
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سایت نگاه دانلود تهیه و منترش شده، و متامی حقوق آن نزد این سایت محفوظ است دراین کتاب 

 شناسنامه ی کتاب

 رماندسته بندی: 
 Magic Ring(  اول جلد) جادویی حلقه: رمان نام

 دانلود نگاه انجمن کاربر ارعپورز .س:  نویسنده
 فانتزی -تخیلی: ژانر

 پرطرفدار: سطح
 Unidentified: ناظر

 Zahraツ: ویراستار
 Elka Shine:  جلد طراح

 خالصه داستان

 .شدمنی متوجهش کسهیچ و کشیدمی نفس گوشمون کنار بود؛ نزدیک جنگ
 نابود هازندگی رفت، امیدها. دنبو  نشده مرتکب که گناهی تاوان دادن؛ پس تاوان گناهبی مردم

 باید موندم،می ویرانه اگه. شدن ترترسناک و ترقوی هادشمن و گرفنت قرار هم کنار هاویرانه و شد
 تربزرگ کردم؛می برپا رو جنگی دوباره من اما نکردن؛ باورم زیادی تعداد. تباهی به شدممی محکوم

 گرچه خواستم،می که نبود طوریاون سالحم تنها از راتمانتظا متوم گرچه. تصورشون از ترهولناک و
 رو جنگ هاینفس اما برد؛ نابودی یورطه به رو ما گاهی و داشت خودش پشت زیادی رازهای

 !کشیدیممی نفس جاشبه که بودیم ما... باراین و کردیم ترداغ
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 اول فصل
 مهربونمون، پادشاه قلمروی در وخوشیخوبی به که هانه سرزمین. منه سرزمین اینجا

 ما از هرکدوم به سالگیهفت از ای،افسانه سرزمین این تو. کنیممی زندگی شاه،فردریک
 اما سخته؛ ذرهیه. کنیم تربیتشون و بدیم آموزششون موظفیم ما و گیرهمی تعلق اژدهایی

 .نداره نشد... خب
 .نادیا گذاشتم رو اسمش. میدم انجام رو پروازم اولین دارم و شدم موفق االن که من مثل

 !یوهو - 
 .بگذره وشخ قدراین پرواز کردمنمی فکر وقتهیچ

 .خندیدممی سرخوشانه
 .باالتر برو نادیا، باالتر برو -

 با نه اما کنن؛ صحبت توننمی حتی فهمن،می رو ما زبون هااژدها نگفتم؛ رو این راستی
 .کننمی برقرار ارتباط صاحباشون ذهن با بلکه کلمات،
 کشورمون، همسایگی تو. داره وجود ترقدرتمندیه همیشه اما قدرتمنده؛ خیلی ما سرزمین

 اون عاشق شخصاً خودم. محشرن اونا. ویکتوریاست سرزمین تپه، چندتا از بعد دقیقاً
 معمولی انسان یه هم خودشون بلکه قهارین، اژدهابازهای تنهانه ویکتوریا اهالی. سرزمینم

 العادهفوق کهاین با. هاییتوانایی چه میگم بهتون کمکم بعداً. دارن فراطبیعی قدرتای و نیستن
 به. چنددستگیه و گوناگون هایفرقه از پر کشورشون. دارن بزرگ ضعفنقطهیه اما ان؛قوی

 همیشه پدرم و گذروندممی اونجا رو هرروز تقریباً که اومدمی خوشم سرزمیناون از قدری
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 من ماا بشم؛ مندعالقه خاص گروه یه به اونا مثل هم من ممکنه کردمی خیال و بود ناراضی
 .دلیلیه به فقط کنم، گوش رو حرفش تونستمنمی ابداً

 خورد؛ هم به نادیا تعادل کمی. کشیدم عقب ترسیده شد رد جلوم از که آتشینی یشعله با
 سمت به. موندنمی ازم چیزی دیگه که افتادممی ارتفاع اون از اگه. کنم کنترلش تونستم ولی

 داد. زدمی قهقهه من ترسوندن از خوشحال بله،. ببینم رو کار این عامل تا کردم نگاه راستم
 :زدم

 !دنیل -
 اژدهاش روی مسلط چه. انداخت باال رو شهاشونه و کرد باز طرف دو از رو هاشدست

 .بود نشسته
 .کنی کنترلش بتونی باید تو کوچولو؟ خانم چیه: دنیل

 .کنم سقوط بود ممکن. پروازمه اولین این! ایدیوونه تو -
 :گفت و خندید

 .مآماده من هستی تالفی فکر به اگه -
 من از دوسال فقط اون. شدم متعجب مهارتش از. کردم دنبالش و دادم حرکت دستور نادیا به

 !کنه؟می هدایت رو اژدها مهارت با قدراین سالهپونزده پسر یه چطور. بود تربزرگ
 هانه زیبایی و شکوه وقتی. شدیممی رد ابرا نبی از و کردیممی پرواز زیاد خیلی ارتفاعات به
 .بردم یاد از رو کردنتالفی دیگه دیدم، باال از رو
 !واو -

 رو تعادلم نتونستم. خورد شدیدی تکون نادیا دفعهیه که کردممی نگاه پایین به زدهشگفت
 !پایین افتادم روش از. کردم وحشت. خوردم لیز و کنم حفظ گـردنش روی
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 به که هاییدرخت دیدن با. بود زیاد خیلی ارتفاعم! من خدای. کشیدم جیغ وانمت آخرین با
. بودم مرده مردم، من. زدم جیغ تربلند و بستم رو هامچشم شدم،می نزدیک بهشون سرعت

 !خدا وای
 و زد چنگ کمرم به چیزی بودم، شکمم تو درخت یشاخه فرورفتن منتظر که ایلحظه دقیقاً
 .کشید باال رو من

 بازم. شده چی ببینم تا چرخوندم رو سرم و کردم باز رو هامچشم احتیاط با. اومددرنمی نفسم
 .بود داده نجات اژدهاش چنگال با رو من و بود خندیدن حال در دنیل
 گذشت؟ خوش پرواز اولین بود؟ چطور: دنیل

 :زدم وپادست و کردم جیغجیغ 
 !پایین بذارم. یینپا بذار منو گفتم توام با. پایین بذارم -

 .میفتیا دوباره باش، آروم: دنیل
 !پایین بذارم گفتم دنی، کشمتمی -

 فرود زمین روی فاصله با هم خودش.زمین روی انداختم آروم و کرد گوش رو حرفم باالخره
 .پرید پایین بود گذاشته مایکل رو اسمش که اژدهاش سر رو از و اومد
 حتماً مامی. کردممی نگاه پیراهنم روی مایکل الیچنگا از حاصل پارگی به تأسف با من

 .کردمی امبیچاره
 :ایستاد مقابلم روخنده همچنان دنی

 .شده پاره لباست اوه -
 :داد ادامه که کردم نگاهش تیز
 .سالمه شکمت حداقل اما -
 :گفتم اون به رو حرصی بعد. پایین بیاد تا زدم صدا رو نادیا ذهنم توی از
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 !دادی دست از عقلتو تو. یرمبم بود ممکن -
 :گفت آروم. گذاشت پشتم رو دستش و اومد جلوتر

 .مواظبتم همیشه من بمیری، نبود ممکن -
 .کردم نگاهش حرفبی. شد گرم بدنم و کرد فروکش خشمم
 .گرفتم فاصله ازش نگرانی با اژدها یه زدنبال صدای از موقعهمون

 !دیده سقوطمو حتماً. نه اوه. بود پاپا
 .رفت دنیل طرفبه و پرید پایین خشمگین. اومد فرود زمین روی محکم

 کردی؟ رو کاراین حقی چه به. بدی کشتنش به بود نزدیک! عقلبی یپسره تو: پاپا
 .کنم آرومش کردم سعی و ایستادم روبروش

 .خوبه حالم من. بود اتفاقیه فقط اون پاپا، -
 .کرد نگاهم عصبی

 .خونه برگردیم باید. شو سوار .بشنوم چیزی خوامنمی -
 .پاپا -

 :گفت شمرده و برد باال تهدید ینشونه به رو انگشتش
 !شو سوار گفتم -

 عصبی و خشن خودش عین هم حیووناون رفت، اژدهاش سمت به خودش و گفت رو این
 .زدمی لبخند هم هنوز! پررو یپسره. چرخیدم دنیل سمت به مغموم ایچهره با! الکس. بود
 :گفت صدابی و زد مکچش

 .بینمتمی بعداً -
 همهاین. بود محال آرزوی یه من برای کردنشعصبی. شدنمی ناراحت هیچی از انگار
 !نوبره نفر؟یه تو سردیخون
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 پرواز دوباره بودم، کرده تمرین که طورهمون. شدم سوار من و آورد پایین رو گردنش نادیا
 .شد محو دید از تا کردمی نگاهم و بود باال سرش انهمچن. کردم نگاه پایین به. کردم
 برابرش در واقعاً که بود پسری دنیل فهمیدید؛ رو ویکتوریا به رفتن برای دلیلم تنها خب،

 .نداشتم قدرتی
 .کرد ـغلم*بــ محکم و دوید سمتم به نگران مادر خونه، مقابل فروداومدن بعداز

 که بود کی اون. بود وحشتناکی یصحنه چه نیدونمی. عزیزم سالمی که خوشحالم اوه -
 کرد؟می اذیتت

 :گفت و گذشت کنارمون از بود، ناراحت همچنان کهدرحالی پدرم 
 !دنیل همیشگی؛ مزاحم بازم -

 پاپا که بگم البته. رفتنمی جوب یه تو اون با پاپا آب کالً. چرخوندم کاسه تو رو هامچشم
 هم اون داشت؟ میشه انتظاری چه فرماندهیه از حالهر به. بود عصبانی اوقات بیشتر

 .شاهفردریک سپاه یفرمانده
 :گفت و کرد نوازش رو سفیدرنگم و مواج موهای دستش هردو با. شدم جدا مامی از
 که تو بیاره؟ سرت بالیی یه باید حتماً نیست؟ مناسبی پسر دنیل بگم چندبار. خداروشکر -

 ...ندارن وبیخ ذات ویکتوریا مردم دونیمی
 خوبن؛خیلی ویکتوریا اهالی. ندارم قبول اونا یدرباره رو مورد این من. بردار دست مامی آه -

 !دنی الخصوصعلی
. بودم عاشقشون که داشتیم چاالک و زیبا اسب تاسه. رفتم اسطبل طرف به و گفتم رو این

 .شد وارد مامی کردم،می باز رو مخصوصم کمربند کهدرحالی
 پیش چندلحظه همین  نمیدی؟ گوش حرف چرا تو آخه. نیست خوبی آدم دنیل: یمام

 !بمیری اون خاطربه بود نزدیک



 

 

7 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 .داد نجاتم دیدین که خودتون. باشید مطمئن رسونه،نمی آسیبی من به اون -
 .کردم باز رو موهام

 کردن؟ آماده رو ناهار. مخسته خیلی -
 :گفت و داد تکون تأسف به سری 
 .میز سر بیا بعد شو حاضر برو. ستآماده آره. بشی متوجه شدی تربزرگ وقتی وارمامید -
. سیاه دوتا و ایقهوه یکی. کردم نوازششون و شدم نزدیک هااسب به. رفت بیرون اسطبل از

 بهش خوردن برای چیزی تا اومد جلوتر رسیدم، که اون به. بود ترکوچیک همه از ایهقهوه
 .دادنمی غذا بهشون دیگه یچنددقیقه تا هرحال به. نبود همراهم چیزی اام! شکمو ای .بدم
 .بگیرم مفصل دوش یه ناهار از قبل بود بهتر

 رو هاملباس اونا کمک به. کنن حمامم تا زدم صدا رو هاخدمه از دوتا و رفتم اتاقم به
 .بود گرم آب از پر که نشستم وان توی و درآوردم

 بیشتر؛ ما ولی بودن؛ جنگجو همه هانه تو البته. بودم شده بزرگ ظامین یخانواده یه تو من
 داشت سالبیست. بود قصر سلطنتی گارد عضو اسکات، برادرم، و سپاه یفرمانده پدرم چون

 بودم؛ آشنا سالح و شمشیر با کردم، باز چشم وقتی از. بود گیرسخت پاپا مثل هم حسابی و
 اتاقاشون توی دیگه دخترای که زمانی و داشتم زیادی یعالقه هم جنگیدن به تبعاً پس

 خاصیت از این. کردممی رزمی تمرین من کردن،می دوزیمنجوق و خوندنمی کتاب
 بودن؛ بلد رو رزمی فنون همه اینجا گفتم، که طورهمون البته. ستخانوادهاین تو شدنبزرگ

 .اصلیشون یعالقه عنوان به نه اما
 شونه رو موهام و بودم نشسته صندلی روی. پوشیدم مناسبی لباس نمبد کردنخشک از بعد
 .شد زده اتاقم در که کردممی
 .تو بیا -
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 :گفت کوتاهی تعظیم از بعد و شد وارد کلِر
 .میز سر بیاید ترسریع هرچه گفتن مادرتون بانو، -
 :گفتم و کردم نگاهش آینه توی از
 .میام االن. مآماده -

 از همیشه مثل ناهار میز. رفتم بیرون و شدم بلند. رفت بیرون و کرد خم احترام به رو سرش
 روبروی صندلی. بود خسته خیلی نظرمبه هم اسکات و درهم پاپا هایاخم. بود پر خوردنیا

 :گفتم لبخند با. نشستم و کردم انتخاب رو اون
 اومدی؟ کی. سالم -
 .شنیدم چیزایی خوبی؟ تو. نیست وقت خیلی: اسکات 

 :آوردم ترپایین رو صدام تن
 .کنیممی صحبت باهم بعداً بذار. نکن شروع تو کنممی خواهش -
 بعد و کردیم دعا اول همیشه مثل. برداشتم زدنحرف از دست پاپا، ساختگی یسرفه با

 نگاهی. کردمی تحریک رو اشتهام سبزیجات سوپ خوش بوی. خوردن به کردیم شروع
 ظرف تو رو گرم سوپ خدمتکار و بود میز وسط شدهبریون یهبر. انداختم میز به اجمالی

 چرا کردمنمی درک اصالً. دیگه غذای چندنوع و بود مهیا قرمزرنگ نوشیدنیای. ریختمی
 تو اعتراض همچنین. بودم کرده عادت خب اما! بدن؟ ترتیب غذا همه این باید چهارنفر برای
 .آوردمی نپایی رو من شأن مامی یگفته به موضوع این

 غذاخوری سالن وارد شاه طرف از پیکی که بردممی لذت سوپ یمزه از داشتم آرامش با
 .اومد جلو محتاطانه و گذاشت احترام پاپا به. شد

 .آوردم بزرگ شاه طرف از پیغامی قربان،: پیک
 پیغامی؟ چه: پاپا
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 .رزمایش در حضور برای دعوتنامهیه: پیک
 پاپا به رو دعوتنامه پیک. گذشتمی خوش واقعاً. بودم نهها جشنای عاشق من! جشن وای
 جشن یه. بخونه بلند تا داد دستش رو دعوتنامه و کرد اشاره خدمتکاری به پاپا. رفت و داد
. ویکتوریا جمله از بودن، دعوت هم اطراف سرزمینای از چندحاکم که اژدهاها مانور برای بود

 مراسم این از هم اون. ببینم رو دنیل تونستممی سپ. کنن شرکت تونستنمی هم مردم البته
 شرکت مانور توی پاپا و اسکات قطعاً و شدمی برگزار دیگه روزسه رزمایش. اومدمی خوشش

 !باشه جالبی شب باید وای. کردنمی
 *** 
 پشت از که بود نادیا ناظرم تنها. پشتی یمحوطه تو تنهایی، بودم؛ تمرین حال در شمشیر با

 قدراین و بود نوجوون هنوز نادیا. کردمی نگاهم و بود آورده باال رو سرش خونه مونساخت
 و براق پوست که بود هاییگونه از. میشه تربزرگ اینم از دیگه چندسال حتماً. بود شده بزرگ
 .کنه استفاده ازشون لزوم مواقع در تا داشت گردنش روی بلندی هایتیغه
 رو سازش صدای. زدمی چنگ اتاقش توی مامی و بودن رفته قصر به اسکات و پاپا
 شده تمرین غرق من و بود کرده ایجاد هماهنگی حرکاتم با و بود تندی موسیقی. شنیدممی

 .دادمنمی خستگی به اهمیتی. بودم
 چیزی یه. شنیدم عجیبی صدای دادم،می تکون هوا تو شتاب با رو شمشیرم که طورهمون

 !گرگ یخرناسه شبیه داییص. مامی موسیقی از غیر
 طرز از. بود سرم پشت بزرگی و سیاه گرگ. کشیدم بلندی هین و چرخیدم سرعت به

 بودم مونده. کرد نگاهم چندلحظه. بود ناگهانی خیلی. ترسیدم چشما اون با کردنشنگاه
 .زمین رو افتادم پشت از و روم پرید که کنم کارچی
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 کارچی خودش ببینم خواستممی. کردمنمی کاری اما زد؛می تند قلبم. کشیدم ایخفه جیغ
 .کنهمی

 :فتمگ و زدم ریشخندی. کردمی خرخر و دادمی نشونم رو تیزش دندونای
 .نمیشن ظاهر روز توی گرگا باهوش آقای. ترسیدم کنممی اعتراف باشه -
 نخودشو تیزی دندوناش و شد کوچیک شپوزه. برگشت خودش اصلی حالت به آرومی به
 .شدن ایقهوه دوباره هاشچشم. رفتن فرو پوستش توی سیاهش موهای و دادن دست از رو

 :گفت و برداشت امشونه رو از رو هاشدست
 .نیستم گرگ کامالً که من. من نه نمیرن بیرون روز تو گرگا ترسیدی، که فهمیدم -

 :گفتم و انداختم گوشم پشت رو موهام. نشستم و شدم بلند
 کنی؟می کارچی اینجا -
 ...اما نه؛ یا ایآماده جشن برای ببینم اومدم -
 .باشم شدنآماده مشغول شب تا صبح از نیست نیاز سالمه،سیزده فقط من دنیل -

 :گفت و کرد بدنش ستون رو هاشدست
 .میدن اهمیت خیلی ظاهرشون به نیستن، طوریاین ما سرزمین دخترای -
 مقاومت. زمین رو بخوابه تا دادم هلش و چرخیدم طرفشهب. انداختم باال رو ابروم تای یه

 :گفتم جانبیبهحق لحن با. نکرد
 نیازی چون نیست؛ مهم برام که منم این میدن، اهمیت ظاهرشون به هم هانه دخترای -

 .ندارم
 .خندید

 :گفتم و زدم کنار پیشونیش تو از رو ایشقهوه موهای. رسید ذهنم به چیزی یه
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 هم دیگه یکی یعنی کنی؟ منتقل ایدیگه کس به رو نیروت تونیمی تو. سؤال یه راستی -
 کنه؟ استفاده ازشون

 اگه تازه. رو شهمه یا کنیم منتقل رو قدرتمون از مقداری فقط میشه. تونیممی آره: دنیل
 .میشه ترقوی و بیشتر قدرتمون کنیم، تمرین هرروز

 میشی؟ یچ خودت بدی ایدیگه کس به رو شهمه اگر -
 .تو مثل معمولی؛ آدمیه میشم: دنیل

 داری؟ شدنتبدیل تو محدودیتی. اوهوم -
. عقاب و مار گرگ، حیوون؛ تاسه به فقط اما شم؛ تبدیل خواستم که هرچندبار تونممی: دنیل

 .کردم کار روش همه از بیشتر چون تره؛قوی شهمه از گرگ و
 .ببینمش نزدیک از امشب دارم دوست. باشه قدرتمند خیلی باید حاکمتون پس - 

 :گفت و کرد اشاره بود زمین روی که شمشیرم به. نشست و شد بلند
 .کردیمی کارییه داشتی تو -
 .کردممی تمرین -

 چیه؟ قَدر حریف یه درمورد نظرت: دنیل
 ای؟آماده تو. هوم -
 .هستم همیشه: دنیل 

 .برداشتم زمین روی از هم رو خودم شمشیر و دادم اون به سالح یه. ایستادیم
 :گفت

 .ببندیم شرط بیا -
 چی؟ سر -
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 فقط موقتیه، چون باش؛ خوش مدتی یه تا. میدم بهت رو قدرتم از کمی بردی، تو اگه: دنیل 
 .میشه دائمی بشه منتقل کامل وقتی

 بردی؟ تو اگه! عالیه -
 :گفتم سریع. افتاد بهش چشمم نادیا صدای با. کردم نگاه اطراف به
 .بشی نادیا سوار دور یه ذارممی -

 :شنیدم ذهنم تو رو نادیا صدای لحظه همون دقیقاً
 .سافیرا نه اوه -

 :گفتم بهش ذهنم طریق از منم
 .میشم برنده نباش، نگران -

 .بزنم باهاش دور یه نمیاد بدم خوبیه، پیشنهاد: دنیل
 من و کردمی حمله اون کرد،می دفاع اون و کردممی حمله من کردیم، جنگ به شروع

 شمشیرامون همزمان. بودیم شده عرق خیس هردومون. کشید طول خیلی. دادممی جاخالی
 .کردن برخورد هم به صورتامون مقابل درست و بردیم باال رو

 من قدرت چون بره؛ کنار شمشیرم تا کنهنمی رو تالشش یهمه که کردممی احساس کامالً
 از و بود کرده عرق حسابی. شد خیره چشمام تو ایشقهوه هایچشم با. بود هیچ اون برابر در

 . دادم رو جوابش که زد آمیزیشیطنت لبخند. ریختمی پایین هاییقطره اششقیقه کنار
 .گذاشتم گردنش کنار رو تیغه و چرخیدم خودم دورِ دوریه زدم، کنار رو شمشیرش باالخره
 .خورد شکست
 .طورهمین هم اون. زممی نفسنفس. انداختم زمین روی و آوردم پایین رو شمشیر

 .باختی شرطو. خب -
 :زد لبخند. شدم خنک کمی و وزید درختا سمت از خنکی باد
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 .جلو بیا -
 .آورد جلو رو دستش یه. رفتم جلو

 .بگیر دستمو: دنیل
 حس رو عجیبی جریان عبور بعد، چندلحظه. بست رو چشماش و کشید عمیقی نفس. گرفتم
 .کردم نگاه دستم دور قرمز یهاله به و زدم لبخند ارادهبی. بود معرکه. قوی جریانیه. کردم
 .کرد رها رو دستم و کرد باز رو چشماش بعد ایثانیه

 کنم؟ کارچی باید حاال. دارم عجیبی حس. هی -
 :گفت اشتیاق با دنیل 
 نه؟ کنیمی قدرت احساس -
 :گفت. دادم تکون رو سرم 
 .کن تمرکز خوایمی که چیزی روی و ببند رو چشمت. کن مرکزت حاال خب، -

 اما بود؛ جالبی یایده شدنعقاب پس. کنم پرواز تونستممی خودم خواستمی دلم همیشه
 :گفتم و کردم باز رو چشمم شد، قطع مامی زدنچنگ صدای وقتی

 .باشه برگشته پاپا ممکنه. نمیاد موسیقی صدای -
 .بپرس نادیا از: دنیل

 .نیست اسکات یا پاپا از خبری گفت نادیا اما کردم؛ رو کارمونه
 .کنممی امتحان حاال خب. نیومدن انگار -

 بشی؟ تبدیل چی به داری دوست. ببند رو چشمات: دنیل
 .عقاب یه -

 .بستم رو هامچشم
 .کن پیدا رو عقاب یه احساس خودت درون. عقابی یه که کن تصور حاال: دنیل
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 .تیزبینی سرعت، سبکی، داره؟ حسی چه عقاب یه. کردم گوش دقت هب رو هاشحرف
 فرض عقاب رو خودم. کردم تمرکز. کردم حس بدنم تو رو نیرو از جریان یه وجوداومدنبه

 .گرفت بر در رو من کامالً کمکم و شد پخش بدنم تو نیرو. کردم
 .کردم باز رو هامچشم حاال

 اما بزنم؛ حرف خواستم. بردم باال رو سرم. دیدم ور دنیل زانوی تا فقط تعجب کمال در
 .بودم شده تبدیل من. نتونستم

 :گفت و کشید سرم روی رو دستش. زد زانو جلوم
 .پرندهیه مثل بزن؛ بال و کن باز باالتو کنی، پرواز تونیمی حاال. باهوش دختر آفرین -
 باال راحت. بودم بلد رو روازکردنپ بودم شده متولد وقتی از انگار. کردم باز رو بزرگم بال دو

 قرار من کنار و شد عقاب به تبدیل هم اون. رفتم باالتر و باال گرفتم، فاصله زمین از و رفتم
 عقابا مثل مانند،جیغ و نامفهوم صدای یه دنیل. رفتیم جلو و گرفتیم سرعت هردو. گرفت
 و بود بامهارت اون اما نم؛بز جلو ازش و برسم بهش کردم سعی. افتاد جلو من از و درآورد
 .دادمی کیف خیلی. کردیممی پرواز هوا تو واردایره گرفتیم، اوج باهم. دادنمی اجازه
 !یوهو! هورا

 اوج کردیم، پرواز ویکتوریا آسمان تو. شدیم ویکتوریا وارد و گذشتیم هاتپه از سرعت به
 بخشلذت واقعاً خوردمی صورتم به که بادی! بود عالی! بود معرکه. دادیم مسابقه گرفتیم،

 و نکردم دنبال رو دنی دیگه. شدم خسته مدت یه از بعد اما کردم؛می قدرت احساس و بود
 .پایین رفتم
*** 

 دنیل 
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 دیدم وقتی. گردوندم اطراف رو چشمم و کردم توقف. نبود اما ببینمش؛ تا برگردوندم رو سرم
 خبر باید کنهنمی احساس اصالً دختر، این دست از. شد راحت خیالم میره، پایین طرفبه داره
 .بده انجام ذهن اتصال حالت این تو نیست بلد که اون بده؟ خبر چطور اما بده؛

 .سخت بهش رسیدن و بود زیاد خیلی امفاصله. افتادم راه سرش پشت سرعت به
 تموم داشت تبدیلش مهلت. کردم وحشت سفید به ایقهوه از باالش رنگ تغییر دیدن با

 !دنیل میاری سافیرا سر بالیییه آخرش تو. نه اوه! بیفته ارتفاع این از اگه! نه وای. شدمی
 .کردممی کاری یه باید. کردم بیشتر رو سرعتم

 اما بود؛ عقاب هنوز کرد،می سقوط جنگل طرفبه سرعت به. گرفتم کار به رو توانم یهمه
 !افیراس من خدای رسم؟نمی بهش چرا. ترسیدممی

 .کردم امتحان هرحال به. برسه نبودم مطمئن اما بیشتره؛ سرعتش اون بود، مایکل کاش
 .زدم صداش ذهنم از
 !کن عجله. خطره در سافیرا برسون، جنگل به رو خودت مایکل، -

 .شنیدم رو جوابش
 .میام دارم دنیل، میام دارم -

 !من به لعنت من، به لعنت. شده تموم وقتش. نه وای
 خاطربه نه سوزوند؛ رو استخونام تا جیغش صدای و شد تبدیل انسان به زدنی هم به مچش در

 .بیفته براش اتفاقی هیچ خواستمنمی. نگرانی و ترس از بلکه صداش،
 نجاتش تا رفتیممی سافیرا طرف به چپ از مایکل و باال از من حاال. شنیدم رو مایکل صدای

 .شدمی نزدیک درختا به داشت. بدیم
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 تبدیل. شد کم باهاش امفاصله گرفتم، کار به رو انرژیم تموم. برسه تونستنمی مایکل. نه
 کردم ـلقه*حـ سروبدنش دور رو هامدست سریع. اومدم در انسانیم شکل به و کردم باطل رو
 .نبینه آسیب کردیم برخورد وبرگاشاخ به اگر تا

 حس کامالً رو زخم بودنعمیق. آورد بند رو نفسم داد خراش رو کمرم که ایشاخه اولین
 دور از رو دستام نبودم حاضر اما سوخت؛ پهلوم. درخت یتنه به شدنکشیده دوباره و. کردم

 .کشیدمی جیغ ترس از همچنان که کنم باز سافیرا
 نجاتمون بیفتیم بعدی درخت روی اینکه از قبل برسونه، رو خودش تونست مایکل باالخره

 با. بیاد فرود خوب نتونست مایکلم درختا زیاد حجم خاطربه اما مرش؛ک رو افتادیم. داد
 .زمین رو شدیم پرت هم سافیرا و من زمین رو افتادنش

 دستام زیاد درد با. شدیم ساکن آخر در و خوردیم غلت چندبار. کردم پنهان بیشتر رو سرش
 .شد جمع درد از صورتم. کردم باز دورش از رو

 .کردم صداش سختی به. شه بلند تتونسنمی و بود شوکه
 .سافیرا -

 هم به زخمام سوزش از رو چشمام. بود شده برگ از پر و ژولیده موهاش. شد بلند آروم
 .فشردم
 !اوه. مزنده هنوز دنیل،. مزنده هنوز من! وای: سافیرا

 :گفتم لبخند یه همراه و دردآلود. گرفتمی امخنده واکنشاش از
 !ایزنده هنوز آره -

 .شد نزدیک بهم هراسون. افتاد من به نگاهش
 !شدی زخمی شدی، زخمی! من خدای -

 :گفت صدایی که نیست چیزی بگم خواستم. شد ترنزدیک بهمون هم مایکل
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 !دنیل ایجانانه سقوط عجب. واو -
 .لئو. شد عالی اوه. چرخوندم صدا طرف به رو نگاهم
 .رفت سمتش به و ایستاد نگران سافیرا

 .شده زخمی. کنین کمکش کنممی خواهش شناسین؟می رو دنیل ماش آقا -
 .شد سافیرا به معطوف لئو نگاه
 نه؟ نیستی ویکتوریا اهل ندیدمت، حال به تا: لئو

 .بدیم نجاتش باید داره، ریزیخون کنه؟می فرقی چه: سافیرا
 .برنمیاد من از کاری: لئو

 دلم. شدم عصبی. شد مانع و رفتگ رو جلوش سافیرا اما بره؛ تا برگردوند رو روش
 .من برای اونم بگیره، کمک خودخواهاون از خواستنمی

 هاده تونممی من خوایمی پول اگر ببین،. بری طوریهمین تونینمی تو. هی: سافیرا
 .کن کمکش کنممی خواهش فقط. بدم بهت طال یسکه

 .گیرممی صدتا: لئو
 .کن عجله لطفاً. باشه باشه: سافیرا
 !حیف. شم بلند تونستمنمی که حیف
 حال همون در. کردم ناله درد از. کرد بلندم و گذاشت بدنم زیر رو هاشدست. نشست کنارم

 :غریدم دندونام الی از
 .ندی نجاتم تو اما بمیرم؛ حاضرم -
 کردی؟ پیدا کجا از رو دخترهاین. هه. ارزهمی طال یسکه صدتا اما دارم؛ حسو همین منم -
 !احمق آدم مشتیه. ستهانه اهل مشخصه ظاهرش از
 !شو خفه -
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 .رسممی رو حسابت بعداً! لعنتی. برید رو امونم درد
 :گفت سافیرا به خطاب. رسیدیم تام یکلبه در پشت

 .بزن در -
 به توجهبی سافیرا اما زد؛می حرف زیردستش با انگار. شدم حرصی حسابی صحبتش لحن از

 اختیارم که بود کاراش همین. بده نجات رو من که کردمی فکر این به فقط موضوعات این
 خودم. بود آالیشبی و پاک قلبیه شدمی پیدا کم ویکتوریا تو که چیزی. گرفتمی ازم رو
 تصورم حد از تربیش گرچه کنم، تحمل رو درد بودم حاضر. زمین بذارتم تا دادم تکون رو

 .بود
 :گفت من دیدن با. کرد باز رو در تام
 اومده؟ سرت بالیی چه! دنیل -
 .تام کن کمکم -
 .بشیم خونه وارد ما تا رفت کنار در جلوی از

 داروهای نه. شدمی پیدا داروهاش یقفسه توی هردردی دوای که بود طبیبی جادوگر تام
 تام وگرنه داشتم؛ گردنش به که بود دینی هم کردنشکمک دلیل. جادویی هایدارو معمولی،

 .بود بقیه از فراری و منزوی آدمیه
. نالیدم. سوختمی شدت به کمرم زخم بخوابم؛ تونستمنمی. نشستم تخت روی لئو کمک با

 .بده دلداری بهم کرد سعی و نشست کنارم سریع سافیرا
 .میشی خوب االن. کن تحمل -
 :کردم زمزمه دردآلود 
 .نمیشه چیزیم. نباش نگران -

 .بگیره رو اشصدسکه تا ایستادمی نمیره، بودم مطمئن. رفت بیرون در از لئو
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 :گفت سافیرا به خطاب گشت،می اشقفسه تو کهدرحالی تام
 کنی؟ پاره رو لباسش تونیمی -
 :گفت تعجب با 
 !کنم؟ پاره -

 .دختر کن عجله آره،: تام
 ور خون گرم جریان. رفت هوا به دادم زخمم روی شدنشکشیده از کرد، پاره رو لباس وقتی
 :گفت و اومد جلو تام. کردممی حس کمرم روی

 .داره درد اما ست؛آماده خب -
 .کن راحتم فقط نیست، مشکلی -

 هایدست تو رو امدیگه دست. بود بدنم گاهتکیه دستمیه. نشست روبروم و شد بلند سافیرا
 :گفت و گرفت سفیدش و کوچیک

 .بده فشار رو دستم داشتی درد هروقت -
 دادممی فشار اگر. چقدره من دستای قدرت دونستنمی دختر این. شد سرازیر مقلب تو شوری

 .دادم تکون رو سرم نشکنه دلش اینکه برای اما شکست؛می درهم استخوناش
 هم روی رو دندونام وحشتناکش سوزش از پاشید، زخمم رو جادوییش پودر از تام وقتی

 .بود وحشتناک. خدا وای. فشردم
 کرده پیدا تغییر عسلی به چشمام رنگ االن دونستممی. بود شده فعال درد از امگرگینه حالت

 .برسونم سافیرا به آسیبی بود ممکن. شدنمی ترتیز دندونام و
 تغییر حالتم تغییر خاطربه که ترسناکی و دورگه صدای با و کشیدم بیرون دستش از رو دستم

 :زدم داد درد از عصبی بود، کرده پیدا
 رونًبی برو -
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 :زد صدام متعجب
 !دنیل -

 .لعنتی
 :زدم داد قبل از ترخشمگین. بودن شده بلند و تیز ناخنام

 !بیرون برو -
. بود زیاد خیلی! خدا. زدم فریاد. ریخت زخم روی رو پودر دوباره تام. رفت شد بلند و ترسید
 :گفتم تام به خطاب

 !میدم دست از رو کنترلم دارم. کن عجله تام -
 مرگته؟ چه تو هی -
 .باش زود زیاده، خیلی دردش -
 .باشه -

 زیادی درد بهبود، این اما کردم؛می حس رو زخم شدنبسته. ریخت پودر بیشتری مقدار
 .داشت
*** 

 سافیرا 
. نشدم متوجه درست رو دلیلش و بودمش ندیده عصبانی قدراین حال به تا بودم، ترسیده

 توی نداره، رفتارش روی زیادی کنترل بشه لتبدی درد یا ناراحتی با اگه دونستممی
 چه نبود معلوم. بودم نگران همین برای. بودمی خودش مواظب خیلی باید وسالسناین

 دوباره خواستنمی دلم. بودم هم خونه نگران طرفی از. ریختمی زخمش روی پودری
 .بدم پس پاپا و مامی به وجوابسؤال هزارجور

 .شنیدم رو لئو ایصد که بودم فکرا همین تو
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 .بلده کارشو تامی. نباش نگران -
 :گفت دوباره خودش نگفتم، چیزی اما کردم؛ نگاهش

 درسته؟ ثروتمندی یخانواده یه از -
 چطور؟ -
 :گفت ریشخند با و ایستاد سینهبهدست 
 !بیاد خوشش آهنگریه از تو مثل دختری یه عجیبه برام -

 :گفتم و زدم پوزخند
 .نداره یربط تو به -

 سعی اما دادم؛ قورت رو دهنم آب و ترسیدم. شد هاگرگینه شبیه هاشچشم گفتم که رو این
 .نباشه معلوم صورتم از هیچی کردم

 .بود جورییه پسره این. برداشتم ازش رو نگاهم
 تو بود گرگینهنیمه حالت تو هنوز صورتش کهدرحالی برهنه، یباالتنه با دنیل و شد باز در

 دویدم طرفشبه سریع. گرفت در به رو دستش یه. اومدمی حالبی نظربه. ایستاد چوبچهار
 .گرفتمش و
 خوبه؟ حالت دنی، -
 :گفت آلودخشم ترسناکش، و دورگه صدای با. افتادم زمین رو من و زد کنارم شدت به 
 !نشو نزدیک بهم -

 تحمل که دردی از همه اینا ییعن! بود؟ ناراحت قدراین چرا آخه. نبود طوریاین وقتهیچ
 .بگیرم دنیل از رو نگاهم شد باعث لئو صدای. شدم بلند جام از! اومده؟ سرش بود کرده

 .دخترکوچولو بگیرم پولمو تا مآماده من. دنیل از اینم -
 :گفت دنیل به رو و اومد بیرون اشکلبه از تام. رفتم عقب قدمی ترس از. غرید دنیل
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 .برو. کنی حمله یکی به ممکنه. کهخطرنا موندن اینجا -
 رو اونجا سرعت به و شد گرگ به تبدیل کامالً کنه نگاه من به اینکه بدون شنید، که رو این

 .کرد ترک
 روی بلند نسبتاً ریش و سیاه موهای با بود سالهسی حدوداً مردی که چرخیدم تام سمت به

 .صورتش
 نیست؟ خطرناک مطمئنی بود؟ چی دارو اون -
 .دارم کار عالمهیه من برین، بهتره دیگه شماهام. مطمئنم آره: تام 

 :کرد تکرار و اومد طرفمبه قدمی لئو. بست رو اشکلبه در و گفت رو این
 شد؟ چی من پول -
 :گفتم کالفه 
 .بیارم برات خونه از باید. نیست همراهم که االن -
 !بمونم؟ منتظر اینجا من و بری بدم اجازه خواینمی که احیاناً -

 خیلی امروز. فهمیدمی مامی طوریاون چون کنم؛ صدا رو نادیا تونستمنمی. کردم سکوت
 نگاهش حوصلهبی. بده ایده یه خودش تا کردم نگاه بهش. نشم دور خونه از که داشت تأکید

 :گفت و چرخوند رو
 بشی؛ ارشسو تونینمی و میاد بدش کوچولوها دختر از من اژدهای که حیف!خبخیلی آه -
 .ببرمت تونممی خودم اما

 !گستاخ یپسره بود؟ چی منظورش. کردم نگاهش مشکوک
 چی برای االن. رفتم عقب. اومد جلو چندقدم. شد تبدیل گرگینه به زدن هم به چشم یه تو

 !بشم؟ سوارش یعنی. کردم نگاهش تعجب با نشست، زمین روی وقتی شد؟ تبدیل
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 کمرش رو آروم و رفتم جلو. اومدمی نظربه جالبی یتجربه .بودم نشده سوار حاال تا. اوه
 و کردم شل رو دستم سریع. غرید یهو. گرفتم مشتم تو رو براقش و نرم موهای. نشستم

 :گفتم
 .خواممی معذرت -

 عالی. کرد دویدن به شروع بعد و گرفت خیز. شد بلند. گرفتم دستم تو رو موهاش ترآروم
 طی که رو مسافتی یه. رسیدنمی اژدهاسواری پای به اما بود؛ فراتر خیلی سواریاسب از. بود

 محتاطانه و آرومی به. کردم ول رو موهاش آروم. کنم باز رو دستام گرفتم تصمیم کرد،
. شد خنده به تبدیل بعد و اومد لبم رو ناخواسته لبخندی. کردم باز ـغل*بــ از رو دستام
 .معمولی گرگیه از ترسریع د؛دویمی سریع. بود آورهیجان خیلی

 ...هوو -
 :خندیدم بلندتر

 .عالیـه -
 :گفتم و شدم خم کمی

 .میدم بهت دیگه تایپنجاه بری اگر بری؟ تندتر تونیمی -
 درخت یتنه دیدن با. بود وصفغیرقابل هیجانش. شد زیاد سرعتش باد مثل گفتم، رو این تا

 رو لئو کمر دوباره آوردمو پایین رو دستام شدیم،می نزدیک بهش سرعت به که روبرومون
 خنده به بعد و زدم جیغ هیجان شدت از! بود محشر تنهاون روی از پریدن یلحظه. چسبیدم

 .افتادم
 وقتی. کنه کم رو سرعتش که دادم هشدار بهش رسیدیم، مونخونه پشت درختای به وقتی

. زدمی نفسنفس. برگشت یشانسان شکل به سریع. پریدم پایین کمرش روی از ایستاد،
 :گفتم خوشحال
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 !بود عالی بود، خوب خیلی -
 :زد لبخند

 .بودم ندوییده سریع قدراین حال به تا. آره -
 .گردمبرمی االن من وایسا، جاهمین خب، -

 :داد تکون رو سرش
 .برگرد زود -
 :پرسیدم نادیا از هم حال همون در. دویدم خونه طرفبه
 یستم؟ن نشد متوجه کسی -
 .برگشتی موقعبه نه، -

 پورهپاره و خاکی که افتاد لباسم به نگاهم بذارم، تو رو پام ورودی در از خواستم که همین
 کج رو راهم. رسید ذهنم به فکری. کردمی شک حتماً دیدمی مامی اگه. نه اوه. بود شده

 درخشانش هایچشم با و آورد پایین رو سرش من دیدن با. رفتم نادیا سمت به و کردم
 :پرسید و کرد بررسیم

 اومده؟ سرت بالیی چه -
 :گفتم و کردم نوازش رو بینیش سوراخ دو بین فضای 
 !کردم سقوط کمیه -

 :برد عقب رو سرش
 کجاست؟ دنیل نزدی؟ صدا منو چرا پس -
 برم اتاقم یپنجره از کن کمکم نادیا،. نیست مهم. نرسید ذهنم به اصالً. رفت اون! دنیل -

 .ببینه وضعاین با منو کسی خوامنمی تو،
 :گفت حال همون در و کرد خم بیشتر رو گردنش
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 خیلی کنممی احساس گیریمی نادیده منو وقتی توئه، از محافظت من یوظیفه -
 !مصرفمبی
 طورهمون. برسونه اتاقم به رو من تا برد باال رو سرش. نشستم روش و رفتم باال گردنش از

 :گفتم کردم،می نوازشش که
 لحظهاون! باش مطمئن گیرم،نمی نادیده رو تو باش مطمئن. خواممی معذرت دونم،می -

 .بودم ترسیده
 لباس و کردم عوض رو لباسام سریع. پریدم اتاقم تو گردنش روی از. نگفت چیزی دیگه
 تا کشیدم موهام رو دستی و آوردم بیرون بود رفته موهام تو که رو برگایی. پوشیدم ایساده

 کنم فکر. برداشتم رو هاکیسه از یکی. کردم بازش و رفتم امصندوقچه طرفبه. بشه ترمرتب
 . بود توش کافی یاندازه به
 گشتم هرچی اما دویدم؛ درختا طرفبه و شدم خارج ساختمون از یواشکی و احتیاط با

 .ندیدمش
 لئو؟. آوردم پولتو رفتی؟ کجا لئو؟ - 
 خودم واسه هامسکه بهتر،. داشته کاری شاید. نکردم پیداش گشتم رچیه. نبودش خیر،نه 

 :دفعهیه که رفتممی باال هاپله از یواشکی. برگشتم و انداختم باال رو هامشونه. موند
 !بانو؟ -

 بودم، گذاشته قلبم روی که رو دستم. هوف. برگشتم صدا طرفبه و کشیدم بلندی هین
 :گفتم معترض و انداختم پایین

 !ترسوندی منو... کلِر -
 :گفت و کرد دستم تو یکیسه به نگاهی
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 بیارید تشریف. شده حاضر امشبتون لباس بگم بهتون اومدممی داشتم. بانو خواممی عذر -
 .ببینیدش

 :دادم تکون رو سرم
 .االن میام. باشه -

. زدم صداش و تمبرگش برم، باال رو پله دومین اینکه از قبل اما برم؛ که برگردوندم رو روم
 .بگه مامی به داشت احتمال

 .کن صبر -
 :وایسادم روبروش

 باشه؟ نگو، چیزی کیسه این مورد در مامی به. ام -
 :گفت و کرد خم رو سرش 
 .بانو بله -

 :رفتم کنار جلوش از و زدم لبخند
 .بری تونیمی حاال -

 جاش سر رو هاسکه و رفتم اتاقم به زود بشه، پیداش یهو ایدیگه کس اینکه از قبل
 .ببینم رو امشبم لباس تا برگشتم و برگردوندم

 سفید و بلند لباس یه. بود زیبا واقعاً لباسه این خدایا. کردممی نگاه آینه تو خودم به زدهذوق
 و بود، آورده وجود به زیبایی هماهنگی موهام با و داشت رنگ همون به بلندی شنل که

 .دادمی نشون طالیی کمی رو موهام
 دور از فقط همیشه که ویکتوریا حاکم با مالقات خاطربه هم. بودم جشن منتظر صبرانهبی

 نگرانش و خشکید لبم رو لبخند. دنیل الخصوصعلی و مانورها دیدن هم و بودمش دیده
 خوبه؟ حالش االن یعنی. شدم
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*** 
 و بازهاشعبده از گروهچند اصلی، مانور شروع از قبل. شدمی برگزار شکل بهترین به مراسم
 خیلی زمین یه برگزاری، محل. کردنمی هنرنمایی و میدون وسط اومدنمی بازهاآتش

 به پایین از هم سر پشت طبقهطبقه انبوه، تعداد به چوبی هایصندلی که بود گرد و بزرگ
 همه. بود مشخص هازادهاشراف و حاکما مثل بزرگان نشستن محل. بودن شده چیده باال

 و مطمئن ایفرمانده پاپا چون. کنن خودنمایی داشتن سعی و بودن آراسته رو خودشون
 نشون خاصی یعالقه هم من به شاهفردریک بود، سلطنتی گارد عضو وفادارترین برادرم

 در پرسیدنش نظر از قدراون. بود نشونده خودش نزدیکی در رو من همیشه مثل و دادمی
 که بود این اشعالقه دلیل شاید. نداشت حد که شدممی شحالخو بازهاشعبده اجرای مورد
 کسب زیادی افتخارات که داشت نیرومند و شایسته پسر یه عوض در. نداشت دختری فرزند
 .پیتر نام به بود؛ کرده

 جمع به چرخوندم، رو سرم. بودن خوشحال همه. بود گرفته فرا رو جاهمه شادی صدای
 :گفتم شاه هب خطاب و کردم نگاه حاکمان

 !نیومدن؟ امشب نکنه بینم،نمی رو ویکتوریا حاکم جنابعالی -
 :گفت و کرد بهشون نگاهی 
 .بینیشونمی کنی خم بیشتر رو سرت اگه ویکتوریاست، حاکم حاکم، سومین -

 :گفتم و انداختم باال رو ابروهام. دیدمش
 !هستن باابهت واقعاً ایشون -

 :دادم هادام نشه، ناراحت اینکه برای
 .کنممی ستایش رو شما یجذبه من البته -

 :گفت و خندید
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 .انتظارته در درخشانی یآینده که دارم اطمینان سافیرا، هستی باذکاوتی دختر تو -
 :زدم لبخند و کردم خم تعظیم ینشونه به رو سرم

 .قربان شماست لطف نظر -
 جذابی بسیار یچهره ابهت بر وهعال. شدم خیره ویکتوریا حاکم به دوباره و گفتم رو این

 زیبا باید مرد، این از هرفرزندی. بود مشخص هم دور نسبتاً یفاصله اون از حتی. داشت
 .بود نشسته همسرش کنار هم جوانی دختر. شدمی دختر اگر مخصوصاً بود؛می

 از یکی باالخره پیشش، برم ادب عرض برای که تونستممی. نزدیکشون برم بودم کنجکاو
 فکر این با. پیشش رفتنمی خودشیرینی برای دختر همه این تازه. بودم هانه مهم دخترای

 دامنم ایستادم، که مقابلشون. رفتم اونا طرفبه و شدم بلند شاهفردریک به احترام ادای از بعد
 .کردم تعظیم و گرفتم باال رو
 .جنابعالی شما بر درود -

 :مگفت ناخودآگاه. بردم باال رو سرم
 !وای -

 :گفت و شد ترعمیق لبخندش
 کردی؟ تعجب چرا شده؟ چی جوان، دختر تو بر درود -
 !زیبایید چقدر شما من خدای -

 :گفت و زد لبخندی همسرش
 .عزیزم هستی زیبا هم تو -

 عسلی هایچشم رنگ،آتشین موهای با دختریه چرخید، دخترش بعد و همسرش روی نگاهم
 :گفتم و کردم دیگه دوتای اون برابر در کوتاهی تعظیم. بود بازی هم اون. سفید پوست و
 .خوشحالم هم شما دیدن از -
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 :پرسید حاکم
 چیه؟ اسمت -
 .شاهفردریک سپاه یفرمانده دختر. هستم سافیرا -

 .ستکنندهخیره و زیبا خیلی شما مانور. بودم اومده مراسم این به هم دیگه باریه من: حاکم
 .دارم شما مراسمای به راجع نظرو ینهم منم. بله -

 .سافیرا اومده خوشت که خوشحالم: حاکم
 .کردم تعظیم و زدم لبخند

 .ببینم نزدیک از رو شما داشتم دوست فقط برم، من توناجازه با -
 :گفت و زد تریعمیق لبخند. بود کنندهخیره خیلی که کرد دستش توی یحلقه به نگاهی

 .شدم خوشحال دیدنت از -
 .نبود روخنده ابداً ومادرشپدر برعکس که انداختم دخترشون به ایدیگه نگاه لبخندزنان

 تو دیدنش شوق دنیل یادآوری با. کنم پیدا رو دنیل تا کردم نگاه اطراف به کنجکاوی با
 تا کردممی نگاه رو جاهمه دقت به و گذاشتم تنها رو حاکم یخانواده. گرفت باال وجودم
 :زدم صداش خوشحالی با و رفتم باال رو هاپله از ردیفیه. کردم شپیدا اینکه

 !دنی. دنیل -
 تکون براش رو دستم دیدنم با. چرخوند رو سرش سریع بشنوه، که بود تیز انقدر گوشاش

 میرم دونستمی. بود خالی کنارش صندلییه. رفتم طرفشبه دامنم باالگرفتن از بعد و دادم
 :فتمگ و نشستم کنارش. پیشش

 .بودم شده نگرانت خیلی خوبی؟ -
 .میاد بهت خیلی لباست! شدی زیبا چقدر: دنیل

 .ترسوندیم حسابی بود؟ شده چت چطوره؟ حالت ببینم بگو. ممنون -
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 .کردممی رفتار طوریاون همین برای بزنم؛ صدمه بهت بودم نگران. متأسفم امروز درمورد -
 :گفتم و کوبیدم بازوش به مشتی

 .بودمت ندیده عصبانی حال به تا -
 بودم؟ زشت -
 !نمیشی زشت وقتهیچ تو. نه -

 کرد،می اعالم رو اژدهاسوارا ورود که مردی صدای با. پاشیدم صورتش به رو لبخندم
 :گفتم زدههیجان

 ...شد شروع باالخره -
 ایتیره رنگ. بود سیاه یاقوت اسمش. داخل اومد اول اژدهای و شد باز بزرگ یدروازه

 رو اون گرچه! بود سخت خیلی اژدهاها جوراین کردنرام اوه. بود وحشی یتیرهیه از و اشتد
. بود محشر مانورش اما شناختم؛نمی هم رو اشسواره. بودن کرده تربیت بچگی از

 ...من خدای. پروازش ینحوه گیریش،اوج
 این به همین خاطربه ت؛داش بزرگی حد از بیش و زیاد دندونای و دارتیغ بدن بعدی اژدهای

 .ایکوسهدندون گفتنمی گونه
. بود پاپا به متعلق بعدی اژدهای. کردیممی تشویقش و فرستادیممی انرژی براش دنیل با

. همیشه مثل بود، عالی هم پاپا اجرای. کردممی نگاه بیشتری دقت با رو قسمت این همیشه
 البته. خوردممی شکست کنم امتحانشون نادیا با خواستممی هروقت و بود سخت حرکاتش

 هم خودنما الکس. کنم پیشرفت بعداً تونستممی و کنم پرواز باهاش بودم تونسته تازه من
 خواستمی دلش همیشه پاپا مثل جورایییه. بود گذاشته نمایش به رو خودش بدجور
 به همین و تداش دیگه هایاژدها از درازتر دمی و بزرگ باالی الکس. کنه نماییقدرت
 .گذاشتمی نمایش به رو زیباتری یصحنه هم و کردمی کمک پروازش قدرت
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 که نمونه ناگفته. زدممی دست براش و کردممی شلوغ همه از بیشتر. بود اسکات بعدی نفر
 امتیازیه کارااین انجام قابلیت هرحال به! بودن کردنغش حال در هم دخترا سری یه

 .بود آورده دست به وکمالتمام رو امتیازاین اسکات و شدمی حساب بزرگخیلی
 سرم. کردم حس آسمون تو رو چیزی درخشش آنیه رفت، پایین و شد تموم نمایشش وقتی

 .شدمی روشن وضوح به آسمون از قسمتیه. دیدمنمی اشتباه. طرفش چرخوندم رو
 ...ببیـ رو اونجا... دنیل -

. رفت حاکمان مخصوص جایگاه طرفبه و شد رد جلوم از سرعت به آتش از بزرگی یگلوله
 برداشت خیز طرفمبه دنیل که بود این دیدم که چیزی آخرین. برگردوندم رو سرم و زدم جیغ

 .محکم و داغ چیزیه رفتم؛ هوش از سرم به چیزی برخورد با بعد و
 *** 
 دنیل 

 زیرش هاتماشاچی جایگاه ش،بگیرم اینکه از قبل اما رفتم؛ سافیرا طرفبه. شد چی نفهمیدم
 .بودم چوب انبوهی زیر بعد ایلحظه و شد خالی

 اطراف از اژدها نفیر و انفجار و جیغ صدای. بود وحشتناک. کشیدم بیرون رو خودم سختی به
 به وحشت با رو نگاهم. بود شده پارهپاره هاملباس و سوختمی صورتم. رسیدمی گوش به

 .چرخوندم اطراف
 !سافیرا -
 :زدم داد. افتادم سرفه به اطراف غلیظ دود از
 !سافیرا -
 .زدممی کنارشون زدهشتاب و تندتند و کردم دراز دست هاچوب سمت به
 .سافیرا سافیرا، -
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 اثر یا نشونه یه غلیظ دود اون تو کردم سعی و کردم تیز رو هامچشم. شدم صاف. نبودش
 سرفه به سختی به ولی کنم؛ احساس رو نشبد بوی تا کشیدم عمیقی نفس. کنم پیدا ازش

 از که ظریفش و سفید دست دیدن با. کوبیدمی دهنم تو قلبم و رفتمی گیج سرم. افتادم
 معلوم سفیدش لباس تا زدم کنار رو چوبا. رفتم سمتش به هراسون بود زده بیرون چوبا بین
. بود بسته اشچشم و زخمی صورتش. گرفتمش ـم*ـوشـ*آغـ تو و کشیدم رو دستش. شد

 :زدم صداش نگران. بود سفیدتر همیشه از و سرد بدنش
 !سافیرا شنوی؟می صدامو هی. هی... سافیرا -

. افتادم سرفه به دوباره. بشم خم کمی و بگیرم ـغل*بــ تو رو سرش شد باعث انفجار صدای
 :زدم داد. افتادممی گریه به داشتم دیگه. کوبیدم اشگرفته دود صورت به
 !سافیرا. شو بلند پاشو،. فیراسا -

 :.گفت زنوننفسنفس و زد زانو جلوم بود، تایلر اسمش که دوستام از یکی
 !کن عجله. کننمی نابود رو چیزهمه دارن. کنیم فرار باید شو بلند دنیل، -
 .ببریم رو سافیرا باید. نه -
 !شو بلند. گردهمی دنبالت داره پدرت دنیل، نشو دیوونه -

 :ردمک تکرار
 .ببریم رو سافیرا باید -

 :گفت بعد. گذاشت گردنش روی و آورد جلو رو دستش
 .جاهمین بذارش. کن عجله. مرده اون -

 :کشیدم فریاد
 !نمرده اون  -
 .میریمی خودتم نیای اگر دیگه، شو بلند نمیده؟ جواب و سرده بدنش بینینمی مگه -
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 .سافیرا -
 :کشید رو دستم و شد بلند نیست، بدهکار گوشم دید وقتی

 .لعنتی باش زود -
 .بذاریم تنهاش نباید. کن صبر. نه -
 .شو بلند! مرده احمق، مرده اون -

 آخرین. کردم ول کراهت با رو دستش. برم باهاش بودم ناچار. کرد بلندم امخواسته برخالف
 ...شرایط اون تو اما بودم؛ ناراحت قلبم اعماق از. کردممی لمس رو دستش که بود باری

 اون. بدم نجاتش نتونستم که بخشیدمنمی رو خودم وقتهیچ. اومدمی بدم خودم از
 مثل دیگه هرگز. داشت رو دنیا قلب ترینآالیشبی و صاف. بود زندگیم تو چیز ترینباارزش

 !سافیرا متأسفم! هرگز دیدم،نمی رو اون
 *** 

 سافیرا
 دود بوی و سوختن صدای. کردم باز چشم مآرو. افتادم سرفه به گلوم شدید سوزش با

 بود؟ افتاده اتفاقی چه من خدای. اومدمی
. کردم نگاه اطراف به. کردم بلند رو خودم سختی به و گذاشتم چوبی تخته روی رو دستم
 بلند سوخته بقایای از غلیظی و سیاه دود یا و بود سوختن حال در یا بود؛ شده نابود جاهمه
 !کابوسیه مثل درست. رفتمی شب اهسی آسمون به و شده

 ازش هیچی دیگه جایگاه؟ کدوم اما چرخید؛ مخصوص جایگاه سمت به اختیاربی چشمم
 :کردم زمزمه ترسیده. بود نمونده

 .مامی -
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 سوخته هاییشتیکه و شده پاره لباسم و ژولیده موهام. کردمی درد بدنم کل! خدا اوه. ایستادم
 به رو خودم بود هرطور. نبود هم کفشم یلنگه یه تازه. نزنم رو شحرف اصالً که دامنم. بود

 .رسوندم جایگاه
 حاکم بدن هم، جایگاه تو. بودن مرده که دیدممی رو پسرایی یا دخترا بدن گاهی مسیرم تو

. گرفتم رو دهنم جلوی دست با. دیدم رو همسرش و بود، بیهوش خون غرق که ویکتوریا
 !شاهفردریک. خدایا

 با و دادم تکونش. چرخوندم رو بزرگش هیکل. سرش باالی رفتم و کردم فراموش رو یمام
 :زدم صداش آلودمبغض صدای

 شنوین؟می صدامو قربان،. جنابعالی -
 دردآلودی و کشیده یسرفه. رفتمی خون ازش و بود زخمی. شد باز آروم و لغزید پلکش 

 :گفت آرومی صدای با و کرد
 سافیرا؟ تویی -
 .خودمم بله له،ب -

 و کرد ایناله. بود دادنجون حال در چشمم جلوی زندگیم قهرمانای از یکی. چکید اشکم
 اشحلقه. کردم نگاهش. گذاشت دستم تو چیزییه. گرفتمش معطلیبی. آورد باال رو دستش

 .بود
 دین؟می من به اینو چرا چرا؟ -
. کنهمی کمک بهت خیلی حلقه این. دهب نجات خودتو جون. کن فرار و بردار اینو. سافیرا -

 .خواممی ازت اینو که ببخش منو
 .فشردم رو خونیش دست و زدم هق

 .جنابعالی -
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 باهوش، و الیق جنگجوی یه هستی، ایقوی دختر تو. بده گوش من به. نکن گریه نه، -
 ...که بده قول. برهمی وقت فقط بدی، نجات تونیمی تو. زیبا و باذکاوت

 :داد ادامه و فشرد رو دستم ددر از
 .بگیری انتقام که بده قول -
 :دادم جواب انتقام غرق و زدم پس رو اشکم امدیگه دست با
 !موند نخواهند امان در کدومشونهیچ. خورممی قسم میدم، قول -

 :گفت و زد محوی لبخند
 .کن محافظت ازش خوبی به. حکومته نشان حلقهاین. عزیزم خوشحالم -

 ناباوری با. شد گرد هامچشم. شد رها بعد و کرد وارد دستم به ایدیگه فشار کرد، ناله
 :دادم تکونش

 !جنابعالی جناب،عالی. شید بلند. قربان -
 اما کردم؛ پیدا رو مامی. گشتم رو جاهمه. صدازدنام نه من، یگریه نه نداشت؛ ایفایده

 داده دست از رو شونهمه. اسکات اپا،پ. دیدم رو عمرم یصحنه تریندردناک! نه رو سرش
 !کاش ای مردم،می منم کاش. بودم افتاده تهوع به دیدنشون از. بودم

 جسد. شدم خارج بود نمونده ازش چیزی دیگه که رزمایش اجرای مکان از لرزون، و ناتوان
 .رفتممی راه هاجنازه بین سالنهسالنه. بودن پخش اطراف اژدهاها و سربازا

 طرفبه رو راهم. بود قبل از ترخاموش انگار چیزییه ذهنم، توی که بود این دیگه یزچیه و
 .گرفتم پیش مونخونه
 به. بودن مرگ حال در که هاییزخمی هایناله یا جنازه و بود دود فقط اومد؛نمی صداییهیچ
 !نادیا. زد خشکم چندمتری یفاصله با و رسیدم خونه
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 به نادیا از پیامی. بود فایدهبی اما بگیرم؛ ارتباط باهاش ذهنم وت کردم سعی. بود زمین روی
 !رسیدنمی من
. بود مرده اژدهام. بود مرده. بود افتاده زمین رو زخم، از پر آساشغول بدن. دویدم طرفشبه
 بود؟ چی داشت؟ چی اژدهاش بدون اژدهاسوار یه
 بودن، مرده امخانواده. بود مرده من اژدهای. نه نه،... کنم تحمل تونستمنمی دیگه. نه

 کنار. امموندهباقی توان یهمه با بلند، زدم؛ جیغ. بود شده غارت سرزمینم. بود مرده حاکمم
 .کردم گریه زدم، داد. افتادم زانو به نادیا

 :گفت صدایی گذشت، که مدتی
 .ببریمش باید. ببین رو جااون -
 .کن عجله آره -

 خیلی. بود شده تند نفسام بودم زده داد بس از بودن، غریبه دوسرباز. چرخوندم رو سرم
 به حتی که منی. کردم حمله سمتشون به و شدم بلند. بودن دشمن سربازا اون. بودم عصبانی
 نتونستم اما شدن؛نمی حریفم هم با دوتاشون که جنگیدممی چنان حاال رفتم،می راه سختی
 من و داشتن اسلحه! سالهسیزده دختریه یکی، من و بودن دوتا اونا. کنم مقاومت خیلی

 یکی اون و گرفت رو دستم یکیشون! بودم دختربچهیه فقط من و بودن مرد نداشتم،
 .گذاشت گردنم کنار رو شمشیرش

 !میریمی جاهمین یا بیا، ما با و شو تسلیم یا. بردار تقال از دست! موسفید هی -
 امید مردممی اینجا اگر. خوردم قسم. بگیرم تقامان دادم قول افتادم، حاکم حرف یاد به

 :گفتم و دادم فشار هم به رو پلکم. کردممی ناامید رو شاهفردریک
 .میام باهاتون خب،خیله -
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. دادم فشار مشتم تو رو حلقه. بود گرفته بودم زده داد بس از نشناختم؛ هم خودم رو صدام
 !رو همه گرفتم؛می رو همه انتقام

 *** 
 بود شده ویران هم ویکتوریا. رسیدیم ویکتوریا یقلعه به طوالنی مسافت یه کردنطی از بعد

 رو مسیر یه من همراه و بودن شده مغلوب و تسلیم ماورائی هاینیرو اون تموم با مردمش و
 .رفتنمی قلعه سمت به دستهدسته و کردنمی طی

 :ایستادم پام کف چیزی فرورفتن با
 !آخ -

 :داد هلم سربازا از یکی اومده، پام سر بالیی چه بفهمم بتونم نکهای از قبل
 .برو راه -

. بودن ایستاده هم کنار که رسیدیم اسیرا از بزرگی صف به باالخره. دادم ادامه زنانلنگ ناچار
. آره اوه. کنه صحبت داشت قصد حمله این رهبر اینکه مثل. شدیم متوقف. بود زیاد جمعیت

 .بودم دیدنش رمنتظ صبرانهبی
 آشنایی صدای. سوختمی قدراین که پام تو رفته چی ببینم خواستممی بردم، پایین رو سرم
 :گفت

 .سافیرا -
 :گفتم آروم. دیدم رو لئو فاصله چندنفر با جلوییم ردیف تو. برگشتم صدا طرفبه
 !لئو -

 :پرسید و انداخت سرووضعم به نگاهی
 خوبه؟ حالت -
 :گفتم و دادم تکون رو سرم 
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 اینجاست؟ هم دنیل -
 .ندیدمش من -

 :زد نهیب بهمون سربازی
 !ندارین زدن حرف حق. شید خفه -
 .سکوت جز نبود ایچاره. کردم نگاهش نفرت با

 .شد شنیده قلعه از ایزنونه صدای بعد لحظاتی
 !نادون و فرومایه مردم ای -

 از. ایستادنمی سخنرانی برای حاکمان که جاییهمون شد؛ کشیده قلعه باالی به نگاهم
 :کردم زمزمه. زد خشکم تعجب

 .نداره امکان این -
 !چرا؟ آخه. نداشت امکان. آتشین موهای با دختر همون بود؛ ویکتوریا حاکم دختر اون... اون

 .شناسینمی منو تونهمه که البته. سیاهم لرد من -
 !شده نابود سالهچندین که سیاه لرد خبره؟ چه اینجا! سیاه؟ لرد. گرفت اوج مردم بین همهمه

 :داد ادامه قبل از رساتر صدای با
 شده سؤال براتون دونممی. میدم توضیح رو چیزهمه! احمقا کنین گوش و شین ساکت -

 آگاهی من هایتوانایی از عرضتونبی حاکمای از یکهیچ. شکلیماین چرا یا امزنده چطوری
 صبر. درآوردم اون شکل به رو خودم و کشتم رو ویکتوریا پادشاه دختر اسکارلت من،! نداشتن

 من با کدومتونهیچ قدرت. بدم شکستشون و کنم حمله هردوشون به که امروز تا کردم
. میدم دستور که منم فقط. هستین من هایبرده بعد به حاال از شما، یهمه. کنهنمی برابری
 و عذاب خطا، ترینکوچک. پردازیدب مالیات و کنید کار سخت شب تا صبح باید شماها
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 قرار پیتر کنترل تحت و میشن بُرده اونجا به هانه اهالی. داره دنبال به سختی مجازات
 .بمونید سرزمین دو این تو عمرتون آخر تا که محکومین تونهمه. گیرنمی

 رچطو ممکنه؟ چطور! محاله این اوه اوه،! پیتر؟!پیتر؟. شد بلند شیطانیش یخنده صدای
 !بشه؟ دستهم سیاه لرد با و بده کشتن به رو اشخانواده تموم شده راضی

 و پیتر به بود، کرده اسکارلت شکل رو خودش که سیاه لرد به کردم،می نگاه رو باال تعجب با
 .بودن متحدینش از البد که دیگه نفرسه

 :داد هلم و کشید رو امشونه سر سربازی
 !بیفت راه -
 نابود رو مونهمه تقریباً. بودن کشته رو هااژدها یهمه. گردوندن برم هانه به تموم حقارت با

 .بودن کرده
 دختر من، حاال و بود شده گرفته درنظر جنگی اسرای برای قبالً که بردنمون زیرزمینی به

. تاریک و نمور زیرزمینیه تو. شدممی مکانهم کریه و بوگندو اسیرای با باید کل، یفرمانده
 رفتم زمین، رو افتادم وقتی. داخل کردن پرتمون یکییکی و کردن باز رو هاموندست
 البته ترسیدم،می هم و اومدمی بدم هم اسیرا اون از. شدم جمع خودم تو و ایگوشه

 تا گذاشتم زانوم رو رو سرم! کنم راضی رو خودم شدن آورده همراهم که اونایی با تونستممی
 .بودن شده ذلیل و خوار قدراین ردممم که نبینم. نبینم چیزی
. شدم زیباییش یخیره. درخشیدمی و دادمی نور حلقه. کردم باز ـغلم*بــ تو رو مشتم
 :شنیدم کنارم رو دختری صدای که گذشت چقدر دونمنمی

 !هی -
 :گفت. آوردم باال رو سرم و کردم مشت رو دستم

 بشینم؟ کنارت میشه -
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 .گذاشتم زانوم رو رو سرم دوباره و انداختم باال رو امشونه 
 .دیدمت بارها اما نزدیک؛ از نه شناسم،می رو تو من -

 :داد ادامه. نزدم حرفی
 .رزه اسمم -
 بود؟ حرفااین وقت چه االن. کردمی سکوت کاش ندادم، جوابی بازم 
 رکنا و هستی اشرافی یخانواده از تو خب اما ببینمت؛ نزدیک از داشتم دوست خیلی -

 ...من اما نشستی؛می شاهفردریک
 :کردم قطع رو حرفش حالت همون تو
 .شدیم اسیر هردومون نداره، فرقی دیگه االن -

 :دادم ادامه نشه ناراحت اینکه برای و کردم مکثی
 .رزی -

 در به همه. کردم بلند رو سرم. شد باز در که بزنه حرفی خواست بازم. زد چمپاتمه کنارم
 رو لئو تعجب کمال در. داخل آوردن رو جدید اسیرای و تو اومدن سرباز اچندت. بودن خیره
 :زدم صداش آروم. گشتمی کسی دنبال. بود وارداتازه بین که دیدم

 .لئو. لئو -
 وقتی. کنارم اومد دید، که رو من. بودم کره پیدا بهش نسبت رو خوب حساون چرا دونمنمی
 :گفت و ایستاد معج وسط سربازا از یکی شدن، تموم اسیرا

 این بزرگ فرمانروای هستین، زندانی اینجا پیشین هایجنگ از که هانه اسرای شما -
 لرد به وفادار و بشین متحد ما با تونیدمی شما سیاه لرد فرمان به. کرده فتح رو سرزمینا
 هست؟ کسی. کنه نقضش تونهنمی دیگه کرد امضا رو اتحاد پیمان هرکس کنین، خدمت
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 لوحی و رفتمی جلو سربازی. باالبردن رو هاشوندست چندنفر بعد مدتی و شد بلند چاپپچ 
 و درخشیدمی لوح ذاشتن،می روش که رو دستشون. گرفتمی مقابلشون رو رنگسیاه

 و کردن آزادشون امضاها کردنجمع از بعد. کردنمی نگاه اونا به تنفر با همه. شدمی خاموش
 .شد بسته دوباره در و بردن بیرون ینزیرزم از خودشون همراه

 :گفتم و برگشتم لئو طرفبه
 ...که تو اینجا؟ اومدی چطور تو -

 :گرفت بینیش جلوی رو انگشتش
 .گفتم دروغ بهشون. شش -

 :گفتم و شدم ذهنم توی سؤال خیالبی چی؟ برای دروغ؟
 دیدی؟ رو دنیل -
 .کرده فرار اون -
 !کرده؟ فرار -

 من؟ بدون اونم بود؟ رفته دنیل. کردم نگاهش شوکه
 ...هم اون کردممی فکر من. کردم احساس دلم تو رو عمیقی ناراحتی

 خودم با دنیل؟ بذاری تنهام تونستی چطور. نزدم حرفی دیگه و دادم تکیه دیوار به رو سرم
 نداشت امکان اون قوی یپنجگانه حواس با. نداشت امکان اما کرده؛ گمم شاید کردم فکر
 .کنه پیدام باشه ونستهنت که

 !نامرد دنیل. گرفت رو گلوم بغض
*** 

 همه. بردنمی خوابش ناراحتی از کسهیچ. نخوابید کسهیچ یعنی نخوابیدم؛ رو شب کل
 ...من و. بیاد سرشون بود قرار بالیی چه که فرداشون نگران و بودن ترسیده
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 سکوت و فشردم مشتم تو رو هحلق. کردم لبریز کینه از رو قلبم ریختم، اشک رو شب تموم
 که االن نه. االن نه اما لرد؛ نابودی. انتقام به بود شده تبدیل من زندگی هدف تنها. کردم
 لرد روزیه که قوی قدراون بشم؛ ترقوی و تربزرگ تا کردممی صبر باید. نداشتم قدرتیهیچ
 برای و بزنه زانو جلوم دلر که کردممی کاری. کنن تهی قالب دیدنم با ظالمش گروه و سیاه

 تا و کردممی جدا تنش از رو سرش رحمیهیچبی من وقتاون. کنه التماس جونش نجات
 انجام مادرم با که کاریهمون مثل درست. کردممی آویزون ویکتوریا یدروازه به هامدت

 .کرد جدا تنش از رو مامی سر اون که شقاوتی همون با درست. داد
 .شدن وارد چندسرباز و شد باز در یهو که دادممی فشار هم روی رو نامدندو فکرااین از
 .اسرا ما یهمه کردیم،می نگاهشون مشهود نفرتی با
 رو تونصبحانه و بایستید صف به. بیرون بیاید یکییکی و شید بلند بسه، تنبلی دیگه -

 .کنین عجله. شید آماده کار برای و کنید دریافت لباس. بگیرین
. بود سخت خیلی تحملش! من خدای. کردنمی رفتار باهامون تمام حقارت با کردن، ونبلندم

 رزی و من سر پشت لئو. کردنمی رفتار جوریه همه با و شناختننمی هم کوچیک و بزرگ
 !صبحانه. افتادیم راه به لئو سر پشت
 پاپا؛ یگیرانهسخت نگاه و مامی مهربون و خندون صورت. بود مقابلم مجللی میز صبح دیروز

 ذاشتنمی ظرفیهیچ بدون که بود داغ و پزآب هایزمینیسیب از پر بزرگ دیگ یه حاال، اما
 اما طور؛همین هم لئو نکردم، ناله دستم سوزش از دادن، رو من سهم وقتی. دستامون تو

 .گرفتم ازشون رو نگاهم. گرفت رو زمینیشسیب و برگشت سریع لئو. درنیومد صداش رزی
 .بودم دیده ازش قبالً که چیزایی به توجه با سربزنه؛ لئو از رفتار این کردمنمی فکر

 و هاخرابه از که ایکهنه لباسای بود؛ دنیا چیز ترینمسخره دادنمی بهمون که هاییلباس
 هرکس. بده آزار رو دستم کمتر تا گذاشتم روش رو زمینیسیب. بودن کرده جمع هاخونه
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 بغض. خوردنمی گریه با خیلیا که دیدممی. خوردمی رو اشصبحانه و بود نشسته جایی
 .داشتیم سینه تو عمیقی دردای مونهمه. داشتن

 راهی مقدار،بی هاییبرده به مونهمه شدنتبدیل و لباس کردنعوض و)!( غذا خوردن از بعد
 لباسم یپارچه پایین از ردیفی. بردنمی دیگه جاهای به رو بعضیا البته. شدیم معدن در کار

 .نبیندش کسی تا امیقه تو انداختمش. ساختم بندگردن خودم برای حلقه با و کندم
 منِ از تازه نداشتیم، رو معدن تو کار یتجربه ماها اکثر خب کردیم، کار سخت شب تا

 .سالهچهل مرد یه از که کشیدنمی کار قدرهمون دختربچه
 درد خیلی. زدنمی کتکم سالحاشون با کنم، کار تونستممین دیگه و شدممی خسته هروقت

 سالحا این خودش لرد حتماً. گرفتمی درد خیلی اما کرد؛نمی کبود شد،نمی زخم. گرفتمی
 .بود ساخته رو
 خواست و امد سمتم به شتاب با لئو خوردم، کتک و افتادم زمین روی خستگی از که اولی بار

 :زدمی داد هم رزی. شد گرفتار هم دشخو که بگیره رو جلوشون
 !کنین ولش شمام با کیه؟ اون دونینمی بزنینش؟ کنینمی جرئت چطور -

 .وپاهاشوندست زیر افتاد هم اون
 برای هم روزیه و درختا، قطع برای جنگل روزیه معدن، روزیه بردنمون؛می جایه هرروز
 .هاخونه یشدهتخریب بقایای کردنجمع
 پر جنگی تجهیزات و سالح انواح از توش که داد نشونم رو مخفی زیرزمین پاپا قبل هامدت

 کننمی تمرین اینجا اونا گفتمی. شاهه مخصوص سربازای سرّی مخفیگاه اینجا گفت. بود
 توانایی هم اونا حتی که افسوس. کننمی آماده پادشاه از محافظت برای رو خودشون و

. شدنمی باز هانه جاییه هرکدوم که داشت مخفی ورودی در ندتاچ. نداشتن رو لرد با مقابله
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 به هم یکی و ما یخونه وسط یکی رودخانه، کنار و جنگل تو یکی. معدن اطراف یکیش
 .داشت راه قصر
 کسی بودن مطمئن و دادنمی پوشش کامالً رو مرزها چون شد،؛ کم سربازا مراقبتای کمکم

 و لئو. کردممی تمرین و رفتممی مخفیگاه به آوردم،می گیر قتیو تا من و. کنه فرار تونهنمی
 رو ما و بودن ناامید. نیومد کسی تاسه ما جز اما پیوستن؛ من به بعد کمی هم رزی

 تبدیلم آرومآروم لرد نابودکردن فکر که منی. من مخصوصاً نه، ما اما دیدن؛می خیالخوش
 .ترمصمم و ترقوی انسانی به کرد

*** 
 بعد سالهد

 دستی. بستم رو روش تمیزی یپارچه با و گذاشتم اِدی زخمی دست روی رو گیاهی داروی
 :گفتم و کشیدم سرش به
 .میشه خوب خوبِ دستت کنی صبر کمیه -
 .سافیرا سوزهمی خیلی -
 .میشه آروم زودی به دردش. هستی ایقوی پسر که تو اما دونم؛می -
 .شدم دبلن و زدم سرش به ایـوسه*بـ

 سنگی تخته روی. کردم کج چادرم طرفبه رو راهم. بود کرده روشن رو قرارگاه مهتاب نور
 ماه نور زیر. آوردم بیرون رو حلقه و بردم امیقه تو رو دستم. نبود اطرافاون کسهیچ. نشستم

 .بودمش نکرده دستم وقتهیچ. درخشیدمی
. کردم حس سرم پشت رو کسی حضور بودم، خیره درخشندگیش به که طورهمون

 .دوخت حلقه به رو نگاهش و نشست سنگ تخت روی کنارم. برنگشتم پس کیه، دونستممی
 کنی؟می فکر چی به: لئو
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 :زدم ملیحی لبخند و کشیدم نگین روی رو شستم
 کنم؟می فکر چی به همیشه -
 کنیش؟نمی دستت وقتهیچ چرا -
 :دمدا جواب کوتاهی مکث با و کشیدم عمیقی نفس 
 .بکنمش دستم که نیستم الیق و قوی قدریاون هنوز کنممی احساس -
 .دادنمی تو به رو اون شاه وگرنه. الیقشی تو اما -
 نباید حلقهاین چون بده؛ بهش تا نبود اونجا ایدیگه کس چون داد؛ من به رو این شاه -

 .فتادمی لرد دست
 :گرفت رو امسرشونه و کرد دراز رو دستش

 رو صاحبش قلب حلقهاین نگفتی من به مگه. کنی فکر طوریاین نباید تو .هی -
. دادمی پسرش به رو اون وگرنه هستی آدمی جورچه تو دونستهمی پادشاه پس شناسه؟می

 .سافیرا اومدهمی خوشش تو از که بوده همین واسه
 روی رو دستش. گفتمی اون که بود طورهمون کاش. نداشتم حرفش این برای جوابی

 موقع امروز که کوچیکی زخم روی رفت، پایین چشمش. برگردوند رو سرم و گذاشت صورتم
 .بود افتاده صورتم روی کار
 شده؟ چی صورتت -
 :زدم کنار صورتم روی از رو دستش 
 .نیست چیزی -
 رو دلیلش دید می بدنم روی کوچیک زخمیه تا همیشه. گرفتم فاصله ازش. شدم بلند جام از

 رو حضورش. بود ماها بین چیز ترینعادی شدنزخمی. شدممی کالفه کارش از. رسیدپمی
 .کردم حس سرم پشت
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 ...خواممی من... من سافیرا -
 :داد ادامه و کرد مکثی. کردم مایل راست به کمی رو سرم

 .هیچی -
 هک رنگیسرخ یهاله به. شدم خیره روبرو به و کشیدم عمیقی نفس. رفت و کرد گردعقب

 حلقهاین اگر. بود سیاه لرد یخبیثانه هایانرژی حاصل که ایهاله بود؛ گرفته فرا رو آسمون
. کردمی جهنم به تبدیل رو دنیا کل اون. وحشتناکه تصورشم حتی... نه اوه افتاد،می دستش

 انسانی محدود هاینیرو با من اما! حلقه از محافظت. داشتم هم ایدیگه یوظیفهیه من پس
 :گفت صدایی کنم؟ محافظت ازش تونستممی طورچ
 حلقه اون قدرتای با تو بگیری؟ انتقام کرده مجبور رو تو کی. کن دستت اونو سافیرا، یاال -

 .میشه تو مال چیزهمه بشی، لرد حکومت مهم اعضای از یکی تونیمی
 :گفت ایدیگه صدای و
 به. شخصیت منافع نه لرده، دادن ستشک برای فقط حلقه اون بشی، دور اهدافت از نباید -

 خوایمی چطور کرده، غارت رو سرزمینت و کشته رو تخانواده تموم اون. کن فکر گذشته
 بدی، نجات رو مردم تونیمی حلقه این با تو بپیوندی؟ لرد به و کنی فراموش رو اونا یهمه
 آلوده نباید قلبت. رو اطراف سرزمینای حتی... بگیری پس رو ویکتوریا بگیری، پس رو هانه
 .بشه
 کردم باز رو بندمگردن. کردنمی دادوبیداد سرم تو همیشه افکار جوراین. دادم تکون رو سرم

 .بودم نکرده امتحانش بارمیه حتی من. درآوردم رو حلقه و
 .بردم طرفشبه رو حلقه و گرفتم باال رو دستم

 سافیرا؟ -
 :زدم لبخند. بود رزی. مبرگشت عقب به و کردم مشت رو دستم سریع
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 !هی -
 :اومد جلو و کشید بلندش موهای به دستی

 کردی؟می کارچی داشتی وایستادی؟ تنها چرا -
 بودی؟ کجا تو. کردممی فکر داشتم -
 .کننمی پخش رو شام دارن. اطراف همین -
 .میام االن منم برو تو. خوبه -
 .رسهنمی بهت چیزی وگرنه بیایا؛ زود. باشه -
 زیاد وقت. انداختم ایدیگه نگاه حلقه به و کردم باز رو دستم. رفت اون و دادم تکون رو رمس

 .کنم امتحانش تونستممی هم بعداً. بود
 یواشیواش و بودن ایستاده صف توی خسته و گرسنه همه معمول طبق رفتم، بقیه سمت به

 .برنگردوند ور سرش اما شد؛ حضورم متوجه. بود لئو نفر آخرین. رفتنمی جلو
 !زدنمی کتک رو اِدی داشتن نگهبانا. ببینم رو جلو تا کردم کج رو سرم دادوناله صدای با

 جوراین وقتهیچ ست؟سالههشت یپسربچه یه با رفتار وضع چه این. اومد جوش به خونم
 :شد حلقه بازوم دور لئو دست اما رفتم؛ طرفشونبه. شدنمی عادی برام چیزا

 .کنن دخالت -
 :کردم نگاهش براق

 زندِش؟می چطور بینینمی نکنم؟ دخالت -
 .کنهمی خراب فقط کنه،نمی حل رو چیزی تو رفتن -
 :غریدم دندون الی از
 .کنم نگاه و بایستم تا بشه خراب میدم ترجیح -
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 به خطاب. کشیدمش عقب و گرفتم رو دستش. رفتم اِدی سمت به و کشیدم بیرون رو دستم
 :گفتم روبروم دونگهبان

 زنیدش؟می چرا خبرتونه؟ چه -
 :گفت داشت نام آلوین که سرپرستشون 
 مثل وگرنه نکن، دخالت ما کار تو برداری؟ کاراتاین از دست خوایمی کی تو؟ بازم -

 .بینیمی بد همیشه
 :گفتم درآریحرص لحن با
 چشیدم رو طعمش یقدراین نترسونین، سالحاتون از منو. احمقین مشتیه تونهمه شما -

 .باشه شده عادی برام که
 واردشدن از قبل اما دوید؛ طرفمبه لئو بهم، بکوبه تا آورد باال رو مانندشچوب سالح

 :اومد دور از صدایی ایهرضربه
 .کن صبر -
 !ادوارد. اوه. برگردوندم رو سرم عصبانیت همون با

 .خودش پیش عقب کشیدش مادرش اما دادم؛ پناه سرم پشت رو اِدی
 طرفیه مشکیش موهای. واقعی جنایتکاریه بود؛ سیاه لرد گروه اعضای از یکی ادوارد

 .سرش پشت شنلیه و سیاه لباس. بود پوشونده رو صورتش
 رو چیزهمه عصبانیت اون تو من اما طور؛همین هم بقیه گذاشتن، احترام بهش نگهبانا

 :گفت نگهبان به خطاب و کرد سرتاپام به نگاهی ایستاد، فاصله کمی با. بودم کرده فراموش
 دین؟نمی انجام درست رو تونوظیفه خبره؟ چه اینجا -

 .بود تمسخرآمیز لحنش
 .کنهمی دخالت دختر این. دیممی انجام رو مونوظیفه ما قربان: آلوین
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 ها؟بچه زدنکتک چیه؟ شما یوظیفه. هه -
 .گرفت نگرس مادرش پشت که دیدم شمچ یگوشه از. چرخید اِدی سمت به ادوارد نگاه

 !بخوره؟ کتک باید هم حاال کرده، کار حاال تا صبح از بچه، اون -
 .نکردم کاریهیچ. اومد طرفمبه و خندید
 !بیچاره کوچولوی: ادوارد

 :آورد باال رو سرم انگشت یه با
 کجایی؟ االن دونیمی تو -

 نگاهش تو و دادم فشار هم به رو هامـب*لـ تنها اما بگم؛ بهش دارم هرچی خواستمی دلم
. جلو آوردش و گرفت رو ادی دست. رفت مادرش و ادی طرفبه و خندید دوباره. شدم تیز

 . گذاشت اون هایشونه روی رو هاشدست و نشست زانو یه رو جلوش
 گذره؟می سخت بهت اینجا: ادوارد
 .دکر باالوپایین آروم رو سرش اما لرزید؛می ترس از اِدی

 بری؟ اینجا از خوادمی دلت -
 .کردنمی تماشا همه. داد تکون رو سرش بازم اِدی

 ندیده حال به تا که زد بیرون درخشانی و تیز هایتیغ راستش دست کنار. شد بلند جاش از
 :زدم داد. کرد جدا تنش از رو ادی سر حرکت یه تو جدیدش، سالح امتحان برای و بودیم

 !نه -
 به پسرش سربی بدن باالی زنانجیغ مادرش. بودن شده خشک همه. شتمندا حرکت قدرت

 .زدمی فواره بدنش از هنوز خون. بود شده حبس سینه تو نفسم. افتاد زانو
 بره؟ اینجا از بخواد دلش که هست کسی بازم: ادوارد
 .بودن خشک هنوز همه
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 .رفتن فرو دستش تیغای
 حاال. اینه اعتراض هر سزای. باشین برده تا شدین خلق شما. نیست اعتراض جای اینجا -

 داره؟ اعتراضی کسی
 .بود ادی جونبی بدن به نگاهم

 .شد نزدیک بهم
 .خورهنمی کتک دیگه چیه؟ نظرت عزیزم، خب -
 لبخند با زمانهم حرفاین از بعد. بودم ادی مبهوت فقط من. کردمنمی نگاه رو اون من اما

 .رفت اطرافش سربازای با دوباره د،بو هاشـب*لـ روی که ایمسخره
 بیرون رو نفسم دوباره. زد حلقه هامچشم تو اشک. دادم بیرون رو امشدهحبس نفس

 :فرستادم
 .نه -

 از عصبانیت، از لرزیدم؛می. کرد پنهان ـوشش*آغـ تو رو سرم و گرفت رو امسرشونه لئو
 !من خدای! من خدای. انتقام و نفرت از ناباوری،

 *** 
 ولئ 

 ادی مرگ انگار. نداشت اطرافش به توجهی عنوانهیچ به که بود سافیرا پیش حواسم یهمه
 اون! کشتنش جز داشتم هرکاری انتظار. کنم درکش تونستممی. بود شده تموم گرون براش

 .وضع این با هم
 :گرفتم سافیرا از رو نگاهم رز صدای با
 .لئو -
 بله؟ -
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 بیای؟ رودخونه تا من با میشه -
 و گذاشتم کنار رو تبر. داشت ریزیخون و بود برداشته عمیقی زخم. افتاد دستش به نگاهم 

 .شدم نزدیک بهش
 کردی؟ کارچی خودت با هی، -
 میای؟ باهام. بریدم رو دستم نبود حواسم -
 :گفتم و کردم سافیرا به ایدیگه نگاه 
 .بریم بیا باشه -
 :گفت شدیممی رد که درختا الی از
 درسته؟ سافیرایی نگران تو -
 .گیرهمی سخت خودش به خیلی. آره -
 ...عملی فرارشو ینقشه خوادمی کِی -

 :گفتم و گرفتم بینیم جلوی انگشتمو
 !تریواش. شش -
 !متأسفم. اوه -

 :آورد ترپایین رو صداش
 کنه؟ عملیش خوادمی کی -
 .نمیگه چیزی من به. دونمنمی -
 .نگم دادم ترجیح هم من و دونستینم چیزی حلقه یقضیه از رز
 !شده پشیمون نکنه -
 .نمیشه پشیمون وقتهیچ اون رزی؟ میگی چی -
 چیه؟ معطل پس -
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 .پایین بیار رو صدات بفهمن همه خواینمی اگه درضمن. بپرسی خودش از تونیمی -
 .شد ناراحت گمونم به. نگفت چیزی دیگه
 نگهبانا سرکشی از قبل باید هم ما ودن،ب کار مشغول همه. نبود کسی رودخونه کنار

 .گشتیمبرمی
 .کردم باز رو دورش آلودخون یپارچه و گرفتم رو دستش. نشستیم رودخونه کنار

 .آخ -
 سوزه؟می -
 .آره -

 خونش اما شستم؛ رو دستش آرومآروم براش و کردم فرو رودخونه آب توی رو خونی یپارچه
 .اومدنمی بند
 .بیارم بند رو ریزیتخون باید -

 خیلی سالدهاین توی. شدم ترنزدیک بهش و انداختم نگاهی اطراف به. داد تکون رو سرش
 دروغم اگر. نفهمه کسی تا کردمنمی استفاده ازشون زیاد اما بودم؛ کرده کار قدرتام روی
 . خوردمی هم به فرارمون هاینقشه تموم شد،می برمال
 کمی یفاصله با و بردم جلو رو دستم کف. رنگآبی و سرد یهشعلیه کردم؛ ورشعله رو دستم
 .درآوردم حرکت به زخمش باالی

 .برهمی بین از رو دردت این -
. داغ و حرارت با باراین و کردم ورششعله دوباره. شد خاموش شعله تا کردم مشت رو دستم
 رو تیزش گاهن مدت تموم. بستم زخمش روی و کردم خشک رو خیس یپارچه اون سریع
 :گفتم و کردم نگاهش زیرچشمی. کردممی حس

 شده؟ چیزی -
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 :گرفت رو نگاهش 
 .ممنونم. هیچی نه، -

 :شدم بلند و زدم گره رو پارچه
 .بریم بهتره شو بلند دیگه خب -

 :گرفت رو ساعدم برداشتم که قدمی اولین
 .کن صبر -

 :مگفت و انداختم بود پیچیده ساعدم دور که دستش به نگاهی
 چی؟ برای -
 :وایساد جلوم 
 .بگم بهت چیزییه خواممی... خواممی -
 ...برگرد زود باید ما رز -
 !لئو دارم دوسِت من -

 :گفتم بعد بفهمم، رو حرفش تا کردم مکث کمی
 !چی؟ -

 :گفت و گذاشت امـه*ـینـ*سـ روی رو زخمیش دست
 ...اما بگم؛ بهت خواممی وقتهخیلی لئو، دارم دوست -
 گرفته؟ شوخیت -
 .باشم تو با خواممی من. نکن ردم کنممی خواهش. لئو کن باور. میگم راست دارم. نه -

 دفعهیه اون اما گرفتم؛ پیش رو برگشت راه و آوردم بیرون دستش از رو دستم زدم، پوزخند
 دادم هلش و اومدم خودم به زود ولی زد؛ خشکم اول. ـید*ـوسـ*بـ رو من و جلوم پرید

 :گفتم خشمگین و عصبانی. بعق
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 کنی؟می کارچی -
 :اومد جلو دوباره. نرفت رو از 
 کنی؟نمی باور چرا آخه! لئو کنممی خواهش -
 .ندارم ایرابـطه هیچ برقراری به تمایلی من -

 :اومد جلوتر
 !بگو دلیلشو چرا؟. کنممی خواهش -

 :غریدم ایدورگه صدای با و درآوردم گرگینه حالت به رو هامچشم
 !کن بس -

 .بترسونمش خواستمنمی من. شد باعث خودش. اومد بند زبونش و ترسید
 رو تبرم. ببینمش آینده چندساعت تا خواستنمی دلم اصالً بقیه، پیش برگشتم تندتند

 .کردم خالی درخت یتنه سر رو خشمم و برداشتم
*** 
 سافیرا
 بودم مطمئن من اما بودن؛ قبل از ترزدهغم و ترناراحت همه. بودن دیگه جوریه همه شبش

 که ترسیدنمی. نبودن همکاری به حاضر بازم کردم،می کمک درخواست ازشون بازم اگه که
 !اِدی مثل بشه عاقبتشون شاید که ترسیدنمی! بردارن قدمی خودشون نجات برای

 !مرگ؟ به دادنمی ترجیح رو اوضاع این با زندگی یعنی. کردمنمی درکشون
 و اصالً اما کردم؛ رو کارهمون منم. رفتن چادراشون به خواب برای همه شام، خوردن از بعد
. نشستم زمین روی چادر وسط و کشیدم پایین رو چادرم یپرده. اومدنمی خوابم ابداً

 .درآوردم حرکت به صورتم جلوی و کردم باز رو بندمگردن
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 این! کردمش؟می دستم باریه اگر شدمی چی. شدم خیره بهش. درخشیدمی همیشه مثل
 .باریه فقط سافیرا، زودباش. زیاد قدرت با. ارزشمنده خیلی حلقه
 فرو انگشتم توی آرومی به و آوردم بیرونش بندگردن توی از. دادم تکون اطراف به رو سرم
 .ازیب العادهفوق اما بود؛ معمولی یحلقه یه مثل درست. نداشتم خاصی احساس هیچ. کردم

 دادممی که حرکتش. کردم نگاه بهش و آوردم باال رو دستم. خوابیدم زمین روی پشت از
 :گفت صدایی. درخشیدمی
 .میاد دستت به چقدر ببین بوده، تو مال اولم از حلقهاین سافیرا، کن نگاهش -

 :کردم زمزمه خودم به خطاب کالفه
 !شو خفه -
 .برد خوابم که نکشید لطو زیاد. بستم رو چشمام و چرخیدم پهلو به
 *** 

 .بود پوشونده رو اطراف دود. بود کرده پر رو اطراف فریاد و جیغ صدای
 اجرای محل بودم، پیش سالده هایخرابه وسط دقیقاً. کردم نگاه دوروبرمو تعجب با

 پیکرغول چنداژدهای. کردم نگاه سرم باالی به. کرد حمله لرد که زمانی همون! رزمایش
 نزدیک زمین به گاهی. سوزوندنمی رو جاهمه و کردنمی پرت آتیش. بودن ازپرو درحال

 بردنمی. کردنمی بلند بودند فرار حال در که رو مردمی تیزشون هایچنگال با و شدنمی
 .انداختنشونمی ارتفاع از و باال

 !کردم؟می کارچی اینجا من! من خدای
 بزرگ و آساغول اژدهای یه آسمون، تو. کردم گاهن. کرد جلب رو توجهم اژدها یه نفیر صدای

 صدای اما دیدم؛نمی درست رو اشسواره. زدمی بال بود شب آسمون سیاهی به که
 سخت حدسش و. شنیدممی بود شده قاتی مردم داد و جیغ با که رو شیطانیش هایقهقهه
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 خواب دیدممی که زاییچی اما خوابم؛ که بودم متوجه. فهمیدممی انگار. لرده اون که نبود
 !بودم ندیده رو اتفاقاتاین من اما بود؛ واقعی بیشتر هم واقعیت از. نبود کابوسم نبود،
 رو من کسهیچ انگار... اما دیدم؛می رو همه من. اومده سرم بالیی چه فهمیدمنمی اصالً
 .بودم شده گیج. دیدنمی
 پایین که دیدم رو لرد سیاه اژدهای لحا همون در. رفتم مخصوص جایگاه سمت به اختیاربی

 نصف و کرد وارد چوبی یدیواره به ایضربه بود دارتیغ گرزیه شبیه که بزرگش دم با اومد،
 .ریختن فرو صندلیاش و دیواره
 .شد جمع هامچشم تو اشک

 بوی حتی من و نداشت من روی تأثیری اطراف، سیاه و غلیظ دود. بود شده مخروبه جایگاه،
 .کردمنمی حس رو یسوختگ
. کردم پیدا رو صدا منبع. رفتم طرفشبه و چرخوندم رو نگاهم. رسید گوشم به ایناله صدای
 .ویکتوریا حاکم
 .بکشه بیرون چوب تیکهیه الی از رو پاش داشت سعی و بود زنده. ایستادم سرش باالی

 .جنابعالی -
 :زدم صداش بلندتر و دوباره. نداد نشون واکنشی

 .جنابعالی -
 رو تا کردم دراز رو دستم. ستزنده االن اما بود؛ مرده بودمش دیده من که موقعاون

 تونستمنمی. کردم تکرار رو کارهمون تعجب با. شد رد ازش دستم اما بذارم؛ اششونه
 .کنم لمسش
 :گفت ایزنونه بلند صدای

 !ویلیام -
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 لرد طرف از صدا اون و اومدمی ام طرفبه لرد ترسناک و سیاه اژدهای. چرخوندم رو سرم
 ...البد هم ویلیام و. بود

 ...ویلیام همون یا ویکتوریا، حاکم روبروی دقیقاً. شد متوقف هوا و زمین بین اژدهاش
 .رفتم عقب
 به کرد شروع لرد صورت. خوابیدن اژدها گردن روی تیز، هایتیغه. ایستاد اژدها روی

 لبخند یه. کرد پیدا رو دیگه زنیه صورت و شد گرنکمخیلی طالیی موهاش. تغییرکردن
 .نشست هاشـب*لـ رو شیطانی

 جلو و رفت راه گردنش روی زمین، روی رفتن راه راحتی به لرد و کرد خم رو گردنش اژدها
 .اومد

 !سلنا؟: ویلیام
 طبق ولی بودم؛ ندیده رو واقعیش یچهره حال به تا بود؟ لرد اسم کیه؟ دیگه اون سلنا؟

 !مَرده یه کردممی فکر شلقب
 !دیدنمی رو من که خوب چقدر. ترسوندمی رو من اژدهاش روشن هایچشم

 .گذرهمی دیدارمون آخرین از زیادی مدت. ویل سالم -
 موندی؟ زنده چطور تو... تو -
 کاری انتقام اومدم و اینجام االن من که اینه مهم. عزیزم باش نداشته کاری اونش به اوه، -
 .توئه کار سزای این. کن نگاه رو اطرافت ببین، حاال. بگیرم کردی من با که رو
 !شیطانی یه تو -
 گردن دستش با و نشست زانویه رو ایستاد، سرش باالی و اومد پایین اژدهاش سر رو از

 .گرفت رو ویلیام
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 خاطربه چرا؟ بگو. نپذیرفتی منو کردی، ردم تو وقتی از. شدم شیطان نبودم، شیطان من اما -
 !لیاقتیبی خیلی! مصرف؟بی و انسان زن این

 .شدمی ترخشمگین لحظهبهلحظه لحنش
 چرا؟ بگو بگو،. بودم برتر هرلحاظ از من -
 :بود زخمی. داشت درد. نالید ویلیام 
 .خواستیمی رو هاحلقه خواستی،می رو حکومت خواستی،نمی منو تو... تو -

 !ها؟حلقه
 تبدیل شیطان به منو تو. شکستی رو قلبم تو اما داشتم؛ دوست واقعاً من کنی،می اشتباه -

 نابود رو تو تا برگشتم االن. نمردم من کردی، اشتباه اما کشتیم؛ راحت خیلی بعدم و کردی
 فقط که اونایی هم و توئن مثل که اونایی هم بگیرم، مردم این یهمه از رو انتقامم و کنم

 .خاصیتنبی انسانیه
 .رفتم ترعقب قدمیه. گرفت رو ویلیام راست تدس
 .بایسته من مقابل تونهنمی کسهیچ... کسهیچ دیگه و میشه من مال هم هاحلقه و -

 و کرد تمسخرآمیزی یخنده لرد. بیاره بیرون رو حلقه نتونه تا کرد مشت رو دستش ویلیام
 :گفت

 !ایبیهوده تالش چه. اوه -
 دست زدنهم به چشم یه تو و زد بیرون قرمزرنگ یاشعه نتوشو از. شدن سرخ هاشچشم
 .آورد بیرون دستش از رو حلقه و کرد قطع مچ از رو ویلیام
 .بود معنا تمام به وحشی یه لرد. بودم گرفته رو دهنم جلوی
 .بود شده جاری دستش از خون و کشید فریاد درد از حاکم. کرد دستش رو حلقه

 کجاست؟ یکی اون -
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 :گفت و گرفت رو اشیقه لرد. نداد جواب مویلیا 
 کجاست؟ جفتش پرسیدم -
 :کرد تکرار لرد. خندید دردآلود ویلیام 
 کجاست؟ حلقه این جفت -
 :گفت داشت لب به خنده که حال همون در و داد تکون اطراف به رو سرش حاکم 
 !سلنا میارین دست به رو حلقهاین جفت وقتهیچ. رسینمی تخواسته به وقتهیچ تو -
 !بینمتمی جهنم توی. دید خواهیم! هه -

 به ضربیه و کشید بیرون کمرش پشت از رو شمشیرش. شد بلند و کرد رها رو اشیقه
 .آورد فرود حاکم یسینه

 !نه اوه -
. درخشیدمی حلقه. کردم نگاه دستم به. کرد پرواز و شد اژدهاش سوار دوباره کشتنش از بعد

 .داره فتج یه حلقهاین پس
 دیدم؛می رو حلقه من. کرد نگاه شاهفردریک هایدست به حتی. گشت حلقه دنبال رو جاهمه

 .بود شده ناپدید افرادش و لرد برای انگار. دیدنمی اون اما
 !نشد؟ ناپدید ویلیام یحلقه چرا پس
 یکیاون و. کننمی کامل رو همدیگه چون هستن؛ جفت. هستن جفت همین برای شاید

 !بشه؟ غیب باید که دونستمی کجا از حلقهاین طرفی، از. نداره رو شدنغیب بلیتقا
 روی و دادم دست از رو تعادلم. چرخید و چرخید جاهمه. کرد تغییر اطرافم فضای ناگهان
 .شد متوقف چرخش افتادم، که ایلحظههمون دقیقاً. افتادم زمین
 !ویکتوریا قصر. بودم قصر توی من حاال
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 روی تندتند و عصبی ناخنش با و بود نشسته پادشاهی تخت روی خودش یچهره اب لرد،
 :گفت و رفت جلو پیتر. کوبیدمی تخت یدسته

 .کنیممی بازرسی رو مردم یهمه ما باشی، عصبانی قدراین نیست الزم -
 .شد بلند جاش از برافروخته

 .نداره امکان میگی؟ داری چی. پیتر باش ساکت -
 .دیدم پدرم دست بارها و بارها اونو من چرا؟ -
 دیگه االن اما چیه؛ اون دونستینمی اصالً تو داری، برش خواستینمی چون دیدیش؛ -

 .نمیشه
 .میگی چی فهممنمی -
 اما بشه؛ کشته دستشه حلقه که کسی اون که بگیریم پسش تونیممی صورتی در فقط -

 !کشت رو همه نمیشه. کیه دست بفهمیم چطور
 .زدمی قدم مضطرب لرد
 .بده توضیح ترواضح خواهشاً -

 :گفت و رفت جلو ادوارد
 صاحبش و داره صاحب که زمانی تا یکی،این درمورد. دارن خوبی به تمایل حلقه دوتااین -

 نیفته بدی دست اینکه برای اونم داشتنش و قدرت برای کنه طمع کسی اگر داره، پاکی قلب
 که هم یکیاون. بشه پنهان که نداره رو قابلیت این ماست ختیارا در که اینی! میشه ناپدید
 آدماین پیداکردن و پاک، قلب با نفرهیه دست حتماً کنیم پیداش تونیمنمی ما و شده پنهان

 معلوم نپوشیدتش، و نکرده استفاده ازش یا کرده پنهان رو خودش یا داردش که اونی سخته،
 لرد قدرت. ناقصه نباشه، حلقه این جفت که وقتی تا. کیه دست برده همه این بین نیست
 . باشن هم کنار هردوشون که میشه کامل وقتی
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 .پریدم خواب از یهو و شد اکو سرم تو صداش
 تو همچنان حلقه. کردم نگاه دستم به. بود شب هنوز. کردم نگاه اطرافم به. نشستم جام سر

 حلقه این کردممی احساس. داشتم یاد به ودمب دیده که رو چیزایی جزئیات تموم. بود انگشتم
 .داده نشونم رو اونا عمد از خودش

 شکست رو لرد باید. گرفتممی پس رو حلقه باید من. کردم لمس رو نگینش انگشتم با
 با نه تنها، منِ نه. شدمنمی حریفش پس نیست کامل قدرتش حلقهاین وقتی اما دادم؛می

 .رزی و لئو کمک
 ترپایین کمی. بود کرده روشن رو زمین ماه نور. رفتم بیرون چادر از و ردمدرآو رو حلقه
 .شدمی دیده لرد قصر دور سرخ یهاله

 .برگردی نتونی وقتهیچ دیگه که طوری میدم؛ شکستت باالخره. کردم مشت رو دستم
 داره؟ هاییتوانایی چه حلقهاین. بود ذهن تو مهم خیلی سؤال یه و

*** 
 که اونایی با و شد جدا ما از رزی. شدیم معدن راهی و انداختم بندگردن به رو هحلق بعد روز
 .کردنمی رو کاراین وقتهیچ. بود چش نفهمیدم. شد همراه رفتنمی جنگل به
 زمین روی رو دستم یتیشه رفتن، وقتی. کردم کار بودن، سرمون باالی نگهبانا وقتی تا

 .نبود اطرافش متوجه و بود فکر تو اونم. رفتم لئو طرفبه و انداختم
 .لئو -

 :چرخید طرفمبه و کشید کار از دست
 بله؟ -
 .دارم الزمت. کنم امتحان رو چیزی یه باید من -

 .گذاشت زمین روی رو تیشه و کرد نگاهی اطراف به. چیه منظورم فهمید
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 .بریم -
 لئو. شدیم وارد عسری. مخفیگاه ورودی درب سمت به رفتیم و زدیم دور رو معدن هم با

. ایستادیم مخفیگاه وسط. شدن ورشعله ماورائیش نیروی با اونا و کرد مشعال به ایاشاره
 :گفتم

 یا داره قدرتایی چه دونمنمی یعنی. نیفتاد اتفاقیهیچ اما کردم؛ امتحان رو حلقه دیشب من -
 .میشه فعال چطور

 اتفاقی؟هیچ -
 :کردم تعریف براش رو خوابم ماجرای

 !داده؟ نشون بهت رو واقعیتش حلقه یعنی -
 .آره -
 .بده افزایش رو قدرتت و بشه فعال بجنگی اگر شاید -
 .کنیم امتحانش باید -
 باز رو بندگردن. طورهمین هم لئو. برداشتم رو یکیش و رفتم شمشیرها جایگاه سمت به

 :کرد لمس رو حلقه و گرفت رو دستم. بردم فرو انگشتم تو رو حلقه و کردم
 .زیباست واقعاً حلقه این -
 ای؟آماده حاال خب. اوهوم -
 :رفت عقب قدمیه
 .همیشه مثل -
 .کن حمله قدرتت تموم با -



 

 

63 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 جمع سرعت به بدنم تو نیرویی هم، به شمشیرها یضربه اولین با. جنگیدن به کردیم شروع
 و شد پرت عقب به دتش به لئو بعدی، یضربه با. کرد پیدا انتقال شمشیر به دستم از و شد

 .افتاد زمین روی و کرد برخورد مخفیگاه یدیواره به محکم
 .آخ -

 :گفتم و شدم خیره شمشیر به اون به توجهبی من
 !وای -
 کنی؟ کمکم نداری قصد تو. هی -
 :گفتم و کردم دراز رو دستم. رفتم طرفشبه و کردم ایخندهتک. شدم متوجهش تازه 
 .کن مبارزه قدرت تموم با فتمگ که من اما متأسفم؛ -

 :شد بلند و گرفت رو دستم
 .کنم رفتار مالیمت با نباید انگار -
 .لئو دارم خوبی احساس -

 .ایستادم قبلیم سرجای دوباره و رفتم عقب
 .نکن مراعات هم اصالً کن، استفاده قدرتت تموم از -

. کنم دفاع کردممی عیس. کرد حمله و زد داد. برد باال رو شمشیرش و داد تکون رو سرش
 !شد پرت عقب به ترمحکم قبل از. کوبیدم شکمش به پام با و کردم دفع رو اشضربه

 طرفشبه و انداختم کناری رو شمشیر. افتاد زمین روی و کرد برخورد هانیزه جایگاه به
 .دویدم

 لبخند و ادد نشونم رو شستش انگشت کنانناله. گردوندم برش و زدم کنار روش از رو هانیزه
 :زد
 !سافیرا محشری تو -
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 :بشینه کردم کمکش
 خوبه؟ حالت خوام،می معذرت واقعاً -
 .شد بلند و گذاشت کمرش روی رو دستش یه
 .کنم فکر. آره اوه -

 .کرد نگاه حلقه به دوباره و گرفت رو دستم
 .نمک مقاومت برابرش در تونمنمی هم لحظهیه حتی من. منه از ترقوی خیلی این -
 برمیایم؟ افرادش و لرد پس از نظرتبه... یعنی پس -
 هم اون چون کافیه؛ لرد شکست برای گفت اطمینان با نمیشه اما قویه؛ خیلی حلقهاین -

 .چهارنفرواون هم و داره رو حلقه جفت هم قویه، خودش
 :دادم تکون حرفاش تأیید به رو سرم

 که باشن کسایی شاید اینجا از بیرون. نیمک عملی رو فرار ینقشه ترسریع هرچه باید -
 .کنن کمک بتونن و بخوان

 .مآماده من بگی تو که هروقت -
 :گفت ایدیگه صدای زمان همین

 نه؟ بشم، خبردار چیزی از نباید که منم فقط وسط این -
 داده تکیه هاورودی از یکی یدهنه به ناراحت و سینهبهدست رزی چرخیدم، صدا طرفبه 

 .بود
 !رزی -

 :اومد جلو قدمی و کرد باز رو دستاش
 .سافیرا دوستیم هم با کردممی فکر -
 :شدم شوکه حرفش از
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 .دوستیم که معلومه حرفیه؟ چه این! رزی؟ -
 دونم؟نمی حلقه از چیزی چرا پس جدا؟ -
 ...خب... خ -

 .بدم که نداشتم جوابی
 اینجایی؟ کی از تو: لئو
 شدم؟ مزاحم. وقته خیلی -

 :گرفتم رو بازوش و شدم نزدیک بهش
 .کن درک کنممی خواهش اما گفتم؛می بهت باید توئه، با حق رزی -
 .کنم درک تا بگو رو دلیلش -

 :گفت و زد پوزخند. باشه ناراحت ازم خواستمنمی. کردم سکوت
 و. نبوده ما بین اعتمادی وقتهیچ. نبودیم وقتهیچ و نیستیم دوست ما که اینه دلیلش -
 .دونستممی خودم دوست رو تو که بودم احمق چقدر نم

 :گرفت رو دستم لئو که برم دنبالش خواستم رفت، و کرد ما به رو پشتش حرفاین از بعد
 .کن صحبت باهاش بعداً باشه، تنها االن بذار. نه -

 .نشستم و رفتم مخفیگاه سکوهای از یکی طرفبه و کشیدم آهی
 .گفتممی هشب زودتر باید. گفتمی راست -
 .بگی هرکسی به رو مهمی این به موضوع تونستینمی تو کنه، درک باید اون -
 !رزه اون لئو، نیست هرکسی اون -
 .کنی راضیش تونیمی حتماً. بزن حرف باهاش امشب -
 *** 
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 امخنده گاهی رزی بابت ناراحتیم وجود با حتی. بود کمرش روی دستش شهمه لئو شب تا
 .بود خورده ضربه بدجور رانگا. گرفتمی

 قدراون. زدنمی حرف هم کلمهیه کسهیچ ادی جریان خاطربه. گرفت رو شامش هرکس
 .نداشت حد که کردمی عصبیم موضوعاین

 .رز سراغ برم تا رفتم بیرون چادر از و خوردم رو غذام نصف
 :زدم صداش آروم. بود خیره اینقطه به و بود نشسته چادرش از بیرون

 رزی؟ -
 !باال بپره جوریاین کردمنمی فکر. خوردم جا حرکتش از. پرید جاش از یهو

 .برگردوند رو روش بعد و کرد نگاهم چندثانیه
 :زدم زانو کنارش

 خیلی اما بیارم؛ برات که ندارم هم عذریهیچ. گفتممی بهت باید که دونممی من،. رز -
 .ببخش منو. متأسفم
 .زد پوزخند فقط. نگفت چیزی

 هرجور. کن باور دارم، اعتماد بهت کن باور منی، دوست بهترین تو. دوستیم باهم ما رزی -
 از گفتم،نمی بهت چیزی مخفیگاه از نداشتم اعتماد بهت اگه. کنممی ثابت بهت بخوای که

 . دارم اعتماد بهت یعنی اینا. زدمنمی برات حرفی فرارمون
 .فرستاد بیرون رو نفسش

 بخشی؟یم منو حاال -
 :برگردوندم رو سرش و گذاشتم اشگونه روی رو دستم 
 هوم؟ -

 .آوردم بیرون رو بندمگردن و پاییدم رو اطراف. خندیدم آروم من و زد رنگیکم لبخند
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 .میدم توضیح کامالً برات درموردش مخفیگاه توی فردا. ستحلقه همون این ببین، -
 :گفت و کرد نگاه گردنم به
 .نیست چیزی که ینجاا حلقه؟ کدوم -
 !بود جاش سرِ که حلقه. کردم نگاه رو گردنم و بردم پایین رو سرم ترس با

 رزیه، اون. نداشت امکان نه. شدمی سیخ تنم موهای هم موضوع این فکر از. کردم مکث
 !نداره امکان

 بینه؟نمی رو حلقه چرا پس
 :گفتم و زدم لبخندی آنی تصمیم یه تو
 .میدم نشونت فردا نداره، عیبی. گذاشتم جاش مخفیگاه تو حتماً. اوه -

 :گفت و زد لبخند
 .باارزشه خیلی حلقهاون باشی، مواظبش خیلی باید -
 .سراغش میرم فردا نداره، اطالعی مخفیگاه از ما از غیر کسی اما دونم؛می آره -
 خوردی؟ شام -
 .مخفیگاه تو قرارمون فردا. بخورم رو بقیه میرم رو، نصفش -
 .خیربه شب. باشه -
 .خیربه شب -

 .نیست بد اون. باشه بد رزی نداره امکان محاله،. لرزیدن به کرد شروع دستام
 ...یعنی
 !بگیردش؟ ازم خوادمی یعنی

 .تو رفتم و زدم کنار رو اشپرده رفتم، لئو چادر طرفبه
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 خاموش رو یروشن سریع من ناگهانی ورود با. بود سنگ تیکهیه روی قدرتش تمرین حال در
 افتاد و شد خاموش دفعهیه بود، معلق هوا و زمین بین سرد و آبی هایشعله با که سنگ. کرد
 .پاش رو
 !آخ -

 !آوردم سرش بال امروز چقدر. رفت عقب قدمیه و کرد بلند پاشو
 .سافیرا سالم -

 .ایستادم جلوش هراسون
 .کردم داغونت حسابی امروز بخشیمی. سالم -
 نگرانی؟ چرا شده؟ چیزی. ارهند عیبی -

 :زدنحرف به کردم شروع حال همون در و چادرش تو رورفتنقدم به کردم شروع
 ...اون اما اما؛ دادم نشونش رو حلقه کردم، عذرخواهی ازش رز، پیش رفتم االن همین -

 .شد ترجدی
 چی؟ اون -
 !ندید رو حلقه رزی. کنممی اشتباه که بگو لئو نه، وای -
 ...یعنی! ؟ندید -
 سالهده االن. نداره امکاناین اما شده؛ پر بدی با قلبش یعنی بگیردش، ازم خوادمی یعنی -

 .ندیدیم ازش بدی چیزهیچ شناسیم،می رو رزی
 :رفت فرو فکر به چندلحظه

 ...کن صبر -
 استفاده صندلی عنوان به ازش که درختی یکنده روی نشوندم و گرفت رو امشونه. اومد جلو
 .داشت چادرش توی کنده یه فقط چون نشست؛ زمین روی روبروم هم خودش. کردمی
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 دوتااین هایافسانه از مادرم و بودم بچه وقتی اما نیستم؛ مطمئن موضوع این از ببین، -
 رو خوابت. بدن نشون صاحباشون به رو حقیقت توننمی هاحلقه که گفت گفت،می حلقه
 .داد نشون بهت رو حقیقت حلقه میاد؟ یادت

 بده؟ نشونم بخوام ازش چطور اما شنیدم؛ منم درسته آره -
 .کن فکر تخواسته به و کن تمرکز ببند، رو هاتچشم. کن دستت رو حلقه -

 یشبانه هایقصه دارم شدنمی باورم. کردم عملی رو هاشگفته و کردم باز رو بندگردن
 ارزش و اهمیت تا ساختن رو داستانا این مکردمی فکر همیشه. کنممی امتحان رو مادرم
 حق لرد کنه،می کار طوریاین واقعاً اگه! حقیقت دیدن. ببرن باال رو حاکم دست یحلقه

 !بجنگه خاطرشبه داشته
 عمیقی نفس« .بده نشون بهم رز مورد در رو حقیقت جادویی، یحلقه». بستم رو چشمام
 .کردم تمرکز بیشتر و کشیدم

 .رفتم خواب به انگار بعد چندلحظه اما نیفتاد؛ اتفاقی اول
 شدهخشک چوبایخرده شدنشکسته و رفتنراه صدای از. بود تاریک هوا. بودم جنگل توی

 کمی و عصبی و ناراحت اشچهره. رفتمی جایی دوسرباز همراه که دیدم رو رزی. چرخیدم
 .بود ترسیده

 نگاه ویکتوریا به راه توی. رسیدن قصر دبع و ویکتوریا سرزمین به تا رفتم سرشون دنبال
 و بودن شده قطع درختا بیشتر. نداشت پیش سالده ویکتوریای با شباهتیهیچ تقریباً. کردم
 .بود شده وداغوندرب جاهمه
 نمونده چیزی سابقش شکوه از که درپیچپیچ و طوالنی هایراهرو از. بردن قصر به رو رزی
 ترک رو اتاق خودشون و داخل فرستادن رو رز. ایستادن دری پشت سر آخر و گذشتن بود
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 بود ایستاده اتاق ایشیشه و بزرگ یپنجره به رو که مردی به و کردم نگاه اطراف به. کردن
 :شنیدم گوشم کنار رو رزی یزمزمه صدای. رسیدم

 ادوارد؟ -
 داشت؟ کارچی رزی با اما بود؛ خودش آره. ادوارد

. اومد ما سمت به. بود رفته باال خندیدن ینشونه به لبش از هگوشیه چرخید، ما طرفبه
 ترس از رزی. کرد لمس و گرفت دست تو بود هاششونه روی که رزو موهای از ایدسته

 .لرزیدمی
 سافیرایی؟ دوست تو -

 .کردمی نگاهش فقط بده جواب اونکه بی
 :گفت ترمالیم و کرد رها رو موهاش

 و بپرسم سؤال چندتا خواممی فقط. بیارم سرت بالیی که ردمتنیاو بترسی، نیست الزم -
 اجازه اینکه ضمن. میدم بهت خوبی پاداش بدی جواب صادقانه رو شونهمه بدی قول اگه

 !بری میدم
 :پرسید دوباره

 هستی؟ سافیرا دوست -
 .بله... بـ -
 وقته؟ چند -
 .اومدین شماها وقتی از -
 داره؟ مهربونی قلب -
 .درآورد صدا به من گوش تو رو خطر زنگای اما کرد؛ عجبت سؤالش از
 چی؟ برای -
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 میشه؟ عصبانی و خورهمی حرص بقیه برای همیشه -
 پرسی؟می رو اینا چی برای اما آره؛ -
 باشه؟ داشته ایشیشه درخشان نگین با حلقهیه که هست کسی ها،برده شما بین از -
 زیورآالت از کسهیچ ما بین. پوشیممی کهنه ـباسایل و میاد گیرمون غذا زور به ما حلقه؟ -

 .کنهنمی استفاده
 .بست رو چشماش. گرفت دستاش تو رو رزی بازوهای ادوارد
 .نتونست اما بکشه؛ عقب رو خودش کرد سعی و ترسید بیشتر رزی

 کنه؟می کارچی داره. شدممی نگران داشتم
 تونستممی کاش. کرد باز رو اشچشم بست نقش هاشـب*لـ روی که خبیثی لبخند با

 :گفت و کرد رها رو بازوش. بخونم هم رو ذهنش
 .بدم مأموریت یه بهت خواممی رزی، خب -
 مأموریت؟ -
 داشت درخشان و ایشیشه نگین با حلقهیه که رو هرکسی و بگردی خودتون بین خواممی -

 .بیاری ستدبه رو دلش کنممی کمکت منم کردی، کارواین اگه! کنی پیدا
 :پرسید تعجب با رز
 !چی؟ -
 قادره که میدم بهت طلسمی بدی انجام رو کاراین اگه. داری عالقه نفریه به که دونممی -

 .بکنه تو یشیفته رو اون
 .بود انگیزوسوسه لحنش

 .کردمی نگاهش حرفبی رز
 کنی؟می قبول -
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 میشه؟ چی نکنم قبول اگه... ا -
 .رنب کنار چشمش جلوی از موهاش تا داد تکون رو سرش گرفت، قاب رو رزی صورت

 !کن نگاه من چشمای تو -
 بود؟ شکلی این ادوارد چرا
 !خدایا. سیاه یکیاین و بود روشن سبز بود پنهان موهاش زیر که چشمین او

 .کشید عقب رو خودش و زد جیغ مدتی از بعد و شد تند نفساش کمکم. شد خیره بهش رزی
 !کنممی خواهش کنم،می خواهش نه نه، -
 کاراین که دونیمی. میدی انجام گفتم بهت که رو کاری بیفته، اتفاقاین خواینمی اگه -

 هوم؟ راحته، چقدر برام
 نداره امکان! متنفرم ازتون! کنمنمی رو کاراین. کنمنمی رو کاراین من. شیطانی یه تو -

 !بدم انجام کاری براتون
 :غرید دندوناش الی از و گرفت دستیه با رو رز فک دوطرف خشونت، با ادوارد

 .کن نگاه من چشمای به -
 داخل از. کرد باز رو دهنش. بود کرده سحرش مار یه مثل لعنتی اون. زد خشکش رزی

 .رفت رزی طرف به رنگیسیاه و غلیظ دود دهنش
 !رزی رزی،. نه اوه -

 .کاریهیچ نداشتم، رو کاریچهی انجام قدرت خدایا کرد؟می غلطی چه داشت
 .نبود ترس از اثری دیگه. بود شده آروم رز یچهره کرد، رهاش که بعد چندلحظه

 .شد خیره ادوارد به دوباره و کشید عمیقی نفس
 دیدنش به قادر دیگه البته. کن پیدا داره رو جادویی یحلقه که اونی بگرد، هابرده بین -

 .منه پیش پاداشت کردی، یداشپ اگه. بگرد دنبالش اما نیستی؛
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 .میارم برات رو حلقه بمونی، منتظر کمی اگه. قبوله -
 :زد لبخند ادوارد

 .بکشی رو صاحبش که بیاریش تونیمی صورتی در بدون، رو این فقط. خوبه -
 .فهمیدم -
 .بری تونیمی دیگه -
 .رفت سربازا همراه و کرد تعظیم بهش رز

 :زد لبخند. کرد پرش و برداشت ظرفی. چرخید اشنوشیدنی میز طرفبه هم ادوارد
 .محشره طلسم این -
 این به داشتم واقعیتا این دیدن با. سوختنمی. بستم رو چشمام. خندیدن به کرد شروع بعد و

 درست کسهیچ به اعتماد وضع، این با. دارم قدرتمندی دشمن چقدر که بردممی پی موضوع
 .نبود

 .کار مشغول همه و بودم جنگل توی کردم، باز چشم وقتی
 تبر یلبه روی رو دستش بعد پایید، رو اطرافش. بود گرفته دستش تو رو تبر دیدم، رو رزی

. کند لباسش پایین از پارچه تیکهیه و کرد ایناله. شد جاری دستش از خون. کشید و گذاشت
 .افتاد راه و بست زخمش روی

 .افتادم راه سرش دنبال متعجب
 حواسم اصالً و زدممی ضربه درخت یتنه به تبر با داشتم که دیدم رو خودم. ئول طرف رفت

 .نبود اطراف به
 لئو؟ -
 :برگشت سمتش به لئو 
 بله؟ -
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 بیای؟ رودخونه تا من با میشه -
 حرف فرارمون مورد در راه توی رفتن، رودخونه طرفبه هم با دید، که رو آلودشخون دست
 .نگفت شبه حلقه از چیزی لئو زدن،
 کردن، برگشتن قصد وقتی. آورد بند رو زخمش ریزیخون قدرتش با لئو نشستن، رود کنار

 عالقه بهش که اونی! لئو؟. دربیارم شاخ بود نزدیک اشعالقه ابراز از. ایستاد جلوش رز
 رز از جاهمه و همیشه لئو غیرممکنه؟ نه،چرا... که اون اما شد؛نمی باورم بود؟ لئو داشت
 نبودم؟ متوجه من چرا پس. کرده تحمای

 برقرار ایرابـطه هیچ خوادنمی که گفت و زد پسش لئو. شد گشاد چشمام رزی حرکت با 
 بود؟ نگفته من به موضوع این مورد در هیچی لئو چرا پس. برگشت عصبی بعدم کنه،

 .بود ترسناک کردمی تماشا رو لئو رفتن وقتی رز چشمای
 منه پیش حلقه دونهمی رزی یعنی اینا یهمه و. دیدم مخفیگاه توی رو ایستادنش گوش فال

 !من خدای.ادوارد برای ببره رو اون و! بکشه رو من خوادمی و
 و بود نشسته روبروم همچنان لئو کردم، باز رو چشمام وقتی. دادم تکون اطراف به رو سرم

 .زدمی صدام داشت
 کنی؟می گریه چرا دیدی؟ چی. سافیرا هی، -

 کردم؟می گریه
 .کردم پاک رو اشکام. بود خیس صورتم آره،. کشیدم صورتم روی رو دستم

 دیدی؟ چی -
 :گفتم بودم زدهحیرت هنوز کهدرحالی

 !بکشه منو خوادمی رزی -
 رزی؟! چی؟ -
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 .ادوارد برای ببره رو حلقه خوادمی آره، -
 .داره دوست رو تو خیلی اون بکنه؟ تو با کاری چنین بخواد رز ممکنه چطور -

 :دادم تکون نفی ینشونه به رو سرم
 .نیست سابق رزی االن اون. کرده طلسمش ادوارد -
 :افتادم گریه به من و رفت فرو فکر به
 راهییه باید. بشه باطل طلسم که باشه راهییه باید کنیم؟ کارچی رز با کنیم؟ کارچی حاال -

 .باشه
 :گرفت رو دستام

 .بریم باید اکه،خطرن موندن اینجا -
 میشه؟ چی رز! بریم؟ -
 .خطرناکه. کنیم باطل رو طلسمش تا بدیم هدر رو وقت تونیمنمی ما -
 :گفتم بهش پشت و کردم پاک رو اشکم. شدم بلند جام از
 !کرده عالقه ابراز بهت وقتی اونم باشی؟ تفاوتبی بهش نسبت تونیمی چطور -

 :گفتم و شدم ترنزدیک بهش. کردمی نگاهم لیحیم اخم با. چرخیدم سمتش به. کرد سکوت
 .باشی تفاوتبی قدراین کردمنمی فکر -

 :کرد فوت رو نفسش
 دلم واقعاً من. گرفت تصمیم احساسات با موقعیتی هر تو نمیشه سافیرا کنم؟ کارچی باید -

 تو جون مونیمب اگه. نیست ساخته ما از کاری دیگه... اما بیفته؛ براش اتفاقاین خواستنمی
 . برسی هدفت به تونینمی دیگه. خطره در

 :شم خیره چشماش به بتونم تا گرفتم باال رو سرم. کرد کم باهام رو اشفاصله و اومد جلو
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 مقابلت خیلیا ممکنه کاراین توی. بدی براش سنگینی بهای باید بزرگه، هدفت وقتی -
. دربیفتیم سیاه لرد با خوایممی ما. بشی احتنار قدراین تکشونتک برای تونینمی تو بمیرن،

 میگم؟ چی فهمیمی
 قبول رو حرفاش هم. بود متناقض احساسات از پر درونم. شد جمع چشمام تو اشک دوباره 

 یهمه ساال،این تو. بود سخت برام رزی کردنترک. کنم قبول خواستمنمی هم و داشتم
 .بودم داده دست از رو نزدیکانم

 .بستم رو چشمام. ـوسید*بـ رو ـشونیم*پیـ و شد زدیکن بهم لئو
 .پذیرفتممی باید من و بودن حقیقت بودن، درست حرفاش

 :گفتم آلودبغض و رفتم عقب کمی
 .بده بهم قول یه پس -
 .بگو -
 !هرگز نذاری، تنهام هرگز بده قول -

 .کرد پاک رو اشکام و گذاشت صورتم رو دستشو
 .میدم قول -

 .نکرد کم ناراحتیم از چیزی اما دادم؛ رو وابشج. زد لبخند
 کمرمون پشت و برداشتیم شمشیر دوتا هرکدوم. کردیم عوض رو لـباسامون مخفیگاه توی

 همه زود خیلی گرچه. نشیم شناسایی تا بستیم صورتامون روی هم پارچه دوتا بستیم،
 .کردنمی عیب کاریمحکم از کار بازم اما ماییم؛ فهمیدنمی

 .اومدیم بیرون اونجا از هم با و کردم دستم رو حلقه
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 و داد عالمت بهم سر با لئو. گرفتیم پناه سنگتختهیه پشت رسیدیم، که نگهبانا قسمت به
 پشتم از رو شمشیرم. رفتیم جلو هم با و دادم تکون رو سرم فهمیدن ینشونه به هم من

 .کشیدم بیرون
 شمشیرم رحمی هیچبی. برگشتن طرفمونبه چندتاشون شمشیر شدنکشیدهبیرون صدای از
 .بود کرده ترراحت رو کارم حلقه قدرت. کشتممی اومدنمی جلو هرکدوم و بردم باال رو

 هیچ بی رو رزی بود قرار که شبی. کردممی شروع رو انتقامم من که شبی. بود بدی شب
 رو سرت و میارم فرود وت گردن روی رو شمشیراین زودی به. لرد باش آماده. کنم رها کمکی

 !کنممی هدیه مردم به
 یا حمله موقع که داشتن مخصوص سنگیه اما برابرم؛ در نداشتن مقاومت توانایی نگهبانا

 بشه فرستاده هوا به نوری شدمی باعث کاراین کردن،می وارد بهش ایضربه شمشیر با خطر
 کمربندش داخل از رو سنگ که رو سربازی. گرفته صورت شورشی که کنه خبر رو بقیه و

 زمین رو از و شدم خم. گذشمی کار از کار سمتش، برم تونستمنمی. دیدم بود آورده بیرون
 و کرد تموم درجا که خورد سرش به محکم قدراون سمتش، کردم پرت و برداشتم سنگیه

 :لئو به کردم رو. افتاد زمین روی
 .مونده راه خیلی مرز تا. بریم -

 پشت ناگهان که بودیم دویدن حال در وقفهبی. شدیم جنگل وارد. دویدن به کردیم شروع
 .سوخت چپم کتف

 :وایسادم
 .آخ -

 .اومد سمتم به لئو. شدمی خارج بخار دهنم از هوا سردی خاطربه و زدممی نفسنفس
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 رو لرد حتی خواستمی دلم. چرخیدم عقب به و کشیدم بیرون راستم دست با رو شمشیر
 ...اما ببینم؛ سرم پشت

 تو وقتهیچ که ایکینه با. انداخت تیر بهم که بود رز. داد آزارم تیر درد از فراتر چیزی
 .اومدمی طرفمبه بودم ندیده خودم به نسبت چشماش
 :زدم داد. خورد هل عقب به چندقدم. گرفتم رو اشضربه جلوی و بردم باال رو شمشیر

. دشمن نه دوستیم ما. رز کنممی خواهش. سافیرا. ..منم. بیا خودت به. کن تمومش! رزی -
 .بیا خودت به. کشت رو تخانواده یهمه لرد نمیاد؟ یادت
 طرفمبه. زد پوزخند یه فقط اون اما کنه؛ اثر شاید کردممی احساس. کردممی التماسش تقریباً
 شاید. اومدمی خودش به شاید. نکردم مقاومت شکمم، تو کوبید و کرد بلند رو پاش دوید،

 .دیدمی رو من و میومد بیرون طلسم اون هایپستو از خودش
 از دادنجاخالی برای. رفت جلو لئو کنه، حمله دوباره خواست که همین. شدم پرت عقب به

 پاشید و برداشت زمین روی از خاک مشتیه سریع حرکتیه با شد، خم عقب به لئو یضربه
 .رفت عقب و زد دادی اونم لئو، صورت به

. زدم کنار رو سالحش و کردم بلند رو شمشیرم عصبی آورد، هجوم من طرفبه دوباره
 .کرد نگاه بهم ترسیده. شد پرت طرفیبه شمشیرش

 .زمین رو افتاد و کردن گیر هم پشت پاهاش. رفت عقب زدهوحشت رفتم، ترنزدیک قدمی
 :گفتم و دادم قورت بغضم. گرفتم روبروش رو شمشیرم یتیغه

 .نیا دنبالمون دیگه. رز برسونم آسیبی بهت خوامنمی -
 انتهای و پشتم بردم رو دستم. کردم غالف رو شمشیر و انداختم بهش رو نگاه آخرین
 .شکوندم رو تیر یچوبه

 .لئو بریم -
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 شیطانیه فقط اگه دیدمش،می طوریاین اگه شاید. نبود رزی از اثری هیچ چشماش تو
 که بودم نرفته چندقدم هنوز. بود ترراحت کردنشترک داره رو کشتنم قصد که دیدمشمی

 شمشیر فرورفتن با شد زمانهم برگشتنم و چرخیدم عقب به سریع! شنیدم رو رز داد صدای
 .بدنش توی لئو

 :زدم داد. افتاد زمین روی و شد رها درد شدت از بود رزی دست که خنجری
 !نه -

 بدنش از رو شمشیر اونم. کردمی نگاه لئو به گردشده هایچشم با و بود اومده بند رز نفس
 .بود رفته پاهام از انگار حرکت قدرت. افتاد زانو به. کشید بیرون

 طرفشبه و درآوردم حرکت به رو پاهام. رفت هوا به و اومد بیرون سیاهی دود دهنش از
 تو و شد سست بدنش نشستم، زانو رو رزی کنار. بودم توجهبی امشونه درد به. رفتم

 .افتاد ـغلم*بــ
 !رز. نه! من خدای کردی؟ کارچی کردی؟ کارچی لئو -
 .خواستمنمی من... من -

 روان صورتم روی اشکام. ریختمی بیرون ازش خون که گذاشتم زخمش روی رو دستم
 .شدن

 .رز -
 :بزنه حرف کرد سعی سختی به
 .کنی... فرار باید... برو... سافیرا -

 دستش رز اما آورد؛ زخمش طرفبه و فراگرفت آبی هایشعله رو دستش .نشست جلوم لئو
 :گرفت رو
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 میان، دارن نیروهاشون... برید باید... کنین فراموش منو. کردنهتلفوقت فقط کاراین. نه -
 .دوننمی اونا... اونا
 .کنم رهات جاهمین خوامنمی شده باطل طلسمت که حاال کنه، کمکت بذار نزن، حرف -

 .رز ببریمت تونیممی آره،: لئو
 :داد تکون رو سرش

 .برید... وایسته جلوشون باید یکی نه، -
 :گفتم و کشیدم پایین رو روبندم گریه با و عصبی

 .بشه کم سرعتمون نداره عیبی جنگیم،می بذارم، تنهات کرد کاری میشه وقتی تونمنمی -
 :گذاشت صورتم روی و وردآ باال رو دستش. زدمی برق هم اون چشمای تو اشک

 !برو کنممی خواهش. سافیرا -
 :گفت و داد قورت سختی به رو دهنش آب
 حاضرم میل کمال با من... میده نجات... رو خیلیا جون... تو قدرتمند و مهربون قلب -
 .دادم انجام حقت در... رو کارااون که ببخش منو... بمیرم موندنت امان در خاطربه

 :گفت توانش آخرین با و لئو به کرد رو. افتادم گریه به و دادم تکون ینطرفبه رو سرم
 .میان دارن اونا... لئو ببرش -

 :گرفت رو دستش لئو
 .رزی متأسفم -
 .باشین زود. دیگه برید -
 .سافیرا -

 :گرفت رو دستم و شد بلند لئو. بگیرم رو امگریه جلوی تونستمنمی
 .شنوممی رو اسباشون صدای. سافیرا شو بلند -
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 :کردم زمزمه. کنه بلندم تونست لئو و کرد جدا ازم رو خودش رزی
 .رزی -

 :زد داد و کشید رو دستم لئو
 .رسنمی دارن سافیرا، کن عجله -

 رو ناچار. داشت فاصله من با قدمیه فقط کردن رها که تیری و شنیدممی رو اسبا صدای
 محکم و زدم هق. شد بلند زمین از سختی به رز. دویدن به کردم شروع همراهش و گرفتم

 .بستم رو چشمام
 رو روبندم. بودن فرستاده رو سوارشوناسب سربازای فقط و نبود کار در اژدهایی شکر رو خدا
 .کشیدم باال

 :گفت تند لئو که رسیدنمی داشتن. نبود راحتی کار پیاده پای اونم اونا، دست از فرار مسلماً
 .نداره ایفایده دویدن. سوارشو تمپش تو میشم، تبدیل من -

. اومد فرود زمین روی و شد تبدیل گرگینه به هوا تو شیرجهیه با. دادم تکون رو سرم
 حیوونیهیچ سوار که بود وقت خیلی. شدم سوار پشتش سریع منم و کرد توقف چندلحظه

 و بود گرم خیلی بدنش. دویدن به کرد شروع اون و گرفتم محکم رو موهاش. بودم نشده
 .براق و سیاه موهاش

 بیرون رو شمشیرم و پریدم پایین دوباره من رسیدیم، مرز به وقتی. شد بیشتر سرعتمون
 .کردمی حمله طورهمون و نبرد بین از رو تبدیلش لئو. کشیدم

 .بردم فرو کرد حمله بهم که سربازی اولین بدن تو رو شمشیرم یتیغه
 گرگیه مثل که دیدممی رو لئو. کردمنمی حس اصالً رو کتفم درد و بود شده بیشتر خشمم
 مبارزه همچنان ترس وجود با چطور که دیدممی رو نگهبانا و دریدمی رو نگهبانا واقعی

-چهل و بودیم دوتا ما تقریباً حاال. رسیدن بودن دنبالمون قبل از که سربازایی. کردنمی
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 شده خسته بود زیاد تعدادشون چون ما؛ا نداشت؛ کاری کشتنشون. نیرو و نگهبان تاپنجاه
 .بودم

 گرفتم، باال رو سرم. شنیدم رو اژدها یه نفیر صدای که شدیممی پیروز داشتیم تقریباً
 رو ادوارد هایمژه حتی تونستم واضح خیلی انگیزیاعجاب طور به اما بود؛ زیاد ارتفاعش

 .ببینم
 دهن گرفت، خیز زمین طرفبه رشداتیغ و وحشی اژدهای با. ستحلقه خاطربه حتماً

 .کنه پرت آتش تا شد باز اژدهاش
 !نه اوه
 :زدم داد
 !لئو -
 دمای منتظر برگردوندم، رو سرم و گرفتم صورتم جلوی رو دستم و دویدم لئو طرفبه

 دستم از و شد جمع بدنم درون از که کردم احساس رو نیرویی اما بودم؛ آتش یسوزاننده
 .رفت بیرون

 .کردم باز رو چشمام
 اومدنمی جلو اما کشید؛می شعله بودم گرفته صورتم جلوی که دستی مقابل دقیقاً سرخ آتش

 توی یحلقه منبعش و بود اومده وجود به جلوم محافظتی یالیهیه انگار بسوزونه؛ رو من تا
 .بود دستم
. شد نزدیک همب و اومد پایین ادوارد اژدهای. آوردم پایین رو دستم شد، تموم که هاشعله

 ضربه این شدت از. زدم ضربه صورتش به من، با برخوردش از قبل و کردم بلند رو شمشیرم
 .من هم شدن، پرت طرفیبه اژدهاش و ادوارد هم
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 اما بودن؛ سوختن درحال دوروبرش نگهبان چندتا ببینم، رو لئو تا چرخوندم عقب به رو سرم
 .نکرد رحم هم خودشون هاینیرو به حتی نامرد اون. بود سالم خودش

. اومدمی طرفمبه و بود کشیده بیرون غالف از رو بزرگش شمشیر ادوارد. شدم بلند جام از
 .کرد حمله طرفشبه و پرید جلو سرم پشت از لئو که کنم حمله تا بردم باال رو سالحم

 !لئو نه -
 .اومدنمی بر پسش از اون! من خدای

 دوباره هردو،. کرد پرتش طرفیبه پهلوش توی لگدی با ادوارد اما انداخت؛ زمین روی ادواردو
 و رفتم جلو منم کشید، صورتش به و برد باال رو چنگالش لئو. کردن حمله همبه و شدن بلند

 هم شمشیرش. کردم قطعش و کوبوندم دستش مچ به رو شمشیرم. کردم استفاده غفلتش از
 .بود دستش همون تو

 .جهید رونبی تیره خون و کشید فریاد
 اما کرد؛ فرو گردنش تو رو تیزش دندونای زمین، رو انداختش و روش پرید دوباره لئو

 نیازی ولی کنم؛ تموم رو کار تا جلو دویدم سریع. شد پرتاب عقب به که شد چی نفهمیدم
 چی برای پس. بگیرمش من تا نبود بدنش تو جونی و بود جاری ادوارد گلوی از خون. نبود
 سالم. داد تکون رو خودش و شد بلند جاش از رفتم، سمتش به نگران! شد؟ پرت عقب به لئو
 .بود
 خوبی؟ -

 باال رو دستم. کرد پرت آتیش دوباره. بگیرم لئو از رو نگاهم شد باعث ادوارد اژدهای صدای
 بده، انجام ایدیگه کار کنه فرصت اینکه از قبل بعد، کردم؛ جلوگیری سوختنمون از و گرفتم

 :کشیدم فریاد و کردم پرت گردنش طرفبه رو شمشیرم
 !جهنم به برو -
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 .شکافت رو اژدها بزرگ گردن و رفت جلو حلقه نیروی با شمشیر
 هایناله با اژدها بدن کردم، نگاه عقب به. کردیم حرکت سرعت به و شدم سوار لئو پشت

 .ادواردی نه و بود سربازی نه دیگه افتاد، زمین روی بلندش
 .گردوندبرنمی من به رو کسی انتقام، اما گرفتم؛ رو ادی و رزی امانتق حداقل
*** 

. بود آورده وجود به رو زیبایی یمنظره و تابیدمی زمین به درختا برگ الی از نور هایباریکه
 .بریم کجا داریم قصد دونستیمنمی هم اصالً و رفتیممی راه جنگل توی که بود وقت خیلی
 .انداختم لئو به اهینگ بودم، گرسنه خیلی

 بخوریم؟ چیزی نیست بهتر -
 ای؟ گرسنه -
 .آره -

 :گفتم حال همون در و سمتش رفتم. کردم پیدا درختا بین جایی. انداختم اطراف به نگاهی
 .اینجا بیا -

 لئو. کردم باز رو کوچیکم یکوله و نشستم بود زده بیرون زمین از که درختی هایریشه کنار
 پرت طرفشبه رو یکیش آوردم، بیرون پزآب زمینی سیب دوتا. نشست لممقاب و اومد جلو

 .کردم
 .تو سهم این -
 :گفت و گرفتش هوا رو
 .نیستم گرسنه من -
 خوردی؟ چیزی مگه نیستی؟ -
 .نیست امگرسنه... اما نه؛ -
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 االن. شدم متوقف راه بین اما بردم؛ دهنم طرفبه و کندم رو زمینیمسیب پوست از تیکهیه
 غذا باید لئو. کنم شکار تونستممی نداشت، نظارت رومون کسی و بودیم جنگل توی که
 .نباشه گرسنه نداشت امکان. خوردمی

 .شدم بلند و گذاشتم بود زمین روی که امکوله روی رو غذام
 بری؟ خوایمی کجا -
 .میشی متوجه االن -

 فوت رو نفسم. رفت باال ازش شدمی. ببینم رو درخت باالی تا کردم بلند رو سرم و چرخیدم
 از لئو صدای. کشیدم باال رو خودم و گرفتم رو هاشاخه. رفتن باال به کردم شروع و کردم
 :شد بلند پایین

 .پایین بیا میفتی، سافیرا -
 :دادم جواب منم

 .میام االن. لئو نباش مادربزرگا مثل -
 عقابیه چشمای تیزی به چشام. کردم نگاه اطراف به و ایستادم قطور نسبتاً یشاخهیه روی
 .کردم تمرکز. شنواتر خرگوشیه از گوشام و بود شده

 هاشاخه از یکی روی چیزی که بود این مثل. کرد جلب رو توجهم درخت خفیف لرزش
 .چرخیدم. دویدمی
 توی از. بود خوب مختصر غذای یه عنوان به خب. دویدمی شاخه روی داشت سنجاب یه

 و گرفتم نشونه راحتی به. بود ترکوچیک اما سرنیزه، شکل که آوردم بیرون تیغهیه کمربندم
 .کردم پرت
 .افتاد پایین شاخه روی از و بهش خورد دقیقاً
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 روی از رو سنجاب و زدم دور رو درخت پریدم، آخر یشاخه از. پایین برگشتم و زدم لبخندی
 .خبره چه بفهمه تا بود کردن نگاه درحال هنوز که لئو سمت برگشتم و برداشتم زمین

 :چرخوند کاسه تو رو چشماش و خندید سنجاب دیدن با
 !سافیرا؟ چیه کارااین -

 :گرفتم طرفشبه رو سنجاب و رفتم جلو
 که حاال. شکمویی چقدر تو دونممی خوب من ندونه هرکی. بگیره رو دلت ته تونهمی -

 .درنیار ادا من برای خوایمی بهتری غذای و نیست سازگار زمینیسیب با دیگه تذائقه
 رو دندوناش هم اون. دادم ادامه زمینیسیب خوردن به جام سرِ برگشتم. گرفتش ازم و خندید

 .شد خوردن مشغول و کرد تیز
 حس دردی و بود کرده حسبی رو کتفم زخم لئو. افتادیم راه به دوباره استراحت کمی از بعد

 جایییه به تا نکنم گالیه دادم ترجیح. کردمی ضعیفم اشتد چرا دونمنمی اما کردم؛نمی
 .برسیم
 بودیم، گرفته فاصله هانه از حسابی و بودیم اومده راه خیلی. بود غروب نزدیکای تقریباً

 از. دیدم رو دهکده یه دور از. شدنمی تموم درختا و رسیدیممی کوهستان به کمکم
 !دربیارم بال بود مونده کم خوشحالی

 بینی؟می رو اونجا. لئو -
 چی؟ دنبالشونیم که نبودن اونایی مردمش اگه اما آره؛ -
 از هم بودن جشن توی که رو ویکتوریا و هانه از غیر دیگه سرزمین چندتا حاکم سیاه لرد -

 که هرکی اطرافاین مردم پس میشن؛ حساب قلمروها همون جزو هنوز زمینااین. برده بین
 .هستن لرد ضد باشن،

 .توئه با حق -
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 .برگردوندیم رو سرمون. ایستادیم عجیب صدای یه شنیدن با اما کردیم،؛ بیشتر رو سرعتمون
 .نبود مشخص چیزی

 شنیدی؟ هم تو -
 .آره: لئو 

 :گفت لئو بعد چندثانیه. بود برگ روی رفتنراه شبیه. شد تکرار دوباره صدا
 !ستگرگینه بوی -
 !چی؟ -

 بهم و پرید بیرون بوتهیه پشت از سیاه و بزرگ گرگیه یهو که بزنم ایدیگه حرف خواستم
 و کنه فرو امسینه تو رو تیزش چنگاالی داشت سعی. شدم پرت عقب به چندمتر. کرد حمله

 .بود آورهراس واقعاً بزرگش و تیز دندونای. بودم گرفته رو دستاش من
. انداختم کنار خودم روی از رو گگر و کردم استفاده اون از. شد جمع بدنم تو نیرویی هم باز

 فاصله هم از. بود شده تبدیل کهدرحالی کرد حمله بهش لئو رفت، کنار من روی از که همین
 :زدم داد و شدم بلند. چرخیدنمی و کردنمی نگاه هم به گرفتن،

 .کنار بیا لئو،. بجنگیم باهات خوایمنمی ما -
 نگاهم خشمگینش چشمای با و کشیدمی اسهخرن. ایستادم سیاه گرگ روبروی و رفتم جلو
 .کردمی
 خب؟ بزنیم آسیب بهت نداریم قصد ما. باش آروم -

 :گفتم ترمالیم و رفتم جلوتر
 .برگرد انسانیت حالت به کنممی خواهش -

 :گفتم بهش خطاب. بود لئو منظورش. کردم نگاه عقب به. شد خیره سرم پشت به نگاهش
 .کن لباط رو تبدیلت هم تو لئو -
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 :پرسید مردد. ایستاد و شد تبدیل انسان به سریع یکی اون
 لئو؟ -

 :پرسید. ایقهوه موهای و هاچشم با بود قدبلند
 اومدین؟ کجا از شما -

 :گفتم. بود آشنا اشچهره چقدر. ایستاد کنارم لئو
 شناسی؟می رو لئو تو. کردیم فرار هانه از ما -

 عقب قدمی. اومد فرود مقابلمون و شد رد سرمون باالی از بزرگی اژدهای گفتم، که رو این
 :شد ترنزدیک پسره. رفتم

 چیه؟ اسمت بگی میشه... مـ هانه؟ -
 :گفتم بودم افتاده شک به خودمم کهدرحالی

 .سافیراست اسمم -
 :گفت ناباورانه. شد باز هم از صورتش انقباضات

 !سافیرا؟ -
 :من به دوباره و انداخت لئو به رو نگاهش

 !نمیشه باورم. نداره امکان -
 .کردم نگاهش مشکوک

 .دنیل منم سافیرا، منم! ایزنده تو نمیشه باورم -
 .موندم خیره بهش زده بهت. شد منفجر ناگهان انگار قلبم
 !نمیشه باورم! من خدای: دنیل
 .کرد پر رو چشمام اشک. بود دنیل مال فقط براق، ایقهوه چشمایاین نفهمیدم؟ زودتر چرا

 :گفتم آلودبغض
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 .بودم نمرده وقتهیچ من -
 :گفتم لحن همون با و رفتم عقب قدمیه. بگیره ـوشم*آغـ در تا اومد جلو و زد تلخی لبخند

 !کردی رها منو تو -
 !مردی کردم فکر... کردم فکر من سافیرا،: دنیل

 :زدم پوزخند
 باشی؟ نشده موندنمزنده متوجه ممکنه چطور -
 .دادینمی جواب زدممی صدات هرچی. بود شده سفید صورتت .بود سرد بدنت -

 :بردم باال رو صدام
 !ببری خودت با رو مجنازه تونستیمی -

 سرم پشت از رو لئو صدای. سردخون و آروم بود؛ همون هنوز نگاهش. موند حرکتبی
 :شنیدم

 .باش آروم سافیرا -
 حرف اینکه از قبل. نبود گذشته یادآوری وقت االن. بود اون با حق. کردم مکث کمی
 .فرورفتم ـوشش*آغـ تو بزنم، ایدیگه

 تو وگذارگشت عقاب، به شدن تبدیل اژدها، با مسابقه. شدمی زنده برام پیش سالده خاطرات
 .ویکتوریا

 :گفت گوشم کنار
 چقدر دونینمی. نبخشی داری حق. باشی ناراحت داری حق! متأسفم خیلی سافیرا، متأسفم -

 دوباره که خوشحالم خیلی. کردم سرزنش رو خودم چقدر دونینمی. داشتم وجدانابعذ
 ...من. خوشحالم خیلی. میبینمت
 :گفت و کرد نگاه رو امشونه. رفتم عقب و کردم ناله خورد، زخمم به که دستش
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 !خوردی؟ تیر! شدی زخمی -
 .نیست چیزی خوبم، -
 .شدممی ضعیف داشتم. بود چیزی یه اما
 :دادم امهاد
 .بزنم کتکت حسابی ببینمت دیگه باریه اگه کردممی فکر این به همیشه -

 :گفت و کرد ایخندهتک دنیل
 .بکنی خواستی که هرکاری آزادی تو. حقمه ونمدمی - 

! تونستمنمی یعنی بودمش؛ نبخشیده هنوز من. ستساده قبل مثل چیزهمه کردمی فکر! هه
 .کردم تحمل رو سختی و حقارت سالهمهاین ون،ا توسط رهاشدن خاطربه

 !بود شده بزرگ چقدر. انداختم اژدهاش، مایکل، به نگاهی
 کنی؟می زندگی روستا اون توی تو، -
 .بریم بیاین. آره -

 بود عجیب برام. رفت روستا طرفبه و کرد پرواز مایکل. رفتیم سرش پشت هم ما و افتاد راه
 بردگی به رو اونا چطور! هستن زنده اژدهاها و نداشته اینجا مردم به کاری چطور لرد که

 نگرفته؟
 .بفهمم هم رو دنیل فرار حقیقت تونستممی. دادمی نشون بهم حلقه حتماً
*** 

 لئو
 از اونم اومد،می بدم دنیل از همیشه من. بود پابرجا هم هنوز دنیل به نسبت من نفرت حس
 تشدید حساین کرد،می نگاه سافیرا به و گشتبرمی قدراین رفتنراه موقع وقتی حاال، و. من
 نداشت دلیلی اصالً. افتادمی اتفاقاین نباید یعنی بخشیدش؛نمی وقتهیچ سافیرا. شدمی
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. بودم من بود پیشش که کسی اون. کنه حفظ سال همه این رو گانهبچه و بیخود یعالقهیه
 البته. بفهمه رو این که بود منطقی قدراون سافیرا .دنیل نه بودم، من نذاشت تنهاش که اونی

 !بودم امیدوار
 اونا چرا نبودن؟ برده اونا چرا که بود عجیب برام. بزرگ نسبتاً روستاییه. شدیم روستا وارد
 نبود؟ لرد یشدهتصرف زمینای جزو اینجاها مگه! کردن؟نمی کار

 طرفبه و داشتن کودکی اگه. سؤال از پر هایینگاه با کردن؛می نگاه بهمون تعجب با مردم
 .براشون بودیم غریبه چون شاید. کشیدنشمی عقب فوری اومد،می ما

 .داخل بریم کرد دعوتمون و کرد باز رو در. رسیدیم دنیل یکلبه به تا رفتیم جلو طورهمون
 تخت هم اشدیگه طرف و بود گذاشته کوچیک میزوصندلی طرفشیه. چوبی یکلبهیه
. بود گذاشته شمع رو خونه دورتادور. بود پوشونده رو روش حیوونیه پوست با که بود ابشخو

 سر پشت. شدن ورشعله شونهمه و فرستاد انرژی طرفشونبه و کرد بلند رو دستش
 !خالق چه اوه،. کنن روشن رو اطراف حسابی تا بود گذاشته کوچک یآینهیه هم تکشونتک

 :گفت و کرد اشاره میز به دنیل که کردممی گاهن اطراف به ریشخندیه با
 نخوردید؟ که چیزی بیارم، غذا براتون تا اینجا بشینید -

 :گفت حال همون در نشست، صندلی یه رو. رفت میز طرفبه سافیرا
 .نه حاال تا ظهر از -
 نارک آمیزیشیطنت لبخند با. نشستم کنارش و رفتم جلو. افتادم جنگل توی ناهارمون یاد به

 :گفتم گوشش
 .بخورم رو تو شکاری سنجاب میدم ترجیح -

 .نگفت چیزی و کرد کوتاهی یخنده
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. ریخت ظرف دوتا داخل چیزی بود گذاشته اششومینه آتش روی که دیگی داخل از دنیل
 :نشست هم خودش. گذاشت جلومون قاشق دوتا با رو ظرفا و اومد ما طرفبه
 .گوشته سوپ. بخورید -

 نخورده طوریاین غذای که شدمی وقت خیلی. برداشت رو قاشقش و کرد رتشک سافیرا
 .شدم خوردن مشغول و نکردم تشکر سافیرا مثل. بودم

 .نبودی طوریاین قبالً. لئو شدی حرفبی و آروم چقدر -
 نه؟ خورممی غذا دارم کنم فکر -

 :خندید
 !هستی همون هنوزم نه، وای -

 :کردم نگاهش. انداخت ظرف توی رو قاشق و کرد کثیم. ایستاد حرکت از سافیرا دست
 خوبی؟ -

 .نبود زخمش به یادم اصالً وای. برد اششونه طرفبه رو دستش و داد قورت رو غذاش
 .مشونه -
 جلو دنیل. بود شده شروع دوباره ریزیشخون و بود زخم توی هنوز تیر سر. شدم بلند جام از

 :اومد
 سافیرا؟ -

 :گفت که کنم حسشبی دوباره خواستم. کردم روشن سرد ایهشعله با رو دستم
 .بشه درمان باید نداره، فایده که کاراین -

 :گفتم. کرد ناله سافیرا
 درمانی؟ چه مثالً -
 .تامی پیش ببریمش باید -
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 ست؟زنده اونم! تامی؟ -
 .پیشش بریم باید سافیرا، شو بلند. کرد فرار ما با -

 هردوتا. دراومد صدا به در که رفتیممی در طرفبه داشتیم. دش بلند و داد تکون رو سرش
 .کنه باز رو در تا رفت اون و گرفتم رو سافیرا یشونه
 .بودن در پشت مرد دوتا

 :گرفتمش نشدم، حرفاشون متوجه سافیرا بدن شدنشل با
 .سافیرا -
 جلو دیدنم با و یدچرخ دنیل. کردم بلندش و گذاشتم زانوش زیر رو دستمیه. بود رفته حال از

 :اومد
 !سافیرا شد؟ چی -
 .کنیم کارییه باید کنار، برن بگو دوتااون به زودباش -
 :گفت بهشون دنیل. رفتم در طرفبه
 .کردن فرار هانه از اونا. تام پیش ببریمش بذار نیستن، غریبه -

 :گفت مردا از یکی
 چشه؟ دختر اون -

 :زدم داد عصبی و کالفه
 بمیره؟ تا دارید نگهم جاهمین خوایدمی یا کنار ریدیم خورده، تیر -

 .رفتن کنار
 .تامی یکلبه سمت بردیمش تندتند. اومد سرم پشت هم دنیل بیرون، رفتم سریع

 آروم. کردممی حس چکیدمی قطرهقطره بعد و ریختمی دستم روی که رو خونش گرمای
 :گفتم
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 !بیار طاقت سافیرا، بیار طاقت -
*** 
 سافیرا

 .داشتم ضعف احساس. کردم نگاه اطراف به و کردم باز رو چشمام
 که تختی از جلوتر کمی. کردمی روشن رو اونجا بودن شده گذاشته اطراف که هاییشمع نور

 مضطرب و نگران و بود نشسته چوبی میز به پشت که دیدم رو دنیل بودم خوابیده روش
 . نبود دنیل یکلبه اونجا. کوبیدمی زمین روی رو پاش

 :نشستم آرومی به
 .دنیل -

 دستش و نشست تخت لب. کنارم اومد نشستم، دید وقتی. چرخید طرفمبه سرعت به سرش
 .گذاشت امشونه روی رو
 بهتره؟ حالت -

 :دادم تکون رو سرم
 .آره -
 .کردین پیدا رو اینجا موقع به که آوردین شانس خیلی -
 مگه؟ چطور -
 درمانت و نمیشه چیزیت گفت تام. نباش نگران دیگه اما ود؛ب سمی بودی خورده که تیری -

 .کرده
 کجاست؟ لئو -
 .ایگرسنه شی بیدار وقتی گفت. بیاره غذا رفته -
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 موهام به رو دستش. کرد ـغلم*بـ و اومد جلو. بود شده عوض که انداختم لباسام به نگاهی
 :گفت و کشید

 .دختر کردی نگرانم خیلی -
 ـلقه*حـ دورش رو دستم هم من که بود نیومده در دلم از هنوز. مبود گیردل ازش هنوز
 بود؛ خوب خاطرات عالمهیه یادآور برام دنیل. بشم جدا ازش خواستنمی دلم اما کنم؛

 .کنم فراموششون تونستمنمی که خاطراتی
 و بود زده خشکش در دم. بود لئو. کرد نگاه در طرفبه و گرفت فاصله ازم دنیل. شد باز در

 .کردمی نگاهمون
 :گفتم و کردم اشاره دستش توی ظرف به لبخند با
 .لئو هستی چیزهمه فکر به که ممنون -

 :گفت و گرفت سمتم به رو ظرف. اومد طرفمبه و زد مصنوعی لبخند
 .ایگرسنه دونستممی - 

 هگرسن منِ برای بدجور که شدهبریان مرغ هایتیکه. کردمی خودنمایی مرغ گوشت توش
 !بود انگیزـوس*هــ

. افتاد حلقه خالی جای به چشمم برسه، مرغ به اینکه از قبل اما بردم؛ طرفشبه رو دستم
 :گفتم لئو به رو نگران

 کجاست؟ امحلقه لئو، -
 رو بازدمم. بود آویزون بهش حلقه که کرد باز رو بندیگردن و برد گردنش پشت رو دستش
 :گرفتم ازش و فرستادم بیرون

 .سیدمتر -
 :گفت و کشید حلقه به دستی دنیل
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 داده؟ بهت رو این کی سافیرا؟ چیه حلقهاین دونیمی تو -
 .بدم شکست رو لرد تونممی این کمک به گفت بهم. شاهفردریک -
 کنه؟ پیداش نتونسته لرد چطور داشتی؟ نگهش ساالاین یهمه -
 ...حلقه این خب -
 استفاده ازش مگه توئه؟ دست نفهمیده چطور که نهای منظورم. داره قدرتی چه دونممی -

 نکردی؟
 .کردم استفاده ازش مرز از فرار موقع و کردمش دستم باراولین برای پیش چندروز. نه -
 .توئه دست دونهمی لرد االن یعنی پس -
 .بود کرده شک من به که بود اون کشتیم، رو ادوارد ما -
 ادوارد؟ -
 .لرد نزدیک افراد از یکی -
 .کنی مخفی رو خودت تونیمی دنبالته، االن و فهمیده پس -
 چطوری؟ -
 .داره قدرتایی چه حلقهاین میگه بهت اون. دونالد پیش بریم باید -

 :گفت لئو
 کیه؟ دونالد -
 .روستااین کدخدای -
 کردن؟ فرار که اونایین روستا اهالی یهمه دونه؟می چی برای اون -
 شدن کشته بودن جشن توی که حاکمایی وقتی. دادن پناه ما هب روستا این مردم. نه -

 چیزهمه. شدمی جنگ. بود افتاده اختالف مردم بین. موندن پادشاه و حاکمبی قلمروهاشون
 مردم امور تا کرد انتخاب کدخدایه خودش برای شهر یا روستا هر اینکه تا. بود ریخته هم به
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 رو چیزهمه و ویکتوریاست اهل اون. کردن انتخابش مردم که مردیه دونالد.. کنه اداره رو
 .پیداست که طوراین البته. دونهمی هاحلقه درمورد

 بوده؟ ویکتوریا و هانه برای گیریاشسخت یهمه چرا -
 ویلیام همسر چون هانه سرزمین. داشته دل به کینه دوجا همون از فقط چون واضحه؛ -

 رو سرزمینا یبقیه. بود کرده ترکش که ویلیام خاطربه ویکتوریا، و بوده شاهفردریک خواهر
 هم شما به شکشون و روستا مردم رفتار. کرد رها خودشون حال به نبودن مهم براش که هم
 دیگه زمینای کننمی سعی بعضیا نیست حاکمی وقتی کردن، که متعددیه هایجنگ خاطربه
 . کنن درست حکومت خودشون برای و کنن تصرف رو

 :گفت لئو که دادم تکون فهمیدن ینشونه به ور سرم
 بخوری؟ رو غذات خواینمی -

 :بودم کرده فراموشش پاک
 .خورممی االن چرا. اوه -
 و آوردم باال رو سرم کردن،می نگاه من به هردوشون. گذاشتم دهنم تو رو مرغ از تیکهیه

 :گفتم
 بزنین؟ زل بهم جورهمین دارین قصد شما -

 :گفتن و دادن تکون رو ونسرش باهم هردو
 .باش راحت. نه -

 !هماهنگ چه
 :گفتن باهم دوتاشون دوباره انداختن، همدیگه به نگاهی

 ...شد تموم هروقت بیرون میرم من -
 :بگیرم رو امخنده جلوی نتونستم. شدن خیره هم به و کردن سکوت



 

 

98 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 .بیرون میام شد تموم وقتی. فهمیدم باشه -
 .داشتن لج هم با هنوزم اونا. بیرون رفتن حرف بدون باراین
 !برسه دادم به خدا
. دادم دست از رو اشتهام اون یادآوری با. انداختمی دستشون چندروز تا بود اینجا رز اگه

 حس رو خالیش جای چقدر. رو شیطنتاش نه و داشتم رو پرحرفیاش نه دیگه. نبود رزی دیگه
 .کردممی

 .رفتم بیرون اتاقم از و انداختم دستم رو حلقه. شدم بلند و گذاشتم تخت روی رو غذا ظرف
*** 
. شیم رد تا رفتنمی کنار دیدنمی رو من وقتی بودن، شده جمع کلبهیه دورتادور زیادی تعداد
 :گفتم و کردم ترنزدیک دنیل به رو سرم

 همه؟ شدن جمع اینجا چرا -
 .شدن امیدوار پیداکردن نجات به دوباره مردم داری، رو هاحلقه از یکی تو پیچیده خبرش -
 ..اوه -
 .داشت ادامه کلبه داخل تا مردم صف و بود باز کلبه در

 فاصله یه تو. شد دقیق بهم دید، رو من وقتی. بود نشسته میز یه پشت سفیدریشی و پیر مرد
 :گفت. شدم متوقف ازش

 .بشین من روبروی و جلوتر بیا جلوتر، بیا -
 مقابلش و رفتم جلو. کرد ترآروم رو درونیم آشوب که زد محوی خندلب. انداختم لئو به نگاهی
 .کنه طمع حلقه این برای بود ممکن هرکسی نداشتم، اعتماد بهش. نشستم

 :گفت و گذاشت میز روی رو دستش کف
 ببینم؟ رو حلقه تونممی -
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 .نهک مطمئنم خواستم حلقه از و بستم رو چشمام لحظه یه. گرفتم باال رو دستم مردد
 قطع تصویر و گذاشتم دستش تو رو دستم که دیدم رو خودم. کشید طول چندثانیه از کمتر

 .اعتماده قابل یعنی این. شد
 .بودن حاضر اونجا که آدمایی یهمه طورهمین. بود منتظر. کردم باز رو چشمم

 .بیار دستتو شدی مطمئن که حاال -
 لبخند. گذاشتم دستش تو رو دستم. کنمیم کارچی دارم فهمیده بستم رو چشمم وقتی حتماً

 :گفت و زد محوی
 !مورانیریه -

 درخشانی و سبزرنگ نور حلقه درون از بعد لحظاتی اما آورد؟ زبون به چی نشدم متوجه
 رو دستم. شنیدممی رو مردم ریز یهمهمه صدای. پوشوند رو دستم اطراف و اومد بیرون

 .کرد بررسیش و کرد بلند
 .پاکه تو قلب یعنی سبزرنگ نوراین. شده ترقوی تو درونی روینی از: دونالد

 .دونینمی درموردش رو چیزهمه شما که گفت دوستم. ندارم قدرتاش از اطالعی هیچ من -
 اجداد به متعلق هاحلقهاین هردوی. چیزهمه گفت دقیقاً نمیشه ولی دونم؛می که البته -

 .ویکتوریاست حاکم ویلیام،
 :پرسید و داوم جلو لئو
 بوده؟ شاهفردریک دست اونا از یکی چرا پس -

 :گفت لئو به رو بعد. کرد رها رو دستم و رفت بین از سبز نور
 سیاهه، لرد همون که سلنا و( شاهفردریک خواهر) استفانی ویلیام، بین پیش هاسال -

 .بود طرفهیه یکیشون یعالقه اما گرفت؛ شکل ایعاشقانه یرابطه
 :گفتم و حرفش سطو پریدم
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 .نداشت اون به ایعالقه ویلیام! سلنا -
 زمان اون که هانه پادشاه خواهر و ویلیام علیه سلنا توزیکینه باعث همین. درسته -
 هرکاری هدفش به رسیدن برای و داشت رو استفانی جون قصد لرد. شد بود پرنسیه

 از یکی ویلیام هم بعد! کشتنش و کشیدن نقشه هم با ویلیام و فردریک اینکه تا. کردمی
 . کنه ثابت رو دوستیش تا داد فردریک به رو هاحلقه

 برگشته؟ دوباره چطور پس. همینه مسئله: لئو
 متأسفانه اما دارن؛ زندگی فرصت دوبار و قدرتمندترن هاپترونی هاست،پترونی نژاد از سلنا -

 .شدم متوجه هابعد منم. دونستنمی رو این کسی
 هستن؟ چی ویکتوریا اهالی یبقیه پس رونی؟پِت -
 .تروان نژاد از بقیه هاست،پترونی یبازمانده آخرین سلنا -

 :پرسید دنیل دفعهاین
 ترهضعیف که اونی نباید مگه شدن؟ نابود شونهمه چطور پس ترن،قوی هاپترونی اگر -

 بشه؟ منقرض
. بشه پیروز خوبی بر تونهنمی رتمند،قد هم هرچقدر بدی. شیطانن از نوادگانی هاپترونی -

 .طبیعته قانون این
 :گفتم و زدم ریشخندی

 .شده پیروز که بدیه االن. االن مثل خوره؛می همبه جاها بعضی طبیعت قانون نظرمبه -
 .میره بین از باالخره نمیاره، دووم زیاد اما -
 بشم؟ پیروز تونممی من که مطمئنید یعنی پس -
 .میشه طورهمین حتماً بری درست رو راهت اگر -

 :گفتم دونالد به رو بعد و انداختم دنیل و لئو به نگاهی
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 کنید؟ کمکم حاضرید شما و -
 حمایتت که ماست یوظیفه این! مایی یملکه تو. حکومته نشان داری تو که ایحلقه -

 .روستا این مردم تمام هم و من هم کنیم، کمکت حاضریم میل کمال با. کنیم
 .بذاره دستم تو اتحاد ینشانه به رو دستش تا گرفتم باال لبخند با رو دارمحلقه دست

 ملکه رو من که شد بلند مردم خوشحالی و تشویق صدای هم، تو هاموندست قرارگرفتن با
 رو وجودم تموم که قوی انرژی یه کردم؛ حس درونم رو قدرتی من و کردنمی خطاب

 .دربرگرفت
 آدم نظربه و داشت پرنفوذی و روشن هایچشم. بودیم دونالد و من فقط بودن؛ رفته همه

 آزاد اطرافش رو رنگشاینقره و بلند موهای و بود پوشیده بلندی لباس. اومدمی مهربونی
 هاشصفحه اما. کرد بازش و گذاشت میز روی و آورد رو بزرگی و قدیمی کتاب. بود گذاشته

 .بودن خالی
 چیه؟ این -

 :داد تکیه بهش و گذاشت میز روی رو دستش
 درمورد کتاباین. بود همین بدم نجات تونستم که کتابی تنها و بودم ویکتوریا کتابدار من -

 .میشن پدیدار هاشنوشته بذاری، شصفحه روی رو دستت اگر. ستحلقه
 زا بعد چندلحظه. گذاشتم خالیش هایصفحه روی رو دستم و انداختم باال رو ابروم تاییه

 ارادهبی. شد تبدیل نوشته و کلمات به و غلتید سفید یصفحه روی رنگیسیاه هایرگه حلقه
 !بود آورشگفت. زدم لبخند
 .برداشتم رو دستم

 قابلیتای از استفاده تو دخترم اما میدم؛ توضیح برات رو جادوییش تواناییای و وِردا من. خب -
 .کنهمی کمکت رزمیش



 

 

102 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 دخترتون؟ -
 .بانو کنی صحبت رسمی من با نیست نیاز. بله -

 :زدم لبخند
 .کنی صدام سافیرا میشم خوشحال منم -

 :زد صدا و داد رو لبخندم جواب
 ناتالی؟ ناتالی؟ -

 و تیره هایچشم و ایقهوه موهای. شد کلبه وارد من وسالسنهم تقریباً جوونی دختر
 با. بود ساخته براش رو ایداشتنیدوست یچهره نمکین و گرد صورتیه با درخشانش

 :گفت دونالد به خطاب و کرد کوتاهی تعظیم بهم روییخوش
 .پدر بله -

 :داد ادامه من به رو دونالد
 .کنهمی راهنماییت رزمی قابلیتای از استفاده تو. دخترمه این -

 :زدم لبخند
 .کنی صدام سافیرا تونیمی. ناتالی خوشبختم -
 .سافیرا خوشبختم منم -

 .کرد اختیار رو جایی هم ناتالی و نشست مقابلم صندلی ویر دونالد
 نابود هم رو لرد نزدیک افراد از یکی. کردی فرار هانه از پیش دوشب تو. عزیزم ببین: دونالد
 یهمه و. گیرهمی کمک حلقه از پیداکردنت برای و فهمیده االن تا اونم حتماً و کردی

 طلسم یه از باید کنه پیدات نتونه اینکه برای .کنهمی تو از حلقه گرفتن برای رو تالشش
 . کنی مخفی رو خودت تا کنی استفاده مخصوص

 طلسمی؟ چه -
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 .«مونیوکاتازَم» بگو و ببند رو چشمات -
 :بستم رو چشمام و دادم تکون رو سرم

 !مونیوکاتازم -
 البد. نترسم کردم سعی. بست رو تنفسیم راه چیزی کلمهاون آوردن زبون به از بعد کمی
 به شروع بود توش حلقه که جایی از دستم پوست. بود همین طلسم این کار روند

. بود عجیبی خیلی احساس. رسید قلبم به تا اومد باال و شد پخش کمکم. کرد مورمورشدن
 .کرد تپیدن تند به شروع قلبم

. بدم بیرون و نفسم تونستم و شد باز گلوم راه نداشتم، تنفس برای هوایی دیگه واقعاً وقتی
 کردم باز رو چشمام. شد تربزرگ و بزرگ حباب،یه مثل و شد ساطع بدنم از نیرویی زمانهم

 .رفت فراتر هم کلبه از حتی که دیدممی رو حباب و
 :گفت و زد لبخندی ناتالی. دوختم اونا به و گرفتم کلبه دیوارای از رو نگاهم

 !شدی موفق -
 :گفتم الددون به رو و زدم کوتاهی لبخند

 کنه؟ پیدام تونهنمی لرد دیگه االن -
 .کنهمی گمت بعد به االن از باشه، زده رو ردت حاال تا اگرم. تونهنمی دیگه. نه -

 :گفتم و کشیدم کتاب کاغذای به دستی
 بگیرم؟ یاد رو کتاباین تموم باید -
 .نیستن زیاد هاورد. هاستحلقه یتاریخچه درمورد کتاب بیشتر -
 :پرسیدم و کردم کثیم
 کنم؟ کارچی باید کنم باطل رو طلسم بخوام اگر حاال -
 .میشه باطل «وینوم» یکلمه گفتن با -
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 .دادم تکون فهمیدن نشونه به رو سرم
 شناسی؟می رو لرد افراد تو راستی -

 .تقریباً: دونالد
 درسته؟ ماورائن شونهمه پیتر، از غیر -

 :داد نتکو تأیید ینشونه به رو سرش
 .درسته -
 بگی؟ بهم شونبقیه درمورد میشه کردم، نابود رو ادوارد خوشبختانه -

 :گفت پدرش به رو ناتالی
 بدم؟ توضیح براش من میشه پدر -
 .عزیزم البته -
 هم دیگه قدرتمند و بزرگ یقبیله چندتا. نبودن هاتروا و هاپترونی موجود ماوراهای تنها -

 کدومهیچ و کننمی حکمرانی و دارن قلمرو خودشون برای و تنهس ایزد هرکدوم که هستن
 خودش هم اژدها و پاکن و دارن طبیعت جنس از نیروهایی اونا چون نیستن؛ اژدهاسوار

 با اونا. افزارهاستیخ سرزمین اول، قلمرو. هست قلمرو تاشیش. شیطانیه سمبل جورایییه
 زندگی بندونیخ و سرد سرزمین یه تو و نبد انجام کارا خیلی توننمی درونیشون سرمای

 زندگی بزرگ و خاص جنگلیه تو اونا افزارهان،خون بعدی یقبیله. طلبنصلح و کننمی
 پیشرفته خیلی درمان و دارو نظر از و کنن درست دارو مختلف گیاهای از بتونن تا کننمی

 . افزارهخون یه و انسان یه یدورگه کرد، درمان رو تو که تام همین. هستن
 :گفتم متعجب

 ...اون کردممی فکر من اما! تامی؟ -
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 اما بوده؛ منزوی و کردهمی زندگی هم بقیه از دور شده؛ طرد قلمروشون از دالیلی به اون -
 .پیوسته اینجا اهالی به اومده، روستا این به وقتی از

 .طوراین که. بردم باال رو ابروهام
 :داد ادامه

 بگیرن کمک ارواح از توننمی! ترسناکن کمیه... خب اونا... اونا. افزارهانروح سوم یقبیله -
 سالهزاران توننمی جوریاین و بدن انتقال ایدیگه کس بدن به رو روحشون حتی یا

 انرژی با. انگدازه اساتید چهارم یقبیله. سالیه کوهستان تو هم قلمروشون کنن، زندگی
 خیلی. کننمی زندگی بارُن نام به آتشفشان کوهیه کنار و دارن سروکار زمین درونی
 یهمه و واقعیه بهشتیه زندگیشون محل. طبیعتن ایزدهای پنجم یقبیله. انگیزنحیرت

 .آب جز به دارن اختیار در رو طبیعت
 طبیعت از جزئی قبلیا اون یهمه چون باشن؛ ترقوی همه از باید که جوریهاین اگه -

 .میشن محسوب
 کدومهیچ اما همه؛به مرتبط نیروهاشون. کننمی پیروی پیچیده قوانین سرییه از اونا. نه -

 .نیست دیگری از برتر
 !جالب چقدر

 که اونین از ترخودخواه اونا. نکن حساب اونا روی اما هستن؛ جادوگرا هم ششم یقبیله و -
 .بشن همراه باهات

 چرا؟ -
. کنی حساب من روی تونیمی اما لرده؛ اصلی افراد زا یکی رهبرشون درضمن. که گفتم -

 .جادوگرم یه منم
 !تو؟ -
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 :کردم دونالد به نگاهی
 .کردینمی زندگی ویکتوریا تو که شما اما -

 .بود جادوگر مادرم: ناتالی
 .جادوگر یه و تروا یه. ستدیگه یدورگه یه پس. اوه

 :داد ادامه
. قویه خیلی و جادوگراست رهبر دراک. شناسیمی که رو پیتر. لرد افراد سراغ بریم حاال -

 خودت با رو اساتید باید اونا با مقابله برای تو. بود افزارروح هم ادوارد و افزارهگدازه کاترین
 لرد وقتی که مخصوصاً باختی؛ رو جنگ معمولی مردم و عادی آدمای با چون کنی؛ همراه
 این و کنهمی عمل وارد هم رو اونا حتماً. داره رو شونهقبیل تموم یعنی داره؛ رو جادوگرا رهبر
 .سافیرا کنهمی قبل از ترسخت خیلی رو تو کار

 .بردممی لـذت یادگیریشون از. کردیم کار وردها روی دونالد با رو مدتی
 نیستی؟ خسته: دونالد

 :دادم تکون رو سرم لبخند با
 .جالبن برام خیلی. اصالً نه -

 .گیرنمی جشن روستا مردم امشب. بیرون بریم بیا. کافیه امروز برای کنممی فکر: ناتالی
 چی؟ برای جشن! جشن؟ -
 :گفت روخنده. ایستاد سرم باالی و شد بلند جاش از
 .بریم بیا! جدیدشون یملکه افتخار به -

 رو دستم نداد؛ اجازه اما بگم؛ چیزی تا کردم باز دهن. بود دیرهضم کمی برام ملکه لقب
 .رفتم ناتالی دنبال و انداختم دونالد خندون صورت به نگاهینیم. کرد بلندم و فتگر
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 تاریکِ هوا. بودم مونده کلبه توی چندوقته که شدم متوجه تازه رفتیم، بیرون کلبه از وقتی
 .بود شده تاریک
 از صدایی. شدممی کشیده سرش دنبال هم من و رفتمی جایی سمت به دواندوان ناتالی
 شدیممی ترنزدیک هرچی و شادی و طبل شبیه صدایی شد؛می شنیده دور نسبتاً ایهفاصل
 .شدمی بلندتر هم صدا

 و زدنمی دست و بودن ایستاده وارحلقه مردم. بود بزرگ میدون یه مثل روستا از قسمتی
 .رقصیدنمی زناطبل تند ریتم با هم گاهی

 که نزدیکشون. بود کرده روشن هم رو شوناطراف فضای بینشون یبرافروخته آتش روشنای
 :گفت و چرخید طرفمبه زدمی نفسنفس کهدرحالی و داد توقف به رضایت ناتالی رسیدیم،

 .کنن گوش بهت تا نآماده مردم چیه؟ کوچیک سخنرانییه یدرباره نظرت -
 :گفتم ترمتعجب

 ...من ناتالی! سخنرانی؟ -
 :گفت صدایی

 .اومد باالخره -
 و کوبید دیگه یکی کمر به ایضربه زد، رو حرف این که زنی. کردم نگاه صدا فطربه

! من به معطوف نگاها تمام و شد خاموش سروصداهاشون. شدن ما متوجه همه طورهمین
 :گفت و کرد بهم باریشیطنت نگاه ناتالی. بودم کرده پیدا ایاحمقانه احساس

 چیه؟ نظرت حاال -
 چرا منن منتظر آدم همهاین وقتی نه؟ که چرا... خب... شدم خیره وستار اهالی به دیگه باریه

. بود ایستاده روش هانوازنده از یکی که بودن کرده درست وسایل از سکویی آتیش کنار! نرم؟
 .بود خیره من به بقیه مثل که پسری
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 تو رو چشمم هم باز. برم باال سکو از کرد کمکم و اومد پایین اون. رفتم سکو طرفبه
 از پر و مهربون. زدمی لبخند. دیدم رو دنیل چشم همه اون بین از و گردوندم جمعیت

 لبخند. نوشید بعد و گرفت باال طرفمبه رو نوشیدنیش ظرف. گذشته مثل درست شیطنت،
 .نبودش اما کردم؛ بررسی لئو پیداکردن برای رو جمعیت دوباره و زدم رنگیکم

 سکوت در همه چون نبود؛ دادزدن به نیاز. زدنحرف به کردم شروع و کردم صاف رو امسینه
 .بودن من حرفای شنیدن منتظر

 رو تالشم تموم من و. کردین اعتماد بهم که ممنونم. کردین قبولم که ممنونم تونهمه از -
 رو عزیزانتون و کشیدین هاییسختی چه ساال این تو که دونممی. نکنم ناامیدتون تا کنممی
 و کنن فرار نتونستن که دارید بستگانی بعضیاتون هم شاید. شدین آواره و دادین دست از

 تموم سیاه، لرد. دارم دل به کینه لرد از شما مثل منم. اسیرن شیطان اون چنگ تو االن
 هابرده مثل مردم با و کرد غارت رو سرزمینم. کرد نابود رو مردمم. کرد نابود منو یخانواده

 قبول مونهمه. فرساستطاقت و سخت چقدر بردگی دونممی و بودم ینشونب من. کرد رفتار
 . بده پس رو کارهاش تقاص باید لرد و نیست بخشش قابل کارااین که داریم

 هیجانی و انرژی با منم. شد بلند بود من هایحرف با موافقت ینشونه که مردم صدای
 :دادم ادامه مضاعف

 رو امنیت و آرامش و کنیم نابودش تا اومدم. بدم کستشش شماها کمک با تا اینجام من -
 باهم توش همه که سرزمینی. بسازیم تربزرگ و جدید سرزمینیه. برگردونیم همه به

 .باشه شده بناگذاری صلح یبرپایه که سرزمینی. متحدن
 .بود ترطوالنی باراین لبخندم و. شد بلندتر دفعهاین خوشحالی صدای

 قاتی و پایین رفتم هم خودم. بده ادامه نواختن به و باال بیاد دوباره تا کردم اشاره نوازنده به
 .بود پایکوبی و جشن یدوباره شروع طبل یدوباره صدای. شدم بقیه
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 :گرفت طرفمبه رو یکیش و شد نزدیک بهم نوشیدنی ظرف دوتا با ناتالی
 !کاشتی گل -
 :نیدمش سرم پشت از رو دنیل صدای که خندیدم جوابش در
 ...داره عادت کار این به اون -

 :گفت تریآروم صدای با گوشم کنار
 !کارهمی گل همیشه -

 :گفتم و بهش کردم رو کنه، سرکشی نذاشتم اما گرفت؛ فرا رو وجودم آشنایی حس
 ندیدی؟ رو لئو -

 :داد جواب و انداخت باال ایشونه
 .من یکلبه به رفت کنه،می درد سرش گفت -
 .گرفتنمی سردرد وقتهیچ لئو. کردم تعجب حرفش از 

 :گفت ناتالی که بگم چیزی خواستم
 دونستی؟می. کنی درست لباس خودت برای حلقه با تونیمی تو سافیرا، -
 !واقعاً؟ لباس؟ -
 .باشی داشته دوست خودت که هرطرحی با. آره -
 چطوری؟ -

 .اومد مونهمراه هم دنیل. گرفتیم فاصله جمعیت از و گرفت رو دستم
 خوایمی که رو لباسی اون کن سعی. کن تمرکز و بذار هم روی رو چشمات حاال. خب -

 .کنی تصور
 همین؟ فقط -
 .اوهوم -
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 دیدم وضوح به کردم، باز که رو چشمام. کردم تصور رو لباسم. دادم انجام گفت که رو کارایی
 افتاد اتفاقاتاین سریع قدراون و. دادنمی رنگ تغییر و بودن حرکت در تنم لباسِ الیاف که
 !بودم پوشیده ایدیگه لباس ثانیهده عرض در که

 همون با لباس همون بود؛ تنم جشن شب پیش، سالده که داریشنل و سفید لباس همون
 یاد به خوبخیلی که بود معلوم کردنشنگاه طرز از. انداختم دنیل به معناداری نگاه. شنل
 .میاره
 :گفت و کرد اشاره موهام به ناتالی

 .من با موهاتم -
 حس دستش با رو موهام زمانهم حرکت من و دادمی تکون هوا تو نرمی به رو دستش

 لبخند با و داد بیرون رو نفسش آخر در. کردمی طراحی قلمو با داشت که انگار. کردممی
 :گفت

 !میاد بهت خیلی هوم. شد تموم -
 .دادم رو لبخندش جواب

 :زدمی صدا رو ناتالی که شد نزدیک ما به وانددوان دختری
 .داره کار باهات پدرت ناتالی، -

 .خبخیلی: ناتالی
 :گفت ما به رو
 .گردمبرمی زود -

 :گفت و کرد بهم نگاهی دختر. دادم تکون رو سرم
 .میاد بهت خیلی لباس این! سافیرا شدی زیبا چقدر -
 .ممنون -
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 .کاتسیاست اسمم راستی -
 .کاتسیا خوشبختم -
 .گذرهمی خوش داره واقعاً امشب. بشین بقیه قاتی بیاین -

 :پرسید مقدمهبی دنیل که برم دنبالش تا برداشتم قدم. شد جدا ازمون خنده با و گفت رو این
 نکردی؟ باور رو حرفم تو -

 :گفتم برگردم طرفشبه اینکه بدون و کردم توقف جام سر
 چیو؟ -

 :گرفت قرار روبروم
 ...من کن باور سافیرا،. شبو اون یماجرا -
 .ببخشمت تومنمی هنوز اما دنیل؛ کردم باور -
 چرا؟ -
 :شدم خیره چشماش به
 .کردی رها منو چون -

. کنم تکرار گوشش زیر مدام خواستمی دلش که بود ایجمله آخرین احتماًال. کرد سکوت
 :دادم ادامه

 جسدم حتی که اونیه از ترعمیق تو و من یرابطه کردممی فکر چون ببخشمت؛ تونمنمی -
 .کنی رها اونجا رو

 :گرفت رو بازوم ولی شدم؛ رد کنارش از و گرفتم ازش رو نگاهم
 کنم؟ کارچی -

 و زدمی برق چشماش. بود صورتش مقابل دقیقاً صورتم. برگردوندم طرفشبه رو سرم
 :داد ادامه. بود کرده داغ دستاش
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 ببخشی؟ منو تا کنم کارچی باید -
 کمی انگار حاال که ایگرگینه و درخشان چشمای شدم؛ خیره چشماش به و کردم مکث

 .بودن شده عصبی
 .بده وقت بهم فقط هیچی، -
 روی رو سنگینش نگاه. گرفتم فاصله ازش و کشیدم بیرون دستش از رو بازوم آرومی به

 .کردمی تماشا رو رفتنم که کردممی حس خودم
*** 

 .کردم باز چشم عمیق ایخمیازه با
 باالی ایدایره یدریچه از که بود اژدها یه درخشان و بزرگ چشم دیدم، که چیزی اولین و

 :کشیدم عقب رو خودم و پریدم جام از زدهوحشت. بود زده زل بهم سرم
 !من خدای -

 عقب و کرد تولید خودش از خرخرمانند صدایی. کرد حرکت همرام رنگشعسلی چشمای
 .بود شده تند قلبم انضرب. رفت
 صدای آرامش، به رسیدن از قبل اما گذاشتم؛ هم روی رو چشمام و کردم فوت رو نفسم
 :درآورد رو حرصم دنیل یخنده

 !سافیرا ملکه خیربه صبح -
 :گفتم و کردم فرو موهام تو رو دستم

 !فوضول البته و ست؛دیوونه خودت مثل اژدهاتم -
 :گفت حرفم به توجهبی
 .داریم پیش در پرکاری روز. حاضره صبحونه پایین، بیا -

 .پایین رفتم نردبون از و برداشتم رو شنلم
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 رو اسمش بشه که نیستم مطمئن البته. بودم خوابیده کلبه شیروونی زیر اصطالح به توی من
 بودم خوابیده من که اونجایی از اما داره؛ دیوار چهارطرفش شیروونی زیر آخه. گذاشت اون
 برای احتماًال اونم. بود چوبی هاینرده اشجداکننده تنها. دید باال از رو کلبه مامت شدمی

 و بود اشخونه! داشت؟ دنیل از شدمی انتظاری چه دیگه! پایین به شدنپرت از جلوگیری
 .بسازه طوریاون خواستمی دلش
 بود نفهمیده اصالً لئو کنم فکر گرچه. بودن گذرونده پایین یطبقه رو شب هم لئو و دنیل

 .عمیق خوابیه بود؛ خواب برگشتیم ما وقتی چون شده؛ سر چطور شبش
 که انداختم صندلیا از یکی روی رو شنلم. بود چوبی لیوانای توی شیر ریختن حال در دنیل
 :گفت تمسخرآمیزی لحن با دنی

 .کن بیدار هم رو خوابالو اون -
 خیلی حتماً! بود بعید ازش خوابیدن همه ینا. بود خواب هنوز لئو. کردم نگاه سرم پشت به

 .شده خسته
 :کردم صداش و گذاشتم اششونه رو رو دستم. سرش باالی رفتم

 لئو؟ -
 طرفمبه ناگهان که بود نشده خارج دهنم از کامل طور به اسمش اصوات آخرین هنوز

 طرفمبه دنیل. رفتم عقب و زدم جیغی اشگرگینهنیمه و خشمگین صورت دیدن از. برگشت
 :پرسید و انداخت لئو به نگاهی. دوید

 شده؟ چت -
 حالت به باشه اومده خودش به که انگار انداخت؛ نگاهی دنیل و من به. نشست جاش سر

 :گفت و کرد مکثی. کشید موهاش به دستی. برگشت عادیش
 .خواممی معذرت -
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 :شدم ترنزدیک بهش
 خوبه؟ حالت -

 :فرستاد گوشم پشت رو موهام از ایدسته و آورد باال رو دستش. ایستاد مقابلم و شد بلند
 .ترسوندمت ببخشید. خوبم -

 بیرون کلبه از و گرفت فاصله ازم. فهمیدممی. نبود آروم. گردوندم چشماش تو رو نگاهم
 .رفت

 .شده عجیب! چشه نیست معلوم -
 :گفتم حال همون در. برگشتم میز سمت به و کشیدم آهی

 .میشم انشنگر کمکم دارم -
 :نشست روبروم هم خودش و گذاشت جلوم رو چوبی لیوانای از یکی

 .منه یدوباره دیدن خاطربه شاید -
 :گفتم کالفه

 .شدید بزرگ دیگه شما. دنی کن بس -
 :چشیدم اشخوشمزه و گرم محتوای از کمی و برداشتم رو شیرم لیوان

 کنیم؟ کارچی باید امروز -
 .بدیم آموزش بهت من و ناتالی تا رودخونه کنار یتپه روی ریممی -

 :گفتم و شدم دقیق بهش
 دونی؟می چی حلقه از تو -
. داره جریان توش محبت نیروی تو، وجود با که مطمئنم اینو اما شنیدم؛ زیادی هایافسانه -
 .دنیاست نیروی قدرتمندترین محبت و

 .دادم تغییر حلقه به رو نگاهم مسیر
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 .چیزهمه گرانن بودم؛ آینده نگران
*** 

 همه از اول. شدیم راهی باهم دنیل و من. نیومد ما همراه و بمونه کلبه تو داد ترجیح لئو
 !بود شده بزرگ خیلی وای. ببینم رو مایکل خواستممی کلبه، پشت رفتیم

 اما بودم؛ نکرده لمس رو اژدهایی هیچ که بود هاسال. آورد پایین رو سرش من دیدن با
 نفسش. گذاشتم اشپوزه روی و بردم جلو رو دستم آروم. شدمی تنگ نادیا برای دلم همیشه

 خرخرش صدای از و کردم نوازش رو نرمش چنداننه پوستِ. کردمی گرمم و خوردمی بهم
 . زدم لبخند

 .ترسوندت صبح که خوادمی معذرت میگه. خوشحاله دیدنت از -
 :گفتم و زدم ضربه پوزش به چندبار. بود شده خیره بهم درخشانش چشمای با
 کار خانم یه دیدزدن اما نکن؛ رو فکرش دیگه اونم بابت. مایکی خوشحالم دیدنت از منم -

 .نیست درستی
 :گفت و اومد جلو دنیل چیه، منظورش بفهمم خواستم تا. برگردوند دنیل طرفبه رو نگاهش

 .ماست منتظر ناتالی. بریم بهتره دیگه خب -
 .برداشت عقب به قدمی. دوختم بهش رو مشکوکم نگاه

 !اوه -
 :گفتم آلودحرص

 !تو هی -
 آروم برای رو دستش رفت،می عقبعقب آروم کهدرحالی و. انداخت اژدهاش به نگاهینیم

 :دادمی تکون من کردن
 ...حلش زدنحرف با تونیممی ما ببین هی، -
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 .گذاشت فرار به پا اون و برداشتم خیز طرفشبه
 :زد داد
 !مایکل نامردی خیلی -
 .کردم بیشتر رو سرعتم من و

 فقط! کشتمشمی. زده دید رو من دنیل یعنی که بود این دنی به کردننگاه از مایکل منظور
 !پررو یپسره. برسه بهش دستم بود کافی
 یتپهیه به تا رفتیم قدراون. بود فایدهبی بهش رسیدن برای من تالش و دویدمی تند واقعاً

 .نداشتم دویدن توان دیگه که بود اونجا. رسیدیم زیبا و زسرسب
 از که تونستممی اما رسیدم؛نمی بهش طوریاون که کردممی اعتراف. کردم کم رو سرعتم

 به مدتی برای بدن شدمی باعث که بود داده یادم رو طلسمی دونالد. کنم استفاده حلقه
 !بیفته خارش
 توقف ایستادم، دید وقتی. کرد نگاه سرش پشت به. بیاد جاش سر نفسم تا شدم خم کمی
 :گفت و کرد

 !همین؟ فقط -
 :گفتم آمیزشیطنت لبخندی با و ایستادم صاف

 .دارم برات بهتر چیزیه. نه اوه -
 :کردم زمزمه

 !پاترونوم لِکساس -
 !نیفتاد براش خاصی اتفاق. کردم پرت طرفشبه رو نیرو بعد و

 :گفت و خندید
 .نگرفتی یاد رو وِردا خوب خیلی اینکه مثل -
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 :کردم کج رو سرم و زدم ملیحی لبخند
 .گرفتم یاد خوب خیلی اتفاقاً -

 و. برد باال گردنش پشت خاروندن برای رو دستش و رفت توهم آروم اخماش بعد چندلحظه
 :گفت متعجب. کشید پهلوش روی رو اشدیگه دست بعد
 !من؟ با کردی کارچی -

 بیشتری سرعت با باراین و گذاشت بازوش روی رو ناخناش و کرد ضتعوی رو دستاش جای
 هرلحظه خارشش. برد اشسینه طرفبه رو دستش یه بعد بار. کرد خودش خاروندن به شروع

 .شدمی شدیدتر
 !میاره جا حالتو مدتی برای این -
 سرم پشت از رو مستأصلش صدای. کردم نگاه اطراف به و شدم رد کنارش از سردیخون با

 :شنیدم
 !کنممی خواهش. متنفرم طلسم این از من! سافیرا هی -

 :پرسیدم حرفش به اهمیتبی و خندیدم
 ست؟تپه همون اینجا -

 :کرد التماس تقریباً و شد بلند اشناله صدای
 !سافـیرا آه. کنممی خواهش. کن کمکم سافیرا -
 واحد آنِ در کردمی سعی .بود شده دوبرابر دستاش خاروندن سرعت. چرخیدم طرفشبه

 کم. پریدمی وپایینباال کنانناله و. تونستنمی اما برسونه؛ بدنش جایهمه به رو ناخناش
 !کنه کمک طلب مردم از و بدوه روستا طرفبه بود مونده

 .کنی تحملش مدتیه مجبوری. کنم باطلش باید چطور دونمنمی متأسفانه -
 :گفت گریه تحال به و شد بلند نهادش از آه
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 !نـه -
 :شد نزدیک بهمون صدایی

 .هابچه سالم -
 :دادم جواب لبخندزنان. بود ناتالی. برگشتم صدا طرفبه
 موندی؟ منتظر خیلی. سالم -
 .نه -

 :گفت و بود شده دارخنده واقعاً که کرد نگاه دنیل به متعجب
 !چته؟ تو -

 بکنه رو تنش پوست خوادمی دلش دونستممی و بود افتاده خودش جون به حسابی. خندیدم
 .بندازه دور و
 .دادم انجام روش کوچولو طلسم یه فقط نباش؛ نگران -

 :دادم ادامه و انداختم بینیم به چینی
 .تنبیه برای -

 :خندید اونم
 .مآماده کامالً من. کنیم شروع رو تمرینمون بیا پس. آها -
 .مآماده منم -

 :گفتم اشنهملتمسا نگاه و دنی به خطاب بعد
 .بیا بعد کمیه هم تو -
 .گرفتیم فاصله ازش بزنه، حرف تونستنمی و کردمی نالهوآه کهدرحالی ناتالی همراه و 

*** 
 دنیل
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 و ناتالی تمرین و بودم داده تکیه سنگیتخته به زمین روی خسته که گذشتمی چندساعتی
 و بود افتاده گزگز به پوستم تموم که ودمب خارونده رو تنم قدراون. کردممی تماشا رو سافیرا

 .نشستم زمین روی خستگی از شد کمتر خارش که مدتییه از بعد
 حتی. نکردن بهم کمکیهیچ رحمیبی کمال در هردوشون اما بود؛ انصافیبی واقعاً این

 وقتی از چی؟ برای تنبیه آخه که نپرسید حتی و دونستنمی رو جریان اصالً که ناتالی
 .ننداخته بهم هم نگاهنیم یه شدن تمرین لمشغو
 بود افتاده خارش به دوباره که شکمم روی ترمحکم رو دستم آلودحرص و کشیدم آهی

 .کشیدم
 :پیچید ذهنم توی بود نشسته فاصله با کمی کنارم، بود وقت خیلی که مایکل صدای

 .شده ملتهب صورتت -
 :کردم نگاهش چپچپ

 !توئه لطف به. دونممی -
 .دوختم دخترا به رو نگاهم دوباره

 خاره؟می هنوز -
 :گفتم آلودحرص بازم و کشیدم گردنم روی رو ناخنام

 .باشم درگیرش باید شب تا -
 !بود حقت -

 :شدم براق بهش
 !حقمه؟ میگی باشی نگرانم اینکه جایبه هستی؟ اژدهایی جورچه دیگه تو -
 !شدیمی ادب باید. نیست درستی کار خانما دیدزدن -
 !که واقعاً. داشتم کم رو تو نصیحت فقط. پدربزرگ بله اوه -
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 از تونستممی شدممی سرگرم اگه شاید. شدم بلند جام از خاروندم،می رو پام رون کهدرحالی
 .بود مایکل حرفای به دادنگوش و نشستن از بهتر حداقل،. بشم خالص دستش
 :گفتم و شدم نزدیک بهشون

 دین؟نش خسته. خانما -
 بهتری؟ تو. شدیم گرم تازه: ناتالی
 :گفتم و انداختم بهش آمیزشکنایه حرف از معناداری نگاه

 .آره -
 .خندید ریز

 :پرسید و رفت عقب کمی سافیرا
 نه؟ موافقی مبارزه دور یه با پس -

 یروحیه اون هنوز. ایستادم مقابلش و زدم لبخند. بود شدنسرگرم برای راه بهترین این
 .بود نکرده تغییر هنوزم. داشت رو وییجنگج

 .سافیرا ملکه البته -
 .طورهمین منم. گرفت گارد

 و درخشید چشماش تو که سبزرنگی برق از رو این کرد؛ فعال بدنش تو رو حلقه نیروی
. کردم فعال رو سرمام نیروی منم. فهمیدم گرفت رو نگاهش طبیعی رنگ خودنمایی جلوی

 .بجنگیم ستیمتونمی ترراحت طوریاین
 شمشیر که خوب چقدر و. بود قوی خیلی. کردممی دفع رو هاشضربه. کرد حمله اون اول

 با خواستمی فهمیدم؛می رو منظورش البته! تمرین نه زدمی کشت قصد به که انگار. نداشت
 ...وگرنه بزنم؛ بهش ضربهیه حتی اومدنمی دلم اصالً من اما کنم؛ مبارزه توانم یهمه
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! بود عالی! جادویی یحلقه قدرت چاشنی با بود جانانه چرخشی لگدیه اومدن کوتاهاین بجوا
 !شدم پرت دومتر تقریباً

 من اما بزنه؛ ضربه تا کرد بلند رو پاش دوباره. ایستادم شدم بلند. نکنم کاری شدنمی نه،
 .دادم هلش و گرفتم هوا تو رو پاش. دادم جاخالی

 .کنه حفظ رو تعادلش تونست خوب. ایستاد نزمی روی و زد چرخی اونم
 پشت به ایضربه تونستم باالخره. تپه پشت چمنزارای به رسیدیم تا جنگیدیم طورهمون
 رو دستم رفتم، طرفشبه شه، بلند دوباره خواست که همین. زمین رو بندازمش و بزنم پاش
 .شدم مانع و گذاشتم اشسینه یقفسه روی

 .شدم ترنزدیک بهش. بودیم عرق خیس و کشیدیممی نفس تند هردو. نکرد مقاومت
 .ببرم ازت نذاشتی دفعهاین -

 :گفتم و کردم ایخندهتک
 .بدم شکستت گذاشتی تو باراین. منه از بیشتر خیلی حلقهاون قدرت -

 :گفت و کرد مکثی
 .دنی نشدی عوض اصالً تو -

 رنگ تونستم دوباره و شد حوم چشماش از سبزرنگ برقاون. کردم ـوازش*نـ رو صورتش
 .ببینم رو چشماش آبی

 .طورهمین هم تو -
 حس بردممی ترپایین سرمو وقتی رو ضربانش رفتن باالتر و. کوبیدمی تند دستم زیر قلبش

 .کردممی
 ...که چشماش به بودم خیره
 !خوردی شکست تو: ناتالی
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 :گفت و برگردوند رو سرش سافیرا
 .کردم غفلت -

 !ناتالی اومدی بدموقع خیلی لعنتی. فشردم هم هب رو چشمام
 .ایستادیم هردو. شه بلند تا گرفتم فاصله سافیرا از اکراه با
 بگیرم؟ یادش باید که مونده فنی هنوزم -

 .فردا برای بذار. ندارم رو توانش اصالً دیگه اما چندتایی؛یه آره: ناتالی
 .بود دادنحرص استاد که واقعاً! شده گرم تازه گفت پیش چندلحظه که بود آدمی همون این

 .داریم نیاز استراحت به مونهمه کنممی فکر. نیست مشکلی باشه -
 نمیاین؟ شما. روستا به برگردم باید من -
 .چسبهمی کنم فکر. بکنم رودخونه آب با تنیآبیه خواممی من. نه -
 .سرده رودخونه آب -
 .دارم نیاز تنیآب یه به. مونمنمی زیاد. نداره عیبی -
 .بینمتونمی بعداً پس. خب بسیار -

 مکث. گذاشت ـردنم*گـ رو رو دستش و ایستاد مقابلم. چرخید طرفمبه رفت که اون
 :گفت و کرد کوتاهی

 .میام بعد کمیه من. برگرد هم تو -
 .کردم تماشا رو رفتنش من و رفت و شد دور ازم

*** 
 سافیرا
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 رو خودم یچهره که بود زالل قدراون آب. شدم خم جلو به یکم و زدم زانو رودخونه کنار
 یغنچه بود روییده زمین روی که چمنایی الیالبه. نشستم صاف. دیدممی داخلش

 .کنم لـمس رو کوچولوش یغنچه تا رفت طرفشبه ناخودآگاه دستم. دیدم کوچیکی
 لـمس از. زدم لبخند ارادهبی و شدم خیره دادمی رخ چشمام مقابل که اتفاقی به زدهحیرت
 .بود مونده باز تعجب از دهنم. زیبا و سرخ رز یه به شد تبدیل و کرد رشد من دست
. شدن سبزتر و بلند. افتاد هم اونا یواسه اتفاق همون و کشیدم کنارش چمنای به رو دستم
. داشت انجری حلقهاون توی محبت از فراتر چیزی انگار! بود انگیزشگفت. بود العادهفوق

 تبدیلش و غنچه اون رشد باعث که طراوتی و زندگی. زدمی موج ازش زندگی مثل چیزییه
 .شدمی زیبایی گل چنین به

 رو پاکی نیروهای چنین که ساختنش کسایی چه یا بود؟ شده ساخته چطور حلقهاین مگه
 .کردمی فادهسوءاست ازشون لرد که وحشتناکی نیروهای همچنین و. بودن داده قرار درونش

 چی؟ رسیدمی سر کسی دفعهیه اگر. آب توی برم لباس با بودم مجبور. شدم بلند جام از
. انداختم گردنم به و کردم خارج انگشتم از هم رو حلقه. انداختم کناری و درآوردم رو شنلم

 .رفتم رودخونه سمت به و گذاشتم ایگوشه رو کفشام
 کمی تا آب و رسیدم رود وسط به تا رفتم جلو قدرونا. دادمی بهم خوبی احساس آب، خنکی
 .بود اومده تنم ینیمه از باالتر
 .آب زیر رفتم و کردم حبس رو نفسم

 فرو رو هوا و اومدم بیرون آب از سریع نفریه یسایه دیدن با. بود باز چشمام. موندم چندثانیه
 .فرستادم

 .زدم دلبخن. کردمی نگاهم داشت آب از بیرون که بود لئو
 کنی؟می کارچی اینجا. هی -
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 به کنم، باز چشم دوباره اینکه از قبل اما ببینمش؛ بتونم بهتر تا کشیدم چشمام به رو دستم
 .رفتم فرو آب توی شدت

 تقالکردن؛ به کردم شروع. ترسیدم. نکردم پیدا تنفسمیه فرصت حتی که بود ناگهانی قدراون
 به رو دستم هرچی. رسیدنمی بهش عنوانهیچ به من زور و نبود انگشتم تو حلقه ولی

 و نداشتم هواییهیچ. بود فایدهبی بزنم ضربه بهش کردممی سعی و کشیدممی صورتش
 .خوردممی رو رودخونه آب کشیدننفس باریه فقط و روزنهیه بازشدن برای
. بود شده آلودگل حسابی آب من وپازدندست از و بود چسبیده رود کف به محکم کمرم
 انگشتام کرد؟می رو کاراون داشت لئو چرا آخه فهمیدمنمی شدم؟می مرگ تسلیم باید یعنی

 دیگه قلبم ضربان. شدنمی اما کنم؛ آزاد دستاش زیر از رو هامشونه تا پیچیدم مچش دور رو
 مککم دیگه جونمبی دستای. شدنمی باالرفتنش باعث ترسم حتی و نداشت رو اولیه کوبش

 .شد کنده روم از که بودم مردن برای آماده و ناامیدی اوج در. شدنمی باز مچش از
 سرفه به شدیداً. رسوندم آب سطح به رو خودم کردم، حس رو کناررفتنش سبکی که همین
 روی از رو موهام. شد شدید قلبم ضربان دوباره. دادممی فرو رو هوا ـع*ولـ با و بودم افتاده

 .کردم نگاه اطراف به زناننفسنفس و دمفرستا عقب صورتم
 پیش چندلحظه وحشت از که پاهایی با. بودن شده گالویز باهم رودخونه از بیرون لئو و دنیل

 :زدم داد. رفتم سمتشون به بودن افتاده رعشه به
 !دنیل -

 چه خدایا. کنه متوقفش داشت سعی دنیل و بود لئو زدمی ضربه زدنآسیب قصد به که اونی
 بود؟ شده رخب

 رشد رود کنار که درختایی از یکی یتنه به کوبوندش و گذاشت گلوش زیر رو ساعدش دنیل
 :زد داد. بود کرده
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 لئو؟ شده مرگت چه -
. کردممی نگاه بهش متعجب! بود روحبی و سرد و آبی چشماش. دیدم رو چشماش لحظهاون

 صورتش به محکم و کرد شتم رو دستاش دنیل اما کنه؛ حمله دنی به کرد سعی دوباره
 :گفتم سریع بیاره سرش بالیی اینکه ترس از. انداخت زمین به رو اون و کوبید

 !نه دنیل -
 :گرفت رو اشیقه و زد زانو جلوش بده، اهمیت حرفم به اینکه بدون اون اما

 !لئو بیا خودت به: دنیل
. کرد نگاه بهمون شوکه و زدهبهت. کرد باز دوباره چندثانیه از بعد و بست رو چشماش لئو

 :بزنم دست بهش خواستم. رفتم جلو. داشت نگه من روی بیشتر کمی رو چشماش
 ...حالت -

 .شد دور ازم و شد بلند سریع
 :کرد زمزمه

 کردم؟می کارچی داشتم -
 :رفتم طرفشبه بازم

 .باش آروم هی -
 !نشو نزدیک -
 .خوردم جا بلندش صدای از
 .لئو -

 :من به دوباره و کرد نگاه دستاش به. رفت عقب بازم
 ...من... من -
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 هم سر پشت. بود گیج. کردیممی نگاش متحیر دنیل و من و کشیدمی نفس بلند و تند
 :کردمی زمزمه

 .متأسفم -
 :زد داد باز اما بشم؛ نزدیک بهش کردم سعی دوباره

 !نه -
 :گفت ترآروم باراین و دوباره

 .نه -
 :زدم صداش. رفت و شد گرگ به تبدیل آخر در
 .کن صبر لئو -

 :گرفت رو دستم دنیل اما برم؛ دنبالش خواستم
 .نرو -

 :چرخیدم طرفشبه و کشیدم رو دستم عصبی
 .شده چش بفهمم باید -
 .من یکلبه بره شاید. برمتمی من. برسی بهش تونینمی که تو -

. کردم فراموش رو کفشم اما برداشتم؛ زمین روی از رو شنلم. ایستاد من منتظر و شد تبدیل
 .رفتیم روستا طرفبه و شدم سوار کمرش روی
 تا رو گیریمتصمیم قدرت و بود شده قاتی نگرانیم و ترس و اضطراب. داشتم عجیبی حال
 .بود کرده کم زیادی حد

 کلبه وسط. رفتم داخل و پریدم پایین کمرش روی از ایستاد، و رسید کلبه به که همین
 :کردم نگاه وروبرمد به و وایسادم

 اینجایی؟ لئو؟ -
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 :گفتم و برگشتم طرفشبه مستأصل. انداخت دوشم روی رو شنلم دنیل
 بگردیم؟ دنبالش کجا -
 .دونالد پیش باشه رفته ممکنه -

 :دادم تکون رو سرم
 .بریم آره آره -

 قطرات کردنچکه باعث رفتنمراه زدهشتاب و بود سرد خود خودی به هوا. بودم خیس کامالً
 دیدمی رو دوتا ما هرکی. کردمی ترشدید رو تنم لرزش که شدمی پوستم روی آب سرد

 لئو تا رفتممی دونالد یکلبه سمت به دواندوان توجهبی من اما کرد؛می تماشامون متعجب
 .کنم پیدا رو
 باز درو ناتالی که نگذشت چیزی. کوبیدم در به و رفتم باال بود کلبه جلوی که ایدوپله از

 .شد خیره داره ایقیافه چه دونستمنمی که سرم پشت دنیل و شده هول منِ به و کرد
 اینجاست؟ لئو -
 ...اما آره؛ -

 .داخل دویدم و نشدم حرفش یبقیه منتظر
 شدمی اشچسبیده هم به و دارموج موهای لرزش از. بود نشسته دونالد مقابل میز، پشت

 نگاهم اما شده؛ اومدنم متوجه دونستممی اینکه با و. کشیدیم درد داشت انگار که زد حدس
 .کردنمی

 :شدم ترنزدیک بهش
 لئو؟ -

 :گفت داشت شباهت زمزمه به که آرومی صدای با دونالد به خطاب
 .بره بگو بهش -
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 :گفتم عصبی
 !شده؟ مرگت چه بفهمم باید برم؟ کجا -
 !دونالد -

 رو نگاهم. داد هل عقب به کمی رو من و گرفت رو هامشونه. اومد طرفمبه و شد بلند دونالد
: بشنوم رو همیشگی و کوتاه یجمله همون بودم منتظر. دوختم اون به و برداشتم لئو از
 «.نیست چیزی»
 .دنیل یکلبه به برگرد االن سافیرا، باش آروم -
 شده؟ چش -
 .نباشی اینجا تو که بهتره االن. بفهمم باید. دیدمش که نیست هم چنددقیقه هنوز من -

 :شنیدم دونالد از امیدوارکننده یجملهیه باالخره تا. کردم نگاه لئو به دوباره و کردم مکثی
 .من به بسپارش -
 .کنه کارچی باید دونستمی حتماً دونالد. کنهمی درستش بود هرچی یعنی این و

 به و کردم نگاه دونالد به دوباره. کشید عقب رو من و پیچید امزدهیخ بازوی دور دنیل دست
 .کردمی نگران پیش از بیش رو من این و دادمی بدی گواه دلم اما شدم؛ خارج اونجا از ناچار
*** 

 لئو
 ایآزاردهنده و عجیب درد. شدمی کشیده انگار بدنم پوست تموم. بود فروپاشی حال در سرم

 کشیدن مثل صدایی پیچید؛می سرم کل تو که بود خراشیگوش صدای اون از تربد و. داشتم
 .صاف سطح یه روی ناخن
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 گرفتن و بود سرم توی صدااون اما گرفتم؛ محکم رو گوشام. فشردم دستام بین رو سرم
 پیش یچنددقیقه خواستنمی دلم هیچ. بودم ترسیده هم طرفی از. کردنمی کمکی گوشام

 چیه؟ درد این خهآ. کردممی کارچی سافیرا با داشتم که بیارم یاد به رو
 :اومد طرفمبه دونالد

 افتاده؟ اتفاقی چه -
 :دادم فشار هم به رو چشمام درد از
 تو رو سافیرا دیدم و اومدم خودم به لحظهیه! شده مرگم چه فهممنمی. دونالد دونمنمی -

. بگیرم رو خودم جلوی تونستمنمی بازم ولی زنه؛می وپادست داره اونم و بردم فرو آب
 .بودم وبیداریخواب تو انگار. نبود خودم دست اختیارم

 :گرفتم مشتم تو رو موهام و کردم ایناله
 !کشهمی منو داره. کنم پیدا نجات لعنتی درداین از کن کارییه کنممی خواهش -

 :کرد زمزمه زدهبهت که شنیدم رو ناتالی صدای
 !پدر -

 .شد تربلند خراشگوش صدای
 داشتی؟ درد این جز اییگهد عالئم: دونالد
 :دادم تکون رو سرم

 .نه -
 شدمی باعث سرم توی محسوس ضربانیه. بودن تار کمیه. شدم خیره صورتاشون به

 .نبینم درست رو تصویرشون
 شده؟ چم دونینمی -

 :شد نزدیک بهم ناتالی
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 کشتین؟ رو ادوارد کدومتون بگو بهم لئو، -
 !آه. من -

 :گرفتم سرم به رو دستم و گرفتم پایین رو سرم دوباره
 داره؟ اون به ربطی چه -

 ینقطه تو بدنم. کردممی حس صورتم روی رو عرق قطرات حرکات. بود ساکت هنوز دونالد
 قرار تأثیرتحت هم رو شنواییم و شدمی شدنمگیج باعث خراشگوش صدای. بود جوش

 !من خدای وای. دادمی
 .دبو افزارروحیه ادوارد: ناتالی
 :دادم فشار رو سرم. شدمی بیشتر و بیشتر دردم

 کوفتیه؟ چه دیگه اون -
 رو کاراین توننمی افزاراروح. کرده منتقل تو بدن به رو روحش مرگش، از قبل ادوارد -

 .کشیمی درد همین برای. درگیره ادوارد با روحت االن. بکنن
 .بود نخورده گوشم به حاال تا هم افزارروح اسم حتی. فهمیدمنمی رو منظورش اصالً

 دلم. کوبیدم میز به رو سرم و کردم ایناله پیچید، سرم تو دفعهیه که وحشتناکی درد با
 .بشه تموم درداین تا کنم نصف وسط از رو سرم خواستمی

 ..لئو لئو،: دونالد
 .نالیدم بلندتر
 .کنهمی تسخیرش داره. ادوارده پدر: ناتالی
 !افتادمی اتفاق این که دونستممی. شدمی منفجر داشت سرم

 .کن بیهوشش: دونالد
 :بود ناتالی صدای شنیدم که چیزی آخرین
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 .لئو متأسفم -
 .فراگرفت رو وجودم کل که مانندیبرق نیروی بعد و

*** 
 سافیرا 

 ترواها که خوب چقدر. لرزیدمنمی دیگه و بود کرده گرمم دنیل تن گرمای و شومینه آتیش
 هم با اش،شـونه روی من سر و بود گذاشته کـمرم روی رو دستش دنیل! بودن گرم قدراین
 .لئو از خبری منتظر و بودیم نشسته زمین روی شومینه کنار

 .بودن افتاده هامشونه رو و بودن چسبیده همبه دستهدسته موهام
 .کردم جاجابه کمی رو سرم

 سردته؟ هنوز -
 .ممنون شدم، گرم. نه -

 :گفت و کشید آهی
 ...رسیدممی دیر اگر اما بود؛ شده چش لئو دونمنمی -

 :گفتم من عوضش. کرد سکوت و خورد رو حرفش یادامه
 کردی؟می کارچی اونجا تو -

 :کردم نگاهش رنگیکم اخم با و برداشتم اششونه رو از رو سرم. نداد جوابی
 شی؟نمی ادب تو -
 :گوشم پشت برد رو موهام و آورد باال رو دستش. خندید آرومی به
 درحال که رو دختری و هابوته پشت میشم قایم که کردی؟ فکر چی من به راجع تو -

 !زنم؟می دید تنیهآب
 .نرفته یادم صبحو امروز هنوز! میاد بر که تو از -
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 !سافیرا -
 .کردنمی جلوه اآشن من برای چشما این چقدر. شدم حرفش یادامه منتظر و ندادم ادامه

 .دوخت چشمام تو رو چشماش خاصی نگاه با و گذاشت امچونه زیر رو دستش
 تو کردممی فکر! مردی کردممی فکر کهدرحالی اونم بودم، ندیده رو تو بود سالده من: دنیل

 نذارم و برسونم بهت رو خودم نتونستم چون دونستم؛می مقصر رو خودم و دادم دست از رو
 جشن از وقتی دیشب! سرحال و سالم. سال همهاون از بعد شتی،برگ تو اما آوار؛ زیر بری

 بشه باورم خواستممی. کردم نگاهت و موندم بیدار هاساعت من خوابیدی رفتی تو و برگشتیم
 نگاهت دنیا آخر تا شدمی اگه نیستم، پشیمون کارمم از! ایزنده واقعاً تو و نیستم خواب که
 !کردممی

 رو جمالتش تونستمنمی. زد امگونه به کوتاهی یـه*ـوسـ*بـ و آورد جلو رو سرش آروم
 !کرد عالقه ابراز بهم االن همین دنیل که شدنمی باورم. بشم متوجه درست
 انجام کاری باید مگه اصالً،. کردممی نگاهش فقط بدم انجام کاریهیچ اینکه بدون

 داشتم؟ عالقه دارم؟ عالقه بهش گفتممی بهش باید منم! دادم؟می
 دوسش واقعاً چون بود؛ مثبت جوابم قطعاً پرسیدنمی ازم سالگیسیزده تو رو سؤال این اگه

. داشتم دوسِش. نبودم نه بهش؟ بودم احساسبی. مدت همهاین از بعد چی؟ االن. داشتم
. گفتممی باید. بیارم زبون به نتونستم اما داشتم؛ دوسِش که معلومه. بود من یگذشته دنیل

 .کنهمی نگاهم منتظر که االنهمین. گفت اونم که االنهمین. بود جاهمین شجا
 ...کنم فکر -

 .برگشتیم در سمت به هردو. شد حرفم یادامه از مانع در صدای
. عرق از خیس تنش تموم و بود باز لباسش ییقه. شدن گشاد چشمام لئو وروزحال دیدن با

 .آشفته موهای و رمقبی چشمای
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 نگرانی دنیل حرفای خاطربه. رفتم طرفشبه و شدم بلند جام از. کلبه وسط اومد ورانتلوتلوخ
 :گفتم و گرفتم رو بازوش. بودم کرده فراموش کامالً رو لئو یواسه

 خوبی؟ اومده؟ سرت بالیی چه -
 :داد جواب حالبی و رفت زیرشیروونی خوابِ تخت طرفبه کشید، آرومی به رو دستش

 !خوبم -
 بلند زمین روی از که دنیل به نگاهی. بست رو چشماش و انداخت تخت روی ور خودش

 .نشستم کنارش و رفتم تخت طرفبه بعد. انداختم بود شده سؤال از پر من مثل و بود شده
 شده؟ چت بگو بهم لئو؟ شدی جوریاین چرا -
 :گفت و کرد باز رو اشخشکیده هایـب*لـ
 .نیست چیزی خوبم، که گفتم -
 !نیست؟ چیزی میگی حاالم و بکشی منو بود نزدیک امروز تو لئو،! نیست؟ زیچی -

 .نزد حرفی
 :کشیدم عقب سریع اما گذاشتم؛ پیشونیش رو رو دستم

 !اوه -
 :دنیل به کردم رو مضطرب

 کنیم؟ کارچی باید. سوزهمی تب تو داره دنی -
 :گفت بعد و کرد فکر چندلحظه

 .پایین بیاریم تبشو هترهب فعالً. بیارم آب کمیه میرم -
 :زدم صداش و گذاشتم بازوش روی رو دستم لئو؛ به کردم رو دوباره. رفت و گفت رو این

 لئو؟ -
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 رو کسهیچ دارتب بدن هم من و. بود نشده مریض حاال تا وقتهیچ اون. نداد جوابی
 اگه مطمئناً. ودنب کرده روشن بدنش تو رو آتیش یه یشعله که انگار. بودم ندیده داغ قدراین

 !بود مرده حاال تا بود انسان
 .آب -

 یگوشه یکوزه و شدم بلند. شنید شدمی راحت کلبه سکوت اون تو اما بود؛ آروم صداش
 از رو کاسه نصف شدم موفق و کردم خم کنارش یکاسه توی رو سرش. برداشتم رو کلبه
 ...بود خالی تقریباً کوزه. کنم پر آب

 :باالتر آوردمش کمیه و گذاشتم سرش زیر و دستم ش،سر باالی برگشتم
 .آوردم آب برات. بخور بیا -

 .خورد کمخیلی چون خوردنش؛ بود سخت براش انگار
 :گفت ضعیفش صدای که برداشتم رو دستم. کشید کنار رو سرش و کرد اخمی

 .بگیر فاصله ازم -
 چی؟ -

 :کرد تکرار و کرد باز کمی رو چشماش
 .نباش نزدیکم. شو دور ازم -
 .سوزیمی تب تو داری. بشم دور ازت تونمنمی -
 !شو دور ازم کنممی خواهش. نمیشه چیزیم -
 آخه؟ چرا -
 ...پیش چندساعت... مثل ممکنه -
 .کنینمی تکرار رو کاراون دیگه تو -
 .کنم کنترلش تونمنمی. سافیرا نیست خودم دست -
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 .میگی چی فهممنمی افتاده؟ اتفاقی چه مگه -
 :کرد زمزمه و گرفت ازم رو جونشبی نگاه کالفه

 !شقی؟کله قدراین چرا -
 به خواستمی چطور بزنه کامل رو حرفاش نداشت حال حتی اون. گفتمی هذیون داشت

 !برسونه؟ آسیب من
 در تمیز یپارچه چندتا با و ریخت بزرگی نسبتاً ظرف توی رو آب. رسید آب سطل با دنیل

 .شتگذا اختیارم
*** 
 کل دانای

 به سفیدی گرگ. دادمی رو موعد از زودتر زمستونی نوید و بود شده سرد پیش از بیش هوا
 .کردمی رد جنگلو و دویدمی سرعت

 رو نگاهشون شده مشکوک اومدمی طرفشونبه که سفیدی گرگ دیدن با مرز نگهبانای
 بلندی و خاکستری شنل که شد تبدیل دختری به چندقدمیشون در گرگ اما کردن؛ تردقیق

 .بمونه امان در روزااون سرمای و سوز از تا بود انداخته دوشش روی رو
 هستی؟ کی تو. وایسا جاهمون: نگهبان

 .برانگیخت رو نگهبانا تعجب این و کرد تعظیم برابرشون در دختر
 .واجب خیلی. دارم جنابعالی با مهمی کار. قربان نیستم دشمن -
 .کنه مالقات باهاشون تونهنمی هرکسی ببینی؟ رو ایشون خواییم که هستی کی -
 .دارم براشون حلقه درمورد خبری بگین بهشون -
 حلقه؟ کدوم -

 :گفت و زد خبیثی لبخند دختر
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 !جادویی یحلقه -
 .لداخ بیای تونیمی ببیننت خواستن اگه. میدم خبر بهشون. صبرکن -
 هرچه بدین اجازه لطفاً. کشیهوقت شما وبرگشترفت کنم، مالقات باهاشون فوراً باید من -

 .ببینمشون ترسریع
 .بشی وارد جوریهمین نمیشه. ایغریبهیه تو -

 :گفت ایمردونه صدای
 نگهبان؟ خبره چه اونجا -

 هم. شدمی نزدیک بهشون که بود جادوگرا، رهبر دراک،. شد کشیده سمتاون به همه نگاه
 :داد توضیح نگهبان بعد. کردن تعظیم هشب دختراون هم و نگهبانا

 .داره جنابعالی برای خبری میگه و اومده غریبه دختر یه -
 :داد ادامه و زد پوزخندی

 .جادویی یحلقه یدرباره -
 بود چهارشونه و بلندقد مردی دراک. برداشت قدم طرفشبه و شد دختر معطوف دراک توجه

 مقابل. بود ساخته براش رو خشنی یچهره که روشن ایقهوه بلند نسبتاً هایریش و موها با
 :گفت و انداخت سرتاپاش به نگاهی. ایستاد دخترک

 داری؟ سندی چه میگی؟ راست بدونم کجا از -
 !بکشید منو تونیدمی. سرورم ندارم قدرتی شما برابر در من -

 :گفت و زد ریشخندی شد، خیره بهش چندلحظه دراک
 .بیا دنبالم. بسیارخب -

 :نگهبانا به کرد رو دراک وایسادن، اصلی تاالر بزرگ در پشت
 .کنین باز رو در -
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 و. دادمی صدا بازشدن هنگام و بود بزرگی در. کرد باز رو در و کرد کوتاهی تعظیم یکیشون
 لباس با لرد و. رسیدمی سلطنتی تخت به انتها در که داشت قرار بزرگیخیلی تاالر پشتش

 نگاه دوتا اون شدننزدیک به و بود نشسته روش رحمشبی و روحبی تصور و تیره و بلند
 . کردمی

 دوطرف مختلف مقامات و وزیر عنوان به موازی خطای تو چندنفر و سرش پشت کاترین
 .کردنمی نگاه غریبه دختر به کنجکاوانه و بودن ایستاده تاالر

 .شدن خم و ایستادن سلطنتی تخت چندقدمی یفاصله در
 .دراک باشی داشته خوبی خبرای امیدوارم :لرد
 .سرورم داره دختر این به بستگی -
 هاست؟برده از -
 .ستغریبه. نه -

 :رفت نشونه رو دختر باالخره لرد نگاه
 هستی؟ کی -
 ادوارد جنابعالی طرف از خبری تا اومدم هوگان روستای از. من یملکه کاتسیاست اسمم -

 .بدم بهتون
 :گفت ترجدی لحنی با و شد صاف سرجاش لرد
 دیدی؟ کجا اونو تو! ادوارد؟ -
 پیدا رو جادویی یحلقه که بگم بهتون گفتن ایشون. اومدم ازش که روستایی همون توی -

 .هوگانه در االن اون و کردن
 کیه؟ دست -
 .کرده فرار اینجا از تازگی به که همونی. سافیرا اسم به دختری -
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 :کرد زمزمه لرد
 .سافیرا -
 :گفت کاتسیا به خطاب بعد و
 راهه؟ چقدر هوگان تا ببری، اونجا به رو ما باید تو -
 .روزیک سرورم، افتخارمه باعث -

 :گفت دراک به رو و داد تکون رو سرش
 حرکت ترسریع هرچه باید کن، آماده هم رو ارتش از نیمی. بده بهش رو پاداشش و ببرش -

 .بده خبر پیتر هب تا بفرست هانه به هم پیکی. کنیم
 و زد ایسرخوشانه و خبیث لبخند لرد. رفتن و کردن احترام ادای هم باز کاتسیا و دراک

 :گفت وارتحسین
 !کردهمی کار مغزش مرگشم یلحظه حتی اون. زرنگه ادوارد دونستممی همیشه -

 .رسیدمی نظربه ناراحت کمی ادوارد یادآوری از کاترین
 .بگیرم رو انتقامش دارم قصد بدجور منم. درسته بله: کاترین

 :گفت بارافسوس لرد
 !اوه -
 کاترین یسرشونه رو دستاش. شدمی کشیده زمین روی بلندش لباس. شد بلند جاش از

 :گفت و گذاشت
 مالقاتش دوباره زودی به نباش، ناراحت اما نرسیدین؛ سرانجام به ادوارد و تو که متأسفم -

 .دیگه ظاهر یه با کنم فکر البته کنی،می
*** 
 سافیرا
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 و پیچید توشون درد دادم هامشونه به که تکونی اولین با. کردم باز آرومی به رو چشمام
 لئو به رو شب تموم. برد خوابم صبح نزدیکای دیشب. ببرم فرو درهم رو صورتم شد باعث

 .بود برده خوابم تخت پای جاهمون کی بودم نفهمیده و کردممی رسیدگی
 اطراف به رو نگاهم. ندیدم مقابلم رو لئو انتظارم برخالف اما برداشتم؛ دستم روی از رو سرم

 .نبود کسی بود، برده خوابش و بود میز روی سرش که دنیل جز و چرخوندم
 .بیدارم که شد متوجهم. تو اومد خودش و شد باز در لحظه همین
 :شدم بلند زمین روی از و زدم کنار بود شده انداخته روم که رو پتویی

 بهتره؟ حالت لئو -
 :گفت نداشت اوضاع با مناسبتی هیچ نظرمبه که رنگیکم لبخند با
 .بمونی بیدار صبح تا شدی مجبور دیشب که ببخشید -
 .رسیدمی خوب نظربه. رفتم ترنزدیک کردممی بررسیش چشم با که حال همون در
 .بودم شده نگرانت واقعاً دیشب بودی؟ کجا -
 پشت برد موهام زیر از رو دستش. کرد کمتر رو مونده یفاصله سؤالم به دادن جواب جایبه
 :برد فرو انگشتم توی و آورد بیرون توش از رو حلقه. کرد باز رو بندمگردن و ـردنم*گـ
 .نیار درش و کن دستت همیشه رو حلقه این کنممی خواهش -
 :گذاشت هامشونه روی رو دستاش و کرد مکثی. دادم ادامه کردنشنگاه به
 دونالد پیش که دیروز. کردی درک شرایطو بودنخطرناک که دونممی. سافیرا کن گوش -

 .برم اینجا از تو از زودتر مجبورم من و افتاده من برای اتفاقایی یه. گفت بهم چیزایی بودم
 من کلمش آخر یجمله همون دقیقاً. شد باز هم از بودم نشونده پیشونیم روی که اخمایی

 گفت؟می داشت چی بره؟ اینجا از زودتر. بود
 .دادیم قول همبه ما لئو! میگی چی فهممنمی -
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 :گفت کنه قانعم داشت سعی که لحنی با و کرد قطع رو حرفم
 .هردومونه نفع به بگیرم فاصله تو زا اینکه کن باور اما دادیم؛ قوالیی چه دونممی. دونممی -
 بهت؟ گفته یچ دونالد لئو؟ چی یعنی -

 :رفت بود کلبه یگوشه که زرهش طرفبه و برداشت رو دستش. شد کالفه کمیه انگار
 .بپرس خودش از -

 .گرفتم رو بازوش و رفتم جلو بلند، دوقدمِ با رفتناشطفره از عصبی
 گفته؟ بهت چی دونالد بگو بهم االن همین. رینمی جاهیچ تو -

 :بگیره بر در رو وجودش بیشتری خشم شد ثباع همین و بود بلند تقریباً صدام
 فهمی؟می! برات خطرناکم بمونم، تونمنمی. بپرس خودش از گفتم -
 خطرناکی؟ چی یعنی زنی؛نمی حرفی که تو بفهمم؟ چیو اصالً. فهممنمی نه -
 ها؟بچه شده چی -

 بدون من و بود تموقعی اون تو چیز تریناهمیتبی بود شده بیدار ما صدای از که دنیل سؤال
 .بودم خودم سؤال پاسخ دریافت منتظر اون به دادنجواب

 :غرید همونا پشت از و داد فشار بهم رو دندوناش لئو
 !منه بدن تو ادوارد روح -

 .رفتم عقب به قدمی زدهبهت و شد شل بازوش از دستم. پرید سرم از برق انگار
 !ادوارد؟

 .شد رد چشمم جلو از فرارمون شبِ تو شدنش پرت عقب یصحنه... باید چرا اون
. شد پوشیدنش مشغول و برداشت رو زرهش و برگردوند رو روش تعجبم و بهت به توجهبی

 :گفت اون به خطاب و اومد جلو. داد نجات تعجب از رو خودش من از زودتر دنیل
 مطمئنی؟ کجا از -
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 .بودم دونالد پیش -
 گفته؟ بهت چی -
 کامالً اینکه از قبل حاال. کرده منتقل من بدن به رو روحش شمرگ از قبل ادوارد گفت -

 .برم اینجا از باید بگیره دست به رو کنترلم
 بری؟ کجا -
 .سالی کوهستان -
 بلدی؟ راهو مگه تنهایی؟ -
 .دارم هم نقشه یه. گفته بهم راهو ناتالی -

 هنوز که من به نگاهینیم برداشت، هم رو شمشیراش جفت شد، تموم که زرهش پوشیدن
 :دنیل به کرد رو بعد و انداخت بودم قضیه تحلیلتجزیه حال در
 .بینمتونمی بعداً -
 .رفت در طرفبه
 کنه عمل و بگیره تصمیم سرخود خودش برای بود قرار اگر! نباید بره، ذاشتممی نباید. نه

 فقط. کردمی فکر قضیه قسمت یه به داشت فقط اون چیه؟ وسط این من نقش پس
 .دادممی اجازه نباید من اما نباشه؛ من دوروبر خواستمی
 که بود تضمینی چه بود؟ کرده خودش پیش فکری چه. بردنمی خودش با رو کسهیچ اون

 !موندمی من کنار باید موند،می خودم پیش باید نیاد؟ سرش بالیی
 سرعتم منم داد مهادا راهش به و موند اعتنابی صداکردنم به. رفتم طرفشبه و کردم صداش

 شمرده و کالفه. زد برق چشماش چون شد؛ عصبی انگار. وایسادم در جلوی و کردم بیشتر رو
 :گفت

 .بگیری تصمیم احساسات با نباید که گفتم بهت هم قبالً سافیرا -
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 .احساساته روی از تو االنِ کار اتفاقاً. میگن درست دارن وقتی نه اما آره؛ -
 ...خوامنمی من -
 برای رو خطرا یهمه نمیدم اجازه بهت من. ترهخطرناک موندنت از صدبرابر تو نهارفتنت -

 از خطری همیم با همه وقتی و. ریممی سالی کوهستان به هم با همگی. بخری خودت
 .کنهنمی تهدید منو تو، جانب
 .کردمی نگاه فقط و نداشت دخالت قصد دنیل

 !کرده یرتسخ منو کی شیدنمی متوجه شما اما -
 خب؟ برنمیاد تو دست از کاری دارم رو حلقه وقتی -

 :کردم تأکید. نداد جوابی دیگه
 !کنیممی حرکت باهم، امروز، پس -

 هیزمای به لگدزدن با رو عصبانیتش و رفت شومینه سمتبه و گرفت رو ازم عصبی
 .کلبه سطو بریزن و بخورن قل هم روی از شد باعث و کرد خالی شومینه کنار یخردشده
 پس. داشتم یاد به بود شده درگیر دنیل با رودخونه کنار وقتی رو سردش و آبی چشمای

 ...اما شده؛ عوض جاشون کی فهمید شدمی
 نبود؟ چشماش تو تغییری کنه حمله بهم اینکه از قبل چرا

*** 
 بکشه؟ طول چقدر نیست معلوم یعنی -

 طولخیلی ادوارد، وجود با دونممی فقط .بدنشه تو که داره روحی قدرت به بستگی: دونالد
 .کشهنمی

 میشه؟ چی خودش روح کنه تسخیرش کامالً اگر -
 :گفت و کرد مکثی
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 !مردگان دنیای به میره -
 .بکنم خواستمنمی هم رو فکرش حتی. شد سیخ تنم موهای

 کرد؟ کاری نمیشه دیگه اونجا رفت اینکه از بعد... یعنی -
 .نه -

 :حرفش یادامه بعد و. کرد متوقف تقال از رو وجودم هایذره عجیبی زطر به کلمه این
 زندگی هاقرن توننمی روشاین با افزاراروح. گیرهمی تعلق ادوارد به کمالوتمام بدنش -

 .کنن
 مؤثره؟ سالی کوهستان به رفتن مطمئنی تو دونالد -
 .برسید موقع به اگه فقط. البته -

 داره؟ شرط چیزهمه چرا آخه! خدایا
 :گفتم مستأصل و کالفه

 بکشیم؟ بیرون رو روحش تا نیست تریسریع راههیچ -
 .متعصبن خیلی رازاشون از سرییه مورد در قبیلهاون! دونمنمی من باشه اگرم -
 !عالیه! آه
 .کنیم حرکت امروز همین باید پس -
 :گفتم ناتالی به رو
 کنی؟می همراهیم -
 .میشم آماده آفتاب غروب از قبل تا. کنممی رو کاراین که البته -

 :چرخوندم دونالد طرفبه دوباره رو سرم و زدم لبخندی
 برای تا کن شونآماده و کن جمع دوننمی چیزی جنگاوری از که رو اونایی مردم بین -

 .بشیم آماده اصلی یحمله
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 .باشه -
 .شتگذا مجلو رو هاحلقه به مربوط کتاب. رفت کتاباش یقفسه طرفبه
 رو؛ هاحلقه سرگذشت همچنین بگیری، یاد رو وردها یبقیه تا بخونش و ببر خودت با اینو -

 .باشه راحت خیالت هم اینجا درمورد
 .کردم لمس رو جلدش و برداشتم رو کتاب

 !ممنونم خیلی ممنونم، چیزهمه برای -
 ابری جوری هوا. وردخ صورتم به سرد هوای از هجومی که شدم خارج کلبه از و گرفتم رو

 .راهه در برف یه بارش بزنه حدس تونستمی راحتی به هرکسی که بود
 احتماًال این و بده نشون رو خودش موعد از زودتر زمستون بود قرار امسال اینکه مثل
. بودم نگران حسابی و انداختمی چنگ دلم به چیزی. کردمی سخت رو مسیر کردنطی

 که بودم امیدوار. کردم اضافه قدمام سرعت به و فشردم ترممحک ـوشم*آغـ تو رو کتاب
 .بشه حل راحت مسئله این حداقل
*** 

 کنار جایی پاهاش از یکی با و بود داده تکیه دستش به رو سرش نامعلوم اینقطه به خیره لئو
 درحال دنیل و. کوبیدمی کلبه چوبی کف روی تندتند و بود گرفته ضرب میز یپایه

 .بود سفر برای الزم وسایل آوریجمع
 درست هامشونه روی رو رنگمسیاه شنل بودیم، ایستاده شیروونی زیر توی کهدرحالی ناتالی

 .کردممی تماشا اونجا از رو دنیل و لئو من و کردمی
 .بود نگرانی از که شنیدممی رو قلبش تند ضربان. کردم معطوف لئو به رو نگاهم دوباره
 نه؟ عمیقه خیلی لئو با ترابـطه: ناتالی
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 صدای اینکه با تره؛راحت براش خوردنآب از حرفام شنیدن دونستممی. کشیدم عمیقی نفس
 .بود پچپچ حد در ناتالی و من
 .مهمه برام خیلی اون -
 در رو فداکاری اون خواستمی همین برای. ستدوطرفه احساسیه که مشخصه کامالً و -

 نتونستیم کردیم هرکاری پدر و من. بیفته هراتفاقی بود ممکن رفتمی تنها اگه. بکنه حقت
 .میده گوش حرفات به که هستی کسی تنها تو. کنیم راضیش

 :گفت کوتاهی مکث از بعد
 فکر کشتن برای که کسی اولین به ادوارد مطمئنم هست، اونم با حق جورایییه دونی؟می -

 .تویی کنهمی
 ریتم از این و شده بیشتر حرفاین با لئو وجود در نستمدومی که اینگرانی کردنکم برای

 :گفتم دیگه، یاحمقانه تصمیمیه از جلوگیری و بود مشهود کامالً قلبش
 .بربیاد پسمون از تونهنمی باهمیم وقتی تا البته -
 .خب آره -

 :گفت دوباره مکثی از بعد
 چی؟ دنیل -

 .بود شده تند قلبم تپش که بودم نم این موقعاون و برگردوندم طرفشبه رو نگاهم
 .داره اهمیت برام اونم -

 ازش که شناختی با. بدم رو اشعالقه ابراز جواب تا بود مناسبی زمان موقعهمون شاید
 حرفای به گوشش بودم مطمئن داشت، هرچیزی توی کنجکاوی برای که احساسی و داشتم
 .بود وسایل کردنجمع مشغول فقط ما هب اهمیتبی تظاهره، استاد که اونجایی از اما ماست؛
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 و گذشته یادآور داشتم، کنارم در رو برادرم و مادرم و پدر که زمانیه یادآور من برای دنیل -
 !دارم دوسِش پیش وقت خیلی از من. نمیشن تکرار وقتهیچ که زندگیم خوب روزای

 !گفتم باالخره
 .نشست هاشـب*ـل روی کوچیکی لبخند و شد آهسته دستش حرکات که دیدم
 .زدممی حدس: ناتالی

 :ایستاد مقابلم و گرفت فاصله ازم
 .شد تموم -

 :گفتم و کشیدم شنل به دستی
 .ممنونم -

 :گفت رفتمی در سمت به کهدرحالی. شنیدم رو دنیل صدای
 .کنم آماده رو مایکل میرم -
 از بعد و شد خیره بیرون به متعجبش نگاه کلبه در بازکردن از بعد. کردم دنبالش چشم با

 :گفت چندلحظه
 کنی؟می کارچی اینجا! تامی -

 .رفت باال ابروهام
 :رسید من به تا چرخوند رو نگاهش. داخل اومد تام یآماده و حاضر قامت و شد ترباز در
 .میام باهاتون منم -

 :داد ادامه
 .خورممی دردتون به خیلی باشید مطمئن -

 :دادم تکون رو سرم
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 از بعد هم رو تقبیله تونیمی طوریاین. باشی همراهمون میشم خوشحال. دارهن اشکالی -
 .کنی مالقات هامدت
 خیلی نبود قرار انگار اما ببینم؛ نگاهش تو رو خوشحالی از آثاری داشتم انتظار گرچه

 بایستمی سالچهل یا سی حدود از بعد هم اون خانواده دیدن آخه. بشه خوشحال
 نه؟ شه،با کنندهخوشحال

 :گفت لبخندزنان دنیل
 .اومدی خوش ما جمع به -

 .رفت بیرون و زد اششونه به دستی بعد
 .بریم اونا با تا کردم آماده اسب تاسه دارن، اژدها ناتالی و دنیل فقط -

 .کنهمی پرواز سرمون باالی ایگائِل. بیام زمینی منم بهتره: ناتالی
 .ندارم بیشتر اسب تاسه من اما -
 .سافیرا گردمبرمی زود. میارم رو خودم سبا -

 واقعاً. برگردوندم تام طرفبه دوباره رو نگاهم و. بره تا دادم تکون رنگیکم لبخند با رو سرم
 شد؟می خوشحال نباید
*** 

 کل دانای 
 زمین تا بودن کرده بارش به شروع برف هایدونه و رفتمی روشنی به رو صبح اول هوای

 .بشه سفیدپوش
. شدنمی نزدیک روستا به کاتسیا همراهی البته و دراک، و کاترین و پیتر با سپاهش، و دلر

 .کردنمی حرکت زمینی سربازها و اژدها با شونفرماندهسه
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. بشن نزدیک بهش برف هایدونه دادنمی اجازه که شدمی متصاعد حرارتی کاترین اطراف از
 محروم اششونه روی نشستن از رو سفید هایدونه و دادمی حرارت آتیش یکوره مثل
. اومد فرود زمین روی و رفت پایین روستا دیدن با رفت؛می دوتااون از جلوتر لرد. کردمی

 :گفت کاتسیا به خطاب. دوختن چشم بهش منتظر و ایستادن حرکت از سربازها
 شیم؟می نزدیک بهش که همینه هوگان روستای -
 .من بانوی بله -

 :داد سوق بقیه سمت به ور نگاهش لرد
 به. بسوزونید رو هاخونه تموم و نذارید زنده هم رو نفریه حتی. کنید حمله من دستور با -

 .شماست به متعلق اومد گیرتون که هم هرچیزی. نکنید رحم کسهیچ
 :کرد نگاه کاتسیا به دوباره

 .گرفت خواهی رو پاداشت  هم تو و -
 !کنم تخدم شما به که اینه من پاداش -

 :گفت سرتاپاش به اجمالی نگاهی از بعد و زد پوزخندی لرد
 .خوبه -

 از حاصل جریانِ اون از انسانیش سربازای تنِ شد باعث و. رفت باال دوباره و کرد مکثی
 .دربیاد لرزه به اژدها زدنبال

*** 
 هابهکل سوختن از که دودی و خون و جنازه از بود پر روستا تموم و بود گذشته چندساعت

 هاکلبه بیشتر. کردنمی ناله آروم بودن، مجروح سختی به یا زنده که کمی تعداد. شدمی بلند
 و شدمی پوک سوختن شدت از چوبشون از سوخته ایتیکه هرازگاهی و بودن شده خراب

 لرد. گشتنمی بیشتر غنایم پیداکردن برای رو مردم لباس و بدن سربازها از چندتا. افتادمی
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 رو هاجنازه یکییکی سافیرا پیدانکردن از خشمگین بود، انداخته راه به دیگه عامقتلیه که
 بودن، شده ناامید پیداکردن از که سربازایی. کنه پیدا رو دختر اون شاید تا کردمی بررسی

 احتماًال و. بعدی دستورات منتظر و بودن خیره لرد عصبانیت به پیتر و کاتسیا دراک، کاترین،
 .بیفته خوبی اتفاق نیست قرار که دونستنمی همه
 با اما ببینه؛ رو صورتش بتونه و برگرده بدنش تا کشید رو آلودیخون و مرده دختر دست لرد

 .برداشت قدم کاتسیا سمت به غرید،می خشم از کهدرحالی و کرد پرت رو دستش عصبانیت
 .رفت ترعقب کمی دید، عصبانیت اون با رو شدنشنزدیک که کاتسیا

 !گفتی دروغ من به تو -
 :داد تکون طرفینبه رو سرش کاتسیا

 ...می قسم. سرورم نه... ن -
 :شد اسیر اون دستای توی شدت به اشیقه
 رفته؟ کجا نیست؟ اینجا چرا پس -
 ...من... من -

 :داد دخترک یترسیده جسم به تکونی و کشید رو اشیقه
 ست؟پسرهاون بدن تو ادوارد که دونستنمی -
 ...نمی یعنی یعنی، نکنم؛ فکر -

 :گفت وارزمزمه اون کردنایمنمن میون
 !نخور درد به -

 فرو اشسینه تو محکم معمول حد از شده بلندتر و تیز ناخنای با بود توش حلقه که رو دستی
 خشک و کشیدن کار از دست بودن غنایم آوریجمع درحال که اونایی حرکت،این از. برد

 .شدن
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 ناراحتیِ. موند خیره لرد به شده قطع نفسی و باز دهنی با و زد بیرون حدقه از دختر هایچشم
 دختر دهن از خون. فشرد انگشتاش بین رو قلبش و کرد خالی اون سر رو خوردنشرودست
 :شدن ادا عصبانیت با همچنان لرد کلمات و. چکید اشچونه از قطرهقطره و شد روان بیچاره

 !بگه دروغ من به که کسیه جزای این -
 .کشید بیرون نفرسه اون تفاوتبی و سربازها متعجب چشمای مقابل در رو قلبش سپس

 بین رو دارضربان یماهیچه اون که لرد خون غرق دست اما افتاد؛ زمین روی دختر تن
 زلی دستش پشت نرمی به خون هایقطره. موند باال بود گرفته رحمشبی و حیوانی انگشتای

 :گفت دراک به خطاب رفت،می اژدهاش طرفبه کهدرحالی. افتادنمی و خوردنمی
 .بیفتین راه -
 پشت نافرمانی خاطربه رحمانهبی مجازات اون به شدن دچار ترس از و درنگبی همه و

 .شدن راهی سرش
 ؛انداخت اششدهتاببی اژدهای دهن به رو جونبی قلب همه، یترسیده نگاه برابر در

 .نبود خون یتشنه خودش از کمتر شاید که اژدهایی
 تماشا رو سربازا دورشدن و رفتن انگار فراخ، چشمایی با کاتسیا سفید و روحبی صورت

 نشست،می اشزدهوحشت صورت روی برف ریز هایدونه کهدرحالی بعد چندلحظه. کردمی
 .رفت هوا به و شد خارج رنگیسیاه دود دهنش از

 .نبود نحس طلسم اون قربانی لیناو کاتسیا
*** 
 سافیرا
 گذر متوجه که طوری. بودم غرق افکارم توی هم من و بودیم حرکت حال در اسب سوار
 .شدمنمی اطرافم و زمان
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 .بگیره قرار کنارم تا کرد زیادتر رو اسبش سرعت ناتالی
 !سافیرا -
 .چرخوندم سمتش به رو صورتم و اومدم بیرون فکر توی از
 .مگرسنه خیلی کنیم؟ اتراق اینجا کمیه یشهم -

 به زودتر هرچه خواستممی وایسم، خواستمنمی اما بودیم؛ راه توی بود وقت خیلی
 هرحال به. بندازم سختی به رو بقیه شدنمی ولی بشه؛ خوب لئو حال و برسیم کوهستاناون

 .بود الزم هم استراحت و غذا خوردن
 :  تمگف و کردم نگاهی اطراف به
 .  درختا بین بریم اما باشه؛ -

. شدیم پیاده مناسب جای یه به رسیدن از بعد و کردیم هدایت درختا سمت به رو اسبامون
 از خودشون خاص بدنی انعطاف با. اومدن فرود ناتالی، اژدهای ایگائِل، و اژدهاش با دنیل
 خستهخیلی اینکه مثل. دادن لم زمین روی ما نزدیک طرفیه هرکدوم و شدن رد درختا بین
 !زمین روی کردن ول رو خودشون طوریاین که بودن شده

 جمع هم کمک با کشید طول زیادی مدت پیداکردنشون برف،اون توی که رو خشک چوبای
 .انداختیم راه به کوچیکی آتش و کردیم
 دنخور به شروع بود همراهمون که ایشدهسودنمک گوشتای از و نشستیم وارحلقه دورش
 .کردیم
 :گفتم ناتالی به خطاب و انداختم بود نزده حرف هم کلمهیه بود وقتخیلی که لئو به نگاهی

 هست؟ راه سالی کوهستان تا دیگه چقدر -
 :داد جواب و داد قورت رو دهنش توی گوشت تکه

 .رسیممی فردا صبحِ نکنیم، توقف دیگه این از بعد اگر -
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 االن باشه فهمیده داشتم شک که بود رفته فرو فکر توی درقاون. دوختم چشم لئو به دوباره
 !پرسیدم چی

 .گرفتم ازش رو نگاهم تام صدای با
 !  باشه بهتر بیفتیم راه بشیم منجمد اینکه از قبل اگه کنم فکر. سردهخیلی -

 .بود نخورده هم رو غذاش. لرزیدمی بید مثل داشت. کشید باال رو بینیش حرفن ای از بعد
 !تامی زنیمی یخ داری عاًواق -
 .نداره گرماییهیچ... انگار آتیش این -

 .کولش روی انداخت و درآورد رو خودش شنل. رفت طرفشبه و شد بلند جاش از دنیل
 .ممنون -
 .کنهمی باریدن به شروع دوباره برف زودی به. بیفتیم راه باید سافیرا. نداشت قابلی -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 .بریم بیاین هباش -
 مقابل ایگائل نوازش از بعد. رفتم هااژدها طرفبه. بشیم آماده رفتن برای تا شدیم بلند جا از

 شبیه رو هیکلش و بود نشسته هاشتیغه روی برف ریز هایدونه. ایستادم مایکل
 :کردم زمزمه و کشیدم دست گلوش زیر به. بود کرده انجماد حال در یمجسمهیه
 .سردتره هوا باال اون -
 به. کرد خمار رو چشماش بود داده دست بهش گلوش زیر شدننوازش با که لذتی احساس از

 :شنیدم سرم پشت از رو دنی صدای که زدم لبخند آرومی
 .نباش نگران میگه -

 :داد ادامه و ایستاد کنارم
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 امیدوارم فقط! نگیر کم دست رو کلفتش پوست. کنه تحمل تونهمی هم اینو از بدتر اون -
 نمیشه هم آتیش یکورهیه با کمکم. باشه شده بهتر هوا افزارایخ یقبیله سراغ ریممی وقتی

 !کنی گرم رو خودت
 :  گفتم و کردم ملیحی اخم

 هستی؟ چی نگران. دنی باشی کرده حس رو سرما بارمیه حتی تو نکنم فکر -
 :داد جواب و کرد کوتاهی یخنده

 نکردم؟ احساس رو سرما االح تا کنیمی فکر چرا -
 !داغی همیشه چون -
 .کنممی حسش وگرنه کنه؛نمی اذیتم فقط سرما -
 دنیل؟ -
 بله؟ -

 گذاشتم کنار رو ترسم پس. بدونم خواستمی دلم خیلی اما بشه؛ ناراحت سؤالم از ترسیدممی
 :گفتم آروم چشماش به خیره و
 نمیگی؟ اونا از چیزی وقتهیچ چرا اومده؟ تخانواده سر بالیی چه -

 من و رفت بین از لحظهیه عرض در همیشگی شادابی اون و شد تار چشماش درخشندگی
 :  گفتم و گذاشتم اششونه رو رو دستم. شدم پشیمون سؤالم از شدت به هم
 .کنم ناراحتت خواستمنمی. متأسفم -

 :گفت و زد رنگیکم لبخند
 .نداره اشکالی نه -

 :داد ادامه و کرد کوتاهی مکث
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 هم، پدرم و. بیاره طاقت نتونست بود برداشته که زخمی خاطربه مادرم فرار، مسیرِ توی -
 .مرد عجیب بیمارییه از بعد، چندسال

 رو خوبیخیلی خاطرات و شناختممی رو پدرومادرش چون شدم؛ ناراحت خیلی شنیدنش از
 .داشتم ذهنم توی ازشون

 !دنی متأسفم خیلی خیلی -
 :گفتم پشیمونی لحن با رهدوبا و
 !ببخش منو. نبود پرسیدنش برای مناسبی وقت اصالً االن دونممی -

 به چشماش غمِ با که توجهی قابل تضاد و نشوند هاشـب*لـ روی که لبخندی با کرد سعی
 .کنه عوض رو موضوع همیشه مثل گذاشت، نمایش

 .مبدهکار بهت تشکر یه من راستی. نداره اشکالی که گفتم -
 :زدم لبخند خودش مثل

 چی؟ برای تشکر -
 :کرد ـوازش*نـ و امگونه و گذاشت صورتم روی رو دستش

 .گفتی ناتالی به کلبه توی که حرفی برای -
 با گردوند،می صورتم تو رو چشمش کهدرحالی. کردم حس رو صورتم به خون گرم حرکت
 :داد ادامه آروم لحن همون

 . بشنوم زبونت از رو حرف اون خواستیم دلم که بود عمریه انگار -
 سرش. بود لبخندم ترکردنعمیق بدم، انجام امگُرگرفته صورتاون با تونستم که کاری تنها
 .رفت ترپایین من نگاه و آورد جلوتر قبل یدفعه مثل رو

 :کرد زمزمه
 .  سافیرا برگشتی که ممنونم -



 

 

155 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 دارم دوسش که کردممی حس بیشتر لحظه ونا. بود نمونده مونفاصله رفتن بین از تا چیزی
. کنه غلیان حسابی احساساتم بود شده باعث من برگشتن از تشکر برای آرومش یزمزمه و

 مونخونه توی رو خودم بازشدنش از بعد و بستممی رو چشمام االن داشتم دوست چقدر
 .گشتمبرمی گذشته به دوباره اگه شدمی خوب چقدر. دیدممی

 سردی موقعهمون درست اما گذاشتم؛ هم روی رو پلکام و شدم ترنزدیک بهش کمی
 رو دستم. ناتالی یخنده بلند صدای بعد و. کردم حس گـردنم پشت رو برفی یگلولهیه

 .چرخیدم و گذاشتم گـردنم پشت
 !هی -

 :گفت و انداخت باال رو هاششونه
 !چیه؟ بازیبرف به راجع نظرت -

 متالشی هم از و اشسرشونه به خورد بزرگ یگلولهیه که بگم یچیز خواستم آلودحرص
 .شد

 .شد شوکه
 .بود تام کار. چرخوندم گلوله یکنندهپرتاب طرفبه رو نگاهم و خنده زیر زدم

 :گفتم و انداختم باال شونه ایخبیثانه لحن با
 .نیست بدی فکر -

 از پر رو تام صورت شدم، بلند وقتی اما کردم؛ درست برفی توپ یه خودم برای و شدم خم
 .کیه کار ببینم برگشتم متعجب. دیدم برف
 خندیدمی ناتالی. کرد دویدن به شروع دنبالش هم تام و گذاشت فرار به پا سرم پشت از دنیل

 پرتاب سمتش به رو دستم تو یگلوله و کردم استفاده پرتیشحواس از. کردمی تماشاشون و
 سریع بعد. زد کنار پوستش روی از رو برفا و زد کوتاهی جیغ. لوشگ زیر خورد دقیقاً. کردم
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 و زدم جیغ برد، باال پرتاب برای رو دستش وقتی. کرد جمع دستش تو رو برفا و شد خم
 .دادم جاخالی

. بود شده برف از پر صورتش. شد بلند سرم پشت از مایکل یآهسته غرش صدای بعد کمیه
 زیر بکشه بود قرار احتماًال و رفتمی باال آهسته که مشد سمت به رفت نگاهم ناخودآگاه

 .ناتالی طرفبه کنه شوتش و برفا
 !نه اوه -

 باال رو دستش هردو و کشید بلندی هین ناتالی. شد پرتاب هوا به برف از بزرگی نسبتاً حجم
 یچندلحظه برای شد باعث که فرستاد برفا سمت به نامرئی نیرویی سریع حرکتی با و برد

 به هم برفی حجم اون دیگه، سمت یه به دستاش حرکت با بعد و بمونه معلق هوا تو کوتاه
 نقش و اومد فرود کردمی فرار تام از همچنان که دنیل روی مستقیم و رفت سمتهمون

 !کرد زمینش
 و آورد پایین رو هواش توی شدهخشک دستای آرومی به ناتالی. کردیم سکوت همه
 .شد خیره دنیل به سوزانهدل

 :گفت زدهبهت و متعجب و نشست سرجاش دنیل بعد چندلحظه
 !مایکل -
 کجا. افتادم لئو یاد لحظهیه. کشید آه افسوس با دنیل و خنده زیر زدیم مونهمه حرفاین با

 !اصالً؟ بود
 .بگردم دنبالش رفتم و کردم ترک رو هابچه جمع

 .ناراحت و عبوس ایقیافه با البته دیدمش، اسبا زین کردندرست حال در درختا پشت و
 :گفتم رفتممی طرفشبه که طورهمون

 کنی؟ بازی ما با نمیای چرا -
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 :داد جواب و زد پوزخند برگرده اینکه بدون
 !هاستبچه مال بازی -

 :ایستادم سرش پشت
 .کنیم بچگی گاهی هم ما نیست بد -

 :پرسیدم مشکوک
 ...که دنیله خاطربه نکنه -

 :کرد طعق رو حرفم
 .آره -
 :گفتم کالفه. کرد جاجابه کمی رو اسب یشدهبسته زین و
 ...رو لجبازی این خوایمی کی. کن بس کنممی خواهش لئو -
 :چرخید طرفمبه دفعهیه
 !متنفرم ازش واقعاً. متنفرم ازش چون -
 :پرسیدم ولی خوردم؛ جا
 متنفری؟ چرا -
. من از اون و اون از من. بودیم همدیگه از دزدی درحال میاد یادم که هرچی چون -

 .بکنه رو کاراین کنهمی سعی االنم و. باارزشی هرچیز و هرموقعیت
 :دادم تکون طرفینبه رو سرم

 !چیه منظورت فهممنمی اصالً -
 !برس بازیتبرف به برو و نکن دخالت پس! فهمینمی وقتهیچ. فهمینمی تو آره -
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 تو چندلحظه. برگشت اسبش سمت به و گرفت رو نگاهش ونا و کردم نگاهش زدهحیرت
 رو نفسم. برخورد بهم حرفاش هم جورایییه. شده چش فهمیدمنمی. موندم حالت همون
 .افتادیم راه به دوباره بعد کمی و برگشتم رو اومده راه و کردم فوت
 هم دنیل. بود دهش سخت اسبا برای کمی رفتنراه و اومدنمی فرود آرومآروم برف هایدونه
 تربد هوا وضعیت شدیممی ترنزدیک کوهستان به هرچی انگار. بردمی لذت پرواز از باال اون

 . شدمی ترسخت کردنحرکت و
 :کشیدم پایین پیشونیم روی تا رو شنلم کاله یلبه
 .ناتالی -
 بله؟ -
 نداره؟ وجود بُریمیون راههیچ ببینم -
 . برهمیون یمرمی داریم که راهی همین -

 باید. بود گرفته و عبوس همچنان اشچهره. انداختم لئو به نگاهی و برگردوندم رو سرم
 اذیتش دوباره ادوارد روح بود ممکن هرلحظه. رسوندیممی سالی به رو خودمون زودتر هرچه

 .کنه
. بود سرد برام جداً هوا. دادم بیرون شد خارج دهنم از که سفیدی و غلیظ بخارای با رو بازدمم

 :کرد صدام تام که بودم سرما با مبارزه فکر تو
 .کن صبر لحظه یه! سافیرا -

 ایکیسه توی از. ایستاد کنارم و شد نزدیک بهم. بایسته حرکت از تا کشیدم رو اسب افسار
 :گرفت طرفمبه و درآورد قرمزرنگ یگلوله چندتا بود وصل کمرش به که
 .بشی گرم میشه باعث و کنهمی ترسریع رو خونت یانجر این. بخور رو اینا از یکی -
 .دادم کردمی نگاهم منتظر که ناتالی به رو یکیش و گرفتم دستش از
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 :گفتم و کردم نگاهش کمی
 چیه؟ این -
 .داره تأثیر باش مطمئن کن، اعتماد بهم -

 :شد بلند ناتالی صدای دفعهیه که بردم دهنم طرفبه رو قرمزرنگ یدونه
 !زبونم. زبونم وای،. اوه .اوه -

 و پرید پایین اسبش از. چرخوندم اون طرفبه متعجب رو سرم و شد خشک هوا تو دستم
 .گذاشت دهنش تو زمین روی از برف کمی

 .خندیدن به کرد شروع تام
 خوبه؟ حالت -

 :داد تکون هوا تو نفی نشونه به رو دستاش
 !یگیرمی آتیش بخوری اگه. نخور اونو سافیرا، نه -

 :رفت طرفشبه و شد پیاده اسبش از تام
 .بزنی یخ سرما از که اینه از بهتر. جوریهاین اولش فقط. نباش لوس قدراین -
 شده؟ درست چی از مگه -
 .فلفل -
 !فلفل؟ -
 .دیگه چیزای سرییه با البته -

 زبونم روی تندش یمزه جویدن، هربار با. گذاشتم دهنم تو رو یکیش و زدم دریا به رو دل
 ترافتضاح خیلی اما کنم؛ تحمل کردم سعی. شدمی بیشتر هرلحظه تند یمزهاون و ریختمی
 :گفت و شد نزدیک بهم برف مشت یه با ناتالی که فشردم هم به رو چشمام! بود حرفااین از
 .دهنت تو بذار رو این و بده قورتش سریع -
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 به لعنت. اوه. بشه آب اینکه از قبل تا ماا داشت؛ تأثیر برف سرمای. کردم عملی رو اشگفته
 .پیچید گوشم تو دنیل خندیدن آروم صدای! تام تو

 تا رفتن اسباشون طرفبه تام و ناتالی بیام، کنار باهاش تونستم و شدم ترآروم اینکه از بعد
 :گفتم وارزمزمه و گذاشتم جیبم تو رو دیگه یدونه چندتااون. بشن سوار

 !دنی ببند دهنتو -
 .کنه حرکت تا کوبیدم اسب پهلوی به پاهام با

 برفا تو تیری اسب پای جلوی درست ناگهان که بود کرده درگیر دارو اون تند یمزه رو ذهنم
 .نشست

. اومدنمی طرفمونبه تاخت به سوارکار تعدادی. برگردوندم رو سرم و کشیدم عقب رو افسار
 :کنه آروم رو ناآرومش اسب داشت عیس ناتالی. کشیدیم بیرون رو شمشیرامون همگی

 .سافیرا -
 !بودن لرد سربازای اونا

 کردن؟ پیدامون چطوری ممکنه؟ چطور آخه! نه من خدای
 رو لرد لعنتی اژدهای اون. کردم وحشت وضوح به سرم باالی اژدهای آشنای صدای از

 .شناختممی
 این از بهتر نه، اوه. برگشتم بعق به گرگ یخرناسه شنیدن با. رفتن سربازا طرفبه لئو و تام

. برداشتن خیز سمتمون به. اومدنمی بیرون گرگ زیادی تعداد درختا پشت از! نمیشه
 ازش سبزرنگی یهاله دادم، حرکت هوا تو رو شمشیرم کشیدممی نفس تندتند کهدرحالی

 به قلبم. انداخت عقب به بودن؛ برداشته خیز که رو اونایی و شد پرتاب هاگرگینه طرفبه
 .کوبیدمی شدت
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 قرار راستم سمت که درختی یتنه پشت از باشم، داشته ایدیگه کار فرصت اینکه از قبل
 رو ناتالی فریاد صدای. کنم سقوط اسب روی از شد باعث و پرید طرفمبه یکیشون داشت
 خودم ویر از و کردم استفاده حلقه نیروی از کنه، کمکم و بیاد طرفمبه اینکه از پیش. شنیدم

 .زدم کنارش
 سربازی دیدن با. ایستادم و برداشتم بود افتاده برفا روی که رو شمشیرم و گرفتم خیز سریع

 :زدم داد بود ناتالی سر پشت که
 !سرت پشت -

 با و کرد استفاده فراطبیعیش نیروی از و چرخید عقب به و داد نشون العملعکس زودخیلی
 .افتاد و شد کوبیده درختی ینهت به سرباز که روندش عقب به جادو

 :زدم داد دوباره
 .برمیام خودم پس از من. کن خودت جمع رو حواست فقط -
 .نبودم مطمئن حرفاین از واقعاً و
 دنیل نگران. بود باال اون من اصلی ترس گرفتم، باال رو سرم. بودن سربازا درگیر لئو و تام 

 .کردممی کاری باید. جنگیدمی باهاشون تنها که بودم
 رد شمشیر یضربه با رو اولی. سپردم اونا از خالصی به رو حواسم اول گرگینه، دوتا هجوم با

 سوزشش از. برد در به سالم جون شمشیرم یتیغه از و داد خراش رو بازوم دومی اما کردم؛
 .نالیدم
 آسیب مبه هست هرطور کردمی تالش گرفتم، هوا تو رو هاشپنجه پرید، طرفمبه دوباره

 نیروی. مردممی جاهمین بربیام اون پس از تونستمنمی اگه. شدم خیره چشماش تو. بزنه
 شدن؛منقبض به کرد شروع جسمش. دادم انتقال اون به بدنم از و کردم جمع رو درونیم

 .کنه حرکت نتونست دیگه که شدید قدراون
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. بودم افتاده نفسنفس به. کردمن اعتنا آرومش هایزوزه به. چرخیدم و زمین روی انداختمش
 نبود، تأثیربی بدنم موندنگرم توی تام داروی. گذاشتم زخمیم بازوی روی رو مخالفم دست

 .کردمی پیدا کاهش هاحمله تو سرعتم مطمئناً خوردمشنمی اگه
 و من نهایی جنگ همون اینجا اگه. داشتم رو جادویی یحلقه من. کردم متمرکز رو حواسم

 :کردم زمزمه. بکنم کاری تونستممی باید لرده،
 !گرانداهایدِس -

. بندازه کار از ایچندلحظه برای رو سربازا و هاگرگینه یهمه تونستمی که بود طلسمی این
 بیفته، هراتفاقی اینکه از قبل اما کنم؛ خارج بدنم از رو نیرو تا آوردم باال رو دستم هردو کف
. شدم کوبیده درختی یتنه به محکم تا کشیدم عقب به و پیچید دورم سفیدرنگی دود
 تو نفسم و ریخت پایین درخت برگ روی نشسته برفای که بود محکمی یضربه قدراون

 پیچیده بدنم و گردن دور محکم قدری به اما نداشت؛ جرمی هیچ سفید دود. شد حبس سینه
 به بودم خونده که میطلس اما شد؛ چطور نفهمیدم. نداشتم کردنحرکت توان که بود شده

 .بشه منقبض پوستم سطح تموم و بمونم حرکتبی و سست شد باعث و برگشت خودم
 توان. نداشت امکان اما کنم؛ استفاده حلقه از کردم سعی بودن؛ نشده متوجهم هابچه

 دنیل و مایکل صدای. داد رخ سریعخیلی اتفاقاتاین یهمه. بود شده سلب من از هرکاری
 هم دنیل و افتاد زمین روی و شکوند رو هاشاخه کرد، سقوط مایکل. کرد لبج رو توجهم
 .نکرد حرکت دیگه خوردنغلت چندبار از بعد و شد پرت بندشپشت

 !خدایا نه، نه نه، نه،
 !نیست شکست وقت نیست، شکست وقت االن

 ایدود کنترل اون انگار و شدمی نزدیک من به ناآشنا مردی. چرخید اطراف به نگاهم
 تا بیان طرفمبه خواستن ناتالی و لئو. کرد سقوط هم ایگائل. داشت عهده به رو سفیدرنگ



 

 

163 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 پاهاشون جلوی و کرد لرزیدن به شروع زمین که بودن نیومده چندقدم هنوز اما کنن؛ کمکم
 نگاه صحنه اون به زدهوحشت. افتاد و خورد لیز پاش نبود حواسش که ناتالی. شکافت هم از

 .رفت کمکش به هم تام و گرفتش موقع به لئو خوشبختانه ولی کردم؛
 هرجا که بلند قدِ و طالیی موهای با بود دختری. ببینم رو کاراین عامل تا برگردوندم رو سرم

 .بود کاترین احتماًال. کردمی ذوب رو برفا ذاشتمی پا
 !چیزهمه. شدمی خراب داشت چیزهمه انداخت، چنگ گلوم به بغض

 یا گرگا از کدومهیچ. شد خارج درختا پشت از پیتر زمانهم و اومد فرود اییگهد اژدهای
 وِرد یه خوندن به کرد شروع که رو ناتالی صدای. اومدننمی جلو حمله برای دیگه سربازا
 انگشتاش سر از. گرفت چهارنفر اون سمت به و برد باال رو دستش. کردم نگاهش. شنیدم
 برخورد نامرئی دیواری به که بود نرفته جلو خیلی هنوز ولی شد؛ خارج قرمزرنگی هایجرقه
 .کرد

 و رفت عقب متعجب ناتالی. خندید بلند بود جادوگرا یقبیله رهبر دراک، احتماًال که مردی
 .افتاد اتفاق همون دوباره و کرد امتحان رو ورد دوباره

 از تمام سردیخون با که شدم خیره لرد به بود شده پر اشک و نفرت از که هاییچشم با
 بودم، متنفر پیتر از چقدر. داشت لب به لبخند و بود سردخون هم پیتر. اومد پایین اژدهاش

 !سیاه لرد از بیشتر حتی
 حرفبی من مثل هم ناتالی و لئو و تام. زدندست به کرد شروع خندیدمی که طورهمون لرد

 :گفت شد تموم که زدنشدست. کردنمی نگاهش
 شماهان؟ امثال دشمنام که شدم انگیزرقت قدراین کی از ببینم! ببین منو دشمن رتشا -

 :گفت و داد صورتش به چینی
 .رفتی پیش خوب که بگم باید البته، -
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 :زد بهش لگدی پاش با. رفت بود حرکتبی همچنان که دنیل طرفبه
 !تروایه -
 ابروهاش. شد رد بود شده زخمی تسخ ایگائل مثل که مایکل کنار از. گرفت فاصله اون از
 :کرد اضافه و فرستاد باال رو
 ...اژدها دوتا اوه، -

 :کرد حرکت هابچه مقابل شکاف، یدیگه طرف
 .دیگه تروای یه و افزارخون یه دورگه، جادوگر یه -
 :چرخید طرفمبه
 !دادی دست از رو شونهمه متأسفانه که روستایی کوچولوی ارتش یه و. اوه -

 صورت رنگ. مردم دونالد،. دادم تکون اطراف به رو سرم ناباوری با. موند باز حیرت از دهنم
. بده تکون رو هاشـب*لـ شدمی موفق فقط اما بزنه؛ حرفی کردمی سعی و بود پریده ناتالی

 که کاری تنها و. کرد گریه و کشید جیغ وجودش یهمه با و زد زانو بایسته، نتونست آخر در
 .بود تماشاکردن اومدبرمی من از

 .لرزیدممی عصبانیت از. ریختن فرو هم من هایاشک
 و زد دورم چرخی کرد، برانداز نگاهش با رو سرتاپام. ایستاد مقابلم و اومد جلو لب به لبخند
 :گفت

 .باشی سافیرا باید تو هوممم، -
 :گرفت خودش به متأثر ظاهر به ایچهره و کرد توقف روبروم

 .نه اوه -
 :داد ادامه
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. بدزدی رو مردا از خیلی دل تونیمی چهرهاین با حیفی، خیلی تو. جوون و زیبا یقیافه یه -
 جون نجات برای تا آزادی تو اما کنم؛ اعتماد بهت تونمنمی و خیانتکارییه که متأسفم چقدر

 !کنی التماسم دوستات و خودت
 عصبی العادهفوق و لرزون صدایی با و کردم رو تالشم تموم. نگرفتم ازش رو بارمنفرت نگاه

 :گفتم
 شیطان کنی جدا هم از رو تنم یتکهتکه دستات با اگه حتی کنم؛نمی رو کاراین هرگز -

 !رذل
 :زد ریشخند تمسخر با
 از فرار همه، از اول. شدی مرتکب زیادی جرمای. بدی رو کارات تقاص حاضری پس -

 ...چهارم و نزدیکم افراد از یکی کشتن سوم! تملکه هعلی حمله برای اقدام دوم، هانه؛
 .آورد باال راحتی به بدم تکون تونستمنمی جورههیچ که دستی

 .منه به متعلق که داری چیزی تو -
 حرکت پوستم روی اومد، جلو باریکی و سفید هایجرقه بود اون دست که ایحلقه جفت از

 فهمید وقتی اما نداره؛ رو دیدنش توانایی هک دونستممی. شد وصل من یحلقه به و کرد
 :داد ادامه و زد پهنی لبخند انگشتمه، کدوم تو حلقه

 !خودشه -
 :کرد رها رو دستم بعد
 تو مجبورم حلقه،این برداشتن برای متأسفانه. کوچولو دختر دارم برات هم دیگه بد خبریه -
 !بکشم رو

 و چرخید عقب به کالفه دفعهیه اما ببینه؛ صورتم تو ترس از اثری تا کرد نگاهم چندثانیه
 :گفت بود شده عجیب و قرمز چشماش که تام به خطاب
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 کنی؟ تموم رو مزخرف کاراین خواینمی تو اَه؛ -
 بود؟ شده شکلیاین چرا تام اصالً بود؟ کاری چه منظورش

 من کردنعصبی جایبه پس! بیچاره افزارخون! کنی بازی باهاش تو تا ندارم خونی من -
 .وایسا سرجات

 !باشه؟ نداشته خونی میشه مگه
 :برگشت طرفمبه لبخند با دوباره

 بدی، شکست منو تونیمی کردی فکر که احمقی قدراون که متأسفم! مردنه وقت. خب -
. نکردی شدنشقوی برای تالشیهیچ احتماًال و دونینمی ازش هیچی که ایحلقه با اونم
 بشی؟ پیروز کنممی کار قدرتام روی دارم سالهده که منی به تونییم کردی فکر چطور! هِه
 .برسون ویل به منو سالم! ناچیز انسان ترمقوی تو از هم حلقهاون بدون حتی من

 و کرد رو کاراین دیدم خوابم تو که جوریهمون درست کردن، شدنسرخ به شروع چشماش
 .شد قطع ویلیام دست

 !بمونم قولم سر نتونستم که متأسفم. عالیجناب متأسفم
 نگاهش با سریع رفت، عقب چندقدم لئو برگردوندم، رو سرم. شد بلند هابچه داد صدای
 که شتابی با و شد تبدیل و پرید هوا به بعد چندلحظه گرفت، اندازه رو مقابلش شکاف عرض

 .کرد عبور شکاف از و پرید بودم ندیده ازش حال به تا
 !نه. نه لئو -

 پرت کناری به رو لئو و داد تکون هوا تو رو دستش سرعت به لرد. بود فایدهبی نم دادای
 که رو شمشیری آلودخشم. رفت بین از تبدیلش بزرگ نسبتاً سنگی به برخوردش با. کرد
 برداره قدمی بتونه اینکه از قبل ولی برد؛ هجوم لرد سمت به و برداشت بود افتاده زمین روی

 دیگه. بیفته زانو به شد باعث و کشید بند به وارمارپیچ بدنشو دور سفیدش ایدود با دراک
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 اما بده؛ حرکت رو دستاش کردمی سعی و غریدمی دندون الی از. بکنه کاری نتونست
 .کنه غلبه دراک جادوی به بتونه نداشت امکان

 :افتاد خنده به دوباره لرد
 !احمقن تو مثل دوستاتم ست،مسخره که واقعاً -

 آخرین خواستمی دلم دوختم، بقیه و لئو به رو آشوبم نگاه. شدن سرخ چشماش هدوبار
 .کنن پیدا نجات بودم امیدوار وجودم یهمه با و باشن اونا بینممی که چیزی
 .نداشتم برابرش در قدرتیهیچ بودم؛ کرده مرگ تسلیم رو خودم

 .دارم پیشنهاد یه من. کن صبر: کاترین
 بیرون اختیاربی رو امشدهحبس نفس من و شدن خارج حالتناو از زودخیلی چشماش
 .فرستادم

 پیشنهای؟ چه: لرد
 جلوی اونو. بده شکست رو تو تونهنمی قدرتیهیچ که بفهمن هم اونا. ببینن هم بقیه بذار -

 .ببینن قدرتتو تا کن دستت اونا برابر در رو حلقه جفت بُکُش، بقیه چشم
 .رفت فرو فکر به

. شد جلب سمتش به هاتوجه یهمه لئو یناله بلند صدای با که بودن اون جواب ظرمنت همه
 .پیچیدمی خودش به و بود شده خم جلو به. کردمی قراریبی سینه تو قلبم
 .قطعیه نابودیمون! خدایا وای. بود ادوارد روح
 با اتنه من و. بود کرده پر رو جاهمه زجرکشیدنش صدای و بودن شده خیره بهش همه

 تموم وضع این چرا پس. ریختممی اشک آرزوهام نابودی برای. ریختممی اشک درموندگی
 شد؟نمی
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. نیستم و نبودم الیقش من. من نه بود،می ایدیگه کس دست باید حلقهاین که بودم گفته
 بهش تونستممی چطور ترهقوی من از هم هاحلقه بدون حتی وقتی گفت؛می راست لرد

 !چطور؟! م؟بش پیروز
 !لئونارد. ادواردی روح میزبان تو پس: لرد

 منو موقع همون کاشای .خوردنمی تاب هوا تو و لرزیدنمی آشفتش و سیاه موهای
 :کردم زمزمه. ببینم رو هاصحنه این خواستمنمی کشت،می
 .لئو -

 !واقعی شیطان یه پستی، شیطانیه واقعاً تو! لرد تو به لعنت
 رو نفساش تند صدای فقط و شد قطع هاشناله صدای که کشید طول قدرچ دونمنمی
 تسخیرش باشه نتونسته ادوارد و باشه داده رخ ایمعجزه خواستمی دلم چقدر. شنیدممی

 معجزه؟ کدوم اما کنه؛
. داد برباد رو امیدم و انگیزه تموم انگیزشنفرت لبخند و بسته چشمای برداشت، سر وقتی

 کردم، وحشت روشنش و آبی رنگ دیدن با. کرد باز رو چشماش بازدمش جخرو با زمانهم
 .شد ایقهوه دوباره و زد پلک دیگه بار یه
 :گفت و زد کمر به دستشو لرد
 !خب -

 :دوخت لرد به رو نگاهش
 !زدم زانو تو جلوی دوباره که خوشحالم -
 .برگشتی خوش -
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 که ضعفی و ناتوانی این به بزنم ریادف دل ته از و کنم باز رو دهنم فقط شدمی من خدای
 نبودم قادر حتی دراک جادوی نیروی برابر در من که افسوس اما داشتیم؛ و داشتم دربرابرش

 .شدمی گلوم راه سد مانعی که بود این مثل و کنم صحبت بلند
 :گفت راکد به خطاب شد وپاشدست بودنبسته متوجه وقتی و خورد تکون کمی

 .کن زبا رو اینا هی -
 .اِدی بینمتمی دوباره که خوشحالم -
 به حال لحن با و رفت طرفشبه کاترین دیدن با شد، بلند. برداشت روش از رو طلسمش و

 :گفت زنی هم
 !من عشق -

 ...اون بدن با که نداشت حق دختراون لعنتی، لئو؟ بدن با. گرفتم رو نگاهم
 .ویکتوریا به گردیمبرمی. کنید تگیردس رو اسیرا کتی، خوبیه پیشنهاد نظرمبه خب، -

 :پرسید سربازا از یکی
 سرورم؟ چی اژدها دوتااین -
. بیان دنبالمون ندارن جرئت. موننمی زنده یا میرنمی جراحتشون از یا نیستن، مهم اونا -

 .کنید ولشون جاهمین
*** 
 کل دانای
 وبازارکوچه مردم بین از ن،شد وارد ویکتوریا به بودن گرفته که اسیرایی همراه لرد سپاه
 پوشیدن،می پاره لباسای فقر شدت از که مردمی. رفتنمی قصر طرفبه و گذشتنمی

 زندگی گذشته ساالی هایویرانه تو و بود چسبیده کمرشون به گرسنگی از شکماشون
 رو بیشترش بایستمی و کردنمی دریافت کمی پول روزانه، سختِ کارای ازای در. کردنمی
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 پولی دیگه و پرداختنمی بودن لرد متحدین از که دارامغازه به غذایی مواد خریدن ایبر
 مردم از وضعیتشون هم باز اوصاف، این یهمه با. کنن تهیه پوشاک و لباس تا موندنمی
 و نداشتن هم رو هاویرانه همون حتی اونا! بود بهتر بودن شده برده به تبدیل همگی که هانه
 .کردنمی دگیزن چادر توی
 نگاه بود همراشون که اسیرایی به متحیرانه و رفتنمی کنار سربازها راه سر از ترسیده همه
 و فروافتاده سری با ناراحت و افسرده دیگه تایسه و بیهوش یکیشون که اُسرایی. کردنمی

 .خوردنمی تلوتلو و رفتنمی راه شدهطلسم زنجیرای با زنجیرشده وپایدست
 اونجا یسرمازده سیاه و سنگی دیوار به رو دستاشون دراک تاریک، چالسیاه به ورود با

 روبروی که در مجاورِ دیوارِ به بود، بیهوش که رو دنیلی وپایدست حتی کرد، زنجیر
 .بست بود شونبقیه
 :گفت نگهبانا به خطاب رفتمی بیرون کهدرحالی کارش، اتمام از پس

 !شیدمی مجازات سخت گرنهو نکنید؛ حرفاشون به توجهی -
 .شد بسته چالسیاه آهنی در خروجش از بعد

 قبلی بارش از کمی برف تابید،می درون به سقف روی شدهتعبیه یدریچه از نوری یباریکه
 ربطبی حد از بیش چال،سیاه اون توی حیات و زندگی نشان تنها و بود نشسته دریچه زیر

 .دادمی نشون
 :گفت متأسف لحنی با و کشید بارافسوس آهی تام. بود خیره نامعلوم ایطهنق به سافیرا نگاه

 !بکنم کاری نتونستم که متأسفم -
 :گفت آرومی صدای با بود، شده پر انزجار و نفرت با پیش از بیش درونش، که سافیرا

 کشته گناهبی آدم همهاون شدم باعث و بودم عرضهبی که منم این. کردی رو تالشت تو -
 .مرده دونالد که منه تقصیر. شنب
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 .نیست تو تقصیر سافیرا، نه: ناتالی
 .نهک پیدا منو تا بود اومده تروا و سرباز همه اون با لرد. هست چرا -

 به رو اششدهمشت دست قدراون کرد،می خالی دستش سر رو حدش از بیش عصبانیت
 کشیدنبیرون در طوری. بود هافتاد ریزیخون به مچش که بود داده فشار مچش دور یحلقه

 بشه، کنده دستش مچ اگه نبود مهم براش انگار که کردمی تالش زنجیر یحلقه از دستش
 .کنه آزاد رو دستش خواستمی فقط
 :پرسید تام
 اونجایی؟ تو بود فهمیده کجا از اصالً -

 :گفت آرومی صدای با و فشرد هم به رو دندوناش
 .کرد رو کارهمون دوباره. کرد هاستفاد طلسم اون از دوباره -

 :گفت بود خیره دستش کشیدنبیرون در محاباشبی تالش به که ناتالی
 !زنیمی آسیب خودت به داری سافیرا -

 .چکید سافیرا چشمای از اشکی قطره
 طلسم؟ کدوم کی؟: تام
 .بده خبر دلر به رو جامون بره تا کرد وادار رو کاتسیا لعنتی طلسم همون با بازم. ادوارد -
 !سافیرا کن تمومش کنممی خواهش -

 رو ساعدش نصف تا و اومد کش و لرزید مچش دور آهنی یحلقه ناتالی، حرفِ این از بعد
 با جز ازشون رهایی و نداره ایفایده که فهمید حداقل اما کرد؛ ترشعصبانی این. پوشوند

 خیس رو صورتش صدابی و شد اشک عصبانیتش پس. نیست پذیرامکان مخصوصش کلید
 .کرد

 .بدن انجام تونستننمی کاری و بودن ناراحت همگی
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 تامی اما کرد؛ فکر فردا مرگ به و داد تکیه دیوار به رو سرش و بست رو چشماش ناتالی
 از کرد سعی و دوخت نگهبان به چالسیاه آهنی در روی کوچیک یدریچه از رو نگاهش
 به رو چشماش رنگ. کردمی جمع رو نیروش و کشیدمی عمیق نفسای. کنه استفاده قدرتش
 ادامه لباسش ییقه توی تا که گـردنش و صورت روی سیاهی هایرگ و رفت سرخی
 متمرکز بود ایستاده در پشت که نگهبانی روی فقط رو تمرکزش. شدن نمایان داشت

 جلوی چیزی اینکه مثل گذاشت؛نمی اون روی اثریهیچ کرد،می تالش هرچی اما کرد؛می
 .بود گرفته رو نیروهاش عملکرد

 :گرفت رو نگاهش و بست چشم کالفگی با
 .کنهنمی کار چالسیاه این تو هیچی! لعنتی. اَه -

 :چرخوند اون طرفبه رو سرش ناامیدانه ناتالی
 پسش از ماها که اونه از ترقوی گذاشته زنجیرا روی دراک که طلسمی نکن؛ تالش بیخود -

 .کنیم استفاده قدرتامون از ای بربیایم
 با. رسید گوش به زنجیراش جیرینگجیرینگ صدای و خورد گره هم به دنیل هایاخم
 رو سرش. شدنمی اطرافش متوجه خوبی به و بود تار نگاهش. کرد باز رو چشماش حالیبی

 اجازه بید،تامی چالسیاه وسط چون سقف یدریچه از عبورکرده نورِ. نالید درد از و کرد بلند
 چندبار. شد دستاش بودنبسته متوجه تازه. ببینه بودن مقابلش که رو تاسه اون دادنمی

 .نالید پاش توی پیچیده دردِ از و کشید رو دستاش
 !ستفایدهبی. دنیل نده هدر انرژیتو: ناتالی

 افتاده؟ اتفاقی چه اینجایین؟ هم شما ها؟ بچه -
 .ببینه رو بقیه کرد تالش و کرد ریز رو چشماش

 کنی؟می فکر چی خودت: تام
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 :چرخوند اطراف به دوباره رو متعجبش نگاه دنیل
 سافیرا؟ جاست؟این هم سافیرا. داریم رو جادویی یحلقه ما! نداره امکان نه نه، -

 .کنیم متحد قبایلو خواستیممی همین برای. نبود کافی قدرتش: ناتالی
 اینجاست؟ هم سافیرا -
 ...اما خوبه؛ حالش آره، -

 تازه که هم دنیل. کرد سکوت پس ببره، کار به ایجمله چه حالش توصیف در دونستنمی
 برنمیاد، دستشون از کاری دیگه و رفته باد به هاشونبرنامه و تالش تموم بود فهمیده

 .فرستاد بیرون آرومیبه رو بازدمش و گذاشت هم روی رو چشماش
 .زنهنمی حرفی لئو که اومد عجیب نظرشبه
 اینجاست؟ هم لئو -

 :داد جواب و کرد تصحیح رو اشتباهش تام
 !شـعشوقه*مـ کنار در و لرد خدمت در قصره، توی! ادوارد نه، لئو -

*** 
 دعوتن بزرگ جشنی به بگید. ایزدا قبایل به حتی بفرستید، اطراف سرزمینای به رو پیکا: لرد 
 .اینجا بیان دیگه روزسه تا و

 :کرد یمتعظ سرباز
 .جنابعالی بله -
 .برو -

 :گفت ادوارد. شد خارج سالن از بعد و رفت عقبعقب چندقدم سرباز
 فرستیمی رو پیکا چرا نمیان، کردی دعوتشون تو که جشنی به ایزدا دونیمی که تو -

 اونجا؟
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 :ایستاد ادوارد مقابل و شد بلند سلطنتی تخت روی از لرد
 خسته باید تو. دارم سازش و صلح قصد من که فهمنمی حداقل اما نمیان؛ که درسته -

 بگیری اختیار در رو بدن این کامالً بتونی تا که دونیمی. نباش دور کاترین از ترجیحاً. باشی
 .کن استراحت برو. برهمی زمان کمی
 :گفت لبش یگوشه لبخندی با ادوارد

 .من بانوی اطاعت -
 دراک به خطاب حال همون در. شد اتاقش راهی و گرفت ملیحی لبخند با رو نگاهش لرد

 :گفت
 .بمونن زنده جشن برپایی روز تا بهتره. بده غذا یکم مونویژه زندانیای به -

 :کرد نگاه ادوارد و کاترین به خبیث لبخندی با دراک رفتنش از بعد
 .خیربه شب -

 رو صورتش مه ادوارد و ایستاد مقابلش و کشید ادوارد بازوی روی رو دستش کاترین
 .کرد ـوازش*نـ
 چطوری؟ نوشیدنی کمیه با -
 !عالیه -
 :داد قرار مخاطب رو کاترین اغواگرانه، لحنی با
 !آتش بانوی بده بهم اتاقم تا منو همراهی افتخار پس -
 .خندید ریز کاترین و

*** 
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. کرد باز چشم آرومی به شدمی کشیده بازوش پوست روی که دستی لطافتِ احساسِ با
 بعد روز یه نداشت دوست هیچ که ایچهره. بود مقابلش غریبه زنی یرفته خواب به رتصو

 .ببینه بیدارشدن از
 و افتاد، زن اون و خودش ـبـاس*لـبی بدن به نگاهش. شد خیزنیم جاش سر تعجب با

 رو دستش کاترین. نشست تخت روی آرومی به. بود نشسته بازوش روی همچنان که دستی
 .کرد فرو بالشش زیر بود افتاده اون بازوی روی از که

 و انداخت کاترین به نگاهی. دید زمین روی رو هاشلباس و چرخوند اطراف به رو چشمش
 :گفت و کرد اخمی. شد خیره لباساش و خودش به دوباره

 !کنم؟می غلطی چه اینجا من -
 و عصبانیت. پوشید ییکیکی و برداشت رو لباساش. اومد پایین تخت از و زد کنار رو پتو

 وقتی. بود گرفته بر در رو وجودش حیرت اونا از بیشتر اما شد؛می بیشتر هرلحظه نگرانیش
 پنجره از بیرون یزدهیخ یمنظره به چشمش کرد، رد رنگشسیاه لباس ییقه از رو سرش

 .افتاد
 :کرد زمزمه متعجب و شد نزدیک پنجره به
 !ویکتوریا؟ -
 !یشد بیدار زود چقدر -
 پتو زیر رو خودش بیشتر ناز، با کاترین. چرخید عقب به کاترین آلودخواب صدای شنیدن با

 :داد ادامه و کشید
 .میاد خوابم هنوز من اما -

 بود دیوار کنار که شمشیرش طرفبه و اومد خودش به زود اما کرد؛ نگاهش گیج چندلحظه
 .دوید ورودی در سمت به و داشت برش سریع رفت،
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 تموم آتیش و کرد اشاره در طرفبه. پرید پایین تخت از و فهمید رو جریان زودخیلی کاترین
 .آورد بیرون غالف از رو شمشیرش عوض در و کشید عقب لئو. کرد ورشعله رو در

 کهدرحالی. شدن خاموش کاترین دست شدنمشت با ورودی در یکشیدهزبانه هایشعله
 :گفت روخنده شد،می نزدیک بهش

 .خورهنمی درد به شمشیر. نه نه نه -
 رو دستش مذاب آهن اینکه از جلوگیری برای لئو و کرد شدنذوب به شروع شمشیر یتیغه

 :گفت عصبی. کرد رها رو شمشیر بسوزونه،
 آوردین؟ سرشون بالیی چه کجان؟ بقیه -
 !مرگن مسیر در بقیه؟ -
 !چی؟ -

 .رسید دیوار به باالخره تا اومد جلو همچنان ونا اما بشه؛ دورتر کاترین از تا رفت عقب قدمی
 هم تو نخور، غصه اصالً البته. بمیرن صدهانفر چشم مقابل در باشکوه، جشن یه تو قراره -

 .پیوندیمی بهشون زود خیلی
 :غرید و گرفت رو دستش مچ خشم با لئو اما بذاره؛ لئو صورت روی تا برد جلو رو دستش

 !نزن دست من به -
 و کرد ایخندهتک بود، شده عصبی لئو واکنش برابر در خودش جاخوردن از که کاترین

 :گفت
 ...خب باشه -

 به محکم و چرخید سرعت به. انداخت چنگ اشیقه به و برد جلو رو دستش دفعهیه بعد
 با بکنه، مقاومتی ناگهانی حرکت این برابر در نتونست که لئو. کرد پرتش مقابل دیوار سمت
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 به رو اشتارشده نگاهِ و چرخید سرش دور دنیا. افتاد زمین روی و شد کوبیده واردی به کمر
 :شنید بیهوشی از قبل رو جمله آخرین و دوخت داشتبرمی قدم طرفشبه که کاترینی

 !متنفرم بدقلق آدمای از من. بود خودت تقصیر -
 لباسِ دوختن برای رو هاهانداز مخصوص خیاطِ تا بود ایستاده آینه مقابل بزرگش، اتاق در لرد
 لباس آوردن وجودبه توانایی جفت، یکی اون مثل اشحلقه که نبود ناراحت. بگیره جشن روز

 قابلیتایی از خودش یحلقه بود، شده داده حلقه اون به که چیزایی عوض در چون نداره؛
 چون شد؛می عالیخیلی باید لباس. کردنمی هم رو فکرش حتی کسهیچ که بود برخوردار

 دنیا تمام بر بتونه که بشه قوی قدریاون بود قرار! برسه قدرت اوج به لباس اون در بود قرار
 بقیه افکار کنترل اینکه مثل بگیره، دست در و ر اوضاع بود تونسته خوبی به! کنه حکومت

 ایزدا که نکته این از. داشت امکان هرکاری تقریباً لرد برای که البته. نبود سخت هم خیلی
 مابقی روی تا بود کرده رو استفاده بهترین خودشه، دست هاحلقه از یکی فقط نداشتن خبر
 .بذاره سرپوش چیزا

 براش بلند رو هاحلقه یتاریخچه کتاب و بود نشسته صندلی روی گوشهیه ای،دیگه خدمتکار
 :خوندمی
 صلح از پر ایزندگی. هاعیتر و مردم برای بهتر زندگی ساختن است؛ این هاحلقه اساس و -
 .ستهستی جهان ینگهدارنده محبت و آرامش؛ و
 !کافیه -

 :داد ادامه لرد. شد قطع خدمتکار صدای
 !نداره تمومی کتاب این ایووِرشِر -

 داد قورت و دهنش آب بود، ترسیده کمی خوندنش ناگهانی شدنقطع از که بیچاره خدمتکار
 :گفت آروم بستمی و کتاب کهدرحالی و
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 .سرورم بله -
 طرفشبه و کرد حرکت لرد که بگیره ازش رو اندازه آخرین تا برد جلو رو دستش خیاط

 :چرخید
 !داری؟ نگه سرپا منو روز تموم داری قصد! کنیمی معطلش چقدر -
 .مونده دیگه یاندازهیه فقط... فـ. من بانوی. ابداً -
 .بیرون برید هردوتون! باش ساکت -
 !ببخشید منو خیگستا -
 .شدم خسته االن. شبقیه برای دنبالت فرستممی بعداً -
 .بانو بله -

 خودش با خدمتکار که کتابی همراه لرد چشمای. رفتن در طرفبه و کردن تعظیم هردو
 :کرد حرکت بردمی
 .کن صبر -

 :چرخید سمتش به ترسیده
 سرورم؟ هستین من با -
 .من به بده کتابو اون -

 به فروافتاده سری با. گرفت گاز رو لبش خودش حواسیبی از و کرد کتاب به نگاهی زن
 .رفت لرد سمت

 .نبود حواسم خوام،می عذر -
 .گرفت رو کتاب

 !دردنخوربه و گیج طورید؛ همین همیشه احمقا شما -
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. دید رو افزارروح یفرمانده جدیدِ قامتِ پشتش و کرد بازش بود، رسیده در به که خیاط
 از بعد. کنه باز براش رو راه تا رفت کنار هم اون. آورد فرود تعظیم ینشونه به ور سرش
 و کرد کوتاهی تعظیم که دید رو ایپریدهرنگ و ترسیده زن و شد اتاق وارد خیاط، خروج
 .بست سرش پشت رو در و رفت

 .بدن انجام درست رو کارشون گیرننمی یاد وقتهیچ. خدمتکارااین دست از -
 نگاه و رفت بزرگش تخت سمت به نازآلود قدمایی با و گذاشت اتاق یپنجره مقابل رو کتاب
 .چرخیدمی دنبالش ادوارد

 .جلوتر بیا وایسادی؟ جاهمون چرا -
 رو یکیش برداشت، رنگاینقره م*ا*ج دو لرد. رفت جلو بگه چیزی اینکه بدون ادوارد

 سپس. ریخت خودش و ادوارد برای نقره یکوزه درون نوشیدنی از و گرفت ادوارد طرفبه
 :خورد ازش ایجرعه و برگردوند جاش سر رو کوزه

 شده؟ چی -
 .کشید ادوارد جدید بازوی روی گونهـوازش*نـ و برد جلو رو دستش

 ساکتی؟ چرا -
 .بودی کرده صدام. دارم سردرد کمیه -
 .بدم بهت مأموریت یه خواممی -

 .کردمی نگاهش سکوت در همچنان ادوارد
 و تو رو افزاراروح قلمرو یدعوتنامه خواممی ازت. ندیدی رو تخانواده وقتهخیلی دونممی -

 .ببرید کاترین
 :نشوند هاشـب*لـ روی کجی لبخند ادوارد

 .جنابعالی میشه، اطاعت -
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 :گفت و کرد حسیبی یخنده لرد
 .ممنونم وفاداریت از -
 !وفادارم همیشه -

 .نوشید جرعهجرعه و برد باال لرد سالمتی هب رو مش*ا*ج بعد
 احترام ینشونه به دیدنش با هرسرباز. داشتبرمی قدم راهرو تو مغرور و بلند قدمای با

 .آوردمی فرود رو سرش
 که جایی تا شد،می ترتاریک اطراف فضای رفت،می پایین هرچی و رفت پایین چندپله از

 .بود مشعل هایشعله نور موجود، یکنندهروشن تنها
 :کرد تعظیم و اومد جلو دست به مشعل پوشیسیاه مرد

 .سرورم -
 .کرد حرکت دنبالش به هم پوشسیاه مرد و داد، ادامه راهش به و کرد عبور کنارش از ادوارد

 کردین؟ شآماده -
 .سرورم بله -

 رو مشعل پسس. کنه باز رو قفلش پوشسیاه مرد تا شد منتظر و ایستاد آهنی هاییمیله پشت
 .بشه ادوارد ورود راهِ شدنِروشن باعث نورش تا گرفت مقابلش
 لرزه به سرما و رطوبت از رو هرکسی بدن که تاریک و سرد سالن یه وسط درست

 صورت به چوب بزرگِ ستون دوتا بین رو سافیرا آورهراس و تاریک فضایاون تو انداخت،می
 .بودن کرده زنجیر ایستاده

 داخل نگهبانای به خطاب بعد و کرد نگاه اشآشفته موهای و فروافتاده سرِ به چندلحظه
 :گفت چالسیاه

 .بیرون برید تونهمه -
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 .کردن عملی رو اشگفته حرفبی هم اونا و
 و رفت جلو آهسته و شد خیره بود اون به پشتش که سافیرایی به شدهتنگ چشمای با

 .شدمی خارج دهنش از بخاری بازدم هر با و لرزیدمی سرما از وضوحبه. ایستاد مقابلش
 اما دید؛نمی رو حلقه که این با. برد باال سافیرا انگشتای سمت به رو دستش و زد لبخند

 ادوارد یقهقهه باعث که کرد مشتش سریع دستش لـمس از سافیرا. کرد لمس رو انگشتش
 :شد
 !شجاع؟ دختر چیه -
 :داد ادامه تمسخرآمیز لحن با
. بدی انجام تونینمی کاریهیچ تو باشم داشته رو قصدش اگرم گرچه، ندارم؛ باهات کاری -

 !سافیرا کاریهیچ
 از پر روش که رفت ایزدهزنگ و آهنی میز سمت به بعد گرفت، رو و زد ریشخندی

 .بود سرنیزه و چاقو مثل مختلف سالحای
 داری؟نمی برش چرا -

 :کرد بررسی مشعال کم نور توی رو اشتیغه یلبه و برداشت رو کوچیکی خنجر ادوارد
 چیو؟ -
 ارتش تونیمی باخبری، اون قدرتای از که تو خودت؟ برای دارینمی برش چرا. رو حلقه -

 .لرد از مستقل حکومت یه باشی، داشته رو خودت
 :کرد قطع رو حرفش ادوارد اما بود؛ سرد لحنش

 .نداره ربطی تو به چیزااین -
 که لئو صورت دیدن از سافیرا آبی نگاه. شد نزدیک بهش داشت دستش تو که خنجری با

 .بود شده دارنم و غمگین رسیدمی نظربه رحمبی و سرد قدراون
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 به نگاهی و گذاشت خودش شست انگشت روی رو خنجر نوک سردانهخون حرکتی با ادوارد
 :انداخت سافیرا

 کنم؟ کارچی باهات خواممی بدونی حقته اما -
 .سافیرا دور زدنقدم به کرد شروع

. نیست طوراین همیشه اما کنه؛می جمع دورت رو آدما خوبه،خیلی مهربون قلب داشتن -
 رو دوستت رو، دختراون همین برای. کنم شک بهت شد باعث موردتبی دلسوزیای همین
. بود لئو اشقع سخت کهدرحالی اونم! بمیره رز شدی باعث تو درواقع. آوردم قصر به میگم،

 .دارین انگیزیغم سرنوشت چه شماها! بیچاره لئوی. اوه
 .گفت متأثر لحنی با رو آخر یجمله

 عاشق من هوم. دارن بزرگی روح تو مثل آدمایی. داره برات هم دیگه ضرریه مهربونی این -
. داده من به رو تو روح قول لرد و! وای. العادهفوق انرژییه. میده قدرت بهم! بزرگم روحای

 !نه؟ عالیه
 اگه. قائله ارزش ایذره شما برای خیانتکار اون کنینمی فکر که اینبیچارهخیلی شماها -

 ...قدرتیهیچ. نیست هیچی شما بدون چون داره؛ نیاز بهتون که اینه برای فقط خوبه باهاتون
 اون توی شدمی راحتی به که بود سنگین قدراون دستش. برگردوند رو سرش ادوارد سیلی

 .دید صورتش روی رو انگشتاش جای کم، نور
 دار نگه رو زبونت پس دونی؛نمی هیچی تو! زنیمی حرف کی درمورد داری باشه حواست -

 !ببرمش اینکه از قبل
 از بعد ادوارد. کرد نگاهش نفرت با و برگردوند اولیه حالت به رو سرش آرومی به سافیرا
 .برگرده خودش سردخون حالت به تا فرستاد بیرون رو بازدمش کوتاه مکثی
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 موازی خطسه. داد سوق بود کرده زخمش هاگرگینه از یکی که دستی سمت به رو چشمش
 .شدمی دیده لباسش یپاره هایتکه زیر از راحتی به که شدهلخته خون با

 آرومی به رو زخم ترعمیق برشی با و گذاشت زخم خطای از یکی روی رو خنجرش سر
 .رفت باال و کافتش

 از و بود کرده پیدا رو خودش راه خون. کرد پر رو چالسیاه سافیرا دردآلود هایناله صدای
 هاناله. نداشت فایده تقالییهیچ بود، بسته وپاشدست چون. ریختمی بیرون زخمش الی

 کمال در و برداشت رو خنجر و شد راضی باالخره. بودن هرچیزی از تراهمیتبی براش
 .برگشت میز طرفبه آرامش
 با. نکشه فریاد تا کردمی رو سعیش تموم و پیچیدمی خودش به درد از همچنان سافیرا
 بیچاره دختر بازوی از که گرفت خونی یپیوسته هایزیرقطره رو اون و برگشت فلزی ظرفی
 .بود جاری

 به تو و. ببرم رو ـذتل کمال روحت از بتونم تا باشم داشته بدنم تو مدتیه رو خونت باید -
 امروز فرصت بهترین دارم پیش در کوتاه سفر یه که اونجایی از! پیوندیمی نیستی جهان

 وقتهیچ که انگار. برسه آرامش به تا باشی نداشته روحی حتی که ستناامیدکننده خیلی. بود
 !نه؟! نیومدی دنیا به

 .شد پر گرم و قرمز خون از نیمه تا ظرف
. درخشید رنگآبی برقی از چشماش. انداخت ایگوشه رو ظرف و نوشید جرعهجرعه اشتها با

 نمایش به رو خونش از قرمزشده دندونای که نشوند هاشـب*لـ روی مستانه لبخندی
 .گذاشت
 سخت رو گلوش بغض. کشیدمی عذاب بود شده وحشتناک قدراون که لئویی دیدن از سافیرا

 .نریزه اشکم قطره یه حتی کرد سعی اما داد؛می آزار
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 رفت ریزیخون حال در زخمِ طرفبه سپس کشید، صورتش به ـوازشگرانه*نـ دستی ادوارد
 .کرد متوقف رو ریزیخون رنگ،آبی و سرد هایشعله با و

 :زد اشگونه به آروم یدوضربه و کرد لـمس رو صورتش دوباره
 !بمون سالم جشن شب تا -
 .رفت و

 راه آخر واقعاً. کنه مقاومت اشکش هایقطره چکیدن برابر در نتونست دیگه. لرزیدمی سافیرا
 .نداشت مرگ جز آرزویی و بود

*** 
 خون کردنپاک مشغول و برداشت تمیزی یپارچه سپس بشه؛ وارد تا شد باز براش اتاق در

 گرچه. کرد نگاه بیرون یمنظره به و رفت پنجره سمت به حال همون در. شد دستش روی
 .شدنمی پیدا پژمرده درختای و سرما و برف جز چیزی و نبود نوازیچشم یمنظره

 کرد سعی. پوشوند رو چشماش مقابل تاری یپرده و ایستاد حرکت از دستش بعد چندلحظه
 با. نیومد وجودبه تغییری اما ببره؛ بین از رو اون پلکاش فشردن و سرش دادنتکون با

 به رو دیگه دست و پنجره چهارچوب به رو ستشد یه پیچید، سرش تو که ایسرگیجه
 .گرفت سرش

 لئو روح. کنه مقاومت تا داد فشار بهم رو دندوناش. میفته براش داره اتفاقی چه دونستمی
 و چرخید. برگرده بدنش به مدتی برای تونستمی هنوز اما بود؛ شده ترضعیفخیلی گرچه

 به. کنه حفظ رو تعادلش نتونست و شد سست پاهاش راه وسط اما رفت؛ ورودی در طرفبه
 شماره به و شده داغ نفساش. بشه گاهشتکیه تا گذاشت زمین روی رو دستاش افتاد، زانو

 .فراگرفت رو چشماش رنگیآبی برق. بود افتاده
 .کرد باز رو چشماش و زد پلک طوالنی باریک
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 باال رو سرش شدن،یم نمایان پوستش روی عرق هایدونه کهدرحالی کوتاهی مکث از بعد
 حد از ترسنگین انگار و پرکرده رو بدنش تموم ضعف احساس. کرد بررسی رو اطراف و آورد

 .بود کنندهگیج اطرافش موقعیت درک. ایستاد پاهاش روی تالش کمی با. بود شده معمول
 .خون بوی رسید، مشامش به آشنایی بوی

. کرد ترنزدیک بینیش به. داشت قرمز ایهلکه که سفیدی یپارچه به کرد، نگاه دستاش به
 دستش از مکان و زمان حساب. شد زدهوحشت باشه افتاده بود ممکن که اتفاقی فکر از

. باشه شده تموم چیزهمه و گذشته کذایی جشن اون شب شاید که ترسیدمی. بود دررفته
 .شناختمی خوب رو سافیرا خون بوی

 روی عرق هایقطره و سوختمی گرما از دنشب کهدرحالی رفت؛ در طرفبه هراسون
 .دید در پشت رو کاترین بدشانسی کمال در و کرد باز رو در. شدنمی بیشتر صورتش

 بقیه و سافیرا سر بالیی چه فهمیدمی باید! کردمی رفتار احمقا مثل بازم باید و دادمی وا نباید
 :فتگ کشیدمی نفس تند کمی که طورهمون و زد لبخند. اومده

 !کتی -
 :باخت رنگ کمی کتی لبخند

 خوبه؟ حالت -
 داخل؟ نمیای. کنهمی اذیتم کمی وضعیت این فقط عزیزم، آره -
 .تو دنبال فرستاد منو. بده بهمون رو دعوتنامه خوادمی. داره کار باهامون لرد. نه -
 .شد همراه باهاش اما نفهمید؛ رو منظورش اینکه با
 ترقویخیلی دختر اون روح با. بیاد پسره دخل تا باشه مونده ادیزی زمان دیگه نکنم فکر -

 .بکنی رو کلکش راحت تونیمی و میشی
 .ستزنده سافیرا و نگذشته کار از کار که شد امیدوار حداقل. کرد سکوت لئو
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 .کنن بازش خدمتکارا تا موندن منتظر لرد اتاق در پشت
 .کردمی مطالعه رو هالقهح یتاریخچه کتاب و بود نشسته تختش لب لرد

 :برخاست و بست رو کتاب لرد. شد خم احترام برای کاترین همراه
 این؟آماده رفتن برای -

 .سرورم بله: کاترین
 گرفتنش برای رو دستش. گرفت مقابلش رو ایشدهلوله کاغذ و انداخت لئو به عمیقی نگاه
 :گذاشت پیشونیش روی رو اشدیگه دست درعوض. کشید پسش لرد اما برد؛ پیش

 !داری تب -
 .جنابعالی خوبم -

 :آورد پایین رو دستش و زد پوزخند لرد
 نه؟ کاری،تازه واقعاً تو -

 .کردن نگاهش آمیزاستفهام بودن نشده منظورش متوجه که دوتا اون
 چیه؟ کارتازه از منظورت: لئو
 :داد جواب و زد پلکی آرومی به
 گرمن، آتیش از ایکوره مثل همیشه که ترواها برعکس. زارانافروح مقابل ینقطه هاتروا -

 !مرگ سردی به سردن؛ همیشه افزارا روح
 :داد ادامه و گذاشت اشچونه زیر رو دعوتنامه. خندید آروم

 تونستی کاترینو حداقل اما کنین؛ شورش من علیه خواستینمی بچه مشتیه! که واقعاً -
 !بزنی گول

 .داد فشار بیشتروبیشتر رو دستش مشت سکوت در لئو
 چندسالمه؟ من دونیمی تو -
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 :سرش پشت رفت و کشید اشسینه روی رو دعوتنامه سر
 محسوب نوجوون پترونییه عنوانبه البته که بود سالم۶۵ شدم آشنا ویلیام با وقتی -

 ناال. بود سالم۱۰۲ برگشتم دوباره وقتی و. بود سالم۶۸ مُردم اول بار برای وقتی! شدممی
 گرچه. کنم زندگی تونممی دیگه دوقرن حدود هنوز و! سالمه۱۱۲ من و گذشته سال۱۰
 یعنی چی؟ یعنی سال۱۱۲ دونیمی. نیست درک قابل تو مثل موجودی برای وساالسناین

 هه،! گذشته ذهنتون از من به حمله فکر چطور که تعجبم در واقعاً. قدرت تجربه، سال۱۱۲
. بودین بَرده رو بعدیش یدهه و گذروندین خوش رو زندگیتون اول یدهه که شمایی اونم

 !ستمسخره
 .ایستاد روبروش دوباره

 !هرگز. لئونارد بزنی گول منو تونینمی هرگز تو -
 :زد داد
 !نگهبانا -

 .شدن وارد باعجله دونگهبان
 دور ازش. تینبیف راه برگشت دوباره ادوارد وقتی. بگیر اینو کاترین. ادوارد اتاق به ببریدش -

 .نشو
 همراه و گرفت رو دعوتنامه و آورد فرود رو سرش رسید،می عصبانی نظربه که کاترین
 .رفت ادوارد اتاق به نگهبانا
*** 

 یه از پیچید؛می خودش به بود گرفته دستاش بین رو سرش کهدرحالی چوبی میز پشت لئو
 به دستهدسته و شده نمناک موهاش ومتم که بود کرده عرق قدراون. دهنده آزار و مداوم درد
 پوست روی رو خودشون راه شقیقه کنار از هم درخشانی هایقطره و. بودن چسبیده هم
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 خشک هاشـب*لـ و داشت ضعف. بود باال تبش. اومدنمی پایین و کرده پیدا اشبرافروخته
 .بودن شده پریدهرنگ و

 که داشت نفرت کاترین از قدراون. رفتمی روقدم مقابلش بود وقتخیلی کاترین و شده شب
 کرد وارد سرش به فشاری انگشتاش با. کنه صحبت باهاش ایکلمه خواستنمی دلش هیچ

 سالهشت فقط وقتی. گذشت ذهنش از قدیمی ایخاطره ناگهان که داد فشار رو پلکاش و
 .داشت

 نامثبت ارتش ورودی نآزمو تو روزی هم لئو داشت آرزو و بود قصر نگهبانان رئیس لئو پدر
 و ارتش به ایعالقه لئو چون نشد؛ محقق وقتهیچ البته که آرزویی. بشه وارد و کنه

 .نداشت جنگاوری
 لبش روی لبخندی کنه فرصت اینکه از قبل اما گرفت؛ بر در رو وجودش خوشحالی احساس
 !بود شده تموم فرصتش. برید رو امونش قبل وحشتناک درد همون بنشونه،

 :گفت کمربهدست و کالفه و کرد پوفی. کرد جلب رو کاترین توجه اشناله صدای و یدنال
 !باالخره -

 :کرد زمزمه. کرد بیشتروبیشتر مواجش و سیاه موهای روی رو دستاش فشار
 !نه -

 کاش که کردمی فکر این به دلش توی رسید،می نظربه خسته انتظارکشیدن از که کاترین
 .کنه ترسریع رو جاییجابهاین روند تونستمی تا داشت نیرویی

 بتونه شاید تا کرد سعی! نداشت سرش شدنمتالشی جز آرزویی و کشیدمی نفس بلند لئو
 بود شده بیشتر ادوارد قدرت و رفته تحلیل لئو نیروی مدتاین تو اما کنه؛ مقاومت دربرابرش

 .نداشت رو برابرش در مقاومت توان و
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 گرگیه چنگاالی شکل به آرومآروم دستاش. رفتمی االوپایینب نفساش شدت از بدنش
 به شروع صورتش روی تیره موهای. رفتمی پیش معمول حد از ترسریع تبدیل دراومدن،

 .شدن بلند و تیز دندوناش و کردن رشد
 تبدیل هاناله. درخشید بود قبل از ترتیره که رنگیطالیی برق زمانهم و کرد باز رو چشماش

. شد کامل تبدیلش و افتاد صندلی روی از. کرد تغییر بدنش حجم و شدنمی غرش به
 رو اشسینه خواستمی دلش که بود وقتخیلی. برد هجوم کاترین طرفبه و غرید واردیوانه
 !بدره

 پرش برابر ودر نکشید عقب وجههیچ به اما بود؛ ترسیده کمی لئو وحشی یچهره از کاترین
 و بگیره گازش کرد سعی لئو اما گرفت؛ هوا تو رو تیزش هایپنجه. کرد مقاومت لئو

 .کنه فرو گردنش تو رو دندوناش
 :گفت دندوناش الی از و خندید عصبی کاترین

 کسایی چه با نفهمیدی هنوزم! مصرف؟بی گرگ میشی حریفم آسونیاین به کردی فکر -
 !کوچولو سگ کنم تجزغاله اشارهیه با تونممی بخوام اگه من! احمق روبرویی

 میز یلبه به سرش شد باعث که کرد پرتش عقب به شکمش تو محکمی لگد با سپس
 .کنه برخورد

 گرگِ تند و عمیق نفسای به که چندلحظه از بعد. نشد بلند دیگه اما افتاد؛ زمین روی
 .رفت بین از تبدیل آرومآروم موند، خیره مقابلش

 :پرسید محتاطانه و رفت جلوتر قدمی
 ادوارد؟ -

 برابر در تا کشید عقب کمی آروم ایناله شنیدن با. کرد صداش دوباره و زد زانو کنارش
 .کنه دفاع خودش از احتمالی یحمله
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 چروک درد از چشمش یگوشه شد،می بلند کهدرحالی و گذاشت زمین روی رو دستش کف
 :کرد کاترین به نگاهی. افتاد

 !کاترین -
 :بخوره رو پسر اون گول دوباره خواستنمی دلش هیچ. شد هخیر بهش دقت با کاترین

 خودتی؟ -
 .برد اَبروش کنار کوچیک زخم طرفبه رو انگشتش اطراف، به نگاهی با و نشست صاف

 افتاده؟ اتفاقی چه -
 !ادواردی که کن ثابت اول -

 رو دستش و کشید هم در اخم کرد، لـمس داشت ریزینخو کمی که رو زخمی وقتی
 حد از سردتر دستاش. کرد ـوازش*نـ کاترینو صورت و برد پیش رو دستش سپس. رداشتب

 .بودن معمول
 ای؟کالفه قدراین چرا افتاده؟ اتفاقی چه. عزیزم منم که البته -
 رو آبروم لرد جلوی. تویی انگار که کرد وانمود طوری. زد گولم امروز عوضی یپسره اون -

 .برد
 !لرد؟ -
 تو که نشدم متوجه. تو دنبال بیام تا خواست ازم افزارروح ایزد یدعوتنامه گرفتن برای -

 ...و شد متوجه راحتی به اون اما لرد؛ پیش بردمش و نیستی
 .اینه خاطربه زخماین پس -

 :گفت و انداخت قرمزرنگ زخم به نگاهی کاترین
 !متأسفم -

 :برد فرو کاترین روشن موهای تو رو انگشتاش ادوارد
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 دربیاره بازی بخواد پسر اون اگه ما تشخیص. کنی ناراحت رو خودت قدراین نیست یازین -
 کجاست؟ دعوتنامه حاال. میشه سخت کمیه

 بود صورتش روی که رو ادوارد دست. فرستاد بیرون بازدمشو و بست رو چشماش کاترین
 :گفت و کرد لـمس

 .بیفتیم راه سریع باید -
 :داد بهش رو دعوتنامه

 .برگردیم جشن از قبل یدبا -
 .مآماده من -

 :نشست کاترین هایـب*لـ روی مرموزی لبخند
 گرفته؟ درنظر برات ایهدیه چه لرد بزنی حدس تونینمی و -

 :گفت و رفت عقب قدمی
 .بیا دنبالم -

 وفاداریش خاطربه که بود اژدهایی لرد، یهدیه. افتاد راه دنبالش و زد لبخندی هم ادوارد

 وصفیغیرقابل سرمای آتیش، جایبه که اژدهایی !(evil)ایوِل نام به اژدهایی. دادیم بهش
 و اینقره هایپولک از پوشیده بدنی. کنه منجمد رو هرچیزی تونستمی که کردمی تولید
 .رنگسرخ چشمای و بزرگ باالی با مانند،نیزه دمی
 اژدها خورد به رو خودش خون از چندقطره بایستمی اژدهایه مالکیت کردنقطعی برای
 چنین دیدن از ادوارد. شدمی اون به متعلق خون یقطره اولین خوردن از بعد اژدها و. دادمی

 ایول. برید رو دستش کف کوچیکی خنجر با سریع. بود شده خوشحال اندازهبی ایهدیه
 پشتش دزنانلبخن. زد زانو برابرش در سپس نوشید؛ خونش هایقطره از و برد جلو رو سرش
 .شدن سالی کوهستان راهی کاترین همراه و شد سوار
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*** 
 هم تالشش اما تابوند؛می اطراف به رو ضعیفش هایپرتو و بود طلوع یآستانه در آفتاب

 .کنه روشن رو زمین خیلی نبود قادر و موندمی نتیجهبی
 :گفت وارزمزمه و کرد بررسی رو پایین تیزش نگاه با ادوارد

 !زننشمی سریع ببینن اژدها اگه کتی، بیایم فرود باید -
 .باشه -

 دستور اژدهاهاشون به شدنپیاده از بعد. اومدن فرود زمین روی و کردن کم رو ارتفاعشون
 .دادن پرواز
 فقط. نبود دیدن قابل چیزی تاریکی و سیاهی جز و شدنمی شنیده اطراف از صداییهیچ

 تعداد به سرمازده درختای. گذاشتمی صبح یسپیده به رو شب سیاهی از که بود آسمون
 نشون کدر و تار رو اطراف مه از ایهاله و داشتن قرار مقابلشون معین هایفاصله با و زیاد
 .دادمی
 همین برای کرد؛می برانگیخته رو ناآشنایی هرآدم ترسِ و بود دیگه مناطق از سردتر هوا

 با رو اشفاصله کاترین. نداشت رو افزاراروح روقلم به ورود جرئت ایمعمولی انسانهیچ
 :گفت ادوارد که کرد کم ادوارد

 .وایسا عقب -
 سپس و چرخوند زمین روی رو چشماش کمی ادوارد. شد خیره کارش به و رفت عقب قدمی
 بالفاصله که شد ایجاد ترکایی پاش شدنکوبیده محل از. کوبید زمین به رو پاش یپاشنه

 .پوشوند یخ سفید هایگهر و منافذش بین
 و شدن نمایان آلودمه یهاله دل از سیاه یسایه چندین که کشید طول زدنپلک یه فقط

 :گفت صدایی
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 هستید؟ کی شما -
 .آوردیم لوکاس برای پیغامی سیاه لرد طرف از: ادوارد
 :گرفت خشم رنگ صدا

 فرستاده؟ اینجا به رو شما هسیا لرد چی برای. بیاری زبون به رو اون اسم نداری اجازه تو -
 :داد جواب گستاخانه ادوارد

 .آوردیم لوکاس برای پیغامی که، گفتم -
 و شدن نزدیک بهشون سرعت با زمین سطح موازات به سیاهی دودای حرفاین گفتن از بعد
 بدنشون دور اینکه از قبل و زد پوزخند ادوارد. رفتن باال یواشیواش و پیچیدن پاهاشون دور

 بپاشن، هم از سیاه دودای شد باعث که کرد متصاعد خودش از رو نیرویی بشن محکم
 :گفت و فرستاد کاترین طرفبه رو نیرو همون

 !دربیفتین ما با باشین داشته دوست شما اینکه مگه. نیومدیم اینجا به جنگ برای ما -
 .داشت نخواهی ورود یاجازه وگرنه هستی؟ کی بگو. زنیمی صدا اسم به رو ما حاکم تو -

 :گفت و کرد مکثی ادوارد
 .هستم لوکاس مشاور آدریِن، پسر من -
 .بشی وارد تونینمی. شدی رونده اینجا از که ساالست تو ادوارد -

 :گفت و اومد حرف به بود، شده کالفه که کاترین
 نهتومی ما ورود از شما ممانعت. سیاهیم لرد هایفرستاده ما گفت؟ چی که نشنیدین شما -

 .باشه بزرگ جنگیه آغاز
 :گفت بعد و موند ساکت مدتی صدا

 .بدم اطالع حاکم به باید. کنید صبر -
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 اشتباهی حرکت اگه و افزارهروحیه قدرتای زادگاه و مهد اونجا که دونستمی خوبی به ادوارد
 .ندارن موندنزنده برای شانسیهیچ کنن، حمله بهشون سایه نگهبانای اون و بده انجام
 .میشن نزدیک بهشون هاسایه شدن متوجه که کشید طول مدتی

 !ادوارد نه اوه -
 به انسان شکل هاسایه. کرد ورشعله رو دستاش کاترین اما باشه؛ سردخون کرد سعی ادوارد

 رو هیبتشون که بزرگ کالهای و بلند و سیاه شنالی با انسانایی حاال و گرفتن خودشون
 .بودن ایستاده فشوناطرا بود کرده ترترسناک
 :گفت و اومد جلوتر یکیشون

 !میشه مرگتون به منجر هرخطایی باشه، یادتون اما بشید؛ وارد تونیدمی -
 قلمروی ترینبزرگ بودن؛ طرفشیه دیدن به قادر فقط همه که بود سرزمینی اونجا

 یاجازه اسلوک جز کسهیچ که قلمرویی. شدمی باز اونجا از ورودیش یدروازه ای،افسانه
 اگه چون نبود؛ طبیعت قوانین به پایبند افزاراروح مثل موجودیهیچ شاید. نداشت وآمدرفت
 .خوردمی هم به جهان تعادل ترینبزرگ گرفت،می صورت شکنیقانون و خطا

 !مرگ
 سافیرا خون خوردن از بعد چون لئو؛ خاطربه نه بود؛ فراگرفته رو ادوارد وجود عجیبی ترس

 زمان اون و کنه مقاومت تونستمی رو بیشتری زمان برگرده، جسمش به خواستمی اگه
 ایناشناخته ترس کودکی از که بود لوکاس یدوباره دیدار از ترسش. بود کافی فرار برای

 .داشت بهش نسبت
 روستای و رفت بین از اینکه تا شد تررنگکم اطراف آلودمه فضای رفتن، جلوتر هرچی
. داره جریان حواشی این در زندگی شدمی معلوم روستا به ورود از بعد تازه. شد نمایان بزرگی
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 قرار لوکاس قصر کوهش بلندترین در که کوهستانی بزرگ؛ خیلی کوهستان یه یکوهپایه تو
 .بود شده تزئین سفیدرنگ خطوط با برف بارش از که مخوف و سیاه کوهی. داشت
 از کمی تعداد تنها اما بود؛ شده روشن کامالً هوا ،رسیدن قصر ورودی یدروازه به وقتی
 .کنن شروع رو زندگیشون از دیگه روز یه تا اومدنمی بیرون هاشونخونه از مردم

 القا هرکسی به رو باور این و کشیدمی رخ به رو حاکمش قدرت و عظمت کوه، بزرگیِ
 کمتر حداقل قصر درونی فضای اما نداره؛ سلطنت این برابر در قدرتیهیچ که کردمی

 و کردمی جلوه باابهت و زیبا قصر، وسیع سرسرایِ در قطور و بزرگ ستونای. بود هولناک
 راه درحال چندنفر داد تشخیص حتی و شنید رفتنراه هنگام شدمی راحتی به رو قدما صدای
 .هستن رفتن

 درست بعدی، سالن در و کردن بازش خدمتکارا. ایستادن دری مقابل سرسرا از عبور از بعد
 به و داشت ارتفاع دونفر قد یاندازه به که چوبی باشکوه و بزرگ تخت ورودی، در روبروی
 .داشت قرار بودن کرده حکاکی خاص ونگاراینقش روش زیبایی

 در جدیتی متانت عین در که بود نشسته مهربان و متین ایچهره با میانسالی مرد تخت روی
 به متعجب و ایستاده وسالسن همون با ایدیگه مرد هم ختت کنار. زدمی موج چشماش

 :کرد زمزمه مردد که مردی. بود شده خیره ادوارد
 !ادوارد؟ -

 .باریدمی چشماش از شرارت اما کرد؛ تعظیم حاکم به احترام کمال در ادوارد
 .بود صحنه اون گرنظاره سالن توی حاضران تموم نگاه

 !بزرگ لوکاس بر درود -
 :گفت و شد بلند جاش از سپس. فرستاد بیرون رو نفسش و گذاشت برهم چشم لوکاس
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 زیر و سرزمین این در که پسری نمیشه باورم. ادوارد نبینمت وقتهیچ دیگه کردممی آرزو -
 .دربیاد آب از رذلی شیطان چنین شده بزرگ من محترم و عزیز مشاور دست

 :داد ادامه و زد تلخی پوزخند
 با اونم گذاشتی؟ اینجا پاتو دوباره جرئتی چه به. ادوارد کردی تکرار رو رمتج هم باز تو -

 !سیاه لرد پیک عنوان، این
 و انداخت بود دوخته چشم بهش نشدنیوصف غمی با که پدرش به زیرچشمی ادوارد

 :داد جواب جانببهحق
 باهاش سالرانهزا تونممی و داره وجود من در ایتوانایی چنین وقتی دیدمنمی دلیلی -

 دیگه وقتاون. سرورم کنید استفاده تونیدمی هم شما. نکنم استفاده ازش کنم، زندگی
 !اومدیدنمی نظربه شکسته و پیر قدراین

 لوکاس شخصی محافظ و کشیدن بلندی هین داشتن حضور اونجا که مقاماتی یهمه
 :رفت نشونه طرفشبه و کشید بیرون رو شمشیرش

 !باش نتزدحرف مواظب -
 :پرسید ادوارد شرور چشمای به خیره خودش و بایسته عقب داد دستور محافظش به لوکاس

 ست؟عادالنه این تو نظربه -
 قرار من در روح انتقال توانایی. گرفتنمی قرار من در استعدادی چنین نبود عادالنه اگه -

 !ستجاودانه زندگییه من حق چون شده؛ داده
 .طبیعته خالف این بگیری، دیگران از رو زندگی شانس که نیست تو حق این ادوارد، نه -

 :کرد قطع رو حرفش
 .نیومدم اینجا به شما نصیحتای شنیدن برای من! جنابعالی -

 :کنه سکوت احترامیبی این برابر در و باشه خوددار نتونست
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 !گستاخی واقعاً تو -
 .آوردم براتون لرد طرف از پیغامی -

 در رفت، جلو. گذاشت دستش تو رو دعوتنامه کاترین و گرفت کاترین طرفبه رو دستش
 :برد باال رو دعوتنامه و زد زانو لوکاس مقابل

 .شدید دعوت بزرگی جشن به شما. شما برای لرد طرف از صلحیه پیام درواقع، این -
 و برداشت ور دعوتنامه لرزون دستایی با و رفت جلو بود، ایستاده تخت کنار که مردی آدریِن،

 آرومی به. خورد افسوس و کردمی درک رو آدرین منقلب حال لوکاس. داد تحویل حاکم به
 :گفت

 .آدرین بری تونیمی تو -
 .جنابعالی متأسفم -

 به. شد خارج سالن از بلند قدمای با بندازه ادوارد به نگاهی اینکه بدون و کرد تعظیمی
 .کرد باز رو اتاقی درِ و گذشت راهرو چند از سرعت

 هجوم سمتش به آدرین ورود با رفت،می روقدم اتاق تو آشفتگی با بود مدتی که همسرش
 :برد
 بود؟ خوب حالش دیدی؟ اونو -

 :گفت عصبی آدرین
 طلسم از بازم شده مرتکب رو خطا همون دوباره اون. منه شرمساری یمایه پسر اون -

 توهین حاکم به وقاحت کمال در و! ستدیگه یکی جسم تو االن و کرده استفاده روح انتقال
 !خورممی قسم کشمش؛می من. کرد

 :پرسید متحیر و لرزید زن یچونه
 .ماست پسر اون! میگی؟ داری چی -
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 :داد ادامه قبل از ترعصبی آدرین اما
 و زنممی گردن رو اون من حاکمه، و سرزمین این دشمن اون. نیست من پسر اون. نه -

 !خورممی قسم. کنممی پاک رو یآبرویبیاین
 و بازیآتیش مثل خاصی استعداد هرکس بود کرده اجبار لرد. زدنمی شاد آهنگای زنافلوت
 ازشون مهمونا مقابل جشن توی تا کنه اعالم داره وغریبعجیب حرکات یا بازیشعبده

 و. کنهمی دریافت خوبی پاداش داد انجام رو کارا این از یکی هرکس بود گفته و بشه استفاده
 رو سختی مجازات لرد دستور به بود قرار کرد،نمی معرفی رو خودش و داشت استعدادی اگه

 !بشه متحمل
 مأمور نفر یه رسید،می مهمونا از یکی که گاهی از هر و بود نزدیک اصلی جشنِ شروع زمان
 .کردمی اعالم رو ورودشون و شده

 راحتی به کردی،می دقت کمی اگره البته. رسیدمی ردل اتاق به ترآروم کمی موسیقی صدای
 چشمای از سادگی به این و برنخاسته خوشحالی و شادی روی از سازوآوازا این فهمید شدمی
 .بود مشخص مردم بارغم

 سودجو و سنگدل اغلب خودش مثل لرد مهمونای و کردنمی دقتی چنین کسهیچ گرچه
 !داشت؟ اعتراض جرئت کسی مگه اصالً. دادننمی مسئلهاین به اهمیتی و بودن

 یآینه در رو خودش و داشت تن به بود شده دوخته براش جشن این مخصوص که رو لباسی
 خودش به تحسین با و بود نشونده اشچهره به غلیظی آرایش. کردمی برانداز اتاقش بزرگ
 .قدیمی خیلی یخاطره یه. شدمی مرور ذهنش در ایخاطره و مونده خیره

 دختری که لرد و رسوندمی گوش به رو نشینیدل صدای سایمون معروف و زیبا آبشار»
 .شستمی آبشار از شده جاری یرودخونه آب در رو لباساش از یکی بود معمولی
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 که ایخونه. افتاد راه به اشخونه طرفبه و فشرد رو لباس و برخاست شد، تموم که کارش
 اشخانواده چون کرد؛می زندگی توش مردم از دور و تنها خودش و ودب ایهرخانواده از خالی

 تکون مالیم نسیم با طالییش و بلند موهای. بودن مرده سوزیآتش یه در پیش چندسال
 افکارش توی. بود زیبایی همه اون و نشیندل هوای اون از بردنلـذت حال در و خوردمی

 صدای که بود شده غرق قدراون. کردمی زمزمه بسته دهن با رو ملودی یه و شده غرق
 دیگه که شد متوجه وقتی و نشنید شدمی نزدیک بهش سر پشت از که رو تندی نفسای
 .بود دیرخیلی

 سلنا به شدت به دوید،می زدهوحشت و ترسیده و بود فرار حال در که بلند شاخای با گوزنی
 سرعت به رنگیاینقره و بزرگ گرگ بعد چندلحظه. کرد پرت ایگوشه به رو اون و برخورد
 پهلوش تو رو تیزش دندونای و رسوند شکارش به رو خودش بلند پرشیه با و شد نزدیک

 .برد فرو
 گوشای سلنا یناله با. کرد شکارچیش تسلیم رو خودش و غلتید زمین روی هم بیچاره گوزن
 که ظریفی جسم دیدن با و گردوند چشم. موند حرکتبی چندلحظه و شدن تیز اینقره گرگ
 جوان و تنومند پسری به سرعت به و گرفت فاصله شکاریش گوزن از افتاده زمین روی

 .شد تبدیل
 :کرد زمزمه لب زیر و دوید سلنا طرفبه هراسون

 !من خدای -
 سرش به که ایضربه خاطربه و داشت ریزیخون پهلوش. کرد بلندش و زد زانو کنارش
 شنیدمی رو صداش و دیدمی رو پسر بازنیمه چشمای با اما رفت؛می الح از داشت بود خورده

 «.رفت بین از باالخره و شدمی ترآروم هرلحظه که
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 برای رو ورود یاجازه که خدمتکار جواب در و بشه خارج فکر از شد باعث در کوبش صدای
 :گفت کرد،می طلب کسی

 .تو بیا -
 .کرد تماشا رو ردادوا ورود آینه داخل از و شد باز در

 :کشید موهاش به و برد سرش پشت رو دستش
 رفت؟ پیش چطور خب، -
 .بیان بخوان رسیدنمی نظربه ولی شد؛ انجام دادین دستور که طورهمون -

 :برداشت قدم طرفشبه و زد پهنی لبخند لرد
 رهبگذ که امشب. بود کوچیک رسانیاطالع یه فقط دعوتنامه اون! نیست مهم اصالً -

 توننمی هم مزخرف ایایزد اون. داشت نخواهد وجود من از قدرتمندتر موجودیهیچ
 .بدن انجام خواست دلشون هرکاری

 :داد ادامه بشه، خارج اتاق از تا رفتمی کهدرحالی و
 !بگذره خوش خیلی قراره امشب شده، شروع تقریباً مهمونی -
 .رفت بیرون اتاق از و

*** 
 دنی؟ ارید درد هنوز: ناتالی
 :گفت و زد آرومی لبخند بود، شده حالبی و پریدهرنگ ضعف از که دنیل

 !کنمنمی حس رو پام دیگه. نیست مهم -
 حرفیهیچ و بود بسته چشماش. برگردوند سافیرا طرفبه رو سرش و شد نگران ناتالی نگاه

 ...بود آشفته درونش مثل و ژولیده موهاش. بود نگفته افتاده براش غیبتش تو که اتفاقاتی از
 .کردمی درمانت که داشتم چیزی وگرنه نیست، همرام مکیسه که حیف -
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 :کرد ایخندهتک دنیل
 !تامی خیالبی - 

 :گفت برداره سافیرا از چشم اینکه بدون ناتالی
 خوبی؟! سافیرا -

 :گفت دوباره و کشید آهی. نکرد دریافت جوابی
 .کنهمی قراریبی بدجور ایگائل. بیان بزنیم صدا رو هااژدها شدمی کاش -

 .بردشونمی بین از بالفاصله لرد اینجا بیان اگه. نه: تام
 ...دست به اونم وضع،این با جشن، توی بمیرم، جوریاین روز یه کردمنمی فکر -

 که سپردن گوش سازوآوازایی صدای به. شد برقرار سکوت دوباره و نداد ادامه رو حرفش
 .شنیدنمی که بود صداهایی رینآخ احتماًال

 آهنی درب کوتاه هایمیله به همگی. کرد جلب رو شونهمه توجه آروم ایناله صدای اما
 دیگه که بودن نشسته تاریکی تو قدراون. ببینن چیزی داشتن سعی و بودن دوخته چشم
 دریچه به نبود قادر دنیل فقط. دیدنمی حدودی تا رو اطرافشون و بودن کرده عادت بهش
 .بود شده زنجیر در مجاورِ دیوار به چون کنه؛ نگاه

 شده؟ خبر چه بینین؟می چی -
 .هیچی: ناتالی
 .شد بلند کسی یناله صدای دوباره
 !افتهمی اتفاقییه داره هابچه: ناتالی
 رو در چهارچوب که کسی دیدن از سافیرا. شد باز بعد چندلحظه و دراومد صدا به در قفل

 :گفتن متعجب ناتالی و تام اما شد؛ نفرت از پر چشماش بود کرده اشغال
 !لئو -
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 .شد چالسیاه وارد و برداشت قدم
 .نیست لئو اون -

 .کرد همراه خودش با رو همه نگاه و زد زانو سافیرا مقابل و اومد جلو
 :کرد زمزمه و برد سافیرا دست دورِ زنجیرای قفل طرفبه رو کلیدشدسته

 .دیدم خودم به نسبت چشمات تو رو نفرت برق دوبار حاال تا -
 .شد باز هم از سافیرا صورت انقباضات. رفت بعدی سراغ اول دست بازکردن از بعد

 :داد ادامه
 .کنه درمانش خواستیمی تام از و بود شده زخمی دنیل وقتی. بود پیش سالده اولیش -

 :شد خیره سافیرا براق چشمای به مکثی از بعد
 .بکشه سوم بار هب ذارمنمی -

 توی نفرشونهرسه حاال. کنه باز رو پاهاش دور بسته ایزنجیر تا شد خم و زد کجی لبخند
 .بودن بهت

 :گرفت قاب رو لئو صورت و برد جلو رو دستاش پاهاش، بازشدن از بعد سافیرا
 اینجا؟ بیای تونستی چطور! تویی؟ واقعاً این -
 .کن باز رو دنیل دستای شو بلند. نیست سؤال وقت -

 .کردمی نگاهش شوکه همچنان
 .میان نگهبانا االن. کن عجله -

 کمی شد باعث و بودن شده خشک پاهاش. گرفت لئو دست از رو کلید و داد تکون رو سرش
 .بلنگه

 و شد شل بدنش کرد، آزاد که رو دنیل اول دست. نشست زانو به. رفت دنیل طرفبه
 .داره نگه زانو روی رو خودش نتونست
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 :گفت نگران و کرد ـلقه*حـ دورش رو دستش سافیرا
 !دنی. نه -
 .وایسه صاف کرد کمکش و کرد باز هم رو دستش یکی اون 
 خوبه؟ حالت هی،! دنی -
 .بیام باهاتون بتونم نکنم فکر. شدم ضعیف زیادی انگار -
 .میای تو! دنیل ببند رو دهنت -

 .بود ساخته رو کارش حسابی ارتفاع از افتادن
 اون. شه بلند کرد کمک و انداخت خودش ـردن*گـ دور رو دستش پاهاش، بازکردن از عدب

 :داد تام به بود بسته کمرش به که رو کوچیکی یکیسه و کرد آزاد لئو هم رو دیگه دوتای
 .بریم سریع باید کنی، کمک بهش باشه الزم کنم فکر -

 طرفشونبه که طورهمون. کرد خالی دستش کف رو محتویاتش و گرفت رو کیسه تام
 :کنه انتخاب رو یکی تا کرد بو رو چندتاش رفت،می
 .کنهمی آروم رو دردت و باال برهمی رو انرژیت اما کنه؛نمی درمانت. دنی بخور اینو -

 که شدن نمور و سرد راهروی وارد دنبالش به هم بقیه و رفت خروجی در طرفبه لئو
 هاییبدن و رفتمی همه از آخر ناتالی. بود دیوار روی شده تعبیه مشعالی فقط روشناییش

 رو تعجبشون شدهبیهوش هاینگهبان. گذروندمی نظر از بود افتاده وکنارگوشه که رو
 .بود کرده برانگیخته

 :برداشت سافیرا دور از رو دستش شده، بهتر کمی حالش کرد احساس وقتی دنیل
 .بیام تونممی خودم -

 !سروصدابی قدراین هم اون رسیدی؟ رو همه حساب یچطور لئو،: ناتالی
 .میگم شدیم خارج اینجا از وقتی نزنید، حرف فعالً -
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 مشعلی رسیدن، راهرو انتهای به و شد تموم داشت یاد به گذشته از لئو که مسیری باالخره
 .شد نزدیک مقابلش دیوار به خودش و داد تام به داشت دست در که رو
 !کنی؟ ردمون دیوار توی از خوایمی نکنه ی؟کنمی کارچی: تام
 .شنونمی رو صدامون. نزن حرف. شش -
 و اعداد سرییه و کشیدمی دیوار یبرجسته و بزرگ سنگای روی رو دستاش حال همون در

 هم روی رو چشماش برخورده، مشکل به بود فهمیده که سافیرا. کردمی زمزمه رو محاسبات
 .رهبگی کمک حلقه از تا گذاشت

 طرفبه. دیدمی بقیه از ترروشن رو سنگا از تاسه. کشید تصویر به رو دیوار خودش ذهن در
 .کرد نگاه رو سنگا بادقت و رفت دیوار
 .بود خودش فقط اونجا

 :گفت بود بسته همچنان چشماش کهدرحالی
 .بده فشار سومه راست از و چهارم باال از که رو سنگی باالی قسمت -

 .کرد اجرا رو اشگفته بعد و انداخت سافیرا به ینگاهنیم لئو
 .بده فشار هم رو دومه چپ از و پنجم پایین از که سنگی وسط قسمت -

 .کرد باز رو چشماش
 باد جریان و نسیم. چرخید مرکزی محوری روی و شد باز در دوم سنگ فرورفتن از بعد

 .بشه متمایل عقب به هم مشعل یشعله شد باعث و وزید شونهمه صورت به مالیمی
 :کرد اشاره داخل به و ایستاد کنار لئو
 !برید کنید، عجله -
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 تاریکی و کوتاه تونل. بست رو در و رفت دنبالشون لئو آخر در و شدن رد مخفی در از همگی
 قفل و پوسیده که رسیدن ایخوردهنم و چوبی در به باالخره تا گذروندن خمیده سری با رو

 .بود شده
 !شانس این به لعنت: دنیل

 :پرسید لئو به خطاب تام
 کنی؟ بازش تونیمی -
 .کمه بدنیم قدرت -

 :رفت جلو ناتالی
 .من به بسپاریدش -

 :گفت دلش تو و برد قفل طرفبه رو کبودش و زخمی دستای
 !نات تونیمی تو -

 :کرد زمزمه سپس
 !سانسامیلو -

 از بلندی نسبتاً صدای با در بعد، حظهچندل و اومد وجود به قفل و دستش بین ایدافعه نیروی
 خودش طرفبه رو در یپوسیده یدستگیره و نشوند هاشـب*لـ به لبخندی. پاشید هم

 .بشه باز تا کشید
 عقب قدمی. گرفت قرار مقابلش خوردهوتابپیچ و شدهخشک پیچک یشاخه زیادی تعداد
 .رفت باال جلوش خشتی هایهپل از و زد کنار رو پیچکا لئو. کرد نگاه بقیه به و رفت

 .بود کرده ترپررنگ هابچه دل تو رو آزادی نوید سازوآواز واضح صدای و باز هوای
 دست با بود کشیده سرک بیرون به که تام به رو اطراف بودن امن از اطمینان از بعد لئو

 .باال برن تا کرد اشاره
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 .رفتن بیرون سریع و احتیاط با همه
 قصر ساختمون و اطراف خلوت و تاریک محیط به سافیرا. انداختمی نت به لرز سرد، بادِ

 :پرسید و کرد نگاه سرش پشت
 قصره؟ کجای اینجا -
 .ندیدتمون کسی تا بیاین دنبالم. کنید عجله. جنوبی ضلع -
 سرخی به همیشه مثل قصر باالی آسمون. دویدن مقابلشون یسرمازده درختای سمت به

 که درختا مسیر وارد. ریختمی زمین به رو ایکنندهناراحت و فیمن انرژی انگار و زدمی
 کرد سعی و داد تکیه درختی یتنه به رو دستش بود، کرده پیدا سرگیجه کمی که لئو شدن،
 .کنه نگران رو بقیه که نکنه رفتار طوری

 :گفت و چرخید سمتشون به
 .من به بده دستتو سافیرا،. خب -
 !دستمو؟ -

 :داد تکون رو اشهدرازشد دست لئو
 .زودباش آره، -

 .گذاشت دستش توی رو دستش سؤال از پر نگاهی با سافیرا
 تمرکز باید کنه؛ تمرکز وجودش اعماق روی و بگیره نادیده رو جسمیش ضعف کرد سعی لئو
. کنه پیدا راه دستش به تا دربیاره حرکت به بدنش در رو انرژیش تموم تونستمی تا کردمی

 کمی.  رفت باال شدت به بدنش دمای. کوبیدمی نامنظم و کرد پیدا افزایش قلبش ضربان
 .کنه منتقل سافیرا دست به رو قدرتش تونست باالخره اما کشید؛ طول
 به هم سافیرا قلب حاال. پیچید شونشدهقفل هم تو دستای اطراف رنگیسرخ و نورانی نوار

 اما چیه؛ لئو قصد دونستننمی و کردنمی هنگا زدهبهت ناتالی و دنیل و تام. تپیدمی تندی
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 ترسیده زد،می نفسنفس کهدرحالی کرد،می حس رو انتقالی نیروی زیاد حجم که سافیرا
 :گفت

 کنی؟می کارچی داری لئو کن صبر! لئو -
 رو انگشتاش لئو اما کنه؛ آزاد رو دستش خواست. درخشید قرمزرنگ برقی از سافیرا چشمای
 .پیچوند ستشد دور ترمحکم

 !بکنی رو کاراین نباید. کنممی خواهش کنم،می خواهش! نه لئو، نه -
 سافیرا. شد نگینش وارد و رفت حلقه طرفبه و شد تموم لئو دست دور نورانی نوار پیچش 

 .کنه آزاد رو دستش شد موفق باراین و کشید پس رو دستش دوباره
 یسرمازده درخت یتنه به و خورد لق هاشزانو روی. گرفت فرا رو لئو بدن بیشتری ضعف
 .داد تکیه سرش پشت

 رو بازوهاش رفت، لئو طرفبه ناباورانه. شد خیره اشحلقه خاموشی درحال نور به سافیرا
 :گفت بود زده حلقه چشماش تو اشک کهدرحالی و دادنشتکون به کرد شروع و گرفت

! احمق؟ کنی کارچی خوایمی! دادیمی من به قدرتتو تموم نباید کردی؟ رو کاراین چرا -
 چرا؟ برمیاد؟ ازت کاری چه معمولی و انسانی بدنیه با کنی؟ کارچی خوایمی
 و ایستاد صاف. کردمی نگاه سافیرا چشمای تو زدهحلقه اشکای به غمگین و ناراحت لئو

 :زد کنار بازوش روی از رو دستاش. کنه رفتار محکم کرد سعی
 التماس. برید زودتر باید شما. بخرم وقت براتون باید من. نگیری تصمیم یاحساس شد قرار -

 به. میشه شروع داره جشن. کن گوش رو حرفم مخالفت بدون و بیا کوتاه رو باراین کنممی
 به. کنید فرار تونیدمی ترسریع کنید پرواز اگر. چالسیاه به میره شما بردن برای دراک زودی
 .برین و دربیاین عقاب شکل
 :گفت مصرانه و داد تکون اطراف به رو سرش سافیرا
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 !نه. نمیرم جاهیچ تو بدون من بیای، ما با باید تو... نه نه -
 صالح اما بود؛ شده متأثر اینکه با دنیل. بشن آماده تا داد تکون سری بقیه برای کالفه لئو

 منتقل بهش رو نیروش از کمی تا رفت تام سمت به. کنه کُشیوقت اون از بیشتر که ندید
 .کنه

 اما میام؛ من. بشه مانعت نذار کنه،می نابود رو هدفت احساسات سافیرا. کن فکر هدفت به -
 .شما از تردیر
 بهت. تویی میشه مشکوک که نفری اولین به نیستیم ما ببینه وقتی کشه،می رو تو اون -

 !کشتتمی کنه،نمی رحم
 ها؟ رفته، یادت رو ادوارد انگار. داره نیاز بهم کنه،نمی رو کاراین اون -

 :بگیره فاصله ازش تا داد هلش آرومی به لئو. کرد سکوت حرفاین مقابل در سافیرا
 .برین حاال -

 :رفت جلو مضطرب لئو. کنه قبول تونستنمی هنوز سافیرا. شدن تبدیل تاسه اون
 !ندارین وقت کن، عجله. کنممی خواهش -

 رو پلکش. نشوند ـیشونیش*پـ به طوالنی ایـه*ـوسـ*بـ و برد پیش رو سرش بعد
 .شد تبدیل لئو، حرف تسلیم سافیرا. گرفت فاصله ازش و فشرد هم به چندلحظه

 :گذاشت زمین روی و آورد بیرون لباسش از رو کتابی لئو
 .بره یادم بود نزدیک. هاستحلقه یتاریخچه کتاب این -

 اون از بیشتر لئو اصرارای وجود با اما زد؛می برق اشک از انهمچن سافیرا چشمای. زد لبخند
 آروم و گرفت چنگالش به رو کتاب شد،می بلند زمین از کهدرحالی. کنه مقاومت تونستنمی
 .دادمی ادامه یانگیزه بهش که بود هدفش تنها. رفت باال
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 برای و کرد ایناله بعد ایلحظه. بشه مطمئن رفتنشون از تا موند خیره بهشون مدتی لئو
 صدای از. کشیدمی نفس بلند گردشده چشمایی با. انداخت چنگ درخت به تعادلش حفظ

 نگاه. فرستاد بیرون رو بازدمش سختی به. بود شده گنگ سرش توی پرشده خراشگوش
 رو ادوارد برابر در مقاومت توان که بود شده ضعیف قدراون. انداخت آسمون به ایدیگه

 .شدمی دور اونجا از باید. شهبا نداشته
 رو خودش که بود مصمم اما تمومه؛ کارش دونستمی. کرد دویدن به شروع تلوتلوخوران

 .برسونه قصر جلوی به حداقل
 سرعتش نیفته، تا گرفت دیوار به رو دستش. شد سست زانوهاش رسید، که جنوبی ضلع به

 سرماش کرد،می حس رو مرگ و بود دهش تنگ تنفسیش راه باراین. نایستاد اما شد؛می کمتر
 .کردمی حس رو

 شبیه. بود نرفته هرگز که جایی دید؛ خودش مقابل رو عجیب ایصحنه چندلحظه برای
 هم در رو اخماش کمی. رفتمی فرو مه و تاریکی توی درپیپی که پهناوری و پست بیابونِ
 .بود شتهنگذا قدم جایی همچین به و ندیده چیزی چنین حالتابه. کشید
 نمایان صحنه همون دوباره. افتاد زانو به و نتونست دیگه اما برداره؛ ایدیگه قدم کرد سعی

. دیدمی زمین روی رو چیزایی و شده ترواضح تصویر. داشت ایناشناخته و غریب حس. شد
 ...شبیه

 .رفت بین از دوباره
 تسلیم رو خودش و داد تکیه دیوار به و چرخید سستی با. فرستاد بیرون آرومی به رو نفسش

 کرد،می نگاه آسمون به خیره که طورهمون. برداره تونستنمی هم قدم یه حتی دیگه. کرد
 .کرد بازش بعد چندلحظه و بست چشم آرومی به. کرد پر رنگیکم آبی رو چشماش ایقهوه

 :گذروند نظر از رو اطرافش و چرخوند رو سرش. گرفت تعجب رنگ نگاهش
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 ...چی یبرا من -
 طرفبه باعجله فکرکردن کمی از بعد و کرد بررسی رو دوربرش دیگه کمیه و برخاست

 .دوید چالسیاه
*** 

 و بردنمی لذت جشن از قصر اصلی تاالر در هوا سرمای خاطربه ثروتمندان و بزرگان
 بودن خودنمایی درحال تاالر وسط که دلقکایی تماشای با و کردنمی شادی و خوردنمی

 .خندیدنیم
 خودشون مظلومانه یا و بودن کارکردن و رسانیخدمت حال در یا قصر از بیرون عادی مردم

 اجازه لرد نبودن، جمعاون تو هانه مردم از کدومهیچ. بودن داده شرکت جشن توی رو
 و بود نشسته سلطنتش تخت روی هم خودش. باشن جشن توی منفورش هایبرده دادنمی
 از مضطرب سربازا از یکی. کردمی نگاه بودن آورده براش بعضیا که رو یاییهدا و. خندیدمی

 گوشش تو و رسوند بود ایستاده لرد کنار که کاترین به رو خودش. دوید جلو مهمانا میون
 .کرد کردنپچپچ به شروع

 تا کرد اشاره سر با بعد. شدمی بیشتر چشماش توی ترسِ و ترپریده کاترین رنگ هرکلمه با
 از بعد و فشردمی انگشتاش میون رو شمشیرش یدسته کنه، کارچی باید دونستنمی. بره

 :گفت گوشش کنار و شد نزدیک لرد به طوالنی نسبتاً مکثی
 کنید؟ ترک رو اینجا چندلحظه میشه سرورم -
 شده؟ چی -
 .بگم اینجا از بیرون باید که افتاده اتفاقی یه -
 واجبه؟ خیلی -
 .خیلی بله -
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 :رفت قصر تاالر ترینانتهایی به کاترین دنبال و برخاست جاش از کراهت با
 شده؟ خبر چه مگه کاترین؟ میری داری کجا -
 .میگم بهتون االن -

 لرد موند منتظر و کرد باز رو در کاترین. رسیدن دری به راهرو چند گذاشتن سر پشت از بعد
 قبل از بیش که هم اون ایستادن، صاف لرد ورود با مستأصل دراک و نگران ادوارد. بشه وارد

 :پرسید بود شده مشکوک
 شده؟ خبر چه بگین باشین زود -

 :نداره چینیمقدمه یحوصله لرد دونستمی داد، رو جوابش کاترین
 !کردن فرار زندانیا -

 .رفت عقب قدمی ترس از کاترین که چرخید طرفشبه سرعت به چنان لرد
 !چی؟ -

 :داد ادامه دراک
 .باشن شده دور زیاد تونننمی. دنبالشون فرستادم رو افرادم از چندتا من. نباش نگران -

 :گفت رفتمی باالتر هرکلمه با که خشمی از پر اما آروم
 و نگهبان همه اون با باشن؟ کرده فرار زندان اون از ممکنه چطور کردن؟ فرار چطور اونا -

 !لعنتی یشدهنفرین زنجیرای اون
 ...و شده تبدیل احتماًال. دیدم هاجنازه بدن روی رو مار نیش جای! داده فراریشون لئو: دراک

 !لئونارد -
 :گفت ترس با و شد نزدیک بهش کاترین. چرخید ادوارد سمت به نگاهش و گفت رو این

 .نیست لئو سرورم، ادوارده االن اون -
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 از قبل و رفت دنبالش اسونهر هم کاترین و برداشت قدم ادوارد طرفبه اون به توجهبی
 به اردواردو نامرئی نیرویی و داد تکون هوا تو رو دارشحلقه دست لرد بکنه، هرکاری اینکه
 .کرد پرت عقب به شدت

 زمین روی ادوارد همراه ستون یدیواره از نیمی سرش، پشت قطور ستونِ به برخوردش با
 :کردنالتماس به کرد شروع و ایستاد مقابلش و دوید تندتر کاترین. فروریخت

 دوباره خوامنمی من! کنممی خواهش! لئو نه ادوارده االن اون. من بانوی کنممی خواهش -
 .ادوارده برگشت شانس تنها اون. بدم دستش از

 :کرد زمینش پهن و نواخت صورتش به محکمی سیلی
 بودی تو. دادی رو مسخره پیشنهاد اون که بودی تو! شو خفه پس بمیری خواینمی اگه -

 !عرضهبی بود دستم تو هاحلقه االن وگرنه گفتی، که
. نداشت خوردنتکون قدرت و بود گیج قبلی یضربه از ادوارد. رفت ادوارد طرفبه باسرعت

 به شدنتبدیل حال در که رو اشدیگه دست جلو، کشیدش و گرفت دست تو رو اشیقه لرد
 .آورد باال بود حیوانی چنگاالی

 .خوامنمی پسر این از دیگه دردسریه من و! مردی قبالً تو -
 :شه مانع کرد سعی رفتهتحلیل انرژی با ادوارد

 ...نکـ کارواین. لرد نه -
. برد فرو شکمش تو انتها تا رو اشبرنده و تیز ناخنای و نداد اشجمله شدنتموم برای مهلتی

 رحمیبی با لرد و. کرد پر رو فضا کاترین جیغ صدای. شدن قطع نفساش و گشاد چشماش
 .برخاست. کرد پاره رو شکمش و کشید چپ طرفبه رو دستش تموم
 رو اونجا و گرفت رو سپس.  چکیدمی لرد انگشتای از و جاری ادوارد بدن از محابابی خون
 یه گرفتش، ـوش*آغـ تو و رسوند سرش باالی رو خودش سراسیمه کاترین. کرد ترک
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 دست یه با بشه که بود اونی از شدیدتر ریزیخون اما گذاشت؛ مششک روی هم رو دستش
 .کنه تماشا رو دادنشجون بود مجبور پس. گرفت رو جلوش

 .گرفت سر رو گریه و زد فریاد دلش ته از
 چنین لرد شدنمی باورش. نشست زانو به ادوارد خون غرق کالبد کنار ناباورانه هم دراک
 .فشرد رو شتشم آلودخشم. بده انجام کاری

 کارچی باید دونستمی خوب هم اون بود، بازی از روش این بر قرار اگه. گرفت رو تصمیمش
 .کنه

 .کت -
 :داد ادامه و نشنون رو صداش سالن تو یزدهبهت و حاضر سرباز دو تا کرد کاری جادو با
 .گردونیم برش دوباره تونیممی ما. کن گوش من به -

 .دوخت بهش رو نگاهش آمیزاستفهام زد،می نفسنفس گریه دتش از کهدرحالی کاترین
 .کنیم کارچی باید دونممی کن، اعتماد بهم -

*** 
 سافیرا

 دلم بدجوری. بود لئو دلیلش تنها و بودم نگران خیلی زد،می موج قلبم تو بدی خیلی احساس
 !احمق یدیوونه یپسره. زدمی شور

 و پیچید بدنش دور دنیل باالی دفعهیه که بودم فکرا همون وت. کردممی پرواز بقیه از ترعقب
 خودم. شنیدم ناتالی سمت از عقاب فریاد شبیه صدایی. کرد سقوط زمین طرفبه سرعت به

 و باد بد وزش اما برداشتیم؛ خیز طرفشبه زده شتاب تامونهرسه. بودم ترسیده خیلی هم
 برفای انبوه توی سر با دنیل و کرد کم رو سرعتمون بود آسمون تو که برفی ریز هایدونه
 .شد باطل هم تبدیلش و فرورفت نرم
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 هوش به خوشبختانه. دراومدیم انسانیمون شکل به زمین سطح از فاصله کمی با هم ماها
 .نشست هم ناتالی نشستم، زانو به کنارش. نالیدمی درد از شدیداً اما بود؛

 .بشینه کردم کمک و انداختم اششونه دور رو دستم
 داره؟ درد پات شده؟ چی -
 از یکی و نکردم معطل. داد تکون تأیید به رو سرش و شد خم مجروحش پای سمت به

 ایهاله فقط روز روشنای و اطراف برفِ سپیدی اون توی که آبی و سرد یشعله با رو دستام
 کردم، اورشمج لخته خونِ از شده سیاه زخم با وقتی. کردم ورشعله شدمی دیده ازش آبی
 ویژگیای با بودم تروا یه منم حاال. داد عمیق نفسای به رو جاش و شد آروم هاشناله کمکم
 .تروایه

 :گفت نگرانی با ناتالی
. شه درمان باید و کرده عفونت زخم این. کنهمی پاک رو مسئله صورت فقط کردنحسبی -

 ...بشیم مجبور و بگذره کار از کار اگه
 همین برای کنیم؛ قطع رو پاش شدیممی مجبور که بشنوم رو حرفش یهبق خواستمنمی

 :گفتم گشتمی چیزی دنبال اشکیسه توی که تام به خطاب و کردم قطع رو حرفش
 داری؟ اون از. کردمی درمان زخمو که داشتی پودری قبالً یادمه -

 :گفت و کرد پرت طرفیبه رو کیسه رسید،می نظربه کالفه که تام
 .مونده برام کنندهگرم قرص مشتیه فقط. برداشتن داروهامو بیشتر! نتیلع -

 :داد ادامه و زد کمرش به دستی
 .برسیم جایی به زودتر هرچه باید کنممی فکر منم -

 :گفتم ایشدهکنترل باصدای اما شدم؛ عصبی
 برنمیاد؟ ازت کاریهیچ یعنی. تام افزاریخونیه تو -
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 چیزی اینکه مثل بعد چندلحظه. فرورفت فکر به که انگار و کردمی نگاهم چشمام به خیره
 :گفت باشه رسیده ذهنش به
 دقیقاً دونمنمی. کننمی محافظت بدن از که دارن جریان خون تو چیزایی. هست راهی یه -

 کنه کم عفونتش سرعت از تونهمی بکشونم زخمش طرفبه رو شونهمه اگه اما هستن؛ چی
 .بخره زمان و
 .کن شروع پس خوبه، -

 اشمشمئزکننده زخم به نگاهی و آورد باال رو پاش. نشست روبرومون و داد تکون رو سرش
 :کرد

 .بندازم جاش اول باید -
 :نالید دنیل

 .عالیه واقعاً اوه -
 :داد ادامه

 .حاضرم بسیارخب، -
 تا که برف زا پوشیده و آزاد و باز ایمحوطه. گردوندم اطراف به رو چشمم چندلحظه برای

 رو حواسم تام شمارش با. بود فراگرفته رو اطرافمون نداشت، وجود درختیهیچ چندمایلیمون
 .کردم اون جمع دوباره

 .سه دو، یک، -
 اکتفا کوتاه ایناله به خودش استخونش، جارفتن یآزاردهنده صدای برخالف و کشید پاشو
 .کرد

 .شد تموم -
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 سرعتمونم طوریاین اینجا؟ بیان تا کنیم خبر هم رو لایگائِ و مایکل نیست بهتر: ناتالی
 .میشه بیشتر

 :کرد نگاهش زیرچشمی تام
 یجایزه با و شدن پخش جنگل توی لرد سربازای مطمئنم. خطرناکه ما برای موندن جایه -

 .هستن ما دنبال همه دیگه مدت یه تا گذاشت خواهد برامون لرد احتماًال که ایچندهزارسکه
 :گفتم

 .کنن پیدامون و بیان تا کنین خبرشون اما -
 :گفت دنیل به خطاب تام
 .داره سوزش کمیه. کنم شروع رو بعدی مرحله خواممی -
 .نیست مشکلی -

 گردنش روی از بست، نقش پوستش روی لباسش ییقه از سیاهی هایرگه بعد چندلحظه
 توی رو خون ظرفیه گاران و شد وصل چشماش به هارگه پایان. رسید صورتش به و گذشت

 شد زمانی همون مثل اشچهره. خون از پر هاییکاسه شدن چشمش جفت. ریختن چشماش
 سپس و داشت نگه فاصله کمی با زخم، موازات به رو دستش کف. کرد دستگیرمون لرد که
 درد با همیشه تام درمان راهای. کردم حس رو دنیل بدن شدنمنقبض. درآورد حرکت به

 .بود همراه
 رو انگشتام و بردم پایین رو آزادم دست. بود گردش در تام و دنیل بین نگاهش نگران، ناتالی

 نزدیک رو دهنم. فشارداد رو دستم که بود همین منتظر انگار. کردم قفل انگشتاش تو
 :کردم زمزمه و بردم گوشش

 شکستن زا هراس بدون. هستم تروایه منم حاال. دنی دارم فرق پیش سالده با االن -
 !بده فشار محکم دستمو استخونم
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 تا فشردم رو دستش متقابالً منم. داد انجام گفتم که رو کاری بعد و کرد کوتاهی مکث
 تونممی بکنم، رو کاراین تونممی بود گفته دونالد. کنم خنثی رو دستم به واردشده نیروی
 خوب خاطرات روی رو ذهنم کردم سعی. کنم منتقل دیگه نفر یه به رو خوب هایحس

 هایحس یادآوریشون با تونستممی که بود جایی بهترین خاطرات،. کنم متمرکز گذشته
 .بودم شده موفق من و کردمی اثر داشت. کنم منتقل دنیل به و کنم دریافت خوب

 رو حواسم چله از تیرچندین رهاشدن مثل صدایی که بود نمونده تام کار شدن تموم به چیزی
 .کرد پرت

 .جنبیدم دیر اما برگردوندم؛ صدا طرفبه رو سرم ریعس
 اونا و کرد درست تیرا برای نامرئی سدی جادو با و بود شده متوجه زودتر ناتالی خوشبختانه

 .ریختن زمین روی یکییکی مقصد به رسیدن از قبل هم
 :بود کشیده دست کارش از تام
 شده؟ خبر چه -
 :شدم بلند جام از
 .دونمنمی -
 از دورتر مایلچندین درختای الی راحتی به تونستممی. کردم نگاه اطراف به تدق با

 .برفی و سرمازده درخت مشتیه فقط. نبود پیدا موجودیهیچ اما ببینم؛ رو خودمون
 !کجان؟ تیرانداز همه اون پس! بودن؟ کرده استتار چطوری

 روی رو چشمام که همین اما میفته؛ داره اتفاقی چه بفهمم و بگیرم کمک حلقه از خواستم 
 .شد بلند ناتالی جیغ صدای گذاشتم، هم



 

 

218 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 زیر زمین، از قسمتی. کنم باور تونستمنمی دیدممی که رو چیزی. کردم بازشون زدهشتاب
 و بود افتاده هم اون. کشیدمی مخالف سمت به رو ناتالی و بود حرکت حال در ناتالی پای

 .بده نجات رو خودش کردمی تالش
 با پس. کردمی بیشتر رو ترواییم قدرت حلقه. رفتم طرفشبه و کردم تغییر عقابیه شکل به

 دوباره و بود حرکتبی و ساکن که جایی بردمش. کردم جداش زمین از و گرفتمش چنگاالم
 .برگشتم انسانیم حالت به
 خوبی؟ -

 :گفت حال همون در و زدمی نفسنفس
 ...کنم فکر سافیرا -

 به شروع بود برف هایدونه حامل که شدیدی باد کنه، تموم رو اشجمله بتونه اینکه از قبل
 .بودم دنیل نگران. انداختم نگاهی عقب به و گرفتم صورتم جلوی رو دستم. کرد وزیدن

 از رو برف نیرویی انگار. دارم نگه باز درست رو چشمام تونستمنمی که بود شدید قدراون باد
 مدفون برف زیر داشتم حتم کردم،نمی کاری اگه. فرستادمی ما سمت به و کردمی جدا زمین

 خاطربه رو آدما کافی یاندازه به بیاد، دوستام سر بالیی دادمنمی اجازه دیگه من. شدیممی
 .بودم داده کشتن به خودم عرضگیبی

 کافی بودم رامیدوا که کردم متمرکز حلقه سمت  به رو انرژیم تموم و بردم باال رو دستام کف
 سبزرنگ ایهاله تنها که بزرگی سپر. بودم شده ترضعیف خیلی چندروزاین طی چون باشه؛
 .ماها روی برف ریزش برای باشه مانعی تا آوردم وجود به شدمی دیده آسمون تو ازش
 برخورد بودم ساخت که سدی به فقط اومدن،می طرفمونبه باسرعت که برفایی حاال
 بیشتر هرلحظه که وزنش هم و سرما هم کردم؛می احساس وضوح به رو سرماش. کردنمی
 بالیاین و چیه قضیه بفهمم که نداشتم رو این به فکرکردن توان اصالً. شدمی
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 بلند دیوار مقابلمون حاال که دونستممی فقط. میشه نازل سرمون داره چطوری وغریبعجیب
 گرفت،می ازم زیادی انرژی. بود ضعیفم دنب از فراتر وزنش که شده ساخته برف از سفیدی و

 حجم سنگینی و کنم استفاده ازش طوالنی مدتی برای که بودم نداده ارتقا رو نیروم هنوز
 .تونستممی باید نه، اما. کردمی خم رو کمرم داشت برف

 !سافیرا: ناتالی
 .نشده دیر تا زودباشید. کنید فرار -

 از خبر مایکل و ایگائل نفیر صدای بزنه حرفی خواست تا. داد تکون اطراف به رو سرش
 اما اومدن؛می جلو حمله برای مطمئناً. کردم نگاه عقب به چندلحظه برای. دادمی اومدنشون

 دشمن خودمون با اون از غیر رو کسی نباید. کردیممی حمله لرد جز کسی به نباید ما
 .کردیممی
 !کن متوقفشون ناتالی،. نه -

 هابچه تونستم،می باید. بیارم طاقت بتونم کاش. نالیدم. افتادم زانو به و شدن سست زانوهام
 !نباید آوردم،می کم نباید. شنیدممی رو دنیل و تام نگران صدای. بودن سرم پشت
 :کشید فریاد ناتالی

 .نیومدیم جنگ برای ما -
 :کرد تکرار دوباره

 .کنید تمومش. تسلیمیم. نیومدیم جنگ برای ما -
 قدرتاون مستأصله، کنه کمکم تونهنمی اینکه از چقدر دونستممی. بودیم ضعیف ونمهمه

 .بود نکرده پیدا رو ایناشناخته نیروی چنین با مقابله
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 کاهش به رو وزنشون و کردن شدنذوب به شروع برفا گذشت، ناتالی حرف از که کمی
 نتونستم دیگه بعد به جایی زا اما کردم؛می مقاومت فروریختنش برابر در همچنان من. رفت

 .شدم بیهوش و دارم نگه سرپا رو خودم
*** 
 کل دانای

. بود استراحت حال در آسمون و شده قطع پاییزی موعد از زودتر برفِ بارش رسیدمی نظربه
 :چرخوندمی اطراف به رو سرش جنگل اون در ناگهانیش حضور از سرگردون سافیرا

 دنیل؟ تام؟ ها؟ بچه -
 یرودخونه آب جریان صدای. رفت جلو و برداشت قدم. کردنمی دریافت جوابییچه اما

 جاهای از سردتر رو خودش اطراف نواحی هوای و گذشتمی ویکتوریا و هانه از که بزرگی
 .کشیدمی خودش طرفبه اختیاربی رو اون بود، کرده دیگه
 و کردمی لمسشون سرانگشت با که درختا زمخت یتنه هم سرما، هم بود؛ واقعی چیزهمه
 چرا؟ و کجاست آورددرنمی سر اما برف؛ توی قدماش فرورفتن هم

 :برد باالتر رو صداش
 !ناتالی -

 زیادی هواش سرخی. کرد درنگ ایلحظه آسمون دیدن با. انداخت اطراف به نگاهی دوباره
 .رسیدمی نظربه آشنا

 که اخمایی با پس. نبود معلوم یزیچ دیدرسش در کشید، پایین رو سرش صدایی شنیدن با
 .رفت صدا طرفبه بود نشونده پیشونیش روی کنجکاوانه

 .شدم خسته. کن صبر لحظه چند -
 .رسیدیم. دیگه بیا مونده، دیگه کمیه فقط -



 

 

221 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 !سنگینه خیلی. جاهمین بذارش. کن صبر کمیه. نه -
 .خورهمی هم به حالم داره دیگه! لعنتی اَه -
 .باشی حساس قدراین نمیاد بهت !خیالبی هی -
 خدمتکاریه فقط که خوشحالم خیلی! کنهنمی رحم هم خودش افراد به. رحمهبی واقعاً اون -

 .امساده
 گرفته رو ایجنازه که دومرد. ببینه رو صداها اون صاحبای تونست و شد تموم درختا باالخره

 .بردنمی رودخونه سمت به و بودن
 اما شد؛ پنهان درختی پشت سریع. کنن قوا تجدید تا گذاشتنش مینز استراحت برای اما

 خودش افراد به. رحمهبی واقعاً اون» یجمله و کرد نگاه سمتشون به دوباره بعد چندلحظه
 به تندش نفسای صدای و گرفت ضربان قلبش. شد تکرار ذهنش تو« !کنهنمی رحم هم

 اما رفت؛می طرفشونبه اینکه با. یننشبب اونا که نبود مهم براش دیگه. رسیدمی گوش
 .شدنمی دیده اونا از واکنشیهیچ

 .بود مونده خیره لئو زخمی صورت به شدهفراخ چشمایی با
 .داشت فاصله باهاشون کمی فقط

 !لئو -
 :کشید جیغ و کنه طی زودتر رو فاصله اون تا برداشت ترسریع رو قدماش

 !لئو - 
 پخش جاهمه بلندش صدای و اومد فرود مغزش توی امرئین و محکم پتکیه کرد احساس

 !شد
 اشک قطرات با همراه دوباره. برد طرفشبه رو دستش و انداخت برفا توی زانو با رو خودش

 :زد فریاد
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 !نه -
 عاجزانه. کنه لمس رو صورتش نتونست و شد رد هوا از جریانی از عبورکردن مثل دستش
 :کشیدمی داد طورهمون. بود ادهافت گریه به. کرد تکرار رو کارش

 !شو بیدار لعنتی، شو بیدار! لئو! لئو! بیاد تو سر نباید این... این! کنممی خواهش لئو، نه. نه -
 تابانهبی سافیرا. بردنش رود سمتبه و کردن بلندش زمین از دوباره و شدن خم مردا

 .رفت دنبالشون
 .دکنی ولش کنید، ولش کنید؟ کارچی خوایدمی -

 .نداشت رو لمسشون توان
 .کردن پرت رودخونه سرد آب توی رو جونبی بدن اون و رسیدن رود به باالخره

 !نه -
*** 
 وبش،خوش حال در محوطه وسط دارفواره و زیبا یحوضچه کنار ایدختربچه با که ناتالی
 به و پرید جا از سریع اما خورد؛ جا اول فریادش صدای شنیدن با بود، سافیرا بیدارشدن منتظر
 .رفت بود توش سافیرا که اتاقی سمت

 .کردن دنبال رو رفتنش مسیر متعجب هم بودن دوروبر اون که کسایی
 هراسون. کنهمی گریه شدتبه و پوشونده رو صورتش که دید رو سافیرا شد، اتاق وارد وقتی

 :پرسید و رفت سمتش
 !سافیرا؟ شده چی -
 و آورد پایین صورتش روی از رو دستاش ناچار. دادمی ادامه کردنگریه به همچنان اما

 .کرد تکرار رو سؤالش
 افتاده؟ اتفاقی چه شده؟ چی ببینم بگو سافیرا، توام با -
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 :داد جواب برداره زارزدن از دست نبود حاضر کهدرحالی
 !مرده اون -

 :کرد تکرار فریادزنان و گرفت نفسی اما زد؛می کبودی به صورتش
 !مرده لئو -

 :موند خیره بهش باز دهانی با و شوکه ناتالی
 !من خدای! نه اوه -

 لئو با خیلی درسته. کنه هضم رو موضوع داشت سعی سافیرا هایگریه به خیره همچنان
 سافیرا برای که دونستمی حداقل اما دونست؛نمی ازش زیادی چیز و بود نشده صحبتهم

 .بود مهم خیلیخیلی
 سپس و ایستاد در چهارچوب توی کمی. شد اتاق وارد سراسیمه دنیل که نگذشت چیزی

 :رفت ترنزدیک
 شده؟ چی -
 :گفت ناتالی به خطاب سافیرا، روی کوتاهی مکث از بعد 
 کنه؟می گریه داره چرا -

 :کرد نگاه دنی به زدهبهت ناتالی
 !لئو -

 رو بازدمش! ودب غیرممکن حد از بیش نظرشبه لئو مرگ. شد باز هم از صورتش انقباضات
 :کرد زمزمه و فرستاد بیرون آهسته

 بسپاریش؟ من به ممکنه -
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 بیرون و شد بلند کنارش از آروم و کرد سافیرا یروانه ایدیگه کوتاه نگاه ناراحتی با ناتالی
 رو موهاش و کشیدش ـوش*آغـ در بگه، چیزی اینکه بدون و نشست مقابلش دنیل. رفت

 .کرد ـوازش*نـ
 تقصیر. داد من به رو نیروش تموم همین برای. کشتشمی دونستمی ست،دونمی اون -

 !بود من تقصیر شهمه. بود من
 :گرفت قاب رو خیسش صورت و کرد جدا خودش از رو سافیرا

 .نیست تو تقصیر هیچی. ببین منو... سافیرا -
 :بود شده جاری رنگشآبی چشمای از جوشان ایچشمه انگار

 آدم همهاون. کشتن رو لئو که بود من تقصیر. شدم روستا مردم رگم باعث من. هست اما -
 !من عرضگیبی خاطربه. مردن من خاطربه
 خیلی اون داری؟ قرار موقعیتی چه تو نیستی متوجه. سیاهه لرد تو دشمن سافیرا، -

 یه مثل برابرش در. کردی شروع تازه تو اما داره؛ سن بیشتر یا قرنیه به نزدیک. قدرتمنده
 شدن، کشته هدفشون برای روستا اهالی. بکنی کاری اوضاع اون تو تونستینمی تو. ایبچه
 تنها پس میشه، کشته دونستمی اون. گفتی االن خودت. داد رو جونش هدفش برای لئو

 .نیست تو تقصیر هیچی. داد انجام اومدبرمی دستش از که کاری
. شدنمی آروم راحتیا این به اینکه مثل اما نه؛ببی صورتش تو آرامش از عالمتی تا شد منتظر

 :گفت آلودبغض مکثی از بعد
 اون بدون باید. بودن دوستام بهترین رز و اون گذشته، سالده تمام تو. دادم دستش از -

 کنم؟ کارچی
 اما گرفت؛ بر در رو وجودش متناقض احساسی آخرش سؤال از. کرد نگاهش چندلحظه دنیل
 رو سرش پس! کردمی درکش باید. بذاره غمش و ناراحتی پای به که ردک رو تالشش تموم
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 تو رو صورتش و کشید باال رو خودش سافیرا. بشه ترآروم داد اجازه و گرفت ـنه*سیـ به
 .کرد ـلقه*حـ دورش رو دستش و برد فرو ـردنش*گـ

 باید تیوضعی چنین تو که زد نهیب خودش به و گذاشت هم روی رو چشماش چندثانیه دنیل
 :گفت آروم. کنه درکش

 .کن نگاه بهش انگیزه یه مثل. کنی جبران براشون پیروزیت با تونیمی -
*** 

 دنیل 
 سالده که بود دوستیپول خودخواهِ آدم همون بود مونده ذهنم تو لئو از که تصویری تنها

 !باشه مرده که رفتنمی کتم تو چرا دونمنمی و شناختممی پیش
 تونستمی سافیرا. نبود مهم برام. داشتم ـوشم*آغـ تو رو اون که بود گذشته چقدر دونمنمی

 جدا ازم خواستمی خودش اینکه مگر شدم،نمی مانعش وقتهیچ من و بمونه جاهمین ابد تا
 .بشه
 ما دیدن با. شد وارد روییسبزه و خدمتکار زن اما ناتالیه؛ کردم فکر خورد، در به ضربه دوتا
 :گفت و انداخت زیر رو سرش باشه، کشیده خجالت هک انگار

 .قربان ببخشید منو -
 .کرد نگاه زن به آمیزاستفهام و گرفت فاصله ازم آرومی به سافیرا

 .نیست مشکلی -
 :گرفت باال دوباره احتیاط کمی با رو نگاهش

 .مالقاتشون برن بهتره حالشون سافیرا بانو اگه گفتن سرورم -
 .ممیای دیگه کمیه -
 .بدن وشوشست رو بدنشون و کنن تعویض رو لباساشون قبلش باید بانو قربان، ولی -
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 .بزنم حرف باهاش کمیه باید. باشین بیرون فعالً -
 .بله -

 :بود توضیح منتظر که کردم سافیرا معطوف رو نگاهم رفتنش از بعد
 .طبیعتیم ایزدای قلمروی تو االن ما -

 :پرسید بود گرفته گریه از که صدایی با. کرده تعجب دبو معلوم. کرد نگاهم چندلحظه
 !چطوری؟ -
 .بوده شونمحدوده نزدیک بودیم اومده فرود که اونجایی -
 نشده هم محدوده وارد حتی وقتی کردن حمله بهمون چرا پس! شون؟محدوده نزدیک -

 بودیم؟
 و کردن خطر احساس هم اونا فرستاده، دعوتنامه ایزدا تمام به کذایی جشن اون برای لرد -

 اومدیم لرد طرف از ما بودن کرده فکر. کردن ترگسترده و شدیدتر رو مرزهاشون از محافظت
 .کنن دستگیرمون خواستنمی و

 :دادم ادامه کوتاهی مکث از بعد
 .توئه دست هاحلقه از یکی نداشت خبر اینجا، حاکم یعنی مارتین، شاه! سافیرا -

 .شد ننمایا چشماش توی کنجکاوی
 مال طرزفکراین اگر. کردهنمی حمله بهش همین برای لرده؛ پیش هردوش کردهمی فکر -

 بهشون هم لرد همین برای نظرمبه. میشن متحد باهات شونهمه یعنی باشه ایزدا یهمه
 .خورهمی شکست هاحلقه جفت داشتن بدون چون کرده؛نمی حمله
 :گفت و داد تکون سری

 .بریم مارتین شاه دیدن به زودتر هرچه بهتره پس -
 .رفتمی انتظار ازش که نبود واکنشی این خب،
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 .بشی آماده تا بری زن اون همراه باید اینکه مثل -
. خورد سر پام روی نگاهش رفت،می پایین تخت از که طورهمون و داد تکون رو سرش بازم

 رو پام بود خریده افزاراخون قلمروی داروی تاجرای از که دارویی با حاکم اعظم پزشک
 .بود کرده درمان کامالً

 شده؟ خوب پات -
 .داشتن گریه التهاب هنوز چشماش

 سمت به و نداد رو لبخندم جواب همیشه مثل اما دادم؛ تکون رو سرم و زدم رنگیکم لبخند
 .رفت خروجی در
 .رفتم بیرون و شدم بلند هم من اون از بعد کمی 

 و سرزنده وگیاهاگل تمام و معتدل هوا. بود نرسیده اونجا به یگهد مناطق سرمای از چیزهیچ
 .بودن زیبا
 و محور یه روی ستونایی درش مقابل که داشت قرار باریکی نسبتاً راهروی توی سافیرا اتاق

 پیچکای با پایین تا باال از هرستون دور و گرفته قرار راهرو انتهای تا معین هایفاصله با
 رو اطراف غیرعادی طوری به رنگارنگ و کوچیک گالی عطر و بو. بود شده پوشیده سرسبز

 کنن رو داشتن ذاتشون توی خوشبو عطرای از اونچه تمام داشتن وظیفه که انگار. کردمی پر
 . برسونن بقیه مشام به و

 :شنیدم سرم پشت از ایدیگه صدای
 .بشین حاضر مالقات برای تا بیاید من همراه لطفاً قربان، -

 .برداشتم قدم راهرو امتداد در سرش دنبال بزنم، حرفی اونکه بی
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 دارفواره ایحوضچه که شکلبیضی یمحوطه چپ سمت ایدیگه راهروی و راهرواین
 ختم قبلی شبیه ایمحوطه به اون از بعد که رسیدنمی ایدروازه به انتها در داشت، وسطش

 .بود پیدا حاکم باشکوه قصر اونجا از و. شدمی
 از رو مناظر از بعضی. بود کرده رشد و شده باطراوت داشت امکان که جایی تا هرگیاهی

 دست با و کرد باز رو دری مسیری، کردنطی از بعد! کرد توصیف شدنمی زیبایی شدت
 از برهههیچ تو رو محترمانه رفتارای جوراون که کنم انکار نباید. داخل برم کرد دعوتم
 .داشتم خوبی احساس و بودم ندیده خودم به نسبت زندگیم

. نشست مشامم به اکالیپتوس نشیندل عطر با همراه مطبوعی و گرم بخار شدم، که وارد
 حوضچه یلبه و بود پرشده رنگصورتی هایشکوفه از مقابلم بزرگی نسبتاً یحوضچه
 رو هرکسی شرایط این خب. داشت قرار نوشیدنی طالیی مای*ا*ج و میوه از پر ظرفای

 .نبودم مستثنا هم من و کردمی وسوسه تنیآب برای
 باراولین برای و نبودم سرخوش هم زیاد لئو رفتن از و نبود خوشحالی زمان موقعاون گرچه

 شرایط اما بودم؛ شده مدیون نداشتم بهش نسبت خوبی احساس هیچ که کسی به زندگیم تو
 .بدم وننش خودم از بارغم رفتاری دادنمی اجازه واقعاً

 حوضچه سمت به که طورهمون. بازداشت اطراف بررسی از رو من تام یخنده صدای
 :گفت رفتمی
 .دنیل کنی تنیآب خوایمی اولته بار انگار کنیمی نگاه رو دوروبرت جوری -

 !رسیدم؟می نظربه افتضاح قدراین یعنی! خدایا اوه
 :گفتم بیارم درش تا کردممی ازب رو لباسم هایدکمه کهدرحالی و زدم کجی لبخند

 کردم؟ تنیآب تشریفات این با حاال تا نظرتبه -
 :کرد اشاره حوضچه به
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 .باشی نشده عمل وارد ایدیگه تشریفات با که نیست بعید تو از اما شاید؛ تشریفاتاین با -
 دست دوجفت دوطرف، از کردممی فکر حرفش به که طورهمون و نشدم متوجه رو منظورش

 .بیارم درش کنن کمکم تا گرفتن رو لباسم آستین. اومدن جلو ظریف و لطیف
. بودن پوشیده آراییتن لباسای که بودن ایکردهآرایش و زیبا هایزن ها،دست اون صاحب و

 .ایستادم حرکتبی و خوردم جا
 مابقی تا دناوم نزدیک بعد. کردن خارج تنم از رو لباس ـواگر*اغـ لبخندایی و احترام با اونا

 :برداشتم عقب به بلند قدمی و چرخیدم. بیارن در رو لباسام
 کنید؟ کارچی خوایدمی شما هی، هی -

 :گفت روییخوش با یکیشون
 .داره وشوشست به نیاز بدنتون و داشتین درازی و سخت سفر شما قربان، -

 :رفتم ترعقب و پرید باال ابروهام
 !چی؟ -

 اون. انداختم تام به نگاهی. بپرن جا از هردوشون شد باعث و پیچید فضا تو بلندم صدای
 وارد خندیدمی لب زیر کهدرحالی و بود شده تموم کارش. نداشت قضیهاین با مشکلی انگار

 :پرسیدم زنا به رو دوباره. شدمی حوضچه
 چیه؟ اینجا شما نقش و -

 :داد جواب احترام با قبلی همون
 .شده ما نصیب افتخار این -
 چی؟ که -
 .بدیم وشوشست رو بدنتون که -

 :گفت حال همون در و اومد جلو یکیاون
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 .کشهنمی طول زیاد قربان -
 :رفتم ترعقب بازم

 !وای... جات سر! تو هی -
 وپادست کمیه از بعد. آب تو شدم پرت پشت از و نبود حوضچه و خودم یفاصله به حواسم

 بهم زدهبهت دوتا اون. گرفتم دست با رو صورتم بآ و رسوندم آب سطح به رو خودم زدن
 .زدمی قهقهه بلند صدای با تام و بودن خیره
 :گفتم محکم. کنم کنترل رو خودم کردم تالش خیلی

 !برید شما بشورم، رو بدنم تونممی خودم -
 کسب برای زنا که کردم تام یروانه ایخصمانه نگاه. رفتن و نکردن مخالفت خوشبختانه

 !شدن حوضچه وارد کثیفش و بوگندو بدن شستن خارافت
 !تام ببند گشادتو دهن -

 .شدم تنیآب مشغول برگردوندم رو روم
 کی آخه داشت؟ من از تصوری چه تام و بود؟ اونا به احتیاجی چه آخه اما! افتضاحی عجب

 بود؟ دیده وضعیتاون تو رو من
 تریجدی لحن با گشتم،می سؤالم جواب دنبال ذهنم توی من و گذشت که چندلحظه

 :پرسید
 خوبه؟ سافیرا حال -
 :دادم جواب طوالنی مکثی با
 .بشه سابق مثل زودی این به کنمنمی فکر ولی شه؛ آماده تا رفته اونم -
 چرا؟ -
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 جونمون اون. نکنم ناراحتی احساس براش که نبودم سنگدل هم قدرااون. کردم مکث بازم
 .بود داده نجات رو
 !ردهم لئو -

 .دادممی تشخیص هم سر پشت از رو نگاهش. کرد تعجب هم تام
*** 
 تام به نگاهی. دادن بهمون بود شده دوخته هاپارچه بهترین از که زیبایی و فاخر لباس

 .کردمی برانداز قدی یآینه تو رو خودش که انداختم
 :شد وارد خدمتکاری مرد و دراومد صدا به در
 .برسید حاکم حضور به تا هستن شما منتظر سافیرا بانو و لیناتا بانو من، سرورانِ -

 و زیبا لباس توی سافیرا دیدن از. بودن ایستاده ما منتظر محوطه توی سافیرا و ناتالی
 رنگیکم لبخند اختیاربی بود آورده وجودبه نظیریبی هماهنگی چشماش با که رنگیآبی

 .دآور درد به رو قلبم غمگینش یچهره اما زدم؛
 بهم رو خوبی حس داد دستم به که خفیفی فشار. گرفتم رو دستش و شدم نزدیک بهش
 .کردیم حرکت اخدمتکار از یکی دنبال و زدم ایدیگه رنگکم لبخند. کرد منتقل

 که روباز قصرِ یه. بود واقعی بهشتیه مثل قصر داخل. بودم عاجز اطرافم زیباییای توصیف از
 اون در هرچیزی. کردمی دوچندان رو دیوارا روی گلدار و سبز ایپیچک زیبایی آبی، آسمون

 تو و کردمی القا بهت رو انکارنشدنی آرامشی و داشت سرزندگی و طراوت از نشانی قصر
 درواقع کنی؛ خستگی احساس اونکه بی شی؛ موندگار محیطش در ابد تا داشتی دوست

 .شدمی دیده اونجا شهبا داشته بهشت از تونستمی نفر یه که هرتوصیفی
 غرق خودش افکار توی و نداشت اطرافش به توجهیهیچ. انداختم سافیرا به کوتاهی نگاه
 .بود
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 و طاس یکله ای،قهوه بلند ردای با مردی پاگرد توی. رفتیم باال عریض یپله تعدادی از
 زن و خدمه تعدادی و بود گرفته سرش پشت رو دستاش کهدرحالی گودرفته چشمای

 باشه، داشته زیادی سن رسیدمی نظربه. اومد ما طرفبه آروم بودن همراهش ایشدهآراسته
 .بیشتر یا سالشصت شاید

 محوی لبخند و مهربونی با. کردیم تعظیم برابرش در و ایستادیم چندقدمیش یفاصله در
 :گفت

 که دونیدمی شدید؛ مشکل دچار اینجا به ورود برای که متأسفم. اومدین خوش -
 .کنیم شدیدتر رو محافظت باید و کنیممی خطر احساس قبل از بیش چندوقتهاین

 .قربان کنیممی درک ما و دارید حق شما: ناتالی
 :داد سوق سافیرا سمت به رو نگاهش

 حالت. بودی دیده آسیب اینکه مثل. جوان بانوی بکنم تو از باید رو اصلی عذرخواهی البته -
 بهتره؟
 :داد جواب احترام لکما در سافیرا

 .خوبم بله. جنابعالی دارید لطف شما - 
 دست باید حلقهاون که البته. کنممی تحسین رو دوستانت برای ازخودگذشتگی و شجاعت -

 .باشه تو مثل کسی
 :گفت و کرد دعوت سرش پشت تاالر به رو ما دستش یه با
 .بزنیم هم با باید که هست زیادی حرفای کنممی فکر. کنیم پذیرایی ازتون تا داخل بیاید -

 بدم امیدواری بهش تا گذاشتم سافیرا پشتِ رو دستم چندلحظه. شدیم تاالر وارد سرش پشت
 زیبایی میز سمت به مارتین شاه همراه انداخت، بهم که اینیمه و مات نگاه از بعد هم اون و
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 پذیرایی انگیزوسوسه هایمیوه و خوراکی انواع با جداگونه هم ما و رفتن تاالر باالی در
 .شدیم

 نشستیم هم کنار تام و ناتالی و من کردن، آهنگ نواختن به شروع تاالر از ایگوشه دزن چن
 :گفت و انداخت سافیرا به باریغم نگاه ناتالی. شدیم مشغول و
 سالده تمام لئو و داد دست از رو بستگانش یهمه اون. کنهمی اذیتشخیلی لئو مرگ -

 هم رو رز دوستش، یکیاون که مخصوصاً ناراحته؛خیلی حتماً االن. بوده کنارش رو گذشته
 .داده دست از تازگی به

 :داد ادامه! داشتم بدی احساس سالدهاون به نسبت چقدر. نگفتم چیزی و کشیدم آهی
 .دنیل تویی کنه آرومش تونهمی که کسی تنها -

 .کردم نگاهش
 .داره عالقه بهش که اونی هم شی،گذشته به متعلق که هستی کسایی از یکی هم تو -
 این به رو دلم تونستممی حداقل. نشست هامـب*لـ رو کوتاهی لبخند آخرش یجمله با

 .داره عالقه من به سافیرا. کنم خوش
 :گفتم

 .باشه مرده واقعاً کنه آدم اون نمیشه باورم -
 :گفت بهش رو ناتالی و داد تکون تأسف به سری تام
 دونستی؟می نزدیکه، افزاراخون قلمرو به اینجا. تامی -
 .آره -

 .بشه خوشحالیش باعث قراره موضوع این کردممی فکر. شد کدر صورتش
 .نزدی حرفی اونا از وقتهیچ بچه، و زن برادر، خواهر، داری؟ ایخانواده تو راستی: ناتالی
 :گفت و خورد نفسیه رو نوشیدنیش نصف تقریباً
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 شاید بشم دیده همراهتون اگر. نمیدن ورود یاجازه من به اونا. برید من دونب باید -
 !نشن متحد سافیرا با وقتهیچ
 .انداختیم هم به تعجب از نگاهی ناتالی و من
 !ترسی؟می هنوز سالهمهاین از بعد که کردی کارچی مگه -
 .میگم بعداً. مفصله -

 باهات شدید قدراین نکنم فکر مدت همه این از بعد ،زادگاهته توئه، یخونه اونجا اما: ناتالی
 ...با تو خاطربه که بشه برخورد

 :کرد قطع رو حرفش عصبی تام
 .نمیاد پیش مشکلی برید من بدون اگه! نه گفتم -

 !خبراییه انگار! اوه اوه
 میشی؟ عصبانی چرا. تام خبخیلی -

. برد دهنش طرفبه و کرد پر هدوبار رو طالییش م*ا*ج و کشید پیشونیش به رو دستش
 :گرفتم سمتش به و برداشتم رو خودم مال

 .بنوشیم پیروزیمون امید به بیا. کن صبر -
 فردا رو ما با اتحادش که گفت حاکم آخر در و کشید طول شب تا حاکم و سافیرا یجلسه

 .کنهمی اعالم علناً
 به که جریانی. بود کرده درگیر راسافی با متفاوت ایدیگه موضوع رو ناتالی و من ذهن قطعاً

 هم اون و بودیم نپرسیده ازش اشگذشته از سؤالی هیچ حالتابه. داشت ربط تام یگذشته
 .بود نزده حرفی هرگز
*** 
 سافیرا
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 معلق رو کوچولویی رنگصورتی یغنچه سرد، آتش با ماه نور زیر و بودم ایستاده بالکن توی
 .بودم کرده

 ترقوی و کنه استفاده قدرتاش از تونستمی تا کردمی تمرین کلی ایدب معمولی تروای یه
 و داشتم اختیار در ممکن حالت ترینقوی در رو قدرتا تمامی حلقه داشتن با من اما بشه؛
 .کنم استفاده ازشون راحتی به تونستممی

 رو غنچه اون انگشتام آروم حرکت با هم من و بود گرفته بر در رو دستم رنگآبی یشعله
 گلبرگ روی شعله سرمای شدت از که قشنگی و ریز بلورای. چرخوندممی خودش دور

. شدمی تداعی برام لئو از ایخاطره و درخشیدمی ماه نور زیر بود نشسته غنچه صورتی
 .کرد خارج افکارم از رو من ناتالی ورود اما بست؛ نقش هامـب*لـ روی ارادهبی لبخندی

 ی؟بخواب خواینمی -
 :دادم جواب و انداختم بهش نگاهینیم
 .نمیاد خوابم هنوز. نه -

 انجام که کاری به کمی. نشست بالکن سنگی و پهن ینرده روی مقابلم و شد نزدیک
 زدهیخ یغنچه. کرد باز هم از رو انگشتاش و گرفت باال رو دستش مشت. شد خیره دادممی

 احاطه رو صورتی گل ایشیشه حبابیه ید،کش هوا تو که فرضی ایدایرهنیم با و شکفت
 .کرد

 .شد رها دستم کف ایشیشه گوی و کردم خاموش رو دستم یشعله
 .بود شده زیباخیلی

 :گفتم و گردوندمش دستم تو
 .قشنگهخیلی -
 گفت؟ چی بهت مارتین شاه بگی خواینمی -
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 موج توش ستانهدو دلسوزی که بانفوذی و مهربون چشمای. دوختم چشماش به رو نگاهم
 .زدمی
 قصد. کنهنمی زندگی توش کسی و آزاده که هست بزرگی جنگل آلفا کوهای پشت گفت -

 به رو خودش ارتش و بده ارتقا برسه نظربه طبیعی که جایی تا رو اونجا گیاهی پوشش داره
 و فرستنب اونجا به رو ارتششون که ذارممی قرار بشیم متحد که ایهرقبیله با. بفرسته اونجا

. کنن ترک رو قلمروهاشون تونننمی وضعیت این تو چون بمونن؛ قلمروها تو خودشون
 و داده تعلیم خودش که رسونینامه کبوترای یوسیله به کنم، آمادگی اظهار من که روزی
 سمت به تا میشه برده پیام قبیلهپنج حاکمای به بفرسته، آلفا جنگل به ارتشش همراه قراره

 ...و لرد به حمله بعدشم. کنن حرکت ونقرارگاهم
 :داد تکون رو سرش

 خیال چون کنه؛نمی حمله بهش دیگه لرد بکنه رو کاراین مارتین شاه اگه. عالیهخیلی -
 قابل جنگل اون تو حضورت حلقه طلسمِ از استفاده با و. اونجاست مارتین شاه کنهمی

 .نیست تشخیص
 تموم خواستمی بیشتر احتیاط برای حتی حاکم. کردم تأیید سر تکون با رو حرفش

 بیرون از حداقل تا کنه انتخاب خودش افراد از کننمی محافظت جنگل از که رو نگهبانایی
 .نباشه مشخص اونجا ما حضور اصالً جنگل
 :گفت و کرد مکثی

 افزاراخون سرزمین به اومدن از تام شده باعث که هست تام درمورد چیزایییه راستی، -
 .بده توضیح کسی به خوادنمی هم دلش پیداست که طورماین. کنه ودداریخ

 :گفتم جدی
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 حرف باهاش فردا. نمیدم اجازه بهش من االن،. اومدنمی اول از باید نیاد، خواستمی اگه -
 .زنممی
 .خورد جا لحنم از

 داخل رگردمب خواستم و شدم بلند جام از. بیاد که ترسیدمی بود شده طرد چون دونستم؛ می
 :کرد متوقفم ناتالی صدای که
 اون با اگه گفتمی اما شده؛ مرتکب خطایی چه قبالً دونمنمی. سافیرا کنهنمی قبول اون -
 !بکشنمون ممکنه حتی گفت. بشن متحد تو با نکنن قبول شاید بریم افزاراخون قلمروی به

 :گفتم متعجب و چرخیدم
 !بکشنمون؟ -

 .داد تکون رو سرش
 بود؟ شده مرتکب جرمی چه همگ

*** 
 کل دانای
 برابر در و آوردن قصر اصلی سالن به کشونکشون رو چالسیاه ورودی در نگهبانای دونفر،

 .کردن وجورجمع رو خودشون سریع لرزون تنی با. بودن ترسیده نگهبانا. انداختن زمین به لرد
 انداخت بهشون تحقیرآمیزی نگاه بود، ترغلیظ و ترپررنگ همیشه از چشماش آرایش که لرد

 :گفت آرومی ظاهر به لحن با و
 دارین؟ پستی چه دونفر شما -

 سر یاشاره با بودن آورده رو دونگهبان اون که سربازایی نشد، شنیده طرفشون از جوابی
 کبود که دردناکی ضربات. کوبیدن نگهبانا وبدنسر به رو مخصوصشون هایعصا دراک
 .شدنمی
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 :پرسید دوباره لرد و شدند متوقف دضربهچن از پس
 چیه؟ قصر توی شما پست -

 :داد جواب منقطع و دردآلود یکی
 .جنابعالی هستیم، چالسیاه... ورودی در نگهبانای ما... ما... مـ -

 :کرد اضافه و کشید درهم درد از رو اخماش
 و دستوردادن طرز حتی. نیست ادوارد فرمانده مرد اون نشدیم متوجه ما کنید باور سرورم، -

 ازش هیچی... ما که کردن فرار مخفی دریه از اونا. بود فرمانده مثل هم زدنشحرف
 .دونستیمنمی

 مگر کنهنمی وآمدرفت چالسیاه به اون جز کسی و. دراکه فرمان و نظر تحت چالسیاه -
 درسته؟. باشه جریان در دراک اینکه

 .بشیم فرمانده مانع تونستیمنمی... که ما اما، من؛ بانوی بله -
 :برانگیخت رو هردوشون تعجب لرد یخنده صدای

 .بایستید و شید بلند -
 که اونی مقابل. رفت سمتشون به آهسته و برخاست دادن، انجام رو اشگفته اینکه از بعد

 :گفت مکثی از پس و ایستاد بود داده جواب
 .میگی دروغ -
 ...هک خورممی قسم شما بزرگی به -

 .شد قطع صورتش روی لرد یگونهـوازش*نـ لمس با حرفش
 دیگه نگهبان تاسیزده شدنکشته متوجه چطور بگو حاال... گذشتم عوضی اون ورود از -

 نشدی؟ چالسیاه داخل
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 به و کرد حرکت پوستش روی لرد انگشت. بود خیره بهش فقط دادنجواب از عاجز نگهبان
 :رسید گلوش سیب

 خب؟ -
 .نشنیدم صدایی هیچ من -

 :نشست سرخش هایـب*لـ روی کجی لبخند
 .خوبه -

 سیب روی رو شستش ناخن و کرد قفل مرد ـردن*گـ دور رو بلندش انگشتای یحلقه
 دوسرباز اما بده؛ نجات رو خودش تا کرد تقال قبل از ترترسیده نگهبان مرد. داد فشار گلوش
 .شدن مانع هردودستش گرفتن با دیگه

. پاشید بیرون گلوش از رنگسرخ خون اینکه تا کرد بیشتر و بیشتر رو ناخنش فشار لرد
 .بود خیره بهش لبخند با و بردمی لـذت لرد و بود پیچیده سالن تو ایآزاردهنده خرخر صدای
 لباس حالتخوش آستین و شدمی کشیده ساعدش سمت به دستش مچ از خون جریان

 .کردمی ترقرمز رو قرمزش
 .گرفت فاصله ازش
 از پس و افتاد زمین روی مرد. چکیدمی زمین روی انگشتش از همچنان تیره و غلیظ خون
 .شد متوقف خوردنتکون کمی
. بود شده گرد ممکن حد آخرین تا چشماش که چرخوند بعدی نگهبان طرفبه رو روش حاال

 به کرد شروع ناچار. گرفتنش بازم سربازا که کرد امتحان بیهوده فرار یه برای رو شانسش
 :گفت لبخند با طورهمون. ایستاد روبروش توجهبی لرد اما التماس؛ و گریه

 دوستت؟ مثل شی؟ مجازات چطوری داری دوست تو -
 :گفت گریه با و افتاد زانو به دوم نگهبان
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 ...خورممی قسم. کنمنمی خطا دیگه. سرورم کنید عفو منو. کنممی التماس -
 .ساوای پاهات روی -
 ...جنابعالی -
 گفتم؟ چی نشنیدی -

 .کردن بلندش زور به و گرفتن رو بازوهاش سربازا
 نه؟ بگیری تخفیف باید پس. کردی بخشش تقاضای و فهمیدی رو اشتباهت که خوبه -
- ... 
 !بخشمتمی -

 تیزش چنگال مقدمهبی که نگذشت بیشتر چندلحظه اما پوشوند؛ رو مرد صورت بزرگی لبخند
 .برد فرو اشسینه یتو رو

 .شد برآمده صورتش هایرگ و رفت بند نگهبان نفس
 .نبودن حرکتیهیچ به قادر کارش از شوکه بودن، گرفته رو نگهبان بازوی که سربازایی

 کاترین حال حتی دردناکش یناله. داد فشار و گرفت انگشتاش بین رو دارشضربان قلب لرد
 .زد هم به رو دراک و
 !خوامتینم دیگه اما -

 بیشتری خون. کشید بیرون مرد خون در غرقِ و شده فشرده قلب همراه رو دستش سپس
 دورش که کسانی به نگاهی پیروزمندانه لرد. افتاد زمین روی جونشبی کالبد و شد پاشیده
 اونجا دربارِ مقامات و حضار تموم که البته. کرد رها زمین روی رو قلب و انداخت بودن

 .بردنمی لـذت بقیه زجردادن از که بودن خودش مشابه کسایی
 .رفت خروجی در طرفبه ایدیگه حرف هیچبی بعد

*** 
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 سافیرا 
 کارگراش برای رو کارکردن آفتاب گرمای تا بود شده ابری مارتین شاه دستور به آسمون
 و من اتحاد جشن و مراسم تدارکات و قصر کردنآماده حال در هم کارگرا و نکنه ترسخت

 .بودن فرمانرواشون
 و باد جریان و گیاها رشد بیشتره، ایزدا مابقی از طبیعت ایزد قدرت انگار پیداست، که طوراین

 در هم رو آتش و آب نباید چرا فهمیدمنمی اما بود؛ شده اجرا احسن نحو به هوا سازیمتعادل
 جداگونه دوایزد آتش و آب برای چرا اما بودن؛ طبیعت از جزئی هم اونا باشه؟ داشته اختیار
 !افزارگدازه و افزاریخ ایزد شکل به آتش، یا آب خالص قدرت نه هم اون تازه داشت؟ وجود

 ایشیشه گوی. رفتمی هرسمت به ذهنم و کردممی نگاه وآمدارفت به بالکن از حوصلهبی
 بردگی تسخ روزای یاد رو من کارگرا کارکردن. چرخوندم دستم تو بود ساخته ناتالی که رو

. نبود اوضاع اون با مقایسه قابل ابداً جایی همچین توی اونا کارکردن گرچه. انداختمی
 دلیلبی ضربات خستگی، هایناله. خوردهزخم و بدبو بدنای کهنه، و پاره لباسای کم، غذای

 !لئو... و نگهبانا
 باورم. باشم داده تشدس از شدنمی باورم. شد فشرده قلبم و ایستاد گویچه چرخوندن از دستم
 !بده خرج به خودگذشتی از قدراین شدنمی

 کرد؟می رفتار بینیپیش غیرقابل قدراین باید چرا آخه. آه
 اما زد؛می دودو که چشمایی. آوردممی یاد به خوبی به کردنش ترک از قبل رو نگاهش
 .شخود فداکردن برای مصمم. بده نجات رو ما اینکه برای مصمم. بود مصمم

. داشتم که هرکاری. بود همیشه لئو. نبودنش با بیام؟ کنار باهاش کشیدمی طول کی تا
 .داشتم هرمشکلی
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 اصرارش و. زد ـشونیم*پیـ به که ایـه*ـوسـ*بـ از بعد نگاهش یادآوری بود دردناک چقدر
 فرو همراهش بغضم تا دادم قورت رو دهنم آب. کنم فکر هدفم به اینکه و بودنم محکم به

 !نه دیگه ریختم،می اشک نباید پس. باشم محکم خواست ازم اون. بره
 حلقه از. پرسیدممی اشگذشته درمورد و کردممی صحبت باهاش باید تام؛ سراغ برم بود بهتر

 جزئیات بعضی درمورد چیزی خواستنمی اگه تا گفتمی خودش باید. بودم نکرده استفاده
 .باشم داده انتخاب حق بهش بگه

 رسیدم، که دنیل و تام اتاق به. افتادم راه به و دادم بیرون کوتاه بازدمیه با رو سمنف
 ـنه*برهـ یباالتنه با دنیل اما نبود؛ تام از اثری. شدم وارد و زدم در به کوتاه یچندضربه

 .ببینه آینه توی بود راستش کتف روی که رو چیزی داشت سعی و بود ایستاده آینه مقابل
 :زد لبخند و کرد نگاه ورودم تصویر به
 .نمیشه پیدا اینجا تسروکله وقتهیچ کردممی فکر -

 چنین گذاشتن و. بود اشرافی کامالً اتاق یه. شدم نزدیک بهش و انداختم اطراف به نگاهی
 .دادمی نشون رو حاکم سخاوتمندی اوج ما اختیار در اتاقی

 نمیام؟ کردیمی فکر چرا -
 :چرخید سمتم به و داشتبر آینه از رو نگاهش

 .جوریهمین -
 رفته؟ کجا تام -

 :گفت سینهبهدست و زد کجی لبخند
 .نیومدی منم خاطربه پس -

 :کرد اضافه و داد تکون رو سرش
 .بزنه سری یه پشتی باغ به میره گفت -
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 :گفتم و چرخوندم صورتش تو رو نگاهم
 .خواممی معذرت -

 اینکه برای. شده ناراحت که فهمیدم اما داد؛مین نشون رو چیزی لبش روی کج لبخند
 :پرسیدم و کردم عوض رو بحث ببرم، بین از رو ناراحتیش

 ببینی؟ آینه تو از خواستیمی چیو -
 :کشیدم روش رو انگشتم. بود سوختگی شبیه قدیمی زخمیه جای. ایستادم سرش پشت رفتم

 ...جای این -
 آوار وحشتناک فروریختن صدای پیچید، هم توی اصداه گذشتن، سرم از وارمسلسل تصاویر

 .آتش و
 لحن با. گردوندم کتفش و دستم بین رو نگاهم زدهبهت. برداشتم رو دستم و کشیدم هینی

 :گفت آرومی
 .شبه همون زخماین -
 و سردیخون همون با و گذاشت ـم*ـردنـ*گـ روی رو دستش کف. چرخید سمتم به

 :داد ادامه همیشگیش آرامش
 .نرسیدم بهت ولی بدم؛ نجاتت خواستم سمتت، پریدم -

 پیش سالده که دادمی توضیح داشت چندم بار برای که اونی به. کردممی نگاهش تنها
 ترنزدیک بازم و لغزوند موهام توی رو انگشتاش. کردمنمی حرکتی. اومد جلوتر. کرده اشتباه

 شدنشنزدیک از قبل، دفعات که دنبو اونی االنم احساس. کردمنمی درک رو خودم. شد
 ایفاصله دیگه. افتادمی عجیب گزگزی به بیشتر پوستم اومد،می جلوتر هرچی اما داشتم؛
 .گرفتم ازش رو نگاهم و کشیدم عقب رو سرم ارادهبی که بود نمونده
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 توضیح براش باید چطور دونستمنمی. بود شده خیره سردرگم و گیج انداختم؛ نگاهی دزدانه
 .شرایطاون تو نه. نداشتم آمادگی من. دمب

 .گرفتم ازش بیشتری یفاصله و رفتم ترعقب قدمی
 .ببینم تامو باید... من -

 :گفتم رسید ذهنم به که چیزی تنها. بود مونده مسکوت همچنان
 .کنیممی صحبت هم با بعداً -

 .دنیل کنی درکم امیدوارم داد؟نمی نشون واکنشی چرا پس
. بیام خودم به کردم سعی و ایستادم در پشت. شدم خارج اتاق از بلند قدمای اب و چرخیدم

 دنیل نبود، خوب حالم. گرفت بر در رو وجودم چرا دونمنمی اما بود؛ معنیبی وجدانعذاب
 بخوریدردبه ینتیجه به اونکهی ب و کشیدم صورتم به دستی. دونستمی رو این باید

 .گرفتم پیش در باغ سمت به رو راهم برسم،
 دیدم که رو خدمتکاریاولین همین برای بودم، شده سرگردون و بود درپیچپیچ کمی قصر
 :گفت و کرد کوتاهی تعظیم. بود نوجوون پسریه. کردم صدا

 دارید؟ امری بانو، بفرمایید -
 کنی؟می راهنمایی قصر پشت باغ تا منو بزرگه، خیلی اینجا -
 .یدبیا دنبالم. میل کمال با -

 موهای. داشتبرمی بلند رو قدماش که بود پوستیسیاه و اندامالغر پسر. افتادم راه به دنبالش
 و گشاد و سفید کوتاه لباس یه و داشت هم بلندی قد و بود کرده کوتاه ته تا رو سیاهش و فر

 یپسربچه انداخت؛می ادی یاد رو من اشچهره. بود کرده تن به زانوش زیر تا شلوارکی
 .کرد جدا تنش از رو سرش رحمیبی با ادوارد که گناهیبی
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 بلندتر هاپرنده صدای و شدمی شروع زرد و سفید گل هایبوته و بلند شمشادای با پشتی باغ
 :گفت و ایستاد پسر. رسیدمی گوش به
 ندارید؟ ایدیگه امر. جاستهمین -
 .کمکت از ممنونم نه، -

 حقیقی بهشت یه اونجا داشت، حق ناتالی. شدم باغ وارد. رفت و گذاشت احترام لبخندزنان
 و تنومند درختای با دوطرف از که گرفت قرار مقابلم ایریزهسنگ از پر و باریک راه. بود

 تجربه رو زمستون هم مرتبه یه حتی انگار که بودن سرسبز طوری. بود شده احاطه سرسبز
 .شدمی پوشیده زودرس زمستان و برف از اطراف سرزمینای کهدرحالی بودن؛ نکرده
 راه راحتی به تونستممی. فشردم هم به رو پلکم حلقه یادآوری با. انداختم دوروبرم به نگاهی

 ذهنم اصالً بودم، نکرده عادت داشتم اختیار در که قدرتی حضور به چون اما کنم؛ پیدا رو باغ
 .بود شده فراموشیم باعث دنیل با صحبت هدم شای. نرفت سمتش

 بین گشتن حال در دیدم کردم، پیداش وقتی. رفتم تام طرفبه و کردم پیدا رو راهم
 سبد یه توی و کنهمی جدا انبوهی بین از رو سبزرنگی برگای وسواس و دقت با و گیاهاست

 .اندازهمی چوبی
 :شدم نزدیک سینهبهدست

 .مشغولی حسابی انگار -
 :زد لبخند دیدنم با و چرخید عقب به
 !اومدی بیرون اتاقاون از باالخره. هی -
 :گفتم و کردم اشاره سبدش به
 کنی؟می کارچی داری -
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 پیدا وگیاهیگل جورهمه جااین. بسازم دارو باهاشون تا کنممی جمع چیزایی یه دارم -
 !گل این حتی. میشه

 خواستم. گرفتم دستش از و رفتم جلو. ببینم تا گرفت باال رو رنگینارنجی و عجیب گل
 :پرسیدم و زدم زانو روبروش. دادنمی بوییهیچ اما کنم؛ بوش

 نده؟ بو میشه مگه گلیه؟ چه این -
 .کردمی درمان رو زخم که درمانگره پودر اون ساختن اصلیِ هایماده از یکی این -

 بویی هیچ واقعاً. کردم نزدیکش بینیم به دوباره و دادم تکون فهمیدن ینشونه به رو سرم
 !نداشت

 :داد نشونم و چید اششاخه از رو کوچیک اما شمشیر، غالف شبیه دراز و سبزرنگ چیزیه
 شی؟ گرم و بخوری تا دادم بهت چیزی یادته. فلفل میگن این به. ببین -
 .اینه فلفل پس. کردم نگاهش و گرفتم دستش از
 .کرد استفاده غذاها بعضی تو سبز و تازه جوریاین هم و کرد خشک میشه هم اینو -
 !بخورنش؟ درسته اینو یعنی -

 :گفتم و کشیدم هم در رو اخمام
 کنه؟می تحمل رو مزه و طعم اون کی -

 :خندید آروم
 .میشه استفاده غذاها بعضی توی که گفتم چاشنی؛ عنوان به اصلی، غذای عنوان به نه -

 !آها
 گرفته پایین چیزی داکردنپی واسه رو سرش دوباره که اون به جدی و گرفتم فلفل از نگاه
 :گفتم بود
 .کنم صحبت باهات خواممی تامی، -



 

 

247 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 :داد جواب طورهمون
 .بگو -
 .افتاده اتفاقی چه اینکه بگی؛ بهم تگذشته از خوام می -
 .آورد باال رو سرش آروم اما نگفت؛ چیزی و شد متوقف گشتن از
 .نکردم ایاستفاده هیچ حلقه از من -

 .کنه شروع تا موندم منتظر اما شد؛ گرفته اشچهره
 :گفت طوالنی نسبتاً مکثی از بعد. بودم ندیده حاال تا که بود حسی نگاهش تو
 .دیگه جای یه بریم پس -

 .شناختمی رو راها که بود زده باغ توی قبالً دوریه رسیدمی نظربه. شدیم بلند و کردم قبول
 و پروانه مثل هم هاحشره بعضی. مختلف یگیاها از پر و بود سبز کردممی نگاه هرطرف به

 از. بلند دم و رنگی باالی با وغریبعجیب هایپرنده یا. کردنمی پرواز هوا تو سنجاقک
 پشت ایصحنه. کجان بفهمم تا گذاشتم هم رو پلک. افتادم ایگائل و مایکل یاد پروازشون

 به داشتن سعی کنجکاوی و ترس با که هاییبچه با کنانخنده ناتالی که بست نقش چشمام
 رو بازی یشیوه رسیدمی نظربه هم ایگائل و مایکل. بود شده سرگرم بشن نزدیک اژدهاها

 .زدنمی هرترفندی به دست هابچه یخنده و جیغ درآوردن برای و بودن گرفته یاد
 اصد رو تام سنگی نیمکت یه دیدن با و گذروندم نظر از رو اطراف. کردم باز چشم دوباره

 :زدم
 .خوبه اینجا تامی، اینجا بیا -

 :گفت من منتظر نگاه و خودش با کلنجاررفتن چندلحظه از بعد و نشست کنارم
 اعتمادت چیزابعضی فهمیدن با ندارم دوست اما بگم؛ بهت خواستی که هرچیزی حاضرم -
 .بدی دست از من به نسبت رو
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 :گفتم بخشیاطمینان لحن با و. گرفتم دستام تو رو دستش و دادم بیرون رو بازدمم
. دارم دیگران به اعتماد درستی فهمیدنِ برای ایدیگه روش من. نباش من اعتماد نگران -

 .نمیره بین از بهت اعتمادم چیزااین با پس
 .بزنه حرف و کنه پیدا بیشتری آرامش تا زدم حرفم دنبال به کوتاهی لبخند
 :کرد شروع و گرفت نفسی

 باشکوه و بزرگ مهمونی یه تو روزیه. سرزمین اشرافای از یکی بود، دارو تاجر پدرم -
 من توجه شدیداً اما نداشت؛ ایکنندهخیره یقیافه اینکه با. سانسا شاهزاده. دیدم رو دختری

. بودن کرده ریزیبرنامه رو مالقاتاین هامونخانواده اینکه از غافل. کرد جلب خودش به رو
 و بودم طلبتنوع و طلبجاه حد از بیش زماناون من. شدم الخوشحخیلی فهمیدم وقتی
 هم و برسم امعالقه مورد دختر به هم که کنه خوشحالم تونستنمی اون از بیشتر چیزیهیچ
 تعلق هم به همیشه برای و شد برپا ما ازدواج جشن که نگذشت چیزی. بشم حاکم داماد

 اون داشتم، دوستش خیلی منم و بود باوقار و دهالعافوق کلمه واقعی معنی به سانسا. گرفتیم
-شش آرتور. شد ترکامل خوشبختیم آرتور، پسرم، دنیااومدنبه از بعد. طورهمین هم

 روستایی دختریه سفر اون تو. شدم خارج قلمرو از تجاری سفر یه برای که بود سالشهفت
 معطوف خودش به رو وحواسمهوش تموم که دافنی اسم به زیبا العادهفوق دختریه. دیدم رو

 منطقه اون تو بیشتر دوهفته خاطرشبه که کرد خودش یشیفته منو قدری به دافنی. کرد
 برگشتنم از بعد. گذاشت تأثیر روم باالخره ترفنداش و جذابیتا که بود دوهفتهاون و. موندم
 و گذاشت سفر یخستگ پای رو رفتارم اون که بود، شده رنگکم و سرد سانسا با مرابطه

 نوشته توش که آورد برام دافنی طرف از اینامه خدمتکاری روزیه اینکه تا. نکرد اعتراضی
 جای در دادم دستور و شدم خوشحال خیلی. کنه مالقات منو تا اومده ما قلمروی به بود

 شد متوجه کی دونمنمی. رفتم دیدنش به مناسب موقعیت یه تو و بدن اسکان بهش مناسبی
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 تا باشه داشته زن یه تونهمی فقط هرمردی حاکم، از غیر ما سرزمین تو. داد خبر حاکم به و
 و کردن دستگیرم. بودم کرده ـانت*خیـ حاکم دختر به من و. بمیره سابقش همسر که وقتی

 انکار رو دافنی با مرابطه خواستم اول. کردم اشتباهی چه فهمیدم که بود اونجا. شدم محاکمه
 کرد شروع وقفهبی وقتی. آوردنش محاکمه محل به و بودن کرده دستگیر هم اونو اام کنم؛

 که شدم متوجه تازه انداخت، من گردن رو تقصیرها یهمه و خودش یتبرئه و التماس به
. بودم کرده بزرگی اشتباه. بود ثروتم به رسیدنش برای نقشهیه فقط من به شدنشنزدیک

 حتی و بودم شرمنده چیزهمه از. بیارن بود نوشته بهم که رو اینامه گفتم و شدم عصبانی
 دادوبیداد داشتم انتظار. کنم نگاه سانسا اشک از پر و دلخور چشمای به لحظهیه نتونستم

 از اعدامم حکم شنیدن راستش. کردمی آبم سنگینش نگاه با فقط و نگفت هیچی اما کنه؛
 کم هیچی سانسا! کردم؟ کارچی من. بود هرچیزی از تربخششادی لحظهاون حاکم زبون

 ...من اما بود؛ نذاشته
 دادنمی اجازه خودش به ولی بود؛ گرفته صداش. زد تلخی لبخند و کرد مکث چندلحظه

 :داد ادامه و کشید آهی. بریزه اشک من جلوی
 کرد اتقاض و گرفت قرار پدرش مقابل سانسا گردونن، برم چالسیاه به نگهبانا اینکه از قبل -

 تونست؟می چطور. بود اومده جوش به خونم. کنم تحمل رو رفتارش تونستمنمی. بگذره ازم
 هم باز پدرش مخالفت وجود با. شدم متنفر خودم از بیشتر هرلحظه و کردم نگاهش زدهبهت

 قلمروش از همیشه برای و کنه رهام مجازاتبی نشد راضی حاکم هم آخر در. کردمی اصرار
 و پشیمون قبل از بیشتر هرلحظه روز اون از. کردن اعدام هم رو دافنی و کرد طردم

 رو خودم هرگز. کردمی نابود منو خوره مثل ساالاین تموم گناه احساس. شدم سرافکنده
 .شممی سازمشکل بیام همراهتون اگه مطمئنم هم حاال. نبخشیدم
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 تام کردمنمی فکر واقع به اما بود؛ زده گند حسابی گفتم؟می چی. نداشتم سکوت جز حرفی
 .باشه داشته داستانی چنین
 آخر در. بود من نزدیک دوستای از اون چی؟ باالخره اما اومد؛می باهامون نباید داشت، حق

 اون شاید. افتهمی اتفاقی چه آینده در دیدیممی باید. بشه روبرو باهاشون بود مجبور
 و بشه روبرو باهاش دوباره تونستمی زدمی حرف ازش که باگذشتی و مهربون یشاهزاده

 .اشخانواده یبقیه البته
*** 
 کل دانای

 که سفیدی و نرم یپارچه توسط بود شده قرمز خون هایلکه از که سفیدش و بلند دستای
 .شدمی پاک بود گرفته رنگ کمی

 اما کرد؛ تکرار رو کارش دوباره و داد، سُر کِتفش سمت به دستش روی رو پارچه خدمتکار
 آب گرمیِ که انگار. نداشت توجهی خدمتکار حرکات به و بود فرورفته فکر به سخت خودش

 .داده سوق اشگذشته به رو اون وان درون
 زیادش سن وجود با که کرد فکر این به. انداخت صورتش به نگاهی دزدانه خدمتکار زن

 و کجاست؟ االن لرد فکر که کردنمی تصور اصالً و شده حفظ جوونیش زیباییای خوب چقدر
 کنه؟می مرور رو چیزی چه

 باالی حریر جنس از ایپرده. آوردمی یاد به شدید یضربه اون از بعد رو چشماش بازکردن
 .شدمی آویزون هاشاهزاده و هازادهاشراف تخت باالی فقط که ایپرده. بود سرش

 نگران بازش چشمای دیدن با پسر. دید رو پسری تار نسبتاً صورت و برد ترپایین رو نگاهش
 .رفت جلو

 بینی؟می منو -
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 به شد، خیره روبروش به چندلحظه برای. کرد باز دوباره و فشرد هم به رو پلکاش کمی
 .بود بعید پسریه برای که ایکنندهخیره زیبایی

 :پرسید ضعیفی صدای با
 کجام؟ من -

 :داد جواب مهربون و گرم پسر
 نمیاری؟ یاد به یزیچ. قصری توی تو -

 :بود مشهود ضعیفش صدای از تعجب
 !قصر؟ -

 تموم سربازانش و حاکم. کرد هوشیارتر رو افکارش و جاری قلبش توی نفرت احساس
 اون از ترضعیف هم شاید. نیاورد زبون به چیزی اما بودن؛ برده بین از رو نسلشون و خانواده

 .بده بروز رو نفرتش که بود
 :گفت قبل لحن همون با پسر

 زودی به نباش، نگران اما شدم؛ دیدنتآسیب باعث که بودم شکار حال در جنگل توی -
 .میاری دستبه رو سالمتیت

 :شد متعجب گرمش رفتار از
 !هستی؟ کی تو -
 .کنی صدام ویلیام تونیمی -

 :کنه مخفی رو حیرتش نتونست
 !ویلیام؟ شاهزاده -

 :داد تکون رو سرش و خندید
 .گفت میشه هم یطوراون -
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 و داشت خون هنوز که بود خوشحال. بودن هاپترونی دشمنان ترینسرسخت سلطنتی خاندان
 یبقیه قرمز خونِ اولشون زندگی در فقط هاپترونی چون بود؛ نشده موجودیتش متوجه کسی

 .شدمی خشک خونشون اولشون مرگ از بعد اما داشتن؛ رو موجودات
 .برگردی تخانواده پیش تونیمی و میشه خوب حالت زودی به نباش نگران -

 دست از که چیزایی یهمه از بعد. دَووند ریشه سرش توی چندلحظه از کمتر در انتقام فکر
 کنه؟ زندگی قصر توی هازادهاشراف مثل رو مدتی نبود حقش بود، داده

 :پرسید و شد محو ویلیام لبخند. کرد جمع چشماش توی و اشک
 ری؟دا درد شد؟ چی -
 !ندارم ایخانواده من -

 :گرفت تأسف رنگ شاهزاده نگاه
 .متأسفم خیلی. اوه -

 :داد ادامه و نشوند صورتش روی ظریفی لبخند دوباره
 قبوله؟ عذرخواهی، عنوان به. بمون قصر توی بشی خوب کامالً که وقتی تا -

 .داد تکون رو سرش و زد لبخندی سلنا
 یشیفته و کنه فراموش رو نفرتش سلنا تا بود کافی هفتهیه همون و موند قصر تو هفته یه

 هفتهیه. باشه کار در وصالی نیست قرار و ستطرفهیه اشعالقه دونستنمی اما بشه؛ ویلیام
 رو ویلیام بتونه دوباره شاید تا رفتمی آبشار همون کنار هرروز اما کرد؛ ترک رو قصر بعد

 .کنه بیان رو احساساتش و کنه مالقات
 حسابی. بیاد جنگل به شکار قصد به افرادش با خوادمی دوباره شاهزاده شد باخبر بعد دوماه

 با دوسرباز رسید، اونجا به وقتی. شد شاهزاده اطراق محل راهی و کرد مرتب رو خودش
 قانعشون تونستنمی کردمی اصرار و سعی هرچی. شدن مانعش و رفتن جلو غریبه یه دیدن
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 ویلیام چادر به بحثشون صدای. گرفتن رو دستاش که کنه عبور زور به استخو آخر در. کنه
  شده؟ خبر چه ببینه تا شد خارج چادرش از سریع ویلیام. رسید

 .نداشت دوماه بعد رو دیدنش انتظار. رفت جلو متعجب سلنا دیدن از
 !سلنا -
 پرتوهای. کرد یتهدا سمتش به رو نگاهش هم سلنا و چرخیدن عقب به اسرباز صدا این با

 رو زیباییش و شدمی تابیده ویلیام صورت به بود گذشته درختا برگ الیبهال از که آفتاب نور
 .کردن احترام ادای سربازا و نشست سلنا هایـب*لـ به لبخندی. کردمی دوچندان

 شده؟ خبر چه -
 ...دیمکر هرکاری. کنه مالقات رو شما داره اصرار غریبه دختراین جنابعالی -

 .کرد قطع رو حرفش سرباز رفت، باال که ویلیام دست
 .گردمبرمی االن من. پستتون سر برید شما. نیست الزم -

 جلو روخنده ویلیام. گذاشتن تنها رو اونا و کردن اطاعت بزنن، ایدیگه حرف اینکه بدون
 :گفت و رفت

 !موطالیی دختر نداشتم دیدنتو انتظار -
 :گفت جواب در و زد ایخندهتک سلنا

 کنی؟ ناکارم دوباره داری قصد نکنه ببینم ناراحت؟ یا شدی خوشحال یعنی این و -
 .خندیدن هردو

 موافقی؟ زدنقدم کمیه با. ندارم قصدی همچین نه، -
 :گفت و زد کنار صورتش طرفیه از رو موهاش نازآلود سلنا

 .موافقم که البته -
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 و بود فراگرفته رو اشدخترانه قلب ناپذیریوصف شادی. کردن حرکت هم یشونهبهشونه
 .کنه اعتراف رو احساساتش زودتر هرچه خواستمی
 سالته؟ چند تو -
 میام؟ نظربه پیرتر مگه؟ چطور. هجده -

 :گفت خنده با ویلیام
 کنی؟می زندگی اطرافاین بدونم خواستممی فقط. نه -
 .آبشاره از ترطرفاون کمی من یکلبه. اوهوم -

 :گفت بارشیطنت کمی و کرد قفل سرش پشت رو دستاش سلنا. داد تکون رو سرش ویلیام
 ببینی؟ رو امکلبه خوای می -
 :داد ادامه داریخنده لحن با و
 .کنم پذیرایی ازت تونممی باش مطمئن -

 :خندید صدادار ویلیام
 .نه که چرا -

*** 
 من؟ بانوی -

 پشت که خدمتکاری به و برگردوند رو سرش. تاداف بیرون خاطراتش از و زد کوتاهی پلک
 .شد خیره بود ایستاده حریر یپرده

 .اومدن دراک جنابعالی -
 .بری تونیمی. خوبه -

 :گفت سردی به و زد کنار کردمی تمیز اشسینه یقفسه از رو خون رد که زنی دست
 .برو هم تو -
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 .رفت بیرون و گرفت فاصله آرومی به و پرید رنگش حرکتش از خدمتکار
 :گفت در شدنبسته از بعد لرد. شد ترنزدیک چندقدم دراک

 کردی؟ کارچی. خب -
 .بگردن دنبالشون فرستام رو سربازا از زیادی تعداد -
 نیستن؟ که عادی سربازای -
 داشته بیشتری قدرت تا کردم طلسم هم رو پیتر ایسرباز اما هستن؛ خودم افراد از بیشتر -

 .برگرده ارتش با تا فرستادم( جادوگرا سرزمین) تایالن به هم رو نفر یه. باشن
 :گفت و کرد مکثی لرد
 حاضره؟ غذا -
 .کننمی آماده رو میز دارن -
 نتونست و بود مونده خیره مقابلش به اختیاربی دراک. ایستاد وان توی و شد بلند آرومی به

 :گفت کمربهدست و زد وزخندیپ بعد کرد، صبر چندلحظه پروابی لرد. بگیره رو نگاهش
 شدی؟ خیره چی به دراک؟ چیه -

 :گرفت حریر یپرده پشت محوشده تن از رو نگاهش دراک
 .کنه تآماده بیاد میگم خدمتکار به -
 .اوهوم -
 به داریمعنی لبخند ذاشت،می بیرون وان از قدم کهدرحالی و دوخت چشم رفتنشبیرون به

 .آورد لب
*** 

 سافیرا 
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 معنیبی برام بودن شده جمع ناتالی دوروبر که هاییبچه یخنده قدراون. داشتم خأل ساحسا
 .بودم نخندیده حالتابه وقتهیچ انگار که بود

 مقابل و کشیدم آهی. اتاق داخل برگشتم بالکن از و گرفتم شونکودکانه شادی از رو نگاهم
 .کردم نگاه امافتاده هاینهشو به. ایستادم دیوار روی ونگارپرنقش و بزرگ یآینه
 قدراین همیشه کاراین چرا کنم؟ غلبه احساساتم به دارم قصد من یعنی داغون یقیافهاین
 سخته؟ برام
 نیست؟ حلقه داشتن برای من شایستگی باعث احساسات همین مگه
 بین رو خودم بعد چندلحظه. بیارم یاد به رو دور ایخاطره خواستم. فشردم هم روی رو پلکم
. رسید گوشم به خودم یخنده صدای. اومدنمی آشنا نظربه که درختایی. دیدم درخت چندتا
 و چرخیدم عقب به. بودم حرکت در بزرگ گرگ یه سوار. برگردوندم سمت همون به رو سرم
 و پدر اینجا، برای دلم چقدر. گرفت ضربان قلبم. دیدم رو پدریم یخونه سرم پشت

 و آروم صدای دوباره. برادرم اسکات، و مامی طورهمین. بود شده تنگ گیریاشسخت
 . شنیدم رو خودم یشدهمحتاط

 .ببینه رو ما کسی نباید. یواش برو، یواش -
 با. داد شکل تغییر لئو به گرگاون و شدم پیاده که کردم نگاه سالمسیزده خود به دوباره

 .داد تشخیص رو من از بودنش تربزرگ شدمی راحتی به سنی، اختالف چهارسال
 تار رو دیدم چندلحظه از کمتر اشک. بودیم اومده وجد به سواری اون از و خندیدیممی هردو
 .برنداشتم ازش رو نگاهم اما کرد؛

 !بود عالی. بود خوب خیلی -
 :گفت زناننفسنفس زدو لبخند

 .بودم ندویده سریع قدراین حالتابه. آره -
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 .گردمبرمی ناال. وایسا جاهمین. خب -
 :داد تکون رو سرش

 .برگرد زود -
 معمول حد از ترتند کمی اشسینه یقفسه. موند خیره رفتنم به اون و دویدم خونه طرفبه

 پشت به خیره نگاهش. ایستادم روبروش درست و رفتم جلو. لرزید امچونه. شدمی باالوپایین
 لمس رو صورتش خواستم و بردم باال رو دستم. بودم دوخته خودش به چشم من و بود سرم
 دستم بیچارگی با. شد رد دستم کنم حس انگشتم زیر صورتشو از چیزی اونکه بی اما کنم؛

 !شانساین به لعنت. کردم رها تنم کنار رو
 و زد پوزخند. کردممی فراموش هردفعه من و کرد لمس رو کسی خیاالت این تو شدنمی

 :گفت لب زیر دوخت، زمین به رو نگاهش
 .باریه همین فقط -

 چی؟ باریه همین بار؟یه همین فقط. رفت و شد تبدیل دوباره. برگردوند رو روش
 گذشته از چندبُعدی تصویر مشت یه فقط حلقه این کرد، نفوذ هم آدما ذهن به شدمی کاش

 .بود حقایق آشکارکردن قدرتشم اوج. دادمی نشونم
 کوتاهِآستین و رنگسبز بلند لباس. شدم خیره خودم به رهدوبا و کردم باز رو دارمنم پلکای
 :گفتم ایگرفته صدای با. بود شده سوار تنم روی که اونجا وهوایآب با مناسب

 خواینمی که تو! لعنتی نیست آخرش اینجا سافیرا؟ گرفتی خودت به ایهقیافه چه این -
 باید تو داره؟ ایفایده چه نبودش کردنفراموش ها؟ بذاری نتیجهبی کرد لئو که رو کاری

 خوشبختی و خانواده انتقام. بگیری رو روستا اون مردم انتقام بگیری، رو انتقامش
 نجات شدن گرفته بردگی به اهریمن اون دست که رو هاییبیچارهاون باید. ترفتهازدست

 .بدی
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 .کردم پاک اشک از رو صورتم و بردم باال رو دستم
 پیش که حاال. انداختم ناتالی به آینه توی از کوتاهی نگاه. شد باز اتاق گبزر در موقعهمون

 به رو این من و بودن پرتیشحواس برای ایبهانه هابچه. نداشت لب به ایخنده نبود، هابچه
 .دادنمی بروز رفتارش توی رو ناراحتیش دنیل مثل هم اون. کردممی درک خوبی
 .شد تکرار پیشم چندلحظه احساس و کردم لمس انگشتم با رو حلقه

 بریم؟ ایآماده -
 :گردوند برم خودش طرفبه آروم و گرفت رو امسرشونه. اومد جلو. ندادم جواب

 خوبی؟ -
 :کردم نگاهش و زدم پوزخند

 خوب؟ -
 و کرد ـوازش*نـ رو ـمرم*کـ. گرفت ـوش*آغـ در رو من و فرستاد بیرون رو بازدمش

 :گفت
 .دونممی -

 :داد ادامه بگیره فاصله ازم کهاین بدون
 توئه؟ به امیدشون چشم چندنفر که دونیمی. سافیرا باشی محکم باید هنوزم تو -
 .گذاشت دستم توی رو حلقهاین شاهفردریک که ایلحظه همون از. آره -

 هرازچندوقت من که نبود انصاف. بود انصافیبی خیلی این اما گذاشتم؛ هم روی رو پلکم
 نیست؟ زیاد کمیه من، به بودن امیدوار همهاین. بدم دست از رو زندگیم بخشای ترینمهم
 امید من به که بود آدمایی همون جزو هم ناتالی. نریزم اشک دوباره تا کشیدم عمیقی نفس

 :گرفتم فاصله ازش آرومی به. داشت
 .نذاریم منتظر رو مارتین شاه این از بیشتر بهتره. مراسم تو بریم بیا -
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 :زد خندلب
 .بریم - 

 نظربه. بود شاهکار که جداً اطراف تزئینات. رفتیم قصر بزرگ و انگیزحیرت سرسرای به باهم
 .کنن زندگی بهشت از قسمتی تو همیشه که داشتن رو امتیاز این طبیعت ایزدای رسیدمی
 !زیباست واقعاً من خدای -

 :گفتم و کردم نزدیک بهش رو سرم
 دی؟اوم اینجا قبالً تو -
 .اومدیم مخفیانه هم خیلی و بودم کوچیک خیلی موقعاون اما بار؛یه آره -

 همون ببینمشون، اینکه از قبل اما کنم؛ پیدا رو دنیل و تام تا چرخوندم اطراف به رو نگاهم
 :گفت احترام ادای از بعد و ایستاد جلوم داد نشونم باغو مسیر که پسری

 .کمحا پیش برید باید شما من بانوی -
 .بود ادی شبیه چون شاید. اومدمی خوشم پسراین از قدراین چرا دونمنمی

 بیاد؟ باید هم ناتالی -
 .بله -
 .خبخیلی -
 .طرفاین از -

 ایستاده خودش همسر و دنیل و تام کنار سرسرا باالیی قسمت حاکم. افتادیم راه به دنبالش
 لبخند هم اون. کردیم احترام ادای. رفتیم باال پله چندتا از. کردمی نگاه اطراف به و بود

 سرسرا به. بگیرم قرار کنارش در تا کرد دراز طرفمبه رو دستش و زد ایپرجذبه و مردونه
 کوچیک نسبتاً آبگیر کرد،می جلب خودش به رو توجه نگاه اولین در که چیزی. دوختم چشم
 هرچه رو آبش شفافیت و لیزال و بود پوشونده سبز گیاهان رو دورتادورش. بود سرسرا وسط
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 سرسرا ستونای تموم. بودند شناور که آبی نیلوفر گالی مخصوصاً گذاشت؛می نمایش به بهتر
. افزودنمی طراوتشون به گل هایغنچه و بودن کرده احاطه پیچکا رو پایینش تا باال از

 نشینیدل آهنگ موسیقی آالت با که بود لباسخوش و چهرهخوش چهارزن بعدی زیبایی
 اطراف مشعالی قبل از نگهبانا اما رفت؛می قرمزی به رو آفتاب غروب از آسمون. نواختنمی
 .بودن کرده روشن رو

 مقابل آرومی به مردم و شد قطع موسیقی. کرد جلب ما سمت به رو همه توجه شیپور صدای
 اتیشذ صالبت با هم اون. کنه صحبت حاکم تا فراگرفت رو جاهمه سکوت. شدن جمع ما

 :کرد شروع
 اشسلطه زیر سرزمینای به داره که دونیدمی. شنیدین رو سیاه لرد یآوازه شما یهمه -

 سرزمینای به زودی به داره قصد همچنین. کرده سلب ازشون رو زندگی حق و کنهمی ظلم
 همیشه که سالهده االن. دربیاره خودش حکومت تحت رو دنیا تموم کمکم تا کنه حمله دیگه

 در شانسیهیچ چون داشتیم؛ هراس سیاه لرد پایانبی قدرت از ما یهمه. جنگیم یمادهآ
 فکر اشتباه همه اما داره؛ دست در رو حلقه هرجفت لرد کردیممی فکر و نداشتیم برابرش

 همین برای و! آورده دست به رو هاحلقه از یکی فقط اون. داده فریب رو همه لرد. کردیممی
 .ردهک صبر االن تا

 رو صداش حاکم. بود گرفتناوج حال در همهمه صدای و کردن پچپچ به شروع متعجب همه
 :داد ادامه و کرد بلندتر

 کنه متحد رو ایزدا داره قصد و اومده ما پیش اون. ایهدیگه کس دست حلقه یدیگه جفت -
 هستن ایشایسته انسانای همون دوستانش و دختراین. بدیم شکست رو لرد هم کمک با تا

 جدید یملکه سافیرا، با رو طبیعت ایزدای اتحاد امشب، من پس. هانحلقه داشتن الیق که
 .کنممی اعالم شده، غارت سرزمینای
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 موقع که کردم احساس رو نیرویی دوباره من و برد باال رو دستم حرف، این گفتن با
 چیزی موقعهمون و فتر باال مردم خوشحالی صدای. بودم کرده حس دونالد با دادندست
 .زد جرقه ذهنم توی
 .کرد درگیر سخت رو ذهنم که داشت وجود ماجراها این تموم توی نامتعادل اینقطه
 فکر از رو من ناتالی صدای. بودم فکر توی همچنان من و داشت ادامه جشن. شد شب

 :درآورد
 شده؟ چیزی -

 :گفتم و بهش کردم رو بپرسه، سؤالی چنین نفر یه بودم منتظر انگار
 .بزنم حرف باهات باید -

 تعظیم از بعد و شدم بلند جام از. بود صحبت حال در همسرش با که انداختم حاکم به نگاهی
 که جایی. کشیدم بیرون سرسرا از خودم با و گرفتم رو ناتالی دست حاکم به کوتاهی

 .ایستادم رسیدم، موردنظرم جای به وقتی. باشه کمتر وآمدرفت
 بگی؟ خوایمی چی افتاده؟ تفاقیا چه -
 کردی؟ توجه حاکم حرفای به تو -
 مگه؟ چطور آره، -

 :گفتم و آوردم ترپایین رو صدام
 حمله ایزدا به نداشته رو هاحلقه از یکی چون گیممی ما ببین،. نیست درست چیزییه -

 قدرت چون نه؛بشی ساکت لرد مثل طلبیجنگ و خونخوار آدمیه ممکنه چطور آخه. کردهنمی
 رو هاحلقه از کدومهیچ کرد حمله هانه به وقتی. ناتالی قویهخیلی اون! نداشته؟ رو الزم

 .گرفت دست تو رو سرزمینا و کرد عام قتل رو همه راحتخیلی حالاین با یادته؟ نداشت،
 :دادم ادامه. کرد نگاهم خیره حرف،بی
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 کنننمی حمله ایزدا اینکه. داره خبر لرد و دونهنمی کسهیچ که هست چیزییه مطمئنم -
 همون تونهنمی نکرده حمله لرد اینکه اما خوردن؛می شکست حتماً چون داره؛ منطقی دلیل
 چیزیه اما کنه؛ کامل رو قدرتش و بگیره ازم رو حلقه تا منه دنبال اون. باشه داشته رو دلیل
 تونهمی بقیه از بیشترخیلی ایزدا مینسرز. دیگه دلیلیه باشه، داشته وجود باید هم دیگه
 تصاحب رو ایزدا قلمروی اول نباید کنه کشورگشایی بخواد اگه پس باشه؛ سودآور براش
 کنه؟

 دیگه؟ چیزیه... یا هاستحلقه به مربوط یعنی -
 .بفهمیم باید رو همین -
 .بگیر کمک حلقه از -

 اما کشید؛ طول مدتی. بده نشونم تا خواستم حلقه از و بستم رو چشمام. بود اون با حق
 ...اما کردم؛ تمرکز بیشتر و کشیدم درهم اخم. دیدمنمی سیاهی جز هیچی

 .کردمی نگاهم منتظر که دیدم رو ناتالی دوباره و کردم باز رو چشمام. نیفتاد اتفاقیهیچ
 شد؟ چی -
 .اینجاست سروصدای خاطربه شاید. بینمنمی هیچی. هیچی -

 :گفت و چرخوند سرش یسهکا تو رو چشمش
 ممکنه دونستهمی. کرده طلسمش لرد. نیست اینجا مشکل نه! عوضیاین ایهعفریته عجب -

 .بفهمی بخوای و کنی شک
 کردم؟می کارچی باید حاال. شد بلند نهادم از آه

*** 
 کل دانای 
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 یآشپزخونه طرفبه و کرد نزدیک هم به رو پوستیش و سیاه شنل هایکناره دراک
 .رفت قصر مخصوص

 و گرفت دیوار از رو اشتکیه دیدنش با بود، داده تکیه دیواری به سینهبهدست که کاترین
 :رفت جلو

 شد؟ تموم -
 و آورد بیرون کوچیکی یکیسه کمربندش داخل از رنگیکم و خبیثانه لبخند با دراک

 .گرفت طرفشبه
 عقب رو اون تندش بوی استشمام با اام برد؛ بینیش طرفبه و کرد باز رو کیسه در کاترین

 .بست رو درش دوباره و برد
 .کنهمی تموم رو کار این -
 میشه؟ چی بفهمه اگه که دونیمی -
 .کردم هم رو اونجاش فکر فهمه،نمی -
 پیشش؟ میره امشب پیتر که مطمئنی -
 .میدن انجامش حتماً فرداشب اما میشه؛ بد حالش کمیه فردا تا. نه که امشب -

 :زد پوزخند کاترین
 !لیاقتبی عوضی. نسل یادامه. هه -
 .بشنوه یکی ممکنه! هی -
 .بده پس رو کارش تقاص باید اون. نیست مهم برام هیچی دیگه. نیست مهم -
 .شد آشپزخونه وارد و گرفت رو خشمگین نگاهی با و

*** 
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 همگی نشستنش زا بعد. انداخت بهش گذرا نگاهی کاترین شام، میز سر لرد اومدن از بعد
. داشت نظر زیر رو همه حرکات تیزبینی با هم دراک. شدن مشغول شام خوردن به و نشستن
 بیاد پیش خاصی موقعیت اگه کرد ثابت ادوارد کشتن با لرد. بود موافق کار این با هم خودش

 !نداره اباییهیچ کشتن از
. بریزه نوشیدنی براش تا کرد اشاره هاخدمه از یکی به لرد. شد صرف سکوت در شام

 یعنی که داد تکون رو سرش دراک. انداخت دراک و کاترین به پراضطراب نگاهی خدمتکار
 .بیاد جلو و نکنه معطل

 رو نوشیدنی رنگاینقره یکوزه. کنه کنترل رو دستش لرزش نبود قادر. رفت جلو هم اون
 ابتدا رو چشمش خدمتکار دست حد از بیش لرزش دیدن با لرد. کرد خم لرد مقابل م*ا*ج در
 از کمی و شد هول بیشتر نگاهش از خدمتکار. برد باال و لغزوند صورتش به بعد و کوزه به

 .ریخت میز روی رو نوشیدنی
 کمرش دور از رو سفیدی دستمال کردمی عذرخواهی کهدرحالی و برد عقب رو کوزه سریع

 .کشید میز روی و کرد جدا
 !خشیدبب منو جناب،عالی متأسفم -

 :کردمی نگاهش پایین از همچنان لرد
 مرگته؟ چه تو -

 به دستی دراک. موند بازنیمه دهنش و بده جوابی چه دونستنمی که بود شده هول قدراون
 :گفت بهش خطاب و کشید خرابکاریاین از پیشونیش

 کجاست؟ حواست -
 :گفت و ایستاد عقب خدمتکار

 ...صبح از. نیست خوش کمیه حالم! سرورم کنید عفو -
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 تماشا رو خرابکاریات خوامنمی. نزن چرخ من اطراف مریضی وقتی بعد به این از. کافیه -
 .کنم
 :داد ادامه بلندتری و ترمحکم لحن با لرد. کرد سکوت بیچاره زن
 فهمیدی؟ -
 .کنممی رو کارهمین حتماً. سرورم بله... بـ -
 ایستادی؟ اینجا هنوز چرا پس -

. بره حال از بود مونده کم که بود کرده وحشت قدراون. بپره تونستنمی این از ربیشت رنگش
 و برداشت رفتنش مسیر از چشم سردی به لرد. شد خارج تاالر از سریع و کرد تعظیم

 :برد باال رو مش*ا*ج
 رسن؟می ویکتوریا به افرادت فردا -

 .جنابعالی بله: دراک
 حالت به ترسریع هرچه باید. کن مستقرشون یانظام قرارگاه توی رسیدن، هروقت -

 .برسن باشآماده
 .بله -

 .نوشید ایجرعه و گذاشت م*ا*ج یلبه رو سرخش هایـب*لـ سپس
 درش ویکتوریا که ایتاریکی به و گرفت قرار پنجره مقابل آهسته. رفت اتاقش به شام از بعد

 گذاشت اششونه روی رو دستش. شد نزدیک بهش سر پشت از پیتر. شد خیره بود فرورفته
 :گفت و
 نگرانی؟ -
 .برسم بهش خواممی باشه که هرقیمتی به. بدم دست از رو آرزوهام خوامنمی هرگز دیگه -

 :کرد نجوا گوشش کنار و برد ترنزدیک رو سرش پیتر
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 .شدن زدههیجان که نبچه مشتیه فقط اونا. نمیدی دست از که البته -
 گونهـوازش*نـ پیتر. بود معمول حد از کمتر شونفاصله. چرخید شطرفبه آرومی به لرد

 :کشید لرد یگـونه به رو انگشتاش پشت
 .کنی استفاده ضعفشنقطه از تونیمی. شناسممی رو سافیرا دختره اون من -
 !ضعف؟نقطه -
 اونا تو خودشو کنه حل خودش تو رو احساساتش اینکه جای به دختر اون. احساساتش -
 استفاده خودش علیه خودش از. بیار یاد به رو حلقه اون قدرتای و کن اعتماد بهم. کرده رقغ

 زودتر اناحساستی که اونایی داری؟ انتظاری چه نازنازی و زادهاشراف دختریه از! اوه. کن
 .گیرنمی قرار تأثیر تحت
 روی اخم به رو جاش بعد چندلحظه اما بست؛ نقش لرد هایـب*لـ روی رنگیکم لبخند

 و اومدنمی بیرون درمیونیکی هاشنفس. رفت عقب قدمی و خورد لق پاش. داد پیشونیش
 .شدنهفلج درحال بدنش کردمی احساس

 خوبه؟ حالت هی، -
 :زد صداش و گرفت رو کمرش پیتر افتادن، از قبل اما شد؛ سست زانوهاش

 .بزن حرف توام با! سلنا -
 گرفت ترمحکم رو اششدهسنگین بدن هم پیتر. نداد بهش جوابی و افتاد هم روی چشماش

 .زدمی صداش همچنان و
*** 

 وقتی اما داشت؛ کراهت جداشدن از اول. کردمی حس رو تنش گرمای. کرد باز رو چشماش
 و ریخته هم به یکلبه توی رو نگاهش. نشست جاش سر سریع کرد، درک رو موقعیتش

 .گردوند بود تخت روی کنارش که کسی
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 شب دقیقاً تا شد خیره مقابلش به زدهبهت و برد فرو موهاش توی اضطراب با رو انگشتاش
 بودن؟ کرده کارچی. بیاره یاد به رو پیش
 .داشت واقعیت اما کنه؛ باور خواستنمی

 !نه اوه -
 ویلیام بازوی به رو دستش. کشید باالتر تنش روی رو سفید یملحفه و کرد رها رو موهاش

 :داد تکونش و گذاشت بود خواب غرق حسابی که
 !شو بلند شاهزاده. شاهزاده -

. برخاست آرومی به و کرد نگاه اطراف به کمی گیجی با. شد باز و خورد تکون ویلیام پلکای
 :کرد زمزمه و چرخوند مقابلش دختر روی رو چشمش

 .سلنا -
 به ناباوری با رو سرش سلنا فقط نداشتن؛ گفتن واسه حرفی کدومهیچ. شد برقرار سکوتی
 خبراین شدنپخش از شاهزاده یوجه. بده حلی راه ویلیام بود منتظر و داد تکون اطراف

 ...وقتی اومدمی پایین قدرچه
 توی. رفت پایین تخت از داد، تشخیص حرکاتش در شدمی راحتی به که اینگرانی با

 خیره کاراش به کهدرحالی ناسل. پوشیدمی دیگری از پس یکی رو لباساش ریختگیهمبهاون
 :گفت بود، شده

 کنی؟می کارچی داری -
 :بستمی دستش دور رو چرمیش بندمچ بندای تندتند

 !نباید شد،می طوریاین نباید -
 :شد جاجابه جاش سر کمی سلنا

 بذاری؟ تنهام خوایمی -



 

 

268 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 فهمیدی؟ بفهمه، نباید کسهیچ -
 .بود خودت خواست این -

 :گفت بلند صدای با و چرخید تشسمبه ویلیام
 .خواممی چی دونستمنمی دیشب من. نبود نه -

 که لرزونی لحن با و شد دارنم چشماش فشرد،می درهم رو قلبش رحمیبی انگشتان انگار
 :گفت بود آروم قبل مثل

 .داری دوست منو گفتی هم تو اما -
 !من؟ -

 :میشه آوار سرش یرو داره دنیا کردمی احساس. وارفت سلنا یچهره
 گفتی؟ دروغ -
 وقتهیچ. نداشت رو رفتاری چنین انتظار هرگز اشموردعالقه و مهربون همیشه پسرِ از

 .بودش ندیده عصبانی طوراون
 :گفت و کرد اخم بود، شده سرخ کهدرحالی ویلیام

 قح. سرزمینماین یآینده پادشاه من! سلنا زنیمی حرف کی با داری کن جمع حواستو -
. خواممی چی دونستمنمی دیشب من گفتم. بیاری زبون به من درمورد رو چیزی چنین نداری
 باشی؟ وقیح قدراین من برابر در کردی جرئت چطور
 :کشید داد ریزاناشک و شد تموم سلنا تحمل

 منو که اولی روز از گفتی خودت چیه؟ من تقصیر. بکنی رو کاراین من با نداری حق هم تو -
 کنی؟می انکار رو شهمه چطور حاال. اومده خوشت ازم دیدی
 :گفت تهدیدآمیز حالتی با ویلیام

 !کنم رفتار ایدیگه جور میشم مجبور وگرنه فهمه؛نمی چیزی کسهیچ افتاده که اتفاقی از -
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 .رفت بیرون کوتاهی مکث از بعد و
 .کوبید هم به محکم رو چوبی در

*** 
 مطمئن خواستمی که انگار. گردوند اطراف به رو نگاهش و ردک باز رو چشماش ناگهان لرد

 .نیست انگیزشنفرت یکلبهاون تو دیگه بشه
 رو دستش و نشست تخت یلبه. رفت طرفشبه سریع خورد بدنش که تکونی دیدن با پیتر

 :گذاشت اششونه روی
 سلنا؟ شدی بیدار باالخره -

 :گفت محکم اما داشت؛ سرگیجه کمی. نشست جاش سر و زد پس رو دستش
 !سلنا نگو بهم -

 .ترسید خشمگینش و تلخ چشمای از ایلحظه برای پیتر
 .بگی تو هرچی -
 اومده؟ سرم بالیی چه کجاست؟ مخصوص پزشک -
 .نشده خاصی یمسئله یمتوجه گفت پزشک -
 .نه -

 :داد ادامه
 .شمب بیهوش دلیلبی نداره امکان! امپترونی من. هست چیزییه حتماً -

 .رسیدمی نظربه عصبی لرد اما کرد؛می نگاهش سکوت در و بزنه که نداشت حرفی پیتر
 .بیاد بگو بهش کجاست؟ دراک -
 .کرد ترک رو بزرگ اتاق اون دراک صداکردن برای و شد بلند ناچار به 
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 از طوریاون دلیلبی نداشت امکان. فرورفت فکر به سخت و کشید پیشونیش به دستی
 .بره هوش

 اما بده؛ نشون بهش رو دلیلش خواست حلقه از ذهنش توی گذاشت، هم روی رو چشماش
 گرفتمی رو دراک ورود یاجازه که خدمتکار صدای با. ندید معنیبی تصاویر جز چیزی
 :کرد باز چشم

 .داخل بفرستش -
 :شد وارد دراک و باز در
 !شدم نگرانت خیلی بهتره؟ حالت -
 .نمیده نشون بهم چیزی هم حلقه حتی دراک؟ افتاده برام اتفاقی چه -

 :پرسید و شد ترنزدیک قدم چند دراک
 بودی؟ کرده پیدا حسی چه دقیقاً -
 درست تونستمنمی حتی. شد حسبی بدنم یهمه انگار کردم احساس دفعهیه. دونمنمی -

 به نوم بتونه که نداره وجود دارویی و سم هیچ که دونیمی خودت دراک،. بکشم نفس
 داره؟ دلیلی چه پس. بندازه حالاون

 نگران و عصبی خیلی چندوقتهاین. نیفتاده برات بدی اتفاق. باشی نگران نیست نیازی -
 .ریخته همت به کردممی فکر اونچه از بیشتر سافیرا دادندستاز انگار. بودی

 به پیش از بیش هم خاطراتش یادآوری سافیرا، بر عالوه. بودن قبولی قابل دالیل نظربه
 نشانی هاحلقه. نبود جادوییش قدرت برای تنها اشحلقه جفت دادنازدست. ریختمی همش
 بود بهتر. ذارهمی خودش سر بر پادشاه هر که طالیی تاج شبیه چیزی بودن، حکومت برای
 درمورد حقایقی نه بدونه، بدش حال و نگرانی دلیل رو سافیرا فرار تنها دراک بده اجازه

 .بدونه اونا از چیزی خواستنمی هرگز داشت دراک به که اعتمادی تمام با. اششتهگذ
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 .طوراین که -
 .نداره اثر تو روی سمی و داروهیچ. باشه داشته تونهنمی ایدیگه دلیل -

 طرفبه اون ذهن شدنمنحرف از دراک و بود اشگذشته کردنپنهان برای تالش در لرد
 پس داد؟می فریب رو دیگران باید لرد فقط چرا. کردمی لوگیریج ـانت*خیـ برای طرحی

 .کرد تأکید سافیرا روی
 نداد؟ نشون بهم چیزی حلقه چرا اما -
 :داد جواب بهش سردیخون کمال در
 که طبیعیه دیگه، چیز نه نگرانته و آشفته افکار دلیلش خواستی، رو بدت حال دلیل تو -

 .من به بسپارش موقعاون داد دست بهت مشابهی احساس اگه هم باز اما نده؛ نشون
*** 

 سافیرا 
 با رو موضوع صبح فردا داد پیشنهاد ناتالی باالخره تا زدم قدم اتاق توی رو قبل شب تموم
 .بذارم میون در مارتین شاه
 یه شد قرار نفهمیدم، ازش هیچی تقریباً که دلچسب ظاهربه ایصبحانه خوردن از بعد

 .بشه برگزار حاکم و ما بین ینفرپنج یجلسه
 دورش چوبی صندلیای و بود وسطش سنگی میز یه که رفتیم بزرگی اتاق سمتبه هم با

 چرا دونمنمی بحبوحه اون توی. گرفتیم جا صندلیا روی حاکم از بعد همگی. بودن شده چیده
 کردممی سعی گرچه بشم، توچشمچشم باهاش یا کنم نگاه دنیل به خواستنمی دلم

 .بگیرم نادیده رو احساساتم
 .هستیم شنیدن یآماده ما خب، بسیار -

 :گفتم و کردم مرتب ذهنم توی رو جمالت
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 ذهنم به چیزی کردید،می اعالم رو اتحادمون و بودین سخنرانی حال در که پیش شب -
 اشتند با اون کنهمی خیال دونهمی سیاه لرد از چیزی که هرکسی یعنی مردم؛ یهمه. رسید
 یکییکی رو سرزمینا تموم داره قصد و شده تبدیل شکست غیرقابل موجودی به هاحلقه

 که دونیدمی االن شما اما نشستن؛ عقب و دادن دست از رو امیدشون پس. کنه غارت
 داشته سعی و کرده پراکنیشایعه. کرده سوءاستفاده مردم اطالعیبی از لرد و نیست طوراین
 پراکنیشایعهاین به نیازی چه چرا؟ که اینه سؤال. کنه تربزرگ و گبزر رو موضوع این

 پترونییه اون. نداره نیازی هاحلقه به دیگه جاهای به حمله برای لرد مطمئنم من داشته؟
 با و آورد هجوم ویکتوریا و هانه به هاحلقه از یکی حتی داشتن بدون و قدرتمنده العادهفوق
 قبل از و مهمهخیلی براش هاحلقه داشتن که البته. داد مونشکست غافلگیرانه ایحمله

 . نیست اصلیش دلیل این اما میشه؛ ناپذیرتر شکست
 ادامه ناتالی. بودن فرورفته فکر به هم دنیل و تام. خورد گره هم به حاکم پشتکم ابروهای

 :داد
 سراغ بره همه از اول نیست بهتر کنه کشورگشایی بخواد اگر. هست هم دیگه یمسئله یه -

 .نکرده ایجاد قلمروها از کدومهیچ برای خطریهیچ که سالهده االن ولی ایزدا؟ قلمروی
 :کردم تأیید رو حرفش

 .شد مطلع هاحلقه اسرار تموم از باهاش بشه که کنم پیدا چیزی باید حتماً من. آره -
 واقعاً. شد تداعی ذهنم وت بود گفته بهم تحقیر با لرد که جمالتی تموم حرف این دنبال به

 .دونستمنمی هاحلقه از هیچی لرد برابر در من. بود اون با حق
 که باشه داشته وجود کسی اینکه یا باشه شده ثبت جایی باید حتماً اطالعاتش که مطمئنم -

 .کرد درگیرخیلی رو ذهنم حرفاتون. باشه آشنا هاحلقه عملکرد به کامالً
 :گفت باشه رسیده ذهنش هب چیزی که انگار ناتالی
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 .شده نوشته توش هاحلقه یتاریخچه! کتاب اون -
 دادنانجام ینحوه به فقط آوردنش یاد به با همیشه! تاریخچه کتاب اون. گفتمی راست آه،

 این مورد در فهمممی حاال ولی کردم؛می فکر بود شده نوشته توش که جادوهایی و طلسما
 .طلسماشه بلدبودن از ترمهم پیشینه و تاریخ جادویی، هایحلقه

 :کردم نگاهش تحسین با
 !نات آفرین -
 دارید؟ کتابی چنین شما -

 اون و بود اونجا کتابدار پدرم شد؛می نگهداری ویکتوریا یکتابخانه در کتاباین. بله: ناتالی
 .داد سافیرا به رو

 :گفت من به خطاب و داد تکون سری مارتین شاه
 .بذارید درمیون من با حتماً فهمیدید که رو چیزایی -
 .جنابعالی حتماً -
 کنید؟ ترک رو اینجا دارین قصد موقعی چه -
 .کنیممی حرکت خورشید طلوع از بعد فردا -
 دوچندان شما برای خطر بعد به این از. بفرستم همراهتون رو افرادم از چندتا خواممی من -

 .هستن شما عقیبت در جاهمه لرد افراد مطمئناً و شده
 .ترهراحت شدنپنهان باشه کمتر تعدادمون هرچی کنممی فکر من اما -

 :گفت کوتاهی مکث از بعد
. بیفته خطر به جدید یملکه بذارم تونمنمی میاد، همراهتون نفریه فقط پس. توئه با حق -

 .داره اشراف جنگل هایهرا به و قدرتمنده و بسیارقوی افرادم از یکی
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 نشون واکنشیهیچ جدید یملکه عنوان به من کردنخطاب جواب در اگر بود حترامیابی
 خارج اتاق از خواستیم و شدیم بلند اینکه از بعد. کردم تشکر ازش و زدم لبخندی پس ندم،

 که بذارم جریانش در و بگم حاکم به رو تام جریان سربسته طور به که دیدم بهتر بشیم،
 :گفتم و برگشتم بقیه خروج از بعد پس. بمونه اینجا قراره

 .جنابعالی بخشیدمی -
 بله؟ -

 رو حرفم تا شد منتظر بود، نشسته میز پشت هنوز کهدرحالی صبورانه. رفتم ترنزدیک چندقدم
 .بزنم

 افزاراخون سرزمین از که وقتی تا بمونه جاهمین تام ما، خروج از بعد که هست امکانش -
 برگردیم؟

 چرا؟ -
 و برد جزئیات به پی بیشتر کمی توضیحاتم از کنم فکر و دادم شرح رو قضیه کلی طور به

 چشم. رفتم خودم و ناتالی اتاق طرفبه اونجا از اومدنبیرون از بعد. کرد قبول سخاوتمندانه
 محضبه. بودم گذاشته توش رو کتاب که رفتم ایصندوقچه طرفبه و چرخوندم اتاق توی
 .آورد یادم به رو لئو و شد مجسم مقابلم فرارمون شبِ دم،کر لـمس رو جلدش اینکه
 در موقعهمون. نشستم تخت لب بود شده گرفته دوباره که حالی با و کشیدم عمیقی نفس
 روی دوطرفم. کردم تماشا رو اومدنشون نگاهم با. شدن وارد ناتالی و تام و شد باز اتاق

 .نشستن بود شده پوشیده ابریشمی پتوی با که تختی
 کجاست؟ دنیل -

 .نگفت چیزی: تام
 .دادم بیرون رو نفسم
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 .خب بسیار -
 .کردم باز رو کتاب
 توی خون که انگار قبل، مثل. گذاشتم صفحه روی بود توش حلقه که رو راستم دست
 ونگارنقش کلمات به و کرد حرکت صفحه روی سیاه ردی کنه، پیدا جریان نفریه هایرگ
 .نشد نوشته به تبدیل تا داد

 یکی که بودن شاهزاده دوخواهر پیش صدهاسال بود نوشته خوندن؛ به کردم شروع
 پایان به زودخیلی پدرومادرشون. بود طبیعت مطلق ایزد دیگری و بسیارقدرتمند جادوگری

 بر دوخواهراین. گیرنمی دست به رو حکومت یاداره دخترا اونا از بعد و رسنمی زندگیشون
 دیگه که رسهمی جایی به اختالفشون داشتن، اختالف رتمندترنقد کدومشون اینکه سر

 سوگند جادوگر یشاهزاده و میشن جدا هم از پس،. کنن زندگی باهم قصر یه توی تونننمی
 هاسال. قدرتمندتره کسی چه میشه ثابت بزرگ جنگیه توی روزی که خورهمی دشمنی

 که دختری. میشن فرزند صاحب متفاوت دوسرزمینِ از ایگوشه در هرکدومشون و گذرهمی
. رسهمی ارث قدرتش از بخشی هرکدوم به که میشه فرزندشش دارای بود طبیعت مطلق ایزد

 تا کنهمی بزرگ دیگه خواهر به نسبت توزیکینه یپایه بر رو فرزندانش جادوگر یشاهزاده
 مناسب سن به عتطبی ایزد فرزندان وقتی. بشه خواهرش نابودی به موفق سرانجام روزی

 هرکدوم و بخشید بهشون قدرتشو تموم که شد ساخته حلقهشش مادرشون دستور به رسیدن،
 خباثت از و بود شده خسته ورزیکینه سال همه اون از. داد فرزندانش از یکی به رو

 به هاحلقهاون کمک با تا فرستاد ایگوشه به رو فرزندانش از هریک. داشت ترس خواهرش
 به صلح و آرامش در تا کنن خدمت بهشون و محافظت ازشون بدن، سامان مردم زندگی
 با متناسب هاحلقه چون باشن؛ درونشون مواظب که بوده گفته بهشون. بپردازن زندگی

 از یکی و بردن حمله هم به و شوریدن هم برضد روزی اگر همچنین. کنهمی تغییر ذاتشون
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 کم هاحلقه قدرت از هستن حلقه دارای کهدرحالی نکشت ناحق به رو خواهرانشون یا برادر
 و بشه همدیگه علیه فرزندانش دشمنی از مانع داشت قصد شرط این با درواقع. شد خواهد

 امنیت همچنین و نشه تکرار اونا درمورد بود افتاده خواهرش و خودش برای که اتفاقاتی
 دست در رو حلقه که کردیم صدق هرکسی یدرباره آخر شرط چون باشن؛ داشته بیشتری

 چراکه کنه؛ تضمین بیشتر رو بعدشون نسل و فرزندان امنیت خواستمی کاراین با. داشت
 و کم هاحلقه قدرت شدمی باعث کردمی حمله شاهزاده ینواده ایزدای به حلقه با هرکسی

 .نرفت پیش داشت انتظار شاهزاده که طوراون چیزهمه گرچه. بشه کمتر
 .شدممی ترزدهشگفت هرلحظه و خوندممی دیگری از بعد یکی رو هاجمله
 و جنگ و کاریطمع با که دوتا نه داشته وجود جادویی یحلقه تاشیش درواقع پس
 اما کجاست؛ بود معلوم که دوتاش. رفته بین از تاش سه ایزدا مواقعبعضی و آدما ریزیخون

 !بوده؟ بیشتر هم این از قدرتش یعنی. نفهمیدم سوم یحلقه از چیزی
 دلیل پس. رسوند سؤالمون جواب به رو ما که بود جاییهمون قسمتش ترینجالب
 اونا چون کنه؛ حمله ایزدا سرزمین به نداشته قصد هرگز درواقع! اینه لرد پراکنیایشایعه
 چون نداشتیم؛ طبیعت کل واسه تنها ایزد یه همین برای طورهمین. بودن شاهزاده هاینواده

 مجزا ایزد پنج درعوض بود، رسیده ارث قدرتش از قسمتی شاهزاده فرزندان از هرکدوم به
 .نبود کامل قدرتشون کدومهیچ که داشت وجود
 .باشم ممنون کتاب برگردوندن و لئو فداکاری از بایستمی چقدر که شدم متوجه تازه

 ششم ایزد و سوم یحلقه دمور در هم. نبود کامل بود شده نوشته که اطالعاتی همه،این با
 مسائل این مورد در چیزی مارتین شاه چرا اینکه هم و بودم نشنیده ازش هیچی که

 .بود شده متعجب خیلی کردیممی صحبت باهاش وقتی دونست؟نمی
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 ما ارتش یهمه کشه؟نمی رو ایزدا از کدومهیچ لرد بشه، شروع حمله وقتی یعنی اینا: ناتالی
 تسلیم وخونریزیخون بدون لرد که اینه معنیش باشه، درست حرفاین اگه .هستن ایزدا از

 .میشه
 :گفت جوابش در کوتاهی مکث از بعد تام
 دفاع خودش از قراره وقتی. بجنگیم باهاش خوایممی که ماییم این کنه؛نمی حمله اون -

 ترینبزرگ رضمند. نمیفته هاحلقه برای اتفاقی ایزدا کشتن با و نیست ظالمانه دیگه کنه
 من. داره اختیار در رو شونقبیله تموم اون. هستن جادوگرا کنهمی تهدیدمون که خطری

 .برمیاد جادوگرا از کاراخیلی که دونممی
 برابر در ایزدا. بودن انتظارش در خواهر یشاهزاده دو که بزرگیه جنگهمون این کنم فکر -

 !جادوگرا
 ادامه کتاب خوندن به دوباره پس داشتم؛ سؤاالتی هنوز. مداد تکون حرفش تأیید به رو سرم
 دوتاش چطوری پس داده فرزندانش به فقط رو هاحلقه اگر ایزدا مادر بدونم خواستممی. دادم

 فقط ویلیام کهدرحالی ویلیامه؛ اجداد به متعلق هاحلقه گفتمی دونالد چرا بوده؟ ویلیام دست
 اصالً یا کیه؟ دست و کجاست بفهمم که. بود سوم یحلقه مورد در بعدیم سؤال. بود تروایه

 کجاست؟ ششم ایزد
 ازدواج حاصل بودن؛ مخلوقات از مختلف دونوع هایزاده ترواها کتاب، هاینوشته طبق

 برده ارث به رو والدینشون قدرتای از برخی جزئی تغییراتی با که! جادوگریه و پترونییه
 .بودن
 ایزدا با ترواها یعنی پس. بود پیش ساالی در جنگیشون رامتایغ درواقع حلقه دوتااون
 جنگیدن؟می

 .خواستممی وقت عجیب و درپیچپیچ حقیقت همهاین تحلیل برای چندروزی



 

 

278 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 ترواها آوردن،می بار به زیادی خرابیای و بوده چیره خوبشون ذات به پترونیا شرور ذات چون
 حاال. کردن نابود رو شونهمه تونستنمی هک هرصورتی به جنگ و مبارزه سالچندین طی
 پیش وقت خیلی از. چرخیدمی دهنبهدهن ترواها بودن بدذات هانه توی چرا فهمیدممی

 اونا که شدهمی پخش مردم بین و هستن موجوداتی چه یدورگه اونا که دونستنمی کسانی
 بدذاتی و داشتن زیادی فاتاختال باهم فقط اونا کنممی فکر هم هنوز من کهدرحالی. بدذاتن

 .داره و داشت وجود ماورائی و عادی انسانای از هرگونه توی
 چنین اشونبازمانده تنها وقتی. بوده درستی کار خیلی پترونیا نسل نابودکردن نظرمبه اما

 .شدن کشته که بهتر همون آورده وجود به رو فجایعی
 توی مدتی تا هرسه. بود نشده نوشته سوم یحلقه مورد در چیزی اما رسید؛ پایان به هانوشته

 :پرسیدم و تام به کردم رو. بودیم فرورفته فکر
 ننوشته؟ ششم ایزد یا سوم یحلقه از هیچی چرا پس -
 چون بفهمی؛ رو حقایق از بعضی نداری اجازه تو. نیست تو اختیار در کامالً حلقه این -

 .بزنه آسیب آینده اتفاقات روند به که بشه ایجاد تغییراتی ممکنه
 .کننمی فکر همه که اونیه از ترپیچیده جریان اینکه مثل: ناتالی
 کدوم روی بود قرار بفهمم؟ نباید چرا. بود سوم یحلقه درگیر فکرم. دادم تکون رو سرم
 بذارم؟ تأثیر آینده

 و برگشتن لجوجانه اما کشیدم؛ عقب به و بردم فرو موهام توی سردرگمی با رو انگشتام
 .رفتم ایگائل و مایکل نگهداری محل طرفبه اختیاربی. شدن رها اطرافم

 چقدر خرافات. کردنمی استراحت و بودن زده چمبره مرطوب و گرم نسبتاً هوای اون تو
 بزرگشون آدمای از کوچیک هایبچه یعنی. زدنمی پرسه اطراف اون کسهیچ! بود کارساز
 برای نبودن حاضر حتی بزرگساالشون اما کردن؛می بازی اژدهاها با گاهی که بودن ترشجاع



 

 

279 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 خودشون تا بودن کرده آویز ارتفاع از رو چندگوسفند غذادادن برای. بشن نزدیکشون غذادادن
 هم مردم این اعتقاد. داشت اعتقاداتی هرقومیتی با هرکسی خب،. بخورن غذا گرسنگی موقع
 .شیطانیه موجود یه اژدها که بود این

 برسم بهشون اینکه از قبل داد،می تشخیص هم چندفرسخی از رو تنم بوی انگار که مایکل
 ایگائل برای آفتاب تابش اما کرد؛ تماشا رو شدنمنزدیک و برداشت زمین روی از رو سرش

 حتی. بکشه چرتش از دست دیدنم برای و بده اهمیت اومدنم به که بود اون از تربخشلذت
 !نخورد هم تکون

 .نیست مایکل پیش دنیل که بود یبعج برام
 و گذاشتم اشپوزه روی رو دستم منم آورد، پایین رو سرش ایستادم که مایکل مقابل

 :کردم نـوازشش
 خوبه؟ حالت -
 !لوس پسر ای .بست رو چشماش و فرستاد بیرون گلوش از عجیبی صدای جوابم در
 .اومدی کنار خوبی به جدیدت دوست با انگار -

 این خب. فرستاد بیرون بینیش از صدادار رو نفسش و برگردوند ایگائل سمت به رو سرش
 .نداره ازش خوشی دل هم خیلی یعنی

 .لجبازه و خودخواه کمی میاد نظربه آره خب -
 :دادم ادامه و کردم مکثی

 .بینمتمی سالم دوباره خوشحالم. بپرسم رو حالت نشد فرصت اومدیم اینجا وقتی از -
. دادم تکیه شکمش به و نشستم زمین روی رفتم؛ جلوتر برداشتم، صورتش یرو از رو دستم
 پام روی رو سرش و چرخید. کرد خم رو درازش گردن هم اون که کردم دراز رو پاهام
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 روی رو دستم دوباره. بود درونیش آرامش از نشون گردنش یخوابیده هایتیغه. گذاشت
 .کشیدم آه و گذاشتم سرش

 باشم؟ راحت باهات تونممی - 
 .چسبوند بهم بیشتر رو سرش و آورد هم به رو نازکش پلک

 بیشتر و بیشتر رو مانگیزه... اما دارن؛ زیادی درد اتفاقااین نه؟ افتاده اتفاقی چه دونیمی -
 دادم انتقام برای شاهفردریک به که قولی و خوردم که قسمی شنمی باعث. کننمی

 بدنش به رو شمشیر یضربه هزاران. گیرممی رو تکشونتک مانتقا من. بیارم یاد به هرلحظه
 که پادشاهی و خانواده از مردمم، و دوستان از که خونی یقطرهقطره تقاص تا کوبممی

 به که پیتری جمله از. تاسهاون هم و خودش هم. بده پس داشتم دوستش عاشقانه
 تونست چطور بکنه؟ کاری نینچ مادرش با پدرش، با تونست چطور. نکرد رحم اشخانواده

 با اصالً برسه؟ قدرت به فقط تا بگذرونه لرد اژدهای آتش و تیغ دم از رو مردمش یهمه
 براشون مرگ از فراتر مجازاتی شدمی کاشای !بزرگیه خوشبختی مرگ درمیاد؟ جور عقل

 حتی. بمیره دبای داریم پیش در که جنگی توی. کنم خطر قدراون تونمنمی اما بگیرم؛ درنظر
 آرزوی که کردممی تبعیدش جایی به وگرنه باشه خطرناک ممکنه کشیدنش نفس لحظهیه

 وجد به چقدر مرگش تصور از کنی درک تونیمی! بمیره نتونه و باشه مرگ نیافتنیشدست
 میام؟

 :خندیدم ارادهبی حرفاین گفتن از بعد
 عذاب تو ابد تا وقتاون. بود اهدنخو آرامش در مردن از بعد که راحته خیالم حداقل -

 نه؟ مگه ذارهنمی راحتش عدالتیهیچ. زنهمی وپادست
 شکل به دادممی تکون رو انگشتام که راحتی همون به گرفتم، صورتم مقابل رو دستم

 .کردم ورششعله ترراحتاون از و دادم تغییرش تیزی چنگاالی
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 خیال میدن؟ انجام رو کارااین چطور رواهات کردممی فکر همیشه! مایک ببین اینو. آه -
 راه که آسونه براشون قدرهمون کارااین فهمممی حاال اما میشن؛ متحمل دردیو کردممی

 !رفتن
 به و برداشت پام روی از رو سرش هم مایکل. دادنمی آزارم ابدا دستم دور آتش گرمای
 .کرد تولید خودش از مانندخرناسه صدایی. شد خیره دستم
 :شدم بلند زمین از آرومی به و برگردوندم اولش حالت به رو دستم

 .بزنم حرف دنیل با باید. برم بهتره -
 و کشیدم گوشش به نـوازشی دست. زد امشونه به آرومی یضربه و آورد نزدیک رو سرش

 :گفتم آروم
 .خوبه حالم باش مطمئن. مایکل نباش نگرانم -

 شده آویزون گوسفندای از یکی و برد باال رو سرش. تمگرف فاصله ازش و رفتم عقب قدمی
 .کردم نگاهش چندلحظه. شد خوردن مشغول و گرفت دهن به رو
 تصور مار یه رو خودم و بستم رو چشمام. کنم امتحان رو تروایه یدیگه حالتای زد سرم به

 باز رو ممچش اومد وجود به بدنم تمام در که خفیفی گرفتگیای کردناحساس از بعد. کردم
 با بزرگ نسبتاً مار یه حاال. رسیدمی بود زمین نزدیک که مایکل بال نوک تا قدم حاال. کردم

 .بودم ترسناک هیبتی و تیز نیشای
 راحتی به رو آهنگری پرحرارت و گرم محیط. کردم پیدا رو دنیل جای حلقه کمک با

 !داشت؟ کارچی اونجا. کردم تعجب. دادم تشخیص
 واقعاً که کردممی اعتراف باید. رفتم جلو و خزیدم زمین روی آروم و شدم رهخی روبروم به

 !بود عجیبی احساس
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. کردممی حس ببینم اینکه از بیشتر اما دیدم؛می قرمز ایهاله تو رو جاهمه کرد، تغییر بیناییم
 عوض در. کردممی حس شدمی متصاعد گرمایی ترینکوچک ازش که وجوشیهرجنب

 داشت قرار اطرافم که هرچیزی از قدم و بود اومده پایین خیلی شنواییم ت،حساسیاین
 باشی کور باید گرچه نشم، کسی ترس باعث تا کردم حرکت دیوار کنار از. بود شده ترکوتاه

 خودشون کارای سرگرم قدراون همه خوشبختانه اما نبینی؛ رو من االنِ مثل بزرگی مار تا
 تروا اگر. شد کشیده لرد سمت به دوباره ذهنم لحظهیه. کردننمی من به توجهی که بودن

 یه یا دربیان حیوون شکل به توننمی جادوگرا یعنی جادوگره، یه و پترونییه یدورگه
 !پترونی؟

 به رو گرماش. رسیدم آهنگری ورودی در به تا کردم فکر موضوع این به مسیر طول در
. کرد جلب رو توجهم ناآرومی و متالطم گرمای ،ورودم از قبل ولی کردم؛ احساس راحتی

 مسیر که شدم مواجه پوستیسیاه پسر یزدهوحشت و ترسیده یچهره با و چرخوندم رو سرم
 نگاه من به و بود چسبیده سرش پشت چوبی دیوار به ترس از. داد نشونم رو پشتی باغ
 .کشید بعق رو خودش ترزدهوحشت اون اما رفتم؛ ترنزدیک کمی. کردمی
 .نشم کسی ترس باعث خواستممی کنم فکر! میرم؟ دارم کجا! پرتمحواس چقدر. آه

 بلندی داد بشه، ترآروم اینکه جایبه. برگشتم انسانیم حالت به و دادم شکل تغییر سریع
 غش االن کردممی فکر که بود شده متحیر قدری به کرد؛ گرد رو سیاهش چشمای و کشید

 .کنهمی
 :کنم رومشآ کردم سعی

 !منم. نترس هی، -
 :گفت پتهتته با اما زد؛می دودو هنوز چشماش

 !من... مـ بانوی... با... بـ -



 

 

283 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 :شدم نزدیکش بودم، برده باال تسلیم ینشونه به رو دستام کهدرحالی
 خوبه؟ حالت. نداشتم رو ترسوندنت قصد. خواممی معذرت -

 :دایستا صاف و شد جمع صورتش از آرومی به ترس
 بودین؟ شده شکلیاون چطوری یعنی... رو کارااون چطوری شما. خوبم بله، -

 :انداختم باال رو هامشونه و زدم کجی لبخند
 .نیست سخت زیاد خب، -

 :گفت و نداد ادامه اما خوندم؛ چشماش تو رو بیشتری کنجکاوی
 گردین؟می جایی دنبال بازم -

 :انداختم آهنگری بلند نسبتاً و چوبی یدروازه به نگاهی
 .گردممی دنیل دنبال کردم، پیدا جامو -

 :پرسیدم. افتاد زمین روی شدهواژگون آبی سطل به چشمم
 توئه؟ مال این -

 :کرد نگاه پاش مقابل به بود، افتاده یادش تازه که انگار
 .بود دنیل برای این نه، اوه -

 من برای دنیل کردنخطاب جنابیعال تصور البته! دنیل رو اون و کردمی خطاب بانو رو من
 الفاظ بدون صمیمی، و گرم بود؛ دنیل فقط همیشه اون. بود دنیا یلطیفه ترینبزرگ
 .پرکندهن

 .کنیممی پرش دوباره و ریممی هم با بود، من تقصیر چون نباش؛ نگران -
 .بندازین زحمت به رو خودتون نیست نیازی بانو، نه -
 .آبه سطلیه فقط بریم، بیا! خیالبی هی -
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 آهنگری بلند دیوار. بشم همراه باهاش کرد اشاره مؤدبانه و برداشت رو خالی سطل. زد لبخند
 .بود ترکوتاه من از وجبیه فقط. رفتیم راه هم یشونهبهشونه و زدیم دور رو

 :گفت پاکردنپاواوناین کمی از بعد. دادیممی ادامه سکوت در و نزدم حرفی
 خاطربه. شما مخصوصاً هستین؛ ناراحت جورییه تونهمه اومدین اینجا به هک زمانی از -

 دادین؟ دستش از... که دوستتونه همون
 :کردم زمزمه و دادم تکون رو سرم آرومی به
 .اوهوم -
 !متأسفم واقعاً -

 .کردمی دوچندان رو ناراحتیم فقط بازکردنش. کردم عوض رو بحث
 چیه؟ اسمت -
 .اِنزو -
 کنی؟می کار قصر توی وقتهخیلی. داری شنگیق اسم -
 .بودم قصر توی شدم متولد وقتی از -
 .کنه پرش آب از تا انداخت چاه به رو سطلش. رسیدیم چاهی به

 :پرسیدم باال کشیدشمی وقتی
 کنن؟می کار اینجا هم تخانواده پس -

 :گفت محترمانه و زد لبخند بازم
 خدمت مارتین شاه به و اینجاییم ساکن هاستسال خواهرام دوتا و مادرم، و پدر و من. بله -

 .باشه قصر توی که نداره اینو شانس هرکسی اما باشکوهه؛ و زیبا قلمرو تموم گرچه. کنیممی
 .خوبه خیلی -
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. کنهمی برخورد محترمانه و آدابهمبادی قدراون خدمتکار و نوجوون پسر یه که بود خوبخیلی
 .ندیدم شکلیاین خدمتکارای کجاهیچ تقریباً بگم تونستممی

 گرماش البته. بود گرم و سوختهسیاه داخل فضای. شدیم آهنگری وارد تا نزدیم حرفی دیگه
 .نشوندمی پوستم روی کمکم رو عرق هایدونه ولی کرد؛نمی اذیتم زیاد

 درون به خاصی هایدستگاه با گاهی و بودن ایستاده آتش یچندکوره مقابل مرد چندین
 بعد و کوبیدن،می گداخته آهنای به معین و یکدست هایضربه هم بعضی. دمیدنمی کوره
 .خاستبرمی هوا به سفیدرنگی دود که بردنشونمی فرو آب توی

 روی رو یکدست ضرباتن او و شده کارش غرق حسابی. کردم پیدا رو دنیل راحت خیلی
 رو آب سطل اِنزو. کردم تماشاش و مایستاد سرش پشت. کوبیدمی مقابلش آهنی یتیغه

 بینیم مقابل رو اماشاره انگشت کرد،می تشکر ازش دنیل که طورهمون گذاشت؛ دنیل مقابل
 آمیزیشیطنت لبخند از بعد و داد گوش هم اون. نگه من حضور از چیزی اِنزو که گرفتم
 . رفت و کرد کوتاهی تعظیم
 تن به سیاهی رکابی بود، بسته پیشونیش به سفیدی یپارچه. شدم خیره دنیل به دوباره
 به زدمی برق کوره هایشعله نور با عرق هایدونه خاطربه که رو بازوش عضالت و داشت

 .بود گذاشته نمایش
 یا و بود شده کارش درگیر سختی به یا. نشده من حضور متوجه چطور که کردم تعجب
 .گرفتمی نادیده رو وجودم و بود ناراحت

 .میدم انجام حقش در رو ظلمی دارم واقعاً شاید کردم؟می گناه احساس برابرش در چرا
 تا کردم صاف رو امسینه شد، بلند سفیدی دود و کرد فرو آب توی رو سیاه و بلند فلز وقتی

 و سرخ زغاالی داخل دوباره رو آهن. زد کوتاهی لبخند دیدنم با و چرخید عقب به. ببیندم
 .چکش کوبیدن به کرد شروع و کشید بیرون رو بعدی یتیغه و برد فرو ملتهب
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 کنی؟می کارچی اینجا -
 روی سرم پشت رو دستم هردو. باشم نگاهش تیررس در تا دادم تکیه ستونی به و رفتم جلو

 .گذاشتم ستون
 .ببینم رو تو اومدم -

 :گفت سردخون خیلی بندازه، بهم نگاهی اینکه بدون
 .اوه -
 .هیچی دیگه و
 ؟همین -

 :زد حرف کنه نگاهم اینکه بدون دوباره
 و کنی صبر تونستیمی. نیست تو برای مناسبی جای اینجا اما اومدی؛ دیدنم به که ممنون -
 .بیای اتاقم به
 !کنم صبر تونستمنمی نه، -

 :دادم ادامه. نرفت پایین بعدی یضربه کوبیدن برای و موند هوا رو دستش
 .دیدمتمی االن باید -
 :بزنم راهاون به رو خودم کردم سعی و گفتم خودم رو بعدی یجمله هم باز و
 ناراحتی؟ من از -

 و چرخید طرفمبه. کرد رها کوبیدمی که رو سیاهی یتیغه انتهای و گذاشت کنار رو چکش
 :گفت

 .باشم ناراحت ازت که ندادی انجام کاریهیچ تو -
 :شدم ترنزدیک بهش و گرفتم ستون زا رو امتکیه و گردوندم سرتاپاش روی رو چشمام

 نیستی؟ ناراحت واقعاً -
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 :گرفت دست به رو چکش دوباره و چرخید اما رفت؛ پایین چندلحظه برای نگاهش
 .کردی عرق حسابی برو، اینجا از. نیستم ناراحت ازت سافیرا، نه -
 .ندارم گرما با مشکلی و هستم تروایه االن منم -

 مثل که کوره داخل هایتیغه روی چشمم کهدرحالی. نمک عوض رو موضوع کردم سعی
 :پرسیدم گشتمی داشت دست در که بود اونایی

 سازی؟می شمشیر داری -
 .معمولی شمشیرای نه اما آره؛ -

 .رسیدمی نظربه راضی بحث موضوع شدنعوض از و نداشت سردی لحن باراین
 شمشیری؟ جورچه -

 :گفت بکشه کار از دست اونکه بی
 .کن تماشا و بشین کنارته که ایچوبی یکُنده روی -

 .شدم خیره کارش به و نشستم روش کنده دیدن از بعد و چرخوندم اطراف به رو سرم
 کتاب توی که چیزایی از تا دیدم مناسب رو فرصت مدتاون توی کشید، طول هاساعت
 و بودم گذاشته سر پشت رو کاتسیا مثل ایتجربه چون و. کنم تعریف براش بود شده نوشته
 تونستمی هم دنی و بفهمن، چیزی آهنگری توی آدمای از یکهیچ خواستنمی دلم اصالً

 .آوردم پایین ممکن حد تا رو صدام بشنوه، راحتی به
 .رفتن بیرون غذا خوردن برای دوتا ما از غیر همگی و بود شده تاریک کامالً هوا

 خاصی ینکته چه بفهمم تا بودم منتظر من و بود ساخته باشکوهی و زیبا شمشیرای
 .نیست معمولی درموردشون

 دیوار پشت از رو رنگیتیره و چوبی یجعبه انداخت، جا رو شمشیر یدسته اینکه از بعد
 .کرد بازش و آورد بیرون خشتی
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 .رفتم جلو و شدم بلند کنجکاوی با. بود توش بلورین الماس چهارتا
 !وای -
 چیه؟ نظرت -
 آوردیشون؟ کجا از هستن؟ چی زیبان، خیلیخیلی -
 .نیستن معمولی الماسای اینا. داده هدیه ما به مارتین شاه -

 .بده توضیح تا کردم نگاهش آمیزاستفهام
 افراد ها،فرمانده. کنن عمل ترسریع و ترتیز و ترمحکم شمشیرا میشن باعث الماسااین -

 .داره قرار روش الماسایی نچنی که دارن شمشیرایی هم خودش و حاکم خاص
. گذاشت شمشیر یدسته روی خالیش جایگاه درون و برداشت احتیاط با رو یکیشون

 الماس روی عنکبوت تار مثل و کرد رشد اطرافش از براقی و فلزی هایباریکه بعد چندلحظه
 و زیبا ایونگارنقش و شفافیت رو شمشیر یشدهدادهصیقل یتیغه تموم بعد. پوشوند رو

 .فراگرفت اسرارآمیزی
 :کردم زمزمه. زدیم لبخند اختیاربی هردو

 !من خدای -
 :گفت صدایی بودیم، شمشیر زیبایی محو که طورهمون

 بدین؟ استراحت خودتون به کمی نیست بهتر جوان جنابانعالی -
 خدمتکار چندتا همراه مارتین شاه. چرخیدیم صدا سمت به زدهشگفت و شد محو لبخندامون

 .داشت لب به مهربونی و رنگکم لبخند و بود ایستاده ترطرفاون چندقدم دیگه
 .کردیم خم رو سرمون احترام ینشونه به همزمان

 اینجا؟ اومدین کی جنابعالی: دنیل
 شد؟ تموم شمشیرا کار. نیست وقتخیلی -
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 .بله -
 تحسین با حاکم .داد تحویل بهش داشت دست در که رو شمشیری کلمه، این گفتن از بعد

 :گفت و کرد بررسیش
 !هستی هم حاذق آهنگریه تو پس -
 .دارید لطف -

 :گفت و داد همراهانش از یکی به رو شمشیر گردوند، دنیل و من بین که گذرایی نگاه از بعد
 ملحق ما به شام خوردن برای بهتره بودن اینجا روز نصف تقریباً از بعد نظرمبه بسیارخب، -

 .دیممی تحویل بهتون بعداً رو شمشیرا این. بشید
 :داد ادامه حاکم. انداختیم همدیگه به نگاهی. شدم گرسنگیم متوجه تازه

 .بدن وشوشست رو بدنشون تا کنید راهنماییشون لطفاً -
 :گفت دوباره حاکم. اومدن سمتمون به دونفر

 به باراین سپ. داری مشکل زنا توسط بدنت وشویشست با که رسیده گوشم به راستی -
 .کنن کمکت تا گفتم مرد دوخدمتکار

 و کوتاه نگاه و مکث کمی با و خاروند رو اشسینه راست سمت. کردم نگاه بهش گنگ
 :گفت من به گذرایی

 .جنابعالی ممنون... ام -
 گرفتم رو خودم جلوی سختیبه اما واداره؛ خنده به رو من ساعتا تونستمی صحنه این تصور

 .شدم همراه خدمتکار با گفت حاکم که کاری برای و
 کمک با. کشیدمی رو انتظارم گرم آب وانِ بلکه نبود، خوشبوشده یحوضچه از خبری باراین

 رو حلقه بشم، واردش اینکه از قبل اما رفتم؛ وان سمتبه و درآوردم رو لباسام خدمتکار
 :گفتم کردمی کمکم که زنی به رو و درآوردم
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 .کنم گمش خوامنمی بذاری؟ امنی جای اینو ممکنه -
 .بانو البته -

 برگشتم منم. گذاشت لباسام یبقیه کنار کوچیکی یجعبه داخل و گرفت رو حلقه محترمانه
 لحظهیه. فراگرفت رو قلبم شدیدی درد و رفت بند نفسم ناگهان اما گذاشتم؛ وان توی پامو و

 تنم از که رو لباسایی و نبود من به حواسش خدمتکار. فرورفت قلبم به تیزی خنجر انگار
 . کردمی مرتب بود درآورده

 .انداختم چنگ قلبم به نشستم شدمی بلند ازش بخار که گرمی آب توی آرومی به
 نفس چندبار و کردم تکرار رو کارم. شد ترآروم درد. فرستادم بیرون رو امشدهحبس نفس

 وان چوبی یدیواره به و کردم رها رو امهشدمنقبض بدن. رفت بین از اینکه تا کشیدم عمیق
 .دادم تکیه
 !بود زود مردنم برای هنوز
*** 
 کل دانای

 بیشتر و داشت خوابش تخت تو موندن به عجیبی تمایل. کرد باز رو چشماش آرومی به پیتر
 شب یه. کنه مرور رو گذشته شب و بمونه خیره مقابلش زن به همچنان خواستمی اون از

 .شد باز لبخندی به هاشـب*لـ. کرد نمی فراموش وقتهیچ قطعاً که رویایی
 .شد بیدار بود گیرانهمچ همیشه مثل که نگاهی با و آهستگی به لرد لحظههمون

 .خیربه صبح -
 :گفت و زد پوزخند لرد
 !پیت میای خوشحالخیلی نظربه -
 باشم؟ نباید -
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 :داد ادامه و شد خیزنیم دستش روی
 .کردم سپری دنیا زن بهترین با رو گذشته شب من -

 روی لرد دست اما رفت؛ ترنزدیک کمی. کرد برداشت خوبی به رو اشخنده پیتر. خندید لرد
 :شد مانعش و نشست اششونه

 !پیتری فقط هم هنوز تو. بده تغییر تو و من بین رو چیزی نیست قرار گذشته شب -
 :شد محو لبخندش

 ...تو و من اما! چی؟ -
 صورتاین در حتی و شم باردار من که میفته اتفاق اون صورتی در. نداره وجود تویی و من -

 .کنممی حکومت که منم این هم
 .دارم دوسِت من ولی -

 :کرد قطع رو حرفش
 !ببندی دهنتو بهتره-
 !سلنا -
 نه؟ دادم هشدار بهت صداکردنم طرز این مورد در -

 :ادد ادامه بعد و شد برقرار سکوت چندثانیه
 کنی؟ تماشام زدهبهت و بکشی دراز اینجا نداری قصد که ابد تا-

 دیگه رسیدنمی نظربه رفت؛ پایین تخت از و زد لبخند ناباورانه کوتاهی، مکث از پس پیتر
 .باشه مونده زدن برای حرفی
*** 
 سافیرا
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 کمی رو یدمسف لباس ییقه. بشم آماده تا کردمی کمکم خدمتکار و بودم ایستاده آینه به رو
 دونستمنمی. کردم نگاه امسینه یقفسه چپ سمت ملتهب یلکه به مخفیانه و کشیدم کنار
 با. ستساده پوستی التهاب یه احتماالً گفتم. شده طوریاین چی برای یا جوریچه

 و پوشیدم زره پیش یدفعه مثل. برگردوندم اول حالت به رو امیقه خدمتکار، شدننزدیک
 هم اون که ناتالی همراه شدنآماده از بعد. شد انداخته دوشم روی ایتیره سبز دارکاله شنل

 . رفتیم کاخ پشت یمحوطه به بود، من منتظر و ایستاده حاضر
. باشه کسی چه دادممی احتمال که بود ناشناسی جوان پسر و حاکم با صحبت مشغول تام

. داد تغییر ایگائل سمتبه رو راهش هم تالینا. ندید رو ما اومدن و بود سرگرم مایکل با دنیل
 و مشکی بلند نسبتاً موهای. کردم نگاه بود ایستاده حاکم کنار که جدیدی پسر به

 رخ به بهتر رو اشورزیده هیکل که بلند قد و گندمگون پوستی مشکی، وابرویچشم
 .ساختمی جنگی مرد یه اون از و کشیدمی

. موند ثابت مایکل روی و گذشت خدمتکارا کنار گرنایقهوه یصندوقچه از نگاهم
 طرفم به. بشه متوجهم دنیل تا کرد اشاره من به چشم با و گرفت باال رو سرش موقعهمون

 رو توجهم حاکم صدای که دادم رنگکم لبخند یه با رو جوابش. زد لبخند دیدنم با و برگشت
 :کرد جلب

 سافیرا؟ شدی رفتن یآماده باالخره -
 با زمانهم و کرد تعظیم برابرم در پسر. برداشتم قدم طرفشونبه آرومی به و ردوندمگ چشم

 مغز تا تونستمی انگار که ایتیره نگاه. دوخت بهم رو نافذش حد از بیش نگاه حاکم حرفای
 .بشکافه هم از رو استخونت

 تو خدمت در بعد به این از و آنتونیوئه اسمش. زدممی حرف ازش که کسیه همون این -
 .کنی اعتماد بهش تونیمی مسیرا پیداکردن تو باش مطمئن. بود خواهد



 

 

293 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 !زیبا بانوی کرد نخواهم ناامیدتون -
 !بود خوبخیلی جمله اولین برای خب،! ونرمیچرب زبون چه

 در. بود نافذ شدتبه نگاهش اما! خوب نه و بد نه داشتم؛ بهش نسبت متناقضی احساس
 :کردم احساس سرم پشت رو دنیل حضور که دادم تکون رو سرم حرفش جواب

 .خوشبختم آشناییت از. آنتونیو داریم پیش در رو درازی مسیر -
 .طورهمین منم -

 .دارید پیش در راه ونصفیروزیه تقریبا. ندید هدر رو وقت این از بیش بهتره: مارتین شاه
 !وای

 داشتم انتظار تره؛نزدیک اینجا به ه،بقی به نسبت افزاراخون قلمروی بود گفته ناتالی یادمه
 :پرسید متعجب دنیل. بکشه طول زماناین از کمتر

 !کشه؟می طول قدراین اژدهاها وجود با-
 از بعضی توی. کشهمی طول قدراین همین برای کنید؛ پرواز رو راه تموم تونیدنمی -

 هوا توی سَمّایی جنگله ازفر بر که هاییارتفاع در داره، قرار راهتون سر که هاییمحدوده
 .هستن تحملش به قادر اژدهاهاتون فقط که پخشه
 !اوه: دنیل
 بلند بود کنارشون که رو ایصندوقچه اونا و کرد اشاره خدمتکارا به حاکم حرفاین از بعد

 و بسیارزیبا هایغالف به چشمم و کردن باز رو درش سپس. آوردن جلوتر و کردن
 چه فهمیدم بود شوندسته روی که الماسایی از. داشتن قرار توش که افتاد ایشدهکاریکنده

 میل کمال با. گرفت طرفمبه و برداشت رو شمشیری خدمتکارا از یکی. انشمشیرایی
 زدههیجان و کشید بیرون غالف از رو تیغه ناتالی. دادن یکی هرکدوممون به. گرفتمش

 :گفت
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 !محشره خیلی این -
 .دبو خواهد چیزی چنین دنیل مثل آهنگری دست یتهساخ قطعاً: مارتین شاه

 !باارزشن خیلی. جنابعالی ممنونم دادین بهمون که هدایایی از-
 !سپاسگزاریم واقعاً درسته،: ناتالی

 :گفت ایدیگه صدای
 !جوان قهرمانان بیارید دست به شمشیرا این با رو بزرگی پیروزیای امیدوارم-

 رو دوباره و پاشید همسرش شاداب صورت به لبخندی کمحا. برگشتیم صدا سمت به همگی
 :گفت ما به
 .کنیممی موفقیت آرزو براتون. بله-
 .داشتین ما به نسبت که سخاوتی و لطف یهمه برای. ممنونم-

 :گفت و اومد طرفم به تام
 .رفتنه وقت دیگه-
 ـوشش*غـدرآ گرمی به و کردم قفل دورش رو دستم. کرد باز برام رو ـوشش*آغـ بعد و

 :گفت گوشم کنار. گرفتم
 .باشی موفق -
 .ممنونم -

 چقدر دونستممی. فهمیدم خوبخیلی رو معنیش که دوخت چشمام به نگاهی و شد جدا ازم
 .بیاره دست به رو اشخانواده دوباره داره دوست

 همراه و کردیم تشکر حاکم از دیگه باریه. کرد ـغل*بــ هم رو ناتالی و دنیل من از بعد
 داشته خصوصی ایجلسه حاکم با که بود این درستش البته. افتادیم راه به واردتازه آنتونیوی

 .بگم بهش بودم خونده تاریخچه کتاب توی که چیزایی از و باشم
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 هاحلقه بلکه. نبودم جدید یملکه من درواقع بود، شده نوشته کتاب توی که حقایقی وجود با
 دلم منم باشم، صادق بخوام اگه. بودن شاهزاده هایهنواد که داشت تعلق ایزدایی به

 که بودم من این باشه؟ نداشته دوست که کسیه چه. بچشم رو بودنملکه طعم خواستمی
 نه کردم، اقدام لرد علیه حمله برای که بودم من همچنین و دادممی پیوند هم به رو ایزدا
 !اونا از کدومهیچ
 سرزمینای توی ابد تا بود، ایدیگه طور اوضاع و شدمی سپرده خودشون به چیزهمه اگه

 و میرنمی دارن بیچاره آدم عده یه که نداشتن کاری و موندنمی زیباشون و سرسبز
 که هم لرد. کنن محافظت خودشون مردم از تا نشستنمی عقب فقط و میشه تباه زندگیشون

 بهتر؟ این از چی نداشت، اونا به کاری
 بدترین به بود قرار که دیگه سرزمینای مردم و دادممی نجات رو ینمسرزم مردم باید من

 توی کردنزندگی سالده داشتن؛ سختی شرایط واقعاً هانه یبیچاره مردم. بشن غارت شکل
 قصدی چنین هرکس. بگیره ازم رو حلقه کسی دادمنمی اجازه. بود کافی براشون شرایط اون

 .بود خواهد من دشمن مطمئناً داشت،
*** 
 کل دانای
 توی استقرار درحال و رسیده ویکتوریا به جادوگرها، سرزمین تایالن، از که نیروهایی و سربازا

 .کردنمی وصداسر حسابی بودن، نظامی قرارگاه
 خدمتکارای اونجاۀ ناراضیای تنها. رسیدنمی نظربه راضی مکانشون نقل از همگی
 قوانینی مبنای بر چون گرفتن؛می قرار آزار وردم هرصورتی به که بودن ایبیچاره پوشکهنه

. بدن پس تقاص نکرده گناه خاطربه بایستمی که اومدنمی حساب به منفور افرادی نانوشته
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 کثیف، و کبودشده بدن و زخمی دستای وجود با و نبود اعتراضی گونههیچ جای که درهرحال
 .کردنمی کار و بودن مونده پایبند دستورات اجرای به

 رو اونجا هیاهوی و گرفت نگاه سردی به بود، شده خیره پایین به دَکَل باالی از که دراک
 .رفت مخصوصش اتاق طرفبه و کرد ترک
 آفتاب نور دادنمی اجازه قصر اطراف هوای همیشگی گرفتگی اما بود؛ شده قطع برف بارش

 با بود، ایستاده منتظر ینهسبهدست کاترین. شد وارد و کرد باز رو اتاق در. بتابه برفا به
 :داد سوق طرفشبه رو نگاهش ورودش

 تنهایی؟ چرا -
 .دنبالش فرستادم -
 اعتماده؟ قابل مطمئنی -
. کنه من فدای رو خودش حاضره اون. خریدمنمی جون به رو خطری چنین نبود اگه -

 !مدیونه بهم حسابی
 به بشه که نیست چیزی کنن؟نمی استفاده ازش بقیه چرا زنی،می حرف ازش که طلسمی -

 .گذشت ازش راحتی
 :گفت و رسوند حداقل به رو اشفاصله دراک

 هم چیزاخیلی. شده مخفی چیزاخیلی کنهمی وصل هم به رو ما یهمه که ایگذشته توی -
 حرفی کسهیچ به درموردش و دونهمی طلسماون از که امکسی تنها من. شده فراموش

 .نزدم
 :پرسید و کرد رها دراک صورت توی رو نفسش کاترین

 نکردی؟ استفاده ازش االن تا چرا -
 .میدم دست از رو قدرتام از خیلی! کتی داره سنگینی بهای طلسم اون -
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 .کرد ـلقه*حـ کاترین دور رو دستش
 بپردازی؟ رو بهاش خوایمی االن چرا پس -
 تو که بکنم رو کاری امخومی چون. باشم تو کنار که اینه خاطربه فقط نیست؟ واضح -

 .خوایمی
 :نکرد دورشدن برای تالشی اما زد؛ پوزخند کاترین

 .میاری دست به قدرتات از ترارزش با چیزی طلسمن او ازای در تو. دراک نیستم بچه من -
 :برد پایین رو نگاهش دراک

 خودم به قدراین ادوارد نجات برای و شم شریک تو با رو طلسم باید چرا صورتاین در -
 بدم؟ سختی
 :غرید دندوناش الی از و کوبید دراک یسینه به ایضربه عصبی کاترین

 !لعنتی ادواردم عاشق من -
 :گفت و برد باال رو دستش یه دراک.کرد قطع رو اشونمکالمه در صدای

 .باش آروم خبخیلی -
 :داد ادامه سپس

 .تو بیا -
 قدیمی خراش یا زخمیه جای و شده کوتاه ته تا موهاش که جوانی مرد حرف، این دنبال به

 رو سرش و گذاشت قلبش روی رو مشتش. شد وارد کردمی خودنمایی چپش ابروی روی
 .آورد فرود

 .کردم تعریف برات که همونی لوگانه؛ این -
 و برداشت قدم سمتشبه بود، نمایان توش همچنان عصبانیت آثار که صورتی با کاترین

 :گفت
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 !میاد سرت بالیی چه دونمنمی وگرنه نکنی؛ ناامیدمون امیدوارم. انلوگ خوشبختم-
 خارج کامالً تا نزدن حرفی کدومهیچ. رفت بیرون و انداخت دراک به نگاهی حرفاین از بعد
 .شد
 بری؟ کجا و کنی کارچی باید که دونیمی -
 گفتید که جاییهمون و میارم دست به درختو اون یشیره باشه که هرطور ، قربان بله -

 .مونممی منتظر
 .کنم حساب روت تونممی که دونممی. خوبه -

*** 
 زرهش بود شده کالفه پوستش محسوس سوزش از کهحالیدر بقیه از فاصله کمی با سافیرا

 ریشه اطراف به باشه، کرده عفونت اینکه مثل. زد کنار رو اشیقه یگوشه و کرد باز رو
 .زدمی نبض کمی و بود دوونده

 کوفتیه؟ چه دیگه این -
 احساس دردی لمس این از اما داد، تماس پوستش روی قرمزی با رو سرانگشتاش آرومی به

 .پوشید رو زرهش دوباره و فرستاد بیرون رو نفسش. نکرد
 .دید وسایال کردنجمع حال در رو اونا برگشت، بقیه پیش وقتی

 ای؟آماده سافیرا؟ بودی کجا -
 رو دنیل نگاه و رفت جلوتر. شده پریدهرنگ کمی کرد احساس ناتالی اما ؛داد تکون رو سرش

 .کشید سمت همون به خودش دنبال بود آتیش کردنخاموش درحال که
 پریده؟ رنگت چرا خوبه؟ حالت -
 .خوبم نیست چیزی -
 ...انگار ولی -
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 .نشو نگران بیخود ناتالی، خوبم -
 .کردمی نگاه افیراس به همچنان دنیل اما شد؛ دور ازش و نپرسید چیزی دیگه حرفاین با
 آنتونیو؟ بریم هوایی تونیممی رو راه از دیگه چقدر -
 .رفت هوایی میشه شب تا بریم وقفهبی االن از اگه -
 بدیم؟ ادامه و نشیم موندگار هم شبو اگه و -
 جایی دمسپیده تا باید حتماً. کنیم حرکت توش شبونه تونیمنمی. خطرناکه جنگل این نه، -

 .بشیم ساکن
 :گفت بود موضوع این از ناراحتیش یدهندهنشون که مکثی از بعد سافیرا

 .بیفتیم راه پس -
 .دنیل پشت آنتونیو و شد ایگائل سوار ناتالی، سر پشت خودش

 .کردن پرواز جنگل فراز بر آسمون، توی و افتادن راه به
 کرد؛می نگاه پاشون زیر درختای به بود، زده گره ناتالی دور رو دستاش کهدرحالی سافیرا

 رو درختا تصویر ابر رنگکم هایتوده عبور گاهی و بودن گذاشته زردشدن به رو که درختایی
 .کردمی تار

 چه دربیاره چنگش از رو اون کنه تالش ایزدی اگه که بود، حلقه درگیر هم هنوز فکرش
 هاحلقهاین طرفی از. پذیرهنمی رو زیچیچنین هرگز که دونستمی بده؟ نشون واکنشی

 .شدمی محسوب دزدی جوریه دادنشپس از ممانعت و بود خودشون به متعلق هاییارثیه
 شدمی سازش و صلح به تشویق طرفی در شده؛ تقسیم دوقسمت به ذهنش کردمی احساس

 بایستمی موقتاً که دشمنانی شدن؛می تعریف دشمن مثل براش ایزدا دیگه سمت در و
 .موندمی دوست باهاشون
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 از کردمی سعی ایسایه. شد سنگین نفسش ایلحظه برای و شد مورمور تنش تموم ناگهان
 و نشد اتفاق این متوجه کسهیچ. برگشت بدنش به دوباره و نبود موفق اما بشه؛ جدا بدنش
 یا هالسا االن اوناست؟ حق هاحلقه گفته کی»: گفت سرش تو صدایی سپس. ندید چیزی
 ضربات زیر تو تنِ که وقتی. خوشبختن و کننمی حکومت حلقه بدون هاستقرن شاید

 که خوشبختن قدراون اونا. بودن خوشحال و گرفتنمی جشن اونا شدمی خرد لرد سربازای
 گرفتنپس فکر حتی بدی اجازه نباید. کننمی رفتار هازادهاصیل مثل خدمتکاراشون حتی
 «!بزنی؟ کتاب توی مطالبِ اون از حرفی باید چرا اصالً. ذرهبگ سرشون از حلقه

 حتی. میشن متحد باهات صادقانه دارن اونا! سافیرا»: کرد شروع ایدیگه صدای بالفاصله
 تو برای اهمیتی چه بودنملکه! ندادی دست از رو چیزی بگیرن ازت رو حلقه بخوان اگه

 دارن هم اونا بدی، نجات دستش از رو مردم و بدی شکست رو لرد خوایمی تو داره؟
 بود؛ خواهی خوشبخت ابد تا و گردیبرمی خودت سرزمین به تو بعدش. کننمی کمکت
 «!نیست تو اخالق توی طلبیسلطنت سافیرا؟ بهتر این از چی دیگه. قبل مثل درست
 دور رو دستش و کشید عمیقی نفس. بشه آزاد فکرا این از تا داد تکون رو سرش سافیرا
 .کرد ترمحکم ناتالی
 چنددرخت بین شبانه استراحت برای و کردن پرواز هوا تاریکی تا گفت آنتونیو که طورهمون
 .شدن مستقر
 روشن آتیشی. نبود نگهبانی و بیداری به نیازی پس خوابیدن؛می هوشیارنیمه اژدهاها چون

 :گفت دنیل. کردن
 .کنیم شکار شام برای بریم بیا سافیرا، -
 .برگردیم ما تا باش آنتونیو پیش جاهمین تو ناتالی. باشه -

 :گفت شوخی لحن با ناتالی ، رفتن از قبل
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 بگیرین؟ سفارش خوایننمی -
 :داد ابجو و کرد تعظیم برابرش در باالرفته ابروهای با دنیل و خندید آنتونیو

 فرمایید؟می میل امشب برای رو گوشتی چه! من بانوی بله اوه -
 :گفت سینهبهدست و کرد نازک چشمی پشت ناتالی

 !کنی شکار بتونی اگه البته. باشه داشته لذیذی گوشت آهو کنممی فکر ، خب -
 !ناتالی بانو ببین و کن صبر -

 تبدیل رنگیتیره و بزرگ هایگرگینه به هوا در جهشی با هردو و کرد اشاره سافیرا به سپس
 خیره کرد، بدنش ستون سرش پشت رو اشدست و نشست زمین روی آنتونیو. رفتن و شدن

 :گفت کردمی تعقیب چشم با رو اونا رفتن مسیر که ناتالی به
 .کنن پیدا خوبی غذاهای و باشن ماهری شکارچیای امیدوارم -

 به چشمش کهدرحالی بازدمش، فرستادنبیرون از بعد و گرفت مسیر اون از نگاه ناتالی
 ،«!میاد نظربه ترجذاب بندگردناون وجود با چقدر» گذشت ذهنش از و افتاد آنتونیو بندگردن

 .نشست زمین روی مقابلش
 روی اونا دونیمی زدم؛نمی اژدهاش جلوی رو حرف این حداقل بودم تو جای اگه -

 .حساسنخیلی صاحباشون
 :گفت و انداخت مایکل براق چشمان به نگاهی آنتونیو

 میگم؟ چی من میشه متوجه مگه .باشه شده ناراحت نمیاد نظربه اما -
 دونی؟نمی اژدهاها از هیچی تو،. میشه متوجه که البته -
 .نداره بهشون ایعالقه زیاد کسی کنممی زندگی من که جایی -

 :گفت تیزی با ناتالی
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. نیستن شدهرام شونهمه و دارن وجود اژدهاها. بدونید بیشتر باید پس میاد بدتون اگه -
 تنها حتماً ندونید هیچی اگه. شدین مواجه باهاشون روزییه یا کردن حمله بهتون شاید

 !ستخاکسترشده گوشت مشتیه مونهمی ازتون که چیزی
 نمیدن اجازه و دارن جامعی اطالعات مرزی نگهبانای. نداره اطالعی کسهیچ که نگفتم -

 .دونممی شوندرباره کمی منم. بشه قلمرو وارد اژدهاییهیچ
 :گفت دوباره اون و داد تکون رو سرش ناتالی

 بیارن؟ دست به خوبی شکاری گوشت توننمی نگفتی، -
 .دیدم حالبهتا که ایهشکارچی بهترین دنیل! البته -

*** 
 و ذاشتمی زمین روی که هرقدمی با. بشه قدمهم دنیل با تا کرد بیشتر رو سرعتش سافیرا
 آورد پایین رو سرعتش دوباره پس. شدمی تار کمی و لرزیدمی دیدش پرید،می هوا به دوباره

 .داد ادامه دویدن به فاصله کمیه با و
 از بخاری هرنفس با. کردنمی رد رو وبرگاشاخ و درختا و کشیدنمی نفس تندی به هردو
 که جایی از. بود درونیشون گرمای یدهندهنشون که اومدمی بیرون تیزشون دندونای الی

 جلوش و چرخید ناگهانی حرکتی با دنیل. داشتن فاصله حسابی بودن شستهن ناتالی و آنتونیو
 از بعد. ایستاد و کرد مهار رو سرعتش سختی به بود، خورده جا که سافیرا. شد متوقف

 : گفت زدمی نفسنفس کهدرحالی و کرد باطل رو تبدیلش چندلحظه
 دنی؟ کنیمی کارچی -

 انسانای از بهتر اونا گرچه داد،می نشون ترروشن رو جنگل و کردمی پرتوافشانی کامل ماهِ
 .دیدنمی کم نور توی معمولی
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. رفتمی باالوپایین تند، و بلند نفسای از اشسینه. دراومد انسانیش شکل به هم دنیل
 :گفت و رفت ترنزدیک

 .بزنم حرف باهات خواممی -
 !کهخطرنا اینجا رفته؟ یادت رو آنتونیو حرفای اینجا؟ االن؟ -
 اطرافش خطر برای اهمیتی بخواد اومدنمی نظربه و بود همیشه از ترجدی دنیل یچهره اما

 .بده تکیه درخت یتنه به تا داد هلش عقب به و گرفت رو اششونه سر. بشه قائل
 برای اتفاقی ذارمنمی من باشه، خطرایی چه نیست مهم سافیرا، گفتم بهت پیشم چندسال -
 .بیفته تو

 و چسبوند درخت به رو اشدیگه دست دنیل. کردمی نگاه عجیبش رفتار به سکوت در سافیرا
 :برد ترپایین رو سرش

 بدی؟ جواب سؤال یه به تونیمی -
 خوبه؟ حالت تو -

 :گفت و زد ریشخندی دنیل
 !بپرسم باید من اینو -

 .شد دقیق متعجبش صورت به و کرد مکث
 یادته؟ گفتی، چیزییه ناتالی به امکلبه توی پیش چندوقت -
 نه؟ خورده سرت به چیزییه -
 .بده سؤالمو جواب -

 .بشنوه تونست راحتی به دنیل و شد بیشتر سافیرا قلب کوبش
 .یادمه... آره -

 :موندنمی دور سافیرا گوش از هم اون قلب کوبش تند آهنگ. کرد مکث کمی دنیل
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 هستی؟ حرفت سر هنوز -
 :نالید. کرد پر رو رنگشآبی چشمای دلیلبی اشک

 !دنی -
 :داد رو سؤالش جواب خودش و کرد مشت بودو چسبونده درخت به سرش باالی که دستی

 .نه -
 :گفت بود دراومده لرزه به هم صداش حاال که سافیرا. ایستاد بهش پشت و گرفت رو
 !کن درکم کنممی خواهش. نیستم خوبی شرایط تو االن من! ستغیرمنصفانه خیلی این -
 :گفت عصبی کمی و برگشت سمتشبه
 بیاره؟ وجودبه من به نسبت احساست توی تغییری باید شرایط چرا واقعاً؟ -

 .انداختمی سافیرا دل به بیشتری هراس همین و بود نادر خیلی دنیل صورت تو حالتاین
 ...بدم توضیح برات بذار -

 :برید رو حرفش و کرد پر قدمی با رو اشفاصله دنیل
 منو وقتهیچ تو. کن گوش تو اما بشنوم؛ تو دهن از بخوام که نیست چیزی این.. .نه -

 !نداشتی دوست
 .شکستمی درهم رو اطراف سکوت خوبی به و بود کرده پا به غوغایی قلباشون صدای

 ...اشتباه داری -
 :برید رو حرفش هم باز
 کنی؛ جلب خودت به ور لئو توجه خواستیمی فقط مدت تموم دیدمت دوباره که وقتی از -

 درسته؟
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 شست با دنیل. ایستاد حرکت از قلبش و دوخت چشم دنیل دهن به زدهحیرت و شوکه
 ترآروم صبرکردن کمی از بعد و کشید عمیقی نفس. کرد پاک رو صورتش خیس رد دستش

 :داد ادامه قبل از تربم و
 .شده سوءاستفاده ازش که دادی رو ابزاری احساس من به فقط -

 .داد تکون اطراف به رو سرش ناباورانه فیراسا
 .شنوممی قلبتو صدای من نیست، انکار به نیازی -

 برای دارشخش و دورگه صدای و گرفت خودش به رو ایشگرگینه طالیی برق چشماش
 :کرد پر رو سافیرا گوش تبدیل، از قبل بارآخرین

 !متنفرم بشم دوم نفر اینکه از. نکردی جایگزین منو که ممنونم فقط -
*** 
 تبدیل ایگداخته زغاالی به آتیش هایشعله. شد بسته خواب برای نفر آخرین دنیل چشم
 .کردمی پخش اطراف به رو گرماش و درخشیدمی زیبایی به که بود شده

 ترواضح بقیه از جیرجیرکا صدای و رسیدمی گوش به جنگل کناروگوشه از مختلفی صداهای
. رفت سافیرا طرفبه مستقیم و چرخید هوا در داریدنباله یتیره و سرخ ددو. رسیدمی نظربه

 .شد قلبش وارد آرومی به و چرخید دورش کمی
 بیدار رو کسی نتونست که شد خارج گلوش از آرومی یناله و دراومد انقباض به بدنش تموم
 از تریواش کرد، وارد قلبش به ضعیفی فشار و برد باال رو دستش آهسته خواب عالم در. کنه
 .نشد متوجه کسی هم باز اما نالید؛ قبل

 .گرفت آروم دوباره بدنش و درخشید و زد برقی حلقه نگین شد، قلبش وارد کامالً وقتی
*** 
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 که بود کرده رو رو بهتری یحقه باراین. کرد خندیدن به شروع و کرد باز رو چشماش لرد
 .بشن باخبر ازش زودیا نای به هابچه از کدومهیچ نبود قرار انگار
*** 
. بود شده کمتر پوستش سوزش. فهمیدشنمی که داشت بدی احساس سافیرا بعد روز صبح
 کمی و بود معذب شدیداً دیشب جریان از هم طرفی از. کردنمی درک رو بد حالاون معنی
 .گیج

 توجه جلب ایبر ناخودآگاه واقعاً یعنی نه؟ یا بودن درست دنیل حرفای آیا که نبود مطمئن
 بود؟ شده نزدیک دنیل به لئو

 !نداشت وجود لئویی دیگه داره؟ ایفایده چه باشه حقیقتاین اگه حتی
 تا. کنه گریه بلند صدای با خواستمی دلش. شد ناراحت پیش از بیش مرگش یادآوری با

 یتو که بود انتقام حس فقط االن. موندمی خوددار باید و بوده خوددار خیلی هم االن
 .جوشیدمی وجودش

 مایکل گردن روی زینِ کردنمحکم حال در انداخت؛ دنیل به نگاهی و کرد بلند رو سرش
 اعتقاد گفت که چیزایی به سافیرا از بیشتر خودش انگار. اومدمی ناراحت و گرفته نظربه و بود

 .داشت
 به. موند خیره بهش همچنان سافیرا شد، توچشمچشم سافیرا با و برگشت ایلحظه برای

 درمیون باهاش رو بدش احساس خواستمی دلش و داشت احتیاج همیشگیش دلگرمیای
 واسه همیشه مثل نبود قرار. شد خارج چشماش تیررس از و گرفت نگاه دنیل اما بذاره؛
 . بذاره پیش پا کردنشآروم
 بود؛ پدرش دادنازدست درگیر همچنان هم ناتالی بودن، ناراحت آنتونیو از غیر به همه حاال

 .بود گوناگون خاطرات از مملؤ براش که ایدهکده نابودی طورهمین
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 کی از دونستنمی. دید خودش متوجه رو نافذش نگاه و دوخت چشم آنتونیو به و کشید آهی
 .شده خیره بهش
 رو ایگائل داشت که رفت ناتالی طرفبه و داد رنگیکم لبخند با رو جذابش لبخند جواب
 برداشت رو آب مشک و داد ناتالی دست به بود داخلش وسایلش که رو کیفی .کردمی حاضر

 :پرسید گردوندبرمی سرجاش مشکو وقتی خوردن از بعد. بنوشه چندجرعه تا
 نداشتی؟ آنتونیو با ایمکالمه دیشب -

 آهسته رو سرش. ندیدش اما انداخت؛ بود ایستاده قبالً آنتونیو که جایی به نگاهی ناتالی
 :گفت سافیرا به رو دوباره و ادد تکون

 فکر میاره زبون به که ایهرکلمه برای. صحبتهخوش و زبونچرب خیلی کنم اعتراف باید -
 ...زنهنمی نشده حساب رو حرفیهیچ و کنهمی
 :داد ادامه مناسبش، جای در سافیرا کیف جاکردن برای کوتاهی مکث از بعد
 این برای. مارتین شاه مخصوص افراد از یکی شده سن این با همینه برای کنم فکر -

 .جوونه هنوز منصب
 :کرد تأیید هم سافیرا

 !اوهوم -
 بدیه؟ آدم نظرتبه -
 .نداده نشونم بدی چیز که حلقه -

 یچهره همین با رو امروز داشت قصد کالً که افتاد دنیل به نگاهش دوباره حرفاین از بعد
 که باری آخرین. بود عجیب براش. گرفت رو یراساف نگاه رد هم ناتالی. کنه سر عبوس

 !وقتهیچ بوده؟ کی بودش دیده ناراحت قدراین
 .بودین ریخته هم به هردوتون برگشتین وقتی افتاد؟ اتفاقی چه دیشب شما بین راستی -
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 :گفت و انداخت پایین رو سرش سافیرا
 .شد دعوامون هم با -
 اد؟برمی من از کمکی خب،! دنیل؟ و تو دعوا؟ -
 .نات گیجم هنوز خودمم -
 !زدین؟ هم به نکنه ببینم -

 :گفت و کشید آهی دوباره سافیرا
 .دونمنمی -

 بده؛ دلگرمی بهش کرد سعی اششونه فشردن با و نداد ادامه بحثشون به این از بیشتر دیگه
 .برسه آخر به بود قرار نشده شروع که ایرابطه برای

 .برگشت عقب به سریع و پرید هوا به بود، سرش پشت درست که آنتونیو صدای شنیدن با
 ست؟آماده چیزهمه -

 !آنتونیو ترسوندیم! پوف: سافیرا
 :گفت و کرد جذابی یخنده

 .خواممی معذرت -
 نزدیک بهمون اطراف از خطری اگه طوریاین کنن، پرواز ایگائل و مایکل بهتره... آره -

 .کنن خبرمون توننمی شدمی
 .یمکن حرکت پس -

 سرش پشت داد، پرواز دستور ایگائل به و داد نشون سرش تکون با رو موافقتش هم ناتالی
 .پرید هوا به کرد باز رو بزرگش باالی مایکل هم

 جاییه صبحانه برای گرفتن تصمیم باشن، دنبالشون لرد افراد که بودن داده احتمال چون
 .نمونن جایه این از بیشتر و بشن مستقر دیگه



 

 

309 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 :گفت و گرفت قرار سافیرا کنار آنتونیو کردن، حرکت به شروع وقتی 
 ببینم؟ رو حلقه تونممی -

 حرکاتش به چشم یگوشه از دنیل. گرفت سمتش به رو راستش دست مکثی از بعد سافیرا
 رو ظریفش و سفید دست محترمانه آنتونیو. ببینه حلقه دیدن از رو واکنشش تا شد دقیق
 :زد دلبخن زیبایی به و گرفت

 .زیباست خیلی -
. رفت بین از کامالً سافیرا تردید و نداشت سر در بدی نیت پس ببینه، رو حلقه تونستمی اگه

 دستش از رو دستش. کردنمی معرفی رو بدی آدم قطعاً حاکم بشه، طوراین زدمی حدس
 :گفت و آورد بیرون

 هستن؟ ایزد همه سرزمینتون توی -
 :داد جواب رسیدمی نظربه خوشحال سافیرا با بحثی بازشدن از که آنتونیو

 .متفاوتن باهم نیروشون و قدرت میزان توی که هستن ایزد مردم از خیلی ولی همه؛ نه -
 شده؟ حاکم که ترهقوی همه از مارتین شاه یعنی -
 .آره -

 :شد بلند ناتالی اعتراض صدای. رسیدن بلندی و قطور درخت به بعد کمی
 .مگرسنه واقعاً من هابچه -
 .بخوریم صبحونه و بمونیم جاهمین منم نظربه -
 .موافقم -

 سمتشبه و گفت عبوسش یچهرهاین به ناسزایی لب زیر. کرد اخمو دنیل به نگاهی سپس
 :پرید باال ابروهاش و خورد جا دنیل که کوبید اششونه به ایضربه. رفت

 !ناتالی؟ کنیمی کارچی -
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 :تگف و خندید ریز ناتالی
 میشه؟ پیدا صبحونه واسه چیزی درخت اون باالی نظرتبه -
 .خورد غذا میشه هم اونجا برسیم، زودتر تا نکنیم توقف که نفعمونه به -

 .من به بسپارش: سافیرا
 درخت یتنه روی سرعتبه کوتاهی نگاهنیم با هم اون رفت، نشونه طرفشبه دنیل نگاه
 اومده وجودبه هاشاخه میون که ایخالی فضای به چندشاخه از عبور از بعد. رفت باال و دوید
. داشت قرار داخلش تخم تاسه که افتاد بزرگی حد از بیش یلونه به چشمش. رسید بود

 :کرد زمزمه
 !من خدای -

 و شترمرغ تخم بزرگی به تخمایی برداشت، رو تخما از یکی و شد لونه وارد بااحتیاط
 اشپوسته و کشید روش رو دستش. کردمی خودنمایی وشر روشنی هایلکه که رنگتیره

 :اومد پایین از ناتالی صدای. کرد لمس رو
 سافیرا؟ دیدی چیزی -

 رو تخم و ایستاد مقابلشون. دوید پایین درخت از دادنجواب جای به و زد لبخند ارادهبی
 :داد نشونشون

 .ببینید رو اینجا -
 :گفت جدی دنیل

 .اژدهاست یه تخم این -
 اینجاست؟ چطور اژدها؟: آنتونیو
 .هست باالاون هم دیگه دوتای چشه؟ اینجا مگه: سافیرا
 .برسه سر والدش ممکنه: آنتونیو
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 خوردم پیش هاسال که رو اونی طعم هنوز. بریم و برداریم هم رو دوتااون بیاین پس: ناتالی
 .کنم فکر صبحونه سهوا ایدیگه چیز به تونمنمی دیگه اینا وجود با. نکردم فراموش

 .ناتالی موافقم باهات: سافیرا
 :داد ادامه متفکرانه و کرد اخمی

 نژاد چه به متعلق نیست یادم اما دیدم؛ کتابیه توی قبالً رو تخمی چنین تصویر که یادمه -
 .بود ایگونه و

 هاهایاژد بود نوشته جایییه یادمه. خوندممی اژدهاها درمورد کتابخونه توی منم: ناتالی
 .ذارنمی رنگتیره تخمای خیزشب

 خیز؟شب -
 خودش دور تدافعی و نگران نگاهی با و کرد بلند آسمون به رو رو سرش دنیل ناگهان
 :گفت و آورد بیرون غالف از رو شمشیرش. چرخید

 ...مواظب سمتمون، میاد داره چیزییه-
 چیزیه کنه، کامل رو اشجمله اینکه از قبل اما بود؛ شده متوجه ذهنش توی مایکل اخطار از

 همراه. افتاد زمین به و شد کشیده داشت قرار نزدیکیشون در که درختی روی نامرئی
 هم ناتالی و آنتونیو. دیدننمی هیچی. کرد پراکنده هوا توی و کند هم رو برگا شدنشکشیده

 .کشیدن بیرون رو شمشیراشون
 چیه؟ دیگه این: ناتالی 

 حمله برای ایگائل و مایکل. شد پدیدار روبروشون رنگیسیاه اژدهای دفعهیه بعد چندلحظه
 .رفتن طرفشبه و اومدن فرود

 :زد داد. رفت جلو سریع و انداخت اژدها تخم به نگاهی سافیرا
 !کنید صبر... کنید صبر -
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 جلوتر همچنان سافیرا. کردن نشینیعقب به وادار رو اژدهاهاشون سریع ناتالی و دنیل
 :گرفت رو دستش دنیل که رفتمی
 میری؟ داری کجا -

 .غرید پیکرغول سیاه اژدهای
 .بگیره پس همینو خوادمی. دنیل اونه مال تخم این -

 :کشید داد و کرد بلند رو آزادش دست. رفت جلوتر و کشید بیرون رو دستش سپس
 .گردونم برش خواممی... ببین. باش آروم -

 اما دوید؛ جلو دنیل. زد صدا اسمشو ترسیده ناتالی. برد کنزدی رو ر سرش تخم دیدن با اژدها
 .شد شدنشنزدیک از مانع و چرخید سافیرا

 اژدها سیاه چشمای از نگاه هم لحظهیه. گذاشت زمین روی رو تخم شد، خم آروم
 ایستادنصاف برای و بود کرده پیدا کردنشنگاه طرز به نسبت عجیبی احساس. گرفتنمی

 نیروی از حاصل سبزرنگ برق و سافیرا چشمای سحر انگار هم اژدها .کرد معطل بیشتر
 شجاعتش این از ناتالی. بود دوخته چشم بهش خیره و شده درخشیدمی داخلشون که حلقه

 :گفت آروم نگران و بود شده متعجب
 !عقب بیا خدا رو تو کنی؟می کارچی داری -

 رو اشپوزه تا برد باال آهسته رو شدست. کردمی نگاه خیره همچنان حرفش به اهمیتبی
 :کشید جیغ زدهوحشت ناتالی که کنه لمس

 !نه -
 شد عصبانی دوباره اژدها. چرخید عقب به سریع و خورد هم به تمرکزش سافیرا رصدا  این با
 رو اشآزاردهنده بسیار و بلند حد از بیش اصوات و کرد باز دهنشو کرد، بلند رو سرش و

 محکم و زد جیغ سافیرا. داد قرار تاثیر تحت رو شونهمه البته که ستادفر سافیرا سمتبه
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 درحال گوشاش کردمی احساس کهحالیدر صحنهاین دیدن با آنتونیو. گرفت رو گوشاش
 .کشید مخالف سمت به بلندی فریاد با و کرد مشت برد، باال رو چپش دست انفجاره،

 و کردن وارد ضربه اژدها سر به محکم و شدن خم کنارش درخت قطور و بزرگ هایشاخه
 .نالید گوشش درد از هم خودش. زدن کنارش
 .بود گرفته قرار بلند اصوات تأثیر تحت سافیرا همه از بیشتر

 و کشید عقب رو سافیرا بازوی ترسیده ناتالی رفتن، جلو حمله برای دوباره ایگائل و مایکل
 .کنه دورش کرد سعی

 روز در که اژدهایی گفت؛ ناتالی که بود خیزیشب اژدهای مونه این اومد، یادش باالخره
 در همچنین. بود تشخیص قابل سختی به سیاهش و تیره رنگ خاطربه شب در و نامرئی

 هر تونستمی که داشت رو ایآزاردهنده بسیار اصوات تولید توانایی افروزیآتش کنار
 .کنه ناشنوا رو جانداری
 رو بازوش حال این با. بودن شده تار مقابلش تصاویر و شنیدنمی درست رو اطراف صداهای

 و رفتمی گیج که گذاشت پیشونیش روی رو دستش بالفاصله. کشید بیرون ناتالی دست از
 .کشیدمی سوت گوشاش

 نیستی؟ خوب سافیرا، -
 .بکش عقب ایگائلو ناتالی، -
 .ببرنش بین از بذار! ایدیوونه تو -
 !آه! بکُشیش؟ خوایمی بگیره، پس رو اشهبچ خواستمی فقط اون -

 اژدها گردن دور رو دندوناش مایکل زمان همون در. داد فشار سرش به بیشتر رو دستش
 بود کرده خمارشون که چشمایی با سافیرا. نالید بلند صدای با اژدها. دریدش هم از و گذاشت

 :برد باال رو سرش فوراً ببینه بهتر بتونه شاید تا
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 !نه -
 کرد؛ پرتش کناری به و فرستاد مایکل طرفبه رو حلقه نیروی و برد باال رو دستش ارادهبی
 .نشست عقب ناتالی دستور به ایگائل اما

 و افتاد زمین روی داشت، شدیدی ریزیخون کهدرحالی و بایسته پاهاش روی نتونست اژدها
 به وادار رو هاییشاخه قدرتش با آنتونیو. دوید سمتشبه سرعت به سافیرا. نالید درد از

 وارد زدمی زانو سرش مقابل که سافیرا به آسیبی تا کشید بند در رو اژدها و کرد روییدن
 .نکنه
 :گذاشت مایکل دندونای جاهای از یکی روی رو دستش. بود جاری گردنش از خون

 !خدایا -
 وحشیِ و ارناک حیوون زخم باالی رو دستش هردو سافیرا. شدن ترنزدیک ناتالی و دنیل

 سمت به نبود مشخص خیلی روز روشنایی در که رنگیآبی و سرد آتش و گرفت روبروش
 .فرستاد زخما
 کنه اقدام کردنشدرمان برای تونستمی چطور. کردمی نگاه بهش زدهبهت و گیج دنیل
 !بشه کشته بود نزدیک پیش لحظهچند وقتی

 یالله از خون چندقطره. بود شده دوخته بهش حسی هیچبی هم اژدها بازنیمه چشمای
 .چکید سافیرا گوش
 رو پوستش رنگ که جایی تا کرد، ترمحکم شمشیرش یدسته دور رو دستش یحلقه دنیل

 این از. انداختمی لرزه به رو قلبش هربار که بود اخالقی همون دقیقاً این. رفت سفیدی به
 .نیفته بهش چشمش تا برگردوند رو روش پس شد؛می عصبی احساسات

 .رفت کمکش به و کرد غالف رو شمشیرش ناتالی اما
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 هم کاراین. جاش سرِ گردونممی برش نباش، تبچه نگران. شدم تلونه وارد که متأسفم -
 تا کنهمی کمک اما موقتیه؛ تأثیرش درسته. میده تسکین رو دردت و میاره بند رو ریزیتخون

 .باشی نداشته ریزیخون و درد زخمت بهترشدن
 .زد لبخند ناتالی

 با. برگردوند درخت باالی به رو اژدها تخم. شد بلند جاش از رسید، پایان به که کارشون
 اون تأثیر. کشید عمیقی نفس. برید بود بسته وپاشدست به آنتونیو که رو هاییشاخه شمشیر
 .بود شده کمتر صداها

 .بریم -
*** 

 رفتن،می افزاراخون قلمروی به افزاراروح سرزمین از دارو خرید و تجارت برای که کاروانی
 نوشتن حال در داشت، نام وانتِس که کاروان رئیس. بودن کرده اتراق استراحت کمی برای

 .بود شده طومار کاغذای روی چیزی
 قارقارکنان شد؛ وارد سیاهی کالغ و رفت کنار چادر ورودی یپرده کرد، وزیدن به شروع باد

 .نشست وانتِس میز روی
 پرنده این اومدن شد متوجه زود خیلی. کرد نگاه کالغ به و کشید نوشتن از دست وانتِس
 از بعد هم کالغ. رفت بیرون چادر از و گذاشت قلمدون توی دستشو قلموی. چیه ینشونه

 .افتاد راه به دنبالش وانتِس و شد خارج اون
 خورد،می چشم به توش برف شبار آثار همچنان که جنگل توی مسیری کردنطی از بعد

 .نشست درختی یشاخه روی کالغ
 !لوگان -

 :گفت و نشوند لب به ریشخندی. شد خارج درخت یتنه پشت از لوگان
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 .گذشته زیادی مدت! وانتِس -
 :گفت و داد رو ریشخندش جواب وانتِس

 کنی؟ چیزی طلب ازم اومدی باز چیه... روز اون از آره، -
 :گفت لبخندی همراه لوگان

 نجات و جونت من! کنه صاف من با رو طلبت تونهنمی هیچی وانتِس، حرفیه چه این -
 .دادم

 اما کرد؛می نابود منو اژدها اون کاش ای دممی ترجیح حاال گرچه. زدم حدس درست پس -
 خوای؟می چی ببینم بگو... افتاده که اتفاقیه

 .کنهمی ناراحتم نزن، حرف طوریاین! اوه -
 و زد زانو زمین روی. آورد بیرون کمربندش از بود شده ساخته چرم از که رو کوچیکی ظرف

 از و شد آب سرعت به اطرافش برفای. چکوند زمین روی رو ظرف اون محتوای از چندقطره
 .کرد رشد زیبایی و سبز گیاه زمین دل

 :گفت زدهحیرت وانتِس
 ...دارو این -

 بلند و کشید عقب رو چرمی ظرف لوگان که کنه نگاه ور دارو نزدیک از خواست و رفت جلو
 :شد
 مواد بودنکم و ساخت سختی خاطربه که دونیمی حتماً و... میاد خوشت دونستممی -

 .بدمش بهت حاضرم من اما میشه؛ درست دارواین از کمخیلی اشاولیه
 .بود خیره لوگان دست به فقط و داشت دارو گرفتن به شدیدی میل وانتِس

 خوای؟می چی ازاش در -
 :گفت بست،می رو ظرف کوچیک و چوبی در کهدرحالی
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 .راحت خیلی چیزیه -
 چی؟ -
 .لونا درخت یشیره -

 :شد بزرگ و گرد وانتِس چشمای
 جنابعالی جز کسی بیارم؟ برات رو درخت این یشیره چطور من! میگی؟ داری چی -

 .نداره دسترسی درخت اون به لوکاس
 .بشی قصر وارد تونیمی راحتی به و معروفی تاجریه تو. وانتِس تونییم تو -
 .ستشدهحفاظت فوق مکان یه تو اون. نداره امکان کار این لوگان -
 .دیدی رو مکان اون حتی تو... خب -

 .نداشت فایده دیگه اما شد؛ عصبی بگیره رو زبونش جلوی بود نتونسته که این از وانتِس
 .بگردم دیگه یکی دنبال تونممی کنینمی رو رکااین اگه -

 .برگردوند رو روش و کرد جا کمربندش توی رو دارو
 داشت اختیار در لوگان که دارویی. شد رفتنش مانع و دوید وانتِس که بود نرفته چندقدم هنوز

 .بگذره ازش راحت تونستنمی و ارزیدمی اموالش یهمه از نیمی یاندازه به
 .برگردم و برم رو تجاری سفر این تا بدی فرصت بهم هفتهیه باید ماا بسیارخب؛ -

 :گفت و زد لبخند خبیثانه لوگان
 .منتظرتم جاهمین دیگه یهفتهیه من. خوبه -
 .قبوله -

*** 
 همچنان ناتالی. بخورن غذا رسیدن مقصد به وقتی گرفتن تصمیم بود، افتاده که اتفاقاتی با

 .رفتمی هرا سافیرا کنار در نگران
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 ترمحکم رو دستش مشت و انداختمی سافیرا گوش کنار خون به نگاهی گهگاه دنیل
 :گفت سافیرا موقعهمون اما بگه؛ بهش گرفت تصمیم باالخره. فشردمی
 ناتالی؟ -
 بله؟ -
 زدی؟ جیغ کنم لمس حیوونو اون خواستممی وقتی چرا -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش ناتالی
 خودم جلوی نتونستم و اومد یادم بدی یخاطره دفعهیه راستش. نبود خودم ستد متأسفم -
 .بگیرم رو
 بد؟ یخاطره -
 محل به بود، اژدها تربیت مسئوالی از پدرش که دوستم همراه بودم کوچیک وقتی باریه -

. کردنمی رام بود چموشخیلی که رو بالغی اژدهای داشتن که بود مدتی. رفتیم آموزششون
 و برد جلو رو دستش اونم. شد آروم کمی اژدها پدرش، کارای تماشای و رفتن از مدتی از دبع

 نکنه که ترسیدم من! بلعید دوستمو پدر... و کرد باز دهنشو یهو اما بزنه؛ دست بهش خواست
 .بده انجام تو درمورد رو کارهمون هم اون

 دست جواب، در هم ناتالی و گرفت رو دستش آهسته بود، شده متعجب و متأثر که سافیرا
 .فشرد گرمی به رو اون

 اومد؟ چی اژدها اون سر به -
 .کشتنش -
 چی؟ دوستت -

 :کرد پر رو ناتالی گلوی بغض
 .شد کشته حمله شبِ.. اون -
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 :گذاشت اششونه دور رو اشدیگه دست و کشید آهی. حمله شب کدوم دونستمی
 .عزیزم متأسفم -
 .شیممی یکنزد قلمرو مرز به داریم -

 سرِ معمولی خیلی درختا و عادی چیزهمه. کرد اطراف به بعد و آنتونیو به نگاهی سافیرا
 اتفاقی.. باش داشته آمادگی افتاد اتفاقی اگه تا کردن رفتار تربااحتیاط. داشتن قرار جاهاشون

 .چیه دونستننمی که
 شروع ناگهان اطرافشون یدرختا و رفت ترپایین و گودتر زمین سطح رفتن، جلوتر که کمی

 همگی. کردن نگاه برشوندورو به متعجب و ایستاد حرکت از پاهاشون. کردن شدنخشک به
 .کنن دفاع خودشون از تا کشیدن شمشیر

 شاید تا رفتن جلوتر. اومد باال آرومآروم آب و شد خیس پاشون زیر یسرمادیده و سرد خاک
 تا و شد نمی شنیده اطراف از صداییهیچ. ببینن میآد یا سرباز عجیب، اتفاقات این جای به

 .جوشیدمی زمین از که آبی و داشت قرار شدهخشک درختای بود، دیدن قابل که جایی
 !کنن؟می خیس رو دشمنا! همین؟ فقط ایه؟دفاعی حصار جورچه دیگه این: دنیل
 .رسیدمی نپاشو مچ به حاال که آبی و شدهخشک درختای همچنان. رفتن جلوتر بازم

 :گفت کردمی غالف رو شمشیرش کهدرحالی ناتالی
 !هین... شمشیر به نیازی اصالً نکنم فکر که، واقعا -

 سعی. افتادن زمین به هم بقیه بندش پشت و خورد زمین سر با اش،جمله شدنتموم از قبل
 رفته وفر آب توی صورتاشون. بود شده سلب ازشون حرکت قدرت انگار ولی شن؛ بلند کردن

 هم اشونبقیه. خوابید کمر به و برد کار به رو تالشش تموم کشیدننفس برای سافیرا. بود
 هایوزنه کردنمی احساس. بدن انجام تونستن که کاری تنها کردن؛ رو سعیشون یهمه

 .شده وصل بهشون سنگینیخیلی
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 بخورم؟... تکون تونمنمی اصالً چرا خبره؟ چه اینجا: ناتالی
 افته؟می داره اتفاقی چه: سافیرا
 :گفت دادمی تکون رو دهنش سختی به کهدرحالی آنتونیو

... آب این... چرخه می... ما رگای تو که خونیه مثل داره جریان درختا توی که آبی -
 ...نه... وگر... نکنید... حرکت... درختاست

 :زد صدا نگران سافیرا. بگه چیزی تونستنمی دیگه
 ناتالی؟ یل؟دن آنتونیو؟ -
 زیادی مدت. شد تروسنگینسنگین بدنشون و اومد باالوباالتر آب. نشنید صدایی کدومهیچ از

 چشماش. داره ادامه کی تا وضع این دونستنمی. رفت آب زیر کامالً سرشون که نگذشت
 آوردمی کم نفس داشت. بده حرکت تونستنمی هم رو دستش انگشتای حتی. افتاد هم روی

. شدنمی خفه رفتمی پیش طوراین اگه. دارن رو احساس همین هم بقیه ونستدمی و
 و شد خارج حلقه از سبزرنگ نورانی و طویل یرشتهچهار. انداخت کار به رو حلقه نیروی

 کرد؛ خارجشون آب از سریع و پیچید وپاهاشوندست دور. رفت یکیشون سمت به هرکدوم
 چهارتاشون محکم و شدن خم شدهخشک رختاید که نکشید طول هم چندلحظه حتی اما
 .کنن ناله نتونستن حتی و شد رنگین خونشون از آب. آب توی کردن پرت دوباره رو

*** 
 سافیرا

. شنیدممی زنجیر قفل بازشدن صدای. سوختمی پهلوم و بازو. کردممی بودنمعلق احساس
 خبره؟ چه اینجا
 که طنابایی با محکم. بودم معلق هوا تو اًواقع کردم،می حس درست. کردم باز چشم آروم
 مشامم به بقیه و خودم خون بوی. بودم شده آویزون ایچوبه به بود شده پیچیده دورم
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 هوشبه من تنها اما داشتم؛ زیادی درد کرد،می درک رو اطراف سختیبه ذهنم. خوردمی
 .بودم

 به اما داشتن؛ رو من وضعیت هم اونا. گردوندم چشم اطراف به گذشته اتفاقات یادآوری با
 شده پیچیده هاشونشونه دور و ـغل*زیربــ فقط طناب. بودن نشده پیچطناب من یاندازه

 .بود
 روشن و تاریک فضا. کرد جلب رو توجهم شد می کشیده زمین روی که چهارنفر پای صدای

. کنهمی ریزیونخ داره هنوزم یعنی کردم؛می احساس بیشتر بقیه از رو دنیل خون بوی. بود
 :کردم زمزمه. داشت عمیقی زخم کتفش سر. کردم نگاهش دوباره

 !دنیل -
 طنابی دفعهیه اما بودم؛ طرفش از واکنش ترینکوچک منتظر و کردممی نگاهش طورهمون

 .نالیدم. زمین رو افتادم و شد شل بودم آویزون بهش که
 کردم سعی. کردن بلندم لطافتی هیچبی ن،اومدمی نگهبان و سرباز نظربه که آدمایی از دوتا

 :بزنم حرف
 .نیستیم دشمنتون ما -

 :گفت یکیشون
 !شو ساکت -

 :شدمی خارج گلوم از سختی به صدام
 ...دشمن ما. شدن زخمی بدجوری... بدین نجات رو دوستام کنممی خواهش -

 :گفت باز صدا همون
 !شو ساکت بمیری خواینمی اگه -
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 حلقه نیروی از خواستم. بودن زخمی هم آنتونیو و ناتالی. داشت ریزیخون دنیل. بودم نگران
 ...اما کنم؛ استفاده

 !نه. نبود انگشتم تو حلقه
 عصبی ایستادنم از اونا. نبود کدومشونهیچ نفع به این و بودم عصبانی حاال. کردم مقاومت

 .کشیدن رو بازوم و شدن
 کجاست؟ من یحلقه -

 :گفت بانفرت و کشید رو بازوم دوباره شوندیگه یکی
 !فطرتپست شیطان بیفت راه -

 !فطرت؟پست شیطان
 با. کردممی حس دهنم تو رو دندونام رشد. بود جوشیدن حال در ایمگرگینه احساسات

 :گفتم اخطارگونه و دورگه صدایی
 کجاست؟ من یحلقه پرسیدم -

 :گذاشت عقب قدمی ترسیده یکیشون
 ...ناو... اون... من خدای -

 و بردم حمله یکیشون سمت به بفهمم اینکه بدون و شدم تبدیل. نبود خودم دست حالم
 .نداشتم شوخی کسهیچ با حلقه اون برابر در. غریدم. زمین رو انداختمش

 گرفت ازم جرئتی چه به. بدم کارساز و عمیق خراشیه رو صورتش تا بردم باال رو امپنجه
 بودنش؟

 :زد داد یکی
 !بمیرن دوستات خواینمی اگه. ..کن صبر -
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. داشت فرق نگهبانا یبقیه با لباسش مدل. برگردوندم رو سرم. ایستاد حرکت از دستم و
 دستش و چرخوند دنیل طرفبه رو سرش. بود سیاه هایرگ از پر بدنش و خونین چشماش

. قبل از شدیدتر خیلی ریخت؛ بیرون کتفش زخم از خون بالفاصله. کرد دراز سمتش به رو
 نتونستم. کنه باز چشم که نبود هوشبه قدریاون هنوز اما پیچید؛ هم به درد از صورتش

 .رفتم جلو زدهوحشت و نگران. کردم باطل رو تبدیلم سریع. کنم تحمل
 !بسه بسه،... کن تمومش -
 و زدم جیغ. بودن اصلیم ضعفنقطه دوستام. بکنم هرکاری بودم حاضر. نکرد اعتنا حرفم به
 .بودم تسلیم من. افتادم زانو به
 !کشیشمی داری... کنممی خواهش - 
 و کرد اشاره نگهبانا به سر با. آورد پایین رو دستش و کرد نگاه بهم ایسردانهخون لبخند با

 :گفت
 .میای ما با ایدیگه تقالیهیچ بدون پس -

 توی جاهمه خاطرتبه که لرد تو به لعنت. بردنم خودشون با و کردن بلندم. نزدم حرفی
 راستمون طرف که کردیم عبور نگهبانا، رئیسِ سر پشت راهرویی توی از. افتیممی دردسر
 ستونا، پشت. داشت قرار قطوری ستونای معین، هایفاصله با موندیگه طرف و قصر دیوار
 ایکنندهخیره زیبایی که بزرگ و کوچیک و مختلف درختای از بود پر قصر یمحوطه توی

 زیبایییه با نه بودن؛ معمولی و طبیعی مارتین،شاه قصر برخالف اما بود؛ بخشیده اطراف به
 . فراطبیعی

 لباسم و نداشتم دوشم روی دیگه رو شنلم. سوختمی همچنان بازوم و کشیدمی تیر پهلوم
 .بود شده آلودخون و پاره داغون،
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 محل و تام زادگاه شد؛می هدید زیادی وآمدرفت. شدیم قصر داخلی فضای وارد باالخره
 .پسرش و همسر زندگی

 رو سرم. کرد اعالم رو ورودمون خدمتکاری داشت، حضور حاکم که اصلی تاالر به ورود برای
 که رو میانسالی پیرمرد داشتم انتظار.  کردممی بررسی رو اطراف دقت به و بودم گرفته باال
 اشغال رو تخت ای،برازنده و جوان پسر اما ببینم؛ جایگاه بر نشسته بود سانسا شاهزاده پدر

 .کردمی نگاه غرور با داشت، قرار کنارش صندلی روی که زنی و بود کرده
 جوش به رو خونم حلقه، نبود بازم. بزنم زانو کردن مجبورم و دادن فشار رو امشونه نگهبانا

 :فتگ محکمی لحن با پسر. کنم کنترل رو خودم بتونم که بودم امیدوار. آورد
 اومدین؟ کجا از و هستین کی شماها ببینم بگو غریبه، خب -
 .هانه سرزمین از هستم، سافیرا من -
 .شدین فرستاده لرد طرف از شما. بود درست حدسم پس -

 .باشن آورده سرشون بالیی نکنه افتاد؛ اژدهاها به یادم تازه
 .کنیمنمی کار لرد برای هرگز. کردیم فرار اونجا از ما. قربان نه -
 رو هاحلقه از یکی که نزدیکی عوضی شیطاناون به قدراون تو کنم؟ باور رو حرفت چطور -

 !داده بهت
 گفت؟می داشت چی

 .گرفتم شاهفردریک از رو حلقهاون من. اشتباهید در کامالً شما جناب،عالی -
 :شد ترجدی

 .گرفته ازشون رو حلقه هردو سیاه لرد! هستی؟ کی تو مگه! ممکنه؟ چطور هانه؟ پادشاه -
 ادعای و بده نشون قدرتمندتر خودشو تا کرده رو پراکنیشایعهاین لرد. نیست طوراین -

 از قبل حمله شبِ شاه. هستم شاهفردریک سپاه یفرمانده دختر من. کنه ناپذیریشکست
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 خودم با رو ایزدا خواممی من. نیستیم دشمنتون ما. نیفته لرد دست تا دادن بهم اونو مرگشون
 .بدیم شکستش و بشیم آماده لرد به حمله برای تا کنم متحد
 :گفت و کرد فکر کمی حاکم

 کنم؟ باور رو حرفت چطور -
 .بده نشون بهتون رو حقیقت تونهمی اون. گرفتید ازم رو حلقه شما -
 .بودن شده خیره ما به سکوت در همه. کرد اشاره هاخدمه از یکی به سر با

 .برگشت حلقه با خدمتکار
 تمایل یه. کردم مشت رو دستام. کنم کنترل رو خودم تونستم سختیبه حلقه، دیدن با

 .بود افتاده جریان به وجودم تو بودم نکرده حسش حالتابه که غیرعادی و عجیب
 .برد فرو انگشتش تو و برداشت رو حلقه. دوخت چشمام به رو تیزش نگاه

 .بده نشون ما درمورد حقیقتو بخواید ازش و ببندید چشماتونو -
 .بست رو چشماش

... 
 است شده ومنتشر  ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
... 

 مغرورش، ظاهر برخالف. بود سانسا شاهزاده این پس. چرخوندم کنارش زنِ روی رو نگاهم
 خوشحال خیلی ش،انشسته تخت بر و بالغ پسر دیدن از تام حتماً. داشت غمگینی چشمای

 از بعد رو پدرش یچهره بتونه کنمنمی فکر و دید خواهد هم رو تام دونستممی. شدمی
 .بیاره خاطربه مدت، همهاین

 :گفت مکثی از پس. کرد باز چشم باالخره
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 بودی؟ برده اونجا تو -
 .بله -
 از رو حلقه. بایستم خواست ازم اومد،می سمتم به که طورهمون و برخاست جاش از

 .گرفت طرفمبه و کرد خارج انگشتش
 .بدی حق بهم امیدوارم. متأسفم خیلی -

 .کرد انگشتم وارد رو حلقه و برد باال رو دستم
 فقط. کنید محافظت خودتون از سیاه، لرد برابر در باید شما. قربان دیممی حق بهتون ما -

 ...موناژدهاها و ان؛زخمی اونا. بدین نجات دوستامو کنممی خواهش
. طورهمین هم اژدهاها. کنهمی درمانشون سریع که داریم داروهایی. نباشید اونا نگران -

 .کنیممی جبران براتون رو صدمات این باشید مطمئن
 :گفت خدمتکاری به رو سپس

 .کنید درمانش و بدن وشوشست زخماشونو تا کنید کمکشون -
 :گرفت رو مبازو و شد نزدیکم احترام با باراین خدمتکار

 .لطفاً بفرمایید -
. کردم نگاه کرد،می نگاهم ایستاده حاال که سانسا شاهزاده به و برگشتم بارآخرین برای

 انگشت و کردم نگاه حلقه به. بودم مضطرب باشن، داشته بود ممکن که واکنشی از همچنان
 .منه مال اًقطع حلقه این. زدم لبخند. داشتم بهتری احساس حاال. کشیدم روش رو شستم
*** 
. بود درک قابل کامالً بدنم کوفتگی و بودیم بیهوش و آویزون روزیه چالسیاه اون توی
. کنه کمکم نذاشتم لباسم پوشیدن برای. کشید طول هوا تاریکی تا کارم شدنتموم
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 و ایستادم بهش پشت کردم، تنم رو لباس وقتی. ببینه رو پوستم روی قرمزی خواستمنمی
 . شدمی مشخص یقهاین با نه،. انداختم نگاهی امیقه به. ببنده برام رو لباسم شتپ خواستم

 و کردن پیدا افزایش دراومدن، حرکت به لباس، یتنیده درهم ریسمانای حلقه نیروی با
 .آوردن باال امترقوه استخوان زیر تا رو امیقه

 .شد بهتر حاال
 :گفت و شد اتاق وارد خدمتکاری مرد

 .من بانوی کنممی همراهی اصلی تاالر تا رو شما -
 دوستام؟ -
 .حاضرشدنن حال در هم اونا -

 طرفبه همراهش. نکردم لباسم ییقه تغییر از خدمتکار متعجب نگاه به توجهی و رفتم جلو
 به وقتی. نره پام زیر تا گرفتم باال رو سبزرنگم ابریشمی بلند دامن. کردیم حرکت اصلی تاالر
 این از چی خب. گرفته نظر در برامون مفصلی پذیرایی چه که فهمیدم تازه ،رسیدیم تاالر
 .بودم نخورده چیزی که بود روزیه بهتر؟
 که حاال. زد لبخند دیدنم با بود، رنگشطالیی م*ا*ج از نوشیدن درحال که جوان حاکم
 !تامه شبیه چقدر فهمیدممی کردم،می دقت

. پاشیدم مادرش صورت به لبخندی. ایستادم بودن، نشسته مادرش و خودش که میزی مقابل
 :شنیدم رو سانسا شاهزاده صدای بار،نخستین برای و کردم تعظیم آهسته برابرشون در
 شدن؟ درمان خوبی به زخماتون -
 .کامالً بله -

 .ببرید لذت امیدوارم. شده برگزار عذرخواهی عنوان به مراسم این: حاکم
 .دبو خواهد طورهمین حتماً -
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 :کرد نگاهم تحسین با
 .کنیم صحبت تا ذاریممی ایجلسه باهم مراسم از بعد -
 :داد ادامه و چرخید ایدیگه سمت به سبزرنگش، و روشن چشمای 
 .ببرید لذت مراسم از لطفاً. پیوستن جمعمون به هم دوستاتون -

 :گفت مالیمی لحن با خدمتکار
 .بانو طرفاین از -

 کمی هنوز کهدرحالی هابچه. رفتم ایدیگه میز سمت به تکارخدم همراه و کردم تشکر
 همگی. کشیدم ایآسوده نفس دیدنشون با. نشستنمی میز پشت رسیدن،می نظربه سردرگم

 .کشید عقب برام رو دنیل و ناتالی بین صندلی خدمتکار. اومدنمی سالم نظربه
 :گفت سریع ناتالی. بودیم نشسته دلیاصن روی آنتونیو آخر در و دنیل من، بعد ناتالی، ابتدا

 .آوردن سرت بالیی کردیم فکر نیستی بینمون تو دیدیم وقتی. سافیرا شدیم نگرانت خیلی -
 .کردم نگرانتون ببخش -

 :گفت و زد لبخند
 .کن فراموشش دیگه -
 :گفت گوشم کنار ناتالی. کردم نگاه دنیل رخنیم به
 !ببلعم رو میزاین ومتم خوادمی دلم که مگرسنه قدراون -
 کنی؟نمی شروع چرا خب-

 رو سرم دوباره. برد جلو میز روی رنگارنگ خوراکیای برداشتن برای رو دستش و خندید ریز
 .برگردوندم دنیل سمت به
 .بود شده مشغول که آنتونیو 
 :گفتم آهسته 
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 .دنی -
 :کردم اشاره میز به سر با. چرخوند سمتم به رو سرش

 بخوری؟ چیزی خواینمی تو -
 :دادم ادامه

 .بشی قبل مثل بازم تا کنم کارچی باید دونستممی کاش -
 :زد کجی لبخند

 بشه؟ گذشته مثل چیزهمه کنم کارچی. بدونم خواممی تو از بیشتر که چیزیه همون -
 .انداختم پایین رو سرم

 احساس یگهد که نیست مهم. سافیرا شدم نگرانت خیلی ندیدمت و اومدم هوشبه وقتی -
 .باشم کنارت خواممی فقط نداری، بهم رو قبل
 رو امـونه*گـ و آورد جلو رو سرش. زدمی لبخند. شدم خیره چشماش به و کردم بلند رو سرم

 :ـوسید*بـ
 .کنیم شروع بیا -

 !ستدیوونه پسر این. خندیدم بعد و شدم خیره بهش کمی
 گفتگوی برای بعد تا شدیم فرستاده قاییاتا به استراحت کمی برای مراسم، پایان از بعد

 که حریری هایپارچه با شدهتزئین و مرتب تخت دیدن با. بشیم فراخونده حاکم با خصوصی
 .کردم باز دوطرف از رو دستام. کردم رها روش رو خودم و رفتم جلو بود، شده آویخته باالش

 داشتم؟ بدی احساس چرا
 !زدمی رفح باهام همیشه مثل و بود لئو کاش ای
 رو کاملش اسم بود نگفته هرگز. بودم نکرده صداش کاملش اسم با وقتهیچ. لئونارد! لئو

 .رو اششدهکوتاه یا داره دوست
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 .نه فعالً! نه گریه نه، نه بستم؛ رو پلکم سریع. سوخت چشمام
 :گفت و فرستاد بیرون صدا با رو نفسش. نشست کنارم ناتالی

 کنه؟می بیرونمون قلمروش از حاکماین نظرت به چی؟ تو. دارم عجیبی احساس -
 :کردم باز رو چشمام

 .شناسمنمی رو اخالقش که من. دونمنمی -
 .پذیرهمی باشه منطقی اگه -
 ...نباشه اگه -
 :کرد نگاهم محبت با و چرخید سمتمبه
 .کن فکر خوب چیزای به -
 ناتالی؟ -
 هوم؟ -
 !بودم تو مثل منم شدمی کاش-

 :زد لبخند
 چطور؟ -
 .قوی -

 :گفت و خندید صدادار
 ترقوی خیلی! سافیرا هستی قوی تو کنی؟می مقایسه خودت با منو چطور گرفته؟ شوخیت -
 بزرگی کار چنین فکر اصالً بودم، تو جای اگه بگم صادقانه. هستی کنیمی فکر که چیزی از
 ندارن قبولت که رو اونایی ات اومدی جلو تو. نکشیدی عقب تو اما کرد؛نمی عبور سرم از

 ایمان بهت قلبم ته از من. نگیر کمدست خودتو کنه؟می کاری همچین کی. بدی نجات
 .دارم
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 :گرفتم رو دستش و کردم مکثی
 .دارم رو شماها که خوبهخیلی -

 :گفت چندلحظه از پس. کرد ـوازش*نـ رو صورتم
 مارتینشاه مثل اونم کنیمی فکر. کنیم صحبت حاکم با هاحلقه یتاریخچه درمورد باید -

 دونه؟نمی چیزی
 :انداختم باال رو هامشونه

 .ندارم نظریهیچ راستش -
 :گفتم و انداختم حلقه به نگاهی. نشستم جام سر
 بشه استفاده قدرتاش از بیشتر هرچقدر خوندم کتاب توی. کنم تمرین حلقه با باید فردا -

 .کنهمی ترشقوی
 .خوبه -

 :گفت و کرد تعظیم. شد وارد و گرفت ورود یاجازه زنی. دراومد صدا به در بعد مدتی
 .فراخوندن خصوصی یجلسه برای رو شما جنابعالی -
 :شدم بلند نرمی به
 .حاضریم ما بسیارخب، -
 انتهای. بود شده روشن دیوار روی مشعالیی با که گذشتیم طویلی راهروی از دنبالش به

 در به و رفتیم پایین چندپله از. رفتیم داخل و کرد باز رو در. یمرسید بزرگی در به راهرو
 .شدیم وارد و کرد باز هم رو اون. کردممی احساس رو رطوبت جاهمون از. رسیدیم ایدیگه

 و بود بزرگ یگلخونهیه اونجا داشتم، انتظار که طورهمون. کردم نگاه اطراف به و چرخیدم
 .بودم ندیده عمرم به ور خیلیاشون که وگیاهگل از پر

 .بود مونده باز دهنش شگفتی از ناتالی
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 گلخونه ستون دور که شد جلب ارغوانی هایرگه و بزرگ برگای با گیاهی به توجهم
 صدایی که کنم لمس رو عجیبش و زیبا برگ تا شدم نزدیک بهش. رفتمی باال و پیچیدمی

 :گفت
 .کنید لمسش خوادنمی دلتون دیگه بشناسید رو گیاه اون اگه -

. آوردم فرود رو سرم و برگشتم کامل. چرخوندم صدا سمتبه رو سرم و شد متوقف دستم
. افزاراخون سرزمین تیزبین و جوان حاکم کنار بودن؛ ایستاده کنارش هم دنیل و آنتونیو

 و ایقهوه موهای. داشت تن به ایساده لباس و بود دراومده اولیه تشریفاتاون از لباساش
 نمایش به ازش تریجذاب یچهره هرلحظه و خوردمی تاب صورتش توی لختش

 .گذاشتمی
 بهم و برداشت بلند و کوتاه دستیایچوب حاوی سطلی توی از رو بلندی نسبتاً دستیچوب

 .گرفت طرفمبه رو چوب و ایستاد کنارم. شد نزدیک
 .بدید لمس برگاش با رو این -

 یبقیه و پیچید دستیچوب دور برگ. چسبوندم باشزی برگ به رو سرش و گرفتم ازش
 .شدن خم دستی چوب سمتبه هم هاششاخه

 !اوه -
 دُمِ. کشید بیرون پاش رون کنار از کوچیکی خنجر. رفت گیاه طرفبه و زد لبخندی حاکم
 رها رو دستیچوب. برید برگا مابقی رسیدن از قبل و بود پیچیده دستی چوب دور که برگی
 دستکش با که دستش کف و کرد جدا چوب از رو پهن برگ. سپردم خودش به و کردم

 یشیره و کشید رنگشارغوانی رگبرگ وسط خنجر نوک با. گذاشت بود، شده پوشیده
 .اومد بیرون سفیدی
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 با و کنیم پودر و خشک رو برگش وقتی. برهمی باال رو زخما ترمیم قدرت شیره، این -
 زخمی هر که میاد دست به پودری مدتی از بعد کنیم، مخلوط گهدی یماده چندتا و شیرهاین
 .کنهمی درمان رو

 .شدمی درست گیاه این از تام، جادویی و عجیب داروی اون پس
 !عالیه خیلی -
 پوست از و سمّیه هم اشتازه برگای. میشه پیدا سخت خیلی و خودروئه گیاه این البته -

 .کنید لمسش نباید همین برای میشه؛ جذب
 :داد ادامه که دادم تکون تأیید به رو سرم

 .کنیم شروع رو مونجلسه بهتره حاال -
 رو پلکم لحظهیه. بودیم نزده حرفی تاریخچه از اون با حاال تا انداختم، آنتونیو به نگاهی
 نداد؛ نشون اما بده؛ نشونم هست درموردش بدی چیز اگه خواستم حلقه از دیگه باریه و بستم
 .اعتماده قابل نییع پس

 :کرد اشاره بود آنتونیو و دنیل سر پشت که گردی و چوبی میز به دست با حاکم
 .طرفاون بفرمایید -

 :کردم شروع و کشیدم عمیقی نفس. نشستیم میز پشت همگی
 دونید؟می جادویی هایحلقه از چقدر بگید بهم شروع از قبل -
 زندگی دورخیلیخیلی ساالی که مندیهقدرت زن یساخته میگن که هست هاییافسانه -

 .کردهمی
 ساخته؟ حلقه چندتا دونیدمی -

 :پرسید و شد متعجب کمی
 !دوتاست؟ از بیشتر مگه -
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 .بله -
 :گفت ناتالی. رفت باال آنتونیو ابروی تاییه
 دونید؟می چی دیگه -
 .رسهیم ویکتوریا حاکم اجداد به ریزی،خون و جنگ هاسال طی هاحلقهاین که -
 دونن؟می کسایی چه رو اینا -
 .اینجا مردم یهمه -

 اون. دونستمی هم مارتینشاه حتی احتماالً. دوننمی خیلیا رو افسانه این پس مردم؟ یهمه
 چطور. بگیم هم اون به فهمیدیم هرچی تا خواست ازمون فقط دونه،می چقدر بود نگفته

 و مهمه خیلی کتاب این دونستهمی هم دونالد سپ! دونه؟نمی کسهیچ رو اطالعات همهاون
 .بود برده ویکتوریا از رو اون فقط
 جریان از دادم ترجیح. دادمی گوش تعجب کمال در اون و کردیم تعریف براش رو چیزهمه
 .بزنم حرف دیگه موقعیت یه توی تام

 ذهنم به گهاننا کرد، حمله لرد که شبی خاطرات. کشید طول صبح نزدیکیای تا صحبتمون
 و کردننمی حلقه قدرتای از آنچنانی یاستفاده وقتهیچ شاهفردریک و ویلیام. آورد هجوم
 بود هاییافسانه هم دونستنمی مردم که چیزی یهمه. بود حکومت نشان عنوان به بیشتر

 قدرتایاون از کسهیچ و کردنمی تعریف هاشونبچه برای خواب، از قبل شبا مادرا که
 از که ناتالی و دونالد از غیر نداشتیم، خبر هم ایزدا از حتی ما. دونستنمی چیزی بعجی

 شب اون شخصی، انتقام بر عالوه لرد اما داشتن؛ خبر داستان از و بودن ویلیام محرمای
 چطور؟ اما دونسته؛می قبل از پس. بگیره رو هاحلقه تا بود اومده
*** 
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 زیرنظر دقت به رو حاکم حرفای و حاالت بودیم، اریخچهت بازگوکردن درحال که مدتی تموم
 هم عجیبی واکنش و نزد حلقه به نسبت خودش مالکیت از حرفی اصالً خب اما بودم؛ گرفته
 حق حلقهاین. باشه طوریاین باید. کردمی راحت رو خیالم و بود خوبخیلی این. نداد نشون

 .بودم ادهد دست از رو امخونه و خانواده خاطرشبه. منه
 اونجا به فردا و داره سراغ خوبی جای گفت گفتم، بهش حلقه با تمرین درمورد وقتی

 .بردمونمی
 لباسای افزارا؛خون سرزمین زیبای اون، از بیشتر و مفصل یصبحانه از پس بعد روز صبح

 دنیل شدیم، مطمئن سالمتیشون از وقتی و زدیم سر اژدهاها به اول. پوشیدم رزم مخصوص
 ایمحوطه. رفتیم تمرین یمحوطه به حاکم همراه ناتالی، و من و موندن پیششون آنتونیو و

 اونجا دیدن با چرا دونمنمی. بود شده چیده جنگی وسایل و ابزارا ازش قسمتی که بزرگ
 لباس توی که حاکم به رو. چرخوندممی اطراف به رو نگاهم لبخند با. اومدم وجد به قدراون

 :گفتم رسید،می نظربه کنندهخیره و جذاب انصافاً رزمی
 !ستالعادهفوق اینجا -

 :گفت کرد،می اشاره خدمتکاری به سر با کهدرحالی و زد نماییدندون لبخند
 .منه تمرین محل اینجا -

 .من نظر از البته بود؛ تمیز و قشنگ قدراین همین برای پس
 .ما شمشیرای با باراین و برگشت بود، رفته حاکم یاشاره با که خدمتکاری

 و مقامات کنممی فکر بودم، دیده رو اینا مثل قبالً. بود مونده امانت دستم شمشیراتون -
 درسته؟. دارن شمشیرایی چنین طبیعت، ایزدای سرزمین باالهایدرجه

 .ماست به مارتینشاه هایهدیه اینا. بله -
 .داد تحویلشون بهمون و اومد طرفمون به خدمتکار
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 .سازنمی خوبی این به رو جنگی ابزار آهنگراشون دونستمنمی -
 :گفت و خندید آروم ناتالی

 .ساخته دنیل رو شمشیرا این. نکردیم استفاده اونا جنگی ابزار از حالتابه ما البته -
 !عالیه جداً کارش! واقعاً؟ -

 :گفت ناتالی کوتاهی، سکوت از بعد
 کنیم؟ شروع کجا از خب، -
 چیه؟ کوچیک یمبارزه یه درمورد نظرت. کنیم گرم رو خودمون کمهی بهتره -
 .شمشیر بدون اول اما موافقم؛ -
 .باشه -

 .ایستاد تماشا به کناری سینهبهدست حاکم. گذاشتیم کنار رو شمشیرا
 با دارم گذره،می هرچی کردممی احساس. چرخیدمی بدنم تو خون، جریان مثل حلقه نیروی
 .میشم یکی حلقه
 تحمل کردم سعی. کرد سوختن به شروع التهاب اون جای گرفتم، گارد ناتالی جلوی وقتی
 .کردمی عصبیم و کالفه بیشتر نبود، زیاد دردش. نیارم خودم روی به و کنم

 .کردیم آغاز رو حمله
 وقتی اما نخورد؛ بهش و کرد عبور هوا از کردم، پرتاب طرفش به پام با که ایضربه اولین
 یضربه با بدم، نشون واکنشی بتونم که این از پیش و شد تار جلوم کرد بلند رو اشپ اون

 .شدم پرت زمین روی پاش
 .گذاشتم زمین روی دستمو و فرستادم بیرون رو نفسم
 .بشه درست بیناییم تا دادم تکون اطراف به رو سرم شدم،می بلند که طورهمون

 ها؟ ذاری،ب کنار کردنومراعات گرفتی تصمیم انگار -
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 :شد نگران صداش
 خوبه؟ حالت. ایآماده کردم فکر ببخشید-

 :گفتم و زدم لبخند
 .بهتره طوریاین. نیست مشکلی. آره-

 :گرفتم گارد دوباره و کشیدم عمیقی نفس
 .کن حمله -

 جاخالی منم کرد،می پرتاب سمتم سرهم پشت رو مشتاش. شد ورحمله سمتم به و زد دادی
 زیر و شدم خم سریع برد، باال چرخشی لگد یه برای رو پاش. کشیدمیم عقب و دادممی

 زمین روی پشت از و دستاش کف و پرید هوا به بیفته زمین اینکه جایبه اما کشیدم؛ پاش
 رو مشتم و رفتم جلو. ایستاد روشون دوباره و برد عقب سرش باالی از رو پاهاش گذاشت،

 .گرفتش سریع حرکتیه با اما بردم؛ صورتش طرفبه
 .دارم نیاز رو صورتم من. آ آ آ -

 :خندیدم
 .کردی پیشرفت -
 کنی؟می حرکت سریع قدراین چطوری. بیشتر تو -
 .نه االن -

 رو مشتم باهاش که رو دستش اون. کوبیدم شکمش توی امدیگه دست با و گفتم رو این
 رو و زدم ضربه پاش ساق پشت به پا با همزمان و پیچوندم مخالف سمت به بود، گرفته
 .انداختمش زمین
 :کردم نگاهش زناننفسنفس

 .بعد واسه باشه سؤالت جواب -
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 خاطربه که زدممی حدس و شده بیشتر قبل از سرعتم کردممی احساس هم خودم. خندید
 .باشه حلقه

 .تسلیم -
 دید؟می من به رو بعدی یمبارزه افتخار -

 :گفتم میل کمال با و رفتم نزدیک منم. اومدمی جلو آروم. چرخید سمتش به هردومون نگاه
 .جنابعالی حتماً -

 :ایستادم آماده
 .حاال -

. اومدم فرود سرش پشت و زدم چرخی پریدم، هوا به. کرد حمله ناتالی از ترخشن و ترسریع
 شد پرت محکم. فرستادم سمتش به نیرویی و کردم باز طرفش به رو امشدهمشت انگشتای

 .زدم لبخند. خورد غلت زمین روی ارچندب و
 :رفت جلو نگران خدمتکار

 !سرورم سرورم، -
 :گفت سریع

 .نیا نزدیک. خوبم -
 :ایستاد دوباره. بودن شده خاکی لباساش

 کردی؟ شروع رزمیو آموزشای کی از تو -
 .کودکی از -
 .زدممی حدس -

 اختیار در اینکه بدون و اگهانین طوربه نداشتم، رو انتظارش اصالً کهدرحالی و گفت رو این
 و گیج. برگشت سرم. زدم مشت خودم صورت به محکم و اومد باال راستم دست باشه، خودم
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 دلیل تازه. کردم نگاه حاکم رنگخونین چشمای به بعد و خودم دست به اول متعجب،
 خون، یانجر کنترل با افزاراخون. فهمیدم رو اینجا به ورود از قبل وپاهاموندست شدنفلج
 .بگیرن اختیار در رو بدن تونستنمی

 :برگشت اولیه حالت به چشماش
 بود؟ چطور -

 :نشوندم پیشونیم روی اخمی درد از و کشیدم دردناکم صورت روی رو دستم
 .نداشتم رو انتظارش کنممی اعتراف -
 !داشتی سریعی حرکت. طورهمین منم -
 بدید؟ ادامه مایلید هنوزم -
 .شمشیر با باراین اما حتماً؛ -

 و زد لبخند. زدم چشمک و انداختم بود، داده تکیه چوبی ستون یه به که ناتالی به نگاهی
 .بده روحیه بهم که داد تکون رو سرش آروم
 :پرسیدم شروع، از قبل. برداشتم رو شمشیرم و شدم خم
 آره؟. کنید کنترل تونیدمی هم بدنو کل -
 کنترل رو دونفر بدن تونهمی فقط ما از هرکدوم و کشهمی طول کمی بدن کل اما آره؛ -

 .کنه
 .نداره کاربرد جنگ میدون توی پس -
 !بودن ساخته رو کارم افزار،دوتاخون فقط که نمیشه باورم. آه
 .االن مثل کنیم؛ عمل سریع تونیممی دست، فقط مثالً باشه، انداما از یکی وقتی ولی نه؛ -
 .اوهوم -
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 اومد جلو هم ناتالی. جنگیدیم طوالنی نسبتاً مدتی برای و کشیدم بیرون غالف از رو شمشیر
 بدنم و جنگیدمی خشنخیلی آرومش، ظاهر برخالف حاکم. کردیم مبارزه تاییسه رو مدتی و

 .ذاشتمنمی جواببی رو ضرباتش هم من البته. کرد کوفته حسابی رو
 سمت به رو تیغه نوک. شد تسلیم حترا و نکرد مقاومتی هیچ کردم، دفع رو اشضربه آخرین

 روی آفتاب. شدم خیره عرقش از خیس صورت به و کردم کوتاهی مکث. گرفتم گردنش
 :زدیممی نفسنفس حسابی و بود صورتمون

 .خوردین شکست -
 :زد لبخند

 .متأسفانه -
 .کردم پاک رو پیشونیم عرق دست پشت با و کشیدم عقب رو شمشیرم یتیغه

 .یدشد خسته خیلی -
 بدون اما بشم؛ ترقوی و قوی تا کنم تمرین قدراون خواستمی دلم درواقع بودم، نشده خسته
 .کردم اکتفا لبخندی به حرف

 به نباید هم شما. کنم رسیدگی امور سری یه به باید من. باشه کافی دیگه که کنم فکر -
 .بیارید فشار خودتون

 .ممنونم مکان این بابت لطفتون از -
 :کرد اضافه ناتالی به رو
 تا نآماده پیشخدمتا خواستید، که هروقت. ذارممی تنهاتون دیگه من. طورهمین هم شما -

 .کنن درمان زخماتونو و مهیا گرم آب وان براتون
 با. کرد ترک رو اونجا همیشگی لبخند همون با و داد خدمتکارا از یکی به رو شمشیرش

 .شدیم خم کمی احترامش به ناتالی
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 :گفت گوشم کنار تالینا
 .واقعیه یزادهاصیلیه اون-

 :چرخیدم سمتش باالرفته، ابروی یه با و کردم جا غالفش توی رو شمشیرم
 میاد؟ خوشت ازش نکنه. هست آره -

 :کوبید بازوم به مشتی
 .میاد خوشم که نیست این معنیش کنم،می تعریف هرکسی از -

 :فتمگ ایکشیده لحن با و دادم تکون رو سرم
 .اوهوم -

 :گفتم و زدم لبخند. کرد صدا رو اسمم معترضانه
 رو خودت جلوی چرا. مشخصه نگاهت از. ناتالی بیاد خوشت که نداره اشکالی هیچ -

 گیری؟می
 و امساده کتابدار یه دختر من گذشته، اون از. کنم ایرابـطه درگیر رو خودم خوامنمی فعالً -

 .نمیاددر جور هم با. شاهزاده اون
 .باشه مهم براش نکنم فکر. نات بردار دست -

 :گفت و فرستاد بیرون رو بازدمش
 .ایگائل پیش میرم من -

 .کنه پیدا تونستمی که ایبهونه بهترین
 .میام منم -

 .افتادیم راه به وداغون،درب و خاکی ظاهر همون با و گفتم رو این
 به آنتونیو شدنپرتاب یصحنه با بودن، داشته نگه رو اژدهاها که محلی به رسیدن محض به

 .شد زمین نقش و زد فریادی. شدیم مواجه ایگائل توسط هوا
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 بود گذاشته دلش روی رو دستش دنیل. ایستادیم جاهامون سر شده،خشک و زدهبهت دوتا ما
 .خندیدمی بلند و

 :موند ثابت اژدهاش روی و کرد دنیل به کوتاهی نگاه ناتالی
 کنین؟می کارچی دارین دوتا شما! ایگائل -

 سمت به. زدم کجی لبخند هاشخنده از اختیاربی. نشست زمین روی خنده شدت از دنیل
 :کردم دراز طرفش به رو دستم و رفتم آنتونیو

 !ای؟زنده -
 :گفت حال همون در. شد بلند کنانناله و گرفت رو دستم

 !گمونم به -
 با و کرد تند پا طرفش به بود، دراومده دنیل یوقفهبی هایخنده از حرصش که ناتالی
 ورییه داد،می ادامه خندیدن به که طورهمون دنی اما زد؛ لگد پهلوش به توانش یهمه
 .افتاد زمین روی

 خندیمی کوفتی چه به داری کردین؟می کارچی. شنونمی صداتو قلمرو کل! دیگه بسه -
 االن؟
 :گفت تیکهتیکه بود، شده بودک و سرخ خنده از که طورهمون دنیل

 .نات محشره، اژدهات -
 :اومد حرف به خودش آنتونیو. خنده زیر زد دوباره

 تموم و کرد عطسه یهو اما رفتم؛می پیش خوب داشتم. شم نزدیک ایگائل به خواستممی -
 معلق هوا تو دیدم اومدم خودم به تا. زدم مشت بهش عصبانیت از منم. کشید گند به هیکلمو

 .نبود چیزی براش واقعاً مشت اون. شدم
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 ناگهان که منفوری احساسات با. بود پوشونده رو سرتاپاش که شدم لزجی مایع یمتوجه تازه
 دست آنتونیو به باید چرا آخه! نه. کردم نگاه دستم به آهسته و مردد شد، سرازیر وجودم به

 چرا؟ بدم؟
 :گفتم و گرفتم دستم از نگاه بود، داده دست بهم که تهوعی حالت با
 .بگیرم حمام میرم من من، -

 راهرویی توی. گرفتم فاصله جمعشون از شنیدم،می رو آنتونیو آروم یخنده صدای کهدرحالی
 رو در و شدم اتاق وارد سریع. کردم بیشتر رو قدمام سرعت رسید،می ناتالی و من اتاق به که

 ذرهیه بود کافی فقط. کردم پاک رو ستمد محکم و برداشتم تمیزی و سفید دستمال. بستم
 .ذرهیه کنم، دقت

 :گفتم خورد،می در به که هاییتقه شنیدن با
 .تو بیا -

 :گفت محترمانه و شد وارد مستخدمی زن
 .شده کثیف و زخمی بدنتون کنید؟ حمام مایلید من بانوی -
 .میشم ممنون بله، -
 .کنممی حاضر براتون رو گرم آب وان االن -
 بررسی رو دستم تمیزی خواستم که همین. انداختم ایگوشه رو دستمال. شد خارج اتاق زا

 کف. کرد سوختن به شروع کشیدن،می امسینه روی رو ایگداخته یمیله که انگار کنم،
 تا کردم باز رو لباسم باالیی هایدکمه سریع. نداشت فایده. فشردم و گذاشتم روش رو دستم
 منشعب آور،چندش قرمزی اون وسط از ملتهبی و برآمده هایرگه. نمببی رو التهاب جای
 .سوختمی شدت به هرنبض با و زدمی و بود شده
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 برای. اومد بند نفسم و شد مورمور تنم تموم ناگهان که کنم لمسش تا بردم جلو رو انگشتام
. کنه عبور ازم خوادمی هوا از زیادی حجم کردم احساس و دیدم دوتا رو چیزهمه لحظهیه

 میاد؟ سرم داره بالیی چه. کشیدم نفس تندتند
 نظریهیچ. کردم نگاه بهش دوباره. گرفتم دیوار به رو دستم و رفتم جلو به سستی با چندقدم
 خواستنمی دلم اصالً. داشتبازمی افشاکردنش از رو من نیرویی و نداشتم قضیه این درمورد
 .بفهمه چیزی کسی
*** 
 با و برم تنها که شد این بر تصمیم و کردم صحبت هابچه با شام، صرف زا بعد کمی شب

 در پشت. بده نشونم رو اتاقش تا خواستم خدمتکاری از. کنم صحبت پدرش درمورد حاکم
 .کردم مرتب رو افکارم سریع دیگه باریه گرفت،می ورود یاجازه وقتی اتاقش
 .بود مطالعه مشغول تنهایی

 دارید؟ من با کاری. اومدین خوش -
 .مهمه خیلی. بله -
 :گفتم آروم و نشستم. بشینم مقابلش صندلی روی کرد دعوتم دست با
 .باشه ما با شما بستنپیمان از ترمهم حتی ممکنه االنم حرفای -

 :بست رو کتابش و نشوند پیشونیش روی ظریفی اخم
 شده؟ چی -

 .کنه رفتار ورصب و متین همیشه مثل هم شنیدنش از بعد بودم امیدوار
 .کنید رفتار منطقی و بمونید آروم دارم تقاضا ازتون فقط -

 :دادم ادامه تریآروم لحن با. شد منتظر و داد تکون رو سرش
 .دونممی رو شما یگذشته من -
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 :پرسید و کرد مکثی
 چیه؟ منظورتون! م؟گذشته -

 .فرستادم بیرون رو نفسم
 .افتاده رتونماد برای اتفاقایی چه دونممی یعنی -
 :پرسید قبل از ترجدی صدایی با
 داشتی؟ ایرابطه مادرم با تو. کن صحبت ترواضح -
 .کرده کارچی دونممی و شناسممی رو پدرتون -

 .باشه آروم همچنان کرد سعی اما دیدم؛می هم رو خشم صورتش توی حاال
 چطور؟ دونی؟می چی تو -
 سفریه تو اما کنه؛می ازدواج مادرتون با که بوده تاجر هایزادهاشراف از پدرتون دونممی -

 ...دیگه یکی با تجاری
 :کرد قطع دستش، بلندکردن با رو حرفم

 داری؟ خبر چطور. کن صبر -
 .منه نزدیک دوستان از یکی پدرتون -
 !چی؟ -

 تالش در مکثی از بعد. شد برافروخته شدت به صورتش. بریزه هم به قدراین کردمنمی فکر
 :گفتم کردنشآروم به
 از قدراون اون. کنهمی سرزنش رو خودش داره هاستسال. پشیمونه خیلی اون قربان -

 طبیعت ایزدای قلمرو توی و بیاد ما همراه نتونست که بود زدهشرم مادرتون و شما دیدن
 .موند

 ...که اون! اون؟! زده؟شرم -
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 باالوپایین عصبیش و نامنظم تنفس از هاششونه. ایستاد بهم پشت و شد بلند جاش از
 نیاز کمکش به شدت به هم طرفی از ولی بریزه؛ هم به دادممی حق بهش جورایییه. شدمی

 .بذاره تأثیر خواممی که چیزایی روی خانوادگی، روابط بدم اجازه تونستمنمی. داشتم
 :ایستادم سرش پشت آهسته و شدم بلند هم من
 .باشید آروم لطفاً -
 .کردمی امیدوارترم این و بود شده دارنم کمی و سرخ چشماش. چرخید مسمت به
 .شکسته منو مادر قلب اون. باشم آروم تونمنمی -
 مادرتون و شما تا بکنه هرکاری حاضره االن. کشیده عذاب خیلی که کنید باور -

 .شماست دیدن ما با شدنهمراه برای اصلیش دالیل از یکی که دونممی. ببخشیدش
 منو جایگاه تونینمی تو. کردم فرضش مرده ساال،این تموم. ببینمش تونمنمی من. نه -

 .خوایمی ازم چی فهمینمی کنی، درک
 !قربان -

 :شدم خیره چشماش تو. گرفتم رو دستاش آروم و دادم جرئت خودم به. کرد سکوت
 تونخانواده خوادمی دلتون اون مثل هم شما مطمئنم من. دورید ازش که وقتهخیلی شما -
 .شید جمع هم دور دوباره تا برگردونید رو

 :کشید بیرون رو دستش
 .نه -

 :داد ادامه. برداشتم عقب به کوتاهی قدم
 !االن همین. سافیرا بیرون برو -
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 زمان به نیاز. رفتم بیرون آهسته و فشردم هم به رو هامـب*لـ. ایستاد بهم پشت دوباره
 ازش موقعهمون که بود زیاد خیلی. کردمنمی درک رو جایگاهش من بود، اون با حق. داشت

 .کنه قبول و بیاد کنار خواستممی
 .بیاد کنار هبتون بودم امیدوار فقط. برداشتم قدم راهرو توی و انداختم زیر رو سرم

 تعظیم سانسا شاهزاده دیدن با. گرفتم باال رو سرم و رفتم عقب چندقدم کسی، به برخوردم با
 :گفتم و کردم یکوتاه

 .نشدم متوجه خوام،می عذر -
 :زد مهربونی لبخند

 .عزیزم نداره اشکالی -
 و کردم عذرخواهی دوباره. نبود راهش این. شدم پشیمون ولی بگم؛ چیزی تا کردم باز دهن
 فکر. رفتمی پسرش دیدن به داشت. کردم نگاه سرم پشت به چندقدم از بعد. شدم رد ازش
 .نهبز حرفی کردمنمی

 و دنیل. برگشتن سمتم به همگی. دیدم صحبت درحال رو هابچه شدم، اتاقمون وارد وقتی
 اینجا به اومدن راه در آنتونیو واسه و بودم گذاشته جریان در آنتونیو دیدن از قبل رو ناتالی

 تعریف براشون افتاد که رو اتفاقاتی تموم. بمونن خبربی شدنمی هرحالبه. کردم تعریف
 و شکوند رو سکوت آنتونیو. کردیم سکوت مدتی برای هرچهارنفرمون شد، که تموم .کردم
 :گفت

 .بدی فرصت بهش رو امشب بهتره نظرمبه. داره نیاز زمان به االن حاکم -
 هم سانسا شاهزاده به بود، نیومده کنار موضوع با هنوز اگه فردا تا اما. کردم فکر بهش -

 .میگم
 .نمیره پیش خوب دوستیمون و اتحاد جوریاین. نذار فشارش تحت سافیرا، نه: ناتالی
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 :گذاشت امشونه رو رو دستش دنیل
 .کن صحبت باهاش دوباره فردا نگیر، تصمیم عجوالنه -
 .کردممی فکر خوب چیزای به باید. کشیدم عمیقی نفس و کردم نگاه صورتش به

*** 
 کل دانای

 و کرد باز آروم رو چشمش. شد مشت زمین، روی خشک و زمخت برگای لمس با انگشتاش
 کرده علم قد چشماش جلوی که کوتاهی علفای کرد؛ نگاه مقابلش یصحنه به متعجب

 .شد خیره شب، سیاه آسمون به و کرد بلند رو سرش. نشست و شد بلند. بودن
 تحریک رو اششامه خون، غلیظ بوی. درخشیدمی که کرد نگاه انگشتش توی یحلقه به

 و برخاست. ریخت زمین روی رو موهاش به چسبیده برگای و کشید موهاش به دستی. کرد
 .شد راهی خون بوی دنبال
 با حتی رو ویکتوریا قصر بود؛ آشنا خیلی نظرشبه اطرافاون. زد دور رو روبروش دیوار
 به. داد افزایش رو قدماش سرعت دردکشیدنا، و هاناله صدای. شناختمی تفاوت همهاون

 تعداد خاطربه و شده چیده توشون خونین و زخمی سرباز زیادی تعداد که رسید چنداتاقک
 هم زیادی تعداد. بودن خوابیده زمین روی گوشهگوشه هم اتاقکا از بیرون زیادشون، خیلی
 پانسمانش مشغول و نشستنمی سربازا از یکی سر باالی گاهی و بودن وآمدرفت در مدام
 بدی بغض تر،خوفناک حتی و مشابه هایصحنه یادآوری با. دبیا بند ریزیشخون تا شدنمی
 توجهش رسید، گوشش به نزدیکی یفاصله از که اژدهایی یناله. انداخت چنگ گلوش به
 هایگونه روی چشمش توی زدهحلقه اشک. داشت وخیمی خیلی وضعیت. کرد جلب رو

 هاییلحظه چنین تحمل. کرد نگاه دوروبرش به دوباره و زد هق. شد جاری داغش و ملتهب
 :کرد زمزمه. بود بدتر خوردن، شمشیر صدبار از براش
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. کن تمومش کنممی التماس بفهمونی؟ بهم خوایمی چیو میدی؟ نشونم رو اینا چرا -
 !کنممی خواهش

 .فشرد هم به رو چشماش سربازی بلند یناله صدای از
 پای و جنگی لباس زره، با مردی. بود ایدیگه اتاق در باراین و کرد باز دوباره بعد چندلحظه

 رو زخمش و نشسته جلوش زنی و بود نشسته اتاق وسط بزرگ تخت روی مجروح
 .شستمی

 :گفت ناراحتی لحن با زن. شد نزدیک بهشون و رفت جلو چندقدم. شناختنمی رو کدومهیچ
 کاشای. میشه آزرده شدت به خاطرم میشم دور شما از که هربار سرورم -
 باشه؟ داشته ادامه قراره کی تا. کردمی پیدا خاتمه ریزیوخونخونینا

 :گفت و کرد ـوازش*نـ رو زن یتیره ایقهوه موهای نرمی به و مالیمت با مرد
 بدم اجازه تونمنمی ولی بشه؛ تموم پایان،بی جنگِاین دارم دوست هرکسی از بیشتر من -

 .دربیاره چنگم از رو هاحلقه کسی
 به. اومدمی نظربه انگشتاش یاندازه کامالً که شد مرد انگشت توی هایحلقه متوجه تازه

 ها،حلقه هایویژگی از. بود ظریفش انگشت یاندازه دقیقاً که شد خیره خودش دست
 .رفتمی فرو انگشتی هر به که بود شوناندازه تغییرکردن

 ...سرورم -
 وارد سراسیمه سربازی و چرخید عقب به زن. فتگر ورود یاجازه در پشتِ از نگرانی صدای

 :اومد حرف به زناننفسنفس.شد اتاق
 !اومده اینجا به تایالن حاکم همسر قربان، -

 :کرد زمزمه زن
 !من خدای -
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 !تایالن؟: مرد
 .همراهشن نفرپنج فقط جنابعالی -

 :پرسید تعجب با مرد
 !چی؟ -
 .نیومده جنگ برای اون -
 کجاست؟ االن -
 .شماست منتظر اصلی تاالر در -

 حرکت از زن نگران صدای. برداشت جلو به رو دردناکش و کوتاه قدم و شد بلند مرد
 :کرد متوقفش

 !سرورم -
. برگشت طرفشبه گرمی لبخند با سپس گذاشت؛ هم روی چندثانیه برای رو چشمش مرد

 هم با مرد، خروج از بعد. بمونه منتظر تا رفت بیرون آهسته و انداخت زیر رو سرش سرباز
 .افتاد راه به دنبالشون و کرد تند پا سافیرا. رفتن قصر اصلی تاالر طرفبه

 نفرپنج همراه به تاالر وسط بود، رسیده زمین روی تا که بلند دامنی و رنگتیره لباس با زنی
 .بود ایستاده منتظر سرش، پشت
 :گرفت قرار مقابلش لنگانلنگ مرد

 لیدیا؟ درآوردی دشمن سرزمین از سر که شده چی -
 :کرد نگاه مرد به خوشحالی حس هرگونه از خالی ایچهره با بود، شده خطاب لیدیا که زنی

 غالف رو شمشیراشون بگو افرادت به پس عزیز، حاکم نیومدم جنگیدن برای که واضحه -
 .کنن
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 تاالر، در حاضر محافظان و سربازا به چندلحظه از بعد و شد خیره بهش شکاکی با حاکم
 .بشن خارج دفاعی حالت از داد دستور

 .نفرپنج با فقط هم اون اومدی؟ اینجا به چی برای بگو. توئه نوبت حاال -
 .بشنوه نباید خودت و من جز کسی که دارم حرفایی -

 حرکتبی و ایستادن شدهمسخ بودن، دوروبرشون که افرادی یهمه ناگهان جملهاین از پس
 .بودن مجسمه اول از که انگار موندن؛

 .شدنمی دیده حاکم صورت در تعجب یا ترس از اثریهیچ
 .بکنم باهات ایمعامله تا اومدم اینجا به پسرام و همسر اطالع بدون و مخفیانه من -
 چیه؟ معامله اون و -
 .بگیردشون ازت کسی نمیدی اجازه و داری رو هاحلقهاون تو -
 !قطعاً -
 اون داشتن طمع چون میشن؛ کشته گناهبی مردم ابد تا یافت، خواهد ادامه جنگ این پس -

 دست به هم رو حلقه سومین تونستی،می اگه تو مطمئنم من. کنهنمی فروکش هرگز دوحلقه
 .آوردیمی
 خب؟ -
 .بدیم خاتمه جنگ این به تا کنی کمک بهم خواممی -
 چطور؟ -
 پاک مردم تموم ذهن از رو هاحلقهناو مخرب و بزرگ قدرتای و خونین یگذشته من -

 .کنممی
 نامفهوم و عجیب نقوش روش که کوچیکی و چوبی یکتیبه و داد تکون هوا توی رو دستش
 .شد ظاهر داشت،
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 پیداش نتونه کسهیچ تا ذارممی جایی هم رو کتیبهاین. کنممی پنهان کتیبهاین توی و -
 طوالنی مدتی برای هاریزیخون طوریاین. کننمی فراموش تخانواده و تو جز همه. کنه

 .میشن حفظ بیشتر هم تو هایحلقه قدرت. نمیشن دارداغ دیگه هاخانواده و میشه متوقف
 خورن؟می دردی چه به هاحلقهاین پس -
 .داره احتیاج حکومت برای نشان یه به پادشاهی هر -
 طوالنی؟ مدت برای گفتی -
 .بگیرم رو جلوش تونمنمی من و میشه برمال دوباره ذشتهگ و حقیقت این آینده در -
 .کن نابود رو کتیبهاون تونی؟نمی چطور -
 برای من. کنم نابود کامالً رو گذشته که ندارم رو این قدرت. نمیشه نابود کتیبهاین نه، -

 .دارم نیاز تو نیروی به هم موقت فراموشی همین
 میفته؟ فاقاتاین چطور کنه؟می برمالش کسی چه -
 که دونممی فقط. ببینم جزئیات با رو آینده تونمنمی. نیست کامل جادوگریهیچ قدرت -
 .نیست نفریه

 :گفت بعد و فرورفت فکر به مدتی حاکم
 کنن؟می فراموش هم اونا چی؟ ایزدا -
 نخواهند ارتباطی ایزدا جز سرزمینایی با چون اما کنن؛می فراموش بقیه که قدریاون نه -

 بهشون که بگید رو راز این کسایی به فقط هم تخانواده و تو. فهمننمی چیزی بقیه داشت،
 اما سومه؛ یحلقه صاحب بذارم، تأثیری ذهنش روی تونمنمی که کسی تنها. دارید اعتماد

  کنی؟می معامله من با حاال. زد نخواهد حرفی پس نمیده؛ دخالت ما امور در رو خودش اون
 .داره دلیلی حتماً بکنی؟ رو کاراین وایخمی چرا -

 :داد جواب ترغمگین لحنی با لیدیا
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 دستشون از خوامنمی. میشن کشته جنگاهمین از یکی در پسرام از چندتا و همسر چون -
 .جوانی در و جنگ اثر بر تا بمیرن طبیعی مرگ به و پیری سنین در ممی ترجیح. بدم

 :خندید آروم حاکم
 .باشه داشته خیرخواهی یروحیه سرزمینتون، تو ایدیگه کس تو، جز کنمنمی فکر -

 :گفت و برد جلو رو دارشحلقه دست. شد ترنزدیک بهش و برداشت قدمی
 .قبوله -

 شدیدی و سفید نور. گذاشتن کتیبه روی رو دستاشون لیدیا و حاکم. شد معلق هوا تو کتیبه
 .دبر فرو خودش در رو جاهمه و تابید کتیبه از

*** 
 رو دستش. رفت عقب و زد جیغی ارادهبی مقابلش یصحنه دیدن و چشماش گشودن با

 طنابی با سقف از جونینیمه شاید یا جونبی جسم. کرد نگاه تردقیق و گذاشت قلبش روی
 و خون که داشت تن به ایپارهپاره و سفید پیراهن. بود شده آویزون زمخت، و خشن

 زخمای تعفن بوی و بود نگذاشته باقی سفیدیش از چیزی دیگه روش آلودِچرک سیاهیای
 هم به شدهخشک خون و کثیفی شدت از موهاش. کردمی پخش اطراف به رو عفونیش
 رسیدمی زانو تا بلندیش که ایشرحهشرحه شلوار. بود پوشونده کامالً رو صورتش و چسبیده

 .اومدمی چشم به کامالً زخمیش پای ساق و داشت پا به
 :کرد زمزمه و گرفت مرد اون از نگاه

 رحمی؟بی قدراین چرا کنی؟ مواجه هاییصحنه چنین با منو الزمه واقعا -
 چه بفهمه تا بره و برگردونه سمت همون به رو سرش شد باعث کسی گفتن آخ صدای
 با رو آدمایی هاییفاصله با داشتبرمی قدم توش که نموری و باریک راهروی دوطرف. خبره

 .دیدمی بدتر حتی یا وضع همون
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 نفر یه. شدمی شکنجه صندلی بر نشسته مردی داخلش که بود اتاقکی درون صدا منبع
 پسر گرشکنجه. کردنمی اطاعت رو دستوراتش سرش پشت دیگه نفرسه و دادمی شکنجه
 روی مردِ زخمی یسینه روی ایگداخته و سرخ یمیله تمام رحمیبی با که بود جوونی
 .رفتمی هوا به اشناله صدای که گذاشتمی صندلی
 .کشید درهم اخم سافیرا

 رو دستش برداشت، رو میله رسید، مشام به مرد یجزغاله گوشت بوی که چندلحظه از بعد
 و شد می باالوپایین شدت به درد شدت از اشسینه یقفسه که گذاشت مرد گلوی روی

 .گرفت باال رو سرش
 !ـرومزاده*حـ بریمی سر رو محوصله داری بزن، حرف زودباش -

 .نالید فقط مرد
 بکشی؟ منو داده دستور بهت کی کنی؟می کار کی واسه -

 درد بدنش و صورت زخم از کهدرحالی تمسخر با. خندید حالبی حرفاین از بعد مرد
 :گفت کشیدمی
 کننمی کار اتبر که حیوونایی بیشتر! شاهزاده محبوبی خیلی کنیمی فکر نکنه چیه؟ -

 ...خوانمی رو مرگت
 صندلی همراه بعدی مشت با و برگشت سرش و اومد فرود اشگونه روی پسر محکم مشت
 خودبهخود صندلی نامشخص نیرویی و پسر دست یاشاره با بالفاصله. شد زمین بر نقش
 .برگشت سرجاش و شد بلند

 کنی؟می کار کی واسه بگو. میدم فرصت بهت که باره آخرین -
 .ریختمی زخمیش یسینه روی و جاری دهنش از بود دندوناش شدنکنده حاصل که خونی

 ...!منتظرشم وقتهخیلی... کن عجله بکش، منو -
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 رو سرش ایلحظه و زد پوزخند پسر. کرد نگاه مرد یرنجیده یچهره به خیره سافیرا
 .بود شناخته رو اکدر صداش روی از نبود؛ صورتش دیدن به نیازی البته. برگردوند

 .کرد زمزمه وِردی و گرفت مرد سمت به رو رحمشبی پوشسیاه دست
 و گردنش استخوونای شکستن صدای که برگشت عقب به قدراون چرخید، عقب به سرش

 .کرد پر رو اتاقک فریادهاش
 !بینیمی... بینیمی رو کاراین سزای دراک، تو به لعنت! لعنتی: سافیرا

 هم سافیرا. کرد ترک رو اتاقک دیگه نفرِسه اون همراه به مرد، صدای شدنقطع از پس
 .افتاد راه به دنبالشون سریع

 عمیقی نفس روشن، و باز فضای به ورود و منفور و تاریک محیط اون از خروج محض به
 !چاالسیاه به لعنت. کشید
 :گفت شسر پشت سربازای به خطاب رفت،می قصر ورودی در طرفبه که طورهمون

 .کنید بیشتر قصر اطراف رو نگهبانا تعداد -
 :داد ادامه و آورد بیرون رو دستش سیاه دستکش

 .بیاید دنبالم دیگه نیست الزم -
 و بود بزرگ و تمیز بسیار تایالن قصر. رفتن ایدیگه مسیر به و کرده اطاعت سربازهرسه
 .بودن رنگتیره کمی وسایل
 تماشای. شد داخل تماشای مشغول و کرد توقف. رسید اقیات بازنیمه در به دراک همراه

 خوب اصالً حالش و کشیده دراز اتاق مجلل تخت روی که گودافتاده چشمای با پیرمردی
 .رسیدنمی نظربه

 ناگهان اما چرخید؛ عقب به و گرفت نگاه اتاق، درون به شدنخیره چندلحظه از پس دراک
 .دوخت سافیرا به چشم و زد خشکش جا در
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 :گفت وارزمزمه و شد گردوگردتر سافیرا چشمای
 !ببینی منو نداره امکان نه، -

 :گفت عصبی و کرد اخمی دراک
 کنی؟می غلطی چه اینجا -
 سرش یکاسه تو رو نگاهش کهدرحالی کالفه. برگشت سریع دیگه مرد یه صدای با

 :کرد فوت رو نفسش چرخوند،می
 !کنه لعنتت خدا! آه -

 :شد خم ترسیده مستخدم مرد
 .نداشتم رو ترسوندنتون قصد قربان، متأسفم -

 :پرسید مکثی از بعد دراک
 چطوره؟ پدرم حال -

 :گفت و کرد ومنیمن مرد
 .کنهمی رو تالشش تموم داره اعظم پزشک یعنی... ایشون -

 :گرفت خودش به ناراحتی یقیافه دراک
 .برس کارت به. بسیارخب -

 لب به لبخندی داد،می مالش رو راستش مچ که طورهمون. شد در کنارش از و گفت رو این
 :کرد زمزمه آهسته و نشوند

 .بهتر زودتر هرچی -
 :کشید حلقه نگین روی رو انگشتش. زد پوزخند سافیرا

 .درکه قابل دراک زبون از حداقل جمله این شنیدن -
 :گفت کنانظیمتع و دوید سمتشبه نوجوانی پسرک. رفت بزرگی اسطبل به دنبالش به
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 .سرورم بفرمایید -
 .بیار رو اسبم -
 .سرورم بله -
 اسبای و خودشون اسطبل برای دلش و انداخت اطراف به نگاهی بیاره رو اسبش که زمانی تا

 شب یه عرض در که چیزایی شد؛ تنگ کردمی نگهداریشون وسواس با که تندرویی و زیبا
 .نموند باقی ازشون هیچی و سوختن

 .کرد حرکت سرعت به و شد سوارش هم دراک آورد، رو سیاهی اسب پسر
 همچنان هوا کرد، باز دوباره وقتی. بست چشم سافیرا و دراومدن حرکت به اطراف تصاویرِ
 چندقدم که پرآبی یرودخونه و اطراف به نگاهی. شدمی پیاده اسبش از دراک و بود روشن
 .اختاند داشت جریان بود ایستاده که جایی از دورتر
 از رو پایی یآهسته صدای. شد بستنش مشغول و برد درختی سمتبه رو اسبش افسار دراک
 .نشه خارج ازشون صدایی تا کردنمی رو تالششون تموم که قدمایی. شنید ایدیگه طرف

 دراک به پشت از. شد خیره آورد بیرون کمربندش از کوچیکی خنجر که دختری به تفاوتبی
 گلوش زیر رو خنجر و پیچوند دورش رو دستشیه ناگهانی حرکتی در و شدمی نزدیک
 .گذاشت

 .خشکید جاش سرِ دراک
 وارزمزمه و کرد نزدیک گوشش به رو دهنش بود، ندیده رو اشچهره همچنان که دختری

 :گفت
 !بخور تکون داری جرئت -

 :گفت تمسخر با دراک
 واقعاً؟ -
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 کمترین به شونفاصله. نکرد مقاومتیچهی دختر. چرخید سمتشبه و گرفت رو دستش مچ
 .رسید حد
 .خوردی جا که کن اعتراف -

 :گفت لبخند با و آهسته دراک
 .کوچولو شعله نیست مناسب آمدگفتنخوش شاهزادهیه به طوریاین -

 :خندید دختر
 بارون توی بمونم پایبند تشریفات و قوانین به خواستممی اگه اما نیست؛ که البته -

 .موندممی
 !کاترینه دختر اون که نگو! ؟ بارون: سافیرا

 :گفت و گرفت فاصله دراک از
 تابستون گرم هوای تو. کنم تنیآب رودخونه خنک آب با خواستممی. اومدی موقع به -

 .کنممی داغ بدجوری
 :برد باال رو ابروش تای یه دراک

 کجاست؟ سلنا. بزنم آب به تنی نمیاد بدم -
 .کنهمی تاستراح کلبه توی -

 .شد ترجدی اسمش شنیدن از سافیرا یچهره
 :شد نزدیک رود یلبه به عقبعقب کاترین

 .شاهزاده فعالً -
. انداخت عمیق نسبتاً آب توی رو خودش پشت از داشت تن به که لباسایی با و گفت رو این

 رسیدمی آب سطح به که حبابایی. نیاورد باال آب از رو سرش کاترین اما گذشت؛ مدتی
 :درآورد صدا به دراک برای رو هشدار زنگای



 

 

359 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 !کاترین -
 .زد صدا رو اسمش دوباره نشد، خبری ازش بازم وقتی

 رو سرش کاترین همراه بعد کمی. آب توی پرید معطلیبی و کرد باز کمرش از رو شمشیرش
 از تا دکر کمکش دراک. فرستادفرومی رو هوا ـع*ولـ با و کردمی سرفه کاترین آورد، بیرون

 .شد آب وارد دوباره فکرکردن کمی و کوتاه مکثی از بعد خودش اما شه؛ خارج رودخونه
 از رو خیسش موهای چرخید، عقب به متعجب شدمی بلند بخار ازش که تنی با کاترین
 :گفت و زد کنار صورت

 !دراک؟ -
 :داد آزار رو گوشش لرد صدای

 شده؟ چی کتی؟ -
 :داد جواب بهش رو بود نشده منظم شتنفس هنوز کهدرحالی کاترین

 باز ولی. داد نجاتم دراک. پایین کشیدم آب یهو ولی کنم؛ تنیآب همیشه مثل تا پریدم -
 .آب توی برگشت

 نفسش تا کرد صبر و کشوند زمین روی رو خودش. درآورد آب از سر دراک حرفاین از بعد
 .رفت جلوتر بود دستش که چیزی دیدن با سافیرا. بیاد جاش سر

 :پرسید و گذاشت اششونه روی رو دستش کاترین
 چیه؟ اون شده؟ چی -
 بودیش؟ ندیده قبالً تو. دیدمش خونه رود کف -
 .ندیدم چیزی همچین حالتابه نه، -

 .کتیبه همون: سافیرا
 .نیست معمولی. کنممی احساس رو جادوش -
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 :گفت همیشگیش سرد لحن با لرد
 .شدین خیس هردوتون. کلبه داخل بیاین -
 کتیبهاون بفهمم منم تا کلبه توی بیاین یعنی بلکه نبود؛ بدنشون خیسی خاطربه ابداً این و

 از عمیق دمیه با و پیچید درهم ناگهان اطراف اما بره؛ دنبالشون خواست هم سافیرا. چیه
 .پرید خواب
*** 

 راحتش و بود کرده مشغول رو فکرش حسابی بود دیده خواب توی دیشب که چیزایی
 مایکل با زدنسروکله مشغول معمول طبق رو دنیل و شد بزرگی یمحوطه وارد. گذاشتنمی
 نظرشبه خیلی که انگار. بفهمه اژدهاها از بیشتر داشت سعی همچنان که آنتونیو و. دید

 .تصوراتش از ترجالب بودن؛ اومده جالب
 «.اینجاست سافیرا دنی»: مایکل
 روی آهسته سافیرا. زد لبخند و چرخید سمتشبه بود، شده حضورش متوجه که دنیل
 :گفت آنتونیو به خطاب و نشست سنگیتخته

 .کنینمی پرواز هوا تو دیگه انگار -
 اشدیگه دست و زد کمر به رو دستش یه آنتونیو. مصنوعی کامالً لبخند یه با اما بود؛ شوخی

 :کوبید مایکل یشدهخم گردن به رو
 .اومد کنار میشه ترراحت خیلی مایکی با -

 شنیده گلوش از آلودیخشم غرش صدای کهدرحالی و خورد تکون آنتونیو یضربه از مایکل
 .برداشت رو دستش ترس کمی با آنتونیو. چرخوند طرفشبه رو سرش شدمی

 «...دیگه باریه فقط... کنه صدا مایکی منو دیگه باریه فقط اگه»: مایکل
 :گفت سافیرا به رو و خورد رو اشخنده دنیل
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 خوبی؟ -
 .شده مشغول بدجوری فکرم. نیستم بد -
 چی؟ به -
 .داد نشونم رو چیزایی یه حلقه دیشب -

 .کرد بازگو بود دیده که رو هرچیزی
 ...و داده لرد نشون بعدم و کرده پیدا اتفاقی دراک رو کتیبه اون یعنی -
 تیریه با. شده بیشتر هانه و یکتوریاو به حمله برای اشانگیزه و فهمیده رو گذشته -

 .رو حلقه هم و آورده دست به رو حکومت هم گرفته، انتقام هم. زده نشونسه
 نذاشته اونجا رو کتیبه لیدیا اول از مگه دیگه؟ کس نه کرده، پیداش دراک چطور: آنتونیو
 بوده؟

 به زماش وقتی ه،بود موقتی بوده گذاشته موندنپنهان برای کتیبهاون روی که طلسمی -
 .کرده پیداش اتفاقی هم دراک. بمونه مخفی تونستهنمی دیگه رسیده پایان

 اومده؟ دنیا به لیدیا از بعد نسل چندین دراک یعنی: آنتونیو
 .لیدیاست نسل از دراک آره، -

 کهدرحالی سافیرا به خطاب و کرد تعظیم. شد نزدیک دواندوان خدمتکاری مرد بعد کمی
 :گفت بود دهش تند نفسش

 .گشتم دنبالتون رو جاهمه... من بانوی -
 شده؟ چی -
 .کنن مالقات رو شما خوانمی حاکم -

 :شد بلند جاش از و انداخت دوتا اون به نگاهی سافیرا
 .بریم -
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 بودن رفته پیش یدفعه که تمرینی یمحوطه سمتبه و شد خارج محوطه از مرد سر پشت
 باز دهن خدمتکار مرد. نشد اومدنش متوجه اصالً و بود ناتالی اب مبارزه حال در حاکم. رفتن
 سکوتش به وادار و گذاشت اششونه روی رو دستش سافیرا اما کنه؛ صدا رو حاکم تا کرد
 این خواستنمی و بود بخشلـذت براش حاکم و ناتالی برقرارکردن ـطه*رابـ تماشای. کرد

 رو دندوناش. شد رد ذهنش از تیری مثل لئو با شتمرینات یخاطره اما کنه؛ خراب رو لحظات
 .کرد منحرف رو فکرش و فشرد هم به

 از مانع حاکم ذهن مشغولیت هم آخر در. رسیدمی نظربه مشغول و متفکر حاکم یچهره
. زد لبخند و کشید عقب رو شمشیرش سافیرا دیدن با ناتالی. خورد شکست و شد تمرکزش
 :اومد حرف به خدمتکار

 .آوردن تشریف سافیرا بانو! جنابعالی -
 شمشیرها که سمتی به. نبود روخوش و مهربانانه پیش هایدفعه مثل حاکم کردننگاه طرز

 :گفت ذاشتمی جاش سر رو شمشیرش کهدرحالی و رفت بودن شده چیده
 .بری تونیمی کردی، راهنماییشون که ممنون -

 :پرسید آرومی لحن با و شد نزدیک سافیرا. رفت و کرد تعظیمی مرد
 .نکردید سپری خوبی به رو گذشته شب که دونممی خوبه؟ حالتون -
 .نبود خوبی شب... بله -
 رسیدید؟ هم اینتیجه به -

 :گفت و فرستاد باالتر کمی رو بندشمچ حاکم
 ...رسیدم -

 :داد ادامه
 .ببخشمش تونمنمی راحتیاین به من -
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 رید؟بذا درمیون مادرتون با خوایدنمی -
 :شد ترجدی نگاهش

 !وجههیچ به -
 جایبه که نیست درست این بگیرن، تصمیم باید هم مادرتون مورداین در جنابعالی -

 ...هم ایشون
 فهمیدممی بودم کوچیک اینکه با زمان اون من. ترهمهم هرچیزی از برام مادرم قلب -

 .بشکنه قلبش دوباره خوامنمی... برهمی رنج چقدر مادرم
 باز که خوادمی وجود تمام با پدرتون. بشکنه مادرتون قلب دوباره نیست قرار جنابعالی -

 .بیاره دست به رو دونفر شما دوباره
 :گفت ترکالفه نگاهی با حاکم

 و موضوعاین. دوننمی رو ما یگذشته سیاه داستان همه،... قلمروام این پادشاه من -
 مردم. کرد حلش خواستن وجود تمام با با بشه که یستن چیزی پیش سالچندین آبروییبی

 کنید؟می درک رو موقعیت این پذیرن؛نمی
 انگار که بود سخت موقعیتای پیچیدندرهم همین مشکل تریناصلی. گفتمی راست
 .زد رو کدومهیچ قید شدنمی

 هاحلقه درمورد زیادی اطالعات که کسی. بجنگیم سیاه لرد با خوایممی دوستانم و من -
 خدا فقط که داره رو جادوگرا یقبیله اون. شناسیمشونمی داریم تازه که مایی برابر در داره،
 خبر شواسه چاپلوسی برای خیلیا اما ظالمه؛خیلی که این با! دارن قدرتایی چه دونهمی
 عنوانبه همین از و کنم،می متحد خودم با رو ایزدا دارم دونهمی زیاد احتمال به پس. برنمی
 میشه؛ کم هاحلقه قدرت کنه حمله ایزدا به اگه که دونهمی. کنهمی استفاده برنده برگیه

 و قدرت ما اگر. ماییم بلکه بود، نخواهد اون کنندهشروع قطعاً جنگ این تو. کنهمی صبر پس



 

 

364 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 یکی تام. داریم نیاز ایزدا تمام به جنگ برای. خوریممی شکست باشیم نداشته کافی نیروی
 قدراین اگه. منه دوستان بهترین و تریننزدیک از یکی شما پدر منه، افراد تریننزدیک از

 شید؟ متحد ما با خوایدنمی یعنی اونید؛ از دوری به مصمم
 :داد ادامه سافیرا و کرد سکوت حاکم

 تام دیگه وقتهیچ اگه حتی شید، متحد ما با و بذارید درمیون مادرتون با کنممی خواهش -
 هم شما پس کنم، درک رو شما سخت موقعیت کنممی سعی من. دیدنمی راه اینجا به رو

 .کنید درک رو ما یمبارزه اهمیت لطفاً
 چشماش به رو اشکش از پرشده نگاه. ایستاد حاکم مقابل درست و رفت جلوتر چندقدم
 بود ندیده سافیرا از رو رفتارایی چنین که ناتالی. کرد مشت رو بدنش کنار دستای و دوخت

 .موند خیره متعجب
 و زندگی محل تموم بلکه خانواده، تنهانه شبهیه بپاشه؛ هم از شبهیه زندگیتون کنید تصور -

 سربی جسم تونیدمی! ایدبچه چون. برنیاد ازتون کاریهیچ و بدید دست از رو زادگاهتون
 بدون دیدم، رو پدرم دیدم، رو ممادر دیدم، لعنتی شب اون من اما کنید؟ تصور رو مادرتون

 اژدها شما. بدم انجام نتونستم کاریهیچ و دیدم خون غرق رو امشدهتیکهتیکه برادر! سر
 دست از هم رو اون من. میشه وابسته اژدهاش به چقدر اژدهاسواریه بفهمید که نداشتید

 درسته... شدن برده ممردم. بودم برده سالده زاده،اشراف دختریه... من شدم، برده. دادم
 فکر با سالهده. نکردید تجربه منو موقعیت هم شما ولی نکردم؛ تجربه رو شما االن موقعیت
 خوامنمی. کنممی سر رو روزم و شممی بیدار سرش بریدن فکر با و خوابممی لرد کشتن

 نیددومی. میفته لرد دست به ایزدا قلمروی بخوره، شکست جنگ این اگه. بخوریم شکست
 دست از رو دنیا باید ما. نگیرید تصمیم احساسی کنممی خواهش میاد؟ بار به ایفاجعه چه
 !بدیم نجات سیاه لرد
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 نگاه چندلحظه از پس بود، شده متأثر شدتبه سافیرا یشدهروان اشکای و حرفا از که حاکم
 :گفت آروم و انداخت پایین رو سرش خیره،

 .باشید آروم لطفاً -
 رو حاکم تا زد رو حرفااین شدنمی باورش. نموند دور ناتالی چشم از سافیرا رنگکم لبخند
 :گفت ناراحتی لحن با حاکم. رفتنمی ازش کاری چنین انتظار. بذاره فشار تحت

 .گیرممی تصمیم امشب بدید، فرصت من به شب تا -
 :رفت جلو زدهبهت ناتالی. کرد ترک رو اونا و شد خارج محوطه از حرفاین از بعد
 !کردی؟ کارچی -
 !باید نات، بشه متحد باید نداریم، ایدیگه راه -
 .کنی بازی احساساتش با نباید -

 :گفت و چرخوند ناتالی سمتبه رو سرش سافیرا
 وارد راه همون از مجبوریم احساساتشه براساس گیریاشتصمیم از ایعمده قسمت وقتی -

 .شیم
*** 
. بود داده هاستاره چشمک و شب سیاهی به رو جاش رشیدخو روشنایی و بود شده شب

 گاهی. زدمی قدم اتاقشون پرگل و بزرگ بالکنِ توی مشعالی زیاد چنداننه نور با سافیرا
 به ناتالی. کشیدمی هابوته یسرمازده و سفید و سرخ گالی گلبرگای به دستی و ایستادمی

 :گفت و زد ـغل*بــ رو دستاش. شد بالکن وارد دیدنش با و کشید سرک بیرون
 .کردی درست ایصحنه عجب -

 :گفت و انداخت بهش گذرایی نگاه سافیرا
 ای؟صحنه چه -
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 ...زیبا رزای این و شب آسمون سیاهی با سفیدت موهای -
 .زد لبخند غمگینانه سافیرا

 اجرام تموم آره کنممی فکر هروقت دقیقاً. گفت برام دیشبت خواب درمورد دنیل راستی -
 .میشه معلوم دیگه چیزیه همینه،
 :گفت دید رو سکوتش بازم وقتی

 .نبود یادم اوه،... مریض ممکنه سرده، هوا اینجایی؟ وقتهخیلی -
 .کنهنمی مریضم هوا سرمای دیگه نفر،یه لطف به -

 ترشکفته و برافراشته سافیرا دست با شدنلمس شوق از انگار که گال به نگاهی ناتالی
 آروم. شدمی ترملموس هستن زنده موجودات هاگیاه اینکه درک حلقه وجود با. کرد نشدمی

 :گفت
 شده؟ تنگ براش دلت -

 :بود گرفته دادنجواب برای سافیرا صدای باراین
 داره؟ ایفایده چه بشه تنگ براش دلم عمرم روزای تمام یاندازه به اگه حتی -
 ایچهره با ناتالی. چکیدن و خوردن سر صورتش یرو اشک هایقطره زد که پلکی اولین با

 :کرد ـلقه*حـ دورش دلداری برای رو دستاش و رفت جلو ناراحت
 بازم هم بدیم دستشون از... اگه حتی داریم، دوست خیلی که رو اونایی گفتمی پدرم -

 ...کنارمونن
 :داد ادامه و گذاشت اشسینه چپ سمت رو دستش

 .قلبمون توی -
 :پرسید و کرد پاک انگشتاش پشت با رو اشاشک سافیرا

 خبر؟ چه حاکم از -



 

 

367 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 .رسیدمی نظربه کالفه خیلی -
 دیدی؟ هم رو سانسا شاهزاده -
 .نه -
 .پیشش بریم بیا. شبه االن و خواست وقت شب تا -
 .نیست خوبی فکر گذاشتن فشار تحت این بود؟ کم صبح امروز حرفای. کن صبر -
 .فشار تحت نمیگن این به کنه،می فکر داره که دوروزه االن -
 کرده، ـانت*خیـ بهشون گذشته در که آدمیه بشن متحد باهاش قراره که اونایی از یکی -

 .شناسمتنمی اصالً کنممی احساس کارااین با... نیستی؟ متوجه
 که ما اما سختیه؛ موقعیت میگی که طورهمون. نات نیستی متوجه که تویی انگار ولی -

 خاطربه رو ما یهمه تونننمی. کنن قبول و بپذیرن بتونن اونا تا کنیم صبر ابد تا تونیمنمی
 کنه؟ فکر خوادمی... حاال نه کرد حل بعداً میشه رو خانوادگی مشکالت. بزنن پس نفر یه

 فکر ابد تا میشه کنن، فکر بهش راجع توننمی دادیم شکست لردو اینکه از بعد خب، خیلی
 .کرد
 .کرد ترک رو بالکن و گفت رو این

 بود رفتاریهمون این و. چرا غیراخالقی اما نبودن؛ اشتباه حرفاش. شد خیره رفتنش به ناتالی
 .رسیدمی نظربه بعید سافیرا از که
 :کرد زمزمه و بست چشم راهرو به ورود با
 حاله؟ چه در حاکم -

 یچهره و بود ورود حال در نساسا شاهزاده دراومد، تصویر به اشبسته پلکای پشت اتاقی
 .قبل از کدرتر حاکم

 !جوان حاکم شدی منطقی باالخره پس -
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 نیمکت روی. نبود زیاد روشنایی. داد تغییر قصر بیرون یمحوطه سمتبه رو راهش
. نشست داشت قرار قطور ستونای بین و قصر بیرون راهرویی مسیر توی که ایسنگی
 نگین درخشش به و گرفت صورتش مقابل رو استشر دست. انداخت هم روی رو پاهاش

 .شد خیره مشعال زیاد چنداننه نور زیر حلقه
 خیره دنیل صورت به و آورد پایین رو دستش ایستاد، جلوش نفریه قامت و گذشت که کمی

 از بحث موضوع کردنعوض با بالکن توی. اومدنمی خوشحال نظربه که ایچهره با. شد
 فکرش دوباره و شد ترآشوب دلش دنیل دیدن با حاال و کرد جلوگیری یناتال بیشتر سؤاالت

 کرد سعی و شد بیشتر قلبش کوبش. رفت جنگل توی دنیل شباون حرفای و لئو سمتبه
 و کرد بیشتر بود داده تکیه نیمکت یلبه به که رو اشدیگه دست فشار. باشه خوددار

 :گفت دید رو دارشادامه سکوت وقتی. رفت سفیدی به رو سرانگشتاش
 کنی؟می نگاه منو طوریاین چرا چیه؟ -
 درسته؟ شنیدم ناتالی از که حرفایی -
 حاکم؟ درمورد آها، حرفا؟ کدوم -

 :آورد پایین کمی رو صداش و نشست کنارش
 .بشیم متحد زور به تونیمنمی. کنیم رفتار خودخواه آدمای شبیه نیست قرار سافیرا -
 حل بعداً خانوادگیشونو مسائل باید اونا. شیم پیروز لرد به تونیمنمی زداای یهمه بدون دنیل -

 .باشه پسرش پیش سانسا شاهزاده االن شده باعث کوچیک گیریسخت همین... کنن
 :پرسید و کرد کوتاهی مکث دنیل

 حاکمه؟ پیش االن -
 :داد تکون رو سرش سافیرا

 .اوهوم -
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 :داد ادامه
 حاکم اون... بگیره تصمیم احساسات روی از نباید اوضاعاین تو اما سخته؛ دونممی! دنی -

 صحبت مادرش با داره و شده راضی همین برای کنه،می درک خوبی به قطعاً و سرزمینهاین
 مثل کنی، محاکمه رو اتخانواده مجبوری گاهی نمیشه، سرش احساسات حکومت. کنهمی

 !دامادشو حتی، کنه اعدامش خواستمی. کرد تام با قبلی حاکم که کاریهمون
 :گفت و شد بلند جاش از بعر
 .پیششون برم باید شد، تموم حرفاشون -

. فرستاد بیرون رو بازدمش و گذاشت اشکوبنده قلب روی رو دستش. افتاد راه به و چرخید
 .شنیدمی رو بلندی اون به صدای قطعاً. نزد حرفی دنیل که بود عجیب

 .نشست تماشا به رو نشرفت و کشید عمیقی نفس دنیل
 یکالفه صدای شنید؛می ترواضح هم رو صداهاشون شد،می ترنزدیک که حاکم اتاق به

 و گذاشت احترامی دیدنش با در پشت کارِبهآماده مستخدمِ. سانسا شاهزاده ناباور و حاکم
 :گفت

 .آوردن تشریف سافیرا بانو جنابعالی -
 :رسوند رو خودش دواندوان ناتالی

 .میام منم -
 تخت یلبه سست و شوکه سانسا شاهزاده. شدن داخل باهم هردو ورود یاجازه از بعد

 تکیه مطالعه میز به رو دستاش اونا به پشت که انداخت حاکم به نگاهی سافیرا. بود نشسته
. نشست کنارش و رفت سانسا شاهزاده طرفبه ناتالی. بود انداخته پایین رو سرش و داده

 .اومدمی پایین و غلتیدمی بیچاره زن یگونه روی صدابی و آرام اشک
 من؟ بانوی خوبه حالتون -
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 شد جدا میزش از حاکم. انداخت زیر رو سرش و بست رو چشماش دادنجواب بدون اون اما
 :گفت سافیرا به رو و
 ه؟برگرد قصر به من پدر عنوانبه دوباره که داره اینو روی اون شیم، متحد ما اگه حتی -
 .باشه داشته رو دونفر شما دوباره خوادمی فقط اون برگرده، قصر به خوادمی نگفته پدرتون -

 و شد مسلط خودش به کمی سانسا شاهزاده که زمانی تا شد، برقرار بدی و طوالنی سکوت
 :گفت کنه کنترل رو دگرگونش حال کردمی سعی کهدرحالی

 .تماس مشکالت از ترمهم لرد نابودی پسرم، -
 ندارید؟ موضوع این با مشکلی شما یعنی -
 .گرفت نادیده نفریه خاطربه رو همه نباید -

 سازگاری بود مشهود راحتی به که داغونش حال و چهره با لرزشش بدون و مصمم لحن
 .دادمی شاهزاده از رو واکنش این احتمال چون بود؛ خوشحال سافیرا. نداشت
 :گفت بمی صدای با لحظهچند از بعد باشه، سردونخ کرد می تالش کهدرحالی حاکم

 !برنخواهدگشت قصر به اون ولی شیم؛می متحد شما با -
 :آورد باال رو دستش و کرد پر چندقدم با رو حاکم و خودش بین یفاصله سافیرا

 .بره پیش خوب چیزهمه امیدوارم. نشدید منصرف تصمیم این از که خوشحالم -
 که نیرویی. شد منتقل سافیرا به جدیدی نیروی و گذاشت دستش توی رو دستش آروم حاکم
 .بود ترشدنشقدرتمند از نشون

 .امیدوارم منم -
*** 

 و حاضر هابچه. کردمی زمین ترشدنگرم برای رو تالشش یهمه آفتاب و بود سرد هوا
 .بیفتن راه و کنن خداحافظی ازشون تا بودن مادرش و حاکم منتظر رفتن، یآماده
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 و کرد غالف رو اون شمشیرش، یبُرنده و تیز یتیغه درخشندگیِ به آخر نگاه از بعد آنتونیو
 :گفت

 .شد حل باالخره پس -
 ارتشش حاکم. افتیممی راه به بارون کوهستان سمتبه بعد و تام دنبال ریممی االن. آره -
 ارتشش و خودش همراه آخر حاکمِ با اتحاد از بعد. فرستهمی آلفا هایکوه پشت جنگلِ به رو
 بعد. هستن اونجا سرزمینا یهمه ارتش برسیم اونجا به وقتی. ریممی گفتم که قرارگاهی به

 .بپیوندن ما به تا فرستیممی پیک حاکما بقیه برای
 :گفت و کرد تأیید سر با آنتونیو

 .داشت خواهیم اختیار در رو عظیمی ارتش... اومم -
 .داریم مقابل رد رو قدرتمندی دشمن چون -

 مادرش و حاکم که کرد اشاره سمتی به چشم با و گذاشت سافیرا یشونه سر دستی دنیل
 لب به ملیحی خیلی لبخند حاال حاکم. چرخیدن سمتهمون به هرچهارتاشون. اومدنمی

 و ناتالی و دنیل مثل آورد، فرود کمی رو سرش و زد لبخندی ادب روی از هم سافیرا. داشت
 :آنتونیو

 .قربان سپاسگزاریم خیلی نوازیتونمهمان و پذیرایی خاطربه -
 .نداره الزم سپاسگزاری شد شروع صورتاون به که نوازیمهمان و پذیرایی -
 ناتالی روی بیشتر چندلحظه و گردوند همه صورت روی رو نگاهش. شد ترعمیق لبخندش و

. بود دستش رنگیخاکستری یکیسه. بیاد جلو تا داد اشاره پیشخدمتا از یکی به. کرد توقف
 :داد تحویل سافیرا به و رفت هابچه طرفبه
 چیه؟ این -
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 خیلی شما سفر مثل سفری توی نظرمبه. میشه زخما سریع درمان باعث که پودریه همون -
 .هست احتیاج بهش

 .سپاسگزارم هم باز. خیلی بله -
 .دارم آرزو براتون رو خوبی سفر: سانسا شاهزاده

 گاهی جنگل این توی. باشید مراقب خیلی. کنید شروع پیاده باید رو برگشت راه :حاکم
 .میشن پیدا خطرناکی حیوونای

 .حتماً: سافیرا
 که راهی گرفتن؛ پیش در طبیعت ایزدای قلمرو سمتبه رو راهشون نهایی، خداحافظی از بعد

 .آوردمی ارمغان به براشون جدیدی خطرای و دردسرا
 سرد و مالیم نسیمیه وزش با نداشت، رو ایستادن شاخه روی توان یگهد که زردی برگ
 .افتاد هابچه پای مقابل ـصان*رقــص*رقـ و شد کنده

 طاقت رو وضع این دنیل اما کرد؛می فکر چیزی به هرکسی و رفتنمی راه سکوت در همگی
 :شکست رو سکوت و نیاورد

 ...ببینن تامو تا میان ما با کردممی فکر -
 :گفت کجی لبخند با ناتالی. شد جلب سمتش به هابچه حواس

 کن فکر برگرده، قصرشون به تام نمیده اجازه شدیم متحد باهم که حاال حتی گفت حاکم -
 .بیاد راه همهاین دیدنش برای و بده زحمت خودش به

 .بیان که خواستنمی کنممی فکر من: آنتونیو
 :داد ادامه مکثی از بعد
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 نشه اعدام تام مثل اگه حتی تمومه؛ کارش کنه خیانت یکی اگه سلطنتی یانوادهخیه توی -
 طردشده یه که پذیرننمی اونا. هستن مردم هم اصلیش دلیل. نداره قصر توی جایی دیگه
 .ایزدا مثل اصیلی مردم خصوصبه بشه؛ ساکن قصر توی

 :گفت ناتالی باراین شد، برقرار سکوت دوباره
 افراد فرار، از بعد کردممی خیال. نکرده ایجاد مزاحمت برامون مسیر تو کسهیچ حاال تا -

 فهمیده لرد سافیرا، گفتیمی درست تو اینکه مثل. بکشنمون که باشن دنبالمون دردربه لرد
 .کنیممی کارچی داریم
 استفاده خودش نفع به هرفرصتی از که واقعیه گرسوءاستفاده موجود یه سمبل اون: دنیل

 .کنیممی ترراحت رو کارش داریم درواقع ما. کنهیم
 :داد ادامه و زد پوزخندی

 خودش به دادنزحمت بدون بعد و کنن پیدا رو بزرگی گنج بقیه تا منتظره که کسی مثل -
 .میاره دست به گنجو وقتاون و کنهمی حمله اونا به کردنش پیدا برای

 فهمیده؟ کجا از نظرتون به: آنتونیو
 :گفت ناتالی و انداخت باال قیدیبی با رو هاشونهش دنیل

 !کرد اعتماد نمیشه کسهیچ به -
 توی دنیل انگشتای نامتمرکزش و آشفته افکار بین و رفتمی راه سکوت در همچنان سافیرا

 کنه نگاهش اینکه بدون دنیل اما کرد؛ نگاهش و خورد تکونی سافیرا. شد قفل انگشتاش
 برای که نداشت نظریهیچ اما رفت؛ باال قلبش ضربان. کرد ردوا دستش به خفیفی فشار
 ...یا دنیل دست. چی
 و کرد نگاه دوروبرش به دنیل. بودن رفته راه رو روز تموم اونا و بود شده ومیشگرگ هوا

 :گفت
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 .اژدهاست اون یلونه نزدیک اینجا هابچه -
 خیز؟شب اژدهای: ناتالی
 :داد تون رو سرش دنیل

 .ندارم خوبی احساس. بشیم رد ایدیگه مسیر از باشه بهتر مکن فکر -
 .باشن نداشته برخوردی اژدها اون با تا دادن تغییر رو مسیر

 یه شکستن صدای کنن، اتراق استراحت برای داشتن قصد کمکم و شد ترتاریک که هوا
 رو رافاط تا چرخوند رو سرش و زد برقی چشماش. کرد جلب رو سافیرا توجه چوب تیکه

 :کنه بررسی
 !هابچه -
 ولی کردن؛ نگاه دوروبرشون به دفاعی حالتی با و ایستادن همه سافیرا یاخطارگونه صدای با

 .نبود اطرافاون هیچی
 !گندی بوی چه: دنیل

 .رسیدمی گوششون به دویدن یا رفتنراه مثل صدایی اما شد؛نمی دیده چیزی همچنان
 ..!واو: ناتالی

 .چرخید عقب به حیرت با و گفت رو این
 :گفت ندید تاریکی جز هیچی وقتی و کرد نگاه ناتالی اطراف به دقت با سافیرا

 خوبی؟! ناتالی -
 !شد رد کنارم از چیزییه مطمئنم -
 و کشید بیرون رو شمشیرش سرعتبه سافیرا موجودی سریع شدننزدیک احساس با

 زمین روی رنگسیاه جسمی و اومد نندیماناله و نخراشیده صدای. زد ضربه بهش معطلیبی
 .افتاد
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 .شد خاموش آهستهآهسته صداش
 :کرد نگاه دوپا و سیاه موجود بدن به و برد نزدیک رو سرش سافیرا

 !آدمه؟ چیه؟ دیگه این -
 :کرد زمزمه نگران آنتونیو

 !سورا -
 چی؟ -
 !کنننمی حمله تکی اونا. شدیم گرفتار حسابی نه، اوه -

 بلندی یناله با بعد چندلحظه اما برداشت؛ عقب به قدمی و شد باز سافیرا تصور انقباضات
 .شد پرت کناری به

 !سافیرا: دنیل
 به هم ناتالی. شد مانعش و کرد حمله بهش موجودات اون از یکی اما بره؛ سمتش به خواست

 .شد دچار موقعیت همین
 قدرت که کردنمی حرکت سریع قدراون. رفت زخمی سافیرای طرف به دیگه یکی

 دستی با دنیل. فهمید شدمی سختخیلی. نداشتن راحتی به رو اشونحمله جهت تشخیص
 بتونه شاید که زدمی ضربه بهشون هدفبی بود، دراومده گرگیه تیزِ چنگال شکل به که

 .زد صدا رو سافیرا دوباره. بسازه رو کارشون
 موجودی چسبناک دستای که سافیرا. ردنب هجوم ناتالی و آنتونیو طرفبه هم دیگه دوتای

 بریدهبریده کنه، دورش خودش از کردمی سعی و گرفته محکم بود کرده حمله بهش که رو
 :گفت

 !باش خودت مواظب دنی، خوبم من -
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 سختیبه و گرفت سرش پشت درخت به رو دستش. کرد پرتش عقب به پا یضربه با سپس
 :بود افتاده دور ازش که داختان شمشیرش به کوتاهی نگاه و شد بلند

 ...آه -
 تعفن، بوی. برد حمله بهش دوباره کرد پرتش که همونی. گذاشت زخمش روی رو دستش

 .کردمی ترسخت رو جنگیدن زیادشون سرعت و بسیارتیره رنگ
 رو خونش گرمای و غلظت. داد عبور بدنش از کارساز یضربهیه با و کرد تیز رو چنگاالش

. افتاد زمین روی جسدش بعد و آزاردهنده صدای همون دوباره. ردک حس دستش روی
 .اومدن هرچهارتاشون سمتبه ایدیگه تعداد موقعهمون
 معلوم که زیادیخیلی تعداد بالفاصله. اومدن فرود کنانغرش و خشمگین ایگائل و مایکل

 .رفتن باال شونوکولهسر از و بردن هجوم میان کجا از نبود
 دور خودش از رو چندتاشون اون کمک به و کرد شدن خم به وادار رو درختی یشاخه آنتونیو

 و انداختمی چنگ درنده حیوون یه مثل و شده تبدیل ایشگرگینه شکل به دنیل. کرد
 .جنگیدمی

 حتی که بود شده زیاد تعدادشون قدراون اما کرد؛می استفاده جادوییش قدرت از ناتالی
 درختا یتنه به رو خودشون و خوردنمی تکون هرچی و بودن افتاده گیر هم ایگائل و مایکل

 .گشتنبرمی بیشتری تعداد با و بدتر بشن، جدا تا کوبیدنمی
 اونکه بی. بود فایدهبی ولی کرد؛می دور یا کشتمی رو زیادیشون تعداد هرضربه با سافیرا
 بستمی کمرش به ههمیش که رو کوچیکی خنجر بکنه، شمشیرش برداشتن برای تالشی
 .کشتشون رحمانهبی و کشید بیرون

 چندتایین؟ لعنتیا شما -
 .نالید بلند کرد، وارد کمرش به یکیشون که ایکاری یضربه با
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 طرفبه آتشی مایکل. کردن حمله بهش دوباره اما کرد؛ نگاه سمتش به هراسون ناتالی
 خودش کرد سعی بلند پرشیه با و زد کنارشون قبل از ترعصبی دنیل. کرد پرت چندتاشون

 رسیدمی نظربه. گرفتن رو جلوش و پریدن سرش روی زیادی تعداد اما برسونه؛ سافیرا به رو
 .بودن مصمم خیلی نابودیشون برای که

. کرد پرت عقب به و برید بودن روبروش که رو اونایی گلوی خنجرش حرکت با سافیرا
 به ولی داشت؛ شدیدی ریزیخون. کشید بعق زمین روی رو خودش زخمی و کنانناله

. چندتایین نیست مهم! هیچی نیستین، هیچی آشغاال شما. ذارمنمی» که زد تشر خودش
 .بود بیزار بود گرفته بر در رو وجودش که استیصالی احساس از« .کشممی رو تونهمه

 .درخشید اشحلقه و چشما از سبزرنگی برق و زد فریادی
 و کوچیک گوشای روی رو دستاشون ترسیده کرد؛ متوقف رو ونچندتاش فریادش صدای

 .رفتن عقب چندقدم و گذاشتن پشمالوشون
 .کرد کوتاهی مکث. کرد نگاه ترسشون به متعجب سافیرا

 تیزشون و بلند ناخنای. شد درگیر باهاشون دوباره و اومدن سمتشبه سرعتبه دیگه تایسه
 .کشیدنمی خراشیگوش جیغای و بردنمی سافیرا طرف به رو

 :گفت تند و کرد فرو یکیشون گردن توی رو خنجرش نوک. بود کرده پیدا رو راهش
 .ترسنمی بلند صدای از اونا بزنن، فریاد بگین اژدهاها به -

 هم دنیل. کشیدن تونستنمی که رو نفیری بلندترین و کردن باز دهن ایگائل و مایکل
 اما شد؛ ترراحت هابچه برای کشتنشون و نشستن عقب بیشتریشون تعداد. غرید سمتشونبه

. کنن حمله دوباره تا بود الزم کوتاه مکثیه فقط. بزنن داد طوالنی مدت نتونستن
 .افتاد زمین به و شکست درهم مقاومتش ناتالی بودن؛ کرده زخمی رو هرچهارتاشون



 

 

378 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

. فرستاد ناتالی کمک به و کرد زمین از اومدنبیرون به وادار رو درختی بلند هایریشه آنتونیو
 .کشید دندون به رو بازوش دیگه یکی و شکافت رو پهلوش یکیشون تیز ناخنای موقعهمون
 تقریباً و اومد حرف به گرفتن، دنیل کمر از که عمیقی گاز و هاصحنهاین دیدن با سافیرا

 :کرد التماس
 !نشید تسلیم... هابچه نشید تسلیم کنممی خواهش -

 .پاشید هوا به خونش و سوخت چپش بازوی
 !آخ -

 فایدهبی ولی فرستاد؛ عقب به رو اشوندیگه چندتای و داد تکون هوا تو رو دارشحلقه دست
 .نداشت تمومی تعدادشون و کردنمی حمله هم باز وقتی بود

 صدای متعاقبش و پرید زمین روی الجثهعظیم موجودیه که انگار کرد؛ خفیفی لرزش زمین
 رو دستاشون وحشت با سوراها. کردمی افتاده کار از و گیج رو موجودیهر که ایکَرکننده

 و شد قطع صدا. شدمی گم صدا اون توی اما زدن؛ جیغ هم اونا. گذاشتن گوشاشون روی
 به چیزی کهدرحالی و کشید ترعقب رو خودش سافیرا. شد آغاز قبل از بلندتر و دوباره

 :گفت دردآلود و کرد اشاره هابچه به بود نمونده کرشدنش
 !یِرا ای -

 و یکییکی سوراها. نکنه اذیتشون صدا تا پوشوند رو شونهمه گوش روی سبزرنگی یهاله
 .شدن دور و کردن فرار چندتاچندتا
 حالبی سافیرا. بودن کشته که اونایی جسد حتی نبودن؛ اونجا کدومشونهیچ دیگه بعد کمی

 .کرد نگاه صدا ناپیدای منبع به لبخند با. داد تکیه درخت یتنه به رو سرش دردآلود و
 .شد نمایان اژدهایی بزرگ هیکل
 :رفت سافیرا سر باالی سرعت به بود، دیده آسیب کمتر که دنیل
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 .سافیرا -
 .شد محو گوشاشون روی از آهسته سبزرنگ یهاله

 !باش زود. بردار رو ودرپاون. درنیاورد پا از رو من هم اینا از بدتر. نباش نگران خوبم -
 رو دستش سافیرا. کرد ـوازشش*نـ و گذاشت اشکبودشده یگونه روی رو دستش دنیل
 :گفت و زد کنار

 .انزخمی هابچه! کن عجله -
 شده خیره کردمی نگاهشون و ایستاده حرکتبی که اژدهایی به زدهحیرت و متعجب آنتونیو

 .بود
 و شد بلند سافیرا کرد، درمان رو اونا و خودش زخمای درپو اون کمک به دنیل اینکه از بعد
 انتظار وقتهیچ احتماالً. بود زده زل اژدها به زدهحیرت همچنان آنتونیو. رفت اژدها سمتبه

 !بده نجاتش مرگ از طوریاین اژدهایه نداشت
 !دادی نجاتمون تو -

 :گفت سافیرا سر توی صدایی. آورد پایین رو سرش رام و نشست اژدها
 .دادی نجات منو هم تو -

 :کرد نگاهش متعجب و شدهخشک سافیرا
 !چطور؟ تو... تو -

 :گفت و رفت نزدیک دنیل
 زنه؟می حرف باهات داره -
 !کنی برقرار باهام ایرابطه چنین تونینمی بنوشی رو خونم اینکه بدون... نداره امکان این -

 چکیدمی گوشت یالله از که رو خونی تی،نشس سرم باالی وقتی... نوشیدم خونتو»: اژدها
 «.نوشیدم
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 ...االن... تو... یعنی -
 «.توام به متعلق االن من»: اژدها
 با و زد لبخندی هم اون. انداخت دنیل به نگاهی. نشست هاشـب*لـ روی ایارادهبی لبخند
 .بره جلو کرد اشاره دست
 :کنه وازششنـ تا کرد بلند رو دستش و رفت جلوتر چندقدم سافیرا

 !منی مال تو -
 رو مبچه و کنم تحمل زیادی درد نذاشتی تو. بدهکارم بهت تشکریه اون، از جدای»: اژدها
 «.برگردوندی بهم

 میای؟ ما همراه -
 «.میام همراهت بری که هرکجا»: اژدها

 «میشن؟ چی هاتبچه»: گفت ذهنش طریق از هم سافیرا
 «.میارم خودم با هم رو اونا» : اژدها

 از کثیف و خونین آنتونیو و دنیل و ناتالی چرخید، عقب به وقتی. زد تریعمیق لبخند سافیرا
 .بودن ایستاده سرش پشت پیش مدتی یمبارزه
 !تبریک: ناتالی
 .همچنین: دنیل

 .کرد تماشا فقط لبخندزنان و سینهبهدست آنتونیو
 .رسونیممی صبح به اون یلونه نزدیک رو امشب -

*** 
 اش،لونه توی درخت باالی خیزشب اژدهای و اطرافشون ایگائل و مایکل. بود روشن آتیش

 .کردنمی استراحت و بودن داده لم
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 سافیرا به رو و شکست رو سکوت دنیل هم باز. بودن کرده سکوت آتش به خیره هم هابچه
 :گفت

 کنی؟ انتخاب براش اسمی خواینمی -
 :پرسید و کرد نگاهش گیج سافیرا

 سم؟ا -
 .داری اژدهایه االن تو. آره -
 .نادیا -
 میاد؟ بهش مطمئنی -
 مگه؟ چطور -
 .نادیاست از ترخشن خیلی یکی این... آخه -
 از چطور باید کردم فراموش کامل طوربه که اینه اونم... دارم تریبزرگ مشکل االن من -

 کامالً یکیاین اما کردم؛ بزرگ بود کوچیک وقتی از رو قبلیم اژدهای. کنم استفاده اژدهام
 .حاال به برسه چه نبودم مسلط و گرفتممی یاد رو پروازکردن داشتم تازه موقعاون. بالغه
 :گفت رنگیکم اخم با سافیرا. کرد خندیدن به شروع آروم دنیل

 خندی؟می چی به -
 !پروازت روز اولین به -

 :شد گرد سافیرا چشمای
 !داره؟ خنده کجاش این دادی،یم کشتن به منو داشتی روزاون -

 از داره، رو بهش حمله قصد سافیرا فهمید اینکه محضبه رفت؛ باالتر دنیل یخنده صدای
 :گذاشت دنبالش سرعت تمام با سافیرا. کرد فرار و پرید جا
 !دنی مُردی دیگه باراین -
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 :گفت و ایستاد آنتونیو سر پشت کنانخنده دنیل
 .بودن شوخی قطف اونا! خیالبی... هی -

 و دوید سمتشبه قبل از ترسریع سافیرا. کردنمی نگاه کاراشون به خنده با ناتالی و آنتونیو
 .گذاشت فرار به پا جنگل درختای طرفبه دنیل
 گشتبرمی عقب به گاهی که دنیل یچهره دیدن از سافیرا. دویدنمی سرعتبه درختا توی

 .گرفت دوباره جرئت اشخنده صدای از دنیل. افتاد خنده به بود ترسیده واقعاً انگار و
. خوابید کمرش روی و چرخید سریع. شد زمین نقش و خورد ساختگی و ظاهری سکندری

 .گرفت درد کمرش و پا واقعاً
 !آخ -

 به رو تیزش دندونای. سرش روی پرید و دراومد گرگ شکل به سریع تبدیلیه با سافیرا
 زمین روی خودش جایبه رو اون و چرخید هم دنیل. داد نشون دنیل خندون یچهره

 دنیل صورت به محکمی مشت غیرمنتظره حرکتیه توی و شد باطل سافیرا تبدیل. خوابوند
 .برگردوند قبل حالت به رو موضعشون و کوبوند

 !بود غیرمنصفانه خیلی!... آخ -
 .پیچید هم به درد از صورتش

 .ورطهمین هم ارتفاع اون از من انداختن -
 و شد بلند زمین روی از اشدیگه دست کمک با و کرد ـلقه*حـ دورش رو دستش یه دنیل

 :کرد نزدیکش خودش به بیشتر. ایستاد
 .شدیم حساببی حاال پس -
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 باال رو سرش. شد تروداغداغ صورتش و رسید خودش حالت باالترین به سافیرا قلب ضربان
 اشچونه روی که سرخی خون یقطره ،شست انگشت با دنیل. شد خیره بهش و گرفت
 .ـید*بوسـ رو جاهمون و کرد پاک بود شده پاشیده
 :کرد زمزمه و کشید عقب رو سرش سافیرا

 !نه... دنی -
 :چسبوند اون ـشونی*پیـ به رو ـشونیش*پیـ. کرد ـوازش*نـ رو موهاش و کشید آهی دنیل

 .دونممی -
 :زد لبخند و گرفت فاصله ازش

 .ایمگرسنه حسابی خوردنکتک همه این از بعد... کنیم شکار یچیزیه بیا -
*** 
 کردمی دنبال رو رفتنشون مسیر هنوز که آنتونیو به شد،می محو لبخندش کهدرحالی ناتالی
 :گفت

 !آنتونیو -
 :برگشت سمتشبه
 .بله -

 :گفت جدی چشماش به خیره و انداخت گردنش توی زیبای بندگردن به نگاهی ناتالی
 نه؟ مگه اومدی همراهمون بلدراه عنوانبه تو -
 چطور؟ -
 بربخوریم؟ موجودات اون به ممکنه نگفتی چرا -

 :شد محو هم آنتونیو هایـب*لـ از لبخند
 کشوندمتون؟ طرفاون به عمد از بگی خوایمی چیه؟ منظورت -
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 !بمیریم بود نزدیک -
 .داشت منم برای تداش خطر شما برای که قدرهمون! بودم اونجا منم کنممی فکر -
 .اینجایی دلیلهمین به دقیقاً ؛دادیمی اخطار باید -

 :گفت و کرد اخم آنتونیو
. نیستن ساکن خاصی مکان! هرجا بربخوریم؛ سوراها به بود ممکن جنگلاین هرجای -

 قصد منم و فرستادنمی شما با منو هرگز مارتین شاه بودم، اعتمادی غیرقابل آدم اگه درضمن
 .بندازم خطر به خودمو جون شما انداختن خطربه برای که ندارم خودکشی

 .گذروندن سکوت در دنیل و سافیرا برگشتن تا و نزد حرفی دیگه ناتالی
*** 
 مونده دیشب از که رو خاموشینیمه آتش آنتونیو. شدن آماده راه یادامه برای بعد روز صبح

 .کردمی خاموش بود
 نگاهش اشتیاق با کهحالیدر سافیرا. شد جلب بهش همه توجه خیزبش اژدهای فرود با

 «!زیبایی چقدر تو»: گفت ذهنش توی و رفت سمتشبه کرد،می
 .داد ـوازش*نـ رو گردنش و

 کنی؟ معرفی هم به رو ما خواینمی سافیرا: ناتالی
 :گفت و داد تکون رو سرش سافیرا

 .نبود یادم اصالً آره، -
 :داد دامها اژدها به رو و
 و. آنتونیو و دنیل ناتالی، منن؛ دوستای اینا دونیمی که طورهمون. گذاشتم نادیا رو اسمت -

 آشنا باهاشون بعداً که هستن هم ایدیگه دوستان. مایکلن و ایگائل هم اژدها دوتااون
 .میشی
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 :پرسید کردمی حفظ نادیا با رو اشفاصله که طورهمون آنتونیو
 کنه؟می رها جامینه رو هاشبچه -

 تخمو تاسه دنیل و آنتونیو یزدهحیرت چشمای مقابل و کرد خم سرشو نادیا حرف این از بعد
 .گذاشت زمین روی و آورد باال آهسته و یکییکی
 مخالف سمتبه رو سرش و گرفت دهنش جلوی رو دستش صحنهاین دیدن از دنیل

 .موند خیره روبروش یصحنه هب زدهشگفت آنتونیو و خندید ناتالی. چرخوند
 :گفت آنتونیو و دنیل به خطاب سافیرا

 !بیاره؟ خودش با و دستش بگیره رو تاسهاین دارین انتظار نکنه چتونه؟ -
 نگاهش کردمی سعی و بود کرده تغییر صورتش رنگ کهحالیدر و برگردوند رو سرش دنیل

 :گفت سافیرا به رو نیفته تخما به
 !بیفته زحمت به طوریاین نبوده مجبور مادرم و نشدم اژدها که شحالمخو خیلی... آه -

 دستشو باراین. افتاد زمین روی خیس و لزج تخمای به چشمش ناخواسته حرفاین از بعد
 .شد دور و گرفت دهنش جلوی ترمحکم
 خم ارهدوب نادیا وقتی. بود مونده متحیر طورهمون آنتونیو و افتادن خنده به سافیرا و ناتالی

 دنبال رو حرکاتش شدهخشک و متعجب چنان آنتونیو بلعید، رو تخماش یکییکی و شد
 .بود آدم یه شدنخورده تماشای حال در که انگار کردمی

 قورتش احتیاطبا و آروم و کرد بلند رو سرش گرفت، دهن به رو اژدهاش تخم آخرین نادیا
 :کرد نگاه آنتونیو به دادمی وازشن رو نادیا دستیه با کهدرحالی سافیرا. داد
 سوراست؟ اسمشون دیشب موجودات گفتی -

 آسمون سیاهِ رنگ به که پشمالویی زشتِ و کریه موجودات. اومد یادش به دیشب هایصحنه
 گوشای و ریز چشمای با. بود ترزنهمبهحال مرداب بوی از تعفنشون بوی و بودن شب
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 و چسبناک بدن باال، سرعت و کوتاه قامت. بودن حساس بلند صدای به نسبت که کوچیکی
 . شدمی جیغ به تبدیل گاهی که اینخراشیده صدای
 رو ناراحت. افتاد دیشبشون یمکالمه یاد به و شد محو لبخندش اسمشون شنیدن با ناتالی
 داد تکون طرفین به رو سرش آنتونیو. بود اونا با گوشش اما کرد؛ مشغول رو خودش و گرفت

 :دوخت سافیرا به رو هشنگا و
 .همینه اسمشون آره،... آ -
 بودن؟ چی -

 :کنه پاک نادیا از رو ذهنش کرد سعی و کشید عمیقی نفس آنتونیو
. خورنمی بعد و دارنمی نگه کُشن،می نکنن پیدا مُردار گوشت اگر... الشخورن جوریه -

 بردن، هم رنو خودشو یهاجنازه همین برای. گذرننمی خودشونم همجنس یالشه از حتی
 پیدا نجات اگه براشون بودیم خوبی یطعمه ما. کنن ذخیره غذا باید و زمستونه نزدیک االن
 .کردیمنمی

 نه؟ کننمی زندگی گروهی بود، مشخص که طوراون -
 شمردنشون به قادر که زیاد قدراون زیاده، خیلی تعدادشون شونگله یا هرگروه و آره، -

 !نیستی
 .شد راحت خیالش و دید رو تخما خالی جای. برگشت پریده ورویرنگ با دنیل

 دنی؟ خوبه حالت -
 .خوبم آره، آره -
 .بیفتیم راه بهتره دیگه پس... خبخیلی -

 آنتونیو و دنیل و ایگائل بر سوار سافیرا و ناتالی قبل، مثل اما رفتن؛ پروازکنان رو راه مابقی
 .داشت تمرین به نیاز جدید نادیای با اژدهاسواری نچو کردن؛ طی رو راه مایکل بر سوار
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 و مانندخفاش بزرگ باالی که بود واداشته تماشا به رو هرچهارتاشون پرواز موقع نادیا هیئت
 داشتمی نگه ثابت بدنش کنار در و آوردمی پایین شکمش زیر تا سر باالی از رو ضخیمش

 دنبال رو دُمش منظم حرکات بقیه، برخالف سافیرا. بره جلو و بخوره سر هوا جریان روی تا
 .شدمی تعادلش حفظ باعث چطور که کردمی
 براش که گرفت برعهده ناتالی. شد دلیلش جویای کدر و ناراحت دیدشون، تنها وقتی تام

 .دید خواهد قرارگاه توی رو اونا باالخره که کنه آرومش و بده توضیح
 مارتین شاه با دنیل همراهبه بود فهمیده موقع اون تا که اسراری گذاشتندرمیون برای سافیرا

 .نشستن جلسه به
 حالشون بهترشدن برای شب و کرد پذیرایی ازشون شکل بهترین به دوم بار برای حاکم

 با زیبا زنانی که شدمی شنیده مالیمی موسیقی. بگذرونن خوش تا داد ترتیب رو ضیافتی
 .نواختنمی چنگ

 بود نتونسته تاالراون نهایتبی زیبایی نه و موسیقی اون نه بود، شده غرق افکارش توی تام
 اجرا نمایش براشون که بودن هنرمندایی هنرنمایی تماشای مشغول بقیه. کنه بهتر رو حالش

 .دادنمی انجام دارخنده گاه و جالب حرکات و کردنمی
 .شد مشت بود پاش روی که سافیرا دست که وقتی تا بود خوب چیزهمه
 فوت بیرون به آهسته رو نفسش. پیچید تنش تموم تو سوزن شدنکشیده مثل سوزش و درد
. شه خبردار کسی نداشت دوست هیچ و شد بیشتر درد. خورد نوشیدنیش از ایجرعه و کرد

 و گذاشت میز روی رو مش*ا*ج. بگیره اشچهره به رو ممکن حالت ترینخسته کرد سعی
 :گفت کردمی راییپذی خودش از که ناتالی به رو
 ...مخسته و میاد خوابم خیلی من ناتالی -

 :گفت و انداخت بهش کوتاهی نگاه ناتالی
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 .خوش شب برو، زودتر تو پس باشه -
 خداحافظی حاکم از. شد بلند رنگارنگ هایمیوه و خوراکی از پر میزِ پشت از حرف این از بعد
 حرفش چون اما کرد؛ دنبال رو رفتنش یلدن. رفت اتاقشون طرفبه و گفت خیربه شب و کرد
 .نگفت چیزی بود شنیده ناتالی با رو
 سوزش شاید تا فشرد قلبش روی توانش تموم با رو راستش دست گرفت، فاصله که تاالر از

 .نشد کم چیزی درد اون از و پیچید درهم صورتش. بشه کم التهاب اون
 روی از رو لباسش تا کشید پایین ور لباسش کوتاه آستین. بست درو و رفت اتاق داخل
 ایآزاردهنده درد زنش هر با و زدنمی آورچندش و سرخ هایرگه همون. بزنه کنار اشسینه

 .کردنمی پخش تنش تموم تو رو
 .کشید ترپایین رو آستینش و نشست تخت یلبه
 کنی؟ کارچی من با خوایمی -

 شاید تا کشید دراز تخت روی و گردوندبر قبل حالت به رو لباسش. رفتمی گیج کمی سرش
 .برد خوابش بود رفته فرو فکر به کهدرحالی و بشه بهتر

 و رفت سیاهی به رو صورتش پوست. درخشید و شد قرمز حلقه نگین که گذشت مدتی
 مانعی ولی گرفت؛ فاصله هم از هوا تنفس برای هاشـب*لـ. دراومد انقباض به بدنش

 .بشه اشنهسی وارد هوا که گذاشتنمی
 خودش تا نشد موفق اما کشید؛ باال رو خودش و اومد بیرون تنش از سیاهی شبح بعد کمی

 .شد یکی سافیرا با هم باز و بکشه بیرون کامل رو
 .نشد موفق باز ولی بود؛ شده ترروشن شبح سیاه رنگ باراین و افتاد اتفاق همین دوباره

 .رفتمی کندی به رو سافیرا قلب ضربان
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 باالخره و کرد تالش سوم بار برای بود، گرفته خودش به رو انسان شکل حاال که یشبح
 .کنه خارج بدنش از رو خودش شد موفق
 .یدنرس کمرش تا و کردن رشد و گرفتن ریشه سرش روی از موهاش. نشست تخت روی

 لبخندش. زد لبخند کرد،می وروشونپشت که طورهمون و گرفت صورتش مقابل رو دستاش
 ایخنده بدنش ابعاد دیدن از و. شد ترعمیق کرد، لمس رو وتابشپرپیچ و بلند موهای تیوق

 اشاره انگشت با و شد خم. ایستاد سرش باالی. رفت پایین تخت از و کرد صدادار و ظریف
 :داد ـوازش*نـ رو صورتش

 چیزهمه االن از. راحت راحتِ عزیزم، بخواب راحت حاال اما شدی؛ اذیت کمیه دونممی -
 ...بهتر و بهتر و بهتر. میشه بهتر

*** 
 دنیل
 .شدیم آماده بارون کوهستان به رفتن برای صبح
 .رفتم قصر پشتی یمحوطه به پوشیدم، بود شده حاضر برامون که رو لباسایی وقتی

 روی رو دستاش کف گاهی کهدرحالی و بود گذاشته زمین روی رو شمشیرش غالف سرِ تام
 روی. انداختم نادیا به کوتاهی نگاهنیم. بود شده خیره نامعلوم اینقطه به ،دادمی فشار هم

 تام سمتبه که کردمی نگاه من به و بود گرفته باال رو سرش مغرورانه و نشسته پاهاش
 و کردم براق براش رو چشمام ناخودآگاه که کردمی نگاهم پیروزمندانه جورییه. رفتممی

 لحظهیه. شد بلند جاش از بده، حرکتم به اهمیتی اونکه بی. ادمد نشونش رو تیزم دندونای
 تخمایی گرفت تصمیم و شد بلند سردخونخیلی اون اما گرفتم؛ فاصله ازش قدمی و ترسیدم

 .بده قورت دوباره بود، داشته نگه گرم بدنش زیر االن تا دیشب از که رو
 !بزنن گندت اَه
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 بهش که بود خودم تقصیر و داشت گیریقامانت برای رو خودش روش هم موجود این
 .کنهمی بد رو حالم کارش اون دونستمی. بودم داده ضعفنقطه

 :ایستادم تام جلوی و گرفتم رو شد،می مورمور تنم و شده سیخ تنم موهای کهدرحالی
 خوبه؟ حالت... تامی هی -

 :زد لبخند و کرد بلند رو سرش آهسته
 .خوبم آره -

 :داد سوق ممکن موضوع منفورترین به رو بحث و انداخت نادیا به سرم پشت از نگاهی
 .شده منقرض خیزشب اژدهاهای نسل کردممی فکر -

 :گفتم بیفته بهش چشمم تا برگردم عقب به اینکه بدون
 !متأسفانه نه -

 :کردم عوض رو بحث
 ی؟نداشت اژدها وقتهیچ چرا کردی، زندگی ویکتوریا توی سال همهاون راستی -

 و بود افزارخون یالههیه تام نه؟ بود بحث اون از دوری برای سؤالم که بود مشخص خیلی
 .نداشت خوشی دل چندان اژدهاها از قطعاً

 .میدم ترجیح رو اسبا -
 .نیاورد خودش روی به تام که هرحالبه خب
 و بود وابخ و کرده پشت چیزهمه به که ایگائل. چرخوندم ایگائل و مایکل سمتبه رو سرم

 .کردمی تیز رو بالش زیر و کرده خم رو سرش هم مایکل
 !بود خوابالو چقدر ایگائل
 :شنیدم رو ناتالی صدای

 !نادیا خیربه صبح -
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 سرش باالی رو موهاش هربار برخالف امروز. اومدمی راه کنارش سافیرا. چرخیدم طرفشبه
 همیشه از ترداشتنیدوست ظرمنبه که بود انداخته دوشش روی سفیدی شنل و کرده جمع
 و من سمت اومد نادیا به توجهیهیچ بدون و شد اضافه جمعمون به هم آنتونیو. اومدمی

 ترخاص اما شد؛می معلوم بهتر مورد این روز روشنایی توی و بود زیبا واقعاً نادیا. ایستاد کنارم
 .اومد کنار باهاش راحتی این به بشه که بود اون از

 میز سر و بود همیشه از ترساکت. کرد ـوازشش*نـ و پیشش رفت سافیرا ما یهمه عوض
 چی به ذهنش دونستممی و شناختممی رو رفتاراش. نکرد صحبت ایکلمه هم صبحانه
 من که اینه از بهتر اما بود؛ محض اشتباه دوراهی و تردیداین توی انداختنش احتماالً. مشغوله

 بود؛ گیریتصمیم مشغول ذهنش. خوادمی چی ندونه خودشم و بزنه پسم و بگیره نادیده رو
 لئو؟ یا من واقعاً اینکه به

 این که منی! امزنده که منی. بشم انتخاب من ذهنی مشغولیتای این آخر که اینه به امیدم
 لئو به آخرش اگر ولی بودم؛ خواهانش ترپیش خیلی از که منی شناسمش،می سال همه
 شدمی مگه. بگیرمش نادیده نتونستم اما بودم؛ کرده امتحان. کردمنمی شرها بازم رسیدمی

 رقیب من قطعاً. برگرده بهم دوباره تا کردمنمی رهاش قدراون گرفت؟ نادیده رو سافیرا
 !مُردهیه به نسبت امقدرتمندتری

 حتماالًا سفر یه گرفتیم؛ پیش در رو بعدی مقصد مارتین، شاه از دوباره خداحافظیِ از بعد
 .سوزنده و پرحرارت

 انتظارمونه؟ در چی باراین دونستمی کی
*** 
 کل دانای

 .بودن نشسته دورش و کرده روشن آتیشی پیش شبای مثل راه، روزیه از بعد
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 درسته؟ گیریممی فاصله خیلی رودخونه از باراین: ناتالی
 طبیعت ایایزد سرزمین نزدیکی و ویکتوریا و هانه از که بود بزرگی یرودخونه منظورش

 .رفتمی سالی کوهستان سمتبه و گذشتمی
 آب هایدریاچه منتظر عوضش. کنید خداحافظی رودخونه این زالل آب از باید. آره: آنتونیو

 .باشیم خطرناک کمیه و جوشان
 شونهمه صورت آتیش هایشعله. سپرد گوش بادقت و چرخوند سمتشونبه رو سرش سافیرا

 .بود دهکر روشن رو
 .باشن شنونده دادنمی ترجیح و بودن ترساکت همه از تام و سافیرا جمع اون تو

 چطوره؟ قدرتشون کنن؟می کارچی افزاراگدازه: دنیل
 ساخته اونجا که ایجنگی ابزارای و دارن رو آهنا سنگ بهترین سرزمینشون توی اونا: آنتونیو
 تموم. قائلن زیادی احترام آتش برای. اصلیشونه یپیشه آهنگری و نظیرنبی میشن

 رو خروجی یگدازه قدرتشون با و برسونن خدمت فشانشونآتش کوه به موظفن ایزداشون
 .بدن اختصاص کاراین به رو مشخصی زمان هرروز باید. کنن تقویت

 بارونه؟ منظورت آتشفشان کوه -
 .آره -
 :گفت و کرد تام به رو
 بارون به زیاد معموالً افزاراخون سرزمین داروی تاجرای. یباش رفته اونجا باید قبالً تو -

 .میرن
 :گفت و کرد جاجابه رو آتیش تو یبرافروخته و سرخ چوبای چوبی، تیکه با تام
 .رفتم آره -

 :بیاره حرف به رو تام بیشتر کمی کرد سعی ناتالی
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 میرن؟ اونجا به زیاد دارو تاجرای چرا -
 :گفت و کشید عمیقی نفس دادنجواب از ناگزیر و انداخت یناتال به نگاهی زیرچشمی تام
 که میاد دست به خاصی مواد هست بارون اطراف که گرمی آب یا جوشان هایدریاچه از -

 .خورهمی درد به خیلی دارو ساختن توی
 .گرفتن شکل دربرابرش هاییصحنه و گذاشت هم روی پلک سافیرا

 رو خودش خواستمی و زدمی داد دختر کهدرحالی و بودن گرفته رو دختری دستای دوسرباز
 نشسته تاالراون صدر در که بردنمی مردی حکومت تخت سمتبه کشونکشون کنه، آزاد
 .بود
 !بردارید سرم از دست... کنین ولم! عوضیا کنین ولم -

 صدای. انداختنش زمین روی حاکم مردِ مقابل بودن گرفته رو بازوهاش که دوسربازی
 :کرد پر رو فضا حاکم عصبی

 میشی؟ مرتکب رو خطا این که چندمه بار برسی؟ خوایمی کجا به سرکشیااین با کافیه، -
 :زد داد بود شده پریشون سرش اطراف طالییش موهای که دختر

 .باشم سرزمین این تو خوامنمی برسم، آزادی به خواممی -
 .توئه زادگاه اینجا بری؟ کجا خوایمی -
 داد تغییر رو دیدش یزاویه و رفت جلوتر. بود داده تشخیص رو کاترین راحتی به صداش از
 .ببینه هم رو صورتش تا

 :زد داد نفرت با دوباره
 !بیزارم آتش از متنفرم، بارون از. متنفرم اینجا از -

 .شد مانع حاکم که بزنه بهش ایضربه خواست سربازا از یکی
 بیزاری؟ چرا -
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 سنگ تا کشیمی بیگاری ما از داری چون. مصرفهبی چون خوره،مین دردیهیچ به چون -
 کوه اون حروم رو نیروم هرگز دیگه من. بشی پولدارتر و بشه تولید بهتری و بیشتر آهنای
 ...لعنتی
 بیشتری اخم حاکم. فرستاد هوا به رو جیغش و نشست کمرش وسط سرباز محکم یضربه
 .رفت فشطربه و شد بلند جاش از. کشید درهم

 به هم من خود. شدی خلق نیرو این با توئه، طبیعتاین! جوان دختر گستاخی خیلی تو -
 کنی؟ کوهاون حروم نیروتو خواینمی باشی؟ اینجا خواینمی. کنممی خدمت بارون

 موافقی؟. میری همیشه برای اینجا از بعدش و گیرممی ازت نیروتو تموم... بسیارخب
 :آورد باال دست با رو سرش و نشست کاترین روبروی

 موافقی؟ -
 .بگیره ازم اونو نداره حق کسهیچ منه، سرشت و قدرت این -
 در رو قدرتش قطعاً تو مثل سرکشی موجود بزرگم؟ یقبیله این حاکم من کردی فراموش -

 .بزنی آسیب کسی به بدم اجازه تونمنمی... گیرهنمی کار به خوبی راه
 .کرد تف صورتش توی هوابی ینکاتر حرف این از بعد

 :گفت و کرد پاک رو صورتش سپس نکنن؛ کاری سربازا تا آورد باال رو دستش حاکم
 که کنممی تبعیدت جایی به حاال. کنی فرار اینجا از خواستیمی که بود آخری بار دفعه،این -

 ننگ یمایه کاراتاین با کنینمی درک چرا دونمنمی. چیه گستاخی همه این عاقبت بفهمی
 !شدی تخانواده
 سفیدی. گذاشت کاترین سر فرق روی رو اشاشاره انگشت و ابروها بین رو شستش انگشت

 .کشید جیغ وجود تمام با و شد نمایان کاترین چشم
*** 
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 :داد تکون رو سافیرا آروم ناتالی
 خوبه؟ حالت سافیرا -

 کردنمی نگاهش که هابچه به نگاهی از بعد و کرد باز رو چشمش مکث کمی با سافیرا
 :گفت

 .خوبم آره -
 دیدی؟می چیزی -
 .کاترین سرگذشت -
 دیدی؟ چی خب واقعاً؟ -
 در و کنه فرار بارون از خواستهمی چندبار داده،نمی انجام درستی به رو وظایفش کاترین -

 گوییه تو و رهگیمی ازش رو نیروش هم حاکم. کرده رفتار گستاخانه خیلی حاکمشون برابر
 به لرد. میشن مواجه لرد با تبعید موقع اما کنه؛می تبعیدش بعدشم. دارهمی نگه ایشیشه

 رو گوی اون و میشن بارون وارد مخفیانه بعد. کنه فرار دستشون از تا کنهمی کمک کاترین
 .مونهمی وفادار لرد به زماناون از هم کاترین. دزدنمی

 :زد پوزخند دنیل
 .آورد ادوارد سر که بالییاون با! چی یعنی لرد به وفاداری شده متوجه کنم فکر ناال -

 باشه گذاشته لرد به وفاداریش روی تأثیری کنمنمی فکر. بوده مرده قبل از ادوارد: آنتونیو
 .کردنمی خدمت بهش دیگه وگرنه
 بهشون دوباره ردادوا کردنمی صبر اگه. کنهمی فکر احمقانه قدرهمین احتماالً: ناتالی
 لئوی فقط وسطاین. حرفاستاین از ترظالم روانی اون. بیشتری قدرت با حتی گشت،برمی

 ...که بود بیچاره
 :داد تذکر آروم دنیل
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 !نات -
 و افتاده زیر به سر و مسکوت سافیرای به کرد رو گفت،می چی داشت فهمید تازه که ناتالی
 :گفت

 !نبود حواسم قعاًوا متأسفم، سافیرا! اوه -
 .نیست مشکلی -

 :گفت سافیرا به باریافسوس نگاه از بعد آنتونیو. فشرد همه چشم از دور رو مشتش
 کنیم؟ شکار چیزییه و بریم باهم دوتا ما امشب چیه نظرت دنیل -

 :داد ادامه جو کردنعوض برای هم ناتالی
 .هستی ایشکارچی جورچه تو ببینم کنجکاوم -

 :شد بلند دنیل
 .بریم باشه -
 !ناتالی خوریمی لذیذی شام امشب قطعاً -

 .خندید ناتالی
 و رفت طرفشبه ناتالی رفتن، از قبل اما شد؛ بلند هم آنتونیو و رفت درختا طرفبه دنیل

 .زد صداش
 بله؟ -

 :گفت و ایستاد روبروش
 منظوری واقعاً. خواممی معذرت زدم دفعهاون ک حرفایی خاطربه ببین اِم،... من راستش -

 ...کمیه فقط نداشتم
 :کرد قطع رو حرفش و گذاشت اششونه سر دستی آنتونیو

 .نیست عذرخواهی به نیازی کنم،می درکت -
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 و کشید اشگـونه روی رو اشاشاره انگشت نرمی به آنتونیو. شد خیره چشماش تو ناتالی
 :زد لبخند

 .باش امشب شام منتظر و برو حاال -
 به خطاب بود رفته فرو فکر به عمیقاً انگار که سافیرا به کوتاهی نگاه از بعد و برگشت دنیل
 :گفت اونا
 .دیگه بیا کنی؟می کارچی آنتونیو -
 .اومدم -

 .کرد رها شدهگیج رو ناتالی و رفت
 «نیستی؟ خوب... سافیرا»: نادیا

 «!نه»: سافیرا
 :کرد ترک رو ناتالی و تام کوتاه یجملهیه گفتن با و برخاست

 .گردمبرمی زود من -
. کرد دور هابچه دیدرس از رو خودش و رفت جلو آنتونیو و دنیل مخالف مسیر در درختا توی
 .گرفت اوج پروازکنان عقاب به شدنتبدیل از بعد و گرفت نادیده رو اطراف خطر و ترس

 .اومد فرود ختادر بلندترین از یکی هایشاخه باالترین از یکی روی و رفت باالتر و باال
 احتیاط با. دوخت چشم ماه ینیمه قرص به اشک غرق چشمای با و کرد باطل رو تبدیلش

 :کرد زمزمه و افتاد لرزه به صداش. چکید راستش چشم از ایقطره. داد تکیه درخت یتنه به
 گیرم؟نمی آروم چرا -
 :زد هق و داد تکیه پیشونیش به رو دستش یه
 !من به لعنت -
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 دنیا عذاب بدترین شاید کنی جبرانش تونینمی که چیزی از پشیمونی. افتاد گریه به آهسته
 .بود شده گیرشگریبان سافیرا که باشه

 !لئو -
 صدایی ناگهان رسیدمی گوش به سافیرا یآهسته یگریه فقط که ارتفاع و سکوت اون توی
 :گفت

 عزیزم؟ میای نظربه انگیزرقت قدراین چرا -
 یخنده صدای. ندید چیزی اما کرد؛ نگاه طرفاون و طرفاین به و برآورد رس سرعتبه

 :پیچید ظریفی
 مالقات برای خوبی جای اصالً هم اینجا البته. بدم نشونت رو خودم که زوده هنوز! نه نه -

 .ترسممی ارتفاع از کمیه دونی؟می. نیست تو و من
 رسید؟می نظربه آشنا قدراین داصاین چرا. کردمی نگاه اطراف به هنوز سافیرا

 :گفت و گرفت فاصله درخت یتنه از
 .بده نشون خودتو هستی؟ کی -
 .کن پاک رو قشنگت اشکای اون... زودی به عزیزم، زودی به -
 :داد ادامه و کشید پرلـذتی آه
 .بیای نظربه ضعیف قدراین ندارم دوست -

 :پرسید وبارهد و آورد بیرون کمربندش از رو خنجرش سافیرا
 هستی؟ کی گفتم -
 پیش برگشت دوباره و کرد پاک رو اشکاش ترسیده کمی و نگران. نشنید صدایی دیگه اما

 مانعی اینکه مثل بزنه؛ بود افتاده که اتفاقی از حرفی نتونست انگیزیاعجاب طور به. هابچه
 .دادنمی رو اجازه این



 

 

399 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

*** 
 سافیرا

 بارون سمتبه که ارتفاعاتی آنتونیو یگفته به چون و. مبودی راه در هم رو بعد روز تمام
 سرمون باالی اژدهاها و اومدیم زمینی هم باز ما بود، دیگه جاهای از ترسمی رفتمی
 تغییر گیاها و درختا شکل. شدمی کاسته هوا سردی از شدیممی ترنزدیک هرچی. اومدنمی
 داشتن قصد اگر و نداشت شوخی گدازه و آتش. بود بارون دفاعی مرز از ترسم من و کردمی

 .سوختیممی بروبرگردبی کنن، حمله سخت و شدید حد اون تا پیشین مرزای مثل
 عجیب صدایاون فکر توی رو مدت تموم من و کردیم سپری جنگل در هم رو دوم شب

 چیزی بقیه به ازش تونستمنمی چرا دونمنمی اما نداشتم؛ بهش نسبت خوبی حس. گذروندم
 !بگم

 شدن ضخیم قدراون آسمون تو ابرای کمکم. دادیم ادامه راهمون به بیشتری دقت با فرداش
 .بودم نکرده حس حالتابه که اومدمی هم عجیبی و بد بوی. رفتمی تاریکی به رو هوا که

 .باشه باتالق یه باید طرفااین کنم فکر داشتم من که اینقشه طبق: ناتالی
 !پَم القبات آره،: آنتونیو
 :کرد زمزمه دنیل

 !مزخرفه بوش مثل اسمشم آها، -
 :گفتم آنتونیو به رو. رسید ذهنم به چیزییه دفعهیه
 باشه؟ اطرافاون دفاعیشون مرز نکنه داره؟ فاصله بارون با چقدر باتالق این -
 چه. کنیم عبور ازش باید بارون به رسیدن برای. هست احتمالش نیست، زیاد شفاصله -
 دشمنا؟ گیرانداختن برای باتالقاون از بهتر اییج
 فهمن؟می دیگه کسای با رو دشمنا و هاغریبه فرق چطور ببینم -
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 .انغریبه یعنی ندارن نشانیهیچ وقتی داره، خودشو خاص پرچم و نشان قبیله هر -
 دشمنیم؟ میدن تشخیص چطور. کنن حمله ایهرغریبه به که نمیشه -
 :گفت و کرد ارهاش باال به سرش با
 یعنی ایزدا برای اژدها. اومدین لرد یسلطه تحت سرزمینای از شما یعنی اونا! اژدهاهاتون -

 !سیاه لرد
 کنه؟می حمله بهشون نفر چهار و اژدها تاسه با فقط لرد وقتاون -
 رو شونحمله جواب حلقه با تو و کننمی حمله اونا دشمنین، یعنی دارین اژدها وقتی -

 اگه حتی کردی؟می کارچی بودی خودت. کنیمی تبدیل یقین به رو شکشون و داد یخواه
 از یکی فقط و گفته دروغ لرد دونننمی چون! خطر یعنی این. داری رو حلقه نباشی، لرد

 .داره رو هاحلقه
 .گفتمی درست
 و فتهگرمه و جوشان باتالق و زدیم کنار داشت قرار مقابلمون که رو سبزی و پهن برگای

 .شد نمایان مقابلمون بدبو
 !میارم باال االن! نه وای: دنیل

 :گفت لب زیر تام
 !متنفرم قسمتش این از-
 و سیاه حبابای کردی،می پوشیچشم که اطراف مه و بد بوی از. داشتن حق هردوشون و

 !زدمی هم به ممکن صورت بدترین به رو حالت ترکیدنمی آهستگی به که داغی
 :گفت زدهحیرت دنیل فتیم،ر که جلوتر

 .شیممی رد هوایی! داریم اژدها تاسه خوشبختانه!... اوف -
 .شدیممی رد اژدهاها با بود، اون با حق. اومدن فرود سرمون پشت اژدهاها
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 .خطرناکه خیلی باتالق باالی غلیظ مه: تام
 چطوره؟ یعنی -
 .سوزونهمی رو اژدهاها پوست -

 نادیا صدای. میاد ما سر بالیی چه کن فکر سوزونهمی رو ژدهاهاا ضخیم پوست وقتی!... اوه
 «.دادم دست از اینجا رو جفتم من»: پیچید سرم تو

 !نادیا بیچاره. کردم نگاه بهش چرخیدم
 سازن؟می خودشون رو مه این -
 درست رو غلظت این خودشون آره،. غلظت این با نه اما آلوده؛مه اینجا طبیعی طور به -

 .ننکمی
 شیم؟ رد چطور پس -
 :گفت و کرد اشاره مه سفیدی در اینقطه به دستش با
 .هست عبور راهیه ترطرفاون -

 مسیر اون بودیم نتونسته مه تراکم از ولی نداشتیم؛ زیادی یفاصله. افتادیم راه به تام دنبال
 پهنی نسبتاً و سنگی مسیر. ببینیم کامل تونستیمنمی هم رو باتالق حتی. ببینیم رو سنگی

 و افتادمی روش باتالق توی سیاه و داغ حبابای ترکیدن از حاصل ترشحات گاهی از هر که
 .بود کرده سیاه کامالً رو اونجا
 .میان داغ خیلی نظربه حبابااین! شیممی سوراخ که جوریاین: دنیل
 .من به بسپارینش شیم،نمی سوراخ: ناتالی
 و رنگکم دیواری و کرد زمزمه وِردی. کشید جلو سمتبه و چسبوند هم به رو دستاش کف

 دنبال به. کرد باز دوطرف از رو دستاش سپس. اومد وجودبه دستاش امتداد از نامرئی تقریباً
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 و ما حایل تا گرفت قرار سنگی راه دوطرف و شد تقسیم دونیم به نامرئی دیوار حرکت این
 . بشه باتالق یسوزاننده ترشحات

 !عالیه :آنتونیو
 :گفت ایپیروزمندانه لبخند همراه و کرد اشاره روبرو به دست با ناتالی

 .لطفاً بفرمایید -
 :گفت و زد ناتالی یشونه به چندضربه دنیل

 .نمیشم پشیمون تو با آشنایی از هرگز -
 !خطرناکه باشید، محتاط خیلی بازم -

 در اگه. بودمی طوراین بایدم. بشن رد بتونن هم اژدهاها که داشت پهنا قدریاون مسیر
 .کنن عبور ازش بشه تا باشه پهن قدریاون باید شدهمی رد اینجا از کاروانیه گذشته
 دیدم وقتی و رفتم جلو دیگه چندقدم. برداشتم رو قدم اولین و رفتم جلو نفر اولین خودم
 :گفتم و بهشون کردم رو نیست خبری

 .بیان ما سر پشت اژدهاها... بیاید -
 نامرئی یدیواره روی باتالق ترشحات. رفتم جلو سنگی ناهموار مسیر روی بااحتیاط دوباره

 پشت درست و کرد کم باهام رو اشفاصله دنیل. خاستبرمی ازش سفیدی دود و پاشیدمی
 .گرفت قرار سرم

 دستش یه افتادن، از قبل اما خوردم؛ سکندری که ببینمش تا برگردوندم رو سرم لحظهیه
 گوشم زیر که کردم رها رو امشدهحبس نفس. کشیدم عقب به و شد قـفل ـکمم*شـ یرو

 :خوند
 .مراقبتم -
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 کوبشای این به لعنت. گرفتم فاصه ازش آهسته و برداشت شکمم روی از بااکراه رو دستش
 درک رو خودم بودنمعذب همهاین دلیل. اومدنمی خوشم ازشون هیچ که قلبم موقعبی

 !دنیل سافیرا، دنیله ونا. کردمنمی
 زیر لرزشی که بودیم رسیده راه یمیانه به تقریباً و بودم احساسم و گرگرفتگی درگیر

 مرز جاهمین بود؛ درست حدسمون. گذروندم نظر از رو اطراف و پا زیر. شد آغاز پاهامون
 .دفاعیشونه

 جلو سرعتبه و بود شکافتن حال در تَرَکی آنتونیو تا مایکل پای زیر از برگشتم، عقب به
 به هاییشاخه شکاف،اون از. رفت مسیر انتهای تا و شد رد هم ما پای زیر از اینکه تا اومدمی

 .شدن کشیده اطراف
 اما نکردیم؛ متوقف رو حرکتمون. نبود خوبی فکر آسمون نه. انداختم نگاهی آسمون به

 حلراه یه. کردممی حس اومدمی بیرون شکافا الیالبه از که رو حرارتی. رفتیممی ترآهسته
 ناتالی صدای. اومدمی یادم رو لعنتی وِرد اون اگه بگیرم کمک حلقه از تونستممی. داشتم

 .کرد دوچندان رو اضطرابم
 .کنید حرکت ترسریع... موقتیه جادو این هابچه: ناتالی
. گرفتمی انرژی ازش و آوردمی فشار روش داشت جادو این. بودم نشده ناتالی متوجه چطور

 .بود خستگیش گواه تندش و منقطع نفسای
 تن. شدمی شدیدتر هم گند بوی شد،می بیشتر هم گرما اما کردیم؛ بیشتر رو سرعتمون

 .بود نشسته عرق به پامون زیر گرمای از مونهمه
 !رو اونجا نه وای: آنتونیو

 بود؟ چی ورد اون. اومدمی باال پهتیه مثل و زدمی قُل طرفمون هردو از باتالق سیاه گِلِ
 !آها
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 پخش زمین روی ایزدهیخ و سرد یالیه. کردم اجرا رو وِرد و گرفتم زمین سمتبه رو دستم
 :گفت و کرد تقویت رو نامرئیش موانع چندم بار برای ناتالی. شد
 زودتر شما تره،راحت برام بایستم اگه. کنم کنترل رو این هم و بیام راه هم تونمنمی من -
 !کنین عجله... شید رد

 :شد گونهخواهش لحنش. رفت نشونه اونو مونهمه نگران نگاه
 .میام شما از بعد من. برید کنید، گوش حرفمو لطفاً -

 و خورممی رو احمقانه یجمله این گول بازم من کردمی فکر واقعاً میام؟ شما از بعد من
 میدم؟ دست از هم رو ناتالی
 :گفت و کرد نگاه رشد حال در داغِ هایتپه به زدهتوحش آنتونیو

 بسوزیم؟ جاهمین خواینمی هستین؟ چی منتظر -
 :گفت تندتند و گرفت رو دستم تام که موندم خیره بهش همچنان و دادم قورت رو دهنم آب
. سافیرا دیممی دست از رو ناتالی نجات و برگشتن فرصت بیشتر کنیم معطل بیشتر هرچی -

 .بشه دیر اینکه از قبل بیفت راه
 .بود کنندهقانع این
 .دویدن به کردیم شروع باهم همه و گرفتم ناتالی از رو نگرانم نگاه

 ببینم؛ راهسنگ روی غلیظ مهن او بین از رو ناتالی کردم سعی و چرخیدم شد، تموم که مسیر
 اجازه وقتهیچ هدیگ. شدمی تردرمونده هرلحظه که شنیدممی رو نفساش صدای فقط اما

 .دادممی نجاتش یا مردیممی هم با یا برن؛ دستم از دوستام از دیگه نفریه حتی دادمنمی
 :زد داد دنیل. دویدم ناتالی سمتبه درنگیهیچبی بعدش اما برسن؛ اژدهاها تا موندم منتظر

 !سافیرا -
 «میری؟ کجا»: نادیا



 

 

405 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 :گفتم بلند
 .گردمبرمی لیناتا با من! نکنه دخالت کسهیچ -

 رو ناتالی نفسای و بودم کرده هرموقعی از تیزتر رو گوشام دویدم،می که طورهمون
 :گفت سرم تو آشنایی صدای و شد سرخ که دیدم رو حلقه شمردممی
 رو حلقه ناتالی نذار فقط! ترسریع تندتر،. کنممی کمکت من. سافیرا نباش هیچی نگران -

 .ببینه نباید کسهیچ ببینه،
 نبود مهم. کردم مشت رو دستم و چرخوندم دستم کف سمتبه رو حلقه قرمز نگین اختیاربی
 .بدم نجات رو ناتالی خواستممی فقط االن کیه؛ صدا این
 نزدیک نامرئی دیوار به بودن شده بزرگخیلی حاال که باتالق گِلی و جوشان هایتپه
 .شدنمی
 .شدیممی جزغاله حتماً رفت،می بین از ناتالی مانع اگه

 و بردم باال رو دستم بالفاصله رفت؛ بین از جادو انداختم، اششونه دور رو دستم که همین
 جریان بدنم تو زیادی نیروی. شدم متعجب سرعت اون از هم خودم. ساختم دیگه حایل یه

 .شدمی بیشتر و ترگسترده درونم قدرت احساس. بود شده ترقوی ذهنم. داشت
 یه و انداختم امشونه روی رو دستش یه. بود رفته تحلیل بدنش و لرزیدنمی اتالین زانوهای

 روی شکاف اما. کردیم دویدن به شروع هابچه سمتبه و کردم ـلقه*حـ دورش رو دستم
 اینکه برای. فرورفت شکاف توی پامیه و رفت بین از زمین روی سرد طلسمِ شد، بازتر زمین
 از. افتادم زمین روی زانو با خودم و دادم هلش مخالف سمتبه شم،نکِ خودم با رو ناتالی

 .کشیدم جیغ رسید پام به که آتشینی و سوزان گرمای
 خودم سمتبه رو ناتالی هجوم و شنیدم رو هابچه پای صدای. افتاد جونم به وحشتناکی درد

 :زدم فریاد و کردم پرت عقب به حلقه نیروی با رو ناتالی. دیدم
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 !نات واینسا اینجا برو. نیاین نم طرف -
. سوختمی و بود گرفته آتیش سفیدم شنل پایین. دادم نجات رو پام و کشیدم عقب رو خودم

 بی و ساختم دیگه یخی سطح یه دوباره. کردم پرتش ایگوشه و کردم بازش گردنم دور از
 تحمل رو امپ شدید سوزش که طورهمون و شدم بلند کنم نگاه امسوخته پای به اونکه

 .دویدم لنگانلنگ کردم،می
 تونستممی داشتم که دردی وجود با که طوری به بود؛ شده زیاد انگیزیشگفت طور به نیروم
 شکننده رو یخیم یالیه و خوردمی ترک دوباره زمین. کنم کنترل رو موقت طلسم دوتا
 .کردممی تقویتش دوباره من اما کرد؛می

 بازوم. رفت نشونه رو سوختم پای توجهش و گرفت رو بازوم دنیل. دمرسی راه آخر به باالخره
 :زد صدام نگران و فشرد دستش توی رو
 ...!سافیرا -

 شکاف. چرخیدیم عقب به. کرد تحریک رو مونهمه گوش زمین یپوسته شکستن صدای
 شکافاون بر عالوه. گرفتیم قرار هم نزدیک مونهمه. اومدمی طرفمونبه زمین بزرگ
 .بود اومده ترپایین هم آسمون توی زردرنگ مه بزرگ،

 کردم؟می کارچی کردم؟می کارچی باید
 :پیچید ذهنم توی صدا همون دوباره

 رو کتاب اون که تو نمیاد؟ یادت. کن فکر. سافیرا بلده هم ایدیگه کارای حلقه اون -
 .بساز گردباد بنداز؛ جریان به رو هوا. خوندی
 .بکنیم کارییه باید ،سافیرا: ناتالی
 .کردم تصور تخیلم یقوه تموم با رو باد جریان

 .وزید باد
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 !بچرخ. بپوشونه رو دورتادورمون باید بچرخه، باید حاال
. شد بزرگ و چرخید دورمون باد. بود اختیارم در کردممی فکر که چیزی از بیشتر انگار

. رفت باالتر اژدهاها سر از ارتفاعش و پوشوند رو اطراف گردوخاک و شد تار جلومون تصاویر
 .بشه چشممون وارد کمتر گردوغبار تا گرفتیم صورتامون مقابل رو دستامون

 کارچی زمین یروندهپیش شکاف با اما برسه؛ بهمون تونستنمی دیگه سمی و زرد مه
 .نیفته بهش هابچه چشم تا کردم مشت رو دستم من و بود سرخ همچنان حلقه کردم؟می

 رو وجودم ترس اومدمی باال شکاف اون درز از که درخشانی و برافروخته یگدازه دیدن با
 .بود شکسته زمین هم سرمون پشت ولی رفتیم؛ عقب قدمی مونهمه. گرفت

 :زد داد تام
 !تسلیمیم ما -

 :زدم داد تام از بلندتر شنیدن؟می رو صدامون یعنی. ببینم رو کسی شاید تا گردوندم چشم
 !کنید تمومش. نیومدیم جنگیدن رایب ما -

 سرمون باالی مه وجودِ اما! کنهنمی باور رو ما طلبیصلح کسی بزرگ گردباداین با واقعاً
 .نداشتیم ایچاره. بود خطرناک خیلی

 :زدم داد باز و کردم آروم رو اطرافمون گردباد
 .نیومدیم جنگ برای ما - 

 .بود شده دور کمی ازمون مه
 گوشم. بود زیادخیلی تعدادشون. شدنمی نزدیک بهمون که دیدم رو هاییایهس مه درون از

 سمتمونبه که دیدم رو سیاهی و کوچیک هایتوپ. کرد احساس رو چیزی شدنپرتاب
 .بودم دیده قبالً رو دودزا هایتوپ این. شدن پرتاب



 

 

408 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 قدراون. تادمفرس عقب رو شونهمه حرکت یه با. شدنمی نزدیک بهمون طرفی از هرکدوم
 :گفتم محکم و جدی خیلی. شدن پرت کجا ببینه نبود قادر کسی که افتادن دور

 .نکنید بیهوشمون. نیومدیم جنگ برای که گفتم -
 پوستی و چرمی لباس. اومد سمتمونبه و شد خارج مه درون از مـردونه هایهیبت از یکی

 .کردمی ترشترسناک ژولیدش موهای و داشت تن به
 :گفت کلفتی صدای با. فرورفتن دوباره بودن شکافا از اومدن باال درحال که هاییگدازه

 اومدین؟ کی طرف از هستین؟ کی -
 :کردم ترمحکم رو مشتم. دادمی خراش رو قلبم تا پام سوزش

 .کسهیچ طرف از -
 .شدن خارج مه از هم دیگه مردای

 .نیستیم دشمن. نداریم جنگ قصد. اومدیم حاکمتون با مالقات برای -
 کنم؟ باور چطور -

. دیدم رو دنیل و کردم نگاه رو راستم سمت ارادهبی. داد نوازش رو گوشم ایخنده صدای
 دیوونه دارم نکنه میاد؟ سرم داره بالیی چه. نبود دنیل به متعلق زنونه صدای اون قطعاً

 میشم؟
 :دادم جواب

 .کردیم دفاع خودمون از تنها درعوض اما کنم؛ نابود رو قلمروتون و شما یهمه قادرم من -
 :شنیدم سرم پشت رو ناتالی یگونهاعتراض یزمزمه

 میگی؟ داری چی! سافیرا -
 :گفت تریجدی لحن با مرد

 داره؟ وجود تضمینی چه کنید؟ مالقات ما حاکم با بدم اجازه باید چرا پس! اوه -
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 نبود؟ کافی زدم که حرفی -
 !تضمین تا بود شبیه دیدته به بیشتر زدی که حرفی -

 :گفت و اومد حرف به دنیل باراین
 هیکل؟خوش بشه تضمین تا کنیم کارچی میگی -

 دستای دونفر دیدم. چرخیدیم سریع. شنیدم سرم پشت از صدایی که بزنم حرفی خواستم
 خواستیم مونهمه. بود گذاشته گلوش روی رو شمشیرش یتیغه یکیشون و گرفتن رو ناتالی

 شد؟ پیداشون کجا از یهو اونا. بریم فشطربه
 :شد مانع خودش ناتالی اما برداشت؛ خیز و غرید ایگائل

 .باش آروم! نه نه -
 :شنیدم دوباره رو مرد صدای

 رو امروز خورشید غروب تا کافیه خطا یه فقط. کرد استفاده تضمین عنوانبه میشه این از -
 .نبینه

. بود گوشم توی نامرتبش نفسای. دوختم شمتالطم چشمای به چندلحظه رو نگاهم
 :گفتم و چرخیدم. کنم کنترل رو خودم کردم سعی اما بودم؛ شده عصبانی

 !مُرد خواهید شما از یکی برداشت خراشیه فقط اگه اما. بسیارخب -
 :گفت مکث چندلحظه از بعد تنها. نکرد منتقل بهم رو حسیهیچ اشتیره نگاه

 .کنید دستگیرشون -
*** 

 کل اناید
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 سفید رو وانتِس دهن از خروجی بخار و بود سرد هوا. دادمی جوالن شب آسمون تو سیاهی
 تا برداشت بلندتر رو قدماش. کشید سرش روی بیشتر رو رنگشتیره شنل کاله. کردمی

 .برسه قرار محل به زودتر
 .گردوند اطراف به رو مشعلش و ایستاد بلندی و قطور درخت کنار

 !انلوگ... هی -
 .گذاشته پا اونجا به که بود کسی تنها انگار و نبود دوروبراون خبریهیچ

 !لوگان -
 وانتس. افتاد پایین درخت باالی از که جسمی فروداومدن با شد همزمان چرخیدنش عقب به
 :گفت و کشید درهم رو صورتش سپس. رفت پس قدمی جاخوردن شدت از
 شدی؟ دیوونه -

 :زد ریشخند لوگان
 رفت؟ پیش چطور -
 .آوردم برات خواستی که رو چیزی بدی؛ بهم رو دارو که وقتشه -
 .وانتس بودی تو بکنه رو کاراین تونستمی که کسی تنها خوشحالم -

 :بود مشهود وانتس صدای تو خشم
 دیگه حاال... انداختم خطر به تو خاطربه رو جونم کردم، سوءاستفاده حاکم اعتماد از من -

 .نفرست دنبالم وقتهیچ دیگه پس نداری؛ گردنم به دِینیهیچ
 :گفت سپس. داد گوش باالرفته ابروهایی با رو حرفاش تموم لوگان

 .بهم بده رو شیره حاال. وانتس کردی رو کارااون خودت برای تو -
 !دارو اول -
 .کردم ثابت بهت خودم که طورهمون لوناست، درخت یشیره که بشم مطمئن باید -
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 باز رو درش لوگان چشمای مقابل و آورد بیرون آستینش از رو چوبی و کوچیک ظرف وانتس
 لبخند شد،می خارج چوبی ظرف از که رنگیآبی روشننیمه بخار دیدن با لوگان. کرد

 :نشوند لب به رضایتمندی
 آوردی؟ دستشبه چطور -
 .لوگان افزارمروحیه من نشنیدی؟ سیاه جادوی درمورد چیزی -
 .بگیری رو دارو تا بده رو شیره حاال. بهخوخیلی -

 دستش و داد رو شیره زدمی برق چشماش کهدرحالی وانتِس. گرفت سمتشبه رو دارو ظرف
 پنهان آستینش توی که خنجری یتیغه نامحسوس لوگان. برد پیش دارو گرفتن برای رو

 لوگان دست از وقتی اما گرفت؛ مشتش تو رو دارو وانتِس. داد سُر بیرون به بود کرده
 :کشید پس رو دستش تند. داد خراش رو پوستش خنجر یتیغه آورد،می بیرونش

 !آخ -
. شدمی پخش پوستش روی سرعتبه و شد سیاه سریعخیلی که انداخت خراش به نگاهی
 :گفت زدهوحشت. زدمی نفسنفس

 !کردی؟ کارچی تو... تو -
 :گفت حال ونهم در و فرستاد بیرون صدادار رو نفسش لوگان

 !نکن اعتماد دشمنت به وقتهیچ. دشمنن باهم هاستقرن جادوگرا و ایزدا آه، -
 .لمس رو صورتش پوست و کرد نگاه رو دستاش ترسیده. پوشوند رو وانتِس صورت سیاهی

 ...نه! نه نه، -
 :گرفت پس ازش رو دارو حاوی ظرف لوگان

 !وانتِس دیدار امید به -
 .رفت و تگرف رو حرفاین از بعد
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. رفتنمی هوا به و شدنمی جدا خاکستر ذرات مثل دستش ذرات. افتاد زمین روی مشعل
 و شد پودر چندلحظه از کمتر در بدنش تموم و شدن جدا بیشتری ذرات. زد زانو ریزاناشک

 !باشه داشته هم دیدنـانت*خیـ انتظار باید کنه،می ـانت*خیـ که کسی. رفت هوا به
 مدتِطوالنی و زیاد رطوبت از که رسید چوبی ایکلبه به مسیری، کردنیط از بعد لوگان

 شده سبز و روییده سنگگل چوبیش دیوارای روی رودخونه به نزدیکی خاطربه اطرافاون
 .بود
 روی که سیاهی کالغ. شدن افروخته خودخودبه دومشعل ورودش با و کرد باز رو کلبه در

 کنار میز روی رو آهنی ایکاسه لوگان. داد تکون رو هاشبال قارقارکنان بود، نشسته میز
 از رو شیره حاوی چوبی ظرف و انداخت کاسه درون یتیره پودر به نگاهی. گذاشت کالغ

 کج رو ظرف سر. شد خارج دوباره آبی روشننیمه بخار و گشود رو درش. کرد خارج کمرش
 کِش چکیدن هربار با که ییهاقطره بیان؛ بیرون غلیظ و درخشان هایقطره تا کرد
 .اومدنمی
 مونده پودر روی درخشان و شفاف هایقطره. بست رو ظرف در قطره، سومین چکیدن از بعد

 انگشتاش. کرد بلندش میز روی از و کشید سیاه کالغ سر به نـوازشی دست. رفتنمی فرو و
 :پیچید سرش دور رو
 .رفیق متأسفم -
 به. چکید میز روی خونش و شد قطع صداش. کرد سربی ور بیچاره کالغ حسیهیچبی بعد و

 حدی از خون مقدار وقتی. بشه پر خون از تا کرد نزدیکش ونگارنقشپر و آهنی یکاسه
 و باریک پرتوهای. شد ساطع نوری ازشون و شدن طالیی ظرف، اطراف ونگارنقش گذشت،
 .شدن مخلوط درهم درونش مواد و شد سرخ و تیره خون وارد طالیی
*** 
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 سافیرا
 کسی و بود موجود بوی ترینمعمول انگار کردمی پر رو اونجا هوای که مخصوصی و بد بوی

 مردم. بود گذاشته اونجا گرم هوایوآب روی رو تأثیر کمترین پاییز. کردنمی اذیت ما جز رو
 .نشن متحمل زیادی گرمای تا داشتن تن به کمی لباسای

 شدمی خارج سفیدی دود اشدهانه از. کردمی خودنمایی قصر رس پشت از بارون بزرگ کوهِ
 .بود کوه اون دود حاصل عجیب بوی این احتماالً و
 به کمتر قصر توی بو. شدیم برده قصر به و کردیم عبور مردم بین از شدهبسته دستای با

 مشعالی و بود شده حک آتش از هایینشان قصر دیوار مختلف جاهای. رسیدمی مشام
 .بودن شده ساخته زیبابسیار کرد،می روشن رو قصر داخل که فروزانی

 تفاوتش تنها. شدمی محاکمه توش کاترین که جاییهمون شناختم؛می رو اصلی تاالر
 .بود حاکم کنار تر،کوچیک تخت روی جوانی دختر حضور و حاکم یسپیدشده موهای
 داشت دست در که رو بزرگی عصای کمحا. کردیم تعظیم دخترجوان و حاکم برابر در همگی

 :گفت و کوبید زمین به
 ها؟غریبه هستین کی -

 که بود چیزی اولین سیاهش و بلند موهای. زدنمی حرف و کردمی نگاه مقتدرانه جوان دختر
 چشماش رنگ. روشنش حد از بیش و عسلی چشمای اون از بعد و کردمی جذب رو نگاها

 ایچهره سرخش، هایـب*لـ و گندمگون پوست آخر در و ختاندامی اژدها چشم یاد رو من
 .بخشیدمی بهش خاص حد از بیش
 :گرفتم خودم به مصمم ایچهره

 توسط پیش سالده که هانه حاکم شاه،فردریک سپاه یفرمانده دختر هستم، سافیرا من - 
 متحد خودم با رو هاایزد تموم خواممی. کردم فرار بعد و بودم برده سالده. شد کشته سیاه لرد
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 هم شما که دونممی. بدیم شکست رو لرد باهاش تا بسازم قدرتمندی و بزرگ لشکر و کنم
 زیادی چیزای جنابعالی. خواینمی رو قلمروتون و مردم یدوباره آرامش و سیاه لرد نابودی
 هایحلقه از یکی فقط اون. گفته همه به لرد که دروغیه اولینش و بدونید باید شما که هست

 خواممی. دادن من به مرگشون از قبل شاهفردریک رو جفتش یکی اون داره، رو جادویی
 .دارم نیاز کمکتون به بگیرم، رو انتقامشون

 :دادم ادامه
 و نکردم نجاتش برای تالشیهیچ من. شماست دست در من دوستان از یکی جون قربان، - 

 .اومدم اتحاد برای فقط و نیستم دشمن من. نیدک باور رو حرفم تا بگیرید گروگانش گذاشتم
 بدونم؟ باید که هست چیزایی چه -
 .بذارم درمیون باهاتون رو چیزهمه خصوصی یجلسهیه در بدید اجازه اگه-

 :گفت سپس و گردوند رومون موشکافانه رو نگاهش
 .فرستممی ندنبالتو بعد بشه، گذاشته مرهم زخماتون تا برید پیشخدمتا با شما بسیارخب، -

 با. کنن همراهیمون تا اومدن سمتمونبه خدمتکار چندتا و کردن باز رو دستامون سربازا
 درمان رو زخمامون بود داده بهمون آرتورشاه همون یا افزاراخون حاکم که مرهمی کمک
 .کردن

 عثبا. کردم تحمل رو زخم اون که بودم مقاوم چقدر من و داشت افتضاحی وضعیت واقعاً پام
 شد،می ریخته پام روی پودر وقتی. برگرده اولش حالت به تونستمی دوباره که خوشحالیه

 :گفت و کرد ـوازش*نـ رو صورتم. گرفت دستاش توی رو دستم و نشست کنارم دنیل
 .بشه ترراحت برات تحملش تا بده فشار رو دستم. میشه تموم زودخیلی -

 فرق دنیل با رنگش اما بود؛ ایقهوه هم ئول چشمای. شدم خیره ایشقهوه چشمای توی
 کردیم، سقوط باهم ارتفاع از که روزی اون به کنه،می فکر چی به داره دونستممی. داشت
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 درد خاطربه سالهپونزده دنیل و ریختمی زخمش روی رو پودرش تام که موقعیهمون
 .دادمی دست از رو تبدیلش اختیار شدیدش
 دست ارادهبی. رفت هوا به امناله و پاشید پام روی رو پودر دمتکارخ که بزنم حرفی خواستم

 دستم زیر رو استخوناش رفتن درهم و بستم رو چشمام. دادم فشار زورم تموم با رو دنیل
 .کردم حس

 !آی -
 .بشکنم رو استخوناش خواستمنمی. بکشم پس رو دستم خواستم و کردم باز رو چشمام

 !دنی -
 :بیارم بیرون رو دستم نذاشت اما
 .نیست مشکلی -

 و پاشید رو پودر دوباره خدمتکار. گشتبرمی قبلش حالت به و بود درمان درحال پام زخم
 .دررفت هم از دنیل استخونای مطمئنم باراین

 و برخاست خدمتکار زن. کردم نگاه سالمم پای به تندشده نفسای با. شد تموم باالخره
 :گفت بااحترام

 .فرابخونن مالقات برای رو شما حاکم تا کنید راحتاست کمی لطفاً -
 .دادم تکون رو سرم 
 انگشتام جای. کردم بررسی رو دستش نگران و چرخیدم دنیل سمتبه در، شدنبسته با
 :نالیدم. بود شده قرمز اطرافش و شدمی دیده وضوحبه
 .دررفته حتماً! آوردم سرت بالیی چه ببین دنیل -

 :گفت ولی رفت؛ درهم اخماش. کرد بازوبسته رو انگشتاش و کشید عقب رو دستش
 .خوبه نیست، چیزی -
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 :گفتم بودم شده ناراحت خیلی کهدرحالی
 .کردیمی رو کاراین نباید -

 جمع رو آستینم و بود شده پیچیده مچم دور دور، چندین که رو امشدهسیاه کمی سفیدِ بندمچ
 در. شدم اون دست دور بستنش مشغول و کشیدم خودم طرفبه رو دستش. کردم باز کردمی

 خوشبختانه. بشم باخبر ناتالی احوال از تا گذاشتم هم روی پلک چندلحظه حال همون
 .بود آنتونیو و تام با وگوکردنگفت مشغول و بودن کرده آزادش
 .باشمش بسته درست تا کردم بررسیش و زدم گره رو سرش

 رو خودم میارم سرتون بالیی یه خودم وقتی تونمنمی. نکن فداکاریا این از دیگه لطفاً -
 باشه؟ ببخشم،
 سرش کنه، تالقی چشماش با نگاهم اینکه از قبل ولی کنم؛ بلند رو سرم شد باعث سکوتش

 ... .و آورد جلو رو
 .موندم حرکتبی و شدم شوکه
 .کردممی نگاهش زدهبهت شد، جدا ازم وقتی

 :زدمی دودو قراربی چشماش
 .سافیرا ببخش نوم -

 ...االن دنیل کرد؟ کارچی
 رو کوبشش که زدمی تند حدی به قلبم. شد نزدیک دوباره و برد فرو موهام توی رو دستش

 دور ازش. کشیدم کنار تخت روی از رو خودم و اومدم خودم به. کردممی احساس گلوم توی
 .کردمی منگاه بود مونده هوا روی دستش کهدرحالی اون و شدم بلند. شدم

 .داشتم بدی خیلی احساس
 .انداخت زیر رو سرش و آورد پایین رو دستش
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 ...تو -
 .کردم حس رو رنگیکم نفرت و گذاشتم قلبم روی رو دستم

 کردی؟ کارچی تو -
 :شد بلند اونم

 ...دومی خودتو سافیرا -
 :کردم قطع رو حرفش

 ...نباید تو. کردی خراب رو چیزهمه! نگو هیچی... نه -
 .باش آروم هی -
 !نکن تکرار رو کاراین وقتهیچ وقت،هیچ دیگه و... دنیل بیرون برو -
 ...کن گوش من به -

 .رفتم عقب ایدیگه قدم
 !االن همین... برو دنیل نه -
. رفت بیرون ایدیگه حرفبی و کرد خارج بینی از رو نفسش و فشرد هم به رو هاشـب*لـ

 .کردم کوتاهی یخندهتک و شتمگذا دهنم روی آهسته رو دستم
 :افزود رو تعجب و ترس دگرگونم حال به و کرد نجوا گوشم توی باز زنونه صدای همون

 .کن بزرگ رو نفرت همین سافیرا؛ درسته حسین ا-
 برگردوندم، رو سرم وقتی ولی نشدم؛ مواجه هیچی با بازم و چرخیدم صدا سمتبه سریع
 موهای. گرفتم تخت تاج به رو دستم مبهوت. شدینم باورم. دیدم مقابلم رو دختر
 چطور... معمول از ترسرخ هایـب*لـ و چشما اون رنگش،زرشکی لباس و خوردهوتابپیچ
  بود؟ شبیه من به قدراین

 :شد نمایان دامنش چاکای از سفیدش پای و اومد سمتم به قدمی
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 .ترهمناسب مالقاتمون برای اینجا نظرمبه نترس، -
 ...کی وت -

 .بدم ادامه نتونستم و موند گلوم تو نفسم
 کیم؟ که نیست واضح! اوه -

 رو دستش. دیدم اتاق قدی یآینه مقابل رو خودم من و کشید طول زدنپلک باریه فقط
 که دیدم انگشتش توی هم رو حلقه. کردمی نگاهم آینه درون از و گذاشته هامشونه روی
 .بود سرخ

 .زیباتر و تفاوت کمی با البته اوم، عزیزم؟ شناسینمی رو خودت -
 :کشیدم کنار رو خودم

 !نداره امکان -
 :گفت لبخندزنان و شد ظاهر جلوم دوباره و برگردوندم رو سرم

 .داره امکان که بینیمی -
 :رسیدم دیوار به و رفتم ترعقب

 .خیالییه فقط تو... نه -
 :گفت و کشید گردنش روی ناز با رو دستش

 .تو برای نه اما آره؛ بقیه برای -
 کرد؟می حرکت سریع قدراین چطور. بود روبروم درست بعدی پلک
 روی التهاب. کشید پایین بازوم روی تا رو چپم سمت یسرشونه و داد فاصله هم از رو امیقه

 ...و گذاشت روش رو دستش کف. زدمی نبض قلبم
 .فراگرفت رو وجودم العادهفوق لـذتی
 :گفت. برداره رو دستش خواستنمی دلم. ومدا بند زبونم
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 رو خوب حساین تونیمی. من که طورهمون داشت، خواهی دوست منو تو بینی؟می -
 کردم؟ کمکت باتالق اون توی نیست یادت دوستتم، من. باشی داشته هرلحظه

 .بوده اون از شنیدممی که صداهایی یهمه پس
 :برگردوند اولش حالت به رو لباسم و برداشت رو دستش

 دنیل. باشی متنفر ازش بایدم. بزرگیه جرم خودش یاجازه بدون اونم ملکه، ـوسیدن*بـ -
 .باشه داشته رو تو که نداره رو فرصت این دوباره. شده رد تو از باریه
 :گفتم و دادم تکون رو سرم اما اومد؛ خوشم «ملکه» خطاب شنیدن از
 .نمیشه رد ازم وقتهیچ. ردممُ من که کردهمی فکر اون... نه -

 و کشیدمی اشـنه*برهـ پای روی رو دستش کهدرحالی و نشسته تخت روی بعد ایلحظه
 :گفت و خندید انداختمی اشدیگه پای روی

 !بعیده تو ذکاوت از! اوف کنی؟می باور تو و -
 :کشیدم درهم اخم شدم، عصبی

 .دیدم رو صحنه اون من -
 خودش با رو تجنازه که نداشتی ارزش قدریاون یعنی. برد بین از رو هاجنازه یهمه لرد -

 .مُردی تو باشه کرده فکر محال فرض بر اگه حتی ببره؟
 :داد ادامه و خندید هم باز
 !بده تشخیص رو یکی بودنزنده نتونه تروایه کن فکر -

 :کردمی عصبیم داشت دادم، تکون رو سرم
 !بشنوم خوامنمی کن، تمومش -
 و شد زده در موقعهمون. ندیدمش دیگه ولی کردم؛ نگاه اطراف به. شد ناپدید تخت روی از

 .شد وارد حاکم پیش من بردن برای خدمتکار
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 خودم که دیگه نفریه با بتونم نبود ممکن نداشت، وجود دختراون. بودم شده دیوونه قطعاً
 افکاری چرخیدن؛می سرم وت حرفاش طرفی از! نداشت امکان! کنم حسش و بزنم حرف بودم

 ...نه نه،! بود شده رد ازم دنیل. بودم کرده فکر بهش بارها قبالً که
 کدوم برد؟می کجا رو من یجنازه آخه! اَه ببره؟ خودش با رو امجنازه تونستنمی واقعاً اما

 ومن بخواد دنیل که بردن خودشون با رو نزدیکانشون یجنازه کردن فرار که اونایی از یکی
 .میدم دست از رو عقلم دارم! خدا اوه ببره؟

 و شکلدایره مشعل وسطش که شد نمایان مقابلم سالنی و کرد باز رو بزرگی در خدمتکار
 .بود کرده گرم رو سالن درونش ورشعله آتش گرمای. داشت قرار کوتاهی و بزرگخیلی

 دخترش احتماالً و هنشست حاکم کنار که دختری همون که کردممی نگاه مشعل یشعله به
 مشعل نور بازتاب در چشماش. گردوند روم رو نگاهش. اومد بیرون مشعل پشت از بود

 .رسیدمی پاهاش ن*و*ر تا لَـختش و سیاه موهای بلندی. بودن شده ترعجیب و تردرخشان
 هستی؟ راضی جدیدت لباس از -
 :گفتم کوتاهی مکث با
 .سپاسگزارم خیلی بله، -
 نگرانی؟ چیزی از اومده، ترپایین دیدمت که باریاولین زا بدنت دمای -
 !کرد؟می احساس رو بدنم دمای فاصله اون از
 .خوبه حالم نه -
 .ندارم رو سرما تحمل واقعاً من. بشی گرم تا بیا ترنزدیک پس -

 .شدم ترنزدیک مشعل به و برداشتم قدم
 کردی؟ معرفی سافیرا رو خودت -
 .بله -
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 دیدی؟ نزدیک از ور سیاه لرد -
 :فشردم هم به رو دندونام اسمش شنیدن با
 .هستین شما که جایی از ترنزدیک -
 انسانید؟ شما -

 .درخشیدمی کنجکاوی از روشنش چشمای
 .نه -
 .معمولیه حد از باالتر نفرتونسه دمای همین برای پس -
 !سافیرا -
 ـلقه*حـ دورش رو دستم. کرد ـغلم*بــ محکم و اومد سمتم به ناتالی. چرخیدم عقب به

 :شد خیره صورتم به بعد و چرخوند پام روی رو چشماش. شد جدا ازم بعد چندلحظه. کردم
 .سالمی که خوشحالم خیلی -

 حاکم که نگذشت زیادی مدت. شدن سالن وارد دنیل همه از آخر و آنتونیو و تام. زدم لبخند
 چیز،همه کردنتعریف از بعد. شد وارد زیباش و سیاه ردای و دستش توی عصای با هم

 و ببیندش نزدیک از تا دادم حاکم به و کردم خارج انگشتم از رو حلقه باطنیم میل رغمعلی
 مدتی تموم که بودم شده بدبینی دچار قدراین کی از دونمنمی. گیمنمی دروغ بهش بفهمه

 نمیده؛ بهم دیگه و شگیردمی ازم االنهمین کردممی فکر کردمی نگاه رو حلقه حاکم که
 .نشست صورتش روی رنگیکم لبخند باالخره و گردوند برش میل کمال با اما
 :گفت تام
 .بزنه بهمون زیادی آسیب تونهنمی کاترین شما وجود با -
 .کرد خواهیم رو سعیمون تموم ما البته؛ -

 :گفتم آورد زبون به که ایجمله از خوشحال
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 ؟شیدمی متحد ما با یعنی این -
 این اینکه نه کردم،می حمله بهش ترپیش خیلی داشتم، تنهاییبه لردو با مبارزه توان اگه -

 .ببرم سر به اضطراب و ترس در رو سال همه
 :آوردم باال رو دستم

 جناب؟عالی کنم حساب کمکتون روی تونممی پس -
 :گفت و گذاشت دستم تو رو دستش جدیخیلی و لبخند بدون

 .قطعاً -
 :پیچید سرم توی سرخوشی با دختر اون یزمزمه و کرد رسوخ درونم به ایقوی ینیرو

 .میشی ترقوی داری -
 اون شاید. مرتبطه امسینه روی التهاب به احتماالً. شدممی خالص لعنتی این دست از باید
 .کنه خالص دستش از رو من تونستمی کنندهدرمان و جادویی پودر

*** 
 کل دانای
. نشست دستش روی و اومد بود ایستاده قلعه باالی که دراک سمتبه رسوننامه فیدس کبوتر
 هاشـب*لـ روی تبسمی داخلش متن و کرد باز بود شده بسته پاش به که رو اینامه دراک
 .نشوند
 .برگشت نظامی تمرینای قرارگاه سمتبه و فرستاد هوا به رو کبوتر
 گوشش نزدیک و گرفت قرار کاترین کنار. شدنمی هآماد و کردنمی تمرین سختیبه سربازا
 :گفت

 .بمونیم منتظر کمی باید فقط ست،آماده معجون -
 :درخشید چشماش تو انتقام برق و کرد ایخندهتک کاترین
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 !عالیه -
 از دست احترامش به همه. شد قرارگاه وارد آهنین زره و رزم لباس و خدمتکار چند با لرد

 صندلی طرفبه احترامشون ادای به توجهبی لرد اما کردن؛ عظیمت بهش و کشیدن تمرین
 :گفت مغرورانه. نشست روش و رفت بودن کرده آماده براش که چوبی

 .بدید ادامه -
 .شدن مشغول دوباره سربازا

 .دراک -
 :گفت محترمانه و رفت نزدیک دراک

 بانو؟ بله -
 :گفت برداره سربازا از رو نگاهش اینکه بدون

 خبر؟ چه ترپی از -
 .سپاهشه تمرینات به نظارت مشغول -
 .بیاد ویکتوریا به تا بفرست پیغام بهش -
 .اطاعت -

 دوتا. شد خیره ترواها با جادوگرا تمرین به و گذاشت زمین روی رو شمشیرش غالف سر لرد
 سرباز. خورد هم به صورتاشون روبروی شمشیراشون بودن، مبارزه مشغول سخت سرباز

 بالفاصله. کرد پرت ترعقب چندقدم رو تروا سرباز و کرد وارد شمشیرش به یینیرو جادوگر
 .کرد دوباره یحمله قصد و برخاست

 .کنین صبر -
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 تروا سرباز طرفبه و شد بلند لرد. کردن خم سر مطیعانه و برگشت سمتشبه هردوسرباز نگاه
 خودنمایی چپش یگونه رو شدهترمیم خراش یه جای و داشت مواج و کوتاه موهای که رفت
 .کردمی
 چیه؟ اسمت -
 .اِلیوت -

 :گفت صورتش به خیره و متفکرانه لرد
 .آشناستخیلی تقیافه -

 :زد پوزخند بعد و کرد فکر کمی
 داری؟ نسبتی لئونارد با تو -
 .بود من پسرعموی لئو -
 .داری شباهت بهش خیلی -
 .متأسفانه -
 متأسفانه؟ -
 دونمنمی. شدمی متحد شما با باید قطعاً داشتم ازش که شناختی اب. بود احمق خیلی اون -

 ...که افتاد براش اتفاقی چه
 اما باشه؛ تفاوتبی کرد سعی و زد ریشخند. آورد خاطر به رو سافیرا دادننجات برای تالشش

 ا؟سافیر از ترمهم دلیلی چه داده، ترجیح رو دشمنی لئو چرا دونستمی اون. بود انفجار به رو
 .کنه تحمل رو لئو دادنترجیح این تونستنمی

 .بدید ادامه خب،خیلی -
 چی از دونستنمی کاترین و دراک. کرد ترک قصر سمتبه رو قرارگاه و گفت رو این

 .کردن تماشا رو رفتنش تفاوتبی و شده برآشفته
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 به رو ارشونک خدمتکارا و زدمی برق تمیزی از جاهمه. بست رو در و شد بزرگش اتاق وارد
 به. کرد توقف آینه مقابل و چرخید خودش دور برافروخته و عصبی. بودن داده انجام خوبی

 :گفت و شد خیره خودش
 !ویل کردی شکلیاین منو تو -
 شد؛می کشیده شگونه روی تا و خوردمی ترک چشم زیر از پوستش. شد نزدیک آینه به

 یه کف و زد غیرعادی و عصبی خندیلب. شدمی پخش چشمش اطراف که سرخی هایترک
 .شدنمی زمخت و بلند ظریفش ناخنای گذاشت، آینه روی رو دستش

 لـذت با بازم بشی زنده دیگه هزاربار اگه. داشت لـذت کشتنت کشتمت؟ چطور یادته -
 تو، از بیشتر نه اما بودم؛ آره بودم؟ تختتوتاج دنبال کردیمی فکر! کشمتمی بیشتری
 ...ببین منو حاال. کردی خرابش خودت
 .گرفتن بر در هم رو چشمش سفیدی و اومدن ترپایین هاگونه از صورتش سرخ هایترک
 .رفتمی آینه سطح به چشماش از گرما

 ...منه مال سرزمینت منه، مال سلطنتت منه، مال تختت -
 بین از تصویرش به. شدن پخش زمین روی هاشتیکه و شد منفجر گرما شدت از آینه

 .کرد نگاه آینه هایتیکه
 .رسیدنمی پایان به وقتهیچ و نبود شدنیتموم نفرت این

*** 
 سافیرا
 .افتاده دنی و تو بین اتفاقییه مطمئنم من... سافیرا: ناتالی
 :گفتم و انداختم بهش کوتاهی نگاه

 .ستهمیشه مثل که دنیل کنی؟می فکر طوریاین چرا -
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 .کرده کارچی دیشب که انگاررنهانگا بود؛ همیشه مثل واقعاً
 :گفت و کرد کوتاهی یخنده

 رفتار ترسرسنگین باهاش هم شدی، ترآشفته هم تو اما! ظاهرسازیه استاد که اون خب -
 بگی؟ من به خواینمی شده؟ چی. کنیمی

 :گفتم و کردم رد رو پام جلوی خاکِ از زدهبیرون یریشه
 .نیست مهم -
 .افتاده یاتفاقیه واقعاً پس -

 .دارن پهنی برگای چه اینجا گیاهای. کردم سکوت
 نمیدی؟ بهش فرصتیه چرا داره، دوستت اون که روشنه روز مثل -

 :برگشتم طرفشبه و ایستادم عصبی
 ...چون - 

 رد ازم چون بگم خواستممی میده؟ صدا ذهنم توی قدراین دختر اون حرفای چرا خدا؛ اوه
 :گفتم اما شده؛

 .بمونه دوستم بهترین فقط خواممی. باشه جوریاین خواممین چون -
 ...سافیرا ایهالعادهفوق پسر اون -

 :کردم قطع رو حرفش و فشردم هم به رو پلکم
 .بدم شادامه شب تا بخوام که نیست بحثی این. کن تمومش لطفاً! نات -

 :یدپرس و کرد اشاره دوروبرش به دست با کوتاهی مکث از بعد. کرد پوفی
 اینجا؟ اومدیم چی برای خب،خیلی -
 .کنم امتحان رو حلقه جادوهای از دیگه یکی خواممی -
 جادویی؟ چه -
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 :کردم اشاره سرش پشت به
 .کن نگاه درخت اون به -

 :گفت و چرخید
 ...خب -
 .کن لمسش و جلو برو-

 بلند رو دستم هم من کنه، لمسش تا کرد بلند رو دستش وقتی. داد انجام گفتم که رو کاری
 .رسید انگشتام نوک به و شد مورمور بازوم از. کردم

 .کشید عقب رو دستش زدهشگفت. شد ناپدید مقابلش بزرگ درخت
 !وای -

 :گذاشتم اشتنه روی رو دستم یه و رفتم نزدیک
 .نیست دیدن قابل اما کرد؛ لمسش میشه -

 :زد لبخند. شد مرئی دوباره بعد کمی
 .دردبخورهبه خیلی -
 .کشهمی طول شمارهپنج. موقتیه اما -
 .عالیه خیلی بازم -
 .کنم نامرئی تونمنمی هم رو خودم... و -
 کنی؟ نامرئی تونیمی رو چیزیه فقط -
 .آدمیه فقط شیء،یه فقط... آره -

 :گفت و داد تکون رو سرش
 .کن امتحانش من روی حاال -
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. نبود دیدن قابل ناتالی بعد کمی و کردم اشاره بهش. کرد مورمور رو دستم دوباره نیرو همون
 عقب به و زدم پوزخندی. کرد حرکت فهمیدم خاک روی ظریفش و رنگکم پای رد از

 .شد پیدا دوباره! بازیگوش. چرخیدم
 کردی؟ فکر من به راجع چی تو کن، بس آه -

 :خندید
 میشه کاراخیلی. جالبهخیلی طلسماین. هست چیزهمه به حواست همیشه توئه، با حق باشه -

 .داد انجام باهاش
 :داد ادامه

 رو باهاش پروازکردن وقتشه دیگه نظرمبه کنی؟ تمرین نادیا با کمیه خواینمی تو راستی - 
 .بگیری یاد

 :شدم مضطرب کمی
 اژدهای با اونم. کنم پرواز تنهایی تونستم تا کشید طول دوسال قبالً من ناتالی، اما -

 .کرده رشد خودش که وحشی اژدهاییه نه خودم، آموزدست
 :گذاشت امشونه روی رو دستش

 باید فردا چون خوبیه؛ وقت حاال. بریم بیا. ترهراحت چیزهمه االن مطمئناً نباش، نگران -
 .کنیم حرکت
 بین از شدنخارج از قبل کمی. رفت اژدهاها نگهداری یمحوطه طرفبه و گرفت رو دستم
 :گفت و ایستاد وطه،مح به ورود و درختا

 .اینجان هم دخترش و حاکم -
 باشه؟ اونا جلوی پروازم تمرین که نیست قرار... هی -

 :گفت و زد لبخند
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 .هست که البته اوه -
 کنم؟ تمرین اونا جلوی ناتالی؟ اموپاچلفتیدست یعرضهبی یه من کنن فکر خوایمی -
 !ناامیدی خودت از چقدر بردار، دست -

 چه اسکات و پاپا خدا، اوه. کنممی مرور دارم رو خاطراتی چه من که فهمیدنمی که اون
 .کنم پرواز تونستم تا کشیدن سختیایی

 کنی؟ نامرئی دوباره منو میشه -
 کنی؟ کارچی خوایمی -

 :گفت و زد برقی چشماش
 .اذیت کمیه -

 بدون. نداشت وجود یناتال کارای از درآوردن سر برای جایی و بود پرواز تمرین درگیر ذهنم
 .کردم نامرئیش و گذاشتم بازوش روی رو دستم حرف
 .بود دورشدنش از حاکی پاش صدای و کرد تشکر

 غذا مایکل به و زدمی حرف حاکم با دنیل. کردم نگاه دخترش و حاکم و هابچه جمع به
 از حتی چی؟ یاناد پس. بود نشسته آروم که کردم نگاه نادیا به میده؟ غذا اون به فقط. دادمی

 داره؟ مشکل باهاش قدراین واقعاً. بود کرده پذیرایی هم ایگائل
 .رفتم محوطه آزاد فضای به و شدم رد درختا بین از و برداشتم قدمی
 دیدنش با دنیل. شد ظاهر جلوش ناتالی که بزنه حرفی خواست و چرخید حاکم سمتبه دنیل

 از پاهام که کشید فریادی چنان آورد،می زبون به رو حرفش یکلمه اولین که طورهمون
 .شدیم خیره بهشون سکوت در همه چندلحظه برای و ایستاد حرکت

 :گفت و کرد اشاره ناتالی به دست با
 ...چطوری... چطوری... چطوری... تو... تو -
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 گذاشت قلبش روی رو دستش ناتالی. رفتم ترنزدیک و فرستادم بیرون رو امشدهحبس نفس
 :بود مونده کلمه یه تو همچنان دنیل اما کرد؛ بارش ناسزایی آهسته و
 ...چطوری... چطوری -

 دیوونه؟ بزنی داد بلند قدراین تونیمی چطوری تو: ناتالی
 شدی؟ ظاهر یهو چطور! نبودی اینجا که تو: شاهزاده

 شاهزاده سمتبه بود کرده عمل عکس که ایغافلگیری از پریدهرنگ صورتی با ناتالی
 :کرد اشاره بودم رسیده کنارشون حاال که منی به مصنوعی لبخندی با و برگشت

 مدت برای خودش، از غیر رو هرچیزی یا هرکسی تونهمی اون بانو، سافیراست کار -
 .کنه نامرئی کوتاهی
 رو سرم متعجب. شد بلند آنتونیو یخنده یقهقهه صدای موقع همون که کردم تعظیم

 مونهمه متعجب نگاه وقتی آنتونیو. دادیم انجام همه البته که رکتیح. چرخوندم سمتشبه
 : گفت و کرد صاف رو اشسینه ایسرفه با. کرد کنترل رو اشخنده سختیبه دید، رو
 !بدید ادامه شما... ام... شدم اوضاع متوجه تازه ببخشید، منو -
 .داد تکون هوا توی دورانی حالت با رو دستش و

 .کردیممی کوالک داشتیم که واقعاً. ناامیدشدنه حال در حاکم اومدمی نظربه
 :گفت حاکم اما خندید؛می آهسته فروافتاده سر با شاهزاده. برگشتم حاکم سمت به دوباره

 !ستالعادهخارق ویژگییه این -
 .طورههمین بله -

 و دهایستا شوکه همچنان که دیدم رو دنیل چشم یگوشه از و کشیدم موهام به دستی
 .بود من به نگاهش

 .کنه پرواز تمرین اژدهاش با کمی خوادمی سافیرا بدید اجازه اگه قربان -
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 .بفرمایید البته، -
 .پیش سالده مثل درست کردن؛ عرق دستام

. برداشتم قدم نادیا سمتبه ناتالی، به آشفته نگاهی با من و داد تکون سری هم شاهزاده
 .اومدمی سمتمبه و داشت ستد در چیزی که دیدم رو آنتونیو

 :گفتم گوشش کنار و کشیدم پیشونیش به دستی آروم. آورد پایین رو سرش نادیا
 نه؟ مگه داری هوامو -

 «.حتماً»: نادیا
 .ببندی بهش رو این بهتره کنم فکر سافیرا،: آنتونیو

 .بود دستش زین یه
 «.میاد آزاردهنده نظربه»: نادیا

 :گفتم ذهنم تو. گرفتم ازش رو زین و انداختم نادیا به نگاهی
 «.بیشتره گردنت روی از لیزخوردنم احتمال نبندم اینو اگه» -

 روی دستی. کرد خم بیشتر رو کمرش اما بودن؛ ناراضی درخشانش و زیبا نهایتبی چشمای
 از هم آنتونیو. بذارم گردنش پایینی قسمت روی رو زین تا رفتم جلو. کشیدم گوشش

 خم اون. گذاشتم گردنش روی رو زین و زدم بهش لبخندی. اومد کمکم به انادی طرفِاون
 .کنه محکم و ببنده گردنش زیر رو هاتسمه تا شد
 و زدمی برق نور تابش با که رو ایتیره و بزرگ پولکای و گذاشتم بدنش روی رو دستم کف

 سیاه تنها دور از و بود زیباتر نزدیک از. کردم لمس اومددرمی متفاوت رنگی به هرجهت از
 .شدمی دیده
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 رنگای این تونستمی قلمی کدوم آخه. بودم ندیده کتابیهیچ توی رو اژدها این عکس
 قیمت با بفروشیش شدمی اگه کنم فکر که بود زیبا قدراون پوستش کنه؟ رسم رو عجیب
 .خریدنشمی گزافی
. ـوسیدم*بـ رو شسر وسط کوچیک شاخای از یکی و کشیدم دست هم سرش روی جلوتر

 کارااین گفتمی پاپا. دادم انجام هم قبلی نادیای با پروازم اولین از قبل که بودن کارایی اینا
 .کنه آرامش احساس اژدها میشه باعث

 رو چشماش و چسبوند تنم به رو بزرگش سر. شدمی بازوبسته و بود بادبزن شبیه گوشش
 .خورد تنم به گرمایی دهنش شکاف از. بست

 .شد تموم: تونیوآن
 :گفت که شنیدم رو تام صدای و گرفتم فاصله نادیا از
 کوتاهی مدت برای ممکنه. معمولیه حد از ترسمی قلمروتون ارتفاعات هوای جنابعالی -

 بدید؟ کاهش رو غلظتش
 .البته -

 :داد ادامه من به خطاب سپس
 .سافیرا بانو نشید خارج قلمرو از فقط -
 .سرورم ممنون -
 حلقه البته. بیارم یاد به رو هامآموخته تموم کردم سعی. شدم سوارش و رفتم زین رفطبه

 .بود خوبی کمک هم
 .میام سرت پشت ایگائل با منم: ناتالی
 آروم فقط کرد کارچی هوا تو سم برای حاکم نشدم متوجه. کردم محکم زین به رو دستام
 :کردم زمزمه
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 !کن پرواز -
 باز رو بزرگش هایبال. فشردم زین به ترمحکم رو دستام من و شد خارج نشسته حالت از

 .شد بلند زمین روی از شدیدی تکون با و کرد
 تو نمیاد یادم من و خوردمی تکونخیلی بدنش گرفتناوج برای. شد حبس سینه تو نفسم
 !بود؟ ترسناک قدرهمین هم قبالً. باشم چسبیده محکم قدراین چیزی به عمرم

 زیر تا که هربار و رسیدمی هم به سرم باالی بالش دو. گرفتمی فاصله تربیش زمین از
 .ممکن پرواز ترینقوی یعنی زدنبال طرز این. رفتمی باالتر بردشونمی پایین شکمش

 خیس شدت به دستام و بودم پام زیر یخیره. نبود خودم دست حالم و کوبیدمی شدتبه قلبم
 :شد مرور ذهنم توی اسکات صدای. بودن شده لیز و
 باش، آروم. کنه کارچی باید دونهنمی اون ترس همه این وجود با سافیرا، کن اعتماد بهش -

 .ایفتهنم اتفاقی هیچ بگیره، اوج بذار
 :کشیدم عمیقی نفس و دادم قورت رو دهنم آب
 .بگیر اوج. دارم اعتماد بهت من نادیا، -

 .دادم کاهش رو پام فشار و گفتم رو این
 یادم چطور. کردم فراموش رو تروابودنم حتی من و افتاد چندلحظه عرض در اتفاقات یهمه
 موند؟می

 جهت در قدرت با رو هاشبال و برد باال رو سرش داد، تکون پایین سمتبه محکم رو دمش
 شروع رو گرفتناوج و داد حالت تغییر عمودی به افقی حالت از بدنش. داد حرکت هوا جریان

 غلت پایین سمتبه کـمرش روی از و شد رها راحت دستم. دارم نگه رو خودم نتونستم. کرد
 .خوردم
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 علت بر مزید هوا فشار. دادممی تکون هرچیزی گرفتن برای رو دستم و کشیدم بلندی جیغ
! اوف. آوردم چنگ به رو دمش ته لحظه آخرین در کشید،می پایین رو من پَر یه مثل و شده

 دادمی تکونش محکم و شدت با قدراین وقتی دمش داشتننگه. ممکن التح ترینافتضاح
 اون. کردممی رو تالشم یهمه و کشیدممی نفس تندتند اما بود؛ سخت از ترسخت خیلی

. کردمی تراسفناک رو وضعیت این و بده تکون رو دمش تعادلش حفظ واسه بود مجبور هم
 .بود نمونده دستم شدنول به چیزی هم نم کنه، حفظ درست رو تعادلش تونستنمی

 .کشیدم جیغ دل ته از
 :کرد تیز رو گوشام دنیل فریاد صدای

 !کن ول رو دمش -
. دادمنمی تشخیص هیچی و چرخیدمی اطرافم تصاویر. رفتممی سمتی به هرحرکت با

 :زدم داد فقط. نداشتم هم کردمی کارچی اینجا دنیل که رو این به فکرکردن فرصت
 !دنی -

 :زد داد دوباره دنیل. شدمی بیشتر من ترس و کشیدمی نفیر هم نادیا
 .کنیدمی سقوط جفتتون وگرنه کن؛ ول رو دمش -

 فشار هم به محکم رو چشمام. کردممی اعتماد بهش باید. بیفتم ذاشتنمی که اون! خدا وای
 دمش رهاکردن زا موقعهمون. شدم معلق هوا تو و کردم رها دمش از رو دستم و دادم

 .کردممی سقوط پایین طرف به سرعتبه و نبود راهی دیگه ولی شدم؛ پشیمون
 .گذشت هزارسال برام شد ـلقه*حـ دورم دنیل دستای وقتی تا
 !دختر گرفتمت -

 و بودم چسبیده دنیل به محکم. لرزیدممی وحشتناکی طرز به. پیچید آسمون تو نادیا صدای
 .کشیدممی نفس تندتند
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 .بود قاپیده هوا تو رو من ماهرانه چه. کردم باز رو چشمام و شدم جدا ازش ومآر
 خوبی؟ -

 .دادم قورت رو دهنم آب
 !وجههیچ به -

 .خندید
 :پرسیدم متعجب کمی و عصبی

 خندی؟ًمی چی به -
 .استعدادیکم خیلی اژدهاسواری توی اما کنم؛ ناامیدت خوامنمی -

 بود نزدیک و شد باز دورم از دستش چندلحظه کوبیدم، اشسینه به رو دستم هردوتا مشت
 :گفت صداش تو یخنده یموندهته همون با و گرفت رو کمرم سریع که بیفتم دوباره

 بره؟ فرو بدنت تو گیاهااون خارای که خواینمی! هی هی -
 .دیدم رو خاردار گیاهای از دشتی و انداختم پایین به نگاهی

 :شدم خیره دنیل چشمای به و تمبرداش چشم صحنه اون از
 ...نشدم اژدهاییهیچ سوار سالده من -

 ترمحکم رو دستش یحلقه و کرد استقبال حرکتم این از. کردم ترمحکم دورش رو دستم
 :دادم ادامه و نیاوردم خودم روی به. کرد

 چون م؛باش استعدادکم اژدهاسواری توی نمیشه دلیل این و باشی ماهرتر تو که طبیعیه -
 !نداره امکان

 !طلبفرصت یپسره. زدنمی برق چشماش
 :گفت و انداخت باال رو ابروش

 .اوهوم -
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 این از بیشتر ذاشتممی نباید. کردمی کیف خوردنمحرص از. بردمی لـذت کردنماذیت از
 .کنه اممسخره

*** 
 دنیل

 یاد به رو عادتاش یهمه. کردمی پیدا افزایش خوردنحرص موقع نفسشبهاعتماد همیشه
 .بودن داشتنیدوست بازم اما بودن؛ کرده تغییر بعضیاش شاید. داشتم

. انداخت پایین رو خودش پشت از و زد پس دورش از رو دستام غیرمنتظره حرکت یه در
 زمانهم و داد شکل تغییر عقاب یه به بعد چندلحظه. کردم تماشا رو سقوطش شده غافلگیر

 .رفت باال نادیا سمتبه دیماننعقاب صدای با
. شد پرت و کرد برخورد بهش محکم حرکت حین نادیا باالی اما بود؛ رسیده بهش تقریباً
 تعادلش دوباره تونست ترطرفاون مایلیک حدود و چرخید خودش دور چنددور، گلوله مثل

 .کردم جمع بود شده متحمل احتماالً که دردی از رو صورتم. کنه حفظ رو
 به همچنان و نشد داد انجام که کاری متوجه اصالً نادیا که بود کوچیک نادیا برابر در قدراون

 !سرش اندازه تقریباً کوچیک، خیلی نه البته. دادمی ادامه پروازش
 تونهمی دونستنمی اصالً کنم فکر هم حالت این توی بود، نکرده هماهنگ باهاش حتماً

 .بگیره ذهنی ارتباط
 از ترمحکم دمش و چرخید نادیا موقعهمون درست بداقبالی از شد؛ زدیکن دمش به باراین
 .بیاره دست به رو تعادلش تونست دیرتر دفعهاین. عقب شد پرت دوباره و خورد سافیرا به قبل

 !لجباز
 .کردم پرواز نادیا سمتبه و زدم مایکل گردن کنار به آرومی یضربه. شدم کاربهدست خودم

 «مایک بگیرش» -
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 «!االن همین» -
 طول شمارهسه فقط نادیا، به رسیدن برای سافیرا سوم تالش توی و کرد بیشتر رو سرعتش

 .بگیردش چنگ به تا کشید
 !پسر آفرین -

 .اومد فرود بینشون و داد تغییر درختا طرفبه رو مسیرش
 .پیچید خودش به درد از و داد شکل تغییر بالفاصله زمین، رو گذاشتش مایکل وقتی

 :رفتم سمتشبه و پریدم پایین مایکل روی از
 کنم؟ کمکت نذاشتی چرا سافیرا؟ بود کاری چه اون -

 با چون کنه؛می درد خیلی راستش یشونه و بازو اومدمی نظربه. گرفت فاصله ازم و شد بلند
 .بود گرفته رو بازوش محکم دست

 .نخواستم کمک ازت من -
 و گرفتم رو بازوهاش رفتم، جلو عصبی مدتاین توی ارب چندمین برای اونم نشینیشعقب از

 :گفتم که بزنه کنارم خواست و نالید. داشتم نگهش ثابت
 .ندارم تو یاجازه یا درخواست به نیازی کردنکمک برای -

 درهم رو قلبم گذشت نگاهش از ایلحظه برای که نفرتی ولی نبود؛ خودم دست رفتارم
 :دادم هادام تریآروم لحن با. پیچید

 خوبه؟. خواممی معذرت ازت دیشبه، خاطربه لجبازیااین اگه... خبخیلی -
 :داد جواب پوزخندیه با و زد کنار بازوش دور از رو دستام

 کنی؟می فکر بهش داری االنم همین وقتی کنم قبول رو خواهیت معذرت چطور -
 :دادن اجازه اما بگم؛ چیزی تا کردم باز دهن خوردم، جا حرفش از



 

 

438 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 خواهش. خوامنمی «تو» با رو ایرابطه چنین من دارم؟ چی و امکی من رفته یادت -
 !بفهم اینو کنممی

 حضور و ایگائل دنبالش به و نادیا فرود به توجهبی. بودم کرده سکوت هرچی بود کافی دیگه
 :پرسیدم ناتالی

 چرا؟ -
 :گفت عصبانی ریشخندی با و داد فاصله هم از رو دستاش

 یه ام،زنده فهمیمی سالده از بعد که کردی؟ فکر من به راجع چی! واضحه کامالً دلیلش -
 چیزهمه و کوچولو خواهیمعذرتیه هم آخر در دیدنم،دوباره از خوشحالی کلی و ـغل*بـ

 وقتی. کردم تحمل رو چیزایی چه من دونینمی تو ببخشمت؟ داری انتظار چطور شد؟ تموم
 باهام اسب یه مثل کهدرحالی جهنم، اون توی من کردیمی زندگی مشآرا با دهکده توی
 تموم عامل. کردممی سوگواری زندگیم و مردم و خانواده دادنازدست برای شد،می رفتار

 .کردی رها منو که تویی! بودی تو کشیدم که عذابایی
 .گفتمنمی دروغ بود انفجار به رو حرفاش از سرم بگم اگه
 ...مردی تو کردم فکر شب اون من گفتم، بهت بار ندینچ هم قبالً -

 :کرد منجمد رو هامرگ توی خونِ که کشید دادی
 کنی فکر ممکنه چطور شنوی؛می فاصله چندقدم از رو قلبم صدای تو! میگی دروغ داری -

 کشیدم؟می نفس و بودم زنده وقتی مُردم
 :شد نزدیک بهمون ناتالی

 .باشید آروم هابچه -
 !بود نکرده باور هنوز،. بود نکرده باور هنوز
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 سوخت،می آتیش توی چیزهمه لعنتی شباون دیدی؟ جنگو یصحنه چندبار تو... سافیرا -
 درودیوار. کشیدنمی آتیش به رو جاهمه اژدهاها و کشیدنمی جیغ و زدنمی فریاد همه

 آوار زیر از رو تو عیتوض اون توی. مردممی داشتم نگرانی و ترس از من... ریختفرومی
 همه اون بین بدنت. تو به برسه چه نداشتم، باور هم رو خودم بودنزنده من. آوردم بیرون
 من چطور. کردمنمی حس هیچی من فهمی؟می نکردم حس رو نبضت. بود زده یخ آتیش

 کنی؟می متهم گوییدروغ به رو
 تغییریهیچ توضیح همه این با. بودم ندیده چشماش تو رو حس اون حالبهتا. شدنمی باورم

 اومده؟ سرش بالیی چه. نکرد باور ایذره که انگار نیومد؛ وجودبه اشچهره تو
 .کنید تمومش! هابچه -

 نگاه بهش همچنان. رفت نادیا طرفبه و گرفت رو بعد و موند خیره چشمام به مدتی
 اون به رو حواسم کرد وادارم و نشست بازوم روی دستش و ایستاد مقابلم ناتالی. کردممی
 :بدم

 .داره سختی موقعیت سافیرا دنی، کن درکش -
 :پرسیدم مردد و اکراه با
 متنفره؟ ازم -

 :آورد پایین رو صداش
 !نه که معلومه گرفته؟ شوخیت -
 ...اون ببین اما نمونه؛ تنها سخت موقعیت همین توی تا... کنم کمکش خواممی من -

 :کرد قطع رو حرفم
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 درکش باید مونهمه سنگینه، خیلی مسئولیتش شده، تقسیم چندقسمت به سافیرا ببین -
 نمیاره کم که همین. بدیم زمان بهش باید اما فهمیدم؛ اینو منم... شده غیرعادی کمیه. کنیم
 .خوبه خیلی
 بودم کرده پشت بهش کهدرحالی. گرفتم فاصله ازش چندقدم و کشیدم گردنم به دستی
 :گفتم

 .کنه پرواز بتونه کن کشکم -
 .من به بسپارش نباش، نگران -
 اگه. بود خودم تقصیر اتفاقااین یهمه. کردممی عوض ناتالی با رو جام نباید هم اول از

 !اَه... بودم گرفته رو خودم جلوی دیشب
 طرفبه و کردم مشت رو دستم. کردم تماشا سرم باالی از رو عبورشون و کردم بلند رو سرم
 .شدم سوارش و رفتم لمایک

*** 
 کل دانای
 .کردنمی پرواز آسمون توی که بود گذشته مدتی
 .دید زیادی نسبتاً یفاصله  با رو دنیل حضور و انداخت سرش پشت به نگاهی ناتالی

 شده؟ ترآسون برات روش نشستن حاال -
 طوریاین. دارم نگه رو خودم تونمنمی بگیره اوج خوادمی و شهمی عمودی وقتی اما آره؛ -

 .گیرهوقت خیلی هم گرفتنشارتفاع افقی و آهسته
 باید تو. کنی عوض رو اون پرواز یشیوه نکن سعی بالغ، کامالً و وحشیه اژدهای یه اون -

 اوج وقتی کنی حفظ رو تعادلت بهتر بتونی اینکه برای. بدی تطبیق باهاش رو خودت
 .کن نگاه منو. شو خم روش کمیه گیرهمی
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 ناتالی. گرفت اوج و رفت باال داد، تکون پایین سمت به رو دمش ایگائل حرفاین از عدب
 قرار نادیا کنار دوباره و زد چرخی. شد خم اژدها گردن روی و کرد محکم زین به رو دستش
 .گرفت

 .کن امتحان تو حاال خب، -
 بهش و کرد ـوازش*نـ رو نادیا گردن. کرد فوت رو نفسش و داد تکون رو سرش سافیرا
 قدرتمندش هایبال کرد، خارج دهنش از که نامفهومی اصوات از بعد نادیا. داد حرکت دستور

 .رفت باال سمتبه و چرخوند هوا تو رو
 .چسبید اژدها به محکم و شد خم سریع سافیرا

 !خوبه خوبه خوبه خوبه،... اوه -
 لبخند و کشید میقع نفس چندبار. نشست ترصاف کمی و کرد کم رو پاش فشار آهسته

 .شد آهسته یخندهیه به تبدیل که نشست هاشـب*لـ روی ایارادهبی
 .باالتر برو و بده ادامه نادیا، خوبه -

 :زد لبخند تلخی به دید،می رو صعودش دور از که دنیل
 .قصر به برگرد... نیست نیازی ما به دیگه -

 .گذاشت تنها رو اونا و داد تغییر رو مسیرش مایکل
 :گفت کردمی پیروزی احساس کهحالیدر سافیرا. بود گرفته ارتفاع حسابی نادیا

 .قصر یمحوطه سمتبه جانانه سقوطیه... حاال -
 «.بشین محکم»: نادیا

 و برد پایین رو سرش. شد منتقل هم نادیا چشمای به که زد سبزی برق سافیرا چشمای
 .بچشونه سافیرا به تماشایی آزادِ سقوطیه تا کرد جمع رو هاشبال
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 سخت تنفس. کردمی تنگ رو لباسش و کشیدمی عقب به رو سفیدش موهای هوا جریان
 .کرده فعال رو حلقه نیروی که اونی برای نه اما بود؛

 :زد فریاد خوشحالی از آزاد، رو دستش و کرد بیشتر رو پاهاش فشار
 !نادیا محشری تو -

*** 
. کردنمی وگوگفت و بود نشسته شاهزاده کنار تونیوآن و کرده ترک رو هابچه جمع حاکم
 ازشون هم زن دوخدمتکار و داشت قرار جلوشون آبدار و رنگخوش هایمیوه از بزرگی ظرف

 .کردنمی پذیرایی
 وارد برگشتن از بعد اما دنیل. انداختمی برق رو شمشیرش و نشسته سنگی رو اونا از جدا تام

 .شد قصر
 صدای ولی برداره؛ میوه ظرف توی از رو قرمزی و درشت سیب تا شد مخ کنانخنده آنتونیو

 .گرفتن باال رو سرشون هرسه. کرد متوقفش نادیا
 آرومی به قبلیش جای سر و گشود بال زمین چندمتری در درست و کرد کم رو ارتفاعش

 .گذاشت قلبش روی رو دستش و فرستاد بیرون بلند رو اشآسوده نفس آنتونیو. اومد فرود
 :گفت غافلگیرشده یشاهزاده به رو و رفت جلو لبخندزنان و شد پیاده اژدها از سافیرا

 .شاهزاده ترسوندمتون اگه متأسفم -
 :گفت و خندید سختی به شاهزاده

 .داشتی پرهیجانی پرواز نظربه سافیرا، بانو نداره اشکالی اوه، -
 .خیلی بله -

 به. خورد رو اشخنده و انداخت پریدهرنگ ونیویآنت به نگاهی. شد پیاده و رسید هم ناتالی
 :ایستاد سافیرا کنار و کرد تعظیم شاهزاده احترام
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 !سافیرا نداشت حرف کارت -
 چندلحظه از بعد ولی بود؛ مونده خیره میوه ظرف به که افتاد نادیا به چشمش شاهزاده
 .شد دُمش با تخما کردن جابهجا مشغول و کشید دهنش دور رو زبونش

 دنبال رو همه نگاه و رفت نادیا طرفبه. برداشت ظرف توی از انگور و سیب یه شاهزاده
 .کشید خودش

 :گفت و گرفت باال رو هامیوه
 نه؟ مگه ایگرسنه -

 .شدمی دمیده شاهزاده صورت به تندش و عمیق نفسای. برگردوند رو سرش نادیا
 .توئه برای بخور، بیا -

 .گرفت دهن به رو هامیوه پسس و کرد مکث چندلحظه مردد
 :کرد نگاهشون متعجب ناتالی

 !خوره؟می میوه -
 :گفت سافیرا به رو شاهزاده

 .بدی غذا بهش کمیه بهتره کنم فکر -
 :داد نوازش رو اشپوزه و رفت جلو سافیرا

 خوری؟نمی گوشت داد؟نمی غذا بهت دنیل همین واسه پس -
 .کرد نزدیک بهش رو سرش نادیا

 .خوب دختر کنهمی فرق چیزتهمه تو رانگا -
 و ضروری موارد درمورد کردنصحبت برای حاکم با سافیرا و آنتونیو تنهاگذاشتن از بعد ناتالی
 .رفت آنتونیو و تام دنیل، اتاق طرفبه الزم، هماهنگیای و حرفا
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 به در موقع همون بکشه، دراز تا رفت تخت طرفبه و گذاشت دیوار کنار رو شمشیرش تام
 :گفت روخنده و انداخت اتاق به اجمالی نگاهی. شد وارد ناتالی و دراومد صدا

 ندیدی؟ رو دنی شدم، مزاحمت ببخشید -
 :گفت آهسته و داد پایان نشستنش عملیات به تام
 .نه -
 :گفت و گرفت جا کنارش. بست رو در و کرد نظر صرف رفتن از
 .شدی ساکت خیلی -

 :یدپرس مهربونی لبخند با تام
 بودم؟ پرحرف قبالً یعنی -
 .زدیمی حرف بیشتر ولی نه؛ -

 :داد ادامه دید که رو سکوتش
 نه؟ کنیمی فکر پسرت و همسر به -
 :گفت چندلحظه از بعد. نداد جوابی و شد خیره نامعلوم اینقطه به
 ...سانسا... و شده شکلی چه آرتور بدونم کنجکاوم -

 :گفت غمگین و کشید صورتش به رو دستاش
 .کردم رفتار ناعادالنه خیلی باهاشون من -
 اما باشه؛ گذشته سخت بهشون هم اگه تامی؛ بدی آزار خودتو همه این نیست نیاز -

 پسریه به شده تبدیل حاال و براومده پسرتون کردنبزرگ پس از خوبخیلی سانسا شاهزاده
. میشه خشن البته هم گاهی هک جذاب و روخنده شاهیه. مادرش مثل باوقار و اصیل و نجیب

 ...و. بود خوبخیلی حالش هم سانسا شاهزاده
 :برگردوند طرفش به رو سرش تام
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 چی؟ و -
 .خوندم چشماش از رو این من. داشته نگه دلش توی رو تو مهر هنوزم و -
 .نداشتم رو لیاقتش که ایفرشته نات، ستفرشتهیه اون -

 :داد ادامه و کرد مکثی
 .بگو برام آرتور از ربیشت کمیه -
 نگاه تو مثل واقعاً... اما مادرشه؛ شبیه بیشتر داره، خوبی مهارت جنگیدن توی اون خب، -

 خیلی ولی نمیده؛ نشون ظاهر در اینکه با واقعیه، یزادهاصیلیه مثل رفتاراش. کنهمی
. نبوده بد مه خیلی یعنی اینا یهمه. ذارهمی احترام همه به و مهربونه خیلی. احساساتیه

 .میشه درست چیزهمه
 :زد لبخند و گذاشت ناتالی دست روی رو دستش یه تام
 .خوبت دلگرمیای بابت ممنون. ناتالی ممنون -
 !میای نظربه آورچندش خیلی نباش، گیرگوشه قدراین دیگه ممنونی اگه -

 :گفت و خندید تام
 ها؟ !کردینمی تحملم داشتین حاال تا پس خوب؛خیلی اوه -

 :داد جواب باشیطنت و شد بلند جا از ناتالی
 .بیارم گیر رو دنی باید من. نه کم راستش، خب -
 .اونجاست زیاد احتمال به کن، پیدا رو آهنگری -
 .بینمتمی بعداً. ممنون باشه -
 اطراف ایآزاردهنده گرمای. رفت آهنگری به خدمتکارا از یکی کمک با و شد خارج اتاق از
 قطعاً موندیمی اونجا زیادی مدت اگه که بود زیاد قدراون چکش کوبش صدای و گرفته رو

 .شدمی گیرتگریبان بدی سردرد
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 :زد صداش و رفت جلوتر. کرد پیداش آهنگرا از یکی به کردنکمک مشغول گشتن کمی با
 .دنیل -

 دیدن با و کرد بلند رو سرش بشه، خم زمین روی از چیزی برداشتن برای اینکه از قبل دنیل
 .رفت سمتش به ناتالی

 اینجام؟ فهمیدی چطور -
 خوبه؟ حالت ببینم خواستممی -

 :داد جواب و زد لبخند دنیل
 شده؟ چیزی باشم؟ بد باید چرا -

 :انداخت باال رو هاششونه و زد ریشخندی ناتالی
 .بزنم فحر باهات اون درمورد خواممی کردی،می دعوا سافیرا با داشتی قبل کمیه همین -

 :گفت و شد محو لبخندش
 .نه االن -

 :گرفت رو دستش که آهنگر پیش برگرده خواست
 .باشی جوریاین تونینمی همیشه کِی؟ پس -

 :گفت و چرخید طرفشبه دوباره
 ترخراب فقط بگم هرچیزی و بکنم هرکاری االن. داره نیاز زمان به اون ناتالی، توئه با حق -

 .میشه
 ...این اما -

 :گفت مهربونی لبخند با و گرفت قاب رو ناتالی تصور
 .نه االن اما منی؛ نگران که ممنون - 

 :کشید باریافسوس آه و زد کجی لبخند ناتالی
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 ...خبخیلی -
*** 
 سافیرا

 تا کردم بیرون کردن، حاضر رو گرم آب وان که هاییخدمه. بود رسیده آخر به پرماجرا روز
 پوست یا کمربند مثل رو لباسم متصالت. نبود اتاق توی من جز کیهیچ. بگیرم حمام تنها
 روی و کردم باز شدمی بسته کمرم پشت و پوشوندمی رو شکمم یناحیه که محکمی و چرم

 . درآوردم هم رو کفشم و پوستین پابند بند،مچ. انداختم زمین
 همراه الیپتوساک نشیندل بوی. دیدم پنجره پشت از رو سیاه آسمون و چرخیدم وان طرفبه

 .دادمی نوازش رو بینیم و شدمی خارج آب از بخار،
 گرمای از و کشیدم دراز توش آهسته. شدم وان وارد و آوردم بیرون تنم از رو رنگآبی لباس

 .بردم ـذت*لـ آب
 عجیبی طرزبه جنگی مسائل درمورد. بود عجیبی دختر. شد کشیده شاهزاده سمتبه ذهنم
 :آوردم زبون به رو اسمش. زدمی حرف جدی و بود ماهر

 .تِسا -
 اون بر خودش، از بعد و داره معمولی افزارگدازه یه از فراتر هاییتوانایی گفتمی حاکم

 متوجه اول نگاه در هرکسی روشن، و عسلی چشمای اون وجود با. کنهمی حکومت سرزمین
 زبونیچرب در چقدر و بود داده قرارش تأثیر تحت حسابی هم آنتونیو. شدمی نبودنشعادی

 !داشت مهارت
 وان کنار زمین روی از رو کنندهدرمان پودر حاوی یکیسه و کردم خارج آب از رو دستم

 .کردم باز رو دورش گره. برداشتم
 کنی؟ کارچی خوایمی -
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 خودم و نشستم صاف سریع. دیدم سرم باالی رو لعنتی دختر همون و برداشتم سر سرعتبه
 .دمکشی پس رو
 ...تـ -

 :کرد قطع رو حرفم
 بیشتر رو دردش و عذاب فقط پودر اون اما بگیرم؛ رو جلوت خوامنمی باش راحت نه - 

 .کنی امتحان تونیمی. کنهمی
 !تیره قرمز حریر لباس یه انداختم؛ سرووضعش به نگاهی
 به نمشبیمی وقتی تونستمنمی. آراسته صورت و کنندهخیره و درپیچپیچ موهای همون

 خودش برابر در رو من که داشت خاصی کشش. نیست آدم یه قطعاً. کنم اعتماد چشمام
 ...عصبی البته و کرد؛می ارادهبی
 دونی؟می کجا از -
 :کرد ـوازش*نـ رو چپش بازوی راستش دست با
 .دونممی چیزا خیلی من -

 :گفتم باعصبانیت و کردم اخم
 !ببینمت وامخنمی گمشو، و بردار سرم از دست -
 :داد تکون اطراف به رو سرش و کشید کشداری آه
 .خوایمی که باشه چیزی این کنمنمی فکر -
 هستی؟ چی تو -

 اون اما فشردم؛ وان یدیواره به بیشتر رو خودم و کردم جمع بیشتر رو پاهام. شد وان وارد
 خم سمتمبه و تنشس آب توی مقابلم داشتم، کردنشپنهان در سعی که ترسی از اهمیتبی
 .گذاشت التهاب همون روی درست قلبم، روی و آورد باال رو دستش. شد
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 رو بدنم که آورهیجان ـذت*لـیه. گرفت بر در رو وجودم نشدنیوصف ـذتی*لـ و زد لبخند
 قلبم روی و گذاشتم دستش روی رو دستم. بیفته هم روی پلکم شد باعث و کرد شل

 .کردم باز رو چشمم. کشید رو دستش ولی ؛کنم حسش بیشتر تا دادم فشارش
 :آورد باال رو سرم و گرفت رو امچونه

 .شم جدا ازت تونمنمی. گیرممی تو از من که حسیه همون این عزیزم؟ دیدی -
 .کشید ساعدم روی آورد کجا از نفهمیدم که رو سفیدی دستمال و گرفت رو دستم

 بزنیم؟ حرف باهم کمیه خوایمی -
 :گفتم بودم صورتش یخیره کهحالی در
 هستی؟ چی تو بگو بهم -

 :کرد تمیز رو حلقه و برد پیش انگشتام روی تا رو نرم دستمال
 !بکنی رو فکرش که سافیرایی ترینئالایده باشی، داشته تونیمی تو که حالتی بهترین -

 میفته؟ داره اتفاقی چه! خدایا. کردم نگاهش متعجب و نفهمیدم منظورش از هیچ
 !من؟ حالت ترینئالایده

*** 
 کل دانای

. نوشیدمی و بود نشسته میزی پشت لرد. گشود رو چوبی بزرگ درب و کرد تعظیم خدمتکار
 :گفت و زد اینیمهنصفه لبخند بهش خیره شد، بسته که در
 .من لردِ اینجام من -

 :گفت آهسته بود، دوخته چشم دستش توی جام به کهدرحالی لرد
 .بیار بیرون تنت زا رو زرهت -
 !زرهم؟ -
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 :شد خیره چشماش به و گرفت جام از رو نگاهش
 .پیتر بده انجام گفتم بهت که رو کاری -

 از رو رنگشبنفش و بلند شنل اول. زرهش درآوردن به کرد شروع بعد و کرد مکث کمی پیتر
 یکییکی رو زرهش یبقیه و شمشیر سپس. انداخت زمین روی و کرد جدا هاششونه روی

 .انداخت زمین روی و کرد باز
 میز روی رو مش*ا*ج شد، تموم کارش وقتی. کرد نگاه حرکاتش به و نوشید ایجرعه لرد

 :ایستاد روبروش و رفت نزدیکش. برخاست و گذاشت
 .بده جواب کامل صداقت با بپرسم، ازت سؤال یه خواممی -
 .بپرس -
 وفاداری؟ من به چقدر -
 .خونم هایقطره تمام یاندازه به -
 حسی همچنان کهدرحالی. داد ـوازش*نـ رو پیتر دارریش یگونه بلندش انگشتای پشت با
 :خوند چشماش توی از شدنمی رو
 وفاداره؟ من به هم قلبت -

 :زد لبخند و چسبوند لـبش به و گرفت رو دستش پیتر
 .هست که البته -
 بود؟ متنفر من از چقدر پدرت دونیمی اینکه با حتی -

 :گفت و کرد کمتر رو اشفاصله پیتر
 کارچی تو با دیوونه مرد اون گفتی بهم و شدم آشنا باهات وقتی از. بود عوضی یه اون -

 نیزه یه سر رو پدرم و اون بدن از هرتیکه خواستممی که شدم متنفر ازش قدراون کرده،
 و اون، هم بکشیش، رو لیاموی تا بگیری رو انتقامت تا کردم کمکت همین برای. بسوزونم
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 زشتشون دختر با نشدم مجبور که خوشحالم چقدر دونینمی. خودش از ترآشغال همسر هم
 ! خوردمی هم به موهاش از حالم واقعاً. کنم ازدواج

 :گفت گوشش کنار و کشید ـوشش*آغـ در لرد
 حرفااین گوشم توی تو، صدای خواممی امشب کنی؟ تکرار برام بازم رو اینا امشب میشه -
 میدی؟ انجام برام رو کاراین. پیتر کنه زمزمه رو

 :داد جواب و ـوسیدش*بـ پیتر
 .من لرد بخوای که هرچی کنم،می تکرارشون برات هرشب و امشب -

*** 
 جدیدشون مسیر دخترش، و حاکم از خداحافظی از بعد و کردن جمع رو وسایالشون بعد روز
 .کردن آغاز سالی کوهستان سمتبه رو

 رو ایضربه هر جلوی و بودن بسیارمحکم که داد هدیه فوالدی سِپَری هرکدوم به حاکم
 .گرفتنمی

 .داشتن پیش در راه دوروزونصفی و داشت قرار بارون کوهستان امتداد در سالی کوهستان
 هم گاهی و کردمی فکر دختر اون و خودش بین وگویگفت به مدام سافیرا مسیر توی

 .خوردمی گره دنیل یخیره گاهن به نگاهش
 بین سرسری رو چشمش ناتالی. کنن استراحت تا کردن اتراق مناسبی جای در و اول شب

 :گفت آنتونیو به خطاب و گردوند اطراف درختای
 و زشت سوراهای اون با دوباره خوادنمی دلم هیچ خوبه؟ اینجا مطمئنی تاریکه،خیلی هوا -

 .بشم مواجه بدبو
 گرگیه چشمای مثل ظلمت اون توی دنیل و سافیرا مثل که ناتالی چشم به یرهخ آنتونیو

 :گفت زدمی برق
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 اگه ولی بشه؛ پیداشون جنگلاین از هرجایی ممکنه اونا باشم؛ مطمئن کامالً تونمنمی -
 .مطمئنم این از نیان، دوروبرمون میدن ترجیح کنیم روشن آتیش

 .کننمی لطف واقعاً! میدن ترجیح اوه، -
 :پرسید تعجب با تام
 !بردید؟ در به سالم جون چطور! برخوردین؟ اونا به شما -

 بود تشخیص قابل روشنش چشمای با فقط و سختی به سیاهی شدت از که نادیایی به ناتالی
 :گفت و کرد اشاره

 .داد نجاتمون اون -
 .کنید تعریف برام جزئیات با و کامل رو جریانش باید -
 .کنیم جمع هیزم تا کمک بیا وآنتونی. باشه -
 .بریم -

 :گفت و گذروند نظر از رو آسمون مهتاب نور پیداکردن برای دنیل
 .باشیم دیگه بارش یه منتظر باید ابریه، دوباره هوا -

 نادیا به نگاهی مردد درآورد، درشتی و سرخ سیب ایشپارچه یکوله توی از حرف این از بعد
 .کردمی ـوازشش*نـ بقیه حضور از فارغ که سافیرا به سپس انداخت،
 «شده؟ چی»: مایکل
 «.هیچی»: دنیل
 :زد صداش و چرخید نادیا طرفبه کامالً

 .نادیا -
 .داد دنیل به رو نگاهش نادیا
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. گرفت هوا تو سیبو و آورد باال رو سرش نادیا. کرد پرت سمتشبه رو سیب لبخندی با دنیل
 بود افتاده زمین روی که درختی یتنه روی حرفبی و انداخت بهش تفاوتیبی نگاه سافیرا

 .نشست
 درختای الی از سردی باد و بود شده معمولی شبای از ترتاریک ابری هوای خاطربه فضا

 .دید رو تام و برگشت شد کوبیده کتفش به که ایضربه با دنیل. وزیدمی اطراف
 از ایدیگه سرخ سیب دنیل. دکر تشویقش رفتن برای و کرد اشاره سافیرا به سر با تام

 .رفت انداخت، باال تام برای ایشونه اینکه از بعد و آورد بیرون اشکوله
 :گفت و گرفت قرار سافیرا کنار

 خوبه؟ حالت - 
 :داد جواب گذرایی نگاه از بعد سافیرا

 .خوبم -
 رفتی؟ فرو خودت تو قدراین که کنیمی فکر چی به -

 همین عقالنیش. کردمی صحبت دختر اون درمورد هابچه با باید اما نداد؛ جواب و کرد مکث
 .گفتمی باید اما کرد؛می منعش کاراین از شدیداً چیزییه گرچه بود،

 ...یه که چندوقته -
 .کرد قطع رو حرفش اشسینه سوزش

 .دید روبروش رو دختر
 :گفت محکم و شب تاریکی در فرورفته اما همیشگی دلبری همون با
 !بگی بقیه به من از نباید کلمهیه حتی -

 .برداره دختر اون از رو نگاهش کرد سعی و فرستاد بیرون رو اششدهحبس نفس
 .شده چم دونمنمی که چندوقته -
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 .بره بین از درد تا کشید دیگه عمیق نفسیه و انداخت ترپایین رو سرش
 :پرسید و کرد خم رو سرش کمی دنیل

 خوبی؟ -
 :داد جواب و آورد االب رو سرش سافیرا

 .خوبم آره، -
 .گرفت طرفشبه رو نصفا از یکی و کرد نصف دستش با رو سیب دنیل
 .گرفت ازش بعد و چرخوند دنیل صورت و سیب بین رو نگاهش مردد

 :گفت و کرد تشکر
 !دنی... اِمم -

 اهشنگ چندلحظه سافیرا. شد خیره بهش پر دهن با بود، زده سیبش به بزرگی گاز که دنیل
 :باشه اشخنده جلودار نتونست و کرد

 !خوردی حرکت یه تو رو شهمه -
 :گفت و آورد باال رو گازخورده سیب دنیل

 .مونده خیلی هنوز نه -
 :گفت چندلحظه از بعد و کرد مکثی سافیرا

 شده عصبانی قدراون چرا دونمنمی دیروز،. خواممی معذرت ازت دیروز دعوای... بابت -
 .بودم
 :داد نشون رو دو انگشتاش با دنیل

 .داره وجود بخشیدنت برای شرط دوتا -
 چی؟ -
 ...بزنی سیب به بزرگ گازیه یک، -
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 .کرد جدا سیبش از ایدیگه یتکه و گفت رو این
 .نیستم متنفر ازت من بگی، بعد و -

 :گفت کردمی نگاهش رفته درهم اخمای و باز دهن با که سافیرا
 !چی؟ -
 .یدنتهبخش شرط این -
 ...ازت که من! خیالبی -
 .کن عجله -

 :گفت و کرد پوفی سافیرا
 .باشه -

 معمول حد از گشادتر چشمای با دنیل زد، نصفه سیب به تونستمی که گازی ترینبزرگ
 :گفت

 !خوبه خیلی کارت اوه -
 .شد وارد اششونه به محکمی یضربه حرف این دنبال به

. نباشه مشخص دهنش از سیب زدگیبیرون تا گرفت دهنش جلوی رو آزادش دست سافیرا
 .بگیره جا دهنش تو ترراحت تا جوید چندبار
 رو بعدی شرط تا داشتبرنمی سافیرا از نگاه و خندیدمی خودش یمردونه صدای با دنیل
 .بده انجام
 و پر دهن با و دنیل به کرد رو سیب، حجم کردنکم واسه زیادخیلی تالش از بعد سافیرا

 :گفت نامفهوم حنل
 !نیستم متنفر ازت من -
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 خودش دنیل. گرفت رو دهنش جلوی و برگردوند رو سرش سافیرا. خنده زیر زدن پقی هردو
 :گفت خنده همون با و کرد کنترل رو
 .نفهمیدم هم کلمهیه حتی من گفتی؟ چی -

 :داد جواب پر دهن با سافیرا
 !گمشو -
 نه؟ مگه. بود ترطوالنی این از من یجمله مطمئنم اما نفهمیدم؛ بازم اینکه با -

 :گفت و گرفت رو خودش جلوی سختی به. بود شده سرخ خنده از صورتش
 .نیستم متنفر ازت من -
 ...ولی نامفهومه؛ کمیه هنوزم -
 !شو خفه -

 جلب رو هردو توجه که چیزی اولین و رسیدن راه از دستشون توی چوبای با آنتونیو و ناتالی
 هم آنتونیو. گذاشت زمین روی رو هیزما و زد لبخندی ناتالی. بود دوتااون هایخنده کرد،

 :کرد نگاه دنیل و سافیرا به چندلحظه و انداخت زمین روی رو هیزما
 .میره پیش خوب اوضاع انگار -
 .بندازیم راه آتیش یه تام منجمدشدنِ از قبل بیا کن، ول رو اونا آره، -
 !تام؟ فقط -
 !تام قطف خب، آره -

 با زد،می شیطانی لبخند و شدمی دور ازش که ناتالی به خیره و برد باال رو ابروهاش آنتونیو
 :گفت ایشدهقانع لحن

 .خب باشه - 
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 سپس. کرد ورشعله رو هیزما و فرستاد سمتشون به آتشینی دَم ایگائل چوبا، چیدن از بعد
 تام برای رو سوراها با مبارزه ایماجر و شدن زدنحرف مشغول و نشستن دورتادورش همگی
 حرفای. کردنمی شرکت وگوگفت توی و بود رفته فرو فکر به هم باز سافیرا. کردن تعریف

 .کردمی وسوسه بدجور دختر اون
*** 

 .کنممی درکت واقعاً درسته؟ شده، تنگ قبلیت اشرافی زندگی برای دلت -
 دونی؟می چی من قبلی زندگی از تو -
 یادته؟ رو کلِر قبلی، خدمتکار. دونممی تو درمورد رو چیزهمه من سافیرا، -

 :پرسید و کرد اخمی سافیرا
 کلِر؟ -
 وشوشست رو بدنت من مثل که اونایی یا ذاشت؟می احترام بهت چقدر یادته... اوهوم -

 ...دادنمی
 :گفت و کشید بیرون اون دست از رو دستش سافیرا

 چیه؟ حرفااین از منظورت دارم؟ احترام یعقده من کنیمی فکر تو! هه -
 .انداخت اون و دستش به نگاهی سافیرا. گذاشت اشگونه روی رو دستش دختر

 بودی؛ بقیه احترام مورد بودی برده وقتی حتی تو. هستی ایعقده تو که نبود این منظورم -
 .دونممی رو این من
 بگی؟ خوایمی چی پس -

 :گفت و زد لبخندی دختر
 ...که اینه ورممنظ -

 :داد ادامه و کشید پایین اشـینه*سـ یقفسه تا گونه روی از رو نرم و سفید دستمال
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 ایملکه کن؛ تصور رو خودت حاال... بودن بانویه طعم چشیدی، رو بودناشرافی طعم تو -
 جپن قلمروی به ویلیام، و شاهفردریک یسلطه تحت سرزمینای ویکتوریا، و هانه بر عالوه که

 حتی قدرتیه؟ چه دونیمی. انداختم جا رو جادوگرا قلمرو البته. کنهمی حکومت قدرتمند ایزد
 ...بگیری اختیار تحت هم رو لرد تونیمی

 :داد ادامه انگیزیوسوسه لحن با
 کنی، فکر بیشتری سرزمینای به تونیمی حتی تو کنه؛ کار تو برای لرد کن تصور -

 !دنیا یهمه سافیرا، دنیا یهمه. کنی ترگسترده رو قلمروت و کنی کشورگشایی
 :گفت مکثی از بعد و نشست سافیرا هایـب*لـ روی رضایتمندی لبخند

 زندگی به لرد ذارمنمی قطعاً اما کنم؛ فکر بودن دنیا یهمه یملکه به شاید زیادیه، قدرت -
 .کنم یزونآو قلمرو یدروازه از رو سرش خوردم قسم من. بده ادامه بارشنکبت

 هوم؟ بگیری، نادیده رو زیادش قدرت تونینمی اما فطرتیه؛پست موجود آره -
 :گفت بانفرت سافیرا

 ...قویه چقدر نیست مهم برام -
 :شد هماهنگ دختر یجمله با حرفش یادامه

 !قدرتمندترم اون از من -
 !قدرتمندتری اون از تو -

 :فتگ تحسین با و گرفت قاب رو سافیرا صورت دختر
 دونیمی. برسی نتیجه همین به تو خواممی من. قدرتمندتری تو توئه؛ با حق عزیزم، آره -

 قدرتمندتری؟ اون از چرا
 !منن قدرت اونا دوستامه، خاطربه قطعاً -

 :گفت و کرد ایدلبرانه یخنده دختر
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 ...هستی قوی هم اونا بدون تو بردار، دست اوه -
 :نداد اجازه که بگه چیزی خواست و کرد اخم سافیرا

 به دستوردادن با که ایهعقدهیه فقط لرد. داری بیشتری هایانگیزه چون تری؛قوی تو -
 .کنهمی برطرف رو هاشعقده دیگران

*** 
. بودن خوابیده همه هابچه و بود افروخته هنوز آتش. بشه خارج فکر از تا داد تکون رو سرش

 بین رو نگاهش. شدمی شنیده بیشتری وضوح با اجیرجیرک صدای و بود تاریک تاریکِ هوا
 :کرد زمزمه و گردوند خواب در فرورفته هایبچه

 .نیستم هیچی دوستام بدون من کنی،می اشتباه داری تو -
 مشغول اون با رو خودش فکر حد از بیش دیگه بود، خواب وقت. زد لبخند و گفت رو این

 .بود کرده
 .بست ور چشماش آهسته و شد جاجابه کمی
*** 
 و سفید ستون نصف که کوبیدش محکم قدراون. کرد پرتاب عقب به رو نفر یه شدت با زنی

 و شد گیج. کرد سقوط زمین روی همراهش و شد کنده برخوردش با سرش پشت قطور
 :کرد التماس و ایستاد زن مقابل کاترین. نداشت بلندشدن توانایی

 دوباره خوامنمی من. کنممی خواهش! لئو نه واردهاد االن اون من، بانوی. کنممی خواهش -
 ...ادوارده برگشت شانس تنها اون. بدم دستش از

 .زمین روی کرد پرتش و زد صورتش به محکمی سیلی بود، لرد همون که زن
 بودی تو. دادی رو مسخره پیشنهاد اون که بودی تو شو، خفه پس بمیری خواینمی اگه -

 !عرضهبی بود دستم تو هاقهحل االن وگرنه گفتی، که
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 .جلو کشیدش و گرفت رو اشیقه و رفت ادوارد طرفبه باسرعت
 .خوامنمی پسر این از دیگه دردسریه من و! مردی قبالً تو -

 :شه مانع کرد سعی رفتهتحلیل انرژی با ادوارد
 ...نکـ رو کاراین... لرد نه -

 .شد قاتی دوید رفشونطبه که سافیرا نه فریاد با کاترین جیغ صدای
 !نه... نه -

 .درید هم از رو شکمش لرد تیز چنگال و پاشید هوا به خونی بعد یلحظه
 و دادمی جون کالبدش. رفت ادوارد سمتبه سراسیمه کاترین کرد، ترک رو اونجا لرد وقتی
 .کردمی سرخ رو زمین خون،
 رو لرزونش قدم. بودن زده بیرون فشار شدت از پیشونیش هایرگ و ریختمی اشک سافیرا
 :رفت ترنزدیک و گذاشت جلوتر

 !لئو من، خدای... نه -
. شد تاریک جاهمه ناگهان اما بزنه؛ دست بهش تا شد خم کمی و کرد دراز رو دستش
 و ایستاد صاف دوباره. کردن رشد و برآوردن سر زمین از درختا و فروریختن اطرافش ستونای

 .ردک نگاه اطرافش به زناننفس
 سمتش به بعد و کرد نگاهش چندلحظه. بود افتاده زمین روی رودخونه کنار لئو یجنازه حاال
 مجروح صورتیه روحش،بی و سفید صورت جای به باراین اما نشست؛ زانو به کنارش. دوید

 .دید بود رفته بین از نصفش که داغون و
 :گفت صدایی که گرفت دهنش جلوی رو دستش و کشید هینی

 سافیرا؟ کنیمی کاریچ -
 .آلودخون و زخمی بدن و ژولیده موهای. شد مواجه رز با و گرفت باال رو سرش
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 !ی... رز -
 .بمونم زنده خواستممی من سافیرا؟ کردی ولم چرا -
 ...خواستمنمی... من -
 .کشید عقب رو خودش ترسیده لئو صدای شنیدن با
 .بدی نجاتم تونستیمی تو ضعیفی؟ قدراین چرا -

 :رفت عقب چندقدم و شد بلند زدهوحشت
 ...شما... شـ -
 رو( سافیرا قبلی اژدهای) نادیا بزرگ هیئت و برگردوند سر زدهشتاب چیزی به برخوردش با

 زمین از و پیچید تنش دور دُمش موقعهمون. چکیدمی سافیرا روی صورتش از خون که دید
 .کرد بلندش
 زد؛ وپادست. کرد باز رو بزرگش دهن و باال بردش توجهبی انادی اما کرد؛ زدنجیغ به شروع

 .بود فایدهبی اما
 ...خدایا خدایا،... نه نه نه، -
 .پرید خواب از و کرد باز چشم خورد، صورتش به که محکمی سیلی با

 :زدمی صداش هم سر پشت که دید رو ناتالی نگران یچهره
 ...خدا خاطربه بینی،می خواب داری... سافیرا -

 دنبال لباساش و بدن روی کشید، صورتش به رو دستش و نشست جاش سر زدهشتاب سافیرا
 رو بازوهاش و داد بیرون رو اشآسوده نفس ناتالی. ندید چیزی اما گشت؛ خون قطرات
 :گرفت

 .نیست چیزی... نیست چیزی باش، آروم -
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 کردنمی نگاهش نگران که یهبق به و برداشت ناتالی صورت از رو اشزدهوحشت و گیج نگاه
 :کرد ـوازش*نـ رو عرقش از خیس صورت ناتالی. دوخت

 .بود کابوس یه فقط نیفتاده، اتفاقیهیچ... دیدیمی کابوس داشتی -
 :نالید بیچارگی با سافیرا

 میره؟نمی چرا میره؟نمی چرا میره؟نمی لرد چرا -
 ـوش*آغـ در و کرد ـلقه*حـ دورش رو دستاش ناتالی. گرفت راه چشماش از اشک

 صحنه این گرنظاره متأثر هایچهره با هم بقیه و باشه اشکش هایقطره خریدار تا کشیدش
 .بودن

 .شد روشن هوا اینکه تا نرفت خواب به کسهیچ دیگه اون از بعد
 دنیل به نگاهی سافیرا. شدن آماده کردنحرکت برای سودشدهنمک گوشتای خوردن از پس
 به خطاب سپس و انداخت داشت کردنشخاموش در سعی آتش روی خاک نریخت با که

 :گفت همه
 .کردم بدخواب رو تونهمه حتماً. خواممی معذرت خیلی دیشب اتفاق خاطربه ها،بچه -

 :گفت و زد مهربونی لبخند تام اما شدن؛ خیره بهش آنتونیو و ناتالی ایستاد، صاف دنیل
 .کنیمی تحمل ما به نسبت رو فشار بیشترین تو سافیرا، کنیممی درکت همه ما -

 حرکت سالی سمتبه وسایل وجورکردنجمع از بعد و نشوند لب به غمگینی لبخند سافیرا
 .کردن
 سردتر براشون رو هوا و خوردمی صورتشون به گاهی برف کوچیک و ریز قطرات ارتفاع توی

 .نگرفت رو شونراه یادامه جلوی سرد هوایاین اما بود؛ کرده قبل از
 ناتالی سر پشت که آنتونیو. کردمی افت بیشتر هم هوا دمای شدن،می ترنزدیک هرچی
 :گفت گوشش کنار بود، نشسته
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 .سردمه واقعاً من باالست، بدنت دمای کنم؟ ـلقه*حـ دور رو دستم اگه داره اشکالی... نات -
 .نداره اشکالی -

 .چـسبید بهش و کرد قفل دورش پشت از رو دستش هردو
 .ممنون -

 :گفت دوباره بعد چندلحظه
 پارچه و چوب از خواهرم برای وقتی کردم،می مادرم با رو کاراین بودم پسربچهیه وقتی -

 خیره کارش به و چسبیدممی بهش پشت از منم نشست،می تخت روی ساخت،می عروسک
 .خوندمی آواز برام آروم صدای با اون و شدممی

 :داد ادامه و خندید آهسته
 !میگم دارم چی ببین. شدم دیوونه احتماالً -

 :خندید هم ناتالی
 نه؟ داره قشنگی صدای حتماً مادرت. میاد نظربه جالب خیلی اتفاقاً -
 .داشت رو دنیا صدای بهترین آره، -
 .زد غمگینی لبخند و
 ...مادرت مگه داشت؟ چرا -
 .طورهمین پدرمم. نیست زنده دیگه اون -
 کجاست؟ خواهرت داری، هم خواهر یه گفتی -
 .کنهمی زندگی قصر توی -
 چیه؟ اسمش -
 .تارا -
 .ببینمش شدم کنجکاو -
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 چی؟ تو مادر -
 و طلسما بهم اون. کنه درست عروسک برام که نبود لطیف قدراون تو مادر مثل اون خب -

 .بود مهربون خیلی البته و دادمی یاد رو مختلف جادوهای
 نداری؟ ایدخترونه هنر یچه تو یعنی -
 اوناست؟ جزو آشپزی! دونمنمی خب! دخترونه؟ هنر -

 :گفت آنتونیو و خندیدن هردو
 .متفاوتن خیلی مالکا شما سرزمینای تو انگار -
 !کردنمی شروع رو اژدها یه تربیت سالههفت هایبچه اونجا. خیلی آره -
 یه جز چیزی و شدنمی تموم درختا گاهی پاهاشون زیر. کردن پرواز توقفیهیچبی غروب تا

 فشرده و گرفتنمی قرار هم کنار درختا دوباره جلوتر کمیه و شدنمی دیده وعلفآببی دشت
 .شدنمی
 دوباره جدی خیلی برف بارش. کنن استراحت تا اومدن فرود و کردن پیدا مناسب جاییه

 سافیرا برف زیر خودشون نشدننمدفو برای اما نداشتن؛ نیازی اژدهاها. بود شده شروع
 که سدی روی که دید رو برف هایدونه و انداخت باال به نگاهی دنیل. ساخت نامرئی سقفی
 .نشستنمی شدنمی دیده

 نمیاد؟ فرود رومون تو، رفتن خواب به از بعد این، -
 :گفت و کرد ایخندهتک سافیرا

 .کنهمی کنترلش ناخودآگاهم نه، -
 .خوبی تپیشرف چه هوم، -
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 تا کرد ـلقه*حـ دورش رو دستش و نشست سافیرا کنار دنیل. کردن درست آتشی دوباره
 کرد، جابهجا رو آتیش توی هیزمِ و انداخت بهشون معناداری نگاه ناتالی بده، تکیه بهش
 :زد صداش اعتراض با سافیرا

 !ناتالی -
 :گفت و خندید اونم

 .نگفتم چیزی که من باشه، باشه -
 .نشست عادی و اومد کوتاه حرف بدون هم دنیل. کرد عوض رو بحث و شد جدا لدنی از
 .بپرسم ازت سؤالی یه خواممی چندوقته -
 بله؟ -
 داشت، خبر که بود ویلیام جد فقط و کرد پاک مردم ذهن از رو هاحلقه یگذشته لیدیا -

 دونستین؟می پدرت و تو چطور
 توی رازاین. داره اعتماد بهشون کامالً که بگه کسایی هب فقط تونهمی گفت ویلیام به لیدیا -

 اعتماد شاهفردریک به که طورهمون. رسیده ویلیام به و گشته نسلبهنسل شونخانواده
 هم ویلیام خود یخانواده توی. گفته من به پدرم و بوده؛ مورداعتمادش هم من پدر داشته،

 پس. کردمی مخالفت پدرش با همیشه رپیت پسرش، جمله از نبودن، اعتمادش مورد همه
 . فهمیده لرد با آشناییش از بعد احتماالً دونسته،نمی چیزی حتماً
 نداشته امکان کرده،نمی اعتماد هرکسی به ویلیام فهمیده؟ چطور لرد پس ببینم، وایسا: دنیل

 .نبوده ویلیام یمعشوقه لرد عشقیشون، مثلث تو وقتی اونم بگه، لرد به
 پیدا بهشون دسترسی برای راهیهیچ از منم و لرده شخصی یگذشته رازای اینا: سافیرا
 .نکردم

 !دیگه معماییه عالیه،: تام 
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 :گفت تام به خطاب و خندید دنیل
 .باشه مهم فهمیدنش قدرااون نکنم فکر تامی، نباش نگران -

 مونهمه به عموضواین. مهمه خیلی گذشته. دنی کنی قضاوت جوریاین تونینمی: ناتالی
 .شده ثابت

 نوشته؟ کی رو تاریخچه کتاب اون: سافیرا
 جاییه. باشه خوندن قابل حلقه داشتن با فقط که کرد جادوش خودشم! مادرم: ناتالی
 .داد نجات اونو کتابا یهمه بین از پدرم هم حمله موقع شد،می نگهداری خاصخیلی
 :پرسید شوخی لحن با نشه، احتنار پدرش یادآوری از ناتالی اینکه برای دنیل

 نه؟ داره خوبی حس بودندورگه -
 :داد جواب و زد لبخندی ناتالی

 .داشت بهتری حس داشتم باهم رو قدرتاشون تموم اگه اما کنم؛نمی انکارش -
 نداری؟ رو شهمه مگه: آنتونیو
 :گفت و انداخت آنتونیو به نگاهی

 باشی، داشته باهم رو پدرومادرت ظاهری ویژگیای و چهره تونینمی که طورهمون. نه-
 دیگه افزارایخون به نسبت هم تام. باشی داشته کامل طوربه تونینمی هم رو قدرتاشون

 که هست امکانشم وسطاین. افزارهخون یه و انسان یه یدورگه چون داره؛ کمتری قدرت
 دست به پدرومادرش از رتقوی شاید یا متفاوت نیروهایی دورگه فرزند که بیفته اتفاقایی

 .بیاره
 بدی؟ انجام تونیمی کارایی چه جادوگریه عنوان به مثالً: آنتونیو

 سپرای تونممی من مثالً. متفاوته دیگری با هرجادوگری قدرتای که بگم هم اینو البته -
 .بدن انجام نتونن جادوگرا یبقیه شاید کارواین و بسازم محکمی خیلی دفاعی
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 بکنه؟ تونهمی کاری چه جادوگر ینقدرتمندتر -
 اونم داره؛ رو تواناییاین هرهزارنفر در یکی فقط. ستآینده دیدن جادوگر یه قدرت نهایت -

 تموم با رو آینده دیدن توانایی جادوگریه فقط گفتمی مادرم. ببینه جزئیات با نتونه شاید
 .بوده طبیعت مطلق ایزد جادوگرِ خواهر اونم که. داشته جزئیاتش

 ندارن؟ مشترکی قدرتهیچ یعنی: تام
 .دونمنمی رو شهمه البته که هست چندتایییه چرا -

 چی؟ مثل: تام
 .میشن کنترل ذهن با و ندارن روح اونا. بسازیم بدل یه خودمون از تونیممی مثالً -

 .کننمی استفاده ازش حتماً: دنیل
 .میشه بالاستفاده افزاراروح قدرت اینجا پس: سافیرا
*** 

 پیدا کاهش شدتبه گیاهی پوشش. آوردن پایین رو سرعتشون دفاعی مرز به شدننزدیک با
 .بود شده پوشیده مه با که شد تبدیل درختبی و پهناور زمینیه به کمکم و کرده
 :گفت و شد نزدیک سافیرا به تام. شدن پیاده اژدهاهاشون از و اومدن فرود

 .تسلیمیم کنیم اعالم اول همین از بهتره -
 معنی به احتماالً مه این. بشیم دفاعیشون مرز وارد باید اول اما. موافقم: سافیرا

 .مرزه به شدنموننزدیک
 .نبریم جلوتراین از رو اژدهاها: دنیل

 .نزنه سر ازتون اشتباهی حرکت باشین مواظب. بیفتین راه. باشه: سافیرا
 .رفتن جلو و افتادن راه به آهسته حرف، این از بعد
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 برفای بارش. کردمی سفیدشون و نشستمی رنگشونتیره شنالی روی برف سفید هایدونه
 جلوتر که کمی. کردنمی کم رو دیدشون میدان و بودن داده هم دست به دست مه با سفید
 :زد فریاد بلند صدای با سافیرا رفتن،

 !آهای -
 بود ساکت قدراین. برداشتن ترمحتاطانه ور قدماشون. بود گرفته فرا رو جاهمه مطلق سکوت

 نجواهای و صداها. کرد تغییر اوضاع جلوتر کمی اما بیفته؛ اتفاقیهیچ نیست قرار انگار که
 .رسید گوششون به نامفهومی و عجیب
 هم به سیاهی دودای. شدن دقیق اطراف به بیشتر و گرفتن خودشون به دفاعی حالت

 از تا کرد تنگ رو چشماش سافیرا. شدن تبدیل آدم شبیه یهایسایه به مه درون و پیچیدن
 .شه ناپدید تا بود کافی زدنپلک باریه فقط اما بشه؛ مطمئن بینهمی که چیزی

 دیدنی قابل چیز اما چرخیدن؛ عقب به همه. گذشت گوششون ـغل*بــ از سرعتبه سیاهی
 .رفتمی بین از دوباره و شدمی پدیدار مدام. نداشت وجود

 !اومدن استقبالمون به باالخره: نیلد
 فریاد و کرد باز دهن دنیل. شد دنیل بدن وارد پشت از بقیه چشم از دور به رنگیسیاه دود

 :کشید
 ...صبر لحظهیه -
 کردن، نگاهش باتعجب همه بود، بعید ازش که جیغوییجیغ و نازک صدای بلندشدن با

 :فتگ صدا همون با دوباره بعد و کرد قطع رو حرفش
 چیه؟ دیگه این -

 :پرسید کلفتی حد از بیش و نخراشیده صدای با آنتونیو. رفت جلو سرعتبه ایدیگه سیاه دود
 ...قبالً! میدن؟ بازیمون دارن -
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 صداییه؟ چه دیگه این من، خدای وای: ناتالی
 جلوی مضحکش یخنده صدای شنیدن با اما خنده؛ زیر زد نازکی و زشت صدای با دنیل

 .گفت ناسزایی لب زیر و گرفت ور دهنش
 با تا کشید بیرون رو شمشیرش تام. گذشتن کنارشون از بیشتری تعداد با سیاه هایسایه

 تام به هاسایه از یکی اما کنه؛ مبارزه نداشت جسمی و شدنمی ثابت جایه ابداً که چیزی
 .کوبید تام کمر به رو مانندشدست و حالتبی اندام و شد نزدیک

 ناتالی. کرد نگاهشون متعجب آنتونیو. افتادن زمین روی سافیرا و خودش ضربه این با
. افتادن زمین به اونا مثل هردوشون راه بین ولی سافیرا؛ طرفبه دنیل و رفت تام سمتبه

. فهمیدنمی افتادمی که رو اتفاقایی دلیل اصالً آنتونیو. نداشتن حرکت قدرت و شدن گیج
 :گفت و زد وزان کنارشون زمین روی

 خوبه؟ حالتون... هابچه -
 :گفت ناآشنایی صدای بشنوه، یکیشون از جوابی اینکه از قبل

 .کافیه دیگه -
 :داد ادامه بشه، دیده اینکه از قبل اما ببینن؛ رو صدا صاحب تا کردن بلند رو سرشون همگی

 .شید بلند -
 چندمرد. کردنمی نگاه گههمدی و خودشون به متعجب و شدن بلند حرفش دنبال به هابچه
 سرش روی از رو شنلش بزرگ کاله یکیشون. شدن نزدیک مه درون از سیاه و پوششنل

 :پرسید سردی و جدی لحن با و برداشت
 .کنید معرفی رو خودتون -

 :گفت تعجب و تعلل کمی با سافیرا
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 بدن این .نیست من بدن این فهمم،نمی من،... نیستیم دشمن و نیومدیم جنگ برای ما -
 چطور؟! تامه
 :پرسید دوباره پوششنل مرد

 هستین؟ کی و اومدین اینجا به چی برای -
 .ندادن اهمیتی مرد سؤال به و انداختن نگاه هم به زدهحیرت دنیل و ناتالی
 :داد جواب سافیرا

 برای و کردم فرار اونجا از. هانه از شاهفردریک سپاه یفرمانده دختر هستم؛ سافیرا من -
 .هستن من افراد و دوستان هم اینا. اومدم اینجا به حاکمتون مالقات

 .کرد نگاه دادمی تکون رو اونا خودش حاال که سافیرا ظریف دستای به تام
 :گفت جدی و سرد لحن همون با پوششنل مرد

 .بیاید همراهمون بسیارخب، -
 :پرسید یزآماستفهام و آهسته بود، برگشته اولش حالت به صداش که آنتونیو

 !شده مهربون چقدر حاکم! راحتی؟ همین به -
 .کشید گلوش به دستی ایسرفهتک همراه و شد صداش شدندرست متوجه
 حرف باهاش حاال و شنیدمی قبالً چون بود؛ عادیغیر شواسه صداش. اومد حرف به ناتالی

 !زدمی
 .بیان همراهمون باید که داریم اژدها تاسه ما -
 .بشن قصر وارد تونننمی اما بزنن؛ پرسه جنگل توی مالقاتتون پایان ات توننمی -
 ...چرا اما، -

 :کرد قطع رو حرفش و برد باال رو دستش سافیرا
 .قبوله باشه -
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 .بیاین دنبالم -
 :گفت آهسته ناتالی

 .نکردن تهدیدمون حداقل -
 :گفت و کشید کـمرش روی رو دستش دنیل. رفتن مرد دنبال و افتادن راه به
 !نات جوریوجمع چقدر تو -

 و تشر با و زد کنار رو دستش محکم ناتالی. آورد پایین کـمرش روی رو دستش طورهمون
 :گفت آهسته

 .برو راه فقط نکن، کارواین -
 :مالید رو دستش خنده با دنیل

 ...چیزایییه هم جلو این ولی!... آخ -
 :کرد نزدیک گوشش به ور سرش و کوبید کمرش به محکمی یضربه ناتالی

 !کن کنترل منحرفتو خوی اون و شو خفه دنی -
 :گفت شوخ لحن همون با اما داشت؛ درد اینکه با و خندید بازم دنیل

 .میگم خودت خاطربه... نات زنیمی آسیب خودت به داری باشه، باشه -
 !شانسمخوش چقدر من خدایا، اوه -

 :گفت اتالین به خطاب خنده با و چرخید عقب به تام
 .موافقم باهات -

 فکر و کشید روش دستی. کردمی حس اشسینه روی عجیبی سوزش. برگردوند رو روش
 .شده زخمی شاید کرد
 خودنمایی سالی برفِ از پوشیده و سیاه کوه همه از بیش و. شد نمایان قلمرو مه، پایان از بعد
 :کرد زمزمه و شد خیره کوه به سافیرا. کردمی
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 !شکوههبا چقدر -
 :گفت تام به رو و چرخید

 کنه؟نمی اذیتت این تامی، ضعیفن چشمات کمیه -
 .بینممی رو دنیا تازه دارم انگار. داری تیزی چشمای تو درعوض. کردم عادت بهش -

 .نگفت چیزی دیگه و زد لبخند سافیرا
 .کردنمی جلب رو نظرشون دیگه که بود بینیپیش قابل و عادی امری مردم تعجب

 مخوف قبل از بیشتر البته. کردمی اضافه اشجذبه به این و شده ساخته کوه خودِ درون قصر
 .دادمی نشونش

 دنیل. دادمی ادامه راهش به همچنان و شد جدا افرادش از پوششنل مرد و شدن قصر وارد
 که بود زنیه نقش از زیبایی تابلوی انداخت؛ دیوار روی بزرگ تابلوهای از یکی به نگاهی
 .زد پلک ناگهان

 .گرفت رو نگاهش سرش دادنتکون با و انداخت باال رو ابروهاش دنیل
 :ایستاد مقابلشون و رسید بهشون درهم اخمای با آدریِن

 آوردی؟ خودت با که انکی اینا نگهبان، -
 .کردن تعظیم برابرش در هابچه و پوششنل مرد

 .اومدن لوکاس جنابعالی با مالقات برای و هستن هانه از مسافرایی اونا -
 :گفت و کشید عمیقی نفس آدرین

 ببریشون؟ کجا باید که دونیمی -
 .قربان بله -
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 از گذشتن از بعد و دادن ادامه رو راه. رفت و انداخت هابچه تکتک به کوتاهی نگاه سپس
 چرخید سمتشونبه پوششنل مرد. شدن بزرگ نسبتاً تاالریه وارد باریکی و طوالنی راهروی

 :گفت و
 .بشن فرماتشریف جنابعالی تا باشید منتظر جاهمین-

 :گفت و کرد خودش به نگاهی ناتالی رفت، وقتی. دادن تکون سری هابچه
 .دادمی نجات وضعیت این از رو ما اول باید آه، -

 .نیستم آورچندش هم قدرااون ناتالی، بردار دست: دنیل
 :گفت رفته باال ابرویی و ریشخند اب و ایستاد سینهبهدست ناتالی

 !بگم چی دونمنمی اوم،... داری رو عقیدهاین خودت اگه اما نگفتم؛ چیزی چنین من - 
 !پررو یدختره -

 در انسانیه از زیبا العادهفوق یمجسمهدو. گذروند نظر از رو اطراف تام. خندیدن آروم همگی
 کامالً و بودن شده تراشیده خوبی به که سیاهی ستونای و داشت قرار تاالر از دوگوشه

 .سنگی دیوارای با هماهنگ
 راست سمت هم ایدیگه در بود شده داده اختصاص ورودی در به که شمالی ضلع از غیر
 .بود بسته که داشت قرار

 بیرون به نگاهی و رفت بود شده تعبیه مجسمه دو بین که بزرگ یپنجره سمتبه سافیرا
 ...که انداخت

 یآماده و ایستادن صاف و چرخیدن سمتهمون به همه. شد باز قیژقیژی صدای با در
 متعجب و مبهوت و خشکیدن کردن،تعظیم برای هراقدامی از قبل اما شدن؛ گذاشتناحترام

 .موندن خیره روبروشون به
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 فقط و گذاشت جلو قدم آرومی به که مردی به رو آورد،نمی در سر سکوتشون از که آنتونیو
 :گفت کردمی نگاه هابچه به
 بیان؟ ما مالقات به خواننمی ایشون شده؟ چی. نیستید لوکاس جنابعالی که، شما -

 :کرد زمزمه تام
 !نداره امکان -

 :پرسید و انداخت نگاهی مبهوتشون صورتای به آنتونیو
 شده؟ چی -

 چشم. داد یهتک دیوار به رو کمرش و گذاشت پنجره سنگی چهارچوب به رو دستشیه سافیرا
 .داشتبرنمی بروشرو یصحنه از

 به متعلق که آلودیبغض صدای و لکنت با بود، کرده تر رو چشمش که هاییقطره با ناتالی
 :گفت بود دنیل

 !لئو... لـ -
 .دوخت چشم شده، وارد تازه مرد به دوباره و شد آمیزاستفهام آنتونیو نگاه
 :گفت باحیرت و زد پوزخندی دنیل

 !داری؟ جون چندتا عوضی تویِ -
 .کرد ـغلش*بـ محکم و دوید سمتشبه بایسته، این از بیشتر نتونست ناتالی
 .نداد نشون واکنشیهیچ تعجب از لئو و شد خیره کارش به ترزدهشگفت دنیل
 !نمیشه باورم نمیشه، باورم من، خدای: ناتالی
 :گفت و کرد دیآلواشک یخنده متعجبش یچهره دیدن با و گرفت فاصله ازش

 !کردن عوض جامونو اونا ام،ناتالی من -
 :پیچید تاالر توی رسایی صدای
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 برنگردوندن؟ قبل حالت به رو وضعیتتون هنوز -
 همراه لب به لبخند و متین ایچهره با لوکاس برگشت، طرفشبه سافیرا جزبه سرا یهمه

 .بردن یاد از رو کردنتعظیم هک بودن شوکه قدراون هابچه. شد تاالر وارد دیگه چندنفر
 :گفت آدریِن

 .جنابعالی کنممی درستش من -
 وجود به بینشون سیاهی دود و چرخوند هم دور واردایره رو دستش هردو حرف، این از بعد

 تقسیم سیاه حجم چهار به. فرستادشون هابچه سمتبه و کرد صاف رو دستاش سپس. اومد
 ایناله همگی. زمین رو بیفتن و بخورن هل شد باعث هک رفت یکی طرفبه هرکدوم و شد

 چندلحظه از بعد. شد افتادنش از مانع و گرفت رو بازوش لئو که دنیل از غیر افتادن و کردن
 .گرفت فاصله ازش لئو به عمیقی نگاه از پس دنیل شدن، بلند زمین روی از آروم

 :گفت آرومی صدای با بهش خیره قطف کنه، حرکت و دربیاد بهت از بود نتونسته هنوز سافیرا
 ممکنه؟ چطور -

 چشمای لئو نگاه. کنه فراموشش تا فشرد هم به رو پلکش. آورد یاد به رو کابوسش
 .شد باز خودش به رو دوباره مکث کمی از بعد که رفت نشونه رو سرگردونش

 .بود مرده... که دیدم... دیدم من: سافیرا
 :داد تکون طرفین به رو سرش حالهمون در و رفت جلو آهسته

 چطور؟. بینممی خواب دارم... کشیدنمی نفس بود، مرده اون -
 :رفت فرو ـوشش*آغـ توی کلمه آخرین گفتن با و چکید چشماش از اشکی

 ممکنه؟ چطور -
 .بست رو چشماش و فشرد خودش به محکم و پیچید دورش رو دستش هردو لئو
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 کنار که آدریِن اخموی یچهره دادمی ترجیح. ختدو لوکاس به و برداشت اونا از چشم دنیل
 .کنه تماشا رو ایستاده لوکاس
 :گفت بود شده مخلوط اشک با که لبخندی با و اومد بیرون ـوشش*آغـ از سافیرا

 !بینم؟می خواب دارم -
 :گفت و کشید خیسش صورت به دستی لئو
 .نه -

 به نرمی هایضربه و انداخت شهاشونه دور رو دستش یه لئو. رفت جلو دوباره ناتالی
 :گفت و فشرد رو بازوش ناتالی، جداشدن از بعد تام. کرد وارد کمرش

 !بیفته تونستمی که بود اتفاقی بهترین اوضاع، این تو واقعاً -
 بود، شده مخلوط خوشحالی با که آلودیبغض صدای و بودن پر هنوز که چشمایی با سافیرا
 :پرسید

 ...من خدای تاده؟اف اتفاقاین چطور -
 :داد ادامه و کشید موهاش به دستی

 چطور؟ آخه دیدم، رو رودخونه توی انداختنش بارها دیدم، رو صحنه اون بارها من -
 :گفت لوکاس و زد ملیحی لبخند لئو
 یکی این به حداقل ادوارد خوشبختانه که داره ایمحرمانهخیلی رازای ما بزرگ یقبیله -

 .موند پایبند
 !متأسفم خیلی اومده سرتون به ادوارد جانب از که بالیی خاطربه: یِنآدر

 متأسفین؟ شما چی برای رازی؟ چه: سافیرا
 .ایشونه پسر ادوارد: لئو

 .شد خیره لوکاس و آدریِن به دوباره و انداخت لئو به طوالنی نسبتاً نگاه سافیرا
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 منتقل دیگه یکی جسم به رو شخود روح تونهمی افزارروحیه که دونینمی حتماً: لوکاس
 میزبان جسم توانایی به بسته بگیره، تعلق ایدیگه روح به تماماً بدن یه اینکه برای. کنه

 روح که مدتاون توی اگه اما. شه جدا کامالً بدن از میزبان روح تا کشهمی طول مدتی
 بدن مجبوره شه،ب کشته کنهمی کنترل رو میزبان جسم که زمانی و تصرفه، حال در بیگانه

. گیرهمی تعلق اصلیش صاحب به تماماً دوباره جسم و. بره مردگان دنیای به و کنه ترک رو
 . آوردش سالی سمتبه هم رودخونه آب و افتاد لئو واسه که اتفاقیه همون این

 :گفت و افتاد خنده به حیرت از ناتالی
 !باورنکردنیه من، خدای -

 .بود کرده ریزیخون خیلی و داشت عمیقی خیلی زخم اون... اما: سافیرا
 داده دست از رو سرش اینکه مگر میشه، درمان بیگانه روح خروج از بعد زخمی هر: لوکاس

 .داشت ضعف خیلی چندروزی بود داده دست از که خونی همه اون خاطربه گرچه! باشه
 مکث با و یدکش صورتش به رو دستاش سافیرا بود، زدنحرف حال در لوکاس که طورهمون

 باورش داد، لئو به رو نگاهش دوباره و کرد ایخندهتک. کرد پاک رو اشکاش کوتاهی
 .باشه شده برآورده آرزوش شدنمی

 صحبتای اگه من نظربه. کردید طی رو زیادی راه. هستید من یویژه مهمانان شما: لوکاس
 خواستید که هروقت تا وننممی اینجا پیشخدمتا. باشه بهتر کنیم موکول امشب به رو الزم

 جنگل مطمئناً نباشین؛ هم اژدهاهاتون نگران. کنن راهنماییتون اتاقاتون سمتبه
 .ذارممی تنهاتون فعالً. اوناست برای جا ترینمناسب

 و چرخید لئو سمتبه و کرد رها بدنش کنار رو دستاش سافیرا آدریِن، و لوکاس رفتن از بعد
 :گفت گوشش کنار و انداخت ـلش*بغـ تو رو خودش دوباره نمادندون لبخندیه از بعد
 .نمیدم گوش حرفت به هرگز دیگه -
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 :گفت و ـوسید*بـ رو موهاش روی لئو
 .بود شده تنگ براتون دلم -
 ناتالی صدای با. پاشید صورتش به ایمشتاقانه نگاه و گرفت فاصله ازش حرف این با
 :چرخید طرفشبه ودب ـردنش*گـ دور دستشیه هنوز کهحالیدر
 .دیدیمی کردم ـلت*بغـ دنیل بدن با وقتی رو تقیافه باید -

 !شه سبز جفتمون سر رو شاخ دوتا بود مونده کم آره: دنیل
 ایخوشحالی احساس هابچه یبقیه برخالف. چرخوند اون سمت به ناتالی از رو چشمش لئو
 جلو دنیل اینا یهمه با اما زد؛ سحد رو دلیلش شدمی. نبود نگاهش توی دیدنش دوباره از

 رو لبخندش که زد سافیرا ـیشونی*پـ به ایـوسه*بـ اول هم لئو. کرد دراز رو دستش و اومد
 و کرد ردوبدل تام با نگاهی ناتالی. گرفت رو دستش کجی لبخند با بعد و آورد ارمغان به

 نشه؟ بینشون شرایط متوجه که بود کسی چه. برد باال رو ابروش تاییه آنتونیو
 .داشتی جون هزارتا هم بچگی همون از: دنیل

 .کرد ترک میشه سختیبه قدیمیو عادتای: لئو
 آنتونیو به تام. کردن جدا هم از کرد وارد لئو دست به دنیل که فشاری از بعد رو دستاشون

 :گفت و کرد اشاره
 ایزدای زمینسر جنگجوهای از یکی آنتونیو،. لئو کنممی معرفی رو جدیدمون عضو -

 .طبیعت
 :گفت معناداری لبخند با و کرد خم سری احترام ینشونه به آنتونیو

 .برگشتی سالم خوشحالم. شنیدم ازت زیادی چیزای -
 :گفت لبش روی لبخندِ شکلاون دلیل به اهمیتبی لئو
 .داریم جدید عضو یه پس -
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*** 
 از. کنه رضایت اعالم سافیرا تا ایستاد صاف سافیرا موهای کار شدنتموم از بعد پیشخدمت

 :گفت و کرد نگاهش آینه درون
 .بری تونیمی. ممنون -

 و گرفت قرار سرش پشت ناتالی. رفت وسایلش کردنجمع از بعد و کرد تعظیم پیشخدمت
 :زد لبخند

 !میاد بهت قدراین فر موهای دونستمنمی. شده زیبا موهات چقدر -
 :ایستاد ناتالی مقابل و برخاست

 لباس این توی و بودمی باید آرتور شاه. میاد تو به قدراین سبز رنگ این دونستمنمی منم -
 .دیدتمی

 :گفت بود شده ترعمیق که لبخندی با ناتالی
 میای؟ بعد یا بریم باهم. ممنون -

 :داد خفیفی فشار و گرفت رو دستاش سافیرا
 .میام بعد کمیه من برو تو -
 با رو لباسش. کرد برانداز رو خودش مختلف جهات از و چرخید آینه متسبه ناتالی رفتن با

 موقعهمون. زد بخشیرضایت لبخند. ببینه رو بدنش کسی دادنمی اجازه و دادمی تغییر حلقه
 : برگشت طرفشبه و پرید جا از شنید سرش پشت از که صدایی با
 !رسیمی بهم داری شدی، خوب خیلی -

 :گفت و کرد بهش گیزیاننفرت نگاه سافیرا
 !برسم تو به خوامنمی من -

 :گفت لبخندزنان و کشید خودش یگونه روی رو ظریفش انگشتای برچید؛ لب دختر
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 چیه؟ از رضایت لبخند این پس -
 !گمشو -

 :گفت و رفت ترنزدیک چندقدم. شدنمی ناراحت سافیرا طرف از توهینی و طردهیچ از انگار
 شأن نباید. خورهمی هم به پسرهاون از حالم... دونیمی بدی، لوم بود نزدیک پیش دوشب -

 پسریه... کنی تخلیه اون با هیجاناتتو اگه نداره مشکلی البته، بیاری، پایین اون امثال با خودتو
 ...اون از بیشتر ارزش گدا،

 اردیو به کمر با محکم و رفت عقبعقب دختر. داد هلش و گذاشت گلوش زیر دستی سافیرا
 :گفت عصبانی و کرد بیشتر رو دستش فشار. شد کوبیده

 تو به و منه زندگی این کنی، تعیین تکلیف برام تونینمی تو! ه*ز*ر*ه آشغال ببند دهنتو -
 .نداره ربطی
 کشید،می سافیرا ساعد روی گرانهـوازش*نـ رو دستش کهدرحالی و خندید دلـبرانه دختر
 :گفت

 .بهتریه یگزینه آنتونیو من نظربه. توئه راهنمایی فقط من قصد. نشو ناراحت عزیزم اوه -
 :غرید سافیرا

 ...یه من کردی فکر تو -
 :کرد قطع رو حرفش و رسوند اشسینه یقفسه به رو دستش دختر

 .بینممی شکوهبا یملکهیه فقط تو از من نه، -
 .کرد مقاومت دنشدنخودبیخو از برای. گرفت بر در رو وجودش هم باز بخشلـذت نیروی

 برم؟ پیشت از من خوایمی واقعاً -
 بود قلبش روی که رو دختر دست مچ آزادش دست با. بشه ـذت*لـ اون تسلیم خواستنمی

 .گرفت
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 :کرد تکرار دختر
 برم؟ خوایمی -

 :کرد زمزمه و برداشت گلوش روی از رو دستش شدهمغلوب
 !نه -

 :گفت ترمهربون دختر
 .بده گوش حرفام به بیشتر... نشو عصبانی ماز قدراین پس -

 چندبار. بود شده ناپدید دختر بعد چندلحظه. انداخت زیر رو سرش و بست رو چشماش سافیرا
 :کشید عمیق نفس

 !لعنتی لعنتی، -
*** 
 سالن وسط بود، سرزمین همون به متعلق که لباسایی با ومردچندزن. بود باشکوه جشن سالن

 .اومدنمی هم سخت نظربه که دونفره و خاص ـص*قـریه ـصیدن؛*رقـمی
 به دستی. شد تاالر وارد برگردونه، خودش به دوباره رو آرامش کردمی سعی کهدرحالی سافیرا
 بقیه و لئو جستجوی به رو چشمش. کرد فوت رو نفسش و کشید رنگشزرشکی و بلند لباس
 دیدنش با اما توهمه؛ یا خوابیه ئول دیدن بفهمه بود منتظر هم هنوز گردوند، مهمونا توی
 .فراگرفت رو وجودش شوقی و اومد کش لبخندی به هاشـب*لـ هابچه کنار

 :گفت و ایستاد جلوش خدمتکاری
 .بیاید من همراه جنابعالی به احترام ادای برای لطفاً بانو -

 .انداخت لوکاس به سپس و خدمتکار به کوتاهی نگاه
 .بریم... حتماً بله -
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 چشمش. رفت انگیزشگفت حال عین در و سفیدرنگ عجیب و آهکی میز سمتبه اهشهمر
 و نبودن قصر سقف به روشنایی رسوندن به قادر مشعال نور. گردوند تاالر توی اجمالی رو

. دادنمی نشون بود آویزون سقف از که رو رنگیتیره آهکی قندیالی پایینی قسمت تنها
 و آورد فرود تعظیم سر لوکاس برابر در. هست هم ترسناک زیبایی، کنار در که گفت شدمی

 :گفت لبخند با
 دوستمون؛ از نگهداری بابت همچنین قربان، ممنونم خیلی پذیراییتون و استقبال از -

 .کنم ادا دِینمو امیدوارم
 که رو می*ا*ج. باشه خوشحال سافیرا مثل اونم رسیدنمی نظربه. زد ملیحی لبخند لوکاس

 :گذاشت مقابلش پذیرایی میز روی شتدا دست در
 مراقبت ازش که طبیعیه ماست، افراد از یکی اون جوان، بانوی نیست تشکر به نیازی -

 دارید قصد و بیاید اینجا به قراره که کرد تعریف برام بود؛ شماها نگران شدت به اوایل. کنیم
 .بشه گفته باید که هست مهمی حرفای جشن از بعد ببرید، لذت مهمانی از. کنید کارچی

 هابچه سمتبه خدمتکار یبدرقه با و داد گوش حرفش به اما افتاده؛ اتفاقی که کرد احساس
 .رفت

 با که بود دوخته سافیرا به چشم خورد،می نوشیدنیش از آروم و جرعهجرعه که طورهمون لئو
 .بود کرده زتمرک بینشون یمکالمه روی و ایستاده ساکت هم دنیل. کردمی صحبت حاکم
 رد آنتونیو. گشتمی چیزی دنبال سقف تاریکیِ توی انگار و گرفته باال به رو رو سرش ناتالی

 :گفت و گرفت رو نگاهش
 جالبه؟ برات قدراین که بینیمی اونجا چی -

 و آورد پایین رو سرش بود، گرفته دست در رو نوشیدنیش م*ا*ج دستش هردو با که ناتالی
 :گفت
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. ببینم سرگردان روح یه هرلحظه باید کنممی احساس افزاره،روح هایالهه قصر اینجا! هوو -
 ما تماشای به و شدن مخفی اونجا شونهمه کنممی احساس که تاریکه قدراون باال اون

 .نشستن
 .نوشید م*ا*ج از ایجرعه

 :گفت و خندید آهسته تام
 ؟بزنن پرسه بینشون مدام باید ارواح افزارنروح چون -
 قصر توی مثالً... و کنن مراوده باهاشون نباید گیرن،می کمک ارواح از اونا خب دونم،نمی -

 .جشنه اینجا امشب باالخره بدن؟ راهشون
 و برداشت بهشون سپردنگوش از دست دنیل سافیرا، و حاکم بین یمکالمه شدنتموم با

 :داد ناتالی به رو نگاهش
 ترجیح که من خوشحالن؛ حسابی مردم بیرون اون... دیعا مردم بین رفتیممی کاش ای -

 .بگذرونم اونا بین امشبو میدم
. کرد نزدیک دهنش به رو مش*ا*ج و زد ریشخندی بندازه، بهشون نگاهی اونکه بی لئو

 خطاب آنتونیو. کنه کنترل رو خشمش دستش کردنمشت با کرد سعی اما شد؛ متوجه دنیل
 :گفت بهش

 .پرنفوذ و محبوبن مردم بین حسابی که میشی مقاماتی دستهاون از تو ادزی احتمال به پس -
 :کرد تأیید رو حرفش و زد لبخند دنیل

 !دقیقاً آره -
 .ایستاد لئو نزدیک و رسید جمعشون به سافیرا
 بود؟ چطور وگوگفت خب،: دنیل
 :داد جواب و کشید عمیقی نفس
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 به حاکم یچهره شده باعث که مهم اقاتفیه. افتاده اتفاقییه مشخصه، که طوراین -
 .دربیاد شکلاون
 :داد ادامه و لئو به کرد رو
 دونی؟می چیزی تو -

 :گفت و داد تکون رو سرش لئو
 .بدن توضیح برات خودشون بهتره -

 .کرد سکوت و انداخت پایین رو سرش متفکر سافیرا
 بودی؟ دیده رو ـصشون*رقـ حالبهتا: دنیل

 گاهی و چرخیدنمی آرومی به که جفتایی به رو چشمش و کر بلند ور سرش حرف این با
 :گفت رنگیکم لبخند با و دوخت کوبیدنمی هم به رو دستاشون چرخش دوریه از بعد
 .جالبه اما نه؛ -

 کنی؟ امتحان خوایمی: لئو
 کسی رو چشمش ایگرگینه برق تا انداخت پایین سرشو و فشرد بیشتر رو مشتش دنیل
 !داره جانانه یضربهیه به نیاز عجیبی طور به لئو صورت کرد فکر خودش پیش. نبینه

 .نیستم بلد رو ـص*رقـاین من: سافیرا
 .بلدم چیزایییه من ولی: لئو
 از بدنش تموم و دید رو اششدهمشت دست. انداخت دنیل به نگاهی لئو حرفِ این از بعد

 :انداخت لئو یشدهـلقه*حـ بازوی ورد رو دستش حالاین با. گرفت گُر درونی گرمایی
 .خب خیلی -
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 بهش متعجبی نگاه آنتونیو. گرفت آنتونیو طرفبه رو پرشنیمه م*ا*ج و زد لبخندی لئو
 به و گرفت دستش از مردد م،*ا*ج گرفتن زودتر برای سرش یاشاره دیدن از بعد و انداخت
 .انداخت نگاهی داخلش

 که دید و کرد ثابت دنیل روی سوزیدل و ناراحتی با ور چشماش مردمک ناتالی رفتن، وقتی
 زیر رو سرش و بست رو پلکاش خفیفی فشار با. نگفت چیزی و کرد دنبال رو رفتنشون

 به سافیرا که ایپارچه همون افتاد؛ دستش دور شدهپیچیده یپارچه به نگاهش که انداخت
 .ترف تاالر خروجی در طرفبه و خندید آرومی به. بست دستش
 :گفت تام و کشید آهی بارافسوس ناتالی

 ...نمیشه عوض اخالقش وقتهیچ -
 طوریاین لئو که باشه درست نکنم فکر... اوف! اموندوباره دیدار یلحظه همون از: ناتالی
 .کنه رفتار

 .سوزونینمی دل رقیبت برای تو کنن؛می فکر طوراین خودشون حداقل همن، رقیب اونا -
 :گفت و کرد لئو م*ا*ج به ایدیگه نگاه آنتونیو

 ایدیگه رفتار انتظار داده انجام شما خاطربه که ایفداکاری با بوده؟ طوراین همیشه اون -
 .داشتم ازش رو

 :کرد کوتاهی یخنده ناتالی
 و خودخواه و زورگو آدمیه. دیدیشمی نوجوونیش یدوره تو باید حالتشه، ترینمهربون این -

 چندانی یرابطه باهاش البته. دارم ذهنم توی ازش که تصویریه تنها این .بود خودرأی
 .بود کافی همونم اما دوبار؛-یکی حد در فقط نداشتم،

 .نداده انجام بدی کار اما ست؛گستاخانه کمیه رفتارش درسته ناتالی: تام
 ...فقط داده، انجام بدی کار نگفتم نه -
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 .بگیری رو دنیل طرف خوایمی فقط -
 :داد ادامه تام و کشید آهی ناتالی

 هم از نگران. بربیان هم پس از توننمی خودشون. نکنی قاتی خودتو کاراشون توی بهتره -
 دونی،می که طورهمون و بدن تشخیص رو موقعیتاشون توننمی نباش، گروهمونم پاشیدن

 جون چطور ئول که یادته اما اومد؛نمی خوششون هم از پیش وقتخیلی از دنیل و لئو
 !داد نجات «رو مونهمه»

 چیزایییه و بود دیده رو بقیه ـصیدن*رقـ که سافیرا. ایستادن هم روبروی سافیرا و لئو
 دوباره وقتی. چرخید لئو دور آرومی به و رفت عقب کمی لبخند با بود، شده دستگیرش

 .کوبید اشباالاومده دستای به آهسته رو دستش هردو کف ایستاد، مقابلش
 :گفت و خندید آرومی صدای با لئو
 !نیستی بلد گفتی که انگار -
 .دیدم االن رو چیزایی یه -

 و گذاشت سافیرا پشت رو دستش نرمی به بود، کرده حفظ رو لبخندش همچنان کهدرحالی
 خوردنتکون به شروع آهستهآهسته. کرد قفل اون انگشتای تو رو اشدیگه دست انگشتای

 :گفت و انداخت شونشدهقفل دستای به اهینگ سافیرا. کردن
 ...تو که نشده باورم هنوزم من -

 .نداد ادامه رو حرفش و دوخت لئو دارتب همیشه چشمای به رو چشمش
 !نذارم تنهات هرگز دیگه میدم قول و توام روبروی دقیقاً االن من. سافیرا کن باور -

 :گردوند اطراف به رو شنگاه و کرد ایخندهتک کوتاهی مکث از بعد سافیرا
 ...دوباره تونمنمی دیگه من و هستی بدقولی آدم تو کنم؟ حساب قولت روی جوریچه -
 .نیست وقتش االن نکن، فکر بهش دیگه -
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 :داد تکون رو سرش و کشید عمیقی نفس سافیرا
 .توئه با حق - 
 آدمیه؟ جورچه بگو، بهم آنتونیو درمورد -
 .خوبیه آدم ولی اندازه؛غلط کمی اشقیافه ...کاربلد و اعتماد قابل -
 شدین؟ متحد راحت قبلی ایزدای با -
 و بودن لرد مخالف شونهمه. بگیرم نادیده رو قلمروشون به ورود سختی اگه البته آره، -

 بشنوی، باید که ایدیگه رازای و کردننمی حمله بهش که بود کافی نیروی از ترس فقط
 .بدونی ایدب که افتاده اتفاقا خیلی

 کردی؟ پیشرفت چقدر بگو، خودت از حاال... مهمیه شب امشب -
 .بود خوبی کمک هم تو امانتی البته. ستالعادهفوق حلقه این. زیاد خیلی -

 :گفت بود خیره بهش که طورهمون لئو
 !خوب چه -
 بود؟ چطور بودن معمولی انسان -
 .داری احساسی چه تو ببینم داشتم دوست همیشه. عجیب هم و خوب هم -

 :گفت و فشرد کمی رو شونشدهقفل دستای سافیرا
 .برگردونم رو امانتیت وقتشه حاال -

 هایرشته همون. کرد منتقل رو نیروش تموم بده، رو حرفی زدن یاجازه لئو به اینکه از قبل
 و بست رو چشماش. کرد پیدا افزایش اشسینه سوزش. پیچید دستاشون دور قرمز نورانی

 .نیاره خودش روی به چیزی کرد یسع
 :پیچید سرش توی دختر صدای اما
 .دادی دست از رو زیادی قدرت. سافیرا نبود خوبی فکر -
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 :گفت سافیرا به خطاب انتقال شدنتموم با بود، شده عمیق و تند نفسش که لئو
 .گردونی برش امشب همین نبود نیازی -

 :گفت مصمم لحن با داشت، تردید شدل تو اینکه با و کرد باز رو چشماش سافیرا
 .داری نیاز بهش هم تو و نیست من قدرت این... لئو بود نیاز -

 پشت رو دستش و رفت جلو آروم کوتاهی مکث از پس. بود گردش در چشماش بین لئو نگاه
 در بعد. بنشونه ـشونیش*پیـ به عمیقی یـوسه*بـ و بیاره جلوتر رو سرش تا گذاشت سرش

 :کرد زمزمه و تگرف ـوشش*آغـ
 .بود شده تنگ چشما این برای دلم -

*** 
 .رسید پایان به کمکم جشن که بود گذشته نیمه از شب
 تاالر در به زد،می حرف و خندیدمی بلندبلند جوان چندپسرودختر همراه کهدرحالی دنیل

 .کرد خداحافظی ازشون داد تکون شونواسه دستی اینکه از بعد و شد نزدیک
 به سافیرا که شدمی تررنگکم لبخندش ها،بچه به شدنشنزدیک و تاالر به دشورو با

 :برگشت سمتش
 .بگردم دنبالت بیام خواستممی کمکم دیگه دنیل؟ بودی کجا -

 :گفت و کرد ایخندهتک. ایستاد ناتالی کنار
 !خوشحالیه باعث! بگردی؟ من دنبال -

 :گفت و داد تکیه ناتالی یشونه به رو ساعدش بعد
 بودیم؟ کجا خب، -

 .شد خیره بهش ظنسوء با ناتالی
 خوردی؟ چیزی خوبی؟ تو -
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 .نبود زیادی چیز... خوبم نهنه -
 .داد مالش رو چشمش دست با و گفت رو این
 :گفت احترام ادای از بعد و ایستاد نزدیکشون. رفت هابچه سمتبه پیشخدمتی و بلندقد مرد

 .بیاید همراهم لطفاً فراخوندن، ایسهجل برای رو شما جنابعالی -
 پا قصر اعماق به و گذشتن قصر درپیچپیچ و طویل هایراهرو از افتادن، راه دنبالش به

 گاهی و داشت رطوبت دیوارا. بود شده تراشیده و صاف کمتر دیواراش که جایی. گذاشتن
 کوچیکی وداالیگ توی قدماشون. گرفتمی جریان تیره و سفید آهکای روی آبی یباریکه

 و آنتونیو و سافیرا دندونای و کرده افت بیشتر هوا دمای. رفتمی فرو بود شده پر آب از که
 به بخشیدن سرعت با خودش کردنگرم برای حلیراه تام گرچه. خوردمی هم به آهسته تام

 .شدمی حذف هاکردهلرز ینفرهسه جمع از و داشت بدنش خون جریان
 اطراف کم روشنایی تو رو نگاهش بقیه مثل ناتالی. ایستاد آهکی بستنب روبروی پیشخدمت

 :گفت و گردوند
 اومدیم؟ اشتباه نکنه شد؟ چی -
 .بانو خیر -

. رفت عقب چندقدم و کرد خم دیوار روی یاستتارشده و آهکی اهرم حرف، این از پس
 متعجب همه. کرد فتنرپایین به شروع پله شکل به صدایی، با مقابلشون زمین بعد چندلحظه

 :کرد زمزمه آرومی یخنده با سافیرا. شدن خیره روبروشون یصحنه به
 !وای -
 .انداخت لئو صورت به نگاهی و

 مؤدبانه پیشخدمت. نبود مشخص پایین از زیادی چیز و رفتمی پیش پایین سمتبه هاپله
 :گفت
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 .بیاید دنبالم لطفاً -
 از هاپله پایین. دنبالش به هابچه و رفت پایین هاپله از آهسته داشت دست در که مشعلی با

 رطوبت همون اما نبود؛ آهک بزرگ و کوچیک قندیالی از خبری دیگه و بود ترتاریک باال
 مشعالی نور و کرد باز و داد هل رو زخیمی و سنگی درب پیشخدمت جلوتر کمی. داشت رو

 .تابید بیرون به بود روشن داخل از که فروزانی
 بود گرفته قرار اتاق وسط طویلی میز. شد نمایان آهکی و بزرگ اتاق سنگی، در اون از بعد
 .بودن اونا منتظر و نشسته آدریِن و حاکم سرشیه که

 برای که غریبی حس و بود سرما کرد، احساس شدمی راحتی به که چیزی بارزترین
 :گفت بودن شده اتاق اردو که هابچه به خطاب حاکم. نبود شدهتعریف لئو جز کدومهیچ

 .اومدین خوش -
 کجاست؟ اینجا: سافیرا

 .ارواح گذرگاه به نزدیک اتاقی: لوکاس
 :گفتن تعجب با لئو از غیر همگی

 !ارواح؟ گذرگاه -
 :کرد اشاره صندلیا به آدریِن

 .بشینید لطفاً -
 به و نشست لوکاس به نزدیک صندلی روی داشت متعجب ایچهره هنوز کهدرحالی سافیرا

 .موندن جواب شنیدن منتظر و نشستن هم بقیه دنبالش
 اون. میره مردگان دنیای نام به جایی به میرنمی که کسانی تموم روح شنیدید حتماً: لوکاس

 این و! موقت یدروازهیه سرزمین، این توی زمینه، روی یکیش که داره دروازه چندین دنیا
 .ستدروازهاون به جا تریننزدیک اتاق
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 :شکست رو سکوت اون سافیرا و کردن سکوت حرفاش تحلیل برای همگی
 همین به مربوط حرفااون بشه؛ گفته باید که هست مهمی حرفای گفتید شما جنابعالی -

 ست؟دروازه
 :شد قبل از ترجدی لوکاس لحن

 نفر،یه فهمیدم که نیست وقتخیلی داریم، ارزشمندخیلی و مقدس درختیه اینجا ما بله، آه -
 .برداشته درختاون یشیره از
 بکنه؟ تونهمی کاری چه شیره اون خب، درخت؟ -
 درمان رو سخت بیماریای کنه، تبدیل طال به رو خاصی سنگای تونهمی مثالً کارا،خیلی -

 هرکسی. بده انجام باهاش خطرناکی کارای تونهمی بیفته جادوگر یه دست به اگه و کنه
 مسیری اون. شه وارد تونهمی سختیبه هم بدونه اگر حتی و دونهنمی ور درخت اون جای

 ...اینکه مگر. ندیدید شما که بود نگهبانایی از پر اومدید ازش شما که
 چی؟ اینکه مگر -
 بهشون حد این در من که هستن آدریِن مثل کمی تعداد فقط...باشه افزارروحیه اینکه مگر -

 .میدم نشونشون رو تدرخ جای و کنممی اعتماد
 :چرخوند رو سرش و زد پلکی بود، مونده خیره اینقطه به لوکاس صحبتای حین که سافیرا

 !وانتِس -
 :پرید لوکاس صورت از رنگ

 ...رو اسم این شما شما،... چی؟ -
 :گفت و گذاشت میز روی رو راستش دست سافیرا

 درسته؟ شناسیدمی رو شخص این شما بفهمم؛ رو حقایق تونممی حلقهاین کمک با -
 :داد جواب طوالنی مکثی با لوکاس
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 خواسته؟می رو شیره چی برای بوده؟ اون کار که، بگید لطفاً. شناسممی که البته -
 :گفت مرد اون نام شنیدن از لوکاس یشدهدگرگون حال به توجه با سافیرا

 اسم به کسی به خاص داروی هی ازای در رو اون فهمیدم فقط ببینم، رو چیزهمه نتونستم -
 بده؟ انجام باهاش تونهمی کاری چه جادوگریه جادوگره؛یه لوگان. داد لوگان
 تریمالیم لحن سافیرا. بود شده ریخته هم به شدتبه اشچهره و شد مشت لوکاس دست
 :گرفت

 .بزنید حرف کنممی خواهش اما کنم؛می درک رو احساستون واقعاً من جنابعالی -
 :پرسید و شد خم کمی دریِنآ

 خوبه؟ حالتون سرورم -
 :گفت همه به خطاب دنیل

 باشه؟ وسط لرد پای... که هست امکانش پس داده؛ جادوگریه به رو اون اگه -
 .کنیم پیدا رو وانتِس باشه بهتر شاید: تام

 :بود نگران بشه اضافه دیگه مشکل یه اینکه از... عصبانی و شد ترنگران سافیرا یچهره
 .کشتتش... لوگان اونو کنیم، پیداش تونیمنمی -

 .من خدای: ناتالی
 .باشه مسلط خودش به کرد تالش و فشرد بیشتر رو مشتش لوکاس
 .زدن گولش و گذاشتن کاله سرش پس: آنتونیو
 ...جنابعالی خطرناکه، خیلی بکنن، باهاش توننمی کاری چه جادوگرا بدونیم باید: سافیرا

 و کنیم جلوگیری بد اتفاقای از تا کنیممی محافظت درخت این از که نسله نچندی: لوکاس
 .همین بدن، انجام توننمی بزرگی کارای که دونیممی فقط. نرسه بهش کسی دست
 :گفت سافیرا به خطاب و شد بلند جاش از آروم و کشید آهی
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 .بیاید من دنبال لطفاً -
 .برخاست سافیرا

 دودای و گرفت سمتشبه رو دستش هردو کف ایستاد، سرش پشت سیاه دیوار به رو لوکاس
 ایپرده شکل به سپس و چرخید وارمارپیچ دیوار، روی. رفت جلو و شد خارج ازشون سیاهی
 :کرد مشت رو دستاش دوباره لوکاس. شد ثابت دودآلود

 .کنید حبس نفستونو -
 که طورهمون سافیرا. شد ناپدید و گذشت دیوار از همه چشم جلوی حرف، این از بعد و

 سپس. کرد حبس اشسینه تو و کشید عمیقی نفس داشت،برمی جلو سمتبه رو قدماش
 .شد مقابلش سیاه دودای وارد و بست رو چشماش
 مقابلش یصحنه دیدن از. بود همزمان نفسش شدنقطع با چشماش یدوباره گشودن
 ترینعجیب این هانه از فرارشون زمان از. شد سلب ازش برداشتنقدم توانایی و موند مبهوت

 .دیدمی که بود ایصحنه ترینترسناک و
 کوتاهی موجای با سرش پشت دیوار روی بود ساخته عبورشون برای لوکاس که دودایی

 :گفت و چرخید طرفشبه لوکاس. رفتمی باالوپایین
 .جوان بانوی جلوتر بیا -
 نفسی آهسته. انداخت بهش گذرایی نگاه و تگرف مقابل تصویر از رو چشماش آبیِ سختیبه

 :گفت و گرفت
 چیه؟ این... این -
 .کن تماشا کمتری یفاصله از و ترنزدیک بیا -

 .موند منتظر و زد ملیحی لبخند. بود شده متوجه راحتی به رو حیرتش
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 شاید یا سالن، یا تاالر بذاره؛ چی رو اسمش دونستنمی. داشت قرار روبروش بزرگی فضای
 همچین عظمت اون به کوه توی رسهمی ذهنش به کی! سالی سیاه کوه دل در غار هی

 باشه؟ شده مخفی چیزی
 که دیوار باالی ایدریچه و بود کوه خود جنس از که سیاه از ترسیاه دیوارای با بزرگی فضای

 .شدمی اطراف نسبی روشنایی باعث و دادمی عبور رو خورشید نور
 انبوه هایشاخه با بود، مکان اون وسط درست خشکی تقریباً و عجیب درخت مطلب اصل

 سمتبه که بود کرده اشغال دود از ایتوده رو هاشاخه انتهای. کردمی رشد باال سمتبه که
 .شدمی حل سقف یتیره سنگای در سرانجام و رفتمی باال
 منبع و کردیمی نگاه بیشتر چندلحظه اگه اما داد؛می تشخیص رو این هرکسی اول نگاه تو

 دودآلود یتوده تالطم متوجه کردی،می وجوجست گرفته بر در رو تو که عجیبی صدای
 از گاهی از هر زدهوحشت که دیدیمی رو انسان از نامشخصی و گنگ صورتای و شدی،می

 دوباره و کشیدنمی نعره شده خفه صدایی و وجود تمام با و اومدنمی بیرون مختلف نقاط
 .بودن ناگزیر شدن غرق از و نداشتن فرار توانایی که انگار رفتن؛می فرو

 بلکه نیست؛ گردوغبار و دود از ایتوده توئه روبروی که چیزی شدیمی متوجه موقعاون و
 متوجهی کامالً و کشهمی باال سمتبه رو اونا نیرویی که ستآمیخته درهم ارواح از اجتماعی

 آزادشدن و خروج برای تالششون ولی ندارن؛ رفتن به تمایلی ارواح اون از کدومهیچ که
 .ستفایدهبی

 و دردآلود هاینعره صدای درستی به بتونی اگه اما نیاد؛ ترسناک نظربه حرف در شاید
 !ترسید خواهی قطعاً بشنوی و کنی تصور رو معترضشون

 :پرسید حال همون در و رفت جلو و برداشت قدم مردد سافیرا
 درسته؟... گفتید که مقدسیه درخت همون. ..این -
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 .بله -
 همینه؟ هم، زدیدمی حرف ازش که ایدروازه... و -
... درواقع مردگانه، همون یا زیرین دنیای یدروازه لونا، درخت این. زدی حدس درست -

 !موقت یدروازه
 !بگم چی دونمنمی... که جداً -

 :پرسید متعجب
 !تابه؟می اینجا به خورشید ورن چطور شبه، هنوز که االن -
 .نیست شناسیمی که ایمعمولی نور اون. نیست خورشید نور نور، اون -
 .کرد نگاه دریچه به دوباره حاکم جواب شنیدن با

 :گفت بود دوخته چشم درخت به کهدرحالی لوکاس بعد چندلحظه
 ریختنه؟ درحال برگاش تندتند چقدر بینیمی -

 رو هاششاخه روی اندک برگای تازه و شد خیره درخت به بعد و ددا حاکم به رو نگاهش
 :دید

 .درختاست برگ ریختن فصل االن -
 ترسریع اونم میره، بین از داره االنم و... داره زندگی یدورهیه فقط درختاین لونا، برای نه -
 .معمول از
 چرا؟ -
 نابود و خشک کامالً بیفته تفاقیا چنین دیگه باریه اگه و شده، برداشته اششیره از چون -

 ازشون هم نسبی آرامش همین و بفهمن قضیه این از چیزی مردم بدیم اجازه نبایست. میشه
 بازم اما برده؛ باالتر هم قبل از رو اشونروحیه قطعاً شما حضور و امشب جشن بشه؛ سلب
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 ینشانه اینجا مردم رایب بیفته براش هراتفاقی و مهمه، خیلی اون. بفهمن لونا از چیزی نباید
 .بدیمنیه و نحسی

 !عجیبه خیلی مقدسه؟ مردم یواسه هاستمرده دنیای برای ایدروازه که درختی چرا -
 که هستن نسلی آخرین دارن، وجود که افزاراییروح بشه، خشک کامال درخت این وقتی -

 .داشت خواهند رو قدرتا این
 :داد ادامه لوکاس و ردک نگاهش متعجب و آمیزاستفهام سافیرا

 نسل ایزدا درسته. بزرگیه خیلی رازاین میرن، بین از کامالً روزی فراطبیعیا و ایزدا یهمه -
 .داشت خواهند وجود ابد تا که انموجوداتی اون انسانا همیشگی، نه اما هستن؛ برتری

 :پرسید و داد تکون فهمیدن ینشونه به رو سرش حاال
 داشت؟ تینسب شما با وانتِس -

 :داد جواب ناراحتی با مکثی از بعد و شد کدر صورتش
 .بود من کودکی دوران دوست اون -

 لعنتی خودش به دل در. شد بود پرسیده که سؤالی متوجه تازه دید، رو ناراحتیش وقتی
 :گفت و فرستاد

 میفته؟ اتفاقی چه شد بسته دروازه و رفت بین از درختاین اینکه از بعد -
 میشه باز ایدیگه یدروازه اون از بعد هاست،دروازه از یکی فقط لونا گفتم، بهتون هم قبالً -

 .آسمانه در جایی که
 دیدین؟ رو مردگان دنیای شما. هستید هم درختاین نگهبانای درواقع، شما پس -
 .بیننمی روز یه همه -
 آرامش به قراره رگم از بعد کردممی فکر داره؟ وجود چی برای اصالً جاییه؟ جورچه -

 !برسم



 

 

497 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 اگه و. آرامشی در جااون نباشی ظالم اگه. داره بستگی خودت به برسی آرامش به اینکه -
 .میشه برقرار عدالت طوریاین و کشهمی رو انتظارت سختی خیلی شرایط اونجا باشی ظالم

 .عدالته اجرای برای جادویی سرزمین یه پس -
 سختی قوانین اما ریم؛می مرگ از بعد که نیست جایی آخرین هم اونجا احتماالً گرچه. بله -

 .داشت خواهد دنبال به بدی خیلی عواقب ازشون سرپیچی که داره هم
 .کنه سرپیچی قوانینش از بتونه کسی نمیاد نظربه -

 !دارن ایآزاردهنده صدای واقعاً کرد اعتراف خودش پیش و کرد درخت باالی به ایاشاره
 .خورهمی کارهمون درد به درختاین یشیره و میشه -

 :گفت متفکر ایچهره با و نشوند ابروهاش بین اخمی سافیرا
 !نمرد ابد تا که نمیشه داد؟ انجام میشه کاری چه مثالً -

 :گفت کلمهیه فقط و شد باز هم از صورتش انقباضات جمله این گفتن از بعد
 !لرد -

 چنان لحظهیه عرض در. شد خیره نامعلوم اینقطه به و برد فرو موهاش تو رو دستش
 :گفت و گذاشت اشسرشونه دستی نگران لوکاس که پرید رنگش

 بفهمی؟ جادویی یحلقه با نیست امکانش. باش آروم -
 :داد جواب آروم و استیصال با سافیرا

 .تمومه چیزهمه باشه اون کار اگه! من خدای اوه. شده طلسم حقیقت از قسمتی... نه -
 گمراه رو ماها تا کردن کارواین عمد از شاید بشه؟ طلسم باید حقیقت از قسمتی فقط چرا -

 .کنن
 :گفت مکث چندلحظه از پس و دوخت حاکم صورت به رو اشخیره نگاه
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 دادن احتمال شایدم اما،... لرده کار که ببریم رو ظن همین ما خواستنمی شاید... درسته -
 پی موضوع همین عکس به ما که باشن داده احتمال اگه کنیم،می رو فکر این ما که
 تصمیمی هیچ تونیمنمی طوریاین... داشتن گمراهیمونو قصد که همین چی؟ بریممی

 .بگیریم
 زحماتت یهمه شدنهیچ دونستمی. کردمی درکش شد، خیره سافیرا قراریبی به لوکاس

 !چی یعنی چندلحظه عرض در
 .باشی آروم کن سعی -
 !نابودی یعنی... نمیره هرگز لرد اینکه وحشتناکه؛ نای -
 .باش آروم و... کن فکر. برسی درست ینتیجه به تونینمی کنی آشفته رو ذهنت اگه -

 .کشید عمیقی نفس و بست محکم رو پلکاش
 :گفت درخشید چشماش از که سبزی برق با همراه و کرد باز رو چشمش ناگهان

 اگه حاال بده، نشون بهم مستقیم رو حقیقت یه که خواممی حلقه از همیشه فهمیدم، -
 چی؟ بخوام غیرمستقیم

 چیه؟ منظورت -
 رو حقیقت هم حلقه شده، برداشته چی برای و کی توسط شیره اون که پرسیدم ازش من -
 این و بوده کی یشده اجیر لوگان دونیمنمی ما حاال داده؛ نشونم تونسته که اونجایی تا

 دونه؟می درخت این از چیزی لرد اصالً که... کرد دیگه سؤال یه میشه. کرده گیجمون
 .نیست اون کار قطعاً پس ندونه لونا از چیزی سیاه لرد اگه درسته، -

 :داد تکون رو سرش سافیرا
 .کنممی امتحانش حاال. آره -

 :گفت سرش تو صدایی موقعهمون و بست رو چشماش
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 !باهوش دختر آفرین -
 خیره صورتش به لوکاس. کرد متمرکز رو ذهنش و کرد پیدا تحسین این از بهتری احساس

 لوکاس به دوباره بعد کمی. برگشت دوباره اشچهره یپریده رنگ که دید وضوح به و شد
 .دوخت چشم

 درست چیزییه... اما دونه؛نمی درختاین اصالً یا درختاین یشیره از چیزی لرد... نه -
 جادوگرا جادوگره، یه لوگان. نداشته خوبی هدف کرده رو کاراین یهرکس مطمئناً. نیست
 شونقبیله از کسی ممکنه. لرده به وفادارترینا از یکی دراک و کننمی کار دراک فرمان تحت
 بکنه؟ کاری جداگونه بخواد

 :داد جواب و کشید کوتاهش و خاکستری ریش به دستی لوکاس
 دلیل این داره، وفا لرد به دراک درضمن و انبزرگی یخیل یقبیله جادوگرا هست، امکانش -

 .باشن وفادار بهش هم جادوگرا تموم که نمیشه
 .کنیم رفتار ترمحتاطانه خیلی باید. نیست معمولی جادوگر یه یقیناً -

*** 
 تا رو هابچه تا کردنمی آماده رو اسبایی چندنفر. بود پوشونده برف از نازک ایالیه رو زمین

 آسمون تو همچنان سفید ابرای. بودن ایستاده منتظرش و بود نیومده هنوز حاکم. ببره جنگل
 .دادنمی برف از دیگه احتمالی بارش یه از خبر و شدنمی دیده

 :سپردمی گوش حرفاش به و ایستاده آدریِن همسر مقابل لئو
 نداشته دل به اینهکی ما از که امیدوارم زده، آسیب تو به همه از بیشتر ادوارد دونممی -

 .باشی
 .کنید سرزنش خودتونو نیست نیازی. نداشتید تقصیری شما بانو، نه -

 :گفت و داد تکون رو سرش زن
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 ...و کرد خواهم دعا پیروزیتون برای پسر، توئه سخاوت از این -
 باز رو ضخیمش لباس زیر شده پنهان بندگردن تا کرد سعی و برد گردنش پشت رو دستش

 قیمتی سنگ یه از آویزگردن یه. گرفت لئو به رو و کشید بیرون اشیقه از رو نبندگرد. کنه
 :داد ادامه. درخشیدمی نور انعکاس از که رنگتیره

 .میاره اقبالیخوش برات و باارزشیه بسیار سنگ. کن قبول من از هدیه عنوانبه رو این -
 به زیبایی هماهنگی سیاهش وهایم با که زن سفید صورت و بندگردن بین رو نگاهش لئو

 :برد باال گرفتن برای رو دستش و گردوند بود آورده وجود
 !باارزشه خیلی... این من، بانوی سپاسگزارم خیلی -

 :گفت بستمی گردنش به رو اون کهدرحالی لئو و زد لبخند زن
 !کنمنمی جداش خودم از هرگز -

 و برداشت گفت، بهش چیزی و نشست ئول یشونه بر که آدریِن دست از رو نگاهش تام
 و بود مشغول اونا از دیگه یکی با هم آنتونیو. زد ضربه رنگایقهوه اسب گردن به دوبار

 سفیدی بخار به رو نفسا و بود سرد حسابی هوا. انداختمی بقیه به نگاهی چشمی زی گاهی
 :گفت و خندید سافیرا کرد، رها رو نفسش ناتالی. ساختمی مبدل

 !میشه خارج دهنت از غلیظی بخار هچ -
 یه عنوانبه ازمون میشه موقعاون. زنیممی یخ افزارایخ قلمرو تا مطمئنم. سرده واقعاً هوا -

 .کرد استفاده سالح
 :گفت سافیرا و افتاد خنده به خودش حرف از
 .کنمنمی احساس رو بینیم و گوشا دیگه که من ممکنه،- 



 

 

501 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 کردمی بررسی رو دستش و داده تکیه سنگی ستون به که لدنی روی و چرخوند رو نگاهش
 بگه چیزی اینکه بدون دنیل دیدن با و کرد دنبال رو چشماش مسیر هم ناتالی. شد متوقف
 .کردمی دخالتی نبایست و بود تام با حق نظرشبه. انداخت زیر رو سرش
 دستش دور که ور ایپارچه گره یگوشه دنیل. رفت سمتشبه مکث کمی از بعد سافیرا

 :شنید رو سافیرا صدای بکشدش، اینکه از قبل اما گرفت؛ بود پیچیده
 شده؟ خوب مطمئنی -

 :گفت و انداخت بهش نگاهی زیرچشمی
 .ندارم خوبی حس شده پیچیده دستم دور اینکه از -

 :کشوند خودش سمتبه و گرفت رو دستش مچ پارچه گره بازکردن از قبل سافیرا
 زنی؟می حرف هلودوپ داری حاال -

 :گفت کوتاهی مکث از بعد و زد پوزخندی کرد،می نگاهش چشمی زیر همچنان دنیل
 .شده خوب دستم -
 .بندازم بهش نگاهی یه خودم بذار پس باشه -

 :کرد آزاد سافیرا دست از رو مچش
 .بدم انجامش تونممی خودم -

 :گرفت رو مچش دوباره اام کرد؛ نگاهش متعجب بود، خورده جا واکنشش از که سافیرا
 .نکن رفتار هابچه مثل لطفاً! دنیل -

 باز دستش دور از رو پارچه آروم گره، بازکردن از بعد و کرد بلند رو اشدیگه دست سپس
 .کرد
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 وقتی اما بره؛ بقیه پیش تا برگشت همسرش، و آدریِن با حرفاش شدنتموم از بعد لئو
 بار؟یه بود؟ دیده چندبار رو صحنه این. شد متوقف جاهمون افتاد، دنیل و سافیرا به چشمش

 !منتظرموندن و کردن تماشا جز بود؟ ساخته ازش کاری چه ولی دوبار؟
 .کن باز دوباره و ببند مشتتو حاال -

 :گفت و کرد رو کارهمون دنیل
 .ممنون -

 یراساف. برداشت قدم اسبا سمتبه و کشید رو راهش بگه، چیزی خواست سافیرا که همین
 که ایستاد مقابلش. بشه متوقف تا گرفت رو اششونه سر و چرخید فرستاد، بیرون رو بازدمش

 .شد ترکالفه دنیل
 !دنیل -
 چیه؟ -

 :شد مانع شنید گوشش کنار که صدایی محکم لحن اما بزنه؛ حرفی تا کرد باز دهن
 .بذارش خودش حال به... سافیرا کافیه دیگه -
 رو سرش شدنمی نزدیک که پاهایی صدای شنیدن با ،فشرد هم به رو هاشـب*لـ

 انداخت دنیل منتظر چشمای به ایدیگه نگاه. اومدنمی داشتن همراهانش و حاکم. چرخوند
 .شد دور ازش زد پوزخند خودش مثل اینکه از بعد و

 !بود داده گوش حرفاش به واقعاً باراین. کردمی نگاهش لبخند با که دید مقابلش رو دختر
 ایدیگه هرزمان از بیشتر دنیل. کردن احترام ادای و ایستادن جلوش همه حاکم اومدن اب

 ریخته هم به قبل از بیشتر سکوتش حاال و کنه قانعش حرفاش با سافیرا تا داشت نیاز
 .رفت جلو و کرد اکتفا هم روی دندوناش فشردن به حالاین با بودش؛
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 از رو افزارایخ حاکم و بفرسته شمالی نایسرزمی به پیکایی داشته قصد که گفت لوکاس
 نواحی اون سردخیلی هوای خاطربه اما بشن؛ قلمروشون وارد ترراحت تا کنه مطلع اومدنشون

 درعوض. نداشتن رو اونجاها سرمای تحمل طاقت پیکا چون نبود؛ کاراین انجام به قادر
 بعد. کنه ترشونمقاوم سرما بربرا در تا داد هدیه بهشون خرس پوست از شده ساخته شنالیی

 راهی حاکم افراد همراهی به شدهآماده اسبای بر سوار لوکاس، از خداحافظی و تشکر از
 .شدن جنگل
 :گفت لئو به خطاب تام کردن،می حرکت اسبا با آروم که طورهمون

 .ببینم سافیرا اژدهای دیدن از رو واکنشت مشتاقم -
 :زد لبخند لئو
 داره؟ بچه تاسه گفتی -
 ...آره -

 :کرد کامل رو اشجمله آنتونیو
 .زودیبه البته -
 .بزنم حرف سافیرا با یکیشون درمورد باید... خب -

 به تخماش از نادیا نگهداری یطریقه دیدن از دنیل و آنتونیو واکنشای یادآوری با سافیرا
 .افتاد خنده

 .نگیر جدی تصمیم دیدنشون از قبل من نظربه: آنتونیو
 زشتن؟ قدراین یعنی -
 .خودته با قضاوت! زشت؟ -

*** 
 .بود ومیشگرگ هوا
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 صورتش روی بیشتر رو اون و گرفت رو شنلش بزرگ کاله هایلبه دور ظریفش انگشتای
 و خشک هایشاخه و گذشتمی برف هایالیه از پاش کف. رفت جلو آهسته. آورد پایین

 .کردمی خرد رو زیرشون کوچیک
 از شومینه از حاصل دود. شد خیره مقابلش یکلبه به و ایستاد درختی یتنه کنار محتاطانه
 تا کرد تیز رو گوشش. بود کرده سفید برف بارش رو سقفش و اومدمی بیرون دودکش
 زمستونِ سردی از و شده جمع هم دور که ایخانواده صدای بشنوه، رو کلبه درون صداهای

 حضور متوجه که بود شده وگوشونگفت به دنسپر گوش غرق قدراون. گفتنمی رو پیش
 . نشد خردشده هیزمای نزدیک جوانِ دختر
 تعجب و شناختش راحت خیلی. رفت جلو مشکوک درخت کنار سیاه یسایه دیدن از دختر

 :کرد زمزمه. گرفت فرا رو صورتش
 !سلنا -

 به یرهخ و رفت ترنزدیک دختر. چرخوند دختر سمت به رو نگاهش اسمش شنیدن با لرد
 :گفت سردش یچهره

 ...خیلی داخل؟ بیای خوایمی اومدی؟ باالخره! من خدای -
 :گفت اون از ترآهسته و گرفت بینیش جلوی سکوت ینشونه به رو انگشتش لرد
 .برو. ببینمش خوامنمی االن. نزن اومدنم از حرفی -
 ...اما -
 .برو فقط... شش -

 با دختر. شد دور سرعتبه و آورد پایین صورتش روی رو شنلش کاله دوباره حرفاین از بعد
 چیزیهیچ دیگه بشه، رفتنش مانع تونستنمی. کرد تماشا رو رفتنش افسوس از پر نگاهی
 .نداشت رو برابرش در مقاومت توانایی
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 یصحنه روی خودش موقعِ به که ایپرده داره؛ زندگیش توی مخفی ایپرده هرکسی
 چیزهمه. شدنمی قائل استثنایی کسهیچ برای نمایش یصحنه نای و. شدمی پدیدار نمایش

 .بشه برمال روزی باید
*** 

. بودن آتیش برپاکردن برای شدهجمع چوبای ترکردنکوچیک و شکوندن مشغول لئو و تام
 همچنان که دنیل و. بودن گذاشته تنهاشون کاری برای جداگونه هرکدوم سافیرا و آنتونیو

 .کردمی نگاه لئو به و ایستاده ایگوشه کنه، مهار رو نیتشعصبا بود نتونسته
 خوای؟می رو سافیرا اژدهاهای از یکی هنوزم: تام
 :زد اجباری لبخندی و کشید درهم اخمی نادیا یادآوری از بعد لئو
 اژدهای یه داشتن از تخماش باالآوردن... و خوردن آه،... مثل ایمسئله خاطربه من قطعاً -

 .کنه رفتار آدما مثل نیست مجبور و حیوونه یه اون. گذرممین خیزشب
 .بدی دلداری خودتو تا خوبیه فکر -

 :گفت لئو و خندید
 داری؟ سراغ بهتری فکر تو -

 و کرد نصف رو کلفتی نسبتاً و بلند چوب پا با داشت، لب به لبخند که حال همون در تام
 :گفت دنیل به خطاب

 بدید؟ کمک بهمون کمی هستید لمای آیا دنیل، جنابعالی -
 .شد شکستنش مشغول و برداشت رو بلندی چوب. رفت جلو و فرستاد بیرون رو نفسش دنیل

 .ایریخته هم به صبح از دنیل؟ شده چی -
 :داد جواب حالت همون با و زد ریشخندی

 .تامی نیست چیزی -
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 :پرسید و ایستاد صاف تام
 مطمئنی؟ -
 به[ کرد اشاره لئو به] ایمعجزه چنین دیدن وجود با چطور. شحالمخو هم خیلی... البته. آره -

 !باشم؟ ریخته هم
 .کرد نگاهش زیرچشمی لئو
 برای بود شرمساری باعث جداً وقتاون گشت،برنمی و افتادنمی اتفاق معجزه این اگه -

 .کردممی عرضگیبی احساس واقعاً هه،! داد نجات جونمو «لئو» که کنم تعریف کسی
 چوبی تیکه همون با. کرد متوقف فعالیت از رو اون و گذاشت رو خودش تأثیر حرفش االخرهب

 :گفت جدی بود مونده دستش تو که
 .کنی تخلیه خودتو دیگه جوریه تونیمی هستی عصبانی چیزی از اگه! باش حرفات مراقب -

 :خندید و رفت ترنزدیک دنیل
 .گفتم حقیقتو فقط -

 :گفت آهسته و گرفت رو اشیقه لئو
 کنی؛می حسادت چی به و هستی عصبانی چی از دونممی! میگی چی باش مراقب گفتم -
 !باب پسرِ دار نگه خودتو حد اما
 !کافیه... هابچه -

 :گفت چشماش به خیره دستش جداکردن برای تالشی بدون و خندید ترعصبی دنیل
 فکر بهش تونممی که موضوعیه ترینمسخره تو به حسادت! یادته پدرمو اسم هنوز اوه -

 .شنیدی چی قبالً کنم یادآوری بهت باید شاید. کنم
 .فهمید خوب رو این لئو و کرد اشاره اشکلبه توی سافیرا اعتراف به دقیقاً و
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. نکنی پردازیخیال پدرت مثل و کنی قبولش هم تو بهتره. کنه تغییر تونهمی شرایط -
 ها؟ چیه؛ منظورم که دونیمی
 داشت دست در که رو چوبی تا شد خم و کرد رها رو اشیقه آرومی هل با و گفت ور این

 .کنه کنترل رو خودش نتونست و بود شده برافروخته پیش از بیش دنیل اما کنه؛ ترکوچیک
 :گفت آلودحرص

 ...و دزد و کارفریب قدرهمون مادرتی، شبیه دقیقاً تو -
 چوبی همون با و برگشت مقدمهبی لئو کنه، پیدا لشجم کردنتموم برای مهلتی اینکه از قبل
 سمتشبه هم باز و. کرد زمینش بر نقش و کوبید دنیل صورت به محکم داشت دست در که

 به و گرفت رو جلوش ناتالی اما برخاست؛ هم دنیل کشید، عقب رو دستش تام که برد حمله
 :گفت خشمگین چشمایی با لئو. شد معترض بهش و داد هلش عقب

 ...دنی مونینمی زنده باش مطمئن بزنی، حرفی مادرم به راجع دیگه باریه فقط اگه -
 :کشید رو دستش محکم و زد داد تام
 !دیگه کافیه -

 :داد ادامه و نداشت نشینیعقب قصد هم هنوز دنیل
 ...که دونیمی میگم، حقیقتو دارم که دونیمی -

 :کشید داد مداومی جلو دواندوان دیدنشون با که سافیرا
 خبرتونه؟ چه -

 :گفت تعجب با دنیل زخمی صورت دیدن با و ایستاد بینشون زناننفسنفس
 !لئو؟ -

 و رفت درختا طرفبه خودش از دفاعیهیچ بدون و کشید بیرون تام دست از رو دستش لئو
 .کرد پرت ایگوشه رو دستش توی چوب تیکه
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 :برگشت دنیل تسمبه نگرانی با نگرفت، لئو از جوابی وقتی
 خوبه؟ حالت کردین؟می دعوا داشتین -

 :کشید عقب ولی کنه؛ لمس رو صورتش تا برد باال رو دستش
 .نیست چیزی... خوبم آره -

 بدون و کرد پاک دست با بود گرفته راه صورتش روی ایجادشده خراش از که رو خونی
 .کرد ترک رو اونجا بقیه و ناتالی به کردننگاه
 .لئو بالدن برو: تام
 بود؟ چی برای دعوا -
 !متنفرن هم از خاطرشبه که چیزیهمون -

 .گرفت بر در رو سافیرا صورت استفهام
 .سافیرا دنبالش برو -
 .رفت و فرستاد بیرون رو نفسش اما بود؛ نفهمیده چیزی اینکه با 

 رد ور درختا بلند قدمای با. بود برف بارش زمان شدننزدیک عالمت سرد و سنگین هوای
 هوا به و شده دود انگار اما بیفته؛ راه پیداکردنش برای تا نکشید طول خیلی اینکه با. کردمی

 .بود رفته
 کجایی؟! لئو -

 ببنده؛ رو چشمش خواست. کردمی استفاده حلقه از باید هم اولش از ایستاد، گشتن از ناامید
 انگشتای. فراگرفت رو دشوجو نگرانی برفا روی شده پاشیده خون هایقطره دیدن با اما

 :کرد زمزمه و گذاشت دهنش روی رو سرماش از سِرشده
 ...لئو -
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 برابرش در تصاویر و بود شده ترتاریک قبل از هوا. رفت جلو آهسته و گرفت رو خون رد
 دوباره. داشت ادامه پشتش تا خون و بود گرفته قرار مقابلش بزرگی درخت. لرزیدنمی

 افتاده لرزه به خروج هنگام نفساش. بود رسیده ممکن حد باالترین به قلبش ضربان ایستاد،
 .گذشت درخت از و کرد حبس رو نفسش. بودن

 دیدن با اما میشه؛ نابود دیدمی بود گذر حال در ذهنش تو که رو چیزی اون اگه بود مطمئن
 یهشب حیوونی. گذاشت هم روی چندلحظه رو پلکاش و کرد رها لرزون رو نفسش خون منبع

 دیده پهلوش روی راحتی به وسیعی گازگرفتگیِ جای و افتاده زمین روی والشآش گوزن
 .شدمی

 درخت همون پای خونین صورت و دست با که افتاد لئو به نگاهش و چرخوند رو سرش
 رو سرش بود، داده تکیه اششدهجمع زانوی به رو دستش یه آرنج کهدرحالی و نشسته بزرگ

 طرفشبه و فرستاد بیرون صدادار رو نفسش. کشیدمی نفس آهسته و دهبر فرو اشیقه تو
  خونی هایقطره از نگاه آخر در. گذروند نظر از رو بدنش اجزای تموم و زد زانو مقابلش. رفت

 :گفت و گرفت چکیدمی دستش از که
 وضعیه؟ چه این کنی؟می کارچی داری. کردی نگرانم خیلی... لئو -

 .دنکر دریافت جوابی
 بزنی؟ حرف خواینمی -

 چندلحظه. ببینه رو ایشگرگینه و درخشنده چشمای داد اجازه و کرد بلند رو سرش آهسته لئو
 :گفت سپس و موند اشخیره

 .کردم نگرانت بازم که متأسفم -
 .شد آروم و رفت بین از چشماش طالیی درخشش

 کردین؟می دعوا طوریاون چی برای بود؟ چی مشکل -
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 و انداخت زیر رو سرش و کرد صداداری یخندهتک آخر در کرد،می نگاهش هخیر هنوز
 .شد مجسم نظرش تو دنیل یچهره

 ...جالبه خیلی -
 :گفت و کرد بلند رو سرش دوباره

 نه؟ نگفتم، برات چیزی خودم از وقتهیچ حاال تا -
 کردیمی رفتار طوری همیشه. بگی بهم چیزی درموردش نداری دوست کردممی فکر من -

 .بزنی حرفی ازش خواینمی انگار
 :گفت و داد تکون رو سرش لئو
 ازش خواستممی باید چرا بود، واقعی جهنم یه من شخصی زندگی. کردیمی فکر درست -

 بزنم؟ حرف
 :گرفت خودش به آرومی لحن سافیرا

 .بزنی حرف ازش نیستی مجبور االنم -
 چرا بفهمی و بدونی هم تو تا وقتشه االن همی؟بف رو دعوامون دلیل خواستینمی مگه نه، -
 !هه! بهتره؟ کی بدیم نشون تا ستساده رقابتیه خاطربه فقط کنیمی فک. میاد بدم دنیل از

 :داد تکون طرفین به رو سرش
 رقابتیه و شدیم تشکیل مختلفی هایگله از وجودمون حیوانی ینیمه خاطربه ما... نه -

 تنها تونهمی خودش این. متفاوتیم یگلهدو از اون و من. داره ودوج بینمون معموالً خاص
 ...اما بود؛ کاش ای و باشه دلیل
 تا بگیره رو دستش خواست و انداخت اششدهمشت دست به نگاهی سافیرا. کرد مکث
 سرش تو همیشگی صدای بازم اما کنه؛ تعریف نبود مجبور دادمی آزارش وقتی. بشه ترآروم
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 الکی قدراین. بده توضیح برات زندگیش مسائل ترینخصوصی از که وظیفشه» :کرد نجوا
 «...نکن ترحم
 .شد خیره صورتش به و برداشت دستش از چشم

 استفاده بهش شدننزدیک برای ایبهونه هر از و اومدمی خوشش من مادر از دنیل پدر -
 برای. کنهمی ـانت*خیـ هک منه مادر این رسیدمی نظربه همیشه چرا دونمنمی و کردمی

 عادت هم بچگی همون از دنیل. بود افتضاح دارم یاد به که هرچی پدرومادرم یرابطه همین
 کنمنمی تحمل هرگز من و. بگه مزخرف مادرم درمورد و کنه باز رو لعنتیش دهن اون داشت
 رو تو همه هدار حالی چه کنیمی فکر. بیام نظربه خودخواه آشغالِیه بشه باعث اگه حتی

 ...که پدرم بیچاره... نیست مشخص پدرش که بدونن پسری
 .دید لئو صورت توی خوبی به شدمی رو درموندگی

« ...ملکه برای عالی مرگپیشیه خوبیه، سپر لئو سافیرا، وقتشه حاال! بیچاره چه... آه»
 شگوش کنار و گذاشت قلبش روی رو دستش. نشست سافیرا سر پشت و شد ظاهر خودش
 :کرد زمزمه

 .میشه توابسته بیشتر طوریاین. بچشون هم لئو به ـذت*لـ این از -
 جلو و داد گوش حرفش به میل کمال با بود، شده پر دوباره سرشار ـذتی*لـ از که سافیرا
 :خوند گوشش زیر و شد منتقل نیرو. کشید ـوش*آغـ در رو لئو و رفت

 مادرت که حقیقته این. بدی آزار خودتو این زا بیشتر نیست الزم میشه، درست چیزهمه -
 .میشه درست چیزهمه باش مطمئن. دونممی اینو من. بوده پاکی و خوب زن
 انگشتاش سافیرا. زد چنگ کمرش به رسید، بهش سافیرا از که خوبی احساس از اختیاربی لئو
 موقعهمون درست. کرد ـلقه*حـ دورش هم رو اشدیگه دست لئو و لغزوند موهاش توی رو
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 نگرانی با چشماش افتاد؟می اتفاقی چه داشت کرد؟می کارچی داشت. اومد خودش به سافیرا
 .شدن گشاد تعجب و

 لئو هایسرشونه. شد ترمحکم لئو دست یحلقه اما کشید؛ بیرون موهاش الی از رو دستش
 خواستمی .کرد رو کاراین چی برای اصالً دونستنمی. کشید عقب رو خودش و گرفت رو
 .بود شده گرم بدنش و برافروخته صورتش... یا کنه؟ آروم رو لئو
 ...لئو -

. رفتن کنار کراهت با بودن شده پیچیده دورش که دستایی و کشید عقب رو خودش دوباره
 .کرد منع لئو چشمای تو شدندوخته از رو نگاهش

 !متأسفم: لئو
 ـوش*آغـ اون از رو احساساتش نستتونمی گرفت، فاصله ازش کامالً و رفت عقب بازم

 .کنه کنترل غیرعادی
 ...تو... آ: سافیرا

 .کرد رها رو نفسش. کنه نگاهش کرد سعی و آورد باال رو چشمش مردمک
 بهتره شده، تاریک دیگه هوا. خوبهخیلی امشب شام برای کردی شکار که حیوونیاین -

 .بقیه پیش برگردیم تا کنی تمیز رو وصورتتدست
 و ایستاد درخت بزرگ یتنه پشت. کرد دنبال رو حرکاتش لئو چشمای و شد بلند جلوش از

 .کرد مشت رو دستش
 .سافیرا دیدیمی چشم به رو صحنهاین باید. بود بینتون اشتیاقی چه!پسر وای -

. داشت تن به پیش یدفعه از متفاوت لباسی که دوخت دختر به و کرد بلند رو نگاهش
 خودش دور رنگیبی حباب و کرد مشتش رو دستش. شدمی ظاهر شکلیه به هربار درواقع
 :گفت سپس نرسه؛ لئو گوش به صداش تا ساخت
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 .نکن من با کارواین وقتهیچ دیگه -
 :خندید ریز دختر

 بشه؟ خاموش که نیست اشتیاق این حیفِ. نیست کسی که اطرافاین چرا؟ خب -
 دیگه. کنه امتحان بینهمی هرکی روی رو یشساختگ اشتیاق که نیستم دختری اون من -

 !کنممی خواهش... نکن باهام کارواین
 .کردم تشدیدش فقط من نبود، ساختگی! ساختگی؟ اشتیاق -
 .بذارمش اشتراک به کسی با خوامنمی... نکن تکرارش دیگه -

 :زد لب و رفت نزدیک لبخند با و زد برقی دختر چشمای
 .ممنونم -

 و شد پدیدار بود انداخته دوشش روی رو شده شکار گوزن کهدرحالی لئو حرف این از بعد
 :گفت سافیرا به خطاب

 .بریم بیا -
 به هم همراه سرش تکون از پس و رفت بین از سافیرا مشت بازشدن با رنگبی یهاله اون
 ممنون چی برای. شدمی تکرار ذهنش تو آخرش یجمله و بود شده ناپدید دختر. افتادن راه

 بود؟
 اون سمتبه شونهمه سر. بودن نشسته دورش و بود شده برپا آتش رسیدن، هابچه به وقتی

 برای همه برگردوند، آتیش طرفبه رو سرش دوباره که دنیل از غیر و چرخید تادو
 .شدن کار به دست لذیذ شام یه کردنآماده
*** 
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 سهمشون تا بودن ایستاده دوصف هب کثیف و کهنه و پاره لباسای با خسته و الغر هایبرده
 شونچهره و رنگ،بی و خشک هاشونـب*لـ که بودن خسته قدراون همه. بگیرن غذا از رو

 .بود شده حالبی و زرد
 که سربازی. بدن روشنایی اطراف به تا بودن ایستاده صفا دوطرف فروزان مشعالی با نگهبانا

 نکنه، نفوذ بدنش در سرما تا بود پوشونده رو خودش حسابی بود، ایستاده غذا تقسیم برای
 مقابلش مرد ظرف توی رو محتواش و کرد فرو برنج سوپ دیگ توی رو پیمانه و شد خم

 بعدی سرباز. بود کرده تن به ایژنده یپارچه تنها و لرزیدمی خودش به سرما از که ریخت
 :گفت مرد اام کرد؛ دراز طرفشبه رو سهمش بود، هرنفر به نون دادن مسئول که
 برای تونهنمی شده، مریض و بارداره اون بدید؛ من به هم رو همسرم سهم لطفاً قربان، -

 .بایسته همه این و بیاد گرفتنش
 :گفت و ایستاد صاف اخم با سرباز

 ...شد دوبرابر تنبیهش پس نرفته؟ هم کار برای امروز چی؟یعنی -
 :گفت عصبانیت با سپس ریزه،ب سوپ نصف شد باعث و کشید دستش از رو سوپ ظرف

 سرکار؛ بیاد باید هم فردا! گمشو برو. خوریدنمی غذا تنبلت زن اون نه و خودت نه امشبم -
 .گیرممی درنظر براش تریسخت مجازات وگرنه

 :گفت بود شده گشاد چشماش کهدرحالی ترسیده، مرد
 خواهش... بیاد کار برای تونستنمی شده، بیمار بارداره، اون! کنممی خواهش... قربان -

 ...خواهش... بدید غذا بهم کنممی
 راحتی به نداشت، مقامت توان که هم اون و کوبید صورتش به سوپی و داغ یپیمانه با سرباز
 .افتاد زمین روی

 !کنم کارچی زنت و خودت با دونممی بزنی حرف بازم اگه گمشو، برو گفتم -
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 .رفت و شد بلند لرزلرزان و برداشت شخواه از دست قبل از ترناتوان مرد
 رو نونش. کرد دنبال رو مرد رفتن بود، رسیده غذاگرفتنش به نوبت که زنی کناری صف توی
 :رفت مرد طرفبه هاش،شونه دور چرک و ایقهوه بافتنی کردنمحکم از بعد و گرفت هم
 .وایسا -

 سمتشبه نون قرص با رو سوپ یکاسه. شد خیره زن کثیف صورت به و برگشت مرد
 :گفت و گرفت

 .نیستم گرسنه من بخور، و کن تقسیم زنت با رو اینا بیا -
 هاشـب*لـ روی نشسته رنگکم لبخند با و چرخوند زن و ظرف بین رو نگاهش مردد مرد

 .گرفت رو کاسه
 رو کاسه سوپ، مسئول سربازِ خشمگین یضربه بگیره، زن از کامالً رو کاسه اینکه از پیش
 بعدی هایضربه و ریخت مردم قدمای از شدهگِلی برفای روی رو غذا و انداخت زمین روی
 :گفت و گرفت نشونه رو زن دستیشچوب با. انداخت زمین روی رو هردو

 کنی؟می ترحم من واسه ه،*ز*ر*ه زَنَک تو -
 و ترس با همه. پیچیدنمی خودشون به درد از اونا و زن به یکی و زدمی مرد به یکی

 جرئت کسهیچ. دادنمی گوش هاشونناله صدای به و بودن شده خیره بهشون وحشت
 .نداشت کاری انجام

 :گفت عصبانیت با زد،می نفسنفس کهدرحالی و کشید زدن از دست چندلحظه
 سرپیچی میشه حالیتون وقتاون. شینمی بسته قرارگاه وسط ستون به صبح تا شبو تموم -
 .داره مجازاتی چه احترامیبی و دستورات و قوانین از

 سنگی کرد، استفاده غفلتش از زن بیاره؛ فرود مرد بدن بر تا برد باال رو دستیشچوب دوباره
 کنانناله اون و کرد پرت سرباز سرِ سمتبه قدرت تموم با و زد چنگ زمین روی از رو
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 طرفشبه و شد بلند زمین روی از سپس. رفت عقب قدمی و گرفت سرش به رو دستش
 در نتونست و بود گرفته راه انگشتاش الی از خون و بود گیج ضربه شدت از هنوز. برد حمله

 که اون اما کشیدن؛ عقب رو زن و رفتن جلو کمک برای دیگه دوسرباز. کنه مقاومت برابرش
 : گفت آلودخشم و کرد بلند رو صداش بود، دیده مناسب رو فرصت

 جوریاین همیشه. شدنهتیکهتیکه تونهمه لیاقت... عوضی ظالمای. ـرومزاده*حـ کثافتای -
 طورهمون. کنهمی قطع رو سرش و کشهمی رو فطرتپست آشغال لرداون سافیرا مونه،نمی
 !بهتون لعنت. نداشت گناهیهیچ من اِدی. کردین قطع رو پسرم سر شما که

 به چیزی که پسو مسئول. بود شده تبدیل خراشگوش جیغای به فریاد از جمالتش
 :گفت صدایی که برد هجوم طرفشبه بود، نمونده انفجارش

 .کافیه -
 خودش سریع پیتر دیدن با. اومدمی خون همچنان پیشونیش باالی از. چرخید صدا طرفبه
 :گفت و کرد اشاره دست با پیتر. شد خم و کرد وجورجمع رو
 .عقب برو -

 .رفت عقب و کرد اطاعت
 شده؟ خبر چه ببینم بگو -

 :داد جواب و کرد سپر سینه بود، شده ترشجاع قبل از حاال که سوپ مسئول
 یبهونه به هم مرد اون زنِ. کردن سرپیچی دستورات از گستاخانه دونفر این! سرورم -

 .نرفته کار برای امروز مریضی و حاملگی
 :پرسید و کرد اشاره سر با سرش پشت زنِ به
 آورده؟ سرت رو بال این اون -
 .قربان بله -
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 !کنم تشکر ازش باید -
 .کرد بلند سر متعجب

 به خوادنمی هرکس و میره کار سر خوادمی هرکس که کنینمی غلطی چه اینجا شما -
 چندنفرن؟ بفهمید تا کنیدنمی بررسیشون مگه ده؟می استراحت خودش
 :افتاد لکنت به زبونش

 .کرده سربهدست رو ما چطور دونمینم. کنیممی بررسی که البته... ا قربان... قـ -
 :لرزیدمی سرما و ترس از که مرد سمتبه کرد رو پیتر

 بوده؟ تو زن -
 :گذاشت زمین روی و کرد خم رو اشبرهنه زانوهای و شد غالب وجودش بر بیشتری ترس

 کنممی خواهش. گذرونهمی رو بارداریش آخر ماهای بیماره، خیلی اون جنابعالی -
 !ببخشیدش

 :گفت بودن گرفته رو اِدی مادر که سربازایی به التماسش به توجهبی
 .بیاریدش برید -

 .رفتن و کردن تعظیم سربازا
 :کرد نگاهش زدهوحشت چشمای با مرد

 ...بیماره اون! کنممی التماس... کنممی التماستون جناب،عالی... عا -
 :یدکوب دهنش به رو شمشیرش غالف انتهای عصبانیت با پیتر

 !شو خفه -
 مادر طرفبه سپس. داد دست از رو زدنحرف توان و شد جاری دهنش از خون هایقطره
 :رفت اِدی

 گفتی؟می چی. بده ادامه تو خب، -
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 :گفت و کرد نگاه چشماش به نفرت با همچنان اِدی مادر
 منو زندگی شماها ندارم، دادنازدست برای هیچی من عوضی؟ ترسممی ازت کردی فکر -

 ادوارد اون. نکردین غلطیهیچ شما و داد جون بیماری شدت از شوهرم. کردین نابود
 کار ازمون حیوون یه مثل هرروز و کرد جدا تنش از رو کوچیکم پسر سر فطرتپست

 باورنداشتنِ. کردی ـانت*خیـ هم پدرت به که ـائنی*خـ یه تو! پیتر تو به لعنت. کشیدمی
 رو پیروزیش االنم همین کنین،می خیس رو خودتون ترس از دارین شماها. بود اشتباه سافیرا

 .بینممی
 :داد ادامه و کرد ایخنده

 ...ترس از داره هم لرد حتی -
 رو سرش و گلوش زیر کوبید شمشیر یدسته با و نکرد تحمل رو جمالتش دیگه پیتر

 .نالیدن ایذره حتی اما کرد؛ حس دهنش توی رو خون طعم. کرد پرت عقب سمتبه
 با بودن، رفته حامله زن آوردن برای که اونایی. بگیرن دستاشو تا کرد اشاره سربازا به سر با

 دستای نگهبانا. نداشت رو قدماش برداشتنمحکم توان حتی بیچاره زن. برگشتن پر دست
 شکسته فک همون با اون و نزنه، سرش به کاری انجام فکر تا گرفتن ترمحکم رو شوهرش

 دراز رو دستش. رفت باردار زن سمتبه شوهرش به اعتنابی پیتر. دادمی ادامه ساشالتما به
 :گفت آمیزتمسخر سپس. کرد طلب رو خنجرش سوپ مسئول به خطاب و کرد

 !کنین؟می هم تولیدمثل که امیدوارین قدراین واقعاً -
 .شد گم اون هایقهقهه بین شوهرش صدای و داد سر ایخنده

 !کنید رحم... کنید رحم کنم،می شخواه سرورم، -
 :نگرفت روبروش از نگاه پیتر

 ...خبره چه اینجا ببین داری؟ ارزش قدراین واقعاً تو کنه؟می التماس چطور بینیمی -
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 .کرد اشاره اطراف به دست با
 :گفت حالیب اما ملتمسانه و ترسیده زن. گذاشت اشبرآمده شکم روی رو خنجرش سر
 ...بخواین... که هرکاری باشین، نداشته مبچه به کاری... نه -
 به. کرده پذیرتآسیب قدراین و انداخته کار از رو تو داشتن،فایده جایبه کوچولو برده این -

 .کن نگاه خودت
 ...هین... جبران اومدنش دنیا به از بعد که خورممی قسم... قربان -
 عربده و کرد تقال شوهرش. آورد بند رو نفسش و زد فواره گرم خون خنجر تیزی فرورفتن با

 .کشید
 ضعف شدت از که رو شوهرش همچنین نکنه، سقوط تا گرفتن رو زن بازوی ترمحکم سربازا
 .نداشت بودن گرفته رو دستاش که رو اونایی زدنپس قوای

 !نداری ارزشی چندان هم تو... نظرمبه -
 پیتر سر یاشاره با سوپ مسئول. کشید بیرون و برد فرو دسته تا رو خنجر سنگدالنه سپس 
 مبهوت و شوکه مردم. درآورد پا از رو شوهرش و کشید بیرون رو شمشیرش میل کمال با

 از تررحمبی پیتر و. شدمی شنیده وکنارگوشه از ضعیف جیغای صدای گاهی و بودن مونده
 بلندتر دفعهاین جیغا یصدا. کشید پایین سمتبه توان تمام با و برد فرو رو خنجر دوباره قبل

 تحملش و نداشت دیدن بود ساخته پیتر که ایصحنه گرفتن، رو هم تعدادی و شد بیشتر و
 .اومدبرنمی هرکسی از

 روی تا کردن رهاش سربازا باالخره و زد اوق چندبار نداشت، شکم در باری دیگه که زنی
 .بیفته زمین
 کرد ملیحی اخم. کرد نگاه منزجرش چشمای به و ایستاد روبروش. بود اِدی مادر نوبت حاال

 :گفت و
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 گذاشت؟ زنده رو تو چی برای ادوارد نمیارم، در سر چیز یه از -
 :انداخت تف صورتش به نفرت با اِدی مادر اش،جمله شدنتموم با
 !بکش منو االن همین! بکش منو -

 و کشید صورتش به یدست آزادش دست با پیتر. کرد عبور اون بدن از باراین خنجر یتیغه
 :گفت گوشش کنار

 !کنهنمی درست رو چیزی این ولی پشیمونم؛ واقعاً من راستش -
 :گفت سربازا به خطاب و چرخوند بقیه روی رو نگاهش سپس بیفته، زمین روی تا داد هلش

 .کنید جمعشون -
 کشید صورتش روی محکم رو دستش کف دیگه باریه. افتاد راه به همه به پشت و گرفت رو
 :کرد زمزمه لب زیر و نمونه پوستش روی زناون دهنآب از اثریهیچ تا
 !آشغالید تیکهیه تونهمه -

*** 
 صدادارش هاینفس. فروریخت هاشگونه روی اشک و کرد باز ناگهان رو سرخش چشمای

 و گرفت نادیده رو اشسینه دائمی سوزش. شدمی پخش هوا تو سفیدرنگ بخارای با همراه
 حدود ارتفاع در روشون نشسته برفای و سرما شدت از که درختایی تجمع. داد سر قههق
. رسیدنمی نظربه تار چشماش اشکِ یحلقه پشت از اومدن،می نظربه منجمد متریده

 کدومهیچ اینکه از اطمینان با و کرد مشت رو دستاش و داد تکیه درخت یتنه به رو سرش
 .داد ادامه اشگریه به تراح نمیان، سراغش هابچه از

 تونستنمی سرو، درختِ از ارتفاعاون توی سرد نسیم وزش و صبح اول یتازه هوای حتی
 .بود حالهمون به مدتی. برگردونه بهش رو آرامش
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 قرار تأثیر تحت رو سافیرا وجود ذرات تموم قدرتش و کرد درخشیدن به شروع حلقه نگین
 .کشید عمیقی سنف و گذاشت هم روی رو چشماش. داد
 ان؟سوزیدل یملکه چنین الیق سرزمین کدوم مردم -

. ترسیدنمی قبل مثل و شدمی عادی براش داشت کم کم عجیب دخترِاین ناگهانی حضور
 .داد سوق طرفشبه رو اشدرمونده نگاه
 .دادمی تکون هوا تو رو پاهاش و نشسته شاخه انتهایی قسمت روی سافیرا از جلوتر کمی

 .میشن شکنجه دارن اونا -
. کردمی کنترل رو خودش سختیبه و بودن تحمل غیرقابل براش بود دیده که هاییصحنه

 :گفت سرخوشانه ناراحتیش میزان به توجهبی دختر اما داد؛ افزایش رو مشتش فشار
 .گرفتی ازم ترسو این که ممنون. ترسمنمی ارتفاع از دیگه تو خاطربه -

 :برد فرو موهاش تو رو دستش ناراحت و کالفه سافیرا
 !بذار تنهام -

 :داد ادامه و کرد مکثی
 دیگه که نیست مهم برام میگی؟ ترست نابودشدن از تو و میگم مردم شدنشکنجه از من -
 .ترسینمی بلندی از

 روی باورنکردنی تعادلی با. کرد تماشا رو برخاستنش و نشوند لب به عمیقی لبخند دختر
 :ایستاد شاخه

 .اشتباهه هم بیشتر روزیه حتی. بیفتیم راه زودتر باید کنیم، تلف رو وقت نباید -
 حفظ رو تعادلش خوب سافیرا مثل اونم. گرفت قرار مقابلش دختر زدنی هم به چشم از کمتر
 :گفت آهسته و زد نماییدندون لبخند. بود کرده

 .دوننمی رو تو قدر بیشتر یروزیپ از بعد بکشن عذاب بیشتر هرچی اونا...عزیزم باش آروم -
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 انگشتای تو رو انگشتاش سپس هم؛ رو خودش راست دست آورد، باال رو سافیرا راست دست
 به رو زیادشخیلی انرژی سافیرا و شدن آمیخته باهم سبز و سرخ قدرت. کرد قفل سافیرا
 .دوخت دختر چشمای به و گرفت دستاشون از رو نگاهش. کرد حس راحتی

 ارتش یه کردی، متحد خودت با ایزدو چندتا دوماه از کمتر کنی،نمی تلف وقت اصالً تو -
 نگرانیات. رفتی پیش خوب خیلی االن همین تا. قوی اژدهای یه و داری قدرتمند و بزرگ

 کنن درک وجود یهمه با باید بمونن، منتظر بیشتر باید نکردن باورت که آدمایی. معنیهبی
 .نداشتن جرئتشو کدومشونهیچ که کاری. میدی انجام براشون رگیبز کارچه داری تو که

 .شد منتقل بیشتری انرژی
 کنی؟می کمک بهم تو -
 گنجایشش تا کنی صبر باید فقط. توئه مال قدرتاین. اختیارت در و توام مال من... البته -
 میشی زدههیجان طوراین هزارمشیک با فقط و بااحساسی که وقتی تا. کنی پیدا رو

 .بدمش بهت تونمنمی
 :گفت و زد لبخند ارادهبی سافیرا

 هزارمش؟یک -
 .کن سخت رو قلبت... کنی پیدا گنجایششو تا کن ترسخت رتو قلب آره، -

 .رسیدمی نظربه راضی اشچهره گذاشت، عقب قدمی حرف.این از بعد
 .گفتم چی بهت نکن فراموش -
 و گشود دوطرف از رو دستاش سپس. خندید یزر و کرد تر زبون با رو سرخش هایـب*لـ

 .کرد رها زمین سمتبه رو خودش
 .سپرد حلقه به رو نگاهش بعد و موند خیره خالیش جای به چندلحظه

 داشت؟ قدرت چقدر واقعاً حلقه این
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*** 
 نفس و کشیدمی خرناسه کهدرحالی داشت سفید موهای سرش روی که بزرگی و سیاه گرگ

 ترشدننزدیک با اومد،می بیرون سفیدش و تیز دوندونای الی از بخار شکل به گرمش
 قدرت به و دید رو کتفش توانمند استخوونای شدمی هرقدم با. آورد پایین رو سرعتش
 .داد شکل تغییر لئو به بعد کمی. برد پی بدنیش

 نگاهی زیرچشمی کرد،می تیز رو چوب یه سر خنجری با و بود ایستاده کهدرحالی دنیل
 بود خورده لئو از دیروز که ایضربه قرمز رد. شد مشغول کارش به هم باز و انداخت بهش

 .کردمی خودنمایی صورتش طرفیه
 :گفت کرد تازه نفسی اینکه از بعد لئو
 .نزدیکه رودخونه بود، درست حدسمون -
 :داد ادامه تام و آنتونیو به رو
 ست؟آماده -

 بهش بودن ساخته ناتالی جادویی طنابای و چوب با که رو سازیدست تورای تام و آنتونیو
 دوتا از هرکدومشون انداخت، بهشون نگاهی. بگیره دستشون از تا رفت جلوتر. دادن نشون
 .شدنمی متصل هم به تورا یوسیله به که بودن شده ساخته چوب

 داره؟ عالقه گیریماهی به کی و -
 :گفت و ردک بلند تسلیم ینشونه به رو دستاش ناتالی

 !وجههیچ به -
 :گفت و خراشید چوب نوک از تریکلفت یتراشه فشار کمی با دنیل

 !بدی سختی خودت به کمیه نیست بد قصر توی خوابیدن و خوردن همه اون از بعد -
 :پرسید و انداخت بهش عصبی نگاهی لئو
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 گفتی؟ چی -
 طرفبه خواست. کرد شنگاه زیرچشمی و زد پهنی لبخند ترکردنشعصبی برای دنیل و

 :شد مانع ناتالی که بره دنیل
 .بری بهتره. کنممی خواهش لئو، -
 .برداشت قدم رودخونه سمتبه و کرد آروم کمی رو خودش ناتالی حرف با
 .لئو -

 :گفت رفتمی نزدیک کهدرحالی و اومد بیرون نادیا پشت از سافیرا
 .میام منم کن، صبر -

 .ایستاد لئو کنار و داختان دنیل به معناداری نگاه
 .سرده خیلی رودخونه آب مطمئنی؟ -

 :گرفت دستش از رو گیریماهی تورای از یکی و زد زیبایی لبخند
 گرفتی؟ کمدست منو -

 حتی و بفهمه نتونست کرد تالش هرچی لئو که بود کرده تغییر سافیرا چشمای توی چیزی
 .نشد دستگیرش چیزی هم نگاهش ترکردنطوالنی با
 بریم؟ -
 .آره -

 .افتادن راه به هم همراه
 :گفت و رفت دنیل سمتبه ناراحت ناتالی بعد کمی

 دهنت از چی فهمیمی اصالً. انصافیهبی حرفات. میدی دست از رو منطقت داری واقعاً تو -
 میاد؟ در

 :داد جواب قبلی حالت همون با دنیل
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 کنی؟ شروع نصیحتاتو دوباره خوایمی شده؟ چی باز -
 :داد تکون تأسف به سری اتالین

 .کنم تو مثل یکی خرج رو مدوستانه سوزیایدل نباید توئه، با حق بده، ادامه... خبخیلی -
 .گذاشت تنهاش و گرفت رو ناامیدانه ناتالی و نبود نمایان دنیل یچهره توی تغییری هنوزم
 لبخندی به خیره. دادمی نشون زیباتر رو ایدیگه هررنگ دوروبرشون برفای سفید یزمینه

 :پرسید و زد لبخندی بود کرده خوش جا سافیرا هایـب*لـ روی که
 .خوشحالی خیلی امروز اینکه مثل -
 نداری؟ دوست چرا؟ -
 .خندید آروم و
 .دونیمی بهتر خودت. نه که معلومه -

 :گفت و آورد باال داشت دست در که رو توری سافیرا
 بود؟ کی یایده. جالبه چقدر -
 .آنتونیو -
 .بهش آفرین... هوم -

 .گذاشتن کناری و درآوردن رو شنالشون رسیدن، رودخونه به وقتی
 کنیم؟ کارچی باید خب، -
 .بگیر یاد و کن نگاه -
 بود نشسته ساحل تو که برفایی وجود با شفافش و زالل آب. برداشت قدم رود طرفبه
 بود زالل قدراون آب. رفت جلو و ذاشتگ آب توی رو اول قدم. رسیدمی نظربه سرد شدتبه
 .دید رو رودخونه کف شدمی راحتی به که
 !نرو جلو زیاد -
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 .نباش نگران -
 .لئو کافیه جاهمون تا تنده، آب جریان -

 :داد آب داخل به رو اشخیره نگاه و زد لبخندی لئو
 .نگران همیشه سافیرای... باشه -

 موجودات اون شدن، ترنزدیک وقتی. کرد کمین اهیام برای و برد فرو آب توی رو تور تموم
 و کشید باال رو تور ناگهانی حرکتیه تو و گرفت قرار بیشتری باشآماده در دید؛ رو آبزی

 سافیرا. انداخت سافیرا پای جلوی درست ساحل، به بودن افتاده دام تو که رو ایدوماهی
 :گفت خوشحال

 خنده به لئو! ]تونیمی هم بگیری ماهی دست با بخوای خرسا مثل اگر کنم فکر! واو -
 !محشری شکارچییه واقعاً.[ افتاد

 :کرد اشاره سر با سافیرا به خطاب داشت، لب به خنده که طورهمون
 .بیا -

 برداشتنقدم برای و کرد دراز رو دستش سریع لئو. شد سرد آب وارد بااحتیاط و رفت جلو
 .کرد کمکش

 !هسرد آبش چقدر من، خدای -
 برداشت خیز لئو. شد خم رودخونه کف سنگ لغزش از پاش اما برداشت؛ جلو به ایدیگه قدم

 .گرفت بر در رو کمرش و
 .باش مواظب -

 :چسبید محکم رو بازوش سافیرا
 !اوه -
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 آب روی که گیریشماهی تور به ناامیدی با و خندید هم لئو. ایستاد کنارش و خندید سپس
 .شد خیره رفتمی
 .دادیم دست از رو یکیش -
 .داریم یکی هنوز -
 .توئه نوبت حاال -

 :گفت صورتش به خیره سافیرا
 .بگیر اینو دارم، دیگه روشیه من... نه -

 .گرفت ازش رو تور
 .آب تو بکنش -

 به تور باالی آب، توی رو راستش دست و شد خم سافیرا. داد انجام گفت که رو کاری
 انگار و شدن جمع سافیرا دست دور و اومدن سمتشونبه ماهیا بعد چندلحظه. درآورد حرکت

 .کنن بارونشبوسه خواستنمی
 رو نمادندون لبخندیه با سافیرا. داد سوق سافیرا سمتبه آروم و گرفت ماهیا از رو نگاهش لئو

 :بهش کرد
 .بگیرن غذا دستم از خوانمی انگار کنن؟می کارچی بینیمی. زیباست خیلی -

 تپش به رو قلبش و برداشت هاشـب*لـ از آهسته رو لبخند مقابلش دارتب و تیره چشمای
 رو دهنش آب. نکشید طول زیاد اما گذروند؛ نظر از رو صورتش تموم لئو یتیره نگاه. انداخت

 .گرفت رو نگاهش و داد فرو
 .بیرون بیار آب از دستتو -
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 با و بگیره رو افتاده دام به یِچهارماه داد اجازه و کرد خارج حرفش با رو اشسِرشده دست
 باال گاهی آب طلب در هنوز که قبلی ماهیای کنار بندازدشون، ساحل توی سریع حرکتی

 .پریدنمی
 :چرخوند خودش سمتبه و گرفت رو دستش سافیرا

 !لئو - 
 رو ناراحت و کالفه. کردمی تماشا و گرفته پناه درختی پشت دنیل اونا، از فاصله با کمی

 .کشید گردنش روی دستی. داد تکیه درخت به و گرفت
 اون موقعیت تو کسی احتماالً که حرفایی برای البته شنید؛می واضح رو سافیرا صدای
 .نداشت شنیدنشون به ایعالقه

 .بگم بهت چیزییه خواممی -
 .کشیدمی نفس فقط لئو
 زمخت یتنه به رو سرش و کرد رها بدنش کنار رو دستش داشت؟ شنیدن جز ایچاره چه

 .داد تکیه درخت
 هنوز! دارمت دوباره نشده باورم کامالً هنوز بگم که بیاد نظربه مسخره شاید دونممی -

 .بینممی خواب دارم... انگار
 :داد ادامه و زد ایخندهتک

 افتاد اتفاقی هر که بده قول بهم دوباره...لطفاً اما نیستی؛ قولیخوش آدم اصال دونممی -
 بدی؟ بهم رو قول این میشه. نزنه سرت به کردنفداکاری فکر هرگز، دیگه. ذارین تنهام

 خوای؟می که قولیه این کنم؟ تماشا و وایسم گوشهیه خطری تو وقتی خوایمی ازم -
 ...آره -

 :زد پوزخند لئو
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 ...سافیرا -
 ...آره آره،-

 :داد ادامه و شد لرزون نفساش
 خودم. خواستم خودم که چیزیه کنه، تهدیدم رخطریه. بمون عقب. خواممی رو همین -

 من واسه اتفاقی چه نیست مهم. کردم آماده رو خودم قبلش و بذارم راهاین تو قدم خواستم
 شده بدتر اوضاعشون چقدر دونینمی تو. کنن پیدا نجات باید اسارتن توی که مردمی بیفته،

 . باشه ایبردههیچ نباید سرزمیناون تو داشت، عقیده شاهفردریک که طورهمون! لئو
 اولینش. سافیرا داشتم خودمو دالیل شدم همراه باهات وقتی منم. کن صبر لحظهیه -

 !تو از مراقبت ترینشمهم و بود مردم اسفناک وضع کردنتموم
 ...من... تونمنمی من... لئو -
 ازم ولی خورم؛می قسم ذارمنمی تنهات وقتهیچ. قبوله میدم قول بهت من خبخیلی -

 .کنم تماشا و وایسم گوشه یه که نخواه
 لئو سماجت از عصبانی و بود شده ملتهب گریه از سافیرا چشمای و بینی و هاـب*لـ

 :بره عقب کمی شد باعث و کوبید اشسینه یقفسه به آهسته ایضربه
 ...خوامنمی من شی؟ متوجه خواینمی چرا -

 موهاش به ای ـوسه*بـ. کشید ـوش*آغـ در رو شسر و انداخت دورش رو دستش لئو
 :کرد زمزمه و نشوند

 .نیستی تو دلیلش صرفاً بدم انجام هرکاری باش مطمئن. کن تمومش دیگه -
 :شد پنهان درخت پشت و برداشت ازشون نگاه دوباره دنیل

 !لعنتی -
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 این از بیشتر اچر بمونه؟ اونجا داشت دلیلی چه اصالً. گرفتمی رفتن به تصمیم داشت کمکم
 .خودش از بهتر حتی بود؟ واقف سافیرا احساسات به کامالً وقتی کردمی لجبازی

 رفتمی پیش هوا در بود برداشته رفتن برای که قدمی اولین هنوز برداشت، درخت از تکیه
. بیاد بیرون درخت پشت از زدهوحشت شد باعث آب توی افتادنشون و سافیرا جیغ صدای که

 زدهشتاب. بردمی خودش با رو هردوشون آب خشن و سریع جریان و بود درست حدسش
 :زد داد و دوید رودخونه سمتبه
 !سافیرا -

. برسه گوشش به و کنه عبور ازش دنیل صدای که بود اونی از قدرتمندتر آب جریان صدای
. کرد منقبض رو بدنش و بود سرد شدتبه آب. رفتمی فرو آب توی و زدمی وپادست

 زیاد تالش با. نداشت نفس برای هواییهیچ و چرخیدنمی مقابلش بزرگ و کوچیک ابایحب
 به کَفِش که سنگایی مثل رو اون رودخونه جریان اما اومد؛ آب روی چندلحظه برای

 . غلتوندمی و بردمی جلو اومدندرمی ـص*رقـ
 برای و دادمی تقور رو زیادی آب. دادمی حرکت اطراف به هرچیزی گرفتن برای رو دستش

 محضبه. شدمی افزوده رودخونه شیب و سرعت تدریج به. کردمی تقال هوا ایذره
 و گرفتش محکم بود، روییده رودخونه نزدیک که درختایی از یکی هایریشه کردناحساس
 .دادمی فرو رو هوا ـع*ولـ با و کردمی سرفه. کشید باال رو خودش

 ...لئو -
 :زد صدا دوباره و کرد دیگه بلند یچندسرفه

 !لئو -
 :رسید زناننفسنفس دنیل

 .بیرون میارمت االن. دار نگه محکم خودتو... سافیرا -
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 :گفت و کشید باالتر رو خودش درخت یریشه کمک به دیدنش با سافیرا
 .باش زود. بردش آب کن، پیدا رو لئو... نه - 

 آب جریان جهت در پس بچسبه؛ شهریاون به بیشتر کمی تونستمی کرد، نگاهش چندلحظه
 .دوید

 ترسخت براش هرلحظه رو کردنحرکت آب، سرمای. داد آب جریان به رو نگاهش سافیرا
 .شدمی منجمد ذرهذره که انگار کرد؛می
 «.کن کمکم...کن کمکم»

 از براش آب توی نور شکست شکافت، رو تصویرا. داد رنگ تغییر سبز به آبی از چشماش
 .میشه دور سرعتبه داره جلوتر چندمتر که دید رو ئول و رفت بین

 و کرد آماده رو چنگاالش. دراومد پرواز به و شد تبدیل بزرگی عقاب به دویدن حین در دنیل
 رو اشیقه پشت رسید، سرش باالی اینکه محضبه گرفت؛ خیز پایین سمتبه لئو دیدن با
 .دبو انتظارش از ترسنگین. زد بال و گرفت چنگال به

 و کوتاه نفسای. کشید دراز برفا روی و کشوند ساحل به رو خودش حالیبی با سافیرا
 .رفتنمی هوا به و کردنمی ایجاد کمی بخار سطحیش

 زمین روی رو لئو و رفت ساحل سمت و کشید باال رو خودش زد، بال توانش تموم با دنیل
 و رود طرفاون به گذرا نگاهی نانداخت از بعد و برگشت انسانیش شکل به دوباره. کرد رها

 رو صورتش روی چسبیده موهای خوابوندش، کمر به و نشست لئو سر باالی سافیرا، دیدن
 :کوبید صورتش به چندبار و زد کنار

 .کن باز چشماتو هی، لئو؟ -
 مصنوعی نفس بهش و شده خم لئو روی که دید. برخاست آهسته دنیل صدای شنیدن با

 .میده
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 کرخت بدنش رود، سردخیلی آبِ تأثیر از و بود افتاده لرز به بدنش و چکیدیم موهاش از آب
 و شد خم رود طرفبه کمی اما کنه؛ حرکت قبل راحتی به تونستنمی و شده سنگین و

 .برد فرو آب توی رو دستش
 سپس. شد وصل رود سر اون به یخ جنس از پُلی و منتقل آب به دستش از سرما

 رو کارش همچنان دنیل. رسوند لئو سر باالی رو خودش و گذشت روش از تلوتلوخوران
 .کردمی تکرار

 نمیشه؟ بلند چرا -
 .ستزنده نباش، نگران -

 آبی یهمه کنانسرفه و خورد تکون باالخره که کنه دهنش وارد رو هوا تا رفت پایین دوباره
 .آورد باال بود خورده که رو
 !داره جون چندتا بودم گفته[ زد لبخند... ]خب -
 .زد دنیل حرف به لبخندی و کشید آسودگی از نفسی سافیرا 

 :شد بلند سافیرا کمک با و آهسته گذشت، که کمی
 خوبه؟ حالت تو سافیرا، -

 :گفت که کشید سافیرا یزدهیخ صورت به دستی
 .نباش نگران. خوبم آره -

 نگه رو شنال که ستایید با. نکشید طول زیاد برگشتنش اما رفت؛ و برخاست حرفبی دنیل
 شنلش تا شد نزدیک سافیرا به و انداخت سرش روی رو لئو شنل. اومد سمتشونبه بود داشته

 .بپیچه هاششونه دور رو
 به سری سافیرا و انداخت دنیل به آلودیحرص نگاه و برداشت سرش روی از رو شنل لئو

 .کرد تشکر آروم و داد تکون تأسف ینشونه
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 .میارم رو ماهیا من برگردید، شما -
 .دنی ممنونم بازم. باشه -
 .رفت و داد هلش کمی لئو سمتبه سپس کرد، کمک بلندشدن برای سافیرا به
 !دنی -
 بله؟ -
 .شدیم حساببی باهم دیگه االن -

 :گفت و کشید گردنش به دستی زد، لبخند دادمی تکون رو سرش کهدرحالی دنیل
 !کامالً نه -

 .کردنمی نگاهش هردو شد گم درختا پشت وقتی تا و رفت
 بود؟ چی منظورش -

 خوب خیلی رو دنیل منظور و کردمی ترمحکم هاششونه دور رو شنلش کهدرحالی سافیرا
 :گفت بود شده متوجه

 .دونمنمی -
 :رسید پوستش به و گذشت پشمی شنل از گرماش و پیچید دورش لئو دستای

 .زنیمی یخ داری بریم، -
 .کنهنمی عمل خیس لباس روی دوییجا یحلقه -

 :گفت و کرد وارد هاششونه به فشاری
 .دنی مثل درست کنم؛ گرمت تونممی من نباش، نگران -
 ـوش*آغـ در شدنگرم برای شومینه کنار که کرد اشاره دنیل یکلبه توی روز اون به و

 و عمیق نفس. کرد نپنها سرش انداختنپایین با رو اشگرگرفته پوست. بود رفته فرو دنیل
 :داد تغییر رو موضوع ایجمله با و کشید سرما شدت از لرزانی
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 .بیارم بار به فاجعه یه بود نزدیک. لئو متأسفم -
 کنی؟ سرزنش خودتو بیخودی خوایمی چرا نبود، تو تقصیر -
 :گفت و کرد بلند رو سرش سافیرا 
 .کردممی باز صحبتو سر رودخونه تند جریان تو نباید -

 :نشوند ـشونیش*پیـ روی گرمی یـوسه*بـ و شد خم لئو
 .نکن فکر بهش دیگه -

 خوب. اندخت زیر رو سرش دوباره آهسته و نیومد وجودبه سافیرا وحالحس تو تغییری
 کنانتوبیخ که شنیدمی گوشش توی رو دختر اون صدای هنوز و نبود اتفاقیه دونستمی

 رو لئو پای زیر سنگ ارادهبی بود، شده بیخود خود از گاران کهدرحالی و داد قرارش مخاطب
 . افتاد آب توی همراهش هم خودش و لغزوند

 التماس و ریزیمی اشک پسر این جلوی طوریاین داری و نگذشته هم روز نصف هنوز»
 «...کنیمی

 اطراف به آهسته رو سرش. نبود خودش دست کرد،می پیدا صداش شنیدن با که حسی
 .رسیدنمی نظربه راحتی کار اما شه؛ خارج فکرش از تا ادد تکون

 *** 
. نشست دراک یاومده پیش ساعد روی و اومد جلو پروازکنان بزرگی اما پیر، و سیاه کالغ
 هوا به رو کالغ دوباره و کرد باز بود شده بسته پاش به که رو پوستی کاغذ تیکه دراک

 .فرستاد
 روی رنگیکم ریشخند خوند، رو داخلش یشدهنوشته متن و کرد باز رو شدهلوله پوست

 .افتاد راه به قصر داخل سمتبه و بست نقش صورتش
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 مثل اتاق. شد وارد آهسته و کرد باز رو دری طوالنی، بعضاً راهروهای از گذشتن از بعد
 کاترین. رسیدمی نظربه چسبلد حد از بیش بیرون سرد هوای وجود با و بود گرم همیشه

 ادای برای دراک دیدن با زن. بستمی رو بلندش پوتینای بند زنی و نشسته تختش روی
 خدمتکار به خطاب دراک سرتاپای بررسی از بعد کاترین. کرد تعظیم و ایستاد صاف احترام
 :گفت

 .بیرون برو -
 پا روی پا بگیره دستاش روی از رو اشتکیه اینکه بدون کاترین شد، بسته اتاق در وقتی
 .تانداخ

 رفتی؟می جایی داشتی -
 .کنم سرکشی سربازا قرارگاه به باید آره، -
 :داد ادامه سینهبهدست و شد بلند تخت روی از
 اینجا؟ اومدی شده چطور -
 باورش کی شمالیه؛ سرزمینای مسیر توی کردیم،می فکر که چیزیه از ترزرنگ سافیرا -

 لرد؟ دشمن ترینبزرگ به بشه تبدیل ودب برده هانه توی که هاییدختربچه از یکی شدمی
 .کرده مشغول خودش به لردو فکر تموم عمالً اون

 ایزدا کنیمی خیال! بنده فوت یه به فقط اون بدون دراک، ستحلقه اون از داره هرقدرتی -
 بندن؟می پیمان باهاش و میشن احمقش و رویایی یقیافه یشیفته

 درضمن. کنننمی همراهیش حلقه خاطربه ادشافر یهمه نیست، ساده قدراماین -
 شکست دوباره جنگ از بعد داره نگه خودش جذب رو اونا نتونه اگه کاره، شروع بستنپیمان

 .میشه دود چیزهمه و خورهمی
 :خندید کاترین
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 .نمیاد بدت ازش زیاد هم تو انگار! اوهو -
 :گفت و کشید صورتش ریش به دستی دراک

 .باشه جذاب و کوچولو یبرده یه اگر حتی. بگیری کمدست رو دشمنت نباید هرگز -
 کوچیک رفشار یه با. شد نزدیک بهش کردمی باز کمرش از رو شمشیرش غالف کهدرحالی

 :داد ادامه و رسوند حداقل به رو فاصله. شد خم روش و کرد تختش روی خوابیدن به وادار
 اما بستن؛ پیمان باهاش زیادی قلمروهای و یلقبا سرزمینا، و داره رو حلقه... ببین لردو -

 .بمونن وفادار بهش افردش یهمه نشده باعث حلقه
 کنیم؟ صبر باید کی تا معجون؟ اون سراغ ریمنمی االن همین چرا -

 :گفت خنده با سپس و کشید رنگشطالیی موهای به دستی دراک
 و بیفته ایغیرمنتظره اتفاق مکنهم کنیم تموم رو کار اگه! کوچولو شعله داری عجله چقدر - 

 .گرفت کم دست رو احتماالت نباید بفهمه، لرد
 :نداد اجازه بهش اما بگیره؛ فاصله ازش تا فشرد دراک یسینه به رو دستاش

 داری؟ عجله خیلی رفتن برای -
 .برم باید دراک کنار برو -

 :گفت انگیزیهـوس*وسـ لحن با و کشید ـردنش*گـ به ـوازشگونه*نـ رو دستش دراک
 .نمیشه دردسرساز دیررفتن کمیه کتی، بلدن خودشونو کار سربازا -
 عقب بعد کمی. برداشت رو شونفاصله بده، ایدیگه مقاومت یاجازه بهش اینکه بدون و

. رفت عقب کاترین دست فشار با جاشبه اما ببینه؛ هم کاترینو طالب چشمای تا رفت
 :گفت شدمی بلند تخت روی از کهدرحالی

 .دراک زدیم حرف باهم درموردش قبالً-
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 قضا از یقبیلهیه بزرگِ حاکمم،یه من بزنی؟ امسینه به رد دست طورهمین خوایمی -
 .میده تشکیل لردو ارتش از مهمی قسمت که قدرتمندخیلی

 .نمبز پا پشت ادوارد به نمیشه دلیل اما بدام؛ آدم یدسته تو درسته -
 خندید آهسته ولی ـتانه،*مسـ رفتنش از بعد. شد خارج اتاق از و انداخت باال ایشونه سپس

 :گفت و
 .کتی خوایمی خودت هرطور -
 خبرای تا کرد ترک لرد سمتبه رو اتاق شمشیرش برداشتن از بعد و رفت پایین تخت از

 .برسونه بهش رو جدید
 *** 

 هرمایل با که هوایی تو زپروا سختی شد باعث بود، کرده سر قدرتش بدون لئو که مدتی
 عقابی هیبت در کنه، پرواز اژدهاها سر پشت و بخره جون به شدمی سردتر رفتن جلوتر
 حاضر آسمون توی همچنان ابرا و بود سرد شدتبه هوا اما بارید؛نمی برفی. بالفراخ و بزرگ
 .بودن

. داشتوامی رکتح به رو پشمیش کاله هوا جریان و شده مات نامعلوم اینقطه به سافیرا
 سختیبه گردنش دور دستی احساس با ناگهان که بود رودخونه تو افتادنشون فکر در هنوز

 .خورد تکون
 :کرد زمزمه گوشش کنار. داد لو رو دستااون مالک ظریف، ایخنده صدای

 نه؟ شدی غافلگیر -
 و ردنگ بین رو اشچونه که دختراون توسط شدنشگرفته ـوش*آغـ در از عجیبی حس

 .بود داده دست بهش گذاشت کتفش
 !ستالعادهفوق واقعاً اژدها با پرواز -
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 دست و کنه ممانعت تونستنمی. داد حرکت سافیرا سرد و سفید پوست روی رو انگشتاش
 :گفت آهسته. کوبیدمی تند قلبش. نبود خودش

 کنی؟می کارچی باهام داری بری؟ پیش کجا تا خوایمی -
 !کنی کارچی باید بدونی تا کنممی راهنماییت و میدم درس بهت دارم فقط -
 تو نبود، دوستام کشتن قصدم مطمئناً. کنم کارچی باید دونستممی هم تو از قبل من -

 خطر به هم منو جون حتی تو. بمیره بود نزدیک بلغزونم، پاش زیر سنگو کردی وادارم
 احمقام؟ شبیه نکنه... انداختی

 تو به کردنخدمت برای اختیارمو گاهی واقعاً. کنهمی دوچندان ابهتتو تعصبانی! من خدای -
 ...سافیرا میدم دست از
 به تصاویر بالفاصله و شد حبس نفسش. گذاشت سافیرا چپ یشقیقه روی رو انگشتش دو

 .کرد تغییر جاهمه و گذشتن کنارش از سرعت
 :بیاد خودش هب تا کشید طول چندلحظه. کرد نگاه اطراف به گیج و متعجب

 ...اینجا... اینجا -
 یادامه ـواگری*اغـ لحن با و کشید بزرگ یپنجره سنگی چهارچوب به دستی دختر

 :گفت رو حرفش
 .اتاقته اینجا درسته، -
 .بگیره بازی به رو احساساتش تونستمی خوبی به برداشت، قدم سمتشبه
 اشک. بینیپیش قابل چقدر! ببین خودتو[ خندید کوتاه] زدنحرف برای بهتریه جای اینجا -
 .اسکات داشتنیت،دوست برادر و... اوه داره، اتاقتو راحتیِ هوای دلت شده، جمع چشمات تو
 .سافیرا -
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 بهش ناباوری با. شد اتاق وارد سلطنتی گارد فرم لباس با اسکات چرخید، ورودی در طرفبه
 :چرخید عقب به و کرد مشت ور دستاش. شد متوقف اما بره؛ سمتشبه خواست. دوخت چشم

 .بزن حرفتو کنی، گیجم نکن سعی... کن تمومش -
 هردو با. شدمی اجرا برابرش در که بود داریخنده نمایش سافیرا انگار. خندید هم باز دختر

 :کرد ـوازش*نـ رو خودش هایشونه روی رهاشده موهای از ایدسته دستش
 .میاد خوشم ازت بیشتر هرروز که همینه واسه دقیقاً. خوب دختر آفرین -
 بود نزدیک وقتی منی طرف کنیمی تظاهر چطور بکنم؟ رو کاراون کردی وادارم چرا بگو -
 بکشم؟ رو لئو و بمیرم تو خاطربه
 اتفاقی شدمی باعث که داشت وجود دلیل دوتا. کنممی کارچی دارم دونممی دقیقاً من -

 اتفاقی ذاشتنمی دنیل قطعاً. دنیل حضور دوم و دستته توی یحلقه اول نیفته، لئو و تو برای
 .شده پنهان درخت پشت که بودی شده متوجه تو. بیفته تونواسه

 :گفت دوباره و کرد سکوت چندلحظه سافیرا
 کردی؟ رو کاراون چی برای -

 :شد جدی باالخره دختر یچهره
 نباید خواستم؟ ازت چی کردی فراموش زود قدراین چطور که نمیشم متوجه واقعاً -

 زیردستای همراهتن که کسایی یهمه و لئو. باشی مقتدر باید. بدی نشون ضعف جوریاون
 فهمی؟می کنن، فدا تو هایخواسته و تو برای رو جونشون که شونهوظیفه این. توئن

 که تویی این کنممی فکر من. منن دوستای بهترین اونا نیستن، افرادم فقط اونا - 
 .یفهمنمی

 :داد تکون هوا در دستی و گرفت رو ازش کالفه
 !آه -
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 .شد خیره بهش سوءظن با سافیرا
 ملکه. میشی ملکه داری تو!نه. دوستام بهترین دوستام، بهترین دوستامن، بهترین اونا -

 نقاط داری دوست نکنه. کن تمومش! دوست نه نثار،جان سرباز، داره، رعیت و زیردست
 نابودی به باشه داشته ضعفنقطه دونهیه حتی که ایملکه ها؟. بدی افزایش رو ضعفت

 .بشی پیروز لرد به تونینمی هرگز طوریاین. محکومه
 :گفت گونهپرسش باراین داد؛می تغییر رو درونیش احساسات مدام حرفاش شنیدن

 ...تا دنیل، ناتالی، منه؟ ضعفنقطه لئو یعنی -
 :برید رو حرفش

 فکر ترعمیق. باشن قوتتم نقاط توننمی اونا اما آره؛ کنی نگاه هشونب دوستیه مثل اگه -
 .عزیزم کن

 چشمای تو و گرفت رو سافیرا سر دستاش با بود، ایستاده روبروش درست بعد یلحظه
 .کرد نگاه وجوششپرجنب

 نمیگم؛ چیزی و دمنمی انجام تو ضرر به رو کاری وقتهیچ من. باش داشته اعتماد من به -
 من وجودت، و ذهن نقاط تریندرونی از یکی. تریناشوننزدیک از افرادتم؛ از یکی منم چون

 در رو خودم تمامِ بتونم تا باش داشته اعتماد بهم پس. تو یدیگه ینیمه توام، مکمل
 .بذارم اختیارت

 به دوباره و شدن رد اتاق دیوارای بالفاصله و گذاشت هم روی آهسته رو پلکاش سافیرا
 اون نبود از تا کشید هاششونه و گـردن روی ناخودآگاه رو دستش یه. برگشت قبلیش مکان

 .بشه مطمئن عجیب موجود
 !سافیرا؟: ناتالی
 :داد جواب و چرخوند سمتش به رو سرش
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 بله؟ -
 !زنممی صدات که باریهپنجمین این خوبه؟ حالت -
 شده؟ چی. بودم فکر توی خوبم، خوبم، -

 و کرد اشاره جلو به بود، شده خم ایگائل روی کمی تعادلش حفظ برای کهدرحالی ناتالی
 :گفت

 .بیایم فرود بهتره شدیم، نزدیک خیلی -
 که رسید یخ بزرگ و کوچیک هایصخره به و کرد دنبال رو ناتالی دست مسیر کنجکاوی با
 :داد تکون تأیید به سری. بودن رفته باال و برآورده سر برفا سفیدی از
 .پایین بریم توئه، با حق -
 با و داد شکل تغییر زمین به رسیدن از قبل لئو. رفتن پایین آرومآروم همگی حرفاین با

 .پریدن پایین اژدهاها از هم بقیه. اومد فرود گرگیه هیبت
 اگه چون جلو؛ بیان باهامون اژدهاها که بهتره همچنان کنممی فکر من! سافیرا: آنتونیو

 .بزرگین کمکای اونا بگیره، ورتص مونعلیه ایهرحمله
 :گفت ذهنش توی مایکل به خطاب و برگردوند رشو سر دنیل

 «.مایکل باش آماده و کن روشن اجاقتو»
 «!دونیمی یکی تکلبه تو یشومینه با منو که افتخارمه باعث»: مایکل
 .کرد حرکت بقیه سر پشت و خندید آهسته دنیل

 مشکوک که تام مدتی از بعد. شدمی دیده یخی یهاصخره و برف کردمی کار چشم هرچی
 :گفت اخطارگونه کرد،می مقایسه باهم رو سرش پشت و مقابل یصحنه بارچندمین برای

 !وایسین -
 :چرخید سمتشبه بود کرده شک تام مثل که سافیرا. ایستادن همه
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 شده؟ چی -
 کنه؟نمی جلب رو رتونظن چیزی... کنین نگاه رو اطرافتون هایصخره. عجیبه چیزییه -

 :گفت گیجی با ناتالی. شدن بررسی مشغول حرفش از تبعیت به همه
 بینین؟می ایدیگه چیز شما یخه، هایصخره شهمه -

 ...آره: سافیرا
 :داد ادامه اون و چرخید سمتشبه سرها

 بینی؟می چطور خودتو ناتالی؟ بینیمی چی کنیمی نگاه آینه تو وقتی -
 .هستم که طوریهمون خودمو -
 ...برعکسه دقیقاً بینیمی تواون که هرچیزی نه، -
 :کرد اشاره دست با
 فقط نیستن؟ شبیه هم به حد از بیش نظرتبه. برگرد دوباره حاال کن، نگاه رو صخره اون -

 .راست به یکیاین و شده متمایل چپ به یکیاون
 ...بگی خوایمی یعنی -

 !برومونهرو پیکرغول یآینهیه: تام
 نامفهوم شمایل جلوتر کمی. رفتن سرش پشت بقیه و افتاد راه به حرفاین گفتن از بعد

 .شدمی تربزرگ رفتنمی ترنزدیک هرچی که دیدنمی مقابلشون رو خودشون
 قادر کردیمی بلند رو سرت هم هرچقدر که داشت قرار جلوشون یخ از شفافی و بلند دیوار

 دنیل. بردن جلو دیوار لمس برای رو دستشون لئو از غیر هرکدوم ! نبودی انتهاش دیدن به
 فروکش دستش یشعله بعد لحظهچند اما برد؛ نزدیک بود شده ورشعله کهدرحالی رو دستاش

 .نموند جا به هم دستش از اثری حتی. شد خاموش و کرد
 .ضخیمه و سرد من تواناییای از بیشتر خیلی اوف، -
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 .گرفتن دنیل از رو نگاهشون هابچه
 .بِدَمَن بگید اژدهاها به و بگیرین فاصله ازش: سافیرا

 .کشیدن عقب همگی حرفش از تبعیت به
 .کنین شروع حاال گفتم وقتی -

 بعد چندلحظه و بسازه قدرتمندی آتش تا کرد منتقل نادیا به رو نیروش و کشید عمیقی نفس
 :زد داد

 !حاال - 
 آتشینشون نفسای سافیرا صدای با بودن، ایستاده شونسر پشت که نادیا و ایگائل و مایکل

 باالی از آتش حرکت. فرستادن یخی دیوار سمتبه و کردن خارج گلو از قدرت تمام با رو
 به وقتی قدرتش یهمه با اما بود؛ ساخته انگیزیرعب یصحنه اژدهاها صدای و سرشون

 .ذاشتنمی روش ثیریتأ و کردمی پیدا تغییر سبز رنگ به رسید،می دیوار سطح
 :گفت متعجب آنتونیو کردن، متوقف رو دمیدن و شد تموم نفساشون که مدتی از پس

 !بودم ندیده مقاومتاین با یخی سد حالتابه خورممی قسم -
 .کنهمی کدرش کمی فقط آتیش نداره، ایفایده: ناتالی
 .نشد خبری اما ؛بذارن پیش قدم مرزیشون نگهبانای شاید تا زد صدا چندبار سافیرا
 !بزنیم؟ دور رو دیوار نیست بهتر: دنیل

 پوشش رو هادره اون تا حتماً دیوار این و ستدره دوطرفمون. نیست کاراین امکان: آنتونیو
 .داده
 .انداخت سد نامعلوم باالی به ایدیگه نگاه کمر به دست تام

 .هعمیقخیلی یدره دوتا دوطرفمون آنتونیوئه، با حق: ناتالی
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 نیرو دوتا باشه، مؤثر شاید بفرستن آتیش اژدهاها هم و بزنی ضربه تو هم اگه سافیرا،: تام
 !یکیه از ترقوی

 .بدید آتش دستور اژدهاها به دوباره گفتم هروقت پس آره، -
 .باشه: ناتالی
 .قبوله: دنیل

 :شیدک فریاد و کرد جمع رو نیروش تمام. رفت جلو و کشید بیرون غالف از رو شمشیرش
 !حاال -

 همچنان سد اون و شدمی وارد یخی دیوار به باال از آتش و سافیرا سهمگین هایضربه
 کوبش از کوچیکی ترکای و رفتمی سیاهی به رو و شده کدر یخ سطح. کردمی مقاومت

 .شدمی ایجاد سافیرا شمشیر هایضربه
 .شد قطع هم اژدهاها آتش و کشید عقب زناننفسنفس بعد لحظاتی

 باشه؟ مقاوم قدراین ممکنه چطور! شده؟ ساخته آب از واقعاً یخاین ببینم: ناتالی
 به نگاهی و کشید دیوار روی سافیرا شمشیر از حاصل خراشای به دستی و رفت جلو دنیل

 :انداخت اطرافشون سطحی ترکای
 !داشتیم خوبی پیشرفت حداقل -

 :گفت معترضانه سافیرا
 !کنی ممسخره نداری حق... هی -

 :برد باال تسلیم ینشونه به رو دستاش دنیل
 .کردم تحسینت فقط قطعاً -

 .کنیم استفاده تونیممی که هست راه یه فقط: آنتونیو
 راهی؟ چه: سافیرا
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 :داد جواب ایپیروزمندانه نگاه با آنتونیو
 .بیاد بر هم دیواراین پس از براومد سوراها پس از که طورهمون نادیا شاید -
 .کنه اثر شاید سافیرا، اونه با حق! صدا نیروی: اتالین

 .گفت آفرین بهش کنانخنده و کوبید آنتونیو یشونه به ایضربه سپس
 .نبود نادیا قابلیت اون به یادم اصالً درسته، -
 «حاضری؟»

 «.کامالً»: نادیا
 .شین دور بیشتر دیوار از -

 :کرد زمزمه سپس
 !یِرا ای -

 .پوشوند رو شونمهه گوش روی ایالیه
 «.کن شروع »

 زیر وضوح به رو زمین لرزش که شد خارج گلوش از صدایی چنان و کرد باز دهن نادیا
 به که دید چشم به شدمی رو نادیا دهن از شده خارج صوتیِ امواج. کردنمی حس پاهاشون

 .اومدمی وجودبه ترکایی هرموج با و کردمی برخورد دیوار
 و عمیق ترکا. کنه حفظ رو شنواییش قدرت تونستنمی اطراف اون یازنده موجودهیچ

 صدااون از چیزی گرچه برداشتن، عقب به بیشتر قدمی هابچه و شدنمی ترعمیق
 که بود اخطارگونه ایاندازه به داشتبرمی یخی دیوار که ترکایی مطمئناً اما شنیدن؛نمی
 .بگیرن خودشون به دفاعی حالت ارادهبی

 به کردن شروع هردو. فهمید رو منظورش زود خیلی ناتالی و انداخت ناتالی به نگاهی راسافی
 با یخی سداون باالخره فرستادن؛ دیوار سمتبه دستاشون از رو نیرویی و وردایی خوندن



 

 

546 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 قطعات زیر شدنله از جلوگیری برای همگی و کرد فروریختن به شروع وحشتناکی صدای
 هم لئو. پوشوندن رو سراشون و خوابیدن زمین روی و کردن ارفر فریادزنان یخی، عظیم

 . افتاد زمین روی و کرد باطل رو تبدیلش
 بلند سر آهسته خطر شدنرفع تشخیص با بعد مدتی و رفت گوشاشون روی از سافیرا طلسم
 .ریختمی هاشونوکلهسر روی از شدن بلند موقع دیوار هایخرده. کردن

 :اومد حرف به که بود کسی اولین تام
 احتماالً. کنم تجربه خواستمنمی وقتهیچ که بود خیزشب اژدهای یه قابلیت تنها این -

 !نمیشم راضی حداین تا کربودن از هرگز
 :پرسید و چرخوند رو نگاهش لئو
 خوبه؟ همگی حال -

 :گفت لئو به خطاب شدمی بلند کهدرحالی دنیل
 !نباش نگرانمون لطفاً بزرگ،مامان البته -

 انداخت که ایتیکه برابر در دفعهاین لئو و انداختن بهش نگاهی چپچپ ناتالی و سافیرا
 :نکرد سکوت

 صورتش رو بزرگتمامان نمیاد یادم که من. دنی کردن پیدا مشکلی چشمات کنم فکر -
 !باشه داشته ریش
 :گفت هردوشون به خطاب و شد رد بینشون از آنتونیو. برخاستن همه

 !ندارین حرف ونجفتت -
 :کرد زمزمه سافیرا

 .مونیدمی بچه هم زندگیتون یلحظه آخرین تا -
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 به خطاب تام و. رفت زمین روی شده پراکنده هایتیکه طرفبه آنتونیو و ناتالی همراه سپس
 :گفت دنیل و لئو
 .بیفتین راه نیست، جرّوبحث جای اینجا -
 شده نابود یخی دیوار که حاال. کردن حرکت رفحبی اما بودن؛ ادامه خواهان هنوز اینکه با 

 .قدونیمقد هایصخره و بود برف سفیدی همچنان دید، رو طرفشاون شدمی بود
 چندبرابر به هاشوناندازه گاهی که وبزرگکوچیک هایتیکه از تالش و سختی کمی با

 بودن آورده وجودبه یخی دیوار اون توی که عظیمی شکاف از و گذشتن رسیدمی خودشون
 .بود همه از ترآسون اژدهاها برای موانع روی از پریدن البته. کردن عبور

 کمی. باشن دفاع یآماده تا دادن قرار باشآماده حالت به رو خودشون همگی بعد به اونجا از
 طرفشبه و ایستاد هم اون. داد هشدار سافیرا به پاش زیر لرزش احساس با نادیا جلوتر،
 به رو نگاهشون دقت با کرد، تحریک رو شونهمه حواس برداشتنترک صدای. چرخید
 زمین ناگهان العملی،عکسهر از قبل ولی کنن؛ پیدا رو صدااون عامل تا گردوندن اطراف
 سرعتبه هرکدوم و اومدن بیرون یخی بزرگ قندیالی و لرزید شدتبه سرشون پشت

 .دویدن به کردن شروع هم هابچه و ردنک پرواز نفیرکشان اژدهاها. شدن بلند پا چندین
 !من خدای من، خدای اوه: ناتالی
 :کشید داد سافیرا

 !تندتر تندتر، بدویین، تندتر -
 «.پایین میایم داریم ما»: نادیا

 :زد داد دویدمی سرعتش آخرین با که طورهمون سافیرا
 !ندین انجام کاریهیچ نیان، پایین اژدهاها از کدومهیچ -

 :گفت فریادزنان هم دنیل
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 !شی کاربهدست خودت بهتره پس -
 .بندازن گیرمون بذاریم باید نه، -

 !کنن درست هرکدوممون بدن تو گنده سوراخ یه قندیالاین با اینکه از قبل ولی: ناتالی
 دنیل و ناتالی توجه غرشش صدای از کرد، تبدیل رو خودش دوباره ناتالی حرف شنیدن با لئو
 بیشتر سرعتشون حداقل طوریاین چون دادن؛ شکل تغییر اون دنبال هب و شد جلب هم
 .شدمی
 هم دیگه دوتایاون بشه، سوار کمرش روی که فهموند بهش و شد نزدیک سافیرا به لئو

 دویدن سرعت دیدن با آنتونیو. کنن فرار تونستنمی تندتر حاال و کردن سوار رو تام و آنتونیو
 هم قندیال پیشروی سرعت دنبالش به که کشید بلندی ویه و اومد وجد به هاگرگینه
 تاهرسه شد باعث که سرکشید بزرگی قندیل چندقدمیشون در دفعهیه و کرد پیدا افزیش
 .بکشن عقب گرگینه

 عقبعقب. دیگه یکی و دیگه یکی هم باز و برآورد سر قبلی کنار دیگه یکی بالفاصله
 .آوردنمی وجودبه اطرافشون قندیال که رفتن ایدایره مرکز سمتبه و گرفتن فاصله ازشون
 سرشون باالی درست رو قندیال سر رسیدن هم به و گرفته باال رو سرشون زناننفسنفس
 .کردنمی تماشا
 .بودن شده حبس یخی قفسیه توی عمالً

 از. دادنمی بهشون کاری انجام یاجازه سافیرا اما رسید؛می گوش به اژدهاها ناراضی صدای
 .اومدن پایین گرگا پشت

 نداریم؟ رو بهشون زدنآسیب قصد ما نشدن متوجه حاال تا یعنی -
 :داد جواب تام و برگشتن خودشون عادی شکل به هرسه لئو و ناتالی و دنیل
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 ازش راحتیا این به کنمنمی فکر کرد،می منفجر قدرت اون با رو دفاعیم سد یکی اگه -
 .گذشتممی

 ...آنتونیو: دنیل
 پاهاشون زیر زمین از تریکوچیک یدایره و خوردن بدی تکون حرفش یادامه از قبل

 .کرد رفتن پایین به شروع
 خودشون اطراف و دور رو نگرانشون و سرگردون نگاه و شدن ترنزدیک هم به ناخودآگاه

 وندر آرومآروم و رفتمی باال بیشتر سرشون باالی یپیوسته هم به قندیالی. گردوندنمی
 .شد متوقف بعد کمی اما رفتن؛می پایین بزرگی گودال

 .ایستاد: لئو
 و نگرانی و بود ساخته بیرون از سردتر و ترتاریک رو فضا یخا عمق تو تررفتنپایین

 اتفاقی چه قراره بعدش دیدنمی و بودنمی صبور باید اما کرد؛می زیادتر رو اضطرابشون
 .بیفته
 «.میان ما سمت به دارن اونا سافیرا»: نادیا

 «بکنیم؟ کاری نباید هنوز»: مایکل
 «.ناتالی ندارم بدن انجام خوانمی که کاری به نسبت خوبی حس»: ایگائل
 !بندازن گیرمون بذاریم باید نکنین، کاریهیچ: سافیرا
 کامالً و بود شده صیقل مرتب و صاف خیلی انداخت، نگاهی دورشون یدیواره به آنتونیو

 توی جاهمین درست تا کردن هدایتشون خواستنمی که جایی به قندیال اون با بود مشخص
 .بندازن گیرشون گودال این
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 با نفرده حدود. کنه بررسی رو بیرون اوضاع ایگائل نگاه از تونست و بست رو چشماش ناتالی
 گیر توش رو هابچه که ایتلهاون از سرما دربرابر مقاوم و سیاه و پشمی کامالً لباسای
 .ایستادن اژدهاها روبروی و گذشتن بودن انداخته
 :دوخت چشم سافیرا به نگران و کرد باز رو چشماش دوباره

 !نداریم باهاشون کاری ما کنن قبول بخوان نکنم فکر -
 صدای که سردی هوای فرستادن به کردن شروع و ایستادن ردیف به افزاریخ نیروهای
 :غرید عصبانی بود باخبر کاراشون از که سافیرا. کردمی بلند رو اژدهاها

 کنن؟می کارچی دارن لعنتیا اون -
 «.منه... تحمل... از فراتر... سرما این... دنی»: مایکل

 ...سافیرا -
 صبور تونهمی دیگه مدت چه تا دونستنمی که سافیرا و. بود اخطارگونه و نگران دنیل لحن
 :زد داد باال به رو آخر در و فشرد هم روی چندلحظه رو چشماش کنه، تحمل و باشه

 ادامه کارتون به اگه. دارم اختیار در رو شما نابودی قدرت من... افزاریخ نگهبانای آهای -
 !آخ... کـ تمومش بهتره. بذارم کنار مالیمتو میشم مجبور بدید

 .کرد نگاه پاش به و برگشت پاش، ساق پشت تیزی جسم فرورفتن با
 لئو. شد شل پاهاش و زد هم به رو تعادلش سرگیجه گرفت، نشونه رو ناو همه نگران نگاه
 کمرش تو همون به شبیه ایدیگه تیر موقعهمون درست اما رفت؛ سمتشبه گرفتنش برای
 . افتاد همراهش خودشم سافیرا افتادن از جلوگیری جایبه و نالید آهسته. رفت فرو

 اما شد؛ متوقف دیوار تو کوچیک سوراخای روی آنتونیو نگاه. دادمی رخ سریع چیزهمه
 .شد پرتاب شونهمه سمتبه همزمان طوربه چندتیر و نکرد پیدا اخطار برای فرصتی
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 رو تیر کردمی سعی کهدرحالی. برد عقب رو دستش گیج و دردآلود پشتش سوختن با دنیل
 :نالید ببینه

 !اینجا؟ چرا،... اوه -
 تماشا رو هابچه یبقیه شدنحالبی. افتاد زمین روی پهلو به اون از بعد و شدن خم زانوهاش

. بود نمونده براش هم کلمهیه حتی بیان قدرت و کردمی عمل سریع زهرآلود تیر. کرد
 .فرورفتن تاریکی به آهسته و شدن تارتر و تار دربرابرش تصاویر

 *** 
 اطرافش دادنیصتشخ تا و بود شده سنگین سرش. کرد باز چشم که بود کسی اولین لئو

 .کشید طول مدتی
 جبران تونستمی سختیبه آهنی هایمیله از بیرون مشعالی سبزرنگ نور رو فضا تاریکی

 دیوار به که بقیه دیدن با. نداشت احتیاجی خارجی نورای به لئو چشمای برق گرچه. کنه
 دلیل پیداکردن برای. شدن بازیابی سرش تو اتفاقات بودن، شده زنجیر باهم  دودوبه مقابلش
 خودش کامالً دنیل. رسید خودش کنار به و گرفت بروشرو از نگاه راستش یشونه سنگینی

 !بود خوابیده راحتخیلی و داده تکیه بهش رو
 :زد صداش و داد بهش محکمی تکون اششونه باالانداختن با
 !دنیل -

 ومنگگیج و کرد ازب رو چشماش دفعهیه بود، پریده باال حرکت اون از سرش که دنیل
 :گذروند نظر از رو اطرافش

 شده؟ چی... چیه ها... ها-
 :گفت و انداخت دستاشون به متصل زنجیر به نگاهی لئو
 .چالسیاه تو انداختنمون کنم فکر... شو بلند -
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 دراز زمین روی که رو پاهاش کمی بشه، هوشیارتر تا داد سرش به تکونی لئو حرفِاین با
 .نالید پیچید کمرش پایین که دردی از و ردک جمع بودن شده

 سافیرا؟ ناتالی، تام، ها؟بچه -
 :زد صدا کردمی پرتابش که طورهمون برداشت، کنارش از ایریزهسنگ

 !آنتونیو -
 :پرسید عصبی کمی بود خورده جا که لئو. نشست صاف یهو دنیل

 مرگته؟ چه تو -
 شدن؟ چی اژدهاها! مایکل -

 .شد بیدار خفیفی تکون با تام، با زمانهم خورد سرش تو که سنگی یضربه از آنتونیو
 بگیری؟ ارتباط باهاش تونیمی -

 :داد جواب نگران و آورد فشار خودش به کمی دنیل
 .نه -

 کجاست؟ اینجا: آنتونیو
 نگاهی اطراف به درهم صورتی با کهدرحالی و داد حرکت کمی رو اششدهخشک کمر تام
 :داد جواب انداخت،می
 !چالسیاه تو افتادیم واقعی مجرم چندتا یاندازه االن تا نظرمبه خب، -

 .زد پوزخند و گذروند نظر از رو اشزنجیرشده دست سپس
 و خشک مجسمه، یه مثل که ببینه بهتر رو سلول از بیرون نگهبان تا کشید رو گردنش دنیل

 :بود ایستاده دست به نیزه و حسبی
 .نگهبان -
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 با نه و بود صبور نه مایکل درمورد که دنیل. نداد نشون واکنشیهیچ دستبهنیزه نگهبانِ
 :گفت دوباره داشت، شوخی کسی

 کردین؟ کارچی اژدهاهامون با شنوی؟نمی صدامو! تو هی -
 .شدن بیدار آهسته دنیل سروصدای از هم ناتالی و سافیرا

 سنگ برخورد با. کرد پرت احساسبی نگهبان طرفبه و برداشت ایدیگه یریزهسنگ لئو
 نداشت انتظار که دنیل. گذاشت گردنش روی رو دستش و گفت آخی گوشش، زیر درست
 :گفت متعجب بده زحمتی خودش به بهش کردنکمک برای

 !ممنون -
 .نیست مجسمه بشم مطمئن خواستممی -

 :داشت باز صحبت یادامه از رو اونا نگهبان عصبانی صدای
 شدی؟ سیر جونت از نکنه کردی؟ کاری چنین رئتیج چه به تو -

 غرش صدای همراهبه وروشنیتاریکاون توی و درخشید حرفاین با لئو چشمای
 .بکشه عقب خودش موضع از شد باعث که آورد وجودبه آوریدلهره یصحنه تهدیدآمیزش

 آوردین؟ اژدهاها سر بالیی چه: دنیل
 :داد ابجو شجاعش و نترس ظاهر حفظ با نگهبان

 .شید ساکت دیگه حاال کردیم، زندانی تریبزرگ جای رو اونا -
 .دوخت روبروش به رو نگاهش دوباره بعد

 .داد تکیه دیوار به اشآسوده نفس دادنبیرون با دنیل
 دید،می تار کمی چشماش و بود نیاورده دست به کامالً رو هوشیاریش هنوز کهدرحالی سافیرا
 :کرد زمزمه آهسته

 ها؟چهب -
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 .سافیرا اینجاییم مونهمه -
 روشن کمی و سبز نور با جاهمه. دوخت چشم لئو صدای طرفبه و کرد تنگ رو چشماش

 وقتخیلی حلقه، وجود با. ببینه رو اطراف درستیبه تونهنمی چرا اینکه از بود گیج. بود شده
 .تاری یلکه هیچبی دید،می واضح و دقیقخیلی رو چیزهمه که بود
 و دید رو دستش به شدهبسته زنجیر و انداخت پایین رو نگاهش دستش مچ سنگینی دنبال به
 دستش باالآوردن با همراه و کشید درهم اخمی آهسته. شد کشیده انگشتاش سمتبه اون از

 اشفشرده هم به دندونای بین از آخر در و انداخت تپش به رو قلبش خشم و عصبانیت
 :پرسید

 گوریه؟ ومکد من یحلقه -
 :گفت حالبی کمی و دوخت بهش نگران رو نگاهش بود، شده زنجیر کنارش که ناتالی

 !دوباره -
*** 
 ویژگیای و اومدمی نظربه زیبا و بسیاربزرگ قصرا یبقیه مثل ملکه و لِنکا جنابعالی قصر

 سفید گاهی و رنگبی گاهی که یخی باشکوه هایمجسمه مثل. داشت رو خودش خاص
 بزرگ، ماهیای خرس، انسان، مثل مختلف اشکال به رو اونا تمام مهارت با هنرمندان و بودن
 .بودن درآورده... و پرنده مار،

 به خطاب و نشسته همسرش کنار در حکومتش تخت روی اصلی تاالر در لِنکا جنابعالی
 حرف مقتدری لحن با بود انداخته زیر رو سرش و زده زانو که مقابش کثیف و کریه مرد
 :زدمی
 کارااین از دست خواینمی کریستین، دادممی قرار عفو مورد رو تو که بود چهارمی بار این -

 برداری؟
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 :اومد حرف به ملکه درعوض. نگفت کالمی سکوت جز کریستین
 و اسب و گوسفند از مردم، اموال از مدام تو. اندازهمی دردسر توی رو آدما طمع کریستین -

 دادن اجازه بهت تو، مجازات جایبه جنابعالی. نبودی برداردست و دیدیدزمی طال و سکه
 از یکی داشتی قصد تو حاال و. بدزدی چیزی نیاز سر از نباشی مجبور تا کنی کار قصر توی

 دونی؟می بخشش سزاوار خودتو همچنان بری؟ و برداری رو قصر هایمجسمه
 :گفت سرش باالی دونگهبان به خطاب شت،ندا اون زدنحرف به امیدی که لِنکا جنابعالی

 درموردش بعداً تا ببرید چالسیاه به اونو! کریستین نیست کار در بخششی دیگه باراین -
 .بگیرم تصمیم
 :گفت پروابی و اومد حرف به یهو که کنن بلندش زمین روی از تا شدن خم نگهبانا

 تا بدین پول قدریاون من به نکنم، یدزد خواینمی واقعاً که اینبخشنده قدراون شما اگه -
 !نباشم نیازمند دیگه
 :توپید بهش عصبانیت با ملکه

 !گستاخ ای -
 :کرد دعوت سکوت به رو ملکه دستش، بلندکردن با لِنکا جنابعالی

 خوای؟می که چیزیه تموم این -
 :داد ادامه مکث کمی از پس

 .کن انتخاب خوایمی روکه  ییهامجسمه از هرکدوم تاالر، همین توی از بسیارخب، -
 :شد معترض آهسته ملکه

 !جنابعالی -
 :دوخت چشم بهش متعجب کریستین

 !هرکدوم؟ -
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 .هرکدوم بله، -
 بعضی و بزرگ بعضی. بودن باشکوه بسیار هامجسمه. گذروند نظر از رو اطراف کریستین
. بودن مندارزش بسیار هرکدومشون قطعاً. کرد انتخاب شدمی سختیبه و ترکوچیک
 یمجسمه قطعاً. داشتنمی نگه گرم رو اونجا اطراف سرمای گرفتن با که هاییمجسمه

 بود شده ساخته پیچیده درهم اژدهایی شکل به که سلطنتی تخت پشت در قرارگرفته بزرگ
 با. کردمی خودش یخیره ورود بدو در رو چشما که چیزی اولین و بود ترباارزش همه از

 : گفت و کرد اشاره بهش دست
 .بدین من به اونو. خواممی اونو -

 و شده گشاد چشماشون تعجب از همگی اونجا در حاضر مقامات و هافرمانده و نگهبانا
 :خندید آهسته لِنکا جنابعالی. ببینن رو واکنشش تا برگردوندن حاکم سمتبه رو نگاهشون

 این کنه؟می پولدار رو تو و خرهمی ازت اونو کی... اما کردی؛ انتخاب رو بهترینشون. خوبه -
 با اونا ولی شناسم؛می هم دارن خریدنشو توانایی که رو اونایی نیست، مجسمه یه فقط

 .کنننمی ـانت*خیـ من به خریدنش
 :داد ادامه کریستین یدوباره سکوت با
 اما بخشم؛می تو به بودی برداشته که رو ایمجسمه اون من. بدیم انجام دیگه کاریه بذار -

 ظلم دیگه تا ایهمنصفانه یمعامله. برنگردی هرگز و بری سرزمیناین از باید درعوض
 .نبینم خودم به رو تو ـانت*خیـ

 .باشم داشته خوب زندگی یه خواممی فقط من نکردم، ـانت*خیـ من اما -
 مونه حتی تا قمار، و دزدی نه داره، نیاز زیادی تالش به خوب زندگی خوب؟ زندگی -

 زندگی یه بهت قصر توی کار به دادناجازه با من. کریستین بدی باد به رو دزدیت ماحصل
 هم دستمزد و بخوری غذا کنی، زندگی جاهمین اینکه یعنی قصر توی کار. بخشیدم خوب
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 کاراین اسم. کردی دزدی من قصر توی از و زدی پس رو اینا یهمه تو اما کنی؛ دریافت
 چیه؟

 تکرار نگهبانا به خطاب و کشید آهی حاکم. نداشت گفتن واسه حرفی دیگه حاال کریستین
 :کرد

 .چالسیاه به ببریدش -
 اونا، خروج با زمانهم. افتادن راه به و کردن بلندش زمین روی از حاکم حرف از تبعیت به

 زدههیجان و کرد تعظیم حاکم برابر در. شد تاالر وارد دواندوان چالسیاه نگهبانای رئیس
 :گفت بهش خطاب

 !اومدن هوشبه اسیرااون جناب،عالی -
 ملکه اما شد؛ خیره نگهبانا رئیس به و کشید دست چشماش یگوشه دادنمالش از حاکم
 :کرد باز سخن به دهن زودتر

 داشتن؟ اژدها که هاییبیگانه همون -
 .ملکه بله -

 .بیارید اینجا به رو شونهمه: حاکم
 :دکر خم رو سرش سریع

 .اطاعت -
 .رفت بیرون تاالر از عجله با و
 رام رو اژدهاها که اونایی شنیدم. دارم زندانیا اون به نسبت عجیبی حس جنابعالی -

 بزنن؟ بهمون آسیبی نکنه. قدرتمندن خیلی باشن خدمتشون در تا کننمی خودشون
 چی؟ کنن خراب رو قصر و بشن وحشی اگه اژدهاها، اون طورهمین
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 مشکلی هستن ما بند در وقتی تا. ببینن رو شما نگرانی نباید اونا. من یملکه نباشید ننگرا -
 .نمیاد پیش

 چی؟ باشن سیاه لرد طرف از واقعاً اگه -
 :گفت ملکه به خطاب محافظا از یکی

 نمیدن اجازه هرگز هستن اینجا شما خدمتگزاران وقتی تا من؛ بانوی باشه راحت خیالتون -
 .برسه آسیبی شما به

 :کرد نگاهش قدرانی با ملکه
 .میشی دلگرمی باعث همیشه تو! جان ممنونم -

 .گرفت بر در رو همسرش دست و رفت پیش آرومی به حاکم دست
 رو خودش زودتر نگهبانا  از یکی. کردن تاالر وارد بسته دست رو تاشونشیشهر بعد مدتی

 :کرد زمزمه گوشش کنار و رسوند حاکم به
 .اومدن هوشبه اهااژده سرورم -
 بستینشون؟ خوب -
 .زنجیرا ترینمقاوم با جناب،عالی بله -

 :گفت حاکم به خطاب لنگیدمی چپش پای کهدرحالی دنیل
 یا کسی به آسیبی نخوایم چیزی ازشون که زمانی تا و هستن ما اختیار در اونا جنابعالی -

 .رسونننمی چیزی
 .کرد تعجب تیزش گوشای از دل در اام انداخت؛ بهش تفاوتیبی نگاه حاکم

 روی شونهمه نگاه. بزنن زانو لِنکا جنابعالی و ملکه برابر در تا کردن وادارشون نگهبانا
 اون که کرد اعتراف خودش پیش آنتونیو و چرخیدمی اطرافشون زیبای هایمجسمه
 مشکی موهای. دکرمی نگاه حاکم به فقط سافیرا اما نمیشن؛ تکراری هرگز زیبا هایمجسمه
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 بینی ریش،ته سفید، پوست رنگ،شب چشمایی بود، نمایان توش خاکستری هایرگه که
 .بودن ساخته جدی ایچهره ازش مجموعاً که معمولی هایـب*لـ و متناسب

 اومدین؟ کی طرف از هستین؟ کی شما... ببینم بگید -
 نداریم قصد وجههیچ به و ماست یفرمانده دختر این. نیومدیم کسی طرف از ما سرورم،: لئو

 ...بزنیم بهتون آسیبی
 :گفت تمسخرآمیزی لحن با و کرد قطع رو حرفش حاکم

 !کردین منفجر منو یخی دیوار شما نداشتین؟ زدنآسیب قصد -
 نداشتیم، ورود برای اون جز راهی. نداد پاسخی کسهیچ اما زدیم؛ صدا نگهباناتونو ما: دنیل

 قلمروها مابقی از که هاییتجربه و نمیاد خوشتون اژدهاها از ایزدا اشم اینکه به توجه با
 ...نکردیم استفاده دیوار روی از عبور برای اونا از بودیم، آورده دستبه
 ساختنش برای تموم روزسه من افراد ببرید؟ بین از دیوارو اون تا میشه باعث دلیل این و -

 !بگین رو واقعیت. بمونید نتظرم کمی بود کافی فقط. کننمی مصرف انرژی
 ...قربان: لئو

 .کن صبر: سافیرا
 :داد ادامه خودش لئو سکوت با
 به اون جز ایدیگه راه. ذاریممی پا شما قلمروی به که باریه اولین این جناب،عالی -

 برخورد دیواراون با حالتابه هم طبیعته ایزدای از که افرادمون از یکی حتی. نرسید ذهنمون
 .بپذیرید رو ما پوزش کنممی خواهش. بود ردهنک

 :پرسید بود نشده قانع هنوز که حاکم
 اومدین؟ چی برای و کجا از -
 قربان؟ شنیدین ویکتوریا و هانه مورد در چیزی -
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 کرده؟ نابود سیاه لرد که سرزمینایی -
 ...بله -

 :گفت ادامه در و کرد تعریف حاکم برای مختصرا رو جریان
 .بدید پس من به رو حلقه اون لطفاً -
 دیوار انفجار و اژدهاسه اون از من که نیست محکم قدریاون میارین زبون به که حرفایی -

 .کنم باورشون و بگذرم دفاعی
 تا دادمی اخطار بهش سرش تو مدام صدایی. انداخت تعویق به رو پاسخش سافیرا عصبانیت

 :داد وابج جاشبه ناتالی. کنه حفظ رو سردشخون ظاهر
 وجود شما قدرتمند قلمروی به کردنحمله برای فرستاده؟ رو ما لرد کنیدمی فکر واقعاً -

 .نیست کافی اژدهاسه و نفرشش
 از هرکدوم به و بسازه صدتا ازش بتونه لرد که نیست چیزی حلقهاون جناب،عالی: سافیرا

. بده نشون بهتون رو حقیقت تونهمی... ماست راستگویی گواه حلقه همون. بده یکی افرادش
 .بده نشونتون رو حقیقت بخواید ازش و بپوشیدش کنممی خواهش
 .ذاشتمی نمایش به سافیرا حرفای به رو اشتیاقش ملکه، کنجکاو چشمای

 دادمی حق بهش. کردمی حس عصبانیت از رو سافیرا خون یشدهغلیظ جریان راحتی به تام
 که چیزایی وجود با و کنه باور سخت که داشت حق حاکم. حد این در نه اما باشه؛ عصبانی

 .دونستمی بعید ازش رو عصبانیت میزان این بود، دیده ازش قبالً
 انگشتش توی و انداخت همسرش به بعد و حلقه به نگاهی حاکم. آوردن حاکم برای رو حلقه
 .برد فرو

 *** 
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 سربازاش تمرین به و نشسته ارتشش قرارگاه برج باالی راحتی، و چوبی صندلی روی لرد
 به نگاهی. بودن کرده روشن آتیش نور با رو اطراف و بود ومیشگرگ هوا. کردمی نگاه

 :کرد زمزمه و انداخت اشحلقه درخشان نگین
 خوراک رو جونتبی جسم که املحظه اون منتظر صبرانهبی. کوچولو سافیرا نزدیکه جنگ -

... کیه کشهمی بیرون اتسینه از رو قلبت که اونی نیستم مطمئن البته... عزیزم کنم اژدهام
 !عزیزت دوستای یا من،

 :کرد قطع رو اشخنده سر پشت از صدایی اما خندید؛ آهسته
 من؟ بانوی بودین خواسته منو -

 :گفت داشت لب به لبخند همچنان که لرد
 .اِلیوت آره -

 وسط. رفت سرش پشت هم اون و دش اتاق وارد بالکن از الیوت به نگاهی بدون و برخاست
 :برگشت سمتشبه و کرد توقف اتاق

 .بدم بهت مهم مأموریت یه خواممی -
 .جنابعالی باشه که هرچی -
 .چیه اون بدونی خواینمی حتی... خوبه! اوه -

 :داد ادامه و چرخوند الیوت صورت توی دقیق رو نگاهش
 سه؟شنامی ببینه، رو تو لئونارد اگر کنیمی فکر -
 .باشم کرده زیادی تفاوت االن تا سالگیهفده از کنمنمی فکر. جنابعالی حتماً -
 .داریم نیاز تغییرات کمیه پس -
 انتظارمه؟ در مأموریتی چه بپرسم تونممی -

 :کرد زمزمه و کشید الیوت بازوی به گونهـوازش*نـ رو دستش. ایستاد روبروش



 

 

562 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 .گفت خواهم -
 قرار مقابلش دوباره و برداشت داشت قرار روش که رو بندیردنگ. رفت میز طرف به بعد

 :گرفت
 ندیدم؟ دوروبرت رو دختری حالتابه چرا ؛الیوت پرحرارتی خیلی تو -
 مسائلی چنین به نشده تموم جنگ وقتی تا میدم ترجیح من اما بانو؛ شماست لطف از این -

 .نکنم فکر
 .کردی فراموش رو ـعمش*طـ فقط شاید -

 اون، ـوازشای*نـ از منقلب الیوت. کشید صورتش روی آهسته رو لطیفش انگشتای پشت
 .درآورد گردش به لرد صورت اجزای روی رو چشماش

 سست نزدیکی این از شد مطمئن وقتی و بست گردنش پشت رو بندگردن و رفت جلو لرد
 .ـوسیدش*بـ و گرفت قاب رو سرش شده،
 لرد اما رفت؛ پیش هم باز مشتاقانه الیوت. کرد گاهن اشچهره به خوب و شد دور بعد کمی

 :گفت ساختگی ایخنده با همراه و داد هلش عقب به و زد اشسینه به دستی
 !آینه جلوی برو بکنی؟ غلطی چه خوایمی... هی -

 ولی بود؛ خورده جا اینکه با الیوت. کنه باز رو راهش تا گرفت فاصله ازش قدمی سپس
 دستی تعجب با. دید رو دیگه یقیافه یه همیشگیش ایچهره جای هب و رفت آینه سمتبه
 .کشید صورتش به
 تو بخوام من که زمانی تا حاال از باشه، یادت!کنیمی فراموش زود رو ترجیحاتت انگار -

 .هستی تریستین
 :چرخید لرد سمتبه دوباره و انداخت رنگشسیاه بندگردن به نگاهی الیوت

 نم؟ک کارچی باید من -
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 تا باش منتظر دفاعیشون مرزای از خارج. برو سالی کوهستان سمتبه سرعت آخرین با -
 از یکی عنوانبه و بزن جا داخلشون رو خودت بعد. بیاد بیرون قلمرو از افزاراروح ارتش

 خیلی. میفته اتفاقایی چه اونجا بدونم باید من. برو نظامیشون قرارگاه طرف به سربازاشون
 هرروز. کشنمی رو تو قطعاً بشن متوجه اگه. بگیر نظر در جوانبو تمام و کن جمع حواستو

 به رو روز اون خبرای تا سمتت فرستممی رو ایپرنده من گرفت رو غروب سرخی هوا وقتی
 بفهمم تونمنمی دیگه و رسهمی اونجا به سافیرا زودی به چون بفرستی؛ برام اون یوسیله
 فقط کنه؛ پیدات بندگردناون خاطربه تونهمی پرنده باشی منتظر که هرجا. خبره چه اونجا

 تریستین؟ شدی متوجه. بینتتنمی کسی شو مطمئن
 :گفت و کرد تعظیم الیوت

 .جنابعالی میشه اطاعت -
 .بشی حاضر رفتن برای و بری تونیمی حاال خب، -

 با که سیاهی دود. ردک ها رو عمیقش بازدم و گذاشت بالکن به قدم دوباره رفتنش از بعد
 .رفت شدهتعیین مسیر سمتبه و شد خارج دهنش از بود شده ترکیب سرخی

 *** 
 یصحنه دیدن با اما رفتن؛ غذاخوری تاالر به باهم همه حاکم دعوت با بعد روز صبح

 .زد خشکشون مقابلشون
 :گفت آهسته بگیره، رو اشخنده جلوی تونستنمی کهدرحالی آنتونیو

 !بیان نظربه شلوغ قدراین بشن جمع جایه وقتی کردمنمی فکر اما زیادن؛ تمدونسمی -
 :داد تکون رو سرش دنیل

 .بود هفتا دیدم من که تعدادی بیشترین دونین،می! اوه -
 :گفت و کرد اشاره صندلیا به ایستادن، میز به خیره که دیدشون وقتی حاکم
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 .بنشینید لطفاً اومدین، خوش -
 بلکه نبود، حاکم و ملکه تنها همه از منظور. چرخیدن سمتشونبه و نکرد سکوت همه
 کنجکاوی با و نشسته صبحانه بزرگ میزاون دور مختلف، سنین در دخترسه و پسرهفت

 پرجمعیت یخانوادهاون به ادبیبی رو بیشتر تعلل که لئو. بودن شده خیره بهشون
 : کرد زمزمه و گرفت رو سافیرا بازوی دونست،می
 .بشینیم بهتره -

 ازشون تبعیت به هم بقیه و کشید میز سمتبه آهسته هم رو سافیرا خودش همراه سپس
 .نشستن صندلییه روی هرکدوم و کردن حرکت
 لحن با و رسید همسرش و حاکم به و چرخوند تکشونتک روی اجمالی نگاهی ناتالی

 :گفت ایمؤدبانه
 ...خیلی... شما راستش. جنابیعال ببخشید رو رفتارمون این لطفاً -

 ادامه ناچاربه پس نکرد؛ پیدا بود رسیده ذهنش به اول که چیزی جز ایکلمه کرد فکر هرچی
 :داد
 !زیادین خیلی -

 .بشه درهم کمی صورتش شد باعث که زد پاش به لگدی میز زیر از تام
 :داد پاسخ لبخندزنان حاکم و افتادن خنده به ریزریز هاشاهزاده

 فرزندان تعداد که عادیه خیلی قلمرو این توی. اومدین ازش شما که جاییه خاطربه ینا -
 .باشه زیاد
 :گفت پدرش حرف یادامه در دخترا از یکی

 !دارن فرزند۲۲ که داره وجود ایخانواده حتی اینجا -
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 طرز به صداش. کنه کنترل رو تعجبش نتونست که بود دنیل فقط و پرید باال همه ابروی
 :پرسید و شد عوض ایسخرهم
 !کنی؟می شوخی باهام داری -

 :داد جواب و گرفت بیشتری شدت دختر یخنده
 .بدم نشونتون تونممی. نیست درکار ایشوخیهیچ نه، -

 دنیل لودگیای دونستمی که لئو و بود شده اشخنده کردنپنهان به موفق سختیبه آنتونیو
 :زد تشر بهش داشت، خواهد ادامه

 !دنی کن کنترل خودتو -
 داد حرکت هوا تو رو دستش آورد،می پایین رو صداش کهدرحالی و کرد خم رو سرش دنیل

 :کنه توجیه رو لئو کرد سعی و
 ...تونـَمی چطوری من آخه! بچه تا۲۲ -

 شکل که کوچولویی یخی یمجسمه دیدن با کنه، هضم رو قبل موضوع تعجب اینکه از قبل
 باز دهن با و زد خشکش پاشید،می سوپش روی رو خاصی یادویه رمانهمحت و بود آدم یه

 .موند خیره
 راحتیبه بدنش بودنرنگهم خاطربه که زد لبخندی و کرد اشاره غذا به دست با مجسمه

 .نبود تشخیص قابل
 بودن؛ شده متعجب کردمی پذیرایی و رفتمی راه میز روی که ایمجسمه دیدن از شونهمه

 !کنی جمع رو اتخنده بتونی که نبود جوری دنیل یفهقیا اما
 سوپ توی رو قاشقش. انداخت پایین رو سرش و گذاشت پیشونیش روی رو دستش سافیرا

 :گفت آهسته و برد فرو خودش
 !ببین شوقیافه من خدای -
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 .بود مونده شوکه همچنان دنیل و سردادن بلندی یخنده همگی
*** 
 شدن؛ قصر شرقی یمحوطه وارد هاخدمه از یکی دنبال ژدهاهاا به غذادادن برای هابچه

 .باشن راحت تا بدن اژدهاها به تونستنمی که جایی ترینبزرگ
 باشه قصاب خوردمی بهش بیشتر که کثیف و آلودخون لباسای با مردی چوبی ستون یه کنار

 و سربی سفندایگو با گاریاش از یکی توی که بود ایستاده بزرگ نسبتاً دوگاری همراه
 . بود شده پر رودخونه ماهیای با دیگری و کندهپوست

 اونجا در قصر خارجی دیوار یلبه از شدهآویزون قندیالی دیدن و پوشونده برف رو جاهمه
 .بود ممکن موضوع ترینعادی
 چوبی آالچیقیه رو روش که داشت وجود آبی چاه شرقی، یمحوطه یدیگه یگوشه
 هم دیگه طرف و نریزه چاه توی باریدمی اونجا اغلب که برفی تا بودن هساخت رنگتیره

 .داشت قرار قصر اصلی ساختمون
 چیه؟ برای ماهی: لئو

 .نادیا برای: سافیرا
 .بمونه گرسنه میاد پیش کمتر طوریاین! خوبه خیلی! ماهی؟: ناتالی
 !بخوره علف مونده کم فقط آره،: دنیل

 :گفت و انداخت بهش ایخصمانه نگاه سافیرا
 .دارن تغذیه برای منبع یه فقط اژدهاها اغلب چون دنی؛ مثبته ویژگی یه این -
 .کرد اشاره گوسفند از پر گاری به دست با
 .بخشید باشه، باشه -

 :گفت بود ایستاده گاریا کنار که مردی به خطاب و برداشت دنیل از نگاه
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 ببری؟ جلوتر رو غذاها این ممکنه -
 .دادمی ننشو رو ترسش اژدهاها به شدننزدیک و جلوتررفتن برای مرد مرددبودن

 .دیممی رو ترتیبش خودمون. بری تونیمی نداره، اشکالی: لئو
 بلندش بعد. کنه پوشیچشم گندشون بوی از کرد سعی و گرفت رو ماهیا گاری هایدسته
 .داد هلش نادیا سمتبه و کرد

 .دببخشی منو لطفاً قربان، ممنونم -
 :گفت و کرد نگاه رو مرد رفتن تام

 .کنهمی ترسو رو آدما خرافات از بعضی - 
 تأیید رو حرفش و رفت دادمی هل و گرفته دست به رو گوسفندا گاری که دنیل دنبال آنتونیو

 :کرد
 !کن تصور اژدها با رو ایزدا ارتش فقط دقیقاً، - 

 آلودحرص و آورد پایین رو داشص. رسوند کنارش رو خودش و رفت دنیل سر پشت ناتالی
 :گفت

 هست؟ حواست اصالً اندازی،می تیکه خیلی جدیداً تو -
 مگه؟ گفتم چی -
 کنی؟می فکر چی خودت -
 .نات شو بیخیال -

 :گفت و ایستاد روبروش ناتالی. گذاشت زمین روی رو گاری
 .نیست خوبی فکر سافیرا به انداختنتیکه و کردنعصبانی اما خب؛خیلی -
 بندازه؟ بیرونم گروه از ممکنه مثالً. کردممی احساس که چیزیه از ترترسناک انگار! اوه -
 .کردممی کاروهمین بدی ادامه رفتارات این به باشه قرار اگه و بودم جاش من اگه -
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 !بودی جاش تو کاش ای پس -
 :کرد نگاهش متعجب ناتالی

 .حسودی واقعاً تو! من خدای -
 .کنممی واهشخ... ناتالی -
 برداری؟ دست خواینمی -

 :کنه کنترل رو صداش بلندی کرد سعی دنیل
 باشه؟. برداری دست که توئه نوبت هم حاال. برداشتم دست کن باور برداشتم، دست -

 :شد خیره چشماش به ناتالی
 واقعاً؟ -
 .واقعاً آره، -

 گوسفندای از یکی ایپاه سپس. زد لبخند و کرد آزاد رو نفسش شنید رو حرفاین وقتی
 :رفت ایگائل طرفبه و برداشتش و گرفت رو کندهپوست

 !پسر کن باز رو تگنده دهن! ایگائل -
 :گفت و گرفت رو شوندیگه یکی پاهای هم آنتونیو

 بدم؟ بهش من اولیشو میشه -
 :گفت و زد کجی لبخند. کرد نگاهش و زد کمرش به رو دستش یه دنیل

 جوری باراین نگرانم. ندارن خوبی یرابطه باهات انگار اژدهاها اما ندارم؛ مشکلی که من -
 !دربیاری سالی کوهستان از سر که شی پرت

 :خندید مصنوعی آنتونیو
 .دارم بهتری یرابطه مایکی با مطمئنم -

 :گفت تمسخرآمیز دنیل
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 .کن شروع! کردی پیدا روابطتون برای آمیزمسالمت روش یه پس... هوم -
 عقب میاد، نزدیک داره دید وقتی مایکل. کرد بلندش و گرفت ترمحکم رو وسفندگ پاهای
 .کشید

 .آوردم برات بود تربزرگ همه از که اونی! مایکی بیا -
 «کنم؟می فکر جوریاین من فقط یا لذیذترن؟ باهم هردوشون هم تو نظربه دنیل،»: مایکل
 .خندید و خاروند رو بینیش دنیل

 :کرد نزدیک آنتونیو به تهآهس رو سرش مایکل
 !جلو میاد داره -
 !کنی فرار و بندازی گوسفندو باید کنممی احساس -
 !چرا؟ -
 !بده قورت باهم غذاشو و تو کشهمی نقشه داره چون -

 :گفت ترس با کمی و افتاد دستش از گوسفند
 !چی؟ -

 رو گوسفند و کرد خم رو سرش کنانغرش هم مایکل. گرفت فاصله ازش عقبعقب
 به ایضربه دنیل. نگرفت آنتونیو از رو عصبانیش و براق چشمای اما کشید؛ خودش سمتبه

 :کوبید اششونه
 .بود خوب -

 داشت قرار داخلش تخمسه که بزرگی نسبتاً یچاله کنار کرد، بررسی رو نادیا اینکه از بعد لئو
 :گفت و زد زانو

 نادیاست؟ مال اینا -
 .بدن دستمون کار واقعاً بود نزدیک دیدیم رو انادی که اولی بار. آره -
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 :زد سافیرا حرف به محوی لبخند و کشید هاشونپوسته روی رو دستش
 ندیده خیزشب اژدهای خود از عکسی اما شکلیه؛این تخمشون که بودم دیده کتابیه توی -

 .بودم
 :گفت و کشید نادیا کوچیک گوش به نـوازشی دست سافیرا

 .چیه فهمیدیم تخماش روی از هم ما -
 خیزشب یه داشتم دوست همیشه. برترن شدن،نامرئی قابلیت خاطربه نژادا، مابقی از عمالً -

 .باشم داشته
 :گذاشت اششونه روی رو دستش و زد زانو کنارش رفت، لئو سمتبه حرفاین با
 .بگو فقط خوایمی رو یکیش اگه! نده خرج به سیاست قدراین -

 :گفت و شد خیره سافیرا لبخند به لئو
 .ممنون -
 ...بشی اژدهاسواریه دوباره زودخیلی تونیمی میشن، بزرگ هم زود اتفاقاً -
 :داد ادامه داریمعنی لحن با
 !باشه نداشته مشکلی هادختربچه به دادن سواری با که -

 :گفت و خندید متعجب لئو
 .هباش مونده یادت مدت همه این از بعد کردمنمی فکر -
 .برد یاد از نمیشه رو چیزابعضی دارم، خوبی خیلی یحافظه من اینکه از جدا... خب -

 .داد تکون تأسف به سری و خندید لئو
 و اومد طرفشونبه بودن دیده صبحانه میز سر که کوچیکی نمایانسان هایمجسمه از یکی
 به هم همراه هاشاهزاده تموم. کرد اشاره سرش پشت به دست با احترام ادای از بعد

 .شدن وارد شرقی یمحوطه
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 .رفتن استقبالشون به همگی
 .عزیز شاهزادگان اومدین ما دیدن به که افتخاره باعث: سافیرا
 :گفت جوابش در بود تربزرگ بقیه از که پسری

 اینجا به همین برای ببینیم؛ رو اژدها چندتا نزدیک از که جالبه ما یهمه برای راستش -
 نشدیم؟ که حمتونمزا. اومدیم

 .سرورم ابداً -
 *** 

 دستش به که بود جدیدی طومارای یمطالعه مشغول کارش اتاق توی لِنکا جنابعالی
 :گفت در پشت از صدایی. بودن رسیده

 دین؟می ورود یاجازه جناب،عالی -
 .تو بیا -

 :کرد تماشا رو زندان نگهبانای رئیس ورود و گذاشت میز روی رو طومار
 شده؟ چیزی اومدی، خوش -
 .گذاشته سرش روی رو سلولش کریستین سرورم -
 شده؟ چی باز -
 .کنه مالقات شما با خوادمی میگه -
 چیه؟ مشکلش -
 .کرده متأثرش خیلی دیروزتون حرفای اینکه مثل -
 آشپزخونه انبار توی کاری یه تا لوسی دست بسپارش هم بعدش. اینجا بیارش خب،خیلی -

 مسئول به درضمن. گذرممی خطاش از که آخریه بار این کن تأکید شبه و بده بهش
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 کن، خبر هم رو جان... آها. رسیده کجا به امشب مراسم کار ببینم باید بیاد، بگو هم تدارکات
 !کنیم حرکت فردا و بشیم آماده ترسریع هرچه باید

 کنیم؟ حرکت فردا همین اما سرورم؛ میشه اطاعت -
 فردا نظرتبه بوده؛ آماده همیشه ما ارتش سالدهاین توی. گرفته سافیرا که تصمیمیه این -

 داره؟ مشکلی
 .میان نظربه باتدبیری زن سافیرا بانو جناب،عالی خیر -
 .بری تونیمی حاال. درسته -
 از یکی باگاد، زمانهم. کرد ترک رو اتاق ایدیگه حرف بدون و شد خم دوباره حاکم برابر در

 .رفت و گذاشت احترام هم اون به نگهبانا رئیس. شد وارد ،قصر راهبای
 .جنابعالی خیربه روز -

 :گفت و زد لبخندی برداشت، مقابلش طومار از رو نگاهش دوباره حاکم
 .بشین اومدی؟ اینجا به که شده چی باگاد، خیربه روز -

 روی داشت، تن به هم بلندی رنگشیری لباس و بود کچل و چاق و قدبلند مردی که باگاد
 :گفت و کرد قفل درهم میز روی رو انگشتاش حاکم. نشست حاکم کنار صندلی

 .نیومدی اینجا به میشه چندوقتی خب، -
 .دارید جنگ برای جدی قصد که شنیدم -
 .ایزدا تمام همراهبه درسته، -
 اعتماد وارداتازهاین به شما... اما گرفت؛ خواهد در جنگی چنین روزیه که دونستممی -

 دارین؟
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 العادهفوق ارتشش داره، رو حلقه داره، خودش با اتحاد در رو دیگه ایزدای دختر اون البته، -
. برسه پایان به روزیه باید وضعیت این ثانی، در. زیرکه و شجاع بسیار هم خودش و قدرتمنده

 .میشن اذیت مردمم که متوجهم من
 گفتن چیزایی چه درموردش. باشن واقعی ایسانهاف هایحلقه اون کردمنمی فکر راستش -

 بهتون؟
 .داد توضیح براش مختصر حاکم

 میشه؟ چی حکومت تکلیف جنگ، از بعد. ایزداست به متعلق حلقه اون صورت این در -
 هاسال. توئه به متعلق میاری دست به غنیمت عنوانبه رو چیزی وقتی اصوالً باگاد، نه -

 اونجا، به سیاه لرد یحمله از بعد. آورده دست به ویکتوریا پادشاهِ داداج که بوده غنیمتی پیش
 و اونه با جنگاین رهبری. سافیراست مال یعنی پس رسیده؛ سافیرا به هاحلقه از یکی

 .بشه تضعیف ما قدرت نیست قرار مطلقاً و رسهمی اون به حکومت
 هستن؟ خوبی آدمای اونا که مطمئنید شما پس -

 :پرسید بود، شده مشکوک یکم که حاکم
 بگی؟ خوایمی چی -
 .کنمنمی حس اونا اطراف مثبتی نیروهای من... قربان -

*** 
 به اجمالی نگاهی از بعد. شد شرقی یمحوطه وارد بود، جوونی دختر که خدمتکارا از یکی
 جلو. کنه مرتبش تا کشید لباسش به دستی بیگانه، نفرشیش اون و هاشاهزاده گرم جمع
 به خطاب بده، نشون رفتارش توی رو احترام و ادب کمال کردمی سعی کهدرحالی و رفت

 :گفت سافیرا
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 گرم آب توی تا کنم راهنماییتون باشید داشته دوست اگه گفتن جنابعالی من بانوی -
 .بگیرین مختصر حمامیه و بدین وشوشست رو بدنتون
 :گفت جوابش در لبخندزنان سافیرا

 گرم آب با تنیآب از که کیه سرد، هوای توی. بدی نشونمون اگه شیممی لخوشحا خیلی -
 بیاد؟ بدش

 :کرد دعوتشون و داد نشون رو مسیر دست با خدمتکار
 .طرفاین از لطفاً -

 :گفت بهشون خطاب داشت، نام بنجامین که شاهزاده ترینبزرگ
 .جوان بانوی بود چسبدل بسیار شما با مصاحبت و نشینیهم -
 .قربان ما افتخار باعث و -

 راه به خدمتکار دختر سر پشت آوردن، جابه افزاریخ یشاهزادهده برابر در که تعظیمی از بعد
 :پرسید بهش خطاب بود، شده سؤال عالمت براش دنیل زدنلنگ که ناتالی. افتادن

 لنگی؟می چرا تو دنی -
 :داد جواب و زد نماییدندون لبخند دنیل

 .خورد بهم که ایهکنندهیهوشب تیر جای -
 :انداخت بهش نگاهی تام
 خورده؟ کجات... لنگیمی هنوز که تویی فقط خوردیم، تیر مونهمه -
 !اینجا -

 پرت جلو به کمی نداشت، رو حرکت این انتظار که تام. کوبید تام پشت به ایضربه زمانهم
 .پایین کشیدش و انداخت دنیل گـردن دور رو دستش کنانخنده شد،
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 یه روی که شد غاری یدهنه وارد زد،می لبخند دنیل و تام حرکات از کهدرحالی خدمتکار
 لئو. شد روبرو متعجبش صورت با و انداخت لئو به نگاهی سافیرا. داشت قرار زدهیخ یصخره
 .شدن ورودی یدهنه وارد هم همراه و انداخت باال ایشونه
 :نالید بود نکرده رها رو سرش نوزه که تام به خطاب ملتمسانه دنیل

 .رسیدیم دیگه... کن ول گردنمو آخ، آخ... تامی تامی تامی -
 :بایسته صاف دوباره تا برداشت رو دستش تام
 ...وگرنه دنی نکن تکرار کارتو وقتهیچ دیگه -

 :گفت و داد مالش رو گردنش دنیل
 .باشه باشه... آه-

 :پرسید و دوخت شمچ مقابلش به خندونش یچهره با ناتالی
 چیه؟ دیگه این-
 .توئه اون گرم آب یچشمه کنم فکر -

 به که مقابلشون یقواره و شکلبی و سنگی هایپله از. شدن غار وارد سافیرا و لئو سر پشت
 .رسیدن گرم آب یحوضچه به آخر در و رفتن پایین پیچیدمی چپ سمت
 از نور بازتاب با غار اطراف. کشیدمی رخ به رو گرمیش شدمی بلند آب روی از که کمی بخار
 :گفت تحسین با و انداخت باال رو ابروهاش ناتالی. بود شده آبی و روشن آب، توی

 !قشنگه خیلی -
 بگیرید، حمام یکییکی تونیدمی. ببرید بیشتری لذت تا کردیم معطر براتون رو اینجا -

 .ستآماده چیزهمه
 .دادی موننشون رو اینجا که ممنون: آنتونیو

 .ذارممی تنهاتون دیگه من. قربان رسوندم انجام به رو موظیفه -
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 :گفت و گرفت اطراف از رو نگاهش لئو
 سافیرا؟ کنی شروع تو نفر اولین چطوره خب، -
 .باشه -

 .کنیا تمومش زود. هابچه بیاین پس: ناتالی
 :داد جواب لبخندزنان سافیرا

 .نباش نگران - 
 که آبی هایقطره چکیدن صدای رو سکوتش. چرخید حوضچه سمتبه رفتنشون، از بعد

. داد فرو عمیقی دم با بود پیچیده اونجا که رو نشینیدل بوی. شکستمی کجان نبود معلوم
 .گذاشت آب توی قدم آرومی به. انداخت زمین روی رو لباساش

 و بود ایمعرکه احساس. بست لـذت سر از رو چشماش و نشست حوضچه یدیواره کنار
 پوشوند؛ نامرئی هایقطره چکیدن صدای رو گوشش. ببره رو ممکن لذت بیشترین کرد سعی

 و کرد باز رو چشماش اشسینه ناگهانی درد با و نکشید طول زیادی زمان لـذت این اما
 شد؛ مواجه آوریچندش یصحنه با و برد پایین رو نگاهش. شد منعکس اشناله صدای
 اطراف به ازش بیشتری هایرگه و داده رنگ تغییر سیاه به قرمز از پوستش روی التهاب

 صدایی ولی برد؛ طرفشبه و آورد بیرون آب از رو دستش آرومی به. بود شده گسترده
 :کرد متوقفش

 داری؟ درد -
 و ایستاده حوضچه از بیرون همیشگی عجیب دختر. کرد بلند رو سرش و خورد تکونی

 .کردمی تماشاش
 افتاده؟ برام اتفاقی چه شده؟ طوریاین چرا.. .چرا. آره -
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 روبروش کشیدمی خودش دنبال به رو سافیرا چشمای کهدرحالی و شد گرم آب وارد دختر
 :گفت و گذاشت بازوش روی رو دستاش. زد زانو

 .بدم بهت رو خودم نیروی تا ایآماده. سافیرا ایآماده تو -
 :پرسید مردد سافیرا

 مطمئنی؟ -
 .شد دختر کمر وارد و رفت طرفشونبه آهسته بود شده مخلوط سرخی با که یسیاه دود

 !قدرتت؟ یهمه -
 چه که بینیمی و گردونممی برش بهت من. سافیرا بود تو مال هم اول از قدرتم یهمه -

 نه؟ مگه خوایمی همینو تو. بدی انجام تونیمی و میشه ممکن برات کارایی
 .خواممی که معلومه -
 که چیزیهر بریز، دور رو زندگیت اهمیتبی جزئیات کن؛ گوش حرفام به خوب! لیهعا -

 کسهیچ. میفته اتفاقایی چه تو، کوچیکِ یاشاره یه با که بینیمی موقعاون. کنهمی ضعیفت
 .میشی آینده در که چیزی! نیست جهان یملکه با مقابله یارای رو
 .دارم نیاز مه حلقه یدیگه جفت به قبلش اما... من -

. آورد وجودبه هولناکی یصحنه و پوشوند رو آبیش رنگ حتی شد، سیاه دختر چشم سفیدی
 عجیبی و دوتایی صدای با. دادمی دست از رو خودش جرم و افتادمی حالت از انگار جسمش

 :داد ادامه
 کاریه تدهآین یبرنامه برابر در ایزدا کردنجمع. گرمیهدست یه فقط تو برای لرد شکست -

 .جزئیه و کوچیک
 .رفتمی سیاهی به رو بدنش تموم
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 از هرمانعی تو یاشاره یه با که باشه یادت. کنه دخالت کارات توی نده اجازه کسهیچ به -
 !هرمانعی میشه، برداشته راه سر

 و آورد باال رو دستش. ترسیدمی داشت کمکم کرد، اخم عجیب شکل تغییر این به سافیرا
 ایتوده حاال دختراون داشت، حقیقت ترسش. کنه لمسش تا برد سیاهش صورت رفطبه

 و بلند جیغ صدای. رفت فرو صورتش توی دستش و بود لمس غیرقابل و رنگسیاه
 در کنه، پیدا واکنشیهیچ مهلت سافیرا اینکه از قبل و کرد پر رو غار تمام خراشیگوش
 .شد جسمش وارد زدن بهم چشمیه عرض
 دوباره تا کشید طول کمی و شد منقبض بدنش تموم موند، حبس چندلحظه برای نفسش

 رو هردودستش. رسیدمی گوشش به تندش نفسای فقط و شده ساکت جاهمه. بشه آزاد
 شده برجسته و سیاه پوستش زیر خونی هایرگ. شد خیره بهشون و گرفت صورتش مقابل
 حسیبی. بود پوشونده سیاه رگای اون ور بدنش تموم. کرد مشت رو دستاش چندبار. بودن
 ایلکه توی سرعت به و گرفتن راه قلبش طرفبه سیاهیا. گرفت بر در رو جسمش تموم
 .شدن پنهان اشسینه روی
 حلقه روی نگاهش. کوبیدمی سریع قلبش هنوز اما برگشت؛ قبل حالت به دوباره چیزهمه
 :گفت و موند ثابت

 !مورانیریه -
 اون قدرت یعنی این و گرفت بر در رو دستش وارمارپیچ همیشگی سبز نور جایبه قرمز، نور

 بسیارزیاد نیروی تصور. بگیره رو خوشحالیش یخنده جلوی نتونست. کرده دریافت دخترو
 جلوی که بود اونی از تربخشمسرت براش بود خودش به متعلق حاال که دختر اون

 دونستنمی کسهیچ. بودن دراومده صدا به خطر ایزنگ درواقعیت اما بگیره؛ رو خوشحالیش
 .اومده سافیرا سر بالیی چه دقیقاً لحظهاون در که
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*** 
 راه اتاقش توی بود، شده مشغول فکرش سختی به کهدرحالی حاکم باگاد، رفتن از بعد
 رو ذهنش تردید و شک. برسه خوبی ینتیجه به تونستنمی کردمی فکر هرچی. رفتمی

 قرار باش آماده درحالت سالده. بذاره کنار رو تردید بایستمی آخر در اما بود؛ هکرد مشوش
 که بود چیزی از زیادتر خیلی کنه حمله هوابی روزییه لرد مبادا اینکه از نگرانی و داشتن

 حلقه با رو حقایق خودش آخه کرد؛می حس اشتباه باگاد هم شاید. کرد تحملش بازم بشه
 .دید

 حاکم رفتنراه عاقبت کرد،می مطالعه رو کتابی و نشسته میز پشت کنارش در که ملکه
 :آورد سر به رو صبرش

 ریخته؟ هم به رو شما قدراین باگاد حرفای واقعاً. باشید آروم کنممی خواهش جنابعالی -
 زیادی تأثیری اون بر عمر گذر که مهربانش زن صورت به. چرخید طرفشبه و ایستاد حاکم

 دنبالشبه و کردنمی تجربه انسانا از ترطوالنی مراتب به عمری ایزدا. شد خیره بود نگذاشته
 .اومدمی سراغشون به دیرتر فرسودگی و پیری

 رو ایزدا کار لرد از بعد اگه. نداریم اونا به نسبت شناختیهیچ ما. کارن باشم آروم تونمنمی -
 چی؟ بسازه

 پرسیدین سؤالی ازش کِی. زنهمی رو مخالف ساز شههمی باگاد که دونیدمی خوب خودتونم -
 ازش مدتاست که دلیله همین به دقیقاً بوده؟ موافق باهاتون ایبهونههیچ بدون اون و

 مردم به دوباره و بگیریم جشن قراره اونا خاطربه امشب کردین؟ فراموش گیرین،نمی مشاوره
 ازشون رو امیداین نشده هیچی وزهن خواینمی. ترس بدون زندگی یه امید. بدیم امید

 بگیرین؟
 .کنم صحبت باهاش و بپرسم ازش غیرمستقیم باشه بهتر شاید -
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 کی؟ از -
 دستش به رو ارتشم اختیار خواممی من بده، بیشتری اطمینان من به باید. سافیرا از -

 .بسپارم
 .بیاد داخل تا زد صدا رو در پشت خدمتکار حرف این از بعد
 کجاست؟ افیراس دونیمی -
 شرقی یمحوطه توی هاشاهزاده همراهبه استحمام از بعد دوستانشون و ایشون بله، -

 .شدن تمرین مشغول
 .کن راهنماییش اینجا به و برو لطفاً -
 .جنابعالی اطاعت -

 :رفت طرفشبه و برخاست جا از ملکه رفتنش، از بعد
 درسته؟ کاراین نظرتونبه -
 .باشم نگران من که کنهمی درک مطمئنم -
 .داد نشون حقیقتو که اون چی؟ حلقه اون پس -
 داده؟ نشون حقیقتو که کنم پیدا یقین کجا از -
 .باشه کارشون تو کلکی که نمیاد اونا به واقعاً جنابعالی -

. شد اتاق وارد حاکم یاجازه با سافیرا و اومدن خدمتکار همراهبه سافیرا تا کشید طول مدتی
 و رسیدمی زمین روی تا پشمیش شنل بود، زیادش فعالیت از نشون اشافروختهبر صورت
 :گفت بهش خطاب و زد لبخندی تحسین با ملکه. داشت تن به رزمی تمرینای مناسب لباس

 .باشین کرده سپری خوبیو اوقات حاال تا امیدوارم -
 :داد رو لبخندش جواب سافیرا

 داشتین؟ کاری من با. مفید هم و خوب هم بله، -
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 .کنن حرکت فردا تا نآماده من سربازای گفتین، که طورهمون: حاکم
 .کنیممی حرکت قرارگاه طرفبه فردا زودِ صبح. حتماً -
 حکومت برای رو قلمرو کدوم پیروزی، از بعد اما... پیروزیه برای ما یهمه تالش و امید -

 کنین؟می انتخاب
 :گفت و زد عمیقی لبخند بود، شده متوجه رو منظورش که سافیرا

 توی حکومتشون به هم ایزدا! پیداکردنهنجات برای پیروزی، از قبل ما تالش البته - 
. میدم قرار خودم حکومت محل رو مادریم سرزمین من و میدن ادامه خودشون قلمروهای

 انسانا و ایزدا ارتباط باشه؟ این جز چیزی قراره کنیدمی خیال نکنه. سرورم واضحه کامالً این
 .دوستی با بلکه جنگ، بدون باراین میشه، برقرار دوباره هم ماوراءالطبیعیا مابقی و
 دارین؟ فکری چه جادوگرا برای -
 .هستن من از پیروی به مجبور و میدن دست از خودشونو پادشاه اونا -

 :بپرسه شد باعث حاکم سکوت
 بپرسین؟ بخواین که هست هم ایدیگه چیز -

 :پرسید و گذاشت کنار ور تردیدا حاکم
 تموم ببینم؟ رو بردگیت نشون اگه نداره که اشکالی. بودین سیاه لرد یبرده گفتین شما -

 .دارن نشونی چنین هابرده
 :گفت خورده جا صورتی با سافیرا

 بردگیم؟ نشون -
 .بله -

 .شد نگران ملکه نگاه
 هستین؟ مردد هم هنوز. دیندی چشم به شما و داد نشون بهتون رو چیزهمه حلقه قربان، -
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 .ندیدم حقیقت جز چیزی بشه ثابت بهم تا خواممی مدرکو اون دقیقاً -
 رو سؤاال اون همین برای هستن؛ ایزدا لرد، از بعد من هدف کنینمی فکر شما پس -

 .پرسیدین
 .کرد نگاهش حرفبی بود شده تردیدش متوجه دقیق قدراون اینکه از خوشحال حاکم

 به لرد که دلیلیه همون این میشه، کم جادویی یحلقه قدرت از بکشم رو ایزدا اگه سرورم، -
 !اینزنده هنوز شما نحسش حکمرانی از بعد سالهده و نکرده حمله شما

 پشت رو عصبانیتش. باشه گذاشته لِنکا جنابعالی روی تأثیری حرفاش اومدنمی نظربه
 :شد نزدیک بهش چندقدم با و کرد پنهان مصنوعی لبخندی

 برای خیلی و الزمه اعتماد دادنادامه برای اما جناب؛عالی کنممی درک رو شما نگرانی -
 .مهمه من

 رو آستینش و کرد باز بود شده بسته چپش ساعد هاینیمه تا مچ از بلندی بند با که چرمی
 و دبو مشخص و واضح هنوز سالچندین گذشت با که قدیمی سوختگی یه اثر. کشید باال

 .شدمی دیده سفیدش پوست روی برده، یه یدهندهنشون
 .موند خیره دستش روی ملکه و حاکم نگاه

 اعتماد بهم سخت که کنممی درکتون. زدن بردگی داغ تنم روی که بودم زادهنجیبیه من -
 شدم حاضر که ارزشمنده برام قدراون اعتمادتون جلب کنید درک هم شما امیدوارم و کنین

 .بدم نشونتون رو این
 :گفت آرومی لحن با حاکم کشید، پایین که رو آستینش

 .بود الزم ولی متأسفم؛ -
 دین؟می رفتن یاجازه. بود بله، -
 .بفرمایید بله، -
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 گذاشت احترام. زدمی موج صورتش تو حاکم درخواست از تأسف که انداخت ملکه به نگاهی
 .رفت بیرون و

 :گفت خودش با و خندید آهسته رفت،گ فاصله اتاقشون از کمی وقتی
 !خرفت پیرمرد... آورد اقبالیخوش برام جا یه باالخره -

 که کوچیکی یمجسمه مقابل و برگشت عقب به دوقدم کرد، توقف دفعهیه بعد چندلحظه
 :گفت یواش و کرد نگاهش دقت با. ایستاد بود شده گذاشته تزئینی ستون یه روی

 !فتم؟گ چی شنیدی تو من خدای -
 .بود ایستاده حرکتبی مجسمه

! ارزهنمی خطرش به خب،... اومم... و میرن راه و کننمی حرکت که نیستی اونا از تو -
 !ببخش منو کنممی خواهش

 به وقتی. انداخت پایین ستون روی از رو مجسمه دستش یضربه با و گفت رو این
. داد ادامه راهش به و کرد رسیبر رو اطرافش محتاطانه شد، تقسیم نامساوی یتیکهسه

 نمایش به رو خفتش ینشانه حاکم اعتماد جلب خاطربه که بود پیش چندلحظه همین
 کنه؟ نتیجهبی رو تالشش ارزشبی یمجسمه یه دادمی اجازه باید چرا گذاشت،

 *** 
 پرنشاط، و جوان هایشاهزاده. گرفتمی رنگ کمکم آسمون و رفتمی غروب به رو هوا

 بر قرار. کردنمی مبارزه باهم نوبت به و بودند جمع هم دور لئو و دنیل ناتالی، تام، همراههب
 شکست اگه و بده شکست رو همه یکییکی میشه بلند مبارزه برای که اولی نفر تا بود این

 مسابقه این توی خانماشاهزاده جز همه. فرابخونه مبارزه برای رو بعدی نفر پیروز فرد خورد،
 بلند اول نفر دنیل. بودن تماشاچی و نشسته آرومی به که اژدهاها طورهمین داشتن، رکتش

 زمین رو جک، سوم، یشاهزاده لگدی با. بود داده شکست رو حریفاش تموم حالبهتا و شد
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 و کشید عقب رو شمشیرش یتیغه زناننفسنفس. گرفت طرفشبه رو شمشیرش و انداخت
 :کرد دراز رو دستش

 .ببخشید منو فاًلط -
 :گفت و شد بلند و گرفت رو دستش جک

 .هستی قوی واقعاً تو. نیست عذرخواهی به نیازی -
 .ممنون -

 در واضح طور به که ورزیده و بلندقد پسری بود؛ شاهزاده ترینبزرگ بنجامین، بعدی نفر
 :داشت تبحر مبارزه و جنگیدن

 .کن آماده خودتو حسابی -
 !مآماده چقدر که کنینمی تصورشم حتی -

 :کرد زمزمه تام به خطاب بود نشسته تام کنار که ناتالی
 تشریفات از هیچی چرا دونمنمی. نشه صمیمی زیاد دادممی هشدار دنی به قبالً کاشای -

 .گیرهنمی یاد
 .مونهمی دنیل همیشه دنیل ناتالی، نگیر سخت -

 .دوخت چشم دنیل و زمینسر ولیعهد یمبارزه به و کرد کوتاهی یخنده ناتالی
 گاهی و کردمی حمله هوشمندانه و سریع بسیار بنجامین. درگرفت بینشون سختی جنگ
 ساخت؛ رو کارش آخر یضربه اما گذروند؛می سر از رو همه دنیل که بردمی کار به ایحیله

 از بترتی به رویاند، زمین از مختلف هایارتفاع با یخی چندستون بنجامین سریع حرکتی در
 پهن و آورد فرود دنیل یشونه روی رو پاش و زد هوا تو چرخی رفت، باال و پرید روشون
 .کرد زمینش
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 از قبل اما برگشت؛ و خورد غلتی زمین روی دنیل. گرفت باال تحسین و تشویق صدای
 :رفت طرفشبه بنجامین شمشیر بلندشدن

 !گرفتم برادرمو انتقام -
 .شه بلند زمین روی از کرد ککم و خندید حرف این دنبال به
 .سوزهمی بعدیت حریف برای خیلی دلم و خوردم شکست من -

 :شد خم جلوش و رفت طرفشبه انداخت، ناتالی به شوخی نگاه
 !کنیمی کارچی دونیمی تشریفاتو که تویی ببینم برو -

 :داد هلش عقب به و کوبید دنیل صورت به رو دستش ناتالی
 !گمشو -

 .افتادن خنده به دنیل و تام
 کشهمی خجالت و شده کوتاه قدش کرده تنیآب بس از کنم فکر. آنتونیو دنبال میرم: دنیل 

 !بیاد
 .شد بلند هاخنده صدای

 هوا شدن،می نزدیک شب به هرچی. کرد ترک رو جمع و گذاشت جاهمون رو شمشیرش
 قدماش سرعت و کشید یعمیق نفس. بود خوبخیلی نظربه هوا اون برای اما شد؛می سردتر

 کنه صداش جاهمون از خواست و رفت پایین رو هاپله. برسه غار به زودتر تا کرد بیشتر رو
 لب زیر و زد پوزخندی. کرد پشیمونش زن یه ظریف هایخنده صدای. شد پشیمون که

 :گفت
 .کشیده طول قدراین همینه واسه پس -

 رو غار که خدمتکاری اون به نگاهش رزط از. نشه مزاحمش و بره تا کرد کج رو راهش
 !نه اما بشه؛ خیالشبی نیست قرار زدمی رو حدسش داد نشون بهشون
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 حاال پس موند، امان در آزارواذیتاش شر از سفرشون طول تمام در که بود کسی تنها آنتونیو
 با عهدفیه ولی پایین؛ برگشت دوباره و زد نماییدندون و خبیث لبخند. رسیده مناسب وقت

 چه فهمیدنمی. پرید لبش از لبخند. گرفت دیوار به رو دستش و شد متوقف سرگیجه احساس
 خراش رو غار سنگی دیوار و شدن بلند تونستنمی که جایی تا دستش ناخنای. افتاده اتفاقی
 .دادن

 بود؟ شده طوریاون آنتونیو چرا کرد،نمی باور رو مقابلش یصحنه
 .رسید خودش حد باالترین به و گذاشت افزایش به رو بدنش دمای

 ...خدمتکار زن اون
 !نه

... نگاهش و صدا، همون لبخند، همون. شناختمی رو دختر اون یچهره. کردنمی اشتباه
 و کشید سوت گوشش. بود نرفته فرو طوریاون مردی ـغل*بــ تو هرگز. بود کرده تغییر

 :زدمی فریاد که شنید سرش تو رو خودش صدای
 !سافیرا -

 شد؟می ورشعله سرش توی فقط حرارت این یا سوختمی جاهمه
 ...یا شکوندمی رو وجودش هایدیواره که بود اژدها این

 انگار زیبایی و ظریف یخنده صدای زد؟نمی پلک که بود چندمدت سوخت،می چشماش
 بین و زدمی صدا همچنان ذهنش توی. کرد یکسان خاک با و شکست درونش رو چیزی

 پاش زیر رو هاپله سختی رفت، عقب قدمی. کردنمی پیداش اما گشت؛می دختری دنبال آوارا
 که چیزی! بود نفهمیده خوب قدراین رو خشم وجودش توی وقتهیچ شاید. کردنمی حس
 .سوزوندمی رو وجودش سراسر االن
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 مچش و مار شبیه دستش پوست کنه؛ بلند رو دستش شد باعث دستش یسابقهبی سوزش
 بده؟ رخ درونش باهم تبدیل دوتا ممکنه چطور. شدمی کشیده گرگ هایپنجه مثل

 .شد خارج غار از و رفت باال هاپله از
 چی، کردنمی فرقی! داشت دریدن به عجیبی تمایل غرید،می و فشردمی هم به رو دندوناش

 .بود انداخته کار زا رو عقلش عصبانیت اما کرد؛می کارییه باید... انسان حیوان،
 .بود جنگیدن مشغول سخت و رسیده لئو به نوبت. رفت هابچه جمع سمتبه

 نه؟ لئو چرا دید؟می رو صحنه اون باید خودش چرا
 هم روی محکم رو چشماش فهمیدن؟می باید هم بقیه. ایستاد و شد قفل زمین به پاهاش

 تا دوید و کرد عوض رو مسیرش .بشه ناپدید پلکاش پشت از دیده که چیزی تا داد فشار
 .گرفت اوج و دراومد بزرگی عقاب شکل به اینکه
. رفت طرفهمون به و شد بلند دید؛ رو رفتنش و برگردوند رو سرش ایلحظه برای ناتالی
 ذهنش طریق از. شد زیاد خیلی دنیل سرعت کرد، دنبالش و شد تبدیل عقابی به دنیل مثل

 :پرسید
 «شده؟ چی دنیل» -

 .نکرد دریافت جانبش از رو توجهیهیچ
 «!توام با دنیل»: ناتالی

 دنیل. کنه جمع خودش به رو حواسش تا زد بهش ایضربه. برسه بهش تا زد محکمی بال
 رو تعادلش دوباره زحمت به ناتالی. داد هلش و زد محکمی یتنه بود، انفجار یآماده که

 :گفت کالفه و کرد حفظ
 «چیه؟ جریان. بیا فرود دنیل؟ شده چت» -
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 فضای چون شد؛ پروازش از مانع حد از بیش نزدیکی با و کنه کم رو فاصله کرد سعی هم باز
 و کرد کم رو ارتفاعش. بیاد فرود که شد تسلیم ناچاربه. کردنمی پیدا زدنبال برای کافی

 بین. داشت قرار مردم چوبیِ هایکلبه طرفاون که رفت سروی درختای و جنگل سمتبه
 :زد داد. چرخید و کرد باطل رو تبدیلش بالفاصله و نشست رختاد
 ناتالی؟ ذارینمی تنهام چرا -

 :گفت دنیل برافروختگی از متعجب ناتالی
 شده؟ چی ریخته؟ همت به قدراین چی بدونم باید من -
 .بدونی خواینمی باش مطمئن -
 .بگو بهم دنی؟ شده چی -

 :کرد پشت بهش و تگذاش پیشونیش روی رو دستاش یپاشنه
 کار خودم با چقدر دونیمی کنم؟ انتخاب و بگیرم تصمیم تا بود سخت چقدر دونیمی -

 تسلیم؟ و باشم آروم تا کردم
 زنی؟می حرف چی درمورد داری -

 :داد جواب نفرت با دنیل
 !سافیرا -

 و کرد خالی درخت یتنه به لگدزدن با رو خشمش و رفت درختا از یکی طرفبه سپس
 :زد داد کنه رها رو بیچاره درخت نیست قرار انگار دید وقتی ناتالی. غرید

 !دنیل -
 :گفت حرص با دنیل

 .کرد خراب رو چیزهمه اون. کرد خراب رو چیزهمه -
 .بودش ندیده عصبانی قدراین بارمیه حتی
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 از قدراین. داره دوست رو لئو شدم مطمئن که دلیلاین به فقط کشیدم، دست ازش من -
 رو سافیرا میشم راضی که کسیه تنها لئو. کنم رهاش شدم حاضر که بودم مطمئن احساسش

 ...بدم بهش
 :داد ادامه ترعصبانی و شد نزدیک ناتالی به
 تونست؟ چطور... زد دور هردومونو اون اما -

 .موند حرفاش یادامه منتظر زدهبهت بود، شده متوجه حدودی تا که ناتالی
 اما متنفره؛ کاراین از انگار که زد پسم جوری بشم، نزدیک بهش خواستمیم باریه فقط -

 ...آنتونیو با کوفتی، غار اون توی... حاال
 !حاکم؟ پیش بود نرفته سافیرا مگه -

 .گرفت رو ازش دنیل
 !نمیشه باورم -
 .هردوتامون با! نات کرد بازی هردومون با -

 .برگرده عقب هب دوباره شد باعث ناتالی یجاخورده صدای
 !لئو -

 اینکه بدون. کردمی تماشاشون و ایستاده درختا از یکی کنار و بود شده سخت لئو صورت
 :گفت بکنه حرکتیهیچ

 مزخرفته؟ شوخیای از دیگه یکی اینم -
 :داد جواب عصبی ریشخندی با دنیل

 باید نم چرا فهممنمی فقط! باشه جوریاین خوادمی دلم چقدر کنینمی فکرشم حتی -
 نه؟ تو چرا من؟ چرا دیدم؟می

 :اومد جلو آهسته و کرد نگاهش چندلحظه
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 خودش به بودم ریخته بدنش تو که زهری از داشت االن تا آنتونیو... موقعاون چون -
 !خوریمی حرص داری و اینجایی... تو اما پیچید؛می
 :گفت ناتالی به طابخ ناباورانه دنیل. رفت اونجا از و کرد گردعقب حرف این از بعد
 بکنه؟ کاریهیچ خوادنمی! رفت؟ -
 برمیاد؟ دستش از کاری چه مثالً -

 :رفت راه چندقدم مستأصل و کشید آهی دنیل
 !کشممی رو ـرومزاده*حـاون! کشمشمی. ذاشتمشمی خودش حال به نباید اونه، با حق -

 :گرفت نادیده رو ناتالی یادایفر و کرد تغییر عقابی شکل به دوباره بیشتر تعللِ بدون سپس
 !دنیل دنیل، -

 .افتاد راه به دنبالش و شد تبدیل نگران و ترسیده
 خالیشون جای دیدن با. شد وارد انسانیش شکل با و کرد پرواز غار سمتبه خشمگین دنیل
 و ایستاد جلوش خروج موقع بود، اومده فرود تازه ناتالی. گرفت پیش رو برگشت راه سریع
 :گفت

 کنی؟ خراب رو چیزهمه خوایمی دنی، باش آروم لطفاً -
 .نمیشه ترخراباین از هیچی من برای -

 .گذاشت نتیجهبی کردنشمنصرف برای رو ناتالی تالشای و دوید قصر ساختمون سمتبه بعد
 خودش برای طبیعت ایزدای سرزمین یشیوه به آهسته و آروم جاهمه از خبربی آنتونیو

 و شد متوقف سرجاش ناتالی نگران صدای شنیدن با. بود خودش حال تو و ـصید*رقـمی
 .رفت در طرفبه مشکوک

. داد هلش اشسینه یقفسه به ایضربه با درنگبی و رسید دنیل کرد، باز رو در که همین
 .رفت عقب و خورد غلت زمین روی چندبار و شد پرت حرکتش از شوکه آنتونیو
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 :غرید وحشتناکی یدورگه صدای با اومدمی جلو دوباره که طورهمون دنیل
 کردی؟ جرئت چطور! آشغالی تیکهیه فقط تو کردی؟ جرئت چطور -

 حرکتبی اگه دید وقتی نالید، بلند آنتونیو. کرد جاجابه رو سرش و کوبید فکش زیر لگدی
 شکمش به لگدی بزنه، خیمه روش بشه موفق دنیل اینکه از قبل نمونه، زنده ممکنه بمونه
. شد افتادنش از مانع و رفت دنیل سمتبه پریشون ناتالی. خرید وقت خودش برای و کوبید

 : گفت اما بده؛ بهش حسابی مالیگوشیه اومدنمی بدش خودشم
 !دنیل کن تمومش کن، بس -
 :توپید بهش و کرد آزاد ناتالی دست از رو بازوش 
 !نکن دخالت -

 برده باال رو دنیل قدرت خشم، هم ولی گرفت؛ گارد آنتونیو. برد حمله آنتونیو سمتبه دوباره
 !دلیلیه به فقط کنه؛ مقاومت زیاد نداشت تصمیم خودش هم و بود
 خون و برخورد تخت چوبی ستون به شد کوبیده شکمش و صورت به که محکمی مشت با
 :کرد بلندش زمین از آهسته و گذاشت گلوش زیر رو دستش دنیل. شد جاری دهنش از
 ...جاهمین! عوضی کشمتمی -

 محکم چنانآن و نشست دنیل یشونه سر دستی اما بشه؛ مانع تا دوید سمتشونبه ناتالی
 با کوزه و اومد فرود اتاق تزئینی و زیبا یکوزه روی و شد معلق هوا تو که کشیدش عقب

 .شکست بدی صدای
 کنی؟می غلطی چه داری هست معلوم -

 .بشه متوقف جاش سرِ کرد وادار رو ناتالی که بود بانیعص قدراون سافیرا صدای
 آنتونیو؟ با لئو، با دنی؟ داری مشکل همه با تو -
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 زمین روی از بود، اومده درد به حسابی دیوار بعدش و کوزه به برخورد از کمرش که دنیل
 :گفت بلندی صدای با و برخاست

 همینه؟ بزنی تونیمی که حرفی یهمه! مشکل؟ -
 شدی؟ هادیوونه عین چرا ه؟شد چی -

 :داد جواب و زد پوزخندی دنیل
 بکنی؟ رو کاراون تونستی چطور شده؟ چی دونینمی هنوز -

 حمله آنتونیو به خواست دوباره. شد تداعی چشماش جلوی دوباره بود دیده که هاییصحنه
 :گرفت رو جلوش آلودحرص سافیرا که کنه

 چیز؟همه به بزنی گند خوایمی دادی؟ ستد از عقلتو کیه؟ اون دونینمی تو -
 .کردی خراب رو چیزهمه که تویی این -
 نه مربوطه؛ خودم به من زندگی ها؟ بودم داده خاصی قول کسی به نکنه کردم؟ کارچی -

 برداری، دست و نکنی مداخله این از بیشتر بهتره فهمیدی؟ کنی معین قانونی برام که تو،
 !بیفتی چشمم از و بیاری پایین پیشم این از بیش رو جایگاهت اینکه از قبل
 :پرسید و کرد مکثی حرفاش از جاخورده دنیل

 !چی؟ لئو پس -
 باشه؟. کن تمومش کنی؟ باز زندگیم تو رو همه پای خوایمی خبره چه چی؟ لئو! لئو؟ -

 هک رو ایپارچه دستمال آنتونیو. پرسید رو حالش و رفت آنتونیو طرفبه حرفاین از پس
 پشیمونی احساس. انداخت دنیل به نگاهی زیرچشمی و گرفت بود شده دراز طرفشبه

 .ارزیدمی کتکا این به حتی و بود چشیده رو ناپذیریوصف ـذت*لـ چراکه کرد؛نمی
 اول از شاید. شدنمی باورش. افتاد خنده به زدهشگفت بعد و کرد نگاهشون کمی دنیل
 !شده متوجه اشتباه رو چیزهمه
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*** 
 شاد پیروزی از اطمینان بلکه امید، تنهانه رو مردم دل. بود کرده پر شادی رو قلمرو تمام
 .خوشحال و کردمی

 فرزندانشون و ملکه و حاکم بود، مردم دل در درست جشن برگزاری حاکم، جالب عادت
. رسوندنمی ممکن حالت کمترین به رو اجتماعیشون یفاصله و شده یکی مردم با همگی

. شدمی شلوغ مردم حضور با مشعال، نور با شده روشن و برف از پوشیده بزرگی یحوطهم
 . بستمی آذین رو همه صورت لبخند و کوبیدنمی طبال روی زناطبل
 یخی و قطور ستون باالی که شدمی گرفته بزرگی و سبزرنگ یبرافروخته آتش از اصلی نور

 ایچهره با دنیل و بود ملکه و حاکم با صحبت مشغول تام. سوختمی و کشیدمی شعله
 و ـص*رقـ هم کنار در هم ناتالی و سافیرا. کردمی نظاره رو مردم شادی عبوس

 !ناراضی ناتالی و بود خوشحال سافیرا اما کردن؛می تماشا رو پایکوبیشون
 :گفت لبخندزنان و کوبید ناتالی لیوان به رو نوشیدنیش بزرگ لیوان 
 .باش خوشحال کنی؟ کارچی قیافه این با خوایمی هی، -

 :انداخت بهش نگاهی
 !اومده سرت بالیی چه حاال تا صبح از بفهمم تونمنمی واقعاً -

 :فرستاد باال کالفگی با رو چشماش سافیرا
 کنینمی رفتار جورییه. نات نیستم قدیسه که من. ایهپیچیده و بزرگ یمسئله جداً! آه -

 .نداشتین رابطه کسهیچ با حالتابه خودتون انگار
 روز نصف نداریم، لئو از خبری وقتهخیلی ما که اینجاست االن مشکل. نیست اون مسئله -

 .نیست مهم برات اصالً تو و گذشته،
 :داد نشون بهش و آورد باال رو راستش دست سافیرا
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 تو االن لئو !بده نشون رو حقیقت تونهمی که داره کوفتی قدرتیه بینی؟می رو حلقهاین -
 نخور؟ جم من کنار از بگم و کنم زندانیش داری دوست کنم؟ کارچی داری انتظار جنگله،

 !نزن راه اون به خودتو سافیرا، میشی متوجه خوب رو حرفام منظور -
 :گفت و داد تکون سری حرفش جواب در
 ...بزَ گند امشب جشن به گرفتی تصمیم اینکه مثل... نه -
 بیرون لیوان توی از نوشنیش تموم و ناتالی ـغل*بـ تو شد پرت پهلوش به چیزی برخورد با 

 .شدن خیره اتفاقاین عامل به هردو و گرفت رو بازوش ناتالی. ریخت
 زمین به برخورد از دردناک زانوهایی با بود، خورده بهش ناخواسته که بازیگوشی یپسربچه

 :گفت ناراحتی چنداننه لحن با و شد بلند
 ...من بانوی ندیدم جلومو لحظهیه خواممی تمعذر -

 خوبه؟ حالت عزیزم نداره اشکالی: ناتالی
 :گفت و زد زانو مقابلش سافیرا

 .افتادی بد خیلی -
 :گفت پشیمون لباسش روی نوشیدنی خیس یلکه دیدن از پسربچه

 کنیم؟ کارچی باید حاال. شد کثیف لباستون -
 :گفت لبخندزنان سافیرا

 .بدونم اسمتو بذار حاال. نباش نگران دارم زیادی یلباسا من -
 .استفان -
 .کردن انتخاب برات خوبی اسم -
 .دادن شما به زیبایی صورت هم خدایان -

 :گفت و کرد مکثی سافیرا
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 نه؟ مگه گذره،می خوش همه به داره و استفان بزرگیه جشن امشب... خب -
 .من بانوی بله -
 چنین دیگه باریه اگه چون نیاری؛ بار به حادثهیه تا کنی جمع حواستو باید پس اوهوم، -

 زمین روی دویدن، جایبه تا درمیارم جا از کوچولوتو زانوهای اون سربزنه ازت خطایی
. فهمممی زود من بسازی دردسر دوباره هرجایی باش مطمئن! کنی بازی توپ باهاشون

 باشه؟
 سافیرا نگاه تو جدیت دیدن با داد، ترس به ور جاش و کشید پر استفان هایـب*لـ از لبخند

 :زد صداش متعجب ناتالی. گذاشت فراربهپا و رفت عقب چندقدم
 !میگی؟ داری چی سافیرا؟ -

 :گفت و شد بلند سافیرا
 !کنه جمع حواسشو بیشتر بعد به حاال از میشه باعث این -
 .ترسوندیش... تو ولی -
 ...خیالبی -

 :گفت و گرفت رو دستش سپس. گذاشت کناری و گرفت ازش ور ناتالی نوشیدنی لیوان
 !ـصیم*برقـ کمیه بیا -

 کردمی نگاهشون و بود ایستاده ترطرفاون کمی که دنیل به ناراحتی و گیج نگاه ناتالی
 .شد همراه باهاش ناچار به و انداخت

 و پیر درخت رزی آنتونیو جنگل، یسرمازده درختای بین جایی مردم، و جشن اون از دورتر
 و سیاه موهای هازن از یکی. کردمی ـقه*ـاشـ*معـ داشت و کرده خالی برف از رو قطوری
 سر از هوش گونشگندم پوست و ایقهوه دارحالت موهای دیگری و داشت سفید پوست

 :گفت و برگردوند خودش سمتبه رو صورتش ایموقهوه زن. ربودمی هرکسی
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 .ساخته جذاب مردیه شما از درپیپی هایمبارزه. ..ارباب کنید نگاه من به -
 غرق تاشونسه. کردن پذیرایی ازش نحوی به دوهر آنتونیو، بخشرضایت لبخند دنبال به
 در که ایوحشیانه هایخرناسه کدومهیچ که بودن هم درگیر قدراون و شده ـذت*لـ

 .شنیدننمی شدمی کشیده نزدیکیشون
 و زد کنار رو دخترا سریع خطر احساس با آنتونیو. شدن ترنزدیک و بیشتر هاخرناسه صدای

 چشمای به گردشده چشمای با و کشیدن عقب زدهوحشت هازن. دوخت چشم روبروش به
 .بود پنهان جنگل تاریکی در صاحبشون که کردن نگاه درخشانی

 زمین روی ور دستش یه ترس با مومشکی زن. دید شدنمی شکار جز رو نیّتی چشما اون از
 اما پیچید؛ شکارچی سیاه هایپنجه دور فرستاد؛ سمتشبه رو منجمدی یباریکه و گذاشت

 .رفت جلو باز و شکست رو یخ فشار کمی با خشمگین و سیاه گرگ
 :کرد زمزمه زدهوحشت زن. گذاشت نمایش به رو اشبُرنده و تیز دندونای مهتاب نور
 !گرگهیه این -

 در زیادی قدرت عادی مردم. بشه گرسنه نظربه و بزرگ گرگیه فحری تونستنمی قطعاً
 .نداشتن افزارییخ
 ...اون نترسین -
 .گذاشتن فرارپابه و پریدن جا از آنتونیو حرف به توجهبی هردو تهدیدآمیزش غرش با

 :نداشت ایفایده اما بازداردشون؛ رفتن از کرد سعی ناراحت آنتونیو
 نکرد؟ راضیت قبلی هایضربه دنیل؟ شده چت! آه -

 با. نداشت سرش روی روشنی و خاکستری مویهیچ دنیل که گذشت ذهنش از لحظههمون
 :داد ادامه حالاین
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 سافیرا ارتش خواینمی که تو. میشه چی برسونی من به آسیبی اگه دونیمی خودتم - 
 بشه؟ ناقص
 نشده انسان کامالً هنوز هکدرحالی و شکل تغییر به کرد شروع رسید که قدمیشیه به گرگ

 تعادلش حفظ برای پشت از آنتونیو. کرد بلندش زمین از و انداخت چنگ آنتونیو ییقه به بود
 خیره مقابلش یونیمهنصفه تغییر به زدهوحشت کمی و شد متوسل درخت قطور یتنه به

 صدای با حالهمون در. ایستادمی و گشتبرمی خودش اصلی حالت به پاش استخوونای شد؛
 : غرید دندوناش الی از خشمگینی و دوگانه

 .نیست مهم برام هم ذرهیه االن بشه اگرم که لش؛تن نمیشه نابود تو نبود با سافیرا ارتش -
 !لئو -

 سخت یضربه دنبالشبه و شد پرت قدرت تمام با کنه، پیدا زدنحرف فرصت اینکه از پیش
. فروریختن سرش روی درخت هایشاخه از برفا. کشیدمی رو انتظارش که بود درختا یتنه

 آهسته آنتونیو. رفت نزدیک بردنشازبین برای مصمم لئو و موند زمین روی حرکتبی مدتی
 :گفت کنانمسخره بایسته، دردناکش کمرِ با کردمی سعی که طورهمون و
 ؟کنیم شروع این با چطوره. دادینمی طولش االن تا نبود مهم برات اگه! نه -
 و زد ضربه لئو به محکم و شد خم شالقی مثل درختا از یکی بلند یشاخه دستش یاشاره با
 آنتونیو و شد بلند خراششدل یناله صدای. فرستادش مقابل درخت استقبال به صورت با

 :داد ادامه قیدیبی با همچنان
 ندارم؟ رو تو با مقابله توان کنی فکر شده باعث چی -

 :گذاشت درناکش صورت روی ر دستاشو و رفت عقب تلوتلوخوران لئو
 !ابله... ببند توگنده دهن -
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 و شده سطحی و عمیق زخمای پراز صورتش کرد، نگاه روش خون به و برداشت رو دستاش
 .کردمی حس صورتش روی رو خون هایباریکه جریان

 .بود کرده نورانی رو کوچیکشون نبرد میدان مهتاب نور
 !سخته برابرش در مقاومت گاهی که کن قبول بودم؟ یراساف با چون چرا؟ -

 بازیابی عصبانیت با هم آخر در. میشه لئو خشم باعث چقدر بیشتر، یهرکلمه با دونستنمی
 به چسبوندش گلوش زیر ساعدش فشردن با و برد حمله بهش زیاد نسبتاً سرعتی و شده
 .درخت یتنه
. آنتونیو نشناختی منو هنوز نه؟ نداره مزخرف هایـرزه*هـ اون با فرقیهیچ برات سافیرا -

 وقتی هم مارتین شاه! بکشمت تا دارم قدرت کافی یاندازه به باش مطمئن و تروام یه من
 .بود خواهد ممنون کارم از خیلی بشنوه رو دلیلم

 راستی؟ اوه -
 سطو حاال و کرد معلق وهوازمین بین رو جسمش و پیچید گلوش دور ایشاخه ناغافل

 که منعطفی یشاخه به انداختنچنگ و وپازدندست با و شده آویخته دار به سرد جنگلاون
 سرش سردیخون با آنتونیو اما بده؛ نجات رو خودش کردمی تالش بود پیچیده گردنش دور
 :گفت اشبیهوده تالشای به رو و گرفت باال رو
 طبیعت ایزدیه حریف وقتچهی جنگل توی باشه، یادت همیشه اینو! لئو بردار دست -

 !منه اختیار در توئه اطراف االن که هرچی چون نمیشی؛
 صورتش هایرگ. کردمی تالش کشیدننفس برای و رفتمی کبودی به رو لئو صورت
 هم دیگه هایشاخه. نداشت درخت هایشاخه از رهایی برای قدرتی و بودن شده برآمده
 .پیچیدنمی بدنش دور آهسته
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 توی اومد که بود اون بود، مشتاق خودش سافیرا. هستم بده آدم من نکن فکر درضمن، -
 ...غار
 :گفت سختی با و منقطع نداشت، خفگی تا مرزی اینکه با لئو
 !شو... خفه -
 .بود من خواستار که بود اون و -

 آنتونیو. زمین روی بذارنش آهسته تا گرفتنمی بر در رو اون داشتن کمکم دیگه هایشاخه
 به برابرش در نکردنمقاومت بشه متوجه که حدی در فقط نداشت؛ رو کشتنش قصد واقعاً که
 شکل به خودشو لئو برسه، هدفش به اینکه از قبل اما. نداره رو توانش که نیست معنیاین

 . افتاد زمین روی درخت هایشاخه خشن و زمخت هایحلقه بین از و درآورد ماری
 که ترسناکی و بزرگ مار برخاستن و کرد دنبال رو افتادنش مسیر سرعت به غافلگیر آنتونیو

 نداشت تصمیم لئو اما داشت؛وامی وحشت به رو هرکسی میشه بلند زمین از کشتن قصد به
 .برد هجوم سمتشبه وحشی گرگیه هیبت با و بده، مردن یاجازه آنتونیو به راحت قدراین
 مستحق رو خودش حاال سافیرا، هایتوجه تدریاف برای انتظارکشیدن همهاون از بعد
 .شد کشیده ورطهاین وسط پاش که بود بیچاره آنتونیو. دونستنمی تلخ حقیقتاین

*** 
 از پس مردم و برگشتن قصر به سلطنتی یخانواده جشن، پایان با و گذشته نیمه از شب
 مونده اطراف یزکردنتم و وجورکردنجمع برای که چندنفری. رفتن هاشونخونه به اونا رفتن
 صاعقه یه انگار که بود ریخته هم به طوری جاهمه. شدن کار به مشغول وکوفتهخسته بودن،

 .بود کرده متالشی رو چیزهمه و خورده وسطش
 ایسرفه صدای با داشت،برمی زمین روی از رو زباله هایتیکه و شده خم که جوانی دختر

 توی از و نشسته نوشیدنی هایبشکه کنار ایهگوش که دید رو دنیل و شد جلب توجهش
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 به رو سرش و کرد پاک رو دهنش دور دست پشت با. نوشیدمی جرعهجرعه چوبینی یکوزه
 .داد تکیه پشتش هایبشکه
 و کشید رنگشحنایی موهای به دستی و ریخت زمین روی دوباره رو دستش هایزباله دختر

 :گفت تونستمی که لحنی ترینیممال با رسید، که سرش باالی. رفت نزدیک
 برگردید؟ قصر به خوایدنمی قربان، شده تموم جشن -
 بیرون اشسینه از بود نمونده چیزی که کوبیدمی محکم آنچنان قلبش جمله این گفتن با

. بده تشخیص رو اشچهره کرد سعی و چرخوند دختر سمتبه رو نگاهش جهت دنیل. بزنه
 :گفت گرفته صدای با و داد فشار کمی رو چشماش

 شناسم؟می رو تو من نه،... تو -
 آهسته تمیزکردنن، مشغول همه شد مطمئن وقتی و انداخت دوروبرش به نگاهی دختر

 :گفت و زد زانو کنارش
 .برگردین قصر به تا کنممی کمکتون بخواین اگه. مِیویسه من اسم -

 :نداختا آسمون به نگاهی و خندید حالبی اما سرخوشانه دنیل
 بره؟ اونجا تا تونهمی کی... دوره اینجا از خیلی قصر! میویس... آه -
 .بلدم راهو من بریم، قصر به باهم تا شید بلند. نیست دور قربان نه -

 که چیزایی تنها بده، تشخیص درستیبه رو میویس صورت بود نتونسته همچنان دنیل
 زمین روی رو خودش کمی. بود یویسم بانمک و خرگوشی دندونای و حنایی موهای دیدمی
 .کرد جابهجا
 !بود شده قرمز سرما از دخترک بینی فهمید،می هم رو دیگه چیزیه... آها

 :گفت و برد ترنزدیک رو سرش
 !بخورم پختتودست خوادمی دلم... میویس ببر خودت یکلبه به منو -
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 :داد جواب دستپاچه. دش قرمز هیجان و خجالت شدت از میویس لپای. افتاد خنده به
 .شید بلند لطفاً ن،نوشیدی خیلی شما... شما... نیست شما سزاوار من یکلبه قربان نه -
 که هم اون کنه، بلندش کرد سعی و انداخت دنیل بازوی دور رو دستاش حرف این دنبالبه

 و کرد کمکش میویس اما لغزید؛ پاش کمی برخاست، مطیعانه نداشت، خودش روی کنترلی
 .افتاد راه به
 !شم بلند زمین روی از تونمنمی دیگه کردم فکر -

 صورتش به نگاهی گذاشت، دنیل یـنه*سیـ روی رو دستش یه بیشتر، کنترل برای میویس
 .بود باالتر خودش از سروگردنیه که انداخت

 .ننوشند زیاد بهتره شما مثل افرادی ولی قربان؛ ببخشید -
 !من؟ مثل افرادی -

 :گفت و کرد قیدیبی یخنده
 ...یه من ام؟کی من کنیمی فکر -
 :گفت بعد و کرد مکث کمی اشمعده محتویات هجوم احساس با
 ...وِی سرگردونم، روحیه من -

 :کرد متفکرانه اخمی و ایستاد چندلحظه
 بود؟ چی اسمت مِیس؟! وِی؟ مِی -
 .میویس قربان، میویس -

 :داد هادام دنیل و افتادن راه به دوباره
 !اسمیه؟ چه دیگه این! مِیسی... آره -

 انجام اسمش صحیح بیان برای تالشی دیگه و بگیره رو اشخنده جلوی نتونست میویس
 .نداد
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 بری؟می تکلبه به منو داری -
 .ریممی قصر به داریم قربان نه -
 ها؟... میاد بدت من از چرا؟ -

 :داد جواب نگران میویس
 پدرم بکنم رو کاراین اگه حتی... ببرم خودم با رو شما تونمنمی ،فقط من قربان، نه نه -

 .گردونهبرمی قصر به رو شما دوباره
 :داره نگه پا سر رو خودش تونست میویس کمک به ولی خورد؛ سکندری دنیل

 ام؟بدی پسر من تو نظربه دارن؟ مشکل من با پدرا یهمه... چرا... فهممنمی -
 .خوبین خیلی شما. ..قربان وجههیچ به -
 .دراومد سرخ رزای رنگ به لپاش دوباره و
 .امخوبی پسر... من که بگو ناتالی به حتما! کنهمی تعریف من از داره نفریه باالخره... وای -

 بود خورده که رو هرچی و شد جدا میویس از بیاره، طاقت نتونست دیگه حرفاین از بعد
 قطعاً اما ببره؛ شونکلبه به رو دنیل خواستمی شدل هم میویس خود. آورد باال کناری
 :گفت و کوبید کمرش به آرومی هایضربه و رفت جلو. کردمی سرزنشش پدرش

 خوبه؟ حالتون -
 روی و برد باال رو ایشپارچه دستمال سریع میویس. کرد کوتاهی هایسرفه و ایستاد صاف
 رو دستش دستپاچه میویس ت،گرف رو دستش و کرد نگاهش متعجب دنیل. کشید اشچونه
 :شد خیره بهش ترسیده و کشید پس

 .رسیدیم قصر به تقریباً نمونده، چیزی دیگه... دی -
 و جک با و بودن ایستاده منتظر قصر ورودی هال توی ناتالی و تام. شدن قصر وارد باهم
 .دش کشیده سمتشونبه نگاها دوتا اون ورود با. بودن صحبت مشغول دیگه شاهدختسه
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 :گفت داشت نام سارا که شاهدختی به خطاب تام. گذاشت احترام بهشون و ایستاد میویس
 برن؟ب اتاقش به رو دنیل تا بفرستین همراهش رو هاخدمه از یکی ممکنه -
 ...حتماً -
 اصرار به. کردن همراهی رو دنیل میویس، با همراه و کرد اشاره خدمتکارا از یکی به سر با

 تخت روی. رفتن بودن داده بهشون قبالً که اونی از ترکوچیک کمی و اگانهجد اتاق به دنیل
 :گفت بهش آروم بود اومده میویس با که خدمتکاری مرد. نشوندنش

 .بریم -
 :گفت و کرد دستش توی دستمال به نگاهی دنیل. شد راهی دنبالش کراهت با اما مطیعانه

 ...!مِیوی -
 ادامه راهش به کوتاهی مکث از بعد خدمتکار یکی ونا و برگشت طرفشبه و ایستاد میویس

 .رفت بیرون اتاق از و داد
 سریع میویس. چرخیدمی و رفتمی گیج سرش اما بایسته؛ پاهاش روی کرد سعی دنیل

 تونستنمی هنوز که میویس متعجب چشمای به خیره. وایسه کرد کمکش و شد نزدیکش
 :گفت بده تشخیصشون درست

 ...وت پدر... پدرت -
 :پرسید و داد تکون سری میویس

 چی؟ پدرم -
 :داد ادامه سستی لحن با و گذاشت اششونه سر رو دستش

 داره؟ مشکلی نری خونه شب یه اینکه با پدرت -
 .گرفت رنگ لپاش دوباره و گذاشت هم روی رو بازشنیمه هایـب*لـ میویس

 *** 
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 آرزو. داد تکیه بود شده تراشیده یماه شکل به که بزرگی یمجسمه به کالفگی با ناتالی
 بود مسلم که چیزی. بزنه حرف راحت تونستمی تا بود تنها تام با االن کاش ای کردمی
 .دوستانشون روابط درمورد حداقل ریخته، هم به چیزهمه که اینه

 بود؟ اشتباه وسط این چیزی چه. فهمیدنمی رو سافیرا ناگهانی تغییر
 اتفاقهیچ که دونستمی هم خودش ولی داشت؛ نگریمثبت در یابیهوده سعی تام اما

 .ناگوار یحادثهیه یعنی آنتونیو و لئو از خبریبیاین و بیفته موقعیتاین تو تونهنمی مثبتی
 :گفت سوم، یشاهزاده جک،

 .بفرستیم دنبالشون چندنفرو بهتره کنممی فکر -
 :کرد اعالم رو موافقتش و گرفت یآب-سفید و سرد یمجسمه از رو اشتکیه ناتالی

 .بدین ردستورشو  لطفاً. بله -
 :گفت کنارش خدمتکار به خطاب جک

 .بیار اینجا به نگهبانوپنج و برو -
 .سرورم اطاعت -
 هایناله صدای با که بود نشده دور بیشتر چندقدم هنوز اما افتاد؛ راه به حرفاین گفتن با

 حدسش. رفت ورودی در طرفبه زدهشتاب و شدن حساس ناتالی تیز گوشای ایآهسته
 دور لئو دست. اومدنمی قصر سمتبه آلودخون و والشآش هردو آنتونیو و لئو بود، درست
 .گرفتمی کمک ازش رفتنراه برای و شده حلقه آنتونیو گردن

 آوردین؟ همدیگه سر بالیی چه! من خدای -
 :داد جواب ربطبی لبخندی و پرخون دهن با آنتونیو

 !کردم متقاعدش ولی... بود شده وحشی خیلی -
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 لئو. شدن مانع و رسید تام بیفتن زمین روی هردو اینکه از قبل اما شد؛ سست پاهاش
 به هم بقیه. بایسته صاف کرد سعی تام یشونه به زدنچنگ با و کرد کوتاهی یسرفه

 .افتادن راه به آرومآروم و اومدن کمکشون
*** 

 لم رنگزرشکی یدونفره تخت روی زیبایی و سفید خواب ـباس*لـ با افیراس مدت تمام در
 و کرد جمع بیشتر رو لباسش ییقه در، بازشدن با. کردمی مطالعه رو تاریخچه کتاب و داده

 :گفت تمسخرآمیزی لحن با و دوخت چشم ناتالی به
 هستی؟ عصبانی قدراین چرا! نه اوه -

 :انداخت سرووضعش به نگاهی
 !نرمه واقعاً تختاین اینجا، بیا و کن عوضشون زود شدن، کثیف حسابی لباسات -

 :گفت آروم ناتالی
 .آنتونیوئه و لئو خون اینا کثیفه؟ چرا دونیمی -

 :پرسید و کرد اخمی سافیرا
 !چی؟ -

 :گفت و زد پوزخندی ناتالی
 دست از رو اتتاحساس تموم شاید کردممی فکر داشتم دادی، نشون واکنش یه باالخره -

 .بودن افتاده هم جون به جوریچه نیست معلوم! دادی
 بهترن؟ االن -
 اصالً بودنتتفاوتبی قدراین ولی بدی؛ ادامه خوایمی کجا تا دونمنمی من سافیرا،. آره -

 کرده دعوا باهم تو خاطربه اونا. کن مراعات کمیه هدفت خاطربه حداقل. نیست خوشایند
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. بیفتن هم جون به طوریاین دوستات، از تاسه افرادت، از تاسه شدی اعثب امروز. بودن
 متوجهی؟

 ـانت*خیـ یکی به انگار زنیمی حرف جورییه. بجنگن باهم گفتم که نبودم من این -
 خوامنمی هم دیگه. نیفتاد آنتونیو و من بین خاصی اتفاق کنید؟می بزرگش قدراین چرا. کردم
 شد؟ تموم بشم، استبازخو این از بیشتر

 هم روی رو چشماش شدندرازکش از بعد و گذاشت کنار و بست رو کتاب حرفاین دنبال به
 .کرد نگاه اشبسته چشمای به طوالنی نسبتاً لحظات برای ناتالی. گذاشت
 ازشون تفاوتبی نباید و بودن مهم اما نداشتن؛ دفاع برای ایکنندهقانع دلیل که بود چیزایی

 به قادر ناتالی و دادمی انجام سافیرا که بود کاریهمون دقیقاً این و کردیمی یپوشچشم
 .نبود کردنشتوجیه

 *** 
 .فراگرفت رو آسمون صبح رنگخاکستری روشنایی

 کمی. خوابید کمر به و برگشت آروم داشت، بدی سردرد. کرد باز رو چشماش بااکراه دنیل
 پیش موهاش توی تا و گذاشت پیشونیش به دستی. دبیا بیرون خواب دنیای از تا کشید طول
 مسیر از رو چشماش متعجب اما بشه؛ خیره سقف به دوباره خواست چرخوند، رو سرش برد،

 بیرون رنگشایقهوه موهای توی از رو انگشتاش. برگشت باز و گرفت سقف به منتهی
 یملحفه رفتن رکنا که کنارش خواب در غرق صورت به موند خیره. شد خیزنیم و کشید
 یخاطره و آورد فشار مغزش به کمی. بود کرده نمایان رو اشـنه*برهـ هایشونه سفید،

 .آورد خاطر به رو پیش شب از مبهمی
 :کرد زمزمه و داد سر خفیفی یناله سرش دردِ از و نشست جاش سر
 !عقلبی یپسره -



 

 

607 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 تا شد نزدیک بهش یشترب و کشید تخت روی رو خودش انداخت، دختر به ایدیگه نگاه
 و گذروند نظر از رو روشنش یمژه و ابروها حنایی، موهای. ببینه ترنزدیک از رو صورتش

 آهسته. کردمی تربانمک رو اشچهره جلوش دندونای. شد ثابت بازشنیمه دهن روی
 :زد صداش یواش و گذاشت اششونه روی رو دستش

 !هی -
 :داد تکونش دوباره. آوردمی خاطربه رو نصفش فقط اما گشت؛ اسمش دنبال ذهنش توی

 ..!مِی -
 به بذاره گرفت تصمیم. کشید باالتر رو خودش تنها و کرد حرکت چشماش بازکردن بدون

 .رفت پایین تخت از و کشید باال ـردنش*گـ تا رو ملحفه. بده ادامه خوابش
*** 
 درمان رو آنتونیو و لئو بدن مایزخ تموم و شده کارساز افزاراخون گرِدرمان و جادویی پودر
 کمک با. دادمی آزارشون دردش حرکت ترینکوچک با و مونده جا بر کوفتگیا اما بودن؛ کرده

 دوشش روی براش رو شنلش که لئو به رو آنتونیو. کردن تن به رو رزم لباسای خدمتکارا
 :گفت کردنمی وصل

 .متأسفم دیشب بابت -
 .نیست مهم -
 .داری سنگینی تایدس واقعاً ولی -

 :گفت کجی لبخند با و ایستاد مقابلش و چرخید کوتاهی مکث از بعد لئو
 خوای؟می بازم... البته -

 :داد اخطار تام
 !لئو -
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 .آنتونیو ننداز، یادم دیشبو دیگه... خواینمی اگه -
 تام. رفت اتاق خروجی سمتبه و گذاشت چپش پهلوی روی رو دستش حرف این از پس

 :گفت و کرد دنبال نگاه با رو رفتنش
 !شناختیش االن تا احتماالً -
 ...آره اوه -

 :داد وادامه کرد باز هم از رو دستش هردو
 !ستدیوونهیه اون -
 .کرد زمزمه ناسزایی و گرفت رو راستش بازوی درد با

 برفی دیشب از خوشبختانه. شد قصر یمحوطه وارد لنگونلنگ و آهسته قدمای با لئو
 که رو محافظا یفرمانده جان،. شدمی دیده برف سفیدی جاهمه معمول طبق اما بود؛ دهنباری
 :رفت سمتشبه دید

 .جان -
 :گفت محترمانه کوتاهی تعظیم از بعد و چرخید سمتشبه جان

 .خیربه صبح-
 کجان؟ بقیه. خیربه صبح -
 .هستن جنوبی یمحوطه توی همه. بیاین دنبالم. جنوبی یمحوطه -

 و نظم با افزارایخ از سپاهی و بود بسیاربزرگ جنوبی یمحوطه. افتاد راه به جان راههم
 و شده احاطه بلند چندستون با ورودی یدروازه. بودن ایستاده فرمانبهگوش دقیقی ترتیب
 سپاهش برای لِنکا جنابعالی. بمونه امان در برف مداوم بارش از تا داشتنمی نگه رو سقفی

 یآماده و آروم اژدهاها و بودن ایستاده راستش سمت سافیرا و ناتالی کرد،می سخنرانی
 :زد صداش آروم و شد حضورش متوجه ناتالی. ورودی یدروازه دوطرف فرمانبرداری
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 !لئو -
. بود خیره بهش حرفبی که کرد نگاه لئو یچهره به و چرخید آهسته ناتالی صدای با سافیرا

 سمتبه و زد لبخندی. اومد باال بعد و شد ثابت چندلحظه گردنش دور کبودی روی چشمش
 .برگشت افزارایخ ارتش

 بود حاکم چپ سمت که دنیل کنار آهسته و فشرد هم به رو هاشـب*لـ پهلوش درد با لئو
 :کرد زمزمه نگاهینیم بدون دنیل. ایستاد

 خوبه؟ حالت. شنیدم دیشب به راجع -
 :غرید دندوناش الی از و داد شارف پهلوش روی دوباره رو دستش لئو
 !شو خفه -

 :داد تکون سری دنیل
 ...اما... خب باشه -

 :گفت و زد لبخند چپش رخنیم به خیره
 !ممنون آنتونیو خاطربه -

 گوش حاکم حرفای یادامه به و کرد تکرار رو کارش هم دنیل زد، کوتاهی یخندهتک لئو
 .فراداد
*** 
 آخرین. افتاد راه به آلفا جنگل سمتبه پسراش از تاپنج و حاکم راههمبه افزارایخ بزرگ سپاه

 .شدنمی متحد باهاشون که ایزدایی
 همیشگی جنگ! شر و خیر بین عظیم جنگی به بود؛ نمونده مسیر پایان به چیزی دیگه
 مختلف مذهبای و عقاید با فراطبیعی موجودات و مختلف ایزدای از متشکل ارتشی. تاریخ

 .دونستنمی رو قدرتش از کمی تنها که موجوداتی از ارتشی دربرابر
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 این و بود تغییر حال در چیزایی چون داد؛ کامل امتیاز خوبی و خیر قسمت به شدنمی البته
 .کردمی ترمبهم رو جنگ آخر

 :گفت و رسوند تام اسب نزدیک رو اسبش آنتونیو
 .تام میای نگران نظربه -
 .خودمه به طمربو یعنی نیست؛ مهم. نه -
 ت؟خانواده خاطربه -

 :داد جواب و کشید عمیقی نفس تام
 .آره -
 .بپرسم ازت سؤال یه خواممی -
 چی؟ -
 کنی؟می فکری چه لردسیاه مورد در -
 برای که احترامی تمام با درواقع. نیست ترینرحمبی اما رحمیه؛بی موجود... اون خب -

 یگونه تموم وقتی بدم حق بهشون کامالً تونمنمی اما بودم؛ قائل شاهفردریک و ویلیامشاه
 هرچیز یا شیاطینن هایزاده یا بدین موجودات کردنمی فکر چون کردن؛ نابود رو پترونیا
 ویلیامشاه اون از بعد. گذروندنمی روزشونو داشتن، خانواده. کردنمی زندگی هم اونا... دیگه
 چطور؛ دونمنمی دالیل،این تمام یعالوهبه و! تتشکش باریه طورهمین و زده، پس رو سلنا
 به حکومت، و پادشاهی طمع و فکر کنممی احساس و فهمید جادویی هایحلقه درمورد اما

 حمله برای حسابی و درست یانگیزهیه بشه باعث و کنه غلبه تونهمی گفتم که دالیلی تمام
... بودم اونجا جهنمی شب اون نم. نداشت حق اون. نمیدم حق بهش... اما کنه؛ پیدا

 موذی هایحشره مثل رو گناهبی مردم. کنه توصیفش تونهنمی ایجملههیچ! بود وحشتناک
 فکر... داشتن اژدها. بودن قوی هانه و ویکتوریا. کشتنمی سوزوندن،می انداختن،می خاک به
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 دلیل. کرد حمله ترسناک و رحمانهبی و قوی چقدر لرد بده نشون کمی بتونه این کنم
 !خطرناکخیلی... خطرناکن جادوگرا. بود جادوگرا وجود هم پیروزیش

 *** 
 داخلش به بود، داده تکیه قدی یآینه به رو راستش دست کهدرحالی موشکافانه نگاهی با

 قلمروش توی افزارایخ حاکم حضورنداشتن گذروند، نظر از رو قلمروها تموم و. کردمی نگاه
 رو هرجایی و اومدندرمی حرکت به آینه توی تصاویر. بود ارتشش حرکت از نشون

 .دادمی نشونش آینه توی تصاویر قالب در حلقه خواستمی
 :گفت بگیره مقابلش از نگاه اینکه بدون در شدنکوبیده با
 .تو بیا -
 نگه روش رو نگاهش بیشتر کمی آینه دیدن با. خزید داخل به آهسته پیتر و شد باز در

 :اومد حرف به خودش برگرده سمتشبه نیست قرار لرد دید وقتی. داشت
 .کردم منتقل اینجا به خواستی که طورهمون رو ارتشم -
 .بریز نوشیدنی کمیه... خوبه -
 با رو رنگطالیی مای*ا*ج از دوتا و رفت اتاق توی میزی سمتبه حرفش دنبال به

 چیزای و شدنمی عوض مدام آینه تو تصاویر. برگشت طرفشبه و کرد پر قرمز نوشیدنی
. گرفت رو م*ا*ج و کشید دست آینه از پیتر دست درازشدن با. دادنمی نشون رو دیگه

 :شد خیره آسمون به و رفت اتاقش بزرگ یپنجره طرفبه سپس
 .داره بزرگ خیلی ارتش یه اون -

 :کرد کمتر باهاش سر پشت از رو اشفاصله پیتر
 .شناسنمی نه و دارن نه اونا که داری چیزایی تو نه،ک نگرانت نباید این -
 بره؟می زمان چقدر بالغ اژدهاییه کردنرام. داریم الزم اژدها ما -



 

 

612 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 بشن راضی تا کشهمی طول سالیه نمیشن، رام اونا. سالیه حالت کمترین در! اژدها؟ -
 .درمیان اسارت به جورایییه اون از بعد... بنوشن رو کسی خون

 .کنیم مجبورشون باید. نداریم فرصت سالیه ما -
 .براومد پسشون از میشه سخت بشن عصبانی اگه سخته، خیلی -
 زندگیشون محل به باید. کنم کاری تونممی میشه، تموم کار خون نوشیدن از بعد اگه -

 .بریم
 مطمئنی؟ -
 !باشن داشته خون که خوایممی چندنفرو فقط بریم، باید فردا -
 .باشه احتر خیالت -

 هاپترونی به وقتهیچ ترواها. کرد متوقف آسمون کامل تقریباً ماهِ روی رو نگاهش لرد
 .ترسیدنمی ازشون همیشه ترواها دادن،نمی اژدها داشتن یاجازه
 که بود پیتر این. بود شده خشک بدنش خون باشه، داشته اژدها تونستمی که هم وقتی

 .کرد لرد از اطاعت به مجبور رو خودش اسارت در اژدهایی
 .بزنم قدم نورش زیر شبو تموم و بشه کامل ماه تا موندممی منتظر زمانییه -

 :داد ادامه و کرد مکثی
 !نیست زیبا اصالً سفید و عجیب موجوداین. کنمنمی درک رو خودم االن ولی -
 کنار سپس. شد ـلقه*حـ دورش دستش و نشست صورتش روی پیتر کوتاه یـوسه*بـ

 :کرد زمزمه گوشش
 .سلنا شده خالصه تو در زیبایی من برای -
 !نکنی صدام طوریاون میدم اخطار بهت که باریه آخریناین -

 :کاشت ایدیگه یـوسه*بـ و خندید آهسته پیتر
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 .باشه -
 پیتر؟ کنیمی خدمت من به چرا تو -

 :داد جواب درنگ ایلحظه بدون
 !عاشقتم چون -
 و؟ -

 :گفت و کرد ترنزدیک شگوش به رو دهنش
 .منی ارباب تو -
 .کردم انتخاب رو تو چرا بگم بهت خواممی حاال... فهمیمی که خوبه -
 .منه افتخار باعث -
 توام، ارباب من چون و. گیرهمی ازم قدرتو بیشترین من فرزند بشم، باردار تو از اگه چون -

 .یرهبگ شکل ایـطه*رابـ موقعی چه گیرممی تصمیم خودم پس
 با پیتر. کرد نزدیک دهنش به رو طالییش م*ا*ج و زد پس کمرش دور از رو پیتر دست

 :گفت مکثی از بعد. رفت عقب ناراحتی
 .کنم انتخاب دارن اژدها یزمینه در تخصصی که رو چندنفر بهتره پس... فهمیدم -
 .بری تونیمی -

 .شد خارج اتاق از بعد، و موند خیره لرد به پشت از کمی پیتر
 :گفت تمسخرآمیزی لحن با ماه به رو شد، مطمئن که پیتر رفتن از
 چی تو. میاره برات که ارمغانایی تنها... عشقن هدایای تنها شکست، و تحقیر بینی؟می -

 !آسمان هایتاریکی روشنای کنی؟می فکر
 از یزانگنفرت و زیبا صدایی رفت،می خوابش تخت طرفبه که طورهمون و گرفت رو ماه از

 :کردمی زمزمه گوشش توی رو شعری که صدایی. شد تکرار ذهنش اعماق
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 کن پراکنده اطراف به را زیباییت»
 مشو پنهان ابرها پشت

 دهندمی سر آواز تو نور از هاجیرجیرک که چرا
 شوندمی عطرآگین دلنشینت مهتاب از هاگل و

 کن پراکنده اطراف به را زیباییت
 «!آسمان هایتاریکی روشنای ای
 احساس. شد بیدار خواب از عجیبی یسرگیجه با سافیرا قرارگاه، تو استراحت شب یه از بعد
 گزگز و کشیدمی تیر قبل روزای از بیشتر اشسینه یقفسه و سوختنه درحال بدنش کردمی
 و خشک هاشـب*لـ. نشست سرجاش آروم و کشید پیشونیش به رو دستش. کردمی

 روی تا سیاه یلکه کرد، باز هم از خوابشو لباس ییقه. بود دهش پریدهرنگ صورتش
 لمس محض به اما کشید؛ روش رو انگشتش سر. بود کرده پیشروی چپش یسرشونه
 .برد عقب رو دستش پشیمون و نالید پوستش،

 که کرد تبدیل تریمناسب و رنگنیلی لباس به رو راحتیش سفید لباسِ حلقه، از استفاده با
 سیاه بلند شالیه شدنِ پیچیده چنددور با کمرش دور و شده بسته چرم با بلندش ینایآست سرِ

 .شدمی پوشونده
 یتازه هوای کمی شاید کرد فکر. شد بلند و کرد پا به هم رو پوستینش و بلند پوتین

 کنارزدن از بعد و گذاشت تنها رو خواب غرق ناتالی پس کنه؛ بهتر رو حالش صبحگاهی
 .رفت بیرون بزرگش، و سفید چادر یورود یپرده
 احترام ادای بهش بودن ایستاده چادر از بیرون که نگهبانایی زمانهم و کشید عمیقی نفس
 ایدیگه بزرگ چادرای. گرفت فاصله ازشون و انداخت هردوشون به نگاهی لبخند با. کردن

 و آوردمی وجودبه ینشونب رو باریکی نسبتاً راه که بود شده برپا خودش چادر مجاور و کنار در
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 حاکمان و هابچه مابقی به متعلق و بودن تشخیص قابل خودش چادر از تیره سبز رنگ با
 .بود

 پشت از و کردن،می احاطه رو اونجا و برافراشته سر قرارگاه دورتادور کوتاه و بلند درختای
 .دید رو کوها شدمی هم درختا
. کردنمی تعظیم برابرش در دیدنمی رو فیراسا که هرکدوم و بودن وآمدرفت در خدمه

 به زمین یخوردهخیس گِالی از باطراوتی و نشیندل بوی چرخوند، اطراف به رو نگاهش
 دیشب از احتماالً که داشت قرار روشن مشعلی هم بزرگ چادر هر کنار. رسیدمی مشام
 .بودن داشته نگه روشن

 وقتی. رفت سمتش به. شد متوقف کردمی حبتص نگهبانا از یکی با که آنتونیو روی نگاهش
 راهیش نگهبان کمر به دستش کوبیدن با و رسید پایان به آنتونیو حرف رسید، چندقدمیش به

 .کرد
 .آنتونیو -

 :گفت حالشبی ظاهر به یچهره دیدن با و برگشت سافیرا طرفبه آنتونیو
 خوبه؟ حالت. خیربه صبح -
 فرستادی؟ رو پیکا خوبم، -

 :شد ترنزدیک قدمی نیوآنتو
 ...فرستادم پیکیه هرقلمرو به آره، -

 :داد ادامه و کشید اشپریدهرنگ یگـونه به دستی
 .داری تب انگار پریده؟ رنگت قدراین چرا -
 رسن؟می اینجا به ترتیبی چه به ایزدا بگو بهم. نیست چیزی -
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 و آورد پایین رو دستش نشوند، صورتش لطیف پوست روی که ـوازشی*نـ آخرین از بعد
 :گفت

 در و افزاراروح بعد طبیعت، ایزدای بعد رسن،می افزاراخون اول هاشون،فاصله به توجه با -
 .رسنسرمی افزاراگدازه آخر

 طرفه؟ کدوم کننمی درست رو غذاها که جایی بکنم، سرکشی یه خواممی خب، خیلی -
 :داد وننش بودن ایستاده که رو جایی چپ سمت دست با
 ای؟گرسنه طرف،اون از -
 .رفتم من! خیلی -
 بیام؟ همراهت خوایمی -
 .برس کارات به تو نه، -

 نکرده گرسنگی احساس قدراین حالتابه کشید؛ شکمش روی دستی و کرد کج رو راهش
 رو اتاقکی وقتی. کرد بیشتر رو قدماش سرعت غذاها، بوی استشمام و شدننزدیک با. بود

 آشپزخونه عنوانبه رو اونجا طبیعت ایزدای. شد واردش لبخندزنان دید، غذا بخط به مختص
 .غذاها یاولیه مواد به مختص رو ایدیگه اتاقک و بودن ساخته

 با بودن، ایستاده داشت وجود اونجا که چهاردیگی پای چندتاچندتا که مردی و زن آشپزای
 با بود، شونهمه مسئول که مردی. دنکر احترام ادای بهش متعجب و دستپاچه سافیرا دیدن
 :گفت بهش خطاب غافلگیری لحن

 .میشه جذب لباستون به غذاها بوی! آوردین؟ تشریف اینجا به چرا شما،... من بانوی -
 :گفت و زد نشینیدل لبخند

 بزنم، سر اومدم. باشم بوشون نگران من که نیستن لباسایی اینا سباستین، نداره اشکالی -
 حاضره؟ غذا
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 :داد جواب اسمش شنیدن از متعجب سباستین
 رو سربازا غذای تا هستن پخت درحال اینجا از بیرون هم ایدیگه دیگای. سرورم البته -

 .کنن آماده
 یادامه به چرخوند،می شدنکباب درحال ماهیای روی رو چشماش که طورهمون سافیرا
 :داد گوش سباستین حرفای

 .کنیممی سِرو رو هاغذا بدین، دستور که هرزمان -
 :گفت کنه آشکار رو گرسنگیش شکمش صدای اینکه از نگران

 .بذارین دوبرابر منو غذای که باشه یادتون پس خوبه، -
 .من بانوی اطاعت -

 .کرد ترک رو آشپزخونه بندازه بقیه به نگاهی اینکه بدون و گفت رو این
 گرفته خودش به رو هاسحرشده یفهقیا کهدرحالی و لبخندزنان زنا از یکی رفتنش، از بعد
 رو خودش ذهنش توی و کشیدمی صورتش روی رو دستاش که کناریش زن به خطاب بود
 :گفت سنجیدمی سافیرا با
 نه؟ مگه زیباست، واقعاً اون درسته، گفتنمی درموردش هرچی دیدی؟ دیدی؟ -

 ممکنه؟ چطور دونست،می منو اسم اون: سباستین
 :داد جواب و شبه کرد رو زن همون

 رو همه اسم که البته داره، رو جادویی یحلقه اون نیستین؟ مردم بین شما مگه قربان -
 !بفهمه تونهمی چیزوهمه دونه،می
 واقعاً؟ -
 .قربان بله -
 .کنیم سِروشون زودی به باید احتماالً کارهاتون، سر برگردین باشین زود خب،خیلی -
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 سرک یه رو داخلش داشت قصد و بود زده کنار رو ریچاد یپرده هم دنیل موقعهمون
. نوشیدنی هایبشکه نگهداری محل بود؛ شده اشموردعالقه مکان وارد اتفاقی و بکشه
 و چرخوند رو نگاهش. رفتنمی باال و شده سوار هم روی دورتادورش هابشکه که جایی
 :کرد زمزمه

 !سلطنتیه نوشیدنیای همه اینا که نگو! نه وای -
 کوبید، هابشکه از یکی به چندبار انگشتاش پشت با پربودنشون از اطمینان برای و رفت لوج

 :گفت زیرلب و زد نماییدندون لبخند. دیگه یکی و دیگه یکی به بعد
 !کنم تصرف رو اینجا چندنفر با اول باید -

 :برگرده عقب به سریع شد باعث سافیرا صدای
 بدم اجازه سربازا به نداره امکان. باشه تو مال تونهیم اینجا. دنی نیست جنگ به نیازی -

 .بنوشن ایقطره
 :گفت کوتاهی نسبتاً مکث از پس و کشید پر هاشـب*لـ از لبخند

 .شدم پشیمون که باش مطمئن اما بخشنده؛ یملکه شما به تقدیم جهان تشکرات تمام -
 زده بهش که ریشخندی از بیعص سافیرا. بره بیرون تا شد رد کنارش از ریشخندی با بعد و

 تا داد هلش عقبعقب و کشیدش. برداره رو بعدی قدم نگذاشت و گرفت رو دستش بود،
 حرفی خواست. شد رها هابشکه به برخوردش با دنیل نفس برسونه، هابشکه به رو کمرش

 :گفت و فشرد سرش پشت هایبشکه به رو اششونه. اومد حرف به زودتر سافیرا که بزنه
 االن همین بهتره فهمیدی؟ بری، و بزنی پوزخند بهم که نداری اینو حق... هرگز وت -

 بدون تونینمی پس نه؟ باشم کی قراره من دونیمی تو. کنیم مشخص رو جایگاهمون
 برات فهمیدنشون دونممی. تشریفاته جزو اینا. بری بیرون هستی که جایی از من یاجازه
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 تحمل خودم به نسبت رو احترامیابی ندارم قصد. کنی وفر تکله توی مجبوری ولی سخته؛
 کنم؟ تکرار یا واضحه حرفام کنم،
 :داد تکون رو سرش دنیل

 منو خوب تو و هستم که همینم من اما ملکه؛ خواممی عذر. بود واضح کامالً نه! اوه -
 ازم تونینمی رو سلطنتی مزخرف تشریفات جاآوردنبه و کردنرعایت انتظار شناسی،می

 اون از و بدم تغییر رو خودم تونمنمی سافیرا، دونستیمی اول از رو اینا یهمه باشی، داشته
 داشتن کردمنمی فکر وقتهیچ. کردی تغییر زیادی تو ولی. بدم تغییر که خوامنمی تر،مهم
 اینجا که مردمی یهمه. قبلت شخصیت از کنه دورت و کنه بیخود خود از قدراین رو تو مقام
 فداکار، بخشنده، مهربون، باشن؛ داشته رو دنیا یملکه بهترین قراره کننمی فکر شدن جمع

 !وفادار و محترم
 :کرد تکرار خنده میون و خندیدن به کرد شروع سکوت کمی از پس سافیرا

 !وفادار -
 :گفت تریآروم لحن با بعد کمی

 ...کردم انتخاب رو آنتونیو و زدم پس رو تو که ناراحتی تو! دنیل چته فهمیدم حاال -
 :گفت آروم رفتمی جلو که طورهمون و گرفت قاب رو صورتش

 دیوونه نیست نیازی حرفت گفتن برای ندارم، بهش خاصی حسهیچ که باش مطمئن -
 ...بگی بهم کافیه فقط عزیزم، بشی
 بود رحاض زمانی که هاییخنده شدنعوض سافیرا، در تغییر همهاین. بود خواب شبیه فقط

 .بیفته اتفاق تونستمی وحشتناک خواب یه توی فقط کنه، فشانیجان خاطرشبه
 :کوبید صورتش به محکمی نسبتاً سیلی و داد هلش عقب به خشمگین هراتفاقی از پیش

 کنی؟ رفتار هاـرزه*هـ مثل تونیمی چطور -
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 خشمش. کردیم تماشاشون متحیرانه که دید رو دختری سرش پشت و رفت کنار سافیرا سر
 دختر به و گرفت رو دنیل نگاه رد. برگردوند اول حالت به رو صورتش. نشست فرو سرعتبه

 به بود خورده که رو ایسیلی آلودحرص و فراگرفت قرمزرنگی برق رو چشماش. کرد نگاه
 .کرد جبران ترمحکم مراتب

 چندقدم با رگشت،ب عقب به. فشرد هم به رو چشماش و برد فرو موهاش تو رو دستاش بعد
 اما کنه؛ نشینیعقب خواست و کرد حبس ترس از رو نفسش که رفت دختر طرفبه بلند

 :گفت دادمی فشارش که طورهمون و گرفت دست به رو فکش محکم دستیه با سافیرا
 عنوان به رو خونت تموم کنی تعریف کسی برای دیدی اینجا که اتفاقی از کلمهیه اگه -

 فهمیدی؟. منوشمی نوشیدنی
 صورتش وقتی. داد تکون رو سرش تندتند بود، شده جمع چشماش تو اشک کهدرحالی دختر

 راحتیبه رو انگشتاش جای. کرد آزاد رو اششدهحبس نفس رفت، بیرون و کرد رها رو
 :رفت دنیل طرفبه. دید سفیدش پوست روی شدمی
 خوبه؟ حالتون... قربان -

 :داد سوق دختر سمتبه رو چشماش و کشید اشهشدحسبی صورت به دستی دنیل
 مِی؟ کنیمی کارچی اینجا تو -
 داوطلب قبالً خودم من. قصره خدمتکارای مسئول پدرم یعنی قصرم؛ هایخدمه از... من- 

 .بیام شما همراه کمک برای تا بودم شده
 مینر به. چرخوند ملتهبش بینی و سیاهش چشمای تو زدهحلقه اشک روی رو چشماش

 قلب و بسنجه رو دیدگیشآسیب میزان تا کرد خم رو سرش کمی و گرفت رو اشچونه
 :گفت لرزون و دستپاچه. بود افتاده لرزه به شدننواخته هنگام طبال سطح لرزش مثل دخترک

 .نباشید نگران قربان، خوبه حالم -



 

 

621 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 خودش به لعنتی. کنهمی کارچی داره فهمید تازه و رسید دنیل گوش به قلبش صدای
 صاف و برداشت رو دستش. کنه بازی کسی احساسات با نباید که نبود حواسش. فرستاد
 :پرسید عادی لحنی با. ایستاد

 نداری؟ درد -
 :داد جواب سریع مِیویس

 .نیست چیزی. نه نه -
 .خوش روز. برم باید منم. بدی انجام تا داری کارایی هم تو کنم فکر پس، خب -

 !بود کرده شروع رو روزی عجب. رفت بیرون چادر زا سریع و گفت رو این
 *** 

 اششدهقفل انگشتای و داد تکیه بود رفته کار به چادر برپایی برای که ایچوبی ستون به تام
 و دید دور از رو قراریشبی لئو. کنه آروم رو خودش کرد سعی و گذاشت دهنش روی رو
 :رفت سمتشبه
 تام؟ شده چی -

 :گفت و کرد فوت رو نفسش. چرخوند داص سمتبه رو نگاهش
 .میشه پیداشون یکییکی ایزدا دیگه چندروز تا. فرستاده رو پیکا آنتونیو -

 :گفت بعد و شد خیره بهش کمی لئو
 شرایط وقتهیچ ببازی رو خودت اگه کنم فکر اما بدم؛ دلداریت باید چطور دونمنمی - 

 .نمیره پیش خوایمی تو که طوریاون
 .کرد دنبال چادر داخل به رو ورودش و شد خیره لبش روی کجِ بخندل به تام
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 زرهش، بازکردن به کرد شروع و انداخت ایگوشه داشت دست در که رو شمشیری لئو
 اومد و زد کنار رو ورودی هایپرده تام. کرد خارج سرش از رو زرهش یباالتنه قسمت
 :داخل

 معتقدی؟ بهش خودت -
 مشغول و کرد مرتب سرسری رو اشریختههمبه موهای بندازه، متا به نگاهی اینکه بدون

 :شد بنداشمچ بازکردن
 .اینجام که دلیله همین به -
 ببینیش؟ نمیری چرا پس -

 :گفت و زد پوزخندی لئو
 .نبود اون منظورم -
 ...پس -
 ...جنگمنمی اون برای من -
 :داد ادامه و چرخید تام طرفبه
 .باشم مفید زندگیم تو باریه رایب کنممی سعی دارم فقط -

 :شد سینهبهدست تام
 .کرده ناامیدت حسابی -

 :خندید لئو
 من کنه تغییر این از بیشتر اگه اما میره؛ درستو مسیر داره هنوز که وقتی تا نه... کامالً نه -

 .گیرممی رو جلوش که نفریم اولین
 :گفت آهسته تام
 !قلبته منظورم -



 

 

623 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 .شد ساکت لئو
 اما کنه؛می کارچی داره دونهنمی اون. بودم قبالً من که جاییههمون درست االن یراساف -

 .هستم االن که نرسه جایی به امیدوارم
 .بود نیاورده روش به رو احساساتش صراحت این با کسی هرگز بود؛ مونده گیج همچنان لئو

*** 
 به رو ووحشترعب و بود فتهدربرگر رو ویکتوریا کل وحشی اژدهایده بلند هاینعره صدای

 میزاناین وقتهیچ اما داشتن؛ آشنایی صداهااین با همگی که البته. انداختمی مردم دل
 یبقیه انگار که زدنمی نعره طوری. بودن نشنیده صداهاشون توی رو عصبانیت

 فسق و وزنجیرغلاون از و بیان تا خوندنفرامی خوندن؛فرامی کمک برای رو نوعاشونهم
 کردن،می حمله سرزمین اون به شونجزیره از اژدهاها اگه و. بدن نجاتشون آهنین بزرگ
 .کردنمی تبدیل خاکستر به رو جاهمه
 و شده تاریک هوا. بود خیره قراریاشونبی به دور نسبتاً یفاصله با بقیه، کنار شعف با لرد

 صداهااین با که پیتر. کردمی وشوخامروشن زیادی شعاع تا رو اطراف اژدهاها آتشین نفسای
 :گفت داشت، آشنایی

 .بیارن هجوم اینجا به شونبقیه اینکه از قبل وقتشه، االن بکنی خوایمی هرکاری -
 تالششون ولی کوبیدن؛می قفسشون آهنین هایمیله به رو خودشون خشمگین اژدهاها

 .نداشت ایفایده
 !کنید نابود رو شونجزیره نداریم، نیاز بیشتری اژدهای به ما -

 :پرسید داده دست از رو عقلش لرد کردمی فکر کهدرحالی زده،حیرت و متعجب کاترین
 کرد؟ نابود رو اونجا ممکنه چطور! چی؟ -

 :داد جواب سردیخون با لرد
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 .هست بزرگ فشانآتش کوهیه اونجا بدین، انجام کارواین دراک و تو -
 :گفت دوباره و انداخت راکد به آمیزیاستفهام نگاه کاترین

 فعالیت به وادار رو آتشفشان کوهیه تنهاییبه که دارم قدرت قدراون من کنیمی فکر واقعاً -
 کنم؟

 هم دراک درضمن. نیستی معمولی افزارگدازهیه تو. کنممی فکروهمین که معلومه -
 .میاد همراهت
 :بزنه لبخند کرد سعی کاترین

 اونا حتی اما قدرتمندترینن، اشخانواده و حاکم ایزدا سرزمین در من، بانوی تونمنمی... من -
 ...من به برسه چه بدن، انجام کارواین تنهایی به تونننمی هم
 :زد داد عصبانی لرد
 ...منی هایفرمانده از یکی تو کتی، نزن غر قدراین -

 :داد ادامه و کرد ترآروم رو لحنش
 .بخشممی بهت کمحا یه دوبرابر قدرتی من پس -

 که کوبید کاترین یسینه به ایضربه دست کف با دهنش از کلمات آخرین خروج از قبل
 .شد متصاعد اطراف به ازش سرخی یهاله

 نگاه صحنهاین به کنجکاوی با همه. رفت عقب چندقدم شدهحبس نفسی با کاترین
 از بود گذاشته لرد یربهض جای رو دستش کهدرحالی و برخاست هوا به هاشناله. کردنمی
 .شد خم درد
 :کرد زمزمه لرد
 .بودم داده بهت پیش وقت خیلی اینو قول -
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 تا شد کشیده قدراون. شدنکشیده به کرد شروع پوستش افتاد، شماره به کاترین نفسای
 پوستش زیر که رو مذابی مواد. جهید بیرون آتیش هایشعله الشالبه از و خورد ترک اینکه

 تغییر و شد جمع و گرفت آتیش تنش لباس. دید راحتی به شدمی بود، کرده یداپ جریان
 .داد شکل

 روی شکافایی و شده سرخ و ملتهب صورتش هایرگ از بعضی کرد، بلند رو سرش آهسته
. رفتمی هوا به رنگیکم دود هرنفس همراه بازشنیمه دهن از. بود اومده وجودبه پوستش

 اطراف قبل از ترطالیی موهاش و شد آب بود کرده جمع رو اشموه باهاش که مویی گیره
 .بپوشونن رو اشترشدهبزرگ و تیزنوک گوشای تونستننمی گرچه شدن، رها سروصورتش

 مذاب مواد پوستش روی شکافای و ترکا الی از. شد خیره بهشون و آورد باال رو دستاش
 سیاه لباسش. رفتمی باال دودی مینز روی افتادن از بعد و ریختمی زمین روی قطرهقطره
 که شلواری تا گرفته اشباالتنه و سرشونه و آستین از بود، چسبیده تنش به کامالً و بود شده

 .بده پوشش رو تنش داغ شکافای تونستنمی حالاین با داشت؛ پا به
 کردی؟ کارچی باهام -

 از آتشی اژدهاها مثل تونهمی کردمی حس و فراگرفته رو وجودش تموم ایسوزاننده احساس
 :گفت و رفت نزدیک لرد. بودن دوخته چشم بهش زدهحیرت همه. کنه خارج دهنش

 رو کاری و برید جزیره اون به دراک با حاال. باشی داشته تونیمی که قدرتیه نهایت این -
 حمالت جلوی اینجا هم ما بمونه، اونجا اژدها از اثریهیچ خوامنمی. بدین انجام گفتم که

 .گیریممی رو احتمالیشون
 غیرارادی لبخندی. برگشت اول حالت به پوستش و شدن بسته آهسته بدنش روی شکافای

 .افتادن راه به دراک همراهبه و کرد کرنش برابرش در و زد
 :داد ادامه بقیه به رو رفتنشون از بعد
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 .برسم رو سابشونح اژدهاها همین با دارم دوست کنن، حمله بخوان اگه! کنید عجله -
 .شدن اهیر اوامرش انجام برای مطیعانه بودن، دیده ازش که قدرتی تأثیر تحت همگی

 *** 
 رو اونجا بودن شده افروخته قرارگاه وکنارگوشه که آتیشی مشعالی اما بود؛ شده تاریک هوا

 .شدمی شنیده هرطرف از باهم سربازا مبارزات صدای. داشتنمی نگه روشن و زنده
 کنی؟ امتحانش اینجا خوایمی مطمئنی: الینات

 .نمیدم گسترشش زیاد آره،: سافیرا
 کنم؟ کارچی باید من: آنتونیو
 نه؟ یا کنیم ادغام باهم رو نیروهامون تونیممی ببینم خواممی: سافیرا

 نفس سافیرا. ایستادن هم مقابل بودن تمرین حال در سربازا که جایی از کم یفاصله با
 بین آرومی به هوا جریان. کرد دراز زمین سمتبه رو دستش هردو کف و کشید عمیقی

 سافیرا. دادمی تکون واردایره رو خاک سبک و ریز ذرات و بود دراومده حرکت به پاهاشون
 . کرد هدایت زمین سمتبه رو بدنش تو شدهجمع انرژی و کشید ایدیگه عمیق نفس
 موهای و رفت فراتر زمین روی از باد وزش. یدنچرخ هم دور بیشتر قدرتِ با هاریزهسنگ

 و اومد باال گردباد شکل به و گرفت اوج کمی باد چرخش. درآورد اهتزاز به رو تاشونسه
 .گرفتن فاصله قدمی هرسه. شد تربزرگ
 کوچیک گردباد سمتبه و افتاد راه مطیعانه خاک دستش یاشاره با. رسید آنتونیو به نوبت
 خودشون قد با ارتفاعهم. گرفتمی بیشتری نیروی و شدمی ترتیره دبادگر رنگ حاال رفت؛
 .داد ادامه چرخیدن به همچنان و کرد رشد
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 که چادرایی انداخت؛ حرکت به رو چادرا و کشید سرک اطراف به دراومده جریان به هوای
 هم ربازاس. بود بیشتر تعدادشون و ترکوچیک اشوناندازه و شده برپا سربازا اقامت مخصوص

 .گرفتن بیشتری یفاصله گردباد از. دوختن چشم بهشون و شدن متوجه یکییکی
 :گفت و کرد ایخندهتک ناتالی. دادمی جلوه قدرتمندتر گردبادو زد،می برق گاهگه که رعدایی

 !کرد عمل -
 !ست معرکه: آنتونیو
 .بشه هم بهتر تونهمی: سافیرا

 یاشاره با و کرد حرکت دنبالش به گردباد و آورد باال رو دستاش از یکی حرفاین از بعد
. بود شده چیده هم روی اسطبل کنار که رفت ایعلوفه هایدسته طرفبه سافیرا دست

 .گرفت آروم هوا و پاشید هم از علوفه هایدسته سرانجام
 لِنکا جنابعالی برگردن؛ عقب به شد باعث سرشون پشت از کسی زدندست صدای
 مقابل در هم اونا و گذاشتن احترام بهشون همه. شدمی نزدیک پسرانش همراه زناندست
 .کردن خم رو سرشون سافیرا برای

 !بود ایالعادهفوق کار -
 .بود خواهیم قدرتمندتر شکبی کنیم ترکیب باهم رو نیروهامون اگه بله، -
 ...باید شماست، با حق -

. کرد جلب رو همه توجه اژدهاها بلند و گهانینا فریادای صدای حرفش به دادنپایان از قبل
 راه به دواندوان همه از اول سافیرا. کردنمی سروصدا طوراون که بود افتاده اتفاقی حتماً
 .سرش پشت هم بقیه و افتاد
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 تالشی با دنیل و شدنمی دور زنانجیغ بودن رفته بهشون رسیدگی برای که خدمتکارایی
 آسمون به سر و زدنمی فریاد تابانهبی تاشونهرسه. کردمی دعوتشون آرامش به فایدهبی

 .برن اونجا از خواستنمی انگار و بودن گرفته
 :زد داد. گردوند تاسهاون روی رو سرگردونش نگاه و رسید زناننفسنفس سافیرا

 شده؟ چی -
 :چرخید سمتشبه دنیل

 .شدن طوریاین دفعهیه دونم،نمی -
 :کنه آرومش کرد سعی و شد زدیکن اژدهاش به سافیرا

 ...باش آروم نادیا، کن تمومش -
 :زد داد تریمحکم لحن با باراین داد، ادامه همچنان نادیا

 !میدم دستور بهت -
 .گرفت آروم و آورد پایین آهسته رو سرش باشه، ترسیده سافیرا صدای از که انگار نادیا

 :پرسید نگرانی با ناتالی
 افتاده؟ اتفاقی چه -

 سرعت به سافیرا. رفتن باال و کردن باز رو باالشون مایکل و ایگائِل سؤالش، با همزمان
 نامعلوم سدی آسمون تو بالفاصله داد، حرکت طرفین به بارسه و برد باال رو راستش دست

 کنانناله آخر در و پاشید اطراف به زیادی نور بهش ایگائل و مایکل برخورد از و اومد وجودبه
 .افتادن زمین روی بیهوش و کردن سقوط رو تهرف راه

 :گفت لب زیر سافیرا. کردن نشینیعقب و موندن خیره ترسیده بعضی و زدهحیرت خیلیا
 !لعنت -
 :گفت و چرخید زدهبهت هایچهره طرفبه
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 !ببرن بین از شونوجزیره تا میرن دارن دراک و کاترین -
 :کرد نگاهش متعجب دنیل

 ممکنه؟ چطور! چی؟ -
 .کنن منفجر کوهو خوانمی اونجاست، که فشانیآتش کوه با -

 .بگیریم جلوشونو باید پس: ناتالی
 شده بلند سفیدی دود هردوشون کمرِ و بال قسمت از. رفت ایگائل طرفبه و گفت رو این
 :شد متوقف سافیرا صریح و سریع جواب با اما داد؛می شدهکباب گوشت بوی که بود
 !نه -

 :پرسیدن همزمان تام و یلدن ناتالی،
 !نه؟ -

 نه؟ چرا: دنیل
 .رسیدنمی بهشون -
 .ریممی اژدها با -
 .نداره ایفایده برید، اینجا از ذارمنمی -

 :گفت و شد نزدیک بهش ناراحت و عصبی بود، مونده ساکت مدت تمام که لئو
 !کمکشون بریم دبای کردن، خدمت ما به که وقتهخیلی اونا بذاریم، دسترویدست نمیشه -
 .کنید اطاعت ازم اعتراض بدون باید کنم فکر نه، گفتم -
 .کنن خراب زادگاهشونو نمیدم اجازه سروقتشون، میرم خودم -

 :غرید بهش خیره و گرفت رو اشیقه ،سافیرا برداره رفتن برای رو قدم اولین اینکه از قبل
 خودت! لئو نده جلوه عقلبی وخودت قدراین. بدی انجام خواستی هرکاری تونینمی تو -

 .نیستی ـرومزاده*حـ دوتااون حریف که دونیمی خوب
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 :گفت همه به خطاب و داد هلش سپس
 رو قدرتش االن بیشتره، حاکم یه از االن اون نیروی دیدیم؛ قبالً که نیست اونی کاترین -

 باشیم، باهم که بایستیم وندربرابرش تونیممی وقتی ما. کنه انفجار به وادار رو کوه یه که داره
 .اونجا بریم باهم همه تونیمنمی که مشخصه خیلی و

 در رو رفتن راه و گردوند همه روی رو نگاهش. بود گرفته بر در رو جاهمه باریمرگ سکوت
 .گرفت پیش

 .بود شب بدترین اژدهاها برای شب اون و
 *** 

. اومدن فرود اونجا بزرگِ و نگیس یصخره هزاران از یکی پشت و گذشتن آب از اژدهاها
 بعد دراک. بود شده مهتاب دامنبهدست روشنایی برای ناچاربه و فراگرفته تاریکی رو جاهمه

 و کشید سرک رنگسیاه ایصخره پشت از کاترین. پرید پایین اژدهاش پشت از کاترین از
 کوه. انداخت شدمی خارج ازش که سفیدی و غلیظ دود و آتشفشان بزرگ کوه به نگاهی
 دیدش، شدمی جزیره هرجای از که بود بزرگ قدراون و داشت قرار جزیره وسط درست

 .اومدنمی نظربه موذی حشرات مثل برابرش در که پروازی حال در اژدهاهای همچنین
 :گفت آهسته و انداخت اطرافش به نگاهی شد، ترنزدیک دراک

 .باشه راحتی کار نکنم فکر -
 کوهاین. کرده بیدار وجودم تو رو قدرتی چه عزیز لردِ کنی تصور تونینمی.. .من برای نه -
 .خوبیه تمرین اما نیست؛ هیچی بارون برابر در
 تمرین؟ -
 .درسته -
 ...خوایمی یعنی چیه؟ منظورت -
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 :چرخید طرفش به و کرد قطع رو حرفش زدمی موج صداش توی که شوقی با کاترین
 .شه تموم جنگ بذار فقط. بود اهمخو من دنیا کل در افزارگدازه اتنه خوام،می که البته -
 کنی؟ نابود رو نوعاتهم تمام داری قصد -
 !متنفرم ازشون -

 :داد ادامه و کرد مکثی
 اطرافن این که اونایی تونیمنمی اما دارن؛ لونه کوه یدامنه تو اژدهاها اکثر ببین، خب، -

 ماهه؟ قدرت از آب روی موجای میگن که شنیدی. یمش جدا هم از باید. بگیریم نادیده
 :داد جواب تردید با دراک

 .آره -
 کوه؟ یدهنه باالی بشه منتقل نیرو همون کنی کارییه تونیمی -

 و انداخت شدمی خارج کوه از که غلیظی دود به بعد و ماه به نگاهی فکر، کمی با دراک
 :گفت

 .شنمی متوجه خیلیا اما بتونم؛ کنم فکر -
 بگیر، فاصله زمین از میگم، چی ببین کن گوش فقط. داره رو اهمیت کمترین موضوع این -

 .بده انجام آسمون تو بدی انجام خوایمی هرکاری
 .باشه -

 :کشید پس رو دستش سرعتبه اما گذاشت؛ کاترین یشونه رو رو دستش حرفاین با همراه
 .شدی داغ خیلی! اوف -

 :گفت و خندید کاترین
 .بسوزی خوادنمی دلت اگه البته نزن؛ دست بهم -

 :پرسید و گذروند نظر از بود برخاسته اشوکلهسر از که رو دودی دراک
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 میفته؟ برات داره اتفاقی چه -
 :داد جواب شدمی سست رفتهرفته که لحنی با کاترین

 .آتشفشان توی میرم من دراک، کن شروع کارتو -
 با همراه آهن ایتکه شدنآب مثل بدنش و شدن باز هم از دوباره پوستش روی شکافای

 !ریخت زمین روی و شد ذوب تنش، شکافای درون از مذاب مواد ریختنبیرون
 شد خیره درخشنده و داغ حد از بیش مایع حرکت به متعجب و گرفت فاصله چندقدم دراک

 پیش در وهک سمتبه رو مسیرش و شد واردش و رفت زمین روی شکاف طرفبه آهسته که
 .گرفت
 .کرد پرواز و شد اژدهاش سوار هم دراک

. کردمی جلب خودشون به اژدهاها طرف از رو توجه کمترین حرکت یشیوه اون با کاترین
 و تیزنوک بزرگ و کوچیک سنگای رفت، پیش زمین روی شکافای الی از سرعتبه

 .رسید کوه به آخر در و گذاشت سر پشت رو رنگتیره
 صداهای منشأ پیداکردن دنبال به بیفته، براشون بود قرار که اتفاقی از خبریب اژدهاها

-یکی گاهی. کردنمی کمک طلب رهایی برای هادوردست در جایی از که بودن گونیناله
 .رفتنمی صدا طرفبه و اومدندرمی پرواز به دوتاشون

 مهتاب درخشان نور و شدنمی متراکم آرومآروم دهنه باالی سفید دودای زمان همون در
 اشخونه به ترس از دیدمی رو تغییراتش و ماه هرکس موقعاون. باختمی رنگ رفتهرفته
 ابرای. گرفتفرامی رو ماه سپید یچهره یواشیواش کدری و تاریک ینیمه برد؛می پناه

 اترینک اژدهای با همراه کرد،می زمزمه رو وردی کهدرحالی دراک و شدنمی ترضخیم جدید
 .چرخیدمی کوه یدهنه اطراف
*** 
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 تاریکی دیدن با و برداشت سر آروم بود، زده چمپاتمه زمین روی مایکل، کنار که دنیل
 :گفت ترسیده و شد بلند جاش از. کرد نگاه آسمون به متعجب اطراف غیرعادی

 !من خدای -
 :شد دوار زدهوحشت و دوید سفیدرنگ چادر طرفبه دواندوان خدمتکاری پسر

 ...من بانوی من، بانوی -
 :چرخیدن طرفشبه ناتالی و سافیرا
 شده؟ چی: سافیرا

 .بیرون بیاید لطفاً... آسمون تو ماه ماه، -
 و مات روشنی رو اطراف. شدن خارج چادر از باعجله حرفش پی در و انداختن بهم نگاهی
 باال رو سرش ماه بالدن به و رفت سمتشبه لئو دیدن با سافیرا بود، کرده احاطه کدری
 .گرفت

 .شدمی زیاد کمکم مردم یزدهوحشت وصدایسر
 !اوناست کار: ناتالی
 .آره: سافیرا
 :کرد نگاه بهش و آورد پایین رو سرش ناتالی

 .نمیفته اتفاقی بگو بهشون -
 .امخسته خیلی ندارم، سخنرانی یحوصله االن. بده رو ترتیبش تو لئو -

 :گفت و اومد جلو جبمتع تام که بره خواست
 .کنهنمی آرومشون تو حرفای یاندازه به هیچی! ایفرمانده تو -
 قرار چیزی که واضحه هست، ماه و ما بین زیادی یفاصله ست؟کاره چه اینجا لئو پس -

 !کننمی باور حرفاتو زود که انترسوهایی اونا لئو، جلو برو. کنه تهدید رو ما نیست



 

 

634 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 .گذاشت تنهاشون و گفت خیربه شب شونهمه متعجب یچهره به توجهبی و گفت رو این
 شده؟ دیوونه: تام

 :داد جواب آلودحرص هم ناتالی
 چطور بینیمی کردی،می طرفداری ازش که سافیرایی همون اینم. تامی شده که البته -

 .بره پیش خوادمی کجا تا که ندارم نظریهیچ واقعاً شده؟
 جمعیت از فاصله کمی با و شد جدا ازشون فشرد،می هم روی ور دندوناش کهدرحالی لئو

 .بود مناسب کاراین برای واضحش و بلند صدای. ایستاد
 ...نترسید و باشید آروم لطفاً. باشید آروم همگی لطفاً -

 ازش که بود کارایی از یکی سخنرانی. شد جمع طرفشبه هاتوجه یهمه و خوابید صداها
 .بود متنفر

 موضوع به مربوط اتفاقاین. میشه درست چیزهمه. نیست ما متوجه ریخطهیچ -
 .اژدهاهاست

 دارشلکه لباس از که جمع مردای از یکی. ایستاد جمعیت پشت و سررسید دور از دنیل
 :اومد حرف به کنهمی کار آشپزخونه توی بود مشخص

 میرن؟می دارن اژدهاها یهمه یعنی -
 :کرد خاموش دوباره بگیره اوج تا رفتمی که رو ایهمهمه لئو صدای

 خیلی. کنیم ترک رو اینجا نباید اما دادیم؛می نجاتشون تونستیممی اگه مطمئناً -
 ادامه که بده افزایش رو مونانگیزه تونهمی حداقل اما میفته؛ اتفاقاین که ستکنندهناراحت

 .امانید رد اینجا شما. کاراتون سر برگردید و باشید آروم حاال. بدیم
 دید رو سافیرا و زد کنار رو ورودی یپرده رفت، سفید چادر سمتبه ناراحت و عصبانی ناتالی

 .خوابیده اون به پشت و فرورفته پتو زیر که
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 :گفت و زد صداداری پوزخند شدن،خیره کمی از بعد
! فیراسا میدی رد داری واقعاً و کنیمی شروع کوچیک تغییرات از داری که میگم تبریک -

 .اوضاعاین با شم، خسته ازت روزیه ترسممی
 :گفت سردیخون لحن با برگرده، اونکه بی سافیرا

 !کن گم گورتو و شو خسته زود پس -
 :خورد جا ناتالی

 !چی؟ -
 کنم؟ تکرار -
 !بهت لعنت -

 .شد خارج اونجا از و گفت رو این
*** 
 عادت زلزله به. انگیختبرمی رو ژدهاهاا تأمل و دادمی تکون رو جزیره مهیبی یلرزهزمین

 .بودن نکرده حس رو لرزشی چنین هرگز اما داشتن؛
 دهنه باالی ابر از وسیعی یپهنه. بود شده پوشیده ایتیره یالیه توسط کامال ماه
 باالی رو روشن و آتشین ایهاله شدمی و کرده پیدا افزایش خروجی گرمای. چرخیدمی

 که نگذشت چیزی. گرفت فاصله اونجا از بود، کرده حس رو رخط که دراک. دید دهنه
 مواداون از زیادی مقدار هربار و شدن منفجر یکییکی و غریدن کوه اطراف خروجیای

 .شد شامل رو کوه تمام انفجار آخرین و پاشیدنمی بیرون رو جهنمی
 .داد افزایش رو سرعتش دراک
 هر. سوزوندمی و انداختمی دام به یکییکی رو اژدهاها پاشیدمی اطراف به که مذابی مواد

 .نبود زیاد هم تعدادشون که کردنمی فرار سرعتبه شدن،می موفق که کدوم
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 نیرویی انداخت، سرش پشت به نگاهی و دزدید رو سرش انفجار وحشتناک صدای از دراک
 .کنه کمک ذابم مواد باالکشیدن در تونستمی خوبی به بود، کرده منتقل ابر به ماه از که

 جایی. کردمی ذوب رو چیزهمه و پوشوندمی رو جاهمه آتیش. شدمی نابود داشت واقعاً جزیره
 زمین روی که داغی مایع بین از بودن، اومده فرود ابتدا در که ایصخره همون به نزدیک
 مذابی مواد. برخاست و گرفت خودش به انسان شکل و شد تشکیل جسمی داشت، جریان

. گرفت خودش به داشت تن به که رو لباسی سیاه رنگ کمکم بود جاری هیکلش تموم زا که
 که پاهاش از غیر به شد؛ کامل کاترین و آوردن همبه سر هم پوستش روی ترکای و شکافا
 .بودن فرورفته آتش توی هنوز
. افتاد خنده به و انداخت فرار درحال اژدهاهای و شدهمنهدم کوه به ایپیروزمندانه نگاه

 که طورهمون. کرد بلندش زمین از و زد چنگ رو هاششونه اژدهایی چنگاالی موقعهمون
 :کرد زمزمه شدمی دور و رفتمی عقبعقب

 !بارون باش منتظرم -
*** 
 نوشیدن به اعتیاد این و بود نوشیده زیادی پیش شب. برخاست خواب از تمام گیجی با دنیل

 .شدمی دردسرش باعث گاهی
 حالت کرد سعی و زد کنار خودش روی از رو ملحفه. نبود چادر توی خودش از غیر کسهیچ

 روی بعد چندلحظه. شد خم پایین به و نشست تخت لب کمی. بگیره نادیده رو تهوعش
 چرخوند هوا تو رو دستش دادنتکیه برای چیزی دنبال به و رفت گیج سرش ایستاد، پاهاش

 هایفاصله با چادر توی وسایل. داشت قرار میز پشت که شد بند چوبی صندلی به آخر در و
 . بود شده تموم دنیل نفع به این و داشتن قرار هم از کمی
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 سرزنش رو خودش دیشب رویزیاده خاطربه لب زیر و گرفت سرش به رو اشدیگه دست
 .کرد

 خوبه؟ حالتون قربان -
 :گفت کیه دقیقاً اینکه به هتوجبی و کرد بلند رو سرش آشنا و ظریف صدای اون پی در
 بدی؟ بهم آب کمیه میشه -

 :گرفت مقابلش رو آبی ظرف بعد کمی و رفت چادر از ایگوشه به آب دنبال به مِیویس
 .بفرمایید -

 .سرکشید آخر یقطره تا رو گواراش و خنک آب و گرفت ازش دنیل
 .مِی ممنون -

 :پرسید و گذاشت میز روی رو آب ظرف
 شدم؟ داربی دیر خیلی -

 :داد جواب کوتاهی مکث از پس میویس
 !بله جورایییه -

 :گفت لبخندزنان و آهسته و رفت جلو قدمی دنیل
 .دیدم که هستی دختری ترینخجالتی واقعاً تو -

 :شد خیره بهش و اومد باال دختر پرسشگر چشمای
 .بود خودم تقصیر کنم، بازخواست رو تو شدنم بیدار دیر برای نیست قرار -

 :داد ادامه و کشید پیشونیش به دستی
 بس از اما[ کرد کوتاهی یخنده] بشم، خبربی زمانوزمین از خوادمی دلم شبابعضی -

 .میفته اتفاق این سخت خیلی دیگه کردم کارواین
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 فلک به سر دوباره میویس قلب ضربان. گذشت کنارش از و زد اششونه به ایضربه آهسته
 :دپرسی آروم و گذاشت

 سافیراست؟ بانو خاطربه -
 :کرد نگاه اشفروافتاده سر به و برگشت رو رفته دوقدم و ایستاد حرکت از دنیل پاهای

 هوم؟ پرسه،می رو سؤاالش خجالت با خجالتی دختر -
 :اومد باال سرعتبه میویس سر
 .فتمرمی فراتر حدم از نباید. خواممی معذرت. نداشتم منظوری من قربان، نه... نـ -

 :کرد تردوستانه رو لحنش دنیل
 !نه -
 :گفت و گرفت باال رو اشچونه انگشتدو با
 .بذارم جواببی رو سؤالت بذار ولی مِی؛ تریخصوصی کمیه تو -

 اونجا لبخند با و انداخت تمیزش چنداننه اما مرتب ظاهر به اجمالی نگاهی حرف این از بعد
 بیرون هم سر پشت رو نفساش و گذاشت اشنهسی روی رو دستش میویس. کرد ترک رو

 و ایقهوه چشمای. رفت قلبش پریدنبیرون از قبل که کرد شکر رو خدایانش. فرستاد
 ولی نداره؛ رفتاراش از منظوری دونستمی گرچه. شدنمی محو ذهنش از دنیل شیطون

 .بگیره رو قلبش یشوندهتند ضربان جلوی تونستنمی
*** 
 تماشا رو سربازا دونفری تمرین لئو و آنتونیو کنار در کسل ظاهر به و نهسیبهدست سافیرا

 :زد غر بلندی صدای با گذشت، که کمی. کردمی
 .دارید نگه دست جاهمین! بسه-
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 لحنی با بودن مونده خیره بهش که دوتااون به خطاب و کرد رها تنش اطراف رو دستاش
 :گفت ناراضی

 لطافت با قدرهمین هم لرد سربازای کنینمی خیال ید؟کنمی بازی هم با دارید چرا -
 کنن؟می برخورد باهاتون

 :گفت یکیشون به رو و رفت جلو
 .من به بده شمشیرتو -
 سپس. رفت کنار زدمی نفسنفس که طورهمون و کرد سافیرا تقدیم رو شمشیرش احترام با

 :داد ادامه مقابلش سرباز به خطاب
 درسته؟ افزارییخ تو -
 .من بانوی درسته -
 .کنه افتخار بهت حاکمت که جوری کن؛ استفاده قدرتت از پس -

 :داد تکون رو سرش سرباز
 .میشه اطاعت -

 :داد دستور و گرفت گارد
 .شو کاربهدست حاال -

 سافیرا اما بیاره؛ فرود سافیرا سر به تا برد باال رو شمشیرش شد؛ ورحمله و زد فریادی سرباز
 اما بود؛ بلد رو کارش هم اون. برد هجوم بهش ایدیگه طرف از و کرد عدف رو اشضربه

 به محکم و کرد بلند رو پاشیه سافیرا درعوض. شد منصرف لگد کوبیدن از مقامش خاطربه
 .شد بلند دیگه سربازای «هو» صدای. کوبید شکمش

 تو ترحم هب نیازی من نکن، مراعات. فرمانده نه توام دشمن االن من گفتم؟ بهت چی -
 .ندارم



 

 

640 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 که تفاوتاین با رفت، جلو فریادزنان دوباره و کشید عمیقی نفس و ایستاد صاف حرفشاین با
 چیزهمه. گرفتنمی اوج و رفتنمی پیش زمین روی یخ از هاییتیغه همراهش باراین

 در سرباز خود از و رفت باال سافیرا صورت سمتبه یخی هایتیغه افتاد؛ اتفاق سریعخیلی
 اما بره؛ کمک برای تا گذاشت پیش قدمی و افتاد لئو دل به هراسی زد، جلو دویدن حال

 سرباز سمتبه دوباره و داد گسترش رو درخشان هایتیغه سر غیرمنتظره حرکتی با سافیرا
 مهارت با درعوض و داد جاخالی سرباز. کنه استفاده خودش علیه نیروش از تا برگردوند

 پرواز به سافیرا. برد باال زدنضربه برای رو شمشیرش و پرید االب یخا روی از خاصی
 .کوبید بدنش به رو شمشیرش تیزیِ فرودش از قبل و کرد نگاه اشماهرانه

 که خونی سرخ قطرات. غلتید زمین روی و شد پرت کناری همه متعجب نگاه برابر در سرباز
 :گفت بعد چندلحظه. نشست صورتش سفیدی روی پاشید هوا به
 .کنید جمعش بیاید! نبود بد خب، -

 .همه مثل بود؛ شده خشک جاش سر لئو
 !نمرده تا باشین زود کنید؟می کارچی -

 جلوتر چندقدم سافیرا. کردن خارج صحنه از رو زخمی سرباز کشونکشون و رفتن جلو دونفر
 :رفت

 .بیاید پیش نفرتونده حاال -
 :گفت لئو به خطاب آهسته و کرد ایخندهتک آنتونیو

 !نداره شوخی کسهیچ با -
 که شمشیری به تعجب با آنتونیو. ایستادنمی دورش و شدنمی داوطلب یکییکی سربازا 

 .کرد نگاه برداشت جلو به که قدمایی و کشید غالف از لئو
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 رسید؛ لئو به و گذروند نظر از رو کردنمی اشمحاصره که اونایی تکتک صورت سافیرا
 .زد لبخند و انداخت باال رو ابروش تاییه. عصبانی حدودی تا و جدی ایچهره
 :چرخید خودش دور شد، پر نفرده وقتی

 پیش چطور باید که فهمیدید. سپارممی خاطر به تونوهمه یچهره که باشین مطمئن -
 .حاضرم من حاال بیاین؟

 مرتب رو رنگشخردلی و مخملین لباس خاصی وسواس با چادرش توی تام حین، همین در
 :گفت و چرخید عقب به. کردمی
 میام؟ نظربه خوب -

 :کرد صاف رو اشسرشونه چروک و ایستاد جلوش ناتالی
 .میاد بهت واقعاً هم لباس این. کن فکر خوب چیزای به و نباش هیچی نگران -
 بگم؟ چی باید -
 .بگی چی دبای که فهمیمی دیدیشون وقتی باش، خودت. نیست الزم اضطراب همه این -

 :گفت و کشید آهی تام
 !خبخیلی -

 لبخندزنان بعد کشید، ـوشش*آغـ در محکم و کرد ـلقه*حـ دورش رو دستاش ناتالی
 :کرد نگاهش

 .بریم دیگه -
 تا سپرد خدمتکارا از یکی به و انداخت اطراف به نگاهی ناتالی. شدن خارج چادر از هم همراه

 .بده رو افزاراخون سپاه شدننزدیک خبر سافیرا به
 کدومهیچ رسیدنمی نظربه و کردمی ناکار دیگری از پس یکی رو سربازا یهمه سافیرا

 اصابت مورد رو بازوش شد موفق و رفت نزدیک سر پشت از سربازا از یکی. بشن حریفش



 

 

642 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 رو نفسش و شد شکمش وارد شمشیر نوک بعد چندلحظه اما کنه؛ پاره رو پوستش و بده قرار
 ضعف از و رفت جلو نفر آخرین. پوشوند رو دستش زخم و کرد آرومی یناله سافیرا. آورد بند

 که ایبُرنده جسم مقابل از و کرد رها رو زخمش لئو دیدن با سافیرا کرد، استفاده بدنیش
 زمین روی شد باعث و کرد خالی رو پاش زیر سریع بعد. داد خالی جا اومدمی سمتشبه

 شمشیرش. زد خیمه روش و کوبید اشسینه به دست با بشه، لندب خواست که همین. بیفته
 . بشه متحمل بود قرار که بود دردی منتظر لئو و شدن خیره هم به هردو. برد باال رو

 تعللش از کالفه لئو. کردمی نامعلوم کمی رو اشقیافه و تابیدمی سافیرا سر پشت از آفتاب
 :گفت

 هستی؟ چی منتظر -
 !بشه تموم تو برای کنندهرماند پودر کنم فکر -
 کمی. آورد پایین رو شمشیرش. گرفتن فاصله هم از لبخندزنان خشکش هایـب*لـ

 :گفت وارزمزمه گوشش کنار بعد. کرد ـوازش*نـ رو لئو پایین لب و رفت ترنزدیک
 .لئو کشممی دیگه جوریه رو تو -

 :غرید رفتارش از عصبی لئو
 !کنار برو -

. رفت کنار روش از سردیخون با. کردمی بد رو حالش بود، جاری بازوش از که خونی بوی
 :کرد جلب ایدیگه سمتبه رو توجهش خدمتکار صدای

 .رسیدن قرارگاه به تقریباً افزارخون حاکم سرورم، -
 :گفت و شد بلند حرفش دنبال به
 ...بیار اینجا به گرودرمان پودرای برو -

 :داد دامها و انداخت اطرافش به نگاهی
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 .داریم نیاز زیادی مقدار به -
 رسید، اونجا به وقتی. شد چادرش راهی و گذاشت روش رو مخالفش دست بازوش سوزش با
 جاری دستش از خون. کرد رها روش رو خودش حالیبی با و رفت طرفشبه تخت، دیدن با

 سمت و کرد باز سالمش دست با رو پوستینش کمربند. بود شده خیس لباسش آستین و بود
 .کشید پایین سرشونه از رو اشیقه راست

 ...آخ -
 بیرون ازش خون نبض، ضربان هر با و کرده باز سر بازوش روی صافی و کج خط
. فهمیدمی رو این خوبیبه و نداشت استخونش تا زیادی یفاصله زخم عمق. ریختمی

 رو سرش شه ضیرا دوباره تا کشیدمی طول کمی. دوخت ایدیگه سمت به رو نگاهش
. کرد پرت رو حواسش لئو صدایبی نسبتاً ورود که بود خودش با کشمکش تو. برگردونه

 :گفت و شد خیره بهش کمی
 شده؟ چی -

 :زد گره هم به رو لئو اخمای بود جاری پوستش روی که خونی بوی و برق
 کنی؟ کارچی اون با خوایمی -
 بگی؟ که خوایمی هم ایدیگه چیز تو. دارم پودر اون از خودم -

. مونهمی ساکت اما بزنه؛ حرفی داره قصد مدام انگار که بود جوری همیشه کردنشنگاه طرز
 چشماش که شدنمی تموم حرفاش وقتهیچ نظرشبه و بود پرسیده ازش بارها رو سؤال این

 .اومدندرنمی حالتاون از هرگز
 :گفت و شد نزدیک بهش

 .مکن کمکت بذار کجاست؟ پودر -
 .شنلم و سپر کنار -
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 رو اشیقه یدیگه طرف سافیرا. رفت جلو آوردنش برای و کرد نگاه چادر سمتاون به لئو
 کوچیکی نسبتاً و چرمی یکیسه با لئو. نشه دیده لکه اون از چیزی تا کشید جلو بیشتر

 :گفت و گرفت طرفشبه سفیدرنگی دستمال. نشست کنارش و برگشت
 .کن پاک رو صورتت -

 .دربیاره رو پودر از کمی تا کرد شل رو کیسه سر و کشید ترپایین کمی رو لباسش بعد
 حاضری؟ -
 .آره -

 شد، تموم وقتی. کرد تحمل نفسش کردنحبس با رو زخمش شدنبسته از حاصل سوزش
 بود داده بهش که رو سفیدی دستمال لئو. انداخت بازوش به نگاهی و کرد رها رو نفسش

 .کنه تمیز رو بازوش ات گرفت پس ازش
 .برو اینجا از کنم، عوض رو لباسم باید نیست، الزم دیگه -

 و پریدهرنگ صورت و ژولیده موهای تار روی رو چشمش و ایستاد باز حرکت از دستش
 و افتاده گود چشماش زیر که شده مریض شاید کرد فکر خودش با و گردوند اشگونهمریض

 آماده براش تقویتی یجوشوندهیه تا خواستمی اونجا کپزش از باید. پریده صورتش رنگ
 .کنه

 همچنان فکرش اما رفت؛ بیرون اونجا از و شد بلند آروم بزنه، ایدیگه حرف اینکه بدون
 از بشه که نبود کسی سافیرا بود؟ نکرده کمک درخواست طبیب از خودش چرا. بود مشغول
 .پوشید چشم بودنشمریض

 رو خونش بوی. کشید بو و برد بینیش طرفبه کرد، نگاه دستش یتو آلودخون دستمال به
 شده قاتی باهاش عجیبی بوی. داشت تفاوت قبل با کمی نظرشبه و شناختمی خوبخیلی

 !شده؟ خونش وارد که بودن خورونده بهش چیزی و داشت وجود خائنی هم اونجا نکنه. بود
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 .رفت طبیبشون چادر سمتبه و کرد بیشتر رو قدماش سرعت فکر این با
 *** 

 و بلند لباس با سافیرا. بودن ایستاده استقبال برای قرارگاه چوبی یدروازه مقابل زیادی تعداد
 و موند خیره بهش کوتاهی لحظات برای اکثریت نگاه. شد ملحق بهشون مخملینش زیبای

 جلوه تأثیرگذار رو اون حد از بیش اشتیره سبز لباس. کردن اشبدرقه ایستاد، که زمانی تا
 .بود ناراحت ازش هنوز گرفت، رو ازش ناتالی اما داد؛می

 قلبش تند تپشای تا کشیدمی عمیقی نفس گاهی از هر که بود تام جمع فرد ترینمضطرب و
 حرکت بینشون رو چشمش تابانهبی تام. رسیدن همراهانش و حاکم سرانجام. کنه آروم رو
 رو خودش سختیبه. شد متوقف براش زمانوزمین نگارا رنگسرخ یکجاوه دیدن با و داد

 .بکنه کارچی باید دونستنمی و شده زدهحیرت حاال و بود کرده آماده پسرش دیدن برای
 به رو سرش هم ناتالی. بده روحیه بهش تا فشرد و گذاشت اشسرشونه رو دستش دنیل

 برداره شدنمی وارد شونهمراه که هیئتی از رو نگاهش اینکه بدون و کرد نزدیک گوشش
 :گفت

 .شده تنگ برات دلشون هم اونا باش مطمئن. تامی نباش نگران -
 .ایستاد ناتالی کنار و رسوند بهشون رو خودش دواندوان لئو

 :بود کرده براق رو تام پیشونی باالیی قسمت عرق هایدونه
 .بیاد همراهشون هم سانسا نبود قرار -

 .کنن صبر جنگ شدنتموم تا نداشتن تحمل که میده نشون این .اومده که بهتر چه: ناتالی
 بود صحبت حال در که ناتالی به خطاب لئو. رفت جلو نوازیچشم و ملیح لبخند با سافیرا
 :گفت آهسته

 !هی -
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 .برگردوند رو سرش ناتالی
.... 

 است شده ومنتشر  ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
www.negahdl.com 

.... 
 .بگیر ینوا -

 یاشاره با لئو. گرفت ازش. رسید بود دستش تو که خونی دستمال به و رفت پایین نگاهش
 رو سافیرا خون. کرد ترنزدیک بینیش به رو دستمال. کنه بوش که فهموند بهش دست

 :شناخت
 ...خو این -
 .بعد برای بذار! ششش -

 رو ذهنش و داشت رو ایدیگه چیز هیجان تام اما بود؛ شده کنجکاو هم هابچه یبقیه نگاه
 .شد خیره مقابلش هیئت به دوباره و نکرد مشغول زیاد

 که هم آرتور. شدن قدمپیش درش بازکردن برای دونفر و گرفت قرار زمین روی کجاوه
 کرد کوتاهی تعظیم بقیه همراهبه سافیرا. شد پیاده اسبش از داشت تن به زیبایی رزمی لباسی

 :گفت محترمانه و
 .گذاشتین سر پشت رو درازی راه. اومدین خوش -

 از رو نگاهش اینکه بدون آرتور. شد پیاده اشکجاوه از آهسته دونفر کمک به سانسا شاهزاده
 :گفت و زد ساختگی لبخند کنه، منحرف ایدیگه سمتبه سافیرا

 .سپاسگزارم آمدگوییتخوش از -
 .آوردید تشریف مه شما که خوشحالیه باعث من، بانوی شما همچنین -
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 .نیاورد زبون به رو کالمی اما زد؛ لبخند هم اون
 یاد به رو کودکیش کوتاه خاطرات تموم افتاد، ناتالی کنار جدیدِ مرد به چشمش وقتی آرتور
 یاجازه جمعیت حضور اما بود؛ کرده مرور ذهنش توی هاسال رو آشناش یچهره. آورد
 لِنکا جنابعالی شدنقدمپیش با. طوالنی هایهنگا جز داد،نمی بهشون رو واکنشیهیچ

 بینیش به رو خونی دستمال دوباره شک کمی با ناتالی. کردن اون معطوف رو توجهشون
 . داشت فرق کمی اما بود؛ سافیرا خون بوی درسته. بویید بیشتری دقت با و کرد نزدیک
 بود گذاشته درمیون بطبی با و کرده درگیر رو ذهنش که رو موضوعی لئو فرارسید، غروب
 مدت که بود تام اون از غیر. کنه اشمعاینه و بره طبیب تا شد قرار. داد توضیح هابچه برای

 .بود نکرده پیدا رو اشخانواده با روبروشدن جرئت هنوز اما گذشته؛ زیادی
 انتظار قطعاً و بودن شده مستقر خودشون به مخصوص چادر توی مادرش و آرتور 

 و شده پسرش همراه پسرش با تام، دیدن برای فقط سانسا که داشت حتم اتالین. کشیدنمی
 سعی. کرد پیداش نادیا با گذروندنوقت حال در و افتاد راه به سافیرا دنبال به. اومده اونجا به

 :زد صداش و رفت نزدیک. بده فرو خیالیشبی از رو عصبانیتش کرد
 .سافیرا -

 :داد جواب سردخون ایچهره با و چرخید سافیرا
 بله؟ -

 :گفت و زد گره هم تو رو انگشتاش ناتالی
 .نیست خوب حالش اصالً کنی؟ صحبت تام با کمیه خواینمی -
 نبود؟ همین منتظر مگه کنه؟می معطلش چرا خب تام؟ -
 تا کن صحبت باهاش برو. شه روبرو باهاشون نزدیک از و جلو بره نتونسته هنوز ولی آره؛ -

 .بره بتونه و بشه آروم
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 :گفت و کرد اشاره خودش به متعجب سافیرا
. کنم دخالت خانوادگی مسائل تو باشه درست نکنم فکر! کنم؟ صحبت باهاش برم من -
 .نمیشه مربوط ماها به. نکن دخالت هم تو نظرمبه
 .بذاریم تنهاش نباید داره، نیاز دلداری کمیه به اون -

 :گفت و زد لبخندی سافیرا
 !بده دلداری بهش برو پس -

 حاال از باید شاید کرد فکر خودش با. رفت و فشرد هم به رو دندوناش آلودحرص ناتالی
 که دید رو تام شد،می دور تند قدمای با که طورهمون. بیاره پایین ازش رو توقعاتش

 :گفت مقدمهبی و کرد پوفی. میاد سمتشبه
 .بیا لحظهیه -

 :پرسید بود شده غافلگیر که تام. کشید خودش دنبال و گرفت رو دستش بالفاصله
 !کنی؟می کارچی نات؟ شده چی -
 .بیا فقط نگو، هیچی -

 :کشید رو دستش و کرد توقف سریع رسیدن که چادر نزدیک
 !ناتالی -

 :گفت طلبکارانه و برگشت ناتالی
 کنی؟ صبر خوایمی کی تا هستی؟ چی منتظر! بله -
 .دارم نیاز زمان به هنوز من -

 :شد کالفه ناتالی
 کردنتعلل برای چیزی. تو همسر مادرش، و توئه، پسر حاکم،اون ببین،! من خدای وای -

 .نداره وجود
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 و کرد مالیم رو لحنش. رفت جلو دید، صورتش توی رو تأثر کمی که ناتالی. موند ساکت تام
 :داد ادامه

 داریم؛ رو پیش بزرگ جنگ یه ما. کردممی استفاده فرصتام تموم از بودم تو جای اگه -
 بشی؟ پشیمون که خواینمی. نه یا بمونیم زنده نیست معلوم
 :داد ادامه و کرد اشاره چادر به شد مواجه سکوتش با همچنان وقتی

 .توئن منتظر داخل اونا برو، پس -
 به مرگ بود؛ ناتالی با حق. شد کشیده چادر سمتبه نگاهش دستش، یاشاره با

 چشمای. نداشت سودی پشیمونی دیگه افتاد،می اتفاقی اگه و بود کنزدی هرکدومشون
 .بود تنگشوندل چقدر شد، مجسم مقابش سانسا شاهزاده اندوهگین

 به رو دلش. نزنه ورودش از حرفی که گفت نگهبان به دست یاشاره با. رفت چادر طرفبه
 .داخل رفت و زد کنار رو ورودی ضخیم یپرده و زد دریا

 .شد متوقف جاهمون مقابلش یصحنه دیدن با
 خیس کامالً رو مادرش صورت اشک قطرات و گرفته ـوش*غــ*بهآ رو مادرش سر آرتور
 .بود کرده

 .آرتور -
 و زد تلخی لبخند تام. ایستاد آرومی به و شد جدا مادرش از آرتور. پریدن جا از هردوشون

 :گفت
 .بزنم صدا اسمو این دوباره خواستمی دلم چقدر -

 .کشید خودش سمت به رو تام نگاه و کرد لرزیدن به شروع سانسا شاهزاده یچونه
 دونینمی. سانسا بود شده تنگ دلم چقدر کنینمی تصور! متأسفم متأسفم، واقعاً من -

 ...گذشتِت الیق تو، فداکاریِ الیق نبودم، تو الیق واقعاً من. کرد اذیت منو چقدر دوریاین
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 .بگیره رو هقشهق جلوی تونستنمی سانسا شاهزاده
 :گفت و داد تکون رو سرش تام
 ساال این تموم بدی، انجام کارواین تونستی خوبخیلی کنی، مجازات منو تونستی خوب تو -

 .داشتم رو لحظه این آرزوی
 ریختناشک برابر در مقاومت برای رو سعیش تموم که برگردوند آرتور سمتبه رو روش
 روی اشک درخشان رد و نشده قائل خودش برای محدودیتی هیچ تام عوضدر. دادمی انجام

 :نشه محو لبش روی از لبخند کردمی تالش گرچه کرد،می خودنمایی صورتش
 از خوب مطمئنم البته. هردوتونو کردم، سرافکنده رو تو شدم، مرتکب بزرگی خطای من -

 مردم برای شما دارم حتم. مشرمنده که منم فقط این. کردین جبرانش و براومدین پسش
 .کنم خوش دل بهش تونستم که موضوعیه تنها این احترامین؛ قابل

 :زد صداش چادر یگوشه از ضعیفی و لرزون صدای
 .تام -

 با بود، رسیده پایان به تحملش که سانسا. برگردوند صدا سمتبه رو سرخش چشمای تام
 تعلل بدون هم تام. کشید ـوش*آغـ به ور تام و کرد پر رو بینشون یفاصله بلند چندقدم
 .برد فرو اششـونه و ـردن*گـ بین رو سرش و پیچید دورش رو دستاش

 :گفت کنانگریه سانسا
 رو احساسم نتونستم هم فاجعه اون از بعد حتی تام؛ باشم متنفر تو از نتونستم هرگز من -

 .ببینمت مباز کنم آرزو بتونم تا شدم اعدامت از مانع. بدم تغییر بهت
 احساس از هم هنوز. کشید درهم رو اخماش و کرد ترمحکم رو دستاش یـلقه*حـ تام

 .بود نشده کم پشیمونیش
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. ایستاد آرتور مقابل و گرفت فاصله سانسا از شد، ترآروم کمی که کوتاهی مدت از پس
 رو حرکاتش تمام تام به خیره. دادنمی فرود یاجازه اما زد؛می برق اشک از چشمش یکاسه
 کرد ـوازش*نـ رو صورتش لبخند با تام. اومدمی پدرش از بلندتر کمی نظربه. کردمی دنبال

 :گفت و
 ...پسر بشی شبیه مادرت به بیشتر بودم امیدوار -
 ...چرا کرد؟ حلش نشه روشیهیچ به که... که بکنی کاری تونستی چطور -

 نیمه رو حرفش اومدمی بیرون پسرش یگلو از که مرتعشی و مردونه صدای شنیدن با تام
 از نگهداری به قادر اون از بیش آرتور چشمای. کشیدش ـوش*آغـ به سخت و گذاشت

 توی رو انگشتاش سر پشت از تام. نبود بودن شده جمع چشمش توی که سمجی هایقطره
 :گفت گریه با و لغزوند پسرش موهای

 خیلی متأسفم،... بده تشخیص خودشو وبیایخ نبود قادر که احمق یه بودم، احمق یه من -
 !متأسفم
 رفت جلو بپیچه، پدرش هایشونه دور تا رفتمی باال که آرتور دست دیدن با سانسا شاهزاده

 .پیوست جمعشون به و
 قرار تأثیر تحت شدتبه و شنیده رو اتفاقات تمام چادر از کمی نسبتاً یفاصله با که ناتالی
 هم با اشگریه و خنده و بگیره رو خودش جلوی تونستنمی. خندید خوشحالی با بود، گرفته
 :پروندش جا از سر پشت از صدایی. بود شده قاتی

 شوهرش وقتی چون گرفت؛نمی تامو اعدام جلوی و کردمی رو آینده فکر باید بیچاره، زن -
 با تهتونسنمی نکرده، باطل بهش رو تعهدش وقتی و طردشدنش وجود با حتی بوده، زنده
 اون از بعد حتی آه،... مدارهسیاست و باهوش خیلی البته. بشه رابـطه وارد ایدیگه کس

 !بدم تغییر بهت رو احساسم نتونستم هم فاجعه
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 و انداخت اطراف به نگاهی ناتالی. کرد بلند آسمون به رو رو سرش و خنده زیر زد سرخوشانه
 :زد رتش عصبانیت با نبوده بهشون کسی حواس دید وقتی

 میگی؟ داری چی! سافیرا شو ساکت -
 :گفت داشت خنده هایرگه همچنان که لحنی با قبل از ترخیالبی سافیرا

 !بودی ترباجنبه قبلنا کردم، شوخی یه فقط نات، بیا کوتاه -
 خطاب اطرافیان حضور نظرگرفتن در بدون ناتالی باراین افتاد، راه به و گرفت رو ازش سپس
 :گفت بهش

 نفر یه با هرشب داره دوست که کسی درسته؟ ببینی خودت مثل رو همه داری دوست -
 بمونه؟ وفادار خاصی شخص به اینکه تا باشه
 مکث از بعد سافیرا. بشه طوراین داشت امید حداقل. بود سافیرا جانب از خوردنکتک یآماده

 :داد جواب کجی لبخند با و چرخید عقب به کوتاهی
 از زیباتر و ترجوونخیلی من. عزیزم کنی مقایسه پیرزن اون با منو که یهانصافبی! هی -

 فکر موردش در بعداً شاید دارم، زیادی وقت هنوز خاص شخصیه به وفادارموندن برای. اونم
 ها؟! کردم

 به و شده پنهان درختی یتنه پشت که لئو و موند خیره زدهبهت ناتالی. رفت و گفت رو این
 و کشید درخت یتنه به رو کمرش زد،می نفسنفس کهدرحالی داد،می گوش حرفاشون

 از حرفایی چنین بود ممکن چطور. نشه متوجهش سافیرا و بمونه پنهان تا نشست زمین روی
 سافیرا؟ یا شدمی مشکوک گوشاش به باید بیاد؟ بیرون اون دهن

 *** 
 کامل رو ارتش و اومدنمی یکییکی ایزدا شد،می ترشلوغ قرارگاه و گذشتنمی روزا
 امیدوار آینده به رو هافرمانده و قوی رو سربازا کوشانه،سخت و مداوم تمرینای. کردنمی
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 شدنمعاینه از سافیرا امتناع کنه؛ رنگکم رو امیدا تا شدمی پیدا چیزی همیشه گرچه کرد؛می
 مخفی قبل از کمتر زهررو و کرده کالفه رو هابچه عجیبش رفتاری تغییرات و طبیب توسط

 به داره کامالً کردمی ثابت که رفتارایی و دادمی نشون سربازا به نسبت که خشونتی. موندمی
 . گرفت رو جلوش شدنمی جوریهیچ و بود زیاد روند این سرعت. میشه تبدیل دیگه آدمیه

 انسان یه هب سافیرا اگه. بود فاجعه به نزدیک چیزی این و شدمی احترام جایگزین ترس،
 با فرقی چه پس نداره، اهمیت براش شدنملکه جز چیزی که کردمی تغییر پروابی و خشن

 رو ظلم از ایدیگه یطریقه که بنشونن تخت به رو دیگه لرد یه که بود این مثل داشت؟ لرد
 .کردمی اعمال
 گاهی حتی و رسیده ممکن حد ترینرنگکم به ذهنش توی ویکتوریا و هانه یبیچاره مردم
 این به داره، نگهشون وضعهمون در هم پیروزی از بعد باشه بهتر شاید کردمی فکر
 به حتی که مردمی برای خریدمی جون به رو زحمتا یهمه بایستمی چرا که اندیشیدمی

 !نکردن؟ تشویقش پیروزی
 دندونای و کنجکاو هنگا که اژدهاهایی بچه بود، نوازیروح اتفاق نادیا هایبچه تولد بین،این
 دنیل،. بودن شده جمع دیدنشون برای خیلیا. بردمی رو همه دل کوچیکشون یجثه و ریز
 برای تام. کردنمی تماشاشون سافیرا کنار و ایستاده همه از جلوتر هم آنتونیو و ناتالی تام،

 حسابی اخیر چندوقت طول در بشه، لئو از خبری بلکه تا انداخت نگاه رو اطرافش بار چندمین
 تصمیم شد، ناامید اومدنش از وقتی. شدنمی هم تسلیم و کردمی مشغول سربازا با رو خودش
 .کرد رفتن قصد و شد جدا جمع از پس دنبالش، بره خودش گرفت
 میری؟ کجا... تامی: دنیل

 .داریم جشن یه امشب. ببینه رو اونا داره دوست حتماً. لئو دنبال میرم -
 !نخواد؟ دلش که کیه و بودن کرده پیدا گرفتنجشن برای خوبی یبهونه بود، اون با حق
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 :گفت و رفت سرش پشت هم دنیل
 .میام باهات منم -

 :گفت تام کردن، طی که رو راه از کمی
 .کرده سربازا وقف رو خودش تقریباً دیوونه اون -
 .کنهمی فرار داره -
 فرار؟ -
 !سافیرا از -
 این غیرطبیعی خشونت به اشاره که کوبید خودش دست کف به مشتی حرفاین دنبال به

 .داشت اون روزای
 یه به کرده تبدیل رو خودش که کنمنمی تحسینش اما میدم؛ حق بهش که من... خب -

 .نظامی تمرینات احساسبی مربی
 :گفت و کرد نگاهش چپچپ دنیل

 ...میشم سوءتفاهم دچار قبلش درمورد احساس،بی میگی وقتی -
 :داد ادامه دنیل و خندید امت

 آره اوه. ببینیم احساساتی رو لئو روزیه کن تصور! داشته گندو اخالق همین همیشه اون -
 فهمیدم تازه موقعاون میشه، مسخره واقعاً. دیدیمش افزاراروح سرزمین توی که وقتی بار،یه

 .باشه عبوس و بداخالق قدراین گرفته تصمیم چرا
 :گفت روخنده تام
 .باشی تربینخوش بهش نسبت کمیه کن سعی دنی، خیالبی -
 .کنممی تالشمو تموم دارم کن باور -
 .بیای کنار تونستی خوب تو ولی -



 

 

655 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 :کشید آهی دنیل
. شناختیممی که نیست سافیرایی اون اصالً کرده، قاتی اون. نگرانم خیلی نه، راستش -

 .یفتهب اتفاقی یه که روزاست همین کنممی احساس
 سربازا از زیادی نسبتاً تعداد با تیراندازی تمرین درحال رو لئو و شدن تمرین بزرگ زمین وارد
 درست و درخشیدمی هوا تو شدمی رها که هرتیری و داشتن هانشانه با زیادی یفاصله. دید

 .اومدمی فرود هدف وسط
 تا باشی ماجرا دل توی باید میفته اتفاقی داره دونیمی وقتی من نظربه... کن نگاه بهش -

 رو شبا و کنی رفتار طوریاین خودت با اینکه نه کنی؛ کارچی باید موقعی چه بفهمی
 !نخوابی

 .ایستادن فاصله همون توی
 !خوابینمی شبا خودتم اینکه مثل -
 .نداشتم شبانه خواب به چندانی یعالقه هم بودم بچه وقتی حتی تامی، دارم عادت من -
 قبالً اون نیست؟ ماجرا دل توی که دونی.می کجا از نکنی، قضاوتش بهتره هم من رنظبه -

 .گیرهمی تصمیمایی چه حساس موقعیتای توی که کرده ثابت
 .شاید -

 قبول قابل لئو برای هم همون اما داشت؛ فاصله هدف مرکز از کمی فقط سربازا از یکی تیر
 هم رو خطا ارزن یه یاندازه به حتی داشت، رو زاتیراندا بهترین طبیعت ایزدای که حاال. نبود
 :گفت وارزمزمه و کشید انتها تا رو زِهِش و گرفت ازش رو کمان. پذیرفتنمی

 .بشکافه رو هدفت قلب دقیقاً باید تیرت نبر، باالتر این از کمانتو سر -
 .کرد اصابت دلخواهش ینقطه به زدن هم به چشمیه سرعت با و کرد رها رو تیر
 .قربان فهمیدم -
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 کمی تا رفتمی هم باز. شد رها تیر. کرد گیرینشونه سرباز و داد پس بهش رو کمان دوباره
 کمی با و نداد بهش رو انحراف یاجازه سرباز اما بشینه؛ لئو موردنظر ینقطه از دورتر
 .نشوند خواستمی که جاییهمون درست رو تیر هوا جریان در جاییجابه
 گرچه. زد صداش که شنید رو دنیل صدای موقعهمون و زد کمرش به ایضربه لئو

 دنیل یاشاره با و چرخید طرفشونبه صداکردنش از بعد اما بود؛ شده متوجه رو حضورشون
 .رفت جلو
 شدتبه میشه قفل کمان زه به که جاییهمون درست اش،اشاره و شست انگشت بین
 باعث کتفش و شونه هایماهیچه درد بود، کرده پرتاب تیر هزاران صبح از شاید سوخت،می
 .کنه نظارت فقط و برداره تیراندازی از دست تا شد
 .درخشیدمی اطراف مشعالی نور تابش اثر بر چشماش و بود تاریک هوا
 !شدی تیرخورده گراز یه شبیه کامالً. میگم خودت خاطربه فقط ببین -

 :گفت صورتش ریختبی حالت به تغییریهیچ ایجاد بدون لئو و خندید ارادهبی تام
 نه؟ باشی مزخرف تونیمی روز از هرزمان تو -

 :داد جواب بده، اهمیت توهینش به ایذره اینکه بدون دنیل
 .کنی حساب روم تونیمی هم شب از هرزمان در -

 :دوخت تام به و برداشت دنیل روی از رو اشخصمانه نگاه
 افتاده؟ تفاقیا اومدین؟ اینجا به که شده چی -

 :گفت و کرد مهار رو اشخنده تام
 .داریم جشنیه امشب -
 !جشن؟ -

 :داد ادامه و کرد تمسخرآمیزی یخنده
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 اوضاع؟ این واسه چی؟ واسه -
 ببینیش؟ و بیای خوایمین بخشیده، تو به رو یکیش سافیرا. اومدن دنیا به نادیا هایبچه -

 :بزنه حدس تونستمی هرکسی رو جوابش اما کرد؛ مکث کمی
 .دارم کار عالمهیه اینجا ندارم، ایعالقه -

 !دونستممی: دنیل
 .رفت اسبا طرفبه و برگردوند رو روش اهمیتبی لئو
 ...لئو: تام

 :رفت لئو طرفبه خودش و کرد سکوتش به وادار دستش بلندکردن با دنیل
 .اشتباهی در سخت میده، اهمیت رفتارتاین به ایذره سافیرا کنیمی فکر اگه -
 !مفیدت اطالعات از ممنون -
 .نمیشه عوض چیزی کردن سرگرم خودتو و فرارکردن با -
 .منه یوظیفه کارااین چی؟ از فرار -

 :برد باال رو ابروهاش دنیل
 شدی؟ شناسوظیفه حاال تا کی از. ننداز یادم رو وظایفت اوه، -

 :داد ادامه و برد پایین رو صداش
 رو طال یسکه از پر یصندوقچهیه تا کردی آزاد که رو ایزندانیاون نرفته یادم هنوز -

 !قصر نگهبانای رئیس پسر بدزده، برات
 خودش سمتبه رو دنیل ییقه و چرخید سریع بود، شده عصبانی روزااون یادآوری از که لئو

 :کشید
 .دنی گرفتی ازم رو هاسکه نصف لوندادن، ازای در خودتم که انداختی یادم اتفاقاً -

 :خندید دنیل
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 .جشن تو بیا و نزن شناسیوظیفه از دم من برای دیگه حاال قبول، باشه -
 کردمی تماشا رو لباسش کردنمرتب که طورهمون. کرد ول رو اشیقه تعلل کمی از بعد

 :گفت
 .برگردم تا بمونین منتظر کمیه -

 کف سافیرا جشن،اون توی و رفتن عیتجم طرفبه. افتادن راه به باهم هرسه برگشت، وقتی
 خودش خدمت به رو اونا و خوروند اژدهابچه هرسه به خودش خون از و برید رو دستش
 دادمی انجام رو کاراون برعکس اگه اوضاع اون توی درواقع. نخورد جا زیاد لئو. درآورد
 از خواستنمی. هند نشون ظاهر در تا کرد سعی گرچه شد، عصبانی دنیل اما کرد؛می تعجب
 بقیه به ناامیدشدن برای رو بیشتری دالیل مدام که بود خودش این ولی بشه؛ ناامید سافیرا
 .دادمی نشون
*** 

 توی رو یکیشون و نشسته هاششونه روی اژدهاها بچه از دوتا کهدرحالی سافیرا بعد، روز
 .رفت چادرش طرفبه صبحانه خوردن برای بود، گرفته دستش

 داد ترجیح و نموند چادر یه توی باهاش دیگه ناتالی داشت، ناتالی با که برخوردی اون از بعد
 .باشه جدا
 شد، چادر وارد وقتی. بودن کرده پر صبحانه غذاهای با براش رو چوبی میز خدمتکارا از تاسه

 از که ظرفی دیدن با و انداخت میز به ایمغرورانه نگاه. گذاشتن احترام بهش و رفتن کنار
 :کرد مکث شده پر داغ مایعی

 .لوسی -
 :داد جواب بود لوسی اسمش که زنی

 .بانو بله -
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 آوردی؟ برام بدمزه یجوشونده این از بازم -
 .خوریدب اینو که کردن تجویز طبیب و میاین ضعیف نظربه شما من بانوی -

 آزادش دست با و داشت نگه دستیه با بود، گرفته دودست با که رو اژدهاییبچه سافیرا
 :گفت و برداشت رو داغ یجوشونده حاوی ظرف

 میام؟ ضعیف نظربه من -
 صورتش روی رو جوشونده تموم دفعهیه سافیرا که دوخت بهش رو نگاهش شده گیج لوسی
 از رو تعادلش پیشونیش به ظرف اصابت با. کرد پرت سرش سمتبه رو ظرفش بعد و پاشید
. رفتن کمکش به بودن ایستاده اونجا که نفریدو. رفت عقب کوتاهی جیغ با و داد دست
 نفس تندتند چکید،می موهاش و صورت از بود کرده ملتهب رو صورتش که داغی مایع
 .کردمی پر رو وجودش عصبانیت و کشیدمی
 مریض اگه من درضمن. نیاری کثافتااین از برام و نکنی فراموش دیگه میشه باعث این -

 .بیرون برید زودتر هرچه حاال. فهمممی همه زا زودتر خودم باشم
 آشپزخونه طرفبه و شدن خارج اونجا از سریع اشدوباره واکنش ترس از نفرشونهرسه

 ملتهب پوست به سرد باد وزش از و بود شده کبود پیشونیش روی ضربه جای. برگشتن
 .بشه ترآروم تا دادنمی دلداری بهش بودن همراهش که دونفری. لرزیدمی صورتش

 .باش آروم شیمی خوب زود نیست، چیزی -
 ...اون اون، -
 .نزن حرفیهیچ نگو، هیچی... شش -

 :پرسید نگران و رفت سمتشونبه دیدنشون با زد،می پرسه اطرافاون که ناتالی
 شده؟ چی -

 :گفت ترسیده یکیشون
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 .نباشید نگران لطفاً قربان، نشده هیچی -
 به همراهشون و شد متوجه هم ناتالی بشنوه، رو صداشون سافیرا نکنه که بود نگران

 کبودی کردنحسبی و لوسی صورت کردنپاک برای کمک از بعد. رفت آشپزخونه
 :پرسید دوباره بود صاف خطیه مثل که پیشونیش

 افتاده؟ اتفاقی چه ببینم بگو -
 :کرد تعریف گریه با لوسی

 سافیرا بانو برای طبیب که رو ایجوشونده فقط. منکرد اشتباهی کار من کنید باور... قربان -
 اما بخورن؛ دارو اون از خواننمی که بودن گفته هم قبالً. بردم براشون بودن کرده تجویز

 جوشونده دیدن با هم سافیرا بانو. بدیم انجام رو کاراین بازم که دادن دستور لئو فرمانده
 .شدن عصبانی

 !آورده؟ سرت رو بالاین اون! من خدای -
 التماس با و گرفت رو دستش شد، بلند لوسی اما بره؛ تا برگشت ناراحتی با و کرد مکث کمی
 :گفت

 .کننمی مجازات رو ما ایشون نگید، چیزی بهشون کنممی خواهش! نه -
 :گفت و فشرد نرمی به رو دستش ناتالی

 بهتر حالت تا کن استراحت جاهمین تو. بکنه کاری چنین ذارمنمی دیگه نباش، نگران -
 .بشه
 ساکت نباید دیگه بود، کرده پر رو وجودش تموم عصبانیت. افتاد راه به و گفت رو این
 خواستمی دلش که نبود سافیرایی اون بیفته، اتفاقی چه نبود مهم هم براش و موندمی

 .کنه خدمت بهش
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 خشکش و ایستاد حرکت از بالفاصله اما رفت؛ داخل و شد نزدیک چادرش به بلند قدمای با
 .زد

 دوباره و بخورن زودتر تا شدن راهی صبحانه خوردن برای ناتالی ورود از بعد چادر نگهبانای
 و گرفته باال رو راستش دست کهحالیدر راحتی، لباس با سافیرا. پستشون سر برگردن
 ایپرنده زمی روی و. کردمی نگاه میز روی به اشتیاق با فرستاد،می پایین سمتبه رو نیرویی

 رو تالشش تموم و بود شده منقبض کامالً بدنش انگار. نالیدمی ملتمسانه که داشت قرار
 وورجهورجه میز روی که اژدهاهابچه به خطاب سافیرا. کنه پرواز و بزنه بال بتونه تا کردمی
 :گفت و زد لبخند کردنمی
 !بخوریدش شماست، غذای این -

 که ایزنده یپرنده خوردن به کردن شروع و دادن گوش حرفش به میل کمال با هم اونا
 .کشیدمی زجر و کردمی تالش رهاشدن برای هنوز

 !کنی؟می کارچی داری سافیرا،.... سـ -
 یصحنه تماشای از دل سافیرا. بودن گرسنه خیلی اژدهاها. پاشید میز روی پرنده خون

 .آورد باال رو سرش و کند مقابلش
 مقاومتیهیچ. کردم پیشرفت توش چقدر ببین. ناتالی منه یعالقهمورد جادوی این -

 .بکنه تونهنمی
 :گفت متأثر ظاهر به لحنی با. نبود زنده دیگه اون اما انداخت؛ پرنده به نگاهی

 !اوه -
 .بودن خورده رو پرنده نصف اژدهاها

 پس. بود مرده نشدرو انسانیت تمام انگار. گردوندمی سافیرا روی رو نگاهش زدهبهت ناتالی
 کجاست؟ داشت چیزهمه به نسبت که عشقی اون
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 توی پدرش حرف و رفت جلوتر قدمی. افتاد حلقه رنگسرخ درخشش به متعجبش نگاه
 «.پاکه تو قلب یعنی سبزرنگ نور این»: کرد نجوا سرش

 دلش به بیشتری هراس شد باعث دیگه چیزیه اما بگیره؛ رو دستش تا رفت جلوتر هم باز
 لباسش داخل به اشدنباله انگار که دید رو عجیبی و سیاه یلکه لباسش ییقه زیر از. بیفته
 :گفت زمانهم و برد جلو رو دستش. شدمی ختم

 ...چیـ اون... سافیرا -
 به رو اشیقه. رفت عقب و پرید جا از غیرعادی شکلی به شرایط فهمیدن محض به سافیرا
 :گفت و پوشوند رو خودش و کشید هم طرف

 !عقب برو شدی؟ نزدیک بهم حقی چه به -
 :پرسید ترجدی ناتالی. بود ترسناک صداش عصبانیتِ

 سافیرا؟ بود چی اون -
 !کشمتمی بزنی حرفی اگه خورممی قسم. بیرون گمشو. نداره ربطی تو به -
 طبیب ندادی اجازه همین برای. کنه کمکت پوشیدنتلباس تو کسی ذارینمی همین برای -

 سافیرا؟ چیه اون بگو. کنه تمعاینه
 !ناتالی دادم هشدار بهت -

 :پرسید حال همون در و رفت نزدیک ناتالی
 ...روی چیه کوفتی اون بگو سافیرا -

 دستش به ناتالی. کرد قطع رو حرفش و شد محکم و پیچید گلوش دور سافیرا انگشتای
 .رسیدنمی زورش اما انداخت؛ چنگ

 !خواستی خودت -
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 تونستمی ناتالی. کرد کبود زودخیلی رو ناتالی صورت که بود زیاد قدراون دستش رفشا
 اما کنه؛ مقاومت بتونه که داشت امید. برسه آسیب بهش خواستنمی اما بکنه؛ کارییه
 مشت رو دستش ناچار به. بده انجام تونستنمی کاریهیچ دیگه مردمی اگه. بود فایدهبی

 به سافیرا یضربه فروداومدن با بالفاصله و نداشت تأثیری اما کوبید؛ سافیرا صورت به و کرد
 عقب تلوتلوخوران ناتالی. کرد رهاش شد، مطمئن ضعفش از وقتی سافیرا. شد گیج سرش
 . رفت

 !مرگته با مساوی بعد یدفعه. بزنی حرفی نباید که باشه یادت -
 و شد خارج چادر از ژدهاهاابچه برداشتن از بعد و کشید دردناکش فک به دستی سپس

 .رفت نادیا طرفبه
 هوای بیشتر هرچه کرد سعی و کرد بند چیزی به ایستادن برای رو دستش سرگیجه با ناتالی

 کنار نگهبانا. گرفت پیش رو بیرون مسیر سختی به بعد و کرد صبر کمی. ببلعه رو اطرافش
. افتاد راه به دوباره مکثی از بعد و داد تکیه چادر چوبی تیر به رو دستش. نبودن چادر ورودی
 .دید بزرگی سیب به گاززدن حال در رو دنیل موقعهمون

 ...دنی -
 :گفت خنده با و برگشت صدا طرفبه دنیل

 .نات خیربه صبح -
 :پرسید و رفت جلو شد، نامساعدش حال متوجه وقتی

 خوبه؟ حالت ناتالی؟ شده چی -
 :داد جواب و گرفت سرش به دستی

 رو حلقه باید. بگیریم جلوشو باید... ولی چی؛ دونمنمی اومده، سرش بالیییه سافیرا،.. .دنی -
 .بگیریم ازش
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 :گفت متعجب دنیل
 کرده؟ باهات کارواین اون -

 :کرد سرفه ناتالی
 !باش زود بگیریم، جلوشو باید دنی،! بکشه منو خواستمی -
 کجاست؟ االن -
 ...دونمنمی -
 .میرم من باش جاهمین تو خب،خیلی -

 زمین روی کنانسرفه و کشید گلوش به دستی رفتنش با کرد، موافقت و داد تکون رو سرش
 .نشست
 سرش نادیا. گذاشت کنارش رو نادیا هایبچه نیفتاده اتفاقیهیچ انگار که ایچهره با سافیرا

 و بردمی ذتلـ اون توسط شدنـوازش*نـ از. کنه ـوازشش*نـ کمی سافیرا تا آورد پایین رو
 .نکرد دریغ ازش هم سافیرا
 سمتشبه سافیرا. باشه سردخون کرد سعی دیدش وقتی. اومد اونجا سمتبه دواندوان دنیل

 :داد ادامه اژدهاش دادنـوازش*نـ به همچنان ولی چرخید؛
 !دنی خیربه صبح -

 :رفت نزدیک آهسته و زد لبخند دنیل
 .خیربه صبح -
 دویدی؟می چرا -
 .طرف این اومدی که دیدمت. ببینم رو کوچولوها این و تو پیش بیام خواستممی -
 .پس ببینشون بیا -

 :پرسید حال همون در و رفت ترنزدیک
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 .کردیمی عوض رو لباست همیشه بیرون؟ اومدی لباس این با چرا -
 ژدهاهاا بچه سمتبه رو قدمش آخرین اینکه از قبل بود، مناسب یفاصله منتظر که سافیرا
 :گفت عصبانی و کرد پرتش عقب به محکم یضربهیه با برداره،

 جلوی نتونسته االنم و کردمی فوضولی مزاحم یحشرهیه مثل ـرزه*هـ ناتالی اون چون -
 .بگیره رو دهنش

 سریع رو خودش ولی بود؛ محکمی یضربه اینکه با. شد کشیده خاکی زمین روی کمی
 داشت سعی که لحنی با. شه بلند دوباره بتونه تا خواستمی وقت کمیه گرچه. کرد جوروجمع

 :گفت کنه آرومش
 .باشه خطرناک شاید افتاده، اتفاقی چه بگو. کنیم کمکت خوایممی ما سافیرا، نه -

 به نگاهی دنیل. ایستاد و شد خارج دادگیشلم حالت از بود، کرده حس رو خطر که مایکل
 :داد ادامه و انداخت مایکل

 .باش آروم کنممی خواهش کنی،می تحریک اونو داری -
 .نزنه حرفی و شه خفه گفتم دادم، هشدار ناتالی به من -

 :ایستاد جاش سر احتیاط با دنیل
 .میده انجام رو کارهمین هم ناتالی نمیگم، کسهیچ به. نیستم تو برای تهدیدی که من -

 .اومدمی اژدهاها یمحوطه طرفبه تنداش مناسبی حال هنوز کهحالیدر باعجله ناتالی
 .نیستیم تو و من فقط اینجا زنی؟می حرف احمق یه با کردی فکر -
 .زنیممی حرف چی از داریم دونننمی که اونا -

 :گفت کجی لبخند با سافیرا
 !دارن خبر ازش هامرده فقط که رازیهاین متأسفم، -
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 شدن مواجه ناپیدا سدی با اما کردن؛ رارف قصد ترس از شنیدن رو حرفاین که خدمتکارایی
 سافیرایی به خطاب بود، رسیده بهشون باالخره که ناتالی. دادنمی فرار یاجازه بهشون که
 :زد داد رفتمی جلو دنیل به رسوندنآسیب برای که
 !سافیرا کن صبر... نه -

 :گفت بهش رو و داشت نگه دست سافیرا
 !اومد ودشخ پای با خودش خانمکثافت اوه، -
 شده؟ چت تو آخه. کنم کمکت خواممی فقط من کنی؟می کارچی داری فهمیمی اصالً تو -

 به ناتالی و بود کرده طی بینشون یفاصله از رو زیادی مسیر سافیرا شد، تموم که حرفش
 .دیدمی درخشیدمی چشماش توی که رو قرمزی برق راحتی

 !نزنی حرفی که دادم ارهشد بهت نات، بمون چادر توی گفتم بهت -
 از رو چیزی خواستمی که انگار شد، بلند ارادهبی و داد تکون طرفین به رو سرش نادیا

 و انداخت هابچه به نگاهی نگرانی با مایکل. داد تکون رو سرش دوباره کنه، دور خودش
 .کرد حس رو خطر

 «!دنیل باش، نادیا مراقب! دنی نه»: مایکل
 :زد صدا زدهوحشت دنیل

 !سافیرا -
 رو آتیشش تا بود آماده نادیا. بود داده دست از رو فرصت انداخت، نادیا به نگاهی ناتالی
 .بده نجات رو ناتالی تا دوید سمتشونبه هراسون و درنگبی دنیل. کنه پرتاب

 دنیل و زد کنارش ایضربه با و برد هجوم نادیا طرفبه ایگائل دوید،می دنیل که زمانهم
 به اژدها دهن از آتیش هایشعله. افتاد زمین به بود گرفته بازوهاش بین رو ناتالی کهدرحالی
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 درگیری نداشت، خودش روی تسلطی هنوز کهدرحالی عصبانی نادیای و کشید شعله هوا
 :نالید ناتالی. گرفت پیش در ایگائل و مایکل با رو سختی

 ...دنی -
 :سیدپر و کرد باز بدنش دور از رو بازوهاش دنیل

 خوبه؟ حالت -
 .آره -

 سافیرا طرفبه رو سرشون سریعخیلی هردوشون شد باعث چیزی محکم کوبش صدای
 .کنن نگاهش تعجب با و برگردونن

 اینکه از قبل ولی رفت؛ هوش از و گذاشت هم روی رو چشماش صداییهیچ بدون سافیرا
 و انداخت زمین داشت دست در که رو چوبی لئو یمردونه دستای بیفته، زمین روی
 .گرفت رو هاششونه
 !لئو: دنیل

 بیرون انگشتش از رو حلقه دیگه دست با و انداخت دورش رو دستشیه بدنش وزن خاطربه
 برداشت مقاومت از دست هم نادیا سافیرا، شدنبیهوش با. کرد ـغلش*بـ کامالً سپس کشید؛

 .شد دوتا اون تسلیم و
 .شدن بلند جاشون از دنیل و ناتالی

 خوبه؟ حالتون: لئو
 .کردنمی نگاه بهشون زدهوحشت و شده جمع خیلیا گذروند، نظر از رو اطرافش دنیل
 .کن خبر رو طبیب برو دنی،: ناتالی
 .باشه: دنیل
 .رفت اونجا از سرعتبه سافیرا به نگاهی از بعد و گفت رو این
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 .چادرش تو ببریمش زود باید: لئو
 صورت و شده معلق هوا تو لئو دست روی از که ایریختههمبه موهای به خیره ناتالی

 :گفت بود گرفته آروم حاال که ایبیمارگونه
 .کن عجله آره آره -

 نکشید طول زیادی مدت. خوابوندش تخت روی آرومی به لئو شدن، بزرگ چادر وارد وقتی
 که لحنی با و رسوند تخت کنار رو خودش طبیب. بشه چادر وارد دنیل همراه هم طبیب تا

 :پرسید بود نگران کمی
 افتاده؟ براشون اتفاقی چه -

 با. کنه مخفی بود پیش چندلحظه اتفاقات از ناشی که رو صداش اضطراب کرد سعی لئو
 :گفت و کشید عقب رو سیاهش موهای دست

 .سرش تو کوبیدم چوب تیکه یه با -
 سپس. خوردمی دستش هب داغش بازدمای. گرفت سافیرا بینی زیر رو دستش یکناره طبیب

 :گفت بعد مدتی. گذاشت مچش دور نبضش بررسی برای رو انگشتاش
 .میان هوشبه شب تا نباشید، نگران -

 :زد کنار رو سافیرا ییقه از کمی و رفت جلو ناتالی
 .ببینید اینو کنممی خواهش-

 بودن چادر توی که اونایی یهمه. رفت اشسینه یقفسه سمتبه متعجب ایچهره با طبیب
 به خطاب بگیره، آورچندش سیاهیاون از رو نگاهش اینکه بدون طبیب. بودن کرده تعجب

 :گفت بقیه
 .کنم شونمعاینه کامالً من تا بیرون برید لطفاً -

 :پرسید درهم صورتی با دنیل. شدن خارج چادر از حرفش از تبعیت به همگی
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 بود؟ چی دیگه اون -
 .کرد قاتی طوریاون دیدمش من فهمید وقتی سافیرا بود که یهرچ ولی دونم؛نمی: ناتالی

 ناتالی. موندن طبیب خروج منتظر و بودن شده جمع چادر بیرون دیگه خیلیای و آنتونیو و تام
 با ناتالی و کردمی نگاهش خیره آرتور. گرفت باال رو سرش و کرد فرو هم توی رو انگشتاش

 با اما داشت؛ حمایت و همدردی به نیاز سخت االن. دوخت بهش رو چشمش میل کمال
 : پرسید باعجله بود، ترنزدیک همه از که لئو. شد جلب اون به حواسش طبیب خروج

 شد؟ چی -
 باید دونمنمی واقعاً اما متأسفم؛... بودم ندیده چیزی چنین حالبهتا من بخواید، راستشو -

 .کنم کارچی
 احساس گفتم یادتونه؟ رو خونی دستمال اون. طبیب شما پیش اومدم قبالً من... من -

 .شده خونش وارد چیزی کنممی
 :داد پاسخ لئو به رو طبیب

 .باشه داشته اثراتو اون که ندیدم رو دارویی یا زهر حالبهتا من اما دارم؛ خاطر به قربان بله -
 کنیم؟ کارچی باید پس: دنیل

 :گفت و رفت آرتور سمت به ناتالی. بده که نداشت جوابی طبیب
 جمع از طبیب یه ممکنه. قدرتمنده بیماریا درمان و دارو تولید در شما قلمروی جنابعالی -

 کنه؟ معاینه رو اون هم شما
 .میدم انجام کارواین میل کمال با البته، -

 .بره طبیب آوردن برای تا داد دستور نفر،یه به خطاب بعد
 :گفت و چرخید ولئ طرفبه چیزی یادآوری با بعد چندلحظه

 .بخوایم کمک اون از تونیم می کجاست؟ حلقه! حلقه من خدای -
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 وارد راحتی به پوشیدش،. بود دستش توی حلقه و کرد باز رو اشکردهعرق مشت لئو
 بست، رو چشماش وقتی. بودن ساخته اون دست یاندازه به اول از که انگار شد؛ انگشتش

 .بشنون ور نتیجه تا موند خیره بهش همه نگاه
 معلوم اشکردهعرق صورت از چیزی. بود رفته فرو خودش توی همچنان لئو و گذشت مدتی
 :داد تکون رو بازوش و رفت نزدیک. فهمید رو دندوناش شدنچفت راحتی به تام اما شد؛نمی

 لئو؟ -
 :بود ایستاده ترنزدیک بهش همه از تام کرد، باز رو چشماش وقتی. لرزیدمی عصبانیت از
 دیدی؟ چی -
 !عفریته زن اون کوفتی هایحقه از دیگه یکی طلسمه، یه این -

 :کرد اخم دنیل. بود آروم لحنش
 !لرد؟ چی؟ -

 :داد ادامه دنیل سؤال به توجهبی
 بدنش توی مدت این یهمه. شده بدنش وارد طلسماین ویکتوریا از فرارتون از بعد کمیه -

 .کرده پیشرفت و بوده
 :گفت زدهتحیر ناتالی

 چطور. کنهمی دور هرطلسمی از رو صاحبش حلقه اون ممکنه؟ چطور فهمم،نمی من -
 باشه؟ شده بدنش وارد چیزی چنین ممکنه

 رو خودش کار درآورده، دستش از رو حلقه اینکه محض به. داشته الزم لحظهیه فقط -
 .کرده

 کنیم؟ باطلش باید چطور: تام
 .باشه داشته خوبی عاقبت نیست قرار سمطل این. نمیده نشون هیچی -
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 .بشه تبدیل فاجعه پایان یه به بود ممکن که خبری بود؛ خبر بدترین این
 *** 

 از نگران همه و بیهوش همچنان سافیرا. بودن گذرونده سر از رو بدی روز قرارگاه تموم
 کنن؟ کارچی قراره سافیرا از بعد اینکه
 که لئو دیدن با رسید،نمی ذهنش به راهیهیچ و ودب شده کالفه و کسل حسابی که دنیل
 لئو. گرفت جا کنارش و رفت طرفشبه نشسته، سنگیتخته روی تاریکی توی جایی

 چوب و داد ادامه زمین روی وبرهمشدرهم خطوط کشیدن به و انداخت بهش نگاهینیم
 سکوت خودش بگه، چیزی نیست قرار لئو فهمید وقتی دنیل. چرخوند دستش توی رو باریک

 :شکست رو
 نویسه؟می رو آدما سرنوشت کی نظرتبه... ندارم آینده درمورد حدسیهیچ واقعاً -
 .ننوشته قبل از کسی -
 چیزیههمون میفته هراتفاقی و کنهمی تعیین قبل از چیزوهمه یکی که مطمئنم من ولی -

 .بیفته باید که
 !زنیمی خیالبی قدراین همین برای پس -

 :گفت و زد لبخندی دنیل
 .بدبینی من درمورد کالً تو -
 !بخندی تونیمی هم شرایطاین تو حتی تو -
 شده؟ درست چیزی تو ناراحتی با -

 مالش رو پیشونیش و انداخت ایگوشه کردمی جاجابه رو خاک باهاش که رو چوبی تکه لئو
 :داد
 !دیدم چی من دونینمی تو -
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 .موند تربیش توضیحات منتظر ترجدی دنیل
 !بکشیمش مجبوریم دیم،ب انجام براش کاری نتونیم اگه یا فهمیدیم،نمی االن اگه -

 :پرسید و کرد کوتاهی مکث دنیل
 میگی؟ داری چی -
 درست انسانیه شکل به تونهمی. کنیممی رو فکرش که چیزیه از ترخطرناک طلسم این -

 استفاده گذرهمی نفریه ذهن تو که زیچی یهمه و اهداف و خاطرات از. دربیاد خودت شبیه
 کنهمی تبدیلت آخرم در کنه،می سیاه قلبتو کنه،می نابود ذهنتو. کنه عوض فکرتو طرز و کنه
 .نیست کشتنش جز راهی که خطرناک یدیوونهیه به

 :گفت لکنت با دنیل
 برای راهییه باالخره لئو،... کنیممی پیداش باالخره هست، راهییه حتماً... حتماً -

 .کنیممی پیدا کردنشدرست
 :گفت دنیل به رو و برداشت پیشونیش روی از رو دستش لئو
 کنیم؟ شروع باید کجا از اصالً بگردیم؟ باید چی دنبال -

 :کرد تعجب صورتش روی براق و باریک رد دیدن با دنیل
 !لئو -

 .کشید عمیقی نفس و کرد پاک رو صورتش سریع و گرفت رو نگاهش لئو
 نه؟ مگه نداریم باهاش کاری ما بیفته براش هراتفاقی ها؟ کشیمنمی اونو که ما -
 .دنی دونمنمی -

*** 
 سرازیر ذهنش به خاطرات و انداخت اطرافش به نگاهی. کرد باز رو چشماش آهسته سافیرا

 رو دستش که همین. بود دردناک شدتبه سرش پشت بشینه، جاش سر کرد سعی آروم. شد
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 که تام دیدن با. شد انگشتش توی حلقه خالی جای متوجه بذاره گردنش پشت تا برد باال
 :پرسید تند کردمی مطالعه رو چیزی و نشسته میز پشت

 کجاست؟ محلقه -
 :شد بلند جاش از و چرخید سمتش به سریع تام
 .امنه جاش حلقه باش، آروم -
 کجاست؟ -
 .دنیل پیش -

 :گفت و کشید گلوش به دستی اومد،می ترآروم نظر هب که سافیرا. گفت دروغ احتیاط برای
 .خواممی آب -
 .میارم برات االن -
 با رو سافیرا چرخید، اینکه محضبه. کرد پر براش وظرفی و رفت آب یکوزه طرفبه

 :گفت و زد لبخندی اما خورد؛ جا. دید خودش از کمی یفاصله
 .آب اینم بیا. بود ناگهانی خیلی-

 با تام. نوشید اشتها با و گرفت ازش رو آب ظرف و داد تحویلش ملیحی خندلب هم سافیرا
 رو ظرف و کرد تشکر شد، تموم وقتی. بنوشه کامل رو آب تا موند خیره بهش سوزیدل

 .برگردوند بهش
 رو دستش. کردنسرفه به کرد شروع سافیرا بگیره، پس ازش رو آب ظرف خواست که همین
 با تام. آورد باال بود خورده آب که هرچی و شد خم هاسرفه شدت از و گرفت دهنش جلوی

 یپاچه زیر از بود شده خم که طورهمون سافیرا. گرفت رو هاششونه و زد صداش نگرانی
 فرو اشسینه توی رو اون درنگبی و ایستاد صاف کرد، باز بود بسته که رو خنجری شلوارش

 .برد
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 رو خنجر سافیرا. موند خیره بهش زدهحیرت ،بود شده حبس که نفسی با و زد خشکش تام
 به قدمی بعد. پاشید بیرون تام گرم خون کوبید، گردنش به ایدیگه یضربه و کشید بیرون
 ازش خون کهدرحالی درد، شدت از تام. رفت بیرون چادر از دواندوان و فرستادش عقب
 کنترل مرکز اما کنه؛ رلکنت رو خونش جریان کرد سعی. افتاد زانو به چکیدمی زمین روی

 روی هم گردنش از خون گذاشت، قلبش روی رو دستشیه. بود برداشته شکاف خونش
 . گرفتمی رو تمرکزش جلوی اینا یهمه و بکشه نفس آروم کرد سعی. ریختمی دستش
 از هاخدمه از بعضی. زد صدا رو دنیل و ایستاد قرارگاه یمحوطه توی پریشون حالی با سافیرا

. دادن نشون واکنش سرعتبه صداش شنیدن با دنیل و لئو. رفتن عقب و زدن جیغ نشدید
 ازش کردمی سعی ترسیده دیدشمی هرکسی. دوید صدا طرفبه و شد بلند جاش از دنیل
 .داشتبرنمی ازش رو نگاهش کسهیچ اما بمونه؛ دور

 و زد داد دور چنداننه ایفاصله از دنیل اما بگیرنش؛ تا دویدن طرفشبه سربازا از چندتا
 آوردلهره دستش توی خونین خنجر. وایستاد جلوش و دوید خودش. بایستن عقب داد دستور

 :پرسید نگرانی با. بود
 شده؟ چی کردی؟ کارچی... سافیرا -

 :کرد پرت فکرکردن از رو حواسش صداش رسونده، آسیبی خودش به کرد فکر
 توئه؟ پیش من یحلقه -

 :گفت ولی نیست؛ طوراین دونستمی اینکه با دنیل
 .منه دست آره، آره -
 !بده پسش -

 :گفت ایطلبانهصلح لحن با و کرد دراز رو دستشیه دنیل
 هوم؟ معامله، یه. میدم پس بهت رو حلقه منم من، به بده خنجرواون -
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 که تدونسمی هم خودش البته. ببینه رو اون تونستنمی انداخت، دستاش به نگاهی سافیرا
 به استیصال با. غلتید صورتش روی سریع خیلی و کرد پر اشک رو چشماش. تونهنمی

 :گفت لرزون و کرد نگاه دنیل چشمای
 .کنممی خواهش کن، کمکم... دنی -

 :زد حرف تریآروم لحن با و کرد دنبال بودن گرفته راه چشمش از که رو هاییقطره دنیل
 .عزیزم بده خنجرو اون اول ولی کنم؛ کمکت خواممی باشه، -

 به وقتی. بود گردش در صورتش و دنیل دستای بین نگاهش رفت، جلو ترسیده سافیرا
 هم دنیل. گرفت دنیرو دستای از یکی و برد جلو رو لرزونش دست رسید، کمتری یفاصله

 به تا کشید آروم رو دستش و زد رنگیکم لبخند. داد فشار رو دستش گرمی به و کرد استقبال
 :کنه ترشنزدیک خودش

 .سافیرا نیست چیزی -
 :زد داد و دوید طرفشونبه و اومد خودش به یهو باشه، رسیده ذهنش به چیزی اینکه مثل لئو
 !شو دور ازش شو، دور دنی نه، نه -

 .چرخوند لئو طرفبه رو سرش. بود کافی دنیل پرتیحواس برای همین
 خنجر خشمگین فریادی با و شد خارج ملتمس و هبیچار حالتاون از دفعهیه سافیرا یچهره

 .آورد پایین دنیل یسینه وسط درست و برد باال رو
 بیرون رو خنجر که رو سافیرا دست. کشید درد از فریادی دنیل و شد بلند چندنفر جیغ صدای

. رفتن جلو نگران ناتالی و آنتونیو. گرفت هوا توی بزنه ضربه بهش دوباره خواستمی و آورد
 تونستنمی دیگه دنیل کرد، آزاد رو خودش دست و کوبید دنیل شکم به محکم پا با افیراس

 وار،دیوانه سافیرا. کشید خودش سمتبه رو بازوش و رسید بهشون لئو. بایسته جلوش بیشتر
. برد فرو لئو یشونه توی دسته تا رو خجنرش و چرخید طرفه کی با بده اهمیت اینکه بدون
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 گرفت، نادیده رو درد لئو. شکافت هم از رو استخونش و گذشت اشماهیچه از تیز یتیغه
 درد بود کرده سوراخ رو اششونه که خنجری. سرش پشت برد و پیچوند رو دستش

 آزادش دست با سافیرا اما بگیره؛ نادیده کردمی سعی سرسختانه داشت، تحملیغیرقابل
. بگیرنش و بیان جلو سربازا تا کرد تمقاوم همچنان. کنه ولش تا کوبید پهلوش به محکم
 نگاهی بود، شده جمع درد از که صورتی با و رفت عقب چندقدم لئو گرفتن، رو دستاش وقتی

 . انداخت اششونه توی خنجر به
 نگران و نشستن زانو به دنیل همراه بود، ترسیده هم خیلی که میویس و آنتونیو و ناتالی
 شدنتسلیم برای تصمیمیهیچ سافیرا. ریختمی بیرون اشسینه یقفسه از که بودن خونی

 بودن گرفته رو دستاش که دوسربازی گردن و سینه به آرنج با رفت، عقب که کمیه. نداشت
 سکندری و شد سست زانوهاش از یکی بده، انجام ایدیگه کار بتونه اینکه از قبل اما کوبید؛
 زمین روی رو دستاش. افتاد زمین به ناتوان و رفت عقب قدمی تعادلش حفظ برای خورد،

 خونین چشمای به و چرخوند اطرافش یخیره چشمای بین رو جوشانتقام نگاه و گذاشت
 .رسید آرتور
 خونش جریان. اومدمی بیرون سخت کمی و شدمی پایینباالو بلندش نفسای از اشسینه

 و گرفت رو طاقتش مآروآروم سرگیجه. نبود ساخته ازش کاریهیچ و شدمی آهسته داشت
 .بخوابه زمین روی حالبی شد باعث

 .نالید و کرد خارج اششونه توی از حرکتیه با رو خنجر لئو
 بیرون کمتری خون تا دادمی فشار خودش مثل و گذاشته دنیل زخم روی رو دستش ناتالی
 به رو آنتونیو .بود مونده خیره دنیل به ترسیده نگاه با و لرزیدمی ترس از میویس اما بریزه؛

 :گفت دادمی نشون رو زیادش درد صورتش حالت که لئو
 کجاست؟ تام -
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 :گفت هراسون و اومد حرف به سافیرا دست توی خنجرِ بودن خونی یادآوری با دنیل
 .بود سافیرا پیش اون زده، تامو -

 :زد داد پریده رنگ با ناتالی. دوید چادر طرفبه زدهوحشت شنید، رو حرفاین وقتی آرتور
 .باشید زود بیاره، درمانگرو پودر یکی -

 و انداخت بود شدنبیهوش درحال و کشیدمی عمیق و تند نفسای که سافیرا به نگاهی دنیل
 :گفت ناتالی به خطاب اما چرخید؛ سرش توی لئو قبل کمی حرفای

 .میشم خوب نشکافته، قلبمو... نباشید من نگران -
 .میره ازت هدار خون خیلی دنی، نزن حرف -

 از کوچیکی هایلکه ورودی ضخیم یپرده روی. دوید سافیرا چادر سمتبه هراسون آرتور
 .رفت داخل و زد کنارش سریع. شدمی دیده خون

 :کرد زمزمه. چسبید زمین به پاهاش غلتیده، خودش خون توی که تام جسم دیدن از
 !مقدس خدایان -

 :نالید شدمی پر که یچشمای با باراین و برداشت جلو به قدمی
 !نه -

 لباساش و گردن دستا،. بود کرده پر خون قطرات رو اطرافش. افتاد زانو به جسمش کنار
 به بیچارگی با. بود کرده سوراخ رو اشسینه چپ سمت عمیق زخمی. بودن قرمزرنگ همگی

 :داد تکونش و افتاد گریه
 !پدر -

 در سر ناامیدی با اما کرد؛ مکث حظهچندل و گذاشت گردنش سالم طرف رو دستاش از یکی
 و آورد باال رو سرش بعد کمی. کردن خوردنتکون به شروع هاششونه و برد فرو گریبان
 :گرفت نفسی
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 ...تام نیست منصفانه این -
 :نالید و داد حرکتش دوباره. داد تکون اطراف به رو سرش

 !شو دبلن کنممی خواهش. بگم بهت بارها اینو خواستممی... پدر -
 یزدهشتاب حضور. افتادن پایین و خوردن سر صورتش پوست روی اشک داغ هایقطره
 تونستمی هم طوریهمون. برگردونه رو سرش نشد باعث هم شد چادر وارد که کسی

 یصحنه دیدن با و داخل اومد سرعت به هم دیگه نفریه. کنه تصور رو مادرش چشمای
 :گفت زدهبهت مقابلش

 !نه وای -
 بهت از هنوز که آنتونیو صورت به خیره و شد بلند جاش از عصبانی صداش شنیدن با رتورآ

 :گفت بود نشده خارج
 بزنی؟ تونیمی که حرفیه تموم این و! کشتتش اون -

 :کشید آرتور سمتبه تام روی از رو نگاهش گیجی با آنتونیو
 میگی؟ داری چی! اون؟ کن، صبر -

 منتظر و بودن شده جمع همه. رفت بیرون و گذشت نارشک از عصبانیت همون با آرتور
 براش اهمیتی که دیگه چندنفر و میان سمتشبه که دید رو دنیل و ناتالی. جدید اخبار شنیدن
 :گفت ندید همراهش رو تام وقتی ناتالی. نداشتن

 خوبه؟ حالش -
 :زد داد آرتور

 !مرده اون... نه -
 حالش و بود گرفته رو همه دامن دفعهیه که وتیسک از آلودحرص آرتور. زد خشکشون همه

 :داد ادامه فاجعه عمق فهموندن بهتر برای کردننمی درک رو
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 .بده پس تقاصشو باید! کشت منو پدر دختراون -
 :کرد زمزمه ناباورانه دنیل. افتاد راه به بلند قدمای با دوباره

 !مرده؟ تام -
 :کرد سد رو آرتور راه و برداشت قدم تندتند کنه، پیدا رو خودش دوباره کرد سعی ناتالی

 کنین؟ کارچی خواینمی کنین، صبر -
 !کشته پدرمو اون گفتم؟ چی نشنیدی -

 بگیره، بود تام مرگ خبر شنیدن حاصل که رو بغضش جلوی تونستنمی کهدرحالی ناتالی
 :گفت سریع

 .ریدبگی تصمیم منطقی کنممی خواهش سرورم، نبوده خودش دست که اون -
 سوءقصد شما یهمه جون به باشه زندهاگه اون بگیره؟ تصمیم منطقی اینجا باید کی -

 همه برای اون. ناتالی باشی قربانیاش از دیگه یکی بود نزدیک امروز تو خود کنه،می
 !داریم نیاز جدید یفرمانده یه به ما بمیره، باید خطرناکه،

 و برد یاد از رو بغضش. کرد بیشتر ناتالی دل توی رو دلهره و هراس بعضیا یهمهمه صدای
 :گفت بقیه یهمهمه از بلندتر صدایی با
 یحلقه مالک! سافیراست هنوز اون بگیرید، مرگش به تصمیم راحتی همین به نباید -

 ...جادویی
 :کرد قطع بلند صدای با رو حرفش آرتور

 و کشته منو پدر رحمیبی با که قاتلیه االن اون! نیست سافیرا دیگه اون. نیست نه -
 من. بگیره پس رو شحلقه تا بیاره تو و لئو و دنیل سر به رو بال همین خواستمی

 نده؟ انجام دیگه کاریه و نزنه گولتون دوباره که داره وجود تضمینی چه دیدم، رو گریشحیله
 :گفت و اومد پیش جمعیت بین از لِنکا جنابعالی
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 دست از رو هافرمانده از یکی. بگیریم موردش در جدی صمیمتیه باید ما یهمه نظربه -
 .کنیم پوشیچشم تونیمنمی دادیم،
 :گفت و شکست رو سکوت داد،می گوش بقیه حرفای به نگرانی با که دنیل

 لطفاً. برنمیاد ازش کاری و شده زندانی االن اون اما گید؛می درست تونهمه... شماها -
 .هارروزچ حداقل کنید، صبر چندروز

 *** 
 در بود شده شکسته پیش از بیش که قلبی با سانسا شاهزاده. کشیدن آتش به رو تام جسد
 دوباره رو اون ایدیگه جای شاید که داشت امید کرد،می گریه و ایستاده پسرش کنار

 .کردنمی فراموش رو ـوشش*آغـ آخرین وقتهیچ قطعاً. کنه مالقات
 چطوری که کردمی فکر این به و بود پدرش سوختن گرنظاره خیس چشمای با هم آرتور

 بشه؛ منصرف باهاشون شدنهمراه از باشه بهتر شاید کردمی فکر گاهی. بگیره رو انتقامش
 خیلی دیشبش عصبانیت. لرده گردن به اتفاقات تموم که دونستمی خوبی به هم رو این اما

 .بود هم سافیرا نگران حاال و شده کمتر
 ایچاره راه دنبال ذهنش توی مدام اما داشت؛ تام دادنازدست برای که غمی وجود با ناتالی

 و دنیل لئو، به خطاب ناتالی عزاداری، مراسم پایان از بعد. کنن درمان رو سافیرا تا گشتمی
 :گفت بودن ایستاده کنارش که آنتونیو

 .ببینم رو سافیرا دیگه باریه باید من -
 فهمیدی؟ چیزی: لئو
 .ببینمش قبلش باید اما هست؛ راهیه. شاید: لیناتا

 .اومده هوشبه: آنتونیو
 .نیست مشکلی: ناتالی
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 .پس خب: آنتونیو
 هایشونه و بود نامساعد حالش و ملتهب چشماش کهدرحالی آرتور. افتادن راه به بعد کمی

 ساده یهقضاین با نداشت قصد ابداً. شد خیره رفتنشون به دادمی مالش رو مادرش رنجور
 شدنخوب واسه راهی اگه چهارم، روز غروب تا که بود مطمئن و بیاد کوتاه یا کنه برخورد
 بلکه شده؛ کشته اون دست به تام اینکه خاطربه فقط نه. نمیفته خوبی اتفاق نشه، پیدا سافیرا

 ذهنش کرد سعی و زد مادرش سر به ایـوسه*بـ. کردمی تهدید رو همه که خطری خاطربه
 .بده سامون ور

 از داشت، قرار سربازا تمرین یمحوطه نزدیکی در که کوچیکی چادر به رسیدن با ناتالی
 پیچید گردنش دور که رو دستاش فشار هنوز. بره خودش فقط و بمونن بیرون خواست هابچه

 .داخل رفت آهسته و کشید عمیقی نفس. بود نکرده فراموش
 چادر وسط چوبی ستون به طناب با رو سافیرا. شتندا توش خاصی چیز و بود کوچیکی چادر
. کردمی روشن شب توی رو اطراف که داشت قرار کنارش کوچیکی فانوس. بودن بسته

. دادمی نشونش ایدیگه هرزمان از تربیچاره و بود نامرتب و کثیف گداها مثل تنش لباسای
 .زدمی دامن اهاگد به شباهتش به بیشتر حسوحالشبی صورت و ریخته هم به موهای
 :زد صداش و نشست خاکا توی زانو روی جلوش

 سافیرا؟ -
 .نداد نشون ایدیگه واکنش اما کرد؛ تغییر کشیدنشنفس سرعت

 وجودت توی جایییه دونممی. هست سافیرا هنوز که اینه وضع این خوبی تنها دونی؟می -
 که راهیه این. کنم پیدا نتشد خوب واسه چیزی میدم قول بهت من سافیرا،... شده زندانی
 .بدم شادامه دیگه خوامنمی بشیم پیروز اگه حتی نباشی تو اگه. کردی شروعش خودت
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 لبش یگوشه ترسناکی لبخند شد، خیره بهش حسبی همچنان و اومد باال آهسته سافیرا سر
 :گفت و کرد خوش جا
 بیرون؟ کشیب وجودم ته از رو قلبتخوش و مهربون سافیرای اون اومدی االن -

 :داد ادامه و کرد کوتاهی یخنده
 .لیاقتینبی تونهمه شما -
 شنوی؟می مرده، تام بفهم، رو جملهاین معنی کنممی خواهش... کنم کمکت خواممی -

 خم چپ سمتبه رو سرش بیاد وجودبه اشپریدهرنگ صورت توی جدیدی حالت اینکه بدون
 :کشید ششونه سر به رو گوشش کنار و کرد

 !بشه کشته تا میدون تو میاد سرباز نات، نخور غصه خیلی! بیچاره -
. بده انجام رو کارش بود بهتر بود، فایدهبی زدنحرف کنه، کنترل رو خودش کرد سعی ناتالی
 ستون اما کشید؛ عقب رو خودش شدتبه زد، کنار رو لباسش ییقه و شد ترنزدیک کمی
 زخم یه مثل که سیاهی یلکه دیدن از ناتالی. بره ترعقب حدی از دادنمی اجازه سرش پشت

 .برد فرو درهم رو صورتش رفتمی پیش اشدیگه جاهای طرفبه عفونی
 !نزن دست بهش -
 !باش ساکت لطفاً. بزنم دست بهش کنمنمی فکرشم حتی -

 و تقدر. داد حرکت آروم لکه اون باالی و چسبوند هم به رو وسطش و سبابه انگشت دوتا
 چنین بود، دیده حالتابه که طلسمایی بین. فهمیدمی پوستش و گوشت با رو طلسم سیاهی
 تقویت جادویی یحلقه قدرت با طلسماین که حاال بود مطمئن ولی. نداشت وجود چیزی
 اما بود؛ رسیده آخرش یمرحله به اینا از زودتر خیلی شدمی اعمال هرکسی روی میشه
 ولی بشه؛ کامل تا نداده اجازه هم هنوز بود کرده تحملش زیادی مدت اینکه با سافیرا

 . بیاره دوام تونهمی دیگه چقدر دونستنمی
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 بودن، ایستاده منتظر هابچه رفت، بیرون چادر از ایدیگه حرف هیچبی و برداشت رو دستش
 :گفت و گردوند شونهمه روی رو نگاهش

 .بیاین دنبالم - 
 کاراش بگه هابچه به چیزی اینکه بدون. کرد حرکت خودش چادر طرفبه حرف این از بعد
 رو کاغذ برگ زیادی تعداد. گذاشت میز روی رو جنسیخوش چرم تکه. دادمی انجام رو

 ناخنش با. برگردوند کاغذا روی رو شدیگه یلبه سپس و گذاشت چرمی یتکه چپ سمت
 کشید، روش باریه رو دستش کف خرآ در و انداخت خط پایین به باال از رو چرم راست سمت
 روی هاینوشته دیدن از هرسه زد ورقش وقتی. بود دستش توی شده صحافی کتابیه حاال

 .کردن تعجب سفید کاغذای
 !بود عالی کارت: دنیل

 :پرسید ناتالی نشدنیتموم سکوت از کالفه لئو
 چیه؟ برای کتاباین فهمیدی؟ چی بگی خواینمی -

 :گفت و گذاشت میز ویر رو کتاب ناتالی
 سر پشت باید رو مرحله چندتا طلسماون. گرفتم اندازه رو طلسم اون قدرت میزان من -

 .نداریم زیادی وقت دیگه ولی آورده؛ طاقت برابرش در خوب خیلی سافیرا. بشه کامل تا بذاره
 .یمکن استفاده ازش تونیممی آینده چهارروز تا باشیم داشته وقت هرچقدرم: آنتونیو
 :داد ادامه ناراحتی با ناتالی

 بخت اگه. نوشته توش داره وجود که رو طلسمایی تموم تقریباً کتاباین اما آره؛ بدبختانه -
 .کنممی پیدا همین توی از رو درمانش باشه یار باهامون

 هستی؟ چی منتظر کن شروع پس: لئو
 :داد تکون رو سرش ناتالی
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 .برمیام پسش از تنها خودم برید؛ شما. باشه -
*** 
 کتاب. گشتمی چاره دنبال به کتاباون توی همچنان ناتالی و گذشته نیمه از دوم شب

 یصفحه آخرین تا هنوز بشه، ناامید گشتن از نداشت قصد اما بود؛ شدن تموم حال در قطور،
 .داشت وقت ناامیدی برای کتاب

 داخل صدابی آرتور. نبود چادر توی کسی حضور متوجه که بود شده مطالعه غرق قدراون
 و کرد بلند رو سرش دفعهیه ناتالی. نشست مقابلش صندلی روی و رفت جلو حرفبی و اومد

 .شد خیزنیم غافلگیرانه دیدنش با
 .نیست نیازی بشین، -
 همیشه مثل ایشقهوه موهای کرد، نگاهش کمی و نشست جاش سر دوباره مکث کمی با

 .زدنمی برق قبل مثل دیگه چشماش اما بودن؛ معلق پیشونیش روی
 .نشدم اومدنتون متوجه که خواممی عذر -
 .باشی فهمیده هم رو زمان گذشت دارم شک که شدی کتاباین غرق قدراون -
 روزه؟ از وقت چه مگه -
 .گذشته شبنیمه از وقتهخیلی -

 .دوخت هانوشته به رو نگاهش
 .نبودم متوجه. شماست با حق آره -
 .کرد باهات که کاری وجود با حتی وفاداری؛ قدراین بهش نسبت که بهخو چقدر -
 خوب حالش که هستم وقتی نگران من درواقع. نیست خودش دست کارااین از کدومهیچ -

 ...دوستاشو بهترین از یکی که میاد کنار جوریچه دونمنمی. میشه
 .نداد ادامه رو حرفش
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 .نیست شما مثل هرکسی. ستایشه قابل تونهمه وفاداری -
 .وفاداریه این الیق سافیرا که باشید مطمئن. دارید لطف شما ممنونم، -

 نگاهش ناتالی. شدمی شنیده وضوحبه جیرجیرکا صدای. شد برقرار بینشون سنگینی سکوت
 :گفت و دوخت آرتور چشمای به رو
 اومدید؟ اینجا به که داشتید من با کاری... شما -

 :داد جواب و دش جاجابه کمی آرتور
 .بپرسم ازت سؤال یه خواستممی آره، -

 :زد ملیحی لبخند ناتالی
 .لطفاً بپرسید -
 نگه مخفی رو ما مکان تونهمی گفتید یادمه گفتین،می جادویی یحلقه قدرتای از وقتی -

 سافیرا؟ سمتبه بفرسته طلسمو اون تونسته چطوری لرد پس داره،
 به نیازی کنی طلسم رو کسی خوایمی وقتی اما هستیم؛ یمخف لرد نظر از همچنان ما -

 .نیست شخص اون جای دونستن
 بدون تا کنیم حمله بهش ما که نیست این دنبال مگه کرده؟ کارواین چی برای اصالً -

 رو ما که خواستهنمی آورده؟ سرش رو بالاین چرا پس بجنگه؟ ما با هاحلقه به خسارتیهیچ
 .کنه متوقف

 !کنه حمله بهش انسان یه کهاین از نمیاد خوشش حتماً. متنفره انسانا از لرد -
 :زد صدا و کرد مکثی

 .جنابعالی -
 بله؟ -
 بکنم؟ ازتون خواهشی یه تونممی -
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 !البته -
 بقیه از که ممکنه بودیم، نکرده پیدا چیزی هنوز ما و شد تموم چهارروزه مهلت این اگه -

 بخرید؟ بیشتری وقت
 و زد حلقه چشماش توی اشک دید، رو سکوتش وقتی. نکرد دریافت آرتور طرف از جوابی
 :داد ادامه

 فقط کاراین. نیست ساخته ازش کاریهیچ. ستبسته وپاشدست که اون. کنممی خواهش -
 لشکر این یفرمانده تونهنمی اون مثل کسهیچ مطئنم من... لرده یخواسته دادنانجام
 .باشه بزرگ
 رو دستش طوالنی مکثی از بعد و فرستاد بیرون بود داشته نگه سینه تو که رو نفسی آرتور
 ناتالی بغض کاراین با. گرفت فشردمی محکم رو کتابش باالی که رو ناتالی دست و برد جلو

 .بیفته سافیرا برای اتفاقی خواستنمی دلش واقعاً. انداخت زیر رو سرش و شکست
 *** 

 یکوزه یه با دنیل. شد وارد و زد کنار رو تام و دنیل با مشترکش چادر یپرده خستگی با لئو
 و گذشت کنارش از. نوشیدمی و بود نشسته چوبی کوچیک میز پشت نوشیدنی از کوچیک

 .برداره تنش روی از رو رزمی لباس سنگینی تا کرد باز رو کمربندش حرف بدون
 .کردمی احساس حتیرا به رو تام خالی جای انداخت، اطراف به نگاهی

 خوای؟می کمیه هم تو -
. رفت دنیل طرفبه و داد تکونش تندتند و برد فرو اشریختههمبه موهای توی دستی لئو

 ظرف بعد. کشید سر الجرعه و کرد پر رو دنیل مقابل ظرف و برداشت رو رنگتیره یکوزه
 :کرد پاک رو دهنش دست پشت با و کوبید میز روی رو
 .ممنون -
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 .برداشت قدم چادر ورودی طرفبه
 میری؟ کجا -
 .ببینم رو سافیرا خواممی -

 لئو یسینهبهسینه و شد وارد مِیویس پرده، کنارزدن برای دستش رفتن باال با زمانهم
 رد تا رفت عقب قدمی داشت،برنمی روش از رو سنگینش نگاه که طورهمون لئو. ایستاد

 .بشه
 .قربان ببخشید منو -
 .خیربه شب نداره، کالیاش -

 با. داشتنمی نگه روشن رو فضا مشعال. شد راهی و انداخت دنیل به معناداری نگاه سپس
 :پرسید و کرد بیشتر رو قدماش سرعت میاد، بیرون سافیرا چادر از که آنتونیو دیدن

 شده؟ چیزی آنتونیو، -
 :داد جواب شد کمتر شونفاصله وقتی

 .کنهمی گریه رهدا وقتهخیلی دونم،نمی -
 !کنه؟می گریه -

 لئو. بفهمه رو دلیلش و بره خودش تا کرد اشاره داخل به و انداخت باال رو هاششونه آنتونیو
 .زد کنار چادرو یپرده و گذشت ازش

 :گفت مالیمی لحن با و زد زانو ازش نزدیکی یفاصله با
 شده؟ چی سافیرا؟ -

 :داد وابج گرفته کمی و ترآهسته صدایی با اونم
 !کننمی درد دستام... طوریمهمین که دوروزه االن -

 :زد زل لئو صورت به ملتهب چشمای با و آورد باال رو سرش
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 .کنممی خواهش کنی؟ باز دستامو کمیه شهمی -
 :گفت دوباره دید که رو سکوتش

 .کن بازشون کمیه فقط اینجایی، که تو -
. کشید خودش دنبال رو سافیرا نگاه و رفت بیرون چادر از و شد بلند جاش از مکثی از بعد لئو
 امیدوارانه و کرد بازشون سریع برگشت دوباره وقتی اما فشرد؛ هم به رو چشماش کالفگی با

 :کرد زمزمه. زد لبخند دستش خوردنتکون با. نشست سرش پشت باراین. دوخت چشم بهش
 .کنم حساب روت تونممی دونستممی لئو، ممنون -

 طنابا جای کرد، نگاه مچش به درهم اخمای با و نالید شدن، شل دستش دور طنابای یوقت
 روبروش و برگشت سریع لئو. برد پاهاش طرفبه رو جونشکم انگشتای. بودن شده کبود

 .کنه کمکش هم اونا بازکردن برای تا نشست
 گرفت روو هردودستش لئو. بشه تسهیل توشون خون جریان تا کنه خم رو پاهاش کرد سعی

. دوخت حرکاتش به رو نگاهش زیرچشمی سافیرا. کرد لمس رو کبودیا جای نرمیبه و
 به و کرد استقبال ازش اعتراضی هیچ بدون لئو. خزید ـوشش*آغـ توی و رفت جلو آهسته
 :داد گوش ناراحتش هایزمزمه

 اعتماد تو به فقط من کنی؟نمی کاریهیچ چرا دارن؟ نگهم جوریهمین خوانمی کی تا -
 .لئو دارم

 :گفت و داد ـوازش*نـ رو کمرش
 .کن صبر کمیه -

 :شد خیره بهش نزدیکی خیلی یفاصله با و شد جدا ازش
 !بکشن منو خوانمی اونا -

 :شکست بغضش و گرفت راه صورتش روی دوباره اشک
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 دارن حاال اما بستن؛ وفاداری پیمان من با اونا. کردم جمع اینجا رو شونهمه که بودم من -
. نیستن اعتماد قابل کدومشونهیچ اونا. کنن باز خودشون سر از منو که کننمی فکر این به

 !منن یحلقه دنبال اونا
 .میشه قبل مثل چیزهمه زودیبه گردیم،می چاره راه دنبال داریم ما سافیرا، نه -

 :پرسید جدی و اومد بند اشگریه
 تختشونوتاج ترسنمی. ترسیدن زیادم قدرت از شونمهه اونا. خوبه حالم من! قبل؟ مثل -
 .کنم تصاحب رو

 :داد تکیه سرش پشت ستون به اشکاش کردنپاک با زمانهم و خندید
 کمال با خودشون اونا. ندارم تصاحبشون به نیازی من. شدن متحد باهام که رفته یادشون -

 .بگیر سپ دنیل از برام رو حلقه برو لئو! کردن تقدیمش بهم میل
 :گفت عصبی کردمی اشاره خودش به کهدرحالی و برداشت ستون از رو اشتکیه

 بگیرنش؟ ازم کردن جرئت چطور. من به دادش شاه فردریک منه، مال حلقه اون -
 حلقه خودم کنیم پاک بدنت روی از رو لکه اون تا کردیم پیدا راهییه هروقت کن، گوش -
 .شدی وبخ هروقت گردونم،برمی بهت رو
 :زد فریاد حرفاین شنیدن با
 ...کنممی نابود تونوهمه! عوضی برو اینجا از. لئو اونایی با خودتم تو. خوبه حالم که گفتم -

 .کرد نگاه فریاداش به و شد بلند زمین از داشت کنترلش در سعی که عصبانیتی با لئو
 .دینمی پس رو کارتون این تقاص. انتظارتونه در مجازاتی چه کنینمی فکرشم حتی -

 :پرسید متعجب و شد وارد سراسیمه آنتونیو
 !شده؟ چی -

 :گفت آنتونیو به خطاب زدنشنفسنفس به خیره لئو
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 !ببندش -
 زمزمه آلودحرص لئو و شد بلند دوباره دادوبیدادش صدای.  رفت بیرون چادر از سرعتبه بعد
 :کرد

 !شو خفه کنممی خواهش -
. دوید آفتاب طلوع تا و شد خارج قرارگاه از ایشگرگینه هیبت با و داد شکل تغییر سپس

 فردا تا اگه. دادمی بدی نوید و بود آوردلهره براش صبحگاهی سرمای و خورشید پرتوهای
 دادن؟می نجاتش باید چطور کردن،نمی پیدا راهی

 زمین روی ترآروم رو زیادش دویدنِ از شدهحس بی هایپنجه و آورد پایین رو سرعتش
 .گذاشت

 که نبود دختری مثل هیچیش. نداشت قبل به شبیه ظاهرش جز چیزیهیچ سافیرا دیگه حاال
 .بود شده بزرگ باهاش
 کنار آفتاب مالیم نور زیر حالیبی با. داد شکل تغییر و ایستاد حرکت از درختا بین جایی

 .درآورد حرکت به صورتش مقابل رو حلقه و نشست درختی یتنه
 هاافسانهاون حاال... هه شده، ساخته بهت راجع هاافسانه داری، زیادی قدرت تو میگن مهه -

 تونینمی بدی، نشون رو شده طلسم که چیزی نیستی قادر حتی تو ببینن تا کجان کجان؟
 جادوهای زیاد؟ قدرت داری؟ چی نحسی جز تو پس. بشه بهتر سافیرا تا کنی کمک

 .میشی دستبهدست که ایارادهبی یحلقه یه فقط تو! یشترهب من قدرت اما وغریب؟عجیب
 رو چشماش و داد تکیه سرش پشت درخت به رو سرش و گرفت رو نگاهش کالفگی با 

 جوریه چیزهمه اگه داشت دوست خیلی کنه، نابودش تونستمی داشت دوست خیلی. بست
 .بود دیگه
*** 
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 لئو
 روز تمام واقعاً. بود رفته در دستم از زمان. ندیدم یتاریک جز چیزی کردم باز رو چشمام وقتی

 جوشیدمی دلم توی که سنگینی و بد حس قلیان با وضعیت؟ این تو اونم! موندم؟ خواب رو
 .کردم پرواز قرارگاه سمتبه و دادم شکل تغییر زدهشتاب
 ترحترا شدممی ترنزدیک هرچی! گفتمی راست همیشه که ششمی حس این از بودم متنفر

 مخلوط و توهم رو هابچه مضطرب صدای. بشنوم رو ومرجهرج و آشوب صدای تونستممی
 و اومدم فرود باعجله. باشم نرسیده دیر بودم امیدوار و کردم بیشتر رو سرعتم. شنیدممی

 ناتالی گردعقب با بهشون رسیدن از قبل و دویدم هابچه سمتبه. کردم باطل رو تبدیلم
 : پرسیدم

 خبره؟ هچ - 
 :اومد جلو عصبانیت با ناتالی

 لئو؟ بودی کجا -
 شده؟ چی بگو -

 :گفت سریع و چینی مقدمههیچ بدون
 !کرده فرار سافیرا -

 :پرسیدم زدهحیرت شنیدن، اشتباه گوشام کردم فکر
 !چی؟ -
 .تو دنبال اومد و شد نادیا سوار بعدشم. نیست دنیل دست حلقه فهمید کرده، فرار -
 به نگهبان و ایزد همهاین پس! دربره؟ و بشه نادیا سوار راحتی همین به مکنهم چطوری -

 خورن؟می دردی چه
 :زد تشر و پایید رو اطرافش نگران ناتالی
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 کاری کسی اگه کرد تهدید و گرفت گروگان رو یکی. لئو میگی داری چی باش مراقب -
 دیوونگی بخواد بود ممکن ردکمی کاری کسی اگه کشه،می آتیش به رو جاهمه نادیا بکنه
 .کنه

 :گفتم و خندیدم ناباوری با
 ...افزاراخون طبیعت، ایزدای نکرد؟ کاری کسهیچ چطور. درنمیاد جور عقل با حرفات -

 :پرید حرفم وسط و کرد دخالت آنتونیو
 .لئو افتاد اتفاقایی چه اینجا ندیدی تو -

 :پرسیدم دنیل به رو حرفش به توجهبی
 نیست؟ تو دست حلقه یدفهم چطور -

 :داد جواب جاشبه ایزنونه صدای
 !بکشن دنیلو فرمانده بود ممکن گفتمنمی اگه گفتم، بهشون من -

 :زدم داد بودم نشده حضورش متوجه اصالً که دختری به خطاب خشمگین
 داده؟ دخالت یاجازه تو به کی -
 :گفت و ایستاد جلوم دنیل. دمبو رسیده اوج به رفت، عقب قدمیه و ترسید بلندم صدای از
 .نیست اون تقصیر -

 ذهنم تو مختلف افکار اما بندازم؛ راه باهاش رو حسابی دعواییه خواستمی دلم خیلی
 .کنم قاتی حسابی بود شده باعث و پیچیدمی

 .دنبالش بریم و نکنیم تلف وقتو بهتره: آنتونیو
 .باشین زود. اونه با حق: ناتالی
 سربازا از چندتا ما دنبال به. افتادیم راه به بزرگ عقابیه ظاهر با من و ژدهاا بر سوار ها بچه
 .اومدن سوار اسب هم
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 به چشمم و بودم جلوتر همه از من. ببینیم رو نادیا بزرگ هیکل که نکشید طول خیلی
 دونستمی خوب. سالهچهارده یا سیزده یپسربچهیه افتاد؛ نشسته اژدها روی که گروگانی

 از تونستنمی هم بود ایزد اگه حتی ترس از که سالبچه یه. بهتریه گروگان یکس چه
 .کنه استفاده قدرتاش
. دید هم رو سوارااسب و انداخت پایین به نگاهی کرد، جلب رو توجهش ایگائل غرش صدای

 .شدیم متوقف ازش زیادی نسبتاً یفاصله با
 :گفت و کرد هیجان سر از ایخنده

 !گشتممی دنبالت داشتم ، لئو اومدی زود چقدر! همگی به سالم -
 که تقالکردن به کرد شروع خواست،می کمک ازمون و شد شجاع ما دیدن با پسربچه

 .کنهمی اشتباه داره دونستممی
 ...نبود تونبقیه همراهی به نیازی. دارم کار لئو با فقط من -

. کردمی دیدن قابل بیشتر رو صورتش ماه نور. کشید آهی و گرفت آسمون به رو رو سرش
 :گفت سردشخون لحن حفظ با پسره به خطاب سپس

 خوری؟می تکون قدراین همین برای ها؟ پایین بری داری دوست خیلی اینکه مثل -
 :زد داد دنیل. شد قاتی بچه پسر سروصدای توی زدنشحرف صدای

 !نکن دیوونگی کنممی خواهش سافیرا -
 که زمین روی هایسواره به خطاب و شد خم پایین سمتبه کمی دنیل حرف به توجهبی

 :گفت دیدنمی تاریکی اون تو ازشون زیادی چیز احتماالً
 ...نشده تموم هنوز من بازی اما شما؛ پیش بیاد داره دوست خیلی -

 :برگردوند پسرک سمتبه رو سرش
 نداری؟ دوست کردنبازی -
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 کاراین از قدراون همگی. کرد پرواز باال سمت به رعتسبه نادیا حرفاین گفتن از بعد ناگهان
 .بدیم انجام حرکتی نتونستیم که شدیم غافلگیر نادیا
 حرکت از که سافیرا. نشنیدیم دیگه رو پسربچه صدای و شد متوقف دوباره ترطرفاون کمی

 شنیدم رو آنتونیو صدای. خندیدن به کرد شروع بود، شده خوشحال تأثیرگذاریش و خودش
 :گفت که
 بکنیم؟ کاری نباید -

 .بدیم نجات رو بچه اون جورییه باید اول نه، االن: ناتالی
! بمونیم جامون سر بایستمی هاماه بریم، پیش کارانهمحافظه طورهمون خواستیممی اگه
 !اینجام من... خبخیلی بود، من دنبال اون

 .برم طرفش به تا زدم بال محکم و دادم تکون پایین سمتبه رو دمم پرای
 میری؟ داری کجا لئو... لئو: دنیل

 لحن همون با دید، رو شدنمنزدیک که سافیرا. زدم بال ترمصمم دنیل صدای شنیدن با
 :زد داد خوشحال

 !عزیزم بده نشونم چشماته تو که رو عشقی و جلو بیا! لئو آفرین -
 !لعنتی دختر

 کنم اعتراف اگه میاد نظربه مسخره خیلی. سوختنه حال در جسمم بندبند کردم احساس
 سمتمبه نادیا بزرگ دهن بازشدن اما کنم؛ گم رو وپامدست که بود نمونده چیزی لحظهاون
 آتیشی داغ یشعله. شد آهسته اطرافم حرکات یهمه انگار آنیه. آورد خودم به دوباره رو من
 .دیدممی اومدمی باال و سوختمی گلوش انتهای از که رو
 !بکن کارییه زودباش لئو، توئه دست جادویی یقهحل
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 سمتبه پیشرویم جلوی سر، پشت به بزرگم باالی کشیدن و جلو سمت به دمم حرکت با
 سریع چقدر واکنشم دونمنمی. کردم ساطع طرفشبه خودخودبه رو نیرویی و گرفتم رو نادیا

 متوقف طرفم به هاشعله هجوم حاال. بود شده کند حرکتا یهمه من برای ولی رسید؛ نظربه
 .فرستادمی حلقه که بود نیرویی خاطربه اشهمه و شده
 نور کمک با و چرخوندم راست سمت به رو سرم داشتم، اطرافم بررسی برای کافی وقت

. میاد ما سمت به که دیدم رو رنگتیره گردوغبار از بزرگ ایتوده نادیا آتش از حاصل
 .تونستممی هم ببینمش و برگردم بیشتر خواستممی اگه حتی اما آنتونیوئه؛ کار دونستممی
 اجبار این اگه پس کرد؛می اعمال بهش سافیرا که بود اجباری خاطربه نادیا گریوحشیاین

 .فهمیدم رو هابچه ینقشه. کنه همکاری ما با تا بود آزاد نادیا شد،می برداشته
 فرار و دادم حرکت ایدیگه جهت در رو باالم زا یکی و کردم بازوبسته باریه رو چشمام

 آنتونیو که ایتودهاون از رو حواسش باید. برگشت خودش سرعت به دوباره چیزهمه. کردم
 دنبالم حتماً پس بگیره؛ رو جونم خواستمی واردیوانه سافیرا. کردممی پرت فرستادمی
 .اومدمی

 عجب! اوف. گذشت بدنم کنار زا شد فرستاده سمتم به دوباره که آتیشی گرمای
 .نبود بهش حواسم اصالً! ایبیاریخوش

 بتونیم هم رو پسربچهاون بودم امیدوار و کردم پرواز تونستممی که سرعتی ترینسریع با
 .بده خرج به داشتنشنگه برای زیادی تالش نکنم فکر چون بدیم؛ نجات

 یدوباره ینعره. دادم تغییر هوایی یتوده اون طرف به رو مسیرم و کشیدم بلند صفیر یه
 و کردم جمع بدنم دوطرف رو باالم بالفاصله پس داد؛می دیگه آتیش پرتابیه از خبر نادیا

 .گرفتم شتاب پایین سمتبه آزاد سقوط یه همراه
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 و شدم شب از ترتیره یتودهاون دل وارد مستقیم و دادم فشار هم روی محکم رو چشمام
 با و اومدم بیرون توش از خودم. بود کرده پهن براش آنتونیو که افتاد یدام به سافیرا

 از عبور با زمانهم و کرد حرکت سریع ناتالی. آوردم بدست رو تعادم دوباره باالم بازکردن
 صدای و شد گردوغباراون وارد و درخشید آسمون توی رعد به شبیه چیزی سرش باالی

 . شد همراه چهپسرب اون سقوط با سافیرا یناله
 !خورد دردییه به باالخره... و رفت جلو نجاتش برای و کرد اقدام سرعت به دنیل
 نحیف و بیهوش جسم دیدن با من اما بود؛ شدن پراکنده حال در سریع خیلی گردوغبار حجم
 .نشستم نادیا کمر روی تبدیلم، کردنباطل از بعد و رفتم طرفش به اژدهاش روی سافیرا
 آخریناین. فرستادم بیرون آسودگی سر از عمیقی نفس و کشیدم ـوشم*آغـ به رو سافیرا
 !بار آخرین بد؛ دختر میشه پرت ازت حواسم که بود باری

 *** 
 نگاه تخت روی یبسته وپادست سافیرای به رو پیش شب تموم. فرارسید چهارم روز
 کنه پیدا چیزی کوفتی کتابونا از بود نتونسته هنوز ناتالی. سنجیدممی رو افکارم و کردممی

 .کنیم کارچی باید بگیریم تصمیم تا بشه برگزار ایجلسه حاکمان با امروز غروب شد قرار و
 اگه! بیارم سرش بالیی خودم باشم مجبور موقعیه نکنه اینکه از ترسیدممی بودم، مستأصل

 دیگه اگه بگیریم، رو شجون شدیممی مجبور اگه افتاد،می بودم دیده که اتفاقاتیاون تموم
 ...اگه ببینمش، تونستمنمی

 اما نبود؛ تازه اینکه با. کردم نوازش رو گوشش یالله زیر کوچیک زخم و بردم جلو رو دستم
 پوستش زیر رگ بردم، ترنزدیک رو سرم ارادهبی. دردناکه فهمید شدمی اطرافش کبودی از

 احساس رو تنش گرمای شنیدم،می رو نفسش آروم صدای دیدم،می رو نبضش و زدمی
 با رو صورتش. ـیدم*بوسـ رو اشتپنده ضربان روی و رفتم جلوتر بازم ارادهبی. کردممی
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 صاف و گرفتم فاصله ازش ناتالی ورود با. کردم نگاهش دقت با و کردم لمس انگشتام
 : پرسید آروم. نشستم

 چطوره؟ حالش -
 .بیهوشه هنوز -

 :نشست تخت یلبه مقابلم
 داشتی؟ پیشرفتی - 

 :داد جواب و کشید عمیقی نفس
 !بپرسیم لرد خود از باید فقط کنم فکر نه، -
 .بودم داده بهش رو حلقه حاال تا بود معامله اهل لرد اگه -
 :کشید آه
 .کنه معامله بخواد که آدمی نه لئو، طرفی شیطان با تو -
 کنیم؟ کارچی قراره -
 .کردم دنبالش چشم با. زدنقدم به کرد شروع و شد بلند جاش از
 کاری تونستیممی شاید اون از قبل. کرد خراب رو چیزهمه فرارش با دیشب دونم،نمی -

 ...االن اما کنیم؛
 چی؟ االن -
 االن تا که بودیم اقبالخوش خیلی و سافیراست فرمان تحت اون. خطره نادیا وجود -

 .کنن خالص رو نادیا که اینه حداقلش کنم فکر! نشدیم جزغاله
 میشه؟ بهتر اوضاع نادیا کشتن با -
 یمرحله به طلسم این اگه. داد انجام میشه که کاریه حداقل هاشبچه و نادیا کشتن -

 میفته؟ اتفاقی چه دقیقاً برسه آخرش
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 .میشه کنترلغیرقابل که مطمئنم اما بود؛ گنگ تصاویر فقط نفهمیدم، زیادی چیز -
 دلم اصالً اما؛ میفته اتفاقی چه داد نشونم جزئیات تموم با داد، نشونم حلقه! گفتم دروغ
 .بفهمه خودم از غیر کسی خواستنمی

 نیستم مطمئن ولی بگیره؛ وقت چهارروز از بیشتر ازشون خواستم آرتور جنابعالی از من -
 .کرد نیستسربه رو تام که بود سافیرا این بازم باشه بینواقع هرچقدرم. کنه زیادی تالش
 بود سخت مونهمه برای. گذاشت دهنش روی رو مشتش و داد تکون اطراف به رو سرش

 :گفتم که شد چی دونمنمی. ایستادم روبروش و شدم بلند جام از. بپذیریم رو مرگش که
 .بدیم انجام رو بازیدیوونه همون بشیم مجبور شاید -
 بازی؟دیوونه کدوم -

 .کردمی نگاهم پرسشگرانه
 !لرد اب معامله -

 :گفت زدهحیرت
 سر وقتهیچ کنه، معامله اگه حتی. ندادیم دست از رو عقلمون قدراون هنوز نه،! چی؟ -

 .گفتی االن همین. دونیمی بهتر خودت مونه،نمی حرفش
 .باشم ایزدا تصمیم منتظر تونمنمی من ناتالی -
 هرگز سافیرا باشه، هداشت وجود ما به لرد کمک برای احتمال کمترین اگه حتی کن، گوش -

 .بخشتموننمی
 .باشیم روراست قدراماون نیست الزم بکشیم، نقشه بلدیم هم ما -
 تنهایی تونیمنمی ماها بره، باد به چیزهمه ممکنه. کنیم خطر حداین در تونیمنمی... لئو -

 ملهمعا. باشی آروم کن سعی اما کنم؛می درک رو احساست من. بگیریم تصمیم حلقه درمورد
 .نیست هم کردن فکر برای گزینه آخرین حتی عوضی اون با
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 اطمینان برای و گرفت رو بازوم. انداختم زیر رو سرم و دادم فشار هم به محکم رو چشمام
 :پرسید

 باشه؟ -
 .بود اون با حق. نداشتم کردنقبول جز ایچاره. دادم تکون رو سرم

 *** 
 قرارگاه به همراهانشون و آدرین جناب لوکاس، جنابعالی که بود نمونده غروب به چیزی

 براشون رو اومدهپیش ماجراهای. کرد جلب رو توجهشون سافیرا غیبت طبیعتاً و رسیدن
 .ببیندش تا کرد درخواست هم لوکاس جنابعالی و دادیم توضیح

 لوکاس جنابعالی صورت توی وضوحبه رو ناراحتی دید، حال اون توی رو سافیرا وقتی
 یا فهمهمی اطرافش از چیزی دونستمنمی و زدمی وپادست وبیداریخواب بین سافیرا. دیدم

 :گفت ناتالی که کشیدم پوفی رفتنشون از بعد. نه
 .باشه خوبی یایده کنم فکر نادیا وجود با دارم، نگهش حالت همین توی کنممی سعی -

 .دارمن رو دیگه دردسر یه تحمل که من خوبیه، یایده آره: دنیل
 مونی؟می اینجا تو. ترهراحت باشه ترخلوت اطرافش هرچی دنی، بریم بیا: ناتالی
 :گفتم و دادم تکون تأیید ینشونه به رو سرم

 .برید شما آره، -
 دیروز اینکه با ولی گذاشتم؛ زانوهام روی رو سرم خروجشون، از بعد و نشستم تخت کنار

 .برد وابمخ دوباره زود خیلی بودم، خوابیده حسابی
 .ذاشتمنمی هم روی رو چشمام کاش ای و
 از. هم سر پشت و ممتد جیغای شده، بلند طرفهمه از جیغ صدای دیدم اومدم، خودم به تا

 و ریخته هم به جاهمه. کردم نگاه اطرافم به زدهحیرت و سرگردون و دویدم بیرون چادر
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 از که آتیش روشن هایشعله. وردخمی مشامم به آتیش و دود و خون بوی بود، شده آشفته
 شده تند نفسام. شد همزمان اژدهاها ینعره صدای با کشیدمی زبونه قرارگاه انتهایی قسمت
 باهاش که رو طنابی هایتکه فقط! نبودش سافیرا اما چادر؛ توی برگشتم هراسون بودن،
 سرکش هایشعله سمتبه و زدم بیرون چادر از دوباره. دیدم تخت روی بود شده بسته

 .دویدم
 و سوختمی آتیش توی ایگائل و مایکل هایجنازه شدم؛ خشک زدهبهت دیدم که چیزی از
 .بود کرده قرمز رو زمین خونش و افتاده زمین روی ناتالی یشده تکهتکه بدن بدتر اون از

 راه دنبال به زدهوحشت که جمعیتی بین رو ناباورم چشمای! ممکنه؟ چطور ممکنه؟ چطور
 :شنیدم رو صدایی و گردوندم گشتنمی جاتن

 !لئو -
 دیدم رو مارتینشاه فقط ندیدمش، اما برگشتم؛ صدا سمتبه. بود سافیرا یسرخوشانه صدای

 :گفت دوباره سافیرا صدای که طرفش رفتم. رفتمی راه تلوتلوخوران که
 !عزیزم کن نگاه فقط -

. کردم نگاه سمت همون به من و کرد رهاشا مقابلم مسیر به لبخندزنان چرخوندم، رو سرم
 بود افتاده زمین روی که رو شمشیری نداشت، اعمالش روی ایاراده اینکه مثل مارتینشاه

 .زد بیرون رنگسرخ خون و برید رو گردنش درنگ ایلحظه یا معطلی بدون و برداشت
 یسایه جونشبی جسم از بعد چندلحظه. کنم کارچی باید دونستمنمی حیرت شدت از

 بود ایستاده سافیرا که جایی طرفبه رو سرم دوباره. رفت هوا به و شد خارج سیاهی
 خیالبی گذشت، سرم باالی از که نادیا دیدن با. بود شده غیب هم باز ولی چرخوندم؛

 افزایش رو فریادا و جیغ صدای سرمون باالی نادیا پرواز. دویدن به کردم شروع پیداکردنش
 شدت از همه و کشید آتیش به رو چادرا از زیادی تعداد عمیق بازدم یه با که دیدم. داد
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 متوقفش تیر پرتاب با کردنمی سعی سربازا. پوشوندیم رو سرمون و رفتیم عقب حرارتش
 چنان و کرد باز رو بزرگش یپوزه عوض در. نبود کارساز بهش تیریهیچ انگار اما کنن؛

 سربازا. پیچیدن خودشون به درد از همه که کرد تولید خودش از بلندی و عجیب صدای
 رو دستم هردو کف و کشیدم فریاد منم. چسبیدن رو گوشاشون و کردن رها رو کماناشون

 .کردممی حس شدمی جاری گوشم از که رو خون گرم جریان. گذاشتم گوشام روی
 از رو ستاشد احتیاط با دید، رو من وقتی. رفتم سمتشبه سریع دیدم، رو آنتونیو وقتی

 .رفتمی گیج داشت سرم. کرد جدا گوشش
 .لئو -

 .شنیدممی دور از انگار رو صداها برداشتم، رو دستام منم
 کجاست؟ دنیل -

 .دویدنمی قرارگاه خروجی یدروازه سمت به دستهدسته جمعیت
 چی؟ -

 :کشیدم داد تقریباً و کردم بلندتر رو صدام
 کجاست؟ دنیل گفتم -

 با من به دادنجواب با زمانهم آنتونیو کشید، زبونه پایین سمت به دوباره انادی نفس آتیش
 دور بودن فرار حال در که مردمی از رو هاششعله تندباد، ناگهانی وزش و دستش یاشاره
 :کرد

 .کن نگاه رو سرت پشت -
 بلند یتیغه با بدنش. کجاست دنیل فهمیدمنمی وقتهیچ کاش و چرخیدم عقب به
 احساس از شاید یا سافیرا، از شاید ترسیدم؛. بود شده میخ درختی یتنه به یرشمشیه

 .اوضاع اون توی تنهاموندن



 

 

702 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 قایم رو خودش کجا دونمنمی. بیاریم گیر رو سافیرا که اینه کرد میشه که کاری تنها -
 .کن پیداش برو تو. کرده

 ایضربه. بودم خیره دنیل به هنوز چون شده؛ نزدیک بهم دوباره کی که بودم نشده متوجه
 :گفت و زد امشونه به
 .دیگه برو -

 انگار. رفتم سربازا تمرین زمین طرف به. بگردم دنبالش تا کردن حرکت اختیاربی پاهام
 داشتن هم سربازا نبود، اونجا کسهیچ تقریباً. بود حلقه کار شاید یا اونجاست که دونستممی

 روی سربازا از زیادی تعداد یجنازه. گشتم دنبالش. نشدمی خارج قرارگاه از بقیه همراه
 .ایستادم زمین وسط و رفتم جلو. بود افتاده زمین

 .سافیرا اینجام من -
 کنم، متمرکز رو افکارم تونستمنمی که بودم شده سردرگم و گیج قدراون. کردم صبر کمیه

 .کنم فکر درست تونستمنمی
 !لئو کردی دیر چقدر -

 .ریخته هم به ظاهر و کثیف لباسای ونهم با دیدمش؛
 شده قایم ترس از ببین... کنی عمل قولت به وقتشه حاال میدی، پس بهم رو حلقه گفتی -

 !بکشنم خوانمی همه اینجا بودم،
 !کردی؟ کارچی! سافیرا؟ کردی کارچی -
 ...برگردون بهم رو حلقه اون لئو، بده نجاتم -

 نزدیک که کردم نگاه سافیرا به مستقیم اما دیدم؛ رو آرتور جنابعالی صدایبی حضور
 آخر به زود قدراین دنیا شدنمی باورم بشه، پیروز راحت قدراین لرد شدنمی باورم. شدمی
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 خیلی سافیرا کنم باور مجبورم که شدنمی باورم. بود نمونده باقی ایچارههیچ دیگه. برسه
 !نحس شب این از ترقبل ظه،لحاین از ترقبل مرده، االن از تر قبل
 :شنیدم رو اشجمله آخرین و بستم رو چشمام حاکم دست باالاومدن با زمانهم
 ...کن کمکم لئو -
 .کردم باز رو چشمام و خوردم بدی تکون صورتم روی خون شدنپاشیده احساس از
 و دادمی رخ ترآهسته واقعیت کابوسِ. بدم تشخیص رو واقعیت تا کشید طول کمیه

 از. بود افتاده حرکتبی تخت روی همچنان سافیرا. دیدممی خواب داشتم که شدم خوشحال
 به اما نداریم؛ زیادی وقت که دادمی اخطار بهم حلقه. شدم نزدیک بهش و شدم بلند جام

 .داریم وقت هنوز که دادم امید خودم
 داشت یکی مبود مطمئن. برگردوندم رو سرم چادر، ورودی پشت کسی حضور احساس با

 برای که دستی باراین رفتم بیرون چادر از سریع و شدم بلند جام از. کردمی نگاه رو داخل
. شد خیره بهم دستپاچه تقریباً صاحبش، و شد خشک هوا توی بود اومده باال پرده کنارزدن
 :گفتم و رفتم ترنزدیک

 خوای؟می چی اینجا -
 :داد جواب معمولی لحن با. افزاراستروح از فهمیدم لباسش از. شد طوالنی کمی نگاهش

 تا بودم اومده برگزاریه، شرف در بودین منتظرش که مهمی یجلسه. قربان خواممی عذر -
 .بدم خبر بهتون
 :داد ادامه بزنم حرفی اینکه از قبل و کردم مکث کمی

 .حاضرم خدمتگزاری در! تریستینه اسمم -
 چادر این نزدیک نباید نگهبان دوتا این جز کسی بدم هشدار بهت الزمه اما فهمیدم؛ -

 .بایسته
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 :گفت لحن همون با همچنان تریستین و شدن متوجه رو کالمم یطعنه نگهبانا
 .قربان متأسفم -
 از تربااهمیت جلسه اون اما نبود؛ متأسف آدمای مثل اشقیافه. موندم خیره بهش سوءظن با

 وسط تقریباً که چادری طرف به و گذشتم کنارش از پس. بود واردتازهاین درمورد فکرکردن
 .رفتم داشت قرار قرارگاه

 تمام اما افته؛می اتفاقایی چه دونستمنمی. خوابم تأثیر تحت و بودم ریخته هم به هنوز
. میشه گرفته سافیرا علیه که هرتصمیمی برابر در مقاومت یآماده بود؛ مقابله یآماده وجودم

 !تام منهای نفر،سه درواقع باشن؛ تفاوتبی چهارنفر ما رأی و حرف به نسبت تونستننمی اونا
 و عجیب قدرتاون با شد،می آزاد انگیزنفرت و نحس شبحاون و شدمی کامل طلسم اگه

 سافیرا به راجع ناعادالنه قدراین نبود قرار ایزدا. کنم فکر مثبت بود بهتر شاید... آورهراس
 .بگیرن تصمیم

 جنابعالی جز ایزدا یهمه. شدم مواجه باهاش که بود کسی اولین ناتالی چادر، به ودمور با
 احترام همه به. بودن نشسته میز پشت مونجلسه برای آماده و حاضر آدرین جناب و لوکاس
 جو. گذاشتم پام روی و کردم مشت رو دستام. نشستم دنیل و ناتالی نزدیک و گذاشتم
 وگوگفت بخوای و باشی نشسته حاکم همه اون حضور با میز یه پشت کن تصور. بود سنگین

. شد آغاز جلسه و بیان بودن غایب که کسایی تا کشید طول کمی. بدی نظر و کنی
 :کرد شروع رو بحث مارتینشاه

 جدا ما از سافیرا. طرفیمیه مونهمه ما که بشم  یادآور باید صحبتی یا هرحرف از قبل -
 هم تو ناتالی. بگیریم حسابی و درست تصمیم یه باید و الزمه ما برای وجودش نیست،

 درسته؟ کنی، پیدا ایچاره نتونستی
 :گفت آروم و انداخت زیر رو سرش ناتالی
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 .درسته بله -
 :گفت و پرید بحث وسط دنیل

 .نباشه بردنش بین از ما حسابی و درست تصمیم اولین امیدوارم -
 گرچه. کنه قطع رو حاکم یه حرف نباید که فهمیدنمی وقتهیچ اون رفت،نمی ازش انتظاری

 .بود حرفااین از سخاوتمندتر هم مارتینشاه و نبود مهم هم زیاد
 :داد ادامه و رفت آرتور جنابعالی سمت به نگاهش

 نادیده رو شما پدر مرگ نیست قرار ما باشید، نداشته حرفم از سوءبرداشتی امیدوارم -
 .نیست سافیرا گردن به خونش اما بگیریم؛
 :گفت بنجامین شاهزاده

 ...اما نیستم؛ موافق بردنشون بین از با منم. خطرناکیه طلسم که گفتید خودتون -
 :کرد قطع رو حرفش محترمانه لوکاس جنابعالی

 از دونممی که کنممی فکر... شاهزاده بپذیرید صحبتتون کردنقطع بابت منو عذرخواهی -
 .شهمی درمان راهی چه

 سریع. دوید هامرگ توی بیشتری خون و شد باز دستم مشت. برگشت سمتش به همه نگاه
 :پرسیدم

 راهی؟ چه -
 چیزهمه من نظر از فقط! بده رو سؤالم جواب و بیاد حرف به دوباره تا کشیدمی طول چقدر

 وقتیهمون درست و انداختم آدرین جناب ناراضی یچهره به نگاهی رفت؟می پیش آهسته
 :داد جواب کنم تکرار رو سؤالم دوباره خواستممی که
 .زیاد احتمال به البته کنه، باطل رو طلسمش تونهمی لونا درخت یشیره -
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 مشخص بیرون از کدومهیچ گرچه! خیلی نه البته کرد، کم خوشحالیم شدت از احتماالت این
 .نبود

 .مکنیمی اقدام آوردنش برای االن همین! عالیه این: دنیل
 .شد خیزنیم جاش از و گفت رو این
... نه یا کنم؟ تشکر کنم؟ کارچی باید دونستمنمی. باشه راحت قدراین راهش کردمنمی فکر
 :بپرسم باید اول

 زیاد؟ احتمال به گفتید چرا -
 اینکه از داستانی هیچ ولی بودم؛ شنیده جادویی یحلقه قدرتاین درمورد چیزایی قبالً من - 

 راه احتماالً پس داره، حقیقت وجودش وقتی اما نشنیدم؛ باشه شده استفاده ازش هم قبالً
 .داره واقعیت هم درمانش

 *** 
. بیارن خودشون با رو لونا یشیره تا شدن راهی مایکل با آدرین جناب و دنیل شب همون

. فتگر بزرگی تصمیم چه لوکاس جنابعالی نفهمید آدرین و من جز کسهیچ جمعاون توی
 .کردممی تشکر ازش باید

 از راه این. شد دمیده دال توی دیگه بار یه امید که بود نگذشته رفتنشون از زیادی مدت
 .اومدمی پیش هم سر پشت ناامیدی و امید بود؛ همین اولش
 با صحبت حال در رو مارتینشاه رفتممی لوکاس جنابعالی چادر سمت به که طورهمون
 تنهایی درواقع. نداشتم حرفاشون شنیدن به ایعالقه. دیدم مادرش و آرتور جنابعالی

 هرزنی از. اومدنمی خوشم موضوعاین از من و انداختمی مادرم یاد رو من سانسا شاهزاده
 .شدم رد ازشون تفاوتبی پس اومد؛نمی خوشم بود تنها مادرم مثل که
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 و گرفته گرم سربازا از جمعی با که دیدم رو آنتونیو و زدم سربازا تمرین یمحوطه به سری
 رو حالشون و شور کمیه چرا. بود خوبی شب امشب. خندیدنمی و زدنمی حرف بلندبلند

 به و رفتم عقب قدم یه. خوردم کسی به محکم که بچرخم عقب به خواستم نکنم؟ بیشتر
 با! گردنش یتو عجیب بندگردن اون با بود، تریستین پسره همون. کردم نگاه مقابلم فرد

 : کرد عذرخواهی و اومد حرف به مکث کمی
 .قربان متأسفم -

 :دادم تذکر فقط و ندادم اهمیت. شناسنتمی وقتهخیلی انگار که کردمی نگاهم کسایی مثل
 کنی؟می نگاه رو کجا میری راه وقتی هی، -
 .قربان ببخشید منو -
 :زدم صداش که بود نرفته چندقدم هنوز اما شد؛ رد کنارم از
 .کن صبر -

 .چرخید طرفمبه کامالً
 ندیدیم؟ رو همدیگه جایی قبالً ما -

 :گفت و زد لبخند
 .باشید اومده سالی کوهستان به قبالً اینکه مگر قربان؛ کنمنمی گمان -

 شاید اما بودم؛ نگذاشته سالی کوهستان تو رو پام هرگز اول یدفعهاون از قبل تا! نه خب
 .باشمش دیده جاهمون

 امشب. بیار نوشیدنی سربازا یهمه برای دیگه چندنفر با و برو نوشیدنیا چادر به بسیارخب، -
 .باشید خوش کمیه
 .سرورم اطاعت -



 

 

708 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 کردم سعی رسیدم که چادر روبروی. گرفتم پیش در رو قبلیم مسیر و کردم نگاه رفتنش به
 .کنم ترمرتب رو امریخته هم به افکار

 تو؟ بیام تونممی سرورم -
 :داد رو جوابم داخل از آرومش صدای

 .تو بیا -
 جلو. نداشت فرقی و بود هم مثل چادرا داخل چیدمان. داخل رفتم و زدم کنار رو پرده آهسته

 :گفت و برداشت میزش روی طومار روی نوشتن از دست. ایستادم میزش مقابل و رفتم
 .لئو خیربه شب -
 .خیربه شب -
 .بشم باخبر سافیرا حال از بیشتر خواستممی اومدی، که شد خوب -
 وپادست وبیداریخواب بین داره االن. نیست خوب حالش روشه طلسمن او که وقتی تا -

 .زنهمی
 :اومد جلو و شد بلند میز پشت از
 .نباش مأیوس قدراین. لئونارد کنی صحبت ازش امیدوارانه تونیمی دیگه حاال -
 .نشم متوجهش و بمونه پنهون چشمم از چیزی ترسممی بدم یدام خودم به اگه... تونمنمی -

 :دادم ادامه و کردم مکثی
 .کردید سافیرا به بزرگی لطف شما جناب،عالی کنم تشکر ازتون اومدم -
 :گفتم. شد خیره بهم سکوت در
 شدنخشک دونممی و شهمی شدنشخشک باعث درخت اون یشیره گرفتن دونممی من -

 .کردید نجاتش قربانی رو نسلتون یآینده شما داره، پیامدی چه مردمتون و شما برای اون
 :گفت. انداخت زیر رو سرش و مالید هم به دستاشو کف
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 رو تصمیم این چرا کنهمی درک ما بعدی نسل. دادم انجام دقیقاً من که نبود کاری این -
. دارن امنیت بشیم پیروز اگه حداقل اما باشن؛ نداشته فراطبیعی قدرت شاید اونا. گرفتم
 .باشه باید سافیرا

 :داد ادامه و گذاشت امسرشونه دستشو
 تونهمی کی سافیرا از بعد. نیست راحتیااین به ولی زنن؛می حرف جدید یفرمانده از بقیه -

 نیستیم قدیسه کدومهیچ ما. نه کرده؟ تعیین رو کسی خودش کیه؟ جانشین بهترین بگه
 نکن فکر پس. کنیممی تصور که چیزیه از ترخطرناک میاد پیش بینمون که اختالفی. پسرم
 رو حواست فقط تو. دارم کاراین برای دلیل صدها من چون داری؛ بهم دینی کاراین بابت
 .باش دختراون مراقب و کن جمع
*** 
 کل دانای

 به تند قدمای با کرد،می حرکت سرش پشت که دنیل همراهبه آدرین قصر، سرد تاالر در
 یچهره با آدرین همسر که بود تاالر وسط تقریباً. رفتنمی درخت مخصوص مکان سمت
 بودنشسالم برای رو شوهرش پایتاسر کهدرحالی. ایستاد جلوشون و رسید بهشون نگران
 :گفت کردمی بررسی

 ه؟افتاد اتفاقی تنهایین؟ چرا شده؟ چی شنیدم، رو برگشتنتون خبر پیش چندلحظه همین - 
 .ببریم خودمون همراه رو چیزی یه اومدیم. نیفتاده اتفاقیهیچ هنوز نباش نگران -

 بلندش دامن بیشتری کنجکاوی با همسرش. گذشت کنارش از مکثی از بعد و گفت رو این
 :افتاد راه به سرشون پشت بلند قدمای با و گرفت باال کمی رو
 ن؟برگردی راهو این تموم شده باعث مهمی چیز چه -
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 معترضانه. کرد سد رو راهش و ایستاد جلوش کالفه دید شوهرشو یعجله و سکوت وقتی
 :زد صدا

 !آدرین -
 اونایی جزو زن این قبولوند خودش به و انداخت زیر رو سرش و کشید پوفی نامحسوس دنیل

 چشمای به خیره و گرفت رو زنش هایشونه آدرین. شد معترض بهش بشه که نیست
 :گفت نگرانش

 .بیای همراهمون طوریهمین کافیه فقط بفهمی خوایمی اگه. نباش نگران که گفتم -
 منتهی راه به ورود با. افتادن راه به بیشتری سرعت با و کرد وارد هاششونه به فشاری سپس

 :گفت بود شده دستگیرش چیزایی که زن موردنظرشون اتاقک به
 !ببرین؟ رو لونا درخت یشیره خواینمی نکنه -
 .جنابهعالی دستور این -

 نسبتاً فضای از که دنیل. برگشت سمتشون به داشت دست در که مشعلی با مقدمهبی ناگهان
 و کشید دادی نداشت، رو انتظارش و بود داشته برش هراس کمی اطرافش تاریک و باریک
 رو دستاش زدهخجالت دنیل و کردن نگاهش متعجب همسرش و آدرین. رفت عقب قدمی

 :گفت و داد تکون واه تو
 ...آم شما،... نیست چیزی نیست چیزی -

 :کرد اضافه و زد پهنی لبخند
 .بدید ادامه -

 :گفت و داد تکون رو سرش مکث کمی از بعد آدرین
 .نگی کسی به و داری نگه رو راز این که کنممی تأکید -
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 حسابی تاد،فرس بیرون آهسته رو اششدهحبس نفس و زد کمرش به رو دستش یه دنیل
 .بود شده زدهخجالت

 :پرسید اعتراض با دوباره زن شدن، اتاقک وارد وقتی
 دادن؟ دستوری چنین چطور جنابعالی- 
 ایشون دونیممی درختاین مورد در تو و من که هرچیزی. باش آروم کنممی خواهش -

 .داریم نیاز بهش اما... دوننمی بیشتر قطعاً
 .بدونم منم اربذ. افتاده بدی اتفاق پس -

 جواب در و کرد رنگتیره دیوار روی مشعل جایگاه وارد رو دستش توی مشعل آدرین
 :گفت همسرش

 .رسیده ذهنمون به که نجاتیه راه تنها این و شده طلسم سافیرا بانو -
 داده؟ نشون اینو جادویی یحلقه -
 که کردیممی آرزو ونمهمه و داده انجامش سیاه لرد. ستحلقه طلسمای از یکی این نه، -

 !کنهمی کار بشیم مطمئن تا بده نشون ما یحلقه رو شدنشباطل راهِ این کاش
 :گفت زدهحیرت زن
... درختو اون احتماالت خاطربه خوانمی جنابعالی! باشه؟ عملی که نیستین مطمئن حتی -

 !میفته اتفاقی چه دونیمی تو آدرین
 :کنه ترندهمتقاعدکن رو لحنش کرد سعی آدرین

 این عالوه،به. کرده متحد باهم رو سرزمین هفت که ایملکه سافیراست، مورد در مسئله -
 .نکنیم پیروی تونیمنمی ما... حاکمه تصمیم

 میز پشت که دیواری سمت به سکوت این دیدن با آدرین. شد برقرار سکوت حرفاین با
 فکر توی همچنان زن. شد وارد و کرد باز رو دروازه نیروش با و رفت داشت قرار طویل
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 داد تکیه کنارش مرطوب کمی و ناهموار و زمخت دیوار به دنیل. بود مونده ساکت و فرورفته
 نبود مهم براش. دوخت زن یگرفته صورت به رو نگاهش. موند آدرین برگشت منتظر و

 مشغول خودش به رو ذهنش که چیزی. چیه زدنمی حرف ازش اونا که اتفاقاتی جزئیات
 مثل پسری چطور اومدمی سوزدل و مهربان نظربه که اون مثل زنی از که بود این بود، کرده
 !شده متقاعد پدرش به ـانت*خیـ برای پیتر که دلیلهمون به شاید کرده؟ پیدا پرورش ادوارد

. شد جدا دیوار از متعجب اتاقک دیوار و سقف از هاییتیکه ریختن و زمین ناگهانی تکون با
 حفظ برای که دنیل. فرورفت سکوت و سکون در جاهمه ناگهان بعدش و اومد مهیبی صدای

 :گفت آدرین همسر به خطاب بود، شده خم کمی تعادلش
 افتاد؟ اتفاقی چه... چه -

 صداش. انداخت زیر رو سرش و داد تکیه سنگی میز یلبه روی رو هردودستش جواب در زن
 :بود غمگین لحنش و آروم

 .ما برای... شد تموم چیزهمه-
 *** 

 تا اومدنمی فرود هم سر پشت هاضربه. زدنمی جرقه هم به برخورد اثر بر شمشیر هایتیغه
 شاهزاده جک، با هم قبالً. کوبید حریفش شکم به محکم و آورد باال رو پاش یه لئو اینکه

 صورتش و شد خم کمی درد از جک. بود دیده رو مهارتاش تقریباً و بود کرده مبارزه افزارایخ
 :گفت کجی لبخند با و آورد پایین رو شمشیرش لئو. کشید درهم رو
 خوبه؟ حالتون! جنابعالی کنیدمی رو مراعاتم دارید کنممی احساس -

 :گفت بایسته صاف و کنه غلبه دردش به کردمی سعی کهدرحالی جک
 ...خوبم -

 :داد ادامه
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 بچه یه که اینه مثل من تالشای. کرده قوی حد از بیش رو تو حلقه اون. لئو فرمانده ابداً -
 !بکوبه پدرش پای به
 برخاست بودن نشسته شونمبارزه تماشای برای که بقیه کنار از آرتور و خندید حرفش به لئو
 :گفت و
 کنید؟ امتحان من با رو بعد یمبارزه چطوره -

 :زد لبخند جک
 .البته -

 شاهزاده. رفت عقب قدمی تحویلش از بعد و گرفت آرتور لمقاب دودستی رو شمشیرش لئو
 :رفت لئو طرف به و شد بلند اونا یمبارزه شروع از بعد کمی تِسا

 کنم؟ مالقات رو سافیرا دوباره تونممی -
 .کنممی همراهیتون جااون تا. من بانوی البته -

 آخرین شدنحل منتظر همگی حاال و رسیده قرارگاه به پیش روزیه پدرش و تسا شاهزاده
 .بشن کاربهدست بزرگ و اصلی جنگ برای بتونن تا بودن مشکل

 بپرسم؟ سؤالی تونممی -
 .حتماً -
 .ندیدمشون رسیدید که وقتی از خوبه؟ حالشون پدرتون -

 :گفت و کرد مکثی شاهزاده
 برای منو اصرارای حالاین با... درمان تحت و بیمارن که زیادیه مدت ایشون متأسفانه -

 و. شده بدتر حالشون رسیدیم وقتی از... اومدن اینجا به و نپذیرفتن کردناستراحت و موندن
 .کننمی استراحت تختشون توی و کردن گوش رو حرفم باالخره

 :گفت و شد خیره زدمی تلخی لبخند که شاهزاده به متعجب لئو
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 خطر به رو سالمتیشون اومدن برای نباید. شدم ناراحت شنیدنش از واقعاً! من خدای -
 .انداختنمی
 .نمیده گوش کسی حرف به اون... ولی درسته؛ -
 زودتر تا بود نشده نمایان اشچهره توی بیماری از چیزی واقعاً. بود شده ناراحت جدید خبر از

 چادر به رسیدن با. ریخت هم به بیشتر رو حالش شاهزاده غمگین صورت. بشه متوجه
 داخل دنبالش خودش و بشه وارد شاهزاده اول تا گرفت کنار ودیوور یپرده موردنظرشون،

 .بود بیرون صبحگاهی و سرد هوای از ترگرم اونجا هوا. رفت
. بودن شده گذاشته بدنش کنار دستاش و کشیده دراز ضخیم نسبتاً پتویی زیر سافیرا

 صورتش به و نشست تخت یلبه شاهزاده. رسیدمی نظربه ترپریدهرنگ همیشه از صورتش
 :موند خیره

 میشه؟ متوجه رو اطراف صداهای -
 .کنم فکر -

 رو کسی حضور آنیه لئو سافیرا، دست گرفتن برای شاهزاده دست رفتن جلو با زمانهم
 دورشدنش و دویدن صدای برگردوند، رو سرش وقتی و کرد احساس چادر ورودی پشت

 سرعتبه باشه، شده متوجه چیزیو اینکه مثل بعد چندلحظه. کرد تحریک بیشتر رو حواسش
 نگران و متفاوت لحن که بود نرفته دنبالش بیشتر چندقدم هنوز اما زد؛ بیرون چادر از

 :کرد متوقفش تسا شاهزاده
 !لئو... لئو -

 رو رفته راه دواندوان و چرخوند صدا سمت به رو سرش. بود افتاده سافیرا برای اتفاقی حتماً
 .رسوند سرش باالی رو خودش مستقیم و برگشت

 شده؟ چی -
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 .سوزهمی آتیش توی انگار داغه،خیلیخیلی بدنش -
 :کرد زمزمه و گذاشت گردنش و پیشونی روی رو دستش حرف این شنیدن با
 !نه اوه -
 .بکنیم کارییه باید -
 !میشه کامل داره طلسمش -
 همینه؟ خاطربه تباین -
 .گردمبرمی باشید، مراقبش اًلطف... کنممی حسش کرده، ترشسریع تب -

 .دوید بیرون هراسون و گفت رو این
*** 
 .کردنمی عبور سرد و سنگین ابرای بین از و بودن پرواز حال در اژدها بر سوار آدریِن و دنیل

 مدت تموم. کن جمع همراهت مرد به بیشتر رو حواست ولی رسیم؛می زودی به»: مایکل
 «!بیفته نگرانم
 نظر از شدمی ناپدید ابری هایهاله بین گاهی که رو پاشون زیر مناظر کهحالیدر دنیل

 :گفت ذهنش طریق از و گذروند
 سقوط باهم هم بیفتیم اگه که چسبیده محکم رو من قدراون. مایکل نباش نگران» -

 «.کنیممی
 «!نشده؟ اژدها سوار بارمیه حتی»: مایکل
 «!نمیاد خوشش اژدهاها از اصوالً... ایزدهیه اون»: دنیل

 «ها؟ شدن، سوار روم و دادن افتخار ایشون پس خب،خیلی»: مایکل
 «.برسیم زود تا برو تندتر فعال! مایکل بگو مزخرف کمتر»: خندید دنیل
*** 
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 نگاه جذابش سربازای به و ایستاده بالکن توی نوشیدنی از جامی با لرد حین،همین در
 و درخشیدمی خون از درخشانی یقطره مثل اشقهحل نگین و بود آروم و سردخون. کردمی

 .بود آورده وجودبه آسمون رنگ با هماهنگی ترکیب
 توی حلقه که کسی به حقیقته، عین کلماتم جادویی، یحلقه بگو بهش! میشه کامل داره -

 شبح اون بذارید... بگیره رو شدنشکامل جلوی نباید جادویی یحقههیچ با بگو انگشتشه
 خودشو جون و کنهمی عمل برعکس صورتاون غیر در چون بشه؛ آزاد اشتنیددوست

 ...گیرهمی
 :گفت لبخندزنان و نوشید جام از ایجرعه

 از ترشکوه با مرگی الیق اون. کردممی فکر که چیزیه از ترجذاب احساساتش فهمیدن -
 !خوابه رخت توی مردن
 قسمت یخ کوچیک و سفید ذرات. بود انجماد به نزدیک چیزی سافیرا چادر داخلی فضای
 ایگوشه بنجامین شاهزاده. بودن معلق هوا در هم کمی و پوشونده رو چادر یدیواره باالیی

 .کردمی کنترل رو هوا دمای همزمان و دوخته چشم تخت به نگران و ایستاده
 تشصور و خشک سافیرا هایـب*لـ. بودن نشسته تخت یدیگه طرف ناتالی و طرفیه لئو

 :گرفت رو دستاش از یکی ناتالی. بود ملتهب
 کنید؟ سردتر رو اینجا بازم نمیشه. سوزهمی داره بدنش -

 :شد ترنزدیک قدمی که چرخوند شاهزاده طرف به رو نگاهش
 .باشه خطرناک ممکنه دمااین از ترپایین... انسانه یه اون -
 ...که تبه این سرما از بیشتر نگذاشته، روش تأثیریهیچ دما کاهش -

 تکرار تندتند باشه رسیده ذهنش به چیزی اینکه مثل دستپاچه و برافروخته ناگهان لئو
 :کردمی
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 ...کن تمومش کن تمومش... من خدای! من خدای -
 :زد زل بهش آمیزاستفهام و زدهوحشت ناتالی

 لئو؟ گی؟می چی شد؟ چی دفعهیه -
 :داد جواب حال همون با لئو
 .کن شروع... االن کن، بیدارش -
 !شده؟ چی -
 !میرهمی داره -

 :گفتن همزمان ناتالی و شاهزاده
 !چی؟ -

 :داد ادامه و شد بلند جا از لئو
 !میرهمی داره اون. کنیممی اشتباه داریم. نات کن عجله -
 ...اگه اما -
 .مواظبشم من! زودباش... نمونده دنیل رسیدن تا چیزی -
 مطمئنی؟ -
 .آره -

 با گرفت، سافیرا سر باالی رو راستش دست و فرستاد بیرون آهسته رو عمیقش نفس ناتالی
 .برد باالوپایین رو انگشتاش کوتاهی موج
 آهسته چادر یدیواره روی یزدهیخ ذرات. نشست تخت یلبه و کشید صورتش به دستی لئو
 .برگشت خودش عادی حالت به هوا دمای و رفت بین از

 ترپایین لئو نگاه اما بودن؛ دوخته چشم بهش هرسه. کرد باز رو شچشما آرومی به سافیرا
 .گرفت دستاش تو رو چپش دست زدهشتاب رفت،
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 .کردیممی کارواین نباید لئو، نیست خوب اصالً این: ناتالی
 تموم. زد بیرون لباسش نامرتب و چروک آستین زیر از و شد سیاه آهسته دستش پوست
 .رحمبی و ترسناک لبخند یه زد؛می بخندل سافیرا. پوشوند رو دستش

 سافیرا؟: لئو
 :کرد نگاه بهش و آورد بیرون لئو دست از رو دستش سافیرا

 !وقتشه -
 به و کشید بیرون جسمش از رو خودش سیاهی یسایه و خورد شدیدی تکون بالفاصله

 .شد خارج چادر از سرعت
 با زمانهم شد بلند سریع پس شت؛گذ ذهنش از جزئیات تمام با بود، دیده لئو که خوابی
 :گفتن

 !باش مواظبش -
 .دوید بیرون
 ...کن صبر لئو: ناتالی

 :گفت نشستمی سرجاش کهدرحالی. شد متوقف سافیرا حرف با ولی برخاست؛ جاش از
 .بده انجام رو تالشش تموم بذار -

 به بلندی زنجیر با و پیچید مچش دور محکمی یحلقه شه، بلند کامالً بتونه اینکه از قبل
 .چسبید زمین
 .بری جایی تونیمی هم تو که نیست معنی این به این: ناتالی
 :چرخوند کاسه تو رو چشماش. کرد نگاهش دوباره و آورد باال رو رنگشسیاه دست

 .سرمیره محوصله زود ولی مونم؛می جاهمین باشه -
 .چرخوند شاهزاده تسم به رو سرش نماییدندون لبخند با همراه و گفت رو این
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*** 
 سایه اون پیداکردن واسه رو چشماش نگرانی با دوید،می چادرا بین که طورهمون لئو
 سمتش به و نایستاد ساکت آرتور. کردمی جلب خودش سمت به رو همه توجه و گردوندمی

 :کرد سد رو راهش و دوید
 شده؟ چی -

 :گفت تند و ایستاد زناننفس لئو
 !شده املک سافیرا طلسم -

 :پرسید زدهحیرت آرتور
 !چی؟ -
 .باشن سیاه یسایه یه دنبال بسپارید همه به. کنیم کنترل رو اوضاع دنیل رسیدن تا باید -

 با رفت، تمرین زمین سمت به و افتاد راه به دوباره. شد دور و داد تکون رو سرش آرتور
 و دوید قرارگاه انتهای سمت به سربازا از چندتا همراه و داد کوتاهی توضیح بلند صدای

 ممکنه که باشن سیاهی یسایه مواظب که دادمی هشدار همه به فریادزنان حال درهمون
 .کنه درست دردسر و بشه جسمی وارد

 :برگشت همه سر همراهش سربازای از یکی داد با
 !اونجاست... دیدمش -

. بشه پرتاب لئو سمت هب و بیاد بیرون غالف از شمشیری تا بود کافی کوچیک غفلت همین
 رو این فرصت و شدن آهسته اطرافش حرکات یهمه دوباره بود، دیده چشم گوشه از که لئو

 .کرد عبور کمی یفاصله از شمشیر یتیغه بده، جاخالی و بکشه کنار سرعت به تا کرد پیدا
 به کمیمح مشت اونا از ترسریع لئو اما دراومدن؛ جنبش به دیگه سربازای اتفاق این با

 .زد زمینش و زد ضربه زانوش پشت به هم سربازا از یکی. فرستادش عقب و کوبید صورتش
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 به نیمه تا و برداشت بود شده رها دستش از که رو شمشیری لئو دوباره هجوم با زمانهم
 زمین به تا کوبید اشسینه به اشدیگه پای با و شد بلند لئو یناله. کرد فرو پاش رون

 :غرید دندون الی از سپس بچسبه،
 !رسینمی تخواسته به هرگز تو -
 یسایه موقعهمون. شد بزرگ و کرد تغییر گرگ هایپنجه شکل به دستش انگشتای 

 و گرفت خودش به ایونیمهنصفه اما زنانه؛ بدنی حجم اومد، بیرون سرش باالی از رنگسیاه
 :گفت ناهنجاری و دارخش صدای با
 !لئو استادی شتو تو که کاریه این -
 با لئو پای توی شمشیر به خیره سرباز. برداشت سرباز یسینه از رو پاش ناپدیدشدنش با

 :گفت و نشست جاش سر پشیمونی
 !قربان متأسفم مقدس، خدایان اوه... قربان -
 .نیست مشکلی -

 :داد فشار زخمش روی رو دستش و کشید بیرون پاش از رو فوالدی یتیغه کنانغرش
 .دنبالش برید -

 و درد شدن ورشعله دستش از کنندهحسبی و سرد هایشعله. افتادن راه به سربازا
 :افتاد راه به بررسیش از بعد و برداشت رو دستش. کردن متوقف رو ریزیشخون

 !لعنتی -
*** 
 ناتالی. بود نشسته تخت روی بنجامین شاهزاده و ناتالی نگاه زیر خیالبی و سردخون سافیرا
 :گفت کردمی حس درونش که اضطرابی و سکوت از هکالف

 کنی؟ کارچی خوایمی دیگه -
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 :داد جواب و کرد نگاه بهش حسیبی با سافیرا
 بدم؟ شرح برات رو هامبرنامه باید که اینه منظورت -

 :داد ادامه و کرد حالیبی یخنده
 جنگه؟می خوب چقدر ایگائل ببینم، بگو اول... باشه -

 :پرید ناتالی صورت از رنگ
 .باشی داشته کاری باهاش نداری جرئت -

 :گفت و داد تکون جلوش رو زنجیرش دست سافیرا
 !بدیم دست از رو مبارزه این که حیفه... بگم خواستممی فقط نباش، نگران -

 :دوید بیرون چادر از نگران و برافروخته ناتالی و خندید سپس
 !عوضی -
 دیر کردمی دعا فقط اژدهاها صدای شنیدن با و رفت رارگاهق انتهای طرفبه سرعت تموم با

 گاهی که شدمی شنیده طرفهمه از ترسیده جیغای صدای بود، راه به بدی بازارآشفته. نرسه
 و داشت رو ایگائل گلوی دریدن قصد وحشیانه نادیا. اومدمی پایین گاهی و رفتمی باال

 .کنه دورش شخود از داشت سعی توانش تموم با هم ایگائل
 بدن دور و بردن هجوم طرفشون به اطراف درختای سمت از خشنی و زمخت هایشاخه
 :کرد زمزمه انداخت، مارتینشاه و آنتونیو به نگاهی. پیچیدن نادیا

 !دنی برسون خودتو کنممی خواهش -
 خاطربه نادیا. روند عقب به رو جفتشون نیرویی و کرد دراز سمتشون به رو دستش سپس

 رو سرش و رفت عقب چندقدم ایگائل و خورد زمین بود شده پیچیده دورش که هاییاخهش
 .داد تکون اطراف به
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. زد هم به رو تعادلش و دراومد حرکت به پاش زیر زمین که شه بلند دوباره کرد سعی نادیا
 بیشتری هایشاخه. کردمی پرت آتیش گاهی و غریدمی بلند صدای با. شه بلند خواست بازم

 بشه خارج جسمش از کرد تالش سیاه یسایه. پیچیدن گردنش اطراف و رفتن سمتش به
 شدنخارج موقع انگار. موند نادیا بدن از نیومدن و اومدنبیرون بین و شد خشک دفعهیه که

. کشیدمی فریاد و جیغ نادیا همراه و بده انجام کاریهیچ تونستنمی که بود شده ترضعیف
 . زد لبخند امیدوارانه و دید رو هواش در شدهمشت دست و برگشت ئول طرف به ناتالی

 .کرد جلب آسمون به رو همه توجه اژدها زدنبال صدای
 .برسون سافیرا به خودتو و بگیر دنیل از رو شیره زود ناتالی: لئو
 و شد پیاده اژدهاش گردن از نگران و متعجب دنیل. دوید طرفش به ناتالی مایکل فرود با

 :پرسید نادیا به هخیر
 شده؟ چی! چیه؟ دیگه اون -

 دستته؟ شیره شده، کامل طلسمش: ناتالی
 کجاست؟ سافیرا... آره! من خدای -
 .بدو بیا، دنبالم -

 .فشرد ترمحکم رو مشتش و کرد دنبال چشم با رو رفتنشون لئو
 دیدنشون با شاهزاده. بود بسته رو چشماش و داده تکیه عقب به رو سرش حالبی سافیرا

 :گفت خوشحال
 اومدین؟ -

 :پرسید آشفته رفتمی تخت سمت به کهدرحالی دنیل
 اومده؟ سرش بالیی چه -

 .شده ضعیف خیلی: شاهزاده
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 عقب رو خودش سافیرا برد، دهنش سمت به و آورد بیرون کمرش دور از رو کوچیکی ظرف
 .کرد امتناع و کشید

 .کن باز رو دهنت. کنی مقاومت جلوم تونینمی -
 :گفت اخطارگونه لحنی با ناتالی برگردوند، رو سرش بازم وقتی

 !دونیمی خودت... سافیرا کنم باز دهنتو تونممی راحتخیلی -
 محتواش وقتی. کرد سرازیر دهنش تو رو غلیظ یشیره و کشید پایین رو فکش زور به دنیل

 سیاهی. کرد کوتاه چندسرفه. کنه آزاد دنیل دستای از رو سرش تونست باالخره رسید، آخر به
 اشچونه از شیره هایقطره کهدرحالی ضعیف و خشمگین شد، محو آرومآروم دستش روی
 .رفت حال از و انداخت نگاهی تاشونسههر به بود، ریخته پایین
*** 
 سافیرا

 به نحس روزای همه، نظربه. بودم شده آزاد و رفته بین از نفرت از پر و عجیب احساس اون
 وجدانیعذاب توی رو گذشته روزِیه. شد پدیدار جدید کابوس یه من واسه اما بود؛ رسیده رآخ

 جلوی خواستممی توانم تموم با و کردمی منفجرم درون از داشت که زدم وپادست وحشتناک
 مرور رو چشمام دوباره بازکردن از بعد ایلحظه خواستنمی دلم هیچ. بگیرم رو اتفاقاین
 .کنم

 تا مطمئنم! بودم داده انجام بده آزار رو بقیه تونستمی که هرکاری سرانگشتی، حساب یه با
 همهاین با دادم ترجیح اما کنم؛ قبول دوباره سابقه اون وجود با رو خودم تونست نخواهم ابد

 .بدیم هدر من مثل خاصیتیبی موجود کردنآروم برای رو ایدیگه زمان وقت، اتالف
 دوباره ناتالی. غلتیدم امدیگه پهلوی به و برداشتم پرده الی از مهتاب ورن درخشش از چشم
 از بعد. بود کشیدم که عذابایی برای پاداشی دوستایی چنین داشتن شاید. بود خوابیده پیشم
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 از رو پتو آهسته ناتالی یبسته چشمای به موندنخیره واسه طوالنی نسبتاً زمانی گذشت
 چادر نگهبانای. شدم خارج چادر از و برداشتم رو بلندم شنل. شدم دبلن و زدم کنار خودم روی
 و کردم تشکر وارزمزمه. کشید آتیش به رو وجودم دوباره گناه احساس و کردن تعظیم بهم

 :گفتم
 .گردمبرمی زود -

 یشعله سوختن و جیرجیرکا صدای و بردمی سر به خودش اوقات ترینخلوت در قرارگاه
 .خوابن همه گفت شدنمی هم هنوز اما بود؛ غالب صدای مشعال

 سنگین زمستونی از خبر و شدمی دیده آسمون توی ابر هایتیکه و بود سرد شدتبه هوا
 انجام جبران برای زیادی کارای شدمی شاید. افتادم راه به و کشیدم عمیقی نفس. دادمی
 انتظار پسرش از چطور ببینم؟ ندهز رو تام دوباره تونستممی تا کردممی کارچی باید ولی داد؛

 فقط رو راه همهاین که کنم نگاه سانسا شاهزاده چشمای تو تونستممی چطور. داشتم کمک
 بود؟ اومده تام دیدن برای
 من از که تصوری تنها اینجا آدمای. بود ترسنگین قبل از که کشیدم ایدیگه عمیق نفس
 .متکبره و ترسناک و وحشی آدمیه دارن

 مایکل سمت به. کردم نگاه اژدهاها به چندلحظه و ایستادم قرارگاه، انتهای به یدنرس با
 نادیا به و کردم رو کارهمین هم ایگائل برای. کشیدم کمرش روی آروم رو دستم و رفتم

 ولی بدم؛ لئو به رو یکیشون بود قرار. بودن رفته خواب به آروم کوچیکش هایبچه. رسیدم
 .نگفت هم کلمه یه حتی اون کرد؟ اعتراضی لئو. نموندم هم حرفماین روی حتی
 چشمای. آورد باال زمین روی از رو سرش. کرد باز رو چشماش و خورد تکون آهسته نادیا

 سرش. کشیدم گردنش به دستی و زدم لبخند. درخشیدمی رنگشسیاه صورت بین روشنش
 «باشی؟ خواب نباید تو دیروقته، خیلی»: گفت ذهنم توی و آورد نزدیک رو
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 :گفتم و گذاشتم اشپوزه روی رو پیشونیم
 .بخوابم تونمنمی -

 :دادم ادامه و کشیدم گوشش به دستی
 بخوابم؟ تونممی چطور. دادم آزار تونوهمه -

 «.سافیرا نبودی تو اون»: نادیا
 :کردم اصرار ناراحتی با
 !بودم من اون -
 و مایکل. کردم ـغل*بــ رو زانوهام و نشستم زمین روی کنارش فروافتاده هایشونه با

 موجودات تاریکی توی کردم اعتراف خودم پیش لحظهیه و بودن شده بیدار هم ایگائل
 :گذاشتم زانوم روی رو امچونه. انترسناکی

 خودم از بود، عجیب... داشتم که هرحسی افتاد، که هراتفاقی. یادمه رو هالحظهن او تمام -
 از ببرم، بین از رو همه خواستمی دلم. کردمی فکر من جایبه دیگه یکی انگار. ترسیدممی

 .بودم متنفر حلقه جز چیزهمه
 .بود شناور گوشم کنار نادیا سر

 «.نمیشن تکرار دیگه هالحظهاون. کنی فراموشش کن سعی»: نادیا
 شچشما یادمه، تامو چشمای کنم؟ فراموشش چطور اما نمیشن؛ تکرار دیگه که دونممی -

 نگران چشماش کنی؟می باور. بودن نگران فقط. نبودن هم ناراحت حتی نبودن، عصبانی
 !من نگران بود،

 رو سرم نامفهوم اما آشنا صداهای شنیدن با. بشم آروم کمی تا دادم فشار هم به رو چشمام
 از .ببینم رو چیزی دادنمی اجازه و بود جلوم اژدهاها غذای چادر. کشیدم گردن و کردم بلند
 .رفتم صداها طرف به و شدم بلند جام
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 دختراون چشم از تونستممی شاید کنم؛ حرکت آروم کردم سعی. ایستادم چادر پشت دیدن با
 پای کنارش که دنیل قوی احساسات از رو خودم تونستمنمی اما بمونم مخفی نارنجیمو

 .کنم پنهان زدمی حرف و بود نشسته کاج بلند درخت
 .کردم نگاه رو درخت قامت و کشیدم باال رو نگاهم
 سافیرا؟: دنیل

 چه و داشتم خجالتی دختراین به نسبت ایرحمانهبی رفتار چه شدم، خیره بهشون دوباره
 جز ایخاطره چه داشت، حق البته. ترسید دیدنم از دختره! زدم دنیل به مزخرفی حرفای
 شد؟می تداعی ذهنش توی من از وحشت

 :بودم زدهخجالت اما م؛بزن لبخند کردم سعی
 بیدارین؟ هم شما -

 :اومد طرفم به دنیل. شدن بلند هردو
 .داری استراحت به نیاز هنوز بمونی، بیدار نباید تو -

 گذاشتم اما نداشتم؛ ضعف اصالً درواقع و بود کرده تأمین رو بدنیم قوای لونا یشیره
 .کنه فکر طوریاین

 .بخوابم تونمنمی -
 :گردوند صورتم روی رو نگاهش و گرفت رو راستم بازوی

 خوبه؟ حالت -
 به نگاهی! بپرسه؟ رو حالم همچنان و نگیره دل به ازم ایکینههیچ تونستمی چطوری
 و بود زیربهسر و ساکت ولی معذبه؛ و ناراحت وجودم از که دونستممی انداختم، میویس
 .کردنمی شکایتی

 .زدم هم به رو خلوتتون که ببخشید -
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 .دوستمه اون نبود، چیزی نه -
 !دنیل آه،! گذروندی؟ باهاش رو شبیه که دوستی! دوست

 .زدینمی حرف داشتین هرحال به -
 :زد زل چشمام به و گرفت قاب دستاش با رو صورتم

 شده؟ چیزی -
 :گفتم و زدم تلخندی

 رو ملهجاین که دونممی! متأسفم! باشه نشده که نیست چیزیهیچ. دنی همینه مشکلم -
 ...نیست کافی که دونممی بگم، خیلیا به باید

 .کن نگاه من به... نه هی، -
 :شدم خیره اشتیره چشمای به
 .بینهنمی تو چشم از رو اونا کسهیچ -

. شد سرریز صورتم روی اشهمه و داره نگه رو اشک اون از بیشتر نتونست چشمم یکاسه
 :افتاد خفیفی رعشه به صدام

 تونهمی کسی چطور کنم؟ فراموش چطور... خودم دستای با بودم، من تم،کش تامو من -
 حسش کنم،می حس ترسن،می من از همه اینجا نیست؟ من کار که کنه فکر طوریاین
 ...کنممی

 همیشه که ـوشی*آغـ همون. کشید ـوشم*آغـ به محکم و کرد حلقه دورم رو دستاش
 .دادم فشار اشسینه به رو پیشونیم. اشهب صبورم سنگ و بده دلداریم تا بود آماده

 طوریاین خودتو نباید خب؟... داره نیاز زمان کمی به فقط میشه؛ درست زودی به چیزهمه -
 .دونممی هستی، قوی خیلی تو. کنی اذیت
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 گریه زیر خواستممی اگه. کشیدم عمیقی نفس و کردم پاک رو اشکام. شدم جدا ازش آروم
 خودم به رو دیگران فکر این از بیش نباید دیگه اما داشتم؛ نیاز زیادی خیلی زمان بزنم

 و بود کرده گره هم به محکم بدنش جلوی رو دستاش کردم، نگاه میویس به. کنم مشغول
 .فشردمی مشتش توی رو لباسش از کمی

 بشم باعث این از بیشتر نداشتم قصد منم و دادمی لو راحت رو احساساتش میویس سادگی
 :گفتم و زدم لبخند. کنه خودخوری یجوراین

 .میویس -
 .کرد بلند رو سرش سریع

 .بدهکارم عذرخواهییه هم تو به -
 :داد تکون اطراف به رو سرش

 .من بانوی وجههیچ به -
 :گفتم دنیل به خطاب و رفتم عقب قدمی

 .خیربه شب برم، باید من -
 بیام؟ همراهت خوایمی -
 :مگفت و کردم بلند رو دستم یه
 .فعالً... باشم تنها خواممی... نه -

 خوابیدن، دیدم وقتی ولی برگردم؛ اژدهاها پیش دوباره خواستم و زدم دور رو غذاها چادر
 که بود تاریک قدراون سربازا تمرین یمحوطه. قرارگاه توی زدنقدم به کردم شروع هدفبی

 توی چندتاچندتا سربازا. ننک کمکی کردنشروشن به خیلی بودن نتونسته هم مشعال یهمه
 . شکستمی رو سکوت مشعال سوختن صدای فقط و بودن خواب چادراشون

 .کشیدم نفس رو سرد هوای سینهبهدست و رفتم جلوتر
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 موهای از. شدم متوقف بود نشسته درخت هایکنده از یکی روی که پوشیزره مرد دیدن با
 و نشسته اونجا که لئوست بزنم حدس تونستممی هم حلقه بدون حتی رنگش،شب و بلند

 .انداخته پایین رو سرش
 :گفتم آرومی لحن با و کردم نگاهش حرفبی چندلحظه شده، حضورم متوجه دونستممی
 موجودیتت به حد از بیش بهتره. کافیه خواب جنگجو یه قدرت عوامل ترینمهم از یکی -

 .داره استراحت به نیاز هم تو بدن نکنی، تکیه
 :گفت اومدمی جلو آهسته کهدرحالی و برخاست لبخندزنان شد، تموم رفمح وقتی

 شبونه خواب از بود، همین بشم جنگجو خواستنمی دلم که عواملی ترینمهم از یکی -
 ...جغدا مثل نمیاد، خوشم
 :داد ادامه ترآروم و انداخت زیر رو سرش

 .نرسید آرزوش به وقتهیچ اما بده؛ عادتم کرد سعی خیلی پدرمم -
 :بدم دلداریش خواستم

 ...لئو -
 :کرد قطع رو حرفم و زد لبخند

 !نرسیده آرزوش به که نیست مهم زیاد... اومدنمی خوشم ازش من -
 .نگفتم چیزی و فشردم هم به رو هامـب*لـ
 خوبه؟ حالت -

 :دادم تکون رو سرم
 .شدم یادآوریت باعث که متأسفم -
 .نکردم فراموشش وقتهیچ من. نیست مهم -
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 به آرتورشاه. شد داغ بدنم و رفت باال قلبم ضربان. چرخیدیم هردو پایی صدای شنیدن با
 .کردیم تعظیم هم به هردوطرف. اومدمی سمتمون

 سافیرا؟ بانو نیست طوراین. زنهمی خیلیا سر به خوابیبی شبااین -
 :گفت و لئو به کرد رو. کردم سکوت. بگم چی دونستمنمی

 زودتر هرچه بهتره کنیدنمی فکر. هستن حمله برای آماده و حاضر سربازا تمام شما دوجو با -
 بشیم؟ کاربهدست جنگ برای

 رو استراتژیا و جنگ نقشه تا داریم پیش در طوالنی یجلسهیه فردا. ستآماده چیزهمه -
 .کنیم کامل

 !شده تلف وقتمون کافی یاندازه به کنممی احساس! خوبه خیلی -
 و کردم دستیپیش خودم. بگه چیزی خواستمی و رفت نشونه رو آرتور که دیدم رو لئو گاهن

 :گفتم آروم
 .کنیممی تموم رو کار فردا. شماست با حق -

 :ایستاد جلوم لئو. گذاشت تنهامون خیربه شب گفتن و مکث کمی از بعد و زد لبخندی
 !بزنه طعنه تو به که نیست جایگاهی در اون سافیرا، -
 :دادم جواب کنه رشد تا رفتمی دوباره که بغضی با
 ...قلبش توی حرکت،یه با کشتم، بود ندیده سالهاده که رو پدرش من نیست؟ چرا -

 :چرخوندم اطراف به رو نگاهم و کشیدم عمیقی نفس. شکست گلوم توی صدا
 .برمیام پسش از خودم نکن، چیزی قاتی خودتو طلسم دوران اون مورد در کنممی خواهش -
 ...بدونن مقصر رو تو نباید. بودی شده طلسم تو اما -

 :بریدم رو حرفش
 چی؟ بود تو مادر اگه -
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 .زد خشکش
. کشتمشمی و کردممی فرو مادرت قلب توی رو خنجری شده، طلسم منِ کن تصور -

 بپوشی؟ چشم راحت تونستیمی موقعاون
 زمزمه و نشوندم صورتم به ایدیگه تلخ خندلب. زد بشه که نبود حرفی درواقع. نگفت هیچی
 :کردم

 .خیربه شب -
 .گذاشتم تنهاش و

 هم کنار زحمت به استقامتکم و شده نازک هایلبه فقط. بود ریخته فرو و شکسته چیزهمه
 مجبورم که مسئولتیه کردنشمحکم دونستممی و بود شده سست. نره باد به تا بودن ایستاده

 .بگیرم عهده به
*** 
 تاریک دوباره هوا اومدیم،می بیرون چادر از وقتی و کشید طول کامل روزیه تقریباً مونجلسه
 هوا انداختم، بارش درحال آسمون به نگاهی. بود پوشونده برف از نازکی الیه رو زمین و شده
 سمتش به اومد، بیرون بودیم توش که بزرگی چادر از آرتور که همین. داشت سنگینی جو

 :شدم راهش سد و رفتم
 .جنابعالی -

 .نبود صورتش توی سرزنده لبخند اون از خبریهیچ
 بله؟ -
 .شما همراهبه باشم؟ داشته مالقاتی مادرتون با تونممی -

 .نه مخالفت اما کرد؛ مکث کمی
 بفرستم؟ دنبالتون رو یکی خودم تا کنید صبر ممکنه -
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 :زدم لبخند قدردانی با
 .ممنونم. نمایلی که هرطور البته، -

 عذرخواهییه با که دونستممی. کردم تماشا رو رفتنش من و کرد خم احترام نشونه به سرشو
 و کشیدنمعذاب درحال منم که دادممی نشون باید حداقل اما نمیشه؛ حل چیزی ساده

 .متأسفم
 :کرد زمزمه گوشم زیر. فشرد رو بازوم و شد ـلقه*حـ دورم ناتالی دست

 .میشه تدرس نباش نگران -
*** 
. ایستادم قرارگاه از پرت اینقطه و شدم خارج چادرم از آفتاب طلوع از قبل بعد روز صبح
. کنه کم درونیم حرارت از تونستنمی هم بود کرده پر رو اطراف که سفیدی سرمای حتی
 تالشای. بشه جاری سردم پوست روی داغ هایقطره دادم اجازه و گذاشتم هم روی رو پلکم

 .برم خواب به نتونستم هم باز من و نداشت زیادی ینتیجه کردنمآروم واسه اتالین دیشب
 بر مسئولیتی و هراتفاق بخوابم؟ تونستممی چطور. نپاشم هم از تا کردممی مقاومت خیلی
 راه فکر کرد،می کفایت من خوابیبی برای لرد مقابل در بزرگ جنگ اون. بود من دوش
 نه؟ یا داره اعتماد من به ارتشم نبودم مطمئن حتی من. بود علت بر مزید خرابکاریام جبران

 به ممکنه که خطری بذاره؟ پا خطر دل توی و بره جلو بدم دستور سربازی به تونستممی
 بمیره؟ من برای بخوام سربازی از تونستممی بشه، ختم مرگش

 ایفرمانده ترینحساس تو گفتممی اطمینان با بودم نکرده مالقات رو نفریه قبالً اگه -
 .برخوردم بهش حالتابه که هستی
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 و مشکی بلند موهای اون با تسا شاهزاده. چرخیدم عقب به و کردم پاک رو اشکام
 ایستاده سرم پشت کردمی خودنمایی بیشتر اطراف سفید یزمینه با که سرخی هایـب*لـ

 .داشت صورت به رنگیکم لبخند و بود
 .دادم رو لبخندش بجوا و رفتم عقب قدمی

 .ترسوترینشونم شاید -
 :گفت و اومد جلوتر

 قدرتمندی قلب شده ثابت من به اما سنگینیه؛ خیلی بار. کنم درک رو احساست تونممی -
 .برمیای اینم پس از. داری

 !ارتشم این فرد اعتمادترین غیرقابل من کنم؟ جلب خودم به رو سربازا اعتماد چطور -
 تونهمی که کسی تنها جنگ توی. داری اعتماد اونا به که بگو تو. نبز حرف باهاشون -

 !تویی بمونه زنده یا بمیره سربازی بده دستور
 کرد؛می سخت رو ابرا به طوالنی نگاه برف خفیف بارش گرفتم، ابری آسمون به رو رو سرم

 قابلمم از و کردمی پرواز که ببینم رو سفیدی کالغ تا بود کافی کم زمانهمون اما
 .گذشتمی

 صدا به زنگا یهمه. شد دراز و اومد کش زمان من برای اما نگذشت؛ بیشتر چندثانیه شاید
 .رفتمی بیرون قرارگاه از و داشت همراه به چیزی که سفیدی کالغ دراومدن؛

 .نه دیگه! جاسوس یه
 تشخیص لقاب هم خیلی هوا اون توی که رو سفید یپرنده و کردم دراز سمتش به رو دستم
 .کشیدم پایین حلقه نیروی با نبود
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 سمتش به. افتاد زمین به آخر در و خورد لیز چادرا از یکی شیب روی از و داد صدایی کالغ
 گرفتم دستم توی رو بدنش آهسته بپره، دوباره اینکه از قبل. اومد سرم پشت هم تسا. دویدم

 .کردم باز بود شده بسته پاش به که رو کوچیکی کاغذ و
 !رسونهنامه یپرندهیه: سات
 و گرفتم تسا سمت به رو نامه و کالغ. ایستادم و فشردم هم به رو دندونام متنش خوندن با

 :گفتم
 .دارید نگه رو اینا لطفاً -

 دور از. رفتم درختا سمت به و دویدم منم. شد نامه خوندن مشغول و گرفت ازم رو هردو
 .کنهمی فرار سرعت به که دیدمش

 دونستممی. کردم نامرئی بود جلوتر ازش کمی که رو درختی ناگهانی تصمیم یه توی
 رو مسیرش و خورد سکندری برسه، بهش اینکه از پیش ولی نیست؛ درخت اون به حواسش

 .داد تغییر
 سمتش به رو دستم درعوض. بگیرم کمدست رو ترواها شیشم حس نباید نبود، حواسم
 دور رفت، جلو سرعت به و کرد پرواز هوا به دستم از سبزی و نورانی هایرشته گرفتم،
 .زد زمینش راحتخیلی و پیچید پاهاش

 .گرفتم رو اشیقه و شدم خم عصبی رسیدم، سرش باالی که بعد کمی
 کنی؟ فرار دستم از تونیمی کنیمی فکر واقعاً ها؟ میری؟ کجا داری -

 و بردم گـردنش توی رو دستم. بود جاری خون پیشونیش باالی از و خورده جایی به سرش
. گرفت ایدیگه شکل و کرد تغییر سرعت به صورتش اجزای. کردم پاره رو بندشگردن
 :گفتم و زدم پوزخند. شنیدممی اومدنمی کمک برای که رو سربازایی صدای

 .کنم تا خوب تو مثل کسایی با که نیستم خوبایی آدم جوراون از من الیوت، آوردی بد -
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 و رسیدن سربازا. شه بلند کردم وادار زدمی نفسنفس که هم رو اون و شدم ندبل خودم
 :گفتم و کردم ول رو اشیقه. گرفتنش

 .ببره پرنده اون تا نویسیمی میگم من که رو هرچیزی حاال -
 :گفتم سربازا به خطاب و انداختم بندشگردن به نگاهی

 .بیاریدش -
*** 

 بود مدتی که ریششته به مدام رو دستش یه و بود زده کمرش به رو دستش یه کالفه لئو
 بود ما سفارشات نوشتن درحال که الیوت به حرص با و کشیدمی بودن شده همیشه از بلندتر
 که ببره یاد از شد باعث من درگیریای اما بود؛ کرده شک بهش ترقبل کمیه لئو. کردمی نگاه

 لئو. بودن ایستاده سرش باالی ما همراه هم تسا و مارتینشاه جک، بنجامین،. بشه پیگیرش
 : گفتم آهسته و کشیدم کنار رو
 .باش آروم. کنی سرزنش رو خودت نیست نیازی -
 اگه. کردم فراموش رو چیزی چنین نمیشه باورم. بره لو هاموننقشه یهمه بود نزدیک -

 چی؟ فهمیدیمنمی ما و افتادمی لرد دست لعنتی کاغذ اون
 .نشوند لبش یگوشه ریشخندی نوشت،می که طورهمون و شنیدمی رو امونصد الیوت

 نه؟ مگه نرفته، لو هم هاموننقشه. لئو نیفتاده اتفاقی که االن -
 :گفت الیوت که بود نشده تموم دلداریام هنوز

 .شد تموم -
 ارتینمشاه تأیید منتظر کمی. شد بررسی مشغول و گرفت دستش از رو کاغذتیکه مارتینشاه

 :گفتم سرش پشت سرباز به خطاب کرد، تأیید رو محتویاتش وقتی و موندم
 .ببریدش -
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 :گفت لئو به رو کردن، بلندش درخت یکنده روی از و گرفتن رو بازوش سربازا وقتی
 !نباش اراحتن خیلی. شکسته الیق که هستی ایـرومزاده*حـ تو کن باور... لئو -
 .کردم نگاهش نفرت با

 چند. خندید سرخوشانه. نداشتم ازش موقعیت این توی هم اون رو حرفی چنین نتظارا واقعاً
 :گفتم رفتن جلو که قدم

 .کنین صبر لحظهیه -
 :کردم زمزمه بهش خیره. داشت کثیفی نگاه چه. رسوندم حداقل به باهاش رو امفاصله

 ازت و پشتته لرد کنیمی فکر اگه. کشهنمی رو انتظارت خوبی یآینده اصالً کن باور -
 رو یکش درجه افراد از یکی اون. اشتباهی در سخت نرسه، بهت آسیبی تا کنهمی حمایت
 از رو زبونت حرفت،این خاطربه باش مطمئن. داری ارزش براش اون از کمتر خیلی تو! کشت
 !کنممی کبابش چشمات جلوی و کشممی بیرون حلقت

 سربازا تا رفتم عقب. خوندم چشماش تو رو رست و کردم بیان عصبانیت با رو آخر جمالت
 هامشونه. گرفته پیش در رو درختا راه دیدم که چرخیدم لئو طرف به بعد چندلحظه. ببرنش

 اصالً لئو. کنه آروم رو خودش بتونه تا باشه تنها بود بهتر. کردم تماشا رو رفتنش و فروافتادن
 .نداشت قشنگی یگذشته
 .ببینم شده برآبنقش اشنقشه فهمهمی وقتی رو لرد یقیافه داشتم دوست چقدر

 *** 
 کل دانای

. شد پذیرا رو گرمش یـوسه*بـ و برد گوشش پشت رو لرد حالتبی و روشن موهای پیتر
 :گفت برد عقب رو سرش کمی وقتی

 من؟ عشق چیه برای داشتنیدوست پذیرایی این -
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 :برد پیش رو سرش و کرد باز هم از رو رنگشتیره لباس هایدکمه لرد
 داره؟ اهمیتی -

 :گفت و زد پوزخندی پیتر
 !خواننمی دلیل کردناطاعت برای آموزدست حیوونای نداره، که البته -

 :گفت و زد زل چشماش به نشست، لرد هایـب*لـ بر ایخبیثانه لبخند
 !کردم انتخابت همین برای! پیت هستی باهوشیخیلی حیوون تو -

 کالغی زدنبال و قارقار صدای موقعهمون. رفت جلو و کرد ـلقه*حـ رشدو رو دستش پیتر
 سفید کالغ. اومد پایین تخت از و برگردوند رو سرش لرد. کرد پرت رو هردو حواس

 پای از رو طومارشده کاغذ سردیخون با لرد. نشست اتاق چوبی میز روی سروصداکنان
 .شد خوندن مشغول و کرد جدا پرنده
 ایچهره و گشادشده ییقه با و بود کرده تخت روی خودش گاهتکیه رو شساعد که پیتر
 :رفت اون سمت به و برداشت تخت روی دادنلم از دست بود، مونده خیره لرد به تفاوتبی
 افتاده؟ اتفاقی -

 :گفت کاغذ به خیره لبخندزنان، و کشید باال رو ابروهاش
 !برده در به سالم جون... میاد خوشم ازش داره جورایییه -
 !سافیرا؟ -
 :غرید دندوناش الی از و کوبید پیتر یسینه به رو کاغذ دفعهیه
 !میدم گوش مصرفابی شما حرف به چرا دونمنمی! پیتر تو پیشنهاد از اینم -

 :گفت متعجب و رفت عقب قدمی پیتر
 !ممکنه؟ چطور -

 :گفت لب زیر و شد کمربهدست لرد
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 .نگیریم کمشدست این از بیشتر بهتره -
 :داد ادامه و گرفت جون دوباره لبخندش در دراومدن صدا به با
 .دراک داخل بیا. طرفه کی با کنهمی درک بهتر اونم طوریاین -

 :گفت و شد وارد دراک
 .ماست طرف از الیوت فهمیده داده، پیغام بهمون سافیرا -

 :داد تکون سری خوندنش درحال لرد. گرفت سمتش به رو کاغذیتیکه
 !رفتسرمی محوصله داشت واقعاً دیگه -

 :داد ادامه و کرد مکثی
 .وقتشه دیگه کنیم،می آماده رو اژدهاها -

 .رفتن دنبالش دراک همراه و کرد مرتب رو لباسش هم پیتر. شد خارج اتاق از و گفت رو این
 دیگه دوتای ناو و لرد دیدن با کرد،می تیز خنجرش با رو چوبیتیکه سر کالفگی با کاترین

 بلند جاش سر از. انداخت کناری رو چوب و برد فرو چرمیش غالف توی دوباره رو خنجرش
 .بذاره احترام لرد به تا شد
 .بود کرده ویکتوریا توی همیشگیش حالت از قرمزتر رو آسمون آفتاب غروب نور
 حالن؟ چه در -

 :داد جواب حوصلگیبی با کاترین
 .کننیم استراحت دارن که مدتیه -
 .کن باز رو در -

 بالغ اژدهای سه. کرد باز رو سرش پشت بلند نسبتاً و چوبی در کرد اجرا رو دستورش کاترین
 کرده شوناحاطه که واریدایره و چوبین حصار وسط شده وزنجیرغل و زدهغالف هایپوزه با

 .غریدن و کردن باز رو چشماشون لرد بوی شنیدن با اژدهاها. بودن زده چمباتمه بود
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 !لطفاً داغ کمیه... کاترین بده من به شمشیرتو -
 لرد. شد ملتهب و گداخته چندلحظه عرض در اشتیغه و کشید بیرون رو شمشیرش کاترین

 .رفت جلو شمشیر گرفتن از بعد
 و. کردن غرش تهدیدآمیز و برخاستن آزاردهنده زنجیرای وجود با و سختیبه تاشونهرسه

 دردآلود و بلند صدای. کرد وتارتیره چشماشون برابر در رو دنیا و رفت وجل لبخندزنان لرد
 .شمشیر توسط بدنشون پوست شدنشکافته و اژدهاها

*** 
 خسته و خونین اژدهاها، با درگیری شدت از دراک و پیتر کاترین،. بود شده ترتاریک هوا

 همه اون وجود با که کردمی زمزمه رو شعری ظریفش صدای با لرد. زدنمی نفسنفس
 اژدها ترینبزرگ سمت به. اومدمی نظربه ترسناک کمی بود گرفته رو اطرافشون که خونی
 :رفت

 گوش به رسدمی... پایش صدای -
 رودمی راه آهسته و آرام

 شنوممی را صدایش
 :داد ادامه رو اشزمزمه و برد فرو اژدها عریض یسینه توی محکم رو شمشیر سر
 را مرگ ایصد شنوممی -

 تو به شودمی نزدیک
 قلب بعد چندلحظه و کرد فرو اشسینه توی رو اشدادهتغییرشکل یپنجه و رفت جلوتر

 :گفت آهسته و کشید درهم اخم متعجب کاترین. کشید بیرون رو خونینش و درشت
 !بشن؟ رام تا بهشون بدیم رو نفر یه خون نبود قرار مگه -

 :داد ابجو آهسته صدای همون با دراک
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 .کرد پیدا دیگه راه یه -
 تو به شودمی نزدیک: لرد

 !را خونت نوشدمی و
 روی تیره و سرخ قطرات. فشرد دهنش توی رو خونش و گرفت باال رو قلب حرف این از بعد

 قلب شد، تموم که کارش. رسید هاشلباس به تا رفت پایین آروم و چکید اشچونه و صورت
 .رفت بعدی سراغ خوند،می اول از شعرو اون دوباره کهیدرحال و انداخت کناری رو

 :گفت کاترین به خطاب و اومد جلو بود، شده خونی سرتاپا کهدرحالی بعد، مدتی
 .بشن خاکستر به تبدیل تا بسوزون رو شونهمه -

 دراک به رو سپس. کشید آتیش به رو تاهرسه جسد دستش یه یاشاره با کاترین رفت، وقتی
 :پرسید

 داره؟ اینقشه چه -
 رو انتظارش چی نداره خبر روحشم سافیرا مطمئنم فقط! نداره هیجانی دیگه که بگم اگه -

 .کشهمی
*** 
 سافیرا

 حرف باهاشون تا رفتممی من و بودن ایستاده ایزدا تموم بودن، شده جمع ارتشم یهمه
 هم پیشخدمتا. زیاد خیلی تعدادشون و بود، شده شلوغ و پر حاال سربازا تمرین زمین. بزنم

 .گفتمی درست تسا. دارم اعتماد بهشون که گفتممی بهشون باید. کردنمی نگاهم منتظر
 رو دستم. ببینمشون تونستممی بهتر حاال رفتم، باال بودن ساخته که چوبی سکوی هایپله از

 عمیقی نفس! پیچنمی هم به هامروده کردممی احساس گذاشتم، شکمم روی آهسته
 :کردم آغاز بلند صدای با و کشیدم
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 گاهی که دونممی. نیست شماها برای خوبی خاطرات شامل... قرارگاهاین که دونممی -
 گردن به حسا این یهمه که دونممی و بوده ترسناک حتی و فرساطاقت براتون اینجا تحمل

 فرمانده اگه باشید نمطمئ. کنین اعتماد من به دوباره بتونین سخت اگه دارید حق شما. منه
 حاال. گردوندبرنمی من به رو حلقه هرگز نداشت یقین طلسم اون از جسمم شدنپاک به لئو
 .کنمنمی فروگذار شما برای تالشیهیچ از و دارم ایمان تکتونتک به سافیرام، همون من

 .بودن ساکت هنوز همه
 تونهمی زمانی فرماندهیه اینکه رد؛کمی یادآوری اسکات برادرم به رو جمله یه همیشه پدرم -
 خطر و جنگ میدون توی پا خودش اول که باشه داشته فداکاری و جنگ انتظار سربازش از

 رو تالشتون تموم هم شما مطمئنم و کشهمی شمشیر که نفریم اولین من پس. بذاره
 با که فرزندانی برای. جنگیدمی دنیا حتی و سرزمینتون برای بلکه من، برای نه شما. کنیدمی
 و مردم به رو امنیت و آرامش تا کنیدمی مبارزه شماها. موننمی امان در کارتون این

 ...جنگهمی لرد ارتش اما برگردونید؛ هاتونخونه
 :دادم ادامه تمسخرآمیزی لحن با
 .ماست به متعلق پیروزی، که نکنید شک پس! نداره لرد دستورات اطاعت جز ایچاره چون -

 :کشید فریاد و برد باال رو شمشیرش اومد، جلو قدمی حرفم شدنتموم با یوآنتون
 !سافیرا ملکه باد زنده -

 :کرد تکرار دنبالش به جمعیت
 !سافیرا ملکه باد زنده -
 .کردن تکرار دوباره و دوباره همه و

 لبخند فقط کردم سعی اما شدم؛ احساساتی شدتبه سربازا صدای از بگم، رو راستش اگه
 .بگیرم باال رو سرم شاهفردریک جلوی تونستممی دیگه حاال انگار. نمبز
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*** 
 کل دانای

 فردا. کشیدمی دستمال رو نوشیدنی هایبشکه چادری، توی عجله و اضطراب با میویس
 دستمال. گرفتمی خیلیا چشم از رو خواب شاید فکراین و افتادمی راه به ارتش دمسپیده
 و شد خم. افتاد و کرد گیر هابشکه از یکی یشدهکنده چوب از ایگوشه به چرک سفیدِ
 :کرد زمزمه هم پشت چندبار. لرزیدنمی دستاش. داشت برش سریع

 ...نمیفته اتفاقی نمیشه، چیزی -
 مِی؟ خوبه حالت -

 لحن با. کنهمی تماشاش سوءظن با که دید چادر درگاه توی رو دنیل و چرخید عقب به سریع
 :داد جواب ایشدهکنترل

 !خوبم بله، یعنی... شما... قربان -
 رو ظرفش باالیی هایبشکه از یکی سازدست شیر از و رفت جلو دست به چوبی لیوان دنیل

 لرزونش دستای به کوتاهی نگاه. برگشت میویس طرف به و نوشید چندجرعه. کرد پر
 :پرسید و انداخت

 مطمئنی؟ -
 دنیل. کرد ترشصاف مثالً و کشید پایین دست با رو دامنش روی سفید پیشبند میویس

 بینی به تندش طعم از چینی. داد قورتش دفعهیه و کرد پر رو دهنش. خورد ایدیگه یجرعه
 :گفت سپس و انداخت

 نگرانی؟ فردا برای -
 !ندارم خوبی احساس... فقط من -

 :گفت ـذت*لـبا و نوشید دیگه ایجرعه و داد تکون رو سرش دنیل
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 !عالیه نوشیدنی این... لعنتی وای -
 و آورد باال رو اشفروافتاده همیشه چشمای آهسته میویس. کشید سر هم رو آخر یجرعه

 .کرد نگاهش
 .نمیده تغییر چیزیو تو نگرانی ولی مِی؛ طبیعیه خیلی این -

 :شد ترنزدیک بهش و گذاشت ایگوشه رو چوبیش لیوان
 هستن، ما همراه ایزدا یهمه. قدرتمندیم خیلی ما. باشی مضطرب چیزی از نیست نیاز -
 .جادویی یحلقه یعالوهبه

 .کرد تأکید آخرش یجمله روی
 .نمیده اجازه پدرم اما بیام؛ همراهتون خواممی منم -
 .ببینیش بخواد دلت که نیست جایی اصالً جنگ میدون. داره حق پدرت -

 :کرد میخکوبش جا سر میویس حرف که بره خواست
 .باشم تو پیش تا بیام خواممی نم -

 و برگشت. رسید دنیل گوش به همیشه از ترمحکم و بلندتر خیلی قلبش کوبش صدای
 و خجالتی همیشه دختراین از رو ایجمله چنین شدنمی باورش. شد خیره بهش متعجب

 نپایی دوباره و نکشید طول چندلحظه از بیشتر چشماش جسارت که دختری. بشنوه زیربهسر
 .بایسته داشت امکان هرآن که کوبیدمی چنان قلبش. کرد تغییر لحنش و افتاد

 .نه یا گردینبرمی سالم ببینم و بشینم منتظر تونمنمی - 
 :زد صداش زدهحیرت دنیل

 ...!مِی -
 :کنه جمع خودش توی رو جسارت این بتونه دوباره نبود مطمئن. برید رو حرفش اما
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 نمی... این اما کنین؛ نگاه من به و بکشین دست سافیرا بانو از تونیننمی... دونممی: میویس
 ...من که بده، تغییر... منو احساس تونه
 :گفت جدی مکثی از پس و کشید گردنش به دستی دنیل

 !دستوره یه این بیای، تونینمی -
 سریع خروجش از قبل و فشرد مشتش توی محکم رو دامنش دختر. گرفت پیش رو رفتن راه

 :گفت
 نیست راحت... برام... برگردین سالم که بدین قول باید ولی کنم؛می اطاعت رو دستورتون -

 .بمونم منتظرتون که
 بود تونسته چطور اون. نبود هضم قابل براش. رفت بیرون و داد ادامه رو خروج راه دنیل
 رفت؟ فراتر دوستی از کِی کنه؟ پیدا بهش نسبت رو حسی چنین
*** 
 سافیرا

 شب امشب،. شدنمی نزدیک دوردست از که دیدممی رو ابرایی اما بود؛ صاف صافِ مونآس
 .دادمی امید شاید یا زدمی لبخند بهم ماه ینیمه هالل. بود آخر
 یچهره. برسونم سرانجام به رو قولم تا جنگیدمی وجودم یهمه. نداشتم جنگ از ترسیهیچ
 چه بُکُشی، هم تو اگه» گفتمی سرم توی یضعیف صدای. انداخت تپش به رو قلبم لرد

 قابل گناهانش. کنه درگیرم بتونه که بود اون از ترضعیف صداش «داری؟ لرد با فرقی
 خاطربه بلکه کرد، من با که کارایی و خودم خاطربه نه پوشید؛ چشم شدنمی. نبودن بخشش

 طوریاین رو خودش و شده «لرد» که دلیلیهر به شده، کاراین به وادار که هردلیلی به. بقیه
 ! ستدیوونهیه اون. بده انجام رو جنایتایی چنین نداشت حق کرده، معرفی
 بودن؟ کرده حقش در ایبدی چه بیچاره مردم
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 اشگذشته بود، من سمت از عطوفتی و رحم دنبال به اون اگه. دادم تکون اطراف به رو سرم
 .کردنمی پنهان رو

 به و گذاشت جاش سر رو مایکل غذای سطل. افتاد دنیل به همنگا و کشیدم عمیقی نفس
 حالت چندتا دونمنمی شاید،... و عصبانی و گیج و متعجب کمیه اشقیافه. رفت درختا طرف
 !بود دیگه
 چه. خندیدم ناباورانه. کرد فاش برام رو صورتش عجیب حالتاین دلیل زودخیلی حلقه البته
 !شجاعی دختر
 :زدم صداش و رفتم طرفش به سینهبهدست

 !دنی -
 خیالیبی همون به و شد محو اشچهره حاالت مخلوط اون. برگشت سمتم به و ایستاد

 :برگشت همیشگیش مزخرف
 زده؟ سرت به خوابیبی امشبم... هی -

 .بود جاش سر خیلی حالم شب اون جورایییه دادم، شیطنت با رو جوابش
 بدم؟ دست از رو هاییحنهص چنین خوابیدن، با تونممی چطور -
 ای؟صحنه چه -
 توی دستی دید، رو سکوتم وقتی. نگفتم چیزی و کردم کج رو سرم اندرسفیهیعاقل نگاه با

 :کشید موهاش
 ...اون ببین -

 :کردم قطع رو حرفش ایدوستانه لحن با و رفتم جلو
 .هندار رو دلش حرف گفتن شجاعت دختری هر بده، فرصت بهش! دنی نگو چیزی -

 :گفت و شد خیره بهم کجی لبخند با. افتادن فرو هاششونه
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 ...کنی مراعات منو گاهی فقط... گاهی اگه بود خوب خیلی -
 .دوختم چشم بهش آمیزاستفهام

 نفهمیدی؟ رو این واقعاً تو. کنممی فکر تو به هنوزم من بدم؟ فرصت یه بهش -
 :دادم تکون اطراف به رو سرم کالفگی با
 !کن بس دنی -
 میدی؟ اهمیت اطرافیانت قلب به مهمه، برات جنگاین و انتقام که قدراون -

 :دادم جواب و کردم اخمی
 درک تونیمی باالخره... اینا یهمه از بعد کردممی فکر میگی؟ داری چی. میدم که البته -

 !کنی
 دونی؟می مقصر شب اون برای منو هنوزم تو -
 ...دنیل نمدونمی مقصر رو تو دیگه من -
 که رو چیزایی از کدومهیچ االن افتادنمی اتفاقا اون اگه که کنینمی فکر طوریاین چرا -

 نداشتی؟ داری
 :برد باالتر رو صداش

 کنی؟نمی انتخاب منو وقتهیچ چرا زنی؟می پس منو چرا -
 :زدم صداش معترضانه

 !دنیل -
 :داد ادامه همچنان اون اما
 ...چرا... میدی اهمیت اون به که جوریاون شناسم،می لئو به رو کردنتنگاه طرز من -

 :گفتم کردمی بیان و چیدمی هم سر پشت که حرفایی از حوصلهبی
 بشنوی؟ خوایمی که چیزیههمون این! عاشقشم چون -



 

 

747 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 :دادم ادامه لحن همون با. شد مات عصبانیش صورت
 نمیشی؟ متوجه خودت چرا. کنم رشتکرا برات صدبار تونمنمی! دنی کن تمومش دیگه -

 توی منو قدراین کنممی خواهش. باشم داشته تو به نسبت رو احساسی چنین تونمنمی من
 !نده قرار موقعیتااین

 رو حرفم شوک کمی بیشتر جمالت با کردمی وادارم انگار سکوتش. تپیدمی محکم قلبم
 برام ایچاره دیگه ولی بشکنم؛ رو دلش خواستمنمی. داشتم بدی احساس. کنم ترشمالیم

 .نذاشت
 تشخیصه؛ قابل راحت خیلی کردممی فکر خودم شد؟ متوجه کردننگاه با فقط شدنمی چرا

 !دنیل جزبه همه البته
 .کرد متوقفم نماشدندون و وسیع لبخند اما بدم؛ ادامه حرفام به تا کردم باز دهن

 دونستی؟می. بزرگه کلیدیه آوردنش زبون به! باالخره -
 :پرسیدم سردرگم

 !چی؟ -
 :گفت و انداخت باال رو هاششونه

 .بود وقتش دیگه -
 .شد باز هم از صورتم انقباضات

 !کردی رو کاراین عمد از اوه،... یعنی... منظورت -
 شمرده و مؤکّد کلمات با. گرفت خودش به پیروزمندانه ایقیافه و کرد صاف رو اشسینه
 :گفتم

 !دنی معنایی تمام به عوضییه واقعاً تو -
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 رو بدنش بود نمونده چیزی بعدش یجمله با و کرد ترنزدیک گوشم به رو سرش و اومد جلو
 .کنم تبدیل نامساوی هایقطعه به
 .کنی درک درست رو اطرافت تونینمی هم قوی حواس با حتی میشی، زدههیجان وقتی -

 :کرد اشاره باال به و رفت عقب
 .خیربه شب -
 جز اما شنیدم؛ رو ایپرنده زدنبال صدای کردم، نگاه رو باال گیجی با. رفت و گفت رو نای

. کردم تماشا رو دنیل رفتن و زدم گوشم پشت رو موهام. ندیدم چیزی ازش محو یسایهیه
 .باشه زده رودَست بهم راحت قدراین شدنمی باورم

 زدهخجالت کمی. اومد یرونب درخت پشت از اششدهرنگطالیی براق چشمای با لئو
 !بلندی همین به بود؟ کرده اعتراف طوریاین من از غیر کسی چه. کردم نگاهش

 :گفتم آروم و زدم خجلی لبخند
 بودی؟ اینجا تو! هی -

 :اومد جلو و نشست هاشـب*لـ به زیبایی لبخند
 زیاده؟ نوشیدن خاطربه یا برخوردن مشکل به امشب من گوشای -
 :گذاشت امگـونه ویر رو دستش یه
 بودم؟ زده توهم -

 :گفتم اومدنمی باال جورههیچ که صدایی با. گزیدم رو لبم و خندیدم
 .نوشینمی زیاد وقتهیچ تو -

 اعترافی چنین هرگز آیا که دونستمنمی اصالً. بود داغ داغِ دستاش و زدمی برق چشماش
 امشبم حتی! دونمنمی کردم،می سکوت کی تا بودم؟می ممنون دنیل از باید. نه یا کنممی
 .داشتیم فرصت روز روشنی تا اما بود؛ دیر
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 :پرسیدم گرفتن رنگ هامگونه دونستممی کهدرحالی
 شنیدی؟ رو چیزهمه -

 :گفت سؤالم به توجهبی و زد کنار صورتم از رو موهام
 .بگو دیگه باریه -

 لحظهاون. پیش چندلحظه زا تربم کمی اما کردم؛می حس رو خوشحالی صداش توی
 لحن نامحسوس تغییر همین و بود گرفته اوج کوه بلندترین یقله به صعود مثل احساساتم

 :گرفتنمی رو خوشحالیم احساس جلوی گرچه کنم، بغض تا بود کافی
. کنه نابودم تونهمی که جایی تا خواستمی طلسم اون! لئو گفتممی بهت زودتر کاشای -

 .ببرم بین از رو تو خواستممی همه از بیشتر چرا فهمممی حاال
 :پرسید و کرد ایخندهتک

 کنی؟می گریه چرا -
 :دادم تکون رو سرم لبخندزنان بودن، شده قاتی احساساتم

 .کنم کارچی باید دونمنمی دونم،نمی -
 :کرد زمزمه

 .بدی انجام کارایییه تونیمی -
 .گذاشتم هاششونه روی رو امدست ساعد. گرفت سرانگشتش با رو اشکم

 چی؟ مثل -
 با. برداشتم رو بینمون یفاصله شد،نمی پاک لـبم از که لبخندی با و کردم مکثی. خندید

 .کرد ترمشتاق رو من دورم، اشدیگه دست کردنـلقه*حـ
 .بود خوب چیزهمه هم شدممی کشته جنگاین توی اگه حتی. بود خوب چیزهمه لحظهاون

 *** 
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*** 
 کل دانای
 دشت. کرد حرکت بود جنگل و کوهستان بین که بزرگی دشت سمت به ارتش بعد روز صبح
 چرخیدنمی سرشون باالی بزرگ اژدهایسه. باشه بزرگ جنگی شاهد بود قرار سابین بزرگ

 دشت به و بذارن سر پشت رو جنگل درختای تا کشید طول روزیه از بیشتر. اومدنمی جلو و
 .برسن بود کرده معین اسافیر که سردی

 .شدنمی دیده کسهیچ
 ایستاده صف جلوی که هاییفرمانده به خطاب سافیرا. شد متوقف ارتش اژدهاها فرود با

 :گفت بودن
 .رسنمی دارن -
 !بزرگه خیلی لشکریه! اوه اوه -

 .بود شده خیره بهش ناتالی که چرخید سمتی همون به همه نگاه
 صدای. اومد جلو و شد نمایان پیاده و سواره سربازای از بلندی خط دوردست از بعد چندلحظه

 طوری دراک و کاترین همراه و شکافت رو آسمون لرد رنگتیره و هولناک اژدهای غرش
 :بود رسا و بلند لرد صدای. افتاد لرزه به زمین که اومدن فرود

 !آوردی خودت با رو تریبزرگ ارتش دفعهاین که بینممی -
 :گفت تحقیرآمیزی لحن با سافیرا. زدن ریشخند اکدر و پیتر

 !بینهمی رو دنیا این چشمات که روزیه آخرین چون کن؛ تماشا خوب! سلنا درسته -
 :گفت سردشخون لحن حفظ با سافیرا توسط اسمش اداشدن از خشمگین لرد
 نکن فکر کردن؟ درستش جنگل درختای هایریشه که زمین روی عمیقی شکاف با! اوه -

 !جنگل نزدیک درست. کردی انتخاب رو دشت این چرا دونمنمی
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 :داد ادامه. بود زدهبهت همه یقیافه
 کنینمی فکر طوراین تو. نبود خوبی یایده کشتنش! حیف چه شده، تنگ تام برای دلم -

 آرتور؟
 :پرسید جدیت با لئو
 دونی؟می اینو چطور -
 !نشدنیهفراموش انگشتم زیر هاتروده سلم حس. لئونارد خوشحالم دیدنت از چقدر -

 :کرد زمزمه نگران ناتالی
 !رفته؟ لو هاموننقشه -

 :کرد تکرار لئو
 دونستی؟می کجا از -

 !لعنتی اوه: دنیل
 :گفت قبلی لحن با و کرد خم کمی رو سرش لرد
 سؤال ازم تونیمی کنیمی فکر چطور لئونارد، نیستی منم به کردننگاه الیق حتی تو -

 بپرسی؟
 کی... کی؟ کی؟ کی؟» گفت ذهنش توی و داد فشار هم به محکم رو چشماش سافیرا

 .کردنمی دریافت جوابیهیچ ناامیدی با و «خیانتکاره؟
 کن شروع بیا[ خندید بلند! ]سافیر باشن من جاسوس سربازات تموم که هست احتمالش -

 !داری چنته تو چی بده نشونم! دخترکوچولو
 .بزنه پسش کرد سعی و شد سرازیر وجودش به ترس. کرد نگاه جلو به و دکشی عمیقی نفس

 «!کنم آویزون ویکتوریا یدروازه از رو سرت خوردم قسم من»: سافیرا
 !مُرد خواهی امروز تو -
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 بین کماندارای یچله از که زیادی یگداخته تیرای و داد تکون هوا تو رو دستش بالفاصله
 درست تیرا که دراک و کاترین پیتر، لرد، از غیر. کرد پرواز ونآسم به بودن شده رها ارتش

 چیزی اما افتادن؛ زمین به و شدن کشته اول ردیفای سربازای شدن،می خنثی جلوشون
 شدن پدیدار ناگهان قبلیا مثل دقیقاً قبل، سربازای از دوبرابر و تربزرگ ایدسته که نگذشت

 .گذاشتن جلو به قدمی و
 .نبودن ایدیگه سرباز هرنوع یا جادوگر یا انسان نااو. بود اشتباه
 واقعی کدومهیچ اولش صف سربازای نداره، ایفایده تیراندازی! هستن بدل اونا: ناتالی
 !نیستن
 :رفت فرو مغزش توی خنجر یتیغه مثل لرد صدای

 !بدی شکست باهاش منو تونیمی که چیزیه آخرین تیر سافیرا، باشه یادت -
 !انطوریاین اولش ردیف سربازای همین برای داریم؛ تیرانداز که دونستهمی اون: دنیل

 این؟آماده. بدیم تغییر رو نقشه مجبوریم: سافیرا
 .کردن پرواز هوا به اژدهاها سپس و دادن تکون سری همگی
*** 
 سافیرا

 طرفههم از ایآزاردهنده و ریز سوت و اومدمی دورتر هافرسنگ از انگار اطرافم صداهای
 .شنیدممی

! طورهمین هم رو درهمش همیشه اخمای نکردم، فراموش هرگز رو پاپا گیریایسخت
 و. بدم آموزش رو اژدهام باید چطور بده یاد بهم خواستمی وقتی اسکات نشیندل حمایتای

 .شدنمی رد چشمام جلوی از شونهمه خونه، بیرون یمحوطه توی مامی یکودکانه بازیای



 

 

753 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 بهم چی و شد چی نفهمیدم. افتادم هاخاطرهاون یاد به موقعیت اون توی چرا تمدونسنمی
 .انداخت پایین نادیا گردن روی از رو من که خورد
 ولی بود؛ خاکستری آسمون. کردنمی هدایت رو خورشید پرتوهای تابش جهت ایپنبه ابرای

 بین. ریختنمی باال به سرم کنار از موهام. کرد حس رو آفتاب نور جاهابعضی شدمی
 .زدممی وپادست وهوازمین
 تکون بدنم طرفدو پرنده باالی مثل شنلم. بودن اومده کش و شده طوالنی هالحظه

 اژدهای. گرفتمی رو نور هایاشعه جلوی هم گاهی و زدمی بال سرم باالی نادیا. خوردمی
 کشتن یتشنه و ودب سرخ لرد چشمای. برداشت خیز سمتم به که دیدم رو لرد زشت

 .دشمناش
 کرد باز دهن لرد اژدهای که دیدممی اما داشتم؛ فاصله چقدر زمین با برخورد با دونستمنمی

 رو دستم. اومدمی سمتم به بود شده تزئین سیاه یدوده با که درخشانش و داغ هایشعله و
 اما ومد؛ا بند نفسم. شدم کوبیده زمین به محکم موقعهمون و گرفتم صورتم جلوی
 .کرد مهارشون برام حلقه و نرسید بهم اژدها هایشعله
 پیدا نجات موجود اون فروزان آتیش زیر از من و کوبید لرد اژدهای به محکمی یتنه نادیا

 پایین این. کردم نگاه دوروبرم به. شم بلند کردم سعی و غلتیدم دستم روی درد با. کردم
 با و هم کمک به طبیعت ایزدای که عمیقی شکاف از. افتادمی اتفاق ترترسناک چیزهمه

 .دادمی نشون رو درونش حرارت و زدمی باال سفیدی دود بودن ساخته درختا بزرگ یریشه
 جلو و ساخت زمین روی رو یخی هایتیغه که دیدم رو افزارایخ از یکی دیگه طرف در

 و زد ضربه بهش پشت از انسانی سرباز که بود نکرده طی رو زیادی مسیر هنوز اما فرستاد؛
 .گذاشت ناتموم رو کارش

 لرد؟ یا بودیم جلو ما افتاد؟می اتفاقی چه
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 :شنیدم رو فریادی صدای
 !سرت پشت -

 با رو نرسیده هدف به یخیِ هایتیغهاون آنی تصمیمیه تو فقط بود؛ کی صدای نفهمیدم حتی
. سرم پشت به کردم هدایتش و مداد رشدش چندبرابر ارتفاع تا کشیدم، جلو حلقه نیروی
 غلیظش خون. شکافت هم از بودو سرم پشت که کسی شکم و سینه یخ، سفید و تیز بلورای

 .خورد سر یخا روی
 همین ویکتوریا، ولیعهد و پرافتخار پسر! پیتر. شدم شوکه. بود پیتر. دیدم رو اشچهره تازه
 !مرد االن

 به رو نفسش آخرین. کنهمی تحمل رو زیادی درد دونستممی. بود مونده باز دهنش!کشتمش
 سرم شد باعث اژدهاها وحشتناک فریاد. کشیدم بیرون غالف از رو شمشیرم و ایستادم تماشا

 نوشیده رو پیتر خون لرد اژدهای. کردنمی حرکت واردیوانه لرد و پیتر اژدهای. بگیرم باال رو
 .بودن شده سردرگم هردوتاشون مرگش با حاال و بود
 خاطربه. رفتم دشمن سربازای سمت به فریادزنان و بردم باال رو شمشیرم و زدم خندیلب

 یضربه از همین برای اصلیه کدوم و بدله سرباز کدوم بدم تشخیص تونستممی راحت حلقه
 پشت که اونی یسینه تو کردم فرو رو محکمم یضربه و دادم جاخالی جلوییم شمشیر
 .بود سرش
 برخورد رحمانهبی خیلی جنگیدن توی ایگائل. برد یورش پیتر اژدهای طرف هب باالاون ناتالی

 به حلقه، نیروی یعالوه به قدرت، تموم با و برداشتم زمین روی از رو شمشیری. کردمی
 وسط دقیقاً. دونستممی خوب رو کریه موجوداون ضعفنقطه. کردم پرتاب لرد اژدهای طرف

 پیچید خودش دور چندبار. انداختش پا از بالفاصله و تنشس جاهمون درست شمشیر. گلوش
 .کرد سقوط و
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 :گفت سرم پشت از صدایی که برداشتم جلو به قدمی زدم زمین هم رو لرد اینکه از خوشحال
 باشه؟ آسونی این به قراره کنیمی فکر واقعاً -
 بردم باال رو مدست ارادهبی. کند جا از رو قلبم لرد ترسناک صورت و چرخیدم عقب سرعت به
 وواکنش،کنشاین ینتیجه کردم؛ پرت سمتش به زیادیخیلی نیروی لرد با زمانهم و

 .بود ترطرفاون چندمتر به من شدنپرتاب
 و کردم بلند رو شمشیرم زود. اومدن طرفم به و کردن استفاده فرصت این از دوسرباز
 و شد زخمی خودش من جایبه که بودم بعدی سرباز یضربه منتظر اما کشتم؛ رو یکیشون

 کرد کمکم و گرفت رو دستم. بود رسیده دادم به آرتور شاهزاده. صورتم روی پاشید خونش
 .شم بلند

 .زدممی نفسنفس
 :کشید داد. ریخت جونم به رو ترس و خندید لرد

 !ببین رو واقعی جهنم... سافیرا ببین رو واقعی جهنم - 
 رشد و اومد بیرون بلندی و سیاه بازوهای کمرش پشت از فعهدیه و کرد باز هم از رو دستاش

 کردم احساس. رسوند قتل به رو چهارنفر ممکن حالت ترینخشن به و رفت اطراف به. کرد
. بودمش ندیده شکلیاین حاال تا. نه یا بودن خودش سربازای که نبود مهم براش اصالً

 که بودن اومده وجودبه عمیقی سبتاًن شکافای ترشپایین و گونه روی حتی و چشمش اطراف
 .بود شده ملتهب و قرمز دورش خنجریه زخم مثل

 بازوها اون. بودم ندیده ترسناکی اون به چیزی! بود شیطان یزاده واقعاً اون. بودم شده منگ
 تهدیدآمیز نگاهی با. موند طوریهمون همچنان صورتش اما رفتن؛ فرو کمرش توی دوباره

 .شدیم حمله یآماده و بردم باال رو شمشیرم بنجامین همراه .اومد سمتم به
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 که بود بلند قدراون درآورد؛ لرزه به رو جاهمه صدایی بریم، طرفش به خواستیم که همین
 .کرد جلب آسمون سمت به رو همه توجه تقریباً
 !بزرگ خدای
*** 
 کل دانای
 هایزمزمه صدای. کردمی کجیدهن آسمون ابرای پشت از موجودی عظیم و شوم یسایه

 لبخندی با و برداشت بیشتری هایترک لرد صورت. شدمی شنیده سربازا برخی از عجیبی
 :زد داد واردیوانه و عصبی

 !بمیرید -
 دیده حالتابه هرچی از اژدهایی. اومد بیرون ابرا پسِ از آساییغول جسم و شد بلندتر صدا

 سفیدی یسایه برفکا حضور از داخلش که رو هنشد! کوها از تربزرگ حتی! تربزرگ بودن
 پرتاب طرفشونبه رو یخ بزرگ هایتیغه زیادی تعداد آتیش جایبه و کرد باز بود پوشونده

 دیدن با همه. آوردندرمی پا از رو خیلیا و نشستنمی زمین به اومدن،می فرود هاتیغه. کرد
 هراسون تسا. خندیدمی رخوشانهس لرد. شدن دور و نشستن عقب ناخودآگاه صحنهاین

 آرتور و سافیرا طرف به و دوید جلو نخوره، سرش به چیزی تا دزدیدمی رو سرش کهدرحالی
 :رفت

 کنید؟ کاری تونیدمی... جنابعالی -
 و اون به خطاب آرتور. بودن شده ترآشفته قبل از جمعیت و بود کرکننده اطراف صدای
 :گفت کردمی نگاهش منتظر که سافیرا

 این افزاراخون خاطربه دارم حتم! نداره هم خون قطرهیه حتی ولی چیه؛ این دونمنمی -
 .ساخته رو موجود
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 خیانتکار دنبال هنوزم سافیرا. بود چیده ایبرنامه ارتششون از هرقسمت برای لرد انگار
 !الیوت جز به یکی. گشتمی
 :گفت بلند و برداشت قدم جلو به لبخندزنان لرد
 !توام با مبارزه برای یآماده من کنی؟ کارچی خوایمی... سافیرا زودباش -

. کردنمی دور شدمی نزدیک بهش که رو هرکسی و اومدن بیرون دوباره سیاهش بازوهای
 پیکر غول اژدهای اون پدیدارشدن با اما بود؛ مبارزه حال در کاترین با ترطرفاون کمی لئو
 به اینکه از قبل. دید رو آرتور و تسا و سافیرا جاش به و ندگردو چشم. کرد گمش دفعهیه

 رو سهمگینش هایتیغه انبوه و کرد باز رو دهنش دوباره الجثهعظیم موجود بره، طرفشون
 چقدر االن سافیرا که دونستمی. رفت عقب چندقدم و دزدید رو سرش. ریخت بیرون

 دست از رو سربازاش از بیشتری و بیشتر عدادت کرد،نمی کاری اگه اما لرده؛ با مبارزه خواستار
 .دادمی

 و انداخت بنجامین به نگاهی. رسید ذهنش به فکری بنجامین شدننزدیک با سافیرا
 هوا توی رو دستاش افتاد، چندلحظه عرض در اتفاق. کرد بلند آسمون به رو هردودستش

 نیروی با هااژد سخت و سفت هایتیغه. کرد کمکش هم بنجامین چرخوند، دورانی
 تربزرگ و بزرگ شدن، یکی شدن، جذب هم سمت به بنجامین و سافیرا توسط شدهفرستاده

 و ایستاد روبروش، یصحنه دیدن با لرد. رفت لرد طرف به سافیرا دستای هدایت با و شدن
 و کرد بلند رو راستش دست. اومد فرود سمتش به مستقیم زدهیخ بسیاربزرگ ینیزه اون

. دوید سمتش به و داد شکل تغییر لئو. پاشیدن هم از لرد به رسیدن از قبل یخا. یدکش فریاد
 سرعت به و خورد زمین روی غلتی خودش. زد زمینش سختی به و برداشت خیز هوا توی

 :زد داد سافیرا به رو و شد انسان دوباره
 .میشن کشته دارن طوریهمین سربازا! بده انجامش سافیرا -
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 :گفت تسا که کرد نگاه لرد به اکراه با سافیرا. برداشت زمین روی از شمشیری و شد خم
 .رسیممی رو حسابش پایین این ما اونه، با حق -

 .برگشت طرفش به لئو و شد بلند زمین از خشمگین لرد
 محکم رو پاهاش. کرد سوارش و اومد پایین دستورش به نادیا. شد دور اونا حرف به سافیرا

 :گفت و وندچسب نادیا بدن به
 !شو ناپدید حاال خوب، دختر آفرین -

 از رو سافیرا کشتن فرصت که لرد اما رفتن؛ هابچه یبقیه کمک به هم مارتینشاه و جک
 تسا. کرد پرت هوا به رو تسا بازوهاش از دوتا حرکت با قبل از ترعصبانی بود، داده دست
 بود، خورده بهشون که ربازاییس از یکی. خورد سر زمین روی و افتاد دیگه دونفر روی

 وقتی و شد بلند تسا همراه یکیاون اما افتاد؛ بودن کرده درست که شکافی داخل راستیه
 داخل هم رو اون و کوبید شکمش به محکمی لگد کرد؛ حمله بهش لرده، سربازای از دید

 .گذاشت دردآلودش یشونه روی رو دستش یه و موند خیره سقوطش به. انداخت شکاف
 :کرد جلب رو توجهش کاترین صدای

 !شاهزاده هی -
 کوبیدن هم به محکم و بردن باال رو شمشیراشون همدیگه دیدن محض به. چرخید عقب به
 :گفت سالحش دادنازدست برای ناراحتی بدون کاترین. بیفته کاترین سالح شد باعث که
 !منی برای جنگ این حریف تنها تو! آره اوه -

 :رفت جلو قدمی
 !ببند دهنتو -
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 پیشونی به اخمی تنها کاترین. برد فرو کاترین یسینه توی دسته تا و کرد بلند رو شمشیرش
 شمشیر یدسته و زد کنار رو اون ،تسا دست به ایضربه با و انداخت پایین به نگاهی نشوند،

 .افتاد زمین روی بود شده ذوب کامالً اشتیغه کهدرحالی و تنهایی به
 هم دور سوزاننده و ورشعله اون دست و داغ و سرخ تسا دست. گرفت رو تسا مچ کاترین

 .پیچیدن
 .کنی نابودم فلزی شمشیر یه با تونینمی... بیشتره خیلی پدرت و تو از من قدرت -

 :گفت آتشینش چشمای به خیره تسا
 !اونه تو حریف کاترین، نیستم من تو حریف -

 ترمحکم هم رو دستش زمانهم. کوبید صورتش به محکمی مشت آزادش دست با بالفاصله
 بده، نشون العملیعکس بتونه اینکه از پیش. کشوندش خودش طرف به دوباره و گرفت

 اختالف. زد خشکش حالت همون به. گذشت شکمش از ضخیم و سرد و بلورین ایتیغه
 شدن، سیاه نشبد ذرات تموم. شه بلند تنش از رنگیکم بخار شدمی باعث داغ و سرد دمای

 .ایستاد حرکت از قلبش آخر در و خنثی وجودش گرمای
 :گفت تسا به خطاب و اومد بیرون کاترین سر پشت از لِنکا

 خوبه؟ حالتون -
 .ممنون خوبم، آره -

 .گرفت رو دردناکش یشونه دوباره
 بسته اون یاراده به سافیرا ارتش تموم گوش خراشی،گوش حد از بیش صدای بلندشدن با

 اون. کردمی گیجش و غریدمی نادیا و چرخیدمی موجوداون دوروبر اژدهاش با سافیرا. شد
 .شدمی جاجابه و زدمی بال نادیا یکرکننده صدای از رهایی برای هم



 

 

760 

 

 جادویی ی حلقه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زارعپور.س

 به درد از لرد سربازای. کاریه چه وقت دونستنمی ولی فرورفتن؛ نسبی سکوتی توی ایزدا
 از. شدنمی کشته ترراحت طوریاین نداشتن، رو صدا اون تحمل و پیچیدنمی خودشون

. فرستادن سافیرا سمت به رو فراطبیعیشون نیروهای هافرمانده تمام. بود جاری خون گوشا
 .گرفتمی قدرت و اومدمی وجودبه زمین روی بزرگی گردباد کاراین با زمانهم

 دود دستاش دور. کرد تحسین ذهنش در و انداخت وقوع درحال اتفاق به کوتاهی نگاه آدرین
 و شد دشمن سربازای از چندنفر بدن وارد. رفت جلو سیاه چندحجم شکل به و پیچید سیاهی

 و کنن استفاده فرصتاین از خودی سربازای تا بود الزم لحظهیه فقط. کرد تسخیرشون
 !بکشن رو حریفشون

. بشه راحت صدا اون شرِّ از داشت سعی و غریدمی سرگردون و کالفه پیکرغول اژدهای
 پرتاب هوا به چندنفر زمین، به دمش برخورد از و شدمی کم زمین با اشفاصله گاهی

 نفس و زد پلکی اومد،می سمتش به که مضاعفی نیروهای احساس با سافیرا. شدنمی
 درگیر حسابی لرد. انداخت پایین به نگاهی. کردمی حرکت آروم چیزهمه بازم. کشید عمیقی

 .جنگیدمی تنهیه و بود اایزد
 که گرفت ترسناکی قدرت گردباد. کشید باال رو هردودستش و کرد زمزمه لب زیر رو وِردی
 از وبرقرعد صدای. چرخیدنمی یخ ذرات دستاش دور کرد،می پراکنده اطرافش از رو همه
 ابرا. گشتمی پیکرغول اژدهای دور همچنان نادیا. کردمی ترهولناک رو اوضاع گردباد قلب
 با گردباد چندلحظه، از بعد. کردنمی ترخاکستری رو هوا و شدنمی جمع بیشتر آسمون توی
 آسیبی اما کشید؛می فریاد اژدها. رفت اژدها سمت به و دراومد حرکت به سافیرا یاشاره
 به اژدها. نداشت ایفایده ولی فرستاد؛می سمتش به بیشتری نیروی سافیرا. رسیدنمی بهش
 .هم گردباد و گرفت اوج آسمون سمت
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 دنیل دنبال به دراک. رفت بود تشخیص قابل قوی حواس با فقط که نادیایی طرف به دنیل
 مایکل دم هم اژدهاش زمانهم و گذشت کنارش از و رفت سمتش به سرعت به کرد، پرواز

 کهدرحالی و داد دست از رو تعادلش مایکل. بزنه آسیب بهش تونست باالخره و کرد ناکار رو
 ایسوزنده آتیش و چرخید دراک. خورد نادیا به محکم بیاره، دستش به دوباره کردمی سعی

 چرخی دنیل به آسیب از جلوگیری برای مایکل و شد مرئی دوباره نادیا. فرستاد سمتشون به
 داغ آتیش و افتاد گیر مایکل یکنندهمحافظت حصار توی دنیل پیچید، خودش دور و زد

 .گرفت بر در رو مایکل جسم
 گرچه کرد، حس رو این پیکرغول اژدهای و شد قطع اتفاق این با نادیا یکرکننده صدای

 دیدن با اما کنه؛ حفظ رو تعادلش تونست سافیرا. بود درگیر سهمگین گردباداون با هنوز
 هم نادیا حاال زد، سبزی برق نادیا و خودش چشمای. رفت طرفش به دنیل سقوط

 !کنه استفاده سافیرا نیروی از نستتومی
: گفت ذهنش توی سافیرا. شد پرت سمتی به دنیل و خورد زمین شدت به مایکل

 ولی کنن؛می تقویتش دارن جادوگرا. برمیای پسش از دونممی. نادیا تو به سپرمشمی»
 «!لرده شکست شکستش، راه تنها. لرده دست کنترلش
 .کرد پرواز شد، نامرئی دوباره اینکه از بعد ادیان و پرید پایین روش از زمین نزدیکی

 سافیرا با زمانهم و اومد مایکل طرف به دواندوان و برخاسته بود افتاده که جایی از دنیل
 .شدمی بلند ازش دود. رسید بهش

 .شد آزاد دوباره همه شنوایی
 خوبه؟ حالت تو دنی، -
 :زد زانو مایکل کنار سافیرا به هتوجبی اما باشه؛ دیده جدی آسیب رسیدنمی نظربه
 مایکی؟... هی -
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 خون درونیش نیروی با و شد کاربهدست سریع کنه،می باز رو چشماش هنوز دید وقتی
 نادیا انداخت، آسمون به نگاهی سافیرا. برد بین از رو دردش و آورد بند رو زخماش

 چندانی یفاصله که تاداف دراک به چشمش لحظهیه. کنه کنترل رو موجود اون تونستمی
 و کرد بلند رو دستاش ارادهبی. بود شده ورحمله سمتشون به وحشیانه و نداشت باهاش
 به شدت به دراک. زد فریاد و فرستاد سمتش به قوا تمام با رو شده ادغام جادوهای همون
 .افتاد پایین اژدهاش روی از و شد رونده عقب

 و زد فریادی لرد. کرد قطع رو لرد عجیب و سیاه بازوهای از یکی هوا، به بلند پرشیه با لئو
 از ضربهیه با و کرد منجمد رو بازوهاش از دیگه یکی جک موقعهمون چرخید، سمتش به

 داخل دقیقاً کرد؛ پرت عقب به شدتبه رو لئو دردش به توجهبی باراین. کرد متالشیش هم
 شد موفق باالخره و زد وپادست توان متما با لئو. بودن ساخته طبیعت ایزدای که شکافی
 توی و شد رها دستش از شمشیرش. بندازه گیر درختا قطور یریشه از گوشهیه به رو دستش

 پایین گیردامن که ایشعله اما انداخت؛ بهش نگاهی لئو. فرورفت غلیان حال در هایگدازه
 تغییر عقابی شکل به رو خودش. بود شمشیر شدنذوب تماشای از ترمهم بود شده شنلش

 زمین و کند رو شنلش سریع اومد، فرود خودش پاهای روی دوباره وقتی. اومد باال و داد
 .انداخت

 محکمی لگد و داد جاخالی شمشیرش جلواومدن با شد، ظاهر جلوش جادوگرا از یکی دفعهیه
 درگیر اشباه فریادزنان و برداشت هاجنازه از یکی کنار از رو شمشیری. کوبید شکمش به

 .شد
 نادیده نیرویی با اطرافش از همه و زد فریادی ایزدا با طوالنی یمبارزه از کالفه و خسته لرد

 :گفت و کرد دویدمی سمتش به که سافیرا به نگاهی. شدن رونده عقب
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 فقط من! بجنگم سربازات با هستی خودت وقتی نکن مجبور منو... جلو بیا باش زود -
 !کنم رزهمبا تو با که اینجام
 از پیش کمی که ناتالی. شد نزدیک بهش و برد باال رو شمشیرش نفرت و خشم با سافیرا

 با زمانهم. ایستاد دوباره بقیه مثل و کرد وجورجمع رو خودش بود، شده پیاده اژدهاش
 شونفاصله وقتی. دید هم رو دیگه دوتای اون هجوم لرد. دویدن جلو آرتور و ناتالی سافیرا،

 رو شمشیرش. کرد پرت رو سافیرا یکیاون با و زد کنار رو آرتور بازوهاش از یکی با ،شد کم
 قطع مچ از رو راستش دست ضربهیه با نفرتش، تموم با و شد خم ناتالی برد، ناتالی سمت به

 .کرد
 عوض در و داد جاخالی بازم اون که برد جلو ناتالی قصد به رو بازوهاش از یکی زناننعره لرد
 :کشید داد تسا. شکافت رو لوکاس ایهسین

 !نه -
 و برداشت رو لرد یشدهقطع دست ولی انداخت؛ نگاهی لوکاس به شوک و ناراحتی با ناتالی

 .کرد پرت سافیرا طرف به
 دست و شد خم سریع. شد بلند و گذاشت آلودشخون و زخمی یشونه روی دستی سافیرا

 بود نمونده لرد نابودی تا چیزی. پوشیدش و آورد نبیرو انگشتش از رو حلقه برداشت، رو لرد
 :پیچید سرش توی نادیا دردآلود صدای که
 «!باش مراقب... سافیرا» -

 در اژدها اون سهمگین یضربه با که دید رو نادیا و دوخت آسمون به رو نگاهش ترسیده
 بند نفسش کنه، کاری اینکه از قبل اما کرد؛ دراز آسمون سمت به رو دستش. سقوطه حال
 چشم بود گذشته تنش از که شمشیری برق. پاشید هوا به سرخ خون. شد حبس. اومد

 !زد رو خودش
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 وحشتناکی درد و شد کشیده بیرون سرش پشت از دوباره که برد شمشیر طرف به رو دستش
 ...و کرد آزاد رو اششدهحبس نفس. گرفت بر در رو وجودش

 نفس
 نفس

 دوم بار برای وقتی. فرورفت و شکافت رو پوستش و گوشت وبارهد شمشیر. اومد بند دوباره و
 .شد جاری دهنش از خون کشید، بیرون رو تیغه
 دیده الیوت گردن قبالً که بود آشنایی بندگردن دید، که چیزی اولین. چرخید عقب به آروم
 .بود آشناتر هم اون از که دید رو صورتی. خوردمی تاب جلوش. بود

 !آنتونیو
 .شدنمی خارج دهنش از هم کلمهیه حتی

 لرد طرف به دوباره ایزدا یهمه. سافیرا رسیدن منتظر و بود شده درگیر لرد با دوباره ناتالی
 دیدن با و چرخوند عقب به رو سرش. بود پذیرترآسیب نداشت رو حلقه که حاال. بردن حمله

 :کشید جیغ مقابلش یصحنه
 !سافیرا -

 .دوید طرفش به بقیه به توجهبی
 که نبود چیزی این اما انداخت؛ لرد تن روی عمیقی و مورب شکاف و گرفت رو جاش آرتور

 انسان،یه از اشدوباره شکست از بلکه شمشیر، خراش از نه داشت؛ درد لرد. بیاره درش پا از
 چندمتر که دوخت سافیرا به رو نگاهش! نکرد مبارزه باهاش بارمیه حتی کهدرحالی هم اون
 .بود دادنجون حال در تررفطاون

 آرتور. زد فریاد دل ته از و کرد بلند داشت شمشیر که رو سالمش دست شدن، قرمز چشماش
 یگداخته شمشیر و برد بین از رو دیگه دوبازوی بنجامین کرد، دفع رو شمشیرش یضربه
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 و زدنمی ادد دیگه. افتاد زانو به. انداخت حرکت از رو پاهاش و شد کمرش وارد پشت از تسا
 دارالماس یدسته مارتینشاه. چکیدمی بدنش از خون که بود مونده خیره سافیرا به

 رو تصویری و بست رو چشماش لرد. آورد فرود قدرت با و گرفت ترمحکم رو شمشیرش
 .کرد مجسم خودش برای

 و ردک سقوط زناننعره پیکرغول اژدهای. افتاد زمین روی لرد سربی جسم بعد چندلحظه
 !شد قطعی دشمن شکست

 به بزرگی گرگ سافیرا، به ناتالی رسیدن از قبل. دادمی رخ زمانهم اتفاقاتاین یهمه
 .زد زمینش و شد ورحمله آنتونیو

 گرگ. شدن تسلیم لرد سربازای و فرونشست گردباد. افتاد زمین به و شد خم سافیرا زانوهای
. برگشت انسانیش شکل به و رفت کنار آنتونیو یشدهدریده یجنازه از خونین یپوزه با

 لئو. شدن جمع دورشون همه و رسوند رو خودش هم دنیل. نشست سافیرا کنار نگران
 :زد صداش پریدهرنگ

 !سافیرا -
. کرد ـلقه*حـ دورش رو دستش لئو. شد شل بدنش و رفت گیج سرش ترپریدهرنگ اون ولی

 :رسید گوش به ضعیفش صدای
 !شدیم... پیروز ما. ..بردیم ما -

 :گفت دنیل به خطاب و برد زخمش طرفبه و کرد روشن سرد یشعله با رو دستاش لئو
 !عمیقه زخماش داریم، الزم درمانگر پودرای اون از دنیل، -

 :شنید جواب اما کرد؛ درخواست ازش نگران و دوخت چشم آرتور به دنیل
 .کجاست دونممی... بوده داخلش که ایکیسه! افتاده -

 :گفت رفتن از قبل و شد همراهش هم ناتالی افتاد، راه به و گفت رو این
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 !کنممی خواهش سافیرا، بیار طاقت. میاریمش زود -
 روی رو سردش هایشعله فقط گفت،نمی چیزی نگرانی شدت از. شتافت لئو کمک به دنیل

 به افیراس. کنه منجمد رو زخمش کرد سعی و نشست کنارشون هم جک. گرفت زخمش
 :گفت لرزیدمی بدنش کهدرحالی و زد لبخند زحمت

 .نیست... چیزی! تونم می من... نباش نگران -
 :گفت لرزونی صدای با لئو
 .تونیمی که معلومه. باش آروم نزن، حرف -

 :داد قورت رو دهنش آب سافیرا
 ...بگم. .چیزییه باید،... االن ولی -

 :داد ادامه ضعیفی صدای با و چرخوند همه طرف به رو نگاهش سپس
 .کردین... اعتماد... بهم... که ممنون.... ممنونم... تونهمه از -

 سر پشت لئو. شدمی حسبی داشت تنش اما بود؛ شده کمتر دردش. برد پایین رو نگاهش
 :نشست صورتش روی سافیرا دست. ریختمی اشک هم
 .شه تموم... جاهمین اگه نداره اشکالی لئو،... شدیم پیروز ما -

 :گفت حال همون با و گرفت نفسی لئو
 !بمونی من پیش باید تو -
 !لئو باشم، تو پیش... دارم دوس... چقدر... چقدر... دونیمی خودتم... مونممی... که معلومه -

 .کردمی نگاه مقابلش یصحنه به ناراحتی با دنیل
 بدنش و افتاده هم روی چشماش. کرد بلند رو سرش متعجب لئو سافیرا، دست رهاشدن با

 .بود شده شل
 !شو بلند شو، بلند سافیرا سافیرا، نه،... نه نه نه -
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 دست توی یکیسه دیدن با و چرخوند رو سرش لئو. سررسیدن دواندوان آرتور و ناتالی
. پاشید زخمش روی زیادی مقدار و کرد باز رو درش سریع و گرفت ازش امیدوارانه ناتالی
 .شد خیره بهشون ریزاناشک و نشست زانو روی ترسیده و أصلمست ناتالی

 :گرفت قاب رو صورتش و انداخت کناری رو کیسه لئو
 سافیرا؟... شو بیدار شو بیدار -

 التماس به کنانگریه و کشیدش ـوش*آغـ به ندید، واکنشی وقتی و کرد نگاهش چندلحظه
 :افتاد

 !مکنمی خواهش کنم،می خواهش کنم،می خواهش -
 آهسته و برد فرو گوشش در سر لئو. بودن شده خیره مقابلشون یصحنه به نگرانی با همه
 :زد لب
 !کن باز رو چشمات کنممی التماس سافیرا، دارم دوسِت -

 به خیره و کرد ایخندهتک بعد کمی. گرفت رو سافیرا دستیه و کرد دراز رو دستش دنیل
 :گفت بود نمونده باقی شاز چیزی خون قرمز رنگ جز که شکمش زخم

 !ستزنده اون -
 به و کشید عقب رو خودش لئو. داد حرکت دنیل طرف به رو نگاهش زدههیجان ناتالی

 :کرد زمزمه آهسته سپس. شد باز آروم چشماش. کرد نگاه صورتش
 !بگی رو جملهاون کردممی مجبورت باید -

 :داد تکون سری تأسف با و کنانخنده ناتالی
 !دادی کشتن به رو مونهمه. دختر خدا رضای محض... آه -
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 اشریخته بهم موهای به دستی. کرد ـلش*بغـ دوباره و خندید شده راحت خیالی با لئو
 بود، شده راحت خیالشون بودنش زنده از که سربازایی. بایسته تا کرد کمکش بعد و کشید
 .کردن بلند آسمون به اشونوهشد مشت دستای و دادن سر شادی فریاد ایستاد وقتی
 نفس سافیرا، وضع نگران همچنین و بودن نشسته لوکاس سر باالی که تسا و آدرین
 :گفت لوکاس به خطاب و کرد نگاه پایین به آدرین. زدن لبخند بهم و کشیدن ایآسوده

 !خطریهیچ... کنهنمی تهدید رو ما قلمروی خطری دیگه االن از سرورم، باشین آسوده -
 *** 

. بشه محقق خواب توی تونستمی فقط که بود رؤیایی مثل مادری سرزمین به تبازگش
 سمت به امیدوارانه و شناختننمی پا از سر خبراین فهمیدن با ویکتوریا و هانه مردم

. بود فایدهبی ولی کردن؛ فرار قصد ترس از لرد نگهبانای و سربازا. دویدن شهر هایدروازه
 .دادنمی پس رو اشونجنایت تاوان بایستمی حاال

 .دادن ترتیب باشکوهی جشن سافیرا رسیدن برای و شدن آزاد گناهبی زندانیای
 و همراهی با بودن، منتظر قرارگاه توی که اونایی یهمه همراهبه دوستاش، ایزدا، سافیرا،
 از قبل پیش، چندروز زخمیا. شدن هدایت شاهفردریک پیشین قصر طرف به مردم شادی
 .بودن شده درمان نکردحرکت

 خوشحالی با همه و شد آویخته ویکتوریا یدروازه سَردر از سافیرا یوعده طبق سیاه، لرد سرِ
 مردم و بشن، تمیز و آراسته کمی تا شد داده شونهمه به فرصتی بیناون. کردن تماشاش
 .کردنمی پایکوبی همچنان

 برق که کرد تن به رنگیاینقره و لندب لباس سرووضعش، توی اساسی تغییر یه از بعد سافیرا
 از بعد. رسیدمی زمین روی تا هاشسرشونه از خاکستری حریری و درخشیدمی و زدمی

. رفت اتاق بالکن طرف به لباساش و خودش معطرکردن برای ها،خدمه از تشکرکردن
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 هاتارهس. صاف صافِ آسمون ولی بود؛ سرد هوا. رفت بیرون و کرد باز رو بزرگش یدریچه
 .ربودنمی دل و زدنمی چشمک

 رو نگاهش ایستاد،می شاهفردریک که جایی در درست ها،ستاره به موندنخیره کمی از پس
. طوالنی نگاهیه شد؛ خیره بود گذاشته سنگی ینرده روی که دستش به و برد پایین

 هم قدرااون نظربه سافیرا یچهره اما کردن؛می جلوه ترباشکوه هم کنار در هردوحلقه
 «هستی؟ راضی االن»: رسید گوشش به صدایی. اومدنمی خوشحال

 :کرد زمزمه
 !نه -
 :بود شده آسمون به خیره هم لئو. چرخوند رو سرش دورش دستی شدنـلقه*حـ احساس با
 بقیه؟ پیش بری خواینمی کنی؟می فکر چی به -

 .نبود گذشته مثل هیچ که نهها به دوخت؛ چشم مقابلش یصحنه به دوباره هم سافیرا
 انتقام. شدیم پیروز جنگ توی. منه مال هاحلقه هرجفت. باشم خوشحال خیلی باید االن -

 ...ولی ام؛ملکه االن من... شده گرفته گناهبی آدمای
 ولی؟ -

 .کرد نگاه رخشنیم به و برگردوند رو سرش لئو
 خاطربه. کنممی حسش نشده، تموم هنوز. نیستم خوشحال باید که قدریاون من! نه ولی -

 .هستن هنوزم که مجهوالیی اون
 چی؟ مثل -
 لوکاس جنابعالی و جادوگره یه اون. داد لوگان مثل یکی به رو لونا درخت یشیره وانتس -

 قضیه نمیده نشون بهم حلقه چرا... بدن انجام توننمی کاراخیلی شیره اون با جادوگرا گفت
 کنه؟ مخفی رو حقیقت تونهمی ایدیگه قدرت چه منه، پیش اهحلقه هردوی چیه؟
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 !سومه یحلقه صاحب کار شاید -
 جنابعالی نبود؟ ازش اثریهیچ ماجراها این از کدومهیچ توی چرا اصالً ممکنه؟ یعنی -

 جور عقل با اصالً! بشی جاودانه بتونی که کرد کاری میشه شیرهاون با گفت بهم لوکاس
 !درمیاد؟

 :گفت مدتی از بعد و کرد فکر کمی لئو
 حلش هم کمک به بازم بیفته اتفاقیهر. نداریم صبرکردن جز راهی. فهمیممی باالخره -

 .کنیممی
 :گفت دوباره سپس. کرد سکوت کمی و کشید عمیقی نفس سافیرا

 دمخو با نتونستم طلسم اون خاطربه هنوزم. دادم دست از رو اژدهام بازم من مردن، خیلیا -
 ...تونمنمی وقتهیچ درواقع بیام، کنار

 .خوشحالن االن و داشته نتیجه خونِشون یعنی شدیم؛ پیروز وقتی -
 :داد ادامه و کرد مکث کمی

 .بزرگهخیلی مسئولیتش چی؟ نتونم اگه کنم؟ حکومت تنهایی به چطور... اون بر عالوه -
 .شد خیره لئو به و کشید باال رو نگاهش

 !کنی قبول اگه. باشی داشته مراههیه تونیمی -
 :افتاد خنده به و شد داغ سافیرا صورت

 کردی؟ ازدواج تقاضای ازم االن -
 :چرخید طرفشبه کامالً لئو
 نه؟ کردم انتخاب رو خوبی موقع -
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 بهش آدرین همسر که گرانبهایی بندگردن و برد گـردنش پشت رو دستاش حرف این از بعد
 به اشخیره چشمای مقابل و برد سافیرا لطیف گـردن طرف به .کرد باز بود داده هدیه

 .بست گـردنش
 :داد ادامه سافیرا چشمای به خیره و زد لبخندی

 !زندگیم از بعد... بدم بهت تونممی که باارزشیه یهدیه تنها این -
 :گفت و خندید بود زده حلقه چشماش توی دفعهیه که اشکی با سافیرا

 !لئو من، خدای -
 !سافیرا ملکه کنی؟می ازدواج من اب -

 ـوشش*آغـ به سختیبه و رفت جلو بعد و کرد مکثی لئو، درخواست شنیدن از زدههیجان
 :گفت گوشش کنار و شد بلند پا یپنجه روی. رفتن پس فکرش درگیریای یهمه و کشید

 !نکن شک هم درصدیه حتی لئو، ممنونم -
 :کرد ـلقه*حـ دورش رو دستاش ـذت*لـ با و بست رو چشماش لئو
 ...میاره اقبالیخوش برات بندگردناین گفتمی آدرین همسر -

 :داد ادامه و گرفت فاصله ازش
 .بود اون با حق کنم فکر -

 چشمای کهدرحالی سپس. داد نوازش و گرفت قاب دست هردو با رو صورتش سافیرا
 .فتر جلو و بست چشم بود، شده قفل روش لئو مشتاق و رنگتیره

*** 
 تاالر وارد آهسته بود دوخته براش دوستاش از یکی که ارغوانی و جدید لباس با میویس

 و چرخوند اطراف به رو نگاهش. بودن وآمدرفت درحال خیلیا و بود زیاد جمعیت. شد اصلی
 :گفت ترشکوچیک خواهر و دوستش به خطاب
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 !اینجاست آدم چقدر -
 :گفت جواب در دوستش

 کردم اصرار بهت هرچی دیدی،می رو ویکتوریا قصر باید... میویس وغهشل که معلومه -
 .نکردی قبول

 در داشت، صاف ولی رنگحنایی بلند موهای خودش مثل که هم سیدنی، کوچیکش، خواهر
 :گفت دوستش حرف تأیید

 اژدهاها شنیدم من گذاشتن، کبابی گوسفند اژدها یه صدروز هایوعده یاندازه شنیدم. آره -
 !خورنمی غذا یلیخ

 :گفت گشتمی چیزی دنبال و چرخوندمی رو چشمش مدام کهدرحالی میویس
 غذای که کنیمی انتخاب رو جایی فقط بدم، اخطار بهت پرخوری درمورد چندبار سیدنی، -

 .داره بیشتری
 .اونجاست هم پدر نیست، طوراین نه -

 :پرسید میویس پرتیحواس از کالفه دوستش
 گردی؟می یکس دنبال -
 چی؟ -
 گردی؟می کی دنبال میگم -
 :گفت و کرد وجورجمع رو خودش سریع حرفش شنیدن با
 .خبره چه اطراف ببینم خواممی فقط! کسهیچ -

 .کنیم پذیرایی خودمون از کمیه بریم بیاین پس: سیدنی
 .بریم آره آره -

 .افتاد راه به زودتر خودش و گفت رو این
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 :گفت متعجب اهرشخو دوست به رو سیدنی
 !شد رفع من پرخوری درمورد مشکلش -

 توی. کردمی نگاه خیره نامعلوم اینقطه به بود زده تکیه پذیرایی میز به کهدرحالی ناتالی
 دست صاحب سمت به و پرید عقب. شد ظاهر جلوش طالیی می*ا*ج که بود خودش حال

 آرتور گذشت، که چندلحظه. کردمی خودنمایی آرتور هایـب*لـ روی جذابی لبخند. برگشت
 .گرفت ازش رو م*ا*ج محترمانه. اومد خودش به ناتالی و خندید

 !رفتی فرو فکر تو بدجوری -
 :داد جواب و زد نمکینی لبخند هم ناتالی

 ...بودم فکر توی آره -
 :فرستاد بیرون صدا با رو بازدمش

 .کردممی فکر آینده به داشتم... راهیم اول تازه االن -
 :شد متمایل طرفش به کمی و داد تکیه میز به اون مثل هم رتورآ

 .ماست روی پیش خوبی یآینده. فرمانده نکنید فکر بهش زیاد -
 قدرتمند ارتش یه باهم سرزمینا یهمه االن شد، خواهد طورهمین ایزدا شما وجود با! البته -
 .دارن مشترک و

 :شد خیره ناتالی به بارهدو و کرد فکر کمی انداخت، زیر رو سرش آرتور
 بیای؟ ما قلمروی به داری دوست... ناتالی -

 :پرسید مردد و کرد نگاهش متعجب کمی ناتالی
 ...برای! بیام؟ شما قلمروی به -

 :مطمئن اما دارمکث کمی داد؛ ادامه رو حرفش آرتور
 !زندگیه برای قشنگیخیلی جای اونجا... زندگی برای -
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 .داد ادامه نگاهش به سکوت در بود، نشده منظورش همتوج همچنان که ناتالی
 .کنم انتخاب همسری به رو شخصی قراره زودیبه من خب -

 .شدمی نمایان ناتالی صورت تو یکییکی امید هاینشانه
 .کردم انتخابش من -

 :بده ادامه تا بخشید آرتور به بیشتری انرژی و گرفت عمق صورتش روی لبخند خط باالخره
 باشی؟ شخص اون و بیای همراهم خوادیم دلت -
 فلزی هایسینی افتادن ناهنجار صدای با حرفش که بده جواب تا کرد باز دهن ناتالی 

 .برگشتن سمتاون به هردو. شد قطع زمین روی هامیوه
 :اومد حرف به سریع ایدیگه صدای شد، خیره شدهپخش هایمیوه به پریده رنگ با میویس

 ...بود من تقصیر ،ببخشید ببخشید -
 که میویس به رو. بود برده باال تسلیم ینشونه به رو دستش که برگشت دنیل طرفبه چشما
 :داد ادامه بود مونده شوکه هنوزم

 !اومده؟ سرت بالیی چه! گذاشتم تشونه روی رو دستم آروم خیلی من مِی -
 از چندتا. بود هویدا صورتش توی حرص و کردمی بیان صورتش پهن لبخند با رو حرفاین

 الی از و داد تکون تأسف از سری ناتالی. اومدن پیش هامیوه آوریجمع برای هاخدمه
 :زد صدا دندون

 !دنیل -
 :گفت بهشون رو دنیل

 !مِی... بدین ادامه... زدین؟می حرف یعنی... ازدواج هم با داشتین! اوه -
 .ردشب «بریم بیا» گفتن با همزمان و گرفت رو دخترک دست
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 خطاب آرتور. شدن خیره دوتا اون یخوردهگره دستای به متعجب میویس دوست و سیدنی
 :پرسید ناتالی به
 !بود؟ ترسیده قدراین چرا -

 :داد جواب و زد بود کرده قطع رو بحثشون دنیل اینکه از آلودیحرص لبخند ناتالی
 !اشتهنذ ششونه روی رو دستش فقط باشید مطمئن ست،دیوونه دنیل -
 .هوم -

 :برگشت سمتش و برد ترجمعیتکم ایگوشه کشونکشون رو میویس دنیل،
 خوبه؟ حالت -
 !ترسیدم خیلی بود؟ چی اون... ولی خوبم؛... بله -

 :داد تغییرش ایشگرگینه شکل به و آورد باال رو دستش یه دنیل
 بودیش؟ ندیده حاال تا. بود این -

 :گفت زمختش دست به خیره میویس
 .نکنین رو کاراون دیگه لطفاً! امشونه روی درست نه ولی بودمش؛ دیده -

 :خندید و برگردوند عادی حالت به رو دستش دنیل
 .میدم قول. باشه -

 :کرد اضافه تحسین با و گردوند دختر سرتاپای روی رو نگاهش
 !شدی زیبا واقعاً لباس این توی -

 :کرد زمزمه زدهذوق و روسرخ میویس
 .نونممم -
 .گشتم دنبالت حسابی -
 .طورهمین... منم -
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 :گفت لبخندزنان و گذاشت میویس یـنه*برهـ بازوی به دستی دنیل. کشید خجالت بیشتر
 ...میشی داشتنیدوست خیلی کشیمی خجالت قدراین وقتی! مِی خدایا، -

 :کرد زمزمه آهسته. کند جا از رو دختر قلب و برد نزدیک رو سرش
 نه؟ مگه دونیمی اینو -

 :داد ادامه و زد بشکنی. رفت عقب دوباره
 !آفرین مهمه، خیلی خودت قوت نقاط شناخت -

 :گفت قبل از بلندتر کمی
 .کنم حلش باید کردممی فکر! خوبه خجالتم که دونستمنمی -
 .میاد خوشم من... خوبه که معلومه -

 .زدمی حرف وقفهبی اون ولی ؛بود نمونده قلبش ایستادن تا چیزی داد، قورت رو دهنش آب
 ...شایدم... بیاد خوشم ویژگی این از که بعیده من از دونممی -

 :کنه نگاه چشماش به میویس تا کرد مکث
 .میاد تو به فقط خجالت شاید -

 .شد ترمنظم قلبش کوبش و خندید حرفش به باراین
 و خستگی توی ظهر خواب، از بعد صبح! روز هر ببینم؟ رو حالتت این بیشتر میدی اجازه -

 خواب؟ از قبل شب
 رو سرش دست با دنیل اما زد؛ چنگ آروم رو لباسش پایین و انداخت زیر رو سرش میویس

 :گرفت باال
 مِی؟ باشی من با خوایمی -

 تکون رو سرش بود، شده سرخ خجالت از حال عین در و کردمی سیر آسمانا تو که میویس
 :تگف خوشحالی با دنیل. داد
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 !خوبه -
 ...فقط -
 هوم؟ -
 .کنیم شروع نفریسه مجبوریم ما فقط، -

 :پرسید زدمی موج اون در تعجب که صدایی با. موند باز دهنش و وارفت دنیل صورت
 !چی؟ -

 :پرسید دوباره لحن همون با و رفت پایین نگاهش ناخواسته
 ...یعنی یعنی،! واقعاً؟ -

 :کرد مخلوط باهم رو حیرت و تعجب و خنده لدنی. انداخت زیر رو سرش بازم میویس
 !مطمئنی؟ درمودش مطمئنی؟ تو من، خدای... خدایا وای -

 ـلش*بغـ محکم و کشید خودش سمت به دنیل. داد تکون رو سرش حالت همون با میویس
 .کرد

 !نمیشه باورم! اوه -
 نگه ـوشش*آغـ وت رو میویس همچنان دنیل اما داد؛می سافیرا اومدن از خبر مردم یهلهله
 .داشت

 که اونایی یخاطره کردنزنده و همه از تشکر از بعد. شدن خیره بهش همه اونا از غیر
 جدید اسم و داد رو امنیت از پر و خوب زندگییه و سرزمین بازسازی یوعده همه به مردن،

 روهاییقلم برای که داد خبر همچنین. گذاشت «هانویک» واحد سرزمین رو، ویکتوریا و هانه
 .کنهمی انتخاب توانمند و الیق حاکمانی دادن، دست از رو خودشون حاکم که

 توی رو جنگ هایجنازه تموم و شد برگزار باشکوه و پرانرژی شبنیمه از بعد تا جشن
 .جداگونه صورت به هم رو لوکاس جسد کشیدن، آتیش به گودالی
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 بیان متحد و جدید قلمروی نقاط یبقیه از تا بشه برگزار جشنی بود قرار هم روز اون فردای
 .بشن شریک پیروزی شادیِ توی و

 دود و خاکسترا نسیم، و هرباد وزش با و بودن سوخته کامالً هاجنازه. شد خالی قصر کمکم
 جیرجیرکا فقط و گرفته سکوت رو جاهمه. شدمی جاجابه رفتمی باال بدنا از که جونیکم

 مهتاب رنگکم نور و رفت کنار کردمی حرکت نیمه ماهِ جلوی که نازکی ابر. زدنمی پرسه
 .دادمی نشون ترترسناک رو هاجنازه انبوه

 دست. رفتن هم سمت به و شدن جمع خاکسترا گودال، وسط از درست بعد، چندلحظه
 زیر جسدای تن یشدهجمع پوست از و خوردن تکون هاجنازه از دوتا سیاه بدن و سوختهنیمه

 .شدن کنده شونکنار و
 به. افتادن کنار و خوردن غلت بودن شده جزغاله استخون تا اغلب که هاییجنازه از چندتا

 داغونشون پاهای روی و شدن بلند جا از سختی به سوختهنیمه و سیاه دوبدن دنبالش
 .ایستادن
 یدهد زخما و شکافا زیر از که درونی هایشعله از بدنش داشت، زنونه اندامی که یکیشون

 و وخیزانافتان. شد ترمیم پوستش و گوشت یشدهکنده و سوخته قسمتای و درخشید شدمی
 باال رو خودشون و رسوندن گودال یدیواره به اشونوسوخته و سیاه هیکل سالنهسالنه

 :گفت ایدیگه صدای. کشیدن
 .قربان برگشتین خوش -
 

 اول فصل پایان
*** 
 :نویسنده سخن
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 اولین راستش. باشید برده لذت که امیدوارم. عزیزم هایخواننده یهمه خدمت سالم با
 این توی من رسمی کتاب اولین این! بود اممدرسه انشای توی دادم انجام که نویسیفانتزی
 که ایخرده و دوسالاین طی در. ببخشید تجربگیمبی به داشت مشکلی جایی اگه ژانره،

 هراتفاقی ولی بیاد؛ دارخنده نظربه شاید. بود هاملحظه تکتک توی داستان این نوشتممی
 .نگاهتون از ممنون هرحال به. ببرم کار به توش تا بود ایده یه من، برای روز توی
 .میشه حضورتون تقدیم «وارث دختر سومین» نام به دوم جلد

 :(خوشبخت و باشید خوش
 ۱397مهر ۶

 دانلود نگاه انجمن کاربر /زارعپور.س
 
 اثر این خلق بابت نویسنده زا تشکر با

 .است شده ساخته دانلود نگاه سایت در و شده نوشته دانلود نگاه انجمن در رمان این
 
 
 
 
 

 /120641http://forum.negahdl.com/threads/: نگارش منبع
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 negahdl.com          سایت: 
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