسته بود که نتوانست 
 جلوک دودر را بگیرد و براک نگهباني و زیر نظر گرفتن رابین بیدار بماند.  

که از نظر ایمي نیازک هم به این کار نبود، زیرا رابین بیچاره به چنان هرچند 
 دواب ومیقي فرو رفته بود که دهانم 

 نیمه باز مانده و صداک در و پفم در تمام محوطه پیچیده بود.  
ضاک جنگل دوفناک  ساس مي کند، یا حقیقتا ف ست فقط اح ایمي نمي دان

 قتي تر و تاریک تر از همیده شده است. از و
که همراه با رابین پا به یک راه باریک و داکي گماشللته بودند، تراکم دردت 

 هاک اطراف بسیار بیدتر شده و از همه 
 وجیب تر آن بود که شکل هاهریدان کامل فرق کرده بود.  

دردت هاک آن اطراف بسللیار باریک تر و بلند تر بوده و فاصللله ک میاندللان 
 و ولفي به چدم زیاد بود. در آن جا هیچ بوته 

 نمي دورد و زمین داکي و سرد بود.  
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ایمي سللرر را بلند کرد و از میان شلللاده هاک نازک و برر هاک سللوزني 
 دردتان، به آسمان نگاه کرد. به نظر مي رسید 

بسللیار تیره تر از شللب هاک دیگر اسللت. ماه در آسللمان پنهان شللده و با این 
  وجود هیچ ابرک نیز به چدم نمي دورد. حس

 بدک که در وجودر بود با دیدن این ندانه هاک شوم تددید شد.  
دلم مي دواسلللت جارد را از دواب بیدار کند و نگراني هایم را با او در 

 میان بگمارد. اما دلم نیامد، از طرفي دلیلي 
 نداشت تا اتفاقي نیافتاده است رفتارهاک احمقانه از دود ندان بدهد.  

حوطه اندادت تا در صللورت کوچکترین تحرکي ایمي با دقت نگاهي به م
 بقیه را بیدار کند و سیر تا پیاز فکرهایي که در 

سفانه و یا دوشبختانه هیچ حرکت  سرر مي چردید را تعریف کند، اما متا
 و یا صداک  یر وادک شنیده و دیده نمي 

سوت دلهره آور دبرک نبود، هاهرا حتي آلن  سه روز بود که از آن  شد. حتي 
 دست از تعقیب آن ها برداشته بود.   نیز

شتند. ددا مي  صد پیدا کردن جادوگر را دا شاید به این دلیل که دود آن ها ق
 دانست اگر جادوگر از نیت آن ها بادبر 

دت ایمي را  صورر وح دید. حتي ت دان مي ک ده هایي برای شد چه نق مي 
 چندین برابر مي کرد، با این حال حضور دین 

 برایم دلگرمي بزرگي بود.  و جارد و رابین 
 اما مگر سه انسان وادک در برابر یک جادوگر دبیث چه شانسي داشتند؟  
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به انفجار  ایمي گمان مي کرد مغزر در برابر این همه فدلللار وصللبي رو 
 است، به همین داطر با ترس و نگراني، همچنان 

ده و که چهارچدللمي همه جا را مي پایید آهسللته و آرام در آ ور جارد دزی
 چدم هایم را برهم فدرد.  

حرکت ایمي باوث شللد وقفه اک در دواب جارد ایجاد شللود، اما او را کامل 
 از دواب بیدار و هوشیار نکرد، فقط باوث شد 

با احساس وجود ایمي در آ وشم دست هایم را دور شانه ار حلقه کرده 
 و حس دوبي را در وجودر سرازیر کند.  

کر نکردن به حوادي پیم رو بسللیار آسللان تر به نظر بعد از آن دوابیدن و ف
 مي رسید.  

  * 
صللبح روز بعد هنوز دورشللید در آسللمان بال نیامده بود که رابین همه را از 

 دواب بیدار کرده و باوث تعجب و شگفتي آن 
 

 ها شد.  
جارد و ایمي که بي وقفه دمیازه مي کدللیدند پس از چند دقیقه  رولند با 

 آمده و با وصبانیت و چدم سرنوشت کنار 
 هاک سرخ براک رفتن آماده شدند.  

سان با این مسئله کنار نیامد، او تمام مدت به رابین یادآورک  اما دین چندان آ
 میکرد که صبح زود براک قدم زدن در 
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 جنگل زمان مناسبي نیست.  
یل  ند دل حدس مي زد ما  ند، ا یل نگراني او را نمي دانسللت جارد و ایمي دل

 هي براک اصرار و پافدارک ار دارد.  موج
رابین در تمام دقایقي که دین بر سللرر فریاد مي زد دونسللرد و آرام بود. از 

 نظر ایمي رفتارر نسبت به شب گمشته 
دي براک قانع  شده بود، زیرا حتي کوچکترین تل سیار وجیب و  یر وادک  ب

 کردن دین نمي کرد.  
 به راهدان زد این بود:  تنها حرفي که او قبل از ادامه دادن 

یاین، اگر هم نمي دواین مي  به جادوگر برسللین دنبال من ب اگر مي دواین 
 تونین برگردین.  

_ 
شده بود و کمتر پیم  دک  سرد و د سیار  شته ب رابین بردلف چند روز گم

 مي آمد که حرفي بزند.  
گر نون دیوقتي دورشید در آسمان بال آمد آن ها نیمي از راه را رفته بودند، اک

 فضاک اطرافدان چنان سنگین و 
دد. انگار حتي  ست نفس بک سختي مي توان شده بود که ایمي به  دوفناک 

 هوایي که در آنجا وجود داشت مسموم و 
 سمي بود.  

شللاید حضللور جادوگر باوث شللده بود که آن قسللمت از جنگل به چنین 
 محوطه اک تبدیل شود، اما ایمي تردیدک نداشت 

 ر شرف وقوع است.  که اتفاقي د
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آسللمان روشللن و آفتابي ناگهان تیره و تار شللده بود، زمین زیر پایدللان چنان 
 سرد بود که ایمي حتي از درون کتوني 

هایم مي توانست سرماک آن را حس کند. براک اولین بار در آن چند روز از 
 همراه شدن با رابین پدیمان شده بود، اما 

با جارد و یا دین در میان بگمارد. دود او  به هیچ وجه نمي توانسلللت این را
 بود که باوث شد دین پیدنهاد رابین را 

بپمیرد، پس اگر حال که این همه راه را آمده بودند ابراز پدللیماني و ندامت 
 مي کرد دین به او چه مي گفت؟  

یقینا دیگر از آن رفتار دوسللتانه دبرک نبود و تا انتهاک راه با سللرزنم ها و 
 ک او رو به رو مي شد. شاید بهتر بود تاسف ها

 که اصل حرفي نزند، شاید...  
 جارد!  

_ 
قبل از اینکه ایمي بخواهد جلوک دودر را بگیرد صدایم از گلویم دارج 

 شده و باوث توقف دین و جارد شد.  
 چي شده؟  

_ 
 دین با ادم به او نگاه کرد و ایمي در جواب جارد، با صداک لرزاني گفت:  

 تفاقي داره میوفته، من حسم مي کنم.  یک ا
_ 
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قانع  به او دیره ماند و در حالي که سللعي مي کرد لحنم  با تعجب  جارد 
 کننده باشد، با ملیمت گفت:  

 من که چیزک حس نکردم، شاید اشتباه میکني.  
_ 

 ایمي با حرارت گفت:  
 

 نه! نه اشتباه نمي کنم.  
_ 

 د...  اما ما متوجه چیز مدکوکي نددیم، شای
_ 

 ایمي با وصبانیت گفت:  
اون ونکبوت لعنتي رو فرامور کردک؟ پاروکس ها! اون آلن لعنتي رو به یاد 

 بیار! کي تا حال شده من چیزک حس 
_ 

 کنم و اشتباه باشه؟  
شدن ایمي مي  دمگین  دتر باوث د جارد با ملیمتي که به جاک آرامم، بی

 شد، گفت:  
 ولي مطمئنم الن دارک اشتباه مي کني.   دب، اون مواقع اشتباه نکردک، 

_ 
ست لبم  شروع به جویدن پو دم  ره اک به جارد رفت و با حرص  ایمي چ

 کرد، اما دین که همچون او متوجه  یروادک 
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 بودن او اع شده بود آرام و آهسته در تایید حرف او، به جارد گفت:  
 ایمي اشتباه نمیکنه .  

_ 
شللده بود لبخند زد، اما دین نگاه بدک به  ایمي که از حمایت دین دوشللحال

 او اندادت و در ادامه ک حرفم گفت:  
 همون طورک که من اشتباه نمي کردم.   

_ 
صورت  شد و نگاهم را به هر جایي  یر از  دک  لبخند بر ل**ب ایمي د

 دین اندادت. جارد نیز دیگر کامل نگران به 
 نظر مي رسید.  

دم به رابین که کمي ج شاره کرده دین با چ ستاده بود ا دت به آن ها ای لوتر، پ
 و قاطعانه گفت:  

 اون یک شیاده!  
_ 

یار  که دین بسلل خت. ولي ر م این مان بهم ری با این حرف گویي زمین و ز
 آهسته صحبت کرده بود اما هاهرا رابین صدایم 

را شللنید زیرا با صللداک بم و وجیبي شللروع به دندیدن کرد. شللانه هایم از 
 زدن مي لرزیدند، اما باز هم  شدت قهقهه

 رویم را به سمت آن ها برنمي گرداند.  
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ایمي که صللحنه اک که مقابل چدللم هایم بود را باور نمي کرد به جارد 
 نزدیک شد، اما قبل از آنکه به آرامي به آ وشم 

شده به  دم هاک گرد  سبانده و با چ دونت او را به دود چ پناه ببرد جارد با د
 د.  رابین دیره مان

جارد، ایمي و دین وقب وقب رفته و از رابین فاصللله گرفتند. دین بلفاصللله 
 دنجرک که در کوله بود بیرون آورده و با 

کار  با این  ما گویي  نک زد. ا نه چ قاب طلیي آی به  دسلللت دیگرر محکم 
 مرتکب اشتباه بزرگي شد زیرا صداک فریاد 

با ل آمده و همه جا را وحدللتناکي در اطراف پیچیده و مه  لیظي از زمین 
 دربرگرفت.  

ایمي که قبل یک بار شاهد چنین صحنه اک بوده و مي دانست که پس از، از 
 بین رفتن مه با چه منظره اک رو به رو مي 

 شود با ناباورک سرر را تکان داد و گفت:  
 واک نه! نه! امکان نداره!  

_ 
بازک کردن ب عاده ک رابین در نقم  عداد فوق ال ید اسللت که موجب شلللا ود 

 ناباورک ایمي شده بود. در تمام زمان هایي که در 
شک نکرده بود، اما  داط بودند حتي لحظه اک به او  شاد و با ن سر  کنار آن پ

 اکنون تنها مي توانست به حال دودر 
تاسف بخورد، به اینکه چطور پس از ماجراک آلن به  ریبه اک اوتماد کرده و 

 کرده بود. حتي به او به چدم دوست نگاه 
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اک کار به حرف دین گور کرده بود، دلم مي دواست همان لحظه مقابل 
 دین ایستاده و به اشتباهم اوتراف کند.  

 
 ایمي در همان وقت رویم را برگردانده و با درماندگي گفت:  

 دین! من... من واقعا...  
_ 

با دین ا نه ار  قا تار احم هد از رف که ایمي بخوا بل از آن ما درسلللت ق ز او ا
 ومردواهي کند، ناگهان صداک همان سوت آشنا 

در فضللا پیچید، ایمي با دسللت گور هایم را گرفت و جیغ کدللید. فدللار 
 دست جارد دور کمرر بیدتر شد و دین فریاد 

 زد:  
برین وقب، زود باشللین! به محض اینکه گفتم با آدرین سللروت فرار مي 

 کنیم! فهمیدین چي گفتم؟  
_ 

شان را تکان دادند. اما  جارد و ایمي چنان سر سردرگم بودند که فقط  گیج و 
 با نعره ک دین که تکرار کرد:  

 فهمیدین؟  
_ 

 به زور و زحمت گفتند:  
 آره!  
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_ 
دقیقه ها به کندک مي گمشللتند، ایمي هر آن منتظر از بین رفتن مه بود، بار 

 اولي که در دام جادوگر گیر افتاده بود 
دید که آن م سه دیلي طول نک شت. هر  ه از بین رفته بود. اما این بار فرق دا

 نفر آن ها مي توانستند فرار رابین از معرکه 
 را حدس بزنند، اما چیزهاک دیگرک در حال نزدیک شدن به آن ها بودند.  

موجوداتي که باوث بهم ریختن جو هوا و بال آمدن گرد و  بار مي شللدند. 
 دین با احساس حضور صد ها پاروکس که 

دم و نفرت فریادک زد و نیزه ار  شدت د شتند از  صد حمله به آن ها را دا ق
 را بال آورد.  

ایمي از پدت آن مه با ناامیدک به دین مي نگریست، زیرا اطمینان داشت که 
 نیزه ک تیز و برنده ک او در برابر صدها 

 پاروکس کاربردک ندارد.  
رد و مدام به دودر مي ایمي در آن شللرایط فقط دود را لعن و نفرین مي ک

 گفت:  
 تقصیر منه، همه ار تقصیره منه.  

_ 
شرایط به هیچ دردک نمي دورد، کار آن ها تمام  صر در آن  اما پیدا کردن مق

 بود، به محض هجوم پاروکس ها زندگي هر 
 سه نفر آن ها درست مثل آدریان به پایان مي رسید.  
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رد، جارد نیز به او دیره ماند ایمي با چدم هاک اشک آلودر به جارد نگاه ک
 و باز هم مثل همیده حتي در آن موقعیت 

 نیز ایمي توانست مهرباني را در چدم هاک او ببیند.  
شللاید آن چدللم ها آدرین چیزک بود که او مي دید. ثانیه اک بعد گردبادک 

 بزرر تر و وظیم تر از آنچه که کسي دیده 
سللک پارچه اک به هوا پرتاب باشللد ایجاد شللده و هر سلله نفر همچون ورو

 شدند. ایمي چردم دایره وارر در هوا را 
سوتي که مدام در  صداک  دیانه و  صداک دنده هاک وح ساس مي کرد،  اح

 گوشم مي پیچید.  
شدت  دم هایم را زد و لحظه اک بعد با  دان چ شن و درد و آنگاه نورک رو

 به زمین سرد و سفت بردورد کرد. چدم 
مي توانسللت صللداک نعره هاک هولناک و دردناک و هایم بسللته بود، اما 

 فریادک ددم آمیز را بدنود. هنوز نور را از پدت 
 پلک هاک بسته ار احساس مي کرد.  

ثانیه اک بعد همه ک صلللداهاک اطرافم قطع شلللده و به جز صلللداک پاک 
 شخصي که به او نزدیک مي شد هیچ صداک 

رهم فدللرد، ممکن بود دیگرک شللنیده ندللد. ایمي با ترس چدللم هایم را ب
 رابین بازگدته باشد تا کار او را تمام کند، 
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ستند او را تکه  صرف نظر کرده و مي دوا شاید هم پاروکس ها از بلعیدنم 
 تکه کرده و به جاک شام بخورند. دست هاک 

 ایمي که کنار بدنم افتاده بود مي لرزید.  
دود را به دواب نزدیک تر شدن آن شخص را احساس مي کرد، اما همچنان 

 زده و وانمود کرد که بیهور شده است. 
پاروکس ها بود، اگر او را مرده مي  ید این تنها راه براک فرار از دسلللت  شلللا

 پنداشتند احتمال رها کردنم زیاد بود، البته 
 این احتمال نیز وجود داشت که جسد او را در آتدي اندادته و کباب کنند.  

د رد، براک دین و جارد نگران بود، منتظر بود تا ایمي ل**ب هایم را برهم ف
 آن شخص دور شود تا بتواند آن ها را 

 پیدا کند. به هیچ وجه دوست نداشت که دوباره گم شود.  
صداک گرم و  شده و  پس از چند لحظه  ربه ک ملیمي به گونه ار نوادته 

 دوستانه اک گفت:  
 حالت دوبه، ددترم؟  

_ 
وکس ها او را با این ونوان دطاب کنند، از طرفي ددترم! امکان نداشللت پار

 چنین لحن و صداک ملیم و آرامم بخدي 
 از موجوداتي مثل آن ها بعید بود.  

ایمي که جا دورده بود تکان مختصللرک به دود داد، اما چدللم هایم را باز 
 نکرد.  

 آن مرد این بار با لحني که دنده در آن موج مي زد، گفت:  
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 یست مي تونم کمکت کنم، فکر میکني جاییت شکسته؟  اگر حالت دوب ن
_ 

شده  شده بود که لبم بي ادتیار جمع  ایمي جواب نداد، اما چنان متعجب 
 و باوث شد آن مرد به دنده بیافتد.  

ایمي که کوچکترین دراشللي برنداشللته بود و از طرفي چندان در نقم بازک 
 کردن مهارت نداشت، به ناچار لي یکي از 

 یم را باز کرده و به اطراف نگاه کرد.  پلک ها
مردک با موهاک یکدسللت سللفید و کوتاه، با چدللم هاک آبي روشللني که 

 همچون دو گوک درددان برق مي زد، کنارر 
 ندسته و به او لبخند مي زد.  

چهره ک پیر و شللکسللته ار چنان مهربان و دلندللین بود که ناگهان آرامدللي 
   ژرف سرتاپاک ایمي را فرا گرفت.

 آن مرد دنده کنان گفت:  
 پس بیدارک!  

_ 
ایمي نمي دانسللت چه بگوید، به سللختي روک زمین ندللسللته و با کم رویي 

 پرسید:  
 شما کي هستین؟  

_ 
 اسم من جاناتان، تو هم باید ایمي باشي، درسته؟  
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_ 
 اسم منو از کجا...  

_ 
 ایمي! حالت دوبه؟  

_ 
وان دوان به آن ها نزدیک مي شدند. ایمي نگاه ایمي به جارد و دین افتاد که د

 با دیدن جارد از جا پرید و هر دو یکدیگر 
را در آ ور گرفتند. وقتي بالخره از یکدیگر جدا شللدند، جاناتان با لبخند 

 نگاه از آن گرفته و رو به دین گفت:  
 دیر که نکردم؟ ها؟  

_ 
 

هرا جاناتان دین جوابي نداد، وصللبي و مضللطرب به نظر مي رسللید. اما ها
 متوجه این مو وع ندد زیرا نگاهي به گوک گرد 

 و روشني که در دست هاک دین مي درددید اندادته و با دوشحالي گفت:  
 پس درست کار مي کنه، نه؟ دب، والیه!  

_ 
 راستي، پس آدریان کجاست؟  

جو میاندللان همانطورک که انتظار مي رفت به سللروت متدللنج شللد. دین 
 اند، ایمي به سختي جلوک رویم را برگرد
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بغضللم را گرفت و جارد نگاهم را به هر جایي  یر از صللورت جاناتان 
 اندادت.  

 چي شده؟  
_ 

از لحن کلمم مدخص بود که نگران شده است، ایمي نمي دانست چطور 
 باید حقیقت را به او بگویند، زیرا از قرار 

و را همچون ددتر معلوم جاناتان از سللالها پیم آدریان را مي شللنادت و ا
 دودر دوست داشت.  

 شماها بگین، چي شده؟ آدریان... اون کجاست؟  
_ 

جاناتان با سللر به جارد و ایمي اشلللاره مي کرد اما آن ها حرفي براک گفتن 
 نداشتند، چهره هایدان به شدت گرفته و 

ست حدس بزند که  شاید جاناتان از حالت چهره ک آن دو توان ناراحت بود. 
 ي براک آدریان افتاده است، اما ایمي چه اتفاق

شک نداشت زماني که دین برگدت و با چدم هاک سرخ و متورم به جاناتان 
 نگاه کرد، ناگهان حقیقت به صورت بسیار 

وا ح و تلخ براک او روشن شد، زیرا چدم هاک آبي ار پر از اشک شده و 
 آه ومیقي از گلویم دارج شد.  

  * 
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اناتان که از سالها پیم یکدیگر را مي شنادتند و در ندستن در کنار دین و ج
 بسیارک از داطرات یکدیگر شریک بودند، 

 بسیار وجیب به نظر مي آمد.  
ستاني به  سته و از داطرات دور دود در کوه د زماني که آن دو کنار هم ن

 نام آدیس صحبت مي کردند، جارد و ایمي 
صف ناپمیرک شنونده بودند، اما به طرز و ستان ها و حکایت هاک  تنها  از دا

 جاناتان لمت مي بردند. دین نیز مانند آن ها 
بیدتر شنونده بود و هر چند دقیقه یک بار بطرک که جاناتان با دود آورده بود 

 را بال مي برد و مقدارک زیادک از آن را 
دم هایم کامل  شیدن زیاده روک کرده بود که چ شید. او چنان در نو مي نو

 ر روک شانه ک جاناتان سرخ شده و سر
 افتاده بود.  

چند ساوتي مي شد که آن ها در محوطه اک بسیار دورتر از قلمروک پاروکس 
 ها و بسیار نزدیک تر به کلبه ک جادوگر، 

اتراق کرده بودند. ( جاناتان با وسیله اک به نام مکاَن بر دودشان را جا به جا 
 کرده بود تا هر چه بیدتر از پاروکس ها 

ر باشللند.) همه جا در تاریکي متعلق فرو رفته و ماه در آسللمان بال آمده دو
 بود. آن شب بردلف شب هاک دیگر دنک 

بوده و هر از گاهي باد سردک مي وزید و بدن هایدان را مي لرزاند. ایمي مي 
 دانست که اکنون دیگر فصل تابستان فرا 
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ست ست، و این تغییر جو هوا مربوط به جادوگر ا سیده ا ، زیرا دیگر دیلي ر
 به او نزدیک شده بودند.  

دویق آمیز و حیرت زده  ساده اک آتم برپا کرده و با نگاه ت دکن  جاناتان با ب
 ک ایمي و جارد رو به رو شده بود.  

وه اک از  ید، جر به نظر مي رسلل مل مغموم و  مگین  کا که  حالي  او در 
 نوشیدني ار دورد و گفت:  

کرده بودم که با کوچکترین ولمتي از طرف دیلي وقته که وسلللایل و جمع 
 شماها بیام، روبي دودر اصرار کرد که 

_ 
 

 بیام.  
دین جوابي نداد و مقدارک زیادک نوشللیدني دورد. ایمي از دیدن او بسللیار 

 متاثر و اندوهگین مي شد، اما هنگامي که 
صدایم را  دتاقانه ک  ست حالت م ز اجاناتان نام روبي را بر زبان آورد نتوان

 بین ببرد:  
 روبي ازتون دواست بیاین؟  

_ 
بله ددترم، اون از همون اول اصرار داشت که من با دین و آدریان بیام، اما... 

 وقتي آدریان اصرار کرد قبول کردم که... 
_ 
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 همم تقصیره منه...  
 نه نیست!  

_ 
بالخره دین شللروع به صللحبت کرده بود، او با صللداک دسللته و گرفته اک 

 نه گفت:  قاطعا
یایم، مي  ها ب فاق تقصللیره هیچ کس نبود، دودر مي دواسلللت تن این ات

 دواست دومون تمومم کنیم. مطمئنم که 
_ 

 حتي حال هم از این کار پدیمون نیست.  
پس از گفتن این جمله، حتي منتظر نماند نگاه قدرشللناسللانه ک جاناتان به 

 دودر را ببیند، بار دیگر به دوردست ها 
 و بطرک ار را بال برد.  دیره شده 

شده بودند  یرممکن به  دیگر دوابیدن در حالي که آنقدر به جادوگر نزدیک 
 نظر مي رسید، البته نه براک جارد، او پس 

 از اطمینان از آرام بودن ایمي به دواب سنگیني فرو رفته بود.  
 ردین هنوز به دردت تکیه داده و در حالي که شللعر  مگین و دلندللیني را زی

 ل**ب زمزمه مي کرد، بطرک ار را 
 محکم در دست نگه داشته بود.  

سته و با ناراحتي به آواز  د صله از او کنار یکدیگر ن ایمي و جاناتان با کمي فا
 دلخراشم گور سپرده بودند.  
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ایمي که مجموب نواک آهنگین و متن واشللقانه و تاثر برانگیز آن شللده بود، 
 با صداک سرر را به دردت تکیه داده و 

  عیفي پرسید:  
 این چه شعریه؟  

_ 
 جاناتان بي آنکه از دین چدم بردارد، آهسته پاسخ داد:  

وقتي فقط یک پسر نوجوون بود این شعر و نوشت و براک آدریان فرستاد. اون 
 وقت ها دیلي از اقامتمون در کوهستان 

_ 
ادم نمیره... نمي گمشللت. روزک که براک اولین بار آدریان و دید هیچ وقت ی

 اون توک نگاه اول دیوانه وار واشقم شده 
 بود. یادمه مایکل دیلي مسخره ار مي کرد.  

 مایکل؟  
_ 

 اون دوست صمیمي دین و همسر روبي هستم.  
_ 

ایمي آه ومیقي کدید و چند لحظه نگاهم بر صورت معصوم جارد و قفسه 
 ک سینه ار که به آرامي بال و پایین مي 

 ند. سپس نجوا کنان پرسید:  رفت ثابت ما
 پس این ودق تا کي قراره وجود داشته باشه؟ اون تا کي باید وماب بکده؟  
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_ 
شد جاناتان لبخند مهرآمیزک بزند. او با  شاره اک به دین کرده و باوث  ایمي ا

 مهرباني دست ایمي را نوازر کرد و گفت:  
 

ي فراموشللم ودللق که تموم نمیدلله ددترم، هیچ وقت. حتي اگر سللعي کن
 کني، حتي اگر به زندگي وادیت ادامه بدک، 

_ 
و حتي... حتي اگر در قلبت و به روک کس دیگرک هم باز کني... هیچ وقت 

 زدمي که اولین ودق به جا گماشته بهبود 
 پیدا نمي کنه.  

 ایمي لبخند وسیعي زد، اما ناگهان ادم هایم درهم رفته و گفت:  
دون دیلي راحت  ولي من دیلي ها رو دیدم که دق ست دادن اولین و با از د

 به زندگیدون ادامه دادن. اونا شاد و 
_ 

 دوشحال بودن.  
 جاناتان مستقیم به چدم هاک ایمي دیره ماند و قاطعانه گفت:  

 پس اونا هیچ وقت واشق نبودن.  
_ 

ایمي به چدم هاک درددان جاناتان زل زد، لحظه اک سکوت برقرار شده و 
 زماني که آواز دین نیز  آنگاه درست

 دامور گدته و سرر بر شانه ار افتاد، جاناتان نجواکنان گفت:  
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 دیگه وقت دوابه!  
_ 
  * 

با رابین بود. او  با جاناتان بسللیار لمت بخم تر از همراهي  همراه شلللدن 
 پیرمردک دور رو و مهربان بود که با 

در جواب راهنمایي اطمینان گام برمي داشلللت و از همه بهتر آنکه دین نیز 
 هاک او قاطعانه سر تکان مي داد و بي 

 اوتراض موافقت مي کرد.  
شدن  سوده داطر تر بود، هر چند که فکر نزدیک  ایمي از هر وقت دیگرک آ

 به جادوگر ترسناک بود اما بودن 
سید همه جاک جنگل را مثل  جاناتان بزرگترین دلگرمي بود زیرا به نظر مي ر

 .  کف دستم مي شناسد
وقتي از ماجراک همراه شللدن ایمي با آلن و اوتمادر به رابین با دبر شللد با 

 افسوس سرر را تکان داد و گفت:  
 انگار دیگه به هیچ کس نمیده اوتماد کرد!  -

شدن  سایه مانندک که بعد از ناپدید  سه پیکر  صیفات ایمي از  اما هاهرا تو
 آلن دیده بود براک جاناتان بسیار جالب 

تر بود. وقتي ایمي به او گفت که هیچ کدام از حوادثي که بعد از وبور توجه 
 سایه ها از بدنم اتفاق افتاده بود را به 

 یاد نمي آورد، جاناتان به فکر فرو رفته و گفت:  
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ستفاده کنه. البته من - تا حال ندیده بودم هیچ جادوگرک از چنین نیروهایي ا
 به جز دودم و پسرم جادوگر دیگه 

گه اک هم اک  هاک دی پاک نیروک  مه  که معلو یدم ولي... اینطور  ند رو هم 
 وسطه.  

 ایمي با نگراني پرسید:  
 مثل چه نیروهایي؟  -

 جاناتان در حالي که با دقت به اطرافم نگاه مي کرد با دونسردک گفت:  
 مثل نیروهاک شیطاني.   -

دت به او بردو شد جارد از پ شد و باوث   رد کند و آینهایمي ناگهان متوقف 
 از دستم به زمین بیافتد.  

 جاناتان به سمت آن ها برگدت و گفت:  
 

 مراقب اون آینه باشین، شما که نمي دواین تا ابد اینجا زنداني بدین؟  -
 ایمي به شدت سرر را تکان داد و دین گفت:  

 اگر گرداننده رو با دودت میاوردک شاید دیگه نیازک هم به آینه نداشتن.  
_ 

(گرداننده وسیله اک براک جابه جایي انسان از دیوار نامرئي است. دیوارک که 
 مارکوس براک جدا کردن انسان هاک 

 وادک از انسان هاک  یر وادک سادت.)  
 جارد با کنجکاوک پرسید:  

 گرداننده چیه؟  -
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یک وسللیله براک برگدللت شللما، اگه بود تا یک دقیقه ک دیگه به دونه برمي 
 گدتین.  

_ 
 جارد و ایمي به یکدیگر نگاه کردند و هم زمان گفتن:  

 ما مي دوایم بمونیم!  -
 جاناتان ابروهایم را بال برد و ایمي بلفاصله گفت:  

 البته تا زماني که جادوگر بمیره.  
_ 
 اگر اینطوره پس شاید هیچ وقت نتونین برگردین .  -

به چهره ک برافرودته ک به اطرافم نگاه  دین این را گفت و بي توجه  ایمي 
 کرد.  

 ایمي با وصبانیت گفت:  
 منظورت از این حرف چي بود؟  -

 دین جوابي نداد، نگاهم در نقطه اک روک زمین ثابت مانده بود.  
 ایمي که از دونسردک او ددمگین شده بود گفت:  

 پس به نظر تو ممکنه موفق ندیم؟  -
 او را آرام کند و گفت:   جاناتان دستم را روک بازوک ایمي گماشت تا

ستگي به وملکرد دودمون داره، نا امیدک هیچ کس نمي - شدنمون ب موفق 
 تونه جلوک ما رو بگیره.  
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از قرار معلوم منظور جاناتان به دین بود، اما به نظر نمي آمد که او یک کلمه 
 از حرف هاک جاناتان را شنیده باشد. 

  همچنان به زمین زیر پایم زل زده بود. 
 ایمي چدم  ره اک به دین رفت و به جاناتان گفت:  

 دب، حال نقده اک هم براک زمان رو به رو شدن با اون داریم یا...  
_ 

 دودشه!  
_ 

 ایمي با شنیدن صداک دین ابروهایم را با دودپسندک بال اندادت و پرسید:  
 ببخدید، کسي چیزک گفت؟!  

_ 
س شللي کوچک درددللاني را دین بي توجه به او روک زمین ندللسللت، سللپ

 گرفت و بال آورد و با ناباورک گفت:  
 این دودشه! مال اونه! آدریان...  

_ 
 

سمت دین دراز کرد و  ستم را به  سینه حبس کرد و د سم را در  جاناتان نف
 شي دردداني که کف دست هاک لرزانم 

 بود را برداشت.  
جاق پروانه اک زماني که جاناتان دسللتم را بال آورد، ایمي توانسللت سللن

 شکلي که برق مي زد را در دستم ببیند.  
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 با دیدن آن نور امیدک در دلم روشن شده و با صداک لرزاني گفت:  
 سنجاق سر آدریاِن... این یعني... یعني اون...  

_ 
 جاناتان جمله ک او را کامل کرد و گفت:  

 ...به احتمال زیاد زنده ست.  
_ 

 بود، آهسته گفت:   جارد که مات و مبهوت مانده
 آدریان؟ زنده ست؟ اما چطور ممکنه؟  

_ 
ناگهان همه ک سللرها به سللوک دین بازگدللت و باوث شللد چدللم هاک آبي 

 روشنم گرد شود.  
 جاناتان بازوک او را گرفت و گفت:  

 دین! تو گفتي دیدک که آدریان به سمت حفره کدیده شد...  
_ 

 گفت:   دین که گیج و منک بود با صداک دفه اک
 فکر کنم...فکر کنم فقط صداشو شنیدم که... جاناتان، اون زنده ست!  

_ 
 چدم هاک دین پر از اشک شد و با دست هایم صورتم را پوشاند.  

 ایمي که از دوشحالي در پوست دود نمي گنجید لبخندک به او زد و گفت:  
 پس این یک ندونه است، این ندون میده که اون...  
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_ 
 گر جاناتان با لحن دردمندانه اک جمله ک او را کامل کرد و گفت:  یک بار دی

 توک دردسر افتاده.  -
سپس به  شت و دنده ک کوتاهي کرد.  صورتم بردا ستم را از مقابل  دین د

 دردتي تکیه داده و با پایم روک زمین 
  رب گرفت و به آسمان تیره ک آن روز چدم دودت.  

شت و بي  شده بود. انگار نه هاهرا آرام و قرار ندا سرزنده  شحال و  اندازه دو
 انگار که یک هفته تمام در دلوت دود 

دلتنگي کرده و اشللک ریخته بود. گویي حتي گودک زیر چدللم ها و طراوت 
 چهره ار نیز به طور ناگهاني بازگدته بود.  

 جاناتان با دیدن او در آن حال لبخند مهرآمیزک زد و با شادماني گفت:  
ونم بهت اطمینان بدم که اون زنده و سلللمته، اما... هاهرا جادوگر دین، مي ت

 به یک دلیلي اونو با دودر برده.  
_ 

 دین با حالتي  یر وادک تند تند سرر را تکان مي داد. جارد گفت:  
 شاید مي دواد در مقابل پس گرفتن آدریان آینه رو بهم بدیم.  

_ 
 جاناتان گفت:  

 ممکنه.  
_ 

 ایمي گفت:  
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شایدم این فقط یک تهدیده که به ما بفهمونه اگر از این جلوتر بریم ممکنه به 

 اون آسیبي برسونه.  
_ 

 جاناتان با حالتي متفکرانه سرر را تکان داد و گفت:  
 اینم ممکنه.  

_ 
سه نفر دیگر  رق افکار  سرر را تکان مي داد.  دین در تمام مدت همچنان 

 نظر  دود شده و احتمالت مختلف را در
گرفته و بررسللي مي کردند. ناگهان دین با صللداک بسللیار بلندک شللروع به 

 صحبت کرد و هر سه نفر آن ها را از جا پراند:  
 باید همین الن راه بیافتیم.  

_ 
 نه، به نظرم بهتره اول یک نقده بکدیم و... دین!  

_ 
ان نیز تدین بي توجه به جاناتان با گام هاک بلندک در جنگل پیم رفت. جانا

 پدت سر او به راه افتاده و سعي مي کرد 
گاه  به هم ن با نگراني  جارد نیز  یل منطقي جلویم را بگیرد. ایمي و  با دل

 کردند و به ناچار پدت سر آن ها دویدند.  
 جاناتان مي گفت:  
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ما نمي تونیم  یدا کني ولي  یان و پ که مي دواک زودتر آدر دین، مي دونم 
 این کار و بکنیم  همینجورک و بدون نقده

_ 
دیلي دطرناکه، ممکنه جون آدریان به دطر بیافته... دین! مي شللنوک چي 

 میگم؟  
اما گور دین به این حرف ها بدهکار نبود، او همچنان بي آنکه متوقف شود 

 پیم رفت و جلوتر از آن ها وارد محوطه 
 اک شد که داکم تیره و کدر به نظر مي رسید.  

وقف شللده و ایمي و جارد با شللدت به هیکل تنومندر ناگهان جاناتان مت
 بردورد کردند.  

 او با لحن هدداردهنده اک گفت:  
 دین! بهتره از این جلوتر نرک، گور کن ببین چي میگم...  

_ 
 اما دین برگدت و با صداک بلندک گفت:  

یک هفته ک تمام فکرمي کردم  به من گور کن، من  نه! دواهم میکنم تو 
 شقدم مرده، حتي... حتي زني که وا

_ 
تصللمیم داشللتم به محض تموم شللدن این ماموریت دودم و از دسللت این 

 زندگي دلص کنم. اما... اما حال که اون 
 پیدا شده یک لحظه هم معطل نمي کنم و...  

 دین!  
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_ 
زمین زیر پاک دین ناگهان فرو ریخته و او با فریاد بلندک به درون سللیاهچال 

 ایمي جیغ بلندک وظیمي سقوط کرد. 
کدللید و جاناتان دسللت هایم را بلند کرد تا به وسللیله ک نیروک جادوییم 

 دین را نجات دهد، اما قبل از آنکه او 
بتواند اقدامي انجام دهد زمین زیر پاک آن ها نیز شللروع به لرزیدن کرده و 

 ثانیه اک بعد، پیم از آنکه بفهمند چه 
ون حفره ک تاریکي سقوط کرده و بلفاصله اتفاقي افتاده است آن ها نیز به در
 با پدت به زمین بردورد کردند.  

سللقف سللیاهچال نیز که تا دقایقي قبل زمین سللفت و محکم زیر پاک آن ها 
 بود ناگهان بسته شده و همه جا در 

 تاریکي مطلق فرو رفت.  
  * 

 زمدت کوتاهي طول کدللید تا همه از شللوک آن اتفاق بیرون آمده و بتوانند ا
 روک زمین سیاه رنک آن مکان 

 
 ناشنادته بلند شوند.  

همگي از درد کتف و کمرشللان ناله مي کردند، حتي جاناتان که مقاوم تر از 
 همه ک آن ها به نظر مي رسید از 

 شدت درد چهره ار درهم رفته بود.  
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او اولین کسللي بود که بقیه را صللدا زده و از آن ها دواسللت هر چه زودتر 
   بردیزند.

 سپس در حالي که با شادماني به اطرافم نگاه مي کرد گفت:  
ما الن در  نابراین  حدس مي زنم، ب که من  باشللله  جایي  جا همون  گه این ا

 دطرناک ترین و شگفت انگیز ترین نقطه 
_ 

 در جهانیم.  
ایمي که هیچ سللردرنمي آورد چه چیز این مو للوع جالب اسللت، با نگراني 

 گفت:  
 مي زنین؟  مگه شما چه حدسي 

_ 
جاناتان برگدللت و جورک به ایمي نگاه کرد که انگار مي دواسللت قبل از 

 گفتن یک ماجراک شگفت آور و دارق 
 العاده به او آمادگي بدهد. آنگاه با لحن وادک گفت:  

 اینجا محل زندگي ارواح سرگرداِن!  
_ 

 ایمي به بازوک جارد چنک زد.  
 سمت بال ندانه گرفت و گفت:   جاناتان دست هاک چروکیده ار را به

این سللقفي که تا چند دقیقه قبل زمین زیر پاک ما بود، مي بینین؟ این دروازه 
 ایه که قرن ها پیم به روک اون 

_ 
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ها بسلته شلده تا اونا راه به دنیاک انسلان ها و موجودات زنده پیدا نکنن. اون 
 قسمت که داکم از بقیه ک جاها 

 روشن تره رو میبینین؟  
 جاناتان با دست به فاصله ک دورک از آن ها اشاره کرد و ادامه داد:  

احتمال بیدترشون همون اطراف پرسه مي زنن، صبر کن ببینم این طرفا یک 
 روددونه هم باید باشه چون 

_ 
 معمول اونجا...  

به  اما بقیه ک جمله ار در فریاد گور درار ایمي گم شلللد، او بي توجه 
 طرف دین رفته و با  سخنراني جاناتان به

 وصبانیت گفت:  
سرمون آوردک؟ اگر  شد؟ دیدک با لجبازک هات چه بلیي  بفرما! دیدک چي 

 یک دقیقه صبر مي کردک و به 
_ 

حرفار گور مي دادک چیزک ازت کم نمي شللد،  یر از اینکه الن هممون 
 یک جاک امن بودیم، نه وسط کلي 

 ارواح سرگردان!  
ن چدللم  ره رفت، اما او در حالي که دسللتم را در ایمي با وصللبانیت به دی

 آ ور گرفته بود و رنک پریده به نظر 
 مي رسید، با دونسردک در جواب او گفت:  
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شد جز  تو هم اگر توک جنگل به حرفم گور مي دادک چیزک ازت کم نمي 
 اینکه آلت دست اون جادوگر رواني 

_ 
 و جاسوسار نمي شدیم!  

دته شللد و دهانم را باز کرد که جواب دندان صللورت ایمي سللرخ و برافرو
 شکني بدهد، اما قبل از آنکه بتواند 

 
 حرصم را سر او دالي کند جارد جلو آمد و گفت:  

 بس کن دیگه ایمي!  
_ 

ایمي از مداهده ک حمایت جارد چدم هایم گداد شد، اما لحظه اک بعد 
 جارد که متوجه ک ورق سردک که از 

 شده بود جلو رفت و با ملیمت از او پرسید:   پیداني دین جارک بود،
 حالت دوبه؟   

_ 
 دین با دلخورک نگاه از صورت بي روح ایمي گرفت و گفت:  

 چه دوب شد که بالخره ازم پرسیدین! نه دیلي، دستم... انگار شکسته.  
_ 

دمي به  شاره مي کرد، ایمي نگاه زیر چ شت ا ستي که در آ ور دا دین به د
 ندادت و بلفاصله دست کبود او ا



Ketabe4u.ir - @Ketabe4u  328 

 

حالت چهره ار تغییر کرد. همان لحظه جاناتان جلو آمد و با دونسللردک 
 گفت:  

 دستتو بده به من.  
_ 

دین آرام و آهسته دستم را تکان داد تا جاناتان از نزدیک جراحتم را بررسي 
 کند. اما همان تکان کوچک باوث 

د. در این لحظه شللد به نفس نفس بیافتد و ل**ب هایم را روک هم بفدللار
 ایمي دستم را روک بازوک او گماشت 

شدید براک دین، نزدیک بود  شروع به نوازشم کرد. جارد با وجود نگراني  و 
 از دیدن آن صحنه به دنده بیافتد زیرا 

 هنوز چند دقیقه از دوواک ایمي با دین نمي گمشت.  
ه را در زاوی پس از چند دقیقه که جاناتان بي توجه به ناله هاک دین، دسللتم

 هاک گوناگون برانداز کرد نفس 
 ومیقي کدید و با دوشحالي گفت:  

 چیزیم نیست، دوشبختانه فقط شکسته!  
_ 

ناراحتي زیر  با  تا آدرین حد ممکن بال رفت و دین  ابروهاک جارد و ایمي 
 ل**ب گفت:  

 والیه! واقعا چه دوب که فقط شکسته!  
_ 
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ک محکمي به بازوک دین زد و با دیدن  جاناتان به ندللانه ک همدردک  للربه
 حالت چهره ک ایمي و جارد، لبخندک 

 زد و با دوشرویي گفت:  
 اونقدر ناراحت نباشین، مي تونست بدتر از این بده.  

_ 
 ایمي با شک و تردید زمزمه کرد:  

 بدتر از این؟  
_ 

 جاناتان شانه هایم را بال اندادت و گفت:  
 یز ریز بده!  ممکن بود استخوان دستم ر

_ 
سته  صداک آه شدت تعجب بال رفت و جارد با  ابروهاک ایمي بار دیگر از 

 اک که فقط به گور ایمي مي رسید 
 گفت:  

 در صورتي که از یک سادتمان صد طبقه سقوط مي کرد، شاید...  
_ 

در این میان دین نیز صللداک  رولندک درآورد که هاهرا ندللانه ک مخالفت و 
 ، اما بر دلف تصور ناباورک ار بود

 
 اههار نظرک نکرده و فقط گفت:  

 حال چطورک باید از اینجا بریم بیرون؟  
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_ 
 جاناتان تبسمي کرد و گفت:  

 سوال دوبي بود دین! دوشبختانه، جاک هیچ نگراني نیست.  
_ 

این را گفت و سللپس شللروع به قدم زدن کرد، پس از مدتي در یک قسللمت 
 به  مدخص ایستاد، دست هایم را

صي را بر زبان  دخ سقف بلند کرد و با اوتماد به نفس کامل، ورد نام سمت 
 آورد.  

 هیچ اتفاقي نیافتاد.  
جاناتان برگدللت و به دین و ایمي و جارد که از همانجا که ایسللتاده بودند 

 تماشایم مي کردند، لبخند بي رمقي زد 
 و با بي تفاوتي گفت:  

که تو ا... من فرامور کرده بودم  ما ازمون ِِ هاک  ک همچین مواقعي نیرو
 گرفته میده!  

_ 
 چي؟  

_ 
 شودي مي کني دیگه، نه؟  

_ 
 جاناتان با دوشرویي گفت:  

http://www.roman4u.ir/


 331 زیاسرارآم ینهیواتس و آ یمیا

نه نه نه! اصللل! اینم انتقام ارواح از ما آدماسللت دیگه... ولي، اصللل نگران 
 نباشین چون این موقتیه، فقط تا هفت 

_ 
ده. بعد از هف ساوت من مي تونم ساوت نیروک جادویي ما دامور می ت 

 راه و باز کنم و هممون و از اینجا دارج 
 کنم.  

 ایمي که چندان امیدوار ندده بود، با بي میلي گفت:  
 دوبه!  

_ 
 جاناتان با شور و هیجان گفت:  

 آره، والیه! فقط... یک مدکلي وجود داره.  
_ 

 دین که درد دستم بي طاقتم کرده بود با بي قرارک پرسید:  
 دکلي؟  چه م

_ 
ده و تا قبل  شیارک ارواح ب ضور ما ممکنه باوث هو ست که ح دکل اینجا م

 از تموم شدن هفت ساوت بهمون 
_ 

 حمله کنن.  
جاناتان جورک با آرامم این را گفت که انگار به آن ها درباره ک چند موجود 

 دوست داشتني و بي آزار هددار مي 



Ketabe4u.ir - @Ketabe4u  332 

 

 داد.  
ن و جارد ددمگین و وصبي به نظر رنک ایمي مثل گچ سفید شده بود و دی

 مي رسیدند.  
جاناتان که از حالت قیافه ک آن ها مي توانسللت حال دروني شللان را حدس 

 بزند، این بار با اطمیناني قانع کننده تر 
 صحبت کرده و گفت:  

اما، اصل جاک نگراني نیست. اگر هممون یک گوشه بدینیم و منتظر بمونیم 
 ي کنن.  اونا حضورمون و احساس نم

_ 
 

دیلي دب، بیا، بیا دین. اینجا بدللین و به داطر رفتار وجولنه ات سللرزنم 
 شو!  

 جاناتان با روک باز بازوک سالم دین را گرفت و او را به زور کنار دود نداند.  
جارد و ایمي نیز که چاره ک دیگرک نمیافتند در نزدیکي آن ها روک زمین یخ 

 زده و داک نفرت انگیز سرزمین 
ارواح ندللسللتند. تازه زماني که کمي آرامم دود را بازیافتند ایمي توانسللت 

 نگاه دقیقي به اطرافدان بیندازد.  
دم نمي دورد. داک  سته بودند هیچ چیز به چ د در محوطه اک که آن ها ن

 زمین سرد و سیاه و ُمرده بود و در 
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ي بالي سللرشللان به جاک آسللمان، سللقف سللرخ رنگي بود. در زمین نه گیاه
 روییده بود و نه حتي ولفي زرد و ددک.  

همه جا سللوت و کور و هراس انگیز به نظر مي رسللید. ایمي متوجه شللد که 
 حتي در فاصله هاک بسیار دورتر از آن 

 ها نیز کوچک ترین نداني از حیاط به چدم نمي دورد.  
شت که  سرزمین بي آب و ولف مي گم شان در آن  ضور ساوتي از ح یک 

 فیفي به گور رسید و او صداک دردر د
 فهمید که جارد از شدت دستگي و انتظار به دواب فرو رفته است.  

اما از دو نفر دیگر به جاک صللداک در و پف، صللداک زمزمه و صللحبت به 
 گور مي رسید. ایمي همانطور که سرر را 

روک پاهاک جارد مي گماشللت وانمود کرد که دوابیده و گور هایم را تیز 
 هاک آن دو را بدنود.  کرد تا حرف 

 دین مي گفت:  
 از آزاد شدن نیروهات مطمئني یا جلوک اینا...  

_ 
 صداک مخالفت آمیز جاناتان به گور رسید که گفت:  

مل  کا نه فکر کردک چون هنوز  نه بود، نک قا هام صلللاد مه ک حرف  ه
 نمیدناسمدون بهدون دروغ گفتم؟  

_ 
 دین بلفاصله گفت:  
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وز دیلي بي تجربه و یک کم وحدت زده ان این حرف نه! فکر کردم چون هن
 و زدک.  

_ 
 جاناتان این بار با آرامم بیدترک گفت:  

 دب اشتباه کردک، اینطور نیست؟  
_ 

 شاید... تکلیف آدریان چي میده؟  
_ 

 نجاتم مي دیم.  
_ 

 دین به سردک گفت:  
 کي؟ وقتي تو این جهنم حبس شدیم؟  

_ 
 م بیرون و به کلبه ک اون جادوگر رسیدیم.  نه، وقتي از اینجا رفتی

_ 
سته  صداک آه دید و با  شد، آنگاه دین آه ومیقي ک سکوت برقرار  لحظه اک 

 اک گفت:  
 مي دوني، فکر مي کردم بدبختي هامون تموم شده.  

_ 
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بدک هیچوقت تموم نمي شه، امیدوار بودم بعد از اون همه مدکل القل اینو 
 فهمیده باشین.  

_ 
 تندک گفت:   دین به

فهمیدیم! ولي من یکي دیال مي کردم بعد از بیست سال رنج و آوارگي القل 
 دست از سر ما برداره.  

_ 
 

 جاناتان صداک مخالفت آمیزک از دود درآورد و سپس گفت:  
پس باید بدوني اتفاقا دسللت از سللر کسللاني که بارها باهار مواجه شللدن  

 برنمي داره. من که وقیده دارم آدم 
_ 

 درست سر راه حوادثي قرار میگیره که از پسم برمیاد.  
 دین با بي حوصلگي گفت:  

 من اگه نخوام از پس حادثه اک بربیام باید کي رو ببینم؟  
_ 

سر بیافتي. مثل دفعه  سعي کن کمتر تو درد سي رو ببیني، فقط  ست ک لزم نی
 ک بعد اگر ماموریتي بود براک 

_ 
 انجامم داوطلب ندو.  

 ا آزردگي گفت:  دین ب
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 فقط اگر آدریان داوطلب نده منم نمیدم.  
_ 

دسللتي به شللانه ک دین دورد و ایمي صللداک حزن آلود جاناتان را شللنید که 
 گفت:  

هاک  ثه  حاد ها دودتو براک  حال  حال  چارک  نا ید بگم  با نه  فا تاسلل پس م
 مختلف آماده کني. بگمریم... انقدر صحبت 

_ 
جار سللکوت کنیم و منتظر بمونیم.  کردن اصلللل دوب نیسلللت، بهتره به

 اینطورک زمان زودتر مي گمره.  
 جاناتان روک زمین دراز کدید و دین با لحن کنایه آمیزک آهسته گفت:  

 آره، واقعا که انتظار باوث میده زمان زودتر بگمره!  
_ 

سپس او نیز سکوت کرده و در حالي که با احتیاط دستم را در آ وشم نگه 
 ک زمین دوابید. چند داشته بود رو

دانه  صداک نفس هاک آرام او و جاناتان را که ن ست  دقیقه ک بعد، ایمي توان
 ک دوابي ومیق بود را بدنود.  

دلم مي دواسللت او نیز مثل بقیه به دواب ومیقي فرو برود بي آنکه نگران 
 چیزک باشد. اما تمرکز کردن براک 

ده بودند و هر لحظه امکان دواب، در حالي که در سللرزمین ارواح گیر افتا
 داشت مورد حمله ک چند روح دبیث 
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 قرار بگیرند، از همیده سخت تر و دشوارتر به نظر مي رسید.  
همانطور که سللرر روک پاهاک جارد بوده و فکر مي کرد، در کمال تعجب 

 دریافت که پلک هایم سنگین شده و 
 مغزر از هر فکرک دالي مي شود.  

شده  سبک  ست به احتمالت ترسناک تمام بدنم  سخت مي توان بود. دیگر 
 فکر کند، چیزک نمانده بود تا او نیز به 

دواب راحت و بي رویایي فرو برود که ناگهان چدللمم به دریچه اک طلیي 
 و درددان افتاد.  

در آن شکلي که دراز کدیده و آن را مي دید بیدتر به دریچه شباهت داشت. 
 ورود به براک چند ثانیه فکر کرد راه 

دانه باز شللده اسللت، اما ناگهان به یاد آورد که آن ها آینه را روک زمین جا 
 گماشته اند.  

سرر  شده و به آرامي  دیار  پس چنین احتمالي ممکن نبود. ایمي کم کم ه
 را بلند کرد و ندست.  

قبل از آنکه تمام دقتم را روک آن منبع طلیي بگمارد، برگدللت و به اطرافم 
 همه دواب بودند و هاهرا نگاه کرد. 

 حتي متوجه آن نور شدید هم ندده بودند.  
سي  سرر چردید که به او گفته بود هرگز به ک صله حرف هاک دین در  بلفا

 که سر راهت قرار میگیرد اوتماد نکن. 
ست، پس نزدیک شدن  سان نی اما فورا با دود گفت که آن منبع نور که یک ان

 به آن دطرک ندارد.  
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یم را از بقیه برگرداند و با دقت به آن نقطه دیره ماند. دیلي طول ایمي رو

 نکدید که متوجه شد آن چیزک که 
شکل نیم دایره ک بزرگي  ست که به  شبکه اک طلیي ا شت،  دریچه مي پندا

 ایجاد شده و دادلم حفره مانند و 
 کامل سیاه است. هاهرا دروازه اک براک ورود بود. اما ورود به کجا؟  

به هیچ وجه  ایمي دت و جلوتر رفت. آن حفره  ندا جارد ا به  گمرایي  گاه  ن
 دطرناک به نظر نمي رسید، اما حس 

مبهمي به او مي گفت که از این جلوتر نرود. البته ایمي نیز به حرف آن حس 
 مبهم گور نکرد و نزدیک و نزدیک 

امل ک تر شد، آنقدر که کم کم تمام دیدر را آن نیم دایره گرفته و حواسم را
 مختل کرد.  

اگرچه ایمي در آن لحظه کامل ادتیار دود را در دسلللت داشلللت، اما میل 
 شدیدک براک ورود به آن حفره ک سیاه 

ند. از  حان ک کار را امت گار نیروک وجیبي وادارر مي کرد این  داشلللت. ان
 طرفي دوب مي دانست که این کار اشتباه 

ز آن نداشت ممکن بود به محض است، وارد شدن به جایي که هیچ اطلعي ا
  ررر تمام شود. با این فکر قدمي 

به وقب برداشت و با قاطعیت برگدت تا از راه آمده برگردد و بقیه را از وجود 
 آن حفره با دبر کند. اما هنوز یک 
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سمت حفره  شدیدک او را به  شدیدک وزید و مکم  شته بود که باد  قدم برندا
  کداند و قبل از آنکه صداک فریادر

 به دیگران برسد، با سروت او را به درون تاریکي کداند.  
پس از ناپدید شللدن او، شللخصللي در کلبه ک چوبي ار قهقهه زده و براک 

 موفق شدن در چندمین نقده ار به 
 دودر آفرین گفت.  

  * 
شت که جارد تکان  سرزمین مي گم شان به آن  ساوت از ورود حدود چهار 

 ک مختصرک دورده و در دواب چیز
 گفت.  

با صداک صحبت هاک نامفهوم او، کم کم دین نیز هدیار شده و پس از چند 
 دقیقه او و جاناتان کامل از دواب 

 بیدار شدند.  
شد، ا  شدت درد زق زق مي کرد و کم کم بي حس مي  ستم را که از  دین د

 ز روک زمین بلند کرد و با دست 
  دیگرر آن را نگه داشت و با صداک  عیفي گفت: 

 جارد! بهتره بیدار شي!  
_ 

جارد با تکان هاک دین از دواب بیدار شللده و دهانم را جورک تکان داد که 
 انگار مدغول جویدن آدامس بود. 

 سپس با چهره اک گیج و پریدان ندست و با سردرگمي به اطرافم نگاه کرد.  



Ketabe4u.ir - @Ketabe4u  340 

 

 جاناتان گفت:  
 ه چیز زیادک نمونده.  چیزک حدود دو ساوت مونده تا نیروهام آزاد بدن. دیگ

_ 
 دین با چهره اک که مثل گچ سفید شده بود، با آزردگي گفت:  

 آره، مدت زیادک نمونده، اما امیدوارم دستم تا اون موقع طاقت بیاره.  
_ 

 جاناتان با لحن کامل وادک گفت:  
 البته که طاقت میاره، نگراني من در حال حا ر یک چیز دیگه ست.  

_ 
 

 مثل چي؟  
_ 

 ما آینه رو اون بال جا گماشتیم.  
_ 

 واک!  
_ 

 حال لزم نیست دیلي ناراحت بدي چون...  
_ 

 واک نه!  
_ 
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دت زده به  شد دین نیز وح دت و متوجه  صداک جارد برگ شنیدن  جاناتان با 
 نظر مي رسد. اما هاهرا نگراني آن دو 

شت. و پس  دکل دیگرک وجود دا شت، م ست دادن آینه ندا  ازربطي به از د
 دقایق طولني بالخره جاناتان نیز 

 متوجه این مو وع شده و با صداک بلندک گفت:  
 پس ایمي کجاست؟  

_ 
 جارد با نگراني و وحدتي که ته دلم را دالي مي کرد، گفت:  

 نمي...نمي دونم، موقعي که دوابیدم کنارم بود.  
_ 

 دین با دلواپسي گفت:  
 مگه یادت رفته؟  اتفاقا ما هم قبل از دواب دیدیمم، 

_ 
جاناتان با اطمینان سللرر را تکان داد اما حرفي نزد، در واقع او به دوبي به 

 یاد داشت که ایمي درست مقابل چدم 
ست و دوابید. اما نکته ک دیگرک توجهم را به دود  دم هایم را ب آن ها چ

 جلب کرده بود، هاهرا دین نیز از 
 با نگراني پرسید:   حالت چهره ار چیزهایي فهمیده بود زیرا

 چي شد؟ چي فهمیدک؟  
_ 
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جارد رویم را برگرداند و به او نگاه کرد. جاناتان نیز سللرر را بلند کرد و به 
 آن دو نگاه کرد. لحظه اک همان طور 

یاد  جارد فر هاک حیرت زده ک دین و  هان در برابر چدللم  ناگ کث کرد و  م
 بلندک کدید.  

بود که از پیرمردک به سن و سال او  صداک فریادر چنان بلند و گوشخرار
 بعید به نظر مي رسید که بتواند این 

 چنین داد و بیداد راه بیندازد.  
دین که رنک به چهره نداشللت و دیگر دودر شللباهت زیادک به ارواح پیدا 

 کرده بود، با صداک بسیار  عیفي گفت:  
. نکنه زده  براک چي این کار و کردک؟ الن توجه همدون و به ما جلب کردک

 به سرت؟  
_ 

شت. اما  جارد چنان از حرکت او جا دورده بود که توان حرف زدن را نیز ندا
 جاناتان توجهي به وکس العمل هاک 

آن ها ندللان نداد. او همانطور که با دقت اطرافم را زیر نظر داشللت پس از 
 چند دقیقه با بددلقي به دین گفت:  

 انگار زده. وگرنه زودتر مي فهمیدم.  معلومه که نزده به سرم، ولي نه! 
_ 

 جارد با احتیاط پرسید:  
 چي رو زودتر مي فهمیدک؟  
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_ 
 جاناتان بلفاصله جواب داد:  

 اینکه همه چیز فقط یک تصویره.  
_ 
 

 دین گفت:  
 واقعا ممنونم که همیده انقدر وا ح صحبت مي کني...  

_ 
س سر! ما الن چند  اوته که اینجاییم، ولي دبرک وقلت و به کار بنداز دیگه پ

 از ارواح سرگردان نیست.  
_ 

 ولي تو که گفته بودک...  
_ 

شودي کردم. یعني  سرا مون؟ دب،  صدا نکنیم نمیان  سر و  گفتم تا وقتي 
 امیدوار بودم دلگرمي دوبي باشه.  

_ 
 جارد با ناباورک پرسید:  

 چي؟  
_ 

سابمون و رسیده بودن و الن اینکه اگر ما توک سرزمین ارواح بودیم تا حال ح
 ما هم به جمعدون پیوسته بودیم.  
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_ 
 دین با وصبانیت گفت:  

 باورم نمیده، تو باید زودتر بهمون مي گفتي.  
_ 

مي گفتم که زهر ترک مي شللدین؟ حال چه فرقي داره؟ در حال حا للر مهم 
  یب شدن ایمي و این واقعیته که 

_ 
سازک ما رو توک  شبیه  سته جادوگر با یک  تله اندادت. به وبارتي دیگه دوا

 سر شودي رو باهامون باز کنه!  
 جارد با ناراحتي گفت:  

 شودي؟ مي دواک بگي اون ایمي رو فقط براک شودي با دودر برده؟  
_ 

 دیوونه ندو پسر، کي گفته که اون ایمي رو برده؟  
_ 

 جارد با وصبانیت گفت:  
مون بود اما الن نیسللت! اونو وا للح نیسللت؟ اون تا چند سللاوت پیم کنار

 برده! دزدیده!  
_ 

 دین با صداک  عیفي گفت:  
 درست مثل آدریان...  
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_ 
 جاناتان که از دست آن ها کلفه شده بود با بي حوصلگي گفت:  

 اینطور نیست.  
_ 

 دین نگاهي به او اندادت و با نا امیدک محسوسي سرر را تکان داد و گفت:  
   از کجا انقدر مطمئني؟

_ 
با نگراني وقب  به طرف دین حرکت کرد و باوث شلللد او  ناگهان  جاناتان 

 برود. جاناتان بي توجه به حالت ترسیده و 
 تدافعي او بازوهایم را گرفت و او را برگرداند و گفت:  

 از اینجا!  
_ 

سرر را برگرداند و حفره اک را  با گفتن این جمله، نه تنها دین بلکه جارد نیز 
 که اک طلیي دید که شب

 دورتادورر را گرفته بود.  
ناگهان آه حسرت مندانه اک از انتهاک گلویم دارج شده و با لحن سرزنم 

 آمیزک گفت:  
 ایمي!  

_ 
 

 دین به جارد نگاه کرد و با ناباورک گفت:  
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 نگو که رفته این تو...  
_ 

اما به با وجود آنکه جارد حا للر بود دود را از صللخره اک به پایین بیندازد 
 چنین چیزک اوتراف نکند، سرر را به 

 ندانه ک مثبت تکان داد.  
 دین با وصبانیت گفت:  

 بازم؟  
_ 

جارد جوابي نداد، فکرر را هم نمي کرد بعد از آن همه هدلللدار ایمي این 
 چنین در دام جادوگر افتاده باشد.  

از صللورت دین به داطر درد دسللتم درهم رفته بود اما این نمي توانسللت 
 برافرودتگي صورتم کم کند. هاهرا 

 حسابي از دست ایمي و کارهایم وصباني بود.  
 جاناتان که تمام مدت آن دو را زیر نظر داشت، با زیرکي داصي پرسید:  

 قبل هم از این کارها کرده درسته؟  
_ 

 دین جواب او را نداد اما جارد با اکراه سرر را تکان داد.  
 اندادت و ناراحتي گفت:  جاناتان نگاهي به او 

اما مدخصه که این بار به میل دودر نرفته. اون شبکه ک طلیي رو میبینین؟ 
 اونا نووي جریان ایجاد میکنن 
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_ 
که باوث میده هر انساني که در فاصله ک چند قدمیدون باشه، بلعیده شه. 

 به وبارتي دیگه وارد اون فضاک شبیه 
 سازک شده بده.  

 این یعني چي؟ یعني راهي براک برگردوندن اون نیست؟   اما... اما همه ک
_ 

جارد با چهره اک رنک پریده منتظر جواب ماند، اما هاهرا جاناتان متوجه 
 میزان نگراني او نبود زیرا با دونسردک و 

 بي وجله دستي به ریم کوتاهم کدید و با لحن ملیمي گفت:  
 البته که هست.  

_ 
خره نفس راحتي کدللید و دین با لحن سللرزنم جارد پس از چند دقیقه بال

 آمیزک گفت:  
 دب، حال باید چیکار کنیم؟  

_ 
جاناتان این بار هم فورا جواب نداد، او نگاهي به سللقف سللرخ رنک بالي 

 سرشان اندادت و جورک که انگار مدغول 
شمردن  دغول  ست هایم را بال آورد و م ساب کردن اوداد و ارقام بود د ح

 شد.  
ارد با وصللبانیت منتظر پاسللخ بودند. سللرانجام جاناتان دسللت از دین و ج

 حساب و کتاب کردن برداشت و گفت:  
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شما باید تو همین زمان باقي مونده  ساوت و نیم وقت داریم.  ما حدودا یک 
 ایمي رو نجات بدین.  

_ 
 دین با دهان باز گفت:  

 ما؟  
_ 

 جارد با صداک  عیفي پرسید:  
   فقط یک ساوت و نیم؟

_ 
 

 جاناتان همچنان که با دستم مدغول بود سرک تکان داد و گفت:  
آره، فقط شللما دو تا. براک اینکه اگر من هم بخوام باهاتون بیام ممکنه گیر 

 بیافتیم و نتونیم از اینجا دارج بدیم.  
_ 

یکي از ما باید بیرون بمونه، و چون از بین ما سلله نفر فقط من توانایي جادو 
 رم، پس دود من هم باید کردن رو دا

 اینجا بمونم تا به محض برگدتتون، دروازه رو باز کنم.  
 دین و جارد حرفي نزدند، اما هر دو مات و متحیر مانده بودند.  

آنگاه دین که به نظرر راهي ماموریتي  یر قابل بازگدت مي شد سرک تکان 
 داد. جارد نیز با نگراني به جاناتان 
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 گفت:   دیره مانده و آهسته
 براک برگردوندن اون هر کارک مي کنم.  

_ 
 سپس برگدت و به حفره نزدیک شد.  

او و دین با دلواپسي در مقابل حفره ایستادند و درست قبل از کدیده شدن به 
 دادل آن، صداک آرام و لحن نه 

 چندان تسلي بخم جاناتان را شنیدند که فریاد زنان گفت:  
 به امید دیدار.  

_ 
  * 
یمي از روک زمین بلند شللد و به اطرافم نگاه کرد. اما درسللت قبل از آنکه ا

 بتواند درست و حسابي همه جا را از 
نظر بگمراند، صداک تق دفیفي به گور رسید و حفره اک که به وسیله ک آن 

 وارد حیاطي بزرر و دلباز شده بود، 
 پدت سرر بسته شد.  

درسللت مثل نابینایان دسللتم را در ایمي با وحدللت به آن نقطه دیره ماند و 
 هوا تکان داد تا بلکه بتواند حفره را 

 لمس کند. اما دستم به جز هوا هیچ چیز دیگرک را حس نمي کرد.  
 حفره بسته شده و او در حیاط دانه اک متروک و ناشناس گیر افتاده بود.  

دلم مي دواسللت سللرر را به دیوارک سللفت و محکم بکوبد. اتفاقا دیوار 
 دت سادتمان نیز درست در مقابلم بود، پ



Ketabe4u.ir - @Ketabe4u  350 

 

سنگي آن از انجام کار احمقانه اک که مي  اما ایمي با دیدن آجرهاک بزرر و 
 دواست انجام بدهد منصرف شد.  

ایمي با بلتکلیفي همانجا ایسللتاده و با شللک و سللوبهن همه جا را نگاه مي 
 کرد. راه بازگدت از بین رفته بود، تنها 

م مي رسللید این بود که جلوتر برود تا راهي براک دروج چاره اک که به ذهن
 از آنجا پیدا کند.  

با بي میلي یک قدم به جلو برداشللت، همان موقع پایم روک شللیي رفته و 
 تعادلم را از دست داد و روک زمین 

 افتاد.  
سته بود پیچید و  د دتم به زمین، در راهرویي که در آن ن صداک بردورد پ

 دک را در کمرر بعد از آن درد شدی
 احساس کرد.  

شده بود  ست و به چیزک که باوث افتادنم  د سختي روک زمین ن ایمي به 
 چدم دودت. بطرک بسیار کوچکي بود 

که شخصي روک آن چیزک نوشته بود. ایمي با وصبانیت بطرک را در دست 
 گرفت تا روک آن را بخواند. در همان 

بطرک بزند، البته در  حال به ذهنم سللپرد سللیلي محکمي به صللاحب آن
 صورتي که دودر را ندان مي داد.  

 نوشته ک روک باطرک بسیار ریز بود، با این حال ایمي توانست آن را بخواند:  
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 اگر مي دواک تمام اتفاقات بد را فرامور کني و زندگي جدیدک 
_ 

 را شروع کني، کافیه یک قطره از این بخورک.  
را دواند و سللپس با تردید به بطرک چدللم ایمي با تعجب سلله بار دیگر آن 

 دودت.  
همانطور که روک زمین ندسته بود به آن فکر کرد که بدر نمي آید با دوردن 

 آن نوشیدني همه ک اتفاقاتي را که 
ما از طرفي صلللداک  ند. ا نده بود را فرامور ک گمرا ماه از سللر  یک  در آن 

 هدداردهنده اک در سرر به او مي گفت:  
 احمق!  

_ 
دایي که در سلرر بود چنان وا لح بود که انگار حقیقتا شلخصلي با او صل

 صحبت مي کرد. در هر حال محتویات 
سوک جادوگر بوده و در  ده اک از  شاید این نق درون بطرک معلوم نبود، حتي 

 آن سم ریخته بود تا بدین وسیله 
 یکي از کساني که دنبالم بودند را از سر راه بردارد.  

سعي  کرده بود آن ها را از بین ببرد و حال هم که آدریان را گروگان او قبل هم 
 گرفته بود. پس هیچ چیز از آن 

 جادوگر بعید نبود.  
باز کرد. آن را زیر بیني ار  دت و درر را  ندا به بطرک ا گاه دیگرک  ایمي ن

 گرفت و بو کرد. هیچ بویي نمي داد.  
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شود شک و تردید ایمي کم  شدت  دد از  . او چندین و چند اما این باوث ن
 بار حماقت کرده بود، اما دوردن یک 

به طور کامل تصلللادفي سللر راهم قرار گرفته بود...  بطرک مدللکوک که 
 احمقانه ترین کار ممکن بود.  

ایمي تنها لحظه اک درنک کرده و سپس آن را سر و ته کرده و از جا برداست 
 و با لگد محکمي آن را از دودر 

بطرک به دیوار و درد شدنم احساس دوبي وجودر را دور کرد. با بردورد 
 دربرگرفته و مطمئن شد که آن هدیه 

 ک شومي از سوک جادوگر بوده است.  
حتي از تصللور دراب کردن نقدلله هاک جادوگر قلبم از شللدت هیجان به 

 طپم مي افتاد. ایمي نگاه  ضبناکي به 
. از راهروک کوتاهي درده هاک بطرک اندادت و با  رور و تکبر به راه افتاد

 که به جلوک سادتمان مي رسید 
 گمشت و بالخره وارد حیاط بزرر و اسرارآمیز سادتمان شد.  

همه جا پوشللیده از چمن هاک صللاف و یکدسللت بود و دو با چه پر از گل 
 هاک بنفم و قرمز دو طرف حیاط را 

ن ون آاحاطه کرده بود. گلدان بزرگي در گوشه ک حیاط قرار داشت که گل در
 چنان رشد کرده بود که دروازه اک 

درسللت کرده و به شللکل منظمي دورتادور آن را گرفته بود. ایمي چنان محو 
 زیبایي حیاط شده بود که تا چند 
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 دقیقه متوجه قصر باشکوهي که درست در بالي سرر بود، ندد.  
صر وظیم و قدیمي  سیارک به یک ق شباهت ب سادتماني که در کنارر بود، 

 و شکل و قیافه ار چنان  داشت
مجموب کننده بود که ایمي بي درنک از پله هاک کج و معوج آن بال رفته و 

 پدت در زنک زده ار ایستاد.  
وجیب بود که چنین قصللر باشللکوهي در و پنجره هایي رنک و رو رفته، با 

 شیده هاک درد و داک شیر شده داشت. 
شدن با دقت بسیارک پدت سرر ایمي در را هل داد و وارد شد. هنگام وارد 

 در را کامل باز گماشت.  
دادل آن قصر قدیمي نیز درست مثل هاهرر زیبا و باشکوه بود. کف زمین 

 پوشیده از سنک سفید و مرمرک بوده 
سالن بزرگم هیچ  سقف آن پر از چلچراغ هاک درددان و پر نور بود. در  و 

 وسیله اک به چدم نمي دورد.  
 

سالن را از نظر گمراند و با گام هاک بلندک از راه پله بال ایمي از همانجا  کل 
 رفت. در طبقه ک بال نیز هیچ وسیله 

 اک که ندان از حضور انسان ها داشته باشد، وجود نداشت.  
کم کم داشت به آن قصر زیبا نیز مدکوک مي شد، تصمیم داشت بلفاصله 

 از آنجا دارج شود و راهي براک 
اما درسللت همان لحظه اک که این تصللمیم را گرفت، بازگدللت پیدا کند. 

 صداک فریاد هاک آشنایي با صداک جیرجیر 
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 مانند دلهره آورک به گور رسیده و قلب ایمي در سینه فرو ریخت.  
قبل هم آن صدا را شنیده بود، درست همان موقع که او و جارد در انبارک گیر 

 افتاده بودند، همان زمان که 
 ک کوچک به او حمله ور شده بود.  حیواني با جثه ا

گاه زدم کم رنک روک گردنم را لمس کرد و وقب وقب رفت  ایمي نادودآ
 تا از راه پله فاصله بگیرد. اطمینان 

داشت که صداک آن ها را شنیده است و چیزک که بیدتر او را مي ترساند این 
 بود که هاهرا بیدتر از یکي یا دو تا 

 بودند.  
یز کرده بود و در همان حال به دنبال وسیله اک براک دفاع از ایمي گوشم را ت

 دود مي گدت. آرزو مي کرد جارد 
نده بود حتي از  ما یایند، در آن لحظه که تنها  به کمکم ب تان  نا و دین و جا

 دیدن جادوگر نیز استقبال مي کرد! 
شد که  شت آدرین کارک با شد امکان دا سر و کله ک او پیدا مي  گرچه اگر 

 مرر انجام مي دهد.  در و
صدایي با گور نرسیده بود، اما  شخرار دیگر  شنیدن اولین جیغ گو بعد از 

 ایمي اطمینان داشت که این آرامم 
 قبل از طوفان است.  

او شیده ک شکسته اک را که روک زمین بود برداشت و منتظر ماند. همه جا 
 در سکوت مرگبارک فرو رفته بود. 
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زید. هر لحظه امکان داشللت با صللحنه ک شللیدلله در دسللت ایمي مي لر
 وحدتناکي رو به رو شود.  

صللداک گام هاک سللنگیني به گور رسللید و ایمي با دسللتپاچگي به دیوار 
 چسبید و پلک هایم را روک هم فدرد. 

چند نفر بر روک راه پله اک که او چند دقیقه ک پیم از آن بال آمده بود، مي 
 دویدند.  

بود از جا کنده شللود، دلهره ار چنان زیاد بود قلبم از شللدت ترس نزدیک 
 که دلدمي دواست هر چه که هست 

 زودتر با آن رو به رو شود و همه چیز تمام شود.  
دیرک نپایید که صداک گام ها قطع شده و به جاک آن صداک فریادک به گور 

 رسید و در کمال تعجب و حیرت 
 .  ایمي جارد و دین در انتهاک راهرو پدیدار شدند

آن دو با چهره هایي رنک پریده تنها چند لحظه به او نگاه کردند و آنگاه بي 
 آنکه متوقف شوند به سمتم 

سریع بود که او با ترس وقب رفت.  سوک ایمي چنان  دان به  دویدند.حرکت
 اما آن ها بي آنکه لحظه اک توقف کنند 

 یدن کردند.  دود را به او رسانده و دستم را گرفتند و او را وادار به دو
ایمي که از این رفتار جا دورده بود متوجه شللد دین و جارد او را به سللمت 

 دیگر راهرو که راه پله ک طویل دیگرک 
 داشته و به سالن اصلي مي رسید، مي کدانند.  
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از رفتار هاک آن دو سردرنمي آورد، نمي دانست دلیل آن همه وجله چیست. 
 حال که آن دو براک پیدا کردنم 

مده بودند از دوشللحالي سللرازپا نمي شللنادت و دلم مي دواسللت وقت آ
 بیدترک را در آن قصر قدیمي گمرانده و به 

 تجزیه و تحلیل آن مکان بپردازد.  
 

اما جارد و دین کوچکترین توجهي به اطرافدللان نداشللتند، آن ها همچنان 
 جورک دست ایمي را مي کدیدند و با 

 تم به طرز فجیعي کم میاید.  دود مي بردند که حس مي کرد دس
ایمي سللعي کرد دسللتم را از دسللت آن دو بیرون بکدللد و با لحن اوتراض 

 آمیزک فریاد زد:  
 یک دقیقه صبر کنین! چرا انقدر وجله دارین؟ من مي دواستم یک چیزک...  

_ 
 اما دین با پرداشگرک به او گفت:  

 مي دواک بدوني چرا وجله داریم؟  
_ 

 داد گفت:   ایمي با جیغ و
 آره!  

_ 
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جارد که حال ایمي را با دود از راه پله ها پایین مي برد، با صلللداک لرزاني 
 فریاد زد:  

 پس بهتره برگردک و پدت سرت و نگاه کني!  
_ 

ایمي که هیچي از حرف هاک او نفهمیده و به نفس نفس افتاده بود، سرر را 
 برگرداند.  

با سروتي سرسام آور پدت سر آن  صحنه ک وحدتناکي بود، صد ها چیِمر
 ها مي دویدند و همچون لدکرک که 

 تدنه ک دون باشند در تعقیب آن ها بودند.  
ایمي چنان از دیدن آن ها جا دورد که جیغ بلند و ممتدک کدللید و باوث 

 شد چهره ک جارد و دین درهم برود.  
سللالن شللدند.  آن ها با سللروتي  یرقابل تصللور از پله ها پایین آمدند و وارد

 ایمي بلفاصله متوجه شد که فضاک سالن 
دیگر مثل قبل زیبا دیده نمي شللود و سللنک مرمرک ار از تمیزک برق نمي 

 زند. انگار در آن جا بمب ترکانده 
سالن کثیف و کدر  سته کف  شک بودند، همه جا تاریک بود و چلچراغ هاک 

 افتاده بودند. هاهرا جادوگر دست از 
ایمي دیگر مي توانسللت تصللویر واقعي دانه را با چدللم  تظاهر برداشللته و

 هایم ببیند.  
آن ها با سللروتي  یر قابل کنترل از چند پله ک منتهي به ورودک دانه پایین 

 آمدند. ایمي که از دیدن حیاط کثیف 
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و داک گرفته که اکنون پر از برر هاک ددک و قطره هاک دون بود،وحدت 
 وید و زده شده بود جلوتر از آن ها د

 دود را به راهروک تاریک و دلگیر دانه رساند.  
دان  سیدند نفس نفس مي زدند و پهلوهای سیاه ر هرسه نفر وقتي به حفره ک 

 تیر مي کدید. لحظه اک ایستادند تا 
دمگین به آن  سي تازه کنند، اما همان چند ثانیه کافیه بود تا چیمر هاک د نف

 ها نزدیک شوند.  
ن پاهاک کوتاه و پدللمالوک آن ها حیران مانده بودند، و جارد و ایمي از دید

 اگر دین با دست سالمم هر دوک آن 
ها را درون حفره هل نمي داد، نادن هاک تیز و برنده ک چیمر ها گلوک آن 

 ها را مي برید.  
جارد و ایمي و دین با سللر به درون حفره افتادند و قبل از آن که در دسللترس 

 ر بگیرند، از نادن هاک چیمر ها قرا
 آن دانه ک نفرین شده دارج شده و به شدت با زمین سیاهي بردورد کردند.  
حفره بلفاصللله پس از دروج آن ها با صللداک مهیبي از بین رفت و به دود 

  لید و سیاهي تبدیل شده و آنگاه جزئي 
 از ذرات هوا شده و ناپدید شد.  

سي ثانیه!  دت دقیقه و  ست و ه شد بی سمم تو دب، دقیقا  کي مي دواد ا
 لیست رکورد دارهاک من هک بده؟!  

_ 
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ایمي که روک زمین افتاده بود سرر را بلند کرد و به چهره ک شادمان جاناتان 

 چدم دودت. در آن لحظه به 
 سختي جلوک دودر را مي گرفت که به او چدم  ره نرود.  

رد به کمک جارد از جا برداسللت و به دین که دسللتم همچون شللي به د
 نخورک به این سو و آن سو تاب مي دورد 

 نگاهي اندادت.  
بددلقي  با  تان چدللم  ره رفت و  نا جا به  عارف  بر دلف ایمي، دین بي ت

 گفت:  
 لزم نکرده!  

_ 
دده و اتفاقا کامل را ي و  جاناتان که از این طرز رفتار به هیچ وجه آزرده ن

 درسند به نظر مي رسید، لبخندک به 
 ت:  آن ها زد و گف

 شما دیلي زود رسیدین، هنوز یک ساوت وقت داریم.  
_ 

 دین که از شدت درد گیج و منک شده بود با وصبانیت گفت:  
دمالو دنبالمون  صیر دودمون نبود، اون چیمرهاک پ سیدیم که تق اگر زود ر

 کردن.  
_ 

 چدم هاک جاناتان برقي زد و گفت:  
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ز اونیه که فکرر و مي کردم. جدک؟ اوه! انگار کار این جادوگر درسللت تر ا
 البته، درست که نه... فکرکنم مهارتم 

_ 
 در جادو بي نظیره. من که تا حال چنین چیزک...  

ا...   ِِ 
_ 

 ایمي ناگهان شروع به حرف زدن کرد و هر سه نفر به او نگاه کردند.  
 او درحالي که با تعجب به نقطه اک زل زده بود، پرسید:  

 هات بیرون مي زنه؟  اون چیه که از دست 
_ 

سید و دیلي زود توجه بقیه نیز به جرقه هایي که از  ایمي این را از جاناتان پر
 کف دست جاناتان بیرون مي زد 

 جلب شد.  
شور  ناگهان آثار حیرت و تعجبي که در چهره ک جاناتان بود جاک دود را به 

 و نداط داده و کف دست هایم را 
 بهم کوبید و گفت:  

توک محاسللباتم اشللتباه کردم! دوسللتان، همین الن مي تونیم از اینجا انگار 
 دارج بدیم.  

_ 
 فکرکردم گفتي هفت ساوت!  
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_ 
 جاناتان با لحن بسیار وادک گفت:  

 اشتباه کردم.  
_ 

سپس دست هایم را بلند کرده و پس از گفتن ورد وجیب و ناشنادته اک راه 
 را براک آن ها باز کرد.  

شد جلو دوید  ایمي که باور شده با دت باز  نمي کرد به همین راحتي راه بازگ
 و کنار جاناتان ایستاد. اما دین و جارد 

 چنان از دست رفتارهاک جاناتان ددمگین بودند که به آن ها ملحق نددند.  
البته زماني که جاناتان با نیروک دارق العاده ار آن ها را از روک زمین بلند 

 رون کدید، آن ها کرده و از سیاهچال بی
 

دکر  دان، بردلف میل باطني از او تقدیر و ت شدند به داطر نجات نیز ناچار 
 کنند.  

دیدن دوباره ک آسمان دوشایند بود، هرچند که هنوز هوا بسیار سرد و سایه 
 ک کدرک روک دورشید را پوشانده بود، اما 

ودند جاک همین که دوباره روک زمین داکي و محوطه ک جنگل قرار گرفته ب
 بسي دوشحالي و امیدوارک داشت.  

ایمي نفس راحتي کدللید و به جارد لبخند زد. او نیز دنده ک کوتاهي کرد و 
 آهسته گفت:  

 انگار شانس آوردیم...  



Ketabe4u.ir - @Ketabe4u  362 

 

_ 
 نخیر! هیچم نیاوردیم!  

_ 
 دین با وصبانیت این را گفت و به طور دردناکي یادآورک کرد:  

 آینه نیست، از دستم دادیم.  
_ 

لبخند جارد و ایمي بر ل**ب هایدللان ددللک شللد. اما جاناتان بلفاصللله 
 گفت:  

توقع چنین چیزک رو داشتم، اما مهم نیست وقتي جادوگر و پیدا کنیم آینه رو 
 پس میگیریم.  

_ 
 دین که کم کم سرخ مي شد، با وصبانیت گفت:  

 به همین راحتي؟  
_ 

 جاناتان گفت:  
ست، ولي دب چاره ک دیگه اک هم نداریم، اما اگه  البته دیلي هم راحت نی

 تو پیدنهاد بهترک دارک ما مي شنویم.  
_ 

دنهادک براک ارائه  دین دهانم را باز کرد تا جوابي بدهد، اما از قرار معلوم پی
 دادن نداشت. از این رو چدم  ره ک 
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سته  شک ست  سي به جاناتان رفت، بي مقدمه بحث را ووض کرد و به د سا ا
 ه اک کرد و گفت:  ار اشار

 پس تکلیف دست من چي میده؟  
_ 

 جاناتان که انگار تازه متوجه و عیت او شده بود، گفت:  
 اوه!  

_ 
اما قبل از آنکه بتواند چیزک بیدتر از (اوه!) بگوید ایمي به یاد نکته اک افتاده 

 و با صداک بسیار بلندک گفت:  
 من مي تونم دوبم کنم.  

_ 
که هفته ک پیم در جیبم چپانده بود بیرون آورد و با  سللپس گیاه لزجي را

 دوشحالي به دین نزدیک شد.  
گیاه که مدت ها در جیب ایمي مانده بود مچاله شلللده و قیافه ک چندر 

 آورک پیدا کرده بود، اما به نظر ایمي هنوز 
 کارآیي دودر را داشت.  

 او بي معطلي دست کبود دین را گرفت و در مقابل  
یره ک بقیه گیاه را چند بار روک شکستگي دست دین کدید. سپس با نگاه د

 شوق و ذوق از او پرسید:  
 چه حسي دارک؟  

_ 
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هاهر دین هیچ احساسي را منعکس نمي کرد، حتي به نظر مي رسید بیدتر 
 از قبل برافرودته شده باشد. او با 

 دونسردک گفت:  
 باید احساس داصي پیدا مي کردم؟  

_ 
 

 هان وا رفت و با ناامیدک پرسید:  ایمي ناگ
 درد دستت قطع ندد؟  

_ 
لزم به پاسللخ دین نبود، زیرا از نفس هاک بریده و کوتاهم مدللخص بود که 

 آن گیاه هیچ تاثیرک روک درد بي امان 
 دستم نگماشته است.  

م را از دسلللت داده  ایمي جورک به گیاه نگاه کرد که انگار وزیزترین َکسللَ
 گفت:   است، سپس آهسته

 انگار تاثیرر و از دست داده.  
_ 

ا ددترم، مي تونم یک نگاهي به اون بندازم؟   ِِ 
_ 

صتي براک موافقت  سید، اما قبل از آنکه ایمي فر جاناتان با مهرباني این را پر
 از دودر ندان بدهد گیاه را از دست او 
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 ه ار راگرفت و چیزک حدود ده ثانیه را به معاینه ک آن پردادت، آنگاه شللان
 بال اندادت و گفت:  

این از اولدللم یک گیاه هرز بود، از اینا بین بوته ک تمدللک هاک وحدللي 
 زیاده...  

_ 
 چي؟  

_ 
جارد با مدللاهده ک چهره ک ایمي که انگار شللکسللت بدک را متحمل شللده 

 بود، با احتیاط پرسید:  
این همون گیاهي هسللت که گفتي آلن شللکسللتگي پاهات و باهار ترمیم 

 د؟  کر
_ 

ایمي به سللختي سللرر را تکان داد. اما جاناتان که انگار چندان هم تحت 
 تاثیر قرار نگرفته بود، قاطعانه گفت:  

این یک گیاه معمولي و به درد نخوره، اما اگه اون مرد وانمود کرده که توسللط 
 این تونسته شکستگي و ترمیم کنه، پس 

_ 
ه. و به تو گفته این یک گیاه نایاباحتمال نیروک دودر و به گیاه منتقل کرده 

 وجب مرد باهوشي بوده!  
 بیخیال این حرف ها! میده یک فکرک به حال من بکنین؟  

_ 
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دین که از شلللدت درد به دردتي تکیه داده بود تا تعادلم را حفد کند نگاه 
 سرزنم آمیزک به آن ها اندادت.  

 جاناتان گفت:  
 آره، ببخدید دست تو مهم تره.  

_ 
ناتان این را گفت و گیاه بي داصللیت را روک زمین اندادت و از روک آن جا

 رد شد. ایمي با دیدن آن صحنه احساس 
کساني را پیدا کرد که به آن ها خ**یا*نت شده است. همانجا به دودر قول 

 داد که به محض دیدن آلن مدت 
 محکمي به دهانم بکوبد.  

یم جا به جایي اسللتخوان به به محض رسللیدن جاناتان به دین صللداک تق مل
 گور رسید و پس از آن ناله ک 

شبختانه جاک  سمت دین برگرداند، دو شد. ایمي رویم را به  دردناکي بلند 
 نگراني نبود زیرا از نفس هاک کددار و 

 بلند دین معلوم بود که دستم بهبود یافته است.  
 :  هسته پرسیدایمي لگدک به گیاه زد و در حالي که به دین نزدیک مي شد، آ

 حالت دوبه؟  
_ 

دین با وجود رنک پریدگي سللرحال به نظر مي رسللید، او نگاهي به ایمي 
 اندادت و با لحن اطمینان بخدي گفت:  
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 دوبم.  
_ 
 

ایمي که از رفتارهاک ادیرر با او پدللیمان بود، به جارد نگاهي اندادت و 
 هنگامي که حالت تدویق آمیز صورت او 

 هسته اک گفت:  را دید با صداک آ
 کارک هست که برات انجام بدم؟  

_ 
صومانه  صورت ایمي دودت که اکنون حالت مع دین بار دیگر نگاهم را به 

 اک به دود گرفته بود، لحظه اک 
سللرتاپایم را برانداز کرد و سللپس در حالي که لبخند شللیطنت آمیزک به 

 ل**ب داشت، گفت:  
 آره، هست.  

_ 
اک به او دیره ماند و دین در ادامه ک حرفم  ایمي با حالت پرسللدللگرانه

 گفت:  
بهم قول بده چه دواسللته، چه نادواسللته دیگه از هیچ حفره و دریچه اک رد 

 نمیدي.  
_ 

دیني روک ل**ب هاک  شد لبخند دلن سپس لبخند ومیقي به او زد و باوث 
 ایمي نیز بندیند.  
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  * 
نکه جاناتان بارها مدت طولني از تاریک شللدن هوا مي گمشللت، با وجود آ

 هددار داده بود که بوک دود و داکستر 
جا و مکان آن ها را براک جادوگر برمل مي کند، اما دین بدون کمک جاناتان 

 با همراهي جارد و ایمي آتم 
 وظیمي برپا کرد تا دودشان را گرم کنند.  

د دیجاناتان نیز با ولم بر آنکه هددارهایم هیچ اثرک در آن ها ندارد آهي ک
 و مدغول دواندن کتاب شد. و این 

کارر مهر تاییدک بر این وقیده ک ایمي شد که جاناتان ذاتا انسان بي دیال 
 و بي پروایي است زیرا هیچ کس به 

جز او نمي توانسللت در چنین موقعیت بحراني با آسللودگي پاهایم را دراز 
 کرده و مطالعه کند.  

ه بداند مردک به سللن و سللال او و با اما جدا از آن ایمي کنجکاو شللده بود ک
گاهي و درک بال، مدغول مطالعه   وجود آ

ک چه کتابي است، چون هاهرا تمام دقت و توجهم را به مطالب کتاب داده 
 بود و هیچ توجهي به اطرافم 

نداشلللت. بنابراین هنگامي که جارد و دین سللخت گرم گفتگو با یکدیگر 
 نار شدند، ایمي از آن ها جدا شده و در ک

 جاناتان ندست و دست هایم را به آتم نزدیک کرد تا کمي گرم شوند.  
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(از وقتي آسللمان تیره و سللیاه شللده بود دماک هوا نیز پایین تر و پایین تر مي 
 آمد. )  

به آتم  ندازه  هایم را بیم از ا تا دسلللت  قب بود  که مرا مان گونه  ایمي ه
 نزدیک نکند، نگاهي به ونوان کتاب 

 اندادت:  
 وجیب ترین موجودات جادویي)  (

با تعجب نگاهي به جاناتان اندادت که با ابروهاک درهم رفته به صللفحه ک 
 مقابلم نگاه مي کرد. کنجکاو شده بود 

که از جزئیات مطالب آن کتاب قطور بیدللتر بداند. بنابراین درسللت در کنار 
 جاناتان ندست و بي مقدمه پرسید:  

   این چه کتابیه که مي دونین؟
_ 

 ایمي! پناه بر دداک زمین و آسمان! تو کي اومدک اینجا؟  
_ 

 ایمي که از تعجب جاناتان جا دورده بود، با کم رویي گفت:  
 همین الن.  

_ 
 چي شده؟چه دبره؟  

_ 
 

 باز که صداک سوتي چیزک ندنیدک؟  
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_ 
سید. اما جاناتان به آن ها اطمینان داطر داد صبي این را پر  جارد با حالتي و

 و گفت:  
 چیزک نیست، همه جا امن و امانه!  

_ 
 سپس نگاهم را به ایمي دودت و لبخندک زد و گفت:  

 گفتي کي اومدک؟  
_ 

 ایمي که دیگر از کرده ار پدیمان شده بود، با اکراه جواب او را داد:  
حدود دو دقیقه ک پیم اومدم و کنارتون ندللسللتم، یعني شللما اصللل متوجه 

 نددین؟  
_ 

 ان  ربه ک محکمي به شانه ک ایمي زد و گفت:  جانات
صدایي رو   صیات منه، موقع مطالعه هیچ  صو ددترم! این یکي از بدترین د

 نمي شنوم و حضور هیچ کس و 
_ 

 احساس نمي کنم.  
 ایمي با ناباورک گفت:  

 واقعا؟  
_ 
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 جاناتان دستي به ریدم کدید و کمي فکر کرد، سپس با تردید گفت:  
و دیگران بهم گفتن، دودم هنوز مطمئن نیسللتم که موقع دوندن راسللتم این

 مي تونم چیزک بدنوم یا نه. البته 
_ 

 شاید مربوط به سن و سالم باشه، آده فکرکنم دارم پیر مي شم.  
ید که هنوز سللني  ایمي دیلي دلم مي دواسلللت او را دلدارک داده و بگو

 ندارد، اما چین و چروک و موک کامل 
جلویم را مي گرفت، از طرفي به نظر نمي رسللید که این  سللفید جاناتان

 مو وع برایم اهمیت چنداني داشته 
 باشد.  

 دب، تو از من سوالي داشتي؟ یا اومدک که فقط با هم یک گپي بزنیم؟  
_ 

جاناتان صللمیمانه  للربه ک دیگرک به شللانه ک ایمي زد که اگر تعادلم را 
 حفد نمي کرد با سر درون آتم مي 

. ایمي که با این حرکت براک چند ثانیه سر رشته ک کلم را گم کرده بود، افتاد
 با دقت دود را از دسترس آتم 

 دور کرده و گفت:  
 آره، یک سوال داشتم.  

_ 
 دب؟  

_ 
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 این چه کتابیه که مي دونین؟  
_ 

در یک لحظه جاناتان جورک به او نگاه کرد که ایمي حس کرد سللوال بدک 
 لفاصله حالت چهره پرسیده است، اما ب

 ک جاناتان تغییر کرده و با شادماني گفت:  
این سللوال و حدودا پنج دقیقه و سللي ثانیه ک قبل هم پرسللیدک، پس نتیجه 

 میگیریم که گور هاک من موقع 
_ 

 مطالعه هم مي شنون.  
شت او از این نتیجه  دتاقم را به ایمي دودت، انگار توقع دا جاناتان نگاه م

 شحال شود، اما وقتي گیرک بسیار دو
 

 نگاه دیره و سردرگم او را دید گلویم را صاف کرد و گفت:  
هاک  تاب  مد. این یکي از ک یادم او ها!  یدک؟ آ گمریم. چي پرسلل دب، ب

 کتابخونه ک قصره، اینو به امانت گرفته بودم 
_ 

 که هر وقت حوصله ام سر رفت بخونمم.  
 ایمي تکرار کرد:  

 حوصلتون سر رفت؟  
_ 
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 ه، دودت میبیني که تو چه و عي هستیم، هاهرا کلي راه مونده تا مقصد.  آر
_ 

 جاناتان لبخندک به چهره ک بهت زده ک ایمي زد و گفت:  
بگمریم، اما این کتاب واقعا جالبه، من از نصللف موجوداتي که تو دنیاک 

 دودمون هستن اطلعاتي نداشتم. اسم و 
_ 

 ا وجیبه!  مدخصات همدون و این تو نوشته. واقع
 چي وجیبه؟  

_ 
جاناتان که مدللغول ورق زدن صللفحات کهنه ک کتاب بود، با دونسللردک 

 جواب داد:  
اینکه یک موجود هم زمان هم بتونه چدللم هاک بقیه رو از کاسلله در بیاره و 

 بخوره، هم بتونه دل و روده شو بریزه 
_ 

 بیرون و... تو حالت دوبه؟  
چدم هایم گداد شده بود، ابتدا سرر را ایمي که رنک به چهره نداشت و 
 تکان داده و بعد با صداک بسیار 

  عیفي از او پرسید:  
 چنین موجودک وجود داره؟  

_ 
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صله  سته و بلفا ست، لي کتاب را ب جاناتان که فهمیده بود زیاده روک کرده ا
 گفت:  

ضو دتر توک دنیاک زیرزمین ح دن، نه روک زمین. بی  رالبته اینجاها پیدا نمی
 دارن.  

_ 
اما این جمله ار به هیچ وجه از نگراني ایمي کم نکرد که اکنون دیگر کامل 

 از پرسم هایم پدیمان شده بود. او 
سرگرم کردنم،  ست که فهمیدن جزئیات آن کتاب هولناک به جاک  نمي دان

 وحدت زده ار مي کند.  
یت لي ا با قاطعاز قرار معلوم جاناتان نیز از گفته هایم پدیمان شده بود، زیر

 کتاب را بسته و آن را در کیف 
بزرگم جا داد. ایمي نیز نفس ومیقي کدللید و سللعي کرد فکر آن موجود را 

 سرر بیرون کند.  
چند دقیقه ک بعد دین و جارد نیز به آن ها ملحق شللده و صللحبت درباره ک 

 چگونگي نابودک جادوگر آن قدر 
دغول کرد که ایمي دیگر نتوا دم ها را فکرشان را م ست به موجوداتي که چ ن

 از حدقه درمیاورند فکر کند.  
آن ها چند سللاوتي را سللرگرم صللحبت شللدند و دیگر کوچکترین توجهي به 

 اطراف نداشتند. حتي ایمي نیز تمام 
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تمرکزر را روک حرف هاک جاناتان متمرکز کرده بود، با این حال براک چند 
 ثانیه وبور دو برق درددان را از 

 ک چدمم احساس کرد.  گوشه 
با اینکه در آن لحظه قلبم مي دواسللت از سللینه بیرون بجهد، اما رویم را 

 برگرداند و با دقت به دردت هاک 
دم نمي دورد. همه جا مثل  اطراف نگاه کرد. در آن تاریکي هیچ برقي به چ

 چند ساوت گمشته  رق در تاریکي 
ت و فکر کرد که احتمال بود. ایمي نگاه کوتاهي به شللعله هاک آتم انداد

 جرقه هاک درون آتم باوث دطاک دید 
 چدم هایم شده اند.  

 
این حدس کمابیم دیالم را راحت کرد و رویم را برگرداند تا به ادامه ک 

 گفتگو بپردازد، اما ناگهان اتفاقي افتاد 
 که او کامل فر یه ک جرقه ک درون آتم را فرامور کرد.  

طور محسللوسللي از بین دردتان حرکت کرده و  دو برق درددللان متحرک به
 پدت بوته ک انبوهي ناپدید شدند.  

شتباه پایم را در آتم  صحنه چنان از جا پرید که نزدیک بود به ا با دیدن آن 
 بگمارد. بقیه با این حرکت ناگهاني 

 سکوت کرده و با تعجب به او دیره شدند.  
 ایمي با اطمیناني وحدت آور گفت:  

 دو تا چدم دیدم، همونجا!  همین الن 
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_ 
بقیه هم زمان با حرکت دسللت او سللرشللان را برگرداندند، اما در آن لحظه 

 چیزک براک دیدن وجود نداشت. جاناتان با 
 آرامم از جا برداست و کنار او ایستاد. دین نیز از جا پرید و گفت:  

 تو مطمئني؟  
_ 

 مطمئنم.  
_ 

شده بودند نگاه ایمي، دین و جاناتان با دقت به آن  دم ها ناپدید  نقطه که چ
 کردند. اما با گمشت چند دقیقه اثرک از آن 

ها دیده ندد. ایمي که همواره دل آشوبه داشت و قلبم به شدت به دیواره ک 
 سینه ار مي کوبید به زمین نگاه کرد و 

شاره کرده بود  سمتي که ا سته و با اکراه به  د شد که جارد همچنان ن متوجه 
 ي کند.  نگاه م

براک یک لحظه نتوانسللت جلوک دودر را بگیرد و با صللداک بلندک از او 
 پرسید:  

 تو حرف منو باور نمي کني، مگه نه؟  
_ 

با صللداک فریادر دین و جاناتان برگدللتند. جارد که دلخور شللده بود، با 
 صداک آرامي گفت:  

http://www.roman4u.ir/


 377 زیاسرارآم ینهیواتس و آ یمیا

 باور من چیزک رو ووض نمي کنه، مي بیني که دبرک نیست.  
_ 
شده بود، نگاهي به دین و جاناتان که ای صباني  صداک او و مي که از آرامم 

 به هر جایي  یر از آن دو نگاه مي کردند 
 اندادت. سپس برگدت و با همان لحن به جارد گفت:  

حتي اگر دبرک بدلله، مطمئنم دفعه ک بعد هم بهونه اک براک دیوونه ندللون 
 دادن من پیدا مي کني.  

_ 
ین حرف ادمي کرد و از جا برداسلت. سلپس در مقابلم جارد با شلنیدن ا

 ایستاد و قاطعانه گفت:  
 من هیچ وقت همچین حرفي نزدم.  

_ 
 ایمي به تندک گفت:  

 اما چدمات دقیقا دارن همینو میگن.  
_ 

 جارد براک دتم این بگو مگو نفس ومیقي کدید و گفت :  
 من نمي دواستم اینطورک بگم، من فقط...  

_ 
ط یک آدم از دود را للي هسللتي که فقط به دیده هاک دودر اهمیت تو فق

 میده!  
_ 
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ایمي با بي رحمي آشللکارک جمله ک او را کامل کرد و بي اهمیت به حالت 
 برافرودته ک او به سمت دین و جاناتان 

 برگدت.  
 

دین که تمام مدت در بحث آن ها ددالتي نکرده بود، براک آرام کردن ایمي 
 ي زد. اما جاناتان همچنان از لبخند بي رمق

نگاه کردن به چدللم هاک او دوددارک مي کرد، شللاید براک آنکه وانمود کند 
 چیزک ندنیده است. اما ایمي بعید مي 

دانسللت که شللخصللیتي مثل او اهمیت آنچناني به این گونه بحث ها ندللان 
 دهد، به همین داطر با نگراني او را صدا زد و با 

دتن او و دیدن ح سر برگ سینه ار  الت چهره ار، حس کرد قلبم از درون 
 دورده و پایین افتاد.  

باره روک زمین  که دو جارد را  بازوک  یک حرکت  با  تان جلو رفت و  نا جا
 ندسته بود گرفت و او را وادار به ایستادن کرد. با 

اینکه هیچ ددللونتي در اومالم دیده نمي شللد، اما به نظر مي رسللید جارد 
 ده است.  بسیار ددمگین ش

 دین که کمتر پیم مي آمد جاناتان را در این حال ببیند، با نگراني پرسید:  
 چي شده؟  

_ 
 من دیدمدون، همین الن. تعدادشون دیلي زیاده!  
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_ 
دید.  ستي در موهایم ک شد و جارد با کلفگي د سینه حبس  نفس ایمي در 

 دین که دونسرد تر از آن دو به نظر مي 
 رسید:  رسید، از جاناتان پ

 تعداد چي؟!  
_ 

 هنوز نمي دونم.  
_ 

دت و دطاب به جارد و ایمي که انگار نه انگار از  جاناتان این را گفت و برگ
 هم دلخور و وصباني بوده و اکنون در آ ور 

 یکدیگر بودند، گفت:  
 همتون آماده باشین! جارد، توک کیفم دو تا شمدیر هست، برشون دار.  

_ 
ت کرد و پس از اندکي جستجو میان درت و پرت هایي جارد بلفاصله اطاو

 که در کیف بود، دو شمدیر بلند و براق را 
بیرون آورد و یکي از آن ها را به زور در دسللت هاک لرزان و سللرد ایمي قرار 

 داد.  
ایمي که حتي از تصللور اسللتفاده از آن شللمدللیر به وحدللت افتاده بود، آب 

 دهانم را به سختي قورت داد.  
ان موقع شم جفت چدم دیگر آرام آرام از پدت بوته ها بیرون آمده و در هم

 تاریکي به آن ها زل زدند. ایمي ناله 
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 ک دفیفي کرد، اما شمدیر را محکم تر از قبل در دستم نگه داشت.  
یه  جادویي ار تک به نیروک  ها  که تن حالي  تان بي هیچ سلللحي، در  نا جا

  داشت، با لحن هددار دهنده اک گفت: 
اگر اسللتفاده از اونا رو بلد نیسللتین، فقط یک کار و انجام بدین. وقتي دارن 

 بهتون نزدیک میدن با تمام قدرتتون 
_ 

نه  هدف نخوره، مي تو به  گه فورا  قت حتي ا یدر، اونو تو هوا بچردون
 اونقدرک جلوشون و بگیره که ما کمکتون 

 کنیم.  
شان مخاطب صله فهمیدند که دود ستند، زیرا  ایمي و جارد بلفا جاناتان ه

 دین با مهارت داصي نیزه ار را در هوا 
 آماده نگه داشته و جلوتر از آن ها ایستاده بود.  

 بنابراین هر دو نفر سرشان را تکان داده و با صداک بلندک گفتند:  
 باشه!  

_ 
دو جفت از چدللم هاک براق آرام و آهسللته جلو آمدند و کم کم از تاریکي 

 ر آتم روک صورت دارج شده و نو
 

 هایدان افتاد.  
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حیرت و شللگفتي بر چهره ک جارد، دین و جاناتان سللایه اندادت، اما ایمي 
 حتي نتوانست یک کلمه حرف بزند، و یا 

با دیدن آن موجودات وکس العملي از دودر ندللان بدهد، او فقط مات و 
 مبهوت به سک هاک  ول آسایي که در 

 ه مي کرد.  مقابلدان ایستاده بودند، نگا
سک هایي که تا به حال نظیرشان را ندیده بود. آن ها از هر سک دیگرک قوک 

 هیکل تر بودند. قدشان به یک متر 
مي رسللید و بسللیار وحدللي و ددللن و بي رحم به نظر مي رسللیدند. دندان 

 هایدان تا پایین ل**ب هایدان امتداد 
 مي یافت و بزاق دهاندان سرازیر بود.  

با بال آورد و  زماني که  حالتي تهدیدوار دردر مي کردند، دین نیزه ار را 
 جاناتان با چهره ک ترسناکي به آن ها 

دیره ماند. جارد با یک دست کمر ایمي را گرفت و او را به دود نزدیک کرد، 
 اما ایمي بي توجه به حالت تدافعي او 

 با هر دو دستم شمدیر را محکم نگه داشت و از او فاصله گرفت.  
جارد یک آن از این حرکت ناگهاني جا دورد، اما با دیدن حالت جدک چهره 

 ک ایمي دریافت در آن لحظه که 
شدن و وقب  شتند، پنهان  صد حمله به آن ها را دا سک  ول پیکر ق چندین 

 کدیدن کار واقلنه اک نبود.  
ت ربنابراین او نیز جلو رفت و درست در کنار دین و جاناتان ایستاد و نگاه نف

 بارک به آن موجودات کریه المنظر 
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 اندادت.  
ایمي درست در کنارر ایستاده بود و لحظه اک از آن ها چدم برنمي داشت. 

 همه منتظر کوچکترین حرکتي از 
سللوک سللک هاک وظیم الجثه بودند و نفس از کسللي درنمي آمد. همگي 

 جورک حواس هایدان را جمع کرده بودند 
دندان هاک تیزشان را به نمایم گماشتند و با سروتي که وقتي دو تن از آن ها 

  یرقابل تصور به سمتدان دویدند، 
 اصل جا نخورده و کامل آمادگي لزم را داشتند.  

دیر  شم دت  شدت وح ایمي در آن چند ثانیه مدام در دل دوا مي کرد که از 
 از دستانم سر نخورد و بتواند از 

ستانم دفاع کند، اما نیازک  دد زیرا جاناتان با یک دودر و دو به این کار ن
 حرکت ساده از کف دست هایم 

 نیروک صاوقه مانندک به سوک آن ها شلیک کرد.  
شللدت نیروک جادویي ار چنان زیاد بود که لحظه اک تمام جنگل روشللن 

 شد، سپس سک ها چند متر به هوا 
پرتاب شللده و سللپس جلوک پاک آن ها افتاده و پس از ناله ک  للعیفي بي 

 حرکت ماندند. دهان ایمي از تعجب باز 
مانده بود، جارد نیز بهت زده به نظر مي رسللید. تنها کسللي که با حالتي 

 تحسین آمیز جاناتان را برانداز مي کرد، 
 دین بود که در آن لحظه چدم هاک آبي ار مي درددید.  
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د ط باوث شاما از پا اندادتن دو تن از آن ها پایان کار نبود، زیرا این اقدام فق
 باقي سک هایي که در اطراف پنهان 

 شده بودند  ضبناک شده و براک انتقام، کم کم از پس تاریکي بیرون بیایند.  
زماني که از پدت هر بوته دو تا دو تا و سه تا سه تا بیرون آمدند، همگي آب 

 دهاندان را به سختي قورت دادند، 
سید و مبارز ست تن مي ر شان به بی سخت تر و زیرا تعداد سیار  ه با آن ها ب

 دشوار تر به نظر مي آمد.  
جاناتان که براک محافظت از دیگران دسلللت هایم را از دو طرف باز کرده 

 بود، با صداک رسا و تاثیر گزارک گفت:  
 

 هیچ کس جلو نیاد! دودم از پسدون برمیام...  
_ 

 نه!  
_ 

ایمي نیز توقع چنین براک چند لحظه جاناتان مات و مبهوت ماند، حتي دود 
 حرفي را از دود نداشت، با این حال 

 با جسارت داصي جلو آمد، دست جاناتان را با ملیمت کنار زده و گفت:  
 تنهایي نمي توني کارک کني، ما کمکت مي کنیم، اگه با هم باشیم...  

_ 
سر آدم و به باد  ضي وقت ها  شجاوت زیاد بع تو دیلي بي تجربه اک ددتر، 

 س وقب وایستا تا من کارشون میده، پ
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_ 
 و تموم کنم.  

سردک  شت جاناتان در آن مدت کوتاه هیچ گاه با چنین لحن  ایمي به یاد ندا
 با او حرف زده باشد، با اینکه جا 

شت، اما دین زودتر  ستین دا دورده بود ولي جواب حا ر و آماده اک را در آ
 از او مدادله کرده و او را از پاسخ دادن 

 ت هاک تند جاناتان دلص کرد:  به صحب
ایمي راسللت میگه، تنهایي از پس همدللون برنمیاک. نظرت چیه یک کم از 

 اوتماد به نفس بالت کم کني، 
_ 

 پیرمرد؟!  
ایمي که به شدت یکه دورده بود، توقع داشت جاناتان در جواب این پرسم 

 گستادانه دین را با مدت محکمي 
شللگفتي زماني که رویم را برگرداند متوجه نقم بر زمین کند، اما در کمال 

 شد گوشه ک ل**ب هاک جاناتان از 
 دنده اک که سعي در جلوگیرک از آن داشت، جمع شده است .  

 همان موقع صداک پر ا طرابي به گور رسید که گفت:  
 بچه ها، انگار اینا اصل سرحال به نظر نمي رسن!  

_ 
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منظور او را دریافت: سلللک ها در ایمي رد نگاه پر هراس جارد را گرفت و 
 حالي که یکسره دندان هاک تیزشان را به 

رخ آن ها مي کدللیدند، پیم مي آمدند و از حالت پاهاک کدللیده و بسللیار 
 بلندشان معلوم بود که هر لحظه ممکن 

 است هم زمان با یکدیگر حمله را آ از کنند.  
گر دهانم را براک جاناتان با دیدن آن ها نفس ومیقي کدللید و یک بار دی

 مخالفت با بقیه باز کرد، اما دین به او 
 فرصتي نداده و قاطعانه گفت:  

 گزینه ک دیگه اک وجود نداره، ما پدتتیم!  
_ 

بلفاصللله جارد و ایمي نیز سللرک تکان دادند و جاناتان که هاهرا چاره ک 
 دیگرک نمیافت، به ناچار سرر را تکان 

 داد و آهسته گفت:  
 باشین! با شماره ک سه، یک...   پس آماده

_ 
 دین گفت:  

 دو!  
_ 

 جارد و ایمي با هم گفتند:  
 سه!  

_ 
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به محض اینکه کلمه ک سلله از دهاندللان دارج شللد، صللداک پارس هاک 

 مهیبي در محوطه پیچیده و سک هاک 
 وظیم الجثه به آن ها حمله ور شدند. .  

سه با آن ها که فقط چهار نفر بودند، دتر به  در مقای سیار بی سک ها ب تعداد 
 نظر مي رسید و سرکوبدان ومل  یر 

 ممکن بود.  
سک را نقم زمین  شوب جاناتان را دید که با هر نیرو یک یا دو  ایمي در آن آ

 مي کرد، دین را دید که نیزه ار را 
در گلوک یکي از آن ها فرو کرده و فواره اک از دون به سر و صورتم پاشید، 

 که شمدیرر را به سپس در حالي 
سمت سک سیاه و زشتي که به سمتم شیرجه مي زد، گرفته بود جارد را دید 

 که به اشتباه شمدیرر را به تنه 
ک دردتي زده و اگر دین به کمکم نرفته بود دندان هاک آن سللک وحدللي 

 شکمم را دریده بود.  
دطرک که جان جارد را تهدید کرد، چنان حواسللم را پرت کرد که یادر 

 رفت سگي وجیب و  ول پیکر به 
دمم را زد  شدید چ شود نورک  سویم مي آید، با این حال قبل از آنکه دیر 

 و حیوان درنده قبل از رسیدن به او 
 روک زمین افتاد و بي حرکت ماند.  
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گاه  تا ن ند کرد  نده بود، سللرر را بل ما یه مبهوت  ثان ند  که براک چ ایمي 
 ، اما او صبر قدرشناسانه اک به جاناتان بیندازد

سه  دت و هم زمان با  دکر آمیز چهره ک ایمي را ببیند و برگ نکرد تا حالت ت
 سک قهوه اک روشن درگیر شد.  

ناگهان چدم ایمي به دردت هاک اطراف افتاد که نور آتم روک آن ها افتاده 
 بود و تا حدودک منظره ک پدتدان 

: چهار سلللک دیگر را نمایان مي کرد. و آنگاه قلبم در سللینه فرو ریخت
 شتابان پیم مي آمدند و مستقیم به سمت 

 جارد حمله ور مي شدند.  
ایمي متوجه شللد که جارد به هیچ وجه به چیزک که دودر مي دید، توجه 

 ندارد و همچنان با یکي دیگر از آن 
 حیوانات درگیر است.  

ي تناکرویم را برگرداند و یکي از آن چهار تن را دید که دهانم به طرز وحد
 باز شده و با سروت نور پیم مي 

سیدن به جارد قادر  صورت ر شت که در  ست و یقین دا رفت. ایمي مي دان
 است با آن دندان ها سر او را از تنم 

 جدا کند.  
بنابراین حتي لحظه اک درنک نکرد، شللمدللیرر را بال آورد و درسللت در 

 مسیرک که آن سک پیم مي آمد ایستاد.  
ید، با این حال شمدیرر را پایین نیاورد و با اطمینان و دست هایم مي لرز

 جدیت به چدم هاک زرد او زل زد. 
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دیگر حتي نمي توانست صداک داد و فریاد جارد و ناسزا هاک دین را بدنود. 
 تمام حواسم را جمع کرده بود.  

صله ک یک مترک او بود به هوا رفت و در  سک که در فا و آنگاه هیکل وظیم 
 تمام تمرکزر را براک حالي که 

 دریدن جارد گماشته بود، ایمي را کامل نادیده گرفت.  
اما ایمي لحظه اک از او چدم برنداشت، در واقع به جز او هیچ دیگرک را نیز 

 نمي دید.  
سیر وبور او در هوا چرداند که  دیرر را بال آورد و جورک در م شم سپس 

 تیغه ک آن سر پهن و بدترکیب سک را 
صداک مهیبي روک زمین از بدن صله با  شد بدنم بلفا م جدا کرد و باوث 

 بیافتد و سرر روک زمین زیر پایم 
 بغلتد.  

 
ایمي که هنگام پاشلیدن دون روک صلورتم چدلم هایم را بسلته بود، لي 

 پلک هایم را باز کرد و با دیدن سر 
فاقي  به طور ات مان  مان ز ید. ه بزرر و دون آلود حیوان نفس راحتي کدلل

 مم به دین افتاد که لحظه اک با چد
ست، اما ثانیه اک بعد نگاهم را به او دودت  سر روک زمین نگری حیرت به 

 و حالت تحسین آمیزک در چدم هایم 
 پدیدار شده و لبخند کجي زد.  
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ایمي نیز نفس صدادارک کدید و به او لبخند زد، اما طولي نکدید که لبخند 
 هر دوک آن ها با بلند شدن فریاد 

 دردآلودک از صورتدان محو شد.  
سللگي که از همه وحدللي تر و درنده تر بوده و جارد تا آن لحظه با او درگیر 

 بود، اکنون دندان هاک تیزر را در 
 بازوک جارد فرو کرده بود.  

ایمي با دیدن آن صحنه تمام توانم را از دست داد و حس کرد پاهایم دیگر 
  قادر به تکان دوردن نیستند. اما

 دین نعره زنان جلو رفت و نیزه را از پدت در قلب سک فرو کرد.  
ست هاک دین رها  شدت درد دود را در د سنگین او، جارد از  با افتادن پیکر 

 کرد.  عف او تنها چیزک بود که مي 
به جارد  ید و دوان دوان دود را  یا به دودر ب باوث شللود ایمي  توانسلللت 

 برساند.  
سته و سر جارد را روک دست هایم گماشته بود دین که حال روک زمین ند

 با نگراني جاناتان را صدا زد.  
جاناتان که همچنان مدللغول نابودک آن موجودات بود، رویم را برگرداند و 

 با دیدن بازوک دونین جارد و چهره ک 
 رنک پریده ار، با ددم و  ضب فریاد زد:  

 دون بدم!  دین! حال مي دوام یک نمونه از شاهکارامو بهت ن
_ 
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دین که مضطرب و وصبي بود، با تعجب نگاهي به جاناتان اندادت. هاهرا 
 متوجه منظور او ندده بود، اما ثانیه اک 

 بعد اتفاقي افتاد که کامل معني جمله ک او را درک کرد.  
جاناتان با فریاد بم و ترسللناکي دسللت هایم را از هم باز کرد، اما این بار نه 

 آن ها، بلکه براک  براک محافظت از
دارج کردن نیروک شدیدک که همچون انفجار مهیبي از سینه ار بیرون زده 

 و درست شبیه سلحي کدنده 
 شروع به کدتار دست جمعي آن موجودات وجیب و  یر وادک کرد.  

تا چند دقیقه ک طولني همه جا  رق در نور شد و آن ها هیچ چیزک را به جز 
 ینند، روشنایي نمي توانستند بب

آنگاه کم کم آن نور وظیم کمرنک شده و به شکل قطره هاک باران روک زمین 
 ریخت. لحظه اک به شکل سنک 

 ریزه هاک بلورک روک زمین برق زدند و سپس رو به تاریکي رفتند.  
همه جا در سللکوتي مرگبار فرو رفت، ایمي دیگر حتي صلللداک یک نفس 

 ل دردر مانند را نیز نمي شنید. زماني دلی
سک  شده ک  شد که جنازه ک تکه تکه  شکار  سکوت ناگهاني بر آن ها آ این 

 ها را روک زمین دیده و همگي چهره 
 هایدان را با نفرت درهم کدیدند.  

چدللم ایمي به جاناتان افتاد که چهره ک ترسللناکي پیدا کرده بود و اکنون به 
 سمت آن ها مي آمد. او بدون 
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ه آورک که انجام داده بود، کنار جارد که کوچکترین توجهي به کدللتار دلهر
 دراز کدیده بود و مي لرزید، ندست.  

به نوازر  تازه از بهت و وحدلللت بیرون آمده بود، شللروع  ایمي که گویي 
 موهاک جارد کرد و با نگراني پرسید:  

 
 مي توني زدمم و از بین ببرک، مگه نه؟  

_ 
مل آرام به نظر مي رسید. جاناتان نگاهي به ایمي اندادت، هاهرر دیگر کا

 پس از چند ثانیه سرر را جورک تکان 
ست یا منفي. همین هم ایمي را نگران  دانه ک مثبت ا داد که معلوم نبود به ن

 تر کرد.  
جاناتان با اینکه حدس مي زد تردیدر ایمي را به چه حال و روزک اندادته 

 است، حرفي نزد و شروع به باز کردن 
 کرد.   دکمه هاک لباس جارد

لباس را کامل از تنم در آورد و بازوک او را کمي بال آورد. صلللداک ناله ک 
 جارد بلند شد، اما نه چدم هایم را باز 

 کرد، و نه سعي کرد از جایم تکان بخورد.  
نفس ایمي با دیدن جاک دندان روک بازوک او بند آمد، زدمم چنان ومیق 

 بود که دون همچون سیلي از آن 
جاناتان چند دقیقه با دقت به جاک زدم نگاه کرد، در این مدت  جارک بود.

 دین و ایمي با نگراني منتظر بودند.  
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سرانجام جاناتان دست از نگاه کردن به زدم برداشت و بازوک جارد را بسیار 
 آرام روک زمین گماشت. دین که با بي 

 حواسي دستم را روک پیداني جارد مي کدید، از او پرسید:  
 د؟ نظرت چیه؟ به نظرت از پس از بین بردن زدم برمیاک؟  چي ش

_ 
ست،  سید مطمئن بود که جوابم (بله) ا سوال را مي پر دین هنگامي که این 

 تا کنون هیچ گاه پیم نیامده بود که 
جاناتان از پس درمان زدم ها برنیاید. پنج سللال پیم او توانسللته بود زدم 

 ي کدنده ک روبي را معالجه کند، در حال
 که آن زمان هیچ کس امیدک به زنده ماندن او نداشت.  

شد زدم جارد را  شده بود، پس حال هم موفق مي  با این حال جاناتان موفق 
 درمان کند.  

 نه کامل!  
_ 

 ایمي با صداک بسیار  عیفي گفت:  
 چي؟  

_ 
دین یک آن گمان کرد اشللتباه شللنیده اسللت. از حالت چهره ک جاناتان نیز 

 ود که از این پیدامد متحیر و معلوم ب
 متاسف است.  
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 او سرر را بلند کرد و به ایمي گفت:  
متاسللفم، ولي... این زدم کامل دوب نمیدللله، نه تا زماني که بدونم اون 

 موجودات چطورک به این شکل و قیافه 
_ 

 دراومدن. این کار هم تا صبح طول مي کده.  
 تا صبح؟  

_ 
سته صداک ایمي چنان آه سختي قادر به  دیگر  شده بود که دین و جاناتان به 

 شنیدنم بودند.  
 جاناتان بلفاصله گفت:  

اما براک اینکه تا صللبح بتونه طاقت بیاره مي تونم زدمم و بدللورم و با یک 
 ورد ساده دردر و کمتر کنم. دین، کیفمو 

_ 
 بیار اینجا.  

ایمي  دین که رنگم مثل گچ سللفید شلللده بود، سللر جارد را روک پاهاک
 گماشت و از جا جست. چند لحظه ک بعد کیف را 

 
 به دست جاناتان داد و بار دیگر کنار جسم بي حال جارد ندست.  

سردک کیفم را باز مي کرد و بطرک کوچکي را از  ایمي به جاناتان که با دون
 آن درمي آورد نگاه کرد: بي آنکه بداند 
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شت که م شک ندا شت.  ي تواند درد جارد را کمتر چرا، به آن مرد اطمینان دا
 کند، همانطور که شکستگي دین را در 

سم از این بود که دندان هاک  دم برهم زدني ترمیم کرده بود. اما تمام تر چ
 تیز آن موجودات آ دته به سم بوده باشد و 

 زندگي جارد در دطر قرار بگیرد. حتي فکرر تحمل ناپمیر بود...  
ي باز کرد و پارچه تمیزک را که از کیفم در جاناتان در بطرک را با فدللار کم

 آورده بود، جلو آورد و مقدارک از آب را 
 روک آن ریخت. سپس به آرامي شروع به شستن زدم کرد.  

ایمي متوجه شد هربار که جاناتان پارچه را روک بازوک جارد مي کدد، پلک 
 جارد با حالتي وصبي تکان مي دورد.  

یمه بیهور بوده و امکان ندارد نوازر هاک او را با اینکه مي دانسللت جارد ن
 احساس کند، دستم را به آرامي روک 

 سرر مي کدید و مدام با نگراني به جاناتان نگاه مي کرد.  
سکین یافتن  اما تمیز کردن جاک زدم و دواندن ورد پیچیده و وجیب براک ت

 درد، چندان سریع پیم نرفت. جاناتان 
و آهسته انجام مي داد و هاهرا هیچ وجله اک براک  تمام حرکت هایم را آرام

 زود تمام کردن کارر و دادن اطلعات 
 درباره ک و عیت جارد، به دین و ایمي نداشت.  

هاهرا این کارر باوث آزردگي دین بود، اما ایمي نسللبت به این مو للوع 
 اوتقاد وجیبي داشت، او حس مي کرد داشتن 
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به زدم جارد، موجب مي شود او بهتر و آرامم و دونسردک هنگام رسیدگي 
 بیدتر بتواند درد بازویم را تحمل کند و 

 تا صبح دوام بیاورد.  
 پس از مدتي که به نظر بسیار طولني مي آمد، جاناتان دست از کار کدید.  

ست هاک  دتاق دین و نگراني ایمي اهمیتي بدهد، د او بي آنکه به چهره ک م
 دیگر  دون آلودر را شست و سپس بار

 لباس جارد را پوشید.  
 هنگامي که به آرامي مدغول بستن دکمه هایم بود، با صداک آرامي گفت:  

 حالم بهتره.  -
وجیب بود که شللنیدن همین یک کلمه از دهان جاناتان، این چنین باوث 

 آرامدم بود. ایمي نفس راحتي کدید و بي 
 دجالت دم شد و پیداني جارد را بو*سید.  

 لبخندک زد و گفت:   جاناتان
سي اون حیوونا به کمکت - دم بمون. دین، با من بیا، براک برر ایمي، تو پی

 احتیاج دارم.  
جاناتان برداسللت و دین که دیگر رنک چهره ار بازگدللته بود، با روک باز 

 پمیرفت و پس از نگاه گمرایي به جارد 
 بلفاصله با او همراه شد.  

شلللده و بالي سللر یکي از اجسلللاد تهوع آور زماني که آن دو کم کم دورتر 
 ایستادند، ایمي نگاه از آن دو گرفت وبار دیگر 

 نوازر موهاک جارد را از سر گرفت.  
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کار تحلیل و کالبد شللکافي سللک هاک  ول پیکر بیدللتر از آنچه انتظار مي 
 رفت طول کدید.  

بل  قا حد  تا  گاهي  که هواک گرر و میم صللبح مد  به دود آ ماني  ایمي ز
 حظه اک سرد شده و جارد تکان مختصرک مل

 
 دورد.  

ایمي که پاهایم از سللنگیني او بي حس شللده بود، با نگراني به جارد نگاه 
 کرد و با دیدن قفسه ک سینه ار که به آرامي 

بال و پایین مي رفت، آسللوده داطر شللد. هاهرا به دواب ومیقي فرو رفته 
 بود.  

ي که از شدت دستگي مي سودت، ایمي کمي جا به جا شد و با چدم های
 به دین و جاناتان نگاه کرد. آن ها در 

 فاصله ک نزدیکي از او مدغول صحبت بودند.  
ایمي آنقدر آن ها را نگاه کرد تا بالخره دسللت از صللحبت کدللیده و با چهره 

 هایي دسته و آشفته به او نزدیک 
 شدند.  

ا بي حالي دود را دین به محض رسللیدن، بي آنکه کلمه اک حرف بزند، ب
 روک زمین رها کرد و چدم هایم را 

شد، اما قبل از آنکه بیم از  ست. ایمي با دیدن حالت چهره ک او دلواپس  ب
 آن نگران شود جاناتان دست هاک 
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 دوني ار را بال آورد و گفت:  
تو بدندللون اثر مواد هاک مختلفي به چدللم مي دورد، هاهرا دلیل رشللد 

 . اما در رابطه با زیادشون هم همین بوده
_ 

به این نیروک جسللمي  با جادوهاک مختلف  قدرتدللون، فهمیدیم اونا رو 
 رسونده ، در واقع من حدس مي زنم 
 دودر اونا رو به وجود آورده باشه.  

 جاناتان سرر را تکان داد و براک چندمین بار در آن مدت تکرار کرد:  
چنین موجودات قدرتمندک اون جادوگر فوق العاده ایه. هر کسللي نمي تونه 

 رو به وجود بیاره .  
_ 

 دین همانطور که دراز کدیده و چدم هایم را بسته بود، گفت:  
 جاناتان، این حرفت قرار نیست از نگراني ما کم کنه.  

_ 
با چي طرفیم و دسلللت کمم نمي  دب، درسللته. ولي حداقل مي دونیم 

 گیریم.  
_ 

 ایمي گفت:  
طلعات به دردک هم دورد؟ بالخره... بالخره مي حال به دسللت آوردن این ا

 تونین کارک برار انجام بدین یا 
_ 
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 نه؟  
 جاناتان به آرامي گفت:  

 مي تونم.  
_ 

ایمي با شنیدن این حرف با دوشحالي دندید و احساس کرد تمام دستگي 
 و کوفتگي بدنم ناگهان رفع شده 

 است.  
صداک گرفته اک دین در همان حال لبخندک زد و به پهلو چر سپس با  دید، 

 گفت:  
 حال که این رو هم حل کردیم، با یک ذره استراحت چطورین؟  

_ 
 دین صبر نکرد تا ایمي و جاناتان نظرک بدهند و فورا ا افه کرد:  

 من که دیلي دستم، مي دوابم. وقتي بیدار شد دبرم کنین.  
_ 

 شده و بي حرکت ماند.   دین با دست جارد را ندان داد و آنگاه کمي جا به جا
 

 ایمي...  
_ 

 با شنیدن صداک جاناتان نگاه از دین گرفت و گفت:  
 بله.  
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_ 
کار من دیلي طول نمي کدلله، اما قبلم باید برم و از یکي از روددونه هاک 

 اطراف آب بیارم. زیاد از اینجا 
_ 

 فاصله نداره، تو مي توني باز هم مراقبم باشي تا من برم و...  
ده فقط  نه! دغول کار بودین، اگر می شب م شما برین. تمام  ست  نیازک نی

 بگین کجاست تا من برم.  
_ 

ایمي به حالت نیم دیز درآمد و سللر جارد را به آرامي روک کوله ک داکي 
 دین گماشت.  

 جاناتان نگاهي به او اندادت و گفت:  
ي ددتر وزیزم، کار چندان مدللکلي نیسللت. حتي نیم سللاوت هم طول نم

 کده، من میرم و دیلي زود...  
_ 

 ایمي بار دیگر با حالتي ومردواهانه میان حرف او پرید و قاطعانه گفت:  
اما اگر بمونین جارد نیم سللاوت زودتر به هور میاد، ترجیح مي دم اول به 

 زدم اون رسیدگي کنین. اگر میده 
_ 

 بهم بگین کجاست تا دودم برم.  
مي را برانداز کرد، سللپس لبخند پدرانه اک زد و جاناتان لحظه اک با دقت ای

 همانطور که بطرک بسیار بزرگي را به 
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 دست او مي داد، گفت:  
ستقیم میرک و بعدر مي  سته، همین راه و م سررا سون و  سیرر دیلي آ م

 پیچي به سمت چپ، بعد از اون یک 
_ 

بار دیگه به سللمت راسللت مي پیچي و بازم مسللتقیم پیم میرک، وقتي به 
 وراهي رسیدک برو سمت چپ و بعد از د

 اون دیلي زود به روددونه مي رسي.  
ایمي که سللعي مي کرد همه ک حرف هاک او را به داطر بسللپارد، لحظه اک 

 گیج شد. به نظر مي رسید لغت آسان 
 و سرراست بودن براک جاناتان، با آن ها بسیار متفاوت باشد.  

ستگي با این حال ایمي بي اوتراض بطرک را ا ست او گرفت و با وجود د ز د
 شدید از جا برداست. به ولت بي 

 دوابي لحظه اک سرر گیج رفت، اما سعي کرد به روک دودر نیاورد.  
ستي به بازوک ایمي زد و با  شده بود، د جاناتان که هاهرا متوجه این مو وع 

 ملیمت گفت:  
 وقتي برگردک اون بیدار شده.  

_ 
ه باوث شللد سللرر تیر بکدللد، آنگاه برگدللت و ایمي لبخندک به او زد ک

 مسیرک که جاناتان ندان داده بود را در 
 پیم گرفت.  
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جنگل در صبح بسیار ساکت و سکوت کور بود، در آن محوطه حتي صداک 
 آواز پرندگان نیز به گور نمي رسید. 

 (مطمئنا به این دلیل که بسیار به محل زندگي جادوگر نزدیک بود.)  
سختي ایمي از می سیدند، به  سیار بلندک که تا کمرر مي ر ان ولف هاک ب

 راه دود را باز کرد و به سمت چپ 
پیچید. هر چه بیم تر مي رفت تعداد بوته ها و ولف هاک هرز اطراف بیدتر 

 مي شد.  
پس از ده دقیقه پیاده روک، به سللمت راسللت حرکت کرد و مدت طولني را 

 مستقیم پیم رفت. کمي بعد به یک 
 
سمت چپ را در د وراهي رسید و بردلف دفعه ک قبل، بي آنکه فکر کند راه 

 پیم گرفت.  
شبیه روددانه نبود،  صل  سید که در واقع ا دید که به روددانه اک ر طولي نک

 زیرا به جاک جارک شدن در محوطه 
 اک باز و بي دردت، از میان ولف ها و گیاهان بلند سردرآورده بود.  

تداک رود با تردید جلو رفت و ل**ب انتها و اب نه مدللخص نبود، ایمي  دا
 روددانه ک ومیق ندست و به دادل آن 

 نگاه کرد.  
آبم بسللیار زلل و شللفاف بود، دوشللبختانه در اوماق روددانه اثرک از 

 موجودک سیاه و چسبناک، با چندین دست 
 متعدد به چدم نمي دورد.  
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ش ست دا دید و در بطرک که در د ت را باز کرد و دستم ایمي نفس راحتي ک
 را به دادل آب سرد و یخ زده ک 

 روددانه فرو کرد.  
زماني که بطرک از آب زلل پر مي شد، ایمي نگاهي به اطراف اندادت. همه 

 جا چنان پوشیده از ولف و دارزار و 
 گیاهان مختلف بود که حتي آسمان به سختي دیده مي شد.  

وا  که منتظر پر شلللدن بطرک بود، د با موجود ایمي  جا  که در آن مي کرد 
 ترسناکي بردورد نکند. پس از چند دقیقه 

سنگین  سیار  شد که بطرک ب که با ترس و نگراني به اطراف نگاه کرد متوجه 
 شده است .  

ایمي با حواس پرتي دسللتم را به همراه بطرک بیرون آورد و نگاه گمرایي به 
 دادل آب اندادت.  

اوماق روددانه شللنا مي کرد مات و مبهوت  ناگهان با دیدن انسللاني که در
 ماند. در واقع شاید تنها شبیه به انسان 

بود، زیرا به نظر مي رسید دست و پایم فاقد انگدت باشد و بیدتر به شکل 
 بال هریفي بود که در آب موج مي 

 زد. صورت مدخصي هم نداشت و بدنم قوس ملیمي داشت.  
شتباه دیده صحنه ک مقابلم چنان وجیب بود که د ر یک لحظه دیال کرد ا

 است و مدغول بستن در بطرک شد.  
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اما حتي موقع بسللتن آن نیز تمام حواسللم به آن انسللان رنگارنک بود و در 
 نتیجه بطرک از دستم افتاده و آبي 
 که در آن بود روک زمین ریخت.  

ر پایمي ناسزایي گفت و با دستپاچگي بطرک را برداشت، اما این بار به جاک 
 کردن مجدد آن، سرر را جلو برد و 

 با دقت به موجودک که در آب روددانه دست و پا مي زد، نگاه کرد.  
دود، اما  شنادته اک نزدیک ن تجربه به او ثابت کرده بود که به هیچ موجود نا

 بعید مي دانست که آن انسان هفت 
 رنک آزارک به او برساند.  

سیار زیا دان ب صله ک بین  د بود و ایمي وقت کافي براک فرار کردنبه ولوه فا
 داشت، اما از طرفي نمي توانست 

بدون پر کردن بطرک از آنجا برود. بنابراین با احتیاط دستم را دادل آب فرو 
 برد و تصمیم گرفت در صورت 

حس کردن کوچکترین دطرک از جانب آن موجود انسللان نما، گرفتن آب را 
  فرامور کند و هر چه زودتر از آن

 مکان دور شود.  
ایمي همانطور که با نگراني منتظر سللنگین شللدن بطرک بود، سللرر را جلو 

 برد. این بار حس کرد دست هاک پره 
 مانند و شکننده ک آن انسان نزدیک تر شده است.  

از شدت تعجب چدم هایم گرد شد، اما دستم را بیرون نیاورد. هر لحظه 
 ممکن بود بطرک پر از آب شود و 
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د از آن دیگر دطرک او را تهدید نمي کرد. اما مدللکلي وجود داشلللت، بع

 دست آن موجود همچوَن پرک سبک در 
 آب شناور شده و به سطح روددانه نزدیک مي شد.  

ایمي با دلواپسي به درددم فیروزه اک رنک آن نگاه کرد و بلفاصله دستم 
 را از آب بیرون کدید. اما دیگر دیر 

ت دستم در کم ترین حد ممکن آن دست هاک لطیف شده بود، زیرا انگد
 را لمس کرده بود.  

ایمي با شدت دود را وقب کدید و مانند کساني که دچار برق گرفتگي شده 
 باشند، به پدت روک زمین افتاد. 

شد. اما این  ستم افتاد و بار دیگر آب درون آن روک زمین جارک  بطرک از د
  مو وع در برابر اتفاقي که در شروف
 وقوع بود،کم ترین اهمیتي نداشت.  

ایمي با وحدللت  یر قابل وصللفي به دسللت هاک یخ بسللته ار نگاه کرد و 
 احساس کرد دنجرک قلبم را سوراخ 

کرد. اما پیم از آنکه بتواند چیزک که مي دید را هضللم کند به جاک یخ از 
 کف دست هایم آتم بیرون زده و 

سودت. ایمي با دی شدت گرما  ست هایم زبانه درونم از  دي که از د ن آت
 مي کدید چنان جیغ بلندک کدید 

 که انعکاسم تا مایل ها پخم شد.  
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شدید و  یر وادک  سرمایي  شد گرما و  جیغ هاک بلند و ممتدر باوث مي 
 وجودر را پر کند. احساس مي کرد 

حتي مغزر نیز هم زمان با بدنم، لحظه اک به آتم کدللیده مي شللود و 
 سرما منجمد مي شود.   لحظه اک بعد از

ایمي با بي حالي روک زمین افتاد و در حالي که چدللم هایم دیگر جاک را 
 نمي دید. با درماندگي دست و پایم 

را روک زمین کوبید تا از شر آن گرماک طاقت فرسا و سرماک کدنده دلص 
 شود، اما فایده اک نداشت.  

تا از  در نهایت آن قدر جیغ و فریاد کرده و دود را روک زمین سللرد  لتاند 
 شدت درد بیهور شده و آدرین 

 فریادر در میان فضاک بسته ک اطراف گم شد.  
  * 

دستي نوازر گونه روک صورتم کدیده مي شد، صداک آشنایي در گوشم 
 مي پیچید و وادارر مي کرد از 

 دوابیدن دل کنده و چدم هایم را باز کند.  
آیا قادر است دست و پایم را تکان  بدنم چنان  عیف بود که نمي دانست

 بدهد. به جز آن صداک آشنا صداک 
 زمزمه هاک دیگرک نیز به گوشم مي رسید.  

ایمي بي اراده ادمي کرد و سللعي کرد پلک هایم را از هم باز کند. اولین 
 تصویرک که از پدت پرده ک تار و کدر 
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ه محض چدللم هایم دید، صللورت مهربان و معصللومانه ک جارد بود که ب
 بیدار شدن او، همچون پسر بچه اک 

 سرر را به چپ و راست برگرداند و با شوق و ذوق گفت:  
 داره بیدار مي شه!  

_ 
ایمي چنان گیج و منک بود که چند دقیقه طول کدید تا اتفاقات شب گمشته 

 را به یاد بیاورد و از سالم بودن 
شود. (اگرچه تواني هم براک ا شحال  شاد و دو شحالي ار جارد،  براز دو

 نداشت.)  
 ایمي، صداک منو مي شنوک؟ منو مي شناسي؟  

_ 
 مگر امکان داشت آن صداک گرم و مهربان را از یاد ببرد؟  

 به سختي سرر را تکان داد. صداک شادمان دین را شنید که گفت:  
 

 با شیرین کارک هایي که مي کني مگه میده کسي تو رو یادر بره؟  
_ 

ته د کارک ایمي از  حال و روز چنین  ما در آن  ندد، ا لم مي دواسلللت بخ
 برایم دشوار بود.  

 ایمي، حالت بهتره؟ مي توني از جات بلند بدي؟  
_ 
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 ایمي نگاهم را به جارد دودت و سرر را به ندانه ک منفي تکان داد.  
 دین با نگراني گفت:  

ستراحت کنه، دو روز براک چنین اتفاق دتر ا شه بی دیلي کمه،  يشاید بهتر با
 اون هنوز...  

_ 
گاهي و درکم از این مو وع که دو روز  شنید، آ اما ایمي دیگر چیزک نمي 

 از حادثه ک نزدیک روددانه گمشته 
اسللت، چنان سللنگین بود که با آدرین قدرتي که برایم باقي مانده بود، با 

 صداک گرفته و نخراشیده اک گفت:  
 چي؟  

_ 
 دین اندادت و گفت:  جارد نگاه سرزنم آمیزک به 

 چیزک نیست، تو استراحت کن.  
_ 

اما ایمي نیز نگاهي به او اندادت که ناچار شللد به تعویق اندادتن تو للیح 
 در این رابطه را فرامور کند و با صداک 
 آرامي همه چیز را برایم تعریف کند:  

 يوقتي بیدار شللدم هنوز نیومده بودک، جاناتان گفت که براک آوردن آب رفت
 اما دودر هم مي دونست که دیر 

_ 
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کردنت بي دلیل نیسلللت. براک همین اون و دین اومدن سللرا ت و بیهور 
 پیدات کردن. وقتي آوردند اینجا و عت 

ضي  دیلي دوب نبود، دو روز دواب بودک و تمام مدت تب مي کردک و بع
 وقت ها هم مي لرزیدک. ما نمي 

د ستیم چه اتفاقي برات افتاده، تا دی مون ب که جاناتان یک چیزایي رو برادون
 تو یح داد.  

وقتي جارد سکوت کرد تازه ایمي به یاد آن دست هاک فیروزه اک نازک افتاد و 
 قلبم در سینه فرو ریخت. چه 

 بلیي بر سرر آمده بود؟  
سم  ستراحت کنه، به موقعم من همه چیز رو وا جارد، کافیه. بهتره بزاریم ا

 تو یح مي دم.  
_ 

قدر رنگي که پس از دو روز استراحت مطلق به چهره ک ایمي بازگدته همان 
 بود پرید. دیگر چه چیز دیگرک براک 

 فهمیدن وجود داشت؟  
اما نه فرصللتي پیم آمد که جواب پرسللم را بگیرد، و نه دیگر تواني برایم 

 باقي مانده بود که بخواهد آن را مطرح 
 واهمه داشت.   کند. از طرفي از شنیدن صحبت هاک جاناتان

دم هایم را  ست این بود که بار دیگر چ در آن لحظه تنها چیزک که مي دوا
 ببندد و در والم بي دبرک فرو برود.  
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و همین کار را هم کرد، چدم هایم را بست و پس از چند دقیقه به دواب نا 
 آرامي فرو رفت.  

  * 
ست حال و روز  ستراحت و تحت نظر بودن توان  ایمي را بهترسه روز دیگر ا

 کند.  
اگرچه مدام دودر را بابت تادیرک که در پیدا کردن جادوگر به وجود آورده 

 بود سرزنم مي کرد، اما بقیه به 
هیچ وجه از این پیدامد ناراحت نبودند، یا در هاهر سعي مي کردند که این 

 گونه به نظر بیاید...  
 

 مي دانست حرفي نمي زد.  با تمام این ها هنوز هیچ کس از حقیقتي که باید 
شت که  شک ندا سرا م مي آمدند  ایمي با وجود تب و لرز هایي که گاه به 

 آن حقیقت مربوط به اتفاقي است که 
ست. تغییر و تحولي که در وجودر به وجود آمده بود،  در درونم رخ داده ا

 گاه سخت و طاقت فرسا مي شدند، اما 
 ت.  او همچنان از شنیدن واقعیت اکراه داش

تا اینکه سللرانجام در شللدللمین روزک که از آن حادثه ک شللوم مي گمشلت، 
 دلم را به دریا زده و در یکي از همان 

شللب هایي که همگي دور آتم ندللسللته بودند، بي مقدمه از جاناتان که با 
 دقت به شعله هاک رقصان آتم نگاه مي 

 کرد، پرسید:  



Ketabe4u.ir - @Ketabe4u  410 

 

 اون چي بود؟  
_ 

سکوت فرو ر صداک ایمي، دین و همه جا چنان در  شدن  فته بود که با بلند 
 جارد به شدت جا دوردند. اما جاناتان 

 با دونسردک نگاهم را به چدم هاک آبي ایمي دودت و گفت:  
 مطمئني که مي دواک بدوني؟  

_ 
 ایمي به هیچ وجه مطمئن نبود که بخواهد بداند، اما با قاطعیت گفت:  

 بله.  
_ 

ایمي و جاناتان دیره شدند، اما آن دو بي آنکه لحظه  جارد و دین با نگراني به
 اک نگاه از یکدیگر بردارند، بهم 

دیره ماندند. سللپس جاناتان کتابي را که چند روز پیم مدللغول دواندنم 
 بود بیرون آورد و باوث شد قلب ایمي با 

 شدت بیدترک بتپد.  
 جاناتان نگاهي به صورت ایمي اندادت و گفت:  

 اشه؟  آروم بار، ب
_ 

جاناتان جورک این را گفت که انگار مي دواسللت دبر مرر وزیزک را به او 
 بدهد.  
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آنگاه ایمي ولي ر م میل باطني سللرر را تکان داد و جاناتان کتاب را روک 
 دست هاک او قرار داد. با نگاهي دیره 

چدللم دودت و بي آنکه منتظر حرف دیگرک بماند  ۱۰۰۴به صللفحه ک 
 کرد:  شروع به دواندن 

 (ِپریوس)  
ا لب مي گویند ِپریوس زني با بدني هفتاد هزار رنک. اسللت که قرباني ار 

 را شکار مي کند. اما شاید 
بد. نباشد یک بار براک همیده بر این وقیده ک  لط دط کدیده و واقعیت را 

 از دهان کساني بدنویم 
 که دچار ِپریوس زدگي شده اند.  

ست  شمایل آن درآمده و در قرن نوزدهم زني با د شکل و  زدن به پریوس به 
 براک همیده در دریاچه اک 

از نظر ها ناپدید گدت. طبق نوشته هاک تاریخي دیگر پریوس هیچ صورتي 
 نداشته و تنها بدني به 

سان را به پریوس  سیله ک آن ان ست هاک نازکي دارد که به و سان و د شکل ان
 زدگي مبتل مي کند.  

سي که به یک پریوس شکل او در میاید.  ک ده به  ست بزند براک همی زنده د
 (هر چند که اگر حد لمس 

دسللت هاک او کم باشللد، ممکن اسللت تنها مدللخصللات دروني او را دارا 
 شوید!)  
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ست که قادر به  شدید ا سرمایي  صیات آن ها ایجاد گرما و  صو بزرگترین د
 کنترل آن نیز مي باشند.  

  
 با چهره ک ناپیدا و بدني انساني بود.  در پایین صفحه وکسي از موجودک 

ایمي با دیدن آن وکس کتاب را به سللروت بسللت، طورک که گرد و داک 
 وظیمي از آن برداست و به هوا رفت.  

 جاناتان با احتیاط کتاب را از دست هاک او بیرون کدید و آهسته گفت:  
 به نظر من، ما باید شکرگزار باشیم که الن کنارموني.  

_ 
فدار دستي را روک پایم احساس کرد. سعي کرد به جارد لبخند بزند،  ایمي

 اما نتیجه ک تلدم شکلکي مسخره 
 بود.  

سته  شته هاک کتاب در ذهنم بال و پایین مي رفتند، آه در حالي که هنوز نو
 گفت:  

 این یعني... یعني من...  
_ 

صیات اونو دریافت کردک، که البته  صو ندان چفقط جزئیات کوچیکي از د
 هم مایع دلخوشي نیست، اما دست کم 

_ 
 هنوز یک انساني.  
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جا در سللکوت مطلق فرو رفت، هیچ کس حرفي نمي زد.  مه  ظه اک ه لح
 ایمي که سخت  رق افکارر بود با دود 

تد. اگر براک  یاف فاق ب که ممکن بود ات حالتي بود  نا این بهترین  که یقی گفت 
 همیده به شکل پریوس درمي آمد و 

 مي شد در روددانه ها زندگي کند چه؟   ناچار
 وجیبه، من فکر مي کردم اونا فقط توک افسانه ها وجود دارن.  

_ 
سته ار نگاهي  صداک دین به دود آمد. جاناتان با چهره ک پیر و د ایمي با 

 به دین اندادت و گفت:  
 اینجا افسانه اک وجود نداره، هر چي که مي شنوک و میبیني حقیقته دین.  

_ 
شنایي آتم به فکر فرو رفتند. هر  شده و آن ها در رو سکوت برقرار  بار دیگر 

 کدام به مدکلتدان مي اندیدیدند، 
 به د د ه هایدان...  

ساني وادک زندگي  ست دیگر هیچ گاه نمي تواند همچون ان ایمي که مي دان
 کند، در آن لحظه فقط به پدر و 

 ک دلتنک آن ها بود.  مادرر فکر مي کرد و بیدتر از هر وقت دیگر
ندیده و او را لمس نکرده بود، بي قرار تر از  یان را  ها بود آدر که مدت  دین 

 همیده بود، و مدام به آن فکر مي کرد 
که آیا ممکن است موفق به نجات او شوند؟ و اگر ندوند چه مي شود؟ دیگر 

 چطور به زندگي ار ادامه مي دهد؟ 
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 د؟  زندگي بدون آدریان چطور ممکن بو
جارد که تمام مدت به احساسم به ایمي مي اندیدید، فکر از دست دادن او 

 آزارر مي داد، فکر آنکه از آن پس 
 چطور قرار است با این و عیت جدیدر کنار بیاید.  

جاناتان، متفکر تر از تمام آن ها تنها فکر و ذکرر  لبه بر آن جادوگر  ریبه 
 و بود. جادوگرک که آرامم را از ملکه 

 او گرفته بود.  
و تنها هدفم این بود که او را تسلیم و نابود کند. شاید دین راست مي گفت، 

 او هیچ گاه از رقیب دوشم نمي 
 آمد. البته اگر این رقیب تنها پسرر بود مو وع کمي فرق مي کرد.  

 
جاناتان با به یاد آوردن چهره ک پسللرر لبخندک زد و ناگهان دریافت تنها 

 مي دواهد برگدتن نزد او و چیزک که 
ست، در دانه اک که هنوز بوک وطر  شان ا ساده  ادامه دادن به زندگي آرام و 

 گیسوان همسرر مي پیچد...  
  * 

دان ادامه دادند.  شدید جارد، به راه صبح روز بعد ولي ر م مخالفت هاک 
 او معتقد بود ایمي هنوز به استراحت نیاز 

دوابیدن و تحت مراقبت بودند بد مي شلللد.  دارد، اما ایمي دیگر حالم از
 بنابراین با چدمک هاک فراوان و ایما و 
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اشلللاره هاک بسللیار ایمي، جاناتان جارد را قانع کرد که ایمي به قدر کافي 
 استراحت کرده و دیگر واقعا وقت حرکت 

 کردن است.  
پس از شم روز که در یک مکان امن و راحت جا دور کرده و بیدتر مواقع 

 ا گفتگو و دنده مي گمشت، ادامه ب
 دادن به آن راه دطرناک اندکي دلهره آور بود.  

 بدتر از همه آنکه جاناتان مدام با صداک بلندک گوشزد مي کرد:  
اگر مانع دیگه اک سر راهمون سبز نده، تا چند ساوت دیگه به کلبه ار مي 

 رسیدم.  
_ 

ن که اینگونه مي توا مان مي کرد  تان گ نا جا داطر اگر  نان  ها اطمی به آن  د 
 بدهد، کامل اشتباه مي کرد زیرا براک 

جارد و ایمي این مو وع چیزک به جز ترس و نگراني نداشت و براک دین نیز 
 تنها ا طراب و بي قرارک به همراه 

 داشت.  
هر چه بیدللتر پیم مي رفتند، دردت ها باریک تر و تعدادشللان کم تر و کم 

 قیر مانند تر مي شد. آسمان سیاه و 
شللده بود و دماک هوا تا حد قابل ملحظه اک پایین آمده بود، جورک که با هر 

 بار تنفس بخار  لیظي از دهاندان 
 بیرون مي آمد.  
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با رسیدن به محوطه اک باز، ایمي حس وجیبي پیدا کرد. مدام دیال مي کرد 
 کسي آن ها را زیر نظر داشته و نگاه 

 مي کند.  
ا با سلله نفر دیگر در میان گماشللت، حرف او را تایید وقتي این احسللاس ر

 کردند.  
شد بدن ایمي به طور ناگهاني به لرزر دربیاید. اما  دترک باوث  این حس م

 او دوب مي دانست که این لرزر، نه 
 ربطي به سرماک هوا دارد، و نه ربطي به ترس و ا طرابم.  

یمي به دست هایم نگاه باز هم حمله اک طاقت فرسا به او دست داده بود، ا
 کرد و با دیدن قندیل هاک یخي که از 

انگدلللت هایم آویزان بود، به سللختي جلوک جیغ زدنم را گرفت و فقط 
 چدم هایم را بست و ل**ب هایم را 

 برهم فدرد.  
دیگر نمي توانسلللت قدم از قدم بردارد، ناگهان متوقف شلللده و روک زمین 

 ندست. جارد تنها کسي بود که متوجه 
  یبت او شده و برگدت.  

صدا زد و دوان دوان دود را به او  با دیدن ایمي در آن و ع دین و جاناتان را 
گاه دود را در   رساند. ایمي نادودآ

 آ وشم رها کرد.  
 سرتاپایم مي لرزید و دندان هایم محکم بهم مي دورد.  
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 جارد با نگراني به جاناتان گفت:  
 

 یک کارک بکن.  
_ 

دید جاناتان  سرر ک ستي به  با همان آرامم ذاتي ار، کنار ایمي زانو زد. د
 و با صداک آهسته اک گفت:  

 متاسفانه کارک نمیده کرد، اون باید بتونه این ویژگي و کنترل کنه.  
_ 

جارد با نا امیدک نگاه از او گرفت و دسللتم را نوازر گونه روک سللر ایمي 
 کدید.  

دید تا ایمي در م ساوتي طول ک شود، یک  سرماک ناگهاني پیروز  بارزه با آن 
 آنگاه بار دیگر اولین چیزک که دید، 

صورت هاک نگران و درهم، جارد و دین و جاناتان بود که بالي سرر ایستاده 
 بودند.  

 بهترک؟  
_ 

 ایمي سرر را تکان داد و سعي کرد بندیند.  
 چي شد؟  

_ 
 دین در جواب سوالم به آرامي گفت:  

 رما مي لرزیدک.  داشتي از س
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_ 
ایمي تکیه ار را به شانه ک جارد داد و نفس ومیقي کدید، سپس با ناراحتي 

 گفت:  
 فکر کنم تا آدر ومرم مجبورم این دردها رو تحمل کنم.  

_ 
 جاناتان گفت:  

 نه مجبور نیستي، تو مي توني کنترلم کني.  
_ 

 چجورک؟  
_ 

ید سللعي کني جلور و با ید تمرکز کني،  با که  فقط  تا وقتي  که  بگیرک 
 نخواستي پیدار نده...  

_ 
 جاناتان با دیدن حالت چهره ک ایمي فورا ا افه کرد:  

 البته لزم نیست الن براک این کار تلم کني، شاید بهتر بار فعل استراحت...  
_ 

 نه! نیازک به استراحت نیست، من مي تونم راه برم.  
_ 

 مطمئني؟  
_ 
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 بله.  
_ 

 خالفت آمیزک شروع به صحبت کرد:  جارد با لحن م
 ولي به نظر من...  

_ 
 جارد! باور کن، حال من دوبه. بهتره راه بیافتیم.  

_ 
 سه نفر دیگر نگاه هاک معنادارک رد و بدل کردند و سرانجام جاناتان گفت:  

 دیلي دب، پس بهتره نزدیک ما بموني .  
_ 

جارد بتو که  بل از آن کان داد و ق جا ایمي سللرر را ت ند، از  ند اوتراض ک ا
 برداست.  

با وجود آنکه هنوز  عف داشت، اما ترجیح مي داد راه برود تا اینکه یک جا 
 بندیند. زیرا با یک جا ندستن 

 احتمالت بد و وحدتناک به سرر مي زد.  
 

ستند  ضاک تاریک و دلگیر پیم رفتند، همگي به و وح مي توان آن ها در ف
 .  سنگیني فضا را احساس کنند

دیگر چیزک نمانده بود تا به محل زندگي او برسللند، اگر فقط کمي بیدللتر 
 پیم مي رفتند...  
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ناگهان صداک حبس شدن نفس ایمي به گور رسید و دین و جارد و جاناتان 
 سر جایدان متوقف شدند.  

در فاصللله ک تقریبا دورک از آن ها ترسللناک ترین کلبه اک که تاکنون دیده 
 لدان بود.  بودند، در مقاب

ایمي که جرئت تکان دوردن نداشللت با دقت به محل زندگي جادوگرک که 
 مدت دواب و دوراک را از آن ها گرفته 

بود نگاه کرد، اما فرصللتي پیم نیامد که بیم از سلله ثانیه بتوانند آن منظره را 
 بررسي کنند، زیرا به طور ناگهاني 

از زیِر زمین سردرآورده و  دردت هایي با برر هاک پهن و شاده هاک وظیم،
 فضاک مقابلدان را کامل بستند.  

اکنون به جز شللاخ و برر دردتان هیچ چیز دیگرک دیده نمیدللد، جورک که 
 انگار هرگز کلبه اک وجود نداشت: از 

قرار معلوم جادوگر آدرین تلدللم را براک جلوگیرک از ورود آن ها به قلمرو 
 ار، کرده بود.  

 ل باز مانده بود، آهسته گفت:  ایمي که دهانم کام
 چي شد؟  

_ 
 جاناتان با چدم هایي که برق مي زدند، با شادماني گفت:  

 بهتون گفته بودم که اون یک جادوگر فوق العادست؟  
_ 
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 همگي چنان به او چپ چپ نگاه کردند که فورا بحث را کرده و گفت:  
ا...چیزک نیست، فکرکنم بده با یک ورد ساده درستم ک  نم.  ِِ

_ 
ایمي که بعید مي دانسللت با یک ورد سللاده بتوانند دردت ها را مجبور به 

 وقب ندیني و باز کردن راه کنند، با 
 تردید گفت:  

 مطمئني که میده...  
_ 

 شک نکن!  
_ 

جاناتان با  رور و تکبرک که ایمي تنها هنگام جادو کردن در او مي دید جلو 
 رفت، مقابل دردت هایي که راهدان 

صداک بلند و  سپس با  ستین هایم را بال زد.  ستاد و آ سد کرده بودند ای را 
 رسایي ورد وجیبي را ادا کرده و با 

 لبخند پیروزمندانه اک به آن دیره شد و گفت:  
 فقط چند ثانیه طول مي کده.  

_ 
اما با گمشلللت چند دقیقه هیچ اتفاقي نیافتاد، دردت ها را للي به وقب 

 ان محکم و استوار ندیني نددند و همچن
 ایستاده بودند.  
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جاناتان با دیدن ابروهاک بالرفته ک آن ها، با گیجي سللرر را تکان داد و با 
 دور رویي گفت:  

 در واقع باید جواب مي داد، نمي دونم چرا...  
_ 

 ایمي که ناگهان فکرک به سرر زده بود، گفت:  
 شاید باید ازشون بخوایم.  

_ 
 :  دین با تردید پرسید

 یعني التماسدون کنیم؟  
_ 
 

 یک چیزک شبیه همین.  
_ 

 ایمي این را گفت و با شک و دو دلي جلو رفت.  
 جارد گفت:  

 ایمي! کجا دارک میرک؟  
_ 

اما ایمي دستم را روک بیني ار گماشت و او را وادار به سکوت کرد، سپس 
 پاورچین پاورچین جلو رفت و پدت 

 د.  شاخ و برر دردتان ناپدید ش
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پس از رفتن او، سکوت برقرار شد. جارد با ا طراب مدام سرک مي کدید تا 
 ببیند ایمي کجا رفته است، جاناتان 

نیز بیهوده شاخ و برر ها را بررسي مي کرد و جملت نامفهومي را زمزمه مي 
 کرد. از نظر دین تلم او کامل بي 

 نتیجه بود.  
 پس از مدت کوتاهي جارد با نگراني گفت:  

 من میرم ببینم ایمي کجا رفت.  
_ 

 بهتر نیست صبر کنیم تا... واک!  
_ 

با شللعله ور شللدن ریدلله هاک دردتان، جاناتان به وقب پرید و جارد و دین 
 مات و مبهوت ماندند، و این تعجب و شگفتي 

زماني بیدتر شد که ایمي با دست هایي که بال نگه داشته بود از پدت شاده 
 ها بیرون پرید.  

 جاناتان که کمابیم حیرت زده شده بود، با ناباورک از او پرسید:  
 چي شد؟ دردت ها به حرفت گور کردن؟  

_ 
 نه! هر چي گفتم گور ندادن، منم... منم ریده هاشونو سوزوندم.  

_ 
 چیکار کردک؟  

_ 
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سید و ایمي که انگار از اقدام دودر  سیار بلندک این را پر صداک ب جارد با 
 ده بود، دست هایم را تکان شگفت زده ش

 تکان داد و گفت:  
ستفاده کردم و ریده  شم من، من ازر ا ست هام، آتم اومد بیرون. بعد از د

 هاشونو سوزوندم.  
_ 

 جاناتان با دوشحالي گفت:  
 یعني موفق شدک کنترلم کني!  

_ 
 نه به طور کامل، من... فقط ازر استفاده کردم، همین.  

_ 
د اندادت، حدس مي زد که با وجود آن نیروک وجیب ایمي نگاهي به جار

 جارد از نزدیک شدن به او اکراه داشته باشد. 
ستخوان  شد ا دید و باوث  شدت او را در آ ور ک ( البته زماني که جارد با 

 دستم تا مرز شکستن پیم برود، کامل به 
 اشتباهم پي برد. )  

 اون جا رو نگاه کنین.  
_ 

حالتي خت.  در لحن کلم دین  نه فرو ری لب ایمي در سللی که ق ته بود  نهف
 دردت ها کنار رفته و کلبه ک وحدتناک و 
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 هراس انگیز جادوگر از پس آن نمایان شده بود.  
 

سرر  دت  شد. پ دان  سي بود که وارد محوطه ک باز مقابل جاناتان اولین ک
 جارد و دین و آدر از همه ایمي وارد شد.  

 مروک جادوگر، سرر را بلند کرد.  به محض قدم گماشتن بر زمین قل
درست در بالي سرشان، ابرهاک سیاه به صورت دایره وار در تلطم بوده و هر 

 چند ثانیه یک بار صاوقه اک در آسمان 
 پدیدار مي شد و همه جا را روشن مي کرد.  

بازوک جارد چنک زد، هر لحظه انتظار داشلللت  به  با دیدن آن منظره  ایمي 
 یرون بیاید و همه ک آن ها را جادوگر از کلبه ب

 با جادوهاک مختلف از پا دربیاورد.  
اما چنین چیزک پیم نیامد، همه جا چنان ساکت و آرام بود که  یر وادک به 

 نظر مي رسید.  
 دودر و ندون نمیده.  

_ 
 همه برگدتند و به جاناتان نگاه کردند، او در ادامه ک حرفم گفت:  

دیلي مراقب باشللیم. جارد، ایمي شللما همینجا  حتما نقدلله اک داره، باید
 بمونین، من و دین این اطراف و مي گردیم.  

_ 
 اما...  

_ 



Ketabe4u.ir - @Ketabe4u  426 

 

 قبل از آنکه ایمي بتواند اوترا ي کند دین و جاناتان از نظر ناپدید شدند.  
ند.  ند ما با دلهره و نگراني منتظر  ته و  کدیگر را گرف جارد و ایمي دسلللت ی

 بود، اینکه هیچ سکوت اطرافدان وماب آور 
حمله اک صللورت نمي گرفت و هیچ موجود وجیبي سللر راهدللان قرار نمي 

 گرفت.  
ایمي حا ر بود افعي  ول پیکرک در مقابلم سبز شود، اما ناچار نباشد در 

 وسط حیاط دانه ک جادوگرک بي رحم و 
 دبیث منتظر بایستد.  

 حالت دوبه؟  
_ 

 دادن سرر شد.  ایمي در جواب جارد تنها موفق به تکان 
 نگران نبار، الن برمي گردن.  

_ 
 باز هم حرفي نزد و فقط سرر را تکان داد.  

جرئت نگاه کردن به اطرافم را نداشللت، تنها جایي که چدللم هایم میدید 
 در چوبي و قدیمي کلبه بود که استخواني از 

 آن آویزان بود.  
ست، به امید شنیده ا صدایي  ساس کرد  دت دین و براک چند لحظه اح  بازگ

 جاناتان رویم را برگرداند، اما... دبرک از آن 
 ها نبود.  
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ستخواني که از آن آویزان  ایمي بار دیگر نگاهم را به در دودت که این بار ا
 بود، تاب مي دورد.  

احساس کرد نیزه اک را در پدتم فرو کردند، در با حالتي آهسته باز مي شد 
 ي کرد.  و فضاک درون کلبه را نمایان م

جارد و ایمي با دلواپسللي به آن صللحنه نگاه مي کردند. در، در مقابل چدللم 
 هاک آن ها کامل باز شد و سپس بي حرکت 

 ماند.  
دان تکان  شتند، از جای شدیدک که براک یافتن آدریان دا سه ک  سو با وجود و

 نخورده و همچنان به فضاک درون کلبه که 
  از آنجا نامدخص بود، چدم دودتند. 

 
درسللت همان موقع بود که صللداک ناله اک به گور رسللید و ایمي بلفاصللله 

 توانست صداک او را تدخیص بدهد: آدریان در 
 فاصله کمي از آن ها و در کلبه اسیر بود.  

یدند و بي  جارد و ایمي لحظه اک به یکدیگر نگاه کردند، آنگاه هم زمان دو
 معطلي وارد کلبه شدند.  

ه کلبه او را دیدند: به صللندلي چوبي بسللته شللده و با به محض وارد شللدن ب
 درماندگي تقل مي کرد دود را آزاد کند.  

ایمي با دیدن او پس از هفته ها ناراحتي و اندوه، چنان دوشللحال شللد که 
 حتي فضاک ترسناک درون کلبه نیز به 

 چدمم نیامد.  
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در تمامي قسللمت هاک سللقف کلبه جمجمه هایي به چدللم مي دورد که 
 آویزان مانده و شباهت بسیارک به جمجمه 

شبیه آن را دیده  شتند. میز طویلي نیز آنجا بود که ایمي قبل هم  سان دا ک ان
 بود: درون آن اتاق تاریک و نمور در 

شت که آن میز هم مثل میزک که درون کلبه  زیر یک دردت پهناور، به یاد دا
 قرار داشت، پر از وسیله هاک وجیب 

 گانک بود.  و مایع هاک رن
کف زمین پوشیده از استخوان هاک دورد شده و روک بعضي از صندلي ها، 

 گوک هاک بلورین و روشني قرار داشت.  
ایمي نگاه گمرایي به اطراف اندادت و سپس به همراه جارد بلفاصله دود را 

 به آدریان رساندند و شروع به باز 
 کردن طناب ها و دهن بندر کردند.  

ن طناب ها بر روک زمین آدریان به سللروت ایمي را در آ ور پس از افتاد
 گرفت. آن دو لحظه اک یکدیگر را 

دربرگرفتند و سللپس در حالي که به پهناک صللورتدلللان مي دندیدند، به 
 یکدیگر نگاه کردند.  

 فکرمي کردم دیگه هیچ وقت نمي بینمت.  -
 ي داشتم؟  پس منو چي میگي؟ با وجود اون دیوونه فکر مي کني چه حال-

 آدریان با لبخند به جارد گفت:  
 دوشحالم مي بینمت.  -
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 منم همینطور، ما دیلي نگرانت بودیم.  -
یک جورک بهتون دبر مي دادم ولي... دین - گه مي تونسللتم  تاسللفم، ا م

 کجاست؟  
هنگام این پرسم صورتم چنان باز شد که انگار نه انگار چند هفته ک تمام 

 یر بوده در دست مردک دبیث اس
 است.  

 جارد گفت:  
-  ا...   ِ 

 اما ایمي زودتر از او جواب داد:  
 اون و جاناتان رفتند تا محوطه رو بگردن.  -
 جاناتان؟  -

 ابروهاک آدریان بال رفت و بلفاصله چهره ار نیز از شدت درد درهم رفت.  
 ایمي با نگراني پرسید:  

 
 چي شد؟  -
 چي...چیزک نیست؟  -
 هست!   معلومه که-

سم کنار  ست آدریان را از روک یقه ک لبا جارد این را گفت و جلو رفت و د
 زد.  

با کم رویي  یان  مد. آدر ند آ حات روک گردن او ب یدن جرا نفس ایمي از د
 لباسم را مرتب کرد و تو یح داد:  
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اون یک کارهایي کرد، یک آزمایم هایي روک من انجام داد. حرفي نزد، -
 دم که هاهرا توک اما از تلدم فهمی

وجودم دنبال چیزک مي گرده. دیدللب به این نتیجه رسللید که من به دردر 
 نمي دورم، اینو با صداک بلند گفت، 

 مطمئنم اگه نمیومدین کارم تموم بود.  
 ایمي با یک دست آدریان را در آ ور گرفت و گفت:  

 حال دیگه ما اینجاییم، تو نجات پیدا کردک.  -
ند ک یان لبخ ثار ترس و نگراني در چهره ار آدر هان آ ناگ ما  م رنگي زد، ا

 پدیدار شد و گفت:  
از صبح تا حال پیدار نیست، حس بدک دارم. فکر مي کنم از اومدن شما -

 دبر داره.  
 جارد گفت:  

شک نکن داره، قبل از اینکه بیایم اینجا سعي کرد جلومونو بگیره. اما ایمي -
 حلم کرد.  

 مي زد. آدریان که گیج شده بود، گفت:  جارد چدمکي به ای
 اما...اما اون چطور تونست؟  -

 ایمي گفت:  
 قضیه ار مفصله، وقتي از اینجا دارج شدیم واست تعریف مي کنم.  -
 باشه، پس بیاین زودتر از اینجا بریم، چون من دیگه نمي تونم... اون چیه؟  -
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آینه افتاد که با حالتي با جارد و ایمي رد نگاه او را گرفتند و چدللمدللان به 
 شکوه بر روک پایه ک طلیي ار استوار 

 بود.  
 حدس مي زدم یک جایي همینجاها باشه.  -

 جارد گفت:  
 نگاه کن، دوباره به رنک آبي دراومده، یادته...  -
آره، یادمه که با همون نور آبي اومدیم اینجا، ولي الن وقت رفتن نیسللت، -

 من دیگه به  هنوز کار داریم. در  من،
 هیچ چیز جادوگر اوتماد نمي کنم.  

 جارد چنان از دلیل منطقي ایمي شوکه شده بود که فقط گفت:  
 آره، راست میگي.  -

هرچند که وجیب بود ایمي بخواهد کسي را نصیحت کند و از وارد شدن به 
 راهي که او را به دانه ار مي رساند 

د که او بالخره از اتفاقاتي که در طول اکراه داشته باشد، اما جارد دوشحال بو
 آن مدت برایدان افتاد، درس گرفته 

 بود.  
 

 آدریان گفت:  
 بچه ها، شما هم حس مي کنین؟  -
 چي رو؟  -
 احساس مي کنم اینجا سرد تر از قبل شده.  -
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 ایمي آب دهانم را قورت داد و با قاطعیتي دردناک گفت:  
 اون داره میاد.  -

 جارد گفت:  
 وجله کنین!  -

شدیدک  شده و باد  شان کوبیده  سر دت  شدت پ در همان زمان در کلبه به 
 وزید. شدت آن چنان زیاد بود که ایمي 

تعادلم را از دست داده و وقب وقب رفت. ناگهان همان َمِکدي که یک بار 
 او را در دنیاک شبیه سازک شده ک 

یمي مثل وروسللکي در جادوگر، به درون حفره کدللیده بود به وجود آمده و ا
 هوا به چردم درآمد و مستقیم به 

 سمت نور آبي رنک درون آینه کدیده شد.  
جارد، زودتر از موود فهمید که قضیه از چه قرار است و قبل از آنکه ایمي از 

 نظر ناپدید شود، دستم را گرفت.  
با این حال سللر و نیمي از بدن ایمي وارد آینه شللد: درسللت مثل آن بود که 

 وسط جنک وظیمي گیر بیافتد، با وجود 
آنکه فدار دست هاک جارد را بر مچ دستم احساس مي کرد، اما در دنیایي 

 دیگر به سر مي برد.  
همه جا  بار آلود و پر از گرد و داک بود. سللربازاني با لباس هاک نقره اک 

 براق از وسط محوطه اک باز مي گمشتند 
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سو مي دویدند. انگار همه ک آن  و مردم با لباس هاک وادک به این سو و آن 
 ها در حال تدارک بودند، تدارک براک 

 جنک... براک جدال...  
ناگهان  با چهره هایي متفاوت  ایمي در میان آن همه انسلللان کوتاه و بلند، 

 چدمم به سه ددتر افتاد که از وسط 
شدند. گرد و داک جلوک دیدر را مي  شتند و نزدیک مي  جمعیت مي گم

 فت اما...  گر
او واقعا مي توانست ببیند، این یک حقیقت محض بود... یکي از آن ددترها 

 دودر بود... دودر، با لباسي 
 متفاوت و در کنارر... ددترک بود که همیده مدتاق دیدارر بود، روبي...  
ساس کرد دارد دواب مي بیند، اما همه چیز چنان وا ح بود  در یک آن اح

 اب باشد. ایمي که امکان نداشت دو
مات و مبهوت و حیران به دودر نگاه مي کرد که تند تند حرف مي زد و به 

 زور راهم را از میان جمعیت باز مي 
 کرد.  

ناگهان با فدللار و زور بسللیارک به وقب کدللیده شللد و حس کرد دسللتم از 
 بدنم کنده مي شود. آنگاه با شدت سر 

 شدت کف کلبه ک جادوگر افتاد.   نیم تنه ار از درون آینه بیرون زده و با
جارد درست در کنارر بود، اما به او نگاه نمي کرد. آدریان نیز در گوشه اک 

 ایستاده و هاهرا از ترس و وحدت مي 
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لرزید. ایمي میان سللردرگمي و گیجي ار از چیزک که در آینه دیده بود، با 
 وحدتي بي پایان سرر را بلند کرد و 

سرر ایستاده و در حالي که لبخند سایه ک مردک بلند قام ت را دید که بالي 
 کریهي بر ل**ب داشت به او 

 
 گفت:  

 سلم، ایمي.  -
گاه روک زمین ندللسللت و به آن مرد چدللم دودت. مردک که  ایمي نادودآ

 حتي اگر در یکي از دیابان هاک لس 
 آنجلس او را مي دید، فورا مي فهمید جادوگرک شیطاني است.  

چوبي که هم اندازه ک قد دودر بود در دسللت داشللت، جادوگر وصللاک 
 لباس پدمي بلندک به تن داشت که تا 

 انگدتان پایم مي رسید و دو طرفم با بند هاک کوچکي به هم متصل بود.  
 اسکلت بزرگي نیز با نخ  خیمي از گردنم آویزان بود.  

چدم هایم درشت و مدکي بود و بیني کدیده و ل**ب هاک کلفتي داشت 
 که چهره ار را ددن و زشت جلوه 

 مي داد.  
سرر نقم  ست ببیند، بر روک  سرر طاس بود و تا جایي که ایمي مي توان

 و نگار هاک وجیبي به چدم مي 
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سرر دالکوبي کرده  شکال وجیبي را روک  ست مثل آن بود که ا دورد، در
 باشد.  

 او جلوتر آمد و در حالي دم مي شد گفت:  
 مي بینمت.  دوشحالم که دوباره 

_ 
تازه زماني که فاصله ک صورت هایدان به چند سانتي متر رسید، تمام ترس 

 و وحدتي که ایمي از رویارویي با 
 جادوگر در دل داشت از میان رفت و با جسارت داصي گفت:  

 اما من هیچ وقت قبل قیافه ک نحس تو رو ندیده بودم.   
_ 

گمان مي کرد حتي نبض ایمي متوجه ک حبس شلللدن نفس آدریان شلللد و 
 روک شقیقه ک جارد را نیز احساس مي کند، 
 اما رویم را برنگرداند تا به آن ها نگاه کند.  

دم بدوزد.  سیاه آن مرد چ ست این بود که به چدمان  تنها چیزک که مي دوا
 جادوگر با دقت به تک تک اجزاک صورت 

داني از سپس بي آنکه ن ستاد.  صبانیت در چ ایمي نگاه کرد و دوباره ای هره و
 ار دیده شود، به آرامي گفت:  

البته که دیدک. ایمي، شللاید دودت ندوني اما... هیچ کس نمي تونسللت از 
 پس شبح هایي که درست کرده بودم بر بیاد. 

_ 
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موقعي که کنارت ایسللتاده بودم فکرر هم نمي کردم که راه دارج کردن اونا 
 رو پیدا کني...  

 صورتم را حس مي کرد، به تندک گفت:   ایمي که دویدن دون به
 تو اونجا نبودک !  

_ 
ست که از نظر  ساس کرد، مي دان ست جارد اح شدن بازویم را در د درده  ف

 او فریاد زدن سر جادوگر دیوانگي است، اما 
 ایمي اهمیتي به آن مو وع نمي داد.  

ا د و بنگاه جادوگر لحظه اک بر روک جارد متوقف ماند، سپس رو به ایمي کر
 دونسردک گفت:  

 البته که بودم!  
_ 

ناگهان صللداک همان سللوت زیر و گوشللخرار با ریتمي ترسللناک به گور 
 رسید. جادوگر با دونسردک شروع به سوت زدن 

کرد و در همان حال به دور دود چردید و در مقابل چدم هاک وحدت زده 
 ک ایمي به شکل پیرمردک گوژ پدت 

 
 و آبي ار مي درددید.  درآمد که چدم هاک سبز 

 ایمي بي اراده از جا برداست و با ناباورک زیر ل**ب زمزمه کرد:  
 آلن...  
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_ 
کل جوان  به شلل ید و  بار دیگر چرد به او زد و  ند هراس انگیزک  آلن لبخ

 سرزنده اک در آمد که کلهي با پر سفید بر سر 
 داشت و همان کت دردلي ار را پوشیده بود.  

مت  مان ایمي دیگر زح نداد، زیرا ه به دود  نام آن جوان را  بان آوردن  بر ز
 موقع جارد کنارر ایستاد و گفت:  

 رابین؟  
_ 

رابین با لبخند ددللونت آمیزک که هیچ شللباهتي به لبخندک که از او به یاد 
 داشتند نداشت، گفت:  

 دودمم جارد، آشنایي با تو واقعا باوث دوشحالي ام بود.  
_ 

 د و به شکل جادوگر درآمد.  سپس بار دیگر چردی
 ایمي با نفرت و انزجارک ومیق سرتاپایم را برانداز کرد و گفت:  

 تو به ما کلک زدک، فقط براک اینکه متوقفمون کني، اما موفق نددک.  
_ 

 ناگهان نگاه جادوگر بي اندازه سرد و بي روح شد و گفت:  
؟ چهارتا جوون ایمي، واقعا فکر میکني شللماها انقدر واسللم مهم بودین

 احمق که تو دیال دودشون سعي مي کردن 
_ 

 جلومو بگیرن؟ نه! به هیچ وجه.  
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بزار واقعیت و بهت بگم، واسم وین سرگرمي بود، بهتره بگم از اوقات فرا تم 
 استفاده مي کردم.  

وقت هایي که نقدلله هاک بزرر و وظیمم و کنار مي گماشللتم تا کمي فکرم 
 آزاد بده.  
 ه دست آوردن دنیاک ماست؟  نقده ات ب

_ 
این فقط بخدللي از چیزک هسللت که مي دوام، به زودک مي فهمي ایمي، 

 وقتي باقي نیروهاک شیطاني بهم ملحق بدن 
_ 

مي فهمي که ایده ک من چیزک بیدللتر از به دسللت آوردن دنیاک مسللخره و 
 کسل کننده ک شماست.  

 ایمي ل**ب هایم را با نفرت جمع کرد.  
ک لمت بود، جادوگر  جارد  رق در  لت چهره ک او و  حا یدن  هاهرا از د ه 

 دستم را به طرف در دروجي دراز کرد و گفت:  
 بهتره قبل از مرر بیاین و نمایم و تماشا کنین.  

_ 
 کدوم...کدوم نمایم؟  

_ 
شتم، و   من به روحي بزرر تر از روح یک ددتر جوان و بي تجربه احتیاج دا

 د... بعد از پنج حال با وجود اون پیرمر
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_ 
 سال، موفقیت از آن منه.  

رنک از رخ ایمي پرید و جادوگر دسللتم را دراز کرد تا بازوک او را بگیرد اما 
 جارد با ددونت دست او را پس زد و باوث 

 برانگیختن ددم جادوگر شد.  
همان موقع چندین اتفاق با هم افتاد، آدریان با نیزه اک که ددا مي دانست از 

 آورده بود  فلت چند لحظه اک کجا 
 جادوگر را  نیمت شمرد و از پدت به او حمله کرد.  

 
با  این درگیرک مختصللر همان چیزک بود که ایمي مي دواسلللت، جادوگر 

 وصبانیت چنان نیرویي به سمت آدریان فرستاد 
و او را وقب راند که براک ده ثانیه کلبه در روشللنایي فرو رفت و فرصللتي پیدا 

 یمي از در بیرون رفته و کلبه را دور شد تا ا
 بزند و دود را پنهان کند.  

به محض پناه گرفتن، صللداک جیغ و فریادک به گور رسللید. با وجود نگران 
 شدیدر براک آدریان و جارد از جایم 

شدن کارر با جاناتان آن  ست که جادوگر تا زمان تمام  تکان نخورد. مي دان
 ها را زنده نگه مي دارد.  

این مدت زمان کم تنها امیدر بود، گوک هاک دردداني که در کلبه بودند و 
 تنها امیدر براک نابودک جادوگر 
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بودند. شاید با از بین بردن آن ها مي توانست نیروک جادوگر را کم کرده، و یا 
 فرصتي براک جاناتان به وجود 

 بیاورد.  
 ایمي!  

_ 
ددار جادوگر قلبم از تپم ب شنیدن لحن ک ستم را محکمبا  ستاد. د  از ای

 روک دهانم گماشت تا صدایم 
 درنیاید.  

بار بعد  بدک! مطمئن  کجایي؟ من نمي دوام تو این نمایم و از دسلللت 
 پدیمون میدي.  

_ 
 ایمي چدم هایم را بست و برهم فدرد.  

دب، حال که حا للر نیسللتي از این نمایم دیدن کني، پس تو مخفیگاهت 
 گردم و بمون. دیلي زود، من مي 

_ 
 پیدات میکنم.  

با شللنیدن این جمله حس کرد فدللارر افتاد و سللرر گیج رفت. اما باز از 
 جایم تکان نخورد.  

صداک قدم هاک بلند و جیغ دیگرک به گور رسید و ایمي دریافت که آن ها 
 از کلبه دارج شده اند.  
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د ورودک واراکنون زمانم فرا رسیده بود، اما یقین داشت که نمي تواند از در 
 کلبه شود، زیرا اکنون دوستانم به 

همراه جادوگر درسللت در جلوک کلبه ایسللتاده و ددا مي دانسللت در چه 
 و عیتي به سر مي بردند.  

ایمي با نگراني چدللم چرداند و به دنبال راهي براک ورود به کلبه گدللت. 
 ناگهان با دیدن جایگاه ِگلي و مربعي 

 ارک کلبه بود، نفسم در سینه حبس شد.  شکلي که مطمئنا جاک آتم دیو
ید. دوب مي دانسللت که چه باید بکند،  بي معطلي آهسللته و آرام جلو دو

 نیروک آتدي که در وجودر بود را دیلي 
دم هایم را  ست دارج کند. بنابراین چ سرماک طاقت فرسا مي توان بهتر از 

 بست و بي آنکه ذره اک به دودر 
ز کرده باشللد شللعله هاک کج و معوج آتم از فدللار بیاورد، و یا حتي تمرک

 دست هایم دارج شد.  
ست بگیرد، به جاک  ست که اگر روزک حقیقتا کنترل آن را به د دوب مي دان

 آن شعله هاک کج و کوله، آتدي 
 وظیم و یکسان از کف دست هایم دارج مي شود.  

 د.  از این  یر وادک بودن متنفر بود، اما در آن لحظه این به نفعم بو
شعله هاک آتم را به سمت جایگاه ترک دورده ک پدت آتم دیوارک گرفت 

 و با تمام توان تلم کرد ترک هاک 
روک آن را وسللیع تر کند، تا آنجا که دیوار مقاومتم را از دسللت داده و فرو 

 بریزد.  
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صلللداک فریاد بلندک آمد و ایمي با شللنادتن صلللداک جاناتان حس کرد 
 مي مي فدارد.  شخصي قلبم را با بي رح

 
تمام قدرتم را در پاهایم ریخت و لگد محکمي به دیوار زد. با فرو ریختن 

 قسمت مربعي شکلي از دیوار قلب 
 دودر نیز فرو ریخت و با وجله، دم شده و وارد کلبه شد.  

از پنجره ک کوچک کلبه مي توانست صورت گریان آدریان را ببیند. بلفاصله 
 حظه روک زمین ندست. در آن ل

یال مي کرد ممکن اسلللت از ترس و  ید و هر آن د نه وار مي تپ قلبم دیوا
 ا طراب بیهور شود.  

شکل  دم دودت، همه ک آن ها یک  دان چ ایمي با دقت به گوک هاک درد
 و یکسان بودند. به نظر نمي آمد 

شد. اما  شته با داندن جادوگر به دادل کلبه دا ستن آن ها فایده اک جز ک شک
 ک آن ها را مي دید، باید باید از نزدی

شانسم را امتحان مي کرد، باید مطمئن مي شد که هیچ کدام از آن ها نمي 
 تواند موجب نابودک جادوگر شود.  

ست و پا دود را به  صندلي بود، ایمي چهار د اولین گوک روک نزدیک ترین 
 آن رساند و با دقت به آن نگاه کرد. 

 هاهرا کامل وادک به نظر مي رسید.  
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گوک بعدک در گوشه ک کلبه قرار داشت، ایمي با یک نگاه فهمید که با گوک 
 قبلي هیچ تفاوتي ندارد. اصل شاید 

شاید باید به دنبال چیز دیگرک  شت،  ومر جادوگر هیچ ربطي به گوک ها ندا
 مي گدت.  

شیي که واقعا با ارزر و وجیب به نظر بیاید، در  یر این صورت باید دست 
 ر از کلبه دارج مي شد و با از پا دراز ت

 دست دالي آدرین تلدم را براک نجات جان دوستانم مي کرد.  
ید، اما به جز آینه و لوله هاک  با دقتي بي سلللابقه جاک جاک کلبه را مي کاو

 رنگارنک و جمجمه هاک زرد و تهوع آور هیچ 
 چیز با ارزشي به چدمم نخورد تا اینکه...  

ایگاه شللیدلله ایي با قاب نقره اک روک میز در میان در نهایت او را دید. در ج
 صدها لوله ک آزمایم قرار داشت. تعجب مي 

 کرد که چطور زودتر آن را ندیده است.  
شتیاقي بي اندازه به بزرگترین گویي که تا کنون دیده بود نگاه کرد.  شور و ا با 

 دطوط سرخ رنگي که روک سطح صاف و 
احسللاسللي به او مي گفت که دودر  درددللانم بود با همه فرق داشللت.

 است، تنها چیزک که شاید مي توانست همه ک 
 آن ها را نجات دهد.  

ستاد. اگر این  صاف ای ست گرفت و  ست هاک لرزان گوک را در د ایمي با د
 همان چیزک بود که فکر مي کرد، دیگر 
 اهمیتي نداشت که جادوگر او را ببیند.  
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ستم را بال برد، شک و تردید د دید و با تمام قدرت گوک  با  نفس ومیقي ک
 را روک میز کوبید، چنان که به هزار تکه 

 تبدیل شده و دود دفیفي از آن به هوا برداست.  
بلفاصله از پنجره به بیرون نگاه کرد، هر لحظه انتظار داشت جادوگر با ددم 

 و  ضب وارد کلبه شود و او را به مرگي 
مدن جادوگر، صداک فریاد گور درار و دردناک محکوم کند. اما به جاک آ

 مهیبي کلبه را به لرزه درآورد و پدت 
دت زده ک آدریان  صداک جیغ وح شن کرد و  سرر برقي بیرون کلبه را رو

 بلند شد.  
دیگر طاقت ماندن در کلبه را نداشللت، دوید بیرون تا از نزدیک شللاهد همه 

 چیز باشد و از نتیجه ک اقدامم سردربیاورد.  
دن آن صللحنه مات و مبهوت ماند. دین بي حال و بي رمق روک زمین با دی

 افتاده و صورتم دوني بود، جارد نیز با چهره 
سته و آدریان در آ ور پدرانه ک جاناتان هق هق  د اک بهت زده روک زمین ن

 مي کرد.  
 

نگاه ایمي از آن ها گمشت و به هیکل تنومند جادوگر افتاد که سرنگون شده 
 اک از حدقه بیرون زده به او و با چدم ه

گاه وقب وقب  نگاه مي کرد. با دیدن نگاه دیره و چدللمان سللردم نادودآ
 رفت.  
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جب  مال تع ید، در ک که دودر را روک زمین مي کدلل حالي  جادوگر در 
 لبخندک زد و در حالي که دون سیاهي از 

 ل**ب هایم جارک بود، دردر کنان گفت:  
باهور... ب..- .بهت گفته بودم که آرزوهام دیلي بزرر اک...ایمي ددتر 

 تر از اون چیزک هستن که... فکرر و مي...مي 
 کني.  

 ایمي که گیج و وحدت زده بود، با تردید گفت:  
 من تو رو نابود کردم.  -
با این - که  به زودک مي فهمي...مي فهمي  به... نه.  هدفمو  م ..منو، 

 کار...چیزک رو...ووض نکردک.  
 کان تکان داد و بي رحمانه گفت:  ایمي سرر را ت

 تو دارک مي میرک، موفق نددک نیروها رو به دست بیارک.  -
ایمي به آسمان که دیگر در تلطم نبوده و هیچ سایه ک سیاهي در آن به چدم 

 نمي دورد اشاره اک کرد و گفت:  
 اونا نمیان.  -

 بریزد وجادوگر دنده ک ددکي کرد که باوث شد دون از دهانم به بیرون 
 قبل از آنکه طلسم مرگبارک که جاناتان در 

فرصتي مناسب به سمت سینه ار فرستاده بود، کار دود را به اتمام برساند 
 با لحن وجیبي زمزمه کرد:  

 اون...میاد.  -
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سللپس سللرر روک زمین افتاد و بدنم همچون دود به هوا رفت و متلدللي 
 شد.  

ا نگراني و وحدللت نفس راحتي به محض ناپدیدک او، ایمي پس از مدت ه
 کدید و روک زمین ندست. احساس کساني را 

 داشت که بار سنگیني را از روک دوشم برداشته باشند.  
پس از چند دقیقه سللکوت، جارد دود را به او رسللاند و در آ وشللم نگه 

 داشت. ایمي بیدتر از هر وقت دیگرک از گرماک 
 آ وشم لمت مي برد.  

 ادک.  تو جونمون نجات د-
ایمي سللرر را بلند کرد و چهره ک رنک پریده و دسللته ک جاناتان را دید و 

 متوجه ک زدم ومیقي شد که روک گردنم 
 ایجاد شده بود.  

سرر را  سف  سپس با تا ستاد،  شد و مقابل جاناتان ای او به همراه جارد بلند 
 تکان داد و گفت:  

 فکر مي کردم اون گوک باوث مرگم میده، ولي...  -
بهم نگو که فکر مي کني کارت بي فایده بوده، اگه اتصللال اون با نیروهاک -

 شیطاني قطع نمي شد من فرصتي براک 
  ربه زدن بهم پیدا نمي کردم. تو همه ک ما رو نجات دادک ددترم.  

 ایمي با تعجب گفت:  
 پس اون گوک راه ارتباطم با اون ها بود؟ یعني من...  -
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 متوقف شدنم شدک.  بله، یعني تو باوث -

شحالي بیم  شد ایمي در کنار دو شورک به او زد و باوث  جاناتان لبخند پر
 از اندازه ار، اندکي معمب شود.  

سپس رویم را به سمت دین و آدریان که یکدیگر را در آ ور گرفته بودند و 
 به هم ابراز ولقه مي کردند، 

 برگرداند و سرفه ک تصنعي کرد.  
آدریان از هم جدا شلللدند، جاناتان چنان که گویي چیزک زماني که دین و 

 ندیده است سرر را تکان داد و گفت:  
 بهتره هر چه سریع تر از اینجا بریم، دین با من بیا تا آینه رو بیاریم.  -

دین با اکراه از آدریان جدا شللد و پدللت سللر او دوید و وارد کلبه شللد. چند 
 د.  دقیقه ک بعد به همراه آینه دارج شدن

ایمي که دلم مي دواست هر چه سریع تر از کلبه دور شود، دست جارد را 
 گرفت و جلوتر از همه ک آن ها از 

محوطه بیرون رفت. قبل از رفتن نگاه گمرایي به جایي که جسلللد جادوگر 
 ناپدید شده بود اندادت و صدایم در 

 گوشم پیچید:  
 به زودک مي فهمي!  

_ 
این فکرهاک بیخود را از سرر بیرون بریزد. چیزک  ایمي سرر را تکان داد تا

 براک فهمیدن وجود نداشت، جادوگر 
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 قبل از مرر تنها قصد ترساندن او را داشت، فقط همین.  
آن ها با آدرین سروت از محوطه دارج شده و با استفاده از مکان بر دود را 

 به محل امن و دنجي رساندند. (البته 
ادوگر از بین رفته و به قول جاناتان تمام موجوداتي در نظر ایمي اکنون که ج

 را که به وجود آورده بود نیز نابود 
سید. و این مو وع پس از یک  شده بودند، همه جا امن و امان به نظر مي ر

 ماه و نیم ترس و ا طراب داشتن 
 بسیار لمت بخم بود.)  

ستند، بي ان د دازه راحت و زماني که روک زمین گرم و و پر از ولف جنگل ن
 آسوده داطر به نظر مي رسیدند. انگار 

 همه ک آن ها از زیر فدار سختي بیرون آمده بودند.  
به آن  تاده و هیچ کس کوچکترین توجهي  نارشلللان روک زمین اف نه در ک آی

 نداشت. همگي چنان گرم گفتگو شدند 
 که زمان از دسللتدللان در رفته و وقتي به دود آمدند که دورشللید در آسللمان

 پایین مي آمد.  
سي  سو شد، اما همه به طرز کامل مح کم کم وقت دداحافظي نزدیک مي 

 آن را به تعویق مي اندادتند و ترجیح 
 مي دادند به آن مو وع فکر نکنند.  

اما این واقعیتي انکار ناپمیر بود که جارد و ایمي باید به سرزمین دود بازمي 
 گدتند، زیرا هر دوک آن ها کساني را 
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شللتند که در انتظارشللان بودند. ایمي نمي توانسللت از هیچ کدام آن ها دل دا
 بکند. هر چند که میزان دلتنگي ار 

براک پدر و مادرر قابل توصللیف نبود، اما هنگام وداع با دوسللتاني که با آن 
 ها ماجراک اسرار آمیز و دطرناکي را 

 تجربه کرده بود، احساس بدک داشته و بغض کرده بود.  
شده بود، جانا شهر  تان که با کمي تلم موفق به باز کردن دریچه ک ورود به 

 جلو آمد به جارد گرم و صمیمانه 
 دست داد و لحظه اک ایمي را در آ ور کدید و سپس رها کرد.  

ددتر وزیزم، آشللنایي با تو باوث سللعادت من بود. نمي تونم آرزو کنم که -
 روزک دوباره همدیگر رو ببینیم، چون در 

که متعلق بهم نیسللتي، پس برات ا یاک  یایي ب به دن ون صللورت مجبورک 
 آرزوک سلمتي و زندگي طولني و دوشي 

 
 مي کنم.  

 ایمي از ته دلم لبخندک زد و گفت:  
آشللنا شللدن با شللما هم براک من اتفاق فوق العاده اک بود. منم امیدوارم -

 همیده سلمت و همین قدرسرزنده 
 باشین.  

 نک میده، بودن شما بهترین دلگرمي بود.  دلمون براتون ت-
دین این را گفت و به همراه آدریان جلو آمد و آن ها را در آ ور کدید. ایمي 

 نمي دانست باید چه بگوید، بودن 
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آن ها نیز بزرگترین دلگرمي براک او بود و نمي دانست اگر نبودند چه بلیي بر 
 سرشان مي آمد.  

نست چیزک بگوید اما سعي کرد با در آ ور با اینکه از شدت بغض نمي توا
 گرفتندان احساسات قلبي ار را 

 نسبت به آن ها ندان بدهد.  
ستن  شک صدایي که براک جلوگیرک از  سپس آب دهانم را قورت داد و با 

 بغضم گرفته و دم دار بود، گفت:  
ستاک - ستین. تنها دو ستاک من ه شما بهترین دو ده.  دل منم براتون تنک می

 ي من.  واقع
ندوه موج  ها نیز دلتنگي و ا به او لبخند زدند. در چهره ک آن  یان  دین و آدر

 مي زد.  
 دین به جارد دست داد و  ربه ک ملیمي به شانه ار زد.  

اگه تو نبودک نمي تونستم اون روزهاک سخت و تحمل کنم، تو دیلي کمکم 
 کردک .  

_ 
 جارد با دست موهاک دین را بهم ریخت و گفت:  

دوشحالم که تونستم تو سخت ترین لحظات کنارت باشم، هر چند که اون 
 زمان فکر مي کردم به هیچ دردک 

_ 
 نمي دورم.  
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 دین دنده ک کوتاهي کرد و گفت:  
 آره، از قیافت هم کامل مدخص بود!  

_ 
 جارد نیز دندید و جلو رفت و هر دو یکدیگر را مردانه در آ ور گرفتند.  

سللیده بود و ایمي از هر وقت دیگرک در زندگي ار  مگین وقت رفتن فرا ر
 تر بود.  

او و جارد به آینه نزدیک شدند، این اولین بارک بود که دلم نمي دواست به 
 دانه برگردد.بار دیگر برگدت و به 

آن ها نگاه کرد، نمي دانست دیگر کي مي تواند آن ها را ببیند. آیا اصل چنین 
 چیزک ممکن بود؟  

جارد دسللت یکدیگر را گرفتند و جلوتر رفتند، اما همان موقع صللداک او و 
 جاناتان را شنیدند که گفت:  

ا... من یادم رفته بود بگم! موقع باز کردن دریچه یکمي زمان و جا به کردم.  ِِ
 بنابراین وقتي به اونجا برسین مي 

_ 
 فهمین تو همون روزک هستین که پا به اینجا گماشتین.  

 و جیغ زنان گفت:   ایمي برگدت
 چي؟  

_ 
دین و آدریان شادمانه دندیدند و جارد و ایمي نگاه هاک هیجان زده اک رد و 

 بدل کردند.  
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 ایمي گفت:  
 

 بهتون گفته بودم که شما بهترین جادوگر دنیایین؟!  
_ 

 جاناتان با صداک بلندک دندید و گفت:  
 دوشحالم که بالخره اوتراف کردک.  

_ 
 د دندیدند و جاناتان دستم را بلند کرد و گفت:  ایمي و جار

 ددانگهدار.  
_ 

ندادت سللپس ولي ر م میل  یان ا به او، و دین و آدر گاه را  ایمي آدرین ن
 باطني چدم هایم را بست و دست در 
 دست جارد از نور آبي رنک وبور کرد.  

 به ثانیه نکدللید که پایم به زمین سللفت و محکمي دورد و تلو تلو دوران
 روک زمین افتاد.  

شور و هیجان از جا  سه با  دم ها و دیدن انبارک تاریک مدر شدن چ با باز 
 برداست. او و جارد با شادک  یر قابل 

 وصفي از جا برداسته و هم زمان جلو رفتند و یکدیگر را در آ ور گرفتند.  
 باورم نمیده که برگدتیم.  

_ 
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 منم همینطور.  
_ 

 دک جارد را مات و حیران کرد و سپس گفت:  ایمي با ابراز ولقه شدی
 بیا زودتر بریم بیرون.  

_ 
به در  ید موافقت کرده و دود را  یا که سللعي مي کرد از بهت بیرون ب جارد 

 انبارک رساند.  
 یک لحظه صبر کن!  

_ 
ایمي ناگهان برگدللت و یکي از صللندلي هاک انبارک را بلند کرد و در برابر 

 آینه پرت  نگاه متعجب جارد به سمت
 کرده و باوث شد شیده ک آن شکسته و روک زمین انبارک بریزد.  

سللپس در حالي که به شللدت از اقدامم را للي و ددللنود بود، کنار جارد 
 ایستاد و گفت:  

 اینجورک احساس بهترک دارم.  
_ 

 هر دو لبخند وسیعي به یکدیگر زدند و از انبارک بیرون رفتند.  
مدرسللله نیامده بود. آن ها دوان دوان از راه پله ها هاهرا هنوز هیچ کس به 

 پایین دویدند و وارد راهروک طبقه ک 
 اول شدند.  
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هر دو چنان ذوق زده بودند که با دیدَن لرک، سللرایدار شللکاک مدرسلله که با 
 سوبهن به آن ها نگاه مي کرد، دنده 

 ک بلندک کرده و او را در آ ور گرفتند.  
 مانده بود.  دهان لرک از تعجب باز 

ایمي با دیدن حیاط مدرسه جورک دوید که انگار پس از سالها از زندان آزاد 
 شده بود.  

 مي دوني، واقعا وجیبه که ماشینم هنوز اون بیرون پارکه.  
_ 

 ایمي دندید و در حالي که به سمت ماشین جارد مي رفت، گفت:  
 جب نمیکنن.  وجیبه تر اونجاست که بقیه به هیچ وجه از دیدنمون تع

_ 
 

هر دو بار دیگر با سردوشي دندیدند و سوار ماشین شدند. در تمام طول راه 
 تا دانه ایمي به دین و آدریان و 

جاناتان فکر مي کرد، احتمال آن ها نیز تاکنون به سللرزمین دود بازگدللته 
 بودند. با وجود آنکه هنوز یک ساوت 

ساس مي کرد سال ها از آدرین هم از جدا شدن از آن ها نگمشته بود اما اح
 بارک که یکدیگر را دیده بودند، مي 

 گمرد.  
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از ته قلب برایدلللان آرزوک موفقیت مي کرد و امیدوار بود در امنیت زندگي 
 دوشي را داشته باشند.  

با رسیدن به دیابان دانه، قلبم هرک ریخت و شتابان در ماشین را باز کرد. 
 ود را اما قبل از آنکه پرواز کنان د

 به سادتمان برساند. دداحافظي صمیمانه اک با جارد کرد و گفت:  
 بعد مي بینمت، البته اگه پدرم منو نکده.  

_ 
 جارد موهاک ایمي را از روک صورتم کنار زد و گفت:  

 مي بینمت.  
_ 

دت و به  سپس برگ ستم براک جارد تکان داد،  شد و د شین پیاده  ایمي از ما
 همچنان که سمت سادتمان دوید. 

دوان دوان به سادتمان نزدیک مي شد، شروع به فکر کردن کرد تا براک سر و 
 و ع آشفته ار داستاني سرهم 

 کند.  
سینه حبس کرد. چنان از  سم را در  درد و نف سید، زنک را ف وقتي به دانه ر

 بازگدتم دوشحال بود که دلم 
 ببوسد!  مي دواست حتي در و دیوار بیرون دانه را نوازر کند و 

 در دانه به شدت باز شد و باوث شد ایمي از جا بپرد.  
با دیدن جاني که در چارچوب در ایسللتاده بود، جیغ بلندک کدللید و دود را 

 در آ ور پدرر اندادت. بو*س*ه 
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دم هاک از حدقه درآمده  داند و در حالي که با چ ک محکمي بر گونه ار ن
 به پدرر نگاه مي کرد لبخند وسیعي 

  زد. 
اما جاني چندان از دیدن او دوشللحال به نظر نمي رسللید، او ولوه بر آنکه 

 بسیار از رفتار ددترر تعجب کرده 
 بود، بسیار ددمگین به نظر مي رسید.  

چند لحظه اک طول کدید تا ایمي دلیل وصبانیت او را بفهمد: یک ماه و نیم 
 پیم او بي اجازه ک پدرر از دانه 

وجیب بود که آن همه روز براک پدرر تنها به اندازه ک  بیرون زده بود. واقعا
 چند ساوت گمشته بود.  

جاني چدللم  ره ک ترسللناکي به ایمي رفت و جورک به او گفت (بیا تو) که 
 ایمي احساس کرد دارد نقده ک 

 قتلم را در ذهنم مي کدد.  
قل این  حدا که  با دود فکر کرد  فت و  با ترس و لرز جلو و ر حال  با این 

 لخوشي را دارد که جان دانواده و د
مردمم را نجات داده اسللت، هر چند که هیچ کس دیگرک به جز دودر و 

 جارد این حقیقت را نمي دانست.  
  

 پایان.  
  

http://www.roman4u.ir/


 457 زیاسرارآم ینهیواتس و آ یمیا

   ۱۳۹۷مهر  2۶شروع: 
 

   ۱۳۹۷بهمن  ۱۰پایان: 
  

امیدوارم از این رمان هم لمت کافي رو برده باشللین، این پنجمین تجربه ک 
 شتن بود و احتمال هنوز هم من در نو

قلمم بي نقص و بي ویب نیسللت. با این حال از همه ک کسللایي که وقت 
 ارزشمندشون و مي زارن و رمان مي 

 دونن، بي نهایت سپاسگزارم.  
  

یبا ر انبابت نوشتن این  عزیز زهرا باقری  ازبا تشکر   ز
یو کتابهای بیشتر بم سایت  ر انبرای دانلود    راجعم کنید فور
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