
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 شناسنامه ی کتاب

 رماندسته بندی: 
 (اول جلد)جادوگرنام اثر: 

 نگاه انجمن کاربر witch:  نویسنده کاربری نام
 دانلود

 تخلیی عاشقانه، فانتزی،:  رمان ژانر
 Sepideh.bhz و ~Desire:  ~ویراستار

 
 

 خالصه داستان

 
 . بده پایان چیز همه به قراره که عجیب هایقدرت با دخرتی دخرته، یه یدرباره داستان
 .نیست معلوم پایانش که بذاره راهی در قدم تا شده انتخاب که دخرتی

 .درخشهمی وجودش توی که جادویی و قلبشه توی که محبتیه و عشق داره که سالحی تنها
 .بشه معلوم راه این پایان تا بشین همراه قصه جادوگر با پس
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 :مقدمه
 پنهان توانندمی کی تا حقایق این اما دارد؛ قرار بزرگ حقیقتی رازها بعضی اعماق در. هستند عجیبی چیزهای رازها

  باشند؟
 !است جدید سرآغازی! نیست پایان این و شودمی کامل رازها پازل بگیرد، قرار خود ایج سر چیز همه وقتی
*** 

 فعال جدی،: اما
 یونانی هنر و اندیشه خدای: آتنا

 شده آزمایش و آزموده: آروین
*** 

 بازش و رسوندم در به رو خودم سرعت با. پریدم خواب از زدهوحشت خورد، در به که محکمی هایضربه صدای با
 .شد بلند خنده صدای شد، باز در اینکه محض به. کردم
 .دنبالش افتادم و برداشتم رو دمپایی مارمولکه، آتنای اون کار فهمیدم وقتی

 !وایسا داری جرئت اگه -
 شدم؟ دیوونه مگه -

 .زد داد آتنا رسیدم که پلهراه آخر به اومدم،می پایین هاپله از سرعت با داشتم
 !باش مراقب اِما -

. کردم حس رو فاجعه عمق آوردم بیرون رو سرم وقتی. رفتم فرو نرم چیز یه داخل سر با و خورد لیز پام من ولی
 !بود شده نابود بود( خونه خدمتکار) خانم الله دست که تولدم کیک
 :گفتم حالیبی با. کنم پاک خامه از رو هامچشم جلوی کردم سعی و کشیدم صورتم روی رو دستم

 !تولدم کیک! خدا وای -
 :گفت و خنده زیر زد حرفم این با آتنا
 .شده ایخامه صورتت کل شدی، باحال خیلی -

 .خندیدندمی من به و بودن ایستاده بودند، اومده سالن داخل صدا و سر این با که هم عمو و خاله
 :گفتم و کنم پاک صورتم روی از رو بیشتری هایخامه کردم سعی چندش با
 !افتضاحه این -

 :گفت و کرد من به رو خاله
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 .بدیم سفارش کیک دوباره میریم هم( عمو) باربد و من. بشوری رو صورتت و بری بهتره اما -
 :گفت و من پیش اومد هم عمو و بشه آماده که رفت خاله

 !دیگه اتفاقه نداره، اشکال -
 :فتگ هم خانم الله. شد خارج سالن از خندیدمی که جوری همین و داد تکون سری

 چیه؟ هابازی بچه این دیگه دختر، میشی ساله هجده امروز ناسالمتی! امروزی هایجوون دست از -
 :گفت آتنا. رفت آشپزخونه سمت به شده خراب کیک ظرف با و کرد نوچی نوچ

 .بشور رو صورتت بریم بیا! نیست عادی خونه این تو کسهیچ! بابا خیالبی -
 تخت روی رو خودش آتنا شدیم، اتاق وارد اینکه محض به. افتادیم راه آتنا اتاق سمت به و رفتیم باال هاپله از دوباره

 :گفت و انداخت
 .شدما راحت! آخیش -

 :گفتم و افتادم راه دستشویی سمت به دادم، تکون سری
 !کندی کوه کنهمی فکر ندونه کی هر -

 :زد غر آتنا
 .دیگه خستمه خب! بابا ای -

 به و ریختم صورتم روی آروم رو آب. بستم رو هامچشم و کردم آب از پر رو هامدست تادم،ایس روشویی رویروبه
 رو صورتم و گشتم حوله دنبال هامدست با و شستم رو صورتم حسابی اینکه از بعد. بشورمش کردم سعی سختی
 .کردم خشک باهاش
 .بودمشون ندیده که مادری و پدر از ایارثیه بود؛ رنگ سبز گوی دوتا دیدم، که چیزی اولین و کردم باز رو هامچشم

 کوچکی هایلب و معمولی بینی. زدمی روحبی جورایی یه و بود سفید خیلی پوستم کردم؛ نگاه صورتم اجزاء بقیه به
 .داشت خاصی درخشش همیشه و بود صورتم عضو زیباترین سبزم هایچشم. داشتم
 کنممی رو فکر این خودم با همیشه. کشیدم بود شده ریخته رتبنام صورتم اطراف که ایطالیی موهای به دستی

 !ببینمشون تونستممی یکبار فقط کاش ای پدرم؟ یا هستم مادرم شبیه من آیا که
 کتاب داخل رو اسمش باید من نظر از. بود خوابیده تختش روی آتنا. اومدم بیرون دستشویی از و کشیدم آهـی

 !داشت زیادی سرعت بیدنخوا توی واقعا چون بنویسن، گینس
 خاله اینکه تا بودیم؛ دوست پرورشگاه داخل هم با بچگی از اون و من. افتاد بودیم هم با که زمانی همه این به یادم

 .کردند عوض هم رو هاموناسم و بکنند قبول خوندگی فرزند به رو ما دوی هر کردند قبول عمو و
 .میگیم عمو و خاله بهشون هم ما همین برای کنیم؛ صداشون بابا یا مامان نداشتند دوست وقتهیچ
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 هجده من امروز! مهم روز یه تولدمه، روز امروز که اومد یادم بود، افتاده تخت روی که آتنا آماده هایلباس دیدن با
 .میشم ساله

 نگاه خواب داخل مظلومش یقیافه به. بگردیم و بیرون بریم آتنا با قراره امروز اومد یادم که کردممی فکر داشتم
 :زدم داد و تختش روی پریدم فوری و زدم شیطانی لبخند کردم،

 !آتی -
 :گفت و نشست تختش روی صاف آتنا
 شده؟ چی -
 :گفتم خنده با
 بیرون؟ بریم نبود قرار مگه -
 :گفت و کرد نگاه من به عصبانی هایچشم با
 کنی؟ بیدارم آدم مثل تونستینمی -
 :گفتم پررویی با
 کنی؟ بیدار آدم مثل رو من صبح تونستینمی هم تو -

 :گفت و کرد نگاه بهم خشم با کمی
 .بگردیم بریم تا شو آماده زود حاال! باشه آخرت بار ولی نداره، جواب حساب حرف -

 :گفتم و زدم چشمکی
 .بزرگ مامان چشم -

 .کردم فرار سریع که بیوفته دنبالم خواست آتنا
 .بردمی بیرون حیاط از رو ماشین داشت آتنا. افتادم راه حیاط سمت به و شدم آماده خندیدممی که جوریهمون
 اذیت و خندیدیم همش برسیم پارک به وقتی تا. بود گرفته هم نامهگواهی و بود تربزرگ من از سال یک گاون

 .شدیم پیاده و کرد پارک قشنگ پارک یه کنار رو ماشین آتنا. کردیم
 کنه؛می تعقیبم و میاد راه سرم پشت کسی کردممی احساس همش کنیم، پیدا نشستن یبرا خوبی جای که وقتی تا

 .شده زیادتر خیلی آخری، روزهای این و دارم رو حس این که ماهه چند چون نیست، جدیدی چیز البته
 :گفت آتنا
 بخوریم؟ بستنی بریم میای -
 دیگه؟ میدی خودت رو پولش که اینه منظورت ولی آره، -
 .بیام و بخرم تا بشین برو خانم، خسیس آره -
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 !بیا زود ولی باشه، -
 .نشستم اون روی و دیدم رو کوچیکی نیمکت کردم، نگاه رو اطرافم

 خودشون کودکانه بازی غرق که کردم نگاه هاییبچه به و برگردوندم رو سرم بود، شادی روی از که جیغی صدای با
 .بود ساده هایلباس با پیر خیلی پیرزن یه کردم، نگاه بهش. نشست کنارم کسی کردم احساس. بودند

 :گفتم و زدم لبخندی
 .جان مادر سالم -

 :گفت و کرد من به نگاهی پیرزن
 نه؟ مگه قشنگیه روز! دخترم سالم -

 :گفتم و دادم تکون سری
 .تولدمه امروز آخه خوبیه، خیلی روز! بله -
 :گفتم خودم با لحظه یه
 تولدته؟ که بگی همه به باید هم رو این آخه بشی؟ ساکت و نبری رو خودت آبروی تونینمی! جوگیر آخ -

 .بشه نابود تفکراتم همه کامال شد باعث پیرزن حرف که شدم بودم زده که حرفی این درگیر
 :وگفت داد تکون سری پیرزن

 .دونستممی آره -
 :گفتم باتعجب

 ...شما ولی دونستید؟می -
 :گفت و زد زل هامچشم به کرد، قطع رو حرفم

 !دختر باش مراقب نیست، خوبی شب اصال امشب -
 :گفتم چیه منظورش که کردممی فکر داشتم و بودم بود زده که هاییحرف گیج

 ...ببخشید -
 !نبود اون از اثری هیچ. کردم نگاه اطراف به و شدم بلند جام سر از تعجب با! نبود پیرزن ولی

 :کردم زمزمه
 !؟خبره چه اینجا -
 .گرفتم برورو از رو گیجم نگاه آتنا صدای با
 خوبه؟ حالت شد، آب هابستی. زنممی صدات دارم ساعته یه دختر؟ کجایی! اِما -
 !نه -
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 شده؟ چی مگه -
 :گفت زدمی موج توش خنده که صدایی با و خنده زیر زد کردم تعریف براش که رو ماجرا

 نی؟ک باور باید گفت چی هر کس هر! دختر آخه -
 :گفتم و دادم تکون نه نشانه به رو سرم

 چی؟ باشه درست هاشحرف اگه. زدمی حرف جدی خیلی پیرزنه ولی -
 این بیا حاال! کنن اذیتت خواستنمی بوده سرکاری حتما بذاری؟ کنار رو باوریت زود این خوایمی کِی! اِما -

 .نشدن آب تا بخوریم رو هابستنی
 خودم که طوری پیچید؛می هامگوش توی پیرزن اون صدای مرتب ولی کنه، پرت رو محواس کرد سعی آتنا عصر تا

 .میفته اتفاقی یه امشب بود شده باورم هم
*** 

 کمرش روی رنگی مشکی روبان و بود هامزانو تا که ربع سه آستین صورتی لباس. کردم نگاه آیینه توی خودم به
 .بود شده کار

 با تل یه پشت از و ریختم هامشونه روی رو موهام همین برای کنم؛ درست ساده خیلی رو موهام بودم کرده سعی
 .کردم درست گیس

 .شد اتاقم وارد صدا و سر با آتنا
 شبش رنگ موهای و بود شده زیبا خیلی لباسش با رنگ هم هایچشم و ایسورمه لباس اون با کردم، نگاه بهش

 .بود بسته من مثل رو
 :گفت و کرد مبـ*غل محکم ومد،ا جلو بزرگی لبخند با
 .عزیزم مبارک تولدت میشی، بزرگ داری دیگه -
 :گفتم و کشیدمش بیرون مبـ*غل از
 نبودم؟ قبال مگه -

 :گفت و کشید رو لپم
 !هاییبچه مثل همیشه تو -

 .بگیم آمدخوش بودند، اومده که هاییمهمون به تا رفتیم پایین هاپله از و کشید رو دستم
 تونست تا و چلوندم سفت و کرد مبـ*غل( خاله خواهر) جون دنیا همه از اول رسیدم، هاپله یینپا به که همین

 :گفت کرد وسمـ*ب
 !عزیزم مبارک تولدت -
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 دنیا شوهر) دانیال آقا که بودم شده حرکاتش این گیج. رفت خاله سمت به و انداخت مبـ*غل توی رو بزرگی کادوی
 .رفت جون دنیا پیش و گفت تبریک بهم( جون
 فقط بودمش، ندیده نزدیک از حاال تا. اومد داخل بود برگشته لندن از تازه که جون دنیا پسر سرش پشت

 .بود داده نشون بهم جون دنیا رو هاشعکس
 موهاش. داشت معمولی هایلب و بینی سفید، پوست آسمونی، آبی هایچشم بود، بلند کمی من به نسبت قدش
 .اشتد خوبی هیکل و بود روشن ایقهوه

 !سالشه دو و بیست فقط که کردینمی احساس کل در
 .رفت سالن داخل حرفی هیچ بدون و زد بهم پوزخندی زدم، زل بهش که نبود حواسم

 .اومدم خودم به آتنا نیشگون با
 ها؟ کجاست؟ حواست -
 :گفتم گیجی با
 !ها؟ -

 :گفت و خندید
 !رفت شدی عاشق بابا هیچی -

 طرفم به که دیدم رو عمو. افتادم راه دنبالش و انداختم باال ایشونه. رفت داخل کنه صبر هم من برای اینکه بدون
 :گفت و کرد من به نگاهی عمو رفتم، جلوتر. میاد

 .بگیریم فیلم آوردن کیک موقع خوایممی بیاری؟ رو دوربینت میشه شده، خراب من دوربین جان اِما -
 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .میرم اآلن چشم -
 بیرون اتاق داخل از خواستم و برداشتم کمد کشوی داخل از رو دوربین. رسیدم اتاقم به تا رفتم باال سالن هایپله از

 !نبود اینجا کاغذ این رفتن موقع که بودم مطمئن. افتاد تختم روی سیاهی کاغذ به چشمم که برم
 .ودنب روش اسمی ولی داشتم برش. بود تبریک کارت انگار رفتم، جلوتر

 .زد خشکم بود شده نوشته خون با بود معلوم که ایجمله خوندن با کردم، بازش باتعجب
 « !اِما مبارک هالووین»

 .پیچیدمی گوشم داخل پیرزن صدای
 !شومیه شب امشب، -
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 فقط و زدمی تند تند قلبم. کردم فرار اتاقم از و برداشتم رو دوربین انداختم، تخت روی رو کارت زدهوحشت
 .کنم فرار خواستممی
 .افتادم زمین ویر و کردم برخورد سفت جسم یه با محکم که اومدممی پایین پلهراه از تند تند
 .شدم نابود! آخ -

 من به و بود ایستاده سرم باالی عزرائیل مثل آروین! دادم آب به گلی دسته چه فهمیدم و کردم باز رو هامچشم
 :گفت و زد پوزخندی. کردمی نگاه

 کور؟ یدختره کرده دنبالت دزد گهم -
 !خودتی کور اینکه دوم داره؟ ربطی چه تو به اینکه اول -

 فحش چی هر و زدم جیغی. گذاشت هامانگشت روی رو پاش آخر لحظه و شد رد کنارم از بزنه حرفی اینکه بدون
 شده کبود همشون. کردم گاهن هامانگشت به و شدم بلند جام از. بود رفته دیگه اون ولی کردم، بارش بودم بلد

 .رقصیدندمی داشتن همه. افتادم راه سالن طرف به و گفتم راهبی و بد بهش لب زیر! بودن
 :گفت و کنارم اومد آتنا
 تو؟ بودی رفته کجا -

 :گفتم و افتادم کارت اون یاد
 بیارن؟ کیک خوانمی کی -
 مگه؟ طور چه دیگه، ساعت چند -

 هنوز. رفتم کارت اون طرف به و بستم رو در شدم، وارد ترس با. افتادم راه اتاقم طرف به و کشیدم رو دستش فوری
 :گفت و کرد نگاه من حرکات به مشکوک آتنا. بود خودش جای سر
 !شدی جوری یه اِما؟ خوبه حالت -

 .شد گچ مثل رنگش خوندش که وقتی و برداشت رو کارت. دادم نشونش رو تخت روی کارت
 :گفت استرس با
 اوردی؟ کجا از رو این... ای -

 :گفتم
 !شده خشک خون چون اینجاست، وقته خیلی انگار و بود تختم روی اتاق توی اومدم وقتی! دونمنمی -

 :گفت و گذاشت صورتش روی رو دستش آتنا
 !ترسناکه خیلی این -

 :گفتم
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 نه؟ یا هالووینه امشب که دونیمی تو آتنا -
 :گفت

 هستیم؟ میالدی وزر چه و ماه چه توی االن -
 .باشه اکتبر ۳۱ کنم فکر -

 :گفت ترس با آتنا
 .هالووینه امشب که بگم باید! آره -
 اومدم؟ دنیا به هالووین روز من یعنی -
 !آره -
 هست؟ شبی جور چه هالووین دونیمی تو آتنا -

 :گفت و کنه حفظ رو آرامشش کرد سعی آتنا
 ارواح و هاانسان دنیای بین یپرده که هست شبی هالووین شب که گنمی هاآدم جور این و جادوگرها دونیمی -

 !چرته همش میگم که من بیان، دنیا این به توننمی ارواح میشه، نازک
 ...کارت این اما -
 !کنن شوخی باهات خواستنمی شاید دونمنمی -
 .کردنمی اشتباه گفتم دیدی! شومیه شب امشب گفت پیرزن اون آتنا ولی -
 شوخی خواستهمی یکی حتما کنی؟می باور چرا تو گفت، چیزی یه اون! نکن مربوط بهم رو چیز همه اِما! یوا -

 .هامهمون پیش بریم بیا! نکن خراب رو شب این کنه،
 :گفت و کشید رو دستم آتنا. بود شلوغ خیلی سالن رفتم، پایین هاپله از آتنا همراه

 !هاتولدته جشن مثال برقصیم، بریم بیا -
 !میشم خسته جشن این از دارم بیاره، رو کیک زودتر بگم خاله به باید. ندارم حال آتنا کن ولم -

 :گفت و شد رد کنارم از بهار عمه دختر لحظه همون
 !زیادیه خیلی براتون خانواده این تو اومدین که همین! گیرنمی تولد جشن هم هایتیم بچه برای مردم! واال خوبه -

 :گفت و گرفت رو دستم آتنا که نبالشد برم اومدم
 !کنیممی تالفی بعدا. شده حسودیش! بابا کن ولش -

 و خورد من به محکم که بره بیرون خواست ترسیده بود، ایستاده من کنار که دختری و رفت برق لحظه همون
 .ریخت لباسم روی رو شربتش لیوان

 !برم هم حموم یه و کنم عوض رو لباس کال دبای که فهمیدم. شد روشن اضطراری برق سیستم لحظه همون
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 :گفت من روبه و برگشت دختر
 .بودم ترسیده خیلی من نبود، عمدی کن باور! ببخشید! وای -

 : گفتم بالبخند
 .کنممی عوضش میرم! نداره اشکال -

 :گفتم و کشیدم رو آتنا دست همین برای برم؛ باال یطبقه حموم خواستمی دلم چرا دونمنمی
 !برم حموم باید بریم، یاب -

 :گفت آتنا افتادیم راه دوم یطبقه سمت به وقتی
 !میری؟ باال که نداره حموم اول یطبقه مگه -
 !برم باال خواست دلم دفعه یه دونمنمی -
 .کنینمی قبول تو ولی میگم من! دیگه ایدیوونه -

 .میزنه حرف تلفن با بریتانیایی ظغلی یلهجه با داره( جون دنیا پسر) آروین دیدیم دوم طبقه توی
 .شد گرد و افتاد سالن آخر به چشمم که شدم رد کنارش از تفاوتبی نداشتم، ازش خوشی دل چون
 تاریکی جز چیزی داخلش و بود شده باز حاال بشیم، هم رد کنارش از نداشتیم حق و بود قفل همیشه که دری

 .نبود معلوم
 :گفتم و کردم آتنا روبه

 !نبود؟ بسته همیشه مگه! کن نگاه رو در ناو آتنا -
 :گفت تعجب با دید رو شده باز در وقتی آتنا
 !آره -

 :گفت و ما کنار اومد بود، شده تموم تلفنش که آروین
 شده؟ چی -

 کسی هیچ و شده باز االن اما بشیم؛ نزدیک بهش نداشتیم اجازه ما و بود بسته همیشه سالنه آخر که دری اون: آتنا
 !نیست رشکنا هم

 :گفت مشتاق آروین
 کنیم؟ نگاه رو داخلش بریم! باشه جالب باید -

 : گفت باشوق آتنا
 !هستم من آره -

 :گفتم بودم ساکت موقع اون تا که من
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 ...امشب اگه ترسممی من یادته؟ رو پیرزن اون! آتنا ولی -
 :گفت و کرد قطع رو حرفم آتنا
 که نشه پیدا فرصتی وقت هیچ دیگه شاید چیه، اتاق این توی که نفهمیم امشب اگه کردی؟ شروع دوباره! بابا ای -

 !نیای تونیمی ترسیمی اگه ولی بشه، باز در این
 .افتاد راه در سمت به آروین همراه حرف این زدن از بعد

. بود شده سرد هم هوا گرفت، لرزم ایلحظه! ندیدم چیزی برگشتم وقتی اما سرمه؛ پشت کسی کردم احساس
 :گفتم و رفتم آروین و آتنا طرف به زدهوحشت. شنیدم برگ خش خش مثل اییصد

 !میام منم -
 بسته بلندی صدای با در رفتیم جلو قدم چند اندازه به وقتی. بود تاریک جا همه. شدیم وارد و دادیم هل رو در آروم
 .شد

 :گفت آتنا ولی کنم باز رو در تا برگردم خواستم
 .کنیممی بازش برگردیم مخواستی وقتی کن، ولش -

 .بود محض سیاهی شدمی دیده که چیزی تنها ولی ببینم؛ چیزی تاریکی اون توی کردم سعی
 :گفتم

 !ندارم خوبی حس اصال اینجا من! برگردیم بیاین هابچه -
 :گفت آروین

 !داره؟ خوره خور لولو جا این مگه! اِما ترسویی خیلی -
 :گفت آتنا
 !مانندیم تونل جای یه اخلد ما کنم فکر هابچه -

 :گفتم
 نیست؟ ایدیگه چیز یا شمعی المپی، هیچ اینجا -

 :گفت کشیدمی دیوار روی رو دستش کنم فکر که آروین
 !باشه مشعل کنم فکر ولی هست، جااین چیزایی یه -

 :گفت آتنا
 جا؟این مشعل؟ آخه بینی؟می زیاد تخیلی فیلم -

 مثل! خورد قدیمی مشعلی جا شبیه چیزی یه به بردممی جلو رو دستم که طورهمین. کشیدم دیواری روی رو دستم
 .بود آروین با حق کهاین
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 :گفت ضعیفی صدای با آروین دفعه یه
! شدنمی باز کردم کاری هر و بود بسته در ولی بشه؛ روشن اینجا یکم که کنم باز رو در تا برگشتم من! هابچه -

 .بوده قفل هاستسال اینکه مثل
 .نخورد هم کوچولو تکون یه حتی بود، آروین با حق. کردیم کشیدنش به شروع و رفتیم در سمت به همه
 :گفتم

 حتی شنوه،نمی رو ما صدای کسهیچ. نریم گفتم که من شد؟ چی دیدین جالبتون، اکتشافات از اینم! بفرمایید -
 !فهمهنمی کسی اصال. باشیم اینجا ما که کنننمی هم فکر
 :گفتم نشستم، زمین روی و ردمخو سر
 کنیم؟ کار چی باید حاال -

 .بشیم خشک ترس از مونسه هر شد باعث باشه، زن یه مال اومدمی نظر به که ظریفی صدای
 .میگم بهتون من -

 پوشیده لباسش رنگ به شنلی رویش که مشکی و بلند لباس با زنی. کردیم نگاه سرمون پشت به و برگشتیم سه هر
 !بود غریب عجیب خیلی هاشلباس. داشت قرار ما برویرو بود،
 :گفت و اومد جلوتر زن
 اول. بگم بهتون رو موضوع باید سریع پس نیستم، چینی مقدمه اهل اصال من ولی! ترسوندمتون اگه ببخشید -

 ...شماها و شده انتخاب که دختریه اما اینکه دو و جادوگرید شما سه هر اینکه
 :گفت و داد نشون رو اآتن و آروین دستش با
 .نکنید اعتماد کسهیچ به پس هستند؛ جا همه تاریکی ارباب افراد! کنید کمکش راه این در باید -

 :گفت و داد من دست به شده تا کاغذ یه و بزرگ نسبت به یکیسه یه بعد
 رد تونل آخر دیوار از باید! نمونده وقتی شب نیمه تا! بکشن رو شما و بیان خونه این به ارواح بود قرار شب نیمه -

 !میشه بسته عبور راه اون بعد دقیقه چند چون باشید زود بشید،
 :گفت بود اومده یادش چیزی که انگار دفعه یه
 !کنید پیدا رو کلید هفت باید برید، هانخ سر دنبال -

 .نبود ازش غبار مقداری جز اثری بعد ایلحظه
 :گفتم بهت با
 جادوگریم؟ ما شد؟ چی -

 :گفت آتنا
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 !خوابه حتما! آره! خوابه یه هااین همه نظرم به -
 :گفت آروین

 !رفت کجا زن اون -
 :کردم تکرار دوباره

 !جادوگریم ما -
 .بکشیم کوتاهی جیغ آتنا و من شد باعث و پیچید تونل داخل بدی صدای دفعه یه

 میفته؟ داره اتقاقی چه: آروین
 :گفت آتنا
 !بریم تونل آخر به باید گفت زن اون! بریم باید -

 .خوردمی در به محکمی هایمشت که انگار شد،می بیشتر لحظه هر صداها و سر
 :گفت آروین

 باشه؟ درست هاشحرف معلوم کجا از کنی؟می عمل شناسینمی که کسی حرف به چرا -
 :گفت باعصبانیت آتنا
 یادت! کشنمی رو ما و میان اینجا به ارواح گهدی لحظه چند تا درسته، هاشحرف که بدیم احتمال درصد یه اگه -

 !بذاریم دست روی دست اینجا اینکه نه! کنیم کمک اِما به باید ما نرفته
 اومد راستم سمت هم آروین بعد ایلحظه. دوید تونل آخر طرف به و کشید رو من دست شده، قرمز صورت با بعد و
 . یدیمدومی دیوار اون طرف به سه هر و گرفت رو دستم و

 از اینکه مثل گذشتیم؛ دیوار اون از سه هر تعجب درکمال ولی کنیم برخورد دیوار با محکم داشتم انتظار لحظه هر
 .کردیم عبور نرم خیلی چیز یه

 انگار. بود درخت فقط و فقط شدمی دیده که چیزی تنها و نبود دیوار اون ولی کردم؛ نگاه رو سرم پشت و برگشتم
 .بودیم لجنگ یه توی ما که
 دیگه؟ چیه هالباس این شد، چهارتا هامچشم و برگشتم فوری. اومد آتنا بلند هین صدای دفعه یه

 !مشکی بلند مردونه شنل یه کردم، نگاه آروین به. داشت تن به رنگش هم شنل با رنگی پر سبز و بلند لباس آتنا
 !آبیش رنگ فقط آتنا، هایلباس مثل کردم، نگاه خودم به سریع

 :گفتم بلند
 !پیشه قرن چند مال هالباس این آخه. رفتیم گذشته به ما کنم فکر هابچه -

 :گفت ذوق با آتنا
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 . بود پوشیده هااین از هم زنه اون آخه! باشه جادوگرها لباس باید اینا! نکنم فکر -
 .چرخید دور چند ذوق با بعدش
 :گفت و اومد جلو بود دستش گوشیش که طورهمون آروین

 !سوخته انگار ولی بود سالم باتریش! نمیشه روشن گوشیم -
 :گفتم

 چی باید دونیمنمی و شده عوض هم هامونلباس هستیم، ناشناخته جای یه داخل ما ببینید! نیست مهم اصال اینا -
 !کنیم کار
 :گفت آتنا
 کجا جنگل این دونیمنمی الاص اینکه دوم هستیم، جنگل یه داخل ما اینکه اول. کنیم تکرار رو وقایع باید خب -

 توی هاییلباس اینکه چهارم! نداشته خبر قضیه این از هم روحمونم حتی و جادوگریم ما اینکه سوم داره، قرار
 بود؟ کی زن اون اصال اینکه پنجم! بوده سالی چه و کجا مال دونیمنمی حتی که تنمونه

 : گفت و شد ناراحت دفعه یه
 این توی باید وقت چند تا که نیست معلوم و نداریم غذایی اصال ما که اینه مهم! بدتره همش از آخری این -

 .باشیم سرگردون جنگل
 !بود فاجعه عمق دقیقا این و

*** 
 مبل روی هم خودش و انداخت مبل روی اورد، در رو سیاهش شنل. بست سرش پشت رو در و شد وارد زن

 :گفت و شد سالن داخل جوانی زن. بود شده پیر کمی کارها این برای دیگه. نشست
 شد؟ چی -
 .کنن پیدا رو راهشون باید خودشون بعد به این از کردم، بهشون رو الزم هایراهنمایی -
 کردی؟ بازی این وارد رو اون چرا! سبچه هنوز ولی -

 .داد پاسخ عصبانیت با زن
 اون از امشب اگه ضمن در! ستآماده کار این برای کامالً اون من نظر از و داشتمش نظر زیر ماه چند این در من -

 بردمشنمی من اگر س،شده انتخاب اون که دونیمی هم رو این! کشتنشمی حتما ارواح بردمشنمی بیرون خونه
 .کردیم دخالت زیادی هم جاهمین تا. بردنمی رو اون نیروها

 :گفت لرزانی صدای با جوان زن
 فرستادی؟ کجا رو هابچه -
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 .دارم ایمان هاشونتوانایی به من. نمیاد پیش براشون مشکلی! نترس شهر، یباال جنگل -
*** 

 اِما
 همراهته؟ هنوز داد بهت زن اون که ایکیسه! اِما راستی: آتنا
 .آره -
 چی دونمنمی کرد، بازش و برداشت رو کیسه آتنا. دادم نشونش بود افتاده زمین روی که کاغذی و کیسه دستم با

 :گفت و شد گرد هاشمچش که دید توش
 !من خدای -

 :گفت و اومد کنارم فوری
 !ببین -

 !بود طالیی هایسکه از پر داخلش گرفت، طرفمون به رو کیسه آتنا. ایستاد کنارم بود شده کنجکاو که آروین
 لهجم یه فقط ولی کردم، بازش و برداشتم رو کاغذ. افتاد کاغذ اون به یادم که شدم خیره هاسکه به تعجب با

 :بود شده نوشته داخلش
 «.بگرد دنبالش معلق قصر قلب در»

 : گفت و خوند بلند رو جمله این آروین
 چی؟ یعنی -

 .کردم زمزمه آروم
 !دونمنمی -
 آخه ولی جادوگرم؟ یه من یعنی کجاست؟ دیگه اینجا. بود شده وارد بهم بزرگی خیلی شوک شدم، خیره کاغذ به

 بود؟ چی شده انتخاب دختر از زن اون منظور چطوری؟
 موقع اون تا پس! رسیممی جایی یه به که باالخره میشه، تاریک داره هوا! بریم باید االن کن، ول رو اون اِما: آتنا

 .داری نگه رو هاپول تو بهتره آروین، تو و! باش کاغذ اون مراقب
 : گفت آروین

 نداری؟ دست خودت مگه من؟ چرا -
 : گفت و کرد پوفی آتنا
 نه؟ یا کنی کمکی باید هم تو الخرهبا -

 : گفت و انداخت باال رو ابروش آروین
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 کنی؟می کار چی تو وقت اون -
 : گفت آتنا
 .کنم پیدا رو مسیر من قراره بهتره، همه از یابیم مسیر حس من -

 : گفت آروین
 جادوگری؟ واقعا کردی فکر نکنه شد، شکوفا هاشقدرت االن همین از! خدا وای -
 :گفتم بگه چیزی خواست آتنا تا
 .نیست سنگین هم خیلی! نزن غر هم تو آروین کن، پیدا رو راه تو آتنا! کنید تمومش رو هابازی مسخره این -

 :گفتم و افتادم راه همه از جلوتر
 .بریم بیاین -

 :گفت آتنا
 !اما کن صبر -

 :گفت خوشحالی با و ردک باز رو هاشچشم ثانیه چند از بعد. کرد تمرکز و بست رو هاشچشم
 !رسهمی شهر یه به کنم فکر کردم، پیدا رو مسیر -

 .رفتیممی دنبالش اردک جوجه مثل هم ما و رفتن راه به کرد شروع آتنا
 : گفتم آتنا روبه

 بلدی؟ رو کار این حاال تا کی از تو! آتنا -
 فکر که راهی از بعدش و کردممی کزتمر یکم شدم،می گم جایی وقت هر میاد یادم که وقتی از دونم،نمی -

 از من! ببینممی هم رو برم قراره که جایی جورهایی یه حتی اومدم اینجا وقتی از ولی رفتم،می درسته کردممی
 .نیستم ناراحت اصال جادوگرم اینکه
 .داد ادامه راهش به و زد نمایی دندون لبخند
 :کردمی غرغر لب زیر آروین

 .جادوگره که مطمئنه کامال انگار خوشحالم، جادوگرم که ینا از میگه جوری یه -
 : گفتم و رفتم طرفش به
 !بزنی غر کمتر بهتره نیومدیم، کنار بودن جادوگر قضیه این با هم ما ببین -

 نمیشه عسل کیلو صد با هم گاهی خوبه، گاهی! بدبخت نداره روانی تعادل شد، رد کنارم از و زد من به پوزخندی
 .خوردش
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 مثل! بود تاریک جاش همه ولی دیدم، رو بزرگی شهر سراشیبی باالی از. دادم ادامه راهم به و انداختم باال اینهشو
 .شدم خیره روبرویم ترسناک شهر به و پیچیدم خودم دور بیشتر رو شنلم. وزید سردی باد نداره، وجود آفتابی اینکه
 پوشیده ما مثل هاییلباس همه اینجا. شدیم رد رسیدمی شهر به که باریکی راه از و اومدیم پایین سراشیبی از آروم

 .باشند جادوگر هم اینا کنم فکر بودند،
 داشتند سعی که بود هاییفروش دست از پر شهر. باشه بازار اومدمی نظر به که رسیدیم جایی به رفتیم، که جلوتر
 .بفروشند بودم نشنیده هم رو اسمشون حتی که هاییجنس

 :گفت و شد خم آتنا سمت به غریب و عجیب هایلباس با پیرمردی
 .میاد بدتون ازش که کسی به بدین کافیه فقط خانم؟ خواینمی شده طلسم گردنبند -

 :گفتم و کشیدم رو آتنا بازوی. کردمی نگاه فروش دست مرد به داشت گیج آتنا
 .نمیاد بدمون کسی از ما ولی ممنونم -

 :گفت آروین رفتیم که جلوتر کمی
 !ببین رو اونجا -
 هم رو بزرگی دیگ داشت پیری زن که کردم نگاه ایمغازه به و برگشتم. داد نشون رو آتنا و من سر پشت دست با

 .کردمی تعریف کردمی زیاد رو آدم عمر خودش قول به که معجونی از و میزد
 : گفت آتنا
 !شد عوض نظرم کامال صحنه این دیدن با الکیه، چیز همه که داشتم شک اآلن تا اگه دونیدمی -

 .رفت فروختمی گردنبد که فروشی دست طرف به و زد لبخندی
 :گفت آروین

 .کنهمی تموم دختر این رو داریم که هاییپول هم آخرش! دونممی من بکنه، خرید باید شرایطی هر تو این -
 .کشیدم تریینپا رو شنلم کاله و افتادم راه آتنا طرف به رفتم، بهش ایغره چشم

 :گفتم و گذاشتم شونش روی رو دستم. کردمی نگاه رو گردنبندها داشت ذوق با
 !کرد اعتماد نمیشه کسهیچ به گفت؟ چی زن اون نرفته که یادت! بکش ترپایین رو شنلت کاله -

 :گفت و کشید ترپایین رو کالهش
 .میاد هم لباست به نازه، خیلی! ببین رو گردنبند این اما -
 رو دورش هایینقره و بود شده آویزون زنجیرش به رنگی آبی گوی که کردمی اشاره رنگی اینقره بند گردن به

 .اومد خوشم گردنبند از خیلی. بودند گرفته قفس مثل
 :گفتم و کردم فروش دست زن روبه
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 قدره؟ چه گردنبند این -
 .نشو مزاحم و برو وگرنه! سکه ده خریداری، اگه: گفت

 : گفتم و کردم نگاه عصبانیش هقیاف به
 .خوامشمی -
 .انداخت دستم کف رو گردنبند و زد برق هاشچشم. دادم بهش و اوردم در سکه ده کیسه توی از

 : گفتم آتنا روبه
 خواستی؟نمی چیزی تو -

 داده دنبندگر بابت که پولی اون خاطر به داشت راه کل آروین. رفتیم آروین پیش و داد تکون نه نشونه به رو سرش
 .زدمی غر بودم
 :گفتم و شد تموم صبرم دیگه

 !آورده در پول و کرده کار خودش انگاری میگه جوری یه -
 سفالی هایکوزه داشت بازار کنار که افتاد دختری به چشمم. شدم رد کنارش از و زدم بهش محکمی تنه باعصبانیت

 :گفتم و رفتم جلو. فروختمی
 ببخشید؟ -

 : گفت و رداو باال رو سرش
 داشتید؟ کاری بله؟ -
 ...اومد شهر این به تازه ما هست؟ مسافرها خواب برای جایی بدونم خواستممی -

 و گذاشت دهنم روی رو دستش کنم، کامل رو بگم بود قرار که ایجمله اینکه از قبل شد، گرد دختر هایچشم
 :گفت

 !نادون؟ شدی سیر جونت از مگه -
 :گفت و کشید قدیمی ایخونه سمت به رو ما انداخت، اطرافش به نگاهی دختر

 بیخ از رو تونهمه سر شنیدن،می مردم از یکی یا تاریکی فرمانروای افراد اگه شدید؟ سیر جونتون از مگه شماها -
 !بریدنمی

 :گفت آروین
 !جرمی؟ چه به وقت اون -
 هستید؟ شهر این مال اصال شما -

 :گفت و داد تکون نه نشونه به سری آروین
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 !نبود من جواب این ولی -
 :گفت آروین به توجهبی و شد گرد هاشچشم دختره

 هستید؟ سرزمین کدوم مال -
 :گفت آتنا
 .اومدیم ایران از ما -

 :گفت تعجب با دختره
 کجاست؟ دیگه ایران -

 :گفتم من
 و شدیم آورده کجاست دونیممین که شهری این به ما که اینه چیز ترینمهم االن! اومدیم جایی یه از مطمئناً -

 .هستیم خواب جای یه دنبال
 :گفت گیجی با دختره

 کنید؟ تعریف اول از و کامل رو داستانتون میشه! فهممنمی من -
 :گفتم دختره روبه

 .میایم اآلن دارم، کار هامدوست با لحظه یه! ببخشید -
 :گفتم ،بردم خونه از بیرون و کشیدم خودم دنبال به رو آروین و آتنا
 .کنم تعریف دخترِ برای رو ماجرا خواممی من اما نکنید، اعتماد کسی به گفت زن اون ببینید، -

 :گفت آتنا
 !نه یا جادوگریم واقعا دونیمنمی حتی! هستیم کجا دونیمنمی ما اصال دادی؟ دست از رو عقلت -

 :گفتم
 رو کار این موقع همون بده تحویل رو ما استخومی اگه دختر اون ولی هستیم؛ کجا دونیمنمی که دونممی -

 !بده هشدار ما به که این نه کرد،می
 :گفتم آروین روبه

 چیه؟ تو نظر -
 .میاد نظر به اعتمادی مورد دختر: آروین

 .شد تصویب پس -
 :گفتم من. برگشتیم داخل به هم با همه

 !بگی ما به دونیمی چی هر باید هم تو ولی بگیم، بهت رو ماجرا گرفتیم تصمیم ما -
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 : گفت دختر
 .میدم پاسخ هاتونسوال به تونممی که جایی تا -

 :گفت من روبه هاایسکته مثل کردیم، تعریف براش رو ماجرا وقتی
 ای؟شده انتخاب دختر... د... تو -

 :گفتم و دادم تکون سری
 !آره -

 : گفت
 !شده گم پیش هاسال برگزیده دختره! ممکنه غیر این -

 :گفتم فوری
 دونی؟می چی قضیه این از -
 :گفت گیجی با
 بود، نشاط از پر سرزمین این پیش هاقرن گفتمی اون. کردمی تعریف داستان یه من برای همیشه پدربزرگم -

 تمام منبع. اومدنمی اینجا به گانه هفت جای همه از و کردنمی آمد و رفت سرزمین این به زیادی مردم
. شدمی دارینگه پادشاه قصر قلب در و داشت وجود حیات آب داخلش که بود رنگی گویی نسرزمی این هایقدرت

 !حیات آب یعنی خواست،می رو قدرت منبع اون کرد، حمله سرزمین این به تاریکی فرمانروای اینکه تا
 به اون نگهداری حلم که باورن این بر هاافسانه. کرد پنهان گانه هفت هایسرزمین از یکی در رو اون پادشاه ولی

 با جنگ زمان در پادشاه. شدن پنهان هاسرزمین از یکی در کلیدها از کدوم هر البته و میشه باز کلید هفت وسیله
 سر به رو حیات آب بجنگه، تاریکی فرمانروای با تا کنهمی انتخاب رو نفر یه که گفت مردم به تاریکی، فرمانروای

 .بشه قبل لمث چیز همه و برگردونه اصلیش جای
 .داد ادامه و کشید آهی

 و پادشاه. کرد فرار سرزمین این از شکست از قبل پس خوره،می شکست جنگ این در که دونستمی خودش اون -
 فناناپذیر رو هااون که بودن خورده معجونی از هردوشون و بودن صمیمی هایدوست هم با تاریکی فرمانروای

 حمله سرزمین به همین برای و خواستمی بیشتری قدرت تاریکی فرمانروای یول بودن، قدرتمند دو هر. کردمی
 یا و ورود اجازه کس هیچ کشید، حصار رو شهر دور تا دور. گرفت فرا رو جا همه تاریکی بعد به زمان اون از. کرد

 برای. شدندمی کشته تاریکی دست به همگی داشتن، رو قصد این که کسایی و نداشت رو سرزمین این از خروج
 .پیوندینمی شدن کشته که کسایی لیست به چون نگید، بلند اومدید، شهر این به تازه که جمله این گفتم همین
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 به دختری هاخانواده از یکی در شد، شایعه قبل سال هجده اینکه تا بودن کرده عادت وضعیت این به مردم یهمه
 !ستشده انتخاب دختر اون که بود شده قید نامه ناو در! شده فرستاده براش اینامه که اومده دنیا

 و کرد حمله خانواده اون به کنه، پیدا رو حیات آب کسی خواستنمی وجههیچ به که تاریکی فرمانروای شب همون
 !نبود شده انتخاب دختر از اثری گشت چی هر ولی کشت؛ رو هاخیلی
 :گفت آروین

 کنه؟ پیداش کسی خواستنمی چرا پس نبود؟ حیات آب دنبال تاریکی ارباب مگه -
 :گفت دختر
*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 

 قدرتمندترین بارها اون. خوادنمی رو این تاریکی ارباب و میشه روشنایی و نور از پر سرزمین بشه، پیدا آب اگه -
 پس میشد؛ دستگیرشون کوچیکی چیزهای یه فقط هربار ولی کنند، نابود و داپی رو حیات آب تا فرستاد رو افرادش

 .نمیرسه بهش کسی دست و امنه جاش فعال که رسید نتیجه این به
 :گفت آروین

 !طوراین که -
 :گفتم

 باشیم؟ جادوگر ما اینکه و باشن؟ من حقیقی خانواده اونا که ممکنه -
 :گفت دختر

 .ممکنه چیز همه اینجا -
 :گفتم آروم داییص با
 آوردم؟ در خانواده اون از سر جوری چه من پس -

 .دونهنمی کس هیچ که موضوعیه همون این: دختر
 چیه؟ اسمت: آتنا

 سارا: دختر
 بمونیم؟ پیشت رو امشب تونیممی ما سارا،: آتنا

 .بمونید من پیش تونینمی خواستین که وقت هر تا: سارا
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 ندارن؟ مشکلی عموضو این با اتخانواده: آروین
 :گفت و شد درهم سارا صورت

 !کرد فوت قبل سال بود، کسم همه که هم پدربزرگم و دادم دست از پیش هاسال رو مادرم و پدر من -
 .نداشتیم رو تو ناراحتی قصد ما! ببخشید: آتنا

 :گفت لبخند با سارا
 .اومدم کنار موضوع این با وقته خیلی! نداره اشکال -

 :گفتم و دادم نشون سارا به و اوردم بیرون کیسه یتو از رو کاغذ
 چی؟ یعنی این دونیمی تو -

 :گفت خوند رو جمله وقتی
 !کجا دونمنمی ولی شنیدم، جایی یه رو معلق قصر اسم من -

 :گفتم
 !کن فکر خوب کنممی خواهش. باشه کلیدها از یکی جای درباره سرنخ یه شاید! مهمه خیلی این -

 :گفت و کرد بازشون ناامیدی با. کرد تمرکز و داد فشار هم روی رو هاشچشم
 !نمیاد یادم چیزی -

 .شدیم پَکر هممون
 طورین؟ چه چای و کیک یه با خب: سارا
 معلق صورت به چای و کیک همه، اندازه به آشپزخونه از لحظه همون. دادیم تکون تایید نشونه به سری سه هر

 .کردمی همراهی پذیرایی تا آشپزخونه مسیر در هااون با رو هاشدست هم سارا و اومد بیرون
 :گفتم تعجب با
 کردی؟ رو کار این جوری چه -
 :گفت خنده با
 !شده انتخاب دختر بلدن کارها این از جادوگرها همه -

 :گفتم
 .اِماست هم اسمم! دارم اسم من شده؟ انتخاب دختر نگی قدر این میشه -
 :گفت خنده با
 ! شده انتخاب دختر فهمیدم باشه -
 :گفت بلندی صدای با سارا دفعه یه که بودیم چای خوردن حال در
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 !اومد یادم -
 :گفت فوری آتنا
 رو؟ چی -
 !معلق قصر ماجرای -
 :گفتم شوق با
 !کن تعریف باش زود -
 با قصر این. بوده جادو قصر اسم به باشکوهی و بزرگ قصر هست، کوهستانی که سرزمین شرقی قسمت در -

 زیبایی زن اونجا صاحب میگن هاافسانه. بوده وصل زمین به جادویی پل یک با و معلق آسمان در جادوگرش قدرت
 زندگی هم کنار عاشقانه نداشتن، فرزندی که این با اونا. نداشته وجود اون زیبایی به کسی سرزمین کل در که داشته

 غذا شوهرش برای زن اون و نداشت وجود خدمتکاری صرق اون در. میشه ترضعیف روز هر مرد که این تا. کردنمی
 بود، خواب زنش که شب یه پس بکشتش؛ و کنه مسموم رو اون داره سعی زنش که بود فهمیده مرد و پختمی

 جا همه همسرش خون وقتی. برهمی فرو قلبش توی آخر تا رو اون و میره همسرش سر باالی و دارهبرمی خنجری
 رو خنجر اون و میشه پشیمون کارش از فوری بوده، عاشقش هم هنوز زنش ینقشه وجود با که مرد کنه،می پر رو
 .بپیونده همسرش به همیشه برای تا کنهمی فرو هم خودش قلب در

 :گفت آتنا
 بریم؟ جادو قصر به باید ما یعنی حاال! انگیز غم چه -

 :گفتم
 کلیدها از یکی شاید دونه؟می کی! باشه معما خود حتی یا و سرنخ یه تونهمی حتما قصر این من نظر از چون آره، -

 .باشه اونجا
 :گفتم سارا روبه

 ببری؟ اونجا به رو ما فردا تونیمی -
 .ببرمتون تونممی نباشه سرزمین این از خارج که کجا هر تا من -

 :گفتم و دادم تکون سری
 .خوبه -

 :گفتم بقیه روبه
 !باشیم سرحال باید میشه؛ شروع ونماجراجوییم فردا. خوابه وقت دیگه -

*** 
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 :گفتم آتنا روبه و زدم غلتی جام توی
 جادوگریم؟ ما که کردی باور تو! آتنا -

 :گفت خمیازه با آتنا
 رو چیزها این عقلم اینکه با ولی! خبره چه اینجا دونمنمی و شوکم تو امروز اتفاقات خاطر به هنوز من دونیمی -

 داشته حقیقت اینا همه شاید ؟دونهمی چه کسی. خوشحالم باشم جادوگر شاید اینکه از مدل ته اما کنه؛نمی قبول
 !باشه
 :گفتم

 کنه؟ کمکمون و بیاد ما گروه به بخوایم سارا از چیه نظرت -
 :گفت آتنا
 .خوبیه فکر آره، -
 میشه؟ چی ماجرا این آخر نظرت به آتنا -
 .بخواب بگیر پس فتی،گ خودت خوبه. بخوابیم بهتره اما دونم،نمی -

 .پیوستم رویا و خواب عالم به و بستم رو هامچشم پس نرسیدم؛ نتیجه به ولی کردم فکر کمی
*** 

 :گفتم و کشیدم فریاد بلند باصدای
 !کنممی خواهش! کنین ولش -

 .زدم جیغ لندب صدای با. نداشت فایده کردممی تقال چی هر. بردندمی رو لیام داشتند و بودند گرفته رو هامدست
 !لیام -

 رو ذهنم زیادی هایسوال. بود افتاده اتفاق واقعا که انگار! بود واقعی خیلی خوابم. شدم بیدار خواب از زناننفس
 بود، این ترپررنگ همه از ولی بود؛ کرده مشغول
 بود؟ کی کردممی صداش که پسری

 :گفتم یجگ و شدم بلند خواب از "رفتنه وقت" گفتمی که سارا صدای با
 بریم؟ باید کجا -
 :گفتم و اومدم خودم به آروین بلند یخنده صدای با
 خندی؟می چی به! هرهرهر -

 :گفت آروین
 !بزنی راهرو آخر آینه به سر یه کنممی توصیه بهت -
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 نمبد رنگ و بود شده قرمز هامچشم بود، خورده پیچ هم توی وحشتناک موهام! رفتم وا آیینه توی خودم دیدن با
 !کردمی وحشت آدم کل در. بود شده قبل از ترروحبی

 :گفت و ایستاد کنارم سارا
 !داری الزم نیش دندون جفت یه فقط بستی، پشت از رو بوده آشامخون چی هر دست دیگه تو دونیمی -

 :گفتم و کردم پوفی
 بریم؟ باید کی بگذریم، موضوع این از حاال! خب خیلی -
 .گردیمبرنمی دیگه چون کن، جمع هم رو هاتوسایل یهمه. بریم دبای دیگه ساعت نیم -

 :گفتم
 چی؟ خونه پس -

 :گفت و گذاشت شونم روی رو دستش
 چون برگردیم دیگه نباید ما اینکه و بیام دنبالتون رفتید که جا هر باید پس شدم؛ جستجو این جدید عضو هم من -

 .بگیرن رو ما ممکنه
 :گفتم

 چرا؟ -
 :گفت و شد ترآروم عادی لحن از صداش

 کار این از بعد بشیم، رد سرزمین این مرز از جوری یه مجبوریم پس بگردیم؛ رو سرزمین هفت هر باید ما -
 ...رو مونهمه چون برگردم؛ اینجا به تونمنمی دیگه منم و مرگ لیست داخل میره هاموناسم

 :گفت خنده با و کشید گردنش رو افقی خط یه دستش با
 !فهمیدی رو منظورم کنم رفک -

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب
 !صد در صد -
 :گفت جدی لحن با
 .بشی آماده بری دیگه بهتره -

 .بودند ایستاده منتظر همه شدم، خارج پشتی حیاط در از و برداشتم رو کاغذ و هاپول کیسه
 !اینجا بیا باش زود: سارا

 :گفتم کرد، اشاره خودش کنار به و
 بریم؟ خوایممی وریج چه -
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 :گفت عادی لحن با
 .میرن دیگه جای به جایی از جادوگرها همه که جوری همون -

 :گفت و گرفت رو دستم
 وگرنه دارین؛ نگه رو دیگه هم محکم تونهمه. بگیر رو من دست یکی این! آروین تو بگیر، رو اِما دست آتنا -

 !بیارین در کجا از سر نیست معلوم
 خیلی ولی بشه، پاتی قاطی هارنگ که بود این مثل رفت؛ درهم چیز همه دفعه یه. کرد تمرکز و بست رو هاشچشم

 .بودیم وسیع خیلی کوهستان یه داخل خلوت، حیاط جای به که تفاوت این با. شد اولش مثل چیز همه دوباره زود
 : گفتم خنده با
 !باحاله خیلی این -

 کردی؟ رو کار این طوری چه: آروین
 !اسساده خیلی کنی، فکر بری خوایمی که محلی دقیق آدرس به و کنی تمرکز باید فقط: سارا
 العادهفوق یمعادله یه کردن حل مثل ما برای ولی اس؛ساده میدی انجام رو کار این ساله چندین که تو برای: آتنا

 !ریاضیه سخت
 :گفت و انداخت باال ایشونه سارا

 !همین داره، نیاز تمرین فقط -
 : گفتم

 کجاست؟ جادو قصر خب، خیلی -
 !دونمنمی: سارا

 .زدم داد تقریباً
 اومدیـم؟ کجا ما پس دونـــی؟نمی -

 :گفت
. کجاست دقیقا که نگفتم سرزمینه، شرقه در کوهستان یک در گفتم من. هستیم پژواک کوهستان در االن ما -

 هامحل از کدوم هیچ در ممکنه اما باشه؛ جادو صرق جای ممکنه که اومده زیادی هایمحل هاافسانه در درضمن
 .گردیممی رو جا همه ما ولی! نباشه

 !بزرگه خیلی اینجا محضه، دیوونگی این! خدا وای: آتنا
 .داری نیاز نیروت به روی پیاده برای چون نکنی؛ غرغر خیلی بهتره: سارا
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 همه کردم، نگاه اطراف به. نداشتم حرکت برای تیقدر هیچ دیگه رفتیم،می راه داشتیم که بود ساعت چند دونمنمی
 پیدا اینجا چیزی یه عجب، چه دیدم، سنگ تکه یه. زدنمی پر هم پرنده یه حتی! همین فقط بود، برف و کوه جا
 !شد

 :گفتم و نشستم سنگ روی
 .برم راه تونمنمی دیگه که من -

 .موند باز شدهن و افتاد من پای زیر به چشمش ولی بگه چیزی خواست سارا
 : گفت پته تته با
 اِما؟ نشستی... نشـ چی... چـ ی... رو -

 .دادمی بیرون عجیبی نورهای خودش از کردم، نگاه سنگ به و شدم بلند جام از فوری
 اِما؟ کردی کارش چی: آتنا

 :گفتم
 !همین نشستم، روش فقط من -

 !کردیم پیدا رو معلق پل کنم فکر ها،بچه: سارا
 !اینه؟ رتمنظو: آروین

 .داد نشون رو سنگ دستش با و
 !باشه خودش باید آره،: سارا
 سنگ روی برجستگی یه که دادممی تکون رو دستم داشتم. کشیدم روش رو دستم آروم نشستم، سنگ کنار و رفتم
 .کردم حس
 :گفتم آروم

 !اینجا بیا سارا، -
 :گفت و کنارم نشست سارا

 شده؟ چی -
 !اینجاست برجستگی یه -
 که جادو قصر و شکافت رو آسمون ایصاعقه. داد فشارش محکم و کشید روش رو دستش دادم، نشونش دست با و

 خیلی قصر. بود وصل جادو قصر به که داد شکل تغییر چوبی پل یه به سنگ. شد نمایان بود معلق آسمون در
 !کرممی فکر که بود چیزی از ترباشکوه و تربزرگ

 :گفت بود، اشصد توی که تعجبی با آتنا
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 !کردن؟می زندگی توش نفر دو فقط بزرگی این به قصر -
 .نیستند اشتباه وقت هیچ هاافسانه چون بوده؛ طورهمین حتما: سارا
 :گفتم و گذاشتم پل روی رو پام آروم

 نه؟ مگه امنه، پل این -
 .نداره ضرر امتحانش: سارا

 البته که! پایین میشی پرت باال اون از وقت اون باشن، ودهفرس زیادی هاچوب این ممکنه فقط که دونیمی: آروین
 !نیست خاصی مشکل اینم

 :گفت که کردم نگاش حرص با
 .بیافته اتفاق این ممکنه گفتم فقط من چیه؟ -

 بیشتر پل شیب و ارتفاع رفتیممی جلوتر چی هر. شدم پل وارد و گرفتم رو سارا و آتنا دست وینآر به توجهبی
 :گفت آتنا. شدمی
 .گیرممی تهوع حالت دارم کمکم دیگه -
 :کرد زمزمه و
 !متنفرم ارتفاع از -

 پایین همون اومدی؟ کجا ترسیمی ارتفاع از که تو آخه. نیست خوب حالشون خانم شاهزاده! وای وای: آروین
 !برگردیم و بریم ما تا شدیمی منتظر

 .شد پرت عقب به و خورد پیچ پاش که بگه چیزی خواست آتنا
 :زدم جیغ

 !آتنا -
 :گفت و گرفتش فوری بود سرش پشت که آروین

 چلفتی؟ پا و دست دختر کجاست حواست -
 :گفت بغض با و اومد بیرون شبـ*غل از آتنا
 !کنی توهین من به نداری حق درضمن خورد، پیچ پام! خودتی چلفتی پا و دست -

 :گفتم آروین روبه. افتاد راه قصر طرف به همه از جلوتر
 فهمیدی؟! کنیمی خواهی معذرت ازش اآلن همین -

 :گفت و انداخت باال ایشونه
 .کنم خواهی معذرت نداره دلیلی پس نگفتم؛ خاصی چیز من -
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 :گفت لب زیر و زد پوزخندی
 !توهین هه، -

 قصر. شدمی نمایان کمکم قصر بزرگ دروازه و بودیم رسیده راه آخر به دیگه. دادم تکون تأسف نشانه به سری
 .بود ارواح یخونه مثل داشت؛ ترسناکی چهره
 .ترسیاه قصر دور ابرهای و شد سردتر هوا و وزید بادی
 :گفتم و کشیدم قصر درهای روی رو هامدست آروم

 .میاد قدیمی خیلی نظر به این -
 !بیاد نظر به قدیمی هم باید پیشه، هاقرن مال قصر این: سارا
 ساختنه؟ قصر جای هم آسمون آخه ندارم، بهش نسبت خوبی حس هیچ که من: آتنا

 .کنیم باز رو در باید نیست؛ هاحرف این وقت اآلن: سارا
 :گفتم. نخورد تکون هم ذره یه ولی دادم هل رو در
 !قفله اینکه مثل -

 :گفت و انداخت پایین رو هاشدست ایلحظه از بعد ولی گرفت؛ در روبه رو هاشدست سارا
 از ولی میشه؛ جادو با شدنش باز از مانع که داره قوی جادوی شاید. نمیشه باز جادو با چون یست،ن قفل در این! نه -

 .کرده گیر من نظر
 !بدیم هلش هم با همه چطوره: آتنا

 :گفتم
 .ارزهمی امتحانش به -

 :گفت سارا. خورد کوچیکی تکون در دادیم؛ هل و چسبوندیم در به رو هاموندست همه
 .بدین هل رتمحکم! همینه -
 با در که شدممی ناامید داشتم کمکم دیگه. بودیم کرده عرق همه سرما اون توی. دادممی هل نیروم یهمه با

 .شد باز بلندی صدای
 :گفت سارا. دوختیم چشم بود، شده گم تاریکی در آخرش که طوالنی راهروی به همه

 کردنتون پیدا بشید گم اگه و بزرگه خیلی اینجا چون ،نشین جدا هم از و برین راه دیگه هم کنار همه خب، خیلی -
 .میشه سخت

 درهای از بود پر که راهرویی. شد تاریک و طوالنی راهروی وارد و کرد روشنش برداشت، در کنار از مشعلی سارا
 :گفتم. مختلف
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 باشه؟ داشته راه ساختمون این قلب به درها این از یکی ممکنه -
 .بریم قصر این مرکز به باید ما. داره قرار اون قسمت ترینمرکزی در یساختمون هر قلب نه،: سارا

 .رفتم طرفش به کنجکاو. بود شده تزیین زیبایی هایسنگ و جواهر با که خورد ایآیینه به چشمم
 تن به بلندی و سفید لباس که دیدم رو خودم تصویر! شدم خشک تعجب از که کنم نگاه آیینه در خودم به خواستم

 .خندیدممی و بودم کرده چشمه آب داخل رو هامدست بودم، نشسته مانند غار جای یه در ایچشمه کنار و مداشت
 .ندیدم چیزی بلند شنلی و لباس با خودم تصویر جز به ولی کردم؛ نگاه آیینه به دوباره و زدم پلکی تعجب با

 روشنایی وقتی و کردم نگاه اطرافم به زدهوحشت! ندنیست کنارم هابچه دیدم که بگم آیینه این درباره آتنا به خواستم
 .رسوندم بهشون رو خودم سرعت با دیدم، خودم از جلوتر رو مشعل نور کم

 نگم؛ چیزی کسی به فعال گرفتم تصمیم. بودند نشده من غیبت متوجه و بودند زدن حرف مشغول سخت هابچه
 .بود شده اضافه بهش هم دیشب خواب حاال و بود کرده افکارم درگیر رو من شدت به تصویر اون ولی
 بدی؟ یاد جادو بهمون قراره کی سارا: آتنا

 !نکنی عجله خیلی بهتره: سارا
 نظر به که ایپلهراه و داد هل رو در سارا. بود شده حک روش عقاب یه عکس که رسیدیم غریبی عجیب در به

 .شد مشخص داره راه زمین زیر به اومدمی
 .ببره قصر قلب به رو ما باید این نکنم، اشتباه اگه: سارا

 :گفت و انداخت باال رو ابروش آروین
 .کردممی انتخاب رو قلعه نقطه بلندترین بودم من اگه زمینه؟ زیر توی قصر این قلب یعنی -

 !نده نظر لطفا پس نیستی، که فعال: آتنا
 :گفتم که بگه چیزی خواست آروین

 !نکنین شروع اینجا دیگه کنممی خواهش -
 .کردند نگاه رو دیگه هم مخالف جهت و شدند ساکت دوتاشون دیدند، رو التماسم وقتی
 :گفت خنده با سارا

 .دوتا شما دست از -
 شد؟می تموم مگه ولی رفتیم؛می پایین جوری همین که بود دقیقه چند دونمنمی. رفتیم پایین هاپله از دیگه هم با

 .یمبرس راه آخر به زودتر کردم آرزو
 .کردممی آرزو زودتر میشه طوری این دونستممی اگه! رسیدیم پلهراه آخر به که بود نگذشته آرزوم از ثانیه چند هنوز
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 دادیم هل رو در آروم. خوردمی چشم به در روی ایشده حک عقاب شکل هم بار این. رسیدیم بزرگی در به دوباره
 طرف به سارا. داشت قرار داخلش ایصندوقچه که بود یککوچ اتاق یه فقط! شد باز در تعجب کمال در و

 :گفت خوشحالی با. کرد باز رو درش و رفت صندوقچه
 .جاستاین کلید! هابچه -

 خنجر. بود عقاب یه شکل آخرش که بود طالیی کلید یه و خنجر یه صندوقچه داخل. رفتیم سارا طرف به مونهمه
 هر ولی گرفت؛ دستش در رو خنجر سارا. داشتیبرمی رو خنجر باید لیدک برداشتن برای و داشت قرار کلید باالی

 بیرون رو کلید داری برش اینکه بدون شدنمی که بود گرفته قرار جوری خنجر ما شانس از. نیومد در کشید چی
 :گفت سارا. نشد ولی کشیدند هم آروین و آتنا! بیاری

 .بکشید هم با همه -
 .نخورد هم تکون حتی خنجر ولی کشیدیم؛ هم با همه

 این که کشیدمشمی هابچه کمک به وقتی. برداشتم رو دستم فوری شد، داغ دستم گذاشتم؛ خنجر روی رو دستم
 !نیفتاد اتفاق
 .کردم حس رو گرما همون دوباره و گذاشتم روش رو دستم دوباره

 اما؟ کنیمی کارچی داری: آتنا
 :گفتم

 !میشه داغ زنممی دست بهش وقتی -
 :گفت و گذاشت خنجر روی رو دستش راسا
 !سرده سرد خنجر این خوبه؟ حالت -

 :گفت و گذاشت پیشونیم روی رو دستش آتنا
 .نداری که هم تب -

 :گفتم. کردم احساس رو گرما همون و گذاشتم خنجر روی رو دستم دوباره
 !گرمه واقعا این! هابچه کنید باور -

 :گفت آروین. رفت بین از گرما فوری. گذاشت خنجر روی رو دستش آروین
 !سرده خنجر این زدی، توهم واقعا -

 !شد سرد گذاشتی روش رو دستت وقتی ولی بود؛ گرم: گفتم
 !میده نشون واکنش اما دست به فقط شاید: سارا
 :گفت ایلحظه از بعد و رفت فرو فکر در آتنا
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 رو کلید ما اینکه از بعد فقط. داریممی بر رو کلید فوری هم ما تونستی اگه برداری، رو خنجر کن سعی! اما -
 !ندارم بهش خوبی حس چون بنداز؛ فوری رو خنجر برداشتیم

 :گفتم
 . کنیممی امتحان خب، خیلی -

 !باشه داشته طلسم خنجر این شاید اما؟ مطمئنی: سارا
 :گفتم

 !کنممی رو کار این پس منم، میده نشون واکنش که کسی تنها به و داریم الزم رو کلید ما -
 !باش مراقب خیلی پس: آروین

 .باشه -
 گرمای و شد کنده جا از خنجر کشیدم، رو خنجر محکم. شد داغ دستم گذاشتم، خنجر روی رو دستم آروم

 خنجر کردم سعی. شدمی بیشتر لحظه هر گرما بخورم، تکون تونستمنمی. گرفت بر در رو وجودم همه وحشتناکی
 جیغ و پیچید بدنم کل توی صاعقه مثل دردی شد، بیشتر گرما. بود چسبیده دستم به انگار ولی بندازم؛ رو

 خوانمی که دیدممی رو هابچه تقالی شد، قطع صداها دفعه یه. ترسیدم ازصداش خودمم که کشیدم وحشتناکی
. بود قبل از بلندتر یلیخ جیغم باراین و درد همون دوباره. بود چسبیده دستم به خنجر اما بیارند؛ در دستم از رو خنجر
 .بود رؤیا یه مثل درست بودم، ندیده حاال تا که دیدم رو ایصحنه من و شد تاریک چشمم جلوی چیز همه

 صدای. شناختمشوننمی که بود جسدهایی و خون از پر جا همه کردم،می گریه و بودم نشسته دختر یه سر باالی
 !داشت وجود که بود تاریکی هاتن اون از بعد و اومدمی وحشتناکی هایقهقه
*** 

 .شد بلند مردی خشن صدای اون از بعد و پیچید بزرگ سالن در هاییقدم صدای
 خانم؟ داشتید من با امری -
 .کردی دیر! نایل اوه -
 !خانم متاسفم -

 کشیده زمین روی اشمشکی لباس و بود صورتش دیدن مانع رنگش سیاه شنل. برخاست صندلی روی از زن
 .دشمی

 :گفت کردمی پخش جا همه در را سرما که صدایی با
 خب؟ -
 .سرورم خواستید شما که جور همون -
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 :گفت و گذاشت بود کنارش که مرگی مجسمه روی رو دستش
 !امیدوارم -
 .خانم میدم انجام خوب رو کارم من -

 .کرد زمزمه زن
 .امیدوارم هم باز -

 :پرسید مردد مرد
 سرورم؟ ندارید دختره اون از جدیدی خبر -

 :گفت و شد نزدیک مرد به برداشت، مجسمه روی از رو دستش زن
 .کنیمی دخالت زیادی داری نایل! اوه -
 .کرد زمزمه گوشش در و گذاشت مرد شونه روی رو دستش بعد و
 بشی؟ دچار ساشا سرنوشت به نداری دوست که تو -

 .کرد زمزمه لرزان صدایی با مرد
 !خانم نه که معلومه -

 :گفت قبل از ترآروم صدایی با زن
 ...وگرنه نکن، دخالت نیست مربوط بهت که کارهایی توی پس -

 !باشه مرگ خود باید زن این کرد، فکر خود با. لرزید خود به و کرد حس را مرگ سرمای مرد
 :گفت و برداشت مرد شونه روی از رو دستش آروم زن
 .دارم کارش کن، صدا رو ایوان -
 !خانم چشم -
 .بشم معطل ندارم دوست که دونیمی کنی، عمل سریع که نفعته به -
 .چشم -

 کردن بیدار در سعی کوچک جستجوگر سه. دوخت چشم میز روی اینقره گوی به و نشست صندلی روی زن
 .کردمی نگاه خودش جدید هایبازی اسباب به لـ*ذت با زن و داشتند خود دوست

 .خانم سالم -
 :گفت مرد روبه و آورد باال را سرش زن
 .کن تعریف ایوان، سالم -
 .شد طلسم دختر اون و سرورم کردن پیدا رو کلید -
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 :گفت و کرد کوتاه ایخنده زن
 !نیست خوب هم همیشه فوضولی! کوچولو فوضول -

 .کرد تایید باترس مرد
 .خانم بله -

 :گفت و شد بلند زن
 چی؟ یادداشت -
 .دیدنش االن تا حتما -
 . دارم کارش بیارن رو لیام بگو ولی بری؛ تونیمی! ودب خوب کارت -
 .میدم خبر بهشون اآلن همین حتما بله -
 :گفت و کشید داس تیغه روی رو دستش و رفت مرگ مجسمه طرف به زن. شد خارج سالن از سریع و
 .دارم برات جالبی هایبازی! کوچولو اما ببینی خوب هایخواب -
 .شکافت رو فضا سکوت شامستانه بلند یقهقه بعد و

*** 
 آتنا
 بیرون خنجر ما متعجب هایچشم جلوی درست کشید، خودش سمت به محکم و گذاشت خنجر روی رو دستش اما

 توی حرف اما درهم قیافه دیدن با ولی بندازه؛ رو خنجر بگم اما به تا برگشتم. برداشت رو کلید فوری سارا و اومد
 قرار درونش خنجر که دستی دویدم، طرفش به. کشید وحشتناکی جیغ اما که نشد بیشتر ثانیه چند. ماسید دهنم
 !شدمی بلند دود ازش و بود گرفته آتش داشت
 .بود گرفته محکم رو خنجر اِما اَما بکشیم، بیرون دستش از رو خنجر تا کردیممی سعی همه
 .زدم داد
 !کن ول رو خنجر! اما کن ولش -

 رو چیزی انگار. بود دوخته پایین به رو هاشچشم افتاد؛ زانو روی محکم اما. شنیدنمی چیزی اصال انگار اون ولی
 .دیدمنمی ما که دیدمی

 وحشتناک اینکه با و بودم گذاشته خنجر روی رو دستم. بیشتر ما تقالی و شدمی قرمزتر و ترداغ لحظه هر خنجر
 .کردم رها رو خنجر و کشیدم بلندی جیغ شد، دزیا العادهفوق لحظه یه برای گرما. کشیدمشمی محکم بود داغ
 :گفتم کردم، شبـ*غل و رفتم طرفش به. شد رها دستش از خنجر و افتاد زمین روی اما
 !کن باز رو هاتچشم خدا رو تو! امــا! امــا -
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 توی آروم رو شیشه محتویات و کشید بیرون اشکیسه توی از کوچیک و زیبا ایشیشه کرد، جدا ازم رو اما سارا
 .ریخت اما دهن
 :گفت و زد کنار آروم رو بود ریخته صورتش توی که اما موهای از ایدسته

 .خوابیده! باشید ساکت -
 دادی؟ بهش چی: آروین

 .کمیابه العادهفوق و خورهمی درد به هاوطلسم هاسم برای. بخش شفا معجون -
 :گفتم

 .بریم اینجا از زودتر بهتره -
 :گفت و برداشت اما هایمو نوازش از دست سارا

 !بهتر ترسریع هرچه آره، -
 .میارم رو اما من: آروین

 به چشمم که بشیم خارج قصر از خواستیممی. برگشتیم اومدیم که راهی همون از و کرد بـ*غل رو اما آروم بعد و
 .خوندم رو روش ینوشته و داشتم برش و زدم زانو. افتاد در کنار کاغذ

 «.میده نشون بهتون رو راه رگ،بز پیانوی اشتباه نت»
*** 

 اما
 فوری شد باعث که اومد سرم پشت از ریزی یخنده صدای. کجاست اینجا دونستمنمی بودم، تاریکی اتاق داخل

 داخلشون حسی هیچ شدم متوجه نگاه اولین با که خاکستری هایچشم و مشکی کوتاه موهای با دختری برگردم،
 .ودب شده خیره من به نداره، وحود

 .رسید گوشم به مانندش زمزمه صدای
 !تویی اما پس -

 :گفتم
 شناسی؟می رو من -

 :گفت و دوخت من به رو روحشبی هایچشم و اومد جلوتر
 !شناسنمی رو ریتا دخترها همه اینجا -

 :گفتم باتعجب
 ریتا؟ -
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 .مادرت! آره -
 مادرم؟ -

 :گفت و کرد پوفی
 دوری ارواح از! کن گوش خوب پس بیام، خوابت به که کشیدم زیادی متزح من! نیست هاحرف این وقت اآلن -

 .مادرته از مهم خیلی پیغام یه این! کنید
 :گفتم باشوق

 اس؟زنده اون مادرم؟ -
 :گفت ایدهنده هشدار لحن با
 !کن دوری ارواح از فقط نیست، هاحرف این وقت اآلن -

*** 
 .شدممی پایین و باال اشههم انگار شدم؛ بیدار خواب از هاییتکون با

 من اینکه مثل. شدم مواجه رفتمی راه آروم و بود شده خیره روروبه به که آروین یچهره با و کردم باز رو هامچشم
 !بودم آروین بـ*غل

 :گفتم آروم
 شده؟ چی -

 :گفت و چرخید طرفم به سرعت به آروین سر
 اما؟ شدی بیدار -

 :گفت اراس. اومدند سرم باالی سارا و آتنا
 خوبه؟ حالت -

 .ترسیدیم خیلی اما، کشتی رو ما: آتنا
 :گفتم فوری اومد، یادم چیز همه تازه. گذاشت زمین روی رو من آرومی به آروین

 شد؟ چی کلید -
 .نبود خوب حالت تو انگار ولی داشتیم؛ برش: آتنا

 .داد ادامه و شد درهم اشچهره
 .ترسیدیم خیلی شدی، هوشبی اینکه تا کردی؛نمی رهاش و بودی گرفته محکم رو خنجر -

 :گفتم
 !بود چسبیده دستم به انگار دونم،نمی -
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 :گفتم سارا روبه فوری. اومد یادم خاکستری چشم دختر با کوتاهم مکالمه
 بوده؟ چی من مادر اسم دونیمی سارا، -

 :گفت سارا
 .الناست اسمش گفتمی پدربزرگم نکنم، اشتباه اگه -

 :گفتم
 باشی؟ کرده اشتباه تو و باشه ریتا اسمش کنهمم -

 :گفت و داد تکون نه نشونه به رو سرش سارا
 !نبوده ریتا بوده، چی هر اسم اون که مطمئنم -

 .کردم زمزمه آروم و شد اکو ذهنم توی سارا جمله
 بود؟ چی مادرت از دختر اون منظور پس منه، مادر النا اگه -

 هابچه روبه. بودیم بزرگ جنگل یه داخل کردم، نگاه اطرافم به. نبود فکرها این وقت که اآلن دادم، تکون رو سرم
 :گفتم

 نبودیم؟ کوهستان داخل ما مگه -
 پیانوی ".میده نشون بهتون رو راه بزرگ، پیانوی اشتباه نت" بود، شده نوشته روش که کرد پیدا نوشته یه آتنا: سارا

 ما اآلن و آوردم اینجا به رو شما هم من بریم، دوم سرزمین به باید پس دومه، سرزمین پادشاهی قصر داخل بزرگ
 .شیم رد مرز از جوری یه و بشی بیدار تا شدیم منتظر اومدیم، اینجا به اینکه از بعد. سرزمینیم دو این مرز بین
 سبز ما جلوی جوری همین که هاراهنمایی اون آخه. کنهمی راهنمایی رو ما داره یکی کنممی فکر من دونیدمی: آتنا

 دونست؟می رو کلید جای کجا از بود؟ کی داد ما به رو پیغام اولین که زنی اون درضمن! نمیشن
 .کردیممی فکر و بودیم ساکت همه
 .مرزه از شدن رد برای راهی کردن پیدا وقت اآلن. نکنید عجله فهمیم،می باالخره: گفت سارا

 :گفتم
 میشه؟ محافظت جوری چه مرز از -

 هر و شد رد نمیشه هم هوا راه از حتی شده، کشیده سرزمین این سر تا سر جادو این. قوی خیلی جادوی یه با: سارا
 !چیزی هر میشه، نابود بشه رد دفاعی دیوار از چیزی هر که اینه مهم نکته. داره قرار نگهبان یه هم متر ده

 !بدیم انجام رو سختی خیلی کار باید پس: آروین
 .کرد ناله آتنا
 آخه؟ جوری چه -
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 :گفت سارا
 .کنیممی کاریش یه -

 :گفتم
 کنیم؟ کار چی دفاعی دیوار با بشیم، راحت هم هانگهبان شر از اگه -

! کن فکر خب جوری؟ چه میگه بعد داره، رو دانایی و خرد الهه اسم آتنا خوبه! ندید منفی انرژی قدراین! آه: سارا
 !تویی کلعقل درضمن شتن،دا اسمت انتخاب برای دلیلی حتما
 :گفت و کرد گرد رو هاشچشم آتنا
 شاهزاده یعنی تو اسم معنی مثال! باشه داشته هم رو خصوصیات همون که نمیشه دلیل داره اسمی هر کسی هر -

 !بینمنمی ایشاهزاده اینجا من ولی خانـوم،
 :گفت و کرد پوفی سارا

 بخوابیم زود و کنیم روشن آتیش بهتره میشه، تاریک هوا داره دیگه آلنا ولی کنیم؛می فکر هم با همه! بابا باشه -
 .کنیم حرکت ترسریع فردا تا

*** 
 نگاه بود کرده درست جادو با سارا که آتیشی به و بودم کرده جمع شکمم توی رو زانوهام بودم، نشسته زمین روی
 .پیوستم رؤیا لمعا به و شد گرم هامچشم کمکم. داشت خوبی خیلی گرمای کردم،می
 هیچ ولی کردم؛می التماس گریه با. بودند داشته نگه محکم رو من نفر چند و بود ایستاده من به پشت مرموز پسر
 ...دادنمی گوش من حرف به کس

 دختر؟ خوابیدی اینجا چرا! اما! اما -
 :گفتم و شدم بیدار خواب از سارا صدای با
 شده؟ چی -

 :گفت خنده با سارا
 .بخواب زدیم که چادری داخل بیا برده، خوابت نشسته -

 :گفتم بودم شده هوشیار که من
 بودم؟ خوابیده مدت چه -
 مگه؟ طورچه شد،می ایدقیقه ده کنم فکر -
 .هیچی -

 : گفتم آروم
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 کجان؟ هابچه -
 : گفت سارا

 .بخواب داخل بیا خوابیدن، چادر داخل -
 !بودم خواب حاال تا صبح از تقریباً نمیاد، خوابم دیگه نه -
 .بخواب چادر داخل بیا اومد خوابت وقت هر! نداره اشکال -
 .باشه -

 .شدم خیره آتیش به دوباره هم من و رفت چادر داخل سارا
 من خوادمی کسی شایدم کی؟ طرف از ولی! هشداره یه شاید چی؟ یعنی بینممی که هاییخواب این کیه؟ پسر اون
 اگه خواد؟می ایدیگه کس که ببینی هاییخواب بشه باعث که داره وجود جادویی الاص. ببینم رو هاخواب این

 بکنه؟ رو کاری چنین باید کسی چرا هست، جادویی چنین
 شدم؟ دیوونه خدا وای

 خاصی حس یه اول از. آوردم بیرون خریدم فروش دست زن از که رو گردنبندی و کردم لباسم جیب داخل رو دستم
 بود؛ خوبی خیلی حس. انداختمش گردن به و کردم باز رو قفلش. زدمی برق رنگش آبی گوی .داشتم بهش نسبت

 :گفتم و کشیدم رنگ آبی گوی روی دست آروم. بود چسب دل خیلی و خنک گردنبند
 !اومده خوشم خیلی تو از -

 :گفتم و خنده زیر زدم آروم اومدم، خودم به وقتی
 زنه؟می حرف هم گردنبند با آدم آخه! میشم دیونه دارم واقعا -

 .بود بزرگ درخت یه پشت از صدا برگشتم، فوری. اومد خشی خش صدای که خندیدممی داشتم
 :گفتم آروم. اومد خش خش صدای دوباره

 اونجاست؟ کسی -
 .نداد جواب کسی ولی اومد، صدا همون دوباره
 : گفتم دوباره

 اونجاست؟ کی -
 شدممی نزدیک صدا محل به داشتم چیزیه، حیونی یه حتما گفتم خودم با. رفتم صدا طرف به آروم. نگرفتم جوابی

 باشه، حیوون که کردم شک! نبود کسی ولی برگشتم؛ فوری. اومد سرم پشت از خش خش صدای دفعه این که
 .لرزیدممی ترس از دیگه

 :گفتم لرزون صدایی با
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 !بده نشون رو خودت هستی؟ کی -
 .کردم زمزمه خودم با. بود صدا نهمو گرفتم که جوابی تنها ولی

 !بترسی نیست الزم نیستی، تنها و چادرن توی هابچه ضمن در! حیوونه یه حتما! اِما باش آروم -
 امشونه روی محکم دستی که داشتم صدا با کمی خیلی فاصله. رفتم صدا جدید محل طرف به آروم افکار، همین با

 .کشیدم بلندی جیغ ترس از من و نشست
 :گفت گوشم کنار از صدایی و نشست دهنم روی محکم دست همون

 !میشن بیدار همه اآلن زنی؟می جیغ چرا! آروینم بابا، -
 :گفتم

 !بردار رو دستت -
 .نیومد بیرون واضحی صدای بود دهنم روی آروین دست چون البته

 :گفت آروین
 میگی؟ چی -

 :گفتم
 !کل عقل بردار رو دستت -

 .بود ومنامفه هم باز صدام ولی
 !بزن حرف درست خب میگی؟ چی: آروین
 نادون؟ حد چه تا آدم یعنی
 که بزنم بهش پشت از لگد یه اومدم! بگیری گاز رو دستش شدنمی حتی که بود گرفته هم محکم همچین حاال

 .اومد سرمون پشت از آتنا صدای
 .بزنه حرف درست تا بردار دهنش روی از رو دستت! پوک کله نادون خب -

 :گفت آتنا روبه و برداشت دهنم روی از رو دستش ینآرو
 !دهنشه روی دستم که نبود یادم ضمن در! خودتی پوک کله نادون -

 :گفت و زد پوزخندی آتنا
 !میگی راس تو! آره -

 :گفتم بگه چیزی اومد تا آروین
 .بود ناقص پات اآلن بود اومده دیرتر آتنا اگه اوردی؛ در بازی نادون دفعه این که کن قبول آروین! دیگه بسه! اه -

 وقت؟ اون علت چه به: آروین
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 .بزنم لگد پات به خواستممی کردینمی ولم اگه! هااجاره دادی رو باال اون کال امشب که این مثل: گفتم
 .بودم چالق اآلن رنهوگ کرد؛ تشکر کار این خاطر به آتنا از باید ولی خوادنمی دلم که این با: آروین

 :مگفت باحرص
 !بشکونم رو پاش تونممی لگد یه با انگار میگه، همچین -

 :گفت و رفت آروین به ایغره چشم آتنا
 زدی؟ جیغ چرا اِما کنین، ول رو اینا -

 رو دستش آروین که شدممی نزدیک صدا محل به داشتم صدا، طرف به رفتم منم اومد؛می خش خش صدای: گفتم
 .زدم جیغ و ترسیدم منم خب گذاشت، امشونه روی
 :گفت آروین روبه آتنا
 ترسوندیش؟ چرا -

 :گفت اعتراض با آروین
 چادر داخل اما کردممی فکر چادره؛ نزدیک نفر یه دیدم که دستشویی رفتممی داشتم! نترسوندمش من! هی! هی -

 برای و اماست فهمیدم صداش از منم! زد جیغ که گذاشتم اششونه روی رو دستم و کیه ببینم نزدیک رفتم خوابه،
 !همین آروینم، که گفتم و گرفتم رو دهنش نشین بیدار شما اینکه

 :گفت آتنا
 اما که حیوونی همون ممکنه چون! نرو دور خیلی دستشویی میری اگه هم تو آروین در،چا داخل بیای بهتره اما -

 .باشه اطراف این گفت
 :گفت ترسیده بود معلوم قیافش از که آروین

 .ندارم دستشویی دیگه نم! ممنون نه -
 :گفت نخنده که دارهمی نگه رو خودش زور به داره بود معلوم که آتنا
 .چادر داخل بریم بیا! خب خیلی -

*** 
 .شدم بیدار خواب از "شده صبح! شو بلند" گفتمی که آتنا صدای با صبح
 مرز؟ لب بریم خوایممی اآلن: گفتم

 !بشن رد مرز از غیرقانونی خوانمی که اونایی یا دارم، رو مخدر مواد هایقاچاقچی احساس اآلن دونیمی! آره: آتنا
 : گفتم باخنده
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 که من! کنیممی بازی جونمون با داریم و سرمون به زده فقط کنیم،نمی خالفی کار که ما خوب دختر آخه -
 !کنممی ترس احساس

 :گفت بود شنیده رو آخرم یجمله که آروین
 .ترسهیم کوچولو اما! آخی -

 :گفتم باحرص
 !بزرگ بابا نرفتی دستشویی ترس از خودتم دیشب -

 :گفت بود شده ضایع که آروین
 .نرفتم همین برای اومد،نمی دستشوییم دیگه من -

 !میگی راست تو اصال! خوبی تو: آتنا
 :گفت آروین. خنده زیر زدیم همه دفعه یه
 !شعر خط تو بزنی خوادنمی ترسیدم، دیشب من! باشه بابا، خب خیلی -

 :گفت چادر بیرون از سارا
 چه که باشید حل راه فکر به جاش به! نخندین هم اینقدر. کنم جمعش خواممی بیرون، بیاین چادر از! هابچه -

 .بشیم رد مرز از جوری
 ! بزرگ مامان چشم: آتنا

 :گفت بشنویم خودمون که جوری آروم بعدش
 !کنهیم غرغر ساله صد هایپیرزن این عین -
 .شد بلند مونسه هر یخنده شلیک صدای دوباره و
 !موند باز دهنم رسیدیم، مرز نزدیک به وقتی. کردیم جمع رو چادر و اومدیم بیرون سارا دوباره تذکر با

 دیوار یه مثل شد،می دیده داخلش هم سفید و آبی هایرنگ گاهی از هر که رنگ خاکستری و مانند ابر هاییتوده
 :گفت آتنا. شدمی دیده آباد ناکجا تا زمین از
 چیه؟ دیگه این! خدا وای -

 ردشیم؟ طوریچه محافظه؛ یه متر بیست ده هر: آروین
 کنیم؟ کار چی رو دیوار کنار، به هامحافظ اصال: گفتم
 رو بقیه توننمین و دارن دید هم به هانگهبان از دوتا فقط و درخته از پر و داره دایره نیم حالت مرزِ، جااین: سارا

 .بینننمی رو ما هم هانگهبان بقیه کنیم؟ نفوذ دیوار به کنیم سعی و کنیم هوشبی رو دوتا اون چطوره ببینن؛
 !خوبه: آروین
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 .کنیممی امتحان باشه،: آتنا
 !باشه ولی خطرناکه اینکه با: گفتم
 .میریم هانگهبان سراغ دیگه هم با هم اما و من هم، با آتنا و آروین خب،: سارا
 کنیم؟ کارچی ما کنه مبارزه جادو با بخواد مرده اگه! نیستیم بلد جادو ما سارا ولی: آتنا

 .کنه جادو کنهنمی وقت طوری اون کنین؛ گیرشغافل سر پشت از: سارا
*** 

 آتنا
 از چوب یه ینآرو. رفتیم دیگه مرد طرف به هم آروین و من رفت مردها از یکی طرف به و کشید رو اما دست سارا
 .برداشت زمین روی
 کنیم؟ کار چی مرد اگه! هاسرش توی نزنی آروین: گفتم

 .نیفته براش اتفاقی که بزنم کجا بلدم! نباش نگران: آروین
 خفیفی جیغ! برگشت مرد دفعه یه که سرش تو بزنه تا کرد بلند رو چوب آروین رسیدیم، سرش پشت به دقیقا وقتی

 مرده. دهنش توی زد مشت با آروین که بزنه صدا رو بقیه خواست مرد شدند، درگیر هم با مرد و آروین کشیدم؛
 و برداشتم رو چوب بیاد، آروین سر بالیی که ترسیدم هم من بخونه؛ وردی خواست و کرد بلند رو دستش فوری
 !سرش توی زدم و بستم رو هامچشم
*** 

 اما
 آبی نور مثل جادویی و آورد باال رو هاشدست سارا. شدمی دهشنی قلبم صدای ترس از دیگه. شدیم نزدیک مرد به

 .شد ما متوجه مرد و شد رد کنارش از جادو خورد، تکون مرد ما شانس از ولی شد؛ خارج دستش از رنگ
 کرد کاری هر مرد. کرد شلیک مرد طرف به و خوند وردی سریع سارا بفرسته، ما طرف به جادویی خواست تا مرد

 :گفت و زد شیطانی لبخند سارا. کنه جادو نتونست
 !کن کاری تونیمی اگه حاال -

 احتماالً چون! بود شده دیر دیگه ولی کرد؛ خفه رو مرد که فرستاد جادویی فوری سارا. زد صدا رو نفر یه اسم مرد
 .پیچید سرم توی بدی درد کنیم، فرار که بدم خبر بقیه به خواستم تا. بودند شنیده رو صداش

 و گرفتم محکم فرد اون. شدمی بیشتر درد کردممی تقال بیشتر چی هر. کشیدمی رو موهام محکم نفر یه ،زدم جیغ
 .مرده فهمیدم هاشدست دیدن با
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 شده بسته نامرئی طناب یه با اینکه مثل شد؛ قفل محکم هامدست که فرستاد سمتم به وردی مرد کرد، تقال دوباره
 !بودم
 :گفت ردم. رسیدند هم آروین و آتنا رو، مرد اون هم سارا و بود هگرفت هاگروگان مثل رو من
 .شید تسلیم و کنید آزاد رو دوستم نیاد، کوچولوتون دوست سر بالیی خواینمی اگه -

 !هرگز: آروین
 !منه پیش کوچولو این ضمن در شید،می تسلیم راحت خیلی وقت اون کنم؛ صدا رو همه تونممی بخوام اگه: مرد

 .ترسیمنمی ما! کن صداشون: آروین
 !شد رد بدنم از شمشیر یه انگار پیچید؛ بدنم یهمه توی درد. کرد زمزمه چیزی یه مرد

 درد با گردنبند. گرفت دستش توی رو گردنبندم و انداخت چنگ مرد که کنم فرار خواستم. زدممی جیغ وقفه بدون
 باراین اما درد؛ همون دوباره. شد پخش جا همه زردی ورن و کرد جادو دوباره. شد پرت گوشه یه به و شد کنده بدی

 ! بیشتر شدت با
 هم و دوید طرفم به سارا. افتادم زمین روی حالبی من و رفت بین از درد لحظه یه بود، شده بلند خیلی هامجیغ

 :گفت کردمی باز رو هامدست جادو با که زمان
 خوبی؟ اما -

 :گفتم حالبی
 .خوبم -

 سارا؟ نکردی کاری چرا: آروین
 .کنه خبر رو هاشدوست بود ممکن دادم،می نشون العملیعکس اگه: سارا

 :آتنا صدای بعد و اومد چیزی افتادن صدای
 !خدا وای -

 .انداخته زمین روی رو چوب و مرد سر توی بود زده چوب با آتنا دیدم و برگشتم
 :داد ادامه آتنا
 چی؟ باشه مرده اگه -

 :گفت و کرد ینهمعا رو مرد سارا
 .شده هوشبی فقط! نترس -

 :گفت و کشید راحتی نفس آتنا
 .نرسید ذهنم به ایدیگه حلراه آخه کشید، طول ببخشید اما؟ خوبی -
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 !نداره اشکال ممنون،: گفتم
 !زد بیرون حدقه از هامچشم شدم، نزدیکش وقتی و خورد چشمم به رنگی آبی برق که برگردوندم رو سرم

 :گفتم فوری
 !بیا سارا -

 :گفت و گرفت قرار کنارم سارا
 شده؟ چی -

 :گفتم و دادم نشونش رو گردنبند
 بشه؟ رد مرز از تونهنمی چیزی هیچ نگفتی مگه -

 :گفت و شد خیره طرف این اشبقیه و بود دیوار طرف اون نصفش که گردنبندی به تعجب با سارا
 !نداره امکان این -

 !بشه رد دیوار از بود تونسته که شدیم خیره گردنبندی به بهت با ههم و اومدند هم آتنا و آروین
 :گفت آتنا
 !بشن رد توننمی اشیاء شاید -

 :گفت سارا
 .شه رد تونهنمی چیز هیچ شنیدم من! نه -

 :گفتم من
 !مجانیه امتحانش -

 احساس رفتممی جلوتر چی هر رفتم، جادویی دیوار طرف به آروم و برداشتم زمین روی از کوچکی چوب تیکه
 .کشونهمی دیوار اون طرف به رو من تریقوی نیروی کردممی

 !شد خاکستر به تبدیل و سوخت کرد، پیدا تماس دیوار با اینکه محض به کردم، نزدیک دیوار به رو چوب تیکه
 :گفت آروین

 !نسوخت شاید باشه، ترنزدیک گردنبند به جنسش که کنیم استفاده چیزی از چطوره -
 :مگفت
 باشه؟ گردنبند اون مثل تقریباً که داریم چی االن ما خب -

 :گفت و آورد بیرون جیبش از رو گوشیش آروین
 !این -

 :گفت آتنا
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 !گردنبنده شبیه گوشی این جنس کجای ولی ببخشیدا -
 :گفت آروین

 .پیرزن خاله داد جواب شاید -
 :گفت جوابش در حرص با آتنا
 !خودتی -

 :گفتم آروین به رو بحث، به توجهبی و کردم پوفی
 چی؟ سوخت گوشیت اگه ولی -

 :گفت و انداخت باال ایشونه آروین
 .کنم عوضش خواستم می بود وقتم خیلی کنه،نمی کار اومدیم اینجا وقتی از گوشی این -

 کرد پیدا ستما دیوار با اینکه محض به ولی بردم؛ دیوار طرف به و گرفتم رو آروین گوشی انداختم، باال ایشونه
 !سوخت

 :گفت سارا
 سالمه؟ گردنبند این چطوری -

 :گفت آتنا
 !دونهنمی کسی هیچ -

 !بود قوی خیلی دیوار موج نشستم، داشت قرار گردنبند که جایی درست و رفتم دیوار کنار
 !بود لمسا سالم تعجب کمال در آوردمش، بیرون دیوار از و کشیدم خودم طرف به رو گردنبند پیدای ینصفه آروم

 :گفت آروین
 !دارم فکری یه من! هابچه -

 :گفتم
 فکری؟ چه -

 :گفت آروین
 !بشه رد بتونه هم باشه تماس در باهاش چیزی یه اگه شاید بشه؛ رد تونهمی گردنبند اگه -

 :گفت سارا
 .بیارین چوب تیکه یه! جالبیه فکر -

 سر آروم برد، دیوار نزدیک و انداخت چوب سر به رو دگرنبن سارا. داد سارا به و آورد کوچیکی چوب تکه رفت، آتنا
 !شد رد مشکلی هیچ بدون چوب ما اومده در حدقه از های چشم برابر در. کرد نزدیک دیوار به رو چوب
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 :گفت آروین
 !کنممی فکر عالی همیشه من کنه،می عمل دونستم می! خودشه -

 :گفت و کرد چپول رو هاشچشم آتنا
 !بابا نه -

 :فتگ سارا
 .میخوایم داوطلب یه خب! نه یا کنهمی عمل انسان روی ببینیم باید حاال -

 :گفت آتنا دفعه یه. شدیم ساکت همه
 !میرم من -
 :گفتم ترس با
 کنم؟ کار چی تو بدون من بیافته اتفاقی اگه آتنا -

 :گفت آتنا
 !نباش نگران-
 .داد ادامه مکث کمی با و -
 .بیاد بعدی نفر تا میفرستم رو گردنبند بشم رد تونستم اگه -
 انداخته بیرون دیوار از گردنبند بعد ثانیه چند. شد دیوار وارد مکثی هیچ بدون و انداخت گردن به رو گردنبند بعد و

 .شد
 :گفتم حالیخوش با
 !کرد عمل -

 :گفت سارا
 رد که توئه نوبت بارینا! اما باش زود بیان، هوش به هامحافظ لحظه هر ممکنه! نیست حالیخوش وقت اآلن -

 .بشی
 .کردم حس رو کردممی احساس که سبکی و دلچسب خنکی همون دوباره انداختم، گردنم به رو گردنبند

 خاکستری دودهای جز به چیزی هیچ. بود سرد خیلی خیلی هوا و خاکستری جا همه شدم، دیوار وارد معطلی بدون
 بلند درختان با رو خودشون جای خاکستری دودهای و رفت بین از ماسر اون ثانیه چند از بعد ولی نبود؛ دیدن قابل

 .کردن عوض
 :گفت و کرد نگاه من به لبخند با آتنا
 .بفرست رو گردنبند و باش زود هم داره،حاال غریبی عجیب حس -
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 .شدن رد مرز از سارا آخر در و آروین کوتاه مدتی از بعد و انداختم دوباره رو گردنبند
 واقعا انگار! کردمی فرق دیوار سمت اون تاریک جنگل با آسمون تا زمین که شدیم زیبایی جنگل به خیره همه

 !کردمی حکومت سرزمین اون به تاریک فرمانروایی
 :گفت خوشحالی با و کشید عمیقی نفس سارا

 .اومدین خوش دوم سرزمین به ها،بچه خب خیلی -
 .رفتیممی راه داشتیم استراحت بدون که بود ساعت چند

 :گفتم حالیبی با
 !بیام راه تونمنمی دیگه من! خدا وای -

 :گفت سارا
 .نمونده چیزی دیگه نزن غر انقدر اما! اه -

 :گفت سارا به رو من مشابه حالتی با هم آتنا
 !رفتیممی جادو با خب! میگه راست اِما -

 :گفت سارا
 بدونی دقیق و باشی بلد رو جا اون باید جادو وسیله به جایی به رفتن برای نیومدم، سرزمین این به حاال تا من -

 .میری کجا داری
 :گفت آتنا
! شده ضعیف مسیریابیم حس من واقعا دیگه اآلن ولی میریم؛ پیش من مسیریابی حس با داریم اومدیم وقتی از -

 کنیم؟ استراحت یکم نیست بهتر
 :گفت و کرد مرتب رو موهاش کالفه سارا

 .کنیممی استراحت باشه شماها، دست زا! بابا خب خیلی -
 چشماش از اشک که خندید انقدر خنده، زیر زد سارا ما حرکت این با شدیم، زمین پهن فوری آتنا و آروین من،

 .زدمی بیرون
 :گفت خندیدمی که طورهمون

 !کردیممی استراحت زودتر ایدخسته انقدر دونستممی اگه -
 .نشست زمین روی کوتاهی مکث از بعد هم خودش
 به و کشیدم دراز هاچمن روی آروم. بود خوشگل کوچولوی هایگل و چمن از پر بودیم، نشسته درش که قسمتی
 .کردم نگاه آسمون
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 !کجا اومدیم ازش که سرزمینی آسمون و کجا اینجا آسمون کوچولو، ابرهای با رنگ آبی صاف آسمون
 کنار رو رنگی صورتی کوچولوی گل و گردوندم بر رو سرم پیچید، بینیم توی خوبی بوی و کشیدم عمیقی نفس

 .دیدم صورتم
 و کردممی ثبت همیشه برای رو لحظات این و داشتم، خودم با دوربینی کاش ای! بود زیبا چیز همه اینجا قدر چه

 .کردممی محفوظ عکس صورت به رو غریب و عجیب سرزمین این از زیبا ایخاطره
 فیلم مثل مبهمی تصاویر لحظه یک در. کشیدم عمیقی نفس لـ*ذت با دوباره و بستم رو هامچشمام زدم، لبخندی

 و دویدیممی بزرگ دشت یه داخل هم با کشید،می رو دستم لبخند با سبزی چشم پسر شد، رد هامچشم جلوی از
 .خندیدیممی
 .گریه زیر زدم و افتادم زمین روی خورد، پیچ پام

 :گفت و کرد بـ*غل رو من پسرِ
 !نکن گریه عزیزم، ببخش رو من -
 :گفتم گریه با
 !کنهمی درد زانوم -

 :گفت و بـ*وسـ*ید رو زانوم آروم
 !میشه خوب دردش دیگه حاال -

 :گفتم و کردم قطع رو امگریه
 !آدرین شد خوب دردش -

 :گفت و بـ*وسـ*ید رو موهام روی کرد، مبـ*غل ترمحکم و خندید
 !من شیرین کوچولوی اِما دارم دوست -

 من چی؟ یعنی دیدم؟ رو خودم هایبچگی من یعنی. بودم شده خیره رومروبه به بهت با من و شدن محو ویرتصا
 !بودممی خونه یتیم باید سن اون تو که

 خاطره اون توی ولی بودم؛ اونجا سالگی ده تا من و بودن کرده پیدا ماهگی چند از منو که گفتمی خونه یتیم مدیر
 .داشتم سالی چهار سه حدود من

 کیه؟ بود آدرین اسمش که پسر اون اصال
 آشناست؟ خیلی هاشچشم کنممی احساس چرا

 !هستم کی من اصال
 چی؟ یعنی خاطره این پس. کردن پیدام که بوده ماهم چند گفتمی هم مدیر نشدم؟ گم ماهگی چند توی مگه
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  تن؟هس کی هستن، من هایخاطره توی همش که لیام و آدرین تر،مهم همه از و
 .اومدم خودم به سارا صدای با
 !شین بلند برسیم، شهر به نشده تاریک هوا تا باید هابچه -

 .زد غر آتنا
 .کردیممی در خستگی داشتیم تازه! بابا ای -

 :گفت و شد بلد جاش از آروین
 .برسیم شهر به شب از قبل باید ساراس با حق! پیرزن خاله بزن غر کم -

 .داد ادامه و زد جذابی چشمک
 !بگذرونه جنگل حیوانات با رو شب باشه داشته دوست آتنا شاید ولی -

 :گفت بود شده عصبانی هم و بود ترسیده هم که آتنا
 !ندارم جنگل توی خوابیدن به ایعالقه اصال من اینکه سوم و خستمه اینکه دوم! خودتی پیرزن خاله اینکه اول -

 :گفت بزنه حرفی آروین اینکه از قبل سارا
 !نکنید دعوا ها،بچه خب خیلی -

 :گفت من به رو و چرخید
 اما؟ خوبه حالت -

 :گفتم عادی حالت با همین برای نگم، هابچه به چیزی هاقضیه این از که گرفتم تصمیم
 مگه؟ چطور خوبم، -
 خوبی؟ مطمئنی! پریده خیلی رنگت آخه -

 :گفتم قبل از ترممحک همین برای بود، شده جلب ما به هم آتنا و آروین توجه
 !خوبه حالم آره-

 .دادم ادامه و زدم لبخندی
 .ماسته مثل رنگم همیشه من ضمن در -

 :گفت و انداخت باال ایشونه تعجب با سارا. کشیدن راحتی نفس آتنا و آروین
 بریم؟ کجا از باید بفهمی تونیمی آتنا -

 :گفت و کرد باز رو هاشچشم آروم ثانیه چند از بعد کرد، تمرکز و بست رو هاشچشم آتنا
 !کنیم حرکت راست سمت از باید بزرگه، خیلی شهر یه! نزدیکیم خیلی -
 .افتادیم راه شهر سمت به همه دوباره و
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 :گفت ذوق با آتنا. رسیدیم بزرگی شهر به که نکشید طول خیلی آتنا گفته طبق درست
 !رنگارنگه چی همه باحاله، چه اینجا! خدا وای -

 :گفت سارا
 .بود جوری این هم ما شهر روزی یه -

 .گرفتن رو ما جلوی نگهبان تا چهار سه که بودیم نرفته جلو خیلی هنوز
 :گفت و جلو اومد باشه فرمانده اومدمی نظر به که هانگهبان از یکی

 بودین؟ کجا شماها -
 :گفت لکنت با بود، شده هل که سارا

 .گردش بودیم رفته ما...  ام... ما... مـ -
 :گفت و کرد نگاهی بهمون مرد

 بودین؟ گردش که -
 .دادیم تکون مثبت عالمت به رو سرمون مظلومانه

 !زد فریاد دفعه یه
 !نگید دروغ من به -
 .داد ادامه تریترسناک و بلندتر صدای با باراین مرد. انداختم پایین رو سرم و خوردم کوچیکی تکون ترس از
 کردین؟ فرار اهنگهبان دست از جوری چه شما -

 :گفت فرمانده بگیم، که نداشتیم جوابی
 ندارید؟ رو اونجا به رفتن حق دونیدنمی مگه بودید؟ رفته مرز سمت به چرا-

 :گفتم فرمانده به رو زدم، خوشحالی روی از لبخندی و رسید ذهنم به فکری ناگهان
 و شدیم کنجکاو هم ما هست، اونجا دیب چیزای گفتنمی همه و خطرناکه خیلی مرز اون که بودیم شنیده ما -

 ...ما برگشتیم و ترسیدیم ولی ؛رفتیم مرز سمت به نفهمن، هانگهبان که جوری
 .شدم خشک خودم جای سر ترس از من و زد فریاد فرمانده

 !بگیریدشون -
 :گفتم من
 ...ما ولی -

 :گفت ترسناکی لحن با مرد
 !بشن مجازات باید کردن رو کار این که کسایی بشه، نقض وقتی! قانونه قانون-
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 . کشیدن خودشون دنبال کجاست، دونستیمنمی که جایی طرف به رو ما و بستن رو ما هایدست سرعت به سربازها
 کم. بزنیم حرف نداشتیم جرأت ما و بردنمی آبادناکجا سمت به رو ما بسته هایدست با که بود ایدقیقه ده حدود

 .بردندمی سوم سرزمین قصر طرف به رو ما بود معلوم که طوراین. دیدیم رو بزرگی خیلی قصر دور از کم
 دوتا رسیدیم، قصر دروازه به وقتی. بود باشکوه و زیبا خیلی یکی این بود، ارواح خونه مثل که جادو قصر خالف بر

 :گفتن و جلو اومدن سرباز
 دارید؟ کار چی -

 :گفت و اومد جلو غرور با فرمانده
 نگهبان تا دو اون دستش با و دوتا شما! ضمن در. ببینیم رو حاکم جناب باید داریم، شکن قانون ندانیز تا چهار -

 :گفت و داد نشون رو دروازه
 بگیرید؟ رو من جلوی کنیدمی جرأت طور چه -

 :گفتن ترس با سرباز تا دو اون
 .ندیدیم رو شما ما قربان، ببخشید -

 :گفت بیشتری غرور با فرمانده
 فهمیدین؟ باشه آخرتون بار -

 :گفتن ترس با سرباز تا دو اون
 !قربان بله-

 روی تاج که بود مردی هایعکس از پر بود، باحالی خیلی جای. بردن قصر داخل و کشیدن رو ما سربازها دوباره
 .باشه پادشاه اومدمی نظر به و داشت سرش

 نشسته زیبایی دختر و پسر کنار در زنی و پادشاه که داشت وجود تکی هایعکس این از غیر به هم عکس چندتایی
 .باشن پادشاه هایبچه و ملکه اومدمی نظر به بودن،

 .کردم احساس بدنم توی رو لرزی لحظه یه
 بیاد؟ سرمون بالیی چه قراره

 انتظار در یمجازات چه که بودند فکر این در هم اونها حتما و بودن ترسیده من مثل کردم، نگاه سارا و آروین آتنا، به
 .ماست

 .هستن طال جنس از که بود مشخص. بود شده کار روش زیبایی خیلی هاینقش رسیدیم، بزرگی در به
 .بودن ایستاده اونجا محافظ دوتا و خدمتکار دوتا

 :گفت فرمانده
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 !کنید باز رو در دارم، کار پادشاه با -
 :گفت خدمتکارها از یکی

 .بیارید تشریف بعدا یدبا رفتن، شکار به پادشاه! قربان -
 .گفت ای"باشه" و داد تکون سری فرمانده

 !بود باال خیلی فرمانده این مقام اینکه مثل. کردن تعظیم فرمانده به نفر چهار هر
 سردتر هوا و ترتاریک رفتیممی ترپایین چی هر بردن،می داشت راه قصر پایین به که ایپلهراه سمت به رو ما

 .شدمی
 و کردن باز رو بزرگی نسبت به سلول در. بود بزرگ و کوچیک آهنی هایسلول از پر که رسیدیم قسمتی هب اینکه تا
 .افتادیم زمین روی و دادیم دست از رو تعادلمون بود بسته دستامون چون کردن؛ پرت داخلش به رو ما

 : گفت ترسناکی لحن با و ایستاد ما سر باالی فرمانده
 بهتره! بوده شدن حبس زیادی هایسال یا و اعدام بشه، نزدیک دیوار اون به کرده سعی که کسی هر مجازات -

 زندگی با باید وگرنه کنه؛ رحم دارین که کمی سن به و باشه خوب حالش پادشاه که کنین دعا برین شماها
 !کنید خداحافظی

 :گفت و گریه زیر زد آتنا دفعه یه. شد دور ما از سربازهاش همراه به و کرد قفل رو سلول در کرد، بلندی یخنده
 کنیم؟ کار چی باید حاال -

 :گفت غمگینی صدای با سارا
 !صبر فقط -

 :گفتم
 .کن آزاد رو ما جادو با خب بلدی، جادو که تو سارا -

 :گفت و زد پوزخندی سارا
 با چون کرد؛ جادو نمیشه محوطه این توی اصال هستن، جادو ضد همه دستبندها و زندان این! ایساده قدر چه -

 .شده جادو ضد طلسم یک
 :گفتم ناراحتی با
 .نبودیم اینجا االن بیاید من با نبودید مجبور شما اگه! منه تقصیر همش میشه؟ چی حاال -

 :گفت و زد لبخندی گرفت، منو هایدست سارا
 ما درضمن کردیم، فکر بهش و پذیرفتیم رو خودمون کار عواقب همه یعنی شدیم؛ همراه تو با ما وقتی -

 !کنیم خالی رو پشتت نیست قرار اما هستیم؛ تو هایدوست
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 :گفتم و مبـ*وسـ*ید رو سارا یگونه
 .سارا هستی عالی تو -
 :گفت کردمی گریه هنوز که آتنا به رو عصبانیت با آروین دفعه یه
 بلدی؟ کردن گریه جز هم ایدیگه کار کنی،می گریه داری اشهمه! کن بس! اَه -

 رو سرش کرد، کز دیوار یگوشه و رفت بزنه، حرفی اینکه بدون کرد، نگاه آروین به اشکی چشمای و غضب با آتنا
 .کرد گریه به شروع صدابی و آروم و گذاشت زانوش روی
 .بست رو هاشچشم و داد تکیه هامیله به رو سرش سارا

 .شد خیره زمین به و کرد پوفی کالفه آروین
 که کردم فکر این به و دادم تکیه دیوار به همین برای! نکنم دخالت دوتا اون بحث داخل دیگه گرفتم تصمیم
 چیه؟ ما برای حاکم مجازات

 .کشیدم دراز و گذاشتم زمین روی رو سرم بگیرم اینتیجه اینکه بدون
 چرا؟ نمیدونم بودم، شده حافظه کم خیلی جدیدا

 و خودم گریه فقط بود، اومده سراغم به دختر اون که خوابی و امروز خاطره جز به بودم، دیده که هاییخواب از
 .آوردمنمی یاد به رو هامخواب بقیه کردممی کاری هر چرا دونمنمی. داشتم یاد به لیام نام به اسمی

 .رفتم فرو عمیقی خواب به و کرد غلبه بهم خستگی کم کم
*** 
 آروین

 !کم یه البته کردم، روی زیاده کم یه آتنا با صحبت در نظرم به
 بودم زده بهش که حرفی از کرد، نگاه من به کرده بغض و اشکی هایچشم با وقتی. کردمی گریه هنوز آتنا

 .شدم پشیمون
 .کردمی گریه حالت همون در آتنا ولی بودن؛ خوابیده اما و سارا کردم، نگاه اطراف به
 .کردم صداش ومآر بود، بسته هامدست چون زدم، زانو آتنا کنار و شدم بلند جام از
 آتنا؟ -

 .کرد قطع رو اشگریه ولی نداد، تکون سرشم حتی نداد، جوابی
 .کردم زمزمه آروم

 دادم دست از رو اختیارم کردی،می گریه هم تو و بودم شده عصبانی من! زدممی حرف طوریاون نباید! سفمٔ  متا -
 نکنی؟ قهر دیگه میشه حاال. زدم حرف بد باهات و
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 :گفت و آورد االب رو سرش آتنا
 !داره شرط یه -

 .ذاشتمی شرط و کردمی نگاه من به ساله سه هایبچه مثل بودند، خیس خیس ایشسورمه هایچشم
 :گفتم و خوردم رو لبخندم

 شرطی؟ چه -
 بخشید؟می رو حقیر بنده این آیا زیبا، خانوم پرنسس بگی باید -

 :گفتم لرزیدمی خنده از شدت به که صدایی با همین برای! کنه هرق دوباره ترسیدم ولی خنده؛ زیر بزنم بود نزدیک
 بخشید؟ می رو حقیر بنده این آیا زیبا خانوم پرنسس -

 :وگفت کرد اخمی ناز با آتنا
 .کنم فکر باید حاال -

 .فتگر خندش و بگیره رو خودش جلوی نتونست هم آتنا خنده، زیر زدم باراین و کنم کنترل رو خودم نتونستم دیگه
 .نداشت وجود ایغصه و غم هیچ که انگار خندیدیم،می دل ته از تاریکی و سرما اون توی دوتایی
*** 

 اما
 :گفت بلندی صدای

 !شید بیدار سریع -
 .بودن ایستاده ما مقابل سربازهاش و فرمانده. نشستم خودم جای سر

 .کردن بلند رو ما و اومدن سربازها داد، دستور فرمانده
 :گفتم ندهفرما به رو
 برید؟می کجا رو ما -

 :گفت و زد ایموذیانه لبخند فرمانده
 .برگشتن شکار از تازه! پادشاه پیش میریم -

*** 
 .شدنمی برده پادشاه پیش بسته هایدست با که بود هاشبازی اسباب به خیره لبخندی با زن

 .شکافت رو فضا سکوت محکمی هایقدم صدای اون از بعد و در صدای
 :گفت خودش به مخصوص یموذیانه لبخند با و آورد باال رو سرش زن
 !بــزرگ تاریکی ارباب بگم بهتر یا اِدموند؟ طوری چه -
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 .کرد بیان تمسخرآمیزی کشش با رو "بزرگ"
 !خوبم -

 موسیقی مانند درست پیچید، سالن در زن ترسناک هایقدم صدای اون از بعد زد، رو خودش به مخصوص لبخند
 .شکستمی رو سکوت ترسناکی

 ادموند؟ امنه که جاش -
 !بله -
 !کنی پیدا رو بتی وقت اسرع در باید! خوبه -
 .کجاست هادروازه دونیمنمی ما! اینجاس از بیرون دنیای در اون ولی -

 :گفت حرص با زن
 !برید بیرون شدن داخل هاشدوست و دختر اون که ایدروازه از! احمق ای -
 !شده گم روازهد اون ارباب، ولی -

 :گفت و زد عصبانیت روی از جیغی زن
 من پیش و کنیمی پیدا رو دختر اون ترسریع چه هر! کنیمی پیدا رو لعنتی یدروازه اون جوری یه! دونمنمی من -

 نه؟ یا فهمیدی. کنیم نابودش برسه بهش دستشون اینکه از قبل باید ما میاریش،
 .داد جواب ترس با ادموند

 !باشه ب،خ خیلی -
 :گفت زن
 !گمشو چشمام جلوی از زودتر چه هر حاال -
 .کرد ترک رو اونجا زیادی سرعت با مرد و

 .کرد زمزمه زیرلب گرفت، ضرب میز روی اشکشیده و بلند هایناخن با و نشست صندلیش روی زن
 !نهک نابودش تونهمی اون فقط سوفیه، وارث اون! بشه پیدا باید بتی! خوبه خیلی خوبه، -

 .شد کشیده داشت قرار میز روی که براقی گوی به نگاهش
 :گفت و زد لبخندی

 !بیچاره امای سوزه،می هابدبخت اون برای دلم! بلده خوب خیلی رو کارش چارلی -
 خنجر هاسرزمین از چهارتا روی ایستاد، سرزمین هفت از بزرگی نقشه رویروبه و شد بلند صندلی روی از لبخند با

 :گفت و زد ترسناکی لبخند زن. شتدا قرار
 !ریتا؟ کنی کار چی قراره بدونم دارم دوست حاال مونده، دیگه سرزمین سه فقط -
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 .شکافت رو قلعه ترسناک سکوت زن بلند یقهقه و
 .کنم نگاه رافماط به بیشتری دقت با کردم سعی بار این و بردند بزرگ سالن همون سمت به رو ما دوباره

 .شدیم زیبایی و باشکوه تاالر وارد همگی پادشاه به خدمتکارها دادن اطالع از بعد و ایستاد در مقابل فرمانده
 از بعد. کردم حرکت به شروع و برداشتم قدم زد، بهم سرم پشت سربازِ که آرومی یضربه با و انداختم پایین رو سرم
 جلوی درست پادشاه براق هایکفش. زدیم زانو بود، نشسته پادشاه کنم فکر که جایی رویروبه قدم چند کردن طی

 .بود چشمام
 :گفت پادشاه به رو بسیار چاپلوسی با فرمانده

 .قربان باشید گذاشته سر پشت رو خوبی شکار امیدوارم. باشند سالمت به چارلی شاه! ما سر تاج -
 .رسید گوش به مردی قدرت پر صدای اون از بعد و شد بلند فردی یقهقهه صدای

 داری؟ کار چی ببینم بگو حاال خب خیلی! کن چاپلوسی کمتر -
 :گفت فرمانده

 دیده آموزش سربازهای پس از جوری چه دونمنمی. کردیم پیدا اول سرزمین مرز نزدیک رو هابچه این ما قربان، -
 .اومدند بر من

 .غرید تقریباً پادشاه
 آموزش میگی سربازها این به کنن، فرار شماها دست از نادون بچه تا چهار که گذاشتید جوری چه هااحمق ای -

 دیده؟
 عصبانی دستشون از خیلی پادشاه اینکه مثل بودیم، نرفته در هابدبخت اون دست از اصال ما آخه بود گرفته امخنده

 .بود
 :گفت فرمانده

 طلسم از ضمن در ندیده، صدمه یا و نشده هوشبی کسی ندیدن، رو کس هیچ میگن من هایسرباز قربان -
 .نشده استفاده هم فراموشی

 !کنیم جادو نبودیم بلد ما از کدوم هیچ سارا جز به گرفت، امخنده بیشتر
 .زد فریاد پادشاه

 بشن؟ رد تو هاینگهبان سد از تونستن طور چه پس -
 :گفت فرمانده

 .نگفتن باره این در چیزی حاال تا اعلیحضرت دونمنمی -
 .ایستاد من جلوی دقیقا و شد بلند پادشاه
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 .بستم رو هامچشم و گرفت بر در رو پام تا سر بود، ترسم به مطعلق که لرزشی لحظه یه
 :گفت پادشاه

 !بیار باال رو سرت -
 گرفتار اینجا من خاطر به من دوستای. کنم رفتار ترسوها مثل نمیشه! باشم قوی باید من. کردم مشت رو دستم
 .کنم رفتار درست باید پس شدند،
 :گفت و زد خاصی برق هاشچشم و افتاد من به چشمش پادشاه. گرفتم باال رو سرم و کردم باز رو امهچشم

 سالته؟ چند -
 :گفتم محکم

 !سالمه هجده -
 :گفت و خندید

 کردید؟ فرار من هاینگهبان دست از جوری چه ببینم بگو حاال! دختر ایبچه خیلی کارها این برای پس -
 .کنم حفظ رو خودم آرامش کردم سعی. بودم شده هول و بگم باید چی دونستمنمی
 :گفتم نفس به اعتماد با و کشیدم عمیقی نفس

 مرز اون سمت به. کردیم فرار و کردیم استفاده فرصت از دوستام و من شد، پرت حواسش هانگهبان از یکی -
 .برگشتیم و شدیم منصرف ولی رفتیم؛ غریب عجیب
 :گفت پادشاه

 بود؟ کدومشون -
 :گفتم گیجی با
 چی؟ -

 .زد داد
 بود؟ هانگهبان از یکی کدوم گفتم -
 !نیست یادم من -
 :گفت و کرد آروین و آتنا سارا، به رو
 چی؟ شماها -

 .دادن تکون منفی نشونه به رو سرشون هم هااون
 :گفت اخم با پادشاه
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 اضافه هفته یک تا باید مرزی سربازهای یهمه تنبیه برای بوده، مسئولیتیبی سرباز کدوم کار نیست معلوم چون -
 .بشه کم حقوقشون از و برن کاری

 :گفت ما به رو و برگشت
 .کنمنمی زندانیتون و کنممی رحم شماها کم سن به و خوبه حالم امروز من چون باشید؛ خوشحال برید -

 :گفت و شد ترنزدیک و زد خاصی لبخند
 .داره هم بهایی کاری هر اما -

 !بشه جبران که کنید کار سخت و باشید من قصر خدمتکار باید بگم، من که زمانی هر تا اآلن از ماهاش همین برای
 :گفت و کرد کوتاهی مکث

 .دارن شکنیقانون هایبچه چه که بدیم اطالع هااون به باید هستن؟ کجا شما مادرهای و پدر -
 :گفت سارا

 .نداریم مادری یا و پدر ما از کدوم هیچ قربان، هستیم یتیم ما -
 :گفت و داد تکون تاسف به سری پادشاه

 !نمیشه این از بهتر باشه نداشته مادر و پدر که ایبچه دیگه، معلومه -
 :گفت و ایستاد من رویروبه

 ...پسره اون و نظافت بخش داخل میری تو بعد به حاال از خب، خیلی -
 :گفت و داد نشون رو آروین دستش با
 !کنه کار اصطبل توی باید -

 :گفت و ایستاد سارا و آتنا جلوی
 .کنیدمی کار آشپزخونه توی هم شماها-

 ...ولی: گفت آتنا
 :گفت و کرد قطع رو حرفش پادشاه

 خوشتون ابد حبس از نکنم فکر ولی نیست؛ من مشکل ندارید دوست رو کارها این اگه! جوان خانم نداره ولی -
 .بیاد
 :گفت و ایستاد آخر لحظه اما افتاد؛ راه کوچکی در سمت به
 .کنمنمی رحم بهتون دیگه دیدنتون، هم کنار بشنوم اگه -

 .شد خارج در از و زد من به بدجنسی لبخند
 .اومدم خودم به فرمانده صدای با
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 !شین بلند زود -
 .شدیم بلند خودمون جای سر از سرعت به نفر چهار هر

 .ببره کارمون محل به رو ما تا فرستاد رو سربازهاش از نفر چهار فرمانده
 .بود شده خیره من به که ببینم رو آتنا غمگین نگاه تونستم تنها شدیم، جدا هم از رسیدم اصلی سالن به وقتی

 .رفتیم زمین زیر سمت به و گذشتیم بزرگی یپله راه از
 :گفت و کرد باز رو در پیرزنی. زد در و ایستاد رنگی ایقهوه ساده در جلوی بود، گرفته رو من که سربازی

 داری؟ کار چی -
 :گفت سرباز

 .آوردم رو جدید خدمتکار مارتا، خاله -
 :گفت لبخند با و انداخت من به نگاهی زن
 !داخل بیا -
. دیدم خودم مقابل دایره شکل به رو ایساده و بزرگ خیلی سالنِ شدم، وارد آروم. رفت کنار در جلوی از بعد و

 .داشت وجود زرگیب میزهای و صندلی مبل، داخلش
 :گفت پیرزن اون از بعد و اومد در شدن بسته صدای

 .هستم مارتا من سالم -
 چیه؟ تو اسم زنن،می صدا مارتا خاله رو من اینجا همه
 :گفتم آروم

 !اما -
 :گفت و زد لبخندی

 .زیباست خودت مثل -
 :گفتم خجالت با
 .ممنونم -

 :گفت مهربونی با زن
 .عزیزم نکش خجالت -

 .داشت راه باال یطبقه به که برد کوچیکی یپلهراه سمت به و کشید رو دستم
 .کرد زدن حرف به شروع مارتا خاله راه بین در و کردم طی رو هاپله کمتری سرعت با بود، پیر کمی مارتا خاله چون
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 و گردگیری قسمت توی ما. میده انجام رو کاری اینجا کس هر شبه، نه تا صبح هفت از کاری ساعت خب خیلی
 !کنی تمیز رو هااتاق و هاسالن راهروها، باید بعد به این از تو پس داریم، کم نیرو هاسالن و هااتاق نظافت

 :گفت باخنده و افتاد کردممی نگاهش باز دهن با که من به نگاهش
 .هستن هم دیگه نفر دو نترس -

 .دخندی نخودی و نموند دور مارتا چشم از که کشیدم راحتی نفس
 .داشت هم بیشتری درهای و بود تربزرگ خیلی بار این اما بود؛ ایدایره هم باز که رسیدیم ایدیگه سالن به

 :گفت مارتا خاله
 همه چون نشی، کسی مزاحم اینکه اول! داره هم رو خودش خاص هایقانون و سخوابگاه اینجا خب، خیلی -

 !نکنی فکثی رو اینجا وجههیچ به اینکه دوم هستن، خسته
 .باشی پایین سالن توی باید ربع و نه ساعت شام و دوازده ساعت ناهار نیم، و شش ساعت صبحانه برای راستی

 :گفت و برد داشت ایقهوه در که اتاقی سمت به رو من
 .تو اتاق از هم این -

 .داد ادامه و آورد در جیبش از رو رنگی اینقره و کوچک کلید
 .پایین بیا و بپوش رو هااون سریع هست، کار مخصوص هایلباس تخت روی درضمن. کلیدش هم این و -

 !شد غیب دفعه یه و کرد خداحافظی مارتا
 !نبود عادی برام چیزها این دیدن هنوز کردم، پوفی
 .شدم اتاق وارد و چرخوندم در توی رو کلید
 و قدی آینه یه با سوخته ایقهوه اریدیو کمد یه ای،قهوه ینفره یه تخت و کرمی دیواری کاغذ با کوچیکی اتاق

 .بود پنجره کنار در راحتی صندلی یه
 دستمال و سفید روپوش بلند، ساده هایآستین با ایسورمه بلند لباس یه. انداختم تخت روی هایسلبا به نگاهی

 .بود ایسورمه و سفید سر
 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 !نیست بد هم خیلی خب، -
*** 

 آتنا
 .رفتن و آوردن آشپزخونه داخل رو سارا و من سربازها
 :گفت شد، ظاهر جلومون سفیدی روپوش و بلند و قرمز لباس با زنی لحظه همون
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 هستین؟ شما جدید خدمتکارهای! خب -
 .دادیم تکون مثبت ینشونه به رو سرمون سارا و من
 .زد صدا رو کسی و کرد بلند کمی رو صداش زن
 !آنا -

 :گفت و شد ظاهر سرعت به جوونی دختر
 سالی؟ بله -

 :گفت داد، هل آنا طرف به رو من و کشید رو دستم زن
 .اومده جدید خدمتکار آنا بیا -
 .برد و کشید رو سارا دست بعد و

 :گفت و زد لبخندی آنا
 .هامظرف بخش مسئول و آنام من -
 :گفتم نگرانی با
 .هستم آتنا منم-

 .دادم ادامه
 رفت؟ کجا ستمدو با خانوم اون-
 :گفت و زد لبخندی آنا
 !رفته پز و پخت بخش داخل دوستت قصره، این سرآشپز سالی -

 !کنه آشنام غریب عجیب بخش این قوانین با تا کشید خودش دنبال رو من و گرفتم رو دستم
*** 
 آروین

 .کنم رکا جاها جور این در روزی کردمنمی رو فکرش وقت هیچ. بود وحشتناکی جای واقعا اصطبل
 :گفتم حرص با
 .میده گند بوی جا همه! لعنتی -

 :گفت و خندید بودم شده آشنا اون با تازه که سَم
 .میشه عادی برات کم کم -

 :کردم زمزمه کردممی تمیز رو اصطبل که طور همون
 .میده گند بوی جا همه! متنـفـــر! متنفرم هااسب از -
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*** 
 اما

 .افتاد صورتم روی موهام از ایتکه حرکت حین در. کردم حرکت پایین طبقه نسال سمت به و پوشیدم رو هالباس
 .برگردوندم جاش سر رو موهام و کردم پوفی
 .ندیدم رو کسی رسیدم سالن به وقتی
 :گفتم بلند و کردم صاف رو صدام

 مارتا؟ خاله -
 تا چند و سطل یه جارو، یه که دیدم رو مارتا خاله سرم پشت. برگشتم صدا سمت به و شنیدم سرم پشت از صدایی

 :گفت. بود دستش دستمال
 .هستن تو کار وسایل هااین! خب خیلی -

 :گفت داد، تکون مثبت نشونه به سری و انداخت بهم نگاهی پا تا سر از داد، من به رو وسایل یهمه
 .بری خانمشاهزاده اتاق به کاریت اول روز برای باید حاال! خوبه -

 :گفتم
 چی؟ برای -

 :گفت و کرد پوفی
 .کردن نظافت برای دیگه معلومه خب! خدا وای -

 :گفتم
 کجاست؟ خانم شاهزاده این اتاق حاال! آهان -
 .سوم در چپ، سمت راهروی دوم، یطبقه -
 .کنممی حرکت االن خب، خیلی -

 :گفت و کرد ریز رو هاشچشم مارتا خاله
 !حساسه خیلی خانم شاهزاده این چون ن؛نز صدمه چیزی به اصال و کن جمع خوب رو حواست -
 :گفتم ولی نبودم مطمئن خودم از خیلی اینکه با
 .کنممی جمع رو حواسم باشه، -

 :گفت و آورد باال رو دستش مارتا خاله
 .باشی موفق اما، خداحافظ -

 !نیست مارتا خاله که شدم متوجه بگم چیزی بخوام اینکه از قبل
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 کنار باهاشون و بود نشده عادی من برای چیزهای این هنوز. افتادم راه قصر اصلی یپلهراه سمت به و کردم پوفی
 !بودم نیومده

 :گفتم ناله با زیادی خیلی هایپله کردن طی از بعد
 !رفتم باال رو ایپله دویست یه کنم فکر مردم، خدا وای -
 .کردم نگاه اطرفم به

 !نداشت راهرو اصال که بودم بزرگ سالن یه داخل. مشد گم بزرگ قصر این داخل کنم فکر! شد عالی خیلی
 :گفت گوشم کنار صدایی که کردممی نگاه رو اطرافم گیج داشتم

 داری؟ کاری -
 .ایستاده سرم پشت پسر یه دیدم و برگشتم. افتاد دستم از جارو و کشیدم خفیف جیغ یه

 :گفت پسره
 ترسوندمت؟ -

 .باشه داشته باالیی مقام شاید که ترسیدم ولی کردم؛ غش خوشحالی از پنپ بگم اومدم
 :گفتم همین برای

 !خیلی نه -
 :گفت و زد لبخندی

 شما؟ و هستم آدام من -
 :گفتم دستپاچگی با
 .هستم اما -

 :گفت آدام
 کنی؟ تمیز رو اینجا اومدی جدیدی؟ خدمتکار -
 :گفتم و کردم نگاه رنگش ایقهوه هایچشم به
 .شدم گم که انگار اما خانم؛ شاهزاده اتاق هب برم بود قراره ولی! آره -

 :گفت و افتاد صورتش طرف دو بامزه چال تا دو خندیدنش با  خندید، آدام
 .رسونمتمی من بخوای اگه سومه، طبقه اینجا -

 آروم و انداختم پایین رو سرم همین برای نکنم، نگاه بود ایستاده جلوم که جذابی پسر این به خیلی کردم سعی
 :گفتم

 .ممنون -
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 :گفت
 .بگیر دستمو و بردار تو جارو! خب خیلی -

 .گرفتم دستشو و کردم رو گفت که کاری
 ایستاده بزرگ و ایقهوه در یه جلوی حاال ما که تفاوت این با شد، اولش مثل چیز همه دوباره اما شد؛ درهم تصاویر
 .بودیم

 :گفت آدام
 !شدم وشبختخ باهاتون آشنایی از زیبا خانوم! جاست همین -
 :گفتم و شدم سرخ خجالت از
 !همینطور منم -

 :گفت آدام
 .اما خداحافظ برم، باید دیگه من -

 :گفتم
 .خدانگهدار ممنون -

 .میده خداحافظی فرصت آدم به حداقل و نمیره زود مارتا خاله مثل حداقل خوبه. نبود آدام از اثری بعد ایثانیه
 :گفت صدایی و زدم در به ضربه چند دستم با
 !داخل بیا -
 .بود باشکوهی خیلی اتاق شدم، داخل و کردم باز رو در

 .بود نشسته اتاق وسط هایمبل روی که خورد دختری به چشمم
 !بود ناز خیلی داشت، ایغنچه لبهای و کوچولو بینی تیره، ایقهوه هایچشم ،خرمایی بلند موهای

 :گفتم آروم
 .سالم -

 :گفت و زد لبخندی
 نه؟ هستی؟ تو جدید خدمتکار سالم، -

 :گفتم
 .بله -
 چیه؟ اسمت -
 .اما -
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 :گفت و زد لبخندی
 . هستم هلن منم! اما خب خیلی -

 :گفت هلن
 !دونممی رو چیز همه من -
 :گفتم تعجب با
 چیزی؟ چه -
 .کرده خدمتکار رو شما پدرم همین خاطر به و شدین اول سرزمین مرز نزدیک دوستات و تو که این -

 :گفتم و کردم پوفی
 کنم؟ کار چی قراره من! شاهزاده-

 :گفت و انداخت بهم نگاهی هلن
 .بشورن تا ببر رو کثیف هایلباس و کن مرتب رو جا همه! دیگه معلومه -

 فلجه؟ خودش مگه بود؟ جورش چه دیگه این انداختم، باال ابرویی
 .کردم اتاق گردگیری و کردن مرتب به شروع و گذاشتم گوشه یه رو وسایلم

 حالن؟ چه در هابچه یعنی کردم، فکر خودم با
 :گفتمی که افتادم سارا حرف یاد
 .دومه سرزمین قصر داخل اونم و داره وجود بزرگ پیانوی یه فقط -

 که هم آتنا و سارا و بگرده قصر داخل خیلی تونهنمی کنه، کار اصطبل توی آروین اگه خورد، جرقه دفعه یه ذهنم
 !کنم پیداش و بگردم رو جا همه گردگیری یبهونه به تونممی من ولی کنن؛می کار آشپزخونه داخل
 !باشن باید معما کردن حل برای هم هابچه درضمن نبودم، بلد زدن پیانو که من ولی

 .گذاشتم جاش سر محکم رو مبل روی کوسن و کردم پوفی
 :گفتم هلن به رو شد مرتب اتاق وقتی

 .کردم جمع رو جا همه -
 :گفت و انداخت اتاق به وسواسی نگاهی و کرد جور و جمع رو خودش سریع ولی کرد؛می نگام تعجب با لنه
 !خوبه -
 .داد ادامه و
 .بشورن تا ببر هم رو هالباس این بیا -
 .زد غیبش و ریخت مبـ*غل توی رو هالباس بزنم حرفی اینکه از قبل و
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 پایین؟ برم وسایلم و لباس همه این با جوری چه من حاال خب
 .برمشونمی نوبتی نداره اشکال

 !بسپارم ذهن به خوب رو اونجا کردم سعی و شدم خارج اتاق از هالباس با
 .شد ظاهر جلوم مارتا خاله لحظه همون و رسوندم زمین زیر به رو خودم بدبختی هزار با
 !کردی دیر بودی؟خیلی کجا تو! اوه: گفت تعجب با

 :گفتم
 .کشید طول! متاسفم -
 :گفت و کرد نگام تعجب با
 !پایینه خیلی عملت سرعت -

 :داد ادامه که کردم نگاه بهش متعجب
 .بشورن بده رو هااین و داره راه شو و شست قسمت به چپ، سمت راهرو به برو -

 .افتادم راه و گفتم چشمی
 .کردم فکر هلن و مارتا خاله رفتارهای به راه بین در

 و جمع رو اتاق سریع خیلی که من پایینه؟ عملم سرعت گفتمی مارتا خاله اما کرد؛می امنگاه تعجب با هلن چرا
 .کردم جور
 .داره باالیی رده احتماال و نیست قصر خدمتکار که بود معلوم هاشلباس از. افتاد آدام به یادم دفعه یه

 :گفتم و اومدم خودم به بود؟ جذاب پسر این انقدر چرا
 !دختر کنیمی که یهفکرای چه این! اما وای -
 .افتادم راه شو و شست قسمت سمت به و انداختم باال ایشونه و خندیدم خودم به

 .افتادم راه به شاهزاده اتاق سمت به دوباره و دادم تحویل رو هالباس
 .بستم سرم پشت رو در و شدم خارج اتاق از. ریختم سطل داخل رو هادستمال و برداشتم رو سطل و جارو

 !کلیسا هایناقوس مثل رسید؛ گوش به بلندی صدای که اومدممی پایین پلهراه از داشتم
 .کردم گوش غریب و عجیب صدای اون به و ایستادم جام سر تعجب با
 .دویدمی تند تند که دیدم رو خدمتکاری پلهراه پایین در

 :گفتم و رسوندم بهش رو خودم
 افتاده؟ اتفاقی چه -

 :گفت و کرد گرد رو چشماش
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 دونی؟نمی مگه -
 :گفتم تعجب با
 !نه -
 :گفت عجله با
 .جشنه شهر داخل و سملکه و پادشاه بزرگداشت روز امروز -

 !شد غیب و پیچید فضا تو بلندی صدای یه بعدش
 :گفتم گذاشتم، زمین روی رو وسایلم خستگی با و رسوندم زمین زیر به رو خودم

 !سخته قدر چه کار این! وای -
 .دادمی تکون عصبی رو پاهاش و بود نشسته مبل روی که افتاد مارتا خاله به شممچ دفعه یه
 :گفت دید منو تا
 گشتم؟ دنبالت چقدر دونیمی اما؟ بودی کجا -

 :گفتم
 .بیارم خانم شاهزاده اتاق از رو وسایلم تا رفتم ببخشید، -

 .داد ونتک تأسف نشونه به سری و انداخت بود دستم که سطلی و جارو به نگاهی
 :گفتم

 شده؟ خبر چه -
 .عادیه چیز یه! دیگه جشنه-

 :گفتم و دادن تکون رو سرم
 گیرن؟می جشن هم اینجا -

 :گفت و داد تکون منفی عالمت به رو سرش مارتا خاله
 .میرن شهر به هاشونبچه و ملکه ،پادشاه فقط! نه -

 .نشستم مبل روی مارتا خاله کنار و گفتم آهانی
 :گفت دفعه هی مارتا خاله

 میدی؟ طولش انقدر میای و میری وقت هر چرا تو ببینم -
 :گفتم

 طول خیلی خودش این بیام، پایین و برم باال هی رو پله طبقه دو باید و دستمه توی وسایل کلی دونیدمی آخه -
 !کشهمی طول معلومه خب کنم، نظافت باید راه همه این کردن طی از بعد تازه. کشهمی
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 :گفت و کرد نگاه بهم شده گرد چشمای و باز دهن با تامار خاله
 کنی؟نمی استفاده جادو از تو یعنی! ببینم کن صبر -

 :گفتم و انداختم باال اینهشو
 !نه -

 :گفت و کرد نگاه بهم هاایسکته مثل
 ؟!چرا -
 :گفتم و کردم کنترل رو خندم زور به
 .کشهمی طول همین برای کنم، جادو نیستم بلند شماها مثل که من! مارتا خاله آخه -
 .زد داد مارتا خاله دفعه یه
 چی؟ -

 :گفتم و نشستم ترجمع کمی
 !دیگه نیستم بلد خب -

 :گفت بود، شوک تو هنوز که مارتا خاله
 !ممکنه طور چه -
 :گفت اومد، طرفم به و شد درهم قیافش دفعه یه
 ای؟بیگانه یه تو نکنه -
 :گفتم تعجب با
 چیه؟ گهدی بیگانه -

 :گفت مارتا خاله
 .میگم چی دونیمی خوب! نزن راه اون به رو خودت -

 :گفتم و دادم تکون شدت به رو سرم
 ...فقط من نیستم بیگانه من! نه! نه -

 .شد سیاه هامچشم جلوی چیز همه و گرفت رو دستم مارتا خاله بگم، چیزی بتونم اینکه از قبل
*** 
 آروین

 رو اصطبل بد بوی باید بیچاره من اما داد؛می انجام جادو با رو کارهاش راحت که مشد خیره سَم به حسرت با
 .کنم تحمل
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 :گفت باخنده و انداخت بهم نگاهی سَم
 .کن دهاستفا بو ضد جادوی از کنه،می اذیتت بوش اگه خب -

 !اینه من مشکل همه نیستم، بلند جادو من دونینمی که تو آخه
 :گفت و کرد نگاه بهم سَم

 آروین؟ -
 !بله -
 بپرسم؟ ازت سوال یه تونممی -

 .بدم رو جوابش نتونم که نپرسه چیزی خداکنه
 !بپرس! آره: گفتم
 :گفت و کرد نگاه من به متفکر یکم

 نمیدی؟ انجام جادو با رو کارت راحت چرا خب -
 کنه؟ باور که بگم بهش چی باید من حاال شانسم، بد و بیچاره من چقدر میشه؟ هم بدتر این از خدا وای

 :گفتم و زدم ایمسخره لبخند
 .هستم ترراحت اینجوری من آخه دونیمی -

 :گفت لبخند با سمَ
 .راحتی هرجور! پسر باشه -

 .شد کارش ادامه مشغول و انداخت پایین رو سرش
 .کنه پر رو امبینی اصطبل گند بوی شد باعث که کشیدم حرصی پر نفس
 !کنن پیدا شده خراب این از فرار برای راهی یه بتونن هابچه که کردم دعا لد ته از و بستم رو هامچشم
*** 

 آتنا
 .دادممی گوش بودن ایستاده کنارم که دخترهایی هایصحبت به شستممی رو هاظرف که طور همون

 اومده؟ قصر به آدام امروز داری خبر! رزا وای -
 :گفت بود رزا اسمش که دختری

 لورا؟ میگی راست واقعا! وای -
 .کنم غش که اآلنه خدا وای! آره -
 !نمیشه که شاهزاده خوشکلی به ولی -
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 :گفت و زد پوزخندی لورا
 !نمیده مه اهمیت ما امثال به اون نزن صابون رو دلت خیلی درضمن اخالقش؟ اون با! شاهزاده -

 :گفت و شد اضافه شونجمع به ایدیگه دختر
 !جدید خبر یه دخترا -

 :گفت رزا
 روبی؟ شده چی -

 :گفت باهیجان روبی
 و کیه پسره اون پرسیدم سَم از شده، اضافه اسطبل خدمه به جدید پسر یه دیدم که بزنم سر سَم به بودم رفته -

 آبی هم هاشچشم رنگ تازه نگو، که بود خوشکل انقدر هابچه وای وارده، تازه و آروینه اسمش که گفت هم سَم
 .بود
 :گفت و کشید خفیفی جیغ رزا
 !خودمه مال اون هابچه -

 :گفت و زد رزا بازوی به مشت با روبی
 .کردم پیداش اول خودم نخیر -

 :گفت لورا
 .گیرممی تصمیم من بزرگترم، تونهمه از من دخترا! نکنید بحث -

 .شدم خشک خودم جای سر هاحرف این با که شستممی رو بشقابی داشتم
 ؟!نهخودمو آروین همون پسر اون یعنی
 :دادم جواب خودم به خودم

 کنه؟می کار اصطبل توی آبی چشم آروین تا چند مگه! خدا خنگ دیگه معلومه خب -
 .داد دست بهم هم با مختلف حس تا چند تلخ حقیقت این فهمیدن با و
 !حسادت و خشم حرص، -

*** 
 اما
 .بشینم زمین روی و کنم باز رو هامچشم که شد باعث شدیدی نور

 پر نظافت وسایل و جارو از و بود کوچیک خیلی اتاق. کردم نگاه اطرافم به. بودم شده گیج و کردمی درد یخیل سرم
 .تابیدمی داخل به ازش شدت با نور که داشت کوچکی پنجره بود، شده
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 .دیدم سرم باالی رو مارتا خاله و برگردوندم رو سرم
 :گفتم

 مارتا؟ خاله هستیم کجا ما -
 :گفت توضیحی بدون مارتا خاله

 !کن اعتراف باش زود -
 :گفتم گیج

 کنم؟ اعتراف چی به باید بگید دقیق طور به میشه -
 :گفت مارتا خاله

 نه؟ یا ایبیگانه یه که -
 :گفتم التماس با
 .نیستم بیگانه من کنید باور -

 :گفت مارتا خاله
 .بدم اطالع پادشاه به مجبورم نگی چیزی اگه -

 .کنم هم سر دروغی کردم سعی گرفت، بر در رو وجودم همه ترس
 .بده یاد جادو بهم بتونه که نداشتم رو کس هیچ هاسال این در و دادم دست از رو مادرم و پدر بچگی از من

 :گفت مارتا خاله
 .بده یادت تا خواستیمی یکی از خب -

 :گفتم
 .نداشتم رو کسی آخه -

 :گفت مارتا خاله
 مدرسه؟ بری تونستینمی -

 :گفتم
 .شدم بزرگ فقر توی من برم، مدرسه به که نداشتم پولی هیچ من مارتا خاله چیه؟ دونیدمی -
 چیز همه وقت اون! بفهمه پادشاه که بذارم تونستمنمی اما گفتم؛می دروغ مارتا خاله به که میومد بدم خودم از

 .شدمی خراب
 .کنه باور واقعا مارتا خاله که بریزم اجبار به اشک قطره چند کردم سعی
 :گفت و کرد امنگاه دلسوزی با مارتا خاله
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 .نکن گریه و کن پاک رو اشکات هم حاال! میدم یادت خودم عزیزم، نداره اشکال خب خیلی -
 .نداشتم خبر خودمم و بودم خوبی بازیگر چه
 :گفتم و کردم بـ*غل رو مارتا خاله خوشحالی از
 !ممنونم شما از واقعا! عالیــه! مارتا خاله عالیه این -

 :گفت و خندید مارتا خاله
 کنی؟ ولم میشه حاال! خب خیلی -

*** 
 پیانو جای نتونستم حتی و ببینم رو هابچه نتونستم کردم، سعی چی هر ولی گذره؛می ایهفته یه اومدنمون اینجا از
 !بده خیلی این و کنم پیدا رو

 در ملکه اتاق از سر اشتباهی بار یه. برم دیگه جای به یجای یه از جادو با جوری چه که داده یاد بهم مارتا خاله
 !بود خواب ملکه که بود این آوردم، که شانسی بزرگترین و آوردم
 با دشمنی چه دونمنمی اما کاریم؛ به مشغول قسمت یه تو مونسه هر که هستن دوقولو خواهر دوتا جسیکا و ملیسا

 !ندارن اعصاب کال دوتاشون ینکها داره، وجود اخالقشون در نکته یه دارن؟ من
 داخل وقتی چند که اومده و پادشاهه یبرادرزاده بود، کرده معرفی آدام رو وخودش دیدم اول روز که پسری اون
 .بینمشمی روز هر تقریباً و خوبیه پسر بمونه، قصر

 حرف باهاش و دیدمش که یبار سه دو این تو ولی اخالقه؛ بد خیلی میگن و لیامه اسمس کشور، این شاهزاده اما و
 !باشه بداخالق که یادنمی نظر به اصال زدم
 !خوبیه پسر میاد نظر به کال ولی نداشتم؛ باهاش آنچنانی گوی و گفت که درسته البته
 لیامه؛ اسمش اونم آخه. میافتم دیدم هامخواب داخل که پسری اون یاد کنم،می فکر بهش وقت هر چرا دونمنمی
 .نمیاد یادم رو قیافش کنممی فکر هرچی ولی
 نه؟ مگه! باشن یکی دو هر که نمیشه باعث اسمی تشابه این اما
 :گفت جسیکا به که شنیدم رو ملیسا صدای. اومدم بیرون فکر از ریزی یخنده صدای با
 !هپروت توی رفت دختره این دوباره کن نگا جسی وای، -

 :گفت جسیکا
 !سدیوونه یه اون کن، ولش -

 .بهتره نزنم حرفی مواقع این در کرده ثابت تجربه چون نگم، چیزی گرفتم تصمیم ولی گرفت؛ حرصم
 .رفتم باال طبقه در اتاقم به و شدم بلند سالن داخل صندلی روی از
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 آفتاب نور داخل آبیش رنگ. داشتم نگه صورتم رویروبه و آوردم بیرون رو گردنبندم میز کوچیک یکشو داخل از
 هم اینا. بسازه گردنبند ملکه برای تا میاد قصر به مخصوص سازجواهر امروز که بودم شنیده مارتا خاله زا زد،می برق

 .دلشون زیر زده خوشی
 نه؟ یا داره خاصی قدرت آیا ببینم که بدم جواهرساز نشون رو گردنبند خواممی

 .برسه ساز جواهر تا ایستادم در جلوی. کردم حرکت قصر ورودی در سمت به و انداختم جیبم داخل رو گردنبند
 طرفش به فوری. بشه خارج قصر از خواستمی و داشت دستش در ایجعبه که دیدم رو پیرمردی بعد یدقیقه چند
 :گفتم و رفتم

 هستید؟ جواهرساز شما! ببخشید -
 :گفت مهربونی با و زد لبخندی پیرمرد

 دخترم؟ داری کاری هستم، خودم! بله -
 :گفتم

 داره قرار جادویی یا طلسم گردنبند این روی بگید بهم تونیدمی. بدم نشونتون میخوام که دارم گردنبند یه من! بله -
 چیه؟ جنسش اصال نه؟ یا

 :گفت و انداخت بهش دقیقی نگاه و گرفت رو اون مرد پیر گرفتم، طرفش به رو گردنبند
 !من خدای -

 :گفتم
 شده؟ چی -

 :گفت
 و مقاومه هاطلسم برابر در گردنبند این! کمیابه خیلی که شده درست مرغوب رنگ آبی توپاز سنگ از گردنبند این -

 !طلسمه ضد
 :گفت و انداخت من به نگاهی

 آوردی؟ کجا از رو این -
 :گفتم

 .خریدمش -
 :گفت

 سکه؟ چند -
 !سکه ده -
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 :گفت و کرد جور و جمع رو خودش فوری ولی شد؛ ها ایسکته شبیه پیرمرد یقیافه
 فروشیش؟می میخرم؛ تو از سکه سی قیمت به رو این من -

 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به سری
 .فروشمنمی رو گردنبند این! ممنون نه، -

 :گفت مرد پیر
 !هاخوبی خیلی پیشنهاد این چی؟ سکه پنجاه -

 :گفتم
 .بدین رو گردنبندم لطفا! نه -

 :تگف و داد دستم به رو گردنبند میلیبی با پیرمرد
 چی؟ سکه شصت -

 :گفتم
 .خدانگهدار و ممنون. بفروشم رو گردنبند این خوامنمی من! نه -
 .کردم مرور ذهنم توی رو پیرمرد هایحرف و شدم دور پیرمرد از
 !طلسمه ضد و مقاومه هاطلسم برابر در گردنبند این -

 . بشه رد دیوار از تونسته گردنبند این چی برای بگو پس
 !داشتم تأخیر کافی اندازه به دویدم، زمین زیر سمت به و انداختم جیبم خلدا رو گردنبند
 .شدم زمین پخش و کردم برخورد نفر یه با محکم که دویدممی داشتم
 .شنیدم رو آدام صدای و شد دراز جلوم دستی

 میری؟ عجله این با کجا دختر، ترآروم! هی! هی -
 :گفتم شدم،می بلند زمین روی از که طورهمون و گرفتم رو دستش

 !مارتا خاله پیش برم بود قرار متأسفم، -
 :گفت و خندید آدام

 ذاری؟می کی برای رو جادو پس خوب دختر آخه -
 .کنم استفاده جادو از میره یادم هی آخه ببخشید،! وای -

 :گفت و خندید بلندتر بار این آدام
 خوای؟می معذرت من از چی برای حاال -

 :گفتم و انداختم هشب سرگردونی نگاه
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 !ندارم وقت اصال مارتا، خاله پیش برم باید من ولی آدام ببخشید -
 :گفت آدام

 !بزرگ یپلهراه زیر بیا شب نیمه ولی برو؛ خب خیلی -
 :گفتم باتعجب

 چی؟ برای -
 :گفت و زد لبخندی

 !دردسرساز دختر خداحافظ فهمی،می -
 .شد غیب و

 .انداختم باال ایشونه برم؟ باید چی برای
 .برم مارتا خاله پیش باید که اومد یادم دفعه یه

 .نیست درد به کردن فکر وقت اآلن گرفت، دردم خیلی که پیشونیم روی زدم محکم
 .شدم داخل زدن در از بعد و دویدم مارتا خاله اتاق سمت به کردم، ظاهر زمین زیر داخل رو خودم فوری
*** 
 :گفت مارتا خاله

 !اما کن تمرکز -
 !هیچی ولی کردم اجرا رو ورد دوباره و کردم تمرکز

 :گفت مارتا خاله
 .شامه وقت اآلن کنیم،می تمرین فردا! نداره اشکال -

 چی؟ یعنی. اومدم بیرون مارتا خاله اتاق از سرافکنده
 !تونمنمی اصال رو جادوها بقیه ولی دادم؛می انجام راحت خیلی رو جایی به جا جادوی من

 !نفهمیدم غذا مزه از چیزی تقریباً و کردممی فکر موضوع این به داشتم همش شام سرمیز
 .نشد اجرا هم اشدونه یه حتی! هیچی ولی. کنم تمرین رو وردها کردم سعی و رفتم اتاقم به شام از بعد

 .شد دوازده ساعت کی نفهمیدم و بودم کردن تمرین سرگرم
 .کردم فکر بزرگ پلهراه به و کردم قفل رو اتاق در اومدم، بیرون اتاق از و شدم آماده فوری
 !نبود آدام از خبری ولی بودم؛ بزرگ پلهراه زیر بعد ایلحظه

 .پریدم جا از من و گرفت قرار شونم روی دستی دفعه یه
 :گفت آدام
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 !منم نترس -
 :گفتم

 داشتی؟ کارم چی آدام، سالم -
 :گفت لبخند با
 !فهمیمی -

 وردی آدام بود، تاریک خیلی زیر اون. رفتم دنبالش منم و کرد حرکت سمتش به که داشت ارقر ایپلهراه سرم پشت
 .شد نمایان بزرگ رنگ طالیی گل یه و شد پخش جا همه در نور شد، شناور هوا در رنگی سفید گویِ و خوند
 به متعجب من و شد باز کوچیکی در چرخ سه از بعد کرد، چرخوندنش به شروع و گذاشت گل روی رو دستش آدام
 .کردم نگاه در

 :گفت آدام
 !بیا دنبالم -
 چند از بعد و رفتم دنبالش. شدم داشت راه باال به که باریک خیلی یپلهراه یه وارد سرش پشت منم و شد داخل و

 :گفت و رفت بیرون و کرد باز رو در آدام رسیدیم، قدیمی رنگ سیاه در یک به دقیقه
 !اما بیا -
 دیدم؟می چی! من خدای تم،رف بیرون در از
 .داشتیم ارتفاع خیلی زمین با و بود معلوم شهر همه باال این از و بودیم قصر بوم پشت روی ما

 :گفت آدام
 طوره؟ چه -
 :گفتم و کردم نگاه قصر شیروانی باریک مسیر به
 .باریکه زیادی کم یه دونیمی ولی خوبه؛ خیلی -

 :گفت و خندید آدام
 .بیا دنبالم آروم خیلی حاال رسیم،می بزرگ و پهن جای یه به کنیم ردش اگه همینه، راه سختی یهمه -

 .نکنم نگاه پام زیر به کردم سعی و افتادم راه آدام سر پشت آروم
 و شدم پرت عقب به دادم، دست از رو تعادلم و خورد سر آجر روی از پام که بودیم شده نزدیک راه آخر به دیگه
 .زدم جیغ

 !آدام -
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 رو چشمام محکم. زدمی صدا رو اسمم که شنیدم رو آدام فریاد. کردممی سقوط داشتم من و بود شده دیر دیگه ولی
 .کردم باز رو چشمام تعجب با و ایستادم حرکت از دفعه یه ولی بودم؛ رسیدن زمین به منتظر لحظه هر و بستم

 ! دیدم صورتم جلوی درست رو گردونی آفتاب گل
 .شد گرد سرعت به چشمام کردم، نگاه پایین به و زدم پلکی متعجب

 !بودم معلق هوا روی زمین متری نیم فاصله داخل من
 چی؟ یعنی

 .شد ظاهر کنارم آدام لحظه همون. خوردم زمین محکم که بایستم خواستم
 :گفت کرد، بلندم و گرفت رو دستم فوری

 اما؟ خوبه حالت -
 :گفت و کشید ایهآسود نفس. دادم تکون مثبت نشونه به سرمو

 .بیافته برات اتفاقی شاید گفتم کردم، سکته! شکر رو خدا -
 :گفتم و زدم لبخندی

 .نشد چیزی! نه -
 !خودم جون آره

 :گفت آدام
 .بیایم اینجا به هم با که میگم بهت اومد پیش موقعیتش بازم اگه. وقته دیر بخوابی، بری بهتره! نداره اشکال -

 :گفتم و کردم گرد چشمامو
 !ذارمنمی بوم پشت روی رو پام دیگه من! آدام وای -

 :گفت و زد لبخندی آدام
 .کن متوقف رو خودت جادو با افتادی باال اون از دفعه این مثل اگه. یادنمی پیش مشکلی نترس، -

 :گفتم و زدم ایمسخره لبخند
 !باشه -

 :گفت آدام
 .اما خداحافظ برم، نشده من غیبت متوجه کسی تا بهتره خب -

 .داد ادامه و زد چشمکی
 .نگی کسی به چیزی امشب از بهتره -
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 خودم رو خوابگاه تا اینجا از گرفتم تصمیم. بودم کرده عادت سریع اومدهای و رفت این به دیگه. شد غیب بعد و
 .کردم زدن قدم به شروع آروم برم،

 تونستم جوری چه پس نکردم، فکرم گفتیم آدام که جادویی این به حتی اصال! نکردم جادو که من شد؟ چی یعنی
 بشم؟ معلق

 آدام فکر با. زنهمی موج چشماش توی مهربونی که رنگ پر ایقهوه هایچشم و موها با پسری. کردم فکر آدام به
 .بود خوبی خیلی پسر زدم، لبخندی

 در الی از ضعیفی نور و بازه اآلن بود، بسته همیشه اومدیم وقتی از که اتاقی در دیدم بودم، اول طبقه سالن داخل
 .زنهمی بیرون اتاق
 خوره؟می من پست به هاموقعیت جور این همیشه چرا! خدا وای

 .نداشتم رو دیگه دردسر یه حوصله چون بدم؛ ادامه خودم راه به و نکنم توجه بهش اصال گرفتم تصمیم
 .ایستادم میاد، اتاق اون از ضعیفی گوی و گفت صدای کردم احساس که شدممی رد داشتم

 فوضولی با نتونستم دفعه این. شنیدم رو چارلی شاه صدای که کردم حرکت به شروع دوباره. موقوف فوضولی! اما نه
 .چسبوندم در به رو گوشم و کنم مبارزه درونم

 .میره پیش داره خوایدمی شما که طوری همون و مرتبه چیز همه سرورم -
 .کنم سرما احساس دش باعث که پیچید اتاق در زنی صدای

 باید که طوری اون چیز همه باش مطمئن و باش مراقب خیلی فقط هستم، راضی کارت از! چارلی خوبه خیلی -
 .بره پیش

 .هست حواسم! سرورم حتما -
 .میشه شروع بازی این اصلی نقش نمایش حاال! خوبه -
 .پیچید اتاق در بلندی یخنده صدای بعد و

 وارد یکی شدم، پنهان دیوار قسمت ترینتاریک و ترینایگوشه در و گرفتم فاصله در زا فوری. اومد پایی صدای
 .بست رو در و شد اتاق

 .کردم فکر اتاقم به و گرفتم فاصله اتاق از
 یپنجره و انداختم تخت روی رو شنلم دم،کر قفلش بعد و کردم باز رو اتاق در. بودم اتاقم در رویبهرو بعد ایلحظه

 . کردم باز داشت فاصله زمین از سانت پنجاه حدود که رو قماتا
 .شدم خیره ماه به و انداختم بیرون رو پاهام پنجره، لب نشستم. زدمی چشمک بهم آسمون توی اینقره و کامل ماه

 زد؟می حرف چارلی پادشاه با که بود کی زن اون یعنی
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 !بود ترسناک و روحبی صداش قدر چه
 گرفت؟می دستور زن اون از لیچار پادشاه یعنی
 !باشه بیشتر پادشاه از قدرتش باید زن اون پس بوده، طور این اگه

 خیلی کار. میشم خسته بودن خدمتکار از دارم کنم، صحبت هابچه با زودتر باید. بودیم قصر این داخل زیادی دیگه
 .«خونه خدمتکار»! خانوم الله بیچاره! سختیه

 .کنم صحبت هابچه با شده طور هر باید ضمن در! همینه آره. بگردم پیانو دنبال سابیح و درست باید فردا از
 خواب به قدر چه که فهمیدم تازه و خوابیدم تختم روی گذاشتم، کمد داخل رو شنلم و بستم رو پنجره فکر این با

 .دارم نیاز
*** 

 !بگو؟ دوباره چی -
 :گفت و خندید

 !اما دارم دوست -
*** 

 .تابیدمی اتاق داخل خورشید نور شدم، داربی خواب از
 چی؟ یعنی بینممی که هاییخواب این نیست معلوم! لعنتی
 دارم دوست". پیچیدمی گوشم توی مبهم خیلی صدای یه فقط ولی دیدم؛ خوابی چه که بیارم یاد به کردم سعی

 ".اما
 پسر؟ یا دختره صدای نیست معلوم حتی! آه
 .رفتم سالن دستشویی طرف به در کردن قفل از بعد و پوشیدم رو رمکا لباس شدم، بلند جام از

 .بخورم صبحونه تا رفتم پایین سالن به صورت و دست شستن و دستشویی از بعد
 بود مارتا خاله پیش که خالی صندلی تنها روی و کردم سالم همه به. بودن نشسته میز سر و بودن اومده همه

 .نشستم
 :گفت مارتا خاله

 خوبی؟ اما، سالم -
 .خوبم ممنون سالم، -

 کار آشپزخونه شوی و شست بخش داخل آتنا که بودم شنیده بقیه از. کردم فکر آتنا به و کردم خوردن به شروع
 !ظرفا خودشه،. زد جرقه ذهنم افتاد که هاظرف به چشمم. کنهمی
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 :گفتم مارتا خاله به رو فوری
 .میره آشپزخونه به نشد شسته برای اینجا هایظرف! مارتا خاله -

 :گفت مارتا خاله
 دونستی؟نمی مگه! آره -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .بشم مطمئن خواستممی! چرا -
 :گفتم دفعه یه
 !وای ای -

 :گفت مارتا خاله
 شده؟ چی -
 .میام اآلن گذاشتم، جا رو چیزی یه! مارتا خاله ببخشید -
 .دویدم باال طبقه سمت به و

*** 
 آتنا
 :گفتم و کردم نگاهی صبحونه هایظرف به
 !نو از روزی و نو از روز دوباره -

 :گفت و کرد ایخنده لورا
 !کنی عادت باید دیگه نداره، اشکال -

 !شد گرد و افتاد فنجونی زیر ظرف به چشمم دفعه یه ولی برداشتم؛ رو فنجونی و کردم پوفی
 .داشتم شبر بفهمه لورا اینکه از قبل سریع بود، زیرش شده تا کاغذ یه

 .مردممی فوضولی از داشتم چیه؟ یعنی
 :گفتم لورا به رو فوری

 .میام زود و دستشویی میرم من لورا -
 :گفت و زد لبخندی لورا

 .بیا زودی فقط باشه، -
 چون نوشته؛ اما که فهمیدم دیدم رو نوشته تا. کردم باز رو کاغذ و کردم قفل رو در دستشویی، داخل رفتم فوری
 .شناختممی رو خطش دست
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 «.بدی خبر سارا به جوری یه کن سعی بزرگ، پلهراه زیر بیا دوازده ساعت امشب»
 .گذاشتم جیبم داخل و کردم تا رو کاغذ و زدم لبخندی

 .کنهمی پیدا ارتباط برای راهی یه باالخره اما دونستممی
*** 
 سارا

 پلهراه زیر شب دوازده ساعت بود گفته بود، فرستاده برام خدمتکارها از یکی یوسیله به رو نامه یه آتنا صبح امروز
 .ببینیم رو همدیگه همه قراره دونستممی. باشم منتظر بزرگ
 .شدم آشپزخونه در جلوی کردن جارو مشغول و کردم پوفی
 .زد صدام آشپزخونه داخل از ملینا

 سارا؟ -
 !بله -
 .دارم کارت داخل بیا -

 .رفتم ملینا پیش و تادمفرس آشپزخونه انباری داخل رو جارو
 ملی؟ داری کاری! بله -

 :گفت و کرد نگام حرصی
 .میاد بدم ملی نگو گفتم بهت دفعه صد -

 :گفتم و کردم ریزی یخنده
 داشتی؟ کارم چی خوب، خیلی -

 :گفت و داد نشون بود کنارش که رو غذایی دستی چرخ
 .ببر براش لیامه، شاهزاده غذای این -

 :گفتم زدم، بهش چشمکی و گرفتم رو دستی چرخ
 !ملی خداحافظ باشه، -
 مکث شدم، خیره لیام شاهزاده اتاق در به و زدم کارهام این به لبخندی. شدم غیب بگه چیزی اینکه از قبل و

 .زدم در و کردم کوتاهی
*** 

 اما
 !اما -
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 مارتا؟ خاله بله -
 :گفت من روبه د،بو گرفته دستش داخل ور بزرگی نسبت به جعبه. اومد طرفم به اتاقش داخل از مارتا خاله

 .آرتور به بده ببر رو جعبه این -
 :گفتم متعجب

 چیه؟ این -
 :گفت و داد تکون هوا داخل دستی

 !امانتیه یه نیست، خاصی چیز -
 .رفت و انداخت مبـ*غل توی رو جعبه بزنم، حرفی اینکه از قبل و

 کلبه یه و بود قصر باغبون آرتور. بودم بزرگ باغ روی به رو بعد ثانیه چند کردم، فکر باغ به و انداختم باال ایشونه
 .داشت باغ وسط کوچیک

 عاشقش من که بود رز گل باغچه یه عمو و خاله یخونه توی خیر به یادش. کردم حرکت آرتور کلبه سمت به آروم
 .نداشتم زیادی فکری هایمشغله که هاییروز همون عادیم، دختر یه منم کردممی فکر که روزهایی همون. بودم
 .نیومدم کنار بودنم جادوگر با هم هنوز من کشیدم، آهی
 شد؟ پاتی قاطی و هویی یه انقدر چیز همه چرا
 .گشتممی بر سرزمینم به و کردممی پیدا رو حیات آب باید من بود، این دونستممی که چیزی تنها
 میشد؟ تموم ماجراها این کی

 نیستم؟ جادوگر مگه کنم؟ جادو تونمنمی چرا کیم؟ من اصال
 چرا هستن؟ کسانی چه مادرم و پدر دیدم؟می رو هاخواب اون من چرا کیه؟ یادمه رو اسمش فقط که لعنتی لیام اون
 نخوردم؟ زمین به افتادم بوم پشت روی از وقتی شب اون
 چرا؟

 .بستم رو چشمام و گذاشتم روش رو دستم. کشید تیر امشقیقه دفعه یه
 :گفت سرم پشت از کسی

 خانم؟ خوبه حالتون -
 !آشناست من برای صدا این قدر چه من خدای

 .دیدم خاکستری چشمای و سیاه موهای با رو پسری و برگشتم
 :گفتم ومنگ گیج

 .خوبه حالم! آره! آره -
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 :گفت و زد لبخندی پسر
 دارین؟ کاری اینجا -

 :گفتم
 .بدم آرتور به رو بسته این باید من! بله -

 :گفت و زد دیلبخن
 .میدم بهش من به بدین -

 :گفتم
 ...دونیدمی -

 :گفت و کرد قطع رو حرفم
 .نیست مشکلی هیچ پسرشم من -

 .دادم بهش رو جعبه و کردم اعتماد بهش ولی چرا دونمنمی کردم نگاه بهش
 :گفتم آروم

 چیه؟ اسمتون بپرسم تونممی ببخشید -
 .تمهس لیام من نداره، اشکالی هیچ! البته -

 :گفتم و زدم اینیمه نصفه لبخند
 !هستم اما منم -

 :گفتم دلم توی
 لیامه؟ اسمش خورهمی من پست به کی هر چرا -

 :گفتم و کردم پوفی
 .خوشبختم آشناییتون از برم باید من ببخشید -

 :گفت و زد لبخندی لیام
 .خدانگهدار برید، تونیدمی همچنین، -

 :گفتم آروم
 !خداحافظ -
 .دیدم قصر زمین زیر داخل رو دمخو بعد و

 .کردمی پچ پچ ملیسا با داشت دوباره که دیدم رو جسیکا
 :گفتم و رفتم طرفشون به آروم
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 کجاست؟ مارتا خاله دونیدنمی سالم، -
 :گفت ملیسا

 .رفته شو و شست بخش -
 :گفتم و دادم تکون سری

 .ممنون -
 .زدن حرف درست من با هااین هباالخر! عجب چه. افتادم راه شو و شست قسمت سمت به

 .گرفتمی ایراد هالباس از یکی لکه از داشت که دیدم رو مارتا خاله
 .رفتم سمتش به و زدم لبخندی

 .مارتا خاله سالم -
 رسوندی؟ رو بسته اما، سالم! اوه -
 ندارید؟ کاری من با مارتا خاله ،...ام! بله -
 .بری تونیمی نداری کاری ظهر تا نه -

 :گفتم و زدم ندیلبخ
 .ممنون -

 .کنممی شروع اول طبقه از گشتم،می پیانو دنبال باید
 .نبود چیزی ولی کشیدم؛ سرک یواشکی هااتاق همه داخل

 بود؛ شده قفل که داشت وجود ایمیله در یه جلوش داشت، راه پایین به که داشت وجود کوچیکی یپلهراه سالن آخر
 .هازندان در مثل

 باشه؟ انباری داخل شاید خب. قفله همیشه درش و انباریه یه که بودم شنیده رتاما خاله از
 .دادم جواب خودم به خودم

 گذاشتنه؟ پیانو جای انباری احمق -
 !باشه ممکن شاید ولی

 پنهان بزرگی یمجسمه پشت رو خودم فوری اومد، پا صدای که افتادم راه باریک یپلهراه اون سمت به فکر این با
 .مکرد
 .کردم حرکت پلهراه سمت به دوباره. اومدم بیرون شدن رد وقتی و کشیدم راحتی نفس بودن، سرباز دسته یه

 .نمیشه باز جادو با معلومه که طور این و کرد باز کلید با باید رو قفلش
 .بودم وارد خیلی کار این توی آوردم، بیرون موهام از رو سرم سنجاق سریع و زد سرم به فکری
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 . اومد در قفل شدن باز "تیک" صدای بعد ثانیه چند و کردم قفل داخل رو سنجاق و خندیدم ینخود
 .رفتم پایین کوچیکی هایپله از و بستم رو در آروم برم، راه صدابی داره امکان که جایی تا کردم سعی

 و کردم پاک شنلم یلبه با رو در دستگیره. بود عنکبوت تار از پر که داشت قرار جلوم مشکی رنگ به کوچیک در یه
 .شد باز و نبود قفل در تعجبم کمال در چرخوندمش،

 اولین بزرگ پیانوی یه و کمد تخت، بود، خواب اتاق مثل برعکس. نبود شبیه انباری به اصال و بود کوچیک اتاق یه
 .خوردمی چشم به که بودن چیزهایی

 .کشیدم خاکش و گرد از پر هایکالویه روی رو دستم آروم و رفتم پیانو طرف به فوری
 :گفتم و زدم لبخندی اینجاست، وقته خیلی معلومه

 .کردم پیدات باالخره -
 .نداشت وجود ایدیگه خاص چیزه داشت، قرار باالش که نتی کتاب جز به ولی کردم؛ نگاه خوب رو پیانو

 .کردم نگاه اطراف به و انداختم باال ابرویی
 و گرد خاطر به و بود عکس قاب تا چند روش داشت، قرار پیانو کنار که خورد بلند هایپایه با ایدایره میز به چشمم
 .نبود معلوم هاشونعکس زیاد خاک

 .کردم پاک رو خاکش و گرد و کشیدم عکس قاب یشیشه روی دستمو
 .دش نمایان بود نشسته گل از پر دشت یه داخل که رنگ مشکی چشمای و موها با دختر یه نقاشی
 انگار داشت خاصی خیلی رنگ چشماش بود، دستش داخل رز گل دسته یه و بود زده ایفریبنده و زیبا لبخند دختر
 .کردمی حل خودش داخل رو آدم
 .بود خاک و گرد و عنکبوت تار از پر جا همه انداختم نگاهی اطراف به
 .کردم فکر خودم با
 دختره؟ این برای اتاق این یعنی -

 جاییه؟ همچین یه چرا حاال
 !انباریه؟ اینجا بود نگفته مارتا خاله مگه
 .دیدم رو دختر اون عکس بازم ولی کردم؛ پاک هم رو دیگه هایقاب
 .کردم زمزمه آروم

 بوده؟ کی اتاق اینجا یعنی -



 

 

87 

 

 جادوگر رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

witch 

 باالی کوچکی هایپنجره و بود بزرگی نسبت به اتاق. شدم اتاق زدن دید مشغول و شدم هاعکس خیالبی
 دورش که سبزی حریر هایپرده با رنگ سبز تخت تابید،می اتاق داخل هااون از نور که داشت قرار اتاق ایدیواره

 .بود دستش بـ*غل که میزی و پیانو کنارش، یکتابخونه و مبل یه قدیمی، کمد یه و بود
 .بوده زادهاشراف یه اتاق اینجا گفتمی بهم حسی یه باشه، عادی مردم یا خدمتکار اتاق اینجا اومدنمی نظر به

 چیزش همه چون بوده، پیش سال صدها مال اتاق این میاد نظر به درضمن خوب، جای همه این اینجا؟ چرا ولی
 !بشکنه فوری بشینی مبل روی اگه هست این امکان حتی و قدیمیه العادهفوق
 .کردم موزمر اتاق اون از رفتن بیرون به شروع آهسته و انداختم هاعکس به ایدیگه نگاه

 .افتادم راه زمین زیر سمت به و کردم قفل دوباره رو ایمیله در
 .خوندمی کتاب و بود نشسته کوچکی مبل روی مارتا خاله
 :گفتم نشستم، کنارش و رفتم

 .مارتا خاله سالم -
 خوبی؟ اما، سالم -
 .ممنون -
 کنی؟می که تمرین -
 .کنم اجرا رو هاورد تونمنمی ولی آره؛ -

 چشماش روی از رو ظریفش عینک. گذاشت میز روی و بست رو کتاب گذاشت، عالمت رو کتاب صفحه مارتا خاله
 :گفت و برداشت

 !عجیبه خیلی این -
 :گفتم و کردم پوفی

 چرا؟ -
 .بگه بهم چیزی خواستمی اینکه مثل انداخت، بهم آمیزی تردید نگاه مارتا خاله

 :گفت و گرفت رو تصمیمش باالخره
 .نیستم مطمئن ولی بگم؛ بهت چیزی یه خوام می اما -

 :گفتم
 !بگید بهم لطفا -

 :گفت و داد فشار رو ابروش دوتا بین دستش با مارتا خاله
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 تونستهنمی اونم. بوده تو مثل هم سرزمین این پادشاهان از یکی دختر قبل سال صدها که گفتمی مادربزرگم -
 جلوی اینکه برای پدرش. بده انجام تونستهنمی کس هیچ که کردهمی غریبی و عجیب هایکار ولی کنه؛ جادو

 رو بیچاره دختر. مرده حادثه یه در دخترش میگه کنه، حفظ رو آبروش و بگیره رو مردم حرف و الکی هایشایعه
 ولمسئ رو نفر چند و بشه خارج اتاق از نمیده اجازه بهش کنه،می درست اتاقی براش و میبره قصر زمین زیر داخل

. میرهمی و یارهنمی طاقت خیلی بیچاره دختر اون ولی بدن؛ انجام داشت کاری هر و ببرن غذا و آب براش کنهمی
 . کنهمی زندگی داره و زیرزمینه اون داخل هنوز دختر اون روح میگن هاافسانه

 :گفتم و انداختم مارتا خاله به مضطربی نگاه
 چیه؟ منظورتون -

 :گفت مارتا خاله
 .هست هم دیگه چیز یه ولی حدسه، یه این البته باشی؛ دختر اون مثل هم تو که داره کانام -
 چیزی؟ چه -

 :گفت و انداخت بهم نامفهومی و گنگ نگاه مارتا خاله
 !کردننمی استفاده ورد از ما مثل که کردنمی زندگی جادوگرها از ایعده پیش هاسال خب -

 درونشون قدرت با و ورد بدون اونا ولی نشی؛ من منظور متوجه شاید شتن،دا وجودشون داخل رو نیروها هااون
 .داشتن رو خودشون به مخصوص و خاص هایقدرت و دادنمی انجام رو کارهاشون

 .بودم شده ترگیج مارتا خاله جدید هایحرف این با حاال و بودم گیج
 :گفتم

 میشه؟ مگه فهمم،نمی من -
 :گفت مارتا خاله

 وجود خودشون قول به که هاجادوگر بعضی و گفتم،می داشتم. نکن قطع رو من حرف هم حاال! یشهم که بله -
. باشه داشته وجود خودشون از برتری افراد خواستن نمی بگیم بهتره البته دونستن،می ننگ رو جادوگرهایی چنین
 بودن، مونده زنده که کمی افراد ونا از بعد. کشتن رو هاشون خیلی و کردن جادوگرها از نسل اون کشتن به شروع
 .رفتن کجا که نفهمید کس هیچ و شدن غیب همیشه برای
 .بست رو چشماش و کشید عمیقی نفس مارتا خاله
 :گفتم

 باشم؟ جادوگرها نسل اون از من ممکنه یعنی -
 :گفت مارتا خاله



 

 

89 

 

 جادوگر رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

witch 

 .باشه داشته امکان تونهمی چیزی هر -
 :گفتم

 دادن؟می انجام رو کاراشون طوری چه پس کردن،نمی تفادهاس ورد از جادوگرا اون اگه -
 :گفت مارتا خاله

 و کننمی استفاده درونی هایقدرت از اونا که دونستیممی فقط ما نفهمید، کس هیچ که بود رازی این -
 !همین دارن، برتری هایتوانایی

 .کردم آرومی خداحافظی مارتا خاله از و شدم بلند مبل روی از
 .بود مارتا خاله هایحرف درگیر شدت هب ذهنم

 . داشتم قرار هابچه با شب نیمه من و شدمی تاریک داشت هوا انداختم، بیرون به نگاهی پنجره از
 .بخورم شام نتونستم و ریختم فلفل غذام داخل نمک جای به که طوری به بود، درگیر شدت به فکرم شام میز سر
 .بود محض تاریکی فقط کردم، تماشا رو بیرون و دادم تکیه اتاقم یپنجره یلبه به

 .هستم جادوگرها اون نسل از یا و نداشتم قدرتی یا من مارتا خاله هایحرف طبق
 چی؟ باشم نسل اون از اگه کنم؟ کار چی باید حاال خب
 انتخاب فرد اون دیگه یکی شاید شده؟ اشتباه شاید نیستم، جادوگر اصال من شاید اینکه یا ندارم قدرتی واقعا نکنه
 .گرفتم دستام با محکم رو سرم بوده، شده

 !سالمه هجده فقط من حد؟ چه تا آخه نداشت، کشش مغزم دیگه. فهمیدممی خوب رو این شدم،می دیونه داشتم
*** 

 آتنا
 پلهاهر زیر رو خودم صدایی هیچ بدون و آرومی به بودم، گرفته یاد تقریباً رو وردها که حاال. بود شده شب نیمه

 !ترسناک همچنین و بود تاریک خیلی زیر اون. رسوندم بزرگ
 .نکنم توجه میومد اطراف از که ریزی صداهای به کردم سعی و ایستادم گوشه یه آروم

 .کشیدم هینی ناخودآگاه و نشست امشونه روی دستی دفعه یه
 :گفت و اومد سرم پشت از آروین صدای

 .ماییم آتنا! هیـس -
 :گفتم و اما بـ*غل پریدم فوری. زدنمی لبخند بهم که دیدم رو سارا و اما ین،آرو و برگشتم

 .بود شده تنگ برات دلم -
 :گفت و کرد وارد کمرم به فشاری اما



 

 

90 

 

 جادوگر رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

witch 

 .کن مبـ*غل خوایمی قدر چه هر رفتیم که اونجا! کنیم عجله باید فقط طور، همین منم -
 :گفت بعد ثانیه چند و رفت فرو تاریکی داخل اما
 !بیاین کنین جلهع -
 .کرد نمایان رو کوچیکی یپلهراه کمی نور رفتیم، که جلوتر. رفت کنار چیه دیدیمنمی که چیزی جلوی از و

*** 
 اما
 عجیب برام. کردم بازش و دادم هل رو در آروم. رسیدیم قدیمی در به و کردیم عبور باریک و کوچیک هایپله از

 .کنننمی قفل رو در این چرا که بود
 :گفتم هابچه به رو
 .خطرناکه خیلی! باشید مراقب -

 کردم، باز و بستم محکم رو چشمام. کردم نگاه رومروبه شیروانی سقف به و شدم بوم پشت یمحوطه وارد آروم
 !نکنم فکر شب اون به کردم سعی

 :گفت آروین
 .هستیم بوم پشت روی ما! من خدای -

 :گفت سارا
 !العادستفوق این -

 :گفت هیجان اب آتنا
 .معلومه اینجا از شهر کل -

 :گفتم
 !باشید مراقب کنممی خواهش رسیم،می بزرگتر یمُحوطه یه به بشیم رد راه این از اگه! هابچه خب، خیلی -

 .کردم شیروانی لیز و باریک سطح روی رفتن راه به شروع آروم
 به و لغزید ها آجر از یکی روی از پام! نکنم اهنگ زمین به کردم سعی شدمی که جایی تا و گرفتم باال رو سرم

 .کشیدم عمیقی نفس ایستادم، حرکت از و بستم رو چشمام. داشتم نگه رو خودم سختی
 :گفت سارا

 اما؟ وایسادی چرا -
 :گفتم زدمی موج توش لرزش که آرومی صدای با
 !نیست چیزی -
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 .دادم ادامه راه به و
 تا دور و بود مربع شکل به کوچیکی محوطه. رسیدیم قصر سقف طرف اون به و شد تموم راه از قسمت اون باالخره
 .داشت قرار سنگی هاینرده دورش
 :گفت و داد تکیه هانرده از یکی به آروین

 کنیم؟ کار چی باید حاال خب -
 :گفت آتنا
 .هستیم زمانی چه داخل نیست معلوم کجاست؟ دیگه اینجا شدم، گیج منم! آره -

 :گفت سارا
 !دونهنمی کس هیچ یعنی دونم،نمی مورد این در چیزی من -
 :گفتم و دادم تکون سری گیجی با
 میشه؟ مگه فهمم،نمی -

 :گفت سارا
 به نامشخص هاییدروازه با که شماست دنیای از بخشی و ستشده پنهان ما دنیای که دونممی حد این در من -

 .دونمنمی رو هستیم مانیز چه در ما اینکه کنه،می پیدا ربط شما دنیای
 !میشه شما دنیای در زمانی چه دونمنمی ولی هست؛ ما دنیای در ۳2۱۱ سال االن که دونممی رو این فقط من
 !میالدیه 20۱6 سال ما دنیای االن! عجیبه قدر چه: گفت آتنا

 :گفت تعجب با سارا
 چی؟ یعنی میالدی -

 :گفتم
 کجاست؟ هادروازه دونینمی سارا راستی نیست، مهمی چیز -

 :گفت سارا
 !دونمنمی هااون یدرباره چیز هیچ من! نه -

 :گفت آروین
 مجبورمون بعد جادوگریم، گفتن بهمون و آوردن اینجا به خودمون سرزمین از رو ما کنیم؟ کار چی باید حاال -

 چی؟ ونهامخانواده! برگردم باید فهمم،نمی من. بگردیم احمقانه کلید تا هفت دنبال کردن
 :گفتم و افتادم پیانو اون یاد فوراً کلید هفت اسم آوردن با
 !کردم پیدا رو بزرگ پیانوی من هابچه راستی -
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 :گفت خوشحالی با آتنا
 میگی؟ راست اما -
 !آره -

 .پرسید سارا
 .نکردیم پیداش ولی گشتیم، خیلی ما کجاست؟ اون -

 :گفتم
 .انباری میگن بهش که جایی داخل -

 :گفت تعجب با سارا
 .نمیشه باز جادو با و قفله اونجا در ولی -

 :گفتم و زدم ایموذیانه لبخند
 .نیست جادو به نیاز هم همیشه -

 :گفت آروین
 چیه؟ منظورت اما -

 :گفتم
 .هیچی -

 .دادم ادامه
 .بود اتاق یه اونجا نبود، شبیه انباری به اصال اونجا ولی رفتم، انباری اون به من -

 :گفت و شد خیره زمین به سارا کردم، تعریف هابچه برای رو غریب عجیب دختر اون داستان
 دختره؟ اون اتاق اونجا کنیمی فکر یعنی! عجیبه -

 :گفتم
 !مطمئنم کنم،نمی فکر -

 :گفت آتنا
 !کنهمی کار چی اونجا پیانو ولی -

 .نداشت جوابی کس هیچ کردیم، نگاه هم به همه
 :گفتم

 زنه؟ب پیانو بلده کی -
 :گفت سارا
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 .بلدم کم یه من -
 :گفتم و دادم تکون سری

 .کنیم حل رو معما تا اونجا میریم موقع همین فردا خوبه، -
 :گفت آتنا
 .ندارم اونجا به نسبت خوبی احساس اصال ولی چرا؛ دونمنمی -

 :گفت و کرد تمسخرآمیزی خنده آروین
 داری؟ خوبی سح کجا به نسبت که بگی من به رو این دقیقاً میشه -

 :گفت و برگردوند رو سرش غیض با آتنا
 !ندارم حرفی تو با من -

 :گفت و کرد ایخنده سارا
 !اما راستی. شماها دست از -
 !بله -
 کردی؟ پیدا جوری چه رو اینجا تو -

 .کردم زمزمه و کردم نگاه پایین به گرفتم، سنگی هاینرده از رو امتکیه
 .اتفاقی صورت به -

 . نمیگم رو واقعیت بود فهمیده اینکه مثل انداخت، بهم مشکوکی هنگا آتنا
 .کردم سکوت و شدم خیره زمین به

 :گفت آروین
 !اما راستی -
 .بله -
 بیاریم؟ خودمون با هامونموسایل کنیم، حل رو معما قراره که شب فردا -

 .دادم جواب و کردم مکث کمی
 مدت چون بشیم؛ خارج قصر از فوراً باید کردیم، حل رو معما اگه و هستیم اونجا ما بفهممن ممکنه که چون! آره -

 .کنیم پیدا رو حیات آب ترزود باید ما. کردیم معما این کردن حل صرف رو زیادی
 :گفت و داد تکون فهمیدن نشونه به رو سرش آروین

 !درسته کامال حرفت آره -
 :گفت و کشید ایخمیازه آتنا
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 بخوابیم؟ بریم نیست بهتر ها،بچه -
 :گفت سارا

 .داریم کار خیلی فردا میگه، راست -
 خیر به شب هابچه به و بستم رو مخفی در رسیدیم، بزرگ پلهراه زیر وقتی. کردیم حرکت پلهراه سمت به همه
 .افتادم راه به زمین زیر سمت به منم و شدیم جدا هم از همه. گفتم
 .بستم ومآر هم طور همون و کردم باز رو اتاقم در آروم

 اینجا که بود شبی آخرین امشب. شدم خیره آسمون داخل ماه به کردم، بازش و رفتم اتاقم پنجره طرف به
 .میشد تنگ اشپنجره و اتاق این برای دلم روزی یه خوابیدم،می
 در چیزی چه دونستنمی کس هیچ که فردایی به کردم، فکر فردا به و کشیدم دراز روش رفتم، تختم سمت به
 .نتظارمونها

 .بود آخر روز امروز. شدم بیدار خواب از خورد،می چشمام به که خورشید نور پرتوهای با صبح
 کنیم؟ فرار جوری چه کنیم، حل رو معما بتونیم بفهمه کسی اینکه بدون اگه دوختم، چشم بیرون به پنجره از نگران
 .ذارهنمی زنده رو ما پادشاه بگیرن، رفرا حال در رو ما هم دفعه این اگه پوشوندم، دستام با رو سرم
 اون کنه، شک ممکنه! نه ولی بپرسم؛ مارتا خاله از جوری یه بتونم شاید! باشه قصر این از فرار برای راهی یه باید

 .تیزبینه خیلی
 هب و بود شده پنهان سبز هایبوته زیر درست که کوچکی در تصویر دفعه یه دادم، تکون تاسف ینشونه به رو سرم

 .گرفت شکل چشمام مقابل بود، دیدن قابل سختی
 قبال رو در این بودم مطمئن من ولی نیومد؛ یادم کردم فکر چی هر کجا؟ ولی بودم، دیده جایی یه رو در این من

 !دیدم
 اومد؟ کجا از دفعه یه تصویر این اصال
 باید پس داشتم؛ وقت هفت تساع تا هنوز. شدم بلند تخت روی از و دادم تکون رو سرم کردن، فکر از خسته
 .کنم جمع رو هاموسایل

 خیلی برگشتم که شب گذاشتم، تخت روی شنلش با و برداشتم رو خودم زیبای رنگِ آبی لباس رفتم، کمد طرف به
 .کنم عوض رو لباسم زودتر باید و ندارم وقت

 رو پول یکیسه و انداختم گردنم به رو گردنبند. برداشتم رو گردنبندم و هاپول یکیسه و رفتم میز کشوی سمت به
 بهتر اینجوری فرستادم، لباسم زیر به رو گردنبندم و کردم مرتب رو هاملباس. کردم پنهان شنلم مخفیِ جیب داخل

 .بود
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 .بود نشسته همیشگی مبل روی مارتا خاله اومدم، پایین هاپله از. کردم قفل رو در و شدم خارج اتاق از
 :گفت و کرد من به نگاهی مارتا لهخا. کردم بلندی سالم

 بخوری؟ صبحانه خواینمی خیر، به صبح اما، سالم -
 :گفتم و دادم تکون نه ینشونه به سری

 .ندارم میل -
 :گفت و انداخت باال ابرویی مارتا خاله

 .داری دوست جور هر -
 .داد ادامه

 کنی؟ کار چی باید که دونیمی ببری، باغ به باید که داری بسته یه هم امروز! راستی -
 .بودم دیده قصر باغ داخل رو در اون من! خودشه باغ؟

 :گفتم
 :گفت و برداشت کنارش از رو کوچکی بسته مارتا خاله ببرم؟ تونممی کی البته -
 .برگرد و ببر زود رو این بیا، -
 .باشه -
 . بودم دیده باغ کجای دقیقا رو در اون که کردم فکر این به و افتادم راه باغ طرف به
 برای زمان بهترین االن. بود خلوت جا همه چون نیست؛ باغ داخل کسی اومدمی نظر به. شدم وارد و رسیدم باغ به

 .باشه ما فرار راه تونهمی در اون که گفتمی من به حسی یه ولی چرا؛ دونمنمی. داره قرار در که جاییه فهمیدن
 .دیدمش کجا رمبیا یاد به کردم سعی و رفتم فرو فکر در
 خانم؟ خوبه حالتون -

 هاگل که درسته. دیدم رز گل هایبوته کناره رو کوچیک در اون دیدم، رو آرتور پسر لیام، که روز اون! خودشه
 .داره وجود در یه اینجا دادمی نشون که بود معلوم در از کوچکی یتکه ولی بودنش؛ پوشونده

 بلند دیوار داخل. رفتم طرفش به خوشحال دیدمش، که بودم نرسیده کلبه هب هنوز افتادم، راه آرتور کلبه طرف به
 و داشتن تیزی خارهای ولی بزنم؛ کنار رو هاگل کردم سعی. بود قصر از خارج به راه یه این پس داشت، قرار قصر
 با شب کردم فکر و شدم بلند زمین روی از. زد کنار در جلوی از رو هاگل شدنمی کنم، زخمی رو خودم اینکه بدون
 .کنیم کاریش یه تونیممی هابچه

 :گفت سرم پشت از صدایی
 .اما سالم -
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 .شدم روروبه لیام با و برگشتم زدهوحشت
 :گفتم فوری

 .سالم -
 :گفت و اومد جلوتر

 کنی؟می کار چی اینجا -
 .هستم اینجا دیدم و شد پرت محواس لحظه یه بدم، آرتور به رو بسته این که بودم اومده من راستش... مِ... اِم -

 بهش دارم و کنممی کار چی اینجا دونستهمی هم اول از کردممی احساس کرد،می نگاه بهم خاصی جور یه لیام
 .میگم دروغ

 .باشم نداشته خوبی احساس شدمی باعث و درخشیدمی خاکستریش هایچشم داخل چیزی
 :گفت و زد لبخندی

 .داده تو به رو بسته مارتا خاله هم باز پس -
 .داد ادامه و ایستاد من به نزدیک اومد، جلوتر

 .پدرم به رسونمشمی من، به بدش -
 :گفتم و دادم دستش به رو بسته

 .ممنون -
 :گفت و زد آمیزیشیطنت لبخند

 .کنممی خواهش -
 .شدم خارج باغ از و گفتم آرومی "خداحافظ"

*** 
 .رسوندم زمین زیر به رو خودم خسته آفتاب، غروب هنگام کردم، مرتب و گردگیری رو هااتاق عصر تا

 . بدیم انجام که داشتیم مهمی کارهای ما و شدمی آغاز داشت شب
. ببندم رو پنجره دادم ترجیح که وزید سردی باد. دادمی آسمان به خاصی زیبایی و درخشیدمی آسمان در کامل ماه

 .بود نمونده قیبا شب نیمه تا چیزی انداختم، ساعت به نگاهی
 .کردم نگاه بهش و آوردم بیرون لباس زیر از رو گردنبندم پوشیدم، رو رنگم آبی و بلند لباس و رفتم تخت سمت به
 .بخش آرامش سرمای همون هم باز گرفتمش، مشتم تو

 .کشیدم پایین شدمی که جایی تا رو کالهش و پوشیدم رو شنلم
 .شدم مطمئن پول کیسه بودن از و کردم شنلم مخفی جیب داخل رو دستم
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 انداختم، سالن بزرگ یشومینه داخل رو کلید و کردم قفل رو در. شدم خارج اتاق از و برداشتم رو اتاق کلید
 .بود بهتر اینجوری

 رو سرم سنجاق وقت در جویی صرفه برای. بودن نیومده هابچه هنوز رسوندم، انباری به رو خودم صدا بدون و آروم
 .شنیدم سرم پشت از رو نفر یه پای صدای لحظه همون درست. کردم باز رو در و آوردم ونبیر موهام از
 .تمومه کارم باشه سربازها از یکی اگه بستم، رو چشمام ترس با
 .گرفتم رو دهنم جلوی فوری ولی بزنم؛ جیغ بود نزدیک شونم روی دستش نشستن با

 : فتگمی خنده با که شنیدم گوشم کنار از رو سارا صدای
 .منم! اما نترس -

 :گفتم و کشیدم راحتی نفس
 !دادی سکته رو من سارا وای -

 :گفت و زد لبخندی
 .کردی باز رو در که بینممی رسن،می االن هابچه! خب خیلی -

 :گفتم و زدم بهش چشمکی
 !دیگه بله -
 .رسیدیم قدیمی در اون به و رفتیم پایین پلهراه از همگی و شد قطع سارا و من بین صحبت آتنا و آروین اومدن با
 .شدیم اتاق وارد و کردم باز صدابی رو در

 :گفت آتنا
 !جالبه قدر چه اینجا! من خدای -

 :گفت و کشید هاخاک و گرد روی رو دستش آروین
 .نبوده اینجا کسی که وقته خیلی -

 دختر اون پس: گفت و داد ننشو من به رو عکس قاب برگشت،. بود شده خیره مرموز دختر اون عکس به سارا
 نه؟ اینه؟

 !خودشه آره، -
 :گفت و کرد نگاه عکس به آتنا
 .میشم حل چشماش داخل دارم کنممی احساس! داره چشمایی چه -

 :گفت و رفت پیانو طرف به آروین
 برسیم؟ اصلیمون کار به نیست بهتر! دخترا -
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 :گفت و کشید روش دستی رفت، پیانو طرف به سارا
 !قدیمیه خیلی انوپی این -
 :گفتم سارا به رو
 بزنی؟ باهاش تونیمی -

 :گفت و کرد نگاه پیانو به دوباره سارا
 !آره -

 :گفت آروین
 !کنیم پیدا رو اشتباه نُتِ طور چه حاال خب، خیلی -

 :گفتم و انداختم پیانو باالی نُت دفترچه به نگاهی
 .بزنیم این روی از باید شاید -

 .کرد نگاه بهش و برداشت رو هانت دفترچه سارا
 :گفت و انداخت باال ایشونه

 .کنیم امتحان بهتره باشه، اما با حق شاید -
 :گفت آتنا
 !بشه دردسر ممکنه بره؟ اتاق از بیرون صداش زنیم،می پیانو داریم وقتی ممکنه هابچه -

 :گفتم
 زده؛می پیانو دختر اون که گیریممی نتیجه اشه،ب گفتمی مارتا خاله که دختری اون اتاق اینجا اگه! نکنم فکر نه، -

 .نره بیرون صدا که ساختن جوری رو اتاق این نفهمه کسی اینکه برای حتما پس
 :گفت آروین

 .کردی فکر کجاهاش به! اوهــه -
*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 
 :گفت و خندید سارا

 .باد بادا چه هر زنم،می پیانو من خب خیلی -
 .کرد زدن به شروع و انداخت دفترچه به نگاهی. نشست اون جلوی صندلی روی و رفت پیانو سمت به
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 .باشه شنیده رو آهنگ صدای کسی اومدنمی نظر به شد تموم وقتی بود، زیبایی خیلی آهنگ
 :گفت آروین

 االن؟ شد چی! خب -
 :گفتم

 !کنیم پیدا رو اشتباه نت ایدب حتما دونم،نمی -
 :گفت و انداخت سارا به نگاهی متفکر آتنا
 بزنی؟ دیگه بار یه میشه -

 :گفت و داد تکون سری سارا
 !آره -

 :گفت آتنا آهنگ هایوسط و کرد آهنگ نواختن به شروع دوباره سارا
 !کن صبر -

 :گفت سارا
 !شد؟ چی -

 !بزن دوباره رو قسمت این: گفت آتنا
 :گفت و رفت فرو فکر به آتنا. زد رو آهنگ از قسمت اون بارهدو سارا

 .کردم پیداش! خودشه -
 :گفتم خوشحالی با
 چیه؟ بگو باش زود حاال آتی، آفرین -

 :گفت آتنا
 !بشم مطمئن باید کن، صبر یکم -
 :گفت سارا به
 بزنی؟ هم، دیگه بار یه میشه -

 :گفت لب زیر آروین
 .نیست کن ول اینجا نریزه رو همه تا دختر این -

 .نواخت رو هانت دیگه بار یه سارا و خندیدم ریز ریز
 .کردیم نگاه آتنا به همه شد تموم که آهنگ

 :گفت آتنا
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 اون وقتی آهنگ هایوسط ولی میشه؛ تکرار هی آهنگ طول در که داره قسمت یه آهنگ این ببینین خب، خیلی -
 و کنهمی فرق واقعا که دیدم. کنه تکرارش بازم خواستم سارا از و کردمی فرق صداش نظرم به زد،می رو قسمتش

 که گرفتم نتیجه پس نیست؛ شبیه بقیه به هاشنت از یکی قسمت، این در شدم متوجه کردم، نگاه کتاب به وقتی
 .اشتباهه نت این

 .گذاشت کوچکی رنگ سیاه نت روی رو دستش بعد و
 :گفت و داد تکون رو سرش ناباوری با سارا

 !نفهمیدم طور چه -
 :گفت آتنا
 اینجا در که زیادی دید خطای خاطر به ممکنه. داره رو بقیه به شبیه صدای و نزدیکه خیلی هانُت بقیه به نُت این -

 !کنهمی فرق بقیه با که نفهمی داره، وجود
 :گفت و داد تکون رو سرش آروین

 !عجیبه -
 :گفتم

 !کنیم کار چی باید کردیم پیدا رو نت که حاال -
 :گفت آروین

 !میده نشون بهتون رو راه بزرگ، پیانوی اشتباهِ نت گفته فقط نشده، نوشته باره این در چیزی برگه اون توی -
 :گفت سارا

 نه؟ بزنیم، رو اصلی آهنگ باید شاید، -
 :گفت آتنا
 !خوبیه پیشنهاد -

 :گفتم
 .کنیم استفاده درسته نظرمون به که راهی هر از بهتره پس کنیم؛ حل رو معما این باید ما -

. زدمی تندتر هم من قلب شد،می ترنزدیک آهنگ از قسمت اون به که لحظه هر. کرد آهنگ زدن به شروع سارا
 !افتهبی اتفاقی قراره کنممی احساس ولی چرا؛ دونمنمی
 .رسوند پایان به رو آهنگ و کرد درستش رسید، نظر مورد قسمت به سارا
 !تادنیاف اتفاقی هیچ

 :گفت و کرد پوفی آروین
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 .باشیم ایدیگه راه دنبال باید حاال نکرد، اثر هم راه این -
 :گفت بلند سارا دفعه یه
 !ببینید رو اینجا هابچه -
 .دیدیم رو بود باز نیمه تقریباً که مخفی در یه و کردیم نگاه کرد،می اشاره بهش سارا که محلی به

 :تگف و داد قورت رو دهنش آب آروین
 !نبود اینجا در این بخورم قسم حاضرم -
 :گفتم ناباوری با
 !نبود اینجا واقعا در این نیست، قسم به نیازی -

 :گفت شک با آتنا
 بشیم؟ رد در این از باید یعنی -

 :گفتم
 !نیست ایعاقالنه کار اصال -

 :گفت آروین
 .ندارم جدید دردسر یه حوصله منم -

 :گفت و داد تکون رو سرش سارا
 من رسه،می دوم کلید به راه این. میده نشون رو راه اشتباه، نُت نمیاد؟ یادتون. بشیم رد در این از باید ما! نه -

 ! مطمئنم
 کشیده سرش پشت خوران تاب و پیچ بلندش شنل. کردمی طی رو طوالنی راهروی سریع و محکم هایقدم با

 .شدمی
 به شد، مطمئن دیگری فرد نبودن از وقتی و انداخت اطراف به نگاهی .شد بزرگ سرسرای وارد و کرد باز رو هابدر

 شد داخل آرومی به. شد باز در و گذاشت رنگ ایقهوه کوچک در روی رو دستش. کرد حرکت سرسرا انتهای سمت
 .شکافت رو سرسرا سنگین سکوت در، شدن بسته صدای و

*** 
 !نمیره پیش خوب اصال اوضاع -

 :گفت و انداخت نقشه به گذرایی نگاه
 .کنهمی نفوذ جا همه به داره اون -
 !بگیریم رو جلوش باید ما -
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 االن قدرت میره، پیش مردم ترسوندن با داره اون بدیه، چیز ترس ولی کنیم؛می سعی داریم ما! نمیشه رزا، نه -
 .هستن قدرت دنبال به که هستن زیادی افراد مطمئناً! اونه دست

 کنیم؟ کار چی حاال پس -
 کجاست؟ ریتا! دونم نمی -
 .میره زیرزمین به گفت -
 چی؟ برای زیرزمین؟ -
 .آورد پایین رو صداش و شد مایل جلو سمت به
 .کنه باز دروازه یه کنهمی سعی داره اون راستش -
 :گفت لرزیدمی تعجب از که صدایی با
 .بگیریم رو کار این جلوی باید ما! محضه دیوونگی یه این -
 .ببینه رو بتی باید میگه! مصممه اون ولی کردم؛ عیس خیلی من -
 ...کار این ولی -
 !دونممی -

*** 
 !سرورم -
 !نایل بودم منتظرت -
 .دادم انجام رو گفتید که کارهایی یهمه -
 !خوبه -
 .کنترله تحت چیز همه گفتند شاهزاده -
 .بری تونیمی امیدوارم، -
 .شکست درهم در صدای با سالن سکوت دیگه بار یه
 .کرد نگاه بیرون به پنجره از و رفت سالن بزرگ پنجره سمت به شد، بلند خودش جای از

 .بود گرفته فرا رو جنگل جای همه تاریکی
 .کرد زمزمه لب زیر. گذاشت پنجره سرد شیشه روی بر رو دستش و کرد نگاه بودند، درختان زیر که قبرهایی به
 !گیرممی رو تونهمه انتقام -

 . داد تکون رو درختان هایشاخه باد و کرد "هوهو" نزدیکی اون در درختی روی از گیبزر جغد
*** 
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 آتنا
 .میگه چی اما ببینیم که بودیم این منتظر همه

 .کشیدمی زمین روی ایکوله و کج هایخط پاهاش با و بود انداخته پایین رو سرش اما
 .ستکالفه فهمیدممی بودم باهاش که سالی چند این از بعد

 :گفت ضعیفی صدای با و آورد باال رو سرش باالخره
 .بشیم رد در این از بهتره -

 :گفت ترسریع اما بگه چیزی خواست تا گرفت، خودش به معترضی یقیافه آروین
 .کنیم عجله بهتره نیست، قبول اعتراضی هیچ! آروین نه -
 به نگاهی. بود نا بوی کردم، حس که چیزی اولین. افتادیم راه سرش پشت هم ما و کرد عبور در از نفر اولین و

 .بود مونخونه داخل که تونلی شبیه درست سوخته، هایمشعل با قدیمی تونل یه انداختم، اطراف
 :گفت آروین

 تونل؟ دوباره -
 :گفت سارا

 !باشه طوالنی تونل این ممکنه کنیم، عجله بهتره -
 :گفت اما
 .روشنه تقریباً تونل این ت،نیس روشن هامشعل اینکه با! عجیبه -

 :گفت سارا
 .باشه تاریک کامالً باید تونل این شب، وقت این عجیبه، واقعاً این! آره -

 جلوی فوری تابید، ایکننده کور نور پیچ، یه کردن رد از بعد شد،می بیشتر هم روشنایی رفتیممی جلوتر چی هر
 .گرفتم رو چشمام

 :گفت سارا
 .دبدی ادامه جوریهمین -

 .وزهمی خنکی باد کردم احساس رفتن، راه ثانیه چند از بعد
 .شد گرد چشمام بالفاصله بعد و کردم باز رو چشمام آروم

 :گفت تعجب با آروین
 کجاست؟ دیگه اینجا! من خدای -

 :گفت خنده با سارا
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 !ستالعاده فوق -
 .شدم مواجه اشزدهبهت یچهره با و برگشتم کردم،می احساس سرم پشت رو حضورش. گفتنمی چیزی اما ولی
 «!نداره امکان این» . فهمیدم رو چیزی یه حرفاش از فقط من و گفتمی چیزهایی لب زیر

*** 
 اما
 .بودم دیده معلق قصر یآینه داخل من که جاییه همون جا این! ممکنه طور چه

 !نداره امکان این. نپوشیدم سفید لباس که من خب ولی
 .کردممی زمزمه لب زیر و کردممی نگاه طرافا به تعجب با داشتم
 .خوردم جا و شنیدم کنارم در رو آتنا صدای

 اما؟ شده چیزی -
 :گفتم و شدم دستپاچه

 .نیست چیزی... نه... ن -
 .داد تکون رو سرش و کرد من به خاصی نگاه آتنا

 :گفت آروین
 ؟!اینجاس کلید یعنی کجاس؟ دیگه اینجا -

 :گفت سارا
 .کلیده نیروی این کنم فکر کنم،می حس رو قوی خیلی جادویی نیروی ولی نم؛دونمی من -

 :گفتم
 کجاس؟ اون ولی -

 :گفت و کرد اشاره بود غار در که ایدریاچه به بود، ساکت االن تا که آتنا
 !اونجاست -

 :گفت تعجب با آروین
 ؟!سدریاچه داخل -

 :گفت آتنا
 .آبه باالی یاچه،در وسط درست اونجا کن، نگاه درست! نه -
 !بود آتنا با حق اینکه مثل. شدیم خیره دریاچه به

 .درخشیدمی دریاچه وسط در و آب سطح باالی رنگی طالیی و کوچک شئ
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 :گفت سارا
 بیاریم؟ دستش به باید جوری چه ولی میگی؛ راست -

 : گفت آروین
 .آورد اینجا به اونجا از رو اون بشه که هست چیزی یه باالخره وردی، یه یا طلسمی یه خب -

 :گفت سارا
 .کنیممی امتحان باشه، -

 .کرد زمزمه لب زیر رو چیزهایی و شد خیره بهش گرفت، کلید سمت به رو دستش
 .نداد رخ اتفاقی هیچ ولی گذشت؛ ثانیه چند
 :گفت و داد تکون رو سرش آورد، پایین رو دستش سارا

 .قویه خیلی محافظش جادوی! نمیشه نه -
 :فتگ آروین

 !باشه راهی یه باید ولی -
 :گفت آتنا
 !کنیم شنا اونجا تا طوره چه ولی ایه؛احمقانه فکر دونممی -

 :گفت سارا
 !خطرناکه خیلی کار این باشه، زیاد آب عمق اگه! ستاحمقانه واقعا این -

 :گفتم
 .میدم انجامش من پس داریم؛ نیاز کلید به و نداریم راهی دیگه ما ولی -

 :گفت سارا
 ...اما ولی -

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش
 !بده نشون واکنش من به فقط قبل بار مثل ممکنه درضمن بلدم، شنا من! نیست مشکلی -

 :گفت سارا
 .باش مراقب کنممی خواهش ولی باشه -

 :گفتم
 !حتما -

 .دادم آتنا به و آوردم در رو شنلم
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 .کرد زمزمه آروم
 .تونیمی که دونممی -

 :گفت آروین
 .باشه آب داخل چیزی هیوالیی شاید! باش مراقب -

 :گفتم و کردم ایخنده
 ترسونی؟می بچه -

 .بود سرد گذاشتم، آب داخل رو پام. رفتم دریاچه سمت به و آوردم در رو کفشام
 .برداشتم رو اول قدم و کردم گردنبندم به نگاهی

 .کردم شنا به شروع بعد و رسیدمی گلوم زیر به آب که جایی تا کردم حرکت جلو به آروم آروم
 که دونممی». پیچید گوشم توی آتنا صدای. بود عمیق خیلی آب. نکنم فکر کلید از غیر به چیز هیچ به کردم سعی
 «!بدم انجامش باید تونم،می من آره»گفتم خودم به« .تونیمی

 روشن رو اطراف کنندش خیره نور و یدچرخمی آروم خودش جای سر که دیدممی رو کلید رفتم، جلو بیشتر و بیشتر
 .بود کرده
 .نرم آب زیر بودم مراقب و کردم دراز رو دستم آروم. شدم نزدیک کلید به خیلی نمونده، چیزی دیگه
 شدم کشیده آب زیر به که برگردم خواستم. خندیدم خوشحالی از گرفتم، دستم داخل رو اون و خورد کلید به دستم

 .شد هخف آب داخل جیغم صدای و
 .گرفت بر در رو من وحشت از موجی

 برام تنفس گذشتمی که لحظه هر. بود شده سنگین آب انگار. نداشت فایده ولی زدم؛ پا و دست کردم، تقال
 .شدمی ترتاریک اطرافم و دورتر و تردور که دیدممی رو دریاچه آب سطح. شدمی ترسخت

 .کردممی احساس اطرافم رو مرگ ترسناک یسایه و نداشتم توانی دیگه بود، انفجار حال در سرم
 .شد تاریک جا همه و رفت بین از امفایدهبی تقالهای با بود، مونده برام که رمقی آخرین
 داخل محکم رو سردی جسم و میرم ترپایین و پایین کنممی احساس بود، گرفته فرا رو جا همه مطلق سکوت
 .گرفتم دستام

 !پر یه مثل ستدر کنم،می سبکی احساس
 .بودن آمد و رفت در تاریکی توی که مبهمی تصاویر. دیدم رو زندگیم که بود اینجا و

 حال به تا که تصاویری و خاکستری هایچشم دل، ته از هایگریه خراش، گوش هایجیغ ها،بچه یخنده صدای
 .بودم ندیده
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 .پیچیدمی گوشم داخل صداها
 .بود معلوم بازنده هم اولش از که بازی بود، بازی یه فقط این -
 من؟ چرا چرا؟ -
 !بودی بازیچه عروسک یه فقط تو -
 !احمق کنیمی بازی جونت با داری فهمی؟نمی تو -
 .دادی رو تقاصش باالخره -
 .نکردم احساس رو چیزی هیچ دیگه و

 از ترحسبی بدم، نشون العملیعکس تونمنمی ولی کنم؛می احساس امسینه قفسه روی رو محکمی فشارهای
 .بزنم حرف بخوام که اماونی

 .شنیدم رو آتنا نگران صدای
 نمیاد؟ هوش به چرا پس -
 :گفت رسیدمی نظر به آشنا که ایغریبه صدای جوابش در
 .بیاره باال خورده که رو آبی تا بدیم ادامه انقدر باید بره،می زمان یکم -

 .شد ریخته بیرون و میاد باال حلقم از داره مایعی کردم احساس که این تا شد بیشتر و بیشتر فشارها
 .بشینم زمین روی که کرد کمکم دستی کردم،می سرفه شدت به شده، آزاد قفس از که بودم ایپرنده مثل

 .بود تار چیز همه کردم، نگاه اطراف به
 :گفت نگرانی با آتنا
 اما؟ خوبه حالت -

 :کردم زمزمه
 !آتنا -
 :گفت و گریه زیر زد ناگهان. بود آتنا شدم، کشیده یکی بـ*غل تو دفعه یه
 .بودی مرده تو نبود لیام اگه! شکرت خدایا! شکر رو خدا -

 آرتور پسر شدم، خیره رومروبه خاکستری چشم پسر به و برگشتم آتنا حرف این از زدهبهت شده، بهتر دیدم وقتی
 .باغبون

 :گفتم تعجب با
 !؟کنیمی کار چی اینجا تو -

 :گفت و انداخت باال ایشونه
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 .اومدم نجات فرشته یه عنوان به شاید -
 :گفتم

 ؟!طوری چه ولی-
 :گفت

 .بریم اینجا از زودتر بهتره فعال میگم، بهتون راه تو -
 :گفت سارا

 کجا؟ به -
 :گفت و زد چشمکی لیام

 بشید؟ خارج قصر از خوایننمی مگه -
 :گفت و کرد قطع ور حرفش لیام که بگه چیزی خواست آروین

 .بریم باید باشید زود میدم، توضیح بهتون -
 .دادم تکون تایید ینشونه به رو سرم و انداختم خیسش لباسای به نگاهی

 . گشتیممی بر بودیم، اومده که راهی از داشتیم و بود دستم داخل کلید بعد دقیقه چند
 .شکستمی رو سکوت چکیدمی لیام و من هایاسلب از که آبی هایقطره و پاهامون صدای بودیم، ساکت همه

 :گفت سارا دفعه یه
 !کنین صبر -

 :گفت لیام به رو و انداخت باال رو ابروهاش سارا. ایستادیم خودمون جای سر همه
 پادشاه خبرچین تو معلوم کجا از بیافتیم؟ راه شناسیمشنمی که کسی دنبال باید چرا. خوریمنمی تکون اینجا از ما -
 اشی؟نب

 :گفت و کرد فرو موهاش توی رو دستش کالفه لیام
 ...خوا بشیم خارج اینجا از زودتر باید! نداریم وقت ما ببین -

 :گفت و کرد قطع رو حرفش سارا
 شده؟ پیدات کجا از تو اصال هستیم، آروین و اما آتنا، من، فقط! نداره وجود مایی ما؟ -

 :گفت آتنا
 !بدی توضیح باید میگه راست -

 .بودن عجیب و آشنا قدر چه چشماش رنگ. شد خیره من چشمای توی و کشید پوفی لیام
 :گفت و گردوند بر رو سرش
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 .ستشده انتخاب دختر اما و گردینمی کلید هفت دنبال دارین شما اینکه دونم،می رو چی همه من -
 .شد ورحمله لیام طرف به و داد نشون آروین رو العملعکس اولین

 .کوبیدش تونل دیوار به و گرفت هاشمشت داخل رو املی ییقه
 :گفتم و کشیدم کوتاهی جیغ

 ؟!کنیمی کار چی -
 :گفت من حرف به توجهبی آروین

 دونی؟می کجا از رو هااین هستی؟ کی تو! بگو رو راستش -
 :گفت و زد پوزخندی گذاشت، آروین دستای روی رو دستاش لیام

 .میگم بهتون نیست، زمال خشونت! کن حفظ رو آرامشت -
 .انداخت پایین رو آروین دستای بعد و

 :گفت و کرد ما به نگاهی
 مگه! نفهمن هانگهبان و بشه رد هانگهبان سد از کسی نداره امکان بودم، مشکوک بهتون اومدین که اولی روز از -

 اصال هااون که کنیممی گیریتیجهن پس اول، سرزمین مرز نزدیک یعنی بودن؛ هانگهبان سد از قبل هااون اینکه
 کسی تنها ممکنه، غیر کارهای جزو هم این ولی شدن؛ رد اول سرزمین مرز از جوری یه و نیستن سرزمین این مال
 جادوگر یه دست از فقط کار این بشکنه، رو اول سرزمین قویِ بسیار جادویی دیوار بتونه که بشه رد مرز از تونهمی

 .میاد بر قوی واقعا
 :گفت من به و اومد جلو لیام

 !بیار بیرون رو گردنبندت -
 .گرفتم جلوش رو گردنبندم و دادم انجام گفت که رو کاری همون ها،شده هیپنوتیزم مثل

 :گفت و گرفتش دستم از
 این نداره، قدرتی هیچ ولی محافظه؛ که درسته گردنبند این. شنیدم جواهرساز پیرمرد اون با رو هاتمکالمه -

 ترقوی صاحبش چی هر کنه،می ایجاد دفاعی خاصیت که اندازه همون به و گیرهمی صاحبش از رو قدرتش دنبندگر
 .میشه بیشتر هم قدرتش باشه
 .داد ادامه و انداخت من به نگاهی لیام

 شما همه ذهن بودم، دنبالتون جا همه سایه یه مثل من اون از بعد و داری زیادی قدرت تو که گرفتم نتیجه پس -
 .بپیوندم گروهتون به گرفتم تصمیم هستید، کی شما که شدم متوجه وقتی و خوندم رو

 :گفت و داد تکون سری گیجی با آتنا
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 ؟!جوری چه آخه ولی -
 : گفت و کرد مشت رو هاشدست سارا

 !نفهمیدم طور چه -
 :گفت تعجب با آروین

 خونی؟ ذهن تو -
 :گفتم کلمه یه فقط من ولی

 چرا؟ -
 :گفت و زد لبخندی شد، خیره من هب لیام

 فرق بقیه با فهمیدم که نکشید طول خیلی و بودم معماها دنبال به همیشه بودم، ماجراجویی عاشق بچگی از من -
 ...داشتم برتری قدرت من دارم؛

 «.خوانیشه ذهن قدرت منظورش حتما» کردم فکر خودم با
 تونممی زیادی کمک که ندارم شک کنیم، پیدا رو معماها و بیام ماجراجویی این به شماها با خواممی هم حاال... -

 .بکنم بهتون
 :گفت و زد پوزخندی سارا

 بیای؟ ما با بذاریم باید چرا -
 :گفت کجی لبخند با و درخشید لیام خاکستری هایچشم

 خروج راه تنها بدونید کنم فکر! منم کنه، خارج قصر باغ از رو شما تونهمی که کسی تنها! مجبورید چون -
 :گفت و کرد من به پوزخندی با همراه و معنادار نگاه. اونجاست

 .بدم تحویل پادشاه به رو شما بخوام که دارم مدرک شما از کافی اندازه به درضمن -
 :غرید آروین

 !عوضی -
 .بود اون کنه خارج رو ما تونستمی که کسی تنها بود، لیام با حق
 :گفتم و کردم لیام به رو
 !قبوله -

 : گفت سارا
 اما؟ شدی دیوونه -

 :گفتم لیام به هااون به توجهبی من ولی کردند؛ اعتراض زمان هم آتنا و آروین
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 کنی؟می رو کار این کنی، خارج اینجا از رو ما باید هم تو -
 : گفت و زد موذی لبخندی لیام

 !البته -
 : گفتم و گرفتم سمتش به رو دستم

 قبوله؟ -
 :گفت و گذاشته دستم داخل رو دستش لیام

 !قبوله -
 :گفت و کرد خارج دستم از رو دستش

 .بگیرید رو من دست! باشید زود -
 .بودیم قصر باغ کوچک در رویبهرو بعد ایثانیه و گرفتیم رو دستش

 :گفت آتنا
 خروجه؟ راه این -

 :گفت و داد تکون سر لیام
 .خودشه آره -
 از هاخار ما متعجب هایچشم جلوی و کرد زمزمه رو چیزهایی گرفت، در مقابل رو دستش و رفت در سمت به

 .شد نمایان بیشتر کوچک، در و رفتن کنار در جلوی
 .کرد باز رو در باهاش و آورد بیرون جیبش داخل از رو کلیدی لیام

 :گفت و رفت کنار در جلوی از
 .بشید رد باید باشید زود -

 : گفت من به و کرد مکثی
 !اام تو اول -
 گفتم، بلندی آخ. شدم پرت عقب به و خوردم نامرئی دیوار به محکم بشم، رد در از خواستم تا و رفتم در سمت به

 بود؟ چی دیگه این! لعنتی
 :گفت معمولی حالت با لیام

 !کردممی رو فکرش -
 .بشم بلند کرد کمکم و گرفت رو دستم سارا

 :گفت لیام به
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 افتاد؟ اتفاقی چه -
 .شد اینجوری همین برای کشیده، حفاظ رو قصر دور تا دور نکنید، فرار شماها اینکه برای پادشاه -
 :گفتم لیام به رو
 بگی؟ اول همون از تونستینمی -

 :گفت و انداخت باال ایشونه
 .نبودم مطمئن -

 .داد بهم و آورد بیرون رو گرنبندم جیبش، داخل کرد دست
 :کردم زمزمه

 !بود رفته یادم اینو -
 :گفت لیام

 .ردشو هم بعد و گردنت بنداز باش زود -
 .چسب دل حس همون هم باز انداختم، گردنم به رو گردنبند

 .نیفتاد اتفاقی شکر رو خدا کردم، عبور اون از آروم و شدم نزدیک در به
 .کنن عبور تا دادم هم بقیه به آوردم، بیرون رو گردنبند

 .خندیدم رومآ و دیدم لیام روی رو آروین ناکغضب نگاه
 :گفت سارا

 شده؟ چیزی -
 :گفتم و دادم فرو رو خندم فوری

 !نه -
 .شدمی وصل باریکی راه به که بود کوچکی چمنزار باغ، دیوار پشت
 :گفت لیام

 .باشید زود نداره زیادی فاصله خیلی رسه،می شهر به راه این آخر -
 همه ماه نور و بود رفته فرو سکوت در بود، تاریک شهر. رسیدیم شهر به که نکشید طولی گفت لیام که طور همون

 .بود کرده اینقره رو جا
 :گفت آروم لیام

 .گیرنمی رو ما بشه مشکوک بهمون کسی اگه برین، راه صدا و سربی کنید سعی -
 .رسیدیم شهر دروازه به تا کردیم حرکت آروم و دادیم تکون سر همگی
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 دروازه نزدیک هایکوچه از یکی وارد آروم لیام دنبال به بودن، ایستاده هدرواز اطراف هانگهبان از زیادی تعداد
 .شدیم
 :گفت لیام به رو سارا

 کل؟ عقل آقای کنیم کار چی باید حاال -
 :گفت و کشید درهم رو ابروهاش لیام

 !بگی نبود نیازی بگم خواستممی خودم -
 :گفت آتنا
 .سوم سرزمین به بریم جادو از استفاده با تونیممی راحته، که این -

 :گفت و زد پوزخندی لیام
 نقل جادوی از تونیمنمی نکردیم، عبور شهر این دروازه از که وقتی تا بودیم، رفته حاال تا که بود اینجوری اگه -

 .برید تونیدمی خوایدمی که جا هر به دروازه از عبور بعد. کنیم استفاده مکان
 :گفتم

 !عجیب قدر چه -
 :گفت لیام

 جادوی از باید کار این برای و باشیم دروازه از شدن رد فکر به باید االن درضمن نیست، عجیبی چیز هم اصال -
 .کنیم استفاده شکل تغییر
 :گفتم

 چیه؟ منظورت -
 :گفت

 .کنیممی عوض رو هامونچشم و موها رنگ کار این برای دیم،می شکل تغییر! ستساده -
 :گفت و کرد آتنا و آروین به رو
 .بده تغییر رو ظاهرتون تا سارا پیش برید شما -

 :گفت و زد زل من هایچشم داخل و برگشت
 .بیا من پیش تو -

 .ایستادم لیام کنار رفتم منم و رفتن آتنا و آروین
 :گفت و شد خیره بهم

 .بیاد بهت رنگش هم هایچشم و مشکی موهای کنم فکر -
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 .کردن زمزمه به کرد شروع و آورد باال رو دستاش
 .بشه تموم که کردم صبر و بستم رو هامچشم
 رنگی مشکی موی تار دیدم، که چیزی اولین و کردم باز رو هامچشم. کرد سکوت و گفت هم رو جمله آخرین لیام
 .بود گرفته قرار هامچشم جلوی که بود

 .کردم نگاه لیام به و برگشتم بودن، شده سیاه شب مثل کردم، نگاه بهشون و گرفتم دست داخل رو موهام فوری
 :گفتم

 ...این طور چه -
 :گفت و بزنم رو حرفم یادامه نذاشت

 !جادو با -
 .نداشتن شناختممی که آروینی و آتنا سارا، به شباهتی هیچ خوردم، جا رومبهرو دختر دو و پسر دیدن با و برگشتم

 :گفت لیام
 .بریم باید باشید، زود -
 .رفتیم دروازه سمت به و شدیم خارج کوچه از

 .گرفتن رو ما جلوی هانگهبان
 :گفت هااون از یکی

 میرید؟ کجا -
 :گفت لیام

 .سوم سرزمین به بریم قراره -
 .کرد ظاهر هوا در رو هاییبرگه و داد تکون رو سرش نگهبان
 .بود آروین و آتنا سارا، من، عکس! دیدممی چی من خدای

 خیره من به دقت با و کرد توقف من روی نگاهش دفعه یک. کردمی گاهن ما به بعد و تصاویر به دقت با نگهبان
 .شد

 و برداشت من روی از رو نگاهش نگهبان. شدیممی بدبخت فهمیدمی اون اگه گرفت، بر در رو وجودم همه ترس
 :گفت

 .بشید رد تونیدمی خب خیلی -
 .کشیدم ایآسوده نفس شدیم، رد دروازه از

 :گفت آروین
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 داشتن؟ رو ما هایعکس اهاون چرا -
 :گفت لیام

 .باشید نداشته کردن فرار قصد شما که کردنمی چک رو همه هااون الخروجید، ممنوع شما چون -
 .داد ادامه و زد چشمکی

 .بود ایبیهوده کار البته که -
 .دبو شده روشن تقریباً هوا و بود دم سپیده رفتیم،می راه داشتیم که بود ساعت چند دونمنمی
 :گفتم لیام روبه

 رسیم؟می کی پس -
 :گفت و کرد ما یخسته یقیافه به نگاهی ایستاد، لیام

 ما دنبال و باشن فهمیده االن تا هانگهبان ممکنه چون جاده؛ از دور البته کنیم، استراحت بهتره نمونده، خیلی دیگه
 .بگردن

 .شدیممی پنهان اونجا کامالً و بود دور جاده از که رفتیم بزرگی درخت طرف به شدیم، خارج جاده از
 .بستم رو هامچشم و کشیدم دراز شنلم روی انداختم، زمین روی و کردم باز رو شنلم

 اولین به و کردم باز رو هامچشم. پیچیدمی بینیم توی وحشی هایگل بوی و شدمی رد موهام بین از خنکی باد
 !بود زیبا خیلی کردم، نگاه خورشید نور پرتوی

 !باید خونه، به برگردم باید من! نه ولی بمونم؛ اینجا همیشه برای داشتم دوست شدمی اگه
 .برگشتم و شنیدم رو ایخنده صدای

 :گفت شیرینی لبخند با آتنا بودند، نشسته سرم باالی هابچه
 !بودی خسته خیلی کنم فکر -

 .داشت ایتیره ایهقهو هایچشم با خرمایی موهای! اومدمی بهش قیافه این قدر چه
 :گفتم و زدم لبخندی

 .آره -
 :گفت بود کرده پیدا تریمردونه یقیافه عسلی، چشمای و ریش ته با حاال که آروین

 سرزمین؟ این به اومدیم چرا اصال کجاست، بعدی سرنخ دونیمنمی کنیم؟ کار چی باید ما االن خب -
 : گفت سارا

 .رسهمی دستمون به بعدی سرنخ حتما -
 :گفتم و بستم رو هامچشم
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 .ایمخسته همه خوابه، وقت االن ساکت،! هــــیس -
 .باشه تونهمی یچ بعدی سرنخ که کردم فکر این به و کشیدم عمیقی نفس. نشنیدم هابچه از صدایی دیگه

 .بود نشسته سرم باالی شدم، بیدار خواب از سارا صدای با
 :گفت و زد لبخندی

 .کنیم حرکت باید -
 :گفتم و کردم لیام به رو. پوشیدم رو شنلم و شدم بلند سارا مکک با
 نشد؟ هانگهبان از خبری -

 :گفت و داد تکون سری
 .کردید فرار شما که باشن فهمیده االن تا باید هااون! عجیبه خیلی! نه -

 بودن؟ نفرستاده ما کردن پیدا برای رو نگهبانی االن تا چرا بود، اون با حق. گفتمی راست
 :گفت آروین

 .برسیم سوم سرزمین به تا کنیم حرکت زودتر بهتره خیال،بی -
 :گفت لیام

 .کنیممی حرکت پس خب، خیلی -
 .دادیم ادامه راهمون به و برگشتیم اصلی جاده به
 تاریک و بزرگ جنگل یه داخل رو خودم که این تا شد،می بیشتر هم هادرخت تعداد رفتیم،می جلو بیشتر چی هر
 .مدید
 :گفت آتنا
 اومدیم؟ درست رو راه که مطمئنی! لیام -

 :گفت لیام
 .رسهمی سوم سرزمین به جنگل این از بعد و گذرهمی جنگل این توی از جاده! همینه راه آره، -
 و بود خورده گره هم به هاشونشاخه که هاییدرخت بود، درخت فقط کردمی کار چشم تا کردم؛ نگاه اطرافم به

 .شدمی جنگل داخل به خورشید نور رسیدن از مانع بزرگ رچت یه مثل
 .شکستمی رو جنگل سکوت ما، پاهای زیر هاشاخه شکستن صدای و بود شده سردتر جنگل هوای
 جیغ صدای با همه رفتم، عقب و کشیدم کوتاهی جیغ. شد رد صورتم جلوی از سیاهی سایه و اومد زدن بال صدای

 .کردن نگاه بهم و برگشتن من
 :گفت آتنا
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 دیدی؟ چیزی افتاده؟ اتفاقی اما؟ شد چی -
 :گفتم

 .کردم اشتباه نبود، چیزی! هیچی -
 :گفت و داد تکون سری آتنا
 !دختر ترسوندیمون -
 رو چیزی اون بتونم شاید کردم، نگاه اطرافم به و چرخوندم رو سرم. دادند ادامه رفتن راه به و برگشتن همه بعد و

 .کنم پیدا دیدم که
 نگاه نقطه اون به تردقیق! دیدم هادرخت از یکی شاخه روی رو رنگی نارنجی برق دفعه یه و کردم نگاه اطرافم به

 .دیدم بود شب سیاهی به که نارنجی براق هایچشم با رو جغدی و کردم
 .دیدمی رو من درون که بود این مثل ترسیدم، نگاهش از بود، زده زل بهم جغد

 ای؟بی خواینمی! اما -
 .کردم نگاه هابچه به و چرخوندم رو سرم
 :گفت لیام

 .برسیم سوم سرزمین به زودتر باید کنی؟نمی حرکت چرا افتاده؟ اتفاقی -
 :گفتم

 .ببخشید نیست، چیزی! نه -
 .کردم رفتن راه به شروع آتنا کنار رسوندم، بهشون رو خودم و دویدم

 اما؟ -
 .کشید بیرون فکر از رو من آتنا صدای

 .بله -
 داری؟ اعتماد لیام به تو -
 مگه؟ طور چه -
 ربطی اون به اصال ماجراجویی؟ خاطر به فقط کنه؟ کمک ما به باید چرا شد، دوست ما با سریع خیلی اون آخه -

 !باشه اصلی مسیر اینجا دونممی بعید ترسناکه، خیلی جنگل این بره،می راه این از رو ما داره که االنم! نداره
 ما به کردنش کمک دلیل منم نظر به اینکه دوم نبود، ایدیگه راه مسیر این جز به دیدی هم خودت اینکه اول -

 رد هانگهبان سد از یا کنیم فرار قصر از تونستیمنمی ما نبود اون اگه ولی الکیه؛ یکم ماجراجویی و معما حل برای
 .بشیم
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 :گفت و داد تکون سری آتنا
 .ندارم فکری امنیت کنممی احساس کنه،می اذیت رو من خوانیش ذهن یهقض این ولی! توئه با حق -
 .بزنم حرف مورد این در باهاش باید کنم فکر س،دهنده آزار! درسته -

 بزرگ دروازه یه مقابل رو خودمون که این تا شد کاسته هادرخت تعداد از کم کم و شد طی سکوت در راه بقیه
 .دیدیم

 :گفت لیام
 .رسیدیم باالخره سوم، سرزمین از نمای! خب خیلی -
 و رفت درحال رنگارنگ هایلباس با که هاییآدم از بود پر! بود زیبا خیلی. شدیم شهر وارد و کردیم عبور دروازه از

 قرار جا همه فروختنمی غریب و عجیب هایوسایل که جالبی هایمغازه و شده فرش سنگ هایخیابون بودند، آمد
 .داشت

 :گفتم و کردم حرکت داشت، عجیبی نمای که مغازه تریندیکنز سمت به
 .اینجا بیاین! هابچه -

 .کردیم نگاه داشت که غریبی عجیب هایمعجون به و وایسادیم مغازه ویترین پشت همه
 :گفت آتنا
 داره؟ وجود هم چیزی همچین مگه! رویا و خواب معجون -

 :گفت و خندید لیام
 !نیست کسی هر کار کنن،می درست رو هااین دست چیره سازهاینمعجو! داره وجود که البته -

 :گفت آروین
 .کنیم استراحت و بریم مسافرخونه یه به زودتر چی هر بهتره ام،خسته خیلی من هابچه -

 :گفت هم سارا
 .شدیم خسته و میریم راه داریم که ساعته چند ما یهمه! آروینه با حق -

 :گفت لیام
 .بریم بیاین دارم، سراغ خوب یجا یه من! باشه -
 .داد تکون دست کالسکه یه صاحب برای و رفت جلوتر کمی لیام گذشتیم، عجیب یمغازه اون از

 .داشت نگه و اومد ما سمت به اشکالسکه با مرد
 :گفت لیام به رو
 برین؟ خواینمی کجا -
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 :گفت لیام
 .بریم آبی جادوگر یمسافرخونه به خوایممی -

 :گفت و انداخت ما به نگاهی مرد
 .سکه سه میشه-

 :گفت لیام
 !هابچه سوارشید! باشه -

 .شدم اطراف تماشای مشغول و کردم نگاه بیرون به شیشه از. کرد حرکت و شدیم کالسکه سوار
 .خندیدنمی و کردنمی دنبال رو دیگه هم بچه چندتا بودند، آمد و رفت حال در رنگارنگ هایلباس با مردم
 :گفتم لیام روبه و کشیدم شهر به کردن گاهن از دست

 .بلدی رو جا همه نه؟ اومدی سرزمین این به خیلی که این مثل -
 :گفت و انداخت من به نگاهی لیام

 .باغ وسایل از بعضی خریدن برای میام، اینجا به زیاد پدرم با! آره -
 .شدم اطراف دیدن مشغول دوباره و انداختم بهش سفیه اندر عاقل نگاهی
 اون به که وقت هر کنم؟می اعتماد بهش دارم چرا دونمنمی! مشکوکه ای؟وسیله جور چه مثال باغ؟ برای وسایل
 دارن؟ چی هاچشم اون مگه ولی کنم؛می پیدا اعتماد بهشون نسبت ناخودآگاه کنممی نگاه هاچشم

 .شدم پیاده هابچه با و اومدم بیرون فکر از کالسکه ایستادن با
 .رفت مرد اون و کرد حساب رو چیکالسکه ولپ لیام

 بود آبی رنگ به که بود شده زده درش سر روی ایرفته رو و رنگ و کوچیک تابلوی انداختم، مسافرخونه به نگاهی
 .بود شده حک روش آبی جادوگر کلمه و

 !بریزه لحظه هر ممکنه کردممی فکر که حدی به بود، قدیمی خیلی مسافرخونه ساختمان
 رنگ یه قسمتش هر که آجرهایی ،کوله و کج هایپنجره کردم، نگاه مسافرخونه طبقه سه به و بردم باال رو سرم
 .بودن کرده درستش دوباره و بود شده خراب هاقسمت اون اینکه مثل و بود
 :گفت آتنا
 !ترسناکه خیلی -

 :پرسید آروین
 ؟!هستن اینجوری هامسافرخونه یهمه -

 :گفت و خندید لیام
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 .نیست ترسناک اصال نترسید هستن، اینجوری شونهمه! آره-
 تار از پر دیوارها. نبود خوب اصال و دادمی نا بوی ورودی تاریک و طوالنی راهروی. شدیم خونه مسافر وارد

 .بودن عنکبوت
 :گفت آتنا به رو آروین

 .نخورنت وقت یه داره، هم موش اینجا! باش مواظب -
 :گفت و انداخت نآروی به نگاهی نیم آتنا
 .ترسمنمی چیزها این از من ایمزهبی خیلی -

 :گفت و انداخت باال ایشونه آروین
 !میشه معلوم -

 .رفتمی باال هایطبقه به هاییپله اون طرف دو از که دایره شکل به سالن یه شدیم، اصلی سالن وارد
 .باشن خاک و گرد زا پر رسیدمی نظر به که هاییمبل و بود بزرگی میز سالن داخل
 با که کردن جلب رو من توجه مرد دو هااون بین در. بود کاری مشغول کس هر و بودن سالن داخل مختلفی افراد
 این و نبود مشخص صورتشون شنلشون کاله خاطر به. بودن زدن حرف مشغول و بودن نشسته سیاه هایشنل
 .کردمی ترجالب رو قضیه

 .داد دست و کرد "سالم" بود اون پشت که مردی به لیام و یمرفت مسافرخونه گیشه سمت به
 :گفت لیام

 .کن آماده برامون رو خوبی اتاق لطفا میریم، سفر به هم با و هستن من هایدوست هااین! آلبرت -
 :گفت و زد چشمکی آلبرت

 !حتما -
 طورهمین و بود باریکی یپلهراه. کردیم حرکت سرش پشت هم ما و کرد هدایت ایپلهراه سمت به رو ما آلبرت

 .کردمی روشن رو جااون تابیدمی دوم طبقه از که نوری فقط تاریک،
 به بزرگ انقدر مسافرخونه بیرون از چون کردم؛ تعجب مقابلم طوالنی راهروی دیدن با رسیدیم، دوم طبقه به وقتی
 !رسیدنمی نظر

 :گفت و ایستاد اتاق دو مقابل آلبرت
 .بفرمایید هستند، شما برای اقات تا دو این -

 .رفت پایین طبقه سمت به آلبرت خداحافظی، و تشکر از بعد
 :گفت ما روبه هم لیام



 

 

121 

 

 جادوگر رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

witch 

 .خوابیدمی اتاق یکی اون توی هم دخترها شما اتاق، یه توی آروین و من خب -
 :گفتم و دادم تکون سری

 .باشه -
 .طور همین هم آروین و شدند داخل آتنا و سارا
 :گفتم بره لیام ینکها از قبل

 !لیام -
 :گفت ایشده ریز هایچشم با و برگشت

 بله؟ -
 :گفتم و زدم لبخندی

 .ممنونم کنیمی ما به که هاییکمک خاطر به -
 :گفت خندید، و کرد موهاش داخل رو دستش

 .کننمی کمک دیگه هم به هادوست نه؟ دوستیم، هم با ما -
 .داد ادامه و زد چشمکی

 .خداحافظ فعال کنی، استراحت بری بهتره -
 .خداحافظ -

 که کوچیک ایپنجره و بود میز روی ایسوخته شمع اتاق، یگوشه میزی و تخت سه با بزرگ اتاقی شدم، اتاق وارد
 .داشت قرار اتاق در کردمی روشن رو اتاق فضای

 :گفت آلودخواب هایچشم با و بود کشیده دراز هاتخت از یکی روی آتنا
 .بخوریم ناهار بریم بعد و بخوابیم ظهر تا بهتره شدم، خسته خیلی -

 :گفتم و خندیدم
 .ستگزینه بهترین خواب آره -

 .بستم رو هامچشم و کشیدم دراز بود پنجره کنار که تختی روی
 :گفت سارا

 !اما -
 بله؟-
 چیه؟ لیام به راجب نظرت -

 :گفتم و کشیدم آهی



 

 

122 

 

 جادوگر رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

witch 

 .کرد اعتماد بهش میشه که کنممی احساس ولی دونم؛نمی هم خودم -
 :گفت آتنا
 .میده دستت کار سادگیت این کنی،می اعتماد راحت کسی هر به! اما ایساده خیلی تو -

 :گفتم و دادم تکون سری
 .مونده دیگه تای پنج هنوز کنیم؟ کار چی رو کلیدها خیال،بی رو هااین -

 :گفت سارا
 .بکنیم تونیمنمی کاری هیچ ما هانخ سر اون بدون ،نیست هانخ سر از خبری دیگه اینکه مثل -

 :گفت آتنا
 !بده خیلی این میگه، راست سارا -
 .کنیم صبر باید شاید رسه،می دستمون به باالخره که مطمئنم من ولی -

 :گفت سارا
 !باشه میگی که اینجوری خداکنه -

 :گفت آتنا
 بخوابیم؟ دیگه حاال میشه -

 .خنده زیر زدیم سارا و من
 .زد غر آتنا
 !میاد خوابم خب! بابا ای -

 :گفت سارا
 .خوابیممی باشه آتنا، تو دست از -

 .نبود معلوم درخت جزء به چیزی کردم، نگاه رو بیرون پنجره از و زدم لبخندی
 .بود بهتر اینجوری بخوابم، کردم سعی و بستم رو هامچشم
*** 
 اشکم هایقطره و انداختم بود دستم داخل که خونی در غرق شمشیر به نگاهی. بود خون و جسد از پر جا همه

 .چکید دستم پشت
 .زدم جیغ و آوردم باال رو خونیم هایدست زدم، زانو و انداختم زمین روی رو شمشیرم

 !مـــن چــرا -
 .کردنمی گاهن من به نگرانی با داشتن و بودن نشسته سرم باالی سارا و آتنا. شدم بیدار خواب از دستی هایتکان با
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 :گفت آتنا
 !زدیمی جیغ داشتی اما؟ خوبه حالت -

 :گفت سارا
 .دیدیمی بدی خواب انگار دیدی؟ کابوس -
 :گفتم و دادم تکون سری گیجی با
 !زدم؟ جیغ من مگه؟ شده چیزی! نه -

 دادن، تکون تأیید ینشونه به رو سرهاشون آتنا و سارا
 :گفتم تعجب با
 !مندید بدی خواب من ولی -
 .بزنم حرفی دیگه نتونستم و کردم احساس سرم داخل رو وحشتناک درد یه عبور دفعه یه

 .شدمی بیشتر درد و نداشت فایده ولی دادم؛ فشار محکم و گذاشتم سرم روی رو هامدست
 .شد اکو سرم داخل جیغ با همراه صدایی که بستم درد از رو چشمام

 !مـــن چـــرا -
 .زدمی صدا رو اسمم بلند و دادمی تکونم محکم آتنا. افتادم نفس نفس به نم ولی رفت؛ بین از درد

 :گفتم زور به و گذاشتم دستش روی آوردم، باال رو دستم
 .نیست چیزی -

 :گفت سارا
 گرفتی؟ رو سرت چرا خوبه؟ حالت اما؟ شده چی -
 .دادم جواب حالیبی با
 .خوبه حالم من! همین بود، کوچیک سردرد یه! نیست چیزی -

 مسافرخونه اصلی سالن سمت به و شدیم خارج اتاق از خوبه حالم من که شدن مطمئن سارا و آتنا که این از بعد
 .کردیم حرکت
 به سریع خیلی ولی رفت؛ گیج سرم لحظه یه تنگ راهروی و پیچ در پیچ هایپله دیدن با رسیدیم پلهراه به وقتی
 .کنم رفتار عادی کردم سعی و اومدم خودم

 :گفت غرغر با آتنا
 بریم؟ ور اون و ور این قالبی هایقیافه این با باید کی تا -

 :گفت سارا
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 هستن، ما دنبال هم تاریکی فرمانروای افراد ندارم شک تازه دنبالمون، بفرستن رو نفر چند ممکنه دونینمی مگه -
 نرفته؟ که یادت

 :گفت و داد تکون تاسف روی از سری آتنا
 !نبود یادم اصال رو هااین اوه، -
 یهوا معلومه که اینطور. میاد بارون داره که فهمیدم تازه سالن هایپنجره دیدن با و رسیدیم ایدایره سالن به

 .بودن کرده روشن رو هاشومینه چون سرده؛ بیرون
 !باش مراقب اما -
 .کشیدم عقب رو خودم فوری اومدمی طرفم به که چایی سینی دیدن با

 .شد متوقف نفر چند مقابل میز روی تا داد ادامه خودش راه به معلق طور همین سینی
 :گفتم و کردم پوفی

 !خطرناکن خیلی اینا-
 .نشستیم هااون رویروبه و رفتیم طرفشون به بودن، نشسته میزی پشت که لیام و آروین دیدن با

 :گفت و زد لبخندی لیام
 طورن؟ چه فراری هایخانم -

 .خنده زیر بزنن لیام و آروین شد باعث که شد بلند آتنا و سارا من، اضاعتر صدای زمان هم
 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 فراری؟ آقایون کنیم کار چی باید حاال! خب -
 :گفت ایخنده تک با لیام و شد بلند هابچه ریز خنده صدای

 .خوریممی ناهار! معلومه -
 :گفت آتنا
 یم؟بد سفارش کی به باید حاال خب، -

 :گفت کرد، اشاره جایی به و خندید لیام
 !هااون -

 .خوردیم جا کوتوله آدم تا چند دیدن با و کردیم نگاه لیام دست مسیر به همه
 :گفت و کرد گرد رو هاشچشم آتنا
 هستن؟ کی دیگه هااین -

 :گفت لیام
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 .هستن کوتوله هااین خب نیست؟ معلوم -
 :گفت سارا

 .بشن حساب جادوگر که گفت نمیشه هنوز ولی بلدن؛ جادو چون هستن، جادوگران از نسلی اینا که گفت میشه -
 .کنم شدیدی گرمای احساس درونم شد باعث که کرد من به معناداری نگاه لیام
 حساب جادوگر هم شاید و باشم جادوگرها از نسلی جزء هم من شاید که دونستمی هم خوب! دونستمی اون
 .نشم
 .نکنم نگاه هاچشم اون به دیگه که کردم سعی و ختماندا پایین رو سرم

 .بود هابچه از گرفتن سفارش مشغول که دیدم رو ایکوتوله و آوردم باال رو سرم نازکی، صدای شنیدن با
 !ستگزینه بهترین سوپ هوا این برای که کردم فکر و کردم نگاه رو بیرون پنجره از

 حرکت هاموناتاق سمت به و گذاشتیم قرار سالن داخل چهار ساعت یم،خورد سکوت داخل رو ناهار که این از بعد
 .کنیم استراحت تا کردیم
 .کردم نگاه رو بیرون و رفتم پنجره سمت به شدیم، هاموناتاق وارد دوباره
 جلوی پنجره از. زدمی پنجره به رو خودش قدرت با بارون و بود شده گلی زمین. نبود معلوم چیزی هیچ تقریباً

 .بود ایستاده در جلوی سیاه تماماً ایکالسکه که کردم نگاه رو سافرخونهم
 .شدنمی پیاده کالسکه از که ببینم رو پوش سیاه مرد چند تونستم سختی به شدیدی این به بارون وجود با

 .کشیدم کنار پنجره جلوی از رو خودم سریع من و کرد نگاه باال به یکیشون
 !دونستممی قبل از انگار دادم، انجام ارادی غیر کامالً رو حرکت این. گذاشتم قلبم روی رو دستم

 :گفت آتنا
 اما؟ شده چیزی -

 :گفتم و زدم لبخندی
 !قشنگیه بارون کردم،می نگاه رو بیرون داشتم! نه -

 :گفت جا همه از خبربی آتنا
 !شدیده زیادی یکم ولی خیلی؛ آره -

 :گفت سارا
 .نیستن هم شبیه هاسرزمین همه چند هر. داریم زیادی هایبارون سال از فصل این توی -

 :گفت آتنا
 چیه؟ منظورت -
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 :گفت سارا
 رو اول سرزمین مثل هوایی و آب تقریباً سوم سرزمین ولی دارن؛ فرق هم با هوا و آب نظر از هاسرزمین معموالً -

 .داره
 :گفت آتنا
 دونی؟می کجا از سپ نرفتی؛ بیرون اول سرزمین از حاال تا گفتی که تو -

 :گفت سارا
 .گیریممی یاد جااون رو چیزها این و میریم مدرسه هم ما! معلومه که این -

 :گفت آتنا
 .باشن باحال خیلی باید اینجا هایمدرسه! خوب چه وای -

 .نبود افرادش و کالسکه اون از خبری ولی رفتم؛ پنجره سمت به دوباره سارا و آتنا بحث به توجهبی
 اون به نسبت بدی حس کردم سعی و بود اومده وجود به بارون خاطر به که انداختم اتاق یگرفته فضای به ینگاه

 باعث افتاد،می دیگه مردهای و سالن داخل پوشسیاه مرد دو اون سمت به ذهنم ناخودآگاه ولی باشم؛ نداشته مردها
 .کنم بدی فکرای و باشم نداشته خوبی احساس شدمی
 .شمردمی رو طالیی هایسکه داشت و بود کرده باز رو پول کیسه آتنا

 :گفت سارا
 .پولدارین انقدر دونستمنمی! اوه -

 :گفت آتنا
 .داد بهمون خانومِ یه رو هاسکه این نیستن، خودمون هایپول هااین -

 :گفت و داد تکون سری سارا
 !هستن خیلی هااین حال هر به -

 :گفت و زد لبخندی آتنا
 !میگی که هستن زیاد حتما خب نمیارم، در سر چیزی هاسکه این از هک من -
 به سه هر بود، آروین برای نداشتم شک که فریادی اون متعاقب و کناری اتاق از چیزی شکستن بلند صدای با

 .بردیم هجوم اتاق در سمت
 شده درگیر پوشسیاه مرد چند با ور راه داخل که لیام و آروین دیدن با کردم، باز رو در و رسیدم همه از زودتر من

 .زد خشکم بودن
 .زد فریاد و دید رو ما لیام
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 !کن فرار جا این از آتنا و سارا با اما -
 .زدم زل لیام به و گرفت فرا رو وجودم همه ترس
 .رفتیم پلهراه سمت به و کشیدن خودشون همراه رو من آتنا و سارا

 .ایستادم و کردم مقاومت
 .زد داد سارا

 .میان ما دنبال کنن پیدا فرصت مردها اون که همین! بیا اما -
 :گفتم و دادم تکون سر
 .میام من کنین، فرار شما اتاقن، داخل کلیدها! نه -

 .دویدم اتاق طرف به کنم گوش آتنا یا سارا بعدی حرف به اینکه بدون
 .انداختم پول یکیسه خلدا و برداشتم رو کلیدها مخفیش جیب داخل از رفتم، شنلم سمت به زدهشتاب
 .اونجاست گردنبند که شدم مطمئن و کشیدم امسینه قفسه روی بر دستی

 .ایستادم رومروبه پوشسیاه مرد دیدن با اما برم؛ اتاق در سمت به خواستم و برگشتم
 دیوار و عقب سمت به منم شد باعث که اومد طرفم به آروم بود، رفته فرو شنلش کاله سیاهی در کامال صورتش

 .برم
 :گفت بمی صدای با
 !بده من به رو کلیدها -

 :گفت و اومد جلوتر قدمی مرد. دادم تکون منفی عالمت به تند تند رو سرم
 کنید؟ پیدا رو هاکلید این که کنهمی کمک شما به کی بگو بهم نشی، کشته میدم قول -
 .دونم... نمی... ن -
 .دختر نگو دروغ من به -
 .بکشم بلندی جیغ شد باعث و دآور هجوم سمتم به

 بدون کردم سعی و خوردم تاب و پیچ من ولی بگیره؛ من از رو کیسه کرد سعی و گرفت دستش داخل رو موهام
 .کنم فرار دستش از بشه کنده موهام اینکه
 .بیافته دستم از کیسه و زمین روی بشم پرت پشت از شد باعث که کشید عقب سمت به محکم رو موهام
 .رفت هوا به فریادم صدای زد، پهلوم به مرد که لگدی با ولی بردم؛ کیسه سمت به سریع رو دستم

 .زد فریاد و برداشت عصبانیت با رو کیسه مرد
 !کنهمی راهنمایی رو شما کی بگو بهم -
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 .دونمنمی یچی... هـ. ..هیـ من -
 .افتادم گریه به درد شدت از بعدی لگد با

 .کشید محکم و گرفت دست در رو امموه زد، زانو رومروبه مرد
 .بزنی حرف که نفعته به کوچولو خانم ببین: گفت و زد زل بهم نفرت با آورد، باال رو امافتاده سر

 :گفتم گریه با و دادم تکون محکم رو سرم
 .دونمنمی هیچی من -

 .شد متوقف دستش اتاق در شدن باز با که بزنه صورتم به مشتی خواستمی مرد
 مرد سمت به که زدم صدا رو اسمش خوشحالی با کرد،می نگاه مرد به خشمگین و بود ایستاده در چارچوب رد لیام

 .شد درگیر باهاش و شد ورحمله
 .زد فریاد لیام

 !بــــرو اما، برو -
 .نکنم نگاه بودن دیگه هم به زدن مشت حال در که مرد اون و لیام به کردم سعی شدم، بلند جام از سختی به
 .شدم خارج اتاق از درد با و گذاشتم پهلوم روی رو دستم برداشتم، رو یسهک
 همینطور. برم پلهراه سمت به تندتر کردم سعی و ترسیدم بودن، افتاده زمین روی راهرو داخل که افرادی دیدن با

 .کنم حرکت قبل از تندتر ترس از که شد باعث باال طبقه از بدی صدای رفتممی ترپایین که
 به و گرفتم محکم دستی شدم، خارج مسافرخونه از که همین. شدم خارج در از سریع و رسیدم سالن به الخرهبا

 .شدم کشیده چپ سمت
 .شه خفه گلو در جیغم شد باعث و گرفت قرار دهنم جلوی سرعت به دست همون
 .شد کم ترسم از کمی و شنیدم رو آروین آروم صدای

 !منم اما -
 .دیدم آروین سر پشت رو ترسیده ایسار و آتنا و برگشتم

 :گفت و کرد بـ*غل رو من سریع آتنا
 .بینمتنمی دیگه کردم فکر !شکر رو خدا -

 :گفت سارا
 .اما برگردی که خواستمی شجاعت خیلی -

 :گفت افتاد، راه و کشید رو من دست آروین
 !بریم باید ترسریع چه هر بیاین، -
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 :گفتم
 !چی لیام ولی -

 :گفت آروین
 .بینیممی رو دیگه هم و گذاشتیم قرار هم با نباش، اون نگران -

 دونیمنمی و ایستادیم بزرگ شهر یه وسط که دیدیم اومدیم، خودمون به وقتی. شدیم دور مسافرخونه از دوان دوان
 .بریم باید کجا

 :گفتم آروین به و برگشتم
 کنیم؟ کار چی باید حاال خب، -
 .بریم شهر از خارج یمتروکه و گبزر انبار به گفت بهم لیام -

 :گفت و داد تکون سری سارا
 .داره وجود تریمهم مسئله فعال پرسیم،می نفر یه از رو جااون آدرس -

 :گفت تعجب با آتنا
 ای؟مسئله چه -

 :گفت سارا
 به نیاز ام درضمن گذاشتی، جا مسافرخونه داخل هم رو شنلت و خیسه خیسه هاتلباس بنداز، خودت به نگاه یه -

 !داریم چتر
 .خوند رو تابلوش و کرد اشاره داشت قرار خیابون سمت اون که بزرگی یمغازه به داد، تکون سری آروین

 !کرد خواهید پیدا اینجا در بخواهید که را چیزی هر شاخ، تک اسب بزرگ یمغازه -
 .داد ادامه

 .داریم نیاز یمکرد احساس که چیزی هر بخریم، نو لباس بریم بهتره کنم فکر -
 .موند باز دهنم تعجب از شدم اونجا وارد وقتی. شدیم بزرگ یمغازه وارد و کردیم موافقت همه
 :گفت آتنا
 !بینممی خواب دارم بگه من به یکی کنممی خواهش -

 !بزرگتر خیلی خیلی داد،می نشون که بود چیزی از تربزرگ خیلی یمغازه
 :گفت و خندید سارا

 .هستن جادو هنر بینی،می که چیزهایی این یهمه ینی،بنمی خواب -
 .شدیم رد مغازه طوالنی هایردیف بین از خوشحالی با
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 !خیاله دنیای به متعلق داشتم باور همیشه که دیدممی رو چیزهایی
 ایگردنبنده دادن،می نشون رو تصویر یه لحظه هر که ترسناکی هایآینه سخنگو، هایعروسک دار،بال هایکفش
 .کنم نگاه هاقفسه به بیشتری شوق با شدمی باعث که چیزهایی و شده طلسم

 و صورتی موهای با دختری. داشت غرفه حالت که برد قسمتی سمت به و گرفت رو مبهوت آتنای و من دست سارا
 :گفت و انداخت نفر سه ما به نگاهی بود قسمت اون مسئول انگار که جلف هایلباس

 .داریم بخواین که لباسی هر نجاای! آمدید خوش -
 :گفت سارا

 .شنل و بلند و ساده لباس دست سه -
 :گفت و داد تکون سری دختر

 دیگه؟ و -
 .کافیه هاهمین فعال: گفت سارا
 هم هایشنل با ایسورمه و یشمی سبز خاکستری، هایرنگ با لباس دست سه و داد تکون هوا در رو دستش دختر

 .شد ظاهر مقابلمون رنگشون
 .کردن انتخاب رو ایسورمه و خاکستری ترتیب به هم آتنا و سارا و کردم انتخاب رو یشمی سبز مکث، کمی با

 :گفت سارا
 بپوشیم؟ اینجا رو هالباس این تونیممی -

 :گفت و داد نشون رو کوچیکی در دختر
 .بفرمایید البته، -

 .پوشیدیم رو هامونلباس و بود بزرگ فروشگاه از بخشی که شدیم کوچیکی اتاق وارد
 :گفت آتنا
 .میشه العادهخارق اصلیت هایچشم رنگ با لباس این رنگ که ندارم شک! اما وای -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .آتنا مرسی -

 :گفت و زد چشمکی
 .کنممی خواهش -
 .دادیم دختر اون به رو هالباس پول و شدیم خارج اتاق از

 :گفت و گرفت رو تمدس دختر که برم خواستم و برگشتم
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 .کن صبر لحظه یه لطفا -
 بیرون کشو از رو بود شده تزئین رنگی سبز سنگ با که زیبایی سر سنجاق کرد، باز رو بود مقابلش که میزی کشوی

 .گذاشت من جلوی میز، روی و آورد
 .کردم نگاه زیبا سرِ سنجاق به و کردم تعجب

 :گفت دختر و آوردم باال رو سرم
 کارهای آینده در تو مطمئنم اما چیه؛ دونمنمی که نیرویی یه کرد، جذب خودش به رو من وجودت رد چیزی یه -

 .میاد خیلی لباست به کن، قبول من طرف از هدیه یه عنوان به اینم! میدی انجام مهمی
 .گذاشت دستم داخل رو سر سنجاق و گرفت رو دستم
 .کردم زمزمه

 .ممنونم -
 :تگف مهربونی لبخند با دختر

 .هستن منتظرت دوستات کنم فکر کنم،می خواهش -
 !ندیدمش ولی برگشتم، دختر اون سمت به دوباره کنن،می نگاه من به که دیدم رو آتنا و سارا و برگشتم
 .رفتم هابچه سمت به و زدم لبخندی
 .کردیممی تحرک بود گفته لیام که انباری سمت به بودیم، گرفته دست در چتر همه که درحالی بعد ساعتی
 پلک پشت صورتی مو دختر تصویر کردم، نگاه بهش و آوردم بیرون جدیدم شنل جیب داخل از رو سر سنجاق

 .شد تشکیل هامچشم
 .بزنمش موهام به مناسب فرصت اولین در تا گذاشتم جیبم داخل رو سنجاق و زدم لبخندی

*** 
 .اینجاست شاهزاده! سرورم -
 .داخل بیاد بگو بهش -
 .چشم -
 .زد لبخندی در شدن باز با و کرد نگاه مرد هایقدم به
 .عزیزم سالم! اوه -
 .داد جواب سردی به
 .سالم -

 .کشید پسر بازوی روی بر دستی گونه نوازش و رفت سمتش به زن



 

 

132 

 

 جادوگر رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

witch 

 ناراحتی؟ هنوزم -
 .نیست مهم -

 .کرد مرتب رو سیاهش شنل و زد لبخندی زن
 .منتظرم خب، -
 .خواستید شما هک جوریه همون چیز همه -
 .ایگزینه بهترین تو دونستممی! خوبه -

 !بود مرگ ملکه همان او. بست نقش لبانش روی بر شرور لبخند همان دوباره و گرفت خودش به جدی حالت زن
 :گفت و گذاشت پسر یشانه روی را دستش

 .کن تمومش منتظرم، من -
*** 

 اما
 .بود کبود هم هاشچشم از یکی پای و ودب ما منتظر اونجا لیام رسیدیم انبار به وقتی

 :گفت آتنا
 !لیام آوردی خودت سر بالیی چه! وای -

 :گفت و زد من به چشمکی لیام
 .داشتیم شدید درگیری یکم -

 .نگفتم چیزی و گزیدم رو لبم انداختم، پایین رو سرم
 !بود خالی کامال انبار شدیم، انبار وارد لیام همراه
 .کردم زدن حرف به شروع من همه از اول و نشستیم ایگوشه

 بودن؟ کی پوشسیاه افراد اون -
 :گفت لیام

 پشت که کوچیک یجمجمه یه شناختم، رو هااون عالمتشون روی از. بودن تاریکی فرمانروای افراد هااون -
 .میشه خالکوبی گوششون

 :گفتم
 کردن؟ حمله ما به چرا ولی -

 :گفت سارا
 .میخوان رو کلیدها هااون! اما واضحه این -
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 :گفتم و اومد کلید اسم
 کنیم؟ پیدا رو سوم کلید کجا از کنیم؟ کار چی باید ما حاال -

 :گفت و کرد من هایچشم به نگاهی لیام
 .دونمنمی -

 :گفت آتنا
 .نداریم نخی سر هیچ دیگه حاال! شد عالی -

 :گفت آروین
 .ستمسخره بازی یه اشهمه -

 :گفت لیام
 .دارم براتون پیشنهاد یه -

 :گفتم
 چی؟ -
 این که دونهمی سارا ولی نه؛ یا دونیدمی شما دونمنمی ،ارواح معبد اسم به هست شهر این توی بزرگ معبد یه -

 ارواح این که میگن همه. بودن نیرومند و قوی جادوگر هفت گذشته در که شده درست بزرگ روح هفت برای معبد
 .ببرن ارواح این برای هدایایی تا میرن معبد این به هفته هر و هستن طبیعت در چیزها خیلی کردن برقرار مسئول
 :گفت آروین

 !مزخرفه خیلی این -
 :گفت آتنا
 .نکنی توهین مردم اعتقادات به بگیری یاد بهتره -

 :گفت و درآورد رو آتنا ادای آروین
 .بزرگ مامان خب خیلی -

 :گفت ایدیگه حرف هر از قبل سارا
 .بریم معبد اون به که بهتره من نظر به! ها بچه کنید بس -

 گرفت، رو ما هایدست لیام. بود مونده انبار اون در ازمون که اثری هر کردن پاک از بعد کردیم، موافقت همه
 و بزرگ خیلی معبد یه مقابل اومدم، خودم به وقتی و محض سبکی و هارنگ شدن قاطی حس همون دوباره

 .بودیم باشکوه
 :گفتم و انداختم نگاهی بود شلوغ خیلی که رافماط به



 

 

134 

 

 جادوگر رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

witch 

 اینجاس؟ کلید که کنیدمی فکر شما خب، -
 :گفت و گرفت خودش به متفکری حالت لیام

 !ترهمهم و ترباستانی جا همه از اینجا آخه! ممکنه -
 !آهان -

 .کردم نگاه معبد به و گرفتم باال رو سرم دوباره
 .بود هاکوه و باد یخ، آتش، خاک، نگل،ج دریا، از هایینقاشی معبد باالی
 :گفت سارا

 .هستن هاقدرت این دارنده نگه ارواح اون -
 :گفتم آروین و آتنا به و خندیدم

 !آوارتاره کارتون مثل -
 :گفت آتنا
 !هامیگی راست آره، -
 .خندیدم هم با سه هر بعد و

 .بود دهش گرد هاشونچشم و کردنمی نگاه ما به تعجب با سارا و لیام
 :گفت گیج سارا

 چیه؟ آواتار -
 :گفتم خنده با
 .ماست دنیای به مربوط چیزی یه سخته، یکم توضیحش -

 :گفت سارا
 !فهمیدم آهان -

 :گفت لیام
 .بگردیم کلید دنبال و معبد داخل بریم زودتر بهتره هابچه -

 داخل مردم که بزرگی هایشومینه و هاالنس ها،مجسمه از بود پر معبد. شدیم باشکوه و بزرگ معبد وارد هم با همه
 .ریختنمی چیزهایی هااون
 جدیت با که بود گرفته قرار هم کنار در زیبایی عصاهای و باشکوه هایلباس با زن سه و مرد چهار عکس سالن آخر

 .بودن زده زل ما به تمام خشکی و
 .داد توضیح لیام
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 .زن سه و مرد چهار هستن، جادوگر هفت هااون -
 :فتگ و کرد اشاره انداختنمی اشیاء و خوراکی هاشومینه داخل که مردمی به آتنا
 کنن؟می کار چی افراد اون -

 :گفت لیام
 .میشن منتقل بلکه سوزننمی شومینه داخل هااون فرستن،می ارواح اون برای رو هاشونهدیه دارن -

 :گفت آروین
 ؟!میشه مگه -

 :گفت لیام
 .کرد میشه کاری هر جادو با -

 :گفتم
 کنیم؟ کار چی باید ما حاال خب -

 :گفت لیام
 .هم با هم آروین و من بگردید، هم با آتنا و سارا اما،. گردیممی و شیممی تقسیم! معلومه خب -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 .بشین جمع اینجا همه آخر در -

 .شدیم جدا هم از و کردیم موافقت
 .بود تزئینی وسایل از پر و ترشکوه با خیلی اونجا رفتیم، چپ سمت سالن به ما

 :گفت آتنا
 .عتیقه قدر چه من خدای! وای -

 :گفت شده چفت هایدندان با سارا
 .آتنا نیستن عتیقه هااین -

 :گفت و برداشت رو جامی آتنا
 !خوشگله خیلی این -

 :گفت گذاشت، جاش سر و گرفت آتنا از رو جام فوری سارا
 بگیرنت؟ دزدی جرم به هااون خوایمی ؟!شدی دیوونه -
 .بودن ایستاده تاالر در جلوی که کرد اشاره هاییمحافظ به دست با بعد و

 :گفت و کرد گرد رو هاشچشم آتنا
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 !جرمه؟ کار این مگه -
 :گفت و کرد پوفی سارا

 .ندی دستمون کار که بهتره پس نداری؛ خبر اینجا قانون از تو! هیچی به نزن، دست هیچی به آتنا ببین -
 :گفت آتنا
 .داری تأکید انقدر چرا حاال باشه، -

 .خندید ریز ریز آتنا و انداخت آتنا به نگاهی حرصی سارا
 :گفتم کردم، اشاره بهش و انداختم نگاهی تاالر چپ سمت در به
 .نداره چیزی که اینجا اونجا، بریم بیاین -

 :گفت و داد تکون سری سارا
 .باشه -
 .رفتمی باال سمت به که بود در جلوی بزرگ یپلهراه یه. کردیم بازش و رفتیم در سمت به

 :گفت سارا به رو و زد کمرش به رو هاشدست کرد، ریز رو هاشچشم آتنا
 .بریم اونجا به که باشیم نداشته اجازه ما شاید -

 !آتنا دست از خندیدم، ریز ریز و انداختم پایین رو سرم
 :گفت و کرد اشاره بودن ایستاده قبلیشون جای سر هک هانگهبان به سارا

 .نداره اشکال یعنی پس ندادن؛ نشون العملیعکس اونا -
 .رفت باال هاپله از و کرد نگاه هانگهبان به حرص با آتنا

 :گفت آروم و زد چشمکی سارا
 .شده کفری حسابی -

 :گفتم و خندیدم
 !بدجنسی خیلی تو سارا -

 :گفت داد، هلم و زد مکتف به آرومی یضربه
 .بری باال بهتره -
 اولین کردیم باز رو در وقتی رسیدیم، بزرگ در یه به دقیقه دو یا یک از بعد. رفتیم باال هاپله از و بستیم رو در

 .بارون ریز هایقطره اون از بعد و خورد صورتم به که بود سردی باد کردم، احساس که چیزی
 :گفت آتنا
 .هستیم بوم پشت روی ما! جالب چه -
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 شد،می حفاظت آهنی هاینرده با بوم پشت دور تا دور. نداشتم بوم پشت از جالبی هایخاطره چون شدم؛ ناامید یکم
 .کردنمی نگاه شهر یمنظره به و بودن بوم پشت روی هم کمی یعده
 :گفت آتنا به سارا

 .هستن اینجا هم مردم نداره، مشکلی اومدن اینجا گفتم دیدی -
 :گفت جانب به حق آتنا
 !خب خیلی -

 :گفتم
 .کردیم پیدا چیزی شاید بگردیم، رو جا همه و بشیم پخش بیاین -

 :گفت آتنا
 !باشه چیزی اینجا دارم شک -

 :گفت سارا
 .بگردیم که بهتره ولی -
 .رفتم بوم پشت شرقی ضلع به و شدم جدا هابچه از
 کار این جادو با شاید. داشت قرار مقابلش بارونی شهر از زیبایی یرهمنظ و بود هانرده روی به رو دقیقاً نیمکت یه
 وسوسه خیلی منظره این نشستم، نمیکت روی و شدم گشتن خیالبی. نبودن خیس اصال هانیمکت که کردن رو

 !بود کننده
 .شد گرد و دافتا دایره یه به چشمم که انداختم پایین رو سرم و کشیدم بود شده خیس کمی که موهام روی دستی

 :گفتم بهت با جادوگر هفت هاینماد دیدن با
  کنن؟می کار چی اینجا هااین -
 بوم پشت از قسمت اون به خودم با و کردم پیداشون باالخره. گشتم آتنا و سارا دنبال و شدم بلند نیمکت روی از

 :گفت آتنا. بردمشون
 کردی؟ پیدا چیزی اما؟ شده چی -

 .ببینید رو این: گفتم و ادمد نشون بهشون رو دایره
 :گفت سارا

 !جادوئه یدایره یه این! من خدای -
 :گفتم

 جادو؟ دایره -
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 .میگن هم* مندل بهشون هستن، قدرتمند خیلی جادو هایدایره آره، -
 :گفت آتنا
 کنه؟می کار چی اینجا جادوگر هفت نمادهای این پس خودمونه؟ مندل همون این آهان -

 :گفت سارا
 .نمیشه رسم چیزی همچین معمولی جادوی هایدایره توی آخه دونم،نمی ادقیق -

 :گفتم
 بزرگی جاروبرقی که مونهمی این مثل کنم،می حسش دارم آخه. باشه داشته وجود قوی خیلی نیروی باید اینجا -

 .کشهمی توش رو تو داره
 :گفت و داد تکون سری سارا

 .قویه خیلی جادو این! ئهتوو با حق لیو چیه؛ برقی جارو دونمنمی که این با -
 :گفتم

 باشه؟ اینجا کلید ممکنه اینجاست، جادوگر هفت نماد چون و کنهمی محافظت چیزی یه از داره دایره این پس -
 :گفت سارا

 !اِما ممکنه چیزی هر -
 :گفتم

 .کنیم اپید رو رازش هم با همه باید ما بیان، بگیم هم آروین و لیام به باید قبلش اَما -
 :گفت سارا

 .میدم انجامش من بگیم، باید آره -
 :گفت خنده با و کرد باز رو هاشچشم ثانیه چند از بعد. نزد حرفی دیگه و بست رو هاشچشم

 !شد انجام دخترا، خب خیلی -
 :گفت آتنا
 ؟!کردی کار چی دقیقاً االن -

 :گفت سارا
 .ذهنی ارتباط دیگه، معلومه -

 :گفت تعجب با آتنا
 میدی؟ انجامش جوری چه -

 :گفت و انداخت باال ایشونه سارا
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 .داره الزم زیاد تمرین -
 .اومدن ما طرف به و شدن ظاهر بوم پشت روی لیام و آروین لحظه همون

 :گفت لبخند با و کرد مستقیمی نگاه من هایچشم به لیام
 .اما سالم -

 :گفتم و گرفتم هاشچشم از رو نگاهم سریع
 !سالم -

 ته چیزی یه هاچشم این به نگاه بار هر با ولی! چرا دونمنمی. کردمی حل خودش تو رو آدم خاکستریش هایچشم
 .اومدمی در لرزش به قلبم
 :گفت لیام

 .کردین پیدا خاص نوع از جادو دایره یه که بینممی خب -
 :گفت سارا

 .کرد پیدا رو اون اما واقع در -
 :مندل)* 

 کشیده جادوگران از بسیاری توسط که است ایکره یا دایره (magic circle: انگلیسی به) جادویی دایره یا مندل
 کندمی جادویی محافظت را اشخاص یا کندمی ایجاد مقدس فضایی و داده انرژی آنها به که دارند اعتقاد و شودمی

 .شود تصور فقط یا شود کشیده گچ یا شن روی فیزیکی صورت به است ممکن دایره این! هردو یا
. آورندمی وجود به کنندمی احضار که روحی و خود بین محافظ سدی دایره این کشیدن با که دارند عقیده جادوگران

 .(کنندمی استفاده جادوگری طول در نیرو تمرکز و ایجاد برای دایره این از جادوگران نوین هایدوره در
 *** 

 :گفت داد، تکون سری و کرد من به خاصی نگاه لیام
 !جالبه -

 :گفت آتنا
 ؟!باشه اینجا کلید ممکنه -

 :گفت لیام
 خاصی نوع از جادو یدایره این که گفتم ولی کنن؛نمی استفاده اشیاء از محافظت برای معموالً رو جادو هایدایره -

 .باشه جوریاین ممکنه و ندیدم حاال تا که هست
 :گفتم و کردم اشاره نمادها به



 

 

140 

 

 جادوگر رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

witch 

 .نباشه اینجا کلید اصال شاید باشه؟ داشته هااون به ربطی که ممکنه داره، قرار اینجا دوگرجا هفت نمادهای -
 :گفت سارا

 !میشه اینم -
 :گفت بود ساکت حاال تا که آروین

 .میشه پیدا باشه هم کلیدی اگه اینجوری بشه، شکسته جادو دایره این بهتره میگم من -
 :گفت و داد تکون رو سرش شدت به سارا دفعه یه
 .بشه مرگ باعث کار این ممکنه قویه، خیلی جادو دایره این! محضه دیوونگی این! نه! نه -

 :گفت لیام
 .برگردیم خالی دست تونیمنمی ما و بشه انجام باید کار این آروینه، با حق اینجا در ولی -

 :گفت زدمی داد داشت تقریباً عصبانیت از که سارا
 محضه، دیوونگی کار این کنه،می حس رو دایره این قدرت باشه جادوگری هر همی؟نف به زدی رو خودت! جالبه -

 !محض
 :گفت خونسرد خیلی و زد کنار رو بودن ریخته صورتش توی که موهایی لیام

 رسه؟می ذهنت به ایدیگه راه -
 .نداد جواب سارا
 :گفت عصبانیت با بار این لیام

 نه؟ یا رسهمی ذهنت به ایدیگه راه! توام با -
 :گفتم و کردم لیام به رو
 اینجا؟ بیان همه خوایدمی! نزنید داد درضمن بزن، حرف درست سارا با -

 :گفت و گرفت سارا سمت به رو اشاشاره انگشت لیام
 خیلی کار این دونممی هم خودم که صورتی در اونه، گیرنده تصمیم و فهمهمی خیلی کرده فکر دختر این -

 .دارم براش هم راهکاری حتما میدم پیشنهادی ینهمچ وقتی. خطرناکه
 :گفت و زد پوزخندی سارا

 آقا؟ چیه راهکارتون وقت اون -
 :گفت و کرد اشاره گردنبندم به کرد، نگاه من به لیام

 !منه راهکار اون -
 :گفتم و کردم نگاه لیام به گیج
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 چیه؟ منظورت -
 :گفت لیام

 .بودم گفته بهت رو موضوع این که من ؟رفته یادت داره، محافظت قدرت گردنبندت -
 :گفت بود، شده گیج که آروین

 داره؟ موضوع این به ربطی چه گردنبند ولی بودی؛ گفته آره -
 :گفت لیام

 این انجام حین در و بشکنه رو دایره این طلسم تونهمی اِما. کنهمی محافظت اون از اِماست پیش گردنبند وقتی تا -
 .افتهنمی براش اتفاقی کار

 :گفت سارا
 میشی؟ آدم یه مرگ باعث وقت اون دونیمی چی؟ بیاد بر دایره این پس از نتونه گرنبند این اگه -

 :گفت لیام
 پیش اما برای مشکلی پس گیره؛می اما از رو قدرتش گردنبند داره، بیشتری جادویی قدرت همه از اِما ما بین -

 .نمیاد
 :گفت آتنا
 .بزنه خطرناکی کار همچین به دست اما یمبذار تونیمنمی ما ولی -

 حلراه چون دادم؛می انجامش باید من پس بودم، من هم شده انتخاب و داشتم زیادی قدرت من بود، لیام با حق
 .نبود ایدیگه

 :گفتم و گرفتم دستم توی رو گردنبند
 .بدم انجامش خواممی من ولی ها؛بچه ببخشید -

 :گفتم و کردم بلندتر کمی رو صدام شد، لندب نفر سه اعتراض صدای همزمان
 .برگردیم خودمون سرزمین به ترسریع چه هر خوادمی دلم. میدم انجامش پس کنم؛ پیدا رو کلیدها باید من -

 :گفت آتنا
 ...اما ولی -

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش
 .بگیره رو من جلوی تونهنمی کسی باشم، داشته رو کاری انجام قصد من اگه آتنا، ببین -

 .کنم شبـ*غل شد باعث که انداخت بهم ناراحتی نگاه آتنا
 :گفت بغض با آتنا و خوردندمی سر صورتش روی آتنا هایاشک
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 !اما بدم دستت از خوامنمی من و بودی من دوست تنها بچگی از تو دارم، رو تو فقط دنیا این توی من -
 :گفتم دلگرمی با
 .افتهنمی اتقاقی! نباش نگران -
 :گفتم لیام به رو و شدم جدا آتنا از
 کنم؟ کار چی باید حاال خب، -

 :گفت لیام
 دایره این از الیه هر طلسمی، خوندن با باید تو داره، قرار نماد یه الیه هر داخل و داره الیه هفت دایره این ببین -
 .میشه شکسته دایره کل آخر در و بری پیش مرحله مرحله ببری، بین از رو
 .رسید نظرش مورد یصفحه به تا زد ورق رو اون و آورد بیرون رو قطوری کتاب بود پوشیده که شنلی خلدا از

 .کرد نگاه بهم عمیق و داد من به تردید با رو کتاب
 بین از روش و جادو هایدایره انواع مورد در صفحه اون داخل. کردم نگاه کتاب به و انداختم پایین رو سرم

 .بود داده توضیح بردنشون
 :گفت و داد قرار بودم ندیده حاال تا که زبانی به متنی روی رو انگشتش لیام

 .اینه طلسم اما، خب خیلی -
 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 . بخونم رو متن این تونمنمی من! داره وجود مشکلی یه ولی -
 :گفت و داد نشون رو طلسم متن باالی متنی انگشتش با لیام

 طلسم هاینوشته بشکنه، رو قدرتمندی یدایره همچین بخواد واقعا کسی اگر نوشته اینجا ولی نم؛تونمی هم من -
 .میشن آشکار براش
 :گفتم

 بینمش؟نمی من چرا پس -
 :گفت و زد زل هامچشم به لیام

 .نیستی کار این انجام به راضی واقعا شاید -
 .بخونه رو افکارم تمنداش دوست اصال گرفتم، خاکستری دریای اون از رو نگاهم
 :دادم جواب کنم، فکر ایدیگه چیزهای به و کنم منحرف رو ذهنم کردم سعی

 .بدم انجام رو کار این خواممی من اَما -
 :گفت سارا
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 این که بخوای قلبت ته از و دایره یالیه ترینبیرونی داخل بری باید بکنی رو کار این خوایمی واقعا اگه! اما -
 .بشه اجرا طلسم
 .بستم رو هامچشم و ایستادم الیه آخرین داخل. رفتم دایره سمت به و دادم تکون رو سرم
 سر بالیی چه چی؟ بگیره رو دایره قدرت جلوی نتونه گردنبند اگه بدم؟ انجام رو کار این که خواستممی واقعا من
 اما بگردم؛ دیگه کلیدهای دنبال نتونم که بیافته من برای اتفاقی نکنم فکر باشه، اینجا کلید اگه ولی اومد؟می من
 چی؟ بذارم قضیه این پای الکی رو جونم من اگه چی؟ باشه اشتباه هااین یهمه اگه

 کلید که باشه این احتمال اگه. کردممی اعتماد هامقدرت به باید دادم،می انجامش باید من کردم مشت رو هامدست
 !بدم انجامش باید حتما پس باشه، اینجا

 :گفتم لیام به رو و کردم باز رو هامشمچ
 .بده رو کتاب -

 .ریختن هم به هاکلمه ثانیه چند از بعد ولی نیافتاد؛ اتفاقی هیچ. کردم نگاه طلسم به داد، بهم رو کتاب لیام
 !بود خوندن قابل چیز همه بار این ولی کردم؛ نگاه متن به دوباره و زدم پلکی تعجب با

 نور خوندم، کامل که رو طلسم. برم جلو و بخونم تند تند و هم سر پشت رو هاکلمه کردیم وادارم عجیبی نیروی
 وجودم از چیزی کردم احساس نور شدن محو با شد، محو هم سریع خیلی و اومد جود به اطرافم در عجیبی خیلی

 .شد کم
 .بستم رو هامچشم و منشست زمین روی حالبی. شد محو و تار چشمم جلوی چیز همه و افتادم نفس نفس به

 .نشن نزدیک من به که گیرهمی رو هابچه جلوی داره لیام اومدمی نظر به و شنیدممی اطرافم از گنگی صداهای
 .کردممی حالیبی احساس هم هنوز ولی شد؛ کمتر گیجه سر حس کم کم
 .کردنمی نگاه من به نگران که دیدممی رو هابچه و شدم بلند سختی به

 !دادممی ادامه باید اینکه دونستم،می رو چیزی یه فقط
 !بشم خوشحال کمی شد باعث این بود، رفته بین از هفتم یالیه کردم، نگاه زمین به

 طلسم اون خوندن به شروع دوباره و برداشتم زمین روی از بود افتاده دستم از که رو کتاب و شدم ششم یالیه وارد
 .کردم
 .خوردم زمین به بیشتری شدت با و شد کم وجودم از بیشتری چیز کردم احساس بار این و نور همون دوباره
 .کردمنمی احساس چیزی هیچ تقریباً
*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
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*** 
 .دادممی ادامه باید بازم ولی جادوییمه؛ قدرت میشه، کم ذره ذره وجودم از که چیزی کردممی احساس چرا دونمنمی

 خوندن به شروع و دوختم کتاب به دیدنمی تار یکم که رو هامچشم شدم، بلند جام از خوران تلو تلو و سختی به
 .کردم
 .نشستم زمین روی ترتمام چه هر حالیبی با بار این و رفت بین از هم پنجم یالیه
 .کردممی حس رو این و بود نمونده برام قدرتی هیچ دیگه
 رو لعنتی طلسم اون دیدن توانایی فقط هامچشم اینکه مثل بود، تار چیز همه ولی کنم؛ نگاه هابچه به کردم سعی

 .داشتن
 شروع. نداشتم ایستادن برای توانی دیگه گرفتم، قرار چهارم یالیه روی و رفتم جلوتر بودم نشسته که طورهمون

 .کردم احساس رو درد همون و نور همون دوباره کردم، طلسم خوندن به
 کمتر هی داره و شده باتری یه مثل من جادویی قدرت کردممی احساس. شدمی کم درونیم نیروی از قسمتی بار هر
 .میشه کمتر و

 .گرفتم قرار سوم یالیه روی و کشیدم جلو رو خودم هم باز و دوختم دیگه یالیه سه به رو هامچشم
 .کردم طلسم خوندن به شروع و رفتمگ لرزانم هایدست بین رو کتاب
 بند نفسم و پیچید بدنم کل تو صاعقه مثل دردی بار این که بودم درد همون منتظر کننده، خیره نور همون دوباره
 گیر گلوم پشت که هوا از عظیمی حجم دفعه یک و موند نتیجهبی کشیدن نفس برای هامتالش ثانیه چند اومد،
 .شد دآزا بلندی جیغ با بود کرده
*** 

 آتنا
 .دادم فشار هم به محکم رو هاملب و بستم رو هامچشم کشید اما که بلندی جیغ با

 .باشه اما مراقب تونهمی کی تا گردنبند اون که هستم این نگران کنه،می تحمل رو وحشتناکی درد بود معلوم
 نزدیک که گفت بهمون بود، کرده وبمیخک خودمون جای سر رو ما یهمه طلسم با و بود کرده رو اینجا فکر لیام

 .خطرناکه اون برای اما به شدن
 و ببینن رو ما نتونن مردم که بگیره شکل ما اطراف پوششی شدمی باعث که بود کرده اجرا هم ایدیگه جادوی لیام

 .بشنون رو صدامون
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 اما برای اینکه جز نبود، ختهسا من دست از کاری ولی اومد؛می بدم بودم شده مجسمه مثل وضعیت این در اینکه از
 !همین کنم، دعا

*** 
 اما

 شدمی باعث این و میشه کمتر داره ضربانش که کردممی احساس گذاشتم، قلبم روی رو دستم. زدممی نفس نفس
 .بترسم
 .کنم رها خودش حال به رو دایره این تونستمنمی دادم،می ادامه باید بازم ولی بود؛ بدنم داخل درد آثار هنوز
 .بود مونده دیگه یالیه دو فقط حاال زدم؛ دردناکی لبخند. رسیدم دوم یالیه به و کشیدم زمین روی رو خودم
 .کردم پیداش و گشتم کتاب دنبال هام،دست کمک به همین برای دید،می تار هامچشم

 چسبونده هم به چسب با رو کتاب صفحات بقیه انگار شد،نمی جا به جا اصال نظر مورد یصفحه که بود عجیب
 .بودن
 !بیشتر هم دردش طورهمین و بود بیشتر دفعات یهمه از نور رسید، آخرش به وقتی. کردم طلسم خوندن به شروع
 رو من آروم آروم و حرکته حال در بدنم در سمی کردممی احساس. رفتم شدن هوشبی مرز تا و افتادم زمین روی
 .کشهمی

 !مردممی داشتم شاید زد،می آروم خیلی خیلی گذاشتم، قلبم روی رو دستم درد با
 .نکردم تموم رو کارم هنوز من و مونده چیزایی یه جادوییم قدرت باتری از هنوز ولی

 .رسوندم دایره یالیه آخرین به و کشیدم جلو رو خودم سختی به بودم، افتاده زمین روی که طورهمون
 هم کتاب انگار بود، صفحه همون هنوز. بگیرمش هامدست با بتونم تا کشیدم جلو و گرفتم پاهام بین رو کتاب

 .بشه تموم کار این بود مصمم
 ذارم؟می چی پای رو زندگیم دارم من! بکشه رو من آخر یالیه این ممکنه کردم فکر این به و بستم رو هامچشم

 داره؟ رو ارزشش
 .بایستم باید عواقبش همه پای پس کردم؛ انتخاب خودم که بود راهی این و بودم اومده اینجا تا من ولی

 خوب چیز همه و دارم استراحت برای کافی وقت کار این از بعد دادم امید خودم به کردم، باز سختی به رو هامچشم
 .میشه
 به درد وقتی گرفت، فرا رو جا همه ایکننده کور نور طلسم، شدن تموم با. خوندم و گرفتم صورتم جلوی رو کتاب

 .نیافتنیه دست رؤیای یه اینا همه که فهمیدم اومد اغمسر
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 سبکی احساس کردم، سقوط زمین عمق به وقتی. نکردم احساس رو زمین لرزیدن که بود شدید حدی به درد
 .برسم آرامش به تا بستم رو هامچشم و کردممی

*** 
 آروین

 .بود ممکن غیر کار این انگار ولی بخورم، تکون کنم سعی شد باعث زمین لرزیدن
 از هم کار همین ولی بزنم؛ فریاد بخوام شد باعث و میشه شکافته داره زمین شدم متوجه که بودم کردن تقال درحال
 .نبود ساخته من دست
 .شد گشاد حد آخرین تا هامچشم مردمک رومروبه یصحنه دیدن با و کردم باز بودم بسته ترس از که رو هامچشم
 یک با ولی شد؛ اولش مثل عادی غیر خیلی چیز همه بعد و کرد سقوط زمین شکاف روند اما مونهمه چشم جلوی

 !نبود اینجا دیگه اما تفاوت،
 .میرم بود اما قبال که جایی سمت به دارم و شده برداشته طلسم که دیدم اومدم خودم به وقتی
 .بشه موفق اومدنمی نظر به ولی کنه؛ آروم رو آتنا کردمی سعی سارا
 اثری ولی کشیدم، جا همه رو دستم و نشستم زمین روی بهت با. شد غیب ما هایچشم جلوی اما که کردمنمی باور

 !هیچی جادویی، دایره نه و ترکی نه نبود، چیزی هیچ از
 چپ سمت به که لیام صورت اون متعاقب و آتنا جیغ صدای با. بوده شکل همین به اول از چیز همه که انگار

 .اومدم خودم به بود، برگشته
 :گفت لیام به رو فریاد با آتنا
 .خطرناکه کار این که دونستیمی خوب! عوضی توی -

 :گفت داد با لیام
 !دونستمنمی هیچی من -

 !نگفت بهش هیچی لیام اما رفت؛ نشونه رو لیام صورت چپ سمت بار این و برد باال رو دستش آتنا
 :گفت بودم ندیده حاال تا که خشمی با آتنا
 عوضی یه فقط تو گفتی، دروغ ما یهمه به تو بکشی، رو اما خواستیمی تو هستی، تاریکی فرمانروای افراد از تو -

 !گمشو چشمم جلوی از هستی، دورو
 .کرد گریه بلند صدای با و گرفت رو صورتش هاشدست با و زمین روی نشست آتنا

 .زدم صورتش به رو مشتم ولینا و شدم ورحمله لیام سمت به کشید، شعله وجودم توی خشم
 .زدم فریاد



 

 

147 

 

 جادوگر رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

witch 

 !عوضی برگردون رو اما گردون، برش -
 .اومدمی فرود بدنش روی هم سر پشت هاممشت ولی بگیره؛ رو من جلوی که کرد سعی لیام
 .کرد استفاده مسخرش جادوهای اون از هم باز کنم فکر کرد، پرت عقب به رو من عجیبی نیروی دفعه یه

 :گفت و ایستاد من سر باالی تعصبانی با لیام
 .نیست من دست اما برگشتن درضمن نداره، ربطی هیچ من به و خواست خودش اما که بود چیزی این -

 .داد ادامه و زد کنی خورد اعصاب پوزخند
 .بدم انجام براش تونمنمی کاری هیچ من! ناکجاآبادهِ داخل االن اون! دارم؟ خبر اون جای از من کردی فکر -

 :گفت و کرد پاک رو لبش یگوشه خون
 :گفت و کرد آتنا به نگاهی. کنم کمک بهتون خواممی ولی -
 .نیستم تاریکی فرمانروای جاسوس من -

 .داد ادامه و بست رو هاشچشم
 .کنیم پیدا رو اما جای کنیم سعی و کنیم فکر باید -

 :گفت خشم با سارا
 آره؟ کنیم؟ اعتماد تو به دوباره که احمقیم انقدر ما کردی فکر بزنی؟ گول رو ما داری سعی بازم -

 :گفت و زد لبخندی خونسردانه لیام
 همراه شما با پادشاه قصر از بردنتون ازای در که داده قول من به اما چون کنید؛ اعتماد من به مجبورین شما ولی -

 !بستیم پیمان هم با ما بشم،
 :گفت گشاد حد از بیش هایچشم با سارا

 !بستین پیمان -
*** 
 آروین

 !نداره امکان این: گفت بود متعجب که جوری همون سارا
 .بستیم پیمان ما داره، امکان: گفت و کرد مرموزی خنده لیام

 بستین؟ پیمان چی یعنی چیه؟ منظورتون: گفتم
 عمل دادی که قولی به و بشکنی رو پیمان اگه و شهمی انجام جادو با که محکمه قول یه بستن پیمان: گفت لیام

 .بود نخواهد انتظارت در خوبی اتفاقات اصال نکنی
 .دونهنمی پیمان از هیچی اصال اِما ولی: گفت سارا
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 .کرد قبول اون و گفتم بهش من: گفت لیام
 نفهمیدیم؟ ما که کردید ور کار این کی شما اصال. بزن گول رو دیگه یکی برو کنم،نمی باور که من: گفت سارا
 .بگم بهتون شهنمی هم رو چیز همه و نفهمه کسی بود قرار: گفت و زد زیمرمو لبخند لیام
 .بزن گول رو دیگه یکی برو کنم،نمی باور من: زد داد سارا
 شکسته با ولی باشه؛ نیفتاده براش اتفاقی االن تا اِما شاید داری، دوست جور هر باشه: گفت بدجنسی لحن با لیام

 تونیمی! بشکن رو پیمان این بکشی رو اما که داری دوست اگه حاال! همیرمی که ندارم شک قول این شدن
 .بپذیری رو ریسکش

 .لعنت! لیام تو به لعنت: گفت و کرد مشت رو هاشدست سارا
 .کنممی تحمل رو تو اما خاطر به فقط و فقط من
 .کردمی گریه داشت هنوز بقیه به توجهبی آتنا

 آتنا؟: گفتم و گذاشتم ظریفش یشونه روی رو مدست و نشستم زمین روی کنارش رفتم
 .کرد نگاه من به اشکش از پر هایچشم با و آورد باال رو سرش

 .آورد رحم به رو دلم معصومش هایچشم این با که افتادم زندان توی روز اون یاد
 .شهنمی درست کاری گریه با دیگه، بسه: گفتم و گذاشتم لرزونش هایدست روی رو دستم

 زندگی یهمه اون! بزنید حرف اما مرگ درمورد راحت قدراین تونیدمی طور چه شما: گفت لرزیدمی که داییص با
 .ندارم رو کسی هیچ اما جز به من خواهرمه، اون ،منه

 .کرد گریه دوباره و گرفت هاشچشم جلوی رو هاشدست
 و بگردیم باید ما سالمه، سالمه اما! اآتن باش ساکت! هیسسس:گفت و کرد شبـ*غل و نشست کنارش سارا دفعه این

 .نیفتاده بدی اتفاق که هنوز کنیم، پیداش
 .زمین اعماق داخل کرد سقوط ما چشم جلوی اما! بشه چی خوایمی دیگه: گفت آتنا

 !کنید پیداش خوایدمی جوری چه شما! بینمنمی اما از اثری هیچ من و شده اولش مثل چیز همه اینجا
 .بهت دممی قول. کنیممی پیداش ما آتنا، هست راهی یه همیشه: گفت و گرفت رو آتنا دست سارا

 اصال ما که هست حواستون کنیم، استراحت بریم باید دیگه هابچه. آتنا بسه گریه: گفت آباد ناکجا از لیام دفعه یه
 .گردیممی اما دنبال ریممی اون از بعد! نخوابیدیم

*** 
 آتنا
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 اینجا، برگرده دوباره اما شاید. خورمنمی تکون اینجا از من گید؟می دارید چی: گفتم و دمدا تکون رو سرم تند تند
 !حالیه چه در اونجا اما دونیدنمی وقتی کنید استراحت تونیدمی جوری چه درضمن

 نم. ندارم رو شما با دشمنی قصد من آتنا،: وگفت کرد نگاه هامچشم به مستقیم و نشست زمین روی کنارم لیام
 با شدم مجبور کردم، پیشنهاد رو راه این چرا که کنممی سرزنش رو خودم و هستم اما نگران شما یهمه از بیشتر
 باشی اینجا خوایمی تو اگه و کنم جبران رو کارم و کنم کمک بهتون هم من بدید اجازه تا کنم رفتار تند یکم شما
 .کنممی درکت من نداره، اشکالی هیچ

 .شهمی تاریک داره هوا دیگه بخوابیم؟ اینجا رو شب که موافقید شما: گفت و کرد روینآ و سارا به رو
 .موافقم من خوبیه، فکر آره: گفت سارا

 .موافقم هم من: گفت آروین
 آتنا؟ چی تو: گفت و کرد نگاه من به لیام

 .موافقم هم من: گفتم و بستم رو هامچشم
 .کنم باز رو هامچشم که شد باعث و گرفت رو دستم لیام

 .آتنا کن اعتماد من به: گفت و زد زل هامچشم به مستقیم
 دروغ خاکستری دریای این که کنممی احساس. کنه اعتماد لیام به که داشت حق اما بینممی کنممی فکر که حاال
 .گهنمی

 .باشه: گفتم و آوردم بیرون هاشدست بین از رو دستم
 !بخواد مهمون دلشون هانگهبان که نکنم فکر. کنیم خفیم رو خودمون دوباره که بهتره: سارا
 .کن اجرا کاری محکم برای طلسم تا چند هم تو دم،می انجامش من باشه: لیام
 .شد کار مشغول و داد تکون سر جدیت با سارا

 خوبه؟ اما حال نظرت به آروین،: گفتم بود نشسته کنارم که آروین به
 بر مشکالت پس از تونهمی قویه، اما...آره: گفت بعد ثانیه چند رفت، فرو فکر به و کشید هم در رو هاشابرو آروین
 .خوبه حالش که دونممی من بیاد،

 روزی که کردمنمی فکر وقت هیچ افتاد، اتفاق سریع قدر چه چیز همه که کردم فکر این به و دادم تکون سری
 .باشه هاداستان مال فقط هااتفاق این که کردممی فکر همیشه. بشم جادوگر

 آرامش هم لحظه یک که شدمی باعث این و حالیه چه در االن دونمنمی. نبود هم اما دیگه حاال کشیدم، آهی
 .بود من یخانواده عضو تنها اون باشم؛ نداشته فکری

 .ترسرد همینطور و بود شده تاریک دیگه هوا حاال کردم، نگاه اطراف به
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 !بود کننده خیره و جادویی خیلی جورایی یه کردم، نگاه بود کرد درست جادو با اراس که آتشی هایشعله درخشش به
 آروین؟ شهمی چی راه این آخر: کردم زمزمه
 . دونهنمی کس هیچ واقع در آتنا، دونمنمی هم من که چیزیه این: گفت و کشید آهی آروین
*** 

 .کردم باز رو در و اومدم باال هاپله از عجله با
 رزا...رزا: زدم داد و دویدم هاپله راه سمت به سراسیمه
 .بود شده آویزون نرده از گرفتم، باال رو سرم و شنیدم باال از رو صداش

 !زنیمی داد داری شده چی بله -
 کجاست؟ ریتا دونینمی تو -
 !ترسوندی منو! زدی؟ داد اینجوری که شدهچی حاال.رهنمی ایدیگه جای روزها این دیگه، زیرزمینه داخل حتما -

 .شده نزدیک هامونمرز به خیلی دشمن رسیده خبر: گفتم و کردم مشت رو هامدست
 !نداره امکان این: گفت و ایستاد صاف کرد، گرد رو هاشچشم رزا
 .ایستادم کنارش و رفتم باال هاپله از سرعت به
 .کنه نفوذ کشور اخلد به جنگ ممکنه بکنیم کاری نتونیم اگه. شده شکسته جادویی هایحلقه -

 !کننمی کارچی دارن جااون ما هایسرباز پس: گفت و شد وارد و رفت جلسه اتاق سمت به رزا
 ...دارن هااون درضمن هستن، زیاد خیلی دشمن هایسرباز گفت آدرین -

 !شدنمی باورم هم خودم حتی کردم، قطع رو حرفم
 چی؟ هااون: گفت کردمی پهن اقات وسط میز روی رو بزرگ نقشه اینکه حین در رزا
 .کننمی استفاده هامرده از دارن هااون گفت آدرین -

 !گفتی؟ چی تو! چی؟: گفت داد با و ایستاد حرکت از گذاشتمی نقشه روی رو هانشان داشت که رزا
 هااون از و میاره نبیرونشو قبر از کنه،می زنده رو هامرده داره دشمن ارتش! زنی؟می داد چرا: گفتم جانب به حق

 .کنهمی استفاده
 ...پس شه؛نمی زنده مرده که جاییاون از: گفت رزا
 .فهمید رو موضوع سریع خیلی رزا

 .اسکلت شبیه چیزی یه هستن، متحرک مرده یه فقط هااون ،بله: وگفتم دادم تکون رو سرم
 :گفت و کرد فرو موهاش داخل رو هاشدست و نشست میز دور هایصندلی از یکی روی رزا
 کنیم؟ کارچی باید ما !گرفت شهنمی رو هامرده اون جلوی -
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 .کنیم صحبت اون با باید ما برداره، بیهوده کار اون از دست ریتا دیگه که بهتره -
 .بیشتره ما همه از شتجربه اون بزنیم، حرف هم آنی با که بهتره شاید، -
 .بیار رو آنی برو هم تو ریتا، دنبال رممی من! نشستی؟ چرا پس -
 ها؟فرمانده دنبال رهمی کی پس -
 .بریم باید کن عجله من، با اون -

 .خداحافظ باشه،: گفت و داد تکون سری
 .خداحافظ -

 زیرزمین در جلوی اون از بعد و بودند شده قاطی هاشرنگ که شد نقاشی بوم مثل هامچشم جلوی جلسه اتاق
 .بودم

*** 
 منطقه دور تا دور مشکی پارچه یک مانند جنگل. کردمی نگاه بیرون خاکستری و آلود مه وایه به پنجره پشت از
 .کردمی ایجاد کسی هر برای ترسناک فضایی و بود گرفته رو
 !مرگ ملکه برای نه اما

 .زد زمین روی یکوله و کج هایقبر به دردناکی لبخند
 .شد باز بلندی صدای با سالن در

 به ازاطالع قبل گفتم هااحمق شما به بار صد: بشه شکسته قصر ترسناک سکوت شد باعث که کشید بلندی فریاد
 .بشید وارد ندارید حق من

 .دارم...دا مهمی خبر...خـ...من بانوی..بانـ ببخشید...بـ: گفت پتهتته با لرزیدمی ترس از که نایل
 .کرد نگاه نایل هایچشم به مستقیم و چرخید سمتش به زن

 .پیچید سالن در او درد از پر فریاد که کشیدن طولی
 .همینه اربابت دستورات از سرپیچی نتیجه: گفت و زد ترسناکی لبخند زن
 .کرد ایناله و افتاد زمین روی حالبی نایل ثانیه چند از بعد
 .گرفت قرار پنجره روبروی دوباره و رفت باال سالن کوچک هایپله از زن
 .بگی رو خبرت اون تونیمی حاال خب،: گفت سردی لحن با

 .خواستیدمی که جوری همون افتاد، گیر دخترِ: گفت لرزیدمی درد از که صدایی با نایل
 رو من آرامش دونستممی هم خودم که مسخره خبر خاطراین به! ابله: شکست رو قصر سکوت زن بلند فریاد دوباره

 !زدی؟ هم به
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 .من بانوی ببخشید رو من: گفت نایل
 فهمیدی؟ شی،می گم من هایچشم جلوی از االن همین: گفت آمیزی تهدید لحن با و گشتبر زن

 .من بانوی بله،: گفت و رفت سالن در سمت و شد بلند خود جای از سختی به نایل
 بیرون به و گذاشت خاک و گرد از پر پنجره روی را دستش و برگشت پنجره سمت به نایل به تفاوتبی مرگ ملکه
 . بود او از جزئی هم قصر از خارج تاریکی انگار کرد، نگاه

*** 
 :قبل سال۱5
 دیگه هم با جدی باید ریتا،: گفت و کرد نگاه کردمی بازی قصر حیاط در که موطالیی بچه دختر خندان صورت به

 .بزنیم حرف
 مادر؟ چیه منظورت: گفت و درخشید سبزش هایچشم
 .بمونه اینجا که خطرناکه این از بیشتر گهدی: کرد نگاه روبرو یمنظره به و کشید آهی
 جاش اون ولی: گفت و زد کنار را بودند گرفته قرار هایشچشم جلوی که موهایی از ایدسته عصبی حالتی با ریتا

 .امنه اینجا
 بیشتر جادوییش قدرت داره روز به روز! ببین رو دختر این تو چی؟ مردم ولی امنه بچه اون جای! ریتا نباش احمق -

 خودت بندازی، خطر به رو ـناه گـبی مردم جون تونینمی تو بکشه، اینجا به رو کسی هر تونهمی نیرو این.شهمی
 .نیست بچه اون دنبال الینا فقط که دونیمی خوب
 این و کشونهمی اینجا به رو خبیثی نیروی هر رباآهن مثل دختر این قدرت. هستن اون منتظر که وقته خیلی ارواح
 !نیست خوب خودش حتی و سرزمین این و ما برای اصال
 .کنهنمی کار دیگه عقلم که من! مادر بگو تو! کنیم کارچی باید: گفت و کرد مشت را هایشدست ریتا

 .ریتا داره راه یه فقط: گفت شمرده شمرده و آرام خیلی
 چیه؟ راه یه اون و -
 .کنیممی سرکوب رو نیرو اون -

 !ممکنه غیر کار این ولی: گفت و گرفت را ریتا ننگرا یقیافه جای وحشت
 .نداره وجود ممکنی غیر هیچ داری رو جادو قدرت وقتی ریتا، باشه یادت رو این -

*** 
 .گرفت فرا رو قصر جای همه شیشه شکستن صدای اون از بعد و کشید فریاد عصبانی ایقیافه با
 .ادموند کردیمی غلطی چه جااون تو پس: زد داد و رفت مقابلش سیاهپوش مرد سمت به شده قرمز هایچشم با
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 دونستمنمی که من! شدی؟ عصبانی قدراین چرا الینا، اوه: گفت و انداخت باال خیالیبی با را هایششانه ادموند
 !منم؟ مقصر مگه! بدن انجام رو کاری همچین خوانمی هااون
 .حاال همین خواممی رو دختر اون من. نیار ونزب به کثیفت دهن اون با رو من اسم: غرید خشم با زن

 که تو! الینا باشه تونهمی هرجایی اون سرزمینه، این از بیرون االن اون: گفت و چرخاند حدقه در را چشمانش ادموند
 .دونیمی بهتر رو هااین

 .بدونم خوامنمی دونم،نمی نه: کشید جیغ خشم با
 .گردهبرمی اون وقت اون برسه، زمانش تا کنیم صبر که بهتره: گفت مالیمت با مرد

 !بیشتر هایقدرت با: داد ادامه و زد ایقهقهه
*** 

 اما
 .شدمی بیشتر و بیشتر اطرافم هایپچ پچ صدای

 !کنیمی بیدارش داری شو، ساکت اریکا اوه -
 !نشدی خسته زدن غر از وندا وای -
 .کنهمی غرغر هاپیرزن مثل وندا اریکا، توئه با حق -
 !سالمه ۳20 فقط من. پیرزن نگو من به گفتم بار صد -
 .کرد اعتراف باالخره وندا! شنویدمی من خدای اوه -
 .دیدم رو رنگی خاکستری بلند سقف و کردم باز رو هامچشم زحمت به

 .بکنم بلندی ناله و بپیچه بدنم توی بدی درد شد باعث که بشینم خودم جای سر کردم سعی
 .نشده خوب حالت هنوز تو جون دختر یواش اوه،: گفت سرم پشت زا ایزنانه صدای
 .بشینم جام سر که کرد وادار رو من عجیبی نیروی
 .شدم خشک خودم جای سر ترس از و کردم باز بودم بسته درد از که رو هامچشم
 .تصویر داخل ابهت همون با بودند، ایستاده من جلوی درست جادوگر هفت! دیدممی چی
 !باشی نشده شوکه خیلی امیدوارم. هستم وندا من: گفت و اومد سمتم به داشت بلندی مشکی ویم که زنی
 نشه؟ شکوه بیچاره این داری انتظار واقعا تو! وندا: گفت قدبلندی مرد

 .رفت دیوار کنار صندلی سمت به قرمز موهای با جوانی دختر
 .بود آویزون دیوار از که رنگی خاکستری هایچهپار و بلند خیلی سقف با تاالری. انداختم اطرافم به نگاهی
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 که وقته خیلی ما ولی دلگیره؛ یکم: گفت و نشست اون روی و گذاشت من جلوی رو صندلی قرمز مو دختر اون
 .کردیم عادت بهش

 .هستم اریکا هم من: داد ادامه و زد لبخندی
 کجاست؟ اینجا! فهممنمی من: گفتم و کردم نگاه بودند ایستاده من روبروی که زنی سه و مرد چهار به گیج

 .هستم جک من جون دختر فهمیمی زودی به: گفت بود داده تکیه دیوار به که طالیی موهای با مردی
 خیلی کنیم معرفی رو خودمون یکی یکی بخوایم اگه: گفت و اومد جلو بود کرده معرفی وندا رو خودش که زنی

 .شدی آشنا جک و اریکا با خب،. یمندار رو کارها این وقت ما و کشهمی طول
 .توماسه این: گفت و کرد اشاره بلند قد مرد به و برگشت

 .سلیناست هم این: گفت و ایستاد تیره ایقهوه موهای با زنی کنار
 .جان و ایوان: گفت و کرد اشاره بودند ساکت االن تا که دیگه مرد دو به
 رو تو ما یهمه و: گفت شده ریز هایچشم با و گذاشت من شونه روی رو دستش و برگشت من سمت به

 !شده انتخاب دختر اِما،. شناسیممی
 !هستید روح فقط شما کردممی فکر خبره؟ چه جااین فهمم،نمی من! کنید صبر: گفتم و دادم تکون رو سرم گیج
 .نیستیم روح ما جون، دختر کردی اشتباه: گفت و داد تکون سری تأسف با وندا

 .باشیم روح بخوایم که نمردیم هنوز ما ببین: داد ادامه و کرد باز رو هاشدست
 !همین! شده زیاد ما سن یکم انگار فقط هستیم خودمون ما آره،:گفت و زد پوزخندی جک
 دیوار به خیره و داد تکون رو قرمزش فرفری موهای بود، رفته فرو خودش رویاهای در انگار که حالتی با اریکا
 !شدی زندانی اینجا هم تو حاال! لبیجا یتله چه: گفت
 کنمنمی فکر! نیست؟ شما معبد مگه جااین ولی شدم؟ زندانی: گفتم و زدم هم به بار چند تعجب با رو هامچشم
 .برم باید من باشید؛ داشته رو من کردن زندانی قصد

 کسی هر از کاری هر روزها این: تگف و اومد جلو بود، نزده حرفی تاحاال و بود کرده معرفیش ایوان وندا، که مردی
 .دخترجون برمیاد
 کردمی نگاه من به لبخند با که سلینا دیدن با چرخیدم، راست سمت به و کردم احساس کنارم رو هوا خوردن تکان

 !اومد اینجا به کی اون خودشه، بشم مطمئن که زدم پلک بار چند. خوردم جا
 .نداریم رو شده انتخاب دختر به رسوندن آزار قصد ما ولی ایوانه؛ با حق: گفت و زد چشمکی سلینا
 !افتهمی اتفاقاتی چه داره جا این! شدم هم ترگیج بودم گیج
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 رو جادو دایره کردم سعی و باشه اینجا کلید که کردممی فکر من ببینید: گفتم و کردم بسته و باز آروم رو هامچشم
 بدین؟ من به کامل توضیح یه شهمی! دمش مواجه شما با ولی بگردم؛ کلید دنبال و بشکنم

 !یکرد گیر تو. ستحقه یه شهمه سادگیه، همین به: گفت داشت که حالتی همون با اریکا
 قرمزش رنگ خوش لباس اطراف رو اون و رفت دیوار از آویزون هایپارچه سمت به و شد بلند حالت همون با

 !خوب چه! داریم جدید مهمون وای: گفت و پیچید
 هاوقت بعضی بکنی، توجهی خیلی خوادنمی نیست مهم: گفت و داد تکون سری کرد، نگاه اریکا به تاسف با اسلین

 .شهمی اینجوری دفعه یه
 .نیست یادش هیچی و گردهبرمی اولش حالت به دوباره بعد کردیم عادت بهش دیگه ما: گفت و خندید توماس
 .خندید ریز ریز و داد تکون عقل نداشتن معنی به و گذاشت سرش کنار رو هاشدست

 هیچ بدونی؛ رو چیز همه باید جاییاین که حاال کمه، خیلی وقت: گفت و گذاشت من یشونه روی رو دستش وندا
 .نیست کنیمی فکر تو که جوری اون چیز

 درسته؟ این بدم، نجات رو حیات آب باید که کردممی فکر من افته؟می داره اتفاقی چه! ببخشید: گفتم
 حیات آب مورد در:گفت و کشید آهی و نشست بودن گذاشته اون روی رو من که کوچکی تخت روی کنارم وندا
 بزرگ دروغ یه هااون یهمه هستن، ایبیهوده هایچیز هاکلید و کرد براش شهنمی کاری حال هر در که بگم باید

 .بپوشونه رو تریبزرگ هایراز که بزرگی دروغ. هستن
 .دادم فشار دیگه هم روی محکم رو هاموپلک کشید تیر سرم دفعه یه

 .کردم ایناله و گذاشتم سرم روی رو دستم
 اگه دادی، دست از زیادی جادویی انرژی طبیعیه، این: گفت و داد فشار و گذاشت هامشونه روی رو هاشدست وندا
 .مردیمی حتما بودی عادی جادوگر یه

 .بست رو هاشچشم و گذاشت من ونیپیش روی رو دستش و اومد جلو سلینا
 محکم وندا که بخورم تکون خواستم و ترسیدم. شدمی وصل من به اون بدن از که دیدم رو رنگی آبی هایرشته

 .کنهمی درمانت داره اون نیست، مشکلی نترس: گفت و گرفت رو من
 .کرد باز رو هاشچشم و برداشت رو دستش سلینا که گذشت ثانیه چند
 .نبود درد اون از خبری دیگه تعجب کمال در

 که؟ دونیمی...وجودمه توی منه، اصلی قدرت این. هستم درمانگر یه من: گفت و زد لبخندی
 !داشتن درونی قدرت که هاییاون بود؟ خاص هایجادوگر نسل از اون یعنی دادم، تکون سری گیج
 .بدونی رو چیز همه که وقتشه. وقتشه دیگه اما خب: گفت وندا
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 .حیات آب و زدیممی حرف هاییراز درباره داشتیم که اومد یادم دفعه یه
 چیه؟ منظورتون درسته؟ زدیدمی حرف هاکلید درباره داشتین شما: گفتم
 یک هااون درواقع. کنن جادو تونننمی و دارن درونی هایقدرت که هستن جادوگرا از گروهی اما ببین: گفت وندا

 کنن،می بد کارهای هاشونقدرت با و هستن شیاطین هااون که کردنمی فکر مردم شپی هاقرن. هستن برتر نسل
 استفاده سوء داشتن که قدرتی از هاجادوگر این از بعضی چون باشن؛ داشته رو فکر طرز این داشتن حق البته
 .کردنمی

 .بدم توضیح کامل بذار: گفت وندا که بزنم حرفی خواستم
 .کشتن رو شونزیادی عده و شدن متحد هاجادوگر این علیه هم با همه مردم: داد ادامه
 به حتی بودن، کرده تبدیل خون حمام به رو جا همه طور چه که رهنمی یادم وقت هیچ: گفت و بست رو هاشچشم
 .کردننمی رحم هم هابچه

 برای هااون نشدن، دیده وقت هیچ کنن فرار بودن تونسته که کمی عده و نموند زنده کس هیچ تقریبا نسل اون از
 .شدن مخفی همیشه
 نیستن؟ دنیا این هایسرزمین تنها سرزمین هفت این که دونیمی: گفت من به رو و کرد قطع رو حرفش
 هست؟ هم ایدیگه سرزمین هاسرزمین این از غیر مگه! نه: گفتم بود زده که هاییحرف از شوکه
 .جون دختر داره وجود که معلومه: گفت و کشید موهاش به دستی بود گرنظاره ساکت فقط حاال تا که جان
 وجود کسی کمتر. هستن دور اینجا از خیلی خیلی هاسرزمین بقیه و هستن هم دیگه سرزمین دو آره: گفت وندا

 آنی به هم یکی اون و الیناست به متعلق یکیش گفتم که سرزمینی دو اون خب.باشه رفته اونجا به حاال تا که داشته
 .کنهمی حکومت اون بر دخترش ریتا اما نمونده براش توانی و شده پیر دیگه ولی داره؛ قتعل
 .شد رد بدنم از قوی برق جریان انگار ریتا اسم شنیدن با

 نیست؟ من مادر اون ریتا؟: گفتم سریع
 .دممی توضیح برات رو چیز همه نکن، عجله: گفت و زد لبخندی وندا
 .نبودی هنوز تو که وقتی...پیش وقت خیلی قبل، هاسال به گردهمی بر جراما: گفت و شد خیره روبرو به

 گرفته فرا تاریکی رو وجودشون همه و بودن رحمبی هااون. کردنمی حکومت تاریکی سرزمین بر الینا مادر و پدر
 .پیوستنمی اونها به بودن قدرت تشنه که کسایی و داشتن زیادی قدرت هااون. بود

 گرفته پیش در رو مادرش و پدر راه و بود ساله ده موقع اون الینا. گرفتمی بر در هم رو دیگه جاهای داشت تاریکی
 .بود

 .همینطور هم ادموند قلوش دو برادر
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 .داشتن قرار خاندان این رأس در الینا مادر و پدر ولی بودن؛ بزرگی خانواده هااون
 زیادی هایجنگ اون بود، تاریکی سرزمین سرسخت مخالفان از یکی کرد،می حکومت ایدیگه سرزمین به که آنی

 .بود ترقدرتمند خیلی سیاه نیروی ولی بگیره؛ رو جلوشون کرد سعی و کرد هااون با
 مشکالتی همه آغاز این و باشی داشته ابدی عمری شهمی باعث که ساختن معجونی هااون رسید خبر که این تا

 .اومد وجود به که بود
 رو اون شد کامل ماه وقتی که کردن صبر و کردن پنهانش قصر جای بهترین در معجون، شدن تهساخ از بعد

 .بشن ابدی عمری صاحب و بخورن
 .کرد حمله جا اون به داشت که سپاهی ترینبزرگ با و شد خشمگین خیلی فهمید رو موضوع این آنی وقتی
 و مهر جادو با و شهمی انتخاب ایمحوطه بشه جنگ رهقرا وقتی اینجا ببین،: گفت و کرد نگاه من به مستقیم وندا
 .بجنگی شمشیر باید و داد انجام شهنمی جادویی هیچ افتهمی اتفاق این وقتی شه،می موم
 بیشتری و بیشتر هایحقه و تروسیع خیلی تونهمی تلفات باشه وسط جادو پای اگه وگرنه ستعادالنه جنگ یه این

 .هاستسرزمین همه بین توافق یه این. بشه انجام
 .کرد حمله هااون به کار این انجام بدون آنی ولی

 فقط و شدن کشته خانواده اون یهمه. کرد رو کار ترینبد آنی. بود ایرحمانهبی جنگ: داد ادامه و کشید عمیقی آه
 .نکرد پیداشون ولی گشت؛ دنبالشون رو جا همه آنی کنن، فرار تونستن ادموند و الینا
 ادموند و الینا به رو انتقام عطش کارش این با ولی بشه؛ خشمگین قدراون آنی که بود شده باعث چی دونمنمی

 .داد هدیه
 دونی؟می رو چیزها این کجا از تو! کن صبر: گفتم
 همه شاهد که هست قرن سه تقریبا االن دارم، ابدی عمری و جون دختر هستم الهه من: گفت خندیدو وندا

 .بودم سرزمین ینا هایماجرا
 .اخیر سال چند این جز به البته: داد ادامه و کرد اخمی
 هستن؟ تو مثل هم بقیه پس ایالهه تو اگه: گفتم
 اونجا به که داره طوالنی قضیه هستیم، سرزمین هفت این هایپادشاه و الهه ما آره: گفت و داد تکون سری وندا
 .رسیممی هم

! خبره چه اینجا: گفت بده نجات بود پیچیده اطرافش به که هاییپارچه دست از رو خودش کردمی سعی که اریکا
 !کنه کمک بیاد یکی
 .خودته کار شهمه نمیاد؟ یادت: گفت و رفت اریکا سمت به و داد تکون سری ایوان
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 و هترینب ما داشت؛ خواهیم جاودانه عمری و شیممی انتخاب ما: گفت من به رو و کرد وندا به کوتاهی نگاه توماس
 .خواستنمی رو این الینا ولی بریم؛ باال جهان به بود قرار ما هستیم، سرزمین این جادوگران ترینقوی
 !کنیمی گیجش داری دممی توضیح بهش خودم کن صبر کن، صبر: گفت وندا

 !بود کرده هنگ بودم شنیده که جدیدی داستان همه این از مغزم
 اونه؟ از حرف شهمه که کیه الینا این بگید من به شهمی: گفتم و کردم وفر جدیدم مشکی موهای داخل رو دستم

 نرفتین؟ ترزود چرا هستین، اینجا که نیست وقت خیلی شما مگه برین؟ بود قرار که جایی به شما خواستهنمی چرا
 بودم؟ کجا خب بفهمی؛ که نمونده خیلی: گفت وندا

 .نکرد فرار ادموند و الینا: گفتم و کردم پوفی
 !خودشه! آهان: گفت وندا

 هابچه و معجون بدون و کرد تصرف رو تاریکی سرزمین آنی: گفت و نشست صاف و خورد جاش سر کوچکی تکان
 شده؛ تموم چیز همه دیگه که کردمی فکر اون گرفت، بزرگی جشن پیروزی این خاطر به و برگشت سرزمینش به

 .شننمی خاموش راحتی به انتقام هایشعله ولی
 دوباره رو خودشون سرزمین که داشتن قصد و شدن بزرگ آنی دختر ریتا؛ با همراه برادرش و الینا
 .بگیرن پس

 با جادوگران از خیلی که دادمی انجام رو قدرتمندی هایجادو چنان داشت سال پنج و بیست تنها الینا که این با
 .اومدندنمی بر دادنش انجام یعهده از پیر و تجربه

 .برداشتن رو ابدی عمر معجون و شدند مادرشون و پدر قدیمی قصر وارد مخفیانه ادموند برادرش و اون
 کردن؟ کارچی هااون که بزنی حدس تونیمی: گفت و کرد نگاه من به وندا

 درسته؟ شدن جاودانه اونا: گفتم
 .درسته بله: گفت و داد تکون سری تاسف با وندا

 .رو سرزمینش اون از بعد و گرفت پس راحتی به رو قصر و بیشتر هایقدرت با برگشت، الینا -
 و اون که شده گفته بهت حتما. سرزمین اون وسعت و حیات آب خاطر به کرد، حمله اول سرزمین به هم ادموند
 بودن؟ دوست دیگههم با اول سرزمین پادشاه

 درسته؟ داشتن، ایجاودانه عمر و بودن دوست هم با دو هر هااون آره: گفتم و دادم تکون رو سرم
 آب بزرگش قدرت منبع ازای در که داد قول پادشاه به ادموند. نبودن دوست دیگههم با هرگز هااون نه،: گفت وندا

 جاودانه عمری و حیات آب با تونهمی قول این از بعد کردمی فکر که هم پادشاه. بده جاودانه عمری اون به حیات،
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 رو اون راحتی به و داد قوی بسیار زهری اون به معجون جای به ادموند ولی کرد؛ بولق بده شکست رو ادموند
 .کرد پخش سرزمین کل در رو تاریکی و نشست فرمانروایی تخت به و کرد حمله اول سرزمین به کشت،
 بده؟ نجاتش تا کنهمی انتخاب رو کسی که نگفت مردم به و نکرد پنهان رو حیات آب پادشاه مگه: گفتم
 پخش سرزمین کل در و نوشت رو اون الینا که متنی بود، شده حساب نقشه یه شهمه هااون. عزیزم نه: گفت وندا
 برای کنممی انتخاب رو کسی و کردم پنهان رو حیات آب من که بود گفته اون. باشه پادشاه طرف از بود قرار کرد

 .داشت سر در که هایینقشه برای بود الینا حقه و بود الکی هااین همه ولی سرزمین؛ نجات
 .کنم تعریف من رو بعدش به اینجا از بهتره: گفت و نشست من دیگر سمت سلینا
 .داری خبر ماجرا این از کسی هر از بهتر تو آره: گفت و داد تکون تایید نشانه به سری وندا

 وقتی. بودم هااون از یکی هم من و شدن پادشاه و الهه برای بچگی، از...شیممی انتخاب قبل از ما ببین: گفت سلینا
 .کنیمی تغییری نه و شیمی پیر نه شی،می جاودانه جورایی یه و شهمی متوقف رشد دیگه رسیمی خاصی سن به

 داره؟ ماجرا به ربطی چه این خب: گفتم
 .بود مسال ۱20 که وقتی بودم ریتا خدمتکار من چون نشی؛ گیج که بدونی گفتم: گفت و خندید سلینا

 !بودی؟ خدمتکار چرا پس! نیستی؟ الهه تو مگه ولی! واقعا؟: گفتم تعجب با
 .جورایی یه بشیم آماده که سال چندین هم اون کنیم زندگی عادی باید قبلش ما: گفت سلینا

 .بگی رو داستان ادامه بهتره دیگه حاال خب: گفتم کنن کارچی قراره هااون نفهمیدم که این با
 !البته اوه: گفت سلینا

 آنی. بودن عاصی دستش از همه و کردنمی پیروی قوانین از اصال و بود سرکشی دختر ریتا: داد ادامه و زد لبخندی
 مردم طبقه از معمولی پسر یه عاشق ریتا ولی کنه؛ ازدواج کرده انتخاب خودش که پسری با اون که بود مصمم
 قدرت ولی بگیرم؛ رو کارش جلوی که کردم سعی خیلی .کرد فرار پسر اون با عروسیش شب و بود شدن عادی
 .اینهاست از فراتر خیلی عشق

 .کرد شروع رایان با رو زندگیش و نگشت بر قصر به دیگه ریتا
 .گردونه برش قصر به که گشتمی دنبالش و داشت دوستش هم هنوز ولی بود؛ عصبانی دستش از خیلی آنی
 پر رو وجودش تنفر که شد باعث ریتا کار این و بود ریتا عاشق ت،گذاش تنهاش عروسی شب ریتا که پسری اون
 .کنه

 و ترینتاریک نفرین اون کرد، نفرین رو ریتا که دیدم خودم اما، بودم اونجا من: گفت و کشید آهی سلینا
 .داره وجود که نفرینیه ترینخطرناک

 .بود خورده رقم طور این سرنوشت چون بگیرم؛ رو جلوش تونستمنمی من
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 کرد؟ کارچی نفرین اون شد؟چی بعدش: گفتم استرس با
 .اومدی دنیا به تو و شد باردار ریتا اون از بعد: گفت سلینا
 شد؟چی نفرین اون پس: گفتم
 .اما هستی تو نفرین اون: گفت و کشید آهی سلینا
 پیدا تنفس برای راهی شاید تا رسوندم گلوم به رو هامدست بکشم، نفس نتونسم کردم هرکاری اومد، بند نفسم
 .بشه

 .بشه باز من تنفس راه شد باعث و گذاشت من پیشونی روی رو دستش باره دو سلینا
 .زدم نفس نفس افتاده بیرون آب از که ماهی مثل و کشیدم هامریه درون به رو هوا از زیادی حجم

 هستم؟ نفرین من چی یعنی: بزنم حرف کردم سعی زور به
 !باش آروم اما، باش آروم: گفت و فتگر رو هامشونه سلینا
 !بودم نفرین من چیز؛ یه جز فهمیدمنمی رو چیزی هیچ فهمیدم،نمی

 چیه؟ هستم نفرین من که این از منظورت بگو بهم سلینا، کنممی خواهش: گفتم بهت با
 .نداره امکان یعنی ؛نمیاد دنیا به زمان این در جادوگری هیچ اما، اومدی دنیا به هالووین شب در تو: گفت وندا
 این تاثیر تحت سرعت به بیاد دنیا به شب این در کسی اگه و داره زیادی حشتناک و و تاریک هایقدرت شب این
 .میرهمی و گیرهمی قرار هانیرو
 .داری رو تاریک هایقدرت اون همه االن تو نفرین اون خاطر به و اما نمردی تو ولی
 که هست زیادی حقایق هنوز چند هر اینه، بشه گفته بهت بود قرار که بزرگی راز. اما داره قرار تو درون نفرین اون
 .بدونی باید

 .نبود حقایق گفتن به نیازی دیگه چکید،می هامگونه روی هم سر پشت اشکم هایقطره
 .هستم کی من که فهمیدم حاال و شد کامل وجودم هایپازل

 .شکسته دل یک از فرینن یک ناک؛ خطر موجود یه تاریک، نیروی یه
 . بودم مادرم هایکار تقاص من

 !من؟ چرا: کردم زمزمه
 .بگم برات رو داستان ادامه بذار اما، ببازی رو خودت نباید تو: گفت و داد فشار و گذاشت دستم روی رو دستش سلینا

 !باشه چی قراره ادامه دیگه: گفتم و کشیدم عمیقی آه
 .برگرده قصر به که کرد راضیش و کرد پیدا رو ریتا آنی: گفت و داد ادامه من به تفاوتبی سلینا
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 و کردیمی غریبی عجیب کارهای ولی طالیی؛ موهای با خوشگل و ناز دختر یه اما، بودی بامزه خیلی هاموقع اون
 .داری خطرناکی خیلی نیروی تو که فهمید آنی که این تا کردمی نگران رو همه این

 که بود گفته اون به آنی شد، بد خیلی حالش فهمید رو موضوع این وقتی بود، شده باردار هدوبار ریتا روزها همون
 .بود خطرناک خیلی دوساله بچه یه برای این و کنن سرکوب رو تو درون نیروی باید
 .بشه انجام کار این ریتا یبچه اومدن دنیا به از بعد که شد قرار

 .نداشت خاصی نیروی هیچ و ودب سالم کامال اومد دنیا به پسر اون وقتی
 .گذاشت آدرین رو اسمش ریتا

 منه؟ برادر آدرین پس: گفتم و شد گرد فاصله بال هامچشم
 ! نداره امکان این! بود تربزرگ من از اون رویاهام در ولی
 .نداره الینا برای کاری هیچ دروغین رویای یک ساختن: گفت وندا

 دیدم؟ من که چیزی هر بوده؟ الینا ارک رویاها اون که گیمی داری پس: گفتم
 .افتادن اتفاق گذشته یا آینده در که بینیمی رویاهایی گاهی قدرتت خاطر به تو وگرنه هاشونبعضی شاید: گفت وندا
 .بده ادامه لطفا:  گفتم و کردم سلینا به رو

 تو درون نیروی تا گرفتند قرار هم رکنا در قدرتمند جادوگر سه آدرین، اومدن دنیا به از بعد ،خب خیلی: گفت سلینا
 .کنن سرکوب رو

 .کردیمی نگاه بهشون ترسیده هایچشم با جوری چه تو که دیدم و بودم ماجرا همه شاهد دزدکی من
 شدت به و بود شده سفید سفید هاتچشم و افتادی زمین روی شد، انجام تو روی قدرت اون به جادویی وقتی

 .لرزیدیمی
 .بشی خالص وضعیت اون از تا بده انجام برات کاری یه که کردمی سعی و کردمی گریه مدام ریتا
 نفس به شروع دفعه یه که این تا نکشیدی نفس اصال ثانیه چند شد، بسته هاتچشم و گرفت آروم بدنت دفعه یه

 .شدن خوشحال همه و کردی کشیدن
 ولی کرد؛ کارچی دونمنمی اون از بعد و برد دیگه یدنیا به رو تو پنهانی آنی و بودی رفته فرو عمیقی خواب به تو

 .بود ناراحت آنی دست از و بود داغون خیلی ریتا
 الینا موعود روز در بشیم، بعدی هایپادشاه و هاالهه و بریم باالیی دنیای به که بود قرار ما ماجراها این یهمه از بعد
 .ما روح برای ساخت رو معبد این بعد کرد، یزندان اینجا در و اسیر رو ما همه و کرد حمله ما به

 نابود رو هاشنقشه همه و کنیم پیدا دست باال دنیای عظیم قدرت به ما خواستنمی اون: گفت و زد پوزخندی وندا
 .ما کنار اینجا فرستاده رو تو که هم حاال و کنیم



 

 

162 

 

 جادوگر رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

witch 

 .وستامد پیش برم باید من کنم؟ کارچی باید: گفتم و گرفتم هامدست با رو سرم
 به قادر که شده گذاشته ما روی طلسمی چون بشیم خارج تونیمنمی ما ولی داره؛ خروج راه یه اینجا: گفت ایوان
 .بری تونیمی باشی نداشته طلسمی اگه تو ولی نیستیم؛ خروج
 .کن آزاد رو ما و بده شکست رو الینا و برو! اما برو! آره: گفت اریکا
 .کنی جمع رو حواست باید خیلی اما خواد،می رو تو تاریک قدرت الینا باش، مراقب: گفت وندا
 باید کجا نیست کار در کلیدی دیگه که حاال هستم، مراقب خب، خیلی: وگفتم دادم تکون تایید نشونه به رو سرم
 برم؟
 .منتظرته اون! مادرت پیش بری باید! معلومه: گفت جک
 .ناراحتم مادرم دست از: گفتم و کشیدم آهی
 داری تاریکی نیروی که این با بشی، دنیا این جادوگر بهترین تونیمی تو توئه، سرنوشته این عزیزم اوه: گفت اسلین
 رو محبت و عشق قدرت وقت هیچ. نداره وجود مشکلی هیچ بگیری پیش در رو درست راه که بخوای خودت اگه

 . دلم عزیز نگیر کم دست
 .ممنونم چیز همه خاطر به: گفتم و گرفتم رو سلینا هایدست
 .باشی موفق امیدوارم: گفت و زد گرمی لبخند
 تونیمی اونجا از شه،می باز پله راه وسط درست در این: گفت و کرد راهنمایی کوچکی در سمت به رو من جک
 .بری خواستی هرجا

 .ندارم مشکلی هیچ و بشم رد اون از تونممی راحتی به که دیدم و کردم باز رو در
 . ندارم طلسم من: گفتم و خندیدم خوشحالی با

 .آزادی تو حاال!  هورا: گفت و پرید باال اریکا
 .کردنمی نگاه من به لبخند با و گرفتن قرار من مقابل جادوگر هفت
 . کنممی آزاد رو شما و برممی بین از رو تاریکی همیشه برای و دممی شکست رو الینا من که باشید مطمئن: گفتم
 . اما مونیممی منتظرت اینجا ما: گفت وندا

 .خدانگهدار متشکرم؛ چیز همه برای:  گفتم و کردم نگاه بهشون بار آخرین برای و زدم لبخندی
 .شدم پله راه وارد و بستم رو در من و پیچید سالن درون خداحافظی زمزمه

 !رفتمی بوم پشت به که بود ایپله راه همون این
 !داشته قرار اینجا در مخفی طبقه یه پس طوالنیه، خیلی راه که کردم احساس رفتممی باال هاپله از که وقتی

 . اونجا برم باید پس باشن باال اون هابچه که بود ممکنه افتادم، راه بوم پشت سمت به و رفتم باال هاپله از
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 . شدم وارد و کردم باز رو بوم پشت در صدابی و آروم
 .مداونمی هم صدایی هیچ و نبود کس هیچ

 . نبود کس هیچ ولی رفتم؛ بودیم قبال که جایی سمت به
 .شنیدم رو آتنا فریاد اون از بعد و چیزی شکستن صدای که افتادم راه در سمت به ناامید

 خودتی؟ اما!  من خدای -
 . کرد بـ*غل محکم رو من کسی که بودم گیج

 خوبه؟ حالت مردم؟ گرانین از اینجا من ونیدمی تو بودی؟ کجا: گفت گریه با. پیچید گوشم توی آتنا گریه صدای
 نداری؟ مشکلی
 بذار کرده، هنگ بیچاره آتنا! بابا ای: گفت که شنیدم رو آروین صدای و کشید بیرون من بـ*غل از رو آتنا دستی
 .بزنه حرف
 !اما سالم: گفت کنارم از سارا
 . بگم چی دونمنمی االن من هابچه وای:  گفتم گیج
 !مردممی وجدان عذاب از داشتم من شدیم؟ نگران قدرچه دونیمی دی؟بو کجا: گفت لیام

 نه؟ هستم، زنده االن که اینه مهم: گفتم
 ! آره: گفت و خندید بود کردن گریه درحال که آتنا

 اما؟ بود افتاده برات اتفاقی چه بدی توضیح برامون شهمی: گفت آروین
 .یمکن حرکت باید االن دم،می توضیح براتون: گفتم
 ؟ بریم باید کجا: سارا

 !مادرم پیش بریم باید -
 !مادرت:  گفتن و زدن زل من به متعجب سه هر

 . کنیم حرکت باید فعال دم،می توضیح رو چیز همه براتون! مادرم آره: گفتم و کشیدم رو دستشون و خندیدم
 !بدیم انجام که داریم زیادی کارهای: دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس
 اول جلد پایان

 .دقیقه پنج و چهل و سه و بیست ساعت
۱۳۹6/6/۳  
 دوم جلد تاریکی نبرد رمان

 /227095http://forum.negahdl.com/threads/   

http://forum.negahdl.com/threads/227095/
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