
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 شناسنامه ی کتاب

 رماندسته بندی: 
 لیانانام اثر: 

 نگاه انجمن کاربر Zahra bagheri:  نویسنده نام
 دانلود

 DENIRA  :ویراستار
 عاشقانه فانتزی، تخیلی، :ژانر

 NAZ_BANOW  :ناظر
 
 
 خالصه داستان 

 .شودمی انتخاب جانشینش عنوان به رسزمینش، یملکه توسط که لیانا نام به دخرتی داستان
 با او که کهآن از غافل اما باشد؛ رسزمینش ناجی اشپاکی و درخشش با تا شودمی برگزیده که دخرتی
 سلب او از که داندمی حقی ار  فرمانروایی که کاردمی شخصی دل در را کینه بذر عنوان، آن پذیرفنت

 .است شده
  



 

 

2 

 

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

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Zahra bagheri 

 
 

 : مقدمه
 .کن نگاه درخت به

 کند لمس را نور زیبایی هایششاخه کهاین از قبل
 .کرده لمس را تاریکی هایشریشه

 .کرد گذر هاکیتاری از باید نور، به رسیدن برای گاه
*** 
 :اول فصل

 «جانشین»
 با. گذاشت قدم مارپیچی راهروهای به و گذشت مرمری پلکان از. افتاد راه به قصر تاالر از زدهشتاب هاییگام با

 هایقدم با و گرفت فرا را وجودش وصف غیرقابل هیجانی. ریخت فرو سینه در قلبش نوزاد یگریه صدای شنیدن
 .کرد طی را ندهماباقی مسیر محکم،

 از نامفهومی صدای اشاندازهبی اشتیاق و شور دلیل به. کشید عمیقی نفس ایزابل، اتاق در پشت به رسیدن با
 با اگرچه بود؛ پرانرژی و سرخوش اشجوانی دوران مانند درست امروز او. گرفت اشخنده که شد خارج گلویش
 .شدمی دهدی اشچهره در اصیلی زیبایی هم هنوز هاسال گذشت

 حضورش متوجه کسی هم هنوز اما بود؛ شده اتاق وارد کامال حاال کهآن با. شد باز آرامی به در دستانش یاشاره با
 هم گاهی. چرخیدندمی اتاق دور به پروازکنان هیجان، با هاپری. ماند خیره اتاق رنگارنگ سقف به نگاهش. نبود

 .کردندمی پچپچ هم گوش در و داشتندبرمی گردش از دست
 گردی تنها و بود شده پیچیده ابریشمی هایپارچه بین که ماند کودکی به خیره و گرفت هاآن از را نگاهش لبخند با

 .بود زده بیرون صورتش
 برایش شانمعوج و کج هایقیافه با و بودند معلق هوا در کودک آن مقابل در که هاییپری حضورش، احساس با

 در که دوستانشان یبقیه به سرعت به کوتاهی تعظیم با و کشیدند خراشیگوش و خفیف جیغ آوردند،می در شکلک
 .پیوستند بودند، کودک دیدزدن مشغول اتاق هایمشعل

 .(دارند بسیاری جادویی قدرت که ظریفی هایبال با بندانگشتی ای،افسانه موجودات بالدار؛ هایپری)
 براق آبی چشم دو به سبز چشمان آن نگاه و گرفته دخترش از را نگاهش تیسخ به ایزابل ها،پری شدنپراکنده با

 .بود نمایان آن در وضوح به خوشی برق که افتاد
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 به کاترین. داد سر خفیفی یناله و پیچید شکمش نقاط تمام در درد سرعت به اما شد؛ جاجابه جایش در کمی ایزابل
 .کرد خوابیدن به وادار را او و گذاشت هایششانه روی بر امیآر به را هایشدست. رساند او به را خود سرعت

 ...ملکه -
 :گفت متانت با و زد لبخندی کاترین

 خواهرم، یک فقط تو برای من. میگم بازم پس باشه؛ رفته یادت شاید اما میگم؛ بهت که هست هزارمی بار این -
 !بیشتر نه و کمتر نه

 :کرد تکرار شرمگینی لحن با. گرفت اشخنده جمله آن یادآوری یزمینه در کاترین قوی یحافظه از ایزابل
 کنم؟ خطاب عنوان این با رو سرزمینم یملکه تونممی طورچه -

 :گفت و داده تکان هوا در را دستش خیالیبی با. زد لبخند دوباره کاترین
 !راحتی به-

 بر گونهنوازش را هایشدست حواسیبی با و انداخته پایین را سرش خالص محبت و لطف همه آن از شرمنده ایزابل
 .کشید دخترش صورت روی

 را اشخانواده که هم وقتی. بودند یکدیگر دوستان بهترین دوران آن در. شناختمی را قلبخوش زن آن کودکی از
 به تا و داشته هنگ آرامش و آسایش در و خود کنار در را او. نداد او به را قصر از خروج یاجازه کاترین داد، دست از

 .کرد رفتار او با خواهر یک مثل درست روز آن
 .نگذاشت فراتر خود حد از را پایش وقتهیچ و بوده ملکه یک همیشه کاترین که نکرد فراموش هرگز ایزابل اگرچه

 پری و نوزاد بین مدام نگاهش که کوتاهی دقایق از بعد. بود رفته فرو فکر در که انداخت ایزابل به نگاهی کاترین
 از طاقتبی بود، نوسان در کردمی نگاه هاآن به دزدکی و بود آورده بیرون تخت پشت از را سرش که کوچکی
 با را ایدقیقه چند. کرد دراز کودک طرف به را هایشدست احتیاط با بود، پا بر وجودش در که هیجانی احساس
. دوخت دخترش به بعد و کاترین هایدست به اول را نگاهش گیجی با ایزابل کهآن تا ماند حالت همان در صبوری
 کاترین. نشست ایزابل صورت روی بر عمیقی لبخند که نکشید طولی اما انداخت؛ او به نگاهی نگرانی با کاترین

 .گرفت مادرش آغوش از را نوزاد آرامی به و کشید ایآسوده نفس
 نگاهش تعجب با و کرده باز آرامی به را هایشچشم زیرا کرد؛ احساس را مادرش امن آغوش از جدایی کودک گویی

 .چرخاندمی کاترین صورت اجزای بین را
 با و پریدند بیرون اتاق هایسنبه سوراخ از همگی هاپری. شد ایجاد اتاق در ایهمهمه نوزاد آن گرفتن آغوش در با

 چشمان و بود پوشانده را صورتش که پشتیکم موهای با پری یک تنها. چرخیدند کاترین سر دور به قراریبی
 دیدن محض به و آورد بیرون اتاق هایمشعل میان از را سرش زد،می موج آن در شرارت برق که قرمزی درشت
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 داشت عجله شومش هدف برای قدرآن اما کرد؛ پرواز ورودی در سمت به و پرید بیرون سرعت با مقابلش یصحنه
 چشمانش ایلحظه. کرد برخورد اتاق چوبی در به شدت به سرش و زد شیرجه سمتش به در بازکردن از قبل که

 محض به بعد کمی اما گرفت؛ سرش به را نحیفش و الغر دستان پیچید،می خود به درد از که حالی در و شده چپ
 .شد خارج اتاق از سرعت به در بازکردن از بعد و کرده ریزی یخنده خراششگوش و زیر صدای همان با هوشیاری

 که بود شده معصومش یچهره محو چنانآن کاترین. بود زیبا هاالهه مانند درست کودک، خواب غرق یچهره
 :شنید سختی به ذهنش اعماق از جایی در را ایزابل صدای

 .نکردم انتخاب براش اسمی هنوز-
 بالفاصله شد، ایزابل یملهج درک به قادر بعد ایثانیه. انداخت او به نگاهی گیجی با و آورد باال را سرش کاترین

 :گفت
 بگیرم؟ ازت کنی انتخاب رو دخترت اسم خودت کهاین حق تونممی طورچه من اما-

 :گفت و زد او به پرمهری لبخند ایزایل
 انتخاب خودتون جانشین عنوان به رو اون شما اما کنم؛ انتخاب خودم رو دخترم اسم بخوام که منه حق این درسته-

 .کنم جبرانش تونمنمی هرگز که لطفی ینتربزرگ کردین،
 ...ایزابل-
 هر در همیشه که بزرگ حامی یک. بود خواهید اون برای ایشایسته مادر هم شما که دونممی! کنممی خواهش-

 اگر که بدین قول بهم. کنم مراقبت ازش شما خوبی به بتونم که اونم از ترناتوان من اما هستین؛ مراقبش شرایطی
 .کنینمی مراقبت دخترم از خوبی به دمنبو روزی

 .شود خیره زدمی برق لحظه آن در که حالتیبی هایچشم به توانستمی سختی به کاترین
 نفس پس. بود دیگری هرکس از ترمقاوم همیشه او اما داشت؛ شکستن در سعی که بود گلویش در سنگینی بغض

 :تگف آرامی به اشذاتی آرامش همان با و کشیده عمیقی
 !میدم قول-

. انداخت ایزابل خندان صورت به نگاهی کاترین. نشست ایزابل رنگبی و خشک هایلب روی بر دلنشینی لبخند
 با رنگششکالتی موهای و بودند حالتبی اشصورتی هایلب. بود هم مثل درست هایشانچشم درخشان سبز

 اشزیبایی نوزاد آن گویا اما ؛بود دلنشین سادگی حین در ایزایل صورت. بودند گرفته قاب را صورتش پریشان حالتی
 .بود برده ارث به دیگری شخص از را
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. بودند آمد و رفت در آرامی به هایشنفس و بود خواب در غرق که ماند کودکی به خیره و گرفته او از را نگاهش
 به را رسید ذهنش به صورتش دیدن با که را اسمی اولین و انداخت اشمعصومانه و پاک باطن زیبا، ظاهر به نگاهی
 :کرد تکرار وارزمزمه صورت

 !لیانا اومدی خوش-
 .(درخشان و زیباروی بانوی معنی به لیانا)

 پر اشک از که چشمانی با انتها در اما گرفت؛ را هایشاشک ریزش جلوی سختی به دخترش نام شنیدن با ایزابل
 در را او آرامی به و کرده دراز سمتش به را هایشدست سپس ؛کرد تکرار بارچندین را دخترش نام بودند، شده

 هاییپری به رو خنده با و کرد بلند را سرش کاترین اتاق، درون هایپچپچ و هیجانات گرفتنشدت با. گرفت آغوش
 :گفت بودند زدن بال و پر حال در ورودی در نزدیک که
 ...ضمن در بدین؛ خبر بقیه به و برین تونینمی حاال خب خیلی-

 خارج اتاق از ثانیه از کسری در و بردند هجوم در سمت به همگی که بود نکرده تمام کامل طور به را اشجمله هنوز
 به کاترین هایچشم. برسانند دهکده مردم و قصر اهالی گوش به را آدونیس یآینده یملکه گذارینام خبر تا شدند

 با. بشنود را هایشحرف یادامه تا بود مانده معلق هوا در جایش سر انتمت و وقار با که افتاد اتاق پری پیرترین
 :گفت و زد لبخندی اولید دیدن

 .داریم جشن لیانا تولد مناسبت به امشب. کن دعوت قصر به سرزمین سراسر از رو زادگاناشراف یهمه-
 .شد خارج اقات از و داده تکان سری غرور با بست، را هایشچشم تفهیم ینشانه به اولید
 آن به هاساعت آرامش، در توانستندمی هاآن دوی هر بار این و رفت فرو مطلق سکوت در اتاق در، شدنبسته از بعد

 .کنند نگاه دلنشین یچهره
*** 
 از او با مالقات تصور با را جرأتش تمام و لرزیدندمی نحیفش هایدست. کرد توقف اتاقش زیبای در پشت اِویل

 مقابل در اتاق در زمان همان در درست اما داشت؛ را برگشتن قصد و شد پشیمان ایلحظه. ودب داده دست
 آرامی به. کردمی تمام بود کرده شروع که را کاری باید و نداشت فراری راه بار این. شد باز اشزدهوحشت هایچشم

 سیخ را پشتشکم موهای که ایگزنده ایسرم احساس و اتاق به واردشدن با. شد اتاق وارد و زد هم بر را هایشبال
 درشت هایچشم با و آمد فرود اتاق کف طالیی و قرمز فرشسنگ روی بر آرامی به. لرزیدند هایشگوش کرد،می

 .ماند خیره مقابلش شخص به رنگشسرخ و
 خرمن میان از و کرده کز اتاق از ایگوشه بود، پوشانده را صورتش از نیمی که مشکی بلند موهای با جوانی دختر

 و کرده دراز سمتش به آرامی به را هایشدست کهآن تا گذشت ایثانیه. کردمی نگاه او به براقش و زیبا موهای
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 انزجار و نفرت با نارسیسا. کرد کوتاهی تعظیم مقابلش در و آمد جلوتر قدم چند اِویل. بیاید جلوتر تا کرد اشاره
 :گفت سردی لحن با انداخت، یلاو ضعیف یجثه و کوتاه قد به نگاهی

 خوای؟می چی -
 اگرچه انداخت؛ نارسیسا یکشیده و ظریف پاهای روی بر را خود ناگهان و داده تکان را هایشبال قراریبی با اویل

 در و زده لباسش به چنگی اویل اما نداد؛ نشان خود از العملیعکس ترینکوچک اشناگهانی حرکت این با نارسیسا
 :گفت ایچاپلوسانه لحن با دهد، جلوه معصومانه را شرورش رنگ سرخ چشمان تا کردمی را سعیش تمام که حالی

 اطاعت به مجبور که امزدهفلک و بدبخت پری یک فقط من بخوام؟ چیزی شما از که باشم کی من سرورم من؟ -
 .هستم ملکه اوامر از

 بی. داشت نگه معلق هوا و زمین میان را او و گرفت ار اویل نحیف گردن هایشدست با و زد پوزخندی نارسیسا
 :کرد زمزمه آرامی صدای با ایعجله هیچ

 !نیستی نخور درد به هم قدرهااون کردم،می فکر که چهاون برعکس انگار -
. دادمی تکان تکان عاجزانه را هایشبال و زدمی پا و دست زد،می کبودی به پوستش رنگ که حالی در اویل
 گویی که نارسیسا. رفت هوا به دردناکش یناله و کرده برخورد زمین به صورت با اویل و کرد رها را او بعد یهلحظ

 :گفت اعتنابی حالتی با داد،نمی او به اهمیتی ترینکوچک
 .شنوممی-
 به ار معوجش و کج و باریک هایلب و برخاست جایش از سرعت به اویل. کرد نزدیک او به را صورتش بعد و

 به اویل. کرد عبور بدنش از برق مانند آشنا نیرویی خبر آن شنیدن با بعد ایثانیه. چسباند نارسیسا هایگوش
 .کرد برخورد فرشسنگ به سرش و شده پرتاب اتاق از ایگوشه

 هم عصبانیت اوج در حتی او دید، توانستنمی صورتش در را حسی هیچ. شد بلند جایش از سرعت به نارسیسا
 به خیره بعد یلحظه. دادمی نشان بینیپیش غیرقابل حد آن تا را او که بود چیزی همان درست این و بود ونسردخ

 :گفت روحیبی صدای با اویل،
 .اومد باالخره پس -

 دستپاچگی و ترس با شد،می راست و خم کوچکش یجثه آن با که حالی در و نشست جایش سر گیجی با اویل
 :کردمی تکرار هم سر پشت

 !ببخشید نحس و منزجرکننده خبر این آوردن بابت رو من کنممی خواهش سرورم، ببخشید رو من -
 :گفت آرامی به سردی لحن با نارسیسا

 !کن گم رو گورت-
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 از ترسریع چه هر تا زدمی هم بر عاجزانه را هایشبال بایستد، لرزانش پاهای روی کردمی سعی که حالی در اویل
 موجود آن به نگاهی حوصلگیبی با نارسیسا. نبود پرواز به قادر که بود زیاد قدرآن بدنش لرزش اما شود؛ خارج اتاق

 به. گرفت فاصله زمین از اویل و شده باز اتاق در ناگهان هایش،دست مختصر تکان با. انداخت ناتوان و عاجز
 .شد تهبس سرش پشت بلندی صدای با در و شده پرت بیرون به اتاق از سرعت

 ریشه جانش در روز آن به تا کودکی از که نفرتی. بود کینه و نفرت از سرشار قلبی با ملکه، فرزند تنها نارسیسا؛
 از را سیاهش و تاریک شخصیت زیرا کند؛ درک را داشتندوست و عشق معنی توانستنمی هرگز او. بود دوانده
 .بود برده ارث به پدرش
 برایش خواب هنگام اشکودکی در پدرش که را آهنگی و کردمی طی را مجللش و ازیب اتاق عرض زنانقدم اکنون

 در را کاترین، مادرش، به نسبت عمیقش تنفر نیکوالس، پدرش، آوردن یاد به با. کردمی زمزمه لب زیر را خواندمی
 .کردمی تربزرگ دلش

 مانند و گشت خاموش نیز نارسیسا وجود روشن ینقطه آخرین سرزمین، آن دختر ترینپاک آمدن دنیا به با شب؛ آن
 .گذاشت میدان به قدم هم تاریکی نور، آمدن با دیگری وقت هر

*** 
 «پنهان ارتش»

 هایگوی. بودند آراسته ممکن شکل بهترین به و کرده تزئین زیبا هایگل با را قصر تمام شب مهمانی برای
 میز. خوردمی چشم به درخشان هایشمع هاآن الیالبه و کرده آویزان تاالر سقف به نامرئی هاینخ با را ایشیشه
 کف و بودند داده قرار رنگیطالیی و ظریف هایصندلی را دورش تا دور که بود گرفته قرار سالن وسط در طویلی
 قصر کارگران بهترین که هاکوتوله. بود پوشانده قرمز رنگ به ایفرشینه تاالر انتهای تا ورودی در ابتدای از را زمین

 .نبودند جوش و جنب در شب آن یاندازه به گاههیچ شدند،می محسوب
 شده پنهان تاالر وسط میزهای پشت کدام هر و بودند داشته نگه را نامرئی طناب قصر سرآشپز دوقلوهای لوا، و نووا

 .بودند سربازان عبور منتظر و بودند
 وصف در خودشان که بودند سرودی تمرین مشغول نخراششاگوش صدای با کوچک هایپری هیاهو، آن در

 .بودند ساخته آینده یملکه
 تاالر در از غرور با مجللشان و زیبا هایلباس با که بود زادگانیاشراف از مملو قصر ورودی سرسرای شب هاینیمه
 لبخند با مهربان ریماد مانند و نشسته خود فرمانروایی تخت بر همگان دید مرکز در کاترین. شدندمی قصر وارد

 .بود میهمانان به آمدگوییخوش مشغول
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 با فرتوتشان و پیر پدر ماتیوس،. رفتندمی قصر انتهای به و دویدندمی جمعیت میان از باریک چندوقت هر لوا و نووا
 .دویدمی دنبالشان سرخ صورتی و دادبی و داد با بود، بلندتر خودش قد از که بلندیدسته جاروی

 کاترین هنگام همان در. کشیدندمی را نوزاد آن دیدن انتظار صبرانهبی که بود زادگانیاشراف از پر تاالر بعد تیساعا
 :زد لبخند مقابلش جمعیت به و کرده باز طرف دو از را هایشدست. برخاست جایش از
 در بزرگی لطف من دعوت تنپذیرف با که بدونید. میگم آمدخوش تونهمه به آدونیس، زادگاناشراف و بزرگان -

 امشب حاال و هست و بوده شما هایحمایت و هاپشتیبانی مدیون همیشه آدونیس شک،بی. کردید سرزمین این حق
 انجام رو اقدامی سرزمینمون تزلزل از جلوگیری برای که دارم رو شانس این که خوشبختم بسیار من ها،سال از پس
 ...رو آدونیس یآینده ملکه جانشینم، تا کردم جمع جااین رو تونهمه امشب. بدم

 پلکان سمت به هانگاه یهمه و ماند ناتمام کاترین یجمله کشید، جمع در حاضر زنان از یکی که بلندی هین با
 لبخند با رسید،می اشکشیده و بلند پاهای انتهای تا که براقی و بلند مشکی لباس با نارسیسا،. شد کشیده مرمری

 قاب را صورتش دور تا دور رسیدمی کمرش انتهای تا که اشمشکی موهای. بود ایستاده هاپله روی بر روحیبی
 .بود کرده همیشه از اغواگرتر را او آتشین و سرخ هایلب و بود کرده چندان دو را ایشافسانه زیبایی و بود گرفته

 را صمیمانه و گرم مهمانی آن در حضورش ارانتظ کسهیچ گویا. بود گرفته بر در را قصر یهمه مرگباری سکوت
 سرعت به مقابلشان یصحنه دیدن با اما پریدند؛ بیرون جمعیت میان از کنانخنده لوا و نووا زمان همان در. نداشت

 .شدند خارج تاالر در از بالفاصله لرزیدند،می ترس از که حالی در و شدند خشک جاهایشان سر
 :گفت تفاوتیبی لحن با و انداخت مقابلش مبهوت و مات جمعیت به نگاهی خونسردی با نارسیسا

 در و بذارم تنها رو عزیزم مادر که نداشت امکان و امملکه دختر تنها من اما نداشتید؛ رو دیدنم انتظار که دونممی -
 مامان؟ میگم درست باشم، نداشته حضور جانشین انتخاب مراسم
 کند جمع را افکارش توانست که وقتی بعد لحظاتی اما بود؛ مانده حالتبی و مات ارواح، مانند درست کاترین صورت

 :گفت نداشت لرزشی گونههیچ که آرامی صدای با کند، حفظ را اشخونسردی و
 !البته-

 :کرد زمزمه انگیزیهراس لبخند با نارسیسا
 گفتم؟ دیدید-

 دختر اکنون او. بودند کرده تزریق او وجود در ذرهذره ار اغواگری و زیبایی گویا. آمد پایین هاپله از خرامانخرامان
 و لب از که آبی و خیره هاینگاه از این. کند خود یشیفته را مردی هر توانستمی راحتی به که بود ایسالهبیست
 امیتم کرد،می گذر میهمانان کنار از که هنگامی. بود مشهود کامال بود شده آویزان قصر در حاضر مردان یلوچه

 !گرفتند شوهرهایشان بازوی از آبداری نیشگون هازن
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 دیگر بار کاترین چنددقیقه از بعد. برگردد عادی حالت به دوباره جو تا گذشت طوالنی دقایق نارسیسا، نشستن از بعد
 :گفت بلندی صدای با بقیه به رو و برخاست جایش از
 حضور جمع این در که کسانی ی بقیه از و کنم معرفی سرزمین این بزرگان به رو خودم جانشین خواممی امشب -

 .برسونند مردم گوش به رو خبر این آینده، یملکه انتخاب از بعد که خواممی دارند
 پرواز به شروع کنانوورجهورجه هاپری بالفاصله. شدند فشرده صندلی چوبی هایدسته روی بر نارسیسا هایدست
 شروع خبر این شنیدن از بعد و بود ایستاده زمین روی بر اشنزدیکی در که افتاد ییزیبا پری به نارسیسا نگاه. کردند

 را کفشش بلند یپاشنه و کرده بلند کمی را پاهایش بقیه چشم از دور و خونسردی با لحظه همان. کرد رقصیدن به
 با را پاهایش دبع و ماند حالت همان در ایلحظه چند. نشست هایش لب روی پوزخندی. فشرد بدنش روی بر

 را بدنش توانستمی سختی به و بودند شکسته هایشبال که بیچاره پری. برداشت او حالبی جسم روی از آرامش
 اتمام از بعد کاترین. رساند هاپری یبقیه به را خود بسیار مشقت با و برخاست جایش از جیرجیرکنان بدهد، تکان
 :گفت گوشش در آرامی صدای با و زد صدا را خدمتکارها از یکی هایش،حرف

 .بیاد بگو وقتشه، االن-
 .شد خارج در از سرعت به و داده تکان سری خدمتکار

 خود از پذیرایی مشغول قصر باغ رنگ و آب خوش هایمیوه و هانوشیدنی با همه و گذاشت آرامش در ایدقیقه چند
 .بودند
 به کنجکاوی با بقیه و نشست کاترین هایلب روی بر قیعمی لبخند. کردند اعالم را ایزابل حضور که نکشید طولی

 بود اولی بار که خاطر این به شاید زد؛می اشسینه در قبل از قرارتربی نارسیسا قلب ضربان. بودند شده خیره در
 .بود کرده احساس خود نزدیکی در جدی طور به را خطر

 طرف به آرام هاییقدم با ایزابل. گرفت فرا را قصر تمام هیاهویی داشت، آغوش در را کودکی که ایزابل ورود با
 آبی چشم دو به ایزابل چشم لحظه همان در اما زد؛ لبخندی پاسخ در کاترین. کرد تعظیم او به و رفت کاترین
. برداشت عقب به قدمی و فشرده خود به را دخترش ارادهبی. بود مشهود آن در خوبی به نفرت برق که افتاد روشن
 شدننزدیک از وجود این با شد؛می اشدلگرمی باعث حدودی تا کاترین حضور. بود فراگرفته را وجودش تمام ترس

 .داشت هراس نارسیسا به
 :گفت ایزابل رو سردی لحن با و شد بلند جایش از نارسیسا

 .رسیمی خواستیمی که چه اون به باالخره ایزابل، میگم تبریک بهت-
 :گفت وارزمزمه ببیند را آغوشش در وزادن کردمی سعی حالی در بعد و
 .داره زیبایی صورت شنیدم-
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 : گفت آرامی صدای با و کرد دراز سمتش به را هایشدست
 میشه؟-

 زد کوتاهی لبخند کاترین. افتاد کاترین هایچشم به نگاهش و فشرد آغوشش در را دخترش قبل از ترمحکم ایزابل
 ایثانیه و شدند شل کمی هایشدست کاترین خونسرد یچهره دیدن با. کرد هبست و باز اطمینان با را هایشچشم و

 .بود انتهابی او به نسبت نفرتش که گرفت قرار کسی آغوش در کودک بعد
 شده خیره مقابلش شخص صورت به اشمعصومانه نگاه با و گشتمی اطراف به تعجب با درخشانش سبز هایچشم

  :گفت مکث ایثانیه از بعد. بود
 گذاشتین؟ چی رو اسمش-

 آرامی صدای با و انداخت پایین را سرش او تایید از پس و انداخت کاترین به نگاهی افتاد، لکنت به کمی ایزابل
 :گفت

 .گذاشتن دخترم روی اسمی که کردن بزرگی لطف ملکه-
 !لیانا-

 :گفت و انداخت کودک صورت به سردی نگاه کاترین، زبان از نام این شنیدن با نارسیسا
 .مامان کردی انتخاب خوبی اسم! درخشان و زیبا لیانا،-

 :گفت مالیمی لحن با و انداخت دخترش به کوتاهی نگاه کاترین
 .باشه الیقش که کردم انتخاب رو اسمی چون درسته؛-

 خود باید او. شدند مشت بودند شده پوشیده لیانا دور به که برقی و زرق پر هایپارچه میان جایی نارسیسا هایدست
 همان تا بدهد فشار را او قدرآن اشطبیعی فرا نیروی با تا کردمی وادار را او سیاهش قلب اما داشت؛می نگه آرام را

 و فشرد قلبش روی بر را دستانش و شده خیره کودک چشمان به که دید را ایلحظه. بدهد جان آغوشش در لحظه
 خیره که کرد نگاه سبزش چشمان به و کشید بیرون اشسینه از را قلبش بیاید، در او از صدایی که آن از قبل درست

 به فکر این ایلحظه شد، همه تعجب موجب که نشست لبش بر حقیقی لبخندی اتفاقی چنین تصور با. ماند مات و
 احساس کاترین نگاه در اما است؛ نشسته اشناتنی خواهر دل بر کودکش مهر گویی که آمد ایزابل یساده ذهن

 دیگری وقت هر از بیشتر را او و انداخته چنگ وجودش به دلهره و ترس حس دخترش، لبخند دیدن با. بود دیگری
 .بود کرده نگران

 سبز ابریشمی لباس و طالیی بلند موهای با زنی صدای با. گرفت آغوش در آرامی به را لیانا و رفت جلو احتیاط با
 : گفت زن آن به رو بود هایشلب روی بر که همیشگی لبخند با و آمد خود به بود، ایستاده مقابلش در که
 .ببریش تونیمی-



 

 

11 

 

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

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Zahra bagheri 

 با و گذاشته هایشدست روی بر را لیانا آرامی به کاترین. کرد دراز را هایشدست هیجان با و آمد جلو سرعت به زن
 :گفت آرامی صدای

 .داری هاتدست توی رو کوچولو یملکه یک اآلن تو کن، جمع خوب رو حواست فقط-
 دور ها آن از کوتاه هایقدم با و داده مختصری تکان اطاعت ینشانه به را سرش. خندید بلندی صدای با زن آن
 که میزی به را خود و کرده استفاده هایشانزن غفلت از هم مردها شدند، جمع او دور به هازن یهمه بالفاصله. شد

 .درساندن بود شده پر رنگین دسرهای و غذاها با
 . بود نشسته بزرگش تخت روی بر هالباس همان با هنوز گذشت،می شب مهمانی از ساعتی چند
 ترمحال دیگری از یکی اما بود؛ رسیده ذهنش به کودک آن نابودی برای بسیاری هایحلراه چندساعت آن در

 بوده اهمیت حائز ملکه از ظتمحاف یاندازه به درست قصر، اهالی برای نوزاد آن از محافظت حاضر حال در. بودند
 .است

 نسیمی احساس با که بود نگذشته بیشتر ایچندثانیه. رفت فرو فکر به دیگر بار و گذاشته زانوهایش روی را سرش
 صدای با بعد و کرد مکث ایثانیه چند. انداخت نگاهی اطرافش به و کرد بلند را سرش خورد،می صورتش به که

 :کرد زمزمه آرامی
 جاست؟این کی-

 آن که نکشید طولی. داد تشخیص راحتی به آمد فرود اتاقش یپنجره روی بر که را ایالجثهعظیم موجود یسایه
 :کرد صحبت به شروع و کرده باز انگیزیشگفت طرز به را دهانش عجیب یپرنده

 .فراموشکار اما باهوش،! نارسیسا-
 :گفت تفاوتیبی لحن با شود، ایجاد اشچهره در تغییری کهآنبی
 هستی؟ کی تو-

 :گفت و کرده کوتاهی تعظیم پرنده آن
 !مفتخرم واقعا هستم خدمتتون در کهاین از بگم باید سرورم، هستم هنری-

 :گفت حوصلگیبی با و گرفت نادیده را کالمش در موجود تمسخر نارسیسا
 داری؟ چیکار جااین-
 .شدم دعوت ن،م خب. نیست مهم اما است؛ ناامیدکننده کمی البته-
 .باشم فرستاده نامهدعوت تو مثل مصرفیبی موجود برای که نمیاد یادم -
 به اما نیست؛ چیزی داره وجود شما هایسلول تکتک در که نیرویی برابر در من هایقدرت درسته! پرنسس اوه-

 نیست؟ انصافیبی کمی داره رو شکل تغییر توانایی که موجودی یدرباره فکر طرز این نظرتون
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 .شد دور پنجره از بدهد، او به جوابی کهآنبی نارسیسا
 از آتش سوزان و داغ هایشعله و شدند باز ناگهانی طور به هنری دهان که بود نشده دور بیشتر چندقدمی هنوز

 به دستانش چرخش با را آتش هایشعله و آورد باال را دستانش سرعت به نارسیسا. کشیدند زبانه گلویش انتهای
 را رفته راه کرد،می پاک ای پارچه با را صورتش آرامش با که حالی در بعد و کرد تبدیل آب کوچک هایقطره

 .بود مشاهده قابل راحتی به داشت وجود اشچهره در که آمیزیجنون اشتیاق. ایستاد مقابلش در و بازگشت
 .نیستم مصرفبی کنیمی فکر که هم قدرهااون-
 !درسته-

 :داد ادامه تریآرام صدای با و شیدهک عمیقی نفس
 رسید؟ دستتون به باالخره من پیغام-
 !متاسفانه البته داد؛ دست از رو جونش ما به رسیدن محض به خوب اما البته؛-

 لحن با و کرد کوتاهی یخنده بود، فرستاده ماموریت آن به پیش هاسال که حقیری موجود به فکرکردن با نارسیسا
 :گفت تفاوتیبی
 هم قدرهااون کرد ثابت کارش این با! بود وقتش دیگه درسته؟ گذره،می ماجراجویی اون از سالی هشت -

 .نبوده خاصیتبی
 :گفت و شده متوقف صورتش بر ایلحظه هنری زردرنگ چشمان

 .کردی فراموش رو پدرت کردممی فکر-
 .کنمنمی فراموشش وقتهیچ من-
 !مرده اون-

 :گفت و گرفت خود به غمگینی یچهره شود، متاثر خبر آن شنیدن از ایلحظه کهآنبی
 .میشه گرفته انتقامش-
 .نشد موفق اما کنه؛ خارج قصر از رو باارزشی شیء کرد سعی شد تبعید جااین از پدرت وقتی پیش هاسال -
 .بود ضعیف کارها انجام توی کمییه اون... اوم-

 :گفت و دوخت هایشچشم به مستقیما را سردش نگاه یسانارس. شدند خیره هم چشمان در ایثانیه
 کجاست؟ شیء اون-
 .کاترین نزدیکی در جایی-
 درسته؟ هنری، است معامله یک این چون خوره؛می دردی چه به پرسمنمی-
 .گیرممی برات رو لیانا جون من شیء اون عوض در! درسته کامال-
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 :گفت و زد پوزخندی نارسیسا
 !رسهمی زود خبرها-

 :داد ادامه باشد او طرف از جوابی منتظر که آن بی
 !ملکه جایگاه خوام،می رو این از بیشتر چیزی من اما -

 :گفت تریآرام صدای با و آورد جلوتر کمی را سرش بود، خورده جا جمله این شنیدن از وضوح به که هنری
 در باشه، نداشته کاری ما به که داده قول اون. کردیم جدا ملکه از رو راهمون هاستسال ما نداره، امکان این-

 .اندازیمی خطر به رو مردمم و من جون کار این با تو کنیم، دوری قلمروش از هم ما که صورتی
 .ترسیمی که بگو هنری، باش روراست من با-

 :گفت و داد تکان را هایشبال عصبانیت با هنری
 .نباشم بخشنده قدراین همیشه شاید کنی، فکر بزنی حرف کهاین از قبل بهتره-

 :کرد زمزمه آمیزیجنون لحن با و شد ترپررنگ نارسیسا لبخند
 .داری اختیار در رو ارتش اون تو داره، حقیقت پس-
 .زنیمی حرف چی مورد در دونمنمی-
 .داری اینقشه تو نموندی، ساکت هاسال این تمام در که کن اعتراف هنری، باش زود-

 را صورتش نارسیسا. کردمی مقاومت کار این برابر در توان آخرین با و داد تکان را سرش یکالفگ با هنری
 : گفت قراریبی با و کرد ترنزدیک

 .کنی انکارش تونینمی-
 :گفت عصبی لحن با اما نبود؛ مشخص صورتش در حالتی کهاین با
 .نداره رو کاترین با مقابله توانایی حاضر حال در من ارتش-

 :کرد تکرار آرامی صدای با و زد ایپیروزمندانه لبخند جمله این شنیدن با سانارسی
 !درسته حدسم که دونستممی دونستم،می-
 !نداره االن حداقل نداره، رو ملکه برابر در مقاومت توان من ارتش. گفتم چی نشنیدی کهاین مثل-
 .کنند عبور جنگل مرز از کردند سعی تو نیروهای پیش سالهشت-
 .نشدیم موفق که دیدی اما ؛درسته-
 شاید اما نداره؛ رو آمیزموفقیت یحمله یک توانایی حاضر حال در تو ارتش هنری، گفتی هم خودت که طورهمون-
 ...زودی به
 !نمیاد خوشم اصال صورتت حالت این از-
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 .زد پوزخندی نارسیسا
 داری؟ اینقشه چه-
 .کنم عجله ارزشبی ودموج اون کشتن برای نباید حاضر حال در-
 چیه؟ اتنقشه نارسیسا-
 .برهمی زمان-
 .کنم صبر تونممی هم باز فرصتم، یک منتظر که هاستسال من-
 !خوبه-
 .بدی بهم خواممی که رو چیزی باید تو شروع برای اما-

 .کرد اتاق در زدنقدم به شروع او حرف به توجهبی نارسیسا
 گفتم؟ چی شنیدی-

 .داد تکان واه در را دستانش
 آرامی به رفتنش از قبل کرد، باز آرامی به را هایشبال و کرده حساب حرفش تایید پای به را او کار این هنری
 :کرد زمزمه

 .هستم پیغامت منتظر-
 .شد ناپدید شب سیاهی در و کرده باز را عظیمش هایبال بعد و

 بود شده آرام کامال حاال اما بود؛ گرفته فرا را شوجود تمام نفرت و خشم پیش ساعاتی. داشت بهتری احساس حاال
 اتاق از ایگوشه در که طالیی قاب با باشکوهی یآینه سمت به. بود نمایان اشچهره در آمیزیخشونت رضایت و

 که حالی در و زد لبخندی. انداخت مقابلش احساس از خالی یچهره به نگاهی. ایستاد مقابلش در و رفت داشت قرار
 روی بر و شده خارج تنش از آرامی به لباس و کرد باز را لباسش پشت بندهای کرد،می زمزمه لب زیر ار شعری
 .افتاد زمین
*** 

 «پیشگویی»
 آمدن از خبر وزیدند،می گاه که ایگزنده و سرد بادهای و شدندمی سپری سرعت به تابستان فصل آخر روزهای

 و زرد هایبرگ سرزمین، سراسر درختان. بود زیباتر دیگری وقتهر از فصل آن در آدونیس. دادمی پاییز فصل
 لیانا تولد از ماه یک تنها. ریختندمی زمین به خود روی از آرامی به بودند ریختن یآماده که را که قرمزی

 تیح شود؛می افزوده درخشش و زیبایی بر روز به روز که بودند شاهد قصر اهالی یهمه مدت این در اما گذشت؛می
 .داشت عادی مردم میان در زیادی محبوبیت سن این در او
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 به همگی قصر، جای جای در کارهایشان اتمام از پس کارگرها تمامی. بود دیگری وقت هر از ترخلوت قصر روز، آن
 نسربازا و بودند کرده کوچ زیرزمین کوچک انباری به سرما، از فرار برای هم قصر هایپری. بودند رفته آشپزخانه

 .بودند ایستاده جاهایشان سر حرکتبی و خاموش هاییمجسمه مانند درست همیشه مانند
 کودک اما داشت؛ لیانا خواباندن در سعی و چرخیدمی اتاق دور به زنانقدم که کردمی نگاه کاترین به لبخند با ایزابل

 مواج موهای میان در را چکشکو هایدست دهد، انجام خوابیدن برای تالشی ترینکوچک آنکه بی بازیگوش
 .کشیدمی را هاآن توانش آخرین با و برده فرو کاترین

 .بخوابونمش من بذارین ملکه، شدین خسته-
 .بخوابه که خوادنمی دلش انگار اما -

 کهآن بی هم بار این لیانا. خواباند تخت روی بر آرامی به را لیانا و نشست تخت روی کاترین. زد لبخندی ایزابل
 هاآن کشیدن مشغول بار این و افتاد مادرش یشدهبافته موهای به هایشچشم باشد، داشته خوابیدن برای تصمیمی

 .شد
 نه؟ مگه جالبه،. نمیشم زمان گذر یمتوجه اصال-

 :گفت و زده او به مهرآمیزی لبخند ایزابل
 ...ملکه-

 :داد ادامه کاترین
 رو هستم توش که مکانی و زمان گاهی که قدراون. کرده پرت شخود به رو حواسم یهمه اومده که وقتی از-

 ...اما دارم؛ دوستش وجود تمام با من. کنممی فراموش
 چی؟ اما-
 .ترسممی و دارم عجیبی یدلشوره-

 :گفت آرامی به و کرد کوتاهی یخنده
 !وابستگی و نزدیکی همه این از ترسم،می واقعا من-

 :گفت بخشیاطمینان لحن با ایزابل
 .مقاومید ما یهمه از بیشتر خیلی شما بیاید، در پا از کوچیک هایترس این با که هستید اونی از ترقوی شما-

 :گفت ایآهسته صدای با کاترین
 .کنهمی اذیتم که هست هم ایدیگه چیز اما شاید؛-
 چیه؟ اون-
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 که کسی هستی، اون حقیقی مادر تو. کشممی خجالت لیانا به اماندازه از بیش هایشدننزدیک از من! ایزابل تو-
 زیادی هایشب و روزها و داده پرورش بطنش در رو اون که کسی. کرده احساسش عشق با وجودش در ماهچندین

 اون خوامنمی. ندارم اون با نسبتی هیچ... من ولی کرده؛ تعریف براش رو زیادی هایداستان و زده حرف باهاش رو
 .کنم دور تو از رو

 همان در اما کند؛ آرام هایشحرف با را او همیشه مانند تا خواست و زده کاترین هاینگرانی به لبخندی ایزابل
 کرده مکث ایثانیه. کرد احساس گلویش در را عجیبی سوزش ناگهان بزند، حرفی بتواند کهآن از قبل درست هنگام

 انتظار لحظه هر که دردی به اعتنابی. شدمی دهافزو فرسایش طاقت سوزش بر لحظه هر اما شود؛ تمام درد تا
 :گفت ضعیفی صدای با داشت، را شدنشقطع

 طوریهمون درست. کنیدمی محافظت ازش شما کنید،نمی دور من از رو اون شما. نیست ممکن چیزی همچین-
 .بودم داشتید بهم که یااندازه از بیش محبت و لطف متوجه همیشه ها،سال این تمام در. کردید مراقبت من از که

 :گفت و زد کوتاهی لبخند کاترین
 .بود کرده تعریف لباسم از خدمتکارها از یکی که بود زمانی شدم سرخ که باری آخرین-

 بدنش تمام در آتش هایشعله گویی. بود پا به غوغایی درونش در اما نشست؛ ایزابل هایلب روی بر عمیقی لبخند
 :گفت و برخاست جایش از. شد محو ثانیه چند گذشت با کاترین لبخند. سوزاندندمی را وجودش و بودند شده ورشعله

 انجام تو به عمیقم احساسات روی از و قلبا رو کار این من. ایزابل نبود وظیفه یک تنها من برای تو از مراقبت-
 .میدم انجام خواهرمه مثل درست که کسی برای رو کار این هم باز من برگردونن عقب به رو زمان اگر دادم،
 . بود کرده مختل را هایشحواس تمام درد زیرا شنید؛می هادوردست از و سختی به دیگر را کاترین آخر یجمله

 مقابلش یصحنه دیدن با اما ببیند؛ هایشحرف به نسبت را ایزابل واکنش تا برگشت سمتش به لبخند با کاترین
 با ایزابل کبود صورت دیدن با. گرفت فرا را وجودش یهمه وحشت و ترس و شده خشک هایشلب روی بر لبخند

 :کرد زمزمه وحشت
 !ایزابل-

 سوزش. نبود کشیدننفس به قادر و زدمی چنگ اشسینه به شدمی کبودتر لحظه هر که صورتی با ایزابل
 در را مذاب مواد گویا پیچید؛می بدنش در که بود دردی آن از بدتر. کردمی احساس گلویش در را فرساییطاقت

 .باشند ریخته گلویش
 .کنممی خواهش! کن نگاه من به ایزابل ایزابل،-

 اتاق در از سراسیمه کاترین. شدمی قبل از بدتر حالش ثانیه هر زیرا نداشتند؛ ایزابل حال به ایفایده هایشصدازدن
 برای چنانهم ایزابل. ایستاد سرش باالی و برگشت اتاق به زود خیلی. فرستاد کمک برای را نگهبان و شده خارج
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 چه هر کردمی آرزو که زمانی درست خوشبختی، کمال در اما زد؛می چنگ گلویش به و کرد می تقال کشیدننفس
 .رفت حال از و شدند تار هایشچشم بعد یلحظه شود، تمام درد آن تا بمیرد زودتر
*** 

 :پرسید نگرانی با کاترین
 طوره؟چه حالش-

 :گفت بود رفته فرو فکر به که حالی در او، کامل یمعاینه از پس قصر، درمانگر وس،سار
 .کنه استراحت باید اما اومده؛ بند خونریزیش بهتره،-

 :پرسید بود پریشان و نگران سخت که حالی در کاترین
 .بود خوب کامال حالش زدیم،می حرف هم با ما قبلش دقیقه چند تا شد؟ چی اما-
 کهاین اما نیست؛ بیماری هیچ به مبتال اون. نشدم غیرطبیعی چیزهیچ متوجه اما کردم؛ اش معاینه کامال من-

 .نیست مشخص برام هنوز دلیلش افتاده، اتفاق این طورچه
 بشی؟ متوجهش تونینمی تو طورچه اما-
 .نمیارم در سر ازش من که داره وجود مورد یک تنها! من بانوی دونیدمی خودتون-

 :گفت لرزانی صدای با نداشت موضوع آن یدرباره فکرکردن به ایعالقه هیچ که حالی در رینکات
 چیه؟ حدست-

 :آورد زبان بر را آخرش حرف مقدمهبی ساروس
 .زهر-

 :گفت حیرت با و شده دستپاچه فورا کاترین
 .داره وجود هم ایدیگه حدس حتما. دارم اطمینان قصر اهالی ی همه به من! نداره امکان نه چی؟-
 در خائنی باشه، درست من حدس واقعا اگر. من بانوی کنید فکر هم موضوع این به من نظر به اما هست؛ امکانش-

 ...که داره وجود قصر این
 .شد ظاهر در چارچوب در مضطرب ایچهره با نارسیسا و شده باز اتاق در لحظه همان درست

 تاد؟اف اتفاق این طورچه نمیشه، باورم من خدای-
 به شبهه و شک با کاترین. بود تفاوتبی و عادی کامال کالمش لحن اما داد؛می نشان را کمی اضطراب ظاهرش

 حد آن تا که خواستنمی دلش هرگز اما نداشت؛ باور دید می را چهآن گویی کرد،می نگاه دخترش نگران یچهره
 احساس آن از دیگری شخص تا دادمی اجازه نباید هرگز آنکه همه از ترمهم و باشد بدبین دخترش احساسات به

 :گفت دخترش به رو آرامی صدای با و زده کمرنگی لبخند. شود باخبر
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 .میشه خوب حالش زودی به اما خوابیده؛ االن. باشی نگرانش که نیست چیزی-
 کرده حلقه رشکم دور را دستانش گذاشت، اشسینه روی را سرش و رساند مادرش به را خودش سرعت به نارسیسا

 :کرد زمزمه آرامی به و
 مامان؟ نه مگه داری، دوست رو اون خیلی تو آخه بشه؛ خوب زودتر چه هر حالش که امیدوارم دلم ته از-

 : گفت کردمی حلقه اششانه دور را دستش حالی در و گرفت نادیده بود دخترش کالم در که را ایکنایه کاترین
 .دارم دوست خیلی هم رو تو من-

 :گفت و برده مادرش هایگوش میان جایی باالتر، کمی را سرش نارسیسا
 میگم؟ درست! لیانا از کمتر کمی فقط اما مامان؛ داری که البته-

 به گویی که نارسیسا. شدند شل دخترش هایشانه دور از هایشدست و ماند خیره نامعلوم اینقطه به کاترین نگاه
 زمزمه سردی و کشدار لحن با و گذاشت مادرش هایگونه روی بر نرمی یـوسه ـب بود، رسیده دلخواه ینتیجه آن

 :کرد
 !مامان دارم دوستت منم-

 :کرد زمزمه قلبش ته از و انداخته دخترش خالی و سرد چشمان به نگاهی کاترین
 .دارم دوستت-
 :کرد کامل را اشجمله دلش در و
 بهترین که باشه بوده کسی همون پدرت اگر حتی دارم؛ ستتدو باشی نداشته دوستم تو اگر حتی دارم؛ دوستت-

 .کرد تار و تیره برام رو امزندگی دوران
 از بدهد بود کرده زمزمه قلبش ته از که ایجمله و کاترین احساسات به اهمیتی ترینکوچک کهآنبی اما نارسیسا

 :کرد زمزمه ساروس به رو ایخسته لحن اب و کشیده عمیقی نفس کاترین در، شدنبسته از بعد. رفت بیرون اتاق
 .قصر به بیار رو امیلیا-

*** 
 پاهایش یکی روی بر شیطنت با که پسرش به نگاهش بود، دخترش طالیی موهای بافتن مشغول که حالی در امیلیا

 . ماند خیره داد،می انجام نمایشی حرکات بود کشیده دوش به جاآن به تا جنگل از که هاییهیزم با و ایستاده
 و نشسته هایشلب روی عمیقی لبخند. کردمی تماشایش عشق با که افتاد مادرش به نیز جان نگاه هنگام آن در

 به دهکده خارج سمت به و زد دور را اشخانه کوچک هایپرچین سریع خیلی سپس داد؛ تکان مادرش برای دستی
 :گفت و زد دخترش سر به نرمی یـوسه بـ بود، گرفته اشخنده بزرگش پسر شیطنت همه آن از که امیلیا. افتاد راه
 .شد تموم عزیزم بیا -
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 .مامان ممنونم -
 .من پرنسس نداشت قابلی -

 رو آرامی صدای با مکث کمی با او. بود برادرش از ترآرام بسیار داشت، چهارسال تنها که ترشکوچک دختر امیلی؛
 :گفت مادرش به
 قول نمیشم، خارج هم دهکده از باشم، خودم مراقب میدم قول کنم؟ بازی ستامدو با برم میدی اجازه مامان، -

 !میدم
 بینی اما بود؛ همسرش مانند درست رنگشایقهوه هایچشم. انداخت دخترش معصوم صورت به نگاهی امیلیا

 شده هریخت صورتش روی بر که را هایشچتری. زد عمیقی لبخند. بود رفته خودش به باریکش هایلب و کوچک
 :گفت مهربانی با و کرده مرتب کمی بودند

 گفتم؟ چی فهمیدی بمونی، دادی که هاییقول سر باید اما بری؛ تونیمی عزیزم خب خیلی -
 .مامان بله -

 از یکی لونا، با همراه را او بسیار هایسفارش کردناضافه از بعد و بـ.*وسـ.*یـ.د را دخترش یگونه امیلیا
 .کرد دهکده راهی بود، تربزرگ امیلی از سالی دچن که هایشهمبازی

 را کمی غبار و گرد تا برداشت را تمیزی دستمال. شد خانه تمیزکردن مشغول و شده بلند جایش از چنددقیقه از بعد
 تا که افتاد هایینان به چشمش ناگهان میز، به نزدیکشدن با. کند پاک بود نشسته خانه وسط چوبی میز روی بر که

 روی بر که را هایینانخرده رد. بودند شده جویده اشگوشه چهار هر اکنون اما بودند؛ سالم کامال قبل یقیقهچندد
 یک در و کرده ریز را هایشچشم. رسید خانه وسط نماینخ و کهنه فرش به و کرد دنبال بودند، شده ریخته زمین

 هایدندان آن با که افتاد کوچکی موجود به شمشچ بلندکردن محض به. کرد بلند را فرش یگوشه ناگهانی حرکت
 .بودند گرفته جای هایشدست در سختی به که بود هایینان جویدن مشغول بلندش و تیز

 امتداد هایشانلب تا هاآن پیشین هایدندان .هستند رنگایقهوه پشمالوی بدن با ریزنقش موجودی ها؛جونده)
 که باریکی بسیار هایلب و دارند گردی و درشت هایچشم. هستند ساماج ترینسخت جویدن به قادر و یافته

 .(هستند حالتبی
 او به طلبکارانه حالتی با که امیلیا دیدن با و انداخت برش و دور به سریع نگاهی اطرافش شدنروشن با موجود آن

 قدم چند. کرد رها را هانان و نشست حالتشبی هایلب بر زشتی لبخند. زدند برق درشتش هایچشم کرد،می نگاه
. کرد آویزان را او و گرفته را کوتاهش دم امیلیا بگریزد، مهلکه از بخواهد کهآن از قبل درست و برداشت عقب به

 زبان بر را رکیکی هایفحش و کشیدمی جیغ مدام کند، آزاد را خود تا کردمی تقال که حالی در کوچک موجود
 .رفت بیرون خانه از هایشزدن پا و دست به توجهبی امیلیا. آوردمی
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 .کنم چیکار باید کوچولو هایجونده شما با دونممی حاال خب -
 داد تکان مقابلش در تهدیدوار را زشتش و نحیف انگشتان بود، معلق هوا و زمین میان که حالی در کوچک جانور
 :گفت

 !نیست آخر بار این -
 فریاد بیاید سرش بر بود قرار که بالیی فهمیدن با. داد تکان هوا در بار دینچن را او تهدیدهایش به توجهبی امیلیا

 : زد
 !هی -
 لبخند سپس کرد؛ پرتاب شانخانه پشت هایباغ به را او توان آخرین با امیلیا که چرا بود؛ شده دیر دیگر اما

 .شد متوقف جایش سر فریادی دنشنی با که شود خانه وارد تا برگشت و برداشت عقب به قدمی. زد ایپیروزمندانه
 هایشانه کرد، طی را مانده باقی چندقدم نگرانی با امیلیا. دوید می او از دوری یفاصله در که بود جان پسرش
 :گفت و گرفت را پسرش

 پسرم؟ شده چی -
 در راحتی به هم کمی ترس اما کرد؛ کوتاهی یخنده هیجان سر از بود، شده سرخ صورتش که حالی در جان

 :گفت و گرفت را مادرش هایدست جان. بود محسوس هایشچشم
 !فهمید خودش کنم فکر البته بود؛ من کار نگی بهش. میاد داره -
 کی؟ -
 .جک -
 .پدر بگی بهش باید میگم؟ بهت دارم که باریه چندمین این جان -
 !پدر باشه، خوب خیلی -

 :گفت و انداخت او به آمیزیسرزنش نگاه امیلیا
 کردی؟ کار چی باز -

 :کرد تعریف به شروع عجله با جان
! بودها مهمی آدم کنی فکر کهاین نه البته دیدمش؛ خودم زد،می حرف قصر هایگندهکله اون از یکی با داشت-

 !بود گنده شکله واقعا اما! عمرا
 :گفت آوردنمی در سر پسرش هایحرف از و بود منگ و گیج که حالی در امیلیا. خنده زیر زد بلندی صدای با سپس

 میگی؟ رو کی -
 !لباسش توی انداختم جونده یه منم. میاد بابا با داره! زنه یک -
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 :زد فریاد حیرت با امیلیا
 !جان-

 :گفت بلندی صدای با رفت،می عقب عقب که حالی در و خندید جان
 .گردمبرمی رفتن هروقت دوستام، پیش میرم من-

 واج و هاج هنوز که حالی در امیلیا. شد ناپدید دهکده خاکی راه پیچ در و دوید باد سرعت به جمله آن گفتن از بعد
 :برگشت همسرش صدای شنیدن با که کردمی نگاه پسرش خالی جای به بود، مانده

 !عزیزم امیلیا اوه-
 :گفت و دکر تازه نفسی رسید او به وقتی. دویدمی طرفش به دو حالت با که افتاد همسرش به امیلیا هایچشم

 وقوعه؟ شرف در ایالعادهفوق اتفاق چه که داده خبر بهت جان عزیزم، امیلیا-
 :کرد اضافه فورا بدهد زدنحرف یاجازه او به کهآنبی
 رو بالغ یجونده تا پنج و بیست کرده کار چی بدونی اگه کجاست؟ نزاکتبی و گستاخ پسر این! جان گفتم! جان-

 !لباسش توی میندازی
 هیجان با چرخید،می دورش به که طورهمان و کرده بلند را هایشدست جک اما کرد؛ باز را دهانش دیگر بار یاامیل

 :داد ادامه
 پیش فروختن برای رو جنگل هایچوب که امروز. کن گوش این به فقط تو. رسممی حسابش به بعدا نیست، مهم-

 داد هم فرسخی چند از حتی داشت؛ شکوهی چه دونیینم آه. خورد بهش چشمم بودم، برده خاصیتبی آلِن اون
 .افتادم راه دنبالش به و کردم ول جاهمون رو لعنتی هایچوب اون خاطر همین به! پرنفوذیه شخص که زدمی

 :گفت و کرده تازه نفسی
 همگ بزنی؛ حدس تونینمی. زده رو مونکوچیک یخونه در شانس که فهمیدم لحظه اون. کردم صحبت باهاش-

 .بود آرامیس اون بگم، خودم بذار نه؟
 :گفت و خندید بلندی صدای با جک که بود زده زل نادانش همسر به بیچارگی با امیلیا

 اشآوازه و کردمی سفر مختلف هایسرزمین به هاسال که پیشگویی یالهه اون زدی، حدس درست عزیزم آره-
 بیاد که صورتی در. بره کاترین قصر به آمدگوییخوش برای قراره اون که اینه ترمهم یمسئله اما پیچیده؛ جا همه
 وارد جوریاین و کنممی پیدا ر اون همراهی فرصت من وقتاون کنیم، پذیرایی ازش احسنت نحو به ما و جااین

 .میشم قصر
 کنی؟می تالش داری که باریه چندمین این برداری؟ کارهات این از دست خوایمی کی! کنممی خواهش جک-
 .میدم قول بهت کنه،می فرق دفعه این اما -
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 درسته؟ قبل، یدفعه مثل درست -
 دفعه این گفتم که طورهمون اما بود؛ فرصت بدترین نبود، فرصت اولین واقع در لیام! آوردم بدشانسی قبل یدفعه -

 .میدم قول بهت آخره، بارِ این! امیلیا کنممی خواهش داره، فرق
 همسرش یگونه و آمد جلو هیجان با جک. کرد اکتفا سری تکان به تنها جک با اشنتیجهبی بحث از خسته امیلیا

 :گفت بلندی صدای با رفتمی عقب عقب که طورهمان نیز او ،بـ.*وسـ.*یـ.د را
 .نکن فراموش رو مهمونمون از پذیرایی وسایل -
 .شد ناپدید نظر از و دوید بود بعید او از که سرعتی با بعد و

*** 
 روی امیلیا. انداختمی خانه به تحقیرآمیزی نگاه و بود انداخته هم روی را پاهایش که شدمی ایدقیقه چند آرامیس
 از بعد! رفتمی او به نامحسوسی یغره چشم باریک چنددقیقه هر و بود نشسته سینه به دست مقابلش صندلی
 :گفت پراند جا از را هاآن دوی هر که بلندی صدای با جک طوالنی، سکوت

 .هستیم شما مثل بزرگواری بانوی میزبان که افتخاره باعث واقعا-
 :گفت و زد همسرش پهلوهای به سیخونکی

 عزیزم؟ نه مگه-
 :داد جواب حوصلگیبی با امیلیا

 !واقعا بله،-
 .شدن آورده کاترین جنگل دل از هااین من، بانوی کنید میل هامیوه این از لطفا -

 کنار بود شده ریخته صورتش روی بر که را سرخش موهای از ایرشته مقابلش، مرد هایوراجی به توجهیب آرامیس
 :گفت و زد
 ریم؟می ملکه دیدن به کی-
 .باشم داشته رو همراهیتون یاجازه که بزرگیه افتخار این! من بانوی زودی به-

 :گفت و انداخت او به نگاهی آرامیس. کند جلب خود به را هاآن توجه تا کرد ساختگی یسرفه امیلیا
 !بله؟-
 ...بپرسم ازتون سوالی تونممی-

 :کرد اضافه اکراه با سپس
 من؟ بانوی-
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 مانند بزرگ یالهه یک از کردنسوال او نظر از. پرید رنگش سرعت به و کرد نگاه همسرش به وحشت با جک
 چشم امیلیا به منتظر و داد تکان سری یسآرام تصور، خالف بر اما شد؛می محسوب بزرگی گستاخی آرامیس
 :گفت آرامی صدای با و انداخت او به کوتاهی نگاه امیلیا. دوخت

 من؟ بانوی برگشتید آدونیس به هاسال از بعد چرا-
 :گفت کوتاهی مکث از بعد. بود او سوال کردنتحلیل حال در گویی شد، خیره او به ایلحظه آرامیس

 خودم مردم به بار این که وقتشه کردم، دیگه هایسرزمین مردم به که فراوانی هایتخدم از بعد که کردم فکر-
 .کنم خدمت

 خدمت؟-
 .دادم نجات رو مردم از بسیاری جون هامپیشگویی با من! درسته-

 :گفت و انداخت وسط را خود اشتیاق با بود، شده امیدوار بحث آن نتیجه به که جک
 گذاشتن اختیار در با که هستید ایبخشنده و بزرگ یالهه شما بودم، دهشنی که طورهمون! من خدای اوه-

 ...فالکت و بدبختی از رو مردم هاتوندانش
 صدای و احتیاط با بعد و کرد سکوت به وادار را او هایشدست یاشاره با و پرید همسرش پرحرفی وسط امیلیا
 :گفت آرامی

 ؟بدن نجات رو مردم توننمی هاپیشگویی یعنی-
 :گفت بودند کرده او به بزرگی اهانت انگار که لحنی با و پریدند باال تعجب با آرامیس ابروهای

 حسابی و درست پیشگویی یک ینتیجه نتونستی هنوز تو معلومه که طوراین اما عزیزم؛ متاسفم! توننمی که البته-
 .کنی درک رو

 :کرد اضافه تندی به بود، شده عصبانی جمله آن شنیدن از که امیلیا
 سیل، جنگ، مثل طبیعی بالهایی یا و میرن؟می دنیا سراسر در مردم هم هنوز طورچه پس طورهاین اگر-

 میاد؟ دیگه هایسرزمین سر به... و سهمگین هایطوفان
 صورتش پوست که حالی در جک. کردمی نگاه او به باز دهان با و بودند آمده در حدقه از که هاییچشم با آرامیس

 :کرد زمزمه ضعیفی صدای با بود، شده سرخ
 !امیلیا-

 :داد ادامه او به توجهبی امیلیا
 .نیست مردم سرنوشت تغییر به قادر پیشگویی هیچ پس هاست؛آدم ما سرنوشت از جزئی میفته که اتفاقاتی-
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 آرامیس. ودب رفته فرو خود صندلی در نیمه تا بود، شدنآب حال در شرمندگی از همسرش گستاخی از که جک
 :گفت بود افتاده لکنت به عصبانیت از که حالی در و آورد باال را اشاشاره انگشت

 !آه... جاهمه... پیشگویی... من کنی؟می جرئت طورچه تو...تو-
 :زد فریاد چرخید می او دور به واردیوانه که حالی در و شد بلند جایش از سرعت با جک

 توی الهه یک! برسید دادم به خدایان. میرهمی داره اون کن، کاری یخ امیلیا! ایاخد وای خوبه؟ حالتون من بانوی-
 !بزرگ زئوس آه مردنه، حال در من یخونه
 :گفت خونسردی با و برخاست جایش از آرامی به امیلیا

 .نکن شلوغش قدراین-
 سرعت به را جام آرامیس. شد پاشیده اطراف به محتویاتش از نیمی که جوری کوبید، میز روی بر را آب جام سپس

 هایچشم در اشک که حالی در شد، بهتر کمی حالش که دقیقه چند از بعد. کشید سر نفس یک را آن و برداشته
 :کرد زمزمه بود زده حلقه ریزش

 کارتون این سزای کنین؟ تحقیرم تا آوردین جااین به رو من حقیر، و پست هایانسان شما کردین؟ جرأت چطور-
 !بینینمی رو

 شنلش به چنگی آرامیس. افتاد راه دنبالش به التماس و خواهش با کوبید،می سرش به دستی دو که حالی در جک
 جسم با سرش خانه از شدنخارج محض به اما کرد؛ باز را آن و رفت ورودی در سمت به و زده بود آویزان که

 .کرد برخورد سختی
. کردمی نگاه او به احساس از خالی و جدی ایچهره با که فتادا سربازی به نگاهش سرش، بلندکردن محض به

 سرباز آن. کردمی نگاهش تعجب با و خوردنمی تکان جایش از چنانهم آرامیس اما کرد؛ صبر ایلحظه چند سرباز
 .شد خانه وارد کامال و زد کنار را او هایشدست با اعتراضی هیچ بی

 نگاه امیلیا به مستقیما که سرباز به رو و گرفت را همسرش هایدست و برداشته عقب به قدمی سرعت به جک
 :زد فریاد کردمی
 داری؟ چیکار جااین-

 :گفت خونسردی با و کرده کوتاهی تعظیم امیلیا به رو بدهد، نشان توجهی جک فریاد به آنکه بی سرباز
 .بیاید قصر به من با باید ملکه دستور به امیلیا بانو-

 :گفت آرامی صدای با اما کشید؛ هم در را هایشاخم و خورد تکانی امیلیا
 شده؟ چی-
 .داریم نیاز کمکتون به-
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 .کردینمی هم رو جاهاشاین فکر باید انداختین بیرون قصر از رو ما که زمانی اون جدی؟-
 !نگو چیزی کنممی خواهش جک-

 صندلی روی عصبانیت و کشیده کنار را خودش اچارن به امیلیا یاشاره با که کند اعتراضی تا کرد باز را دهانش جک
 را امیلیا به نسبت غضبش و خشم بود، شده کنجکاو حسابی هاآن هایحرف شنیدن با که هم آرامیس. نشست

 .شد خانه وارد دوباره و بست آرامی به را در و کرده فراموش
 افتاده؟ اتفاقی چه بده، توضیح بیشتر-
 :پرسید نگرانی با
 خوبه؟ ملکه حال-
 ...ایزابل بانو اما خوبن؛ کامال ملکه-

 .ریخت فرو سینه در امیلیا قلب
 اومده؟ سرش بالیی چه-
 .شدن مسموم ایشون-

 دوباره همسرش واکنش دیدن با جک. گذاشت دهانش روی بر را هایشدست و کشیده بلندی هین وحشت با امیلیا
 :گفت و شد بلنده جایش از
 !نگهدارش زئوس خدای بشه، خوب زودتر حالشون که کنیم آرزو تونیممی فقط ما خب-

 هایلب روی را زبانش امیلیا. کرد جور و جمع را خودش فورا جک که انداخت او به آمیزیخشونت نگاه سرباز
 :کرد زمزمه و کشید خشکش

 طوره؟چه حالش-
 اینه تشخیصش. نمیشه دیده یشونا در بهبودی از اثری هیچ هم هنوز اما بیاره؛ بند رو خونریزیش تونسته ساروس-

 ...یعنی بیاره؛ در سر ازش تونهنمی اون که هست چیزی که
 ...یعنی و زهر یعنی-
 !داره وجود خائن یک-

 :داد ادامه و انداخت او به سریعی نگاه امیلیا
 چیه؟ باره این در ملکه نظر-
 .کنن مشورت باره این در تا میان قصر به فرمانده و وزیران زودی به اما ندارن؛ حدسی هیچ هنوز ایشون-

 .گذشت سکوت در ایلحظه چند
 !لطفا بیاید، من با-
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 :گفت محکمی لحن با زود خیلی ایزابل، به فکرکردن با اما ماند؛ مردد ایلحظه تنها امیلیا
 .بریم هم با تا میشم آماده-

 .شد خارج خانه از و داد تکان سری سرباز
 کردن؟ بیرونت قصر اون از جوریچه پیش هاسال رفته یادت میگی؟ چی داری هست معلوم هیچ-
 !خطره در ایزابل جون کرده، فرق موقعیت االن-
 داره؟ اهمیتی چه-

 :گفت و انداخت او به خشمگینی نگاه کرد،می جمع را وسایلش که حالی در امیلیا
 .بیاد دوستم بهترین سر قراره بالیی چه که مهمه من برای اما باشه؛ نداشته اهمیتی تو برای شاید-
 نکرد؟ ملکه نظر کردنعوض برای تالشی هیچ که دوستی همون دوست؟-
 .کردم فراموش رو چیزهمه من-
 !متنفری شونهمه از واقع در ولی کردی؛ فراموش که کنیمی وانمود فقط تو نه-

 :کرد زمهزم ممکن لحن ترینصادقانه با کرد،می حرکت خروجی در سمت به که حالی در امیلیا
 .نبودم متنفر ازشون وقتهیچ-

 :گفت و گرفت را هایشدست سرعت به جک که برداشت در سمت به دیگری قدمی امیلیا
 .بیام باهات منم بذاری باید پس-

 :گفت فورا همسرش آمیزسرزنش نگاه یمشاهده با جک. زد پوزخندی همسرش طلبیفرصت به امیلیا
 .باشه تله یک این شاید ندارم؛ اطمینان بهشون زهنو من! تو از محافظت برای فقط-

 صدای با شدمی خارج خانه از که حالی در و داد تکان سری بود شده کالفه مسخره هایبهانه این از که امیلیا
 :گفت بلندی

 .راحتی جور هر-
 !میام باهاتون منم-

 اما کرد؛ باز را در او به توجهبی امیلیا بود، ایستاده خانه از ایگوشه در هنوز که انداختند آرامیس به نگاهی دو هر
 : گفت ای چاپلوسانه لحن با و شد نزدیک فورا جک

 .کنیممی همراهیتون ما من، بانوی بفرمایید پس-
 و داده تکان تاسف روی از سری محسوسی طرز به امیلیا. شد خارج خانه از و گذشت مقابلشان از غرور با آرامیس
 .رفت بیرون
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 با که بودند نشده دور بیشتر چندقدمی هنوز. افتادند راه به دهکده خاکی راه سمت به خانه، از شدنرجخا محض به
 :پریدند جا از کسی فریاد

 !مامان-
 .رساند او به را خود و برگشت پسرش صدای شنیدن با امیلیا

 خوبه؟ حالت عزیزم،-
 میری؟ داری کجا-
 اما میشی؛ متعجب خیلی حاال که دونممی. قصر به برم جبورمم من اما جان؛ بگم طوریچه دونمنمی راستش-

 ...من
 .نه-

 :گفت و کرد کوتاهی مکث امیلیا
 نه؟ چی-
 .شنیدم رو چی همه راستش-

 :گفت کالفگی با امیلیا
 خواهش بخشم،می رو دفعه این بگم؟ بهت باید دفعه چند رو این. نیست خوبی کار بقیه هایحرف به کردنگوش-

 .نکن تکرارش گهدی کنممی
 قصر توی رو پاهات دیگه بودی گفته که تو. شدممی ناراحت خیلی رفتی که فهمیدممی و شنیدمنمی اگر خب-

 !ذاری؟نمی
 ...واقعا من جان-

 :گفت فورا جان
 .دارم شرط یک فقط من! نداره اشکالی-

 :گفت و زده لبخندی امیلیا
 چی؟-
 !بیام باهات من اون جای به کهاین-
 .کنممی خواهش جان-
 .کنم محافظت ازت خودم خواممی بیام، باهات باید من اون جای به پدر، یعنی اون؛! خب خیلی-

 برده هجوم جان سمت به ناگهان سپس. شد خودبی خود از امیلیا که انداخت مادرش به غرورآمیزی نگاه چنان جان
 .کشید آغوش در را او و
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 شوند، خرد هایشدنده که نمانده چیزی کردمی احساس و بود انپشیم اشگفته از سخت که حالی در جان
 دست، با و کرد رها را او امیلیا. بیاید بیرون فشار همه آن از زودتر تا زد مادرش پشت به کوتاهی هایضربه

 .ریخت هم به را موهایش
 .مامان بسه! هی-

 .شدند ملحق عجم به دو هر بعد ایثانیه و زده پسرش صورت به پهنی لبخند امیلیا
 !میاد؟ ما با هم جان-

 هایدست زیر از و شده خم پدرش یچهره یمشاهده با جان. پرسید را سوال این عصبانیت و تعجب با جک
 :گفت خونسردی با امیلیا. شد رد مادرش

 .بمونه پیشش ایدب یکی. برگرده باید دیگه اما لونا؛ یخونه فرستادم رو امیلی چون مونی؛می تو اما میاد؛ من با اون-
 کنم؟ پرستاری امیلی از و بمونم من وقتاون بیاد، قصر به تو با جان نه؟ مگه کنی،می شوخی داری حتما-
 .دخترته اون-
 ...اما درسته؛-
 این در و حاضر حال در کنمنمی فکر. است فایدهبی جااون به اومدنت دونیمی هم خودت! جک نداره اما دیگه-

 .باشی دیگه فرصت یک دنبال بهتره کنه، پذیرایی قصرش در ناخونده مهمون یک از کاترین موقعیت
 خود و زد او به اینیمه و نصفه لبخند هم امیلیا. کشید عقب ناخشنودی با و درآورد خود از مانندیزوزه صدای جک

 :گفت فریاد با که شنیدند را جک صدای کردندمی عبور دهکده خاکی یجاده از وقتی. رساند بقیه به را
 .برسونید ملکه به رو من سالم-

 مقابل در. رسیدند قصر نمناک چمن زمین به و گذشتند آرون یدریاچه از. شدند خارج دهکده از زود خیلی هاآن
 .شدند جمع طال جنس از ورودی عظیم درهای

 حفظ را خود خونسردی واندبت تا کرد مشت را هایشدست ریخت، فرو سینه در مقابلش آشنای در دیدن با امیلیا قلب
 .کند
 کامال حالت با سرباز و غرور با آرامیس تعجب، با جان. شدند قصر سرسرای وارد همگی در، بازشدن محض به

 امیلیا نداشت خوبی روز و حال که کسی تنها میان این در. گذاشتند مقابلشان یشدهفرشسنگ راه به قدم عادی
 تمام به کرد سعی. خوردمی پیچ شدت به دلش و لرزیدندمی هایشدست زد،می اشسینه در تندی به قلبش بود؛
 فهمید بار این افتاد، قصر تاالر به چشمش و چرخید پاشنه روی قصر ورودی در وقتی اما نکند؛ اعتنایی هاحس این
 .است شده اضافه هم تهوع حالت هایش،حس تمام به که
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 پهنی لبخند آینه در خودش تصویر دیدن با. بود نوسان در ایشیشه ایدیواره و قصر بلند سقف بین مدام جان نگاه
 :انداخت او به متعجبی نگاه مادرش هایدست غیرطبیعی سرمای احساس با. فشرد را مادرش هایدست و زده

 خوبه؟ حالت مامان-
 :گفت و زد کوتاهی لبخند امیلیا

 .پسرم خوبم من-
 :گفت و انداخت مادرش به نگاهی ناراحتی با جان

 ...نیست خوب حالت اگه-
 :گفت فورا و انداخت پسرش به آمیزیمحبت نگاه امیلیا اما
 .خوبم من-
 !امیلیا-
 شده پر اشک از که هاییچشم با. شد حبس اشسینه در نفس همیشگی داشتنیدوست و لطیف صدای آن شنیدن با

 در را تغییراتی زمان گذر اما بود؛ پراقتدار و زیبا دیدارشان آخرین مانند درست کرد،می نگاه کاترین به بودند
 هایچین و شدمی دیده زیادی اینقره هایرگه براقش و صاف مشکی، موهای میان. بود کرده ایجاد اشچهره
 .بود آمده وجود به روشنش آبی هایچشم کنار در زیادی
 .رفتند فرو یکدیگر آغوش در دو هر بعد یلحظه و برداشته را آخر قدم نیز کاترین رفت، جلو فکری هیچبی امیلیا
 که بود آن مانند درست. بود ندیده خوشحالی این به را مادرش تاکنون او. کردمی نگاه صحنه آن به تعجب با جان
 امیلیا آمدند، بیرون یکدیگر آغوش از طوالنی دقایق از بعد. باشد آمده اشخانواده دیدار و خانه به هاسال از پس

 :گفت و انداخت کاترین صورت هایینچ به نگاهی
 !شدید شکسته حسابی دیدم رو شما که قبلی یدفعه از اما میگم؛ رو این که متاسفم-

 :گفت و کرد بلندی یخنده کاترین
 .کنی تعریف ازم ایدیگه جور شده که هم دلداری برای تونستیمی امیلیا، نمیشی عوض وقت هیچ تو-
 بگم؟ دروغ بهتون یعنی-

 :گفت و زده نامحسوسی چشمک نکاتری
 !دیگران جلوی الاقل-

 و کرد ایاشاره او به حیرت با. کردمی نگاه او به تعجب با که افتاد نوجوانی پسر به کاترین نگاه. خندیدند دو هر
 :گفت

 ...اون-
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 :گفت و کند کامل را اشجمله او نگذاشت امیلیا
 .امیلی دارم، هم دختر یک البته! جان پسرمه،-
 :گفت و انداخت پسر به آمیزیمحبت نگاه ترینکا
 .داری خوبی زندگی پس-

 :کرد زمزمه نامطمئنی لحن و ضعیف صدای با و گرفت پسرش از سختی به را نگاهش امیلیا
 .دارم خوبی زندگی بله،-

 .زد او به لبخندی کاترین
 دوخته تاالر سقف نزدیک جایی به را نگاهش غرور با که آرامیس به و برگشتند نفرسه هر کوتاهی یسرفه صدای با

 :کرد زمزمه تردید با و انداخت امیلیا به ایپرسشگرانه نگاه کاترین. کردند نگاه بود،
 ایشون؟ و -

 به تابی و گرفت ایشیشه سقف از سختی به را نگاهش بدهد، زدنحرف فرصت کسی به کهآن از قبل آرامیس
 خاطر به است ممکن لحظه هر که آمد ذهنش به فکر این و تانداخ بزرگش سر به نگاهی جان. داد گردش

 :گفت کردمی تعظیم که حالی در و آمد جلوتر چندقدم! بشکند گردنش سرش، یاندازه از بیش سنگینی
 !افتخاره باعث شما با دیدار. من بانوی هستم آرامیس-

 آویزان سرش به را زیادی جواهرات و کرده جمع سرش باالی را رنگشسرخ موهای. انداخت او به نگاهی کاترین
 ریز هایچشم آن با و بود کرده جمع را حالتشبی هایلب. زدمی ذوق توی بدجوری اشگوشتی بینی. بود کرده

 .بود زده زل کاترین به اشمشکی
 به شخصی الدنب به ذهنش در تا کرد مکث ایلحظه بود، نیاورده یاد به را او نیز اشچهره براندازکردن با که کاترین

 نامعلومی ینقطه به و زد لبخندی بنابراین شد؛می ترخالی ذهنش کرد،می فکر بیشتر چه هر اما بگردد؛ نام این
 :گفت آمیزیسرزنش لحن با بود، آمده جوش به خونش تحقیر و توهین همه آن از که آرامیس. شد خیره

 . ..هستم سرزمین این پیشگویی یالهه من! من بانوی آرامیس-
 :گفت و پرید حرفش میان به حوصلگیبی با امیلیا

 من؟ بانوی میگم درست دادن، نجات رو زیادی مردم جون هاشونپیشگویی با ایشون -
 از زودتر کاترین که بگوید چیزی تا کرد باز را دهانش و شد سرخ سرعت به امیلیا آمیزکنایه لبخند دیدن با آرامیس

 :گفت بود، ایستاده کنارش در که تکاریخدم به رو و کرده دستیپیش او
 .برگردم من تا کن پذیرایی مهمونمون از-
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 در دری سمت به خدمتکار با همراه و نداد خود به را دیگری حرف یاجازه کاترین، محکم لحن شنیدن با آرامیس
 پلکان از عجله با گیهم. فراخواند سوم یطبقه به را هاآن کاترین رفتنش، محض به. افتاد راه به تاالر انتهای
 .شدند سوم یطبقه راهروی وارد و رفتند باال مرمری
 دیدن با امیلیا. شدند اتاق وارد نفرسه هر و کرده باز آرامی به را در کاترین. ایستادند بلوط چوب جنس از دری مقابل
 او سمت به سستی هایقدم با. آمد درد به قلبش بود، رفته فرو عمیقی خواب در که پریدهرنگ یچهره آن با ایزابل

 او برای دلش قدرچه. شد خیره داشتنیدوست و آرام یچهره آن به و نشست تخت روی بر آرامی به و کرده حرکت
 .بود شده تنگ
 که خوشی روزهای برای خود، تنهایی در هاوقت خیلی او اما است؛ گذشته سال چند دیدارشان آخرین از دانستنمی

 .ریختمی اشک بودند راندهگذ یکدیگر کنار در
 برای تالشی کهآنبی. چکید هایشچشم از اشکی قطره سال همه آن از بعد او یدوباره دیدار از نیز لحظه آن در

 :گفت آمیزیسرزنش لحن با و کرده کاترین به رو دهد، انجام هایشاشک زدنپس
 .افتادنمی روز این به هرگز شاید بودم کنارش در اگر-

 :گفت و دوخت نامعلوم اینقطه به را نگاهش کاترین
 .کنهنمی حل رو مشکلی هاگذشته یادآوری-

 :گفت و زد پوزخندی امیلیا
 .بگیرن درس اشتباهاتشون از دیگران بشه باعث که امیدوارم من اما کنه؛نمی حل رو مشکلی! درسته-

 :گفت و گرفت نادیده بود امیلیا کالم در که را ایکنایه کاترین
 میشه؟ خوب الشح-

 در که طوالنی دقایق از بعد. شد اشمعاینه مشغول و انداخت ایزابل صورت به نگاهی و برگرداند را سرش امیلیا
 :گفت و کرد کاترین به رو امیلیا گذشت، سکوت

 .میشه خوب کامال حالش پادزهر، خوردن از بعد-
 :گفت و فشرد هم بر را هایشچشم کاترین

 !بود درست حدسم پس-
 .نداشته رو کشتنش قصد کرده اضافه ایزابل نوشیدنی یا غذا به رو زهر این که کسی هر اما بود؛ درسته-

 :داد ادامه فورا امیلیا که انداخت او به ایپرسشگرانه نگاه کاترین
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 از عصبی سیستم هایاختالل و بیناییکم. بشه ضعیف زمان مرور به بدن میشه باعث زهر نوع این مصرف-
 هدفش تنها کرده رو کار این که کسی. نمیشه مرگ باعث عنوان هیچ به اما هستن؛ زهر این مکرر مصرف عوارض

 .بوده اون زجردادن
 :کرد زمزمه انزجار با کاترین

 !وحشتناکه-
 :پرسید امیلیا کهآن تا گذشت سکوت در ایثانیه

 نیستید؟ مشکوک کسی به افتاده؟ فاقاتیات چه مدت این در باشید، داشته باره این در حدس یک باید شما ملکه-
 .مبراست خائنی موجود هر از من قصر! وجه هیچ به-
 ...اما-
 .میدم ترتیب بارهاین در ایجلسه زودی به من اما-

 به دقت با و بود نشسته صندلی روی بر حرفی هیچ بی که دوخت پسرش به را نگاهش. نزد ایدیگه حرف امیلیا
 .کرد وسایلش کردنجمع به شروع و برخاست جایش از سپس. دادمی گوش هایشانحرف

 .شده تموم من کار خب،-
 :گفت و داد نشان بود شده پر صورتی مایع از که را کوچکی یشیشه

 بدنش واکنش بعد یدفعه نشه، تکرار اتفاقی چنین دیگه که باشید مراقب باید. بخوره باید شب هر پادزهره، این-
 .بود خواهد ترسخت خیلی کنترلش و میشه ترشدید خیلی

 بگوید او به طورچه دانستنمی که بود درخواستش پی حواسش یهمه اما داد؛ تکان سری تفهیم ینشانه به کاترین
 .نشود کم غرورش از چیزی تا

 .بروند بیرون اتاق از هم با تا رفت جان سمت به و زده او به کمرنگی لبخند امیلیا
 :گفت محکمی لحن با فکری هیچبی نیاورد، طاقت هاآن نرفت تماشای با کاترین

 .بمونید-
 تریآرام لحن با و کشید عمیقی نفس کاترین که انداخت او به متعجبی نگاه امیلیا ایستادند، جاهایشان سر دو هر

 :داد ادامه
 .هست هم اون آرامش باعث جااین در بودنت که مطمئنم. بشه بهتر ایزابل که زمانی تا-

 :گفت تندی به کاترین که بزند دیگری حرف تا کرد باز را دهانش لیاامی
 !دستوره یک این بشنوم، اعتراضی خوامنمی-
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 مقامش از غرورش حفظ برای بود ناچار لحظه آن در کاترین گویا. رفت هم در جمله آن شنیدن با جان یچهره
 :داد ادامه ریتمالیم لحن با باراین. کند استفاده امیلیا متقاعدکردن برای

 .میشه ملحق بهتون امشب هم امیلی-
 او زیرا باشد؛ نداشته را قصر به پدرش آوردن قصد کاترین کردمی آرزو جان. کرد حرکت در سمت به سپس

 جان کشید، پایین را در یدستگیره کاترین وقتی. ماندمی امان در او تنبیه از قصر در ماندن با که بود خوشحال
 :پرسید عجله با و نیاورد طاقت

 میشه؟ چی پدرم پس ملکه-
 و کرده مکث ایثانیه برگردد، کهآن بی کاترین. کرد سکوت به وادار را او و فشرد را هایشدست سرعت به امیلیا
 :گفت

 .میده نشون بهتون رو اتاقتون خدمتکار-
 :گفت بلندی صدای با جان

 چی؟ پدرم پس-
 :زد فریاد سرش پشت جان شد خارج اتاق از کاترین وقتی

 !میشه؟ چی پدرم-
*** 
 هاینفس صدای تنها رسید،نمی گوش به صدایی هیچ و بود رفته فرو تاریکی در جاهمه. بود گذشته نیمه از شب

 .شکستمی را اتاق سکوت منظمشان
 صورت یرو بر گونهنوازش را دستانش. بودند رفته فرو عمیقی خواب به که انداخت خواهرش و مادر به نگاهی جان

. انداخت تخت روی طالیی و مخمل یپارچه به نگاهی. بـ.*وسـ.*یـ.د را کوچکش خواهر پیشانی و کشید مادرش
 .کشید خواهرش روی بر را آن آرامی به و زد پوزخندی

 مقابلش طوالنی راهروی وارد. رفت بیرون و کرده باز را اتاق در احتیاط با. پوشید را هایشکفش و شد بلند جایش از
 به تا شد ترنزدیک و افتاد مقابلش یپنجره به نگاهش. بود شده روشن هوا در معلق و کوتاه هایمشعل با که شد

 .بیاندازد نگاهی بیرون یمنظره
 مانند دور بسیار یفاصله آن از که بود دهکده کوچک و بزرگ هایچراغ محو او و گذشت آرامش در ایچنددقیقه

 بهتر تا کرد تیز را هایشگوش. پرید جایش از عجیبی صدای شنیدن با کهآن تا آمدندمی نظر به پرنوری هایستاره
 .شنودمی را زن یک خفیف یناله که نداشت تردیدی. شد تکرار دیگر بار صدا بعد ایثانیه بشنود،
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 هیچ پس است؛ سرزمین آن در مکان ترینامن کاترین قصر که رسید نتیجه آن به زود خیلی اما بود؛ ترسیده کمی
 .کندنمی تهدید را او خطری
 قصر سکوت دیگر بار بگذارد، پله اولین روی بر را پاهایش کهآن از قبل درست اما برداشت؛ پلکان سمت به چندقدم
 صدای با بعد ایثانیه. نبود ناله از خبری دیگر اما شد؛ پخش راهرو تمام در صدا انعکاس بار این. شد شکسته

 متوجه شنید، را صدایش باردومین برای وقتی. انداخت اطرافش به نگاهی گیجی با. پرید جایش زا نوزادی یگریه
 صدای تنها رسید، اتاق در پشت به وقتی. کرد حرکت اتاق سمت به. آیدمی راهرو انتهای اتاق از صدا که شد

 .شد اتاق وارد و کرده باز آرامی به را در. رسیدمی گوش به هایشخنده
 چندقدم و شد اتاق وارد کامال ببندد، سرش پشت را در کهآن بی جان. زدمی سوسو اتاق تاریکی در فیضعی نور

 .کرد نگاه بود شده وارد اتاق باز یپنجره از سرش که عظیمی موجود به حیرت با. آمد جلوتر
 نهان رازهای به و است ندخردم و دانا او. است شیر هایپنجه و عقاب بدن طاووس، دم با ایافسانه مرغی سیمرغ؛)

 .(دارد آگاهی
 جان که دیگری قدم با. کشید عقب کمی را سرش و آورد در خود از نامفهومی صدای جان، دیدن با سیمرغ

 شب سیاهی در و رفته کنار اتاق یپنجره پشت از و زد هم بر را هایشبال. داد تکان عصبانیت با را سرش برداشت،
 .شد ناپدید
 به و آمد خودش به آورد در خود از لیانا که صدایی با. کردمی نگاه رفتنش مسیر به باز دهانی با نیطوال دقایق جان

 :کرد زمزمه آرامی صدای با و زد زانو کنارش در شد، نزدیک کوچکش تخت
 !بود؟ دوستت هیوال اون که بگی بهم خواینمی! کوچولو هی -

 به را کوچکش هایدست و کرد نگاه او به درخشید،می اتاق یکیتار در که سبزرنگش و درشت هایچشم آن با لیانا
 .زد صورتش

 !نکن رو کار این هی-
 .کشید را هاآن و برد فرو موهایش بین را هایشدست جان اعتراض به توجهبی لیانا

 .نداره رو کار این یاجازه دختری هیچ! هی-
 :گفت و کرد فکر کمی

 !مادرم جز به البته-
 .کوبید تخت به اعتراض ینشانه به را پاهایش و آورد در خود از نامعلومی صدای لیانا

 .کنیمی بیدار رو همه االن تر،آروم-
 .پیچید اتاق در صدایش که کرد وارد تخت به تریمحکم یضربه بار این او، به توجهبی لیانا
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 تو. باشم داشته قضیه این با لیمشک کنمنمی فکر خب بزنی؟ دست موهام به خوایمی تو! خب خیلی خب، خیلی-
 .بمونه خودمون بین بده قول فقط پس درسته؟ ای،بچه یک فقط

 .کشید را هاآن و برد فرو موهایش میان را هایشدست اشتیاق با لیانا. برد جلو را سرش احتیاط با بعد و
 !آخ-

. انداخت اطرافش به نگاهی و فتر او به ایغرهچشم بود، شده جمع هایشچشم در اشک درد از که حالی در جان
 :گفت وارزمزمه

 که کرده قبول مامان چرا دونمنمی اما داد؛ نجات پدرم دست از رو من کم دست دونی،می. میاد خوشم جااین از-
 جااین از رو اون پیش سال خیلی آخه. گردهبرنمی جااین به وقتهیچ که گفتمی همیشه اون آخه. بمونه جااین

 متهم قصر از دزدی خاطر به که بود زندانی یک پدرم که حالی در بود؛ شده پدرم عاشق چون بودن؛ دهکر بیرون
 به اومدنش از هم این پدرم، از اون بگیره، حسابی و درست تصمیم یک تونهنمی وقتهیچ مامان انگار. بود شده
 !قصر
 :گفت و آمد خود به ناگهان جان

 نه؟ فهمی،نمی که تو گم؟می تو به رو هاحرف این چرا اصال-
 :کشید لیانا لطیف و نرم صورت به دستی جان

 مشکلی تو برای کنمنمی فکر اما دونی؛نمی زندگی هایسختی از چیزی و ایبچه هنوز که باشی گزارسپاس باید-
 نه؟ دیگه، ایملکه یک تو باالخره چون بیاد؛ پیش
 :گفت و شیدک ایکالفه نفس دید، را لیانا گرد هایچشم وقتی

 فهمیدی؟ بخوابی، باید هم تو و برم باید دیگه من خب. زنممی حرف نوزاد یک با دارم! شدم دیوونه کنم فکر-
 وقتی طوالنی، دقایق از بعد. بود ندیده را زیبایی آن به کودکی روزآن به تا او. انداخت خمارش هایچشم به نگاهی

 .بود خواب در غرق لیانا که آمد خودش به
 .شد خارج اتاق از و کرده باز آرامی به را اتاق در. شد بلند جایش از و انداخت صورتش به را آخر اهنگ

 اتفاقات به قدرآن و ماند زن یک دردناک هایناله میان جایی فکرش رفت،می خواب تخت به خوابیدن برای وقتی
 .رفت فرو عمیقی خواب به بعد یلحظه تا کرد فکر شب آن

*** 
 بیفته؟ اتفاقی چنین گذاشتند ملکه طورچه آخه -

 :کرد زمزمه سختی به و زد لبخندی ایزابل
 !خوبه حالم من کن باور اما شدی؛ نگرانم دونممی. پرسیمی رو سوال این داری که بارهچندمین این امیلیا -
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 :گفت و شده بلند جایش از بیاندازد، او به نگاهی آنکه بی امیلیا
 !کردم باور آره آره،-

. است دلخور کاترین دست از قصر از اخراجش بابت هم هنوز امیلیا که دانستمی خوبی به نزد؛ حرفی دیگر ایزابل
 :گفت کند عوض را بحث آنکه برای

 خوشبختین؟ جک و تو افتاد؟ اتفاقاتی چه هاسال این توی. کن تعریف خب-
 :گفت و زد پوزخندی امیلیا

 بیدار خواب از که صبح روز هر که صورته این به ما زندگی ایزابل، کنم ریفتع برات بذار! خوشبختیم خیلی آره-
 میره دهکده به کار برای کنه، بازی خودش های سال و سن هم با و بره اینکه جای به من کوچولوی جان شیممی

 تا صبح منم !کاترینه مجلل قصر به برگشت برای راه یک دنبال باشه، شخانواده فکر به کهاین جای به شوهرم و
 .کنممی نگهداری امیلی از و مونممی امخونه توی شب

 :گفت آمیزیخشونت لحن با امیلیا. انداخت او به انگیزیترحم نگاه ایزابل
 نیومد؟ خوشت من یعاشقانه زندگی از سوخت؟ برام دلت ایزابل؟ شده چی-
 رفته؟ یادت کردی، بانتخا رو زندگی این خودت تو! نکن اذیت رو خودت قدراین امیلیا-
 !نگرفت و بگیره رو اشتباهات جلوی تونستمی کاترین اما نرفته؛ یادم نه-
 .گذاشتمی احترام تصمیمت به چون-
 .کنه خواهش نرفتنم برای دادنمی اجازه غرورش چون نه؛-

 .خورد جا حسابی قرمز چشم دوجفت دیدن با. ماند خیره اتاق سقف به و گرفت او از را نگاهش عصبانیت با امیلیا
 هستی؟ کی تو هی-

 .شدند محو هاچشم آن بالفاصله
 شده؟ چی-

 :گفت و انداخت سقف از نقطه آن به کوتاهی نگاه امیلیا
 ...فقط نیست، چیزی-
 :گفت و نشست صورتش روی بر غلیظی اخمی در چارچوب در کاترین دیدن با
 اومدین؟ کی شما ملکه-

 :گفت و زد او به لبخندی کاترین
 .بشنوم خودت زبون از رو دلت هایحرف که بودم قدراون-

 :گفت و انداخت او به نگاهی ایزابل شد، سرخ شرمندگی از امیلیا صورت بالفاصله
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 ...فقط اون ملکه،-
 :گفت و پرید هایشحرف میان به آرامی صدای با کند، کامل را اشجمله تا نداد اجازه کاترین اما
 امیلیا؟. ایزابل کن راحتاست نیست، توضیح به نیازی-

 .دوخت او به را نگاهش سختی به امیلیا
 .بیا من با-

 .بود هاآن با آخر یلحظه تا ایزابل نگران نگاه رفتند،می بیرون اتاق از وقتی
 .انداخت قصر برج اتاق تنها در به نگاهی امیلیا. رفتند باال پلکان از و شدند خارج سوم یطبقه از دو آن
 .جاستاین اتاقتون دونستمنمی-

 هر و شده باز آرامی به اتاق در. داد را او لبخند جواب سرد نگاه یک با تنها امیلیا اما زد؛ او به دلنشینی لبخند کاترین
 .شدند وارد دو

 قرار هاآن در آساییغول هایگل که بود کوچکی هایگلدان کرد، جلب خود به را امیلیا توجه که چیزی اولین
 اتاق از ایگوشه در کاترین یپایه بلند صندلی و میز. بود شده پوشیده طالیی و قرمز پوشکف با تاقا کف. داشت

 .داشت قرار
 اتاق سمت آن. کردندمی ساطع خود از را زیادی روشنی که بود آویزان کوچکی هایچلچراغ اتاق، سقف سراسر در
 .داشت ارقر متحرک هایمجسمه اشپله هر روی بر که بود ایپلهراه

. کند جلب خود به را او توجه تا کرد کوتاهی یسرفه کاترین که بود اتاق درون وسایل کندوکاو مشغول هنوز امیلیا
 :گفت و انداخت او به نگاهی امیلیا

 .دارید زیبایی اتاق-
 :گفت و زد لبخندی کاترین

 میاد؟ یادت رو قصر توی اتاقت بودی، سلیقهخوش واقعا تو! رسهنمی تو اتاق زیبایی به مطمئنا اما ممنونم؛-
 . زد پوزخندی امیلیا

 زندانی قصر در که زمانی جک، برای رو ایعاشقانه هاینامه چه یادته داشتی، زیادی تبحر هم نامه نوشتن در تو-
 نوشتی؟می بود

 :گفت وارزمزمه امیلیا
 !بود خوبی یکنایه-

 :گفت بلندی نسبتا صدای با بود، آمده هستو به او یبچگانه رفتارهای دست از که کاترین



 

 

38 

 

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

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Zahra bagheri 

. کن خالی رو خودت پس خب خیلی هستی، عصبانی من دست از تو نکن، لجبازی قدراین! امیلیا نکن رو کار این-
 .بگو بهم راحت مونده دلت تو که رو حرفی هر

 :گفت نجواکنان بود، رسیده انفجار مرز تا گویی که امیلیا
 !نه-
 انجام بشی اشتباهاتت متوجه کهاین برای تالشی که بودم من کردم، اخراجت قصر از که ودمب من این امیلیا آره؛-

 !کردم نابود رو تو جوونی و زندگی که بودم من این ندادم،
 :گفت و برگشت لرزید،می خشم از که حالی در. شد لبریز صبرش یکاسه اشجمله آخرین گفتن با
 !کردید نابود رو من زندگی شما درسته،-

 :گفت تریمالیم لحن با کاترین
 .کرد نابود رو زندگیت که بود خودت انتخاب این امیلیا اما-

 :گفت و کشید بلندی فریاد امیلیا
 !نه-

 .کرد پرتاپ اتاق سوی آن به و برداشته میز روی از را مرکب یشیشه و کرده دراز را دستش گاهآن
 .بودم نکرده انتخاب رو زندگی این من -

 :گفت آرامی صدای با کاترین
 .گیریممی که هست تصمیماتی به وابسته ما سرنوشت که دونستیمی باید امیلیا-
 .داشتم نیاز تلنگر یک به فقط من اما آره؛ کردم، اشتباه من-

 تنها که دانستمی اما شود؛ او آزار موجب هایشحرف با تا خواستنمی دلش انداخت، او حال به نگاهی کاترین
 .است حقیقت شنیدن آوردمی در اشتباهش از را میلیاا که راهی

 .کردممی خواهش ازت موندن برای من اگر حتی بگیره؛ رو احساساتت جلوی تونستنمی چیزی هیچ! امیلیا نه-
 .کردند باز را خود راه هایشاشک بعد یلحظه و شدند پر اشک از جمله آن شنیدن با امیلیا هایچشم
 به عمیقش احساسات جلوی توانستنمی چیزی هیچ هاسال آن در. اوست با حق انستدمی چون ریخت؛می اشک
 .بگیرد را جک

 که حالی در و نشسته اتاق یپلهراه روی بر آرامی به امیلیا. کرد نگاه او به و نشست اشصندلی روی بر کاترین
 :کرد زمزمه بود، شده دوخته نامعلومی ینقطه به نگاهش

 .بشم جدا امخانواده و امواقعی یخونه از که نداشت رو این ارزش عشق. بود من اشتباه درسته؛-
 .نزدند حرفی کدامهیچ دیگر و گذشت طوالنی دقایق
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*** 
 جاری هایشاشک تا کرد را سعیش تمام. دادمی گوش مادرش هایضجه به و ایستاده برج راهروی انتهای در جان

 از جدایی ارزش عشق. است رسیده درستی ینتیجه به ادرشم که کردمی فکر لحظه آن در او نشوند،
 .نداشت را هایشوابستگی

 تمامی که آمد خودش به وقتی. کردمی فکر مادرش به و زدمی پرسه قصر پشت هایباغ در شبنیمه تا او
 .افتاد راه به ورودی در سمت به و زده دور را باغ سپس رفتند؛ خاموشی به رو قصر هایچلچراغ

*** 
 و داد تکان بود داشته نگه الغرش هایانگشت بین که را کوچکی بطری اش،شرورانه لبخند همان حفظ با اِویل
 :گفت

 .کنید قبول خدمت برای رو من کنممی خواهش! سرورم کردم ثابت رو وفاداریم من-
 :گفت و کشید بیرون او هایانگشت میان از را بطری زدند، برقی نارسیسا هایچشم

 میشه؟ تموم کارش کی... خب. گذشت مرزی و حد هر از قدرت به رسیدن برای که خوبه! زدم حدس رستد پس-
 :گفت بلندی صدای با بود، آمده خوشش تمجید و تعریف آن از که اویل

 !پرنسس بخواید شما که وقت هر-
 کنانزمزمه. دوخت سرزمینش از نامعلومی ینقطه به را نگاهش رفت، اتاقش بزرگ یپنجره سمت به نارسیسا

 :گفت
 !بکش بیرون بدنش از رو جونش یتکهتکه ذره،ذره آروم،آروم-

*** 
 ایستاد تختش باالی وقتی. شد وارد و کرده باز آرامی به را در. کند مقاومت نتوانست لیانا اتاق در به رسیدن با جان

 .دید اشمالفه با بازی مشغول را او
 :کرد زمزمه آرامی صدای با و زده زانو زمین روی نشست، هایشلب روی بر ارادهبی لبخندی

 هستی؟ داشتنیدوست قدراین چرا تو داره؟ وجود هم تو از زیباتر مگه آخه-
 .شد بازی مشغول دوباره و آورد در خود از عجیبی صدای او حضور احساس با لیانا

 نگه قصر توی رو سیمرغ مثل موجودی ورطچه! ستمسخره واقعا نیومده؟ دیدنت به هیوال اون امشب شده؟ چی -
. بست رو درش و سلول یک توی ریخت باید رو غیرطبیعی موجودات تمام من نظر از چیه؟ دونیمی دارن؟می

 !آرون توی بندازن باید هم رو کلیدش
 .(است بوده خدایان خدای زئوس برادر پوسایدون، فرمانروایی تحت که آدونیس در بزرگی یدریاچه نام آرون)
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 :گفت و کشیده هایشچشم به دستی. کردمی زیادی خستگی احساس جان طوالنی، دقایق گذشت از بعد
 .برم باید دیگه من خب-
 :داد ادامه و شد بلند جایش از
 .نمیشم خسته اصال تو با گذروندن وقت از اما نگو؛ کسی به رو این -

 همان درست اما بردارد؛ سمتش به قدمی تا خواست و خندید جان. نشست لیانا هایلب بر دلنشینی و کوتاه لبخند
 !زن یک یناله صدای شد، تکرار هم باز. شد خشک جایش سر آشنایی صدای شنیدن با لحظه

 صدا تا بود کرده تمرکز. گرفت آغوش در و کرده بلند تخت روی از آرامی به را لیانا و نشست جایش سر وحشت با
 سر از را ناله زن آن دیگر بار بعد یلحظه اما نشود؛ تکرار هرگز دیگر صدا آن که دکرمی خدا خدا بشنود، ترواضح را

 .یافتنمی پایان ایلحظه هایشضجه. گرفت
 به بدی احساس آور دلهره یناله آن شنیدن با نشنود، چیزی تا کرد فرو گوشش در را هایشانگشت سختی به جان

 .داد می دست او
 اشگریه صدای بعد ایثانیه و لرزیدند کوچکش هایلب زیرا بود؛ گرفته قرار صدا آن یرتاث تحت هم نیز لیانا گویی

 .شد بلند
 که دادمی انجام حواسیبی و دستپاچگی با را کار آن قدرآن اما شود؛ آرام تا دادمی تکانتکان را او عجله با جان
 .گرفت شدت اشگریه
 به اما کند؛ صدا را کسی تا شد بلند جایش از و خواباند تختش روی بر یآرام به را او. بکند باید کار چه دانستنمی

 که شد متوجه کرد دقت بیشتر وقتی. بود ایستاده مقابلش در که افتاد سیاهی یسایه به چشمش بلندشدنش محض
 .دارد بزرگی بسیار سر سایه آن صاحب
 :گفت آرامی صدای با و شده بلند جایش از سرعت به. است آرامیس او که فهمید بالفاصله نبود، فکرکردن به نیازی

 شما... شما نمیشه، ساکت کنممی کاری هر. نمیشه اما کنم؛ آرومش خواممی که ستدقیقه چند! اومدین موقع به -
 ...انگار شنیدین؟ رو صدا اون هم

 در متحیر و اتم که افتاد آرامیس به چشمش. شودنمی شنیده صدایی دیگر که شد متوجه کرد دقت کمی وقتی
 :پرسید تعجب با. بود ایستاده مقابلش

 خوبه؟ حالتون شما-
. بود دوخته چشم نامعلوم اینقطه به و بود ایستاده جایش سر حرکتبی و خشک ایمجسمه مانند درست آرامیس

 :گفت نگرانی با و زد اششانه به ایضربه جان
 شده؟ چت! توام با-
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 ترس از که بود نمانده چیزی جان. شدند متوقف جان صورت روی بر و زدند چرخی هایشچشم مردمک ناگهان
 قدرآن. آمد جلوتر قدم یک هم باز او اما رفت؛ عقب سرعت به جان برداشت، جلو به قدمی آرامیس. کند تهی قالب
 .کرد برخورد دیوار به جان پشت کهآن تا رفتند پیش
 مرگباری سکوت همه از بدتر. بودند شده گشاد وحشت زا هایشچشم مردمک آمدند،می در سختی به هایشنفس

 .بگیرد سر از را گریه لیانا زودتر چه هر تا کردمی آرزو. بود حاکم فضا بر که بود
 :کرد زمزمه ترسناکی لحن با و کرد سرش پشت دیوار حائل را دستش آرامیس

 !خورد خواهد رقم ما یهمه سرنوشت که هست جایی جااین... جااین-
 از خودش حتی شدند؛ متوقف اینقطه در و آمدند باال آرامیس هایدست. داد قورت سختی به را دهانش آب نجا

 .است داده انجام را کار این ارادی غیر کامال او که بوده مشخص کامال. ماند مبهوت کارش این
 با جان. بود خود هایدست با بازی مشغول آرام و ساکت حاال که افتاد لیانا به چشمش و گرفت را نقطه آن رد جان

 .انداخت او به نگاهی وحشت
 زمزمه شدمی خارج گلویش از سختی به صدایش که حالی در و زد چنگی گردنش به کرد، خشکی یسرفه آرامیس

 :کرد
 به! زود خیلی میفته، اتفاق زودی به حال این با! کنند پنهان رو حقیقت تا کردن نابودش کردن، نابودش هااون-
 ...میشه... پر ـناه گـبی مردم خون از سرزمین این دیزو

 کند؛ جدا خود از را او دست کرد سعی وحشت با جان. زد جان پیراهن به چنگی اشجمله آخرین گفتن با همزمان
 نبود؛ بیشتر تالش به نیازی اما بودند؛ چسبانده لباسش به چسب با را هایشدست گویی. بود فایدهبی تالشش اما

 .افتاد زمین روی بر هوشبی و شدند بسته هایشچشم شدند، شل آرامیس هایدست بعد ایثانیه زیرا
*** 

 «آرنینا»
 !گفت؟ چی بهت دقیقا بگو کن، تعریف دیگه بار یک-

 .کندمی تعریف مو به مو را آرامیس جمالت که است باریچندمین این دانستنمی کشید، پوفی کالفگی با جان
 لیانا سرگرمی برای را هایشچشم که بود پری به نگاهش که حالی در و رفت هاآن به ایغرهچشم حوصلگیبی با

 :گفت بود کرده چپ
 ...اونا خوره،می رقم مونهمه سرنوشت که جاییه جااین -

 :کرد اضافه فورا
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 از سرزمین این ودیز به میفته، اتفاق زود خیلی حال این با کنین، پنهان رو حقیقت تا کردین نابودش! شما یعنی-
 !میشه پر ـناه گـبی مردم خون

 نگرانی با. بود نشسته تختش روی بر بود، شده بهتر کمی حالش که ایزابل. زدمی قدم اتاق در کالفگی با کاترین
 :گفت ضعیفی صدای با و انداخت هاآن به نگاهی

 چی؟ یعنی این حاال خب-
 :گفت و کشید ایکالفه نفس امیلیا

 .ندارم فکری هیچ که من-
 روی. برداشت زدنقدم از دست افتاد، هاآن به چشمش وقتی. بازگشت کاترین سوی به هانگاه یهمه لحظه یک در

 :گفت و نشست تخت
 .ندارم اشدرباره حدسی هیچ متاسفانه اما باشم؛ داشته روشن و واضح جواب یک من دارید انتظار که دونممی خب-

 :داد ادامه که گرفتند وا از نگاه ناامیدی با همگی
 !کمینه در بزرگی خطر شکبی اما-

 :پرسید امیلیا
 چیه؟ منظورتون-

 :داد ادامه عجله با بود، شده زدههیجان خود به هاآن توجه جلب با گویی که کاترین
 واقع در بوده؛ صورت همین به همیشه هاپیشگویی دونیدمی که طورهمون خب! نیست عادی پیشگویی یک این-

 .دارند فرق حقیقت با افتند،می اتفاق بیداری در که هاییپیشگویی از درصدپنجاه
 توضیح ترشفاف هاآن برای کمی را موضوع تا کرد سعی و کشید عمیقی نفس شد، مواجه بقیه گیج نگاه با وقتی
 .بدهد

 چند بگیره، در بزرگی جنگ قراره که کنهمی پیشگویی کامل هوشیاری در و بیداری عالم در پیشگو یک کنید فکر-
 .میاره بار به زیادی خسارت و میشه شدیدی طوفان هم بعد روز

 اتاق سکوت عصبی حالتی با بود، نیامده خوش مذاقش به چندان سوال آن پاسخ گویی که جان. نزد حرفی کسهیچ
 :گفت و شکست را
 !رستهد درصد صد بوده خوابگردی عالم در جورایی یک که آرامیس پیشگویی پس-

 :گفت امیلیا به رو و زد کوتاهی لبخند کاترین
 .داری باهوشی پسر-
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 با ایزابل. بودند دوخته چشم کاترین به نگرانی با ایزابل و او. بود ننشسته لبخندی ترینکوچک امیلیا صورت بر اما
 :گفت لرزانی صدای

 .بیفته بدی اتفاق قراره-
 به و فرستادم ایدیگه پیغام من اومده، وجود به وضع با چون ست؛نی نگرانی هیچ جای! کنممی خواهش کنید، بس-

 .کرد خواهیم حل رو موضوع این که میدم قول بهتون. میشن قصر وارد زادگاناشراف و وزیران با لیام فرمانده زودی
 کم هایشانینگران از وجههیچ به اما شد؛ هاآن دلگرمی باعث حدودی تا که زد هاآن به بخشیاطمینان لبخند سپس
 .نکرد
 استراحت برای فرصتی آمده پیش اتفاقات وجود با گذشته شب چند در. افتاد راه به اتاقشان سمت به خستگی با جان
 آن در. اندخوابیده خواهرش و مادر یعالوه به قصر، اهالی یهمه زمان آن تا که دانستمی. بود نکرده پیدا

 شکبی کرد،نمی پیدا کار آن برای فرصتی شب یک اگر که بود کرده تعاد باغ در زدنقدم به قدرآن چندهفته
 .شدمی خواببی را شب آن سراسر

 قدم کهآن از قبل اما برود؛ سوم یطبقه به تا رفت باال پلکان از. گذشت قصر نگهبانان مقابل از آهسته هایقدم با
 .رسدمی گوش به چهارم ی طبقه از صدا آن نداشت تردیدی. شد بلند زن آن سوزناک یناله بردارد، را آخر

 بر را پاهایش. شود روبرو او با و برود جاآن به باریک که گرفت تصمیم اما داشت؛ هراس صدا آن شنیدن از کهآن با
 .رفت باال آن هایپله از و گذاشت پلکان روی

 آن در وحشتش و ترس به ارتباطی هیچ که حسی داد؛ دست او به عجیبی احساس چهارم، یطبقه به گذاشتنقدم با
 .نبود جاآن در نگهبانی هیچ و بود تاریک کامال راهرو. نداشت لحظه

 حتی نداشت؛ وجود دیگری چیز پوسیده هایچوب جز به. انداخت سقف به نگاهی و برداشت جلو به قدمی چند
 .نبود معلق هایمشعل از خبری

 .شدنمی دیده چیزی مطلق تاریکی آن وجود با اما انداخت؛ راهرو انتهای به نگاهی تعجب با
 همان اما بردارد؛ دیگری قدم خواست. رفت پیش توقفی هیچ بی را ایثانیه چند افتاد، راه به راهرو انتهای سمت به

 .شد اشبینی مالیدن مشغول و کرد خفیفی یناله. کرد برخورد سختی جسم به شدت به اشبینی لحظه
 پاشنه روی و کرده خفیفی قژقژ در. کرد باز آرامی به را آن کوچکی، یدستگیره لمس با. برد جلو آرامی به را دستش
 .چرخید

 اما انداخت؛ اطرافش به نگاهی و داد چینی اشبینی به. پیچید مشامش در متعفنی و بد بوی اتاق، در گذاشتنقدم با
 اتاق در را نگاهش دیگر بار و کرده عادت اریکیت به هایشچشم بعد یلحظه اما بود؛ تاریک راهرو مانند هم جاآن

 .نداشت وجود اتاق آن در ایوسیله یا شیء هیچ. چرخاند
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 انتهای اتاق آن به پاگذاشتن. بگذارد فرار به پا صدایی ترینکوچک شنیدن با که بود کرده تیز را هایشگوش
 .کند برخورد عجیبی شخص به یکتار و سرد یدخمه آن در که خواستنمی دلش هرگز اما بود؛ او شجاعت

 اتاق از تا برگشت و شد راحت کمی خیالش. نیفتاد خاصی اتفاق هیچ اما بود؛ ایستاده حالت همان در را ایدقیقه چند
 زیر به را دستش و زده زانو زمین روی بر. افتاد براقی شیء به چشمش لحظه همان در درست اما برود؛ بیرون

 .برد بود گرفته را اتاق دور تا دور که سکویی
 و بررسی از بعد. انداخت بود دستش در که بلندی گردنبند به نگاهی و کشید بیرون را هایشدست معطلیبی

 پلکان از. کرد دویدن به شروع بالفاصله. رفت بیرون اتاق از و شده بلند جایش از آن خطربودنبی از شدنمطمئن
 اطرافش به نگاهی وحشت با. آمدندمی در میان در یکی هایشنفس .کرد پرت سوم یطبقه به را خود و رفت پایین

 از بعد! باشد خود گردنبند جستجوی در که ببیند را بدقیافه و زشت زن یک داشت انتظار لحظه هر گویی انداخت؛
 و ضخیم زنجیر. انداخت آن به نگاهی و کرده بلند هوا در را گردنبند. شد بهتر کمی حالش طوالنی دقایق گذشت

 .بود طالیی رنگ به که بزرگی تقریبا نشان یک با داشت، محکمی
 سمت به و انداخت لباسش جیب در را گردنبند خیالیبی با. نیفتاد خاصی اتفاق هیچ اما داد؛ تکان را آن چندباری
 را او خواب رخت به رفتن از قبل خواستمی دلش. انداخت لیانا اتاق به نگاهی رسیدن از قبل. افتاد راه به اتاقشان

 .است او کنار در مادرش شب آن که دانستمی اما ببیند؛
 امیلی صدای با که بود نگذشته ایثانیه هنوز. کشید دراز تخت روی احتیاط با و بست آرامی به را در. شد اتاق وارد

 :پرید جایش از
 داداش؟-
 نخوابیدی؟ هنوز تو-
 .بودم تو منتظر-
 .بخواب بگیر! کردی خودبی تو-
 داداش؟-

 :گفت حوصلگیبی با جان
 چیه؟-
 نخوابیدی؟ چرا خودت-
 .بردنمی خوابم-
 !بردنمی خوابم منم خب-
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 ردیف هم سر پشت را هایشسوال صبح تا دادمی ادامه اگر شناخت،می خوبی به را کنجکاوش و حاضرجواب خواهر
 .بخوابد بتواند زودتر چه هر تا بدهد خاتمه بحث به کرد سعی. کردمی
 .نداره اشکالی خب، خیلی-

 خوابیدن برای تا چرخید پهلو به شد، راحت امیلی پایانبی هایسوال از که خیالش. گذشت سکوت در ایثانیه چند
 .کند تمرکز

 داداش؟-
 :پرسید عصبی حالت با
 !چیه؟ دیگه-
 .کرد گریه خیلی امشب مامان-

 :گفت تعجب با جان
 !چی؟ برای-
 .خونه برگردیم قراره آخه-

 داشتند رفتن به تصمیم که حاال اما نیست؛ دائمی قصر در اقامتشان که دانستمی. ریخت فرو سینه در جان قلب
 و بود شده وابسته شکوهش و زیبایی تمام با قصر آن به که کردمی اعتراف باید. بود کرده پیدا عجیبی احساس

 :گفت خونسردی با حال این با. کردمی دلتنگ لحظه همان از را او لیانا ندیدن تصور همه از بیشتر
 .بمونیم که نبود قرار خب-
 .بمونه داره دوست مامان ولی-
 تو. نداره وجود قصر در جایی ما برای بدن؛ انجام خوادمی دلشون که رو کاری اون تونننمی همیشه هاآدم امیلی-

 شب بخواب، بگیر هم حاال. هاسال این تمام مثل درست. میاد کنار قضیه این با زودی به مامان نباش؛ نگران هم
 .بخیر

. نکند فکر چیزهیچ به کرد سعی اما بود؛ دشواری بسیار کار کهآن با. خوابید پهلو به دیگری حرف هیچ بی
 . رفت خواب به طوالنی دقایق از بعد و بست را هایشچشم
*** 

. پیچید قصر سراسر در سرعت به وزیران و ملیا فرمانده آمدن خبر. داشت دیگری هوای و حال قصر روز، آن فردای
. رساند بودند شده جمع جاآن در همگی که اتاقی به را خود بالفاصله و شده کنجکاو خبر آن شنیدن با هم جان

 .ندهد دست از را ایکلمه حتی تا بود کرده جمع را حواسش تمام و بود چسبانده اتاق در به را گوشش
 !نداریم؟ رو سرزمینمون یاداره برای الزم شایستگی ما یعنی فرمانده؟ چیه منظورتون-
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 کل یفرمانده لیام، از را سوال این اول وزیر که بود پنجمی بار این. زد موهایش به چنگی حوصلگیبی با جان
 جدا تنش از را اول وزیر سر جاهمان داشت را اشاجازه و فرصت لیام اگر که بود مطمئن او. پرسیدمی ارتش

 .کرد تیز را هایشگوش و زد پس سختی به را افکارش. کردمی
 :گفت مالیمی لحن با کاترین

 اتفاق کهاین از قبل شده طوری هر باید که اینه فرمانده منظور. شدید تعبیر سوء دچار شما کنممی فکر اول وزیر-
 .بگیریم رو آینده اتفاقات جلوی بیفته بدی
 کرد،می گوش هاآن بحث به بردباری و تواضع با و بود مانده ساکت اکنونت که جمع در حاضر زادگاناشراف از یکی
 :گفت آرامی صدای با و خورده مختصری تکان

 نداریم؟ هویتش از سرنخی ترینکوچک حتی که بگیریم رو کسی جلوی طورچه-
 :تگف و کوبید میز روی بر محکم را مشتش بود، شده وارد شخصیتش به بزرگی اهانت گویی که لیام

 که باشید مطمئن. کرد خواهم رو و زیر خائن اون پیداکردن برای رو قصر جای همه! ندارم سرنخ به نیازی من-
 .کنممی حس فرسخی صد از رو کثیفش خون بوی

. نداشت وجود ابراز جرأت کسی دیگر جمالت این گفتن با. کشید باال اینخراشیده صدای با را اشبینی سپس
 مهمانان تمامی جان است ممکن لحظه هر که بود کشتاری ماشین گویی که بود شده شتناکوح قدرآن لیام صورت
 .بگیرد را اتاق در حاضر

 که را یآب که حالی در بودند مانده معلق هوا و زمین در پاهایش و شدمی دیده سختی به سرش که قامتیکوتاه مرد
 لرزانی صدای با و برده باال آرامی به را هایشستد کرد،می پاک بود شده پاشیده صورتش روی بر لیام مشت با

 :گفت
 !سوال... یک-

 سرش آرامی به و زد لبخندی لیام عصبانیت به توجهبی کاترین. انداخت او به نگاهی نشسته خون به چشمانی با لیام
 :گفت و شده کم ترسش از کمی کاترین تایید با مرد آن. داد تکان را
 ...زادگاناشراف از باید کی پس بمونید، رقص در افرادتون و شما اگر-
 !وزرا و-

 .کرد اضافه را کلمه این تاکید با اول وزیر
 کنه؟ محافظت وزرا و بله-

 :کرد زمزمه بود شده قرمز کامال اشمشکی چشمان سفیدی که حالی در و کرد نزدیک او به کمی را سرش لیام
 .سانتورها-
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. دارند انسان به شبیه سری و دست و تنهنیم اما اسب؛ بدن و پا که ستنده ایاسطوره دورگه جانورانی سانتورها)
 ستارگان روی از را اندبوده وقوع شرف در که را حوادثی تمام و بودند جهان سراسر در پیشگویان ترینبزرگ هاآن

 .(کردندمی پیشگویی
 محتویاتش و افتاده میز روی بر ـراب شــ جام که کوباند میز به دیگری مشت لیام. شد بلند همه یهمهمه صدای

 .شدند خالی کاترین لباس روی بر
 یپارچه غیب از بشکنی با و زد لبخندی تواضع با کاترین اما دوختند؛ نامعلوم اینقطه به را هایشاننگاه همگی

 همگی فتگر را پارچه کاترین که زمانی البته شد؛ ظاهر هوا در نارسیس گل زیبای هایطرح با کوچکی گوشسه
 برایش ظاهرشدن و غیب زمان گذر با گویی. شناختند را قصر پری پیرترین اولید، حالتبی و درشت هایچشم

 .نبود آسان چندان
 :کرد صحبت به شروع اول وزیر کوتاهی دقایق از پس

 خطر به هاییانسان از محافظت برای رو خودشون جون که داری توقع مغرور و سرسخت موجودات اون از طورچه-
 ندارن؟ هااون برای ارزشی ترینکوچک که بندازن

 :گفت خونسردی لحن با لیام
 .کنن فدا ملکه برای رو جونشون حاضرن حتی هااون اما باشید؛ نداشته اهمیتی هااون برای شما شاید-

 .دوختند اتاق سنگی دیوارهای به را خود نگاه و کردند کوتاهی سرفه وزرا یهمه
 کنی؟ متقاعدشون تونیمی تو ،لیام خب خیلی-
 در رو آبی آسمون و بیان بیرون جنگل از رو شب در ساعتی چند که بدم پیشنهاد کافیه فقط تونم؛می که البته-

 .ندارن هاستاره خوندن جز کاری هااون که دونیدمی. بگذارم اختیارشون
 :گفت لب زیر غرغرکنان اول وزیر

 .بشیم هاگرگینه دامن به دست باید کرد تهدیدمون که دیبع خطر با حتما خوبه،! سانتورها-
 :گفت و زده اول وزیر پهلوی به سیخونکی لیام

 !بخوایم؟ کمک برک آنتونی از جنابعالی محافظت برای طورهچه! آرگروس نیست بدی فکر-
 به او. داشتند توحش او از مردم تمامی و بوده مشهور سنگدلی و رحمیبی به که هاگرگینه رهبر برک؛ آنتونی)

 .(نداشت خبر او زندگی محل از کسهیچ اما کرده؛ زندگی جنگل اعماق در اشگله همراه
 از آرامی به و زده لیام بدجنسی به لبخندی کاترین. کرد جور و جمع را خود و پریده وزیر یچهره از رنگ بالفاصله

 :گفت رسایی صدای با او. برگشت او سمت به هانگاه تمامی بلندشدنش با. برخاست جایش
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 باید موننمی جااین قصر افراد از محافظت برای ارتشش و لیام فرمانده که زمانی تا! کنید گوش همگی پس-
 فرا کسی مرگ روز که زمانی دارند اعتقاد اما باشن؛ خوبی هایمحافظ سانتورها شاید. کنین جمع خوب رو حواستون

 .ندین قرار خطر موقعیت در رو خودتون پس کنند؛ دخالتی نباید وجههیچ به هااون برسه
 در کنار که سنگی یمجسمه پشت و دوید سرعت به شنید را زمین روی بر هاصندلی شدنکشیده صدای وقتی جان
 :گفت نامعلومی ینقطه رو و کرد مکث ایثانیه شد، خارج اتاق از که بود نفری اولین کاترین. شد پنهان بود اتاق

 .بزنی سر بهش اگه میشه خوشحال رفته، سر شلهحوص لیانا -
 نگاه رفتنش مسیر به باز دهانی با جان. رفت پایین مرمری پلکان از و شده خارج راهرو از بلندی هایقدم با بعد و

 .کردمی
 مکث از بعد هم او و داد چینی اشبینی به و انداخت اطرافش به ایخصمانه نگاه. شد خارج اتاق از لیام بالفاصله
 .شد خارج راهرو از کوتاهی

 پر را راهرو تمام شانهمهمه صدای و بودند بحث رو جر حال در که حالی در اتاق در حاضر افراد باقی سرش پشت
 .آمدند بیرون بود کرده

 به کردننگاه حال در. آمد بیرون مجسمه پشت از و کشید عمیقی نفس جان رفتند، پایین پلکان از همه کهآن از بعد
 .پرید جا از خراشیگوش و زیر صدای با که بود لکانپ
 !بکشی خجالت خودت از باید-

 بسیار دادمی تکان او برای تاسف روی از سری که مقابلش سنگی یمجسمه دیدن با انداخت، اطرافش به نگاهی
 :گفت دادمی تکان هوا در خیالیبی با را هایشدست که حالی در و آمده در شوک از بعد یلحظه اما شد؛ متعجب

 !بابا برو-
 .کرد حرکت پلکان سمت به و
 .برگرد گفتم هی! ادببی گستاخ یپسره ببینم، جااین برگرد! گفتی؟ چی-

 وقت چند اگر که نداشت تردیدی. رفت باال هاپله از بود انداخته راه به مجسمه که هوارهایی و داد به توجهبی جان
 !شودمی دیوانه کشبی کند، زندگی قصر آن در دیگر
 . شد وارد بزند در آنکه بی همیشه مانند و ایستاده اتاق در پشت. رساند سوم یطبقه راهروی به را خود زود خیلی

 .داری رو من هنوز خب اما بردن؛ یاد از رو تو همه اوضاع این توی کنم فکر-
 :کرد زمزمه درخشان هایچشم آن به خیره و نشست زمین روی

 .بریم جااین از زودی به قراره ما چون کنی؛ عادت بهم زیاد نباید اما-
 :داد ادامه و کرده کوتاهی یخنده
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 دونممی من اما دهکده؛ برگردیم باید روزها همین میگه مامان! فرستاده نامه تا هفت و بیست بابا دوهفته این یتو-
 تونهنمی هیچی دونممی چون نمیشه؛ اما کنم؛ حالشخوش تونستممی کاش. سخته خیلی براش جااین از کندندل

 .کنه خوشحالش
 :گفت و انداخت او به آمیزیسرزنش نگاه جان. چرخیدمی جان یچهره در مدام لیانا گرد هایچشم

 هایبوته جز امیلی و من که انگار. کنهنمی خوشحالش ایدیگه چیز هیچ قصر توی بودن جز! نمیشه خب چیه؟ -
 !شیممی محسوب سِزار

 رنگ به ابتدا در و بوده نازک بسیار هابوته این شوند،می روییده هاگل میان که خارمانندی هایعلف سِزار؛ هایبوته)
 .(آینددرمی زرد رنگ به بعد مدتی و هستند روشن سبز

 بودم انسشخوش واقعا. امقیافهخوش اندازه از بیش که اینه اونم. دارم شانس یک هنوز من کنم فکر خب! بگذریم-
 .رفته مامان به صورتم که
 یسرفه جان. بود ایستاده در چارچوب در دلنشینی لبخند با که افتاد مادرش به هایشچشم اتاق، در بازشدن با

 :گفت دستپاچگی با و کرده کوتاهی
 با زیاد اممیونه که دونی می. بیام خواستنمی دلم اصال خودم کنم، آرومش و جااین بیام تا خواست ازم ملکه -

 .نیست خوب هابچه
 :گفت و کشید موهایش در دستی نشست، پسرش کنار و زد لبخندی امیلیا

 .بکنم تونمنمی کاری باره این در که متاسفم! میشه تنگ براش دلت که دونممی-
 او هچندهفت آن در. نشست صورتش روی بر غلیظی اخم رسید، خواهد جدایی زمان زودی به کهآن یادآوری با جان
 او برای افکارش و هاحس از. دادمی شرح او برای را روز حوادث و اتفاقات یهمه و آمدمی لیانا دیدن به شب هر

 خوبی احساس او با زدنحرف با اما فهمد؛نمی را هایشحرف از ایکلمه حتی او دانستمی کهآن با کرد،می تعریف
 :کرد هزمزم و دزدید مادرش از را نگاهش. کردمی پیدا

 ناراحت پس خودمون؛ یخونه به برگردیم زودی به قراره که دونستممی هم اول از من نکن، ناراحت رو خودت -
 .نباش
 .گرفت آغوش در را سرش آرامی به و انداخت او به آمیزیمحبت نگاه امیلیا
*** 
 شاید. کشیدمی را ظارشانت و بود قصر ورودی در به مدام جان نگاه شدند، جمع قصر سرسرای در همگی وقتی
 .بزند او به را هایشحرف و ببیند را او آخر بار برای خواستمی دلش پس ببیند؛ را او توانستنمی هرگز دیگر
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 دست آغوشش در که لیانا با همراه ایزابل بود شده ناامید که وقتی درست اما بود؛ مانده در به نگاهش آخر لحظات تا
 .دوید سمتش به و نشست هایشلب روی بر پهنی لبخند اختیاربی بخواهد، آنکه بی .شدند سرسرا وارد زدمی پا و

 و زیبا یچهره آن به شدنخیره چنددقیقه از بعد. کرد جدا ایزابل آغوش از را او آرامی به و کرده دراز را دستانش
 زمزمه گوشش در آرامی صدای با بود اشک از لبریز چشمانش که حالی در درخشید،می جواهر همچون که چشمانی

 :کرد
 دوری هیوال اون از کن سعی ضمن در باش؛ خودت مراقب روز اون تا. ببینمت دوباره روزی که امیدوارم دلم ته از -

 !نمیاد خوشم ازش من. کنی
 .شد سرازیر چشمانش از اشک درد خاطربه بار این و گفت بلندی آخ سرش در سوزشی احساس با ناگهان

 :گفت عصبی حالت با و کشید بیرون موهایش میان از را کوچکش هایتانگش احتیاط با
 .برم باید دیگه من خب! باشی کرده ترک رو عادت این دیدیم رو همدیگر که بعد یدفعه امیدوارم-

 صدای با و شدند جمع کوچکش هایلب جمله آن شنیدن با زیرا نداشت؛ او از جداشدن به ایعالقه لیانا گویی
 .داد سر را گریه بلندی

 بیاندازد، بقیه به نگاهی آنکه بی. نداشت را هایشگریه دیدن طاقت. بازگرداند مادرش آغوش به را او سرعت به جان
 کرد، مکث کمی رنگطالیی عظیم در مقابل در. افتاد راه به خروجی در سمت به و کرده کاترین به کوتاهی تعظیم

 :کرد زمزمه لب زیر. انداخت داشتنیدوست کودک آن به را نگاه آخرین و برگشت
 .لیانا دیدار امید به-

*** 
 نظر به همیشه از ترشکسته اشچهره. بست را هایشچشم و داد تکیه اشصندلی به خستگی با را سرش کاترین

 راگ اما بربیاید؛ سرزمین مشکالت پس از توانستنمی و نداشت را سابق اقتدار و کارآمدی آن دیگر شاید. رسیدمی
 تقدیم او به اشتیاق با را رواییفرمان او و رسیدمی خود قانونی سن به لیانا کرد،می تحمل را کوتاهی مدت فقط
 .کند زندگی آرامش در توانستمی وقتآن شاید. کردمی

 بر دیلبخن شد،می کشیده زمین روی بر اشدنباله که رنگیطالیی و بلند لباس در زیبا یچهره آن با لیانا تصور با
. بودند گذاشته سرش روی بر که را تاجی و بود کرده تن به خود پیش هاسال که را لباسی. نشست هایشلب روی

 آدونیس مردم مقابل در که را وفاداری سوگند معنی. نکرد درک را مجلل و بزرگ مراسم آن معنی هرگز روز آن
 کرده قبول را بزرگی مسئولیت چه زمان آن که بفهمد توانستمی گذشت،می روز آن از هاسال که حاال. بود خورده
 .است
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 جسم لمس با. کشید صورتش به را دستش کند، باز را هایشچشم آنکه بی صورتش، روی بر خارش احساس با
 و کرده باز را هایشچشم خورد،می پوستش به که داغش هاینفس و داشت قرار صورتش نزدیکی در که سختی

 .انداخت بود شده وارد اتاق باز یپنجره از که باشکوهش و بازی صورت به را نگاهش
 و خستگی گویی. کند نوازش را او صورت بتواند تنها تا بود رسانده جاآن به را خود سر سختی به محبوبش یپرنده

 .بود کرده احساس کرد،می سنگینی اربابش دل بر که را عمیقی غم
 سقف روی بر و بست را اشطالیی و بلند هایبال آرنینا. رساند پنجره شتپ به را خود و شده بلند جایش از کاترین

 :گفت آرامی صدای با کرد،می نوازش را او که حالی در کاترین. نشست داشت قرار اتاق یپنجره پایین که کوچکی
 شدی؟ خسته تجمالتش و قصر این از من مثل هم تو آرنینا؟ شده چی-

 .درآورد خود از نامفهومی صدای و کشید کاترین هایدست به را صورتش آرامی به آرنینا
 دشوار و سخت زندگی این کنممی آرزو که میشم خسته قدراون هاوقت گاهی شدیم، پیر هردومون آرنینا؟ بینیمی-

 .برسم آرامش به شاید وقتاون شه، تموم زودتر چه هر
 فکر و شدندمی کشیده آرنینا هایبال روی بر آرامی به هایشدست و بود مانده خیره نامعلومی ینقطه به نگاهش

 ذهنش از جایی در هرگز اما عذاب؛ و رنج با گاهی و بوده همراه شادی با گاهی که اشطوالنی زندگی به کرد
 را سرزمینش سراسر تیره ابرهای مانند نفرتش و گرفت فرا را قلبش تمام سرعت به تاریکی که ندید را دختری
 .پوشاند
 به تبدیلش برای را آخر قدم نارسیسا قصر، برج بلندترین در بود، شده غرق افکارش در او که جایی از االترب کمی

 .برداشت را انگیزهراس و تاریک موجودی
. بود ایستاده نارسیسا اتاق یپنجره روی بر اکنون بود، خورده اربابش برای را وفاداری سوگند که شروری پری اِویل،
 :گفت سردی لحن با نارسیسا. لرزیدند هایشگوش نشست، پشتش کم موهای روی بر که رفب یدانه اولین

 اویل؟ درسته کردی، درک رو موضوع این اهمیت مطمئنم-
 .داد تکان تندی به را سرش و کشید دردناکش و نحیف بازوی روی بر دستی اویل

 در من حاال کرده، تالش پیداکردنش برای هامدت که رو چیزی اون میگی و رسونیمی بهش رو پیغام این -
 .باشه من سر روی آدونیس فرمانروایی تاج که رسهمی دستش به زمانی فقط اما کردم؛ پیداش زمان ترینکم

 :کرد زمزمه لرزانی صدای با و کرد سوزناکی یناله اویل
 ...انجام بزرگی خدمات بمونم قصر در بدید اجازه اگر میدم قول کنم،می خواهش سرورم،-

 :گفت و فشرد دستانش در را گلویش خونسردی با نارسیسا
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 عنوان به سرت از صورت این غیر در برسونی، بهش سالمت به رو نامه این که میشه انجام وقتی بزرگ خدمت-
 !کنممی استفاده اتاقم برای دکور یک

 :گفت تمسخرآمیزی لحن با و برگرداند را او سپس
 .نگهدارت زئوس خدای-

 را هایشبال بود، لرزیدن حال در سرما از که حالی در و زد هم بر را هایشبال و فشرد هم بر را هایشچشم اویل
 : کرد زمزمه سردی لحن با نارسیسا. شد ناپدید آسمان بوران و برف میان در و گشود

 !دیدار امید به-
*** 

 «بعد سالچهارده»
 «سانتورها فرار»

 بود؛ گذشته سختی به همه برای زمان گذر شاید. بود مانده خیره دخترش طالیی و بلند موهای روی بر ایزابل نگاه
 چرا بود؛ سخت او برای باورش اما داشت؛ سالچهارده او کوچک لیانای اکنون. بود زدنیپلک یفاصله به او برای اما
 .دادند قرار آغوشش در و بودند پیچیده پارچه مشتی میان روزی که دیدمی نوزادی چشم به را او هم هنوز که

 سرش دور که بازیگوشی هایپری با بازی از دست سرعت به و خورد گره مادرش آمیزمحبت نگاه به لیانا نگاه
 خرمن میان را دستش ایزابل. انداخت مادرش آغوش در را خود و دوید سمتش به خنده با. برداشت چرخیدندمی

 با دیگری وقت هر از ترشکسته ایچهره با که افتاد کاترین هب نگاهش. فشرد آغوشش در را او و برد فرو موهایش
 .کردمی نگاه هاآن به لبخند

 ترعمیق لبخندش و داد تکان کاترین برای دستی. کرد دنبال را نگاهش رد و بـ.*وسـ.*یـ.د را مادرش یگونه لیانا
 مادرش یپریدهرنگ صورت روی بر هایشچشم و برگشت سرعت به کاترین یزدهوحشت صورت دیدن با اما شد؛

 .ماند خیره
 گلویش در را خون تلخ طعم بعد ایلحظه. کرد خشک و کوتاه یسرفه چند و گرفت دخترش از را رویش ایزابل

 .کرد احساس
 نمانده؛ باقی برایش چندانی عمر دیگر که دانستمی. شدمی قبل روز از بدتر روز هر حالش اخیر سال چند این در

 .بود نگذاشته بهرهبی خود لطف از را او بودند نکرده پیدا روز آن به تا که را خائنی فرد
 :گفت وحشت با و افتاده گریه به زود خیلی لیانا

 خوبه؟ حالت مامان مامان؟-
 ...نگران عزیزم،... خوبم من-
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 جیغ لیانا. دز بیرون دهانش از ایفواره مانند خون و کرد دیگری یسرفه زیرا ماند؛ ناتمام آخرش یجمله
 .شدندنمی قطع ایلحظه ایزابل پی در پی هایسرفه. رساند مادرش به را خود دیگر بار و کشیده ایزدهوحشت
 را ایزابل خدمتکاران. شدند سرسرا وارد قصر خدمتگزاران از تن چند و ساروس با همراه کاترین لحظه همان درست
 .داشت لیانا کردنآرام در سعی نداشت، چهره به رنگ نگرانی از که حالی در کاترین و بردند قصر به خود همراه
*** 

 این طول در زحماتشان تمام گویی اما بودند؛ ایزابل وضعیت بهبود برای راهی دنبال و رفتندمی رژه اتاق در همگی
 به این و گیرندب را ایزابل مکرر هایمسمومیت جلوی بودند نتوانسته حتی هاآن زیرا بود؛ مانده نتیجهبی هاسال

 .کندمی زندگی هاآن نزدیکی در جایی یک و قصر در هم هنوز خائن آن که دادمی نشان خوبی
 قصد تواندمی قصر آن در کسی چه دانستنمی. انداخت اشپریدهرنگ صورت و نحیف بدن به نگاهی کاترین
 ترشدنوخیم شاهد روز هر او و بود ندهما نتیجهبی محافظت و تحقیقات هاسال. باشد داشته را او به زدنصدمه

 یک با روز هر لیام مشکالت، این تمامی میان در و بود ریختمی مادرش برای لیانا که هاییاشک و ایزابل بیماری
 .کنند بازجویی و دستگیر را مدنظرش مظنونین که کردمی خواهش او از و آمدمی سراغش به مشکوک یگزینه
 زیرا کرد؛ رد جدیت با را نظرش فکری هیچبی او اما بود؛ دخترش تنها نارسیسا، هم گذشته شب در او جدید یگزینه

 حتی. کردنمی ـیانـت خــ مادرش به هرگز اما بود؛ پدرش مانند سنگدل و رحمبی دختر یک نارسیسا شاید او نظر از
 هیچبی پس. بود آمده جاآن به یزابلا دیدن برای چندبار تنها و شدمی خارج اتاقش از ندرت به هاسال این در او

 .کرد خارج ذهنش از را گزینه این فکری
 را خود که وقتی از. بگذراند آرامش در را ایلحظه نبود قرار انگار. فشرد آرامی به و گرفت را مادرش هایدست لیانا

 یاجازه دوبار تنها اخیر دوسال در و بود او رنج و درد شاهد هاسال این تمام در و بوده بیمار مادرش شناخت،
 اما کرد؛می محافظت کمیاب گوهری مانند او از و بوده او نگران همیشه کاترین. است داشته را قصر از شدنخارج
 به نگاهی کاترین کشید، که ایکالفه نفس با. بفهمد را مادرش و او مورد هاینگرانی دلیل توانستنمی هرگز لیانا

 :گفت میآرا صدای با و انداخته او
 لیانا؟-
 ملکه؟ بله-
 .بری دهکده به تونیمی امروز-

 :گفت و انداخت مادرش به نگاهی شناخت،نمی پا از سر کاترین یجمله شنیدن با که لیانا
 ...مامان اما-
 .بشه بهتر حالش تا مونیممی جااین ساروس و من. نداره براش ایفایده جااین در بودنت-
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 دلش طرفی از و نداشته را قصر در ماندن طاقت دیگر زیرا ندید؛ جایز این از بیشتر را اصرار کاترین جواب شنیدن با
 .بود شده تنگ خوبش هوای و حال و دهکده برای
 یگونه آرامی به و برد جلو را سرش. شدمی راحت کمی خیالش کاترین حضور با که بوده مادرش اشنگرانی تنها

 بیرون اتاق از و انداخت مادرش به نگاهی کوتاهی، خداحافظی با و برخاست یشجا از. بـ.*وسـ.*یـ.د را مادرش
 .رفت

 :گفت و کرد بود ایستاده در مقابل در که نگهبانی به رو لیانا رفتن محض به کاترین
 !برندارید چشم ازش هم لحظه یک حتی -

*** 
 نسیم وقتی. کردمی عوض را اشوحیهر بود، گذشته جاآن به قدم که آخری بار مانند درست دهکده هوای و حال

 دلنشینی لبخندی کرد،می عبور کنارشان از که مردمی بیشتر تقریبا. کردمی پیدا بهتری حال وزید،می بهاری
 . دادندمی نشان یکدیگر به دست با را او و دادندمی تحویلش

 .انداخت داشت قرار دهکده از دوری یفاصله در که تاریکی جنگل به نگاهی
 برایش کار این چه اگر گذاشت؛می کاترین اسرارآمیز و بزرگ جنگل در را پایش بار یک فقط اگر آمدنمی بدش خب

 .شدنمی اشفضولی ترواضح کمی یا کنجکاوی حریف وجههیچ به او اما بوده؛ ممنوع
 که زیادی جمعیت وارد سرعت به. انداخت کردندمی دنبال را او دور از که نگهبانانی به نگاهی چشم یگوشه از

 .شد بودند شده جمع او از دورتر کمی
 کند جلب خود به را کسی توجه آنکه بی و داده تغییر دهکده مرکز از را مسیرش سرعت به شلوغی آن در

 و رسید دهکده پشت به رفت جلو به چندقدمی کهآن از بعد. زد دور را دهکده کوتاه هایپرچین پاورچین،پاورچین
 وارد و دوید توقف ایلحظه بدون کرد، دویدن به شروع وصفی غیرقابل هیجان با. شد جنگل به متصل هایباغ وارد

 .شد جنگل
 دردناکش پهلوهای به را هایشدست و شده دوال کرد، پیدا اطمینان نشدنشدیده و جنگل به ورود از کهآن از بعد

 به نگاهی و ایستاد بعد یلحظه. کرد بلندی یخنده ناپدیدشدنش با برخورد در محافظان یچهره تصور با. کشید
 فلک به سر هایدرخت. بود ساکت و تاریک غیرعادی طرز به جنگل اما بود؛ روز کهآن با. انداخت اطرافش
 تنها. شدندمی جنگل به نور رسیدن مانع و بودند پوشانده کامال را آبی آسمان شدند،می دیده جاهمه که ایکشیده
 .تابیدمی درختان برگ و شاخ الی از خورشید نور گاهی
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 زمین روی بر را هاآن از یکی. آورد بیرون را درخشانی و کوچک هایسنگ و برد فرو پیراهنش جیب در را دستش
 لیانا. شد خارج او از سوییکم نور و زده ایجرقه جنگل سرد و سخت زمین به برخورد از پس بالفاصله انداخت،
 :گفت خود با وارهزمزم و زد لبخندی

 کمک با هم و کنم فرار محافظاتون دست از تونستم هم. بکنید رو فکرش که اونم از ترباهوش من ملکه؟ بینیدمی-
 .گردمبرمی زود خیلی و زنممی جنگل توی گشتی هاسنگ این

 هیچ طوالنی، تیمد تا. بود اطرافش به حواسش تمام. رفت پیش جنگل در آرامی هایقدم با و کشید عمیقی نفس
 .نشد شنیده صدایی
 روی تا عجیبی هایشکل با که بلندی هایشاخه و درختان به مشتاقانه را نگاهش باراین و شد راحت کمی خیالش

 .دوخت بودند شده کشیده زمین
 و نظیربی گردشی جنگل، یحاشیه رنگآبی هایگل و هابوته خارزارها، تماشای با جنگل، در گردش اول ساعت

. شد خسته شدندمی کشیده لباسش به مدام که خارهایی و درخت همه آن دیدن از دیگر بعد ساعتی اما بود؛ ناب
 توجهی قابل و جالب ینکته هیچ بود، شنیده اسرارآمیزبودنش مورد در که تعریفی همه آن با جنگل آن گویی

 .نداشت
 داشت، را دهکده به برگشتن قصد حوصلگیبی با که زمانی و انداخت اطرافش به نگاهی شد، متوقف جایش سر لیانا

 کوچک هایبوته پشت از صدا. بود کرده تیز را هایشگوش. شد خشک جایش سر خشیخش صدای شنیدن با
 .شدمی شنیده داشت قرار اشقدمی چند در که وحشی تمشک

 چند از پس خشخش صدای. نکرد حرکتی هیچ و ماند جایش سر بکشد، نفسی حتی آنکه بی را ایثانیه چند لیانا
 با روبروشدن از قبل و بردارد عقب به قدمی خواست و کشید راحتی نفس لیانا. شد گم جنگل سکوت در لحظه
 هابوته بین از آرامی به شاخیتک. شد منصرف کامال مقابلش یصحنه دیدن با اما شود؛ دور جاآن از عجیبی موجود

 با رنگیطالیی اسب. انداخت او به نگاهی اشتیاق با و برداشت جلو به قدمی لیانا .ایستاد او مقابل در و درآورد سر
 الغر بدنی و داشت قرار سرش وسط کوچکی بسیار شاخ. بود زده زل او به درشتش هایچشم با زیبا و بلند هاییال

 .داشت کشیده و
 این. است شده یاد آن از اروپا نقاط اکثر یهاافسانه در که است بلند هایبال با زیبا و سفید اسبی شاخ؛تک اسب)

 در هاشاختک. است مارپیچ شکل به غالبا که دارد خود سر باالی در شاخی و اسب شکل به بدنی تخیلی موجود
. شوندمی سفیدرنگ کامل بلوغ از بعد و اینقره رنگ به بلوغ سیر در آن از پس و رنگندطالیی بودنشانکره ابتدای

 .(بلندترند ولی الغرتر، عادی هایاسب زا عموما هاآن
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 با و بود ایستاده جایش سر باشد، داشته او از ترسی آنکه بی کوچک شاختک. برداشت سویش به دیگر قدمی لیانا
 .پاییدمی را اطرافش حالتشخوش و درشت هایچشم
 روی بر آرامی به را صورتش. کشید هایشیال روی را کوچکش و ظریف هایدست مهربانی با و زد لبخندی لیانا

 :گفت آرامی صدای با و کشید شاختک صورت
 کجان؟ تخانواده پس کنی؟می کار چی جااین تو کوچولو ببینم-

 :گفت و چسباند گوشش به را هایشلب لیانا. بود اطرافش دیدزدن حال در چنانهم او به توجهبی کوچک شاختک
 گردی؟می کسی دنبال ببینم-

 :گفت هیجان با و شد زده ذهنش در ای هجرق ناگهان
 شدی؟ گم تو نکنه-

 او دور به بارچندین و آورده در خود از عجیبی صدایی بود، خوشحال او به خود منظور رساندن از گویی که شاختک
 سکوت بلندش هایخنده صدای و انداخت او به نگاهی بود، گرفته سرگیجه دورش به او چرخش از که لیانا. چرخید

 .شکست را نگلج
*** 

 تنها زد،نمی حرفی. کردمی نگاه پریدهرنگ صورت آن به. گذاشت ایزابل هایدست روی آرامی به را دستش کاترین
 :گفت و خندید خود خیالیخوش به دل در. بود پایانشبی عذاب و رنج گرنظاره سکوت در
 .نبودی وضعیت این در اآلن تو صورت این رغی در کنم، محافظت ازت نتونستم هرگز من! اشتباه بود، اشتباه-

 .دواند ریشه وجودش در انتقام فکر زود خیلی و کرده مشت را هایشدست سپس
 .کنمنمی درنگ رو ایلحظه هرگز زمان اون و کنم پیداش میدم قول -

 :گفت خود با وارزمزمه و برخاست جایش از قراریبی با کاترین
 .کنممی پیداش ذارم،می رو رتمقد و تمرکز یهمه دیگه بار یک-
 :گفت محکمی لحن با بود شده خم سمتش به که حالی در و رسانده ایزابل تخت به را خود سرعت به دیگر بار
 از طورهمین. برسونه آسیبی بهتون کسی ذارمنمی کنم،می مراقبت لیانا و تو از خودم حاال از! ایزابل نباش نگران-

 ...امان در سانتورها لطف به که هم اشراف و بزرگان. میدم قول سرزمینم، مردم
 که کاترین. شدند اتاق وارد سرباز دو و شده باز شدت با اتاق در که بود نیامده بیرون دهانش از کامال اشجمله هنوز

 :پرسید و انداخت نگاهی شانزدهوحشت و نگران هایچهره به بود، شده گیج هاآن ناگهانی ورود از
 شده؟ چی-
 :گفت مقدمهبی و زده اشپیشانی به محکمی یضربه داشت، بلندی قد که سربازها از کیی
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 !کرده فرار بود اول وزیر از محافظت مامور که سانتوری ملکه،-
 :گفت حیرت با بود، نکرده هضم کامال را او یجمله هنوز که حالی در کاترین

 !کرده؟ کار چی-
 !شونهمه کردن، فرار یعنی کرده؛ فرار-

 :گفت بلندی نسبتا صدای با و داد دست از را خودش کنترل کاترین
 ممکنه؟ چیزی چنین طورچه-

 به کرد سعی و کشیده عمیق نفس چند کاترین. نزدند حرفی و برداشتند عقب به قدمی کاترین فریاد با سربازها
 :باشد مسلط خودش

 کجاست؟ لاو وزیر کردن؟ فرار چی برای! بده بهم دقیق توضیح یکی یکی -
 به ظاهرا که چرکی ی پارچه با را اشپیشانی روی عرق بود، چاق هم کمی و داشت تریکوتاه قد که سربازی

 :گفت و کرده پاک کرد،می استفاده آن از دستمال عنوان
 ...کنه فرار جااون از عجله با خواسته بود، ایشون از محافظت مامور که سانتوری آیرون، خب-

 :گفت و شده طاقتبی کاترین. کشید عمیقی نفس و گذاشته تمامنیمه را اشجمله
 شد؟ چی بعدش خب-

 :داد ادامه فورا و پریده جا از کاترین فریاد با سرباز
 ...و نداد اون به ایهاجاز چنین اول وزیر که بزنید حدس تونیدمی مطمئنا خب،-

 :کرد زمزمه کالفگی با و گرفت سرش به را هایشدست کاترین
 !شده درگیر سانتور یک با احمق اون که گون-

 .رفت طفره سوال این به جواب از و دوخت نامعلوم اینقطه به را نگاهش بزند حرفی آنکه بی سرباز
 در به را نگاهش و خورد مختصری تکان کاترین. رسید گوش به بلندی هایناله و آه صدای لحظه همان درست

 به دویشان هر و شده باز شدت با دوم بار برای در ناگهان که بودند زده زل در به تعجب با سربازها. دوخت اتاق
 :گفت بلندی صدای با متحیر، و مات کاترین. شدند پرتاب اتاق از ایگوشه

 خبره؟ چه جااین-
 هاآن. کردمی تحمل خود روی بر را اول وزیر وزن سختی به که افتاد نحیفی و الغر سرباز به هایشچشم بالفاصله

 افراد تمامی که گفت بلندی آخ افتاد، کاترین به( قصر اول وزیر)آرگروس هایچشم وقتی. شدند اتاق وارد کامال
 .پریدند جایشان از اتاق در حاضر

 !کشت رو من اون من، خدای آه-
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 اول وزیر به نگاهی تعجب با نه، یا آوردمی دوام آرگروس وزن زیر سرباز آن فقرات ستون دانستنمی که کاترین
 سمت به کاترین شدند، خارج اتاق از هاآن آنکه از بعد. ببرند راهرو انتهای اتاق به را او تا داد دستور فورا و انداخته
 :گفت و کشید صورتش روی بر دستی عجله با و رفته ایزابل

 .گردمبرمی زود -
 :گفت بود مانده واج و هاج چنانهم که ساروس به رو شد،می خارج اتاق از که طورهمان سپس

 .بیا من با-
 که افتاد سربازانی و خدمتکاران به کاترین چشم. شدمی شنیده چنانهم نیز راهرو در آرگروس هایناله و آه صدای

 بی هم کاترین و کردند باز خود بین راهی بالفاصله او دیدن با سپس کشیدند؛می سرک اتاق در پشت کنجکاوی با
 :گفت فریاد با اول وزیر. بست سرش پشت را در و شده اتاق وارد و کرده عبور شانکنار از سرزنشی ترینکوچک

 !بود زده زل بهم وحشتناکش هایچشم اون با...وحشتناک هایچشم اون-
 حدقه از که هاییچشم با و کشیده خود سمت به را او. گرفت را بود ایستاده کنارش در که را سربازی ییقه ناگهان
 :کرد زمزمه بودند زده بیرون

 !من به بود زده زل بودن، زرد هاشچشم-
 مانند که را او دست کردمی تقال بود، زده زل او به تعجب با که حالی در داده قورت سختی به را دهانش آب سرباز
 .کند جدا بود چسبیده لباسش به چسب

 صدای با بود، عصبی یکارشلوغ و ساختگی یناله و آه همه آن از و بود شده لبریز صبرش که کاترین
 :گفت آرگروس به رو ایشدهکنترل

 .جاماین من! باش آروم آرگروس، خب خیلی-
 و کاترین بین نگاهش که حالی در و کرد بلندی یناله. شد قبل از بدتر خیلی وضعیتش کاترین به کردننگاه با اما
 :گفت بود نوسان در اتاق دیوار و در
 کشت، رو من نماانسان کثیف اسب اون! کشت رو من بعد و امسینه به زد و کرد بلند رو زشتش هایسم اون بعد-
 !بزرگ زئوس آه

 :گفت و کرد سرباز رو او به اعتنابی کاترین
 بودی؟ جااون تو -
 ...و بودم جااون کرد حمله اول وزیر به سانتور اون وقتی من سرورم، بله-

 :گفت ساروس به خطاب و هبرد باال سکوت عالمت به را هایشدست کاترین
 .کن خبرم اومد خودش به و شد بهتر کمی حالش کهاین محض به بده، انجام براش میاد بر دستت از که کاری هر-
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 و کرده ایاشاره بیرون به دستش با کاترین. کرد حرکت چوبی و بزرگ تخت سمت به و داده تکان سری ساروس
 مرمری پلکان از. گذشتند همه میان از حرفی هیچ بی اتاق، از مدنآبیرون محض به. شدند خارج اتاق از دو هر

 .شدند قصر تاالر وارد و رفتند پایین
 قصر از بیرون به بایستد جایش سر آنکه بی کاترین اما کند؛ زدنحرف به شروع تا شده متوقف جایش سر سرباز
 .کرد اشاره

 جایش سر کاترین طوالنی مدت از بعد. کردند تحرک قصر پشت هایباغ سمت به و شدند سرسرا وارد هم با
 .دوخت چشم او به انتظار با و شده متوقف

 جا؟این اومدیم چرا بپرسم تونممی ملکه،-
 :داد جمله یک در تنها را او جواب صریح و واضح خیلی بعد و کرد درنگ نفس یک یاندازه به تنها کاترین

 !ندارم اطمینان هم قصر دیوارهای و در به حتی دیگه-
 :کرد زمزمه آرامی صدای با و فشرد هم بر را خود هایچشم ایلحظه سرباز

 !رسیدیم جااین به که دردناکه-
 :گفت و گرفت ندیده را او غمگین لحن کاترین

 .شنوممی-
 آبی هایچشم بود، دیگری وقت هر از ترناتوان و ترضعیف. انداخت اشخسته و درهم صورت به نگاهی سرباز
 از هایسال گرنشانه که زیادی اینقره موهای. بودند شده سوکم دیگر حاال بود، درخشان و براق روزی که نشروش

 جادو را کسی هر چشم اشبراقی و زیبایی روزی که بلندی مشکی موهای آن میان بودند، او زندگی یرفته دست
 .زدندمی ذوق توی بدجوری کردمی

 :گفت مکث ایثانیه از بعد شد، خیره نامعلوم اینقطه به و گرفت اششکسته صورت از نگاه سرباز
 فکر. شدن جنگل وارد و گذشتن کنارم از عجله با سانتورها از گله یک راه بین بودم، رفته دهکده به که امروز-

 دمش دهکده وارد کهاین محض به اما... اما بگذرونن؛ جنگل توی رو روز از چندساعتی بخوان که طبیعیه کردم
 وقتی. اول وزیر یخونه به رسوندم رو خودم و دویدم سرعت به. زننمی حرف مورد این در دارن همه که فهمیدم
 !کننمی فریاد و داد مدام و بستن درخت به رو آیرون وزیر جناب که دیدم رسیدم

 خب؟-
 حیاط در از خواستمی کنه، پاره رو هاطناب تونست آیرون که زمانی تا گذشت وضعیت همون تو ایچنددقیقه-

 رو پاهاش و شد عصبی هم اون که کنه حمله بهش خواستمی و کشید رو شمشیرش وزیر جناب اما بره؛ بیرون
 .وزیر جناب یسینه به کوبید
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 وزیر جناب و بودن شده جمع ما دور همه. بودم شده گیج دنبالش، برم نتونستم. کنم بلند رو ایشون تا رفتم فورا من
 نتونستم جوریهیچ اما دنبالش؛ برم تا رفتم بیرون خونه از. کنم چیکار باید دونستمنمی. کردنمی ناله و آه مدام

 .کنم تعقیبش نتونستم دیگه... و شد جنگل وارد بقیه مثل هم اون که فهمیدم فقط برسم؛ بهش
 هم هنوز او توضیحات، تمام با که بود این آن از بدتر و بود کالفه بود آورده دست به که اطالعاتی هجوم از کاترین

 رها گونهآن بود شده محول هاآن به که را مسئولیتی شده باعث چیز چه و آمده سانتورها سر بر چه که دانستنمی
 برای را سربازان از ایعده که بود آن بکند، توانستمی که کاری تنها. برسانند جنگل به سراسیمه را خود و کنند

 خصوصیات از یکی این. نبود آسانی کار وجههیچ به هاآن پیداکردن که هرچند بفرستد؛ جنگل به هاآن یافتن
 .کند پیدا را هاآن توانستنمی کسی خواستند،نمی خود تا که بود سانتورها

 :گفت آرامی صدای با و داد تکان را سرش
 قصر به کنن پیداشون کهاین بدون بفرسته، جنگل به پیداکردنشون برای رو افرادش بهترین بگو لیام فرمانده به-

 .برنگردند
 به توجهبی کاترین اما کند؛ باز او به مالیمی اعتراض برای را دهانش خواست و انداخت نگاهی او به تعجب با سرباز

 .افتاد راه به قصر سمت به و برگشت جمله این گفتن از بعد او
 چند توسط شب، در هم آن سانتور صدها پیداکردن. اوست انصافیبی انتهای این که دانستمی خوبی به خودش

 حل راه آخرین و بهترین نظرش به زمان آن در اما است؛ غیرممکنی کار هم باز باال هرچند هاییتوانایی با سرباز
 .بود ممکن
*** 

 «جنگل میان ایکلبه»
 دیگر پاهایش اما است؛ ادهافت راه به شاختک آن پشت که است چندساعت دانستنمی. کشید پاهایش به دستی لیانا

. داد تکیه درختی به را دستش و شده متوقف سرجایش ایثانیه. نداشتند هم را دیگر قدمیک تنها برداشتن توانایی
 .ایستاد جاهمان تعجب کمال در و برداشته جلو به قدم چند که انداخت کوچک شاختک به نگاهی

 و شده او غیبت متوجه که کرد گمان ایلحظه لیانا. کردمی توقف او که بوده ساعت چند این طول در اول بار این
 شدیدی تکان بود مقابلشان که درختی هایشاخه بعد یلحظه اما کند؛ حرکت یادامه به وادار را او خواهدمی

 اطمینان. دیدمی را قدمی چند تا فقط که بود تاریک چنان هوا. انداخت درختان پشت به نگاهی دقت با لیانا. خوردند
 شاخ دهد، انجام خود کردنپنهان برای اقدامی بخواهد کهآن از قبل اما است؛ شده پنهان درختان پشت کسی داشت

 به را خود آرامی هایقدم با و کشید راحتی نفس لیانا. شدند ظاهر جاآن از بالغ شاختک دو و رفتند کنار هابرگ و
 :گفت و کشید هایشیال روی را دستش. رساند هاآن
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 .کردیم پیدا رو اتخانواده باالخره! کن نگاه هی-
 پدرش دور و زدمی مادرش بدن به را صورتش هیجان با و رساند مادرش به را خود معطلیبی کوچک شاختک
 :گفت و کرد ایخنده لیانا. دویدمی
 .برسونم هشونب رو تو که نیستم من وقتاون دیگه چون ؛نشی جدا ازشون وقتهیچ دیگه نره یادت -

 هایقدم با اشخانواده کنار در و برگشت سپس چرخید؛ او دور به را چندباری و برداشت سمتش به قدمی شاختک
 .شد دور جاآن از کوچکی

 نور دوخت، آسمان به را چشمش. داد تکان برایش دستی بود، نشسته لبانش روی بر عمیقی لبخند که حالی در لیانا
 شب تاریکی به چیزی دیگر که دادمی نشان شدمی تابیده جنگل به درختان از انبوهی الی از که روشنی قرمز

 .است نمانده
 .شد بلند نهادش از آه جنگل خالی زمین دیدن با اما برگردد؛ بودند آمده که مسیری همان از تا برگشت

 را اَرور هایسنگ انداختن گذاشت، قدم جنگل دل در مالحظهبی و شده همگام شاختک با که زمانی از درست او
 .بود کرده فراموش هم

 .(کنندمی خارج خود از را سوییکم نور زمین به برخورد با که بلوری و ریز هایسنگ)
 باراین را روز روشنی. انداخت درختان برگ از پوشیده سقف به نگاهی ترس با بودند، شده پر اشک از که چشمانی با
 آدونیس آبی آسمان و کرده غروب آدیس هایکوه پس از خورشید که نگذشت زیچی و ببیند توانستمی سختی به
 .برد فرو شب تاریکی در را

*** 
 ایلحظه بود، شنیده را کاترین دستور که وقتی از. بود لیام سوی از خشمگین نگاه یک با مساوی اتاق به واردشدن

 کاترین که بود آن کرد،می جلوگیری درونش فشانآتش فوران از که چیزی تنها. بودند نشده باز هم از هایشاخم
 رساند، اول وزیر سر باالی به را خود و گرفت نادیده را لیام غضبناک نگاه تواضع با کاترین. است سرزمینش یملکه

 :گفت و زد او به لبخندی
 !آرگروس ترسوندی حسابی رو من -
 .ببخشید رو من سرورم-

 :گفت ایزدهشگفت لحن با و دپریدن باال تعجب با کاترین ابروهای
 کنیمی فکر که زنی از کنی؟می بخشش درخواست من از داری تو کردی، امزدهشگفت واقعا! آرگروس اوه -

 !نبوده؟ آدونیس فرمانروایی الیق وقتهیچ
 :کرد زمزمه گشادشده هاییچشم با و کرد خفیفی لرزش اول وزیر
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 ...فقط من...وقتهیچ... من کردم،ن فکری چنین هرگز من! سرورم وجههیچ به-
 زدم؟ حدس درست بگیره، قرار مقامی چنین در زن یک که کنی تحمل تونینمی-

 .ماند خیره نامعلوم اینقطه به و زد کاترین حرف بر را تایید مهر سکوتش با و انداخته پایین را سرش آرگروس
 تا کن استراحت پس تره؛مهم برام هرچیزی از تسالمتی حاضر حال در داری، فکری طرز چه که نیست مهم برام -

 .دارم احتیاج تو به من بشه، خوب حالت زودتر چه هر
 .داد تکان آرامی به را سرش و انداخت او به ایقدرشناسانه نگاه آرگروس
 نشلبا نامفهوم هایتکان ینتیجه انتها در و شدندمی معوج و کج مدام که انداخت او هایلب به نگاهی کاترین
 جایش از و زد او به لبخندی متقابال همیشه مانند هم کاترین. شد انجامش به موفق سختی به که بود محوی لبخند

 شدنخارج از قبل درست و کرده عبور کنارش از بیاندازد، نشسته خون به هایچشم آن به نگاهی آنکه بی. شد بلند
 :گفت محکمی لحن با اتاق از
 !بیا من با-

 متحرکی هایمجسمه به نگاهی. ایستاد کاترین ایقهوه و قرمز اتاق وسط درست و کوبید هم به شدت با را در لیام
 شکل به که هاییمجسمه از یکی که رسید نظرش به ایلحظه. انداخت داشتند قرار اتاق مارپیچ یپلهراه روی بر که
 را اشگشادشده هایچشم لیام. داد تکان وهعش و ناز با را بدنش و کرده نازک برایش چشمی پشت بود، زیبایی زن
 داشت قرار کاترین رنگایقهوه چوبی صندلی و میز سر پشت درست که بزرگی یپنجره به و برداشته پلهراه از

 .دوخت
. خورد تکانی داشت قرار اتاقش یپنجره پشت که کاترین محبوب یپرنده آرنینا، صورت دیدن با ناگهانی طور به

 بر را پایش عصبی حالت با. دوخت اتاق رنگایقهوه پوشکف به را نگاهش و رفت او به ایانانهج یغرهچشم
 بر قرمزرنگ یزمینه و طالیی قاب با که بزرگی تابلوی چهار سمت به نگاهش و گرفت ضرب زمین از اینقطه
 اثر بر که مهربانی زن کاترین؛ مادر آریانا. شناختمی خوبی به را تابلو چهارمین. شد کشیده داشتند قرار دیوار روی

 اشذاتی مهربانی که لجوجش و زیبا دختر یاد به را او روشنش آبی هایچشم. رفت دنیا از زود خیلی سختی بیماری
 شاید که دادمی نشان را جدی و مقتدر زن یک از تصویری تابلو سومین. انداختمی بود برده ارث به مادرش از را

 مادر دیانا، او. کردمی خود از اطاعت به وادار را کسی هر چشمانش برق و نافذ نگاه اما شت؛ندا چشمگیری زیبایی
 از بیشتر خیلی که گفتندمی همه. بود رفته دنیا از سن کهولت اثر بر پیش هاسال که بوده کاترین مادربزرگ و آریانا

 .بود گذشته اشزندگی زا بهار بیست و صد بست فرو جهان از چشم که زمانی و کرده عمر دخترش
 غرور با و برگرداند کاترین سمت به را سرش رو این از نداشت؛ را دیگر تابلوی دو به کردننگاه یحوصله لیام

 !انداخت باال برایش ابرویی
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 لبخندی. گرفت اشخنده بود، سیار فشانآتش یک نماد که خودسر و لجوج مرد آن یبچگانه رفتار از کاترین
 :گفت آرامی صدای با و نشست هایشلب روی رب ناخودآگاه

 .بدی ادامه خانوادگیم یشجرنامه دیدن به تونیمی نه، اگر اما اصلی؛ موضوع سر بریم تونیممی باشی آماده اگر -
 خود یخودسرانه رفتار از لیام. زدمی کالمش بین محوی سرزنش هیچبی شمرده، و آرام را هاحرف این تمام کاترین
 بود، گیرشگریبان ساعتچندین که عصبانیتی همان حفظ با. دوخت خسته چشمان آن به را نگاهش و شده شرمنده

 :گفت آرامی صدای با
 !کردین اهانت افرادم و من به شما-

 :گفت تریآرام لحن با و شده قبل از ترپررنگ کاترین لبخند
 .نداشتم رو کاری چنین قصد وقتهیچ-

 :گفت و داد تکان سری کالفگی با ترینکا. گرفت او از نگاه لیام
 انداختن خطر به قصد هرگز باشید مطمئن پس دارم؛ دست در من که هستید چیزی ترینباارزش سربازانتون و شما-

 .ندارم رو افرادم از نفر یک حتی جون
 نازک چشمی پشت جوان زنان مانند بکشند، را نازش بیشتر کمی تا داشت نیاز و نشده راضی هنوز گویی که لیام

 از مانده باقی او کردنراضی به قدم یک تنها دانستمی که کاترین. دوخت اتاق طالیی سقف به را نگاهش و کرده
 :گرفت قرار او مقابل در و زده دور را اشصندلی شد، بلند جایش

 بشه، صلب من از ناعتمادتو که خوامنمی هرگز کنم،می افتخار شما مثل الیقی و شجاع ایفرمانده داشتن به من-
 .کنممی محافظت سربازانتون و شما از توان آخرین با که باشید مطمئن

 :دوخت کاترین چشمان به را نگاهش و برگردانده را سرش رسید،می نظر به ترراضی کمی حاال که لیام
 ...محافظت انالی و ایزابل بانو شما، از که افرادمه و من یوظیفه این! نزنید رو حرف این کنممی خواهش-

 دیدن با. شدن پرت اتاق داخل به سرباز چند بالفاصله و خورده در به مالیمی تق زیرا ماند؛ تمامنیمه حرفش
 .زدند بلندی خطر زنگ هایشگوش لیانا محافظان

 شده؟ چی-
 :گفت بلندی صدای با کاترین. بودند زده زل او به چنانهم و نداشتند را زدنحرف جرأت کدامهیچ

 کجاست؟ لیانا پس شده؟ چی! شماهام اب-
 با که بود قدکوتاه و الغراندام مرد یک. دادند هل جلو به را او و کشیدند بیرون خود بین از را نفر یک سربازان
 :گفت تریمالیم لحن با کاترین. کردمی نگاه کاترین به وحشت

 کجاست؟ لیانا بگو-



 

 

64 

 

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

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Zahra bagheri 

 دونیمنمی. شد ناپدید هامونچشم جلوی از ناگهان اما ودیم؛ب سرش پشت یعنی بودیم؛ پرنسس دنبال ما ملکه،-
 .....چرا

 از و کرده عبور کنارشان از بیاندازد، بقیه و لیام به نگاهی آنکه بی. بشنود را هایشحرف یادامه تا نکرد صبر کاترین
 .رفت بیرون اتاق
 به هایشگدازه و بود کرده فوران فشانآتش نندما محلیبی این از هم طرفی از و بوده لیانا نگران طرفی از که لیام

 میز روی بر و برگشت داشت، قرار جاآن در که مرکبی که زد میز روی بر محکمی مشت شدند،می پرت اطراف
 خارج اتاق از سرعت به هایشچشم یمشاهده با و پریدند جا از مشتش شدنکوبیده با سربازان باقی و شد سرازیر
 .شدند

 به او. رفتمی باال هاپله از عصبی حالت با. گذاشت پلکان به قدم و کرده عبور راهرو از محکمی هایدمق با کاترین
 یاجازه او به که آوردنمی یاد به هرگز اما بگذراند؛ دهکده در را چندساعتی تواندمی بود گفته لیانا به که داشت یاد

 در نباید هرگز بداند تا گرفتمی نظر در برایش را بزرگی بیهتن او یافتن محض به. باشد داده را شب در گذار و گشت
 .بزند پرسه قصر از بیرون تاریک هایشب
 را ورود ی اجازه آنکه از قبل و زده در به کوتاهی یضربه رفت، انتهای اتاق به و شده دوم یطبقه راهروی وارد

 به بود نشسته تختش روی باز دهانی با که او از را نگاهش اول وزیر یبرهنهنیمه بدن دیدن با اما شد؛ وارد بگیرد
 .دوخت بود آویزان اتاق سقف به که عظیمی چلچراغ

 .مونممی منتظر بیرون دارم، مهمی کار محافظتون با...اِ -
 وردنآ یاد به با اما بود؛ لیانا نگران لحظه آن در کهآن با. زد کوتاهی لبخند اتاق از شدنخارج از بعد بالفاصله کاترین

 حالی در آرگروس محافظ بعد یچنددقیقه. بگیرد را اشخنده جلوی توانستمی سختی به گشادشده هایچشم آن
 :کرد کوتاهی تعظیم او مقابل در و آمد بیرون داشت لب به معناداری لبخند که
 سرورم؟-
 .میای بر پسش از تو فقط که اومده پیش مهمی کار-
 افتاده؟ اتفاقی-
! نیست هوایی به سر دختر اصال اون نگرانشم، خیلی من. برنگشته هنوز اما بود؛ رفته دهکده به دشگر برای لیانا-

 .افتاده اتفاقی حتما برنگشته االن تا کهاین
 یک حتی که کند فکر آن به ایثانیه حتی توانستنمی ریخت، فرو سینه در هم خودش قلب جمله این گفتن با

 .باشد افتاده کوچکش و ظریف پاهای و دست روی بر کوچک خراش
 ...محافظانشون پس برنگشتن؟ قصر به هنوز پرنسس یعنی-
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 !کرده فرار سربازها دست از-
 :داد ادامه سرباز یگشادشده هایچشم یمشاهده با
 پیداش. است دهکده توی هنوز مطمئنم. بشه کنجکاو خیلی چیزی برای کهاین مگر نیست، بازیگوشی دختر لیانا-

 .کن
 :گفت اطمینان با کاترین صورت حالت دیدن با زسربا

 .گردمبرنمی پرنسس بدون! کنممی پیداش سرورم، نباشید نگران کنممی خواهش-
 .شد دور او از محکمی هایقدم با و انداخته کاترین به را آخر نگاه سپس
*** 

 و چرخدمی خود دور که است میسو بار این بود مطمئن. دوخت مقابلش خاکی راه به را نگاهش سردرگمی با لیانا
 و سرد زمین روی جاهمان. بود خسته و گرسنه نداشت، را رفتنراه توان دیگر. رسدمی خاکی راه همین به انتها در

 کشید؛ صورتش روی بر دستی. داشت قرار پشتش در که داد تنومندی درخت به را اشتکیه و نشسته جنگل سخت
 جز به دیگری کار گذشته چندساعت در که آورد یاد به. بودند شده خشک هایشگونه روی بر هایشاشک
 سختی به و بود افتاده کار از کامال مغزش که بود ترسیده قدرآن. نداده انجام مادرش نام کردنزمزمه و ریختناشک

 از ترناکخوف و ترتاریک بسیار شب در جنگل! داشت حق کامال او گرچه دهد؛ تشخیص هم از را هاراه توانستمی
 درست مسیر پیداکردن شانس هرگز کردند،می ساطع خود از را سوییکم نور که کوچک سنگ چند با او و بوده روز
 .نداشت را
 درخت همه آن از ترسی دیگر حتی. بود شده آرام کامال ریختن،اشک و متوالی رفتنراه ساعت چندین از بعد حاال اما
 باقی راه تنها شاید انداخت؛ مقابلش خاکی یجاده به نگاهی. نداشت رافشاط مطلق تاریکی و کشیده فلک به سر

 و آرام هایقدم با و شد بلند جایش از سختی به. بود نگذاشته قدم آن به چندساعت آن در که راهی تنها. بود مانده
 .افتاد راه به جنگل قسمت ترینعمیق سمت به لرزانی

 زدندمی تندی به قلبش ضربان. شد متوقف جایش سر عجیبی صدای شنیدن با که بود نگذشته بیشتر ایدقیقه چند
 و نسیم وزش ترینمالیم صدای حتی او. بودند شده ترتیز همیشه از هایشگوش. لرزیدندمی هایشدست و

 .شنیدمی نیز را درخت هایشاخه تریننازک جاییجابه
 زمین روی بر که سم صدها یورش صدای توانستمی راحتی به که جایی تا شدند؛می ترواضح لحظه هر صداها

 انتظار لحظه هر و بود دوخته چشم مقابلش راه به تنها نداشت، را حرکتی هیچ توان. بدهد تشخیص را خوردندمی
 .داشت را جنگل حیوانات ترینخطرناک و ترینعجیب با شدن روبرو
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 گیر بودند شده کشیده زمین روی بر که بلندی هایشاخه همان از یکی به پایش اما گذاشت؛ عقب به قدمی ترس با
 .شد پرت سرش پشت شلوغ و بلند هایبوته درون به سر با کند، حفظ را خود تعادل بتواند کهآن از قبل و کرده

 بدنش تمام. گرفت بغلش در و کشید بیرون وحشی تمشک یبرنده و تیز هایبوته بین از سختی به را دستش
 خاطربه که است آلودیخون و عمیق هایخراش از پوشیده صورتش و پا دست، حاال که داشتن تردیدی. سوختمی

 را خود خواست و کرد خفیفی یناله. اندشده ایجاد بدنش روی بر برنده، یبوته همه آن بین اشناگهانی شدنپرت
 در صداها. شد خشک جایش سر شدند،می نزدیک او به چهارنعل که هاییسم صدای شنیدن با اما بکشد؛ بیرون
 .گرفت فرا را جنگل مرگباری سکوت و شدند متوقف نزدیکی همان
 ترس شد،می شنیده نزدیکی همان در که هایینفس صدای با اما اند؛شده دور جاآن از که کرد گمان ایلحظه

 :کرد صحبت به شروع ایدورگه و بم صدای با نفر یک بعد یلحظه. افتاد جانش به عمیقی
 .نیست جااین-

 :گفت او به خطاب اشنخراشیده صدای با دیگری شخص
 .دیدم اطراف همین رو نفر یک حرکت مطمئنم اما-
 .کننمی زندگی اطراف همین هااون بوده، هاگرگینه از یکی شاید-

 و کرده خفیفی زشلر کردمی برخورد درنده و وحشی هایگرگینه از ایگله به راه این انتهای کهآن از اطالع با لیانا
 .فشرد هم بر را دردناکش دستان

 .زنننمی پرسه اطراف این موقعیت این در هرگز هااون -
 !ندارن خبر هنوز شاید -
 .شدن باخبر وجودش از جنگل موجودات یهمه حاال تا نداره، امکان-
 .گله یبقیه پیش برگردیم باید نکنیم، توقف جااین بهتره نظرم به-

 قرار دهانش روی بر را دستش بزند فریادی کهآن از قبل مقابلش صحنه دیدن با زد، کنار را هابوته انشدست با لیانا
 را اطرافشان محتاطانه و بودند ایستاده هم کنار زدندمی برق شب تاریکی در که هاییچشم با بالغ سانتور شش. داد
 .زدندمی دید
 در که درخشانی سبز هایچشم و طالیی موهای و یال با رنگ،ایهوهق بدن با سانتوری شناخت؛ را آیرون فورا لیانا

 .زدندمی سوسو تاریکی
 دیدن با اما دهد؛ نشان او به را بازگشت راه تا بخواهد او از و بیاید بیرون جاآن از که رسید فکرش به ایلحظه
 بتواند کهنآ از قبل درست و ندما باقی نگفتن و گفتن دوراهی بین دیگر سانتور پنج رحمبی و خشن هایچهره

 .شدند دور جاآن از ثانیه صدم یک از کمتر در و افتادند راه به به سانتورها بگیرد تصمیمی
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 و دست به نگاهی. آورد بیرون شدند،می کشیده بدنش روی بر مدام که ایبرنده هایبوته میان از را خود سختی به
 .شدنمی قطع ایلحظه هاآن فرسایطاقت سوزش اما د؛داشتن کمی خونریزی گرچه انداخت؛ پاهایش

 اطرافش به نگاهی. افتاد راه به بدهد پاهایش شدید سوزش به اهمیتی آنکه بی و شده بلند جایش از زحمت به
 که بود برنداشته بیشتر قدمی چند هنوز. بود آزاردهنده برایش هم جنگل مرگبار سکوت بود، تاریک جاهمه انداخت؛

 .دوخت جنگل از نقطه آن به را نگاهش راستش سمت در ضعیفی نور اساحس با
 از دقیقا نور آن و داشت قرار درختان از انبوهی میان چوبی یکلبه یک. کند باور توانستنمی دیدمی که را چیزی
 .شدمی تابیده بیرون به کلبه آن داخل

 به را درست راه بتواند که است خانه آن در کسی تماح کهآن به فکر با بازگشت؛ اشرفته دست از امید لحظه یک در
 برای فرصتی کهآن از قبل درست واردشدن از بعد بالفاصله اما دوید؛ کلبه سمت به لنگانلنگ بدهد، نشان او

 و کشیده بلندی جیغ وحشت سر از شد، بلند اطراف همان از که بلندی غرش صدای شنیدن با کند، پیدا خوشحالی
 .شد ترنزدیک کلبه به دیگر قدم چند زحمت به

 زمین روی بر که هایشقدم سنگین هایضربه صدای زیرا بود؛ کرده احساس را او حضور مرموز موجود آن گویا
 به اشبینی باالکشیدن صدای مدام و بودند بریده بریده هایشنفس. شدمی ترنزدیک لحظه هر شدندمی کوبیده
 .رسیدمی گوش

 کرده استشمام را تازه گوشت یک بوی دارد، هم بزرگی یجثه معلوم قرار از که موجود آن که نداشت تردیدی لیانا
 .گرددمی او از ردی دنبال به واردیوانه طورآن که است

 اما کشید؛ پایین را اشچوبی یدستگیره پاچگیدست با. رساند کلبه در به را خود و شده بیشتر وحشتش فکر این با
 .زدمی در به ایپی در پی هایضربه و کردمی کمک تقاضای التماس با. نشد باز در

 حاال. نبود هایشدویدن از خبری دیگر بعد یثانیه و شدندمی ترنزدیک لحظه به لحظه موجود آن هایقدم صدای
 .رسیدمی گوش به بلندش هایقدم صدای تنها
 .رودمی مرگ یگشوده آغوش به دارد کم کم که دانستمی و دیدمی شده تمام را چیز همه لحظه آن در

 بودند، شده بریده هایشنفس دویدن شدت از که ایگرسنه و درنده موجود بعد ایثانیه. گذشتمی کندی به زمان
 .دوخت او به مستقیما را براقش هایچشم و ایستاد او از دوری ی فاصله در

 هم قلبش ضربان دیگر حاال. دهد نشان باید حشتناکو و عجیب موجود آن دیدن مقابل در واکنشی چه دانستنمی
 .زدمی کندی به
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 قادر تاریکی آن در. بود ایستاده مقابلش در بود، ندیده را مانندش عمرش تمام در تاکنون که را ایالجثهعظیم موجود
 نظرش در شیر یک شکل به اول یلحظه در. بود تشخیص قابل کلبه نور بازتاب با سرش تنها نبود، بدنش دیدن به

 .زندمی بیرون بخار اشبینی از و است بزرگ عجیبی طرز به سرش که شد متوجه کرد دقت کمی وقتی اما آمد؛
 آتش هایشعله دهانش از که است مار سر شکل به دمی و بز بدن و شیر سر دارای که ایافسانه موجودی کایمرا)

 .(زندمی بیرون
 تنها نگاهش در بود، شده او به حمله برای آماده کایمرا. شنید زمین روی بر را پاهایش شدنکشیده صدای لیانا
 .زد خیمه کلبه در پشت و بسته را هایشچشم بخورد، تکانی آنکه بی. دید توانستمی را خشونت و رحمیبی

 درد منتظر لحظه هر. شدندمی ترنزدیک او به لحظه هر که شنید را سنگینش هایقدم و بلندش هایغرش صدای
 طوالنی دقایق تعجبش کمال در اما بود؛ برنده و تیز هایدندان آن زیر بدنش گوشت شدندریده و فرساطاقت

 .نیفتاد اتفاقی هیچ و گذشتند
 بسته بلندشان هایشاخه با بود آمده آن از که را راهی که خورد درختانی به نگاهش. کرد باز آرامی به را هایشچشم
 .کندمی محافظت شود وارد که چیزی هر از شدنشبسته با که یادروازه مانند بودند؛
 نفس لیانا. رسیدمی گوش به بودند، شده متصل هم به حاال که درختانی پشت از کایمرا عصبی هاینفس صدای
 .ایستاد لرزانش پاهای روی بر سختی به و کشیده عمیقی
 وجود مخفی یکلبه آن در تواندمی چیزی چه کهآن هب فکربی. شد باز آرامی به کلبه در و آمد مالیمی تق صدای
 هایمشعل با جاآن کلبه، از بیرون یآزاردهنده تاریکی برخالف. شد وارد و کرده باز آرامی به را در باشد، داشته
 .بود نورانی و روشن کامال هوا در معلق

 هرگز واردشدن هنگام نداشت دیدیتر. جوشیدمی آتش روی بر که افتاد کوچکی مسی کتری به نگاهش بالفاصله
 فراهم را مهمانش آرامش و آسایش وسایل که بود چوبی یکلبه آن خاصیت این تردیدبی. بود نشده آن یمتوجه

 .شوند گرم کمی تا برد جلو را دردناکش هایدست و رساند آتش به را خود عجله با لیانا. کند
 صورتش روی بر و چکیده کلبه سقف از که آبی قطره با. بود نوسان در کلبه دیوارهای و در بین مدام نگاهش
 راه باران و بودند شده پوسیده هاچوب از کوچکی قسمت. دوخت سقف به را نگاهش و خورد محکمی تکان ریخت

 زمین روی بر آب ریختن از تا داد هل جلو به را کوچکی یکاسه پرتیحواس با. بود کرده باز کلبه درون به را خود
 .شد کلبه درون اثاثیه و اسباب کندوکاو مشغول دیگر بار و کند یریجلوگ
*** 
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 قلبش که کرد احساس ایلحظه گرفت، مرگبار و ممتد سکوت یک با تنها را صریحش پرسش جواب وقتی کاترین
 حدس که ورطهمان درست که بود آن یدهندهنشان این و بودند نکرده پیدا هم دهکده در را لیانا. است افتاده کار از

 .درآورده دیگر جایی از سر دهکده در گذار و گشت از بعد او زد،می
 و محکم لحن با و برگرداند سربازان سمت به را رویش سپس کرده، طی را اتاق عرض ایدقیقه چند قراریبی با

 :گفت قاطعی
 !ریممی دهکده به باشید، آماده-

 خشخش و سربازان محکم هایقدم صدای. گذاشتند دهکده به منتهی خاکی و باریک راه در قدم همگی
 .شکستمی را شب سکوت کاترین قرمزرنگ و بلند شنل شدنکشیده

 نداشت؛ وجود عالمتی هیچ اما لیانا؛ حضور از نشانی یک دنبال به تنها شاید کرد،می جستجو را اطرافش نگرانی با
 یحاشیه در اشخانه که تندخویی و فرتوت یرزنپ ماریا، دست به هم زمین روی بر شدهکشیده پاهای رد حتی
 بر عالوه تا دارند وظیفه مردم تمامی بلکه خودش، تنها نه بود معتقد او. بودند شده پاک داشت قرار دهکده هایباغ

 .بکشند دهکده طوالنی و بلند یجاده روی و سر بر هم دستی هایشانخانه حیاط
 عمیقی نفس. گرفت فرا را وجودش خوشایندی احساس دهکده، یخانه نتریمجلل و ترینبزرگ به شدننزدیک با

 در آن با زمانهم و شده بلند نوزادی یگریه صدای بکوبد، را خانه چوبی در بخواهد کهآن از قبل درست و کشیده
 هودمش آن در خوبی به شیطنت برق که انداخت روشنش آبی هایچشم به نگاهی تعجب با. شد باز آرامی به خانه
 لبخندی متقابال هم کاترین. خواند فرا خانه داخل به را او دستانش با و پاشید او روی به معناداری لبخند جاناتان. بود
 .شد خانه وارد آرامی هایقدم با و زده او به
 .جاناتان میشی من غافلگیری باعث هم هنوز-

 :گفت و کرده او به کوتاهی تعظیم لبانش روی بر لبخند همان حفظ با جاناتان
 .بینمتونمی که خوشحالم گذره،می هامدت دیدارمون آخرین از-

 :گفت آمیزیسرزنش لحن با کاترین
 .ببینیم رو همدیگه تونستیممی هم روز هر شاید رفتینمی قصر از اگر-

 :گفت و برده کاترین سمت به را او و کرد حلقه همسرش بازوی دور را دستش. کرد عوض را بحث فورا جاناتان
 .جولیا همسرم کنم،می معرفی-

 :شد ترعمیق لبخندش بالفاصله و انداخت او مهربان صورت به نگاهی کاترین
 !هستی تو گرفت ما از رو جاناتان که کسی اون پس-

 :گفت و نشست اشکودکانه و گرد صورت روی بر لبخندی
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 .هستیم شما وفادار خادمان هم باز مکنی زندگی هم جهان این کجای هر ما داره؟ امکان چیزی همچین مگه-
 :گفت کاترین به رو و فشرد ودخ به را او بود، شده خودبی خود از همسرش یدخترانه و ظریف صدای با که جاناتان

 .کرد خودش اسیر و دزدید شما از رو من کارهاش همین با اون. نخورید رو گولش-
 هاآن بین در هاسال گذر از بعد هنوز که ایعالقه و عشق ههم آن از کاترین و کردند کوتاهی یخنده نفرسه هر

 و کرد ازدواج اشگذاریتاج مراسم از بعد چندسال درست اما بود؛ او دوست بهترین جاناتان. خورد غبطه زد،می موج
 .آمد دهکده به آرام زندگی یک برای و کرده ترک را قصر همسرش خواست به

 داشت قرار اتاق از ایگوشه در که کوچکی چوبی خوابتخت سمت به فرزندش یگریه صدای شنیدن با جاناتان
 .گرفت آغوش در آرامی به را او و رفت

 .سباستین پسرم، هم این-
 صورتش اجزای به نگاهی. گرفت آغوش در را کودک و شده نزدیک او به خوشحالی با و زد برقی کاترین هایچشم

 .بود پدرش هایچشم مانند تدرس رنگشآبی و درشت هایچشم انداخت؛
 و عمیق شادی زیبایش، نهایتبی صورت دیدن با او و داد قرار او آغوش در را لیانا ایزابل که افتاد روزی یاد به
 :گفت و نشست لبانش روی بر لبخندی روز، آن یادآوری با. کرد احساس خود وجود در را پایانیبی
 یک خودته، شکل درست اون گرفتی؟ کمک صورتش اجزای کشیدن یبرا جادو از نکنه! جاناتان بگو رو راستش-

 .کوچولو جاناتان
 :گفت ثانیه چند از بعد و برخاست هوا به اشخنده شلیک جاناتان

 .تقصیرمبی مورد این در که خورممی قسم اما گید؛می رو این که هستید نفری چندمین شما-
 .فشرد خود به بیشتر را کودک آن و کرد کوتاهی یخنده کاترین
*** 
 :گفت مالیمی لحن با کاترین به رو و انداخت همسرش ابروهای یگره به نگاهی چشمی زیر جولیا

 .کنهمی پیداش حتما جاناتان ملکه، نباشید نگران-
 ایلحظه از. انداخت جاناتان یبرافروخته صورت به نگاهی چشمانش یگوشه از هم او و داده تکان سری کاترین

 .بود مانده خیره اینقطه به درهم یقیافه همان با بود، داده او به را لیانا شدنمگ خبر که
. داشت دوست خودش فرزند مانند درست را او خودش یگفته به اما بود؛ آمده لیانا دیدن به دوبار تنها هاسال آن در

 بی جاناتان اما کرد؛ خواهد سرزنش اشانگاریسهل خاطر به را او اکنونهم که نداشت تردیدی لحظه آن در کاترین
 :گفت و برگرداند هاآن سمت به را رویش رنگشسیاه شنل پوشیدن از بعد و برخاست جایش از بزند حرفی آنکه

 .گردمبرمی زود. باشید منتظرم نمونده، روز روشنایی به چیزی-
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 .شد ناپدید شب سیاهی در و ردهک باز آرامی به را خانه در. کرد بسته و باز اطمینان با را هایشچشم سپس
*** 
 و داغ سوپ از پر حاال متنوع هایکیک و غذا نوع چندین ظاهرکردن از پس که افتاد بشقابی به لیانا نگاه

 مشغول و کشیده خود سمت به را بشقاب خوشحالی با العادهفوق نوازیمهمان آن از زدهشگفت. بود ایخوشمزه
 .شد آن خوردن

 که را بعدی قاشق. آوردمی دست به را اشرفته دست از انرژی که کرد احساس خوشمزه، و داغ مایع آن خوردن با
 چوبی صندلی سمت به کمی و کشید خوردن از دست. ماند خیره نورانی شیء یک به نگاهش برد، دهانش سمت به

 را هایشدست ینیسنگ جسم لمس با کردند، پیدا راه صندلی زیر به راحتی به ظریفش دستان. شد خم مقابلش
 .انداخت نگاهی دستانش کف به و کشید بیرون

 آن تواندمی که فهمید کرد بیشتری دقت وقتی اما بود؛ بزرگ نشان یک با طال گردنبند یک به شبیه اول نظر در
 که شدند می دیده آن در عجیبی اشکال. شدند گرد هایشچشم آن دیدن محض به. کند باز راحتی به را نشان
 را صورتش. است دیده آن در را جوان مرد یک صورت که کرد احساس لحظه یک در خوردند،می تاب و یچپ مرتب
 به توانستنمی را چیزهیچ و بود عجیب و هم در چیزهمه. شد خیره آن به بیشتری دقت با و برده ترنزدیک کمی

 ناگهان که بود زده زل آن به یگیج با خورد،می دردی چه به شیء آن دانستنمی. دهد تشخیص آن در راحتی
 :برد قبل سالچندین به را او و شد زده ذهنش در ایجرقه

 :گفت و نشست کاترین مقابل صندلی روی ایزابل)
 اسراره؟ آوریجمع یک اون ملکه،-
 .داد بهم رو این مرگش زمان. بود مادربزرگم به متعلق این درسته؛-
 ...یعنی پس-
 ...(ببینم رو خاطراتش تونممی. بخوام که وقت هر ببینم، رو خاطراتش تونممی-

 چه حاال که دانستمی خوب انداخت، آن به نگاهی کنجکاوی با. شد تکرار ذهنش در مرتبه چندین کاترین یجمله
 .بکند باید
 متس به کمی را نشان. کرد خالی زمین روی بر را آن درون نوشیدنی ماندهباقی و برداشته را بلندی جام سرعت به

 .شد سرازیر لیوان در آرامی به آن درون غلیظ مایع و کرده خم راست
 .بود شده پر درهم اشکال از پر مایع، یک از دیگر بار گذاشت، زمین روی بر را نشان وقتی

 .کشید سر را آن نفس یک بعد و کرده درنگ نفس یک یاندازه به کرد، ترنزدیک دهانش به را لیوان تردید با
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 در کلبه دیوارهای و در لحظه همان و ندارد ایمزه هیچ که فهمید تعجب کمال با داد، فرو را سرد عمای آن وقتی
 .کرد پیدا قصر مرمری پلکان روی بر را خود او و شدند ناپدید متعجبش هایچشم برابر

 از. شد چهارم یطبقه راهروی وارد و کرده طی را ماندهباقی یپله چند انداخت، نگاهی اطرافش به ناباوری با
. بیندمی خواب دارد گویی که کردمی نگاه اطرافش به جوری و شده شوکه بود، آن در که مکانی ناگهانی جاییجابه

 لباس یک در او دیدن با لیانا. شد خارج آن از کاترین و شده باز داشت قرار چپش سمت در که دری لحظه همان
 و جوان چنین این را او عمرش تمام در. ماند مبهوت و مات شد، می کشیده زمین روی بر اشدنباله که بلند طالیی

 تا براقش مشکی موهای. بود ایستاده او مقابل در داشت سال بیست تنها که حالی در جوان کاترین. بود ندیده زیبا
 حلقه شسر دور به که زیبایی هایگل از ایرشته. زدندمی برق درخشانش آبی هایچشم رسید،می کمرش انتهای

 :گفت بلندی صدای و هیجان با. بودند کرده زیبایی یالهه یک به تبدیل را او بود، شده
 !ملکه-
 کهآن تا کرد دنبال را رفتنش مسیر تعجب با لیانا. گذشت کنارش از بیندازد نگاهی او به آنکه بی کاترین اما

 ریخته اشپیشانی روی بر آن از یکم که کوتاهی مشکی موهای و آبی هایچشم با جوان پسر یک به چشمش
 . افتاد بود شده

 :گفت ساختگی غرور با و کرده نازک پسر آن برای چشمی پشت کاترین
 شدم؟ طورچه -

 :گفت خیالیبی لحن با و دوخت نامعلومی ینقطه به را نگاهش پسر آن
 .رسیدنمی من یمعشوقه به هم هنوز اما متاسفم؛-

 :دندش جمع حرص با کاترین هایلب
 !قصر سیاهچال توی اندازمتمی گذاریتاج مراسم از بعد وگرنه بگیر؛ پس رو حرفت! جاناتان-

 :گفت و خندید جاناتان
 .کنم جمع رو وسایلم میرم من پس خب-

 :گفت و انداخت او به نگاهی تعجب با کاترین
 چی؟ برای-
 !سیاهچال؟ توی میندازی رو من مراسم از بعد نگفتی مگه-

 :گفت کالفگی با کاترین
 کنم؟ مالقات رو تو ایافسانه عشق من میشه کی پس! نکن اذیتم جاناتان اَه-
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 و کرد کوتاهی تعظیم لبخند با داشته، ملکه با عمیقی دوستی ظاهرا و دارد نام جاناتان دانستمی دیگر که پسر آن
 :گفت

 .ملکه کننمی راهیتونهم ارانخدمتک برسید، گذاریتونتاج مراسم به باید فعال اما سرورم؛ زودی به-
 :گفت و کوبید زمین بر را پاهایش کودکان مانند کاترین

 .دوستیم هم هنوز ما کنی؟می صحبت طوریاین من با چرا-
 :گفت زدمی او سر به محکمی یضربه که حالی در و شده قبل از ترپررنگ جاناتان لبخند

 !لجبازی و دیوونه دختر همون من برای هم هنوز تو! هستیم که البته-
 دوست خواهر یک مانند را او. انداخت او به پرمهری نگاه جاناتان. نشست کاترین هایلب روی بر پررنگی لبخند
 :گفت آرامی صدای با جاناتان. دادمی انجام آمدمی بر دستش از که را کاری هر سلطنتش دوام برای و داشت

 .گردمبر زود میدم قول اما اومده؛ پیش مهمی کار -
 :گفت نگرانی با و باخت رنگ کاترین یچهره بالفاصله

 زنه؟ اون به مربوط-
 :داد ادامه نگرانی با. گرفت ممتد سکوت همان با را سوالش پاسخ کاترین اما نداد؛ او به جوابی جاناتان

 بشه؟ انجام کار این که الزمه-
 :گفت محکمی لحن با جاناتان

 .الزمه بله باشی، سرزمینت ردمم برای خوبی یملکه خوایمی اگر-
 :گفت و انداخته پایین را سرش ناراحتی با کاترین

 !ببخشه رو من بگو بهش... بگو بهش بشه تموم کهاین از قبل-
 سری تکان به بزند، او دلداری برای حرفی آنکه بی اما انداخت؛ او غمگین هایچشم و پریدهرنگ به نگاهی جاناتان

 .گرفتمی یاد هم را رحمیبی و جدیت عطوفت، و مهربانی کنار در باید کاترین او نظر در. کرد اکتفا
 اما برود؛ کاترین دنبال به خواستمی جاناتان به توجهبی لیانا. افتاد راه به راهرو انتهای سمت به بلندی هایقدم با

 .شد ناپدید هایشچشم مقابل در کاترین باالفاصله
 هایپله از گذشتن از بعد جاناتان. شود کشیده پسر آن دنبال به مدت تمام بوده ارقر گویا کشید؛ ایکالفه نفس

 .شد تنگ و تاریک راهروی یک وارد مارپیچی
 راهروی اما بود؛ گذاشته پا قصر جایجای به تقریبا او. دارد وجود قصر در راهرویی چنین که دانستنمی هرگز لیانا

 .نبود جذاب او برای هرگز چهارم یطبقه تاریک و خالی
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 تنها و دیدندنمی را جایی هایشچشم. گذاشت راهرو ینقطه ترینتاریک به پا و انداخت اطرافش به نگاهی جاناتان
 صدای. بود جاناتان عمیق هاینفس و خودش میان در یکی هاینفس شکست،می را مرگبار سکوت آن که صدایی

 آورد، پایین که را سرش انداخت، نگاهی هوا در معلق مشعل به بتعج با. شد روشن سوییکم نور و آمد مالیمی تق
 نقاط تمامی از جدا در آن گویی انداخت؛ در یپوسیده هایچوب به نگاهی. افتاد مقابلشان چوبی در به هایشچشم
 توانستمی اگر. نداشت هم چندانی اهمیت نظرش به و کندمی زندگی آن در کسی چه دانستنمی. بود قصر دیگر
 .گشتبرمی کلبه به لحظه همان

 !تو بیا-
. رسیدمی نظر به خونسرد کامال صورتش. انداخت نگاهی جاناتان به ترس با زن یک یدورگه صدای شنیدن با لیانا
 .بود پیچیده فضا در بدی بوی و بود تاریک جا همه. شدند اتاق وارد دو هر و شده باز آرامی به اتاق در

 به هایشدست اما زد؛ جاناتان بازوی به چنگی بالفاصله. کرد دنبال را جاناتان نگاه رد و هکرد جمع را صورتش لیانا
 .کردند عبور بدنش از راحتی

 نه؟ مگه وقتشه،-
 :گفت درنگی هیچ بی جاناتان

 .وقتشه بله،-
 بگیری؟ رو رو پیشِ حوادث جلوی تونیمی من بردن بین از با کنیمی فکر-
 .بگیرم بندازی مردم جون به خواستیمی که رو موردیبی وحشت و ترس جلوی تونممی اما نه؛-
 .بیندازد زن آن به نگاهی تا شد ترنزدیک چندقدمی اما آورد؛درنمی سر هایشانحرف از

 هایچشم با و بود نشسته اتاق کوچک سکوی روی بر داشت، دست به که عجیبی عصای و خمیده پشت با پیرزنی
 رنگشمشکی درشت هایچشم که بود این رسید، ذهنش به که چیزی اولین. کردمی هنگا جاناتان به عجیبش

 :شدند نمایان رنگش سیاه هایدندان که زد لبخندی پیرزن. بودند آشنا نهایتبی
 .کنن آماده رو خودشون باید هااون کنه،می سرزمینت مردم به بزرگی کمک هم حقیقت کردنقبول -
 .بیفته بدی اتفاق نیست قرار فهمی؟می نداره، حقیقت چیزی چنین-
 .کنم باز حقیقت روی به رو هاتچشم تا بیا ببین، و بیا پس-

 و کشید عمیقی نفس. بود کرده دراز او سمت به را هایشدست پیرزن. برداشت جلو به قدمی تردید با جاناتان
 گذشت، باد و برق مانند چیزهمه لحظه نآ از. داد قرار قلبش روی بر را جاناتان دست زن آن و گرفت را هایشدست

 ایلحظه آنکه بی و درنگبی جاناتان و انداخت او به نگاهی پیرزن. کشید پس را هایشدست وحشت با جاناتان
 :کرد زمزمه کند مکث
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 !متاسفم-
 به لیانا .گرفت قرار در چارچوب در برنده شمشیر یک با هیکلقوی مرد یک و شده باز شدت به اتاق در آن از بعد

 آن عجیب لبخند دید، آخر لحظات در که را چیزی تنها. نبیند را دلخراش یصحنه آن تا برگرداند را سرش سرعت
 .دید جنگل میان ایکلبه در را خود آن از بعد و بوده جاناتان درهم یچهره و زن
 دانستنمی. کردمی فکر بود، افتاده سرارا آوریجمع در که اتفاقاتی به و کردمی نگاه کلبه سقف به بود هاساعت لیانا
 بین از را گناهیبی شخص عنوان هیچ به نزدیکانش و ملکه نداشت شک اما کردند؛ مجازات جرمی چه به را زن آن

 .زدندمی حرف آن از که بوده پیشگویی ذهنش تاریک ینقطه تنها. برندنمی
 توانستمی آن یپوسیده هایچوب الی از را روز شناییرو. شد کلبه سقف به خیره دیگر بار و کشیده عمیقی نفس
 آن به ذهنش یگوشه در شب تمام. بود نگذاشته هم بر را هایشچشم ایلحظه حتی او و بود نزدیک صبح. ببیند
 چه نبیند خود کنار را او و شود بیدار مادرش اگر و کرد خواهد پیدا احساسی چه ملکه شدنشگم با که کردمی فکر
 .بود گرفته نظر در خود برای را مجازاتی نوع هر و بود پشیمان اشخودسرانه اقدام از حقیقتا اکنون او. دشومی

 هایتلوق و تلق صدای شکستمی را مرگبار سکوت آن که صدایی تنها و بود حاکم کلبه بر عمیق سکوتی
 .سوختندمی آتش زیر که بود هاییچوب
 به کهآن از قبل درست اما کند؛ استراحت را ساعتی خواستمی دلش و بود خسته. بست را هایشچشم ایلحظه
 .نشست جایش سر سرعت به و کرده باز را هایشچشم مهیبی صدای با برود، فرو عمیقی خواب

 .آمدندمی در میان در یکی هایشنفس و بودند کرده لرزیدن به شروع هایشدست هم باز
 به آرامی به در یدستگیره و گذشت ایثانیه. کشیدمی را کسی هر ورود نتظارا و بود مانده خیره کلبه در به نگاهش

 .شد کشیده پایین سمت
 چه با است قرار که دانستنمی زیرا نبیند؛ را صحنه آن تا داد قرار صورتش روی بر را هایشدست سرعت به لیانا

 .شود روبرو چیزی
 .پرنسس-
. ماند خیره درخشان آبی گوی دو به هایشچشم و کرده بلند را شسر سرعت با مرد، یک متعجب صدای شنیدن با
 :کرد زمزمه ناباوری و حیرت با مقابلش شخص دیدن با
 !جاناتان-

 تغییرش، تنها. بود دیده خاطراتش در پیش ساعتی که بود شکلی همان اشچهره. است خودش که نداشت شک
 کند رفتار جوری کردمی سعی که حالی در. بود شده قبل از رتجاافتاده بسیار صورتش و بود فامشنقره ریش و موها

 :گفت آرامی صدای با بیند،می را او که است اولی بار انگار که
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 هستید؟ کی شما-
 :گفت و نشست جاناتان هایلب روی بر لبخندی

 .ملکه نزدیک بسیار دوستان از یکی پرنسس، هستم جاناتان من-
 و کوتاه ریش بر دستی جاناتان. بگیرد خود به متعجبی یقیافه کرد سعی دانست،یم قبل از را موضوع این که لیانا

 :گفت و کشید مرتبش
 .باشی جااین که زدممی حدس باید-

 زند،می حرف زیردستانش از یکی با انگار که جوری آمرانه حالتی با و انداخته کلبه دیوار و در به را نگاهش بعد
 :گفت و داده تکان را هایشدست

 !کردم؟ رو و زیر پیداکردنت برای رو جنگل تمام چندوقته دونیمی! میشی جابهجا طوراین که آخریه بار این-
 گرداندمی لیانا متعجب صورت در را نگاهش که حالی در و رفت رویش به رو دیوار به ایجانانه یغرهچشم سپس
 :گفت

 !بشم پاره و تیکه گرگینه یک توسط بود نزدیک بار یک حتی-
 :پرسید تعجب با لیانا

 شماست؟ یکلبه جااین-
 کیه؟ مال کردیمی فکر پس البته؛-
 .نکردم فکر جزئیات این به که بودم ترسیده و گیج قدراون دیدمش وقتی دونم،نمی...خب-

 :گفت و کرده او به کوتاهی تعظیم شد، بلند جایش از لیانا
 .ممنونم نوازیتونمهمان از-

 :گفت و نشست جاناتان هایلب روی بر دلنشینی لبخند
 .مایکی و ایزابل دختر تو چون نداره؛ تعجبی هیچ. هستی بودم شنیده که طورهمون درست-

 :پرسید تعجب با لیانا
 شناختید؟می رو پدرم شما-
 .بود شجاعی مرد پدرت بود، بزرگی افتخار اون با دوستی البته؛-

 :پرسید نگرانی با و افتاد لیانا خونی و پاره هایلباس به جاناتان نگاه. زد عمیقی لبخند لیانا
 بودی؟ زخمی-

 :گفت و داده تکان سری هایشزخم آوردن یاد به با لیانا
 ...تو افتادم و خورد پیچ پاهام جنگل توی هستم،-
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 وجود هم زخمی جای دیگر حتی نبود؛ خونریزی از خبری. شد متعجب سالمش پاهای و دست دیدن با ناگهان
 :گفت و نشست جاناتان های لب روی مرموزی لبخند. نداشت

 .هستن منتظرتون ملکه پرنسس، بریم بیاین-
 مقابل در و آمدند بیرون کلبه از هردو بعد یدقیقه چند. داد قورت سختی به را دهانش آب ملکه نام شنیدن با لیانا

 .ایستادند بودند شده متصل هم به دروازه یک مانند که درختانی
 زود خیلی و رفتند کنار درختان برگ و شاخ کوچک یاشاره یک با و کرده بلند را هایشدست خونسردی با ناتانجا
 .گذاشتند جنگل خاکی راه به پا

 یاد به با اما بود؛ او خاطر اطمینان باعث زیادی حدود تا جاناتان حضور. انداخت نگاهی اطرافش به نگرانی با لیانا
 را بدنش خفیفی لرزش ناخودآگاه بود، دیده خود قدمی چند در گذشته شب که رسناکیت و عجیب موجود آوردن

 .لرزاندمی
 خاصی ریتم با و بود دوخته آسمان به را نگاهش بود، گذار و گشت حال در دهکده اطراف در گویی که جاناتان

 در مدام که را سوالی گرفت متصمی بود، رفته سر اشحوصله هم و ترسیدمی سکوت آن از هم که لیانا. زدمی سوت
 :بپرسد چرخیدمی ذهنش

 بپرسم؟ سوال یک تونممی-
 .البته-
 دادید؟ ترجیح قصر در بودن به رو دهکده در زندگی طورچه که اینه منظورم رفتید؟ قصر از چرا-

 :گفت و انداخت او به نگاهی تعجب با جاناتان
 فهمیدین؟ کجا از شما-

 :گفت فورا بود افتاده مدا به بدجوری گویی که لیانا
 .شنیدم ملکه از-

 :گفت خیالیبی با بود، نشده مشکوکی ینکته متوجه که جاناتان
 زده؟ حرف تو با من مورد در کاترین-
 .بله-
 .بگذرم جزئیات از باید کنممی فکر سخته، توضیحش. بگذریم خب،-

 :داد ادامه فورا که انداخت او به متعجبی نگاه لیانا
 .بود عشق کنه جدا هامدلبستگی تمام و قصر از رو من تونستمی که دلیلی تنها کنممی فکر بله! عشق-

 :گفت و انداخت او به چشمی زیر نگاه
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 درسته؟ دیگه، سالته چهارده فقط تو باالخره دربیاری؛ سر چیزها این از زیاد تو کنمنمی فکر البته-
 :گفت و انداخت او به خونسردی نگاه لیانا

 .نیست عشق یکلمه درک برای معیار تنها که سن اما-
 :گفت و داد تکان سری بود، خورده جا لیانا حاضرجوابی از وضوح به که جاناتان

 .توئه با حق کنممی فکر خب،... اما درسته؛... اوم-
 :گفت و زد او به ایپیروزمندانه لبخند لیانا

 بپرسم؟ هم دیگه سوال تا چند تونممی-
 .حتما-
 هستید؟ سرزمین این جادوگر اتنه شما-

 :گفت و انداخته باال ابرویی غرور با جاناتان
 !طبیعتا -
 کمه؟ حد این تا جادوگرها تعداد طورچه اما-
 به جادو. برخوردارن ایویژه هایتوانایی از میان دنیا به سلطنتی خاندان توی که کسایی معموال دونیمی خب،-

 باشه؛ من مثل جادوگری از ترقوی خیلی جادوهاشون شاید حتی داره؛ وجود هااون هایسلول تکتک در ذاتی طور
 .بیاد دنیا به جادوگر یک مادرزادی طور به عادی مردم بین از یکی که میاد پیش کم خیلی اما
 باشید؟ نداشته خبر خودتون و باشید سلطنتی خاندان جزو هم شما که داره امکان یعنی پس-

 :گفت او به رو ایزدهشگفت نگاه با و شده متوقف ایشج سر بالفاصله جاناتان
 نرسید؟ خودم فکر به وقتهیچ چرا کردی، اشاره خوبی ینکته به-

 در و برگشت قبل حالت به سریع خیلی جاناتان که بود شده او سوال بررسی مشغول و انداخت او به گیجی نگاه لیانا
 :گفت افتادمی راه به دوباره حالی

 ارزشمند خیلی یارثیه یک این حتما پس بوده، جادوگر یک هم من پدربزرگ چون کمه؛ خیلی الشاحتم البته-
 .داریم هم به زیادی شباهت اون و من حتی بوده؛
 .کرد هایشسوال یادامه پرسیدن به شروع لیانا کهاین تا شد برقرار بینشان سکوت ایدقیقه چند

 دونین؟می چیزی بودند گلجن توی دیشب که سانتورهایی یدرباره شما-
 که دارم احتیاج بیشتری جزئیات به من اما کردن؛ فرار که ظاهرا. گفته بهم موردشون در چیزهایی یک کاترین-

 .باشن داشته کار این به تمایلی هااون کنمنمی فکر البته. بشنوم خودشون زبون از باید
 ...هست هم دیگه چیز یک-
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 آخریه؟ دیگه این-
 .کردم برخورد عجیب موجود یک با کنم پیدا رو کلبه کهاین زا قبل دیشب-
 .است ناشناخته و عجیب موجودات از پر جنگل این! ممکنه اتفاق ترینطبیعی این خب،-

 :داد ادامه و انداخت او به نگاهی
 نزد؟ بهت که ایصدمه-

 :گفت و کرد فکر کمی لیانا
 .هستن ملکه فرمان تحت هااون که کردممی فکر من یعنی بزنن؟ آسیب کسی به بخوان که ممکنه... اما نه؛ -
 ذارنمی قلمروشون به پا که کسایی ترسوندن با بخوان هاشونبعضی شاید خب اما کردی؛می فکر درست! البته-
 .کنن تفریح کمیه
 .داشت رو کشتنم قصد دیدم دیشب که موجودی مطمئنم من اما-

 :گفت فورا لیانا. کرد اهنگ او به پرسشگرانه حالتی با جاناتان
 .کنم پیدا نجات که شد باعث شما یکلبه-

 :گفت و زد او به لبخندی جاناتان
 گاهی کنن، اطاعت سرزمینشون یملکه از تا کنن تالش که هم قدرهرچه هااون که کن فکر هم این به پرنسس،-

 .بگیرن رو طبیعتشون جلوی تونننمی وقتها
 بیرون ذهنش از را انگیزهراس موجود آن فکر کرد سعی نداشت، حرفی جاناتان یکنندهعقان جواب برابر در که لیانا

 .داد ادامه خود راه به حرفبی و داده تکان را سرش. بیندازد
*** 

 خود راه به بیندازد لیانا به نگاهی حتی آنکه بی و حرفبی کاترین بودند، آمده بیرون جاناتان یخانه از که وقتی از
 :گفت و نیاورده طاقت لیانا شدند، قصر سرسرای وارد وقتی. دادمی ادامه

 .میشه جوریاین که دونستمنمی کنید باور خوام،می معذرت-
 :گفت آمیزیسرزنش حالتی با و ایستاد مقابلش در کاترین

 جوری؟چه-
 :گفت و انداخت او به نگاهی زیرچشمی بود، شده گیج کمی که لیانا

 !دیگه جوریهمین-
 .کرد سرکوب خود در را بدهد فشار آغوشش در را او کهآن حس و گرفته را خود لبخند جلوی سختی به اترینک
 کنی؟ درک زنیمی که رو حرفی معنی تونیمی تو-
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 :گفت صادقانه و انداخته پایین را سرش شرمندگی با لیانا
 .نه-

 :گفت تندی لحن با کاترین
 !هست توجود توی صداقت ایذره هنوز که خوبه-

 :داد ادامه بیاید کوتاه نکهآ بی کاترین. کرد جمع را خود بیشتر کمی لیانا
 ایدیگه جور اتاحمقانه ماجراجویی این اگر بفهمی تونینمی اما لیانا؛ کنی درک تونیمی رو قدرهمین فقط تو-

 .افتادمی اتفاقی چه کردینمی پیدا رو جاناتان یکلبه و رفتمی پیش
 .خوامیم معذرت-

 :گفت کالفگی با کاترین
 که امیدوارم. کردی که اشتباهی جبران برای خوردنحسرت و عذرخواهی لیانا، همینه درست سرپیچی عاقبت-

 .کنی درک رو این بتونی القل
 :گفت و گرفته او از را رویش

 .بشی تنبیه باید چون نداره؛ ایفایده هیچ عذرخواهی متاسفانه -
 .داد تکان آرامی به را سرش تنها بود، کرده آماده سخت مجازات یک برای را خود شپی هامدت که لیانا

 .نداری رو قصر از رفتن بیرون حق ثانوی اطالع تا که اینه مجازاتت-
 :داد ادامه فورا کاترین اما کشید؛ عمیقی نفس رسیدمی نظر به سبک کمابیش که مجازاتش شنیدن با لیانا

 !اتاقت از طورهمین و-
 :گفت محکمی لحن با کاترین که کند اعتراض خواستمی و شده عصبی مجازاتش دوم قسمت شنیدن با یانال

 .بگیرم نظر در برات تونستممی که بود مجازاتی ترینکم این باشه، ضررت به که نگو چیزی-
 وارد و کوبیده زمین به توان آخرین با را پاهایش بعد یلحظه هم لیانا. شد قصر وارد لیانا ناراحتی به توجهبی بعد و

 .شد
 .رفت لیام اقامتگاه سمت به سرعت با که افتاد کاترین به چشمش قصر، تاالر به گذاشتنقدم محض به

 ناگهان که بود مانده باقی یطبقه سوم راهروی به رسیدن تا پله چند هنوز. رفت باال پلکان از و انداخته باال ایشانه
 .آمدمی پایین پلکان از که افتاد نارسیسا به هایشچشم
 سوم یطبقه به پا کهآن از قبل درست اما است؛ ندیده را او که کند وانمود خواستمی و خورده محکمی تکان لیانا

 :گفت روحیبی صدای با نارسیسا. زد خشکش جاهمان بگذارد،
 .لیانا-
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 روی بر نگاهش آرامی به و گرفته بایشزی و براق مشکی هایکفش از را هایشچشم بزند، حرفی آنکه بی لیانا
 :داد ادامه و زد او به لبخندی نارسیسا. شد متوقف صورتش

 کنی؟نمی فکر ما به بزنی، احمقانه کارهای به دست بخوای کهاین از قبل چرا. بودیم نگرانت همگی-
 نگاه او به اشعاطفهبی بیآ هایچشم آن با نارسیسا. بخورد تکان توانستنمی و بود شده میخکوب جایش سر لیانا
 :گفت مالیمی لحن با و کرد

 رفته؟ یادت زدنحرف که ترسیدی قدراون جنگل توی نکنه لیانا؟ شده چی-
 توانست؛نمی اما بدهد؛ او به جوابی خواستمی دلش. کردمی نگاه هایشچشم به خیره سکوت در دیگر بار لیانا

 :داد ادامه خطرناکی لحن با سیسانار. بودند زده قفل دهانش و زبان به گویی
 رفتار مودبانه تو که داره دوست ایزابل کنی، رفتار باید طورچه خودت از تربزرگ با که بدونی باید! لیانا باش زود-

 .کنی
 :کرد زمزمه سختی به مادرش نام شنیدن با لیانا

 .شدم تنبیه هم حاال کردم، عذرخواهی ملکه از بدم رفتار بابت-
 :گفت و کرده ترنزدیک او به را سرش بود، آمده وجد به او از جوابی شنیدن با که نارسیسا

 .بلندتر صدای با بگو، دیگه بار یک! نشنیدم چی؟-
 :گفت شدمی پخش راهرو در انعکاسش که جوری بلندتر، صدای با لیانا

 .شدم تنبیه هم حاال و کردم عذرخواهی ملکه از-
 را هایشدست شدمی دیده اشچهره در آمیزیجنون خوشحالی که حالی در و داده تکان سری تاسف با نارسیسا

 :گفت و داد تکان
 .برهمی پی اشتباهش انتخاب به زودی به هم ملکه حتی بینی؟می! احمقی حد این تا که تاسفه باعث-

 کنانزمزمه شود دور جاآن از آنکه از قبل و کرده عبور کنارش از بود لـ.*ذت غرق او تحقیر از که درحالی سپس
 :گفت

 .پشیمونه سخت دخترش انتخاب از کاترین که بفهمه روزی زجرآوره قدرچه ایزابل، بیچاره-
 را وجدانش چنانآن نارسیسا. فرستاد بیرون سختی به را نفسش لیانا شد، ناپدید نظر از و رفته پایین پلکان از وقتی

 .باشند فشرده و گرفته دست در را قلبش گویی که بود آورده درد به مادرش مقابل در
 .رساند مادرش به را خود سرعت به و رفته باال هاپله از کوتاهی دقایق از بعد

*** 
 «خونین یقلعه»
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 اطراف همان در جایی یک هنوز که دانستمی. کردمی نگاه سرش پشت به مدام و رفتمی پیش تاریک جنگل در
 درختان پشت را سیاهی یسایه حرکت لحظه یک در. رسیدمی گوش به هنوز اشعصبی هاینفس صدای. است

 راحت کمی خیالش. است ندیده چیزی که کرد گمان ایلحظه که افتاد اتفاق سریع قدرآن اما کرد؛ احساس مقابلش
 ترس که موجودی و رفته کنار درختان برگ و شاخ لحظه همان زیرا نداشت؛ دوامی خیال آسودگی این اما بود؛ شده
 .شد ظاهر اشمتری چند یفاصله در کردمی احساس او به نسبت را قیعمی

 و وحشی هایچشم آن با کایمرا. بود کرده یخ بدنش تمام و زدمی کندی به قلبش ضربان برداشت، عقب به قدمی
 بی. دندکشی زبانه دهانش از آتش هایشعله و شده باز بدی طرز به دهانش بعد یلحظه. بود زده زل او به حالتشبی

 .پرید خواب از برسند، او به آتش سوزان یشعله کهآن از قبل درست و کشیده بلندی جیغ دهد، انجام حرکتی آنکه
 دور تا دور به مهارکننده طناب مانند هاییدست. بود نشسته بدنش ذرات تمام بر سرد عرق. کرد باز را هایشچشم
 جاجابه جایش در کمی. است برده خوابش مادرش آغوش در که شد متوجه آمد، خود به وقتی. بود پیچیده بدنش

 .رفتمی پایین و باال اشسینه یقفسه و زدمی نفسنفس هم هنوز شد،
 .رفت فرو آرامی چنداننه و عمیق خواب به دیگر بار و داد مادرش به را اشتکیه شد، ترآرام کمی بعد یدقیقه چند

*** 
 لبخندی کرد،می برانداز را قصر دیوارهای و در ولع با و بود ایستاده او از دوری یاصلهف در که جاناتان دیدن با لیانا
 خندانش صورت روی بر نیز جاناتان هایچشم ترشدنش،نزدیک با. دوید سمتش به و نشست هایشلب روی بر

 :شدند متوقف
 حالن؟ چه در دنیا پرنسس زیباترین-

 :گفت و شد ترعمیق لیانا لبخند
 !سباستین؟ جولیا؟ طورین؟چه شما بم،خو من-
 .خوبن کامال اونا کنه،می شرمنده رو من شما لطف همه این آه-
 .عالیه-
 بذارید؟ ما راز و رمز پر جنگل به قدم دوباره که نکردین ـوس هــ طوره؟چه روحیتون حال خب،-

 :گفت و کرد ظریفی و کوتاه یخنده لیانا
 .بخواد دلم دیگه نکنم فکر -

 :گفت و داده تکان سری اتانجان
 پا جادوگر یک با گذار و گشت من نظر به اما بخواد؛ دلت هم نباید رو مرموز موجودات همه اون با تنهایی که البته-
 .باشه جالب باید بامزه یگذاشته سن به
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 انگیزوسوسه پیشنهاد آن به جوابی بتواند کهآن از قبل اما شدند؛ گشاد هایشچشم و ماند باز دهانش ایلحظه لیانا
 .شد ظاهر پلکان روی بر کاترین بدهد،

 .دارم نیاز خیلی جلسه در حضورت به اومدی؛ که شد خوب جاناتان،-
 :داد ادامه افتاد لیانا به که نگاهش

 .بمون پیشش نرسید، پایان به محاکمه که زمانی تا و مادرت پیش برو لیانا-
 به تا برگشت و انداخت کاترین به نگاهی دلخوری با بود، نرسیده پایان هب مجازاتش هنوز دوهفته از بعد که لیانا
 :گفت و برگرداند هاآن سمت به دیگر بار را سرش چون شده؛ پشیمان که رسید نظر به اما برود؛ مادرش اتاق

 بپرسم؟ تونممی سوال یک فقط-
 :گفت بزند لبخندی آنکه بی کاترین

 .البته-
 ....یعنی ؟افتاده بدی خیلی اتفاق -

 :گفت و کرده قطع را حرفش کاترین
 .بیفته که نیست قرار و نیفتاده بدی اتفاق هیچی-

 :کرد اضافه عجله با و زده او دلخور صورت به لبخندی جاناتان. داد تکان سری کاترین جواب شنیدن با لیانا
 .پرنسس کنیممی حلش هم با همگی ما-
 :گفت و برد گوشش میان جایی را سرش خواند،می فرا رفتن به را نکاتری دستانش یاشاره با که حالی در و
 !جاشه سر قرارمون اما-

 .رفتند پایین پلکان از دو هر بعد و زده چشمکی سپس
*** 

 و انداخت بودند، شده بسته هایشدست و زده زانو زمین روی که آیرون به نگاهی سرخش هایچشم همان با لیام
 :گفت

 .افتادی گیر باالخره اما هستی؛ فراری که هاستهفته-
 :داد ادامه و زد پوزخندی

 ! چیه؟ امالعادهفوق عملکرد مورد در نظرتون ملکه-
 :گفت و زد زورکی لبخند ناچار به کاترین

 !تقدیره قابل-
 .ممنونم! اوه-
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 را پاهایش و بوده هزد زانو زمین روی بر سختی به که حالی در بود، اول وزیر از محافظت مامور که سانتوری آیرون،
 :گفت بودند بسته طناب با
 .بودن نکرده فرار گله اعضای از کدومهیچ واقع در نکردم، فرار من -

 غیرمنطقی دالیل با تا رفتمی و گرفته خود به تهاجمی حالت لیام. زدمی آرامش و خونسردی با را هایشحرف تمام
 :گرفت خود دست در را محاکمه و کرده دستیپیش او از زودتر جاناتان که ببندد را آیرون دهان خود

 !اِهِم -
 .کرد خالی را میدان ناچار به و انداخت او به غضبناکی نگاه جاناتان، ساختگی یسرفه شنیدن با لیام

 این زادگاناشراف و بزرگان از توان آخرین با که خوردید قسم شماها پیش سالچهارده. کنیم شروع اول از بذار-
 درسته؟ کنید، حافظتم سرزمین

 .بله-
 فرار جنگل سمت به و کردین رها بود، شده محول بهتون که رو ایوظیفه ناگهانی طور به پیش ماه یک و-

 .کردین حرکت خوام،می عذر... کردین
 دالیلی حتما که بزنید حدس تونیدمی هستید، سرزمین این هایانسان ترینبرجسته یکی شما... اما درسته؛ کامال-
 .زننمی فریاد رو حقیقت قدرت تمام با ستارگان تمامی. داره جودو

 :گفت و شد بلند جایش از بود آمده ستوه به آیرون هایاراجیف و جاناتان یبیهوده پاسخ و پرسش از که لیام
 مطلب؟ اصل سر بری زودتر نیست بهتر عزیز جاناتان میشه، کشیده دیگه جاهای به داره محاکمه کنم می فکر-
 :گفت و داد تکان سری هایش،لب روی کمرنگ لبخند دیدن با و انداخت کاترین به نگاهی اناتانج
 .میشه که البته-

 :داد ادامه و برگرداند آیرون سمت به را رویش سپس
 نگی؟ چیزی حقیقت جز که خوریمی قسم بدی، جواب بهش صادقانه باید که سوالی ترینمهم و آخرین-

 .داد تکان آرامی به را سرش کوتاه، مکثی از بعد و دندز برقی آیرون هایچشم
 بود؟ چی ملکه فرمان از سرپیچی اصلی دلیل-

 دوخته او دهان به چشم و بودند ساکت همگی گرفت، بر در را قصر نمور و تاریک سیاهچال تمام مرگبار سکوتی
 .بود گرفته قرار نگفتن و گفتن میان سخت دوراهی یک در انگار شدند؛می بسته و باز مدام آیرون هایلب. بودند
 دوخته داشت قرار سیاهچال بلند سقف ینقطه دورترین در که کوچکی یپنجره به چشم که حالی در نکشید، طولی

 :گفت و کشید عمیقی نفس بود،



 

 

85 

 

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

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Zahra bagheri 

 محسوب سانتورها یگله برای بزرگی ـیانـت خــ سرزمین این سرنوشت در دخالت و حقیقت گفتن کهاین با-
 ...شهمی

 :داد ادامه و دوخت کاترین هایچشم به مستقیما را نگاهش
 .کنم فدا شما برای رو جونم میل کمال با حاضرم من اما-

 انداخت، او به ایقدرشناسانه نگاه بود، گزارسپاس نهایتبی سرزمینش و خود به نسبت آیرون وفاداری از که کاترین
 .شد نزدیک او به و شد بلند جایش از
 .ببینی ایصدمه ترینکوچک نذارم که خورممی قسم-

 :گفت آرامی صدای با و انداخت او به عجیبی نگاه آیرون
 کردم؛می اشتباه که فهمممی حاال اما نیست؛ تغییر قابل که کردممی فکر! رو شما و خودم سرنوشت دیدم، من-

 .کنهمی آشکار رو هاحقیقت رویاهاش و ابخو در باشید، داشته ایمان امیدتون تنها به. داره وجود راهی همیشه
 او به منتظر و داده تکان سری اطمینان با اما است؛ نفهمیده رمزآلود هایصحبت آن از کالمی که نداشت تردیدی

 :گفت آیرون. دوخت چشم
 ...که مبود هاستاره تماشای مشغول هاپرچین کنار بیام، بیرون اول وزیر یخونه از بخوام که روزی از قبل شب-
 .کرد سکوت به وادار را او نگاهش با کاترین بالفاصله. کرد قطع را حرفش لیام عصبی هاینفس صدای شنیدن با
 .آیرون بده ادامه لطفا-
 .دیدممی آسمون در رو شومی یسایه. نبود قبل مثل چیزهیچ دیدم، عجیبی چیز-
 زنی؟می حرف ایسایه جورچه از-

 :داد ادامه بدهد جاناتان به جوابی آنکه بی آیرون
 .شد روشن برام سایه او دیدن دلیل موقع اون و دیدنم به اومد ساتارو لحظه همون درست-
 .(سانتورها یگله رهبر: ساتارو)
 یک به بود رفته جنگل به اشخانواده دیدن برای که زمانی ما، یگله سانتور ترینجوان رابین، گفت بهم اون-

 !کرد برخورد کایمرا
 در تیری کرد احساس او، آخر یجمله شنیدن با کاترین. نخورد تکان جایش از کسهیچ نگفت، چیزی کسیچه

 .رفت فرو قلبش
 گردنش دور را دستانش و برد هجوم آیرون سمت به اشنشسته خون به هایچشم با لیام طوالنی، دقایقی از بعد

 :گفت اشفشرده هم به هایدندان الی از داد،یم فشار را گردنش توانش تمام با که حالی در. کرد حلقه
 .نداره امکان چیزی چنین فهمی؟می! نداره امکان پستی، دروغگوی یک تو-
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 .شدندمی بیشتر لحظه به لحظه هایشدست فشار و لرزیدمی خشم از بدنش
 به را خود مقاومتی هیچبی چنانهم اما زد؛می کبودی به رو تنفسش راه شدنبسته خاطربه صورتش کهآن با آیرون

 جاناتان زود خیلی و نکشید طول خیلی حالت آن اما رفت؛می مرگ استقبال به باز آغوش با و بود سپرده او
 .کشید عقب به را او توان آخرین با و کرد حلقه لیام کمر دور به را هایشدست

 کار این در اما بیاورد؛ بیرون جاناتان دستان حصار از را خود تا بود تقال حال در چنانهم طوالنی مدت گذشت با لیام
 .نبود موفق چندان
 توانستنمی. دوخت نامعلوم اینقطه به را نگاهش و نشست سخت و سرد چوبی صندلی روی بر ناباورانه کاترین
 هاتن او که زمانی پیش، هاسال که بودند موجوداتی اولین از یکی کایمراها. کند باور است شنیده که را چیزی
 زمانی و کشیدند خون و خاک به را زیادی هایسرزمین و شدند ملحق هندریک تاریک ارتش به داشت، سالشش

 از یکی حاال و شدند تبعید سرزمین از بیرون به هاآن یبقیه همراه شد، نبرد میدان پیروز دیانا، مادربزرگش، که
 مادربزرگ دیانا، ملکه زمان در هِندِریک ؟.بود ممکن چیزی چنین طورچه زد؛می پرسه او جنگل در آزادانه هاآن

 بزرگی ارتش دیگر موجودات و آدونیس مردم از برخی کمک با مدتی از پس او اما بود؛ آدونیس اول وزیر کاترین،
 آشکار دیانا برای هدفش زود خیلی اما کشید؛ را دیانا تخت و تاج تصاحب و قصر به حمله ینقشه و کرده درست

 از خارج به و شده محاکمه دیانا ی وسیله به دهد، انجام قصر فتح برای را اقدامی بتواند کهآن از لقب و شده
 .شد تبعید سرزمین
 به که بودند موجوداتی اولین داشت، وجود هاآن در گریوحشی خوی و بودند پلیدی موجودات ذاتا که کایمراها

 .شدند رانده آدونیس از دیگر تاریک اتموجود و مردم باقی همراه و پیوستند هِندِریک ارتش
 :آورد زبان بر چرخیدمی ذهنش در مدام که را سوالی کاترین

 ممکنه؟ چیزی چنین طورچه-
 :گفت عصبانیت با لیام

 !رذله دروغگوی یک اون سرورم، نکنید باور رو حرفش-
 با کاترین به رو دهد، نشان لیام فریادهای و داد به توجهی آنکه بی زد،می سرخی به هم هنوز صورتش که آیرون

 :گفت بریدهبریده کلماتی
 .گفتم ساتارو هایحرف شنیدن از بعد هم من که هست ایجمله همون دقیقا این-

 :گفت آرامی صدای با کاترین
 دیده؟ رو کایمرا هم اون از غیر به کسی-
 .کنیم پیداش نتونستیم اما کردیم؛ جستجو پیداکردنش برای رو اون از بعد هایشب تمام و شب اون سراسر ما-
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 :پرسید امیدوارانه بار این کاترین
 درسته؟ باشه، دیده اشتباه که داره امکان پس-

 :گفت داشت بسیاری لرزش که صدایی با طوالنی سکوت از بعد جاناتان. نداد او سوال به پاسخی هیچ آیرون
 بمونی، جاهمین باید تو حاضر حال در میشه، تحقیق بعدا نه یا بوده درست دیده که چیزی اینکه مورد در-

 .امانی در جوریاین
 انداخت او به نگاهی آیرون. کرد باز بودند شده بسته پاهایش و دست به که را هاییطناب و شده نزدیک او به سپس

 :گفت و
 .کن گوش هامحرف به خوب اما جاناتان؛ نیست امن من برای جا هیچ -

 .دوخت آیرون درخشان هایچشم به مستقیم را نگاهش جاناتان
 کنار خودت سرنوشت با بتونی زمان اون امیدوارم! کنیمی پس کنی؛ زندگی رو طوالنی هایسال باشه قرار اگر-

 .بیای
 بود؛ گرفته خود به عجیبی و غیرعادی حالت کرد،می نگاه او به که هم آیرون. انداخت او به متعجبی نگاه جاناتان
 .حمتر به شبیه حالتی

 از بعد کاترین و کرد ترک را سیاهچال عصبانیت با لیام او از بعد. رفت بیرون بزند دیگری حرف آنکه بی جاناتان
 .شد خارج در از او به کوتاهی نگاه

*** 
 :گفت و گذاشت مادرش یسینه روی بر را سرش لیانا

*** 
 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 

 کردن؟ فرار دهکده از طوریاون سانتورها چرا نظرت به مامان،-
 :گفت ضعیفی صدای با ایزابل

 .خورد برنخواهد مشکلی به جاناتان وجود با ملکه باش مطمئن اما عزیزم؛ ندارم حدسی هیچ-
 :گفت بلندی صدای با باشد، آورده یاد به را مهمی چیز جاناتان نام شنیدن با گویی که لیانا
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 به نمیشه طورچه پس جادوگره، یک واقعا جاناتان اگر. بپرسم ازت رو سوال این خواممی که وقته خیلی! راستی-
 چیزهای تونهمی پس نه؟ مگه العادست،فوق جادوگره یک اون کنیم؟ پیدا هست، قصر تو که رو خائنی اون کمک

 .کنه پیدا رو شدهگم
 :گفت و زد لبخندی ایزابل

 درسته؟ نشده، گم که خائن اون اما-
 :گفت و انداخت او به گیجی نگاهی لیانا

 شدهگم اشیای جزو پس کنیم؛ پیداش باید ما یعنی کردیم؛ گمش ما که هست کسی اون خب... ولی درسته؛-
 نه؟ میشه، محسوب
 :گفت ناراحتی با مادرش نگاه دیدن با. بود نفهمیده خود هایحرف از چیزی هم خودش

 !مامان-
 دیگر بار داشت لب به لبخندی که حالی در لیانا. بـ.*وسـ.*یـ.د را دخترش پیشانی و کرده کوتاهی یخنده ابلایز

 روی بر گونهنوازش را هایشدست. کشید عمیقی آه ایزابل کوتاهی، دقایق از بعد. داد جا مادرش بغل در را سرش
 :گفت و کشید دخترش موهای

 دونی؟می چیزی سرنوشت از تو دلم، عزیز-
 :داد جواب فورا لیانا

 تغییر به قادر خدایان تنها کنه، عوضش تونهنمی عنوان هیچ به که داره سرنوشت یک انسانی هر البته-
 .هستن سرنوشتشون

 حتی بدن؛ نجاتش تا افتادن وال و هول به گرهادرمان از خیلی افتادن، بیماری بستر به آریانا بانو وقتی. درسته-
 ایشون از و رفتن هفتم آسمون در زئوس کاخ به زیاد هایسختی تحمل با داشتن کمی سن زمان اون در که ملکه

 گفت؟ چی بهشون زئوس دونی می اما کردن؛ رو مادرشون درمان تقاضای
 بیماری به شود فرمانروایی تخت صاحب بتواند آنکه از قبل دیانا، درگذشت از پس مدتی که کاترین مادر آریانا، بانو)

 .(رفت دنیا از و شده دچار سختی
 :داد ادامه ایزابل. انداخت مادرش به ایپرسشگرانه نگاه و کرده بلند کمی را سرش لیانا

 خدای حتی کسهیچ و میشه نوشته میشن متولد که روزی همون از هاانسان یهمه سرنوشت گفتن ایشون-
 فقط ما بیفته، قراره اتفاقاتی چه آینده در که ارهند خبر کسهیچ. نیست هاانسان سرنوشت تغییر به قادر هم خدایان

 .بره پیش جاناتان و ملکه هایبرنامه طبق چی همه که کنیم آرزو تونیممی
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 تواندمی شکلی چه زئوس کاخ کهآن و هفتم آسمان به قدرآن و گذاشت مادرش یشانه روی را سرش دیگر بار لیانا
 .رفت فرو عمیقی بخوا به نهایت در تا کرد، فکر باشد داشته

 .شین بیدار پرنسس؟-
 از عجله با. افتاد اشآبی هایچشم به نگاهش بالفاصله. کرد باز را هایشچشم سختی به هاییزمزمه شنیدن با

 :گفت نگرانی با و شده بلند جایش
 شده؟ چی-

 .برگرداند تخت دیگر سمت به را رویش
 ...مادرم-
 .هستن ملکه اتاق توی هم اآلن! خوبه کامال لایزاب بانو حال پرنسس، نباشید نگران -

 :پرسید تعجب با و کشید راحتی نفس لیانا
 کنید؟می چیکار جااین شما -

 :گفت و گرفت خود به دلخوری یقیافه جاناتان
 برای هم با بود قرار که رفته یادتون کامال کهاین مثل اما هستین؛ من برگشت منتظر مشتاقانه کردممی فکر -

 .بریم جنگل به گردش
 :گفت ساختگی ناراحتی با بود، شده زدههیجان بسیار پیشنهاد این از که لیانا

 .تونمنمی که من اما -
 :گفت و زد او به لبخندی جاناتان

 بیاید خوایدمی حاال پس کردم؛ صحبت ملکه با من. شده تموم مجازاتتون دوران پرنسس، باشه راحت خیالتون -
 ...یا

 :گفت بلندی نسبتا صدای با و پرید جایش از هبالفاصل لیانا
 . میام که معلومه... یعنی! نه -

 :گفت و انداخت او به عمیقی نگاه جاناتان
 .بشین حاضر پس خب؛ بسیار -
 .باشه شب هاینیمه باید حاال که کردممی فکر! االن؟ -
 .پرنسس کردین فکر درست -

 :گفت گیجی با لیانا
 خب؟ -
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 :گفت و گرفت خود به ایزمندانهپیرو حالت جاناتان
 .گرفتم رو اشاجازه نیست، نگرانی جای -

 :گفت خوشحالی با لیانا
 .کنم می خداحافظی مادرم با اول پس! عالیه -
 :گفت و گرفته نرمی به را دستش فورا جاناتان اما پرید؛ پایین تخت از بالفاصله او
 .زننمی حرف مهمی مسائل مورد در دارن هااون باشه، مناسبی وقت االن کنم نمی فکر -

 :گفت ایآهسته صدای با جاناتان همانند لیانا
 مسائلی؟ چه -
 !شده ممنوع برام گفتنش... اِ -
 :گفت فورا لیانا دلخور نگاه دیدن با
 .بگم تونممی رو موضوع از بخشی یک کنممی فکر خب، خیلی -

 :گفت و زد لبخندی لیانا
 .میشم آماده فورا -

*** 
 به را اشتکیه. انداخت او به نگاهی هایشچشم یگوشه از ایزابل کرد،می طی را اتاقش عرض قراریبی با ترینکا

 :گفت ضعیفی صدای با و داد صندلی
 ممکنه؟ چیزی چنین طورچه -

 :گفت او به رو و کرد ایخنده ارادهبی کاترین
 .پرسهمی رو سوال این که هستی نفری چندمین تو باورکن-
 !ببخشید رو من -
 .بپرسی من از خوایمی که سوال چندتا هر داری حق تو ایزابل، نیست ـناه گـ کردنسوال-

 :گفت و نشست ایزابل هایلب روی کمرنگی لبخند
 دروغ این نامعلومی دالیل به حتما. هستن عجیبی موجودات سانتورها باشه، نداشته حقیقت دیده که چیزی ممکنه -
 .گفته رو
 .نیست این فقط نه؛ نه،-

 :پرسید سوءظن با ایزابل
 هستین؟ مطمئن قدراین چرا پس -
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 .کنم احساس رو وجودشون تونممی کنم،می حسش من -
 :گفت تعجب با ایزابل

 طوری؟چه... یعنی طور؟چه...اما -
 :گفت و آمد او سمت به ناگهانی طور به کاترین

 .آدونیسه مرزهای از دفاع مهمه که چیزی تنها االن ایزابل-
 جدیه؟ حد این تا خطر یعنی ترسونید؛می رو من دارید شما-

 :گفت فورا کاترین
 اما بگیریم؛ جدی کامال هم رو مسائل ترینکوچک باید ما یعنی جدیه؛ کنه تهدید رو سرزمینمون که خطری هر-

 .کنه کمک بهمون خائن اون کردن پیدا تو تونهمی که کسی. داریم امید یک هنوز داریم، نقشه یک ما. نباش نگران
 نگاه او به پرسشگرانه حالتی با نداشت، زدمی حرف او از کاترین که شخصی یدرباره حدسی ترینکوچک که ایزابل

 آرامیس. گرفت را پاسخش جواب ایزابل گاهآن و شد باز آرامی به و خورد در به ایتقه لحظه همان درست. کردمی
 طور به اشیقه که بلندی و براق لباس با که کردمی نگاه او به بازنیمه دهانی با یزابلا. بود ایستاده در چارچوب در

 .شد اتاق وارد بود، باز ایسخاوتمندانه
 هست؟ اجازه سرورم، -
 .اومدی موقع به درست آرامیس، تو بیا -

 :گفت ای آهسته بسیار صدای با. کرد نزدیک کاترین به کمی را سرش و انداخته آرامیس به نگاهی ایزابل
 .اساسهبی کامال شما نظر از هاشپیشگویی کردممی فکر-
 .بخوره دردمون به روزی ممکنه گفت که بود اون بکر فکر هستیم، امیلیا مدیون رو این -
 ...که شب همون ماجرای -

 :گفت فورا کاترین
 .درسته -
 . ندادند ادامه زدنحرف به دیگر هم هاآن آرامیس ترشدننزدیک با

*** 
 کهآنبی و زد لبخندی. انداخت لیانا خمار هایچشم به نگاهی جاناتان گذاشتند، دهکده خاکی راه به پا که زمانی
 ناگهانی حرکت این با که لیانا. کرد بلند زمین روی از را او راحتی به و برده زانوهایش زیر را هایشدست بزند حرفی
 .زد جاناتان موهای به چنگی ناخودآگاه و کشید خفیفی جیغ بود، شده هوشیار کمی

 .پرنسس باشین آروم -
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 :پرسید سردرگمی با لیانا
 شده؟ چی -
 استراحت راحت رو راه باقی و جااین بذارید رو سرتون هم حاال. کردم بغلتون همین یواسه میاد، خوابتون دیدم -

 !نیست خودتون تخت نرمی به که دونممی گرچه کنید؛
 .داد تکیه جاناتان یشانه به را سرش و زد لبخندی بود بیداری و خواب معال در که لیانا

*** 
 نبود؛ موفق کار این در چندان انگار اما بیاورد؛ در شکلک برایش کمی تا کرد سعی و برد جلو آرامی به را سرش جان
 جان شانه روی را دستش جولیا. گریه زیر زد بلندی صدای با و کرده جمع ترس با را هایشلب سباستین زیرا

 :گفت لبخند با و گذاشت
 !کردی رو خودت سعی تو جان، نباش ناراحت -

 :گفت و نشست زمین روی حوصلگیبی با جان. خندید بلندی صدای با جان یغرهچشم دیدن با سپس
 .نمیاد خوششون من از هابچه چرا فهممنمی -
 .زنیمی داد سرشون شیطونی ترینکوچک با و کنیمی اخم مدت تمام چون جان؛ واضحه دلیلش-

 :گفت تندخویی با جان
 .دارن دوستم هم هااخالق همین وجود با هابچه از بعضی نیست، این دلیلش نخیر -
 هستن؟ هابچه کدوم دقیقا منظورت جدی؟ -

 لبخندی. شد مندعالق او به مالقاتشان اولین در که بود ایبچه تنها او. لیانا آمد؛ ذهنش به اسم یک تنها بالفاصله
 با جولیا. بود نکرده فراموش را داشتنیدوست و زیبا کودک آن هم هنوز هاسال گذشت با. نشست هایشلب روی بر

 :پرسید تعجب
 خندی؟می چی به -

 :گفت فورا و شده محو سرعت به جان لبخند
 !خندیدم؟ کی من -

 دو آن. گرفت قرار در چارچوب در جاناتان و شد باز رامیآ به خانه در بدهد، او به جوابی بخواهد جولیا کهآن از قبل
 جان هایشلب روی بر آمیزیشیطنت لبخند بالفاصله. انداختند بود آغوشش در که دختری و او به متعجبی نگاه

 :گفت و نشست
 .کنهمی ـیانـت خــ بهت داره جاناتان کنممی فکر... جولیا اِ -

 :گفت و انداخت جان به بعد و بود خوابیده همسرش آغوش در که دختری به اول را متعجبش نگاه جولیا
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 میگی؟ داری چی -
 :گفت خیالیبی با جان

 کنی؛ بزرگش تو تا آورده رو اشبچه وقاحت کمال با هم حاال شده، بچه صاحب و کرده ازدواج مخفیانه! واضحه -
 ...در رو کارش تالفی خودم من نباش نگران اما

 .کرد برخورد سرش به شدت با سنگین شیء یک زیرا ؛ماند تمامنیمه حرفش
 !آخ -

 :گفت و انداخت او به نگاهینیم جاناتان
 .کنار برو راهم سر از نکردم تبدیلت زشت یجونده یک به تا -

 دیدنش با. انداخت دخترک صورت به نگاهی و شد نزدیک همسرش به عصبانیت با جولیا رفت، کنار خنده با جان
 :گفت وارزمزمه .آمد بند نفسش

 !لیانا؟ -
 :گفت و زد پوزخندی بود، نشنیده جولیا حرف از چیزی که جان

 !خودشه دختر نکن، شک-
 بر آرامی به را لیانا. شد ظاهر زیبایی رنگ صورتی یمالفه با بزرگی تخت جاناتان هایدست کوچک یاشاره با

 :گفت و خواباند تخت روی
 !نداری؟ من زن کردن ترک زهر جز کاری تو -
 .کنم فکر بذار دونم،نمی اوم،-

 :گفت و زده بازوهایش به محکمی یضربه جاناتان
 .نکرده الزم -

 :گفت و زد نیشخندی جان
 هست؟ کی حاال بگذریم، -
 .میشه نگرانت مادرت ،.خونه برو هم االن. نکن دخالت نیست مربوط بهت که کاری تو -
 .کرده عادت دیگه نمیشه، نگرانم وقتهیچ اون! بابا نه -
 ...به برسه چه نکرده؛ عادت پدرت رفتارهای به هنوز اون -
 کنی؟ عوض رو بحث میشه -

 آن در. کند تحمل را پدرش رفتارهای توانستنمی دیگر نیز او زیرا نداشت؛ را بارهاین در کردنصحبت تاب جان
 خانه در را او توانستمی سختی به دیگر و گذراندمی دوستانش کنار در را خود فراغت اوقات بیشتر جک چندوقت
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 در اشخالی جای حال این با. نبود امیلیا برای هم خوبی همسر بلکه نکرد؛ پدری هاآن برای تنها نه هرگز او. یافت
 :گفت ایآهسته صدای با جاناتان. است بوده توجه قابل بسیار خانه

 خونه از بیرون دیروقت تا هاشب چرا. توست به لیاامی امید یهمه االن کنی؟ درست رو رفتارت نداری قصد -
 میشی؟ اون دلواپسی و نگرانی باعث و مونیمی

 :گفت کالفگی با جان
 .دونینمی هیچی تو مونم،نمی بیرون دیروقت تا خودیبی که من-
 .میشن محسوب خونه از موندنبیرون برای منطقی دلیل دخترا که نبود یادم آره! اوه -

 :گفت جاناتان به خطاب و جولیا به رو هشداردهنده یحالت با جان
 .کنمنمی نگاه هم رو سرم پشت و میرم بده ادامه اگه بگو عزیزت همسر به -

 به غرورش و هاشیطنت تمام با را پسر آن. برد پی کالمش بودنجدی به کامال جاناتان زد، را حرف این که جان
 روی از سری تنها بزند، حرفی آنکه بی بنابراین کرد؛می عمل آن به شکبی زدمی حرفی اگر شناخت،می خوبی
 .داد تکان تاسف

 گوشش میان جایی و فشرد نرمی به را همسرش دست بازگشت، عادی حالت به جو که زمانی بعد، یدقیقه چند
 :گفت

 .دارم کار باهات بیا -
 :فتگ پرتیحواس با بود، لیانا منظم هاینفس پی حواسش تمام که جولیا

 ...چی محاکمه نتیجه افتاده؟ قصر توی اتفاقی بشه؟ خارج قصر از موقع این داد اجازه ملکه طورچه لیانا؟ مورد در -
 :گفت کنان نجوا و گذاشت همسرش فرمخوش هایلب روی را اشاشاره انگشت قراریبی با جاناتان

 !هیش-
 هایچشم. انداخت همسرش صورت اجزای به یقیدق نگاه جاناتان. نشست جولیا هایلب روی رنگیکم لبخند

 و کشید کمی را دستش جاناتان. صورتش با متناسب هاییلب و کوچک بینی با داشت حالتیخوش مشکی
 :گفت بردمی خانه اتاق تنها طرف به را او که طورهمان

 .دارم چیکارت بگم بهت تا بیا -
 با را دو آن اما نداشت؛ ایمیانه عاشقی و عشق با. نشست انج هایلب روی بر عمیقی لبخند شد، بسته که اتاق در

 .داشت دوست هایشانیواشکی تمام
*** 
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 با. انداخت نگاهی بودند نشسته انتظار چشم که هاآن به خمار هایچشم با و کرد بلند را سرش سختی به آرامیس
 :گفت مانندیناله صدای

 !کنممی خواهش سرورم، -
 :گفت آرامی لحن با کاترین

 .داره نیاز تو به هم آدونیس بلکه ما؛ تنها نه. داریم نیاز کمکت به ما! آرامیس کنممی خواهش -
 بدید اجازه شما اگر البته بخوابم؛ که اینه بدم انجام تونممی االن که کاری تنها نمیاد، ذهنم به چیزی هیچ! نمیشه -

 .ملکه
 :گفت و انداخت او سرخ هایچشم به نگاهی کاترین. آورد زبان بر خصومت با را آخرش یجمله

 و میای کردی، احساس رو عادی غیر چیز کهاین محض به نره یادت اما برگردی؛ قلعه به تونیمی خب، خیلی-
 !میدی خبر بهم

 .سرورم حتما -
. شد ارجخ اتاق از و کرده تشکر لب زیر بیندازد، هاآن به نگاهی آنکه بی و شد بلند جایش از سرعت به آرامیس

 :گفت و انداخت کاترین به ناامید نگاه ایزابل
 میشه؟ دستگیرمون زن این از چیزی نظرتون به -

 به جوابی هیچ و دوخت داشت قرار مارپیچ یپلهراه روی بر که رقصانی یمجسمه به خستگی با را نگاهش کاترین
 .نبود او طرف از جوابی منتظر هم ایزابل اگرچه نداد؛ او

*** 
 تخت سمت به و کرده پیدا جرأت کمی دارد، ادامه حاالحاالها شب آن هاییواشکی که شد مطمئن قتیو جان

 قلبش انتهای در چیزی بخواهد آنکه بی انداخت، بود خواب غرق که اشمعصومانه صورت به نگاهی. رفت مقابلش
 ندیده را او زیبایی به دختری هم نوزه دهکده، دختران نصف با نشینیهم از بعد که کردمی اعتراف باید. ریخت فرو
 هایلب و کوچک بینی. بود حالتخوش و کشیده بودند، بسته کامال که لحظه آن در حتی هایشچشم. بود

 .کردمی نقصبی را صورتش که رنگیصورتی
 که کرد افاعتر خود به هم باز. برد فرو رنگشطالیی موهای خرمن میان و برده جلو آرامی به را دستش ناخودآگاه

 را او تاکنون زیرا بود؛ قصر اهالی از دختر آن شکبی. بود نکرده لمس را براقی و لطیفی آن به موهایی زمان آن تا
 !زدمی را مخش محسوسی نا کامال طرز به حال به تا بود این از غیر اگر. بود ندیده دهکده در هرگز

. شد خارج اتاق از پریشان موهای و سرخ هاییچشم با ناتانجا و شد باز آرامی به اتاق در که بود فکرها همین در
 .زد او به نماییدندان لبخند و کشید پس را دستش بالفاصله او، حضور احساس با جان
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 :گفت باشد انداخته گیر بزنگاه سر را مجرم یک انگار که حالتی با جاناتان
 کنی؟می داری چیکار -

 :گفت و شد دستپاچه بالفاصله جان
 !هیچی... من...اِ -

 :گفت است مشکوک او به هم هنوز انگار که جوری و داد تکان را سرش جاناتان
 .میام باهات تونخونه تا شو بلند پس خب؛ خیلی-

 :گفت غرور با و شد بلند جایش از جان
 .فعال... پس میرم؛ خودم! نکرده الزم -

 .شد خارج در از کوتاهی فظیخداحا از بعد و انداخت زیبا صورت آن به را نگاه آخرین سپس
*** 

 ترس با. بودند زده زل او به که شد مواجه رنگزمردی براق چشم جفت یک با هایشچشم بازکردن محض به لیانا
 فریاد و داد با و کشید درد از فریادی غریبه شخص آن. زد او موهای به چنگی تهاجمی حالتی با و پرید جایش از

 کمی و کشیده پس سریع خیلی را دستش لیانا. بیاورد بیرون او ظریف هایانگشت بین از را موهایش تا کرد سعی
 :پرسید نگرانی با و شده ظاهر در چهارچوب در پریده رنگی با جولیا لحظه همان. کرد جمع تختش در را خود

 شده؟ چی -
 :گفت و برداشته لیانا سمت به خیزی بود، عصبانی حسابی که جان

 .بپرس نهدیوو یدختره این از-
 پناه او پشت و رسانده جولیا به را خود سپس کرد؛ خارج جان بازوهای بین از را خود و کشید کوتاهی جیغ لیانا

 :گفت لرزانی صدای با. گرفت
 .شد نزدیک بهم اول خودش نداشتم، کاریش من کن باور! میگه دروغ-

 :گفت هشداردهنده حالتی با جان به رو و شدند گرد جولیا هایچشم
 !جان -
 !کرد حمله بهم اول خودش میگه، دروغ -

 :گفت شدمی نزدیک او به آرامی به که حالی در و شد بلند جایش از جان
 .کنی رفتار ترتبزرگ با باید طورچه که میدم یاد بهت حاال! کوچولو دختر کن صبر -

 .گذاشت فرار به پا بلندی بسیار جیغ با لیانا و برد هجوم سمتش به بالفاصله
 !جان-
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 پسر آن انداخت، نگاهی عقب به لیانا. شدند خارج خانه از بدهند، نشان توجهی جولیا آمیزاعتراض فریاد به کهآنبی
 آنکه بی باراین. شد دهکده خاکی راه وارد و زد دور را خانه هایپرچین و زد فریادی ناخودآگاه. بود دنبالش هم هنوز

 یفاصله که شد متوجه وقتی و برگرداند را سرش آورد، کم نفس کوتاهی مدت از دبع اما دوید؛می کند نگاه عقب به
 او با حاال که جان. افتاد زمین روی بر کند، حفظ را تعادلش بتواند آنکه از قبل و شد دستپاچه دارند، هم با کمی

 :گفت و زد پوزخندی نداشت، ایفاصله
 !کوچولو گیرمتمی االن -
 را هایشدست لیانا. کرد سقوط او سمت به سر با و خوردند پیچ شدت به پاهایش اش،ملهج شدنتمام محض به اما

 که کاری تنها و افتاد نداشت خود روی تعادلی هیچ جان اما کند؛ جلوگیری برخوردشان از تا برد صورتش جلوی
 .نیفتد لیانا روی بر وزنش تا کند زمین حائل را هایشدست که بود آن دهد انجام توانست

 سرش به ایضربه. انداخت بود شده مچاله ترس خاطربه که صورتش به نگاهی جان بودند، بسته هنوز هایشچشم
 :گفت و زد
 !هی-

 عجیبی میل جان لحظه آن در. انداخت نگاهی اطرافش به و کرده باز را هایشچشم از یکی ایبامزه طرز به لیانا
 .داشت هایشلپ کشیدن برای

 جان؟ -
 که مادرش به نگاهی جان اما شد؛ سرخ سرعت به لیانا. انداختند جاناتان متعجب صورت به نگاهی و تندبرگش هردو

 :گفت و انداخت کردمی نگاه او به باز دهانی با
 .مامان نیست میاد نظر به که طوراون چیز هیچ -

 .کرد بلند را او سختی به و کرده حلقه جان کمر دور را هایشدست. رفت هاآن سمت به عصبانیت با امیلیا
 به را او و رفته لیانا سمت به محوی لبخند با بود، گرفته را اشخنده جلوی سختی به لحظه آن تا که هم جاناتان
 :گفت تکاندمی را هایشلباس که طورهمان. کرد بلند زمین روی از آرامی

 .بدم توضیح بهت تونممی مامان -
 :گفت و انداخت او به نگاهی امیلیا

 .میدی توضیح که البته -
 :گفت و زد لبخندی جان

 !سالمه شش و بیست من مامان، کن بس -
 :گفت تندخویی با امیلیا
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 موندی؟ کجا رو دیشب که بگو بهم فقط بعد؛ برای مونهمی مسئله این مورد در توضیح-
 :گفت و افتاد لکنت به بالفاصله جان

 ...من یعنی سخته؛ توضیحش اِ -
 جاناتان. کردمی نگاه پسرش به انتظار با هم هنوز امیلیا. کند هم سر مادرش برای را داستانی تا کرد مکث کمی

 مکررش هایغیبت جزئیات از موقع به تا دهد نجاتش وضعیت آن از فعال گرفت تصمیم و انداخت جان به نگاهی
 :گفت و کرده ایسرفه سپس. بیاورد در سر
 دیدنت از جولیا مطمئنم! امیلیا بیا هم تو خونه، برگردیم بهتره. دهش کثیف هاتونلباس تمام پرنسس، خب -

 .میشه حالخوش
 کهآن از بعد و داد تکان سری امیلیا. افتاد راه به خانه سمت به جاناتان با همراه بیندازد، جان به نگاهی آنکه بی لیانا
 :گفت و زد جان هایدست به آرامی یضربه شدند، دورتر کمی دو آن
 .ریممی هم با بعدش توضیحتم، منتظر من! بری در زیرش از بذارم که نکن کرف -

 :کرد زمزمه ناباوری با مادرش پرسش به توجهبی کرد،می نگاه هاآن رفتن مسیر به باز دهانی با که جان
 چی؟ گفت اون -

 :گفت او سوال به اهمیتبی امیلیا
 جان؟ بده، رو من سوال جواب -
 دختر و بود کرده مالقات پیش هاسال که داشتنیدوست کودک کنار جایی فکرش زیرا شنید؛مین را چیزی جان اما

 .بود کرده گیر بود، آغوشش در پیش دقایق تا که زیبایی
*** 
 :گفت و زد او سر به محکمی ضربه بارچندمین برای جان

 !بودی قدراین دیدمت که باری آخرین شدی، بزرگ قدرچه-
 صدای با! باشد پری یک یجثه نشانگر توانستمی تنها که انداخت نگاهی جان هایدست بین یفاصله به لیانا

 :گفت آرامی
 .نمیاد یادم رو تو من اما -

 :گفت و زد او به تریمحکم یضربه بار این جان
 .دینکر ترک رو بدت هایعادت هنوز انگار اما بودی؛ چندماهه فقط زمان اون چون نمیاد؛ یادت که البته -

 به ایهشداردهنده نگاه امیلیا. داد تکان آرامی به را سرش و شده سرخ سرعت به لیانا. کرد اشاره موهایش به سپس
 :گفت و انداخت جان
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 ! جان -
 کندمی سعی حتی باشد داشته را اشاجازه اگر که دانستمی خوبی به و شناختمی هایششیطنت تمام با را پسرش

 برای راهی هیچ و داشت کمی سن هنوز اما بود؛ زیبایی بسیار دختر لیانا. کند نزدیک لیانا هب اندازه از بیش را خود
 را حواسش تمام اول دقایق همان از امیلیا بنابراین بود؛ آدونیس یآینده یملکه او زیرا نداشت؛ وجود جان با بودنش

 :گفت و زد هاآن به لبخندی جاناتان. نکند خطا پا از دست تا داد پسرش به
 خوامنمی کنیم، اقدام جنگل به رفتن برای زودتر بهتره کردی پیدا خودت برای دوست یک که حاال پرنسس، خب-
 .کنیم برخورد شب تاریکی به

 :گفت و انداخت او به متعجبی نگاه جان
 !سرت؟ به زده مگه جنگل؟ -

 :گفت عصبانیت با امیلیا
 زدنه؟حرف طرز چه این -

 :کرد تصحیح گونهاین را شاجمله بالفاصله جان
 .خطرناکه پرنسس برای جنگل خب... که اینه منظورم-

 :گفت و انداخت او به نگاهینیم جاناتان
 .نمیاد پیش مشکلی کنیم جمع رو حواسمون دو هر اگر -

 :گفت تعجب با جان
 بیام؟ باهاتون قراره من که گفته کی-
 !من-

 صدای با بنابراین. کردمی اشاره لیانا به نامحسوسی طرز به که تانداخ جاناتان هایاخم یگره به نگاهی جان
 :گفت ایآهسته

 بیام؟ باهاتون قراره من خب -
 .گردیممی بر تاریکی از قبل و میفتیم راه زودتر حاال درسته، -

 :گفت آرامی صدای با پسرش به رو و انداخت لیانا صورت به نگاهی امیلیا
 از برگشتن محض به نره یادت اما بری؛ در سوالم به دادنجواب زیر از تونستی یخوب به انگار جان خوب، خیلی-

 فهمیدی؟ خونه، گردیبرمی مستقیم جنگل
 :گفت و شد بلند جایش از جاناتان. دوخت خانه سقف به را نگاهش جان

 .بیفتید راه دیگه خب خیلی-
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 .شدند خارج خانه زا بقیه با خداحافظی از بعد و شدند بلند جاهایشان از نفر سه هر
*** 

 به واردشدن با که چیزی اولین. شد وارد و زد آن به کوتاهی یضربه انداخت، دخترش اتاق در به نگاهی کاترین
 .کردمی نفوذ بدنش هایسلول تمام در زیرا بود؛ آن غیرعادی سرمای کرد، جلب را توجهش اتاق

 ...مامان -
 صدایی. شناختنمی نیز را دخترش صدای دیگر گویی کرد؛ نگاه او به و برگشت تعجب با نارسیسا صدای شنیدن با

 خالی و روحبی و سرد صدایش بود، اشسالگی پنج و سی یآستانه در که اکنون اما بود؛ پرانرژی و لطیف روزی که
 :گفت و زد لبخند سختی به کاترین. بود احساسی هرگونه از
 طوره؟چه حالت ببینم اومدم-

 :گفت و انداخت او به خونسردی نگاه نارسیسا
 .عالیم گفت میشه االن حتی خوبم؛ من -

 :کرد زمزمه گوشش کنار جایی و کرد حلقه کمرش دور به را هایشدست برداشت، مادرش سمت به قدمی سپس
 .ذارمنمی تنهات وقتهیچ مامان، جاماین همیشه من-

 :گفت و گرفت قاب را دخترش تنها صورت هایشدست با کاترین
 عذاب رو من هم تو گیریگوشه این اما طرف؛ یک اخیر اتفاقات بابت نگرانی نمیای؟ بیرون اتاقت از دیگه چرا -

 .میده
 :کرد زمزمه او هایحرف به توجهبی و کشید مادرش صورت هایچین به دستی نارسیسا

 ...نزدیکه دیگه کنم فکر -
 !نارسیسا؟ -
 .مونیممی تو و من فقط -

 با کاترین. بود شده دیر واقعا دیگر شاید. بودند خالی انداخت، دخترش هایچشم به نگاهی عجبت با کاترین
! انتهابی انرژی و شور با کودکانه، ایروحیه با زیبا دختری. دیدمی را خود جوانی گویی دخترش صورت به کردننگاه

 دستش کاترین. بود اشتیاق و شور انرژی، نهما کند، پیدا توانستنمی هرگز که را چیزی تنها دخترش وجود در اما
 :گفت و کشید صورتش روی بر گونهنوازش را
 زمانه اون فقط کن؛ پیدام ببین، رو من هات،چشم جلوی! جاماین من هستم، من بخوای که زمانی هر نارسیسا -

 .باشی داشته آروم و خوب زندگی یک تونیمی که
 :گفت و انداخت او به نگاهی نارسیسا. کرد احساس وجودش تمام با را آن سردی کاترین که بود سرد قدرآن نگاهش
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 درسته؟ بشم، جانشینت که نذاشتی باشم آرامش در کهاین برای پس -
 :گفت آرامی صدای با بود، خورده جا وضوح به و نداشت را حرفی چنین توقع که کاترین

 .باشه داشته اهمیتی برات که کردمنمی فکر من... من-
 نداره؟ که فکرکردی چرا مامان؟ راچ -

 .بود نکرده فکر سوال این جواب به ایلحظه زیرا نداشت؛ گفتن برای حرفی او پاسخ به جواب در کاترین
 !شکستی رو من قلب تو -

 :گفت فورا کاترین
 .خواستمنمی وقتهیچ من -
 .هِندِریک با بودنش دست هم انتقام .بگیری من از رو پدرم انتقام خواستیمی که کن اعتراف! خواستیمی چرا -

 :کرد زمزمه قراریبی با کاترین
 !نه -
 .کردی مجازات رو من هم دلیل همین به درست! چرا -
 خاطر به. کردم جلوگیری بیفته دوشت به بود قرار که بزرگی مسئولیت از من نارسیسا، نکردم مجازاتت من -

 !خودت
 .اشتباهه-

 :گفت بلندی صدای با کاترین
 .بکشی زجر این از بیشتر بذارم تونستمنمی که بودی افسرده و غمگین قدراون هاسال این در! نیست نه -

 آرامی صدای با و شده نزدیک او به سرعت به نارسیسا. دید دخترش هایچشم در را خشمی برق باراولین برای
 :گفت

 بینی؟می چی مامان، کن نگاه بهم -
 .دید توانستمی را نفرت و کینه تنها هایشچشم عمق در. بود زده زل هایشچشم در حرفبی کاترین

 .امراضی کامال حالم این از خوشحالم، من غمگینم؟ و افسرده هایآدم شبیه نظرت به -
 :گفت و رفته اتاقش بزرگ یپنجره سمت به سپس برگرداند؛ را رویش و برداشت عقب به قدمی

 .بیرون برو جااین از -
 :گفت مالیمی لحن با زدمی چنگ امیدش آخرین به که حالی در و برداشته عقب به قدمی ناباوری با کاترین

 باید رو چیزها خیلی هنوز تو کردم می فکر من... من. نبود دلت شکستن تو، به تخت و تاج ندادن برای من دلیل -
 ...و فداکاری داشتن،دوست مثل کنی؛ درک و بفهمی
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 پاکی به هرگز او بود، درست این اما بیاورد؛ زبان به بود قلبش انتهای در که را حرفی حتیرا به توانستنمی کاترین
 :گفت و کشیده عمیقی نفس طوالنی، دقایق از بعد. نداشت اطمینان نارسیسا قلب

 . نخوای چه بخوای چه نارسیسا، مونممی منتظرت همیشه من-
 :کرد زمزمه سردی لحن با نارسیسا

 !متاسفم -
 هاسال که ماند اخباری منتظر و دوخته چشم مقابلش یمنظره از نامعلومی ینقطه به هم او اتاقش، در شدنهبست با

 .کشید می را شنیدنش انتظار
*** 
 :گفت کنانپچپچ و رساند لیانا به را خود و شمرده غنیمت را فرصت بود، اطراف به حواسش که جاناتان دیدن با جان

 طوره؟چه جنگل توی گذار و گشت -
 :انداخت او به نگاهی چشمی زیر و کشیده کنار را خود کمی لیانا

 .نیست بد -
 :داد ادامه جان

 .کننمی زندگی جااین مرموزی و انگیزشگفت موجودات چه که بزنی حدس تونینمی بندممی شرط-
 ...و شدم جنگل وارد کنجکاوی روی از روز یک دیدم، رو دوتاشون من -
 :گفت داده تکان شدت به را سرش روز آن دنآور یاد به با
 .نیست مناسبی جای گذار و گشت برای جنگل که فهمیدم خب، -

 :گفت غرور با جان
 .نیست مناسب هابچه یواسه البته-

 :گفت آمیزیکنایه لحن با و کرده اخمی لیانا
 میای؟ جااین به زیاد تو -

 :گفت معناداری لحن با و زد پوزخندی جان
 دیدی؟ رو موجوداتی چه که گفتیمی داشتی خب،! گفت میشه اِی، -

 :گفت زیادی انرژی با لیانا
 ...و بلند هم هاشیال بود، طالیی رنگش بود، زیبا العادهفوق! دیدیشمی باید دیدم، رو شاخ تک یک -

 :گفت و پرید هایشحرف میان به جان
 .کرد پیدا میشه جنگل جای همه رو هاشاخ تک آخه نشو، زدههیجان زیاد نظرم به -
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 :گفت هایشلب روی مرموزی لبخند با جان. کردند فروکش بارهیک به لیانا هیجانات تمام
 چی؟ دیگه خب -

 :گفت کمتری حرارت با بار این لیانا
 !بودن ترسناک خیلی یادمه، رو هاشچشم فقط دونم؛نمی دیدم که رو موجودی اون اسم راستش-

 :گفت و کرد نگاه او به بیشتری دقت با جان
 لرزی؟می داری تو -
 .میشم طوریاین میفتم یادش به وقت هر چرا دونمنمی -

 :شد تر نزدیک او به کمی و کرده استفاده فرصت از جان
 میاد؟ یادت طور؟چه رو اشقیافه-
 یک که کردم فکر هم اولش یعنی بود؛ شیر مثل درست سرش اما ببینمش؛ نتونستم درست و بود شده تاریک هوا-

 ...و بود تربزرگ خیلی عادی شیر یک به نسبت سرش اما شیره؛
 :گفت و گذاشت تمامنیمه را حرفش جان یگشادشده های چشم دیدن با
 شده؟ چی -
 کردی؟ پیدا نجات طورچه...اما دیدی؟ رو اون تو...تو -

 :گفت متعجبی لحن با لیانا
 وارد نذاشتن و شدن متصل هم به هادرخت که آوردم شانس یخیل رسیدم، جاناتان ی کلبه به جنگل توی خب-

 .بشه
 :گفت نداشت اطمینان او بودنسالم به انگار که عجیبی حالت با جان

 یک مثل هم هااون بشه نزدیک خطر که زمانی هر. محافظته شونوظیفه ها درخت اون! نه شانسیخوش-
 .میشن بسته نفوذ غیرقابل یدروازه

 :گفت و دز لبخندی لیانا
 شناسی؟می کجا از رو اون تو نه؟ مگه باهوشیه، خیلی جادوگر جاناتان -

 :گفت پرتیحواس با بود، دیگری جای فکرش که حالی در جان
 .بودیم ارتباط در هم با بیشتر هم ما طوریاین... کهاین و داشتن نزدیکی دوستی جاناتان مادر با مادربزرگم -

 .بود رفته فرو فکر در که انداخت جان به نگاهی لیانا
 جان؟-

 :پرسید کنجکاوی با لیانا. کردمی او به ناباورانه هم هنوز برگرداند، را رویش جان
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 کردی؟ تعجب قدراین چرا حیوونیه؟ جورچه اون مگه-
 :گفت تندخویی با بود، شده جمع حواسش کامال بار این که جان

 .نیست چیزی -
 :گفت بلندی صدای با بود، ناراحت انج یمغرورانه رفتار از که لیانا

 !بگی بهم باید-
 :پرسید صداهایشان و سر شنیدن با جاناتان. گذاشت دهانش روی را هایشدست بالفاصله جان

 شده؟ چی -
 :گفت فورا جان

 .هیچی -
 :گفت خیالیبی با بود، اطراف دیدزدن مشغول که حالی در جاناتان

 .یطرف ملکه با وگرنه نذار، سرش به سر-
 :گفت و زد اینیمه و نصفه لبخند جان

 .مونهمی یادم -
 :گفت و آورد پایین را هایشدست آرامی به سپس

 .نیست بچگونه هاحرف این نمیگم، چیزی چون نزن؛ جیغ خودیبی -
 :گفت عصبانیت با لیانا

 !سرزمینم این یملکه من بگی، بهم باید-
 :گفت تریآرام لحن با ،کردمی توجه موضوع آن به تازه گویی که جان

 !کنن؟ جدا تنم از رو سرم بدی خوایمی حاال چی؟ که خب -
 :گفت فورا لیانا

 !اصال نه -
 :گفت و زد پوزخندی جان

 .باشی قراره نیستی، سرزمین این یملکه تو نره یادت اما میگم؛ بهت -
 :گفت آرامی صدای با بود، پشیمان خود حرف از که لیانا

 .درسته-
 :گفت محکمی لحن با جان

 .بمونه خودمون بین قضیه این که بدی قول باید -
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 :گفت و زد ایمعصومانه لبخند لیانا
 !حتما -

 .رفت او به ایجانانه یغرهچشم لبخندش دیدن با جان
*** 

. گرداندبرمی قصر به را هاآن باید شاید. کردمی فکر اخیر اتفاقات به و زدمی قدم ورودی سرسرای در کاترین
 به زیاد روزها آن در. دیانا افتاد، مادربزرگش یاد به. کرد خواهد پیدا نیاز هاآن به زودی به که گفتمی او به احساسی

 نبرد یک با فرمانرواییت دوران که توست بدشانسی این شاید» :گفت او به که جمالتی آخرین به کرد،می فکر او
 نکن، فکر کردی، احساس رو چیزی اگر! داری رو نامرئیت ارتش وزهن تو که نره یادت اما کنه؛ پیدا تداخل عظیم
 .کن عمل

 تنها و بوده باخبر زندگیشان محل از آدونیس فرمانروایان تنها که بودند برزخیانی از جمعی ملکه، نامرئی ارتش)
 .(داشتند را هاآن احضار قدرت و اجازه هاآن
 را زمان این او که بفهمد توانستمی خوبی به حاال اما کند؛ هضم را دیانا هایحرف آخرین نتوانست سن آن در

 در که سنگینی هایبرف روی بر را بلندش مانندپوتین هایکفش و کشید ایکالفه نفس. بود کرده بینیپیش
 .برد فرو بودند نشسته قصر سرسرای

 امیلیا، و ایزابل با همراه که اشکودکی دوران یاد به. نشست هایشلب روی بر لبخندی هاآن قروچ و قرچ صدای از
 .بردندمی فرو هابرف در توان، تمام با را پاهایشان و پریدندمی هوا به بازیگوشی با گزنده سرمای به اهمیتبی

 باقی کودک یک هم هنوز که کردمی آرزو شاید شد؛ ترعمیق لبخندش کرد، تکرار را کار آن باردومین برای وقتی
 .ماندمی

*** 
 به هایشدست با جاناتان طوالنی دقایق از بعد. رفتندمی پیش جنگل قلب در حرفبی انداخت، هاآن به نگاهی لیانا

 :گفت هیجان با و کرده اشاره هاآن آن از دوری تقریبا ینقطه
 .کنین نگاه رو جااون هابچه-

 تنها هم باز نداشت، وجود جاآن در عادیغیر چیزهیچ. کردند دنبال را جاناتان هایدست رد نگاهشان با جان و لیانا
 :گفت خیالیبی با جان. خوردندمی چشم به جنگل جای همه که بودند هایی خارزا و هابوته درختان،

 !نکردی؟ اشاره خاصی مکان به واقعا تو یا بینمنمی چیزی من جاناتان، -
 :گفت لبخند با لیانا به رو او سوال به اعتنا بی و رفتند هم در جاناتان ابروهای

 .شاخه تک هایاسب زندگی محل جااون! میاد خوشت جااون از که مطمئنم پرنسس، -
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 زده دور را جنگل که زمانی از داشت، دیگری نگرانی حاضر حال در. نشست لیانا هایلب روی رنگیکم لبخند
 محاصره یحلقه یک گویی ند؛بود متصل هم به مارپیچی شکل به که شدمی دیده زمین روی بر حصارهایی بودند،

 :گفت متعجبی لحن با جاناتان. دادندمی تشکیل را
 .میشی خوشحال هم کنار در شاخ تک هزاران دیدن از کردم می فکر -

 :گفت و زد لبخندی بنابراین بگیرد؛ نادیده بود افتاده جانش به که را عجیبی یدلشوره تا کرد سعی لیانا
 .میشم خوشحال که البته-

 سر ذهنش انتهای در کوچک ینقطه یک به توجه با اما بردارد؛ دیگری قدم تا خواست و کشید راحتی نفس تانجانا
 دیده جا آن از نوری هیچ روز از وقت آن در که بود عجیب. انداخت نگاهی سمت آن به دقت با. شد متوقف جایش

 کند؛می ساطع را زیادی نور شفافشان و فیدس بسیار پوست دلیل به هاشاختک تجمع که دانستمی را این. شدنمی
 .رسیدمی نظر به تاریک کامال انبوه درختان تاثیر تحت جنگل نقاط تمامی مانند هم جاآن لحظه آن در اما

 حواسش که شد مطمئن وقتی. بود نوسان در جنگل مختلف نقاط بین مدام نگاهش که انداخت لیانا به نگاهی جان
 :گفت آرامی صدای با و شد رتنزدیک نیست، هاآن به
 شده؟ چی -

 :کرد زمزمه نگرانی با جاناتان
 نداره؟ وجود نوری واقعا جااون یا کنم می اشتباه من جان،-

 :گفت خیالیبی با و انداخت مقابلشان تاریک ینقطه به نگاهی جان
 .بینمنمی نوری منم نشدی، پیر هم قدرهااون هنوز نترس -

 :گفت تریجدی لحن با دید، که را ناتانجا سردرگم و گیج نگاه
 !کنیمی نگرانم داری شده؟ چی بگی میشه -

*** 
 ناگهانی بازشدن با. بست را هایشچشم و داد اشصندلی به را اشتکیه. کشید اشخسته هایچشم به دستی کاترین

 با. افتاد چرخیدمی اشحدقه در مدام که سرخ چشم دو به نگاهش شدند، باز سرعت به هایشچشم اتاقش در
 .شد بلند جایش از نگرانی

 آرامیس؟ -
 :گفت ایدورگه صدای با و رفت باال حدقه در هایشچشم نشنید، را صدایش انگار اما آرامیس

 قدرت به تاریکی سرزمین، انسان ترینپاک نابودشدن با! تاریکیه فرارسیدن شب امشب،! نزدیکه خیلی دیگه-
 .رسهمی
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 و ندارد خود از اختیاری هیچ لحظه آن در آرامیس که نداشت شک. بود شده میخکوب جایش رس وحشت با کاترین
 آرامیس بعد یلحظه اما بود؛ هایشحرف یادامه منتظر. است حیاتی آوردمی زبان به که را حرفی هر به کردنگوش

 .شد زمین بر نقش و کشیده عمیقی نفس بزند، دیگری حرف آنکه بی
 قصر نگهبانان و گزارانخدمت رفتند،می پایین پلکان از عجله با سرباز هزاران. شد پا به قصر در ییغوغا بعد ساعتی

 .کردندمی پچپچ هم با و رفتندمی طرف آن و طرف این به نگرانی با
 با کاترین. بود کرده پر را قصر تمام گوشخراششان هایجیغ صدای و چرخیدندمی تاالر در پروازکنان هاپری

 دقایق از بعد. شدمی گم هیاهو آن در گلویش از شدنخارج محض به صدایش اما گشت؛می لیام دنبال به ماندگیدر
 خود بودند چسبیده هم به زنجیروار که سربازانی میان از گذشتن از بعد و آمد پایین پلکان از که دید را لیام طوالنی

 :گفت و رساند او به را
 شده؟ خبر چه ملکه،-

 درشت هایدانه. داشت تن به خواب لباس هنوز. دیدمی لیام هایچشم در را نگرانی هاسال آن در باریناول برای
 بلندی صدای با او به کوتاهی نگاه از بعد. بودند شده سیخ هوا در موهایش و بودند نشسته اشپیشانی روی بر عرق
 :گفت

 .شد برمال طورچه دونمنمی شد، زده هاییحرف یک افتاد، باال اون اتفاقی یک. دونمنمی هم خودم هنوز-
 :گفت فریاد با لیام

 هایی؟حرف چه-
 :زد فریاد قبل از بلندتر صدایی با کالفگی با سپس

 داده؟ خبر اینا به کی خبره؟ چه جااین! لعنتی-
 :گفت کند معطوف خود به کامال را لیام حواس داشت سعی که کاترین

 .کن نگاه من به-
 .چرخاند کاترین صورت در را گردش های چشم لیام

 .بگردیم لیانا دنبال باید جنگل، به بریم قصر از سربازها با باید-
 :زد فریاد ناباوری با شدند، گشاد لیام هایچشم

 کنن؟می چیکار جنگل تو پرنسس -
 :گفت بود خود سرزنش مشغول دیگر بار که کاترین

 ...گذار و گشت برای فقط... قطف بودم؛ فرستاده جنگل به جاناتان با رو اون-
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 کرد، سرپیچی دستوراتش از که نبود لیانا باراین. شد حرفش یادامه گفتن از مانع بود گلویش در که سنگینی بغض
 صورت روی بر که اشکی قطره دیدن با بکشد، فریاد عصبانیت از دیگر بار تا بود آماده که لیام. بود خودش از اشتباه

 پاک را اشکش و گرفته او از را رویش سرعت به کاترین. کرد ساکت گلویش در را فریادهایش و داد چکید، کاترین
 :گفت مالیمی لحن با و انداخت او به انگیزیترحم نگاه لیام. کرد

 .کنیممی پیداش و ریممی هم با همگی! میدم قول ملکه، نمیاد پیش مشکلی -
*** 
 :کرد زمزمه داشت زیادی لرزش که ییصدا با و انداخت جنگل سمت آن به نگاهی جان

 .بریم جااین از باید -
 :گفت ناباوری با جاناتان

 بشه؟ زده آسیبی ما به جنگل این توی که میشه باورت تو-
 :گفت آرامی صدای با جان

 .میشه باورم آره -
 :گفت مشکوکی لحن با و پریدند باال جاناتان ابروهای

 دونی؟می چی تو -
 .کنیم خارج جااین از رو لیانا که اینه داره اهمیت که چیزی اتنه حاضر حال در -

 :گفت و گرفت را بازوهایش عصبانیت با جاناتان
 دونی؟می چی تو بگو -
 :گفت نجواکنان جان. انداخت هاآن به نگاهی نگرانی و تعجب با لیانا صدایش، باالرفتن با
 .کنم تعریف واست رو چیز همه بعدش میدم قول! مبشی خارج جااین از بیا فقط باش؛ آروم کنممی خواهش-

 اعتماد هایشحرف و او به باید حاضر حال در. نداشت دیگری یچاره اما انداخت؛ او به تردیدآمیزی نگاه جاناتان
 :گفت نگرانی با هایشانچهره دیدن با لیانا. دویدند لیانا سمت به عجله با هردو. کردمی
 شده؟ چی-

*** 
 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه ایتس در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 
 :گفت و زد کوتاهی لبخند دهد، نشان خونسرد را خود کردمی سعی که حالی در جان
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 حتما بعد یدفعه میدم قول برگردیم، بیا. نیست جنگل توی بودن برای مناسبی وقت االن فقط نشده؛ چیزی -
 .ببینیشون تا ببرمت

 :گفت گرانین با لیانا
 شده؟ چی نفهمم، که نیستم بچه هم قدرهااون! نیستن اونا موضوع-

 :گفت فورا ندارد، آمدنکوتاه خیال لیانا دانستمی گویی که جاناتان
 !کایمراست موضوع. کنم مخفی ازت خوامنمی خوب، خیلی-
 !جاناتان -

 :گفت تعجب با لیانا
 .شدن بعیدت جااین از پیش هاسال اونا کردممی فکر -
 .دیده جااین رو اون سانتورها از یکی پیش چندوقت اما طور؛همین هم ما-
 !بسه -

 :داد ادامه جان اعتراض به توجهبی جاناتان
 محکوم که موجوداتی اون و گرفته قرار بزرگی خطر معرض در ما سرزمین که کنممی فکر من تاسف کمال در و-
 باقی آدونیس از چیزی نکنیم، اقدام زودتر ما اگه و برگردن دوباره هک تالش دارن شدن، سرزمین این ترک به

 !مونهنمی
 را اشتکیه و کشیده عمیقی نفس طوالنی دقایق از بعد لیانا. بود مانده باز کامال صریح، بینیپیش آن از جان دهان

 گاهی حقیقت شنیدن که کردمی فکر آن به ذهنش در بود، مانده خیره نامعلوم اینقطه به نگاهش. داد درختی به
 تمام ناگهانی آرامشی. است خیال و وهم در زندگی و خبریبی از بهتر دانستن همیشه اما باشد؛ تلخ تواندمی

 .کرد لمس را آن و برد فرو پیراهنش جیب در را هایشدست گرفت، فرا را وجودش
 با. گذاشت خود هایدست کف در را آن و ردهک باز را اسرار آوریجمع کند، جلب خود به را هاآن توجه کهآنبی
 که کردمی وجدان عذاب احساس قلبش انتهای اما نمیفتد؛ شیء آن یاد به هرگز دیگر جاناتان دانستمی کهآن
 بین از کامال سرزمینش به کمک فکر با حس آن بعد، ایثانیه البته. است برداشته اش کلبه از را آن اشاجازهبی

 جذب خود به ربا آهن یک مانند را اطرافشان نقاط تمامی از مختلفی هایرنگ بالفاصله سرار،ا آوریجمع. رفت
 از که کرد پیدا اطمینان پیوست، نشان درون هایرنگ باقی به و شده جدا پیراهنش از رنگیآبی یاشعه وقتی. کرد
 .شد خواهند ثبت اتفاقات تمامی بعد به لحظه آن
 .بریم بیاین -



 

 

110 

 

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

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Zahra bagheri 

 بلندی هایقدم با نفر سه هر. افتاد راه به و گرفت خود یمردانه هایدست در را لیانا ظریف هایدست عجله با جان
 اعماق از بلندی ینعره شنیدن با که بودند نکرده طی را زیادی راه هنوز. رفتندمی جنگل از خروج راه سمت به

 .شدند متوقف جایشان سر جنگل
 دیدن تصور با کشید،می نفس سختی به و بودند شده سست پاهایش. نبود پیش دقایق آرامش از خبری دیگر

 .خورد پیچ اشمعده موجود آن یدوباره
 ایثانیه. بردندمی یاد از هم را کشیدننفس گاه که بودند کرده تمرکز دیگر صدایی شنیدن برای قدرآن همگی

 .شد تکرار دیگر بار صدا آن که نگذشت
 !بدویین-

 .شوند خارج جنگل از زودتر چه هر تا دویدندمی توانشان آخرین با نبود، خبری زده شتاب و تند یهاقدم از بار این
 دور به که بود آن مانند درست. بود شده دیگری وقت هر از ترخم و پرپیچ و ترطوالنی جنگل از بازگشت راه گویی
 عبور کنارشان از باد مانند اطرافشان ختاندر و بودند اولشان جای سر هم هنوز دویدندمی قدرهرچه بچرخند؛ خود
. شد زده جاناتان ذهن در ایجرقه سرعت به. باشند دویدن حال در آلودمه مسیری در که بود آن عین. کردندمی

 همان در آورده در اجرا به را گردش جادوی که کس آن داشت اطمینان داد،می تشخیص خوبی به را جادو و سحر
 .دهدنمی نشان را خود چرا که دانستنمی اما است؛ اطراف

 :زد فریاد و گرفته اطرافشان درختان سمت به را هایشدست تردیدبی دویدن حین در
 !نُلِفای-
 .(اثرکردنبی معنای به نُلِفای،)

 خوبی به افسونش آنکه با. شد پدیدار هایشانچشم مقابل در واضح شکل به چیزهمه کلمه، آن کاربردنبه محض به
 لیانا نجات چرخید،می جان سر در که فکری تنها لحظات آن در. دادمی ادامه دویدن به هم هنوز اما بود؛ کرده کار
 دویدن برای توانی دیگر اما لیانا. شوند خارج جاآن از زودتر چه هر تا بود ریخته پاهایش در را قدرتش تمام. بود

 یاری توان پاهایش. افتاد خسخس به اشسینه که نگذشت چیزی و آمدندمی در سختی به هایشنفس نداشت،
 درخت نزدیکی در همگی. شد متوقف جایش سر و زده پس شدت به را جان هایدست ناخودآگاه. نداشتند را بیشتر

 .شد خم و داد تکیه آن به را هایشدست لیانا. ایستادند تنومندی
 خوبه؟ حالت-

 لیانا زدند، زل هم هایچشم به را ایثانیه چند. آورد باال آرامی هب را سرش و گذاشت او چانه زیر به را دستش جان
 :کرد زمزمه آرامی به
 !تونمنمی دیگه -
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 آمده آن از که راهی به نگاهی نگرانی با جان. شد اطرافش دیدزدن مشغول و انداخت هاآن به کوتاهی نگاه جاناتان
 :گفت و انداخت بودند

 !بیار طاقت نمونده، چیزی دیگه-
 :زد فریاد سرش بر عصبی لحن با بود، زده حلقه چشمانش در اشک حالی در یانال

 .بدوم تونمنمی دیگه فهمی؟می تونم،نمی -
 لحظه آن در اما شد؛ پشیمان هایشحرف از سرعت به لیانا. گرفت او از را نگاهش عصبانیت با و دلخوری با جان
. بود کرده تاببی را او اندازه از بیش هیجان و استرس و بودند افتاده گزگز به درد از پاهایش. نداشت خود از ایاراده
 :گفت و کشیده آرامی به را جان لباس یگوشه بعد ایثانیه

 .خواممی معذرت-
 با جان. شدند جاری اشگونه روی بر دیگری از پس یکی و کردند باز را خود راه هایشاشک اش،جمله کردنتمام با

 :گفت و ادد تکان سری کالفگی
 .نکن گریه-

 :گفت و شد خم کمی کرد، او به را پشتش سپس
 .شیممی خارج لعنتی جنگل این از زود خیلی میدم قول بهت. ببند رو چشمات کولم، روی بیا! نمونده راهی دیگه-

 .شد نزدیک او به تردید با لیانا
 .کن عجله پرنسس-

 را وزنش و کرده حلقه جان گردن دور به را هایشدست و نداختا جاناتان یبرافروخته صورت به کوتاهی نگاه لیانا
 خورد،می صورتش به لیانا داغ هاینفس. شد بلند جایش از سرعت به مکث ایلحظه با جان. انداخت او روی

 :کرد زمزمه آرامی صدای با و نشست هایشلب روی آمیزیشیطنت لبخندی
 ای؟آماده-
 .آره-

 :گفت بلندی صدای با جان
 !جاناتان -
 اما دوید؛می بیندازد نگاهی سرش پشت به ایلحظه آنکه بی درنگ،بی جان. کردند دویدن به شروع دیگر بار

 هیجان با و افتاد دهکده به منتهی خاکی راه به جاناتان نگاه. بود کم لیانا سنگین نسبتا وزن تحمل خاطربه سرعتش
 :زد فریاد

 !بدو ترسریع نمونده، چیزی دیگه-
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 حرفی بتواند کهنآ از قبل درست اما بدهد؛ او به تیزی و تند جواب خواستمی و انداخت او به ایخصمانه نگاه انج
 با و داد دست از را تعادلش کشید، درد از بلندی فریاد. رفت فرو پاهایش در خنجر مانند ایبرنده و تیز شیء بزند،

 .آمد فرود جنگل سخت و سرد زمین روی بر صورت
 به را خود نگرانی با جاناتان. بگیرند را جنگل از هاآن خروج جلوی تا بودند داده هم دست به دست زمان و نزمی

 :آمد پایین پشتش از سرعت به لیانا. رساند جان
 شنوی؟می رو من صدای خوبه؟ حالت جان -

 حلقه هایشچشم در اشک که لیانا. کرد خفیفی یناله حالت همان در بود، افتاده زمین روی بر صورت با که جان
 :پرسید نگرانی با بیفتد، گریه به دیگر بار تا بود نمانده چیزی و زده

 !ای؟زنده -
 :گفت ضعیفی صدای با و نشست جان صورت بر کمرنگی لبخند

 ...آخ! کنم فکر-
 :پرسید نگرانی با جاناتان

 شد؟ چی -
 ...پاهام -

 رفته فرو پاهایش در انتها تا برنده هایتله. رفت هم در اشچهره صلهبالفا و انداخت جان پاهای به نگاهی جاناتان
 با نکند، زدهوحشت آن از بیش را لیانا آنکه برای جاناتان. زدندمی بیرون هایشبریدگی از فواره مانند خون و بودند
 :گفت و کرد کوتاهی یخنده اشخونسردی حفظ

 .ستساده یدگیبر یه فقط نیست، چیزی! کرده شلوغش خودیبی -
 ساکت خورد، پهلوهایش به که لگدی با که کند باز اعتراض برای را دهانش تا خواست و پریدند باال جان ابروهای

 .ماند
 .میشی بلند جات از من شمارش با! نکن لوس رو خودت قدراین خب، خیلی -
 !چی؟ -
 ...سه دو، یک، -
 !آخ -

 :گفت و زد بلندی جیغ لیانا. شد بلند هم فقراتش ستون جاییجابه صدای اش،ناگهانی بلندشدن با زمانهم
 شد؟ چی -
 .نیست مهمی چیز -
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 :گفت و زد فریادی بود، داشته نگه هوا در را پاهایش از یکی و بود شده خم درد از که جان
 همیم چیز وقتاون شده، خرد پشتم هایاستخون فهمیدم که هم االن شده، له من پاهای! نیست؟ مهمی چیز -

 نیست؟
 !باش آروم -
 .باشم آروم خوامنمی -
 .شو ساکت لطفا جان -

 :زد فریاد بلندتری صدای با لیانا ملتمس لحن به توجه بی جان
 ...داد دارم دوست نکن، دخالت تو -

 تمام لیانا اما شدند؛ گشاد ممکن حد آخرین تا هایشچشم مردمک گرفتند، قرار دهانش روی بر لیانا هایدست وقتی
 .بود شنیده پیش لحظات که بود صدایی پی حواسش

 شده؟ چی -
 .شنیدم صدایی یک -
 صدایی؟ چه -
 ...انگار ها،برگ خشخش صدای -

 سه و رفته کنار درختان برگ و شاخ. نداشت اشجمله کردنکامل برای توانی دیگر زیرا ماند؛ تمامنیمه اشجمله
 .کند هضم توانستنمی دیدمی که را چیزی. افتاد کار از کامال لبشق ایثانیه. شدند ظاهر مقابلشان در کایمرا

 پاهایش روی بر توانستمی سختی به حالی در جان. ایستاد مقابلشان در و کرده هاآن سپر را خود سرعت به جاناتان
 :کرد زمزمه آرامی به بایستد،

 بینم؟می من که بینینمی رو چیزی همون هم شما -
 را فرصت شان،اندازه از بیش نزدیکی به توجه با جان. کرد ترنزدیک او به را خود و زده جان زویبا به چنگی لیانا

 آن در حتی که بوده احمقانه واقعا نظرش در این و کرد حلقه کمرش دور سختی به را هایشدست و شمرده غنیمت
 .داشتبرنمی شیطنت از دست هم شرایط

 ...جاناتان -
 .برو و بگیر رو لیانا دست بندازی سرت پشت به نگاهی اینکه بدون کنم،می گرم رو سرشون من وقتی جان، -

 :گفت فورا لیانا
 !نمیرم من اما-

 :گفت جاناتان جواب در تمسخرآمیزی لحن با لیانا به توجهبی جان
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 !حتما آره -
 .کرد عبور بدنش زا برق مانند که فرستاد سمتش به را افسونی و کرده بلند را دستانش عصبانیت با جاناتان

 ...آخ -
 !کن گم رو گورت باش زود -

 :گفت و گرفته را لیانا هایدست بالفاصله جان
 .مونهنمی جواببی کارت این -

 :گفت فریاد با جاناتان
 .بدو -
 به کرد،می یاری دردناکش پاهای که سرعتی آخرین با و گرفته را لیانا دست جان اش،جمله شدنتمام محض به

 .دوید خروجی اهر سمت
 خود روی بر را اشسنگینی و کرد او گاهتکیه را خود لیانا بوده، کم بسیار پاهایش عمیق جراحت دلیل به سرعتشان

 سر دو هر جاناتان فریاد با. دویدمی توانش آخرین با اما نداشت؛ را او وزن تحمل ظریفش بدن آنکه با. انداخت
 :شدند متوقف جایشان

 رین؟می وریگ کدوم هالعنتی-
 نفر یک تنها هاآن هدف که شد متوجه زود خیلی. شدندمی نزدیک سرعت به که کرد نگاه هاآن به وحشت با جان
 .است

 !بجنب برده؟ ماتت چرا. کن عجله لیانا،-
 نشان واکنشی بتوانند آنکه از قبل درست اما برداشت؛ جلو به قدمی و گرفته صحنه آن از را نگاهش سختی به لیانا

 و شده یکی جان فریاد با همراه لیانا جیغ صدای. برد هجوم سمتشان به و کشیده بلندی ینعره هاآن از یکی دهند،
 بر هوشبی برخورد، محض به جان. شدند پرتاب ایگوشه به یکدیگر مخالف جهت در دو هر سنگینی یضربه با

. انداخت اطرافش به گیجی نگاه بود، نیاورده دست به را اشهوشیاری هنوز ضربه آن اثر بر که لیانا. افتاد زمین روی
 .شد او به حمله یآماده دیگر بار کایمرا

 !لیانا -
 سر از فریادی جاناتان برد، هجوم لیانا سمت به سرعت آخرین با کایمرا. افتاد هم با اتفاق چندین چندثانیه عرض در

 به قدم چند که زمانی درست و نباشد خود مرگ هدشا تا کرد صورتش حایل را هایشدست لیانا و کشیده وحشت
 دیگر سمت از و رفت فرو کایمرا بدن در انتها تا و چرخیده هوا در باد سرعت به اینیزه بود، مانده باقی برخوردشان

 .شد خارج بدنش
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. دنددا تشکیل را ایمحاصره یحلقه و شدند ظاهر جنگل هایدرخت میان از کاترین سربازان که نکشید طولی
 را او تا کردمی سعی و گرفته آغوش در را سرش. رساند لیانا به را خود و شده خارج نبرد میدان از سرعت به جاناتان

 هاینعره از بلندتر فریادی آشوب آن در. باریدندمی هایشاشک و لرزیدمی آغوشش در کنانهقهق لیانا. کند آرام
 .شد بلند دیگر کایمرای دو
 .کنممی تموم رو کارشون دمخو! کنار برید-

 به تیزشان هایپنجه برسد، هاآن به کهآن از قبل درست اما شد؛ ورحمله هاآن سمت به جمله آن گفتن از بعد لیام
 آن هم دیگری کس ببیند تا انداخت اطرافش به نگاهی لیام. کردند پرتاب عقب به را او و کرده برخورد بدنش
 :گفت و برخاست جایش از فاصلهبال! نه یا است دیده را صحنه

 !حمله کنم،می تونتیکهتیکه طورچه بینیدمی حاال! لعنتیا ای -
 و شدنمی قطع ایلحظه بلند هاینعره و فریاد و داد صدای. شده قبل از تروخیم اوضاع لیام، سوی از حمله فرمان با

 هجوم هاآن سوی به دیگر بار و شده پرتاب بعق به سربازان ثانیه هرچند. پیچیدمی جنگل تمام در انعکاسشان
 . بردندمی
 کسی هر از بیش خود که جاناتان. آورد زبان بر را جان نام نگرانی با و آورده بیرون جاناتان آغوش از را سرش لیانا

 نگه شابینی جلوی را دستانش کاری هر از قبل. رساند او به را خود و شده بلند جایش از سرعت به بود، او نگران
 .شد راحت کمی خیالش داغش هاینفس برخورد با داشت،

 ...میشه خوب حالش -
. رفت فرو پیراهنش جیب در و آمده بیرون میدان از فامی نقره یرشته بالفاصله انداخت، جنگ میدان به نگاهی لیانا
 فریادهای صدای یراهنش،پ جیب از شیء آن آوردنبیرون محض به. است نبسته را اسرار آوریجمع که آورد یاد به

 ایستاده جنگل از مشخص ینقطه یک در سربازان. لرزاند را اطرافشان درختان تمامی و پراند جا از را او بلندی
 .بودند
 سربازان یبرنده هاینیزه. افتاد کایمرا یدریده هم از اجساد به لیانا نگاه و رفته کنار آرامی به همگی بعد ایثانیه

 آوریجمع آنکه بی لیانا. بودند افتاده یکدیگر کنار در جانبی کایمرای دو و بودند آمده فرود هنقط یک در همگی
 .آورد بیرون جیبش از را هایشدست ببندد، را اسرار
 .کشید عمیقی نفس و داده درختی به را اشتکیه
 بازشدن محض به. ندبود چسبانده هم به چسب با را هایشپلک گویی کرد؛ باز را هایشچشم سختی به جان

 خارج شوک از بعد ایثانیه اما خورده؛ جا کمی اول یلحظه در. افتاد درخشان سبز گوی دو به نگاهش هایش،چشم
 :گفت و شده
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 .کافیه سالمی که همین شد، چی پرسمنمی -
 :گفت و نشست لیانا هایلب روی بر لبخندی

 .آوردیم شانس رو بار این -
 افتاد؟ اتفاقی چه نپرسم، تونمنمی اما الیه؛ع سالمی که این... خب -

 :گفت نشستمی صندلی روی بر که حالی در و کرده کوتاهی یخنده لیانا
 .رسید جااون به موقع به لیام -

 :پرسید تعجب با جان
 فهمیدن؟ طورچه اما -
 .برگرده جلسه از ملکه تا منتظرم هنوز دونم،نمی هنوز -
 ؟دادن تشکیل جلسه چی برای -

 :گفت آمیزیسرزنش لحن با لیانا
 !جان -
 .دونمنمی چیزی منم کن باور -
 زد؟می غیبت هاشب چی برای پس -

 :گفت حیرت با شدند، گشاد تعجب شدت از جان هایچشم
 دونی؟می کجا از تو -
 .شنیدم گفتمی جاناتان به رو موضوع این مادرت وقتی -

 :گفت آمیزیدیدته لحن با و زده آمیزیشیطنت لبخند جان
 ...یا شنیدی تصادفا -

 :گفت و زد پوزخندی لیانا
 .شه تموم مالقاتمون زودتر چه هر تا منتظره مادرت چون جان؛ باشی خودت نگران بهتره نظرم به -

 :گفت و خورده مختصری تکان بالفاصله جان
 بگی؟ شدنمهوشبی از بعد هایدرگیری جزئیات از تونیمی خب، -
 .بکشنشون تونستن زود خیلی و کردن حمله کایمراها به رسیدن جااون به سربازها کهاین از بعد! البته-

 :گفت و انداخته او به ملتمسی نگاه جان
 !همین؟ -
 .برم باید من نداری ایدیگه کار اگر خب آره، -
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 !نه -
 بود، داده انجام را کار این اگهانین بسیار که جاییآن از اما کشید؛ خود سمت به و گرفته را لیانا دست سرعت به جان
 کمرش روی بر را هایشدست بالفاصله جان. کرد سقوط او سمت به سر با و داده دست از را خود تعادل لیانا

 :گفت عصبانیت با لیانا. کشید خود سمت به بیشتر را او و گذاشته
 .افتادممی داشتم کنی؟می داری چیکار هست معلوم -
 !اشنتیجه اینم کنی؛می لجبازی همین یواسه بمونی، خواممی که دونیمی! دینیفتا که حاال خب -
 کنی؟ پنهان بیشتر رو حقیقت کهاین یواسه بمونم؟ خوایمی چرا -
 .زنیمی حرف چی از دونمنمی -
 .نگفتی چیزی اما هستن؛ نفر یک از بیشتر اونا که دونستیمی مدت تمام! دونیمی خوب چرا -
 کرد؟می عوض هم رو چیزی من گفتن نیکمی فکر -

 :کرد عصبی یخنده و خورده محکمی تکان لیانا
 .کردمی که البته -

 :گفت تریمالیم لحن با بود، پشیمان اشکاری پنهان از سخت گوی که جان
 .میشه این کاریم پنهان ینتیجه دونستمنمی! متاسفم-
 .بود خطر در ونمینسرز مردم یهمه جون جان، نیستیم ما فقط موضوع -

 :گفت نداشت را دختر یک مقابل در آمدنکوتاه خیال که جان
 .هستم اشتباهم متوجه خودم کافیه، دیگه خب خیلی -

 این با اما بکشد؛ بیرون جان آغوش از را خود کرد سعی و رفته عقب کمی بود، گرفته حرصش او لجبازی از که لیانا
 .انداخت باال ابرویی او برای معناداری لبخند با و هگرفت قبل از ترمحکم را او جان کار
 کنی؟ ولم میشه -
 نیست؟ راحت جات چرا؟ -

 :گفت آرامی صدای با شود، آب خجالت از که بود نمانده چیزی و شده سرخ صورتش که لیانا
 .گرفت درد کمرم -

 :گفت بود زده خیمه او روی بر که حالی در و کرده عوض او با را خود جای بالفاصله جان
 خوبه؟ حاال -
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 به را نگاهش شیطنت با جان. بودند زده بیرون حدقه از ممکن حد آخرین تا جان عجیب رفتار از لیانا هایچشم
 به کرد، عبور هایشچشم مقابل از درست آسودگی با که نورانی یرشته دیدن با که بود دوخته او صورتی هایلب

 :پرسید نگرانی با بود، خورده جا او سریع واکنش از که لیانا. پرید جا از و آمده خود
 شد؟ چی -
 بود؟ چی اون -
 چی؟ -
 اومد؟ کجا از. بود جااین االن همین طالیی، نور همون -

 :گفت کردمی لمس را اسرار آوریجمع که درحالی و گذاشته جیبش روی بر را هایشدست وحشت با لیانا
 .دیدی اشتباه حتما -
 ...جاهمین درست دیدم؟ اشتباه طورچه شد، رد هامچشم جلوی از درست -

 کرده دنبال را آن نگاهش با. افتاد آمد بیرون لیانا موهای از که رنگیطالیی و بلند رشتهی به نگاهش لحظه همان
 .پرید پایین تخت از و زده لبخندی دستپاچگی با لیانا. رسید لیانا یشدهمشت هایدست به انتها در و

 :پرسید حیرت با و نشسته تخت روی شود، بلند جایش از توانستنمی پاهایش درد خاطربه که جان
 چیه؟ اون -

 :گفت ملتمسی لحن با لیانا
 .نیست چیزی کن باور -
 .کردی پنهان رو چیزی یک دیدم خودم نگو، دروغ -
 .کن باور خودمه، مال -

 :گفت تریمالیم لحن با بار این جان
 باشه؟ ببینمش، خواممی فقط نیست؛ تو مال که نگفتم نمم. کردم باور خب خیلی -

 داشته ضرری نباید جان به آن دادننشان که کردمی فکر طرفی از و بود شده راحت کمی خیالش گویی که لیانا
 :پرسید حیرت با جان. گرفت جان مقابل در و آورد بیرون پیراهنش جیب از آرامی به را اسرار آوریجمع باشد،

 آوردی؟ کجا از رو دنبندگر این -
 :کرد زمزمه گیجی با و انداخت جان متعجب صورت به نگاهی لیانا

 !گردنبند؟ -
 :گفت خیالیبی با جان

 باشه؟ هم ایدیگه چیز تونهمی مگه! آره خب -
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 :گفت کشیدمی دراز تخت روی که حالی در بعد و
 .گردنش بندازه خوادب اگه عمرا دیگه گرفتی، که کسی هر از رو این بندممی شرط -

 که انداخت جان به نگاهی. برگرداند جیبش به را آن آرامی به بود، متعجب کمابیش جان اطالعیبی از که لیانا
 .بود بسته را هایشچشم اکنون

 جان؟ -
 :داد جواب ثانیه چند از بعد
 بله؟ -
 .بدی توضیح هم لیام خود حتی و هملک به بشی مجبور بعدش شاید اون، با تنها نه بزنی؛ حرف مادرت با باید -

 آرامی صدای با اتاق از شدنخارج از قبل و شد بلند جایش از آرامی به لیانا. نزد حرفی اما کشید؛ ایکالفه نفس جان
 :گفت

 .بشی خوب زودتر امیدوارم -
 .ماند خیره اتاقش رنگارنگ سقف به نگاهش و شدند باز آرامی به جان هایچشم در شدنبسته با
*** 

 بود نشسته مقابلش در الغری سرباز. بودند زده زانو پایش پیش سرباز چندین و بود ایستاده مجللش اتاق در نارسیسا
 :کرد زمزمه سردی لحن با نارسیسا. لرزیدمی ترس از که
 گفتی؟ چی من به تو -

 برای راهی بازکردن رایب تالش هاسال از بعد. سوزاندمی کینه و خشم را وجودش اما بود؛ سرد و آرام صدایش
 چنین توانستنمی او. بود برگشته جنگل از سالم و صحیح لیانا و بودند شده مواجه بدی شکست با حاال ورودشان،

 دیگر بار نارسیسا. نداشت را اربابش صورت به کردننگاه جرأت لرزید،می که حالی در سرباز. کند هضم را چیزی
 :کرد تکرار

 !بگو دوباره -
 :گفت لکنت با و پرید جا از نارسیسا دفریا با
 ...بیشتر... خیلی اونا ارتش....اونا...نتونستیم... ما... دونستنمی قبل از ملکه... ملکه -

 سربازان دیگر به را اشتکیه حالیبی با. نداشت را او مقابل در حرفزدن توان دیگر زیرا گذاشت؛ تمامنیمه را حرفش
 :کردمی زمزمه خود با ناباوری با نارسیسا. داد
 دونست؟می کجا از فهمید؟ کجا از -
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 پرپشتی سبیل که قویـهیکلی سرباز. پرسیدمی خود از مدام را سوال این و کردمی طی را اتاقش عرض و طول
 .شد بلند جایش از و داده خرج به جرأت کمی داشت،

 .سرورم...سر -
 .کردنمی زمزمه دیگر اما بود؛ زدنقدم حال در هنوز او به اهمیتبی نارسیسا

 .فهمیدن طورچه که بدونم فکرکنم -
. شد نزدیک او به لرزانی هایقدم با سرباز هایشدست یاشاره با. شدند قفل او صورت روی بر نارسیسا آبی نگاه

 به هانآ به توجهبی بزند، حرفی آنکه بی. آورد زبان بر دانستمی که را آنچه گوشش در و برده ترنزدیک را سرش
 :رفت تختش سمت

 .بیرون برین جااین از -
. رفتند باال هم کول و سر از اتاق از شدنخارج برای و شده بلند جایشان از قراریبی با سربازان اشجمله شنیدن با

 .ماند مبهوت و مات اینقطه به نگاهش شد، بسته اتاق در وقتی
 به که هاآن دیدن با و بود ایستاده راهرو از دنجی یگوشه رد لیام شدند، خارج اتاق از سرعت با سربازها وقتی

 به کند، درنگ را ایلحظه آنکه بی سپس شدند؛ تبدیل یقین به تردیدش و شک گذشتند، دوم پاگرد از سرعت
 .دوید هاآن سمت
*** 

 و بوده خبربی اخیر اقاتاتف از که ایزابل. فشرد آغوشش در را لیانا دیگر بار و زده ایزابل صورت به لبخندی کاترین
 که بود باریسومین ساعت یک آن در. کردمی نگاه هاآن به تعجب با گذشت،می آمدنشهوشبه از ساعت چند تنها
 :پرسید مشکوکی لحن با ایزابل. کشیدمی آغوش در را لیانا

 افتاده؟ اتفاقی ملکه، -
 :گفت فورا و زد لبخندی کاترین

 .شده تنگ براش دلم فقط نه؛-
 فرو تاریکی و سکوت در اتاق کاترین، رفتن از بعد. داد تخت به را اشتکیه و انداخت هاآن به نگاهی لبخند با ایزابل
 جنگل به ملکه سربازان اگر آنکه به. کردمی فکر قبل روز اتفاقات به و بود کشیده دراز مادرش آغوش در لیانا. رفت
 .افتادمی جاناتان و جان حتی یا او برای اتفاقی چه آمدند،نمی

. کردمی امتحان را آن اگر نداشت ضرری. آمد ذهنش به فکری اسرار جمعآوری لمس با کشید، گردنش به را دستش
 اطمینان باید. کند ثبت را صاحبش خاطرات تنها که بود آن خاصیتش شاید بود؛ شده پر جاناتان خاطرات از شیء آن
 .کردمی پیدا
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 .رفت فرو عمیقی خواب به دیگر بار و خورده مختصری تکان ایزابل آمد، بیرون مادرش آغوش از آرامی به
 حال در جام در که اشکالی به نگاهی.کرد پر بود نشان در که غلیظی مایع از را آن دیگر بار و برداشته جامی لیانا

 .کشید سر نفس یک را جام بعد ایثانیه و انداخته بودند گردش
 اتاق دیوارهای و در زود خیلی و داده قورت را نشان درون سرد مایع. کرد تجربه را یندناخوشا حس همان دیگر بار
 به آشنایی صدای با. بود درخت از پوشیده جاهمه انداخت، اطرافش به نگاهی. شدند ناپدید هایشچشم مقابل در

 :برگشت عقب
 .بریم جااین از باید -

 هضم. است خوابیده اتاقش در االن او دانستمی خوبی به که یحال در بود؛ ایستاده اشقدمیده در درست جان
. ندارد خود واقعی صاحب به نسبت وفاداری هیچ شیء آن که نداشت شک. بود سخت راستی به مقابلش یصحنه
 به هاآن همراه ناچار به. گونهچه دانستنمی پیش یدفعه مثل درست اما برگردد؛ خواستمی و شده راحت خیالش

 .کردمی نگاه اطرافش به نگرانی با که دید نزدیکی ی فاصله در را خودش برگشتن محض به تاد،اف راه
 .داشت دقایق آن در که تابیبی و استرس بود، دشوار برایش لحظات آن ی دوباره یتجربه

 شده؟ چی -
 حتما بعد یعهدف میدم قول برگردیم، بیا. نیست جنگل تو بودن برای مناسبی وقت االن فقط نیست؛ چیزی -

 .ببینیشون تا ببرمت
 شده؟ چی نفهمم، که نیستم بچه قدرهااون. نیستن هااون موضوع -

 درختان مالیم حرکت متوجه برگشتن محض به انداخت، اطرافشان به نگاهی و گرفته خودشان از را نگاهش لیانا
 باز اما بیند؛می آسیبی هیچ نه و دشومی دیده نه است، خودش خاطرات در لحظه آن که دانستمی. شد اطرافشان

 جنگل اعماق به وحشت با و پرید جا از بلندی ینعره شنیدن با. داشت هراس جنگل طرف آن به شدننزدیک از هم
 .شد تکرار صدا دیگر بار که نکشید طولی. انداخت نگاهی

 !بدویین -
 به خستگی از که دید را خود چنددقیقه از بعد. کرد دویدن به شروع مسیر همان در هم او خودشان، دورشدن با

 که دانستمی شد، جلب مقابلشان درختان به توجهش دیگر بار. است جان با زدنحرف مشغول و داده تکیه درختی
 .رسید خواهند سر کایمراها اکنون هم

 مقابلش ندرختا طرف به وقفهبی و کرده پیدا جرأت کمکم دقیقه چند از بعد. برداشت جنگل سمت آن به قدمی
 .شد متوقف جایش سر وحشت با درختان، پشت به رسیدن با. کرد حرکت
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 مقابلش در مرد، یا هستند زن دانستنمی که پوششنل شخص سه هاآن جای به اما نبود؛ کایمراها از خبری
 ار مطلق تاریکی تنها هایشانچهره جای در و بودند کشیده صورتشان روی را هایشانشنل. بودند ایستاده

 . دید توانستمی
 نشان خود از واکنشی هیچ او فریاد مقابل در جان اما زد؛ صدا را جان بلندی صدای با و کرده گردعقب عجله با لیانا
 .پریدند بیرون هاآن پشت از کایمراها و رفته کنار پوششنل افراد آن که نگذشت چیزی. نداد
 مقابل در سرعت به اتفاقات تمام. چیست جاآن در پوششنل افراد آن نقش دانستنمی و بود شده گیج لیانا

 .بود هیاهو آن گرنظاره تنها او و افتادند می هایشچشم
 آن از دور و جنگل طرف آن در ناشناس شخصی وجود لیانا ذهن در نشده بینیپیش اتفاق تنها بود، تکراری چیزهمه

 .بود جنجال
 آن به شگفتی با و بود ایستاده او از دوری یفاصله در که افتاد جوانی دختر به هایشچشم آخر لحظات در درست
 لحظه همان. گرفت فرا را وجودش تمام بعد ایثانیه و شده شروع پاهایش نوک از عجیبی حس. کردمی نگاه غوغا

 تاقشانا وارد دیگر بار وقتی. شدند ناپدید سرعت به و شده محو هایشچشم برابر در جنگل درختان تمام و دختر آن
 خاطراتش مرور با که چیزهایی تحلیل برای فرصتی اما بود؛ مانده ناشناس دختر آن نگاه میان جایی فکرش شد،
 .پرید جا از پیچیدمی قصر سراسر در که بلندی جیغ صدای با زیرا نکرد؛ پیدا بود دیده
 همان. دوید اتاق در سمت به و هشد بلند جایش از وحشت با لیانا. شدمی کشیده وقفهبی بلندی و ممتد هایجیغ

 :پرسید نگرانی با پریده خواب از ایزابل لحظه
 شده؟ چی -
 :زد فریاد وحشت با ایزابل. دوید پلکان سمت به و شده خارج اتاق از سرعت به زیرا نشنید؛ را سوالش لیانا اما
 !نرو لیانا، -
 تمامی که نگذشت چیزی. شد تاالر وارد بعد ایثانیه که بود زیاد قدرآن لیانا سرعت زیرا بود؛ شده دیر دیگر اما

 زود خیلی شدند،نمی قطع ایلحظه هاجیغ. شدند جمع قصر تاالر در و پریده خواب از گزارانخدمت و کارگران
 .آیدمی قصر شرقی یقلعه از صداها که شد متوجه

 بیشتر چه هر دوید؛می قلعه راهروی در بلندش خواب لباس و برهنه پاهای با. دوید قصر شرقی قسمت به تردیدبی
 .رسید قلعه اتاق تنها به که نگذشت چیزی. شدندمی ترواضح و بلندتر صداها رفت،می پیش

 وضع و سر آن با لیانا دیدن با لیام. بودند مانده مبهوت و مات و ایستاده آرامیس اتاق در جلوی نگهبانان از بسیاری
 :گفت مالیمی لحن با بودند، سرخ کامال هایشچشم سفیدی که حالی در و گرفته را بازوهایش آرامی به
 !تو برید نباید پرنسس، نه -
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 سست پاهایش و دست مقابلش یصحنه دیدن با. شد اتاق وارد و زده پس را هایشدست او به توجهبی اما لیانا
 در وحشت با که رنگیمشکی ایهچشم آن به را نگاهش و داده سرش پشت دیوار به سختی به را اشتکیه. شدند
 .دوخت بودند مانده مبهوت و مات اینقطه
 شخصی خدمتکار. کند باور توانستنمی دیدمی را چهآن. بود افتاده اتاق کف خون در غرق آرامیس جانبی جسد

 .گرفت آرامیس از را نگاهش اسفناکی ظاهر با کاترین. کردمی گریه بلندی صدای با و کشیده جیغ مدام آرامیس
 بدن در که خالی یحفره به وحشت با لیانا. شدند متوقف لیانا متحیر صورت روی بر هایشچشم برگشتن، محض به

 را انسان یک قلب که باشد جنایتکار حد آن تا توانستمی کسی چه راستی به. کردمی نگاه بود شده ایجاد آرامیس
 .بیندازد زمین به نخور درد به ءشی یک مانند و بکشد بیرون بدنش از خونسردی کمال با

. برد پناه خلوتی یگوشه به و شده خارج اتاق از سرعت آخرین با. نداشت را منظره آن به کردننگاه طاقت دیگر
 قصر چرخید؛می سرش در جمله یک تنها لحظات آن در. کشید عمیقی نفس و گذاشته زانوهایش روی را سرش
 !کسهیچ برای نبود، امن دیگر
*** 

 «سوگواری»
 :گفت آرامی صدای با نارسیسا. کوبید اتاقش در به را مشتش و کشیده عمیقی نفس لیام

 .تو بیا -
 :گفت و انداخت او به نگاهینیم نارسیسا. شد نارسیسا اتاق وارد و چرخانده را در یدستگیره تردیدبی لیام

 فرمانده؟ بکنم بهتون تونممی کمکی چه -
 :کرد صحبت به شروع آرامی صدای با همیشه برخالف. انداخت او یپا تا سر به نگاهی لیام

 .بودم اومدنتون دنیا به شاهد من گذاشتین، قدم دنیا این به که روزی -
 .کردمی نگاه او به کنجکاوی با و پریده باال ابروهایش تای یک نداشت، را هاییحرف چنین توقع که نارسیسا

 .داشت دوستتون اشقانهع قدرچه کاترین که بودم شاهد من -
 !منه عاشق واقعا مادرم دونم،می. فرمانده ممنونم لطفتون از -
 :داد ادامه سردی و تمسخرآمیز لحن با
 .من طورهمین و -

 :گفت او تمسخرآمیز لحن به توجهبی لیام
 .زدیدنمی جنایاتی چنین به دست وقتهیچ وگرنه نکردید، درک رو خودتون به ملکه یعالقه هرگز شما -

 :گفت خطرناکی لحن با باراین و شد خشک هایشلب روی بر لیام ی جمله شنیدن با نارسیسا لبخند
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 .فرمانده نکنید فکر بهش کنممی توصیه -
 بود؟ همراهتون نکودکیتو دوران تمام در که کسی بکشید؟ هم رو من که حاضرید صورت این غیر در چرا؟ -

 و نشد ایجاد لرزشی ترینکوچک نارسیسا قلب در آورد،می زبان بر ساساتشاح تمام با را جمالت این که لیام
 :کردمی نگاه او به ایکنندهمأیوس و سرد نگاه با چنانهم
 .باشه داشته وجود نباید روشنایی هیچ مطلق تاریکی در که دونیدمی. هستید باهوشی انسان شما فرمانده، -
 :داد ادامه آورددرمی شلرز به را لیام بدن که روحیبی لحن با
 .روشن ینقطه همون لیانا و امتاریکی اون من-

 از شدنخارج از قبل و شده بلند جایش از ناامیدی با بود، مانده خیره مقابلش دختر قلب قساوت از لیام چشمهای
 :گفت بلندی نسبتا صدای با اتاق

 .شید بخشیده صورت اون در شاید کنید؛ اعتراف تونگناهان تمام به دارید وقت امروز خورشید غروب پایان تا فقط -
 :کرد زمزمه او هایحرف به توجهبی نارسیسا

 !دردناکه مونهمه یواسه امروز پایان -
 .شد خارج سرعت به و کرده باز را اتاق در بود، نشنیده را او آخر جمالت گویی که لیام

*** 
 خوابش او اما بود؛ رفته خواب به دشوار و سخت شب یک زا پس که انداخت لیانا معصوم صورت به نگاهی ایزابل
 لیانا اشنگرانی تنها داد،نمی اهمیتی خودش به دیگر اما نیست؛ هاآن برای امنی جای قصر که دانستمی. بردنمی
 .بود

 فسن یک و برداشته را آن. افتاد داشت قرار میز روی بر که بلندی جام به چشمش. کردمی زیادی تشنگی احساس
 راه یک دنبال به هم با و برود کاترین دیدن به زودتر چه هر خواستمی دلش داد، تختش به را اشتکیه. کشید سر
 .دارد نیاز او به دیگری وقت هر از بیشتر کاترین اکنون هم که دانستمی. بگردند حل

 .بخورد کانت جایش از نتوانست هم سانت یک حتی حیرت کمال در اما بنشیند؛ جایش سر کرد سعی
 که کرد گمان ایلحظه. بود شده خشک کامال گلویش و کردمی احساس را سستی و ضعف بدنش اعضای تمام در

 هیچ دیگر گویا کرد،نمی تشنگی احساس دیگر. گذشتند کوتاهی دقایق. گذراست دردی همیشه مثل درست
 .کند درک توانستنمی را احساسی

 جام. زدند فریاد را رنج و درد صدایک بدنش اعضای تمامی و شده پخش بدنش سراسر در سرعت به جام درون سم
 .افتاد زمین به مهیبی صدای با و شده خارج اشفشرده هم به هایانگشت الی از آرامی به

*** 
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 به برایش دنیا انگار نداشتند، درخششی دیگر روشنش آبی هایچشم. نشست اشصندلی روی بر آرامی به کاترین
 .بود هرسید پایان

 در به نگاهش. بود کرده گوییپیش برایش را رو پیش یحادثه و شده وارد در همان از درست قبل شب آرامیس
 گستاخی با و شود اتاقش وارد فاخرش هایلباس و مغرور یچهره همان با آرامیس داشت انتظار گویی افتاد، اتاقش
 :بگوید

 ...منه مثل بزرگ، شگویپی یک به اهانت این اما ببخشید؛ رو من! ملکه -
 تمام مثل درست کاترین اما داشتند؛ را تحقیر و توهین بوی و رنگ رفتارها و هاحرف یهمه همیشه زن آن برای

 بود چیزی همان این و بود داده نجات را لیانا جان او. نبود بدی انسان هرگز او که کردمی فکر هم هنوز هاسال آن
 دلخراشی و دردناک مرگ چنین مستحق هرگز زن آن که کند تکرار خود با بارها که کردمی وادار را کاترین که

 .نبود
 این با. است لیانا نابودی تنها دارند، دست اتفاق این در که اشخاصی یا شخص آن هدف که بود دریافته کامال دیگر
 در کامال خورشید اکنون. دبرو لیانا و ایزابل دیدن به که برخاست جایش از افتاد، جانش به عجیبی نگرانی فکر

 .کردمی سرازیر کاترین اتاق به آبشاری چون را درخشانش پرتوهای و بود آمده باال آسمان
*** 

 غروب ابد تا اشزندگی خورشید که بود آن مثل درست لیانا برای اما کرد؛ طلوع آدونیس مردم تمامی برای خورشید
 ینقطه به نگاهش و گرفته آغوش در را مادرش سر که ستا ساعت چند یا دقیقه چند دانستنمی. است کرده

 و دید نخواهد را خوشی رنگ هرگز پس آن از که دانستمی خوبی به را این اما است؛ مانده خیره نامعلومی
 خواب به که بود هاساعت زد،می کبودی به که هاییلب و پریده رنگی با ایزابل. خندندنمی هرگز دیگر هایشلب

 قدرچه و بود مانده خیره دخترش زیبای صورت به تنها نگاهش عمرش پایانی لحظات در و بود رفته فرو ابدی
 .نیست مادرش فرسایطاقت رنج شاهد هرگز دیگر لیانا کهآن از بود خوشحال

*** 
 یهمه ورودی، سرسرای در. یافت تحرکبی و آرام را قصر تاالر فضای پلکان، از آمدنپایین محض به کاترین
 .داشتند تن به رسمی لباسی قصر اهالی

 صف دو در همگی. ببارد شدت با و شکسته را بغضش که رفتمی انتظار لحظه هر و بود گرفته و ابری آسمان
 .بیندازند یکدیگر به نگاهی حتی آنکه بی بزنند، حرفی آنکه بی. بودند ایستاده یکدیگر مقابل منظم،

 دو به نگاهی و برداشته جلو به قدمی کاترین. گسستند هم از افکارش یرشته لیام، توسط بازوهایش شدنفشرده با
 صدر در او نبود، سخت هم چنان آن پیداکردنش. گشتمی لیانا دنبال به هایشچشم با انداخت، مقابلش طویل صف
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 غمگین هاییپر. دید توانستمی را اندوه و غم تنها نگاهش در. بود شده خیره هادوردست به و ایستاده همگان
 .شدمی اندازطنین فضا در خراششانگوش هایگریه صدای و کردندمی پرواز سرش باالی

 برای و رودمی ترپایین و پایین درونش در چیزی کرد احساس و انداخت مادرش طالیی تابوت به نگاهی لیانا
 تابوت به ناباوری با شدمی دیده آن رد سرخی هایرگه که آلوداشک هاییچشم با امیلیا. شودمی جدا او از همیشه
 بزرگ سرسرای در کاترین و ایزابل او، که کشید پر هاییسال به ذهنش از جایی و کردمی نگاه دوستش بهترین

 قایم دائمی یبرنده مقامش آوردن میان به با کاترین همیشه مثل هم باز و کردندمی یکدیگر دنبال قصر
 میوه اولین چیدن محض به. رنگارنگش هایمیوه چیدن و باغ هایدرخت از زابلای باالرفتن. بود هایشانموشک
 :میـگفت بلندی صدای با کاترین

 !منه مال این -
 :گفت و کرد اعتراض عصبانیت با همیشه مثل هم او
 تو؟ اول چرا -
 .سرزمینم این یآینده یملکه من چون -
 .آریاناست بانو نوبت دیانا ملکه از بعد! نخیر -

 ایزابل به رو و کوبیده زمین به را پاهایش نکرد، پیدا امیلیا برای شکنیدندان جواب وقتی و کرده فکر کمی کاترین
 :گفت بود داشته نگه درخت روی بر را خود سختی به که
 .پایین بندازش. منه مال میوه اولین صورت هر در! چی هر اصال -

. کرد پرت کاترین طرف به بود هایشدست در که را هاییمیوه از یکی و انداخته امیلیا سرخ صورت به نگاهی ایزابل
 آمده در میان در یکی سن آن در که معوجش و کج هایدندان که زد امیلیا به لبخندی آن گرفتن محض به کاترین
 .شد داده نمایش بودند،

 پایین؟ بیام کنیمی کمک -
 اشجثه که جاییآن از. داشت نگه باال ایزابل گرفتن برای را هایشدست و رفته درخت سمت به عصبانیت با امیلیا

 .گذاشت زمین روی بر و گرفته را ایزابل راحتی به بود، تربزرگ هاآن دوی هر از
 نیستم؟ دوستت هم من مگه اون؟ به دادی رو میوه اولین چی برای کنی؟می رو کار همین دفعه هر چرا -

 داده جا امیلیا هایدست در را درشت یمیوه دو کرد،می گوش امیلیا ولندهایغر به مهربانی با سکوت در که ایزابل
 :گفت و
 . اونه از بیشتر یکی تو، سهم دفعه هر مثل و -
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 به موفق هرگز که جایی بود؛ رفته دیگر ایزابل. شد نمایان برابرش در رحمیبی با حقیقت هایش،چشم بازکردن با
 این قبول. بود رفته همیشه برای اشذاتی آرامش آن تمام با هایش،مهربانی تمام با ایزابل. شدنمی او یدوباره دیدار

 .بود پذیرفته را تلخ حقیقت این امیلیا حال این با بود؛ دردناک برایش واقعیت
 تتوانسنمی کرد،نمی باور را رفتنش. بریزد اشک بتواند حتی که بود آن از تررمقبی بود؛ آرام و ساکت اما کاترین

 .کند باور
 لبخند با همیشه مانند و نشسته تختش روی بر سالم و صحیح ایزابل و شودمی اتاقش وارد که دیدمی را ایلحظه

 با سرسرا سوی آن در جاناتان. نشست هایشلب روی لبخندی دلنشینش، صورت آوردن یاد به با. کندمی نگاه او به
 به نگاهش و فشرد بود، ایستاده کنارش در زدهغم ایچهره با هک را همسرش هایدست کرد،می نگاه او به ترحم

 آن رفتار وقتهیچ. بود لبریز او به نفرت و کینه از قلبش. کردمی نگاه منظره آن به خونسردی با که افتاد نارسیسا
 پدرش مانند درست نارسیسا که کند بیرون سرش از را فکر آن نتوانست وقتهیچ و نبود طبیعی نظرش در دختر
 .نداشت او هایـیانـت خــ به شکی دیگر لیام هایحرف شنیدن با حاال و است
 طول به هاقرن دو آن دوری که رسید نظر به. کردمی نگاه مادرش تابوت دورشدن به قرمز هاییچشم با لیانا

 .شدند خارج قصر از بسیار تشریفات با سربازان سرانجام آنکه تا انجامید
 تمام با را مادرش رفتن لحظه آن در لیانا. کردند باز را خود راه هایشاشک قصر، عظیم یدرها شدنبسته با

 رعد با زیرا آمد؛ رحم به داشت دل در که سنگینی غم حال به دلش هم آسمان حتی گویی. کرد درک وجودش
 .کرد باریدن به شروع شدت با و شکسته را بغضش بلندی

 دیگر که رنگزمردی گوی دو به نگاهش و برگشت گرفت، قرار اشانهش روی بر که گرمی هایدست احساس با
 در آرامی به را سرش بزند حرفی آنکه بی و زده او به تلخی لبخند جان. افتاد نداشت وجود آن در شیطنتی هیچ

 نه .ماند خیره مقابلش طالیی در به نگاهش و گذاشته جان سینه روی را سرش مقاومتی هیچبی لیانا. گرفت آغوش
 سکوت در بردارند، قصر سمت به قدمی آنکه بی هم، از زیادی یفاصله با جولیا و جان کاترین، و امیلیا بلکه او، تنها

 .شدند خیره رنگطالیی عظیم در آن به
*** 
 با و انداخت اشزدهغم صورت به نگاهی. کشید لیانا طالیی و بلند موهای روی بر آرامی به را هایشدست جان
 :گفت یمیمال لحن

 خوبه؟ حالت -
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 داشته تعریفی حالش که باشد داشته توقع نباید دانستمی. گرفت خالی و سرد نگاه یک با تنها را سوالش جواب
 کند، اعتراضی آنکه بی لیانا. کرد خوابیدن به وادار را او و گرفته را هایششانه بپرسد، دیگری سوال آنکه بی. باشد
 .بست آرامی به را هایشچشم و کشیده دراز
 عاقبتش به آنکه بی بعد یلحظه اما بود؛ دودل دهد انجام خواستمی که کاری برای کرد؛ مرتب را اشمالفه جان
 .بـ.*وسـ.*یـ.د آرامی به را اشپیشانی و برده جلو را سرش کند فکر
 .نکرد باز را هایش چشم اما خورد؛ مختصری تکان لیانا

 در سپس. خندید دلش ته از و حقیقتا باراین نبود؛ شیطنت از خبری دیگر نشست، جان هایلب روی نرمی لبخند
 جاناتان. افتاد جاناتان به هایشچشم بالفاصله لیانا، اتاق از شدنخارج با. رفت بیرون لنگانلنگ و کرده باز را اتاق
 :پرسید و انداخت او به عمیقی نگاه

 طوره؟چه حالش -
 .داشت وجود دیگری چیز جاناتان نگاه عمق در گویی. شد دستپاچه اندبد را دلیلش کهآنبی جان

 .نیست خوب زیاد -
 .طبیعیه -

 :گفت آرامی صدای با جان
 .درسته -
 نگرانشی؟ خیلی -

 :گفت مضطربی لحن با. شد بلند گردنش تروقترق صدای که کرد بلند سریع قدرآن را سرش جان
 !نه -
 نه؟ -
 .نداره اشکالی که این اما آره؛...یعنی -
 .بمونی پیشش رو امشب تونیمی بخوای اگر بگم خواستممی نداره، اشکالی جان درسته -

 :گفت بود نشسته صورتش روی بر محوی لبخند که حالی در جان
 ...ملکه پس -
 .بده دلداریشون کسی که دارند احتیاج هم ملکه خب -
 .درسته -

 :گفت و انداخته جان به نگاهی جاناتان
 .نداره ربطی ما به موضوع این بیاین، کنار مسئله این با خودشون بذاریم باید لیو -



 

 

129 

 

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

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Zahra bagheri 

 :گفت فورا پرتیحواس با جان
 !درسته -

 :گفت و زد لبخندی افتاد، جاناتان گرد هایچشم به نگاهش وقتی
 .ملکه پیش بری تونیمی هم تو هستم، لیانا مراقب من. نیست درست نه، یعنی -

. زد در به ایتقه. افتاد راه به کاترین اتاق سمت به و داد تکان سری گرفت، را لبخندش جلوی سختی به جاناتان
 :گفت ضعیفی صدای با کاترین

 .تو بیا -
 و قرمز پوشکف. انداخت دیوار و در به نگاهی. شد کاترین اتاق وارد و چرخانده را در یدستگیره جاناتان

 آمده در رنگ همان به هم دیوار تابلوهای قاب. بود آمده در ایتیره نگر به کارگران، لطف به اتاق رنگایقهوه
 داشت قرار اتاق از ایگوشه در که بزرگی صندوق ته به همگی و نبود متحرک هایمجسمه از خبری دیگر. بودند
 .دبودن پالسیدن حال در و شده کشیده اتاق از ایگوشه به توجهیبی با آساغول هایگل. بودند شده پرت

 :گفت و انداخت او به نگاهی کاترین. بود ندیده دلمرده چنانآن را اتاق آن هرگز عمرش تمام در جاناتان
 .برگرده اول حالت به دوباره تا بکشه طول هاسال شاید نکن، تعجب -

 :گفت و انداخته صندوق به نگاهینیم جاناتان. کرد لرزیدن به شروع صندوق لحظه همان
 .نیستند راضی تاریک و تنگ مکان اون تو بودن از خیلی انگار -
 شینی؟نمی چرا درسته؛ -

 :گفت و نشست کاترین مقابل صندلی روی آرامی به جاناتان
 و کنید عبور هم این از همیشه مثل باید شما اما بده؛ تسکین رو عمیقتون غم تونهنمی ایجمله هیچ که دونممی -
 .بدید ادامه منانتوندش نابودی و پیداکردن برای راهتون به
 شده جدا ازم وجودم از ایتکه کردم حس روز اون. داشتم مادرم مرگ روز که دارم رو حسی همون امروز جاناتان، -
 .شد تکرار اتفاق اون دیگه بار امروز و
 باید ما اما سخته؛ ما یهمه برای ایزابل بانو ناگهان مرگ پذیرفتن بلکه شما؛ برای تنها نه سخته، دونممی ملکه-

 و جایگاه از استفاده با که کسانی شدند، ایشون مرگ موجب که کسانی. کنیم دستگیر رو اتفاق این عاملین
 .زدند بزرگی هایجنایت به دست تمام قساوت با شما، پیش مقامشون

 نامعلوم یانقطه به را نگاهش و گزید را هایشلب جاناتان. شد قفل صورتش روی بر کاترین نگاه ناگهانی طور به
. داد لو بود کرده فراوانی چینیمقدمه بازگوکردنش برای که را ماجرایی بخواهد کهن بی معلوم، قرار از. دوخت
 :پرسید فورا کاترین
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 چیه؟ منظورت -
 :گفت جویدهجویده دزدید،می او از را نگاهش چنانهم که جاناتان

 کامال که افتندمی اتفاقاتی هاوقت خیلی ملکه،. بگم تونمنمی طوریاین کنم، شروع اول از باید راستش... خب -
 ...اینکه و هاستاتفاق همون از یکی این و اندبینیپیش غیرقابل

 .نرسید خوبی موضوع به تهش کردی، چینیمقدمه ایمسئله گفتن برای که باریآخرین جاناتان -
 :پرسید نگرانی با کاترین. انداخت کاترین مضطرب یچهره به نگاهی جاناتان

 شده؟ چی -
 .بود کرده گیر اساسی چینیمقدمه یک یا و مستقیم طور به مسئله گفتن دوراهی میان جاناتان

 .شده زیاد خیلی تحملم دیگه! جاناتان بگو -
 :گفت و کشیده عمیقی نفس سپس کند؛ انتخاب را اول راه که گرفت تصمیم نداشت، ایچاره دیگر که جاناتان

 .هستند نارسیسا پرنسس اتفاقات این تمام مسبب -
 از پس یکی همگی اش،مادرانه احساسات و عالقه اعتمادش،. ریخت فرو کاترین قلب در چیزی جمله آن شنیدن با

 :کرد زمزمه تندی لحن و ناباوری با کاترین. شدند تبدیل خاکستر به و ریختند فرو دیگری
 اما... اما ست؛زننده حدی تا و عجیب رفتارهاش که دونم می. شدین مظنون بهش دلیلبی شما. نداره امکان... نه -

 .بندازین گردنش به رو بزرگی ـناه گـ چنین بخواین که نمیشه دلیل این
 :گفت مطمئنی لحن با و کشید عمیقی نفس جاناتان

 .داریم ایشون ـناه گـ اثبات برای محکمی مدرک لیام فرمانده و من! ملکه نیست اتهام یک این -
 .گرفت قصر نمور و تاریک سیاهچال در بعد، دقایقی را پرسشش جواب و انداخت او به ایپرسشگرانه نگاه کاترین
 و بودند شده زنجیر و غل طرف دو از هایشدست که هیکلی و قدبلند مردی. انداخت مقابلش مرد به نگاهی کاترین
 یقفسه اما خورد؛نمی تکان و بود افتاده زیر به سرش. بود خونی و زخمی شالق پی در پی هایضربه از بدنش
 :گفت حالی و حسبی لحن با کاترین. رفتمی پایین و باال آرامی به اشسینه

 .کنید بیدارش -
 رسیدن، محض به. کرد حرکت مرد آن سمت به درنگبی و داده تکان سری بود، ایستاده کنارشان در که سربازی

 با. کرد بلند را سرش حالیبی با و کرده بلندی یناله مرد آن که نکشید طولی. زد صورتش به محکمی هایضربه
 :کرد التماس و گریه به شروع وحشت و ترس با و کرده فراموش را دردش منظره آن دیدن

 و دردسر این توی رو من اون بود، لعنتی دیوید او سر زیر همش! ندارم گناهی من... من کنم،می خواهش... ملکه -
 ...من کرد، نخواهم ـیانـت خــ شما به هرگز من وگرنه نداخت؛ا بدبختی
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 با مقابلش مرد اسفبار وضع به توجهبی و رحمیبی با همیشه برخالف و داد تکان سری حوصلگیبی با کاترین
 :گفت بلندی صدای

 !ببند رو دهنت -
 درست و رفته جلوتر قدمی چند کاترین. دوخت چشم او به وحشت با و شده ساکت کاترین فریاد شنیدن با مرد آن
 :کردمی نگاه او به انزجار با اش،نشسته خون به هایچشم با. ایستاد مقابلش در
 شاید بگی؛ برام هاتونجنایت تکتک جزئیات از خواممی هاتون،نقشه یهمه از رو، ماجرا این اول از! کن تعریف -
 .باشه انتظارت در کمتری مجازات صورت اون در
 آن در زدنمی حرفی اگر نداشت، دیگری یچاره گویا. شد خیره کاترین به سکوت در کند، اعتراضی آنکه بی مرد آن

 نارسیسا سیاهچال آن از شدنخارج محض به زدمی او به حرفی هم اگر. شدمی کشته کاترین توسط و زندان
 توسط مجازاتش که رسید نتیجه آن به کرد فکر قدرهرچه اما گرفت؛می را جانش و نداده مهلت او به ایلحظه

 شروع و کشیده عمیقی نفس رو این از. است گرفته نظر در برایش نارسیسا که است مرگی از بهتر بار صدها کاترین
 .کرد برخورد کاترین لطیف جان و جسم به شالقی مانند آورد، زبان بر که را جزئیاتی از هرکدام و کرد صحبت به

*** 
 جایگاه یک در وزیران و سربازان یعالوه به قصر اهالی یهمه. گذاشتند قصر تاالر در قدم رنفسه هر زود خیلی

 کاترین سوی از ناگهانی دعوت آن دلیل دانستندنمی و بوده منگ و گیج هایشانچهره. بودند نشسته اختصاصی
 بعد. بود طوفانی و متالطم یایی،در مانند درونش اما بود؛ نشسته اشصندلی روی بر آرام ایچهره با کاترین. چیست

. شدند دوخته دهانش به کنجکاوی با و برگشتند سمتش به هانگاه یهمه. برخاست جایش از کوتاهی دقایق از
 :گفت ایگرفته صدای با و کرد کوتاهی یسرفه

 تنها نه که عیموضو. اومده پیش فوری ایمسئله اما نداشتید؛ رو هنگامینابه دعوت چنین انتظار که دونممی -
 .میشه مربوط آدونیس مردم تمامی به بلکه من، به مربوط

 شدنکامل منتظر تنها و کرده حبس را هایشاننفس همه. نبود کار در هم پچیپچ حتی نزد؛ حرفی کسهیچ
 آمده یشپ جاآن تا که حاال. شد خیره هاآن به نگرانی با و داد فرو را دهانش آب سختی به کاترین. بودند اشجمله
 ایشیشه تاالر سراسر در که رسایی صدای با کاترین. کردمی تعریف برایشان هم را ماجرا باقی باید تردیدبی بود،

 :گفت شدمی پخش
 میدم اهمیت سرزمینم مردم امنیت به فقط و فقط بلکه خودم، احساسات به تنها نه آدونیس یملکه عنوان به من -
 جااین رو تونهمه امشب. رساند خواهم عملش سزای به بگیره، شما از رو امنیت احساس این بخواد که کسی هر و
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 هایجنایت که بدم نشون بهش و بیارم در زانو به مقابلتون در رو اخیر هایسال اتفاقات تمام مسبب تا کردم جمع
 .شد خواهند پاک مرگ با تنها داد، انجام سرزمینش مردم و من حق در که بزرگی
 :زد فریاد پیچیدمی تاالر تمام در که بلندی ایصد با سپس

 .نارسیساست پرنسس جنایتکار فرد اون -
 .ماندند خیره او به سکوت در چنانهم و کشیدند بلندی هین قصر افراد تمامی اش،جمله آخرین گفتن با
 دیگه من اما بود؛ من تردخ واقع در. منه دختر کرد، باز هِندِریک تاریک ارتش برای رو ورود راه که کسی! درسته -

 .ندارم اسم این به دختری
 صدای با او آوردن یاد به با. شد ظاهر مقابلش در ایزابل مهربان یچهره بالفاصله بست، ای لحظه را هایشچشم
 :زد فریاد بلندی

 .بیاریدش -
 تعداد توسط اش،همیشگی خونسرد یچهره همان با نارسیسا. شد کشیده پلکان سمت به همزمان هانگاه یهمه

 بی نارسیسا. کردند رهایش زمین روی بر و کشیده تاالر اواسط تا را او. شدمی برده هاآن سمت به سربازان از زیادی
 بودند ایستاده کنارش در که سربازی دو کاترین اشاره با اما بایستد؛ پاهایش روی بر کرد سعی کند، اعتراضی آنکه

 در خشمی برق ساعت آن در باراولین برای. آوردند در زانو به را او و فشردند شهایشانه روی بر را هایشاندست
 :گفت روحیبی و آرام صدای با. شد دیده روشنش آبی هایشچشم

 کنین؟می جرأت طورچه -
 هب رو قیدیبی با و کرده کج کمی را سرش نارسیسا. شدند دور جاآن از دهند، نشان او به توجهی آنکه بی سربازها
 :گفت مادرش

 آره؟ کنن؟ رفتار جوریاین دخترت با میدی اجازه مامان، -
 :گفت سردی به بود، زده زل نارسیسا هایچشم در مستقیما که حالی در کاترین

 !نیستی من دختر تو -
 .کرد نگاه جاآن در حاضر افراد باقی به و زد پوزخندی شود، ایجاد صورتش در تغییری آنکه بی نارسیسا

 :گفت و کرد مقابلش جمعیت به رو دیگر بار ینکاتر
 یک اون. شناختممی بچگی از رو هِندِریک من. بکشونه خطرناکی جاهای به رو آدم تونهمی تاریکی بینید؟می -

 .بود کشیده خون و خاک به رو سرزمین این باریک که کسی بود؛ القلبقسی و رحمبی خشن، مرد
 دختر که دونستمنمی هرگز اما بدن؛ ادامه رو اون راه بخوان که هستند دونیسآ در افرادی حتما که دونستممی

 .افراده همون از یکی خودم
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 به توجهی آنکه بی نارسیسا. انداخت دخترش به نگاهی بود، شده جمع هایشچشم در اشک حالی در کاترین
 و کردندمی نگاه او به حیرت با لیام و جاناتان. بود جمع آن میان گشتن حال در چنانهم بدهد نشان او هایحرف
 طوالنی دقایق از پس نارسیسا. بودند زده زل او به ترحم با برخی و انزجار با برخی. آدونیس بزرگان باقی طورهمین

 :گفت کاترین به رو گیجی با
 .بینمنمی جااین رو اون من مامان؟ کجاست لیانا پس -

 :گفت و شده نزدیک او به بالفاصله جاناتان. شد خیره او به وحشت با و رفت باال کاترین قلب ضربان بالفاصله
 .بندازه وحشت به رو شما خوادمی هاحرف این با اون. باشید آروم ملکه -

 :کرد زمزمه نگرانی با هایشحرف به اهمیتبی کاترین
 کجاست؟ لیانا -
 .هستش جان پیش حتما االن امنه، جاش -

 :گفت نارسیسا به رو بلندی صدای با بود، شده راحت خیالش کمی که کاترین
 از و میشی محکوم اعدام به ایزابل و آرامیس ی رحمانهبی قتل سرزمینت، به ـیانـت خــ جرم به تو! نارسیسا -

 . مونیمی زندانی قصر سیاهچال در حکم اجرای روز تا حاال
. خندیدمی آمیزیجنون طرز به نارسیسا. کردمی تکرار بلندی صدای با و وقفهبی را جمالت این که کاترین

 .داشت ادامه هم کاترین جمالت شدنتمام از بعد تا حتی اشغیرطبیعی هایخنده
 در و جااین االن داشتم مرگ از ترسی اگر کنیمی فکر کردم؟نمی بینیپیش رو روزی چنین کنیمی فکر مامان -

 بودم؟ ارزشبی هایانسان این و تو مقابل
 ...شما. کردید ـیانـت خــ سرزمینتون به که هندریک و تو تویی، ارزشهبی که اونی! نارسیسا کنیمی اهاشتب -
 !اشتباهه... اشتباهه -

 و پیچید قصر سراسر در بلکه تاالر، در تنها نه انعکاسش که آورد زبان بر را هاکلمه آن فریاد با چنان آن نارسیسا
 و مات منظره آن دیدن از کاترین. دوختند چشم او به وحشت با و خاستندبر جایگاهشان از حاضر افراد تمامی

 دیگر. زدمی سرخی به هایشچشم و بود برافروخته اشچهره بود، شده دورگه و بم نارسیسا صدای. ماند مبهوت
 .کردمی ایفا را کشتار ماشین یک نقش راستی به لحظات آن در و نبود اشهمیشگی آرامش از خبری
 و سر بر عمیقی هایزخم کوچکی، یاشاره با کرده بلند را هایشدست و ایستاده پاهایش روی سختی به سپس

 در حاضر هایزن یزدهوحشت جیغ صدای. داشتندمی بر بیشتری شکاف لحظه هر که کرد ایجاد سربازان صورت
 نکشید طولی است، آمده سرشان بر الییب چه که دانستندنمی و بود شده بلند سربازها دردآلود یناله. شد بلند تاالر

 .افتاد زمین روی بر جانشانبی جسم و شده پاشیده تاالر دیوار و در به هایشانخون که
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 بتواند نارسیسا کهآن از قبل و رفتند جلو کاترین و جاناتان. شدنمی قطع ایلحظه زده،وحشت فریادهای و داد صدای
. کردندمی دفع کردمی پرتاب طرف آن و طرف این به جرقه مانند که را ینیروهای بدهد، نشان دیگری العملعکس

 و کاترین انتها در و انداختمی لرزه به را قصر دیوارهای و در که کشیدمی خشم از فریادی پرتابش هر با نارسیسا
 .نگذاشتند باقی برایش دیگری راه آنکه تا کردند دفع را حمالتش قدرآن جاناتان
 جایی تا شد تربزرگ و بزرگ شد، خارج بدنش از نور از ایگلوله ناگهان. کرد باز طرف دو از را هایشدست نارسیسا

 درست و شده بلند ترسناکی و مهیب فریاد صدای ناگهان. رفت فرو مطلق روشنایی در قصر جای همه دیگر که
 افتاد دید، ها آن در توانستمی احتیر به را وحشت که سبز گوی دو به نگاهش بگیرد، رفتن به تصمیم آنکه از قبل

 :گفت فریادهایش میان و
 !گردمبرمی من -

 قصر یپنجره از مانندیخفاش و سیاه یسایه شکل به و چرخید خود دور به نارسیسا افتاد، اتفاق سرعت به چیزهمه
 یهمه نظر از انتها در و مدآ در اینقطه شکل به آنکه تا رفت و رفت آدونیس تاریک آسمان در. کرد پرواز بیرون به

 .شد ناپدید قصر اهالی
 مقابلش یشکسته یپنجره به رو بلندی صدای با لیام ناگهان که بود گرفته فرا را قصر تمام سکوت طوالنی دقایق
 :زد فریاد

 !بزدل ترسو، کارخـ.*یـ.انت. بجنگ و بمون فرارکردن جایبه! بزدل بزدل، -
 .بود مانده خیره شکسته هایشیشه به بهت با کاترین. کرد سکوت به وادار را او و زد لیام یشانه به دستی جاناتان

 !ملکه-
. بودند مقابلشان یصحنه شاهد گشادشده، هاییچشم با که دید را جان و او. برگشت لیانا لرزان صدای شنیدن با

 به و کشیده بیرون جان هایدست از آرامی به را هایشدست لیانا کرد، حرکت پلکان طرف به تردیدبی کاترین
 .رفت او سمت
 یشکسته هایشیشه پشت از اکنون که شب سیاهی به نگاهشان و رفتند فرو یکدیگر آغوش در دو هر بعد ایثانیه

 .ماند خیره بود، آشکار پنجره
*** 

 .میدم انجامش من نمیشه، جادو با کار این -
 :گفت و کشید ایکالفه نفس جاناتان

 .بمونن طورهمین هاشیشه این روز دو که نمیشه -
 :گفت عصبانیت با لیام
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 ندارن؟ هم رو پنجره یک کردندرست یعرضه قصر این کارگرهای که اینه منظورت روز؟ دو روز؟ دو -
 :گفت حوصلگیبی با جاناتان

 .نگفتم رو این من -
 ...کل یهفرماند من میدم، دستور من جااین کن، گوش خوب! بود این منظورت اما -

 اولشان روز شکل به درست قصر تاالر هایشیشه و آمد مالیمی تق صدای که بود نرسیده پایان به اشجمله هنوز
. شد جاآن وسایل باقی تعمیر مشغول و انداخته باال ابرویی جاناتان کرد،می نگاه منظره آن به حیرت با لیام. آمدند در

. آمدندمی پایین پلکان از یکدیگر دست در دست که افتاد دو آن به ایشهچشم که بود نکرده شروع را کارش هنوز
 .نشست هایشلب روی ناخودآگاه لبخندی

 کهآن از قبل اما انداخت؛ جان به چپکی نگاه هایشاندست دیدن با لیام. آمدند هاآن سمت به هم با لیانا و جان
 :گفت لیانا بزند حرفی بتواند

 .باشه بخشلـ.*ذت باید شما برای تمیزکاری -
 :گفت و زد لبخندی جاناتان

 .داره احتیاج کوچیک یاشاره یک به تنها پرنسس، درسته -
 :کرد اضافه اشجمله یادامه در و زد پوزخندی جان گفت، را این غرور با که جاناتان

 .میده انجام رو خودش یخونه کارهای تمام هم همین یواسه! درسته کامال -
 :گفت گرداندمی بر قبل حالت به را هاصندلی یشکسته هایدسته که حالی در و انداخت او به عصبی نگاه جاناتان

 !داره اشکال کار جای یک که دونستیممی ما اومد دنیا به که وقتی از. پرنسس نکنید گوش پسر این هایحرف به -
 لبخندی حتی نتوانست اما جان. انداخت جان به نگاهی و کرد کوتاهی یخنده لیانا. کرد سرش به ایاشاره سپس
 نگاهی سه هر لیام ساختگی سرفهظـی صدای با. بود کرده فراموش را چیز همه او خندان صورت دیدن با زیرا بزند؛

 .انداختند او به
 برید؟ ملکه دیدن به که نیست بهتر نظرتون به پرنسس، خب -

 :گفت مالیمی لحن با و زد او به لبخندی لیانا
 .خوبه حالشون میایم، ملکه پیش از االن همین -

 :گفت متعجبی لحن با و پریدند باال لیام ابروهای
 !میاید؟ -
 .اتاقشون به بریم هم با که بود خواسته ملکه درسته، -

 :گفت و زد او به ایپیروزمندانه لبخند لیام هایاخم دیدن با جان



 

 

136 

 

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

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Zahra bagheri 

 .ریممی ما پس خب -
 :گفت داریمعنا لحن با و زد لبخندی جاناتان

 .بزنید سر هم سباستین و جولیا به داشتین وقت اگر -
 .بود دریافته را منظورش خوبی به او گویا. شد سرخ سرعت به جان صورت اما کرد؛ نگاه او به گیجی با لیانا

*** 
 خانه وارد آرامی به و زد لبخندی لیانا. کرد دعوت داخل به را لیانا هایشدست با و کرده باز را خانه در آرامی به جان
. بودند چسبانده خانه دیوارهای به سلیقه با که بودند رنگینی کاغذهای کرد، جلب را نظرش که چیزی اولین. شد
 .خوردمی چشم به خانه یگوشه در رنگ همان به صندلی و میز و بود تیره ایقهوه رنگ به اتاق پوشکف
 :گفت بلندی نسبتا صدای با جان

 .آوردم نمهمو برات مامان، -
 :رسید گوش به دوری جای از امیلیا صدای تا گذشت ایثانیه

 که دونیمی گردون، برش کنممی خواهش جان کردی؟ دعوت خونه به رو دهکده دخترای از یکی کدوم دفعهاین -
 !نکشی بد راه به رو دخترهاشون تو که بایستم پدرهاشون جلوی تونمنمی من

 :گفت کردمی نگاه او به تعجب با که لیانا به رو دستپاچگی با و ریدهپ جان یچهره از رنگ بالفاصله
 !کنهمی شوخی داره نکن، باور -
 .نکردم شوخی من -

 از عرق و بودند خاکی صورتش و سر. شد نمایان زیرزمین از امیلیا سر و آمدند در جا از هاپوشکف از ردیف شش
 :گفت فورا و گرفت دندان به را هایشلب لیانا دیدن با. ریختمی رویش و سر
 .کن کمکم جان -

 حالت به توجهبی امیلیا. کشید باال را او راحتی به و گرفت را هایشدست. رفت مادرش سمت به بالفاصله جان
 :گفت عجله با لیانا متعجب

 .نگیرید جدی رو زدم که هاییحرف. هستین شما جان مهمون دونستمنمی پرنسس، -
 :داد ادامه فورا جان

 !نگیر جدی اصال -
 :گفت و کشید درهم را هایشاخم امیلیا

 .پسره یک باالخره خب اما داره؛ زیاد هاشیطنت این از البته -
 :گفت و زد کوتاهی لبخند لیانا
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 .نیست مهم -
 :گفت دل در صبیع حالت با بود شده دلخور کمی موضوع این به نسبت لیانا اعتناییبی از که جان

 !باش خوایمی که چندنفر هر با برو. مهمه من یواسه انگار نیست، مهم براش! هه -
 :گفت لیانا به رو و زد بود فکر در عمیقا که جان پهلوهای به سیخونکی امیلیا

 !لیانا پرنسس؟ بیارم؟ براتون خورینمی چیزی پرنسس -
 :گفت و آمد خودش به بود، پرت کامال حواسش که لیانا

 .نشدم متوجه ببخشید، -
 :پرسید کند تکرار را سوالش آنکه بی میلیاا

 شده؟ چیزی -
 :گفت فورا باشد اهمیتبی موضوع آن به نسبت توانستنمی که لیانا

 مخفیه؟ راهه یک جااون...اون -
 :گفت و انداخت او به نگاهی امیلیا

 .درسته -
 کردین؟ درستش خودتون -
 پدرم هم، اون از بعد. رفت دنیا از کنه تمومش بتونه کهاین از قبل اما بود؛ کرده درست پدربزرگم رو راه این -

 .داد ادامه رو کارش
 رسه؟می کجا به راه این -
 مگه؟ طورچه جنگل، مرکز به -

 :گفت و انداخت جان به معناداری نگاه لیانا
 .پرسیدم طوریهمین نیست، چیزی -

 و جک و شد باز شدت به خانه در لحظه همان. زد یزیآمشیطنت لبخند بود، فهمیده خوبی به را لیانا منظور که جان
 با مردی. ببیند درستی به را هاآن لیانا تا کشید طول کمی که بود ناگهانی ورودشان قدرآن. شدند خانه وارد امیلی
 بلندی قدم جک. بودند ایستاده در یآستانه در نوجوانی، دختر دست در دست معمولی ایچهره و ایقهوه هایچشم

 :گفت و کرده باالیی بلند تعظیم لیانا مقابل در درست و رداشتب
 با شما داره؟ امکان چیزی همچین مگه. نکردم باور اما دارید؛ تشریف جااین که بودند گفته بهم پرنسس، -

 ...اون با و کردید نورانی رو ما کوچیک یخونه ورودتون
 !جک -
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 :کرد اکتفا کلمه چند گفتن به تنها اشجمله یادامه در و هکرد سکوت فورا جک امیلیا یهشداردهنده لحن با
 .میگم تسلیت بهتون رو عزیز ایزابل بانو دردناک مرگ و -

 .کشید خود سمت به و گرفت را امیلی خواهرش هایدست بود، شده کالفه پدرش پرحرفی از که جان
 .امیلی من، زیبای خواهر هم این -

 چهارسال تنها مقابلش دختر. زد داشتنیدوست یچهره آن به لبخندی و گرفت ابلشمق مرد از را متعجبش نگاه لیانا
 باریک و فرمخوش هایشلب رنگ، همان به هاییچشم با داشت ایقهوه و بلند موهای. داشت سن اختالف او با

 امیلی. بودند داده شکل را گیرایی و جذاب یچهره هم کنار در صورتش اجزای تمامی. داشت کوچکی بینی و بودند
 :گفت و زد لبخندی

 .بینمتونمی که المخوش کنه،می تعریف ازتون خیلی جان -
 :گفت و زد عمیقی لبخند لیانا

 .خوشحالم دیدنت از منم -
 به لبخندی و ریخت هم به کمی را هایشچتری بود، آمده خوشش کوچکش خواهر هایحرف از گویی که جان

 :گفت و انداخت هاآن به نگاهی امیلیا. زد صورتش
 .نکنین خسته این از بیشتر رو پرنسس دیگه خب، خیلی -

 یخانواده حضور در لیانا ساعت چند فقط و نشستند هاصندلی روی نفرپنج هر و کرد نشستن به دعوت را لیانا امیلیا
 تمام او اما د؛بو سخت کمی هایشوراجی و هاسوالی با جک حضور اگرچه کرد؛ فراموش را هایشغصه یهمه جان

 . ندهد نشان اشچهره از را این تا کرد را سعیش
*** 
. بود رفته فرو عمیقی خواب به که شدمی مدتی بود، داده تختش به را اشتکیه که جان. بود گذشته نیمه از شب
 تمام جان که دانستمی. بودند کرده باز را خود راه آرامی به هایشاشک و کرده کز اتاق از دنجی یگوشه لیانا

 یاد به لحظات تمام در او بود؟ ممکن هم چیزی چنین مگر اما بیفتد؛ مادرش یاد به کمتر او تا کندمی را تالشش
 هایشچشم مقابل از ایلحظه حتی اشاندازه از بیش هایمحبت و هامهربانی. بود مادرش داشتنیدوست صورت

 خوابش در ایوقفه. خورد تکانی جان صدایش باالتررفتن با .گرفت شدت اشگریه بخواهد آنکه بی. رفتنمی کنار
 در تاریکی یسایه دیدن با. انداخت اطرافش به نگاهی گیجی با. کرد باز را هایشچشم آرامی به و شد ایجاد
 برق دیدن با و انداخت سایه آن به تریدقیق نگاه. نشست جایش سر سرعت به و شده هوشیار اتاق یگوشه
 .کشید راحتی سنف هایشچشم

 نخوابیدی؟ هنوز -
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 :گفت و آمد پایین تخت از جان. نداد او به جوابی لیانا
 ...خودت ختت روی راحت خیال با تونیمی دیگه حاال. برد خوابم اما اتاقم؛ به برم بود قرار-
 .ماند تمام نیمه حرفش اشگریه صدای شنیدن با
 !لیانا؟ -

 :تگف آرامی صدای با و نشست کنارش فورا
 شده؟ چی -

 :گفت کردمی هقهق که حالی در ای،گرفته صدای با لیانا
 .شده تنگ مادرم برای دلم -

 حلقه اششانه دور را هایشدست جان. گذاشت زانوهایش روی را سرش و بزند دیگری حرف تا نداد مهلت گریه
 مشغول سکوت در تنها رسید،نمی ذهنش به او حال بهترکردن برای حرفی. گرفت آغوش در آرامی به را او و کرده

 .شد موهایش نوازش
*** 
 کارگران از نیمی. بودند حرکتبی و خاموش مجسمه، مانند همیشه مثل نگهبانان. بود عادی چیزهمه روز آن صبح

 به. بودند قصر جایجای گردگیری سرگرم هاآن از دیگر نیمی و غذا یتهیه مشغول قصر بزرگ یآشپزخانه در
 برده فرو نور و روشنایی در را جاهمه آفتاب نور و بودند زده کنار قصر سراسر در را قرمزرنگ هایپرده ترینکا دستور

 .بود
 کارگران از یکی گاهی از هر. نبود تاالر در کسهیچ. انداخت اطرافش به نگاهی و آمد پایین پلکان از آرامی به لیانا

 بردارد، دیگری قدم آنکه بی. گذشتندمی کنارش از دوانواند بلندیدسته جاروی و گردگیری هایدستمال با
 :گفت آرامی به که نکشید طولی زد، کاترین اتاق در به تقهای. افتاد راه به قصر برج باالترین سمت به و برگشت

 .تو بیا -
 او به نگاهی کاترین. دبو مردهدل و تاریک قصر دیگر جاهای برخالف جاآن. شد اتاق وارد کامال و کرد باز را در لیانا

 :گفت و انداخت
 اومدی؟ جااین به زودی این به صبح که شده چی -

 :گفت و برداشت جلو به قدمی لیانا
 .بپرسم سوال چندتا ازتون خواستممی -

 :گفت و نشست صندلی روی بر لیانا. کرد اشاره مقابلش صندلی به بدهد، او به جوابی آنکه بی کاترین
 .نارسیساست مورد رد سوالم اولین -
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 :گفت فورا و خورد تکانی کاترین
 داری؟ سوالی چه اون مورد در -
 جون قصد و آورد مادرم سر رو بال اون نارسیسا چرا بدونم که باشم داشته حق کنم فکر اما ملکه؛ ببخشید رو من -

 .داشت هم رو من
 یاد به را هاشب هم هنوز که بود آن نگرنشا هایشچشم گودی و بود شده الغرتر. انداخت او به نگاهی کاترین
 برایش نارسیسا مورد در زدنحرف اما بداند؛ را حقیقت یهمه بخواهد که دادمی حق او به. ریزدمی اشک مادرش

 :گفت آرامی صدای با حال این با. بود دشوار بسیار
 .شنوممی -

 :پرسید کنجکاوی با و کرد مکث ایلحظه لیانا
 و داد زجرش مادرم به سم اون دادن با هاسال این تمام در چرا اومد؟می بدش من از حد این تا نارسیسا چرا -

 کشت؟می رو آرامیس باید چرا اون گرفت؟ بردنش بین از به تصمیم ناگهانی طور اون دفعهیک
 :گفت و زد او به لبخندی کاترین

 توضیح باید سوالت اولین به دادنجواب از قبل چون باشی؛ صبور باید اما میدم؛ رو هاتسوال یهمه جواب -
 .باشه هم هست، ذهنت توی که هاییسوالی از خیلی جواب تونهمی مطمئنا که بدم بهت گذشته مورد در مختصری

 برایش چرخید،می سرش در که سوالی هزاران از یکی حتی جواب دانستن. دوخت او دهان به چشم هیجان با لیانا
 .بود کافی

 درسته؟ شنیدی، من همسر یدرباره هاخیلی زبون از هاسال تو -
 اما داد؛ تکان را سرش آرامی به و شد سرخ کمی بود، نزده حرف کاترین با مسائلی چنین ی درباره روز آن تا که لیانا

 به را مسائل از خیلی و شده اشسالگی پانزده وارد اکنون او دانستمی زیرا کرد؛ زدنحرف به شروع پردهبی کاترین
 :کرد آغاز گونهاین را هایشصحبت کاترین. کند درک تواندمی راحتی

 اما شدم؛ مندعالقه بهش آشناییمون کم مدت اون در... من و بود نرمال کامال مرد یک آشناییمون ابتدای در اون -
 صدای پریدممی خواب از وقتی هاشب از بعضی. شدم غیرطبیعیش رفتارهای متوجه ازدواج مراسم از بعد درست
 بهم فقط خواستم،می توضیح ازش وقتی و ایستادمی انتظار به پنجره جلوی هاشب بیشتر. شنیدممی رو هاشزمزمه

 .باشی نگرانش که نیست چیزی گفتمی
 :داد ادامه کوتاهی دقایق از بعد. بود شده غرق اشگذشته در کامال گویی کشید؛ عمیقی نفس کاترین
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 طور به بعد و زدمی غیبش باریک چندوقت هر نیکوالس. شد قبل از بدتر خیلی اوضاع انارسیس تولد از بعد -
 تا. رفتمی طفره هامسوال به دادنجواب از پرخاشگری با شد،می سوالی ازش هم وقت هر. شدمی پیداش ناگهانی

 ...کهاین
 !داد؟می انجام کاری چه مخفیانه اون فهمیدین باالخره شد؟ چی اینکه تا -

 :گفت و زد لبخندی لیانا کنجکاوی به کاترین
 جسورتر و کنجکاوتر خیلی جوونیش دوران در لیام. فهمیدم رو چیز همه لیام کمک به موقع به اما دیر، خیلی من -
 از اون که بینهمی و کنهمی تعقیب جنگل از خارج تا رو نیکوالس بده خبری من به کهاین بدون اون. بود حاال از

 .کنهمی تعریف برام رو ماجرا یهمه و من پیش میاد اون از بعد و گذرهمی لجنگ مرز
 :گفت فورا بود نفهمیده درستی به را کاترین هایحرف از قسمتی گویی که لیانا

 داشت؟ بود، ملکه همسر که اون برای اشکالی چه جنگل مرز از گذشتن بود؟ مهم قدراین موضوع این چرا اما -
 :گفت و انداخت اهینگ او به کاترین

 مرز این از راحتی همین به تونستنمی نیکوالس. بود هندریک افراد ورود از جلوگیری برای ما جادویی مرز لیانا، -
 اون اما کننده؛قانع دلیل یک داشتن صورت در فقط داشت؛ رو حق این ملکه همسر عنوان به اون درسته. کنه عبور

 یکنندهمالقات نارسیسا جزبه روزها و کرد بیرون اتاق از رو همه عصبانیت با بلکه نیاورد، دلیلی کارش برای تنها نه
 .نداد راه اتاقش به رو ایدیگه

 بود؟ چی کارهاش این دلیل که شدین متوجه باالخره -
 گشتمی دنبالش به هاسال هندریک که رو شمشیری تا شد قصر وارد هندریک همکاری با فهمیدیم زود خیلی -

 .کنه پیدا
 :گفت و کرد درنگ ایلحظه لیانا

 ...شما با ازدواجش یعنی -
 .بود شمشیر همون آوردن دست به برای -
 و بشه قصر وارد معمولی فرد یک عنوان به تونستمی اون کرد؟می ازدواج شما با باید پیداکردنش برای چرا اما -

 .بگرده شمشیر اون دنبال
 .شده پنهان من اتاق در شمشیر اون چون لیانا؛ نداشت وجود براش امکان اون -

 بزند حدس کرد سعی و انداخت اطرافش به نگاهی بود، آمده دست به اطالعات پردازش حال در سرعت به که لیانا
 :پرسید دقیقه چند از بعد. است شده پنهان کاترین اتاق کجای در دقیقا شمشیر آن که
 بکشن؟ متزح همه اون شمشیر یک پیداکردن برای باید چرا -
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 پیش سالهزاران از و شده ساخته زئوس خدایان، خدای دست به اون. نیست معمولی شمشیر یک شمشیر اون -
 .باشه آدونیس تخت و تاج صاحب تونهمی باشه، داشته اختیار در رو شمشیر اون که کسی هر شده شایعه
 :داد ادامه فورا کاترین. شد متوقف کاترین صورت بر ایلحظه لیانا گرد هایچشم

 به رو هااون هرگز اما بوده؛ ما دشمنان دست در زیادی مدت شمشیر این! لیانا نکن باور رو شایعات این هرگز -
 .نرسونده خواستندمی که اونچه

 :گفت و کشید عمیقی نفس کاترین هایحرف شنیدن با لیانا
 شد؟ چی بعدش خب -

 :گفت و داد اشصندلی به را اشتکیه کاترین
 .شد محکوم مجازات به نیکوالس اون در و شد برگزار ایاکمهمح -
 !نشد اعدام که اون اما -
 که حکمی همون درست شد؛ محکوم سرزمین از تبعید به تنها سرزمین، در جایگاهش و مقام دلیل به. درسته -

 .شد صادر هندریک برای
 :پرسید بود مانده دلش در هامدت که را سوالی بالفاصله لیانا

 نشدن؟ مجازات هاشونـیانـت خــ خاطربه چرا کرد؟ تبعید رو هااون دیانا ملکه راچ -
 به بتونن هم باز شاید صورت اون در و میده هااون به رو ایدوباره فرصت کار این با کردمی فکر مادربزرگم -

 .برگردن عادی زندگی
 .افتادنمی اتفاقاتی چنین هرگز بودن مرده اونا اگه شاید کردن؛ اشتباه ایشون اما -

 :گفت لیانا دقیقه چند از بعد. ماند خیره اینقطه به سکوت در تنها نزد، حرفی کاترین
 من خاطربه حتی و بود داده دست از رو پدرش چون بود؟ متنفر من از اندازه این تا نارسیسا دلیل همین به پس -

 .داد دست از هم رو بودنملکه عنوان
 و کردنمی بازی خودش سنهم هایبچه از کدومهیچ با. بود طورهمین بچگی از نارسیسا! الیان نیست این فقط -

 موضوع این اما باشه؛ من جانشین اون که نخواستم من درسته. گذروندمی اتاقش توی و تنها رو وقتش یهمه
 .نفهمید رگزه نارسیسا که بود چیزی همون این و باشه اون به عمیقم یعالقه مانع تونستنمی هرگز

 :گفت و کرد فکر کمی لیانا
 نیستم؟ اتفاقات این مقصر من پس -
 که نخواست هرگز نارسیسا اگر. خودشه عمل ینتیجه میفته، انسانی هر برای که اتفاقاتی اصلی مسبب لیانا -

 .نداره تو به ارتباطی هیچ بشه، داشته دوست و باشه داشته دوست
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 :پرسید آرامی صدای با بود، شده قبل از ترسبک کمی که لیانا
 کرد؟ مادرم با که کاری و -

 :گفت و کشید عمیقی آه کاترین
 کس تریننزدیک هم اون بشه، دور ازش پدرش شدم باعث من که طورهمون. بود من از نارسیسا انتقام ایزابل -

 در که سربازهایی از کیی که بدونی باید افتاد ایزابل برای که اتفاقی مورد در و داد قرار خودش هدف رو من
 شد باعث اشنقشه خوردن هم به و بود کشیده جنگل در رو تو نابودی ینقشه نارسیسا که گفت بهم بود خدمتش

 .بزنه جنایتی چنین به دست که بشه عصبانی چنانآن که
 :کرد زمزمه بود زده حلقه هایشچشم در اشک که حالی در لیانا

 .مبود مرده موقع همون کاش ای پس -
 :گفت مالیمی لحن با کاترین

 و مادرت سراغ به درنگبی شد،می موفق جنگل توی اگر نارسیسا باش مطمئن. لیانا نکن سرزنش رو خودت -
 .رفتمی هم بودن وفادار تو به که کسانی تمامی

 :گفت و کرد پاک آرامی به را هایشاشک لیانا
 آرامیس؟ -

 :گفت و کرد کوتاهی یخنده کاترین
 درسته؟ خوری،نمی تکون جات از نگیری رو هاتسوال یهمه جواب تا پس -

 :گفت و شد جاجابه اشصندلی روی کاترین. دوخت چشم او به انتظار با و کرده ایخنده گریه میان لیانا
 بدیم؟ نجاتتون جنگل از تونستیم طورچه که نیومد پیش سوال برات وقتهیچ -

 .داد تکان سری لیانا
 .بود آرامیس کرد، مطلع موضوع اون از رو ما که کسی اون -

 :پرسید تعجب با لیانا
 .خورننمی دردی هیچ به هاشپیشگویی کردممی فکر -

 :گفت و زد لبخندی کاترین
 .شد عوض نظرم بعدها اما کردم؛می فکر طورهمین هم من -
 چرا؟ -
 .فهمیدم دیر خیلی رو موضوع نای من بوده، آدونیس پیشگوهای ترینبزرگ از یکی ینوه آرامیس -

 :گفت هیجان با لیانا
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 ...پیشگو اون -
 .مرده که هاستسال -

 :داد ادامه مکث ثانیه چند از بعد. دزدید او از را نگاهش و گفت را این تندی به کاترین
 .برداره نارسیسا جنایات از پرده نتونه تا شد کشته دلیل همین به آرامیس -

 همین به طورچه شده جنایاتی چنین مرتکب و کرده ریزیبرنامه سال همه آن که کسی .رفت فرو فکر به لیانا
 نارسیسا یجمله آخرین یاد به. است موقت نشینیعقب یک هم شاید کرد؟ ترک را جاآن و کشیده پس پا راحتی

 «!گردمبرمی من» :افتاد
 ورود برای راهی تا است نشسته روزی انتظار به جنگل مرزهای پشت سرزمین، آن از خارج جایی هنوز شاید

 .کند پیدا اشدوباره
*** 

 «اسرار»
 :گفت لیانا به رو و زد کنار را خانه پوشکف آرامی به جان

 .نیست جالبی فکر اصال که من نظر به -
 :گفت و انداخت او به نگاهی لیانا

 ترسی؟می -
 :گفت عصبانیت با جان

 .باشم نگران اگر نداره اشکالی پس! کنهمی جدا تنم از سر بفهمه ملکه اگر که ببخشید -
 :گفت مالیمی لحن با لیانا

 خطری هیچ پس رفته؟ جااین از نارسیسا که کردی فراموش مگه ضمن در منه؛ با بیفته که اتفاقی هر مسئولیت -
 .کنهنمی تهدید رو من

 :گفت بود شده تسلیم گویی که جان
 .تو با مسئولیتش پس باشه؛ -

 نگاهی لیانا. برگرداند اولشان جای سر را هاپوشکف و کرده بلند را هایشدست جان و پریدند پایین نوبت به دو هر
 و داد هل آرامی به را او جان. نبود معلوم انتهایش که مانندیتونل راه انداخت؛ مقابلشان باریک و تاریک راه به

 :گفت
 .دیگه برو -
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 سکوت در طوالنی دقایق. کرد عادت تاریکی به هایشانچشم ذشت،گ که کمی. رفتند پیش آرامی به دونفر هر
 .رسیدند کوچک یدریچه یک به آنکه تا رفتند راه وقفهبی
 .جاستهمون گمونم به -

 :گفت تردید با لیانا
 رسه؟می جنگل به راه این که مطمئنی -
 .ندارم شک -

 گرفت هایشچشم جلوی را هایشدست. رفت بیرون و کرد باز آرامی به را قفلش کرد، حرکت دریچه سمت به لیانا
 :گفت و کرد نگاه جنگل به حیرت با جان. کند جلوگیری خورد می هایشچشم به مستقیماً که آفتابی نور از تا
 .درآوردیم سر جنگل از واقعا انگار نمیشه، باورم -

 :وگفت انداخت او به متعجبی نگاه لیانا
 .درمیاریم سر کجا از که مطمئنی کردممی فکر -

 :گفت فورا جان
 .بودم نکرده استفاده راه این از حاال تا اما داشتم؛ اطمینان که البته -

 :گفت و برداشته جلو به قدمی لیانا
 خورد؟می دردی چه به راه این نظرت به -

 :گفت خیالیبی با جان
 .کردنمی استفاده ازش اضطراری مواقع در حتما دونم؛نمی -

 عصبانیت با جان. کرد باریدن به شروع باران که بودند نکرده طی را زیادی راه هنوز. گذشت کوتس در راه باقی
 :گفت

 !لعنتی -
 :گفت بود گرفته سرش روی را هایشدست که حالی در لیانا

 کنیم؟ چیکار حاال -
 :گفت حرص با جان

 .کنیم چیکار که بگی خودت بهتره حاال بود، تو پیشنهاد این -
 :گفت فورا جان که انداخت او به ایمعصومانه نگاه لیانا

 .برگردیم راه همین از باید -
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 یافته را خود ناجی گویی دوم بار برای خورد، جاناتان یکلبه به لیانا هایچشم که بودند برنداشته قدم از قدم هنوز
 :گفت بلندی صدای با و کرد اشاره جنگل سمت آن به دست با. بود
 .کن نگاه رو جااون -

 :گفت و انداخت جنگل سمت آن به نگاهی جان
 !خورد دردی یک به جاناتان معروف یکلبه این بار یک القل خب -

 :گفت هشداردهنده حالتی با بود کرده ریز را هایشچشم که حالی در لیانا
 !دوبار -

 :گفت لیانا که انداخت او به ایپرسشگرانه نگاه جان
 .ددا نجات رو من جون هم باریک خب -

 :گفت و گرفت را لیانا هایدست جان
 .یادآوریت از ممنون -

 کهآن از قبل کلبه، در به رسیدن با. کردند عبور درختان برگ و شاخ میان از و دویدند کلبه سمت به دو هر سپس
 :گفت لیانا که انداخت در به نگاهی تعجب با جان. شد باز آرامی به در بکشند پایین را دستگیره

 .کنی تشکر جاناتان از باید -
 :گفت و انداخت کلبه دیوار و در به نگاهی لیانا. شد وارد و کشید ایکالفه نفس جان

 .رسیدیم همدیگه به هم باز -
 :گفت کنایه با جان

 !کنیمی صحبت دیوار یک با داری که بگم باید نیستی متوجه اگر -
 :گفت و نشست زمین روی او به توجهبی لیانا

 میاد؟ بند کی ونبار نظرت به -
 :گفت و زد آمیزیشیطنت لبخند جان

 .باشه داشته ادامه حاالها حاال شاید دونم،نمی -
 :گفت نگرانی با لیانا

 .میشم نگرانیشون باعث حماقتم با هم باز حاال دادم،می خبر ملکه به کاش ای -
 :گفت جان

 دلیلی پس کنه؛نمی تهدید رو تو خطری دیگه و هرفت جااین از نارسیسا که گفتی خودت. نشده چیزی که هم حاال -
 .باشه نگران ملکه که نداره
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 ...اما رفته؛ اون که درسته -
 چی؟ اما -

 :وگفت لرزید خود بر لیانا
 .هیچی -

 :وگفت انداخت بود کرده جمع را خود که او به نگاهی جان
 شده؟ چی -

 :گفت ضعیفی صدای با لیانا
 .سردمه -

 :گفت و انداخت آتش داخل به را هاچوب از تا دو و خاستبر جایش از فورا جان
 .میشی گرم االن نباش، نگران -

 انداخت او به نگاهی. نشست کنارش و شد نزدیک او به آرامی به جان. کرد جمع بیشتر را خود و لرزید دیگر بار لیانا
 لیانا سکوت با که جان. نزد حرفی اما ؛انداخت او به نگاهی لیانا. کرد حلقه اششانه دور را هایشدست تردید با و

 .کرد ترنزدیک خود به را او بود، کرده پیدا بیشتری جرأت
 هیچ هایش دست غیرطبیعی سرمای اما بودند؛ کرده یخ کامال هایشدست و چرخیدمی اطرافش به مدام لیانا نگاه

 چوبی یکلبه جای همه بخشلـ.*ذت ییگرما و بود کرده را خود کار آتش زیرا نداشت؛ کلبه درون سرمای به ربطی
 .بود گرفته فرا را

 گردنش بر که لیانا داغ هاینفس. نبود او از بهتر هم جان وضع. بود داده قرار تاثیر تحت را او نزدیکی همه آن تنها
 را رشس بخواهد آنکه بی. بود نکرده تجربه را احساسی چنین هرگز کنون تا او کرد؛می دگرگون را حالش خوردمی

 کندی به هادقیقه. شدند خیره یکدیگر هایچشم در هردو و کرده بلند را سرش ارادهبی هم لیانا. آورد ترپایین
 باالتر ثانیه هر بدنشان حرارت و شده ورشعله آتشی هاآن هردوی درون. نبود سرما از خبری دیگر گذشتند،می
 .رفتمی
 گرفت آرامی به را اشچانه بیندازد هایشچشم به نگاهی آنکه بی. ماند خیره لیانا رنگصورتی هایلب به جان نگاه

 :گفت و
 !کنم تحمل تونمنمی دیگه اما ببخش؛ رو من -

 قفل هایشلب روی جان هایلب زیرا نکرد؛ پیدا زدنحرف برای مهلتی اما کرد؛ باز او به جواب برای را دهانش لیانا
 زمین روی حرکتبی و مات هایشدست و شدند گرفته بازی به جان سطتو او هایلب تنها اول یلحظه. شدند
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 دیگر دنیایی وارد نفرشان دو هر بار این و کرده حلقه جان هایشانه دور را هایشدست نیز او بعد دقایقی اما افتادند؛
 .سپردند فراموشی دست به را بودند آن در که را مکانی و زمان و شدند
*** 

 :پرسید و انداخت جاناتان به نگاهی کاترین. گذاشتند قصر پشت باغ به دمق جاناتان و کاترین
 کجاست؟ لیانا -

 :گفت و دوخت نامعلومی ینقطه به را نگاهش جاناتان
 .هستن اتاقشون توی حتماً -

 :گفت آمیزیسرزنش لحن با و انداخت او به نگاهی کاترین
 !جاناتان -

 :گفت فورا جاناتان
 .باشن مراقبشون تا فرستادم رو هانگهبان از تا چند. نباشید نگران ولی شده؛ خارج قصر زا جان با! خب خیلی -

 :گفت و انداخت او به مشکوکی نگاه کاترین
 . هستند صمیمی خیلی جان و لیانا -

 کاترین. شد بودند درآمده روشن آبی رنگ به که شفابخشی هایمیوه وارسی مشغول و نداد او به جوابی جاناتان
 :داد امهاد
 چیه؟ تو نظر -

 :گفت دزدیدمی او از را نگاهش که حالی در جاناتان
 .هستن که کنممی فکر -
 !مطمئنی؟ یا کنیمی فکر -
 .کنهنمی ـیانـت خــ من اعتماد به هرگز جان اما ملکه؛ برسید خوایدمی چی به دونممی -

 :گفت مالیمی لحن با کاترین
 من جانشین اون. نیست اما بود؛ معمولی دختر یک لیانا که صورتی در تنها نداشتم، رابطه این با مخالفتی هم من -
 . بشه ختم ساده دوستی یک به تنها باید هااون یرابطه پس! آدونیسه یآینده یملکه و

 :گفت فورا بود نیامده خوشش حرف این از خیلی که جاناتان
 .باشه داشته سپرنس به نسبت احساسی جان کنمنمی فکر که من اما -

 :گفت و انداخت او به نگاهی بود، شده جاناتان یجویانهانتقام لحن متوجه که کاترین
 .قصره در لیانا جایگاه و مقام دلیل به صرفاً من هایحرف که کنی فکر خوامنمی هرگز جاناتان -
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 :گفت و انداخت باال ابرویی جاناتان
 خب؟ -

 :گفت و زد لبخندی کاترین
 .پذیرهنمی رو چیزی چنین هرگز امیلیا بودم موافق رابطه این با هم من اگر حتی -

 :گفت فورا بود کرده پیدا کاترین متقاعدکردن برای راهی گویی که جاناتان
 چیه؟ باره این در شما نظر باشه راضی امیلیا اگر -

 :وگفت نشست کاترین هایلب روی ناخودآگاه لبخندی
 . ستنی بدی پسر اصالً جان راستش -

 قصر راه بیندازد او به دیگری نگاه آنکه بی کاترین اما بپرسد؛ دیگری سوال تا کرد باز را دهانش هیجان با جاناتان
 .گرفت پیش در را

*** 
 چند در که را اتفاقی توانستنمی و کردمی نگاه او به حیرت با لیانا. گرفت فاصله او از و کشید عمیقی نفس جان

 انداخت بودند، شده پر اشک از حاال که او درخشان هایچشم به نگاهی جان. کند باور بود دهدا رخ گذشته یدقیقه
 :گفت نجواکنان و
 .افتاد اتفاق این که نمیشه باورم -

 آن از ملکه آنکه از هم طرفی از اما بود؛ خوشحال ناگهانی و عجیب یعالقه ابراز و توجه آن از. نزد حرفی لیانا
 .دهدمی نشان خود از واکنشی چه فهمیدن صورت در که دانستنمی و داشت توحش شود مطلع موضوع

 :گفت نگرانی با جان
 .کنممی فکر تو به هاستمدت من اما بود؛ غیرمنتظره برات که دونممی لیانا -

 به هینگا جان. توانستنمی اما بدهد؛ خالصانه و عمیق احساسات ابراز ان به جوابی که خواستمی دلش خیلی لیانا
 :گفت لب زیر و انداخت او
 خوبه؟ حالت لیانا! من به لعنت -

 امیلیا که بود هاییحرف تاثیر حس آن و داشت او به بدی احساس. بود شده خیره هایشچشم به سکوت در اما لیانا
 : گفت و برخاست جای از. کشید بیرون آغوشش از را خود آرامی به لیانا. زد می جان هایشیطنت یدرباره بارها

 .برم جااین از خواممی من-
 :گفت و شد بلند جایش از سرعت به هم جان

 .نیومده بند هنوز بارون اما -
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 :گفت و کشید پایین را اشدستگیره کرد، حرکت در سمت به او هایحرف به اهمیتبی لیانا
 .برم جااین از خواممی فقط نیست؛ مهم -
 :گفت مالیمی لحن با
 ...تا کردم وادارت من انگار که زنیمی فحر جوری لیانا -
 فهمی؟نمی قصر، به برگردم خواممی گفتم -

 بیش تا نداد اجازه غرورش که بود عصبانی و دلخور قدرآن اشناگهانی رفتار تغییر از. انداخت او به سردی نگاه جان
 :گفت و ایستاد مقابلش در رفت، جلوتر قدمی چند. کند اصرار آن از
 !احتیر هرجور -
 کرده باز را دریچه لیانا. نزدند حرف یکدیگر با ایکلمه حتی را خانه به بازگشت راه تمام در و آمدند بیرون کلبه از

 هاکفپوش و کرده بلند را هایشدست دیگر بار جان باریک، راه آن از گذشتن از بعد. شدند تونل وارد نوبت به دو هر
 با امیلی. ماند خیره رنگایقهوه گوی دو به نگاهشان خود، باالکشیدن ضمح به. رفتند کنار خراشیگوش صدای با

 :گفت حیرت با بودند، شده ظاهر زیرزمین از ناگهان که هاآن دیدن
 !اومدید؟ در کجا از ها شما -

 :گفت پرتیحواس با لیانا
 . نزن حرفی مادرت با موضوع این مورد در کنممی خواهش -
 را هایشدست امیلی که برود دنبالش به خواستمی جان. شد خارج خانه از بیندازد، جان به نگاهی آنکه بی بعد و

 :گفت و گرفت
 کردین؟می چیکار پایین اون شما ببینم بگو حاال! خب -
 :گفت فورا و شده محو سرعت به لبخندش جان، ینشسته خون به هایچشم به کردننگاه با
 درسته؟ میدی؛ توضیح برام خودت نمیگم، چیزی مامان به من پس -

 و عظیم درهای به رسیدن با هاآن. شد خارج خانه از و گذشت کنارش از بدهد، او به جوابی آنکه بی جان
 دلیل به جان و بود شده گیرشگریبان که بدی احساس دلیل به لیانا. نزدند حرفی یکدیگر با هم قصر رنگطالیی

 برخورد جاناتان به قصر تاالر به رسیدن محض به. است گرفته نادیده را او پاک احساسات لیانا کردمی فکر کهآن
 .کردند

 ...منتظرتون االن همین تا من موندید؟ کجا شماها پس -
 !ببخشید رو من -

 :پرسید جان به رو و کرد نگاه او به تعجب با جاناتان. افتاد راه به پلکان سمت به و گفت را این حوصلگیبی با لیانا
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 شده؟ شچ اون -
 .دونمنمی -
 .دونیمی که معلومه نگو، مزخرف -

 :گفت و کشید ای کالفه نفس جان
 رخ به رو مقامش مدام که مغروره و خودخواه دختر یک اون که اینه دونممی که چیزی تنها دونم،نمی که گفتم -

 .کشهمی بقیه
 :گفت و انداخت او به خیالیبی نگاه جاناتان

 .دهب خیلی اوضاع انگار -
 چیه؟ منظورت -
 .زنیمی هاییحرف چنین پرنسس یدرباره داری تو خب -

 :گفت فورا جان
 .بودن مونده دلم تو وقته خیلی چون آره؛ -
 !بکشه حرف ازت خودش روش با تا کنم خبر رو لیام باید یا کردی چیکار که بگی داری دوست جان، -

 :گفت و پرید رنگش فورا جان
 .نکردم کاری... من -
 خوش زبون به بهتره پس میشی؛ عصبانی خودت دست از کنیمی اشتباهی کار وقت هر تو! کردی چرا اوه، -

 باشه؟ کنی، اعتراف
 !انداخت باال ابرویی برایش انتظار با جاناتان. کرد نگاه او به نداشت، دیگری یچاره جان گویا

 .میگم خب، خیلی -
 .زد اشسینه به محکمی بسیار یضربه جاناتان کردنریفتع محض به اما گفت؛ را این خونسردی با جان

 کنی؟می چیکار! آخ -
 کردی؟ غلطی چه دونیمی خودت تو کنم؟می چیکار من! احمق یپسره ای -
 .دونممی که معلومه آره خب -

 :گفت فورا جان که کرد بلند دیگری یضربه برای را هایشدست برافروخته صورتی با جاناتان
 کرد؟ میشه چیکار االن ولی کردم؛ اشتباه دونممی! بخو خیلی -
 !کنن جدا تنت از سر شاید تهش ته باشی، نگرانش که نیست چیزی -
 :گفت عصبانیت با جان یگشادشده هایچشم دیدن با
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 !میدن؟ هم پاداش بهت کار این خاطربه کردی فکر نکنه چیه؟ -
 .نیستم پاداش منتظر مطمئنا -
 .کن آماده مرگ برای رو تخود پس خب، خیلی -
 .کنممی خواهش جاناتان -

 :گفت جاناتان
 .کنممی صحبت پرنسس با خودم من خب، خیلی -

 زد ایتقه. شد سوم یطبقه راهروی وارد و رفت باال پلکان از و نمانده حرفی منتظر هم جاناتان. نگفت چیزی جان
 :گفت و داختان نگاهی او به لیانا. کرد باز آرامی به را اتاق در و
 کنیم؟ صحبت بهش راجع بعدا میشه نیست مهمی موضوع اگر -

 :گفت و زد لبخندی جاناتان
 !مهمه کنممی فکر -

 :داد ادامه حیرت با بعد یلحظه. انداخت او به ایپرسشگرانه نگاه لیانا
 !کرد؟ صحبت باهاتون موردش در اون -

 :گفت و نشست تخت روی جاناتان
 بذاره؟ میون در کسی با رو موضوع این بخواد که کردینمی فکر کردی؟ تعجب قدراین چرا -

 :داد ادامه جاناتان. نداد او به جوابی لیانا
 .داری احساسی چه حاال که بزنم حدس تونممی -

 :گفت فورا لیانا
 .دارم احساسی چه که کنین تصور تونیننمی حتی -

 :گفت فورا جاناتان
 بگم؟ بازم... و شده بازی احساساتش با که کسی دگی،خورفریب بودن،ضعیف احساس -

 :پرسید حیرت با لیانا
 !دونین؟می کجا از -
 .کردم تجربه رو لحظات این جان مثل درست هم من که اونجایی از -

 :گفت تعجب با لیانا
 کی؟ با -

 : گفت و انداخت او به نگاهی جاناتان
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 !همسرم با مطمئنا خب-
 :داد ادامه جاناتان. کرد نگاه اون به کنجکاوی با لیانا

 همین درست هم اون شدم مندعالقه همسرم به وقتی و داشتم هاییشیطنت جوونی در جان مثل درست هم من -
 .اونه فقط مهمه من برای دنیا این در که کسی تنها کردم ثابت بهش من اما داری؛ تو االن که داشت رو احساسی

 :گفت و کرده نگاه او به لیانا
 کنه؟ ثابت من به تونهمی هم اون شما نظر به-
 .تونهمی که مطمئنم -

 جایش از بود، راضی هایشانصحبت نتیجه از کمابیش که جاناتان. نشست لیانا هایلب روی ناخودآگاه لبخندی
 :گفت برود بیرون در از که آن از قبل و برخاست

 .بده فرصت یک بهش فقط -
*** 

 :گفت و انداخت نگاهی او به کاترین
 خب؟ -

 :گفت و انداخت کرد،می نگاه او به شبهه و شک با که امیلیا به نگاهی زیرچشمی لیانا
 .برگردم زودتر که میدم قول خب -

 :گفت مالیمی لحن با بپرسد او از دیگری سوال آنکه بی ولی انداخت؛ او به مشکوکی نگاه هم کاترین
 . برگرد قصر به شب تاریکی از قبل تا و باش خودت مراقب اما بری؛ تونیمی -

 :گفت و شد بلند جا از عجله با لیانا
 .برگردم زودتر میدم قول -
 :گفت ناخشنودی با و انداخت کاترین به نگاهی امیلیا اتاق، از شدنخارج محض به
 .شدن صمیمی هم با اندازه از بیش انگار -

 :گفت و انداخت او به نگاهی کاترین
 داره؟ اهمیت برات قدراین موضوع این چرا امیلیا -

 :داد جواب درنگبی امیلیا
 .بیاد پیش هم پسرم برای کردم، تجربه من که رو چیزهایی همون خوامنمی چون -

 :گفت آرامی صدای با کاترین
 باشی؟ هم به رسیدنشون مانع خوایمی یعنی -
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 !باشه میون در هم ایعالقه که باشم مانع یک تونممی صورتی در من -
 :گفت فورا ترینکا
 باشه؟ اگر -
 .کنم منصرف کار این از را رو جان که کنممی کاری هر صورت اون در -

*** 
 .شدند وارد دو هر و کرد باز آرامی به را خانه در جان

 نیست؟ کسی -
 .نه -

 تاقشا سمت به را او اعتناییبی با جان. انداخت جان به نگاهی چشمی زیر بود، شده سرخ که حالی در لیانا
 جان یزواردررفته و چوبی تخت روی. کرد حرکت اتاق طرف به بود، شده خاطرآسوده کمی که لیانا. کرد راهنمایی

 جان نگاهی گردشده هایچشم با لیانا. شد بلند تخت از عجیبی توق و تق صدای نشستن، محض به. نشست
 :گفت و انداخت باال ایشانه خیالیبی با جان اما انداخت؛

 !دیگه ینههم -
 حرکت تخت سمت به آرامی هایقدم با و آورد در پوشیدمی قصر به رفتن برای دفعه هر که را رسمی لباس جان
 او به لحظه هر که جان هایقدم به نگاهی و کرده جمع را خود بود، کمینش در که خطری احساس با لیانا. کرد

 .نداشت هم را سرش باالآوردن جرأت حتی که سیدترمی او با نزدیکی از قدرآن. انداخت شدمی ترنزدیک
 او سر پشت را هایشدست و کرده نزدیک او به را سرش بود، نشسته هایشلب بر مرموزی لبخند که حالی در جان
 تکانی جان زمان همان در. داشتند فاصله یکدیگر با انگشت بند یک ی اندازه به هایشانصورت دیگر حاال. داد قرار

 و افتاد داشت قرار تخت روی بر که چوبی یجعبه که خورد محکمی تکان چنان او حرکت با لیانا و داد دستش به
 .شد خالی آن درون محتویات تمام
 و زد او به پوزخندی جان. بودند براقی و ریز های ازسنجاق پر حاال که انداخت جان هایدست به نگاهی لیانا
 .کشید عمیقی نفس و انداخت او به عصبی نگاه لیانا. نشست تخت روی بر بیندازد، زمین به نگاهی کهآنبی

 از کوهی میان که خورد شیء به چشمش زمان همان در اما بردارد؛ زمین روی از را جعبه تا شد بلند جایش از فورا
 که جان. دوخت جان به را اشخیره نگاه و زد خشکش جایش سر. زدمی برق درخشان مرواریدهای و ها سنگ
 عادی حالتی با داد،می تکان بود مشتش در که را ایدخترانه هایسنجاق که حالی در بود، نشده چیز هیچ متوجه
 :گفت

 .خورمتنمی نترس شینی؟نمی چرا پس -
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. دادمی آزار را گردنش پوست سرمایش که بود گردنبندی لمس داد، انجام که کاری تنها. نداد او به جوابی اما لیانا
 :گفت نگرانی با و شده عوض حالتش سریع خیلی او صورت به دنکرنگاه با جان

 شده؟ چی -
 :گفت ایگونهوسواس حالت با جان گذاشت، جواببی را او پاسخ دیگر بار لیانا وقتی

 .ندارم رو پشمالو موجودای اون دیدن چشم من! بکش رو زحمتش خودت پایینه اون جونده یک اگه ببین -
 آویزان او هایدست در که گردنبندی به و گذاشته اشجمله انتهای در اینقطه نیز او نا،لیا هایدست باالآمدن با

 .کرد نگاه خوردمی تاب و پیچ و بوده
 آوردی؟ کجا از رو این -

 :پرسید بدهد او سوال به اهمیتی آنکه بی لیانا
 داده؟ بهت کی رو این -

 :گفت تعجب با جان
 ...من به بدش داره؟ اهمیتی چه -
 عجیبش رفتارهای دلیل گویی کرد؛می نگاه او به شگفتی و حیرت با جان. کشید پس را هایشدست سرعت به یانال

 آورتهوع و متروکه اتاق یک از پیش هاسال که بوده نخور درد به و ارزشبی گردنبند یک تنها آن. کردنمی درک را
 :گفت بلندتری صدای با لیانا. بود کرده پیدا قصر در
 آوردی؟ کجا از رو اسرار آوریجمع این میگم تبه -

 :گفت خوردمی گوشش به نامی چنین که بود اولی بار گویی که جان
 !چی؟ چی آوریجمع -

 :گفت تندی لحن با است، گرفته تمسخر به را او جان کردمی فکر که لیانا
 کجا از رو این بگو بهم نداره، رو چیزی چنین داشتن حق ایدیگه کسهیچ زادگاناشراف و سلطنتی خاندان جز -

 دزدیدیش؟ آوردی؟
 رسید،می جان هایشانه عرض به سختی به قدش که لیانا. شد بلند جایش از و کشید هم در را هایشاخم جان

 .بگیرد باال را سرش هایشچشم به کردننگاه برای بود مجبور
 .میدم انجام خوادب دلم که کاری هر من! کوچولو دختر نکن امر من به قدراین -

 :گفت و کشید بیرون لیانا هایانگشت میان از را گردنبند
 !بکن داری دوست که هرکاری حاال شد؟ خوب دزدیدم، هم رو چی چی دونمنمی آوریجمع این اصال -

 :زد فریاد بلندی صدای با دیگر بار و کرد سد را او راه لیانا
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 وردی؟آ کجا از رو اسرار آوریجمع این گفتم بهت -
 :زد فریاد او از بلندتر برابر چند صدایی با هم جان

 !شد؟ راحت خیالت خوبه؟ رفتم، کش قصر هایاتاق از یکی توی از -
 :پرسید متحیری لحن و ترآرام صدای با بار این لیانا

 قصر؟ توی از -
 :داد ادامه بلندی تقریبا صدای با و کشید عمیقی نفس. نشست تخت روی عصبانیت با جان

 ...برای بودیم اومده قصر به امیلی و مادرم و من پیش هاسال که بودم گفته بهت من! مفصله خیلی اشقضیه-
 :گفت شدمی شنیده سختی به که آرامی صدای با لیانا

 .مادرم بیماری خاطربه -
 پیدا جاهمون هم رو این... هم رو این کردم، پیدا قصر توی اتاق یک امشبونه هایزدنپرسه تو زمان اون درسته؛-

 .کردم
 :گفت و نشست تخت روی هم لیانا

 اتاق؟ کدوم -
 .بود چهارم یطبقه توی -

 چهارم یطبقه تاریک و تنگ راهروی از و گذشت قصر مارپیچ هایپلکان از کرد، پردازش به شروع فورا لیانا ذهن
 .رسید راهرو آن در اتاق تنها به انتها در و کرد عبور

 !هنمیش باورم -
 رو؟ چی -
 !پیرزنه همون مال این -

 :پرسید فورا جان
 پیرزن؟ کدوم -
 .دیدمش جاناتان خاطرات توی -
 ...که اینه منظورت جاناتان؟ خاطرات توی -

 و گیج بود آورده دست به که اطالعاتی از هنوز ذهنش کرد، اتاق در زدنقدم به شروع و شده بلند جایش از لیانا
 کنار در پازل قطعات مانند راحتی به را آمدهپیش اتفاقات توانستمی دادمی زحمت خود به میک اگر اما بود؛ سردرگم
 مجازات به هایشپیشگویی خاطربه به ظاهرا که دید را عاجزی و پیر زن جاناتان خاطرات در او. بدهد قرار یکدیگر
 بنابراین است؛ بوده سرزمین آن پیشگوی ترینبزرگ هم آرامیس مادربزرگ ملکه، یگفته به. بود شده محکوم
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 مجازات به ملکه توسط پیش هاسال که بوده آرامیس مادربزرگ زن آن. کند فکر آن از بیشتر که نبود نیازی
 .بود زن آن پیشگویی جزئیات بفهمد توانستنمی که را که چیزی تنها میان این در. بود شده محکوم

 ...لیانا-
 .کردمی نگاه او به کنجکاوی با که دوخت جان به را نگاهش و خورد تکانی لیانا

 جان؟ -
 شده؟ چی -
 .قصر به برگردم باید االن همین من -

 :گفت و شده بلند جایش از فورا هم جان. شد بلند جایش از لیانا
 .بری ذارمنمی شده چی نگی تا -

 درستی به را موضوع بتواند تا کند آغاز گونهچه و کجا از دانستنمی. نشست تخت روی بر دیگر بار کالفگی با لیانا
 از یعنی کند؛ تعریف اولش از را چیز همه که هست آن کار بهترین که رسید نتیجه آن به انتها در. بفهماند او به

 که جان. کشید عمیقی نفس هایشحرف شدنتمام محض به. شد ظاهر برابرش در جاناتان یکلبه که شبی همان
 :گفت خونسردی با ایثانیه از بعد رد،کمی نگاه او به خیره هنوز

 خب؟ -
 :گفت تعجب با لیانا

 زن اون مرگ به آخرش که بوده چی پیشگویی اون جزئیات بدونی که نشدی کنجکاو تو یعنی! همین خب خب؟ -
 شده؟ منجر

 داره؟ اهمیتی چه موضوع این فهممنمی... اما چرا؛ یعنی! نه -
 دست از را او سرعت به. افتاد اسرار آوریجمع نشان برق به نگاهش بالفاصله اما بدهد؛ او به جوابی خواست لیانا
 :پرسید تعجب با جان. شد بلند جایش از و قاپید جان

 کنی؟می چیکار -
 .سردربیارم ماجرا این از خواممی -

 :گفت و شده بلند جایش از جان
 .شده محکوم اعدام به زن اون که داشته جودو دلیلی باش مطمئن! شو منصرف کار این از! بسه لیانا طوری؟چه -
 :داد ادامه نفرت با
 .بکشونه نابودی به رو سرزمین خواستهمی هاشدروغ با اون شاید -

 .برد دهانش سمت به را آن و کرد سرازیر زدهزنگ جام یک در دیگر بار را مواد جان، هایسخنرانی به توجهبی لیانا
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 !کن صبر -
 :گفت کالفگی با و وردآ پایین را جام لیانا

 چیه؟ -
 بشی؟ خیالشبی که نداره وجود راهی هیچ یعنی -

 :گفت و رفت او به ایغرهچشم جان. انداخت باال منفی جواب ینشانه به را ابروهایش لیانا
 کنی؟ چیکار خوایمی االن خب -
 .زن اون خاطرات به برم خواممی -

 :پرسید شگفتی با جان
 طوری؟چه -

 :گفت ببیند را جام درون مایع تا کشیدمی سرک که حالی در جان. داد تکان مقابلش در را مجا لیانا
 !کافیه؟ نفر دو برای -

 را جان وجود تمام ناخوشایندی احساس بالفاصله. سرکشیدند نوبت به را جام دو هر بعد ی لحظه. زد لبخندی لیانا
 بزرگ یخانه یک در را خود زود خیلی و شد محو هایشچشم بربرا در اتاقش دیوار رو در بعد ایثانیه و برگرفت در
 .دید مجلل و
 را زن آن خاطرات از قسمت کدام دقیقا مکان آن دانستندنمی هنوز زیرا کردند؛ بدل و رد متعجبی نگاه لیانا و او

 در لیانا. شد پدیدار یشهاچشم برابر در زن آن زود خیلی بیندازند، زحمت به را خود که نبود نیازی اما دهد؛می شرح
 .داشت آرامیس به ایاندازهبی شباهت بزرگش بسیار سر و مشکی ریز هایچشم آن با زیرا شناخت؛ را او اول نگاه

 زیادی هایشب که بود کسی همان زن آن. فهمید را او منظور فورا جان و کرد زن آن به کوچکی یاشاره سرش با
 هایشچشم برق و شاداب صورت به نگاهی لیانا. شنیدمی نمور و تاریک اتاق آن پس از را هایششیون و هاناله

 .بود شدنش محبوس از قبل مدتی به مربوط بودند، آن در که ایخاطره گویا. انداخت
 .بخوابونی رو آرامیس باید بیا کجایی؟ دایانا دایانا، -

 که رسیدنمی نظر به. بود نشسته آتش کنار در و خانه از دنجی یگوشه در که افتاد کودکی به هاآن نگاه بالفاصله
 پیراهن و بود کرده جمع سرش باالی فراوانی هایسنجاق با را موهایش. باشد داشته سالهفت یا شش از بیشتر
 به اشاره و ایما با و زد او به سیخونکی جان. داشت بسیاری هایچین انتهایش در که بود پوشیده رنگیآبی زیبای
 .کرد اشاره تربچهدخ هایدست

 شکلک عذاب از را او کهآن برای. شنوندمی را صدایش هاآن بزند حرفی اگر کندمی خیال جان که فهمید فورا لیانا
 :گفت بلندی صدای با کند راحت درآوردن
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 شده؟ چی -
 .داد تکان را هایشدست عصبی حالت با و گرفت دندان به را لبانش جان

 بشنوم؟ هم من که بزنی حرف بلندتر تونیمی ،نمیشم هاتحرف متوجه من -
 :گفت و آورد پایین را هایشدست تعجب با جان

 شنون؟نمی اونا -
 :گفت و کرد آرامیس به ایاشاره لیانا

 .نمیدن نشون واکنشی هیچ که بینیمی -
 از بیندازد نگاهی او به آنکه بی کاترین لحظه آن در بود، گذاشته جاناتان خاطرات به پا که افتاد زمانی یاد به لیانا

 :گفت بلندی صدای با باراین جان. بود داده دست او به عجیبی بسیار احساس لحظه آن و بود گذشته کنارش
 .بغلشه توی چیزی یک -

 لیانا. شنودنمی را هایشانحرف او که کند پیدا اطمینان خواستمی گویی انداخت؛ آرامیس به نگاهی دقت با بعد
. داشت کوچکی بسیار یجثه موجود آن. انداخت بود آرامیس آغوش در که پشمالویی و کوچک وجودم به نگاهی

 از کمی اشبرنده و تیز هایدندان اما داشت؛ کوچکی بسیار سر. بود رنگخاکستری و نرم موهای از پر بدنش تمام
 .بودند شده خمار لحظه آن در کوچکش هایچشم. بود زده بیرون حالتشبی و مانند خط دهان

 کرد دقت وقتی اما است؛ شده موجود آن آلودگی خواب سبب خانه آتش دلچسب و مطبوع گرمای که کرد فکر لیانا
 مدت گویا. است پیچانده کوچکی ابریشمی یپارچه الی آمده دنیا به تازه نوزادان مانند را او آرامیس که شد متوجه
 .گذشتنمی تولدش از زیادی

 به رسیدن محض به که سپرد خاطرش به لیانا. بود داشتنی دوست و بامزه موجود کوچک، یجونده آن او نظر از
 .کند پیدا هم او برای را موجودات آن از یکی که بخواهد قصر نگهبانان از یکی از قصر

 که بگوید و بخندد لیانا که داشت انتظار لحظه هر گویی انداخت او به نگاهی چنان جان فکرش، آوردنزبان به با
 :گفت انزجار با شد مواجه لیانا یخیره نگاه با وقتی اما است؛ کرده ایمزهبی بسیار شوخی

 خواب لباس با میدم ترجیح من چیه؟ دونیمی بامزه؟ میگی آورچندش پشمالوی موجودای اون به تو بامزه؟ -
 !نخوره خبیث و چندش موجودای اون به دستم ولی بزنم؛ شیرجه دریاچه توی امیلی گلیگل
 خانه هایپله از معمولی کامال ظاهری و ساده هایلباس با زنی بعد یثانیه چند. کردمی نگاه او به باز دهانی با لیانا

 آن آرامیس. کرد بلندشدن به وادار را او و رفت دخترش سمت به بیندازد مادرش به نگاهی آنکه بی و آمد پایین
 .شد بلند جایش از و فشرد خود به بیشتر را پشمالو یجونده

 .گرفت آغوش در را او رفته مادربزرگش سمت به بگیرد، را مادرش دست آنکه بی
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 .بذاری خودش حال به رو بیچاره اون بهتره دیگه خوبم دختر -
 :گفت فورا ایکودکانه لحن با آرامیس

 !توبی گذاشتم رو اسمش مادربزرگ، نیست بیچاره-
 :گفت و کرده کوتاهی یخنده مادربزرگش

 .بخواب خودت هم بعد بخوابون رو توبی اول پس خوب؛ خیلی -
 .رفت باال هاپله از کنانورجه و ورجه و خندید خوشحالی با آرامیس

 هاآن تا مانند منتظر کنند صحبت یکدیگر با آنکه بی جان و لیانا. شد برقرار دختر و مادر آن میان سکوتی او رفتن با
 :گفت و انداخت دخترش به نگاهی زن آن کوتاهی دقایق از عدب. کنند آغاز را زدنحرف

 دایانا؟ دلخوری من از هم هنوز -
 :گفت و انداخت او به آلودیخشم نگاه دایانا

 باشم؟ نباید -
 :گفت خونسردی با زن آن
 !نه -

 :گفت مانندیخرناس صدای با و درآورد خود از مخالفت نشانه به خرخری صدای دایانا
 به رو مونهمه و بکنی رو خودت کار خوایمی فقط نگرانتم؛ که نداره اهمیت واست اصال پس! رطواین که -

 .بندازی دردسر
 آگاه انتظارشه در که شومی سرنوشت از رو سرزمین این خواممی فقط بندازم، دردسر به رو کسی خوامنمی من -

 و خشم از که دور بسیار سرزمین یک به ریممی ریم،می سرزمین این از سه هر آرامیس و تو من،... بعدش و کنم
 .باشیم امان در باید ما. بمونیم دور اون غضب
 :گفت تمسخرآمیزی لحن با بود، نشنیده را او حرف اصال گویی که دایانا

 بشه؟ نابود سرزمین این قراره کهاین آره؟ گفته، بهت رو چیزی چنین درونت یمسخره نیروی اون پس -
 !درسته -

 :زد فریاد ادایان
 آرامیس و من. بکش خط رو امبچه و من دور کنی،می اعتماد مزخرفت نیروی اون به که احمقی قدراون اگه پس -
 اون و تو دست از کهاین برای فقط نیست؛ امنی جای سرزمین این کهاین برای نه اما ریم؛می جااین از

 .بشیم راحت اتمسخره هایپیشگویی
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 باال هاپله از محکمی هایقدم با و گذشت مادرش کنار از برافروخته و سرخ صورتی با اشجمله آخرین گفتن از بعد
 :گفت و داد لیانا به مختصری هل جان. شد ناپدید نظر از و رفت

 !گرفتمت آخ عصبانیه، خیلی انگار -
 .گرفت را او جان که بیفتد بود نزدیک و نداشته خود روی تعادلی بود، منگ و گیج نفر دو آن هایحرف از که لیانا

 .نبود محکم هم زیاد -
 :گفت حرص با لیانا

 !نه؟ یا بود محکم بفهمی که بدم هولت شدت همین با خوایمی پس جدی؟ -
 !میره داره اِ میشی؟ عصبی چرا حاال -

 :گفت دویدمی زن آن سر پشت که حالی در و برگرداند را سرش لیانا
 .دیگه بیا وایسادی؟ چرا پس -
 .برگردی تا شینممی جاهمین من برو، خودت -

 تکان او برای تاسف روی از سری لیانا. بست را هایشچشم و برده عقب به را سرش و نشست صندلی روی بر جان
 و ترینبزرگ وارد. گذشتند کوچکی راهروی از و رفتند باال هاپله از دو هر. افتاد راه به زن آن سر پشت و داده

 تخت. بودند پوشانده کامل طور به را اتاق بزرگ یپنجره مخمل جنس از قرمز هایپرده. شدند خانه اتاق زیباترین
 جاآن فضای. خوردمی چشم به اتاق یگوشه در بود، شده کشیده رویش بر که سفیدی یمالفه با چوبی بزرگ
 .بود رسیده پایان به برایش دنیا گویی کرد؛می القا لیانا به را بدی احساس و بود تاریک و دلگیر

 حال در او که کرد فکر اول نگاه در لیانا. کشید گردنش روی بر را دستش و نشست تختش روی بر زن آن
 زیر از رنگیطالیی گردنبند با همراه که دید را زن آن دست بعد یلحظه اما است؛ گردنش عضالت به ماساژدادن

 کرد احساس را اسرار آوریجمع سنگینی وقتی و کشید خودش هایجیب به دستی بالفاصله. شد ظاهر لباسش
. بود انگیزشگفت و سخت اوست، هایجیب در اکنون است زن آن دست در که شیئی آنکه باور. کشید راحتی نفس

 :گفت و انداخته اسرارش آوریجمع به نگاهی زن آن
 !نبود یادم اصال من خدای -

 :آمیخت هم در لیانا فریاد با نشان شدنبسته
 !نبندش -
 و تاریک اتاق در را خود دیگر بار و شده محو اطرافش اجسام یهمه دیگر بار زیرا نداشت؛ ایفایده کار این اما

 :گفت و کرد نگاه او به منگ و گیج ایچهره با جان. یافت قصر چهارم یطبقه مخوف،
 شد؟ چی -
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 :گفت آرامی صدای با و انداخت اتاق دیوار رو در به نگاهی لیانا
 .هستیم اون بعدی یخاطره تو ما حاال بست، رو نشان اون -
 ...که جااین اما -

 :کرد زمزمه تعجب با آن شناختن با جان
 .شدم گیج پاک که من-

 در دیگر بار او. گرفت جان ذهنش در آشنا ایخاطره. خورد در به ایتقه که نکشید طولی نکرد، توجهی او به لیانا
 !جاناتان نه بوده، زن آن خود خاطرات در او بار این که تفاوت این با. بود گرفته قرار مکان و زمان همان

 .تو بیا -
 خود سایه آن که نداشت شک. گذاشت اتاق به پا او با زمانهم که دید را سیاهی یسایه لیانا. شد اتاق وارد جاناتان
 که را کسانی تمام و ماندنمی پنهان اسرار ریآوجمع از چیزیهیچ گویی. بود شده اتاق آن وارد قبل دفعه که اوست

 .افتاد راه به زن آن سمت به جاناتان. دادمی لو گونهاین به کشیدندمی سرک یکدیگر یخاطره در
 اتاق از تریتاریک یگوشه در دو هر و کشید کنار او راه سر از آرامی به بود مانده واج و هاج که را لیانا جان،

 .ایستادند
 نه؟ مگه وقتشه؛ -

 باقی برایش چندانی عمر دیگر که دانستمی کهآن با. کرد پیدا گفتارش لحن در توانستنمی را لرزشی گونههیچ
 .رفتمی مرگ استقبال به گشوده آغوش با و بود ایستاده اشزندگی یجاده انتهای در او. است نمانده

 بگیری؟ رو رو پیش حوادث جلوی تونیمی من بردنبین از با کنیمی فکر -
 .بگیرم بندازی مردم جون به خواستیمی که رو موردیبی وحشت و ترس جلوی تونممی اما نه؛ -

 به را او هرگز که بود رسیده نتیجه آن به هاسال از پس گویی کرد؛می نگاه جاناتان به نگرانی و ترس با جان
 که پدری مهر و محبت برق نگاهش در دیگر. ودنب سرزنده و شوخ میانسال مرد یک دیگر او. است نشناخته درستی
 احساس از خالی و سرد نگاه یک با خشن و جدی جوان یک مقابلش در اکنون. نداشت وجود داشت او به نسبت

 .بود ایستاده
 !کنن آماده رو خودشون باید هااون. کنهمی سرزمینت مردم به بزرگی کمک هم حقیقت کردنقبول -
 .بیفته بدی اتفاق نیست قرار فهمی؟می ره،ندا حقیقت چیزی چنین -
 و درستکار شخصیت پشت در کهآن باور. شد خیره او به حیرت با و خورده جا حسابی جان جاناتان، فریاد با

 را او کهآن از قبل لیانا زیرا بود؛ ترآسان بسیار لیانا برای باشد داشته وجود سنگدلی و رحمبی باطن چنین مهربانش
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 قرار او پایانبی محبت و لطف مورد بچگی از که جان برای اما بود؛ گذاشته خاطره آن به پا شناسدب درستی به
 .بود دشوارتر بسیار بود، شده ظاهر مهربان مرد یک نقش در مدت تمام در و بود گرفته

 .کنم باز حقیقت روی به رو هاتچشم تا بیا ببین، و بیا پس -
 او هایچشم برابر در حقیقت پس بود، زن آن یگذشته و خاطرات در اکنون اگر. نداد راه خود به تردیدی اینـبار لیانا
 و گذاشته زن آن قلب روی بر را هایشدست جاناتان با زمانهم و رسانده او به را خود سرعت به. شدمی پدیدار هم

 .کرد احساس خود لرزان هایدست زیر در را او تند و ریز ضربان
 !لیانا -

 بار دیگر مکانی به واردشدن محض به. شنید آورخفقان و بسته محیط آن از شدنخارج از قبل درست را انج فریاد
. شدندمی کشیده دل ته از و وحشت و ترس سر از که فریادهایی. پیچید گوشش در فریادهایی صدای دیگر

 .شناختنمی را بود آن در اکنون که سرزمینی
 در معلق ریز هایخاک از پوشیده که آلودیمه فضای آن از تا دوید جلو به ندقدمیچ. بود غبار و گرد از پر جاهمه
 .کند باور را رویش در رو یمنظره توانستنمی هایشچشم. شود خارج بود هوا

 هاآن طرف از کوچکی یاشاره هر با و رفتندمی طرف آن و طرف این به سرزمین آن سراسر در پوشیشنل سربازان
 اما دویدند؛می سو آن و سو این به فریاد و داد با مردم. شدمی ریخته پایشان زیر خشک زمین بر دیزیا هایخون
 .افتادندمی زمین روی بر دردآلودی یناله با ترطرف آن قدم چند هرکدامشان زیرا نداشت؛ ایفایده برایشان فرار

 آسمان رنگسرخ یهاله پس در و کرد دنلرزی به شروع زمین ناگهان. بود شده سرخ کامال سرش باالی آسمان
 بسته و باز وحشت از دهانش و دید کرد عبور سرش باالی از درست که را غولی لیانا. شد پدیدار پیکرغول سری
 .نشد خارج گلویش از صدایی هیچ اما شدند؛

 ینقطه در درست کاترین شکوه با قصر بود، او خالصی تیر که دیدند را چیزی درخشانش و سبز هایچشم ناگهان
 !بود آدونیس سرزمین آن. خوردمی چشم به او از دوری

 !نه -
 خود که نکشید طولی. بود گذشت هایشچشم مقابل در چهآن از وحشتش و ترس درد، ناباوری، از آمیخته لیانا فریاد

 .یافت اتاق آن سخت و سرد زمین روی بر را
 لیانا؟ -

 نظر به ترسنگین دیگری زمان هر او که شد متوجه ناگهان اما کرد؛ بلند ینزم روی از را او و رفته طرفش به جان
 .بود کرده رها کامال را خود دیگر زیرا رسد؛می
 .متاسفم -
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 آن دیدن از را او تا فشرد آغوشش در توان تمام با را لیانا و برگردانده را سرش جان مرد، آن شمشیر فرودآمدن با
 را دیگری چیزهیچ دختر آن جز گویی. نداشت لیانا مات نگاه بر تاثیری هیچ او کار این اما بازدارد؛ منظره

 و پریدهرنگ صورتی با اکنون بود، دیده را او هم جنگل در بار یک که دختری همان بود؛ خودش. ببیند توانستنمی
 به هاآن و شده محو نالیا هایچشم مقابل در صورتش که نکشید طولی اما بود؛ ایستاده در یآستانه در زدهوحشت

 .برگشتند حال زمان
*** 

 «پایان برای تازه، شروعی»
 .کنین بازش -

 کاترین و کرد باز او برای را در درنگبی نگهبان. گفت سیاهچال در حاضر نگهبانان از یکی به خطاب را این کاترین
 سقف انتهای یپنجره اشروزنه تنها و بوده سنگی دیوارهای از پوشیده که قصر سیاهچال به پا آرامی هایقدم با

 .گذاشت بود
 مجازات به ملکه دستورات از سرپیچی دلیل به قبل هامدت و بوده اول وزیر از محافظت مامور که سانتوری آیرون،
 هایچشم آن با. نبود مانندشاسب پای و دست به زنجیری و غل دیگر. بود ایستاده ایگوشه در بود، شده محکوم

 .بود شده خیره کاترین به زدندمی برق تاریکی در که درخشانش
 .فرستادم لیام برای رو آزادیت حکم -

. ماند هایشحرف یادامه منتظر بدهد، نشان خود بند از رهایی و آزادیی حکم به نسبت واکنشی آنکه بی آیرون
 :داد ادامه کاترین

 اومدم نیست که حاال اما کرد؛می مخالفت کار این با دشای بود جااین اگر رفته، جنگل به مرزها سرکشی برای لیام -
 .کنم آزاد سیاهچال این از رو تو شخصا خودم تا

 :گفت و انداخت او به ایقدرشناسانه نگاه آیرون
 .سرورم نداره، وجود من برای این از باالتر افتخاری-
 مجازاتش از تنها نه آیرون انداخت، او به نگاهی کاترین. کرد کوتاهی تعظیم او به و نشسته زانوهایش روی بعد و

 زده زانو او مقابل در و گذاشته پا زیر را غرورش و دانسته خود حق را مجازات این بلکه نبود؛ خاطرآزرده و خشمگین
 .بود
 .بکنم رو تصورش تونمنمی حتی که زیاد قدراون! آیرون متفاوتی تو-
 اما توانمند؛. رحم دل اما جدی؛. مهربان اما مقتدر؛. سرورم هستید، متفاوتی یملکه هم شما کهاین خاطربه شاید -

 !متواضع
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 :گفت و کشیده آهی ناخودآگاه کاترین
 ...اما بودم؛ توانمند و مقتدر میگی تو که قدرهمون کاش -
 ،دریاها خدایان برای بلکه آدونیس؛ مردم برای تنها نه شما مانند شخصی! هستید که نکنید شک هستید، اما -

 .هست احترام مورد هم زمین و آسمان
 :کرد اشاره سیاهچال از خروج در به هایشدست با و زده او به لبخندی کاترین

 !ابد تا حاال از آیرون، آزادی تو -
 به مستقیما که حالی در بیندازد، در به نگاهی ترینکوچک که آن بی شد، نزدیک او به آرامی هایقدم با آیرون
 :گفت کردمی نگاه کاترین هایچشم

 !کنه پاره رو زئوس آسمان دل بند تونهمی که داره وجود ناراحتی و درد قدراون قلبم در -
 آزاد اکنون که او. آوردنمی در سر آن از که بود عمیقی غم آیرون نگاه انتهای در. بود زده زل او به تعجب با کاترین

 :داد ادامه آیرون! کند؟ غمگین و مأیوس اندازه نآ تا را او توانستمی دیگری چیز چه پس بود؛ شده
 .بکشم دوش به رو انتهابی و بزرگ اندوه این بار تنهاییبه و خودم خواممی اما -
 زنی؟می حرف چی از آیرون؟ اندوه کدوم -

 خیره و کرده دبلن را مانندشانسان سر بدهد او به جوابی آنکه بی آیرون اما پرسید؛ را سوال این سردرگمی با کاترین
 :گفت شدمی دیده سیاهچال کوچک یروزنه پس از که آدونیس آبی آسمان به
 .باشه قلبتون عمیق جراحت مرهم که رسهمی کسی روزی! پرامید و طوالنی سرورم، کنید زندگی -

 جمله یک اتنه هایشحرف اتمام برای او حال به توجهبی آیرون اما ریخت؛ فرو سینه در هنگامنابه کاترین قلب
 :گفت

 .باشه نزدیک خیلی راه پایان که هرچند! پایان تا حاال از کنید، شروع-
 هاییحس بازتاب تنها او از. شد تکرار کاترین ذهن در بارها و بارها و پیچیده سیاهچال در جمالتش آخرین انعکاس

 .شد ثبت خاطراتش در ابد برای و ماند باقی بود کرده منتقل کاترین به که
*** 
 دیگر که بوده نگران قدرآن جان اما است؛ آمده در وضع آن به لیانا که است ساعت چند یا دقیقه چند دانستنمی
 همگی که بود پرسیده او از سوالده از بیش چنددقیقه این در. کند مشغول را فکرش توانستنمی چیزیهیچ
 .بودند مانده پاسخبی
 باورم هنوزم من کشتنش؟ چرا آخه داد؟ نشون چی جاناتان به زن اون ؟دیدی چی تو خوبه؟ حالت شده؟ چی لیانا -

 !کرده؟ رو کار این یعنی جدی کنه، صادر رو نفر یک قتل دستور بتونه جاناتان که نمیشه
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 حرف هم دیگری چیز از حتی یا بدهد او به جوابی نداشت تصمیم لیانا زیرا بودند؛ فایدهبی هایشسوال تمامی اما
 نشسته او مقابل در حرکتبی و خاموش قصر، نگهبانان مانند درست که شدمی ایدقیقه چند هم جان راینبناب بزند؛
 .بود
 جان؟ -
 او تا ماند منتظر بزند حرفی آنکه بی. رساند او به را خود و پریده جایش از ناباوری با او، دهان از نامش شنیدن با

 شروع ضعیفی صدای با و کرده باز سختی به را رنگشبی و خشک بانل دیگر بار لیانا که نکشید طولی. بدهد ادامه
 .بود دیده زن آن یوسیله به که کرد هاییصحنه کردنتعریف به
 سعی و نکرد اعتراضی بارهاین در اما بود؛ نگرفته را سواالتش از بسیاری جواب هنوز جان هایش،حرف انتهای در

 که موضوعی روی را تمرکزش تمام و باشد اهمیتبی چرخندمی ذهنش رد واردیوانه که هاییسوال به نسبت کرد
 .بگذارد بود زده حرف اشدرباره لیانا

 کی؟ یوسیله به چرا؟ اما بوده؛ آدونیس نابودی زن اون پیشگویی پس -
 :داد ادامه جان. نداشت سوال این برای جوابی هم خود زیرا نزد؛ حرفی لیانا

 .کی یوسیله به دونممی من! چرا اما -
 :گفت جان. کرد نگاه او به کنجکاوی با لیانا

 دونه؟می خودش حق رو فرمانروایی تخت کی داره؟ دل به کینه ملکه از کی دونی؟نمی تو یعنی! لیانا کن بس -
 برداره؟ راهش سر از رو تو کرد سعی کی

 بود زیاد قدرآن قدرت به رسیدن برای شجنون که بود کسی تنها او! نارسیسا داشت؛ وجود جواب یک تنها لیانا برای
 کرد،می پیدا خاتمه چیزهمه نارسیسا رفتن با اگر داشت؛ وجود سوال یک تنها اما شد؛ زیادی جنایات مرتکب که

 را خود جان کوچک سرنخ یک دادن با چرا بود؟ نکرده موضوع آن به ایاشاره ترینکوچک حتی زن آن چرا پس
 خطری داشت؟ وجود هم این از بیشتر چیزی آیا بود؟ بازنگشته اشخانواده گرم وشآغ به دیگر بار و نخریده
 بگیرد؟ را آینده اتفاقات جلوی توانستمی گونهچه او چه؟ باشد داشته واقعیت پیشگویی این اگر نارسیسا؟ از تربزرگ

 لیانا؟ -
 :گفت آرامی صدای با لحظه چند از بعد. خورد محکمی تکان لیانا

 ...باشه تو با قح شاید -
 .کشید ایآسوده نفس جان

 !نه هم شاید -
 :گفت ناباوری با و شده محو فورا جان لبخند



 

 

167 

 

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

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Zahra bagheri 

 رو گورش. رفته نیست، اون حاال و بود کرده پیشگویی رو نارسیسا خطر زن اون! همینه حقیقت چیه؟ منظورت -
 .کرده گم سرزمین این از همیشه برای

 برگرده؟ اگر -
 به سریع خیلی اما بود؛ نکرده هم فکر حتی احتمالی چنین به لحظه آن به تا او. نشست سیخ شجای سر ناگهان جان
 :گفت و زد پوزخندی. ندارد را برگشتن جرأت نارسیسا ارتشش، و ملکه امنیتی جادوی وجود با که رسید نتیجه آن
 .نداره امکان -
 چرا؟ -

 :گفت عصبی حالت با جان
 .نداره رو برگشتن جرأت اون ملکه وجود با چون -

 :گفت فورا لیانا
 .شدنمی هاییجنایت چنین مرتکب اون نزدیکی در هاسال داشت ملکه از ترسی اون اگر -

 برای لیانا که بود آن هم همه از بدتر. بود شده کالفه کند، قانع شده که طوری هر را او است مجبور کهآن از جان
 نگاه و خشن لحن با و شد بلند جایش از عصبانیت با جان .داشت دست در محکمی دالیل هایشحرف یهمه

 :گفت تهدیدآمیزی
 .برگردیم باید شو؛ بلند -

 و شده بلند جایش از کند، اعتراضی آنکه بی لیانا. شود منفجر عصبانیت از لحظه هر که داشت را آن آمادگی گویی
 :گفت

 موضوع این نکن فکر اما نمیارم؛ دلیل هامرفح برای این از بیشتر پس هستی؛ عصبی قدرچه االن دونممی -
 .میشه تموم جاهمین
 آرام را خود بتواند تا بست را سرخش هایچشم جان. شد خارج اتاق از و کرده نازک برایش چشمی پشت سپس

 وسهـ بـ آن به هم هنوز لیانا دیگر سویی از. نداشت آمدنکوتاه جز ایچاره و آورد می کم دختر آن برابر در. کند
 جوش به خونش و شود عصبی مقابلش در زود به زود که کردمی وادار را جان موضوع همین و بود نکرده ایاشاره
 او بود داده قول خود به که بود مغرور قدرآن اما شود؛ باخبر خود به نسبت او احساس از تا بود کنجکاو کهآن با. بیاید
 !وردمیا میان به را بحث این که نباشد کسی اولین

 .کند همراهی قصر به رسیدن تا را او تا رفت بیرون خانه از و شده بهتر کمی حالش چنددقیقه از بعد
 آن فکر توانستنمی عنوان هیچ به زیرا بود؛ فایدهبی هم اتاقش سکوت و آرامش در فکرکردن و قصر به برگشتن

 و بزند تواندنمی حدسی هیچ هم جان دانستمی چون نگفت؛ چیزی جان به اشدرباره. کند بیرون سرش از را دختر
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 او خود. باور غیرقابل و غریب و عجیب ینتیجه یک یا گرفتمی او هایحرف از ساده بسیار نتیجه یک یا انتها در
 که فهمیدنمی عنوان هیچ به او. بودند بعیدتر دیگری از یکی که گرفت نتیجه چندین دختر، آن به فکرکردن با نیز

 با کاترین شاید. بگذارد میان در ملکه با را مسئله این که بود بهتر شاید. چیست ماجراها این در ردخت آن نقش
 است کشیده سرک شدنمی مربوط او به که مهمی موارد چه در و است زده کارهایی چه به دست او کهآن فهمیدن
 هم روی را هایشاندانسته دو آن. خوابدمی دادهابی و داد یهمه انتها در که نداشت تردیدی اما شد؛می ناراحت
 .رسید خواهند منطقی و درست ینتیجه یک به یکدیگر کمک با و گذاشته

 با روبرونشدن برای بود ممکن لحظه هر زیرا کند؛ فکر آن از بیشتر که نکرد سعی و نداد راه دلش به شکی دیگر
 دوم پاگرد به رسیدن با. رفت باال پلکان از و گذشت سوم یطبقه راهروی از. شود منصرف کار این از ملکه خشم
 به سوال این هرگز چرا. بود دیده پلکان از آمدنپایین هنگام را نارسیسا که افتاد روزی آن یاد به. ماند ثابت ایلحظه

 هم شاید بود؛ چیزی دنبال به شاید کند؟می کار چه است ملکه اقامت محل که قصر برج در او که بود نیامده ذهنش
 به یا ندرت به نارسیسا چون آمد؛می نظر به ترواقعی کمی اول حدس نظرش در اما بود؛ جاآن ملکه دیدن برای فقط
 .گذاشتنمی کاترین زیبای اتاق به قدم گاههیچ واضح طور

 ندمان اخیر اتفاقات هجوم دلیل به مغزش کردمی احساس چون شوند؛ دور ذهنش از افکار این تا داد تکان را سرش
 مانند که شد بلند کاترین باوقار و آرام صدای همیشه مثل و زد اتاقش در به کوتاه ایتقه! آیدمی کش خمیری
 :گفت همیشه

 .تو بیا -
*** 

 «پنهان غار»
. گذراندمی کاترین کنار در را خود وقت از بسیاری که مادرش خاطرات هجوم با بود مساوی اتاقش به واردشدن

 .زدندمی حرف کودکیشان دوران خوش خاطرات از و خوردندمی نوشیدنی یکدیگر با عمواق اکثر در هاآن
 اتاقش دکوراسیون به دست تاکنون ایزابل مرگ زمان از کاترین. بود کور و سوت هم هنوز اخیر ماه چند مانند اتاق
 .بود ترعمیق و تربزرگ بسیار لیانا غم برابر در او غم گویی بود؛ نزده

 .الیان بشین -
 بود؛ زده زل او به انتظار با کاترین. نشست مقابلش صندلی روی معذب حالتی با لیانا. زد رویش به لبخندی کاترین

 حساس یلحظه یک در لیانا. کردهمی نباید که کرده را کاری آنکه جز به ندارد دلیلی لیانا سکوت که دانستمی زیرا
 حدس کاترین که شد طورهمان و کرد تعریف او برای را ماجرا یازپ تا سیر از و گرفته را خود تصمیم گیرنفس و

 .داشت را توقعش لیانا که طوریهمان متقابال و زدمی
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 برداری؟ رو اسرارش آوریجمع جاناتان به اطالع بدون تونستی طورچه کردی؟ چیکار تو نمیشه، باورم! لیانا -
 خودسرانه قدراین تونستی طورچه دیدی؟می نباید که ببینی ور ایگذشته و بری زن اون خاطرات به تونستی طورچه

 کنی؟ عمل
 کار چی وسهـ.*بب رو من اون دادم اجازه که بدونین اگر پس» :گفت دل در و انداخت پایین را سرش لیانا
 .بود وحشتناک لیانا برای هم تصورش حتی« !کنین؟می
 !کن نگاه من به خبب، خیلی -

 :گفت بود آن در محسوسی دلخوری که تریآرام لحن با کاترین. شد خیره آبی چشمان آن در و کرد بلند را سرش
 نداری؟ اطمینان من به تو -

 به ایلحظه حتی هرگز بردندمی سر به متعفن اتاق آن در که دقایقی تمام در. خورد جا بسیار سوال این از لیانا
 ترینصادقانه با لیانا. داشت اطمینان ملکه به قلبش ته زا شواهد همه آن وجود با دلیل،بی او. نکرد شک کاترین

 :گفت ممکن لحن
 .نکردم شک شما به ایلحظه حتی -

 . گرفت آرام لحظه یک در کاترین ناآرام قلب که بود خونسرد و آرام قدر آن کالمش لحن
 .ملکه -

 .بزند را هایشحرف تا ماند منتظر و زد او به لبخندی کاترین
 .رسیدم جواببی سوال نهزارا به من -
 که نداره وجود چیزیهیچ زن اون مورد در اما بدم؛ بهت رو هاتسوال جواب تا هستم همیشه مثل من لیانا، خب -
 .بدونی بخوای تو
 .داره وجود ملکه، چرا -

 داشت رس در که سواالتی به کرد سعی و کشید عمیقی نفس لیانا. نزد حرفی اما کرد؛ نگاه او به تعجب با کاترین
 .آورد دست به منطقی پاسخ یک هاآن یهمه برای بتواند و نشود گیج تا بدهد ترتیب و نظم

 با بتونه که کسی هر کردممی فکر من! شد؟می مجازات باید هاشپیشگویی خاطربه اون چرا که اینه سوالم اولین -
 .گیرهمی پاداش بده نجات رو سرزمین این هاشپیشگویی

 هااون مردم، بین هاشپیشگویی با خواستمی اون. بود بازحقه یک زن اون اما کردی؛ فکر درست تو ا،لیان درسته -
 .کنه ضعیف رو سلطنت و بترسونه رو
 .بره سرزمین این از اشنوه و دختر با داشت قصد که درحالی کرد؟می کاری چنین باید اون چرا چرا؟ -

 .پریدند باال تعجب با کاترین ابروهای
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 چی؟ -
 .است داشته را رزمینس آن ترک قصد زن آن که دانستنمی وجههیچ به ملکه که فهمید زود خیلی لیانا

 .برن جااین از باید شونهمه که گفت دخترش به اون دیدیم، رو قصر به اومدنش از قبل شب ما -
 :کرد صحبت به شروع مکث ایلحظه از بعد. کردمی نگاه او به ناباوری با کاترین

 گفت؟ دخترش به چیزهایی چه دیگه زن اون -
 شده بدل و رد دایانا و زن آن بین که را هاییحرف و مجلل یخانه آن تا کرد فکر کمی و بست را هایشچشم لیانا
 .بیاورد یاد به بود
 .کنم آگاه شومش سرنوشت از رو سرزمین این خواممی فقط کنم؛ درست دردسری خوامنمی من که گفت زن اون -

 تمرکز و شده خم میزش روی داد،می گوش او هایحرف به دقت با که کاترین. آورد فشار مغزش به دیگر بار لیانا
 .ندهد دست از را هایشحرف از ایکلمه حتی تا کرد

 .باشیم امان در خشمش از تا ریممی جااین از ما گفت اون -
 .بود شده خیره او به چنانهم کاترین و گذشتند دقایقی

 ملکه؟ -
 :پرسید و آمد خود به لیانا صدای با
 شد؟ تموم -
 .کرد تعریف دخترش برای حد همین تا فقط اون آره، -

 :گفت فورا کاترین
 ...قصر به اومدنش از قبل روز چند چی؟ قبلش -
 .مرگش روز و مرگش از قبل شب شدیم، زن اون از خاطره دو وارد فقط ما اما -

 :کرد تکرار خود با مانندزمزمه کاترین
 .قبلش به برم باید دونست،می رو چیزی چه دقیقا اون که بدونم باید من -

 :پرسید تعجب با لیانا
 رفت؟ قبلش به میشه طورچه اما -

 راحتی به لیانا که است بلند قدرآن هایشزمزمه که بود نفهمیده گویی. کرد نگاه او به و کرده بلند را سرش کاترین
 اتاق از ایگوشه در که رفت بزرگی صندوق سمت به و شده بلند اشچوبی میز پشت از سرعت به. بشنود تواندمی
 را صندوق در دیگر بار و کرده پیدا خواستمی که را چیزی کهآن تا بود گشتن مشغول را ایدقیقه چند. داشت قرار

 یدسته که بود فلزی کوچک سیارب شیء آن زیرا گرفته؛ دست در را چیزی چه او ببیند توانستنمی لیانا. بست
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 از بود مخلوطی نبود، رنگ یک تنها رنگش. گرفتمی جای آن در دست هایانگشت از یکی تنها که داشت کوچکی
. گرفتمی جای انسان مشت در که بود کوچک قدرآن کل در اما بود؛ پیچ در پیچ دستگیره باالی فلز و رنگهزاران
 :گفت و نشسته اشصندلی روی دیگر بار کاترین

 .لیانا من به بده رو نشان اون -
 بسیار که را نشان دو از یکی و برده گردنش سمت به را هایشدست فورا لیانا. بود محکم بسیار کالمش لحن

 سبکی احساس نشان آن آوردن در با. آورد بیرون رنگشطالیی بلند پیراهن از رسید،می نظر به دیگری از ترقدیمی
 که داشت را احساس این مدت تمام در و بوده دشوار و سخت بسیار دوتایشان هر سنگینی تحمل زیرا کرد؛می

 باز را نشان در او. کردمی نگاه کاترین به کنجکاوی با لیانا! است بدنش اعضای باقی از ترسنگین بسیار گردنش
. داد حرکت مایع آن حرکت مخالف جهت در را او و برده فرو نشان درون غلیظ مایع به را مارپیچ فلز آن و کرده
 .کردمی رو و زیر را انسان یک یگذشته کار آن با واقع در اما بود؛ هایشانگشت چرخاندن تنها او برای
 برق کنجکاوی از که لیانا هایچشم به دیگر بار و گذاشته میزش روی را فلز آن رسید، پایان به کارش وقتی

 .شد خیره زدندمی
 این. کرد رو و زیر رو هاانسان یگذشته میشه کوچیک یوسیله این با! لیانا هست خاطرات یگرداننده یک این -

 .بودم کار این به مجبور حاضر حال در اما ممنوعه؛ کار
 :گفت و شده بلند جایش از لیانا

 .حاضرم من باشه، -
 :گفت و کرد برانداز را او شگفتی با کاترین

 !نمیای من با تو -
 ...اما -
 من به رو کارها باقی و بکشی کنار که وقتشه کشیدی، سرک کار این توی کافی قدر به! لیانا کنممی اهشخو -

 .بسپاری
 کاترین. برگرداند تصمیمش از را او تواندنمی که دانستمی خوبی به لیانا و بوده کالم یک کاترین آخر و اول حرف
 لیانا آخر لحظات آن در. برد دهانش سمت به را آن و کرده خالی زیبا بسیار طالیی جام یک در را نشان درون مایع

 سرباز چهار و خورده در به ایتقه بکشد سر را جام بتواند کاترین آنکه از قبل درست اما کرد؛می نگاه او به حسرت با
 با و ذاشتهگ میزش روی را جام کاترین. بود خورده جا بسیار ناگهانی ورود آن از لیانا. شدند اتاق وارد سرعت با

 :گفت بلندی صدای
 خبره؟ چه جااین -
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 کلمه یک حتی لیانا نه و کاترین نه ها،آن از یک هیچ نتیجه در و آمیخت هم در همزمان طور به چهارسرباز صدای
 :گفت تریآرام صدای با بود، مانده مبهوت و مات هماهنگی آن از که کاترین. نفهمیدند را هاآن هایحرف از
 .بده توضیح ونیکیت فقط -

 بم صدای با و گرفت فاصله بقیه از بود، یافته امتداد باریکش هایلب تا که تیزنوک بینی و قرمز موهای با سربازی
 :گفت ایگرفته و
 .برید جنگل به زودتر هرچه خواستن و فرستادن اینامه لیام فرمانده سرورم، -

 دیدن برای قدرآن فرمانده که بود افتاده اتفاقی چه. دوخت چشم هاآن به نگرانی با و کرده عوض رنگ فورا لیانا
 مرز حفاظتی جادوی مگر! نداشت امکان این اما باشد؟ بازگشته دیگر بار نارسیسا بود ممکن آیا داشت؟ عجله ملکه

 گرفت؟نمی را بود، پدرش جایگزین اکنون که هِندِریک پسر هنری، ارتش و نارسیسا ورود جلوی جنگل
 شده؟ چی -
 وجودش در اکنون که را سهمگینی طوفان توانستمی راحتی به اما بود؛ آرام اشچهره. آمد خود به ملکه صدای با

 :گفت و انداخته لیانا به نگاهی سرباز. کند احساس را بود افتاده اتفاق
 .یاریمب زبون به قصر از جایی هیچ در رو موضوع این نباید جنگل به رسیدن از قبل تا گفتن فرمانده -

 مرد آن قرمزرنگ موهای کشیدن برای عجیبی میل لحظه آن در. شد ناامید آمدهپیش اتفاق کشف از لیانا امید
 و حاضر جام یک به تنها لحظه آن در لیانا. کرد حرکت خروج در طرف به و زد دور را میزش ناچار به کاترین! داشت
 :گفت اتاق در از شدنخارج از قبل و ادایست باز حرکت از ایلحظه کاترین. اندیشیدمی آماده

 .کامل اختیارات با باراین اما بدی؛ ادامه ماجرا این توی کشیدنتسرک به باید هم باز کهاین مثل -
 آخر لحظات در که نداشت شک لیانا اما شد؛ ناپدید در یآستانه از سرعت به دیگر چهارسرباز با همراه کاترین

. برداشت جلو به قدم چند و نشست هایشلب روی دلنشینی لبخند. است دیده را خود به او نامحسوس چشمک
 هایچشم برابر در کاترین اتاق محوشدن و گلویش راه از غلیظ مایع یک عبور با بود مساوی میز به شدنشنزدیک
 عادت ناگهانی یهاجایی به جا آن به دیگر گویی نکرد، تعجبی اما یافت؛ تاریک غار یک در را خود بار این. براقش

 .بود کرده
 که بود تاریک حدی به غار آن زیرا داشت؛برمی احتیاط با و کوتاه را هایشقدم اما کرد؛ رفتنراه به شروع درنگبی

 از که زمانی درست و رفت راه هدفبی را ایدقیقه چند! را خود از جلوتر قدم چند حتی ببیند؛ را جایی توانستنمی
 .شد روشن مقابلش راه بود، شده ناامید زن آن ویس از نشانی یک یافتن
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 بررسی را اطرافش تا یافت فرصتی بار این. بودند کرده آویزان غار دیوار و در به که افتاد هاییمشعل به چشمش
 بودند کرده باز را خود راه سختی به هاآن میان در که بودند هاییعلف از پوشیده و ضخیم غار سنگی دیوارهای. کند

 .خوردندمی چشم به غار هایقسمت یهمه در قریبات و
 روی بر و چکیدمی هاآن از که آبی چکچک صدای انعکاس و داشت وجود بسیاری یخی هایقندیل غار سقف در

 تمام هاییزمزمه شنیدن با که بود هاآن تماشاکردن حال در. شدمی پخش جاآن در افتاد،می غار سخت و سرد زمین
 .بشنود را صدایشان توانستمی وضوح به باراین. رفت جلوتر قدم چند. کرد مرکزمت را حواسش

 بکنی؟ سرزمینت با رو کاری چنین تونستی طورچه تونستی؟ طورچه -
 :گفت سردی لحن با که رسید گوش به مردی صدای لحظه همان. بود آشنا گوشش در اندازهبی صدا این

 کردی؟ رتکرا رو جمله این بس از نشدی خسته -
 .باشد اهمیت حائز مرد آن برای که ندارد وجود دنیا آن در چیزیهیچ کرد گمان لیانا که بود طوری گفتارش لحن

 تونستی؟ طورچه تونستی؟ طورچه -
 :گفت که شد بلند مرد خشمگین فریاد صدای ناگهان

 .کردی خٌرد رو اعصابم هاتناله این با! دیگه بسه اَه -
 .کنن پیدا نجات دستت از همه تا بمیری بمیری، باید تو! توماس نداری رو وندنمزنده لیاقت تو -

 زن. ببیند را خاطرات باقی خودش هایچشم با تا دوید لیانا و رسید گوش به محکمی یکشیده صدای ناگهان
 مشکی ریز هایچشم با جوانی مرد. پیچیدمی فضا در اشگریه هقهق صدای و افتاده غار سنگی زمین روی جوانی

 هایششانه تا که را موهایش مرد، آن. نگریستمی او به انزجار با و بود ایستاده زن آن مقابل در باریک هایلب و
 :کشید عربده و زده کنار رسیدمی
 . کنم دفن غار این توی رو خودت میشم مجبور من وگرنه کنی؛ دفن جاهمین رو ماجرا این و شی خفه بهتره -

 :گفت آرامی صدای با مرد، سر پشت زن آن. گذشت لیانا کنار از باد سرعت به جمالتش، خرینآ گفتن از بعد
 !بدن پس باید هم سرزمین این مردم بلکه خودت؛ تنها نه رو کارت این سزای -

 سرزمین این مردم بلکه خودت؛ تنها نه» :شدمی تکرار ذهنش در آخرش یجمله و کردمی نگاه او به تحیر با لیانا
 «!بدن پس باید مه

 دو آن کرد؟می پرداخت باید را سنگینی تاوان چنین که بود شده مرتکب جنایتی چه مرد آن بود؟ افتاده اتفاقی چه
 تمامی بگیرد؟ قرار بزرگی خطر معرض در آدونیس که بود شده باعث پسر آن آیا داشتند؟ یکدیگر با نسبتی چه

 هقهق به و ایستاده مرطوب و تاریک غار آن وسط چنانهم مسردرگ و گیج او و بودند جواببی هایشسوال
 دیگر که جاآن تا. کرد روشن را غار تمام نوری ناگهان لحظه همان در اما داد؛می گوش زن آن هایگریه
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 نور آن بعد ایثانیه اما است؛ بازگشته کاترین اتاق به که کرد گمان ایلحظه. نبود جایی دیدن به قادر هایشچشم
. ایستاد زن آن مقابل در و شده ظاهر مردی نور آن پس از اما شد؛ ناپدید نهایت در و شده تبدیل کوچکی یگلوله به

 آبی هایچشم. داشت تنومندی و ورزیده اندام و بلند بسیار قد مرد آن. انداخت نگاهی او سرتاپای به تعجب با لیانا
 موهایش از رشته هر گویی بود؛ برخواسته رنگیآبی موج آن الی از و بوده بلند موهایش. درخشیدندمی روشنش

 او احترام به ناخودآگاه زن آن که بود شده باعث صورتش روشنایی و ابهت. بودند خروشان دریایی هایموج از موجی
 .شود خیره صورتش به و برخیزد جا از

 و داشت قرار هایشدست در که دافتا شاخیسه ینیزه به هایشچشم و گرفته عبوسش صورت از را نگاهش لیانا
 :کرد زمزمه آرامی صدای با و برداشته عقب به قدمی ناخودآگاه. داشت فراوانی درخشش

 !پوسایدون -
 به او اما بود؛ هااسب و لرزهزمین خشکسالی، سیل، ها،رودخانه دریاها، جمله از بسیاری هاینام خدای پوسایدون»

 دو این نباید ولی است؛ روم اساطیر در نپتون با قیاس قابل او. است هاآب امیتم محافظ و دارد شهرت دریاها خدای
 یکی هاآن بین در و پانتئون نشین المپ ایزد دوازده از یکی رئا، و کرونوس فرزند پوسایدون. گرفت اشتباه هم با را
 یونان خدایان کتاب به شتربی اطالع برای. کند تقسیم را دنیا هایقدرت توانست باالخره که بود فرزندیشش از

 «.کنید مراجعه باستان
 :گفت و کرده زن آن به عجیبی نگاه پوسایدون

 .کرد شروع هیدس با رو جنگ که کرد بزرگی اشتباه برادرت -
 با توانست طورچه مرد آن. باشد میان در هم خدایان پای که دادنمی احتمالی وجههیچ به. بود شده گیج کامال لیانا

 یجمله با پوسایدون زیرا نبود؛ زدنحدس به نیازی اما بگردد؟ سرزمین آن در راحتی به و شود یردرگ هیدس
 .داد را او سوال جواب اشبعدی

 .کرد فرار هیدس دنیای از عجیبی ترفند با برادرت -
 :داد ادامه و زد انگیزیهراس پوزخند

 .کنه دارلکه هم رو خدایان باقی نام کنهمی جرأت حتی نگیریم رو اون جلوی اگر که مطمئنم -
 نجات را برادرش جان تا کرد ضجه و التماس به شروع و انداخته پوسایدون مقابل زمین روی را خود زن آن ناگهان

 .دهد
 :گفت و شده دور او از چندقدمی کند، اعتنایی او هایضجه به آنکه بی پوسایدون

 دادی؟ نجات رو من فرزندان از یکی ونج که روزی کالرا؟ میاری یاد به رو پیش هاسال -
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 زن آن. برود فرو شگفتی و حیرت در ذهنش و بزند بیرون حدقه از آن از بیش لیانا هایچشم که نداشت جای دیگر
 :گفت باشد زن آن سوی از جوابی منتظر آنکه بی پوسایدون! بود داده نجات را پوسایدون فرزند جان

 درست. توست یوظیفه خدایان به خدمت که گفتی تو اما بگی؛ داری که ایخواسته هر خواستم ازت روز اون -
 داری که ایخواسته هر. میدم بهت دیگه فرصت یک من اما بگیری؛ پاداشی کار این برای که نبود نیازی! گفتیمی
 .بگو

 :کرد اضافه فورا پوسایدون اما بزند؛ حرفی تا کرد باز را دهانش و شده بلند زمین روی از سرعت به کالرا
 اون دوباره تا مشتاقه واردیوانه هیدس. کنم تضمین برات تونمنمی رو چیزی چنین! نخواه من از رو برادرت جون -
 کار این برای رو افرادی مطمئنا اما برگردونه؛ زیرزمین به رو اون و بگرده دنبالش نتونه خودش شاید. ببینه رو

 از اتخانواده و خودت صورت این در. گردون برش و کن پیداش تو کنه پیداش اون کهاین از قبل پس. فرستهمی
 .امانید در هیدس خشم

 را آخرش یجمله و کرده نگاه او به آوردمی در لرزه به را انسانی هر تن که انگیزشرعب و عجیب هایچشم آن با
 :کرد اضافه

 .بگو رو اتخواسته حاال-
 :گفت و زد تلخی و انگیزغم لبخند کالرا

 چیزی چنین الیق هرگز اون چون سرورم؛ نداشتم برادرم برای رو بخشش و عفو درخواست وجههیچ به من -
 زندان در روحش که اونه سزاوار پس شد؛ سرزمینش نابودی و خدایان خشم موجب بازیش ـوس هــ با اون. نیست

 .سرورم بدید نجات رو آدونیس سرزمینمه، نجات شما از من یخواسته تنها! بشه رنج و درد دچار خدایان
 :گفت سردی لحن با پوسایدون

 نه و من نه! نیست برگشت قابل وجههیچ به هیدس نفرین کالرا؛ دادی دست از رو فرصتت دیگه باریک -
 .نیستیم نفرین این کردنباطل به قادر خدایان از کدامهیچ

 در کالرا دردآلود فریاد صدای لحظه همان. داشت تنرف قصد پوسایدون ظاهرا. شد ظاهر نور از ایگلوله دیگر بار
 :پیچید فضا

 !کنممی خواهش آدونیس، برگردوندن برای امید یک نشانه، یک فرصت، یک فقط پس -
 .شد کند اشروشنایی شدنبزرگ زمان تنها و بود برجا پا چنانهم نور ی گلوله اما ایستاد؛ باز حرکت از پوسایدون

 !الراک میدم بهت امید یک -
 :گرفت قرار روشن سایه در بار این اشچهره و زده چرخی پوسایدن
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 سرزمینشه؛ نابودی با مساوی دنیااومدنش به. باشید منتظر باشه، امیدهاتون یروزنه تونهمی اون تنها! نوزاد یک -
 آخرین این ،کالرا کن گوش خوب. شدنشهمخفی برای مکان بهترین زمان سوی آن. کنه پیدا نجات باید اون اما

 .فرصته
 و در حتی گویی. بازگشت کاترین راحت و گرم اتاق به لیانا و رفته فرو وصفی غیرقابل روشنایی در او بعد ایلحظه

 مغزش. بدهند قرار فشار تحت دیگری هروقت از بیشتر را او تا شدندمی ترنزدیک او به لحظه هر هم اتاق دیوارهای
 برایش فراوانی هایسوال دیگر بار. نداشت را بودند افتاده که ناگواری و عجیب اتفاقات همه آن دریافت گنجایش

 جاناتان برای را آمد پیش چهآن یهمه چرا بود، مهم و ضروری کالرا برای حد آن تا آدونیس نجات اگر. شد ایجاد
 به و کرده نظر صرف او شتنک از نبوده، ساده پیشگویی یک تنها این کهآن به توجه با جاناتان مطمئنا نکرد؟ بازگو
 .گشتمی آدونیس نجات برای حلراه یک دنبال

 سرش از را افکار این تا داد تکان را سرش چرا؟ نزد؟ پوسایدون هایتوصیه و برادرش اقدام از حرفی او چرا اما
 .بریزد بیرون
 ساعت چند فقط و خوابدب که داشت مبرمی نیاز او اما بوده؛ کالرا خاطرات در که است ساعت چند دانستنمی

 مربوط رویاهایش تمام چندساعت آن در زیرا نداشت؛ آرامش هم خواب در حتی او اما کند؛ دور غار آن از را افکارش
 .بود هایشپیشگویی و کالرا به

*** 
 «پایانبی هایحقیقت افشای»

 که ریزی هایترک یادآوردن به با .بود آشفته و خسته هنوز اما بود؛ برگشته جنگل از کاترین که شدمی ساعتی چند
 در کسهیچ و بوده قدرتمند بسیار جادویی مرز. آمد سراغش به نگرانی دیگر بار شد،می دیده جنگل جادویی مرز در
 .کند ایجاد رویش بر را هاییترک چنین بتواند که شدنمی پیدا سرزمین آن

 آن در راستی به. باشند داشته مرز شکستن در سعی سرزمین طرف آن در شیطانی نیروی هزار چندین آنکه مگر
 اگر بودند؟ گرفته بازگشت به تصمیم دیگر بار هاآن زدمی حدس او که طورهمان آیا است؟ بوده خبر چه طرف
 !نداشتند چندانی فرصت هاآن پس باشد؛ کار در سیاه نیروی هزاران پای زد می حدس او که طورهمان

 و او از هافرسخ اکنون هایشپیشگویی تمام با زن آن که دانستمی. کرد احضار را انالی فورا موضوع آن به فکر با
 به که ایتقه با. کردمی وصل قضایا این به را زن آن هنوز که بود ایسررشته دنبال به او اما شدند؛ دور سرزمینش

 :گفت رسایی صدای با و کرده جاجابه اشصندلی روی بر را خود خورد، در
 .تو بیا -
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 روی تا کرد اشاره و زده او به لبخندی کاترین. شد ظاهر در آستانه در کردهپف هایچشم و پریشان موهای با لیانا
 :گفت مهربانی با کاترین. شد خیره او به و نشست حرفبی لیانا. بنشیند مقابلش صندلی

 .سراغم میای خودت برگشتم بفهمی وقتی فکرکردم -
 :گفت ایگرفته صدای با بود خواب گمن و گیج هنوز که لیانا

 .برد خوابم چرا دونمنمی کنم، استراحت رو ساعتی چند خواستم برگردید کهاین از قبل -
 :گفت و انداخت او به نگاهی کاترین

 خب؟ -
 :گفت و دزدید را نگاهش لیانا

 !همین فقط...خب -
 بدی؟ توضیح برام تونیمی دیدی؟ چی تو شد؟ چی رفتنم از بعد که اینه منظورم لیانا -
 روز آن به تا که شکسته و خسته یچهره آن به کردننگاه با. ریخت فرو قلبش انتهای در چیزی ناگهانی طور به

 گونهچه است؟ نابودی به رو سرزمینش که بگوید راحتی به توانستمی گونهچه بود، کشیده بسیاری هایسختی
 غیرقابل هیدس نفرین نداشت، وجود بازگشتی راه هیچ کند؟ بازگو ایشبر را پوسایدون هایحرف تمامی توانستمی

 کند؟ پیدا را آن توانستمی طورچه او اما! نوزاد یک بود، مانده باقی امید یک هنوز اما بود؛ کردنباطل
 لیانا؟ -

 .برگرداند حال زمان به و کشیده بیرون برهمش و درهم افکار از انبوهی میان از اجبار به را او کسی گویا
 بله؟ -
 فهمیدی؟ هم چیزی زن اون یگذشته به رفتن با دیدی؟ چی تو افتاده؟ اتفاقی -
 :گفت و گرفت را خود تصمیم لحظه یک در
 !نه -

 .نماند باقی کاترین برای شکی دیگر که بوده مصمم و جدی قدرآن کالمش لحن
 موضوع این اثبات برای دلیلی هیچ. بوده دشخو الهامات به محدود تنها زن اون پیشگویی ظاهرا خب، بسیار -

 .کنی فکر موضوع این به که نیست نیازی دیگه پس نداره؛ وجود
 راه به رو چیز همه که کرد تظاهر و گفته دروغ ملکه به راحتی به او. شد وجدانعذاب دچار ناگهانی طور به لیانا

 این با کردمی گمان. نیاورد زبان بر و کرده مخفی را یبسیار مسائل او! هرگز بود؟ طورهمان هم واقعا آیا اما است؛
 این تنهایی به خواستمی که بود او خودخواهی انتهای این شاید اما دارد؛برمی کاترین دوش از را سنگینی بار کار

 .کند حل را بزرگ مشکل
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 .بری تونیمی -
 اتاق از و شده بلند جایش از ناخودآگاه وجود این با. شنید هادوردست از را او صدای که بود افکارش غرق قدرآن لیانا

 آمد؟می او سر بر بالها تمامی همیشه چرا کردند؟نمی رهایش ایلحظه هایشدغدغه و فکرها چرا. رفت بیرون
 یک فرمانروای که دانستمی خوبی به او خود و شدمی سرزمین آن یملکه آینده در او که خاطر این به شاید

 .است بسیاری هاینشیب و فراز و هاتلخی از پر سرنوشتش و باشد داشته عادی زندگی یک تواندینم هرگز سرزمین
 را خود تصمیم فشردمی دیگرش دست در را اسرار آوریجمع و دست یک در را خاطرات یگرداننده که زمان آن در

 او. بودند تلخ بسیار گشتمی لشاندنبا به که هاییحقیقت فهمیدن اگر حتی رفت؛می ماجرا این آخر تا او. گرفت
 .دادمی ترجیح خبریبی به ناگوار و تلخ چند هر را حقیقت شنیدن همیشه

*** 
 :پرسید بارسومین برای و انداخت لیانا یپریدهرنگ صورت به نگاهی جان

 شده؟ چی -
 این از که جان. بود صورتش یاجزا تکتک پردازش حال در گویی بود؛ شده خیره او به بزند پلک آنکه بی اما لیانا
 :گفت ای پرخاشگرانه لحن با بود، شده عصبی و قراربی خیره نگاه

 بزنی؟ زل بهم عمر آخر تا خوایمی یا جااین بیام گفتی چرا بگی خوای می -
 با شدن وبرور از قبل باید فقط جاناتان؟ یکلبه از ترامن جایی چه راستی به. انداخت کلبه دیوار و در به نگاهی لیانا

 گفتن برای توانستمی آیا. گذاشتمی میان در او با بودند شده انباشته دلش در که را هایشدانسته از کوهی حقایق،
 :گفت و آورد زبان بر را دلش حرف کند؟ حساب او روی مهمی راز چنین

 !کرد؟ حساب تو روی راز یک داشتننگه توی میشه واقعا -
 :گفت و رفت هم در اشچهره زود خیلی اما پریدند؛ باال تعجب از جان ابروهای

 ...برم تونممی نیستم خوبی رازدار کنیمی فکر اگر -
 !نه -

 دیگر بار لیانا و دوخت چشم او به منتظر نگاهی با جان. کرد نشستن به وادار را او و گرفت را هایشدست فورا لیانا
. کرد تعریف برایش جزئیات با را چیزهمه و کرده شروع بود، کرده مخفی او از را هایششنیده و هادیده که جایی از

 .بود مانده خیره اینقطه به و کشیده هم در را هایشاخم. دیدمی جان یچهره در را جدیت آن که بود اولی بار شاید
 پشت را احلمر این تمامی باریک هم او خود زیرا است؛ سخت او برای کمی هاحرف آن هضم که دانستمی لیانا
 .برسد درست ینتیجه یک به خود با تا داد فرصت او به را دقایقی بنابراین بود؛ گذاشته سر
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 باید هاآن. رسید نتیجه یک به تنها انتها، در و کرده جمع را خود افکار بکند را فکرش لیانا کهآن از زودتر خیلی جان
 .رفتندگمی را خود سرزمین نابودی جلوی و کشف را حقایق باقی

 نگفتی؟ ملکه به چرا -
 برای او. بردند فرو سنگین وجدانی عذاب در را او و شدند فشرده گلویش بر نامرئی هاییدست دیگر بار

 یا هست کافی حقایقی چنین کردنمخفی برای دلیل آن که دانستنمی اما داشت؛ دلیل یک تنها اشکاریپنهان
 .نه
 .بگیرم رو ملکه بیشتر عذاب و رنج جلوی خواستممی داشتم، انگیزه یک هاتن کار این برای من! جان دونمنمی -
. نگفت چیزی لیانا غمگین و گرفته یچهره یمشاهده با اما نبود؛ قبول قابل وجههیچ به انگیزه آن جان نظر در

 دشوارتر بسیار او رکا شاید اما عذاب؛ و رنج آن از لیانا درآوردن داشت، انگیزه یک تنها سکوتش برای نیز او گویی
 .بود شده موضوع این درگیر روحش و جسم تمام با لیانا و شده دیر بسیار دیگر زیرا است؛ بوده

 لیانا؟. بگی ملکه به رو چیزهمه که بدی قول بهم باید تو بعدش اما فهمیم؛می رو حقیقت هم با -
 :گفت و گرفت نرمی به را او یچانه جان

 .بده قول بهم -
 از بعد که دادند قول خود به لیانا و جان جاهمان در. داد تکان آرامی به را سرش بعد و کرد، مکث ایهلحظ لیانا

 .کنند بازگو ملکه برای را چیزهمه ماجرا تمامی فهمیدن
 قاتا در اکنون هاآن. شناخت را جاآن فورا لیانا. شدند اتاق یک وارد دو هر و کشیده سر را جام دیگر بار بعد دقایقی

 .بود زده زل نامعلومی ینقطه به و بود نشسته تختش روی کالرا. بودند ایستاده او مقابل در درست و کالرا
 بر بارهیک به بالها تمامی گویا رسید؛می نظر به ترغمگین و ترشکسته بود دیده را او که باریآخرین از اشچهره
 و دقت با را زن آن یچهره و رفتار باراین جان. رسیدمی نظر به زدهماتم و آشفته گونهآن که بودند شده نازل سرش
 حتی خواستنمی دلش گویی که کردمی نگاه اتاقش دیوار و در و او به چنان. بود گرفته نظر تحت بیشتری ظرافت

 .بدهد دست از را خاطره آن از ایثانیه
 را نامه آن و بود مانده حرکتبی و خشک راکال. شد جلب بود هایشدست در که پوستی کاغذ به شانتوجه ناگهان

 شد بلند جایش از کالرا لحظه همان درست اما برداشت؛ او سمت به قدمی احتیاط با لیانا. فشرد می هایشدست در
 مهمی مطالب خواهدمی او که نداشت شک. افتاد بود کنارش که مرکبی و پر قلم به لیانا نگاه. نشست زمین روی و
 کالرا که نکشید طولی. زدند زل بود مقابلشان در که پوستی کاغذ به و زده زانو او کنار دو هر لیانا و جان. بنویسد را

 :کرد آغاز صورت این به را نامه متن. کرد نوشتن به شروع و کشیده کاغذ روی بر را قلمش
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 ترینبزرگ شما با القاتم و آشنایی. ندارم حضور جهان این در من حتما پس خونید،می رو نامه این دارید وقتی»
 پس باشه، نداشته وجود روحی اگر. سرزمینید این مردم روح شما ملکه،. شد من نصیب بار یک تنها که بود افتخاری

 به هرگز پس هستم؛ سرزمینم و شما به وفادار گزارخدمت یک من. نداره حیات یادامه یواسه ایانگیزه هم جسم
 شما برای کاستی و کم هیچ بی افتاده، اتفاق که صورت همون به رو حقیقت من. کرد نخواهم ـیانـت خــ شما
 بهتون رو نامه این بتونه که باشه داشته رو قدرت این جسمم روحم، نابودی از بعد که امیدوارم فقط و نویسممی

 رو قلبم داره امرئین دستی انگار کنم،می بازگو براتون رو تلخی حقایق چنین دارم که لحظاتی این در ملکه. برسونه
 که بدونید خوایدمی که دونممی! مهارنشدنی و بزرگ خطر یک خطره؛ در آدونیس! کشهمی بیرون امسینه از

 که اینه باشید داشته یاد به خوبی به باید که چیزی تنها. دونمنمی هم خودم من اما کسی؛ چه توسط و طوریچه
 تولدش، روز در درست اما ذاره؛می دنیا این به پا بعد هاسال ستما سرزمین ناجی که کسی تنها. باشید منتظر

 نگه خودتون کنار رو اون نباید! بالها تمامی از کنید، حفظ رو اون باید شما اما میشه؛ کشیده نابودی به سرزمینش
 الزم مادگیآ و توانایی که زمانی درست و بود خواهد بچه اون زندگی و تولد محل مخفیگاه، زمان سوی آن دارید،

 قربانی یک به نوزاد اون تولد برای که باشید داشته یاد به اما میشه؛ فراخوانده واقعیش سرزمین به باشه داشته رو
 سنگ بر خالصش و غلیظ خون با تنها. باشه داشته رو سرزمین این نجات برای کافی قدرت که کسی. دارید احتیاج
 «...من کنم، محافظت سرزمینم از نتونستم که ببخشید رو نم ملکه. آمد خواهد وجود به فرصت این سابین
 همان. شد حک آن روی بر واضح طور به مرکب رد و شده کشیده پوستی کاغذ ی صفحه روی بر کالرا قلم ناگهان
 :کرد زمزمه وحشت با لیانا. گرفت قرار در یآستانه در نفر یک و شده باز شدت با اتاق در لحظه

 !خودشه -
 بلندش موهای. انداخت مرد آن به نگاهی جان. شد بلند جایش از و داده هل تختش زیر به را کاغذ رعتس به کالرا

 خطرناکی لحن با. بست را در و شد اتاق وارد عصبانیت با. بودند قرمز کامال هایشچشم سفیدی و بوده پریشان
 :گفت

 کنی؟می چیکار داری -
 :گفت محکمی لحن با کالرا

 .دمکرنمی کاری من -
 :کشید فریاد مرد آن
 تسلیم رو من خوایمی. برگردونی جااون به رو من خوایمی تو. کردیمی کار چی داشتی دونممی! نگو دروغ -

 !ذارمنمی کنی، هیدس
 :گفت و داده تکان مقابلش در تهدیدوار حالتی با را هایشدست
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 بدجوری االن. گرفتم ازش هم رو زیادی هایرتقد بلکه هیدس، یمعشوقه تنها نه من عزیزم، خواهر نره یادت -
 ...جااین کنم،می احساسم دارم. دارم نیاز هامقدرت اون از یکی به

 :داد ادامه و کرده هایشدست به ایاشاره
 !نداشتی رو احمق زن اون با مالقات یک درخواست اگر بود تربخشلـ.*ذت برام کشتنت -

 . کرد نثارش محکمی لگد و برده هجوم سمتش به لیانا ناگهان
 حال در و داد دست از را تعادلش. کرد عبور مرد آن بدن از راحتی به پاهایش رفت،می انتظار که طورهمان اما

 .کشید آغوش در را او و گرفت را پیراهنش یگوشه جان که بود زمین روی بر افتادن
 !الزمه؟ تعصب همه این جنجال و جار این وسط کنیمی فکر -
 :زد زل مرد آن به خشم با تنها و نداد او به جوابی نالیا
 !کنی اهانت سرزمینت یملکه به نداری حق -
 فراموش رو اتفاق اون هنوز هاسال گذشت با که تویی احمق میگی، راست اما باشی؟ خودت فکر به نیست بهتر -

 رو فکرش که هستی اونی از ترابله تو، اما کنی؛ دفن باید دونیمی که رو چیزهایی که بودم گفته بهت نکردی،
 !عزیزم خواهر خدانگهدار. کردممی
 !نه -

 آن در افتاد، زمین روی بر بیهوش کالرا. پیچید خانه تمام در بلکه اتاق، در تنها نه صدایش که کشید فریادی لیانا
 آن تمام در که چیزهایی و خاطرات تمامی که شد وارد روحش بر بلکه جسمش، بر نه ایلطمه چنان آن لحظه
 دقایق از بعد. بازگشتند کلبه به نیز هاآن که نکشید طولی. شدند نابود و متالشی بود کرده حفظ ذهنش در هاسال

 :گفت آرامی صدای با جان مدتی از بعد. نشستند زمین روی بر دو هر گذشت سکوت در که طوالنی
  بده؟ نشون بهمون رو چی بود قرار خاطره این خب -

 :گفت و انداخت او به نگاهی لیانا
. شد وارد روحش به که بود ایضربه خاطربه بگه ملکه و جاناتان به رو حقیقت تمامی نتونست زن، اون اگر کهاین -

 تا کشیده عذابی چه کهاین! جان کن تصور فقط. بود کرده فراموش رو داشت که اهدافی و خاطرات تمامی اون
 .موند نتیجهبی تالشش تمام نهایت در و بده نشون جاناتان به رو دهآین و حقیقت از ایگوشه بتونه
 :گفت و داده تکیه او سر به را سرش کرد، ترنزدیک او به را خود کمی. دید وضوح به را لیانا بدن لرزش جان

 کنیم؟ چیکار باید حاال -
 :گفت نامعلومی ینقطه به خیره لیانا

 .کنیم شروع جایی یک از باید باالخره اما دونم؛نمی -
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 قربانی؟ یک پیداکردن از -
 :گفت فورا جان. خورد جا حسابی حرف این شنیدن با لیانا

 بود؟ نوشته چی اشنامه توی زن اون که رفته یادت مگه -
 بود؛ نرسیده فکرش به قربانی یک یدرباره فکری هیچ لحظه آن در اما بود؛ نکرده فراموش را نامه متن هرگز لیانا

 :گفت ضعیفی صدای با نبنابرای
 .کنه پیدا نجات سرزمین این بخواد وجودش تمام با که کسی قربانی؛ یک پیداکردن با آره؛ -
 به ملکه، یاندازه به سرزمین آن در کسی چه راستی به. رفت فرو فکر به و داده جان به را اشتکیه دیگر بار

 دادمی ترجیح لحظه آن در. شدمی جمع هایشچشم در اشک اتفاقی چنین تصور با حتی اما داد؟می اهمیت آدونیس
 .باشد خالی سفید کاغذی مانند ذهنش و نکند فکر چیزهیچ به که

*** 
 این که دانستندمی کهآن با. چرخیدندمی آرون یدریاچه دور به گهگاهی بار یک چندوقت هر آن از پس روزهای در

 مکان آن در زدنپرسه نشود، آدونیس برای شدنقربانی اوطلبد شخصی که زمانی تا و است فایدهبی کامال کار
 :گفت و انداخت دریاچه عمق به نگاهی جان. است فایدهبی کامال

 !بده اهمیت سرزمینش به که هم قدرهرچه بره؟ مرگ کام به خودش پای با میشه حاضر کی آخه -
 :گفت و کشید ای کالفه نفس لیانا

 .باشیم کار این هایداوطلب منتظر و کنیم پخشش مردم بین خبر یک عنوان به باید شاید -
 :بیندمی را او که است اولی بار گویی که کرد نگاه او به طوری جان

 اصال آقایون و هاخانوم بگیم و مردم بین بیفتیم راه کافیه فقط االن نیست؟ طوراین دیگه، کنیمی شوخی داری -
 عامقتل یک جلوی خواینمی اگه! بشه نابود قراره زودی به آدونیس ماا کنید؛ نگران رو خودتون که نیست الزم
 !داره جایزه بیاد زودتر کی هر. بشین داوطلب مُردن برای و بیاین بگیرین، رو جمعیدسته
 :گفت حوصلگیبی با لیانا

 !جان بود بامزه واقعا -
 .بذاریم جریان در رو ملکه باید. بیایم بر مشکل این پس از تونیمنمی تنهایی به ما لیانا، کن قبول کنممی خواهش -
 !نه -
 یک دخترش و بوده جاسوس یک شوهرش که کسی کنیمی فکر یعنی! لیانا کن بس خدایان به رو تو نه؟ چرا -

 داره؟ دادنازدست یواسه هم ایدیگه چیز کارخـ.*یـ.انت
 :گفت ناراحتی با لیانا
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 !نزن رو حرف این -
 :گفت یترمالیم لحن با جان

 غیر هایاتفاق با اما کنه؛ آماده و بده وفق خطرناک و جدید هایشرایط با رو خودش تونهمی اون لیانا، حقیقته این -
 آماده رو خودش تونهمی طورچه بیفته هاییاتفاق چه قراره که نگیم بهش وقتی کنه؟ چیکار باید بینیپیش قابل
 کنه؟
 رها خبریبی عالم در که بود ملکه جای اگر. داشت نفرت خبریبی از هم او خود حتی گفت؛می راست جان شاید
 ممکن حال بدترین این کرد؟می پیدا احساسی چه کردند، مخفی او از را هاییحقیقت چنین فهمیدمی بعدها و شده
 موافقت عالما برای. باشد ملکه برای بسیار اندوه و غم مسبب که خواستنمی دلش هرگز او و بوده انسان یک برای
 .افتاد راه به دریاچه کنار سرسبز یتپه سمت به افتاده فرو هاییشانه با و داده تکان سری تنها خود

*** 
 «آرون یدریاچه»

 و ملکه به را حقایق تمامی دلشوره و نگرانی کلی با کهآن از بعد. بود باور غیرقابل لیانا برای صحنه آن دیدن
 از بعد که سنگینی مجازات یعالوه به البته شدند؛ متحمل را غرهچشم و فریاد و داد هاساعت گفتند، جاناتان

 .کشیدمی را انتظارشان ماجرا این شدنتمام
 که جان اما کرد؛می نگاه او به عصبانیت با و زده جان هایدست به محکمی یضربه باریک دقیقه چند هر جاناتان
 را خبر این ملکه هاقال و داد اتمام از بعد. کردمی سکوت بود، دیده یخوب به هم را جاناتان روی آن دیگر اکنون
 .کرد پخش قصر در داوطلب یک پیداکردن برای
 نگاه حرف این شنیدن با لیانا رو این از نداشت؛ لیانا مضحک و عجیب نسبتا پیشنهاد با چندانی فرق ملکه کار این

 نگذشته خبر اعالم از ساعتی بودند، ایستاده قصر مرمری پلکان ایانته که لحظه آن در. انداخت جان به ایمغرورانه
 .بودند کشیده صف قصر ایشیشه تاالر در داوطلب عنوان به بسیاری خدمتکارهای و سربازها اما بود؛

 :گفت بود مشخص اشچهره در وضوح به قدرشناسی آثار که حالی در و انداخت مقابلش جمعیت به نگاهی کاترین
 شما از بعد که باشید مطمئن هستید، من سرزمین مردمان وفادارترین از شما شکبی! متشکرم ونتهمه از -

 .هستید هااون افتخار یمایه ابد تا شما و کننمی زندگی امنیت و آرامش رفاه، در خانوادتون
 :گفت آرامی صدای با بود سفید و سرخ و چاق زنی که داوطلبین از یکی. دادند تکان سری همگی

 کنیم؟ چیکار باید ما -
 ...جااون از و آرون یدریاچه به بریم باید -
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 دیگر بود شرمنده اشعجوالنه لحن از که لیانا. کرد سکوت به وادار را او و انداخت لیانا به تیزی و تند نگاه کاترین
 :گفت و کرد داوطلبین به رو کاترین. نزد حرفی

 .میشه محسوب بزرگی فتخارا هم من شما،برای مثل شجاعی گزارانمتخد داشتن که باشید داشته یاد به رو این-
 :داد ادامه و کرده درنگ ایلحظه سپس

 دریاچه قسمت ترینعمیق در واردشدن محض به. بشیم آرون یدریاچه وارد باید سابین سنگ به رسیدن برای -
 اصال و هستن رحمیبی و خشن مردمان قلعه نگهبانان که نره یادتون. برسین کوچیک یقلعه یک به تا برین پیش

 به باید باشین، داشته رو قلعه داخل به رفتن قصد کهاین از قبل پس نمیاد؛ خوششون بشن گرفته نادیده کهاین از
 .بشید قلعه وارد کوتاه تعظیم یک از بعد و کنید هدیه بهشون رو قیمتی شیء احترام ینشانه

 در را خود و پرکشید آرون یدریاچه سمت به ذهنش از ایگوشه. دادیم گوش ملکه هایحرف به دقت با لیانا
 تصور از ذهنش از دیگری یگوشه اما رود؛می مرگ استقبال به باز آغوش با که دید قهرمان یک شمایل
 سرش از را افکار این تا داد تکان محکم را سرش. بود شده زدهوحشت اشزندگی پایان و مرگ به شدننزدیک
 .کند بیرون

 نمانده چیزی اما شده؛ ارغوانی افراد آن از برخی رنگ که کرد احساس لیانا کاترین، هایحرف پایان از بعد بالفاصله
 .نداشتند چهره به رنگی دیگر زیرا بشوند؛ محو کامال هاآن از بعضی که بود

*** 
 اول در کوچک بسیار یجثه با مردی. کردند نگاه یکدیگر به وحشت با و انداختند دریاچه عمق به نگاهی همگی

 یکی او که نداشت شک لیانا! بزند شیرجه دریاچه درون نمایشی حرکت چند با که داشت اصرار و بود ایستاده صف
 داده جای گزارانخدمت از انبوهی میان داوطلب، عنوان به را خود زیادی اصرار با که است آشپزخانه کارگران از

 .است
 .کنم افتتاح رو بزرگ رقابت این من که بدین افتخار بهم ملکه -

 :گفت عصبانیت با جان
 .میشه انجام سرزمینمون نجات برای کار این! دیمنمی مسابقه که ما -

 پل روی بدهد، او به اهمیتی آنکه بی سپس بود؛ الخلقهعجیب موجودی گویی که کرد نگاه جان به جوری مرد آن
 .کرد باز هم از را هایشدست رویاگونه حالتی با. ایستاد داشت قرار آرون یدریاچه باالی در درست که چوبی

 ...باید که باشه یادت فقط -
 متالطم هایموج درون به هولناکی ینعره با بکند، او به توجهی آنکه بی مرد آن زیرا ماند؛ ناتمام کاترین حرف
 :گفت خونسردی با جان. کرد سقوط آرون
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 .برگرده که کنمنمی فکر بفرستیم، هم رو بعدی نفر بهتره ظرمن به! بود خوبی یشیرجه خب -
 :گفت هشداردهنده لحنی با لیانا

 !جان -
 گردن همگی اول ساعت یک در. نبود بازگشتش از خبری اما گذشت؛ مرد آن هنگامنابه سقوط از ساعتی چند
 گردنشان هایمهره در شدیدی درد ساساح و ساعت چندین گذشتن با اما ببینند؛ دریاچه در او از ردی تا کشیدندمی
 کدام هر و شده پخش اطراف سرسبز هایتپه در همگی اکنون. ندارد ایفایده انتظار که رسیدند نتیجه آن به

 کثیف و چرک روسری یک که عبوسی هایزن از یکی. دادندمی یکدیگر تحویل مرد آن وضعیت یدرباره داستانی
 :گفت دیسر لحن با بود بسته سرش دور را
 !شده هااِلکون خوراک شاید -
 آسایشغول بدن و بوده دریایی اسب به شبیه دمش قسمت دارد، هاانسان به شبیه سری که دریایی جانوری اِلکون»

 باشد راهشان سر را چیزی هر که ایبرنده بسیار هایدندان با دارند، بزرگی بسیار دهان هااِلکون. است ماهی مانند
 «.بلعندمی

 را سرهایشان تپه در حاضر افراد تمامی که کشید بلندی هین هااِلکون نام شنیدن با بود، کنارش در که دیگری نز
 باال تهدیدآمیزی حالت با هایشدست بود، داده درخت به را اشتکیه که دیگری مرد. کردند نگاه او به و برگرداندند

 :گفت و آورد
 ...و باشه کرده گیر هاسنگ بین سرش شیرجه موقع شاید -

 :داد ادامه و کوبید هم به را هایشدست سپس
 !باشه شده له جوریاین -

 را زدناوق ادای هاآن از دیگر برخی و برگرداندند را رویشان انزجار با مرد آن یشدهالش و آش سر تصور با جمعیت
 .درآوردند

 !خوردنش و گرفتن اشتباه ماهیبچه یک با رو اون قلعه هاینگهبان شاید -
 لیانا. زدمی حرف او مرگ مختلف ای شیوه از دائم و بود نشسته لیانا کنار ساعت چند آن در که بود جان صدای این
 :گفت و انداخت او به ایکالفه نگاه

  بزنی؟ حرف قدراین که الزمه واقعا کنیمی فکر جان، -
 :گفت امیدوارانه کند اعتنایی او به کهآنبی جان

 !باشه؟ افتاده گیر هیدس دنیای توی روحش االن ممکنه تنظر به -
 :زد فریاد پل کنار از مردی لحظه همان درست اما بدهد؛ او به شکنیدندان جواب تا کرد باز را دهانش لیانا
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 .بینممی چیزی یک جااون من... جااون -
 به را خود سرعت با جان و لیانا. شد گم جمعیت انبوه میان در کاترین که بردند هجوم پل سمت به چنان جمعیت

 به باشند، داشته موضوع این به توجهی آنکه بی بقیه و خوردمی تکان تهدیدوار صورت به چوبی پل. رساندند جاآن
 بلندی صدای با و آمد بیرون جمعیت میان از کاترین سر. کردندمی نگاه بود شده ایجاد دریاچه درون که هاییحباب
 :زد فریاد

 !باشید آروم لطفا -
 رویش و انداخت هاآن به نگاهی کاترین. زدند زل او به تعجب با بقیه و گرفت فرا را جا همه مرگباری سوت ناگهان

 و خوردندمی تکانی ثانیه چند هر که بودند شده ایجاد آب سطح بر بزرگی هاییحباب برگرداند، دریاچه سمت به را
 آن از. داد تکان دریاچه مقابل در را آن و کرده بلند را هایشدست ترینکا. شدندمی محو کامال ثانیه چند برای

 .کردندمی لمس را آب سطح اشکشیده هایدست گویی که رسیدمی نظر به جوری فاصله
 چوبی پل روی بر و پرید بیرون آب عمق از سنگینی جسم بعد ایثانیه و شدند تربزرگ آب روی هایحباب ناگهان

 .آمد فرود
 !زنهمی شیرجه خوب قعاوا -

 نگاه او به تعجب با و بودند شده جمع مرد آن سر باالی همه. انداخت او به غضبناکی نگاه لیانا گفت، را این که جان
 .بگیرند فاصله او از قدم چند همه تا داد دستور فورا کاترین. نداشتند باور دیدندمی را چیزی گویی کردند،می
 خوبه؟ حالت -

 جاآن به مالفه چند کاترین دستور به. داد تکان سری لرزیدمی و چکیدمی آب رویش و سر از که الیح در مرد آن
 .خوردندمی هم بر هایشدندان چنانهم اما لرزید؛نمی بدنش دیگر. پیچیدند دورش به محکم را هاآن و آوردند

 بشی؟ قلعه اون وارد تونستی افتاد؟ برات پایین اون اتفاقی چه -
 :آورد پایین ممکن حد آخرین تا را صدایش و انداخت مقابلش جمعیت به عصبی نگاه ردم آن
 .برسم قلعه به نتونستم حتی من -

 :گفت و انداخت او به متعجبی نگاه کاترین
 بری؟ دریاچه قسمت ترینعمیق به که نبود قرار مگه نتونستی؟ طورچه -

 :گفت و داد تکان شدت به را سرش مرد آن
 واقعا. دیدمشنمی من اما بود؛ مقابلم درست جاست،اون که کردممی احساس. ندیدم چیزی اما رفتم؛ من راچ چرا، -

 دست به اونا! درسته آره. باشه کرده افسون رو جااون جاناتان کمک به هامبچه از یکی شاید دیدمش؟نمی چرا چرا؟
 .نکنم رو کاراین که بودن افتاده پاهام و
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 بیشتر توضیح به نیازی. شد دور جاآن از و زد او هایشانه به دستی قدرشناسی ینشانه به شد، بلند جایش از کاترین
. بود مانده مخفی او نظر از قلعه زیرا نداشت؛ را الزم شایستگی مرد آن که رسید نتیجه آن به زود بسیار او نبود،
 هایفحش لب زیر و گرفتمی زیرپایی هاآن ایبر غضب و خشم با مرد آن ایستادند، پل کنار دیگر بار همگی وقتی

 .آوردمی زبان بر را رکیکی
 نشان همه به را گردنبندی مدام او. بود بسته سرش دور را چرکی روسری که بود عبوسی زن همان بعدی نفر
 :گفتمی غرور با و دادمی
 !خالص الیط طالست،. خاصیتبی هاینگهبان اون به بدم هدیه جای به رو این خوام می -

 :زدمی فریاد چنانهم دارد، نگه زنده آب زیر در را او بتواند که کردمی بدنش وارد را نیرویی کاترین وقتی
 .من به رسیده تا گشته نسل به نسل! مادرمه مال طالست، -

 ینامه یشجره از چنانهم اما بود؛ پریدن یآماده اکنون که کردندمی نگاه او به حوصلگیبی با مقابل جمعیت
 ناگهانی طور به کند جلب را کسی توجه آنکه بی بود، ایستاده جاآن که مردانی از یکی. زدمی حرف اشخانوادگی

 هیاهوی میان در خراششگوش و ممتد جیغ صدای و افتاد دریاچه درون به سر با زن آن که زد او به سیخونکی
 .شد گم جمعیت
 بودند شده ولو ایگوشه در کدام هر که شد جمعیتی از پر آدونیس هایتپه دیگر بار. انجامید طول به نیز او بازگشت

 . رسیدندمی نظر به سیاه یلکه یک مانند دور یفاصله آن از و
 او. افتاد پل روی بر کاترین کمک به و بازگشت آب سطح به کردندمی را فکرش که چهآن از زودتر بسیار زن آن اما
 :گفت ایگرفته صدای با شد، بهتر کمی حالش که دقیقه چند از بعد. لرزیدمی و بود خیس سرتاپایش نیز
 .کنم پیدا رو قلعه اون نتونستم من -
 :داد ادامه ایخودپسندانه لحن با
 مادرم یعتیقه گردنبند از خواستممی حتی من! کردم بزرگی فداکاری چه من که بودید شاهد همگی خب اما -

 !خالصه طالی طالست، هک دونیدمی آخه. بگذرم
 روی لرز و ترس با که بود جوان مرد یک بعدی نفر. شدند دور جاآن از و دادند سر آمیزیاعتراض فریاد جمعیت
 از بعد. رفت کبودی به رو رنگش بالفاصله و انداخت پایش زیر خروشان یدریاچه به نگاهی. ایستاد جایگاه

 :گفت بعد و کرد تکرار را جمله همان و برگشت نیز او که نکشید طول خیلی سقوطش،
 .ندیدم پایین اون چیزی دریای پری یک جز که من -

 :داد ادامه بود مشخص آن در کامال شیفتگی که ایچهره با بعد
 !تو؟ اون برم دیگه بار یک نمیشه -
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 آب سطح به سرعت به دیگری از پس یک هر و شدند آب وارد نوبت به بعدی نفرات. زد او به پوزخندی جان
 به بعد ثانیه یک شدند، آب وارد که نفراتی آخرین. بودند عصبی بیهوده تالش این از داوطلبین یهمه. بازگشتند

 به آخر نفر وقتی. بود عصبانی هاآن یاندازه به هم دریاچه حتی گویی. شدندمی پرتاب بیرون به جاآن از سرعت
 کاترین. شد محو آدونیس هایکوه پشت در زود خیلی و آمد نپایی آسمان یپهنه از خورشید بازگشت، زمین سطح

 :گفت و انداخت بود، رفته هم در خستگی از هایشانچهره و بودند خیس کامال که هاآن به نگاهی
 .قصر به گردیمبرمی همگی نمونده، شب تاریکی به چیزی -

 دویدند؛ کاترین سمت به امیلیا و لیام تان،جانا گذاشتند، قصر ورودی سرسرای به پا سنگین هایقدم با همگی وقتی
 کاترین به نگاهی لیانا. بمانند منتظر اتاقش در تا کرد اشاره کاترین بزنند، حرفی بتوانند کهآن از قبل درست اما

 دلخوری آثار زیرا بود؛ او یعهده به داوطلبین از چاپلوسی زحمت گویی شد؛ قصر وارد گرفته ایچهره با که انداخت
 :گفت و کرد ها آن به رو بنابراین. بود محسوس هایشانچهره در الکام
 حتی دادید؛ انجام سرزمینتون برای بزرگی فداکاری امروز که باشه یادتون. کنید استراحت باید اید،خسته تونهمه -

 حل را رو لمشک این هم با ما. بدید راه دلتون به ترسی نباید هرگز باشه شده مواجه شکست با هامونتالش اگر
 !نکنید شک کنیم،می
 قصر وارد هاآن کهآن از بعد. دید هاآن در را قدرشناسی آثار توانستمی و نداشت دلخوری رنگ نگاهشان بار این

 حالت با و بود داده ستونی به را اشتکیه که جان به نگاهش اما شود؛ قصر وارد تا برگرداند را رویش لیانا شدند
 با زدمی بیرون آن از حرارت و بود شده سرخ کامال صورتش که حالی در. ماند خیره کردیم نگاه او به عجیبی
 :گفت آرامی صدای

 کنی؟می نگاه چی به -
*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 
 :گفت مسخرآمیزیت لحن با و انداخت او به نگاهی بود، آمده خود به تازه گویی که جان

 !بود جالبی سخنرانی -
 :داد ادامه دربیاورد خوبی به را لیانا ادای کردمی سعی که حالی در بعد
 فقط بیفته؛ نیست قرار خاصی اتفاق بدن؟ راه دلشون به ترسی باید چرا آره؛. بدید راه دلتون به ترسی نباید هرگز -

 !بمیرن کوچولو یک قراره
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 !جان -
 و خیره نگاه بود توانسته خوبی به زیرا زد؛ لبخند جان. شد قصر وارد عصبانیت با و گفت را ینا حرارت با لیانا
 .کند دفع تمسخرآمیزش لحن با را جایشبی

*** 
 از بعد. کشیدندمی انتظار و بودند نشسته مقابلش در حرفبی که انداخت کنجکاوشان هایچهره به نگاهی کاترین
 :کرد غرولندی لب زیر و وردنیا طاقت لیام طوالنی دقایق

 ...نشدیم موفق -
 :داد ادامه شد روبرو متعجبشان هایچهره با وقتی

 .کنن امتحان رو شانسشون بخوان هم دیگه نفر چند شاید! فعال البته -
 :گفت نگرانی با امیلیا

 ...مردم بین از باشه بهتر شاید -
 !هرگز -

 :گفت محکمی حنل با کاترین. ماندند مبهوت و مات نفرسه هر
 در مردممون تا کردیم کارهارو این تمام ما! بشه مردم وحشت و رعب باعث ممکنه کنیم علنی رو موضوع این اگر -

 .کنن زندگی آرامش
 :گفت ساختگی آرامش با لیام

 کنیم؟ چیکار باید پس -
 .کنیممی صبر -

 :گفت بلندتری صدای با رفتمی در کوره از کم کم که لیام
 هیچ رفتیم هاطلسم بازسازی برای که امروز حتی میشن؛ قبل روز از ترضعیف دارن روز هر مرزهامون کی؟ تا -

 .نداشت اومدن وجود به مرز سطح روی که عمیقی هایترک روی تاثیری
 :کرد زمزمه لب زیر عصبانیت با بعد و
 !کننمی دارن غلطی چه لعنتیا اون نیست معلوم -

 :گفت و انداخت بود مانده ساکت لحظه آن تا که جاناتان به نگاهی کاترین
 جاناتان؟ چیه بارهاین در تو نظر -

 :گفت و خورد تکانی بود رفته فرو فکر در عمیقا گویی که جاناتان
 .موافقم شما با من -
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 :داد ادامه و برخاست جایش از
 .بزنم خونه به سری یک تا میرم -

 :گفت فورا کاترین
. بشی خارج قصر از باشی مجبور میری دیدنشون برای که دفعه هر خوامنمی! بیار جااین به رو سباستین و جولیا -

 .باشی کنارشون در تونیمی بیشتر باشن جااین اگر
 اتاق از و کرد اکتفا سری تکان به تنها بنابراین بگوید؛ نه ایبهانه به بتواند جاناتان که نبود طوری کاترین لحن
 :گفت فورا امیلیا وا رفتن از بعد. شد خارج

 .بود طورهمین شدید خارج قصر از شما که وقتی از ملکه، نیست خوب حالش -
 :گفت آرامی صدای با کاترین

 زن اون اگر شاید مقصرم، اون از بیشتر من. کنهمی اشتباه اما دونه؛می اتفاقات این مقصر رو خودش اون! درسته -
 .برسیم نتیجه به هااین زا زودتر خیلی تونستیممی بود مونده زنده
 :گفت نگرانی با امیلیا

 دست خودش کردنسرزنش از ایلحظه نمیده، گوش من به جاناتان اما! کدومتونهیچ ملکه، نیستید مقصر شما -
 .کشهنمی

 مثل درست ریخته، بهم فکرش فقط اون. بیاد در پا از زودی این به که اونیه از ترقوی جاناتان! نباش نگرانش -
 !ما یمهه
 ...هایآشغال پست، موجودات کثیف، کارهایخـ.*یـ.انت کشمتونمی خودم -
 چی؟ -

 است، آورده زبان بر را رکیکی هایفحش چه بود نشده متوجه گویی که لیام. پرسید را سوال این تعجب با امیلیا
 :گفت و داد تکان هوا در را دستش

 .نیست چیزی -
 به او نگاه اما انداخت؛ کاترین به گیجی نگاه امیلیا. شد خارج اتاق از کاترین یاجازه با و برخاست جایش از سپس
 .بود مانده خیره نامعلومی ینقطه
*** 

 کنه؟ پیدا رو قلعه اون بتونه که شهمی پیدا کسی کنی می فکر -
 :گفت آرامی بسیار صدای با لیانا

 .دونمنمی -
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 :گفت جان
 .کنه پیداش نتونسته کسی که رهندا وجود ایقلعه چنین اصال شاید -
 گفتن؟ چی برگشتن و رفتن که اونایی نشنیدی مگه -

 .انداخت او به ایپرسشگرانه نگاه جان
 .کنه لمس رو قلعه در تونست که گفت بهم لورا حتی کردن؛می احساس رو قلعه وجود هااون -

 :گفت ایزدهحیرت لحن با سپس ؛بود کرده شک او عقل سالمت به گویی که کرد نگاه لیانا به طوری جان
 یعنی بود؛ شده داوطلب توجه جلب یواسه فقط زن اون! کردی باور رو دیوونه اون هایحرف که نگو لیانا -

 نفهمیدی؟
 :داد ادامه عصبی حالت با بعد
 !کرده رنگش جاناتان کمک به که ندارم شک زد،می حرف مادرش گردنبند یدرباره داشت راه طول تمام -
 :گفت و انداخت او به نگاهی یانال

 جان؟ -
 :گفت حوصلگیبی با جان

 بله؟ -
 !نشسته؟ بسته سرش دور به که رو روسری اون که چندوقته نظرت به -

 .خنده زیر زدند لحظه یک در دو هر و زد او به آمیزیشیطنت لبخند لیانا. انداخت او به متعجبی نگاه جان
*** 
 هر. شدمی سپری سختی به همه برای که شدند آوریماللت و سخت هایماه به یلتبد و گذشتند هم پس از روزها

 کدامهیچ اما کردند؛می امتحان قلعه آن پیداکردن برای را خود شانس و شدندمی خارج قصر از زیادی افراد روز
 .یابند دست گیریچشم موفقیت به نتوانستند

 افراد از بسیاری دیگر حاال. نبود اولیه هایاسترس و ترس از بریخ دیگر و بود شده کنندهکسل و تکراری چیز همه
 نیز هاآن اما کنند؛ پیدا را قلعه و کرده غافلگیر را آرون یدریاچه بتوانند شاید تا شدندمی دریاچه وارد خبربی قصر

 او وقتی. بود تانجانا شدنداوطلب زمان، آن یغیرمنتظره اتفاق تنها. گشتندبازمی خالی دست بقیه مثل درست
 او هایتوانایی و شایستگی به خوبی به زیرا کردند؛ مخالفت او با همه کرد، اعالم کار این انجام برای را خود آمادگی

 افراد تمامی که بردنمی یاد از را روز آن هرگز لیانا. داشت نخواهد بازگشتی رفتنش که دانستندمی و بودند واقف
 صورت کاترین، یزدهیخ و سرد دست توانستنمی هرگز. بودند جاناتان آوردلهره و انگیزرعب سقوط شاهد قصر
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 جاناتان خوشبختانه یا و متاسفانه اما ببرد؛ یاد از را جاناتان، همسر جولیا، هایتابیبی و جان یبرافروخته و سرخ
 :گفت کاترین به رو مبهوت و مات ایچهره با و بازگشت زمین سطح به سالم و صحیح

 .ببینمش نتونستم هم من -
 و ناامید نه شد، غمگین و گرفته نه کاترین ی چهره اما نداشت؛ بازگشتش به امیدی هم او خود حتی گویی

 آغوش در را همسرش سرعت به که بود جولیا او از بعد و فشرد را جاناتان هایدست خوشحالی با او. خوردهشکست
 از شدنمطمئن از پس او زیرا نداشت؛ تعریفی چندان جان حال اما ؛ـ.دبـ.*وسـ.*ی عاشقانه را او بارها و کشید
 و کرد خوردمی وول پاهایش زیر که کوچک یجونده یک نثار محکمی لگد برافروخته ایچهره با جاناتان بودنسالم

 .رفت خانه به
 به را او حال هم جاناتان که نداشت تردیدی و است کشیده عذابی چه لحظه آن به تا او که دانستمی خوبی به لیانا

 .کردمی تماشا را رفتنش لبخند با زیرا فهمد؛می خوبی
 متریک حدود بعد روز صبح که چنان. بارید سنگینی برف و بود زمستان فصل روزهای سردترین از یکی روز آن

 .یافت راه نیز قصر داخل به حتی آن یگزنده و سرد سرمای و نشست زمین روی برف
 آنکه به. کردمی فکر و زدمی قدم اتاقش در شدمی کشیده زمین روی بر انتهایش که بلندی پشمی لباس با کاترین

 مدام فکری اما کنند؛ پیدا را کسی بودند نتوانسته هنوز اما شوند؛ شکسته جنگل مرزهای تا بود نمانده چیزی دیگر
 است سرزمین آن یملکه که او چرا نباشد؟ داوطلبین از یکی خودش چرا. زدمی تلنگر او به و چرخیده سرش در

 به را ایاجازه چنین هرگز قصر اهالی که دانستمی خوبی به او اما ندهد؟ انجام سرزمینش برای را فداکاری چنین
 .کند عملی را خود ینقشه که گرفت تصمیم بنابراین داد؛ نخواهند او

 به رو بسیار یغصه و غم از و بگیرد را احساساتش ویجل توانستنمی نداشت شک که بوده لیانا اشنگرانی تنها
 آن از بهتر خیلی گذارند،می ناراحتی و عذاب در را سالچندین لیانا اگر. نداشت وجود دیگری راه اما رفت؛می نابودی

 .شود نابود بودند باارزش برایش اندازهبی که مردمانی همراه به سرزمینش که بود
 به ایتقه. شد خارج اتاق اتاقش از و گرفته را خود تصمیم کرد،می پتپت اکنون که آتشی یهاشعله به کردننگاه با
 :شنید را لطیفش صدای که نکشید طولی و زده لیانا اتاق در
 .تو بیاین -

 آتش کنار را خود که افتاد لیانا به چشمش واردشدن، محض به. کرد باز را اتاق در و نشست هایشلب روی لبخندی
 :پرید جا از ملکه دیدن با لیانا. بود کرده جمع اتاقش یدیوار

 .ملکه -
 :گفت و نشست تخت روی. شد ترعمیق لبخندش و انداخت نامرتبش اتاق به نگاهی کاترین



 

 

193 

 

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

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Zahra bagheri 

 .بودم نامرتب اندازه همین به درست بودم تو سنهم وقتی منم دونیمی -
 .انداخت پایین را سرش بود، شده شرمنده کمی که لیانا

 .کردممی تعجب خیلی من بودی منظم اگه خب بکشی، خجالت که نگفتم رو این -
 :داد ادامه دید که را او متعجب نگاه

 .بود شاکی پدرت اخالق این از همیشه مادرت. لیانا رفتی پدرت به دقیقا تو! درسته -
 .دوخت چشم او به جکاویکن با و نشست کاترین کنار بود، شده زدههیجان اشخانواده نام شنیدن با که لیانا

 بود تونسته عمرش اواخر در اون حتی اندازی،نیزه شمشیرزنی، در بود، توانا نهایتبی و شجاع مرد یک پدرت -
 .کنه اجرا جاناتان کمک به رو جادوهایی

 :گفت شیفتگی با و نشست لیانا هایلب روی دلنشینی لبخند
 ...مادرم و -

 :گفت و کشید عمیقی آه ناخودآگاه کاترین
 بود؛ واقعی انسان یک اون. بود پایانبی اطرافیانش به محبتش و دلرحم و دلسوز فداکار، مهربون، مادرت و -

 !من زندگی شخص عزیزترین
 از دیگری از پس یکی و کرده باز را خود راه هایشاشک کی دانستنمی. کشید خیسش پیراهن به دستی لیانا
 را لیانا غمگین صورت توانستمی خوبی به کاترین. ریختند سبزرنگش بریشمیا پیراهن روی بر و گذشتند اشچانه

 :گفت داشت محسوسی لرزش دیگر اکنون که صدایی با. بود هیچ او پایانبی درد برابر در لیانا غم اما کند؛ مجسم
 .دارم رو تو حاال عوضش اما دادم؛ دست از رو اون درسته -

 :گفت و یدکش لیانا رنگطالیی موهای به دستی
 !رفتارت و صورتت هستی، هاناو دوی هر از ترکیبی تو حقیقتا. کردی پر برام رو مادرت خالی جای تو لیانا -

 :گفت و زد او به لبخندی لیانا
 .اونام شبیه درست که ترمخوشحال نهایتبی اما کنم؛ پر براتون رو خالیشون جای تونستم که خوشحالم -

 :گفت درخشانش هایچشم به خیره کاترین
 داشته اعتماد بهشون کن، محبت اطرافیانت به. کنه عوض رو تو چیزی نذار هرگز! همیشه لیانا، بمون طورهمین -

 .کنن تقدیمت رو جونشون حاضرن حتی که بینیمی وقتاون. باش
 :گفت مشکوکی لحن با شد،می محو هایشلب از سرعت به خنده دیگر که لیانا

 افتاده؟ اتفاقی مگه زنین؟می ور هاحرف این چرا -
 :داد ادامه او سوال به توجهبی کاترین
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 .همینه خواممی ازت که چیزی تنها! بده نجات رو مردمت و باش نوزاد اون اومدن دنیا به منتظر -
 :کرد زمزمه وحشت با نداشت چهره به رنگی دیگر که لیانا

 .ترسونینمی رو من دارین شما -
 :گفت و زد او به بخشیاطمینان لبخند فورا کاترین

 .کنارت در درست جام،این همیشه هستم، همیشه من لیانا نترس -
 .ندید را قلبش به کاترین یاشاره هرگز اما شد؛ راحت کمی خیالش لیانا

*** 
 وارد و انداخت سوم یطبقه راهروی به را آخر نگاه. شدند سست هایشقدم حقیقتا آمد، پایین مرمری پلکان از وقتی
 به پا وقتی. کند حفظ خاطرش در را قصر جای جای خواستمی زیرا کرد؛می نگاه دقت با را جاهمه. شد قصر تاالر

 و شدنخالی احساس. کند تجربه را احساسی چنین روزی بوده قرار گویی که دریافت گذاشت، قصر سرسرای
 برای بزرگی یوقفه تنها او نظر در زن آن کشتن. مرگ به شدننزدیک احساس هایش؛دلبستگی تمام از جداشدن
» :داد هشدار او به زئوس روزی که طوری همان درست. کند متوقف را آن نتوانست هرگز اما کرد؛ ایجاد مرگش
 قرار همیشه شاید« .خدایان یوسیله به حتی داد؛ تغییرش یا و گرفت رو انسان یک سرنوشت جلوی نمیشه هرگز
 .نداشت شکایتی ترینکوچک او اگرچه. کند فدا را جانش سرزمینش نجات رایب و روزی چنین در که بوده

 .انداخت باشکوهش قصر به را آخر نگاه شدند، باز برابرش در رنگطالیی و عظیم درهای وقتی
. بپرد جاآن از بود قرار که رساند جایگاهی وسط به درست را خود و کرده حرکت وقفهبی چوبی، پل به رسیدن با

 هرکسی از و چیز هر از فکرش مقابلش یمنظره به کردننگاه با. بود پوشانده یخ از ضخیمی یالیه را ریاچهد سطح
 جیغ با پیچیدمی گوشش در سقوط اثر در که بادی یزوزه صدای بعد ایثانیه و کشید عمیقی نفش. شد خالی

 .کرد سقوط دریاچه درون به سرعت با او و شده همراه ممتدی
 بود شده محو آن در کاترین پیش ایثانیه که اینقطه آن به وحشت با و کرده حبس سینه در را شنفس لیانا
 قصدی چنین ملکه که بود نفهمیده آن از زودتر چرا! باشد داشته حقیقت توانستنمی دیدمی که چیزی. نگریستمی

 است؟ سرزمینش و مردم به وفادار قصر ادافر باقی و جاناتان مانند نیز او که بود نرسیده ذهنش به هرگز چرا دارد؟
 !هاآن از بیشتر خیلی حتی

 حق ملکه که احساس این اما است؛ کرده انصافیبی او حق در ایمسئله چنین به فکرنکردن با که فهمیدمی اکنون
 رفع کردمی احساس اشسینه در که را دردی نتوانست هرگز بگیرد، را سرزمینش نابودی جلوی بخواهد که دارد
 نپوشیده دیگری چیز پیراهن یک جزبه که فهمید بدنش شدید لرزش با. کردمی تکهتکه را روحش که دردی. کند
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 از حداقل جاآن در. کرد جمع را خود و نشست درختی زیر. رساند دریاچه نزدیک هایتپه به را خود سرعت به. است
 .بود امان در زمستان سوزناک بادهای

 کردمی احساس که را چیزی تنها لحظه آن در. است نشسته انتظار به جاآن در که است هدقیق چند دانستنمی
 را جسمی هاآن با یا کند حس را هاآن توانستنمی دیگر که بودند سرد قدرآن پاهایش و دست. بود بدنش سنگینی

 در دیگر بار گویی مدند؛آمی نظر به اهمیتبی داشت، اکنون که احساسی دربرابر هاآن یهمه اما کند؛ لمس
 به مجبور نیز بار این اما دارد؛ دوستش اندازهبی که کردمی نگاه کسی دورشدن به و ایستاده قصر ورودی سرسرای
 این قبول اما است؛ رفته همیشه برای و کرده ترک را او مادرش مانند نیز کاترین شاید. است حقیقت آن پذیرش
 را او تنهایی که وقت هر شد،می پیدایش داشتند نیاز او به که وقت هر بود، یشههم او. بوده ترسخت بسیار واقعیت

 قصر برج بلندترین وارد همیشه مانند توانستمی طورچه حاال. زدمی را هایشحرف و رفته او نزد کرد، می طاقتبی
 .ببیند مسکوت و خالی را اتاقش و شود
. پرید جایش از شد بلند دریاچه از ناگهان که مهیبی صدای با که بود رفته فرو کنندهناراحت فکرهای آن در قدرآن

 کند فکر ای لحظه آنکه بی. شوند دریاچه وارد سرعت با دیگر بار و بیایند زمین سطح تا هایشموج که بود آن مانند
 در دنیا خوب هایحس تمامی از موجی بود، نشسته زمین روی بر که رنگیسیاه یسایه دیدن با. دوید پل سمت به

 زمزمه بود خودش صدای به شباهتبی که صدایی با و کرده حلقه اش شانه دور را هایشدست. شد سرازیر دلش
 :کرد

 ...ملکه -
 حرفی آنکه بی لیانا. شد بیشتر تعجبش لیانا دیدن با بود، شوک در چنانهم بود افتاده اتفاق که وقایعی از که کاترین

 مسیر دو هر بعد ایثانیه و شود بلند جایش از او تا کرد کمک بپرسد، سوالی یا و بزند دریاچه درون اتفاقات از
 .گرفتند پیش در را قصر به بازگشت

 چنان اکنون اما بود؛ دیگری هروقت از ترطوالتی برایش لحظه آن در و بود آمده راه این از اضطراب و ترس با لیانا
 . رسیدند قصر به دو هر که نگذشت چیزی و شده ترکوتاه بسیار شنظر در راه آن که داشت شعفی و شور احساس

*** 
 «مخفی یقلعه»

 با. شدمی کشیده قصر درمانگرهای از یکی توسط بدنش از قسمت هر و لرزیدمی خشمگین هاینگاه آن زیر کاترین
 مطبوعی گرمای. یدندکش زبانه بیشتری شدت با هایششعله و شده بیشتر دیواری آتش جاناتان هایدست یاشاره

 .شد گرم جاهمه سرانجام و شده بلند دیواری آتش از
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 بیرون درمانگرها از یکی یمردانه و بزرگ هایدست میان از سختی به را هایشدست لرزید،نمی دیگر که کاترین
 او باید که دریافت خوردندمی تکان مرتب که پرپشتش هایسبیل دیدن با انداخت، صورتش به نگاهی وقتی. کشید

 یچهره آن برای مناسب شغل تنها جالدی، که رسید نتیجه آن به فکرکردن کمی با. بدهد قرار دیگری مقام در را
 .بود خشن و زمخت
 در نداشت، را ناراحتی و خشم رنگ او نگاه. ریخت فرو سینه در قلبش و انداخت جاناتان به نگاهی کاترین

 :گفت آرامی صدای با. کرد دریافت وانستت می را دردیهم حس تنها او هایچشم
 .نیستم پشیمون ازش اصال چون بشم؛ سرزنش کردم که کاری برای خوامنمی -

 .کردندنمی سکوت مقابلش در هاآن از کدامهیچ نبود، ملکه جایگاه در اکنون اگر که نداشت شک کاترین
 :داد ادامه محکمی لحن با فکر این با
 .جاماین االن بینیدمی که طوریهمون چون کنید؛ فراموش رو وضوعم این هم شما بهتره پس -
 ممکنه؟ چیزی چنین طورچه -

 آرامی صدای با کند سرزنش را او آنکه بی کاترین اما بگیرد؛ را متعجبش لحن جلوی نتوانست کرد چه هر جاناتان
 :گفت

 .داره وجود دلیلی حتما اما دونم؛نمی -
 :اندیشید خود با بود ایستاده اتاق از دنجی یگوشه در که لیانا

 .برسن سابین سنگ به که نبوده قرار ایدیگه کسهیچ نه و ملکه نه که اینه دلیلش! داره وجود دلیلی که البته -
. ساخت آگاه و روشن را اشظلمانی و تاریک ذهن و شده ظاهر مقابلش در پرنور شیء یک مانند حقیقت گویی
 در را چیزی فروریختن آشنای حس. بود گرفته قرار طعمه عنوان به ابتدا از که پنداشتمی قربانی را خود اکنون
 روی سختی به. کردمی فدا سرزمینش نجات برای را خود جان باید که بود کسی همان او. کرد احساس قلبش
 پلکان روی بر که قدمی هر با. شد خارج اتاق از کند، جلب خود به را کسی توجه آنکه بی و ایستاد سستش پاهای

 هایشچشم مقابل از باد و برق سرعت به وقایع یهمه. ریختمی فرو سینه در قلبش داشت،برمی قصر مرمری
 .گذشتند

 وادارش اشبچگانه کنجکاوی باید شب آن شاید. آورد یاد به گذاشت جاناتان یکلبه به قدم ناخواسته که را شبی
 نیکوالس، شاید. کرد رو در رو زن آن با را او که بوده سرنوشت آن شاید. بردب جاناتان یگذشته به را او تا کردمی

 همان تاثیر نارسیسا نفرت و کینه شاید. بیاید دنیا به نارسیسا نام به دختری تا شدمی قصر وارد باید کاترین، همسر
 را وزنش سنگینی توانستنمی دیگر گذشت، سوم یطبقه راهروی به قدم که زمانی. است بوده شوم سرنوشت

 را همین فقط چیزی؛ چه از یا کسی چه از دانستنمی. بود عصبانی بترسد کهآن از بیشتر لحظه آن در. کند تحمل
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 هــ قربانی باید او چرا او؟ چرا داشت؛ سالشانزده تنها او. است معترض شوم سرنوشت این به که دانستمی
 شد؟می مرد آن هایطلبیقدرت و هابازیـوس

 آرام زندگی یک که نبوده قرار هرگز کهاین بود؛ سرش در فکر یک تنها کرد، کز اتاقش از دنجی ی گوشه در قتیو
 .بیاید کنار سرنوشتش با که بود ناچار گویی و بگذراند را دردسربی و

*** 
 با چنان آن انیزمست سرد باد. کردمی نفوذ وجودش تمام در و سوزاندمی را استخوانش و مغز تا ایگزنده سرمای
 .کند تبدیل یخ به را گیردمی قرار راهش سر بر چه هر خواستمی گویی که وزیدمی شدت
 به نگاهی لیانا. کردمی درک خوبی به را داوطلبین یهمه احساس بود، گرفته قرار جایگاه آن در خودش که اکنون
 در داشت دوستشان قلب ته از که کسانی متما تصویر آخر لحظات آن در. انداخت پاهایش زیر خروشان یدریاچه

 نقش برایش همیشه که مادری. کند احساس خود کنار در توانستمی را هاآن یهمه حضور گویی بودند؛ مقابلش
 تحسین را پرابهتش و شجاع شخصیت همیشه اما بود؛ ندیده را او هرگز که پدری. داشت را محکم گاهتکیه یک
 مادرش همانند درست را او و بود نکرده دریغ او از را اشاندازهبی محبت لحظه آن به تا کودکی از که زنی. کردمی

 و بوده ناراضی چیز همه از همیشه که جان مغرور یچهره تصویر جاناتان، یپدرانه و مهربان یچهره. داشت دوست
 اشچهره که بودند کرده ایجاد او برای دردی چنان هاآن یهمه یادآوری. جنگیدندمی یکدیگر با مدام که لحظاتی

. شود دور جاآن از دارد توان در که سرعتی آخرین با و بگیرد دریاچه آن از نگاه خواستمی دلش. بردمی درهم را
 و بگیرد آغوش در را ملکه. بگوید هاآن به بودند مانده دلش در که را هاییحرف یهمه و برساند قصر به را خود

 او با آشنایی که بگوید و بایستد جاناتان مقابل در. داشت خواهد و داشته دوست خود مادر همچون را او که بگوید
 او برای هدیه بهترین اشـوسه بـ که بگوید او به و دهد فشار را جان هایدست. است بوده اشزندگی اتفاق بهترین

 اشعالقه ابراز خاطربه را او رگزه که بگوید. هست و بوده مندعالقه جان به هم او که کند اعتراف است، بوده
 بود دردی تنها عشق درد شاید. شکست را جاآن سکوت اشگریه هقهق صورتش یادآوردن به با. کندنمی سرزنش

 عشق گدازجان درد مرگ، با. کردنمی احساس را دردی پس بمیرد، بود قرار که که او اما یافت؛نمی التیام هرگز که
 .یافتمی پایان نیز
 ترینکوچک حتی هآن بی. برداشت را آخر قدم شود،می تمام هایشنگرانی و دردها تمامی مرگ با آنکه به فکر با

 .ماند معلق زمین و هوا میان و یافته رهایی مشکالتش تمامی بند از شود، خارج گلویش از صدایی
 احساس آن اما است؛ زده یخ شبدن تمام کرد احساس که افتاد دریاچه درون به شدتی چنان با بعد ایثانیه

 از بعد که غیرطبیعی گرمای کرد، احساس بدنش در را مطبوعی گرمای زود خیلی و نینجامید طول به ناخوشایند
 آب در کشیدننفس برای که بود کرده فراموش حتی او. شدمی پخش هایشسلول تکتک در دریاچه به واردشدن
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 آمد و رفت در منظم طور به هایشنفس لحظه آن در زیرا نبوده؛ ضرر به شیفرامو آن گویی اما دارد؛ افسون به نیاز
 هاآن در را سوزشی هیچ و بودند عادی کامال شوند، اذیت آب در بازماندن خاطربه آنکه بی هایشچشم و بودند

 .کردنمی احساس
 قلعه به رسیدن برای بود گفته ملکه که آورد یاد به. بود آب سطح به نزدیک اکنون او. انداخت اطرافش به نگاهی

 در تیره رنگ به هاآب که جایی انداخت؛ دریا قسمت ترینعمیق به نگاهی. رسید دریاچه قسمت ترینعمیق به باید
 حتی دریافت کرد، حرکت به شروع وقتی. بودند آمد و رفت در مسیر آن در دریایی جانوران یهمه و بودند آمده
 .کنندمی راهنمایی سمت آن به و داده هل شدت به را او نیز دریاچه هایآب
 نظر به ترتیره حاال که اشطالیی و بلند موهای. افتاد راه به کند پیدا شناکردن برای مشکلی هیچ آنکه بی لیانا
 . کردمی شنا قسمت ترینعمیق به هایشدست کمک با او. بودند مانده معلق آب در سرش پشت رسیدند،می
 چندثانیه هر دیگر هایبعضی و بودند ثابت هاآن از بعضی. خوردندمی چشم به مسیر آن تمام در یسبزرنگ هایخزه

 هایشانخزه از انبوهی میان را سبزرنگ و درشت چشم دو که بخورد قسم بود حاضر لیانا حتی. دادندمی مسیر تغییر
 عجیب برایش دریاچه در چیزهمه. کرد نگاه او به یواشکی و کرده باز را هایشپلک الی هاآن از یکی حتی و دیده

 .نکند برخورد اِلکون یک با هرگز که بود آن آرزویش تنها لحظات آن در. بود جذاب حال عین در و
 ترروشن اطرافش هایآب که کرد احساس مسیر، آن یتیره هایآب در رفتنپیش و طوالنی دقایق گذشت از بعد

 و رسیدمی نظر به دیگری هروقت از تربزرگ آرون یدریاچه جاآن در. شودمی جدید فضای یک وارد و شده
 آشکارا که داشتند وجود بیشتری سبزرنگ هایخزه جاآن در. بودند جوش و جنب در بیشتری هایماهی و جانوران

 کرده پا به هیاهویی چنان هاآن یهمه. کردندمی نگاه او به درشتشان هایچشم با و رفتندمی سو آن و سو این به
 .اندکرده تعجب بسیار جاآن در او دیدن از دادمی نشان که بودند
 دورش به هیجان با و کرده محاصره را او دریایی جانوران زود خیلی زیرا کند؛ حرکت توانستنمی دیگر لیانا
 تواندنمی که دانستیم اما کنند؛ باز برایش را راه زودتر هر تا بزند فریاد سرشان بر خواستمی دلش. چرخیدندمی

 بودند گذاشته نمایش به را تیزشان هایدندان که کوچکی هایماهی توسط موهایش از قسمتی ناگهان. بزند حرف
 آب جریان خاطربه اما کند؛ جلوگیری خودش با هاآن برخورد از تا آورد باال توان آخرین با را دستش. شد کشیده
 .است بوده کند بسیار هایشدست حرکت
 بود، ندیده روز آن به تا که عجیبی جانوران از ی دسته. کرد احساس پاهایش در را سوزشی لحظه همان درست
 وضعیت آن از تا کردمی تقال و دادمی تکان را پاهایش نگرانی با لیانا. کردندمی فرو پاهایش در را تیزشان هایناخن
 ترتنگ را عرصه و گرفتندمی خود به تریتهاجمی حالت نجانورا کردمی تالش بیشتر چه هر اما کند؛ پیدا نجات

 .کردندمی
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 در. دادمی تکان را هایشدست عاجزانه و بسته را هایشچشم لیانا. رسیدمی نظر به دشوار بسیار خوردنتکان دیگر
. دهدمی دست از را خود جان قلعه به رسیدن از قبل درست او و است شده تمام چیزهمه که کرد گمان لحظه یک

 حرکت کند، پیدا نجات تواندنمی دیگر کردمی گمان که زمانی درست اما بود؛ گرفته فرا را وجودش تمام ناامیدی
 .کردند رها خود حال به را او زود خیلی و شده کمتر و کمتر جانوران

 باز خود میان را باریکی مسیر و شده دور او از آرامآرام که کرد نگاه هاآن به و کرده باز را هایشچشم سختی به لیانا
 بسیار یفاصله از انسان به شبیه موجودی زود خیلی اما ببیند؛ توانستنمی درستی به را مسیر آن انتهای. کردند
 .بود شناکردن به قادر راحتی به مانندشماهی دم با زیرا نداشت؛ نیازی هایشدست کمک به او اما شد؛ پدیدار دوری

. دارد ماهی به شبیه دمی و زیبا زن یک شکل به ایتنه و سر که است آبزی ایافسانه ودموج یک دریایی پری»
 در دست یک با و ایستدمی دریا ساحل کنار در که است شده تصویر طوراین هاافسانه از بسیاری در دریایی پری
 غالبا دریا پریان بسیاری ایهقصه در. است داشته نگه را ایآینه دیگرش دست در و بلندش موهای کردنشانه حال

 گاهی و بخشندمی هاانسان به را خود فراطبیعی نیروهای اجبار، روی از گاهی. پردازندمی آینده اتفاقات پیشگویی به
 «.برندمی دریا قعر به را هاآن اند،بسته هاآن عشق گرو در دل که فانی هایانسان فریفتن با یا شده هاانسان عاشق

 را زیبایی چنین هرگز اما بوده؛ شنیده را هاآن تعریف تنها لحظه آن تا او. شد پاره لیانا دل بند شدنشترنزدیک با
 انتهای تا فامشنقره و بلند موهای. کردمی نگاه او به لبخند با که انداخت دلفریبش یچهره به نگاهی. بود ندیده

 هایلب و داشت کوچکی بسیار بینی. ودندب رنگخاکستری حالتشخوش و کشیده هایچشم. رسیدمی کمرش
 زیبایی طرفی از. بگوید چه باید که دانستنمی و بود آمده بند زبانش. زدمی سرخی به که حالتیخوش و بزرگ
 اما بود؛ شده اششگفتی باعث خاص مکان آن در حضورش دیگر طرفی از و برده را هوشش و عقل او ایافسانه
 را دریایی پری آن تا نبود کنارش در جان اکنون که شد خوشحال ناگهانی طور به او آمد سرش به فکری ناگهان

 .زد زل او به تریجدی ی قیافه با موضوع آن به فکر با. ببیند
 بود زیبایش و ظریف یچهره با متناسب که لطیفی صدای با و زده کنار را موهایش اغواگرانه حالتی با دریایی پری

 :کرد صحبت به شروع
 !لیانا اومدی شخو -
 «سابین سنگ»

 بزند، حرف توانستنمی که جاییآن از. شد قبل از ترزدهشگفت خود نام شنیدن با زیرا کرد؛ نگاه او به تعجب با لیانا
 گفتنسخن به قادر خود کهآن از گویی نشست؛ دختر آن هایلب روی مرموزی لبخند. داد تکان برایش سری تنها
 .بردمی لـ.*ذت بود مانده نصیببی جادویی رتقد این از لیانا و بود
 .بینمتمی که خوشحالم گایاست، من اسم -
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 هیجان با گایا که بود نگذشته فکر آن از چندثانیه هنوز. داندمی کجا از را نامش او که بود فکر آن در هنوز لیانا
 :گفت

 !دونممی رو اسمت که معلومه منتظرتم، هاستسال من -
 طورچه پس نبود اگر. بود افکارش خواندن به قادر پری آن گویی شود؛ متحیر آن از بیش لیانا که تنداش جای دیگر
 داد؟ چرخیدمی ذهنش در مدام که را سوالی جواب

 !باش مواظب پس بخونم؛ رو افکارت تونممی من. زدی حدس درست -
 :گفت و خندید سپس

 .کردم شوخی -
 آن به هایشاندست به کردننگاه با لیانا لحظه آن در. گرفت را او دست و ردب لیانا سمت به را ظریفش هایدست او

 راه او دنبال به حرفبی! رسندمی نظر به قوارهبی و بزرگ بسیار او هایدست برابر در هایشدست که رسید نتیجه
 خودش که مسیری همان هب خود با را او که طورهمان گایا. بزند حرفی توانستنمی خواستمی هم اگر گرچه افتاد؛
 :گفت کشیدمی بود شده ظاهر

 .بدم رو جوابت تونممی صورت اون در کنی، فکر بهش تونیمی داری سوالی اگر -
 :کرد ردیف ذهنش در را هایشسوال سریع خیلی و آمده در بهت از فورا لیانا

 منی؟ منتظر که هاستسال چرا -
 :گفت و انداخته او به نگاهی گایا

 .دونیمی رو جوابش خودت کردمیم فکر -
 .دونمنمی -
 شدی؟ دریاچه وارد چرا تو لیانا، کن فکر خوب -

 .بمیرد خودش میل با کند، مجبورش کسی کهآن از قبل بود آمده او بود؛ آسان بسیار او برای جوابش خب
 !لیانا کردنمی کار این به مجبور رو تو کسی -

 لحظه آن در اما بدهد؛ او به شکنیدندان جواب تا کردمی وادار را لیانا که بود ایگونه به گایا یهشداردهنده حالت
 حالتی با لیانا. باشد مضحک تواندمی حد چه تا کسی با ذهنی زدنحرف که کرد فکر او. نبود کار آن انجام به قادر

 :کرد فکر تهاجمی
 اگر بکنم، کاری چنین که خواستنمی ازم وقتاون هستم، هااون نجات راه تنها من که فهمیدنمی بقیه اگر! چرا -

 ...تا کردنمی وادارم وقتاون کردمنمی قبول
 !لیانا نداری باور رو این هم خودت حتی تو-
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 :کرد فکر دروغ به لیانا
 !دارم چرا -
 خودت بدی نجات رو مردمت جون و بیای کرد وادارت که چیزی تنها. نداری احساسی چنین هرگز تو! نداری نه -

 .لیانا بودی
 برم؟ مرگ سمت به سالگیشانزده توی که خواستم خودم من نظرت به خودم؟ -

 :گفت دادمی آزار را لیانا که آرامی لحن با گایا
 بیای دنیا به کهاین از قبل حتی پیش، هاسال از و بود تو سرنوشت این اما خواد؛نمی رو چیزی چنین کسهیچ نه؛ -

 .شد زده رقم
 اومدم؟ دنیا به چرا صالا پس -
 بزرگ هایانسان! لیانا نباش خودخواه قدراین. بدی نجات رو نفر هزاران جون بتونی کهاین برای نیست؟ واضح -

 شورش دوران در که دیدیمی و بودی کاش ای. کردن فدا سرزمینشون نجات برای رو خودشون جون زیادی
 و هافرمانده طورچه! شدند کشته هِندِریک ارتش پاهای و دست زیر آدونیس مردم از نفر هزاران طورچه هِندِریک

 صدای شنیدن که بکنی تونینمی رو تصورش حتی. شدند له هِندِریک شماربی هایغول مشت توی رهبرهامون
 .داشت احساسی چه بدنشون هایاستخوان شکستن

 فداکردن با کهآن به فکر با و کرد پر را وجودش ناگهانی آرامشی لحظه آن در. لرزید خود بر صحنه آن تجسم با لیانا
 . نبود ناراحت و عصبی دیگر اکنون. کرد پیدا آرامش کند، جلوگیری وحشتناکی اتفاقات چنین از تواندمی جانش

 گویی خورد؛نمی چشم به جانوری هیچ مسیر آن در. رفتمی پیش دریاچه قسمت ترینعمیق دل در حرفبی گایا
 چه هر. افتاد مسیرشان انتهای در باریکی نور به لیانا هایچشم. شدمی دریاچه قسمت آن از شانعبور مانع چیزی
 .دیدنمی را نور آن جز دیگری چیز هایشچشم که جایی تا. شدمی تربزرگ نور آن رفتند،می پیش بیشتر

 !بینمشمی من -
 :گفت و فهمید خوبی به را او منظور لیانا به کردننگاه با گایا

 اما اومدن؛ هم جااین تا حتی هاخیلی. باشی باید که هستی کسی همون دقیقا تو چون بینیش؛می تو! لیانا درسته -
 !ملکه حتی نبودن؛ بینیمی تو که چهاون دیدن به قادر کدومشون هیچ
 جای جای در که سفیدرنگ ایقلعه. کردمی نگاه رویش پیش باشکوه و بزرگ یقلعه به شگفتی و حیرت با لیانا

 بزرگ و کوچک هایپنجره از خبری. کردمی دوچندان را اشزیبایی و شدمی دیده رنگیطالیی هایرگه دیوارهایش
 .بود آن گشودن برای راهی یا دستگیره هرگونه فاقد حتی که داشت عظیم در یک تنها قلعه آن. نبود
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 ناگهانی شوقی و شور و کرده فراموش را ایکنندهراحتنا چیز هر بود، منظره آن دیدن به قادر خود کهآن از لیانا
 .گرفت فرا را وجودش

 !لیانا بیا -
 .ایستادند قلعه در مقابل در درست و کردند طی را ماندهباقی مسیر دو هر و کرده دراز را هایشدست لیانا

 .کنی تقدیم بهشون رو ارزشمندی شیء باید قلعه به واردشدن برای -
 :کرد فکر رتیپحواس با لیانا

 کی؟ به -
. شدند ظاهر قلعه در طرف دو از ناگهان که افتاد نگهبان دو به چشمش بگیرد، را سوالش پاسخ کهآن از قبل اما

 آمده در قلعه آن رنگ به درست شانسفیدرنگ و بلند هایلباس آن با زیرا بودند؛ قلعه از جزئی نیز هاآن گویی
 قد با هیکلقوی مرد دو. ببیند را هایشانصورت تا کرد بلند را سرش هایشان،لباس هب کردننگاه از بعد لیانا. بودند
 سربند و رسیدمی هایشانشانه عرض تا موهایشان. بودند قیافهخوش و زیبا بسیار هاآن دوی هر. بودند بلند بسیار

 .داشت قرار سرشان دور رنگیطالیی
 !نزن زل بهشون زیاد -

 .کرد نگاه او به گیجی با و آمد خود به گایا صدای شنیدن با لیانا
 .بشه خیره بهشون طوریاین کسی نمیاد خوششون اونا -
 چرا؟ آخه -
 رو زن و مرد بین فرق که هست طوری هااون ذات. ندارن معشوقه داشتن به نیازی زمینی مردهای مثل اونا چون -

 !ستقلعه زا محافظت عمرشون تمام در هااون وظیفه تنها. کنننمی درک
 :گفت ایآهسته صدای با گایا. گرفت هاآن از را نگاهش سریع خیلی اما بود؛ متعجب بسیار لیانا

 !نره یادت کردنتعظیم. کن تقدیم رو اتهدیه و جلو برو حاال خب، بسیار -
 زده زل نامعلومی ینقطه به همچنان هاآن اما ایستاد؛ مقابلشان در درست و شده تر نزدیک هاآن به ترس با لیانا

 را اسرارش آوریجمع و برده پیراهنش زیر به را دستش لیانا. ندادند نشان حضورش به توجهی ترینکوچک و بودند
 .آورد بیرون
 . بود جاناتان به متعلق روزی که نشانی انداخت؛ بود آویزان ظریفش زنجیر از که بزرگی نشان آن به را نگاه آخرین

 و زد او به لبخندی جاناتان. است برداشته اشکلبه از را اسرار آوریجمع آن که بود گفته او به که افتاد روزی یاد به
 :گفت

 .جاستاین شونهمه جاست،این من خاطرات! پرنسس ندارم نیازی ارزشبی شیء این به من -
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 :داد ادامه و کرده ایاشاره سرش به دست با او
 خاطرات در زدنقدم آه،. کنهمی ثبت رو زندگیتون لحظات ترینباارزش و شماست به متعلق این بعد به این از -

 !بخشیهلـ.*ذت کار واقعا
 شده ثبت آن در خاطراتش آخرین اکنون. بست آرامی به را نشان و نشست لیانا هایلب روی ناخودآگاه لبخندی

 :گفت دلش در و گرفته هانگهبان سمت به را اسرار آوریجمع او. بودند
 روزی که مطمئنم. بدید پس بهش رو شیء این و بگیرید مقابلش در رو ایدیگه چیز اومد، جااین به که روزی -

 !ببینه رو خاطراتم خوادمی دلش
 اول یلحظه در لیانا. گرفتند او از را اسرار آوریجمع بدهند نشان واکنشی آنکه بی صدا،بی و خاموش هانگهبان

 بسته و باز بار یک را هایشانچشم هاآن که زمانی اما نفهمیدند؛ را هایشحرف از یک هیچ هاآن که کرد گمان
 لحظه همان درست. رساند گایا به را خود دیگر بار و کرده کوتاهی تعظیم سپس یافت؛ خاطر اطمینان نیز او کردند

 .شد باز لیانا متحیر نگاه و گایا مشتاق هایچشم برابر در قلعه در بعد ایثانیه. آمد در قفل بازشدن به شبیه صدایی
 خالی و سفید کاغذ یک مانند مغزش اکنون. شد خالی چیزی هر از و هرکس از فکرش قلعه، داخل به گذاشتنقدم با

 زیرا شود؛ وارد او کهآن از قبل درست البته بود؛ خشک کامال جاهمه. نبود خبری دریاچه آب از قلعه داخل در. بود
 .کردمی چکه رویش و سر از آب
 مقابلش در بزرگی بسیار سالن. دوخت قلعه داخل به را نگاهش و باشد توجهبی هایشلباس خیسی به کرد سعی لیانا
 لباس و پریدهرنگ یچهره توانستمی اکنون لیانا. بود شده درست آینه تکه هزاران از زمینش کف که بود

 .ببیند بود چسبیده تنش به که را رنگشصورتی
 .فطر این از -

 سفیدرنگ مرمری پلکان از را کنجکاوش نگاه لیانا. کرد اشاره داشت قرار راستشان سمت در که دری به گایا
 .شد همراه او با و برداشت

 .کرد باز آرامی به را اتاق در گایا
 .سابینه سنگ نگهداری محل جااین -

 :داد ادامه گایا. دوخت داشت قرار ایشیشه قاب در که بزرگی سنگتخته به را نگاهش لیانا
 ترینمهم و داره شفابخشی خاصیت سابین سنگ. شده ساخته قلعه، این پادشاه زاروس، دست به سنگ این -

 .افراده وجودی گوهر تشخیص ویژگیش
 یعنی؟ -
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 اون باشی خبیث و بدذات آدم یک تو اگر. برخورداره شخصیتی چه از اشکنندهمالقات که بفهمه تونهمی یعنی -
 .بفهمه هتونمی

 .آمد در روشنی دسفی رنگ به هایش،دست لمس مکان بالفاصله. کشید آن روی بر را هایشدست سپس
 :گفت و زد لبخندی لیانا

 !باشه داشته خوبی حس باید -
 :گفت و زده لبخندی متقابال نیز گایا

 کنی؟ تجربه رو حس این هم تو خوایمی -
 آن، از بدتر یا چه؟ افتادنمی اتفاقی هیچ و کردمی لمس را سنگ آن نیز او اگر. شد محو لیانا هایلب از خنده ناگهان

 و هاخودخواهی یا بود؟ بدی گونههر از فاقد او راستی به چه؟ خاستبرمی تاریکی یسایه نور و روشنی جای به اگر
 اد؟دمی قرار خبیث هایانسان یدسته در را او شد،می گیرشگریبان بعضا که هاییعصبانیت

 !جلو بیا نترس، -
 .زد او به بخشیاطمینان لبخند گایا
 ایستاده ایمقبره مانند که ایشیشه قاب به سستی هایمقد با حال این با. نشد کم چیزی لیانا ترس و نگرانی از اما
 ای یهثان حتی انتظارش. کرد لمس را سنگ ضخیم سطح آرامی به و کرده دراز را لرزانش هایدست. شد نزدیک بود
 از که بود نوری از تربزرگ بسیار که شفافی نور. گرایید روشنایی به هایشدست جای بالفاصله نینجامید، طول به

 متوقف هایشدست لرزش. کردمی احساس خود در را پایانبی نشاطی و شادی. زد بیرون گایا هایشدست جای
 .برگشت عادی حالت به قلبش ضربان و شده

 داره؟ احساسی چه خب، -
 لحن ترینصادقانه با لیانا. است زدهشگفت و متحیر دید،می که آنچه از دادمی نشان که بود طوری او گفتار لحن

 :گفت ممکن
 !ستالعادهفوق -
 .وقتشه دیگه لیانا، -

 یواقع دنیای به را او و کرده وارد سرش به مهلکی یضربه گویی و کرد فروکش بارهیک به هیجانش تمام ناگهان
 ایلحظه. باشد داشته ادامه هاقرن ناب یلحظه آن خواستمی او بشنود، را حقیقت خواستنمی او اما باشند؛ کشانده

 داده قرار خوبان دسته در را او و شناخت را اشوجودی گوهر سابین سنگ و کرده پیدا باور خود پاک جسم به که
 که سنگی مقابل در درست و مکان آن در هم آن مسئولیتش، از کردنخالیشانه و حقیقت گرفتننادیده اما بود؛

 .بود ممکن کار ترینسخت بود، داده او پاکی به شهادت پیش دقایقی
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 کشیدندمی را انتظارش اکنون و داشت دوستشان که کسانی یچهره به کرد سعی باشد، تفاوتبی کرد سعی لیانا
 به را هایشدست سپس کرد؛می خالی ایخاطره و فکر هر از را ذهنش باید کرد،می رها را خود باید او. نکند فکر

 روی بر سطحی بریدگی تیزی، جسم با گایا. کرد احساس را خفیفی سوزش که بود نگذشته ایثانیه آورد، باال آرامی
 .بود کرده ایجاد دستش پوست

 !بده انجامش -
 تنها سنگ، سطح روی خونش شدنجاری و برخورد آن با. داد قرار سنگ روی دیگر بار را هایشدست تردیدبی لیانا

 با لیانا. شد حسبی بدنش تمام و شده شروع سرش فرق تا پا نوک از مالیمی گزگز. کرد سستی احساس ایلحظه
 از پس که داشت را ایپرنده حس لحظه آن در زیرا پذیرد؛می باز آغوش با پس است آن مرگ اگر که کرد فکر خود
 و نداشت دوامی خوشایند احساس آن اما آید؛می در پرواز به آدونیس آبی آسمان در و شده آزاد قفسش از هاسال

 .کرد حس را هایشلباس خیسی و بدن سنگینی زود خیلی
 لیانا قلب و کرد زیباتر را اشچهره که کرد کوتاهی یخنده گایا. انداخت گایا به متعجبی نگاه هوشیاری محض به
 .ریخت فرو سینه در
 .شد داده زمان تو به لیانا، داری فرصت هنوز تو -
 :داد ادامه هیجان با او
 .کنی خداحافظی باهاشون و برگردی که داری فرصت حاال -

 :گفت حیرت با کند، باور را چیزی چنین توانستنمی که لیانا
 طور؟چه ولی -

 :گفت کنانزمزمه گایا
 .کنهمی آدونیس حق در رو لطف بیشترین اون که رسهمی یروز. هستی دریاها خدای مدیون رو بزرگ لطف این -

 :گفت بریدهبریده کلماتی با آورد،نمی در سر او هایحرف از که لیانا
 !ممنونم کن، تشکر من طرف از...بگم چی... دونمنمی من -

 :گفت و زد لبخندی گایا
 !توست منتظر آدونیس لیانا، برو -

*** 
 «آدیس کوهستان»
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 را ایپله آمدنپایین موقع که بود آن مانند درست. ریخت فرو دلش گذاشت، قصر ورودی سرسرای به پا که زمانی
 ایستاده خشمگین هایچهره با چهارنفر مقابلش در درست. نبود توصیف قابل داشت، که وحشتی احساس. نبیند
 .بودند
 به و زده صورتش پهنای به لبخندی دیدنش با که بود جان داشت، نگرانی و غم رنگ نگاهش که کسی تنها

 !شود خرد هایشدنده است ممکن لحظه هر کرد گمان لیانا که گرفت آغوش در را او چنان جان. دوید سویش
 .کشید عمیقی نفس و برده فرو گردنش میان جایی را سرش کند اعتراضی آنکه بی اما
 .بینمتنمی دیگه که کردم فکر -

 .لرزیدمی محسوسی کامال طرز به صدایش جمله آن آوردنزبان بر نگامه و بودند بریدهبریده جان هاینفس
 !طورهمین منم -

 چنان دو آن. کردمی نگاه صورتش اجزای تکتک به ولع با و گرفته قاب را لیانا صورت اشمردانه هایدست با جان
 به زیرچشمی نگاه جان. بودند کرده فراموش کامال را بقیه حضور که بودند شده زدههیجان یکدیگر با مالقات از

 :گفت و انداخت زمین
 !کنیم؟ فرار جاهمین از و برگردیم طورهچه کنن،می نگاه ما به دارن شونهمه االن -

 :گفت آرامی صدای با و زد لبخندی لیانا
 !جان -

 .کرد نگاه او به عالقه با جان
 .داشتم عالقه تو به هم من بگم خواستممی... بگم خواستممی -
 :کرد اضافه فورا لیانا جان ابروهای باالرفتن با
 .دارم یعنی -

 صدای با و کرده ترنزدیک جان گوش به را هایشلب لیانا. شد ترعمیق لبخندش و کشید عمیقی نفس جان
 :گفت ایآهسته

 .نیستم ناراحت یا پشیمون ازش هرگز و گرفتم که بود ایهدیه بهترین ـوسه بـ اون و -
 او. اندبرداشته دوشش از را سنگینی بسیار بار که داشت را کسی احساس رساند، پایان به را اشملهج که هنگامی
 راحت دیگر اکنون! بگوید او به کردمی آرزو که گونههمان را جمالت آن و برگردد تا کرد پیدا فرصتی او! توانست

 بر محکمی یـوسه بـ جمله آن شنیدن با که بود جان او از ترخوشحال اما نداشت؛ آرزویی هیچ دیگر حاال. بود شده
 .چرخاند هوا در مرتبهچندین را او و زد اشگونه روی
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 گویی که بود ایگونه به نیز لیام یچهره حالت. بود امیلیا متحیر و مات یچهره هرچیز از تردیدنی لحظات آن در
 لبخند که بودند کاترین و جاناتان بودند، خشنود و راضی منظره آن دیدن از که کسانی تنها. است خورده ترشی چیز

 کلی به لیانا به نسبت را غضبش و خشم که بود گرفته قرار تاثیر تحت چنان آن جاناتان. داشتند لب بر دلنشینی
 گیر اتاقش در را او که کردمی شماریلحظه او. بود طوفان از قبل آرامش کاترین خندان یچهره اما کرد؛ فراموش

 صورتش که حالی در لیانا. بزند فریاد سرش بر ساعت چند آن در هایشترس و هانگرانی تمام یاندازه به و بیندازد
 .کرد نگاه بقیه به و آمده بیرون جان آغوش از آرامی به بود، شده سرخ کامال

 هاآن به آرامی هایقدم با او. ببلعد را او و کند باز دهان زمین دادمی ترجیح که بوده معذب قدرآن لحظه آن در
 حرفی تا کرد باز را دهانش. دوخت کاترین هایچشم به را نگاهش بار این و زده جاناتان به لبخندی شد، ترنزدیک

 .بست را دهانش بگوید چیزی آنکه بی بنابراین آمد؛نمی ذهنش به چیزیهیچ اما بزند؛
 !کردی ناامید کامال رو من لیانا، رسهنمی ذهنم به تنبیهی هیچ کارت این برای -

 .نگوید چیزی لحظه آن در که داد ترجیح و انداخت پایین را سرش ناراحتی با لیانا
 درک رو خطرها از خیلی و نداشتی سنی هنوز چون نکردم؛ مجازاتت کار اون برای جنگل، توی گذارت و گشت -

 .کردینمی
 :گفت و آورد پایین ممکن حد آخرین تا را صدایش سپس

 حتی تو لیانا! من خدای. نداشت ربطی بهت که کاری توی کنجکاوی و دخالت جاناتان، خاطرات توی نتزدقدم -
 تونستی طورچه نگذروندی، هم رو کارت اون مجازات حتی تو بگذره، بزرگت خطای اون از ماهی چند نگذاشتی

 کنی؟ رفتار احمقانه قدراین
 با و کرده باز را خود راه او پای الیالبه از کوچکی یجونده هانناگ بود، دوخته چشم زمین به سکوت در تنها لیانا

 .نزند فریاد تا گرفت را خودش جلوی سختی به لیانا. شد قصر وارد سرعت
 :گفت و انداخت او به آمیزیسرزنش نگاه کاترین

 .ریندا رو اتاقت از خروج یاجازه حاالها حاال که اینه هم تنبیهت اولین! لیانا میشی مجازات -
 :گفت فورا لیانا اما برود؛ تا برگشت اشجمله شدنتمام از بعد کاترین

 افتاد؟ اتفاقی چه که بپرسید خوایدنمی -
 :پرسید و کرد نگاه او به و برگرداند را سرش کاترین

 چیه؟ منظورت -
 افتاد؟ اتفاقی چه جااون که پرسیدنمی! دریاچه توی -

 :گفت تردید با بود نکرده فکر همسئل آن به ایلحظه گویی که کاترین
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 ...صورت این غیر در سالمی، االن چون درسته؛ قطعا درسته؟ نتونستی؛ هم تو! معلومه خب -
 سعی که حالی در لیانا بیاورد؟ زبان بر را اتفاقی چینهم توانستمی طورچه. کند کامل را اشجمله نتوانست دیگر و

 :گفت ساختگی اشتیاقی و شور با کند پنهان ممکن جای تا را صدایش اندوه و غم داشت
 !دیدم رو قلعه اون من. تونستم من ملکه، تونستم من -

 .دیدندمی را او که بود باراولین برای گویی که بود طوری همه یچهره
*** 
 که رسید تلخ حقیقت آن به شدند، جمع دورش و نشاندند کاترین اتاق وسط در درست صندلی، روی بر را او وقتی

 .باشد آورعذاب تواند می حد چه تا قرارگرفتن همگان توجه مرکز در
 خب؟ -

 و معذب او نگاه طرز از که لیانا. شدند گم پرپشتش موهای میان جایی ابروهایش که کردمی نگاه او به طوری لیام
 :گفت ایآهسته صدای با و کرده جمع صندلی روی بر را خود بود، شده عصبی حدودی تا
 خب؟ چی -

 :کرد اضافه فورا لیانا که رفت غرهچشم او به خشونت با چنان لیام
 .دیدم رو قلعه اون من همین، خب -

 قبول کاست و کمبی را هایشحرف تمام همیشه او. دیدمی کاترین یچهره در را ناباوری آثار که بود اولی بار این
 و بوده شنونده تنها بردباری و سکوت با همیشه ندمان جاناتان بود؟ انداخته شک به را او چیزی چه اکنون داشت،
 کرد؛می نگاه او به کنجکاوی با نیز جان. برسد اینتیجه به او زبان از جزئیات تمامی شنیدن تا نداشت خیال گویی

 شده هخیر کاترین به باراین لیانا. دادمی گوش هایشحرف به خنثی حالتی با و زده چهره به تفاوتیبی نقاب امیلیا اما
 :گفت و
 باور رو هامحرف وقتاون کنم؟ تعریف براتون جزئیاتش تمام با دیدم جا اون که رو چیزهایی تمام خواینمی -

 کنین؟می
 خیره بیندازد بقیه به نگاهی آنکه بی اما لیانا. شد خیره او به تردید و شک با و درآورده خود از خرخری صدای لیام
 لیانا. داد تکان موافقت ینشانه به را سرش بعد کمی و کرده درنگ ایلحظه تنها رینکات. بود آبی هایچشم آن در
 البته داد؛ شرح هاآن برای بود افتاده اتفاق که را چهآن یهمه و کشیده عمیقی نفس سپس, زد لبخندی او تایید با

 چه دارد، فرصت را روزی چند تنها او که پریدمی دهانش از تنها اگر زیرا کرد؛ پنهان هاآن از را بزرگی حقیقت که
 با که بود آن خواستار قلبش اعماق در اما بود؛ دشوار بسیار برایش لحظه آن به فکرکردن دادند؟می نشان واکنشی

 آن شر از را او بتواند که حلی راه بگذارند، پایش پیش نجاتی راه که کند التماس هاآن به و بزند فریاد توان تمام
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 چرا شد؟می شانعذاب و رنج باعث باید چرا ندارد، وجود راهی هیچ دانستمی که اکنون اما کند؛ خالص سرنوشت
 صرف را ماندهباقی روز چند آن باید چرا بدهد؟ نجات را مردمش تا کردنمی استفاده ماندهباقی روزهای آن از

 بزند؟ رقم عزیزانش کنار در را عمرش ساعات بهترین توانستمی که حالی در کرد؛می خوردنغصه
 لحن با لیام. کشید خشکش هایلب روی را زبانش و کشیده راحتی نفس گذاشت، اش جمله انتهای اینقطه وقتی

 :گفت تمسخرآمیزی
 !گذاشته شما روی بدی تاثیر وحشتناک و بلند پرتگاه یک از سقوط کنممی فکر پرنسس -

 :گفت ناخشنودی با لیانا. کردندمی نگاه لیام به و برگردانده را سرهایشان همه اکنون
 چیه؟ منظورتون -

 :گفت رحمانهبی و انداخته هم روی را پاهایش لیام
 بخواید شما االن که نداره دلیلی پس نشدن؛ موفق و دادن انجام رو کار این هم دیگه هایخیلی که اینه منظورم -

 .بزنید هاییحرف چینهم
 :گفت و هشد خیزنیم جایش سر عصبانیت با جان

 چی؟ -
 :گفت تندی لحن با بود رنجیده آشکارا که لیانا

 چنین دارم کنم توجه جلب یا و بیارم در بازیقهرمان کهاین برای من کنینمی فکر شما پس! طوراین که -
 میارم؟ در خودم از رو هاییحرف

 .شدمی دیده واضح طور هب رضایتمندی اشچهره در اما نزد؛ حرفی و گرفت خود به متفکری یقیافه لیام
 :زد فریاد بود برخاسته جایش از کامال باراین که جان

 از رو هاداستان این اون و لیاناست ذهن یپرداخته و ساخته هاحرف این که کنیمی فکر تو پس! طوراین که -
 درآورده؟ خودش

 :گفت صراحت با لیام
 !بله -

 لحظه آن تا که جاناتان. کرد بیشتر او با را اشفاصله و کرده بلند را اشصندلی لیام که کشید خرناسی چنان جان
 :کرد صحبت به شروع بود مانده ساکت

 .دارن رو ایدیگه چیز از فرار قصد فرمانده کنممی فکر من جان، باش آروم -
 بله؟ -

 :داد هادام بدهد او به اهمیتی آنکه بی جاناتان اما بود؛ تهدیدآمیز خطرناکی طور به لیام لحن
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 .مونهنمی باقی شکی هیچ جای بنابراین داریم؛ اعتماد پرنسس به ما یهمه -
 :ادد ادامه فورا و نداده فرصتی او به جاناتان اما بزند؛ حرفی تا کرد باز را دهانش لیام

. داشتن رو پرنسس جون قصد ایانگیزه و هدف چه با نارسیسا که بودیم شاهد هاسال این طول در ما یهمه -
 که دونستیممی و داشتیم حضور دیانا ملکه با هِندِریک جنگ زمان در پرنسس و جان از غیر به البته ما؛ یهمه

 دست هندریک پسر با نارسیسا که کنیم باور نباید حاال چرا پس خب. باشن داشته رو برگشت قصد روزی ممکنه
 بگیرن؟ پس شدن رونده ازش که رو سرزمینی تا دادن بهم اتحاد

 زدنحرف به شروع کاترین وقتی. شکستمی را اتاق سکوت لیام عصبی هاینفس صدای تنها نزن، حرفی کسیچه
 این به جمله یک با تنها آنکه به است، بوده او به امیدش یهمه دقایق این تمام در او. کشید راحتی نفس لیانا کرد،
 .دهد پایان بیهوده بحث

 !درسته الکام لیانا هایحرف کنممی فکر من -
 :کرد اضافه فورا کاترین. دادند تکان را سرهایشان او حرف تایید در لیام از غیر به همگی

 .کنیم پیدا کردنشمتوقف برای راهی و بمونیم باید هم باز ما شرایط، این قبول با حتی اما -
 ...با. بدید نجات رو خودتون برید، جااین از باید تونهمه! نمونده باقی فرصتی! ملکه نه نه، چی؟ -

 :کرد اضافه و زد او به سیخونکی جان
 .میای ما با هم تو مون؛همه -

 :گفت و داده تکان سری بود، شده دستپاچه که لیانا
 پیدا راهی هیچ نمیده، رخ ایمعجزه هیچ بودنمون با. بریم جااین از باید مونهمه میام، هم من درسته بله! بله -

 .نمیشه
 .مونیممی خودمون اما بریم؛می جااین از خواستی تو که طورهمون رو مردم ما! یانال گفتم که همین -
 ...اما -
 جای یک و کنیم مشورت هم با باید ما بیرون، برین تا دو شما حاال خب. بشنوم رو ایدیگه حرف خوامنمی -

 .کنیم پیدا مردم موقتی اقامت برای رو مناسب
 اتاق از دلخوری با و شده بلند جایش از بزند، حرفی آنکه بی جان یاشاره با اما رد؛ک باز را دهانش دیگر بار لیانا

 .شد خارج
 !میده؟ گوش زنجیری یدیوونه اون حرف به ملکه طورچه فهممنمی من -

 :داد ادامه جان رفتند،می پایین قصر برج بلندترین مرمری پلکان از دو هر که طورهمان. نگفت چیزی لیانا
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 رو عقلشون هم اونا که کنممی پیدا یقین موقع اون بدن، اهمیت اون هایحرف به بخوان هم بقیه و جاناتان اگه -
 .دادن دست از

 :گفت و انداخته لیانا به نگاهی جان
  زنی؟نمی حرفی چرا تو -

 :گفت ایطلبکارانه لحن با لیانا
 !نذاشتی خودت بزنم، حرف خواستم که من -
 که جایی تا منم نمیده، گوش جاناتان جز کسهیچ حرف به ملکه حاضر حال در کنممی رفک چون درسته؛ خب -

 !راحت خیالت. اومدم ابرو و چشم جاناتان برای تونستممی
 حلقه کمرش دور به را هایشدست بالفاصله. کند سقوط هاپله از بود نزدیک که کوبید لیانا پشت به محکم چنان او

 .کرد
 :گفت و شده هخیر او به ایثانیه

 نگفتی؟ بهم چرا بودیم، هم با ماجرا این اول از تو و من میری؟ داری که نگفتی بهم چرا -
 تاثیر تحت لیانا. بود شنیدنش به قادر سختی به لیانا که شد تبدیل ایزمزمه به و آمده ترپایین رفتهرفته جان صدای

 جان هایشانه طرف دو در را هایشدست زد،می یرونب صورتش از حرارت که حالی در اندازشان، از بیش نزدیکی
 :گفت آرامی صدای با و گذاشته

 !ببخش رو من. بگم بهت تونستمنمی نه، یا گردمبرمی که دونستمنمی طرفی از بشم، موفق که نبودم مطمئن -
 نشاند هایشلب روی نرمی یـوسه بـ جان. شدند گم جان داغ هاینفس هرم در آورد زبان بر که را کلماتی آخرین

 :گفت و
 .من کنار جایی،این االن که اینه مهم -

 یدلبسته وار،دیوانه وقت چه که آوردنمی یاد به کوشیدمی چه هر جان و بود رنگزمردی هایچشم آن غرق لیانا
 با رغبت، و میل با رفتند؛ فرو دیگری دنیای در دیگر بار بعد یلحظه. است شده داشتنیدوست و زیبا صورت آن

 .باشند پشیمان خود کار عاقبت از آنکه بی پایان،بی ایعالقه و عشق
*** 

 بازگشت برای تالش و نارسیسا ـیانـت خــ خبر. بود برپا ایولوله قصر ورودی سرسرای سوی آن در بعد ساعتی
 طرف آن و طرف این به نگرانی با مردم آن از پس دوروز در. پیچید سرزمین تمام در سرعت به تاریکی ارتش مجدد
 به صدایی ترینکوچک با زیرا شد؛می زده هاآن به سیخونکی باریک یچندثانیه هر گویی کشیدند؛می فریاد و رفته

 .پریدندمی جا از و داده نشان واکنش سرعت



 

 

212 

 

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

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Zahra bagheri 

 سمت به ندنفرهچ هایدسته در را مردم که بود رسیده نتیجه این به زادگان،اشراف و وزرا با مشورت از پس کاترین
 جز دیگری یچاره اما بودند؛ عصبی و ناراحت هایشانخانه ترک از هاآن یهمه اگرچه کنند؛ منتقل آدیس هایکوه
 کامال طرز به او. بود معرکه آن گرنظاره تنها و ایستاده ایگوشه در که بود کسی تنها لیام. نداشتند آن

 که باشد اتفاقی برای هاآن ینتیجهبی هایتالش تماشاگر فقط تا داد ترجیح و کشیده کنار را خود ایغیرمسئوالنه
 .بپیوندد وقوع به که نبود قرار هرگز او نظر در

 ترینمهم این و بود کرده رها خود حال به را او و نداده نشان واکنشی هیچ او یزننده عمل این برابر در نیز کاترین
 .کند پافشاری اشتباهش تصمیم روی لجبازی با که کردمی وادار ار او و داده آزار را لیام که بود چیزی
. شدند کوهستان راهی( اول وزیر)آرگروس رهبری با فرزندانشان همراه به مردها و ها زن از سومی یدسته اکنون

 وارد لحظه همان در درست که شد مردمی صف کردنمرتب سرگرم و ایستاده قصر از ایگوشه در اکنون جاناتان
 ها،آن همراهی از پس او. شدند کوهستان وارد گذشته شب که بود اولی یدسته رهبر نیز او. شدند رسراس

 .کرد درست کوهستان سراسر در حفاظتی هایافسون
 در گذاشتن قدم با اکنون بود، نشسته اتاقش دیواری آتش کنار لحظه آن تا زمستانی سرد صبح آن در که لیانا

 سرسرای از دنجی یگوشه در امیلی. پیچید خود دور به قبل از ترمحکم را شنلش و کرده شدیدی لرزش سرسرا
 .بود مشهود اشچهره در نگرانی و دلهره و ایستاده قصر

 شده؟ چی -
 :گفت بخشیاطمینان لحن با لیانا. ماند خیره او به نگرانی با همچنان و پرید جا از او صدای شنیدن با امیلی

 این یادآوردن به با که رسهمی روزی و گذرهمی روزها این. میشه تموم خوبی به چیز همه امیلی، نباش نگران -
 .خوشبختی قدرچه که فهمیمی لحظات

 :گفت فورا امیلی
 .فراموشکاریم آدم من... دونیمی آخه! کن یادآوری بهم خودت لطفا پس هستی؛ هم خودت موقع اون ولی -

 .دوخت چشم او به ارانتظ با و کرده کوتاهی یخنده سپس
 به نیز او. بود او حال نگران جان مانند درست امیلی. کردمی درک خوبی به جمله آن بردن کار به از را او منظور لیانا

 فدا را خود جان که باشد هاآن ناجی تواندمی کسی تنها که دانستمی و بوده باخبر پیشگویی جزئیات از جان لطف
 .کند
 امیلی اما کرد؛می بیرون سر از کند جدا او از را لیانا بخواهد که احتماالتی یهمه عصبانیت با همیشه مانند جان

 لیانا. کردمی احساس وجودش تمام با را او دورشدن هاینشانه لیانا، جدید هوای و حال و بوده او از ترباهوش بسیار
 از کدامهیچ اما کرد؛می عمل محتاطانه ربسیا او مقابل در مدت آن در و بوده باخبر او احساس از کامال نیز
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 محکمی اما آرام، صدای با لیانا. کند کمتر را جدیدش رفتار به نسبت امیلی یشبهه و شک نتوانستند هایشتالش
 :گفت

 آرامش و خوشبختی اون تالشم تمام از استفاده با برسه که زمانش و هستم کنارتون در همیشه من امیلی، درسته -
 .میارم ونیادت به رو

 توانسته باراین که کرد گمان لیانا. زد کوتاهی لبخند و کشید راحتی نفس امیلی قبل، دفعات برعکس درست باراین
 .ندارد وجود دیگری حقیقت هیچ دانند،می او و دیگران که چیزهایی جزبه که کند قانع را او

 قصر در. کشیدند راحتی نفس همگی رسید، گوش به آدیس کوهستان در مردم از دسته آخرین سکونت خبر وقتی
 مردم جز نیز قصر یساده نگهبانان و گزارانخدمت زیرا نبود؛ خبری همیشگی هیاهوی آن از دیگر کاترین باشکوه
 .بودند فرستاده کوهستان به مردم یبقیه با همراه تهدید، و زور با را هاآن و رفته شمار به عادی

 راهی بودند، مانده باقی قصر در که کسانی یهمه و شده تشکیل ایجلسه ساعتچند هر پایانی، روزهای آن در
 هم چندان نارسیسا احتمالی یحمله شاید لیانا نظر از. دادندمی نشان یکدیگر به رو پیش حوادث از جلوگیری برای

 سرگرم یکدیگر با و بنشینند هم دور بار یک چندساعت هر هاآن یهمه که بود شده باعث کم دست زیرا نبود؛ بد
 .شوند وگوگفت
 داشتند، گذشته در که آسایشی و آرامش یبهانه به و گذشته هِندِریک و نارسیسا از هاآن بحث نیز اوقات گاهی
 .کردندمی صحبت هایشانجوانی خوش خاطرات یدرباره
*** 

 همگی زمان گذشت با اکنون. مدآمی شمار به معمولی روز یک بودند، قصر در که کسانی یهمه برای صبح روز آن
 اختصاص داشتند دوستشان که کسانی به را خود وقت تمام و کرده فراموش داشتند، رو پیش که را ناگواری اتفاق

 و ترینترسناک لیانا برای بود، آدونیس روزهای باقی مانند روز یک هاآن یهمه برای روز آن اگر. دادندمی
 .نشیبش و فراز از پر و کوتاه زندگی روز آخرین شاید و ودب اشزندگی روز ترینآوردلهره
 در کسهیچ. بگذارد متروکه و دورافتاده سرزمینی به پا که بود آن مانند درست گذاشت، دهکده خاکی راه به پا وقتی

 جان خطرافتادن به ترس خاطربه و کرده رها را خود هایخانه پیش هامدت مردم یهمه. بود نمانده باقی دهکده
 باقی دهکده در خانواده یک تنها اکنون. بودند کرده کوچ آدیس انگیزغم و سرد کوهستان به هایشانخانواده و خود

 دهکده هایفرعی از یکی در کوچکش یخانه که ایقیافهخوش و جوان پسر چارلی، کوچک یخانواده. بودند مانده
 کوتاه موهای با زنی کریستینا، همسرش،. بود ندیده آزاری ترینکوچک همسرش و او از کسهیچ زمان آن تا و بوده

 .بود کرده آماده روز آن برای را خود پیش هامدت از که بود سبز هایچشم و رنگطالیی
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 رنگش گونهچه کرد، بازگو او برای بود شنیده و دیده که را هاییحقیقت تمام وقتی که آورد یاد به را روزی لیانا
 .بود شده زدهوحشت و پریده

 شده پر هایشچشم در اشک است، سرزمینش ناجی پروراندمی وجودش در که را کودکی کهآن فهمیدن با گونهچه
 داده ارزشمند ایهدیه عنوان به هاآن به خدایان طرف از دختری که بود موعودی روز همان روز، آن و شد سرریز و

 .باشد هاآن منجی روزی تا شدمی
 چنان او. شد ظاهر در چارچوب در پریدهرنگ ایچهره با چارلی و شده باز خانه در زد، در به که ایتقه اولین با

 و هاوابستگی تمام از و بمیرد روز آن پایان تا قرار او کرد گمان ایلحظه لیانا که بوده نگران و مضطرب
 .شود جدا همیشه برای هایشدلبستگی

 اومد؟ -
 یخانه به قدم نوزادی یگریه شنیدن با زیرا بگیرد؛ را پاسخش که نداشت نیازی نیز لیانا. نداد او به جوابی چارلی

 در را نوزادی و خوابیده تخت روی پریده،رنگ صورتی و حالیبی با کریستینا. گذاشت کریستینا و چارلی کوچک
 .نشست او کنار در درست و تخت روی لیانا. داشت آغوش

 وجودش در که دردی احساس. کرد نوازش بود شده سرخ گریه خاطربه که ار نوزاد کوچک صورت دستش پشت با
 ریخته ورشعله و بزرگ آتشی روی بر که آبی قطره مانند درست رفت؛ بین از بارهیک به نوزاد آن دیدن با بود، برپا

 .باشند
 !پرنسس -

 تمام با و شنیده را حقیقت یزن همسرش و او اکنون. شدند جاری صورتش روی بر سیلی مانند کریستینا هایاشک
 سنگین بار آن کشیدندوش به در دیگر گویی زد؛ او به تلخی لبخند لیانا. کردندمی ناراحتی احساس لیانا برای وجود
 .کردمی قبل از تردلگرم کمی را او موضوع این و نبود تنها
 آن در گذاشت؟می میان در داشت، دوستشان که کسانی یهمه با را این که داشت را اجازه این اگر شدمی چه

 از پس لیانا. شدمی سبک باشد نشسته هایششانه روی بر که پری مانند برایش تلخ حقیقت آن سنگینی صورت
 :گفت ایگرفته صدای با کوتاهی مکث

 .بود من سرنوشت این! نارسیسا حتی نبوده؛ ایدیگه کسهیچ یا تو دست اتفاق این. کریستینا نکن گریه من برای -
 با لیانا. داد سر را گریه هقهق بلندتری صدای با باراین و نشده کم کریستینا غم از چیزی لیانا هایصحبت با

 :داد ادامه ناراحتی
 ...و تویی من نگرانی تنها حاضر حال در -
 !روبی -
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 :گفت داشت چهره بر که عمیقی لبخند با لیانا و کرد تکرار بلندی صدای با را دخترش نام چارلی
 کنین؛ مقاومت که کنممی خواهش ازتون اما! تونهمه کریستینا، دارین پیش در رو سختی روزهای روبی و تو -

 .نزدیکین راه پایان به بکنین رو فکرش که چهاون از زودتر خیلی چون
 با حالتشخوش و مشکی هایچشم آن به خیره. کشید آغوش در آرامی به را روبی و کرده دراز را هایشدست سپس
 :گفت خنده

 .دیدممی خاطرات اون توی که دختری همون بودی؛ تو پس -
 :گفت و زده پهنش بینی به کوتاهی یضربه سپس

 !االنی از زیباتر خیلی شی، بزرگ وقتی که کن باور -
 روی طوالنی و نرم یـوسه بـ لیانا. نشست چارلی هایلب روی بر محوی لبخند و خندید گریه میان کریستینا

 وسط هنوز که چارلی به رو و برخاست جایش از سپس برگرداند؛ مادرش آغوش به را او و گذاشته روبی هایگونه
 :گفت بود ایستاده خانه

 !وجودت تمام با کن، مراقبت ازشون -
 و گرفت او مقابل در را ظریفی زنجیرِ لیانا. کرد بسته و باز را اطمینان با هایشچشم طوالنی، مکثی از پس چارلی
 :گفت

 سرزمین به رفتن که دونممی. میشه ظاهر جااون به رفتنتون برای دریچه یک زود خیلی بچرخونش، بار یک فقط -
 .میاین بر پسش از که مطمئنم اما سخته؛ قدرچه ندارین، مردمش از شناختی هیچ که ایناشناخته

 برای تالش در هامدت که سمجی اشک قطره و انداخته دختر آن به را نگاه آخرین شدمی خارج خانه از وقتی
 .کرد باز اشگونه روی بر سرخوردن برای را خود راه بود، ناموفق آمدنشپایین
 :کرد زمزمه و افتاده رفتمی تاریکی به رو دم هر که کدری آسمان به نگاهش آمد، بیرون خانه از وقتی

 .وقتشه -
*** 

 «نهایی نبرد »
 بودند، پوشانده را سرزمین سراسر که ایتیره ابرهای. بود رفته فرو مطلق سیاهی در سآدونی آفتابی و صاف آسمان

 .دادندمی شومی یحادثه از خبر
 .کنین نگاه رو جااون -
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 آسمان به و دویدند قصر برج بزرگ یپنجره سمت به ترس با افراد تمامی زد، فریاد را جمله این اول وزیر وقتی
 او. افتاد آسمان غیرعادی تاریکی به هایشچشم و کرده باز را خود راه سختی به ها،آن انمی از کاترین. شدند خیره

 :آورد زبان بر را کلمه یک تنها مقابلش یمنظره دیدن با نیز
 .شده شروع -

 :کرد زمزمه نگرانی با جان. کردند نگاه آسمان به حیرت با و دویدند راهرو انتهای از امیلیا و جاناتان جان،
 کجاست؟ لیانا پس شده؛ روعش -

 :زد فریاد کند درنگ را ای لحظه کهآنبی کاترین
 .باشید دستور منتظر و ببندید رو اصلی یدروازه کنید، آماده رو سربازها یهمه -

 .بودند رفته فرو حیرت و بهت در هنوز حاضر افراد یهمه
 هستید؟ چی منتظر پس گفتم؟ چی نشنیدید مگه -
 برج سوم پاگرد در و دویدند راهرو انتهای سمت به گیجی با و آمده خودشان به حدودی تا همه کاترین فریاد با

 . شدند ناپدید
 همه ست،فایدهبی مقاومتمون حتی یا خوردیم شکست کردی احساس اینکه محض به. باش آماده هم تو جاناتان -
 .میری جااین از و داریبرمی رو
 چی؟ شما پس -
 !بده انجام گفتم بهت که رو کاری -

 :گفت بلندی صدای با ناگهان و پرید جا از کاترین ناگهانی فریاد با جان
 کجاست؟ لیانا -

 :گفت کردمی حرکت پلکان سمت به که حالی در کاترین
 .گردهبرمی زودی به بده، انجام باید که هست مهمی کار گفت -

 .شد قطع کامال صدایش رفت، پایین پلکان از عجله با وقتی بعد یلحظه و شده ترآرام رفتهرفته کاترین صدای
 برای رو امیلی و جک برو پس بشیم؛ ملحق مردم یبقیه به شیم مجبور شاید شنیدی که طورهمون. بیا امیلیا -

 .جولیا پیش میرم هم من کن، آماده رفتن
 جان. کردند رها خود حال به هایشلواپسید تمام با را جان و شده ناپدید بقیه مانند نیز امیلیا و جاناتان بعد یلحظه

 :گفت و انداخته آسمان به نگاهی
  کجایی؟ تو -

*** 
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 دیگر ساعاتی تا که نبود تردیدی انداخت؛ خاستبرمی جنگل درون از که سفیدی و آبی هایجرقه به نگاهی لیانا
 تمام با. گذاشت خواهند نیسآدو به پا زمین موجودات ترینسیاه از عظیمی ارتش و شکسته جنگل جادویی حصار
 رسید، قصر رنگطالیی و عظیم در به وقتی. کند نگاه سرش پشت به ایلحظه آنکه بی دوید؛ قصر سمت به توان
 .خورد گره یکدیگر به نگاهشان قصر سرسرای به واردشدن با. آمدندمی در میان در یکی هایشنفس
 از عجله با بود، شده قصر سرسرای وارد ناگهان که او دیدن با کشید،می را او انتظار پنجره کنار در چنانهم که جان

 در سمت به ناپذیروصف اشتیاقی با نیز لیانا. برساند لیانا به را خود زودتر چه هر تا دوید و رفته کنار پنجره مقابل
 و کرده حلقه او یشانه دور را هایشدست جان. کرد برخورد جان به شدت با که نکشید طولی و دوید قصر ورودی

 را او دوباره و دوباره و شده خیره زدندمی برق که درخشانش هایچشم به سپس, فشرد آغوشش در را او
 .بـ.*وسـ.*یـ.د

 !پرنسس؟ طوریچه. باال بیا شد تموم کارت هروقت...اِ! جان -
 وارد نیز هاآن و خندیدند بلندی صدای با لیانا و جان. شد قصر وارد دیگر بار سپس و گفت را این عجله با جاناتان

 هایشانچهره در. بودند قصر از شدنخارج برای آماده و بودند ایستاده قصر تاالر در سربازها یهمه. شدند قصر
 بقیه به را خود و کرده عبور هاآن زنجیروار صف میان از سختی به لیانا و جان. نداشت وجود دلهره و ترس اندکی

 .کرد حرکت قصر تاالر یپنجره سمت به و کشیده عمیقی نفس لیانا یدند با کاترین. رساندند
 .هست وقت هنوز -

 :گفت و رسانده هاآن به را خود دیگر بار سپس
 خارج قصر از بقیه تا کنیممی مشغولشون آوردنکم صورت در کنیم، مقاومت تونیممی که جایی تا باید اینه؛ نقشه -

 شدین؟ متوجه. بشن
 رین؟نمی جااین زا االن چرا -

 :گفت بلندی صدای با لیانا به توجهبی کاترین
 .باشید منتظر سرسرا توی و برید -

 به رو کاترین. دویدند سو یک به کدام هر عجله، با نیز بقیه. رفتند بیرون تاالر از سنگین هایگام با همراه سربازها
 :گفت بلندی صدای با لیانا

 قدراون من کنی؟می فکری چه تو کنم؟ هااون تقدیم دودستی رو اموادهخان قصر و سرزمین و کنم فرار -
 ...از تونمنمی حتی که امعرضهبی
 :گفت و پریده هایشحرف میان به داشت بسیاری لرزش که صدایی با لیانا
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 پشت که مطمئنم شناسم،می که هستید آدمی ترینشجاع شما. نکردم فکری چنین هرگز من! هرگز نه -
 ...باراین اما هست؛ ایکنندهقانع و محکم دلیل یک گیریدمی که هاییمتصمی

 :گفت عصبانیت با و پریده او هایحرف میان به کاترین دیگر بار
 !نه یا داشتی اعتماد بهم وقتهیچ که دارم شک هرچند کنی؛ اعتماد بهم هم رو بار این بهتره پس -
 ...ملکه -
 !بیفتین راه -

 بر دیگری از پس یکی لیانا هایاشک. شد دور جاآن از سرعت به و کرده امیلیا جاناتان به رو لیانا به توجهبی کاترین
 .ماند خیره کاترین رفتن مسیر به نگاهش و ریختند صورتش روی

 که اینه یواسه میشه، عصبانی هاتحرف مقابل در طوریاین اگر کن، درک رو شرایطش لطفا! لیانا باش آروم -
 .دونهمی اتفاقات این مقصر ور خودش

 :کرد زمزمه سختی به داشت گلویش در که بغضی با صدای با لیانا
 .دونهمی مقصر رو خودش هم عمرش آخر لحظات تا حتی اون ناراحتم، خاطر همین به هم من -

 شنیدن به قادر سختی به نیز خودش زیرا است؛ نشنیده را هایشحرف او که کرد گمان لیانا و نزد حرفی جان
 .بود هایشحرف
*** 

 افزوده برتعدادشان لحظه هر و شدندمی پرتاب هوا به هادوردست از هاییجرقه کماکان که شدمی چندساعتی
 انداخته نگاهی سمت آن به ایگونهوسواس حالت با رفت،می رژه برج یپنجره مقابل در که طورهمان لیام. شدمی

 :گفت آمیزیتردید لحن با و
 !بینید؟می! بکنن تونننمی کاری هیچ که بودم گفتم بهتون که، گفتم-
 :داد ادامه سپس پریدند؛ جایشان از همه که آورد زبان بر را کلمه این فریادی چنان با او
 ...موفق هرگز هااون. بشکنن رو حصار نتونستن هنوز ساعت چند از بعد بینید؟می -
 !شد شکسته حصار! شد شکسته حصار -

 :گفت حالیبی با و نشسته زمین روی هاآن نزدیکی در و آورد زبان بر را جمله این فریاد با سربازی
 !شد شکسته حصار -
 جان. بود شده برپا لیانا وجود در وصفی غیرقابل یدلشوره. افتادند تکاپو به و شده بلند جایشان از همه دیگر بار

 :گفت بلندی صدای با کشیدمی انپلک سمت به را او که طورهمان و گرفت را هایشدست
 .بریم بیا -
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 بیرون جنگل هایدرخت میان از که پیکرغول سر دو دیدن با و شده بلند جایش از مبهوت و مات لیام هاآن رفتن با
 :کرد زمزمه لب زیر بودند، زده

 !ملکه -
 و داد صدای. شدمی دیده قصر مامت در سابقهبی هیاهویی. رفت پایین پلکان از نیز او و دوید توان آخرین با سپس
 و آمیخته هم در رفتندمی بیرون سرسرا از که سربازهایی محکم هایقدم صدای با قصر در ماندهباقی افراد فریاد
 می سو یک به یک هر که جمعیتی میان در. کنند صحبت یکدیگر با نتوانند هاآن از یکهیچ که بود شده باعث

 گرفته درآغوش را سباستین که دید حالی در را او. نکشید طولی اما بود؛ همسرش دنبال به نگرانی با جاناتان دویدند،
 و کرده اعتنا جولیا التماس و گریه به چرا که بود پشیمان قلب ته از لحظه آن در. آیدمی پایین پلکان از سرعت به و
 .است نکرده کوهستان راهی مردم باقی با را او
 . جاناتان -

 و درشت هایچشم. نشاند اشپیشانی روی محکمی یـوسه بـ و گرفته او آغوش از را سباستین سرعت به جاناتان
. کردمی نگاه بودند جوش و جنب در که افرادی به تحیر با او و بودند شده گرد کامال لحظه آن در سباستین مشکی
 رها دیوار یگوشه در را سباستین دوم پاگرد در. برد پلکان باالی به خود با و کشید را همسرش هایدست جاناتان

 . چسباند سرش پشت دیوار به را او و گرفت را همسرش بازوهای. کرد
 ... باید من. بردممی هم رو تو باید کردم،می گوش حرفت به نباید -

 یبایز صورت به نگرانی با و زدمی نفسنفس جاناتان. شد هایشصحبت یادامه از مانع داشت گلو در که بغضی
 که طوالنی ایـوسه بـ ؛بـ.*وسـ.*یـ.د او و کرده جولیا صورت حائل را هایشدست ناگهان. کردمی نگاه همسرش

 . رسید پایان به فریادی رسیدن گوش به با
 گوش رسیدمی گوش به قصر بیرون از که صداهایی به تعجب با بود، ایستاده اولش جای سر هنوز که سباستین

 از. افتاد راه به قصر برج سمت به و گرفت را همسرش هایدست کشید، آغوش در را او دیگر ارب جاناتان. دادمی
 میز روی را سباستین و بست را در واردشدن محض به. رساند ترینکا اتاق به را هاآن و گذشت طوالنی راهروی

 : کرد ارتکر شمرده و آرام و گرفت را همسرش بازوهای دیگر بار سپس نشاند؛ ترینکا چوبی
 برمتون،می و میام بدن، نشینیعقب دستور ملکه اینکه محض به. امانی در که جاییه تنها جااین بمون، جاهمین -

  باشه؟
 : کرد زمزمه سختی به داد،می تکان را سرش نگرانی با که حالی در جولیا

 . باشه -
 : گفت و انداخته او به ایعاشقانه نگاه جاناتان
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 . دارم دوست دنیا این توی هرچیزی از بیشتر رو تو -
 یضربه! دیگری وقت هر از ترمحکم فشرد؛ آغوشش در را سباستین و نشاند هایشلب روی نرمی یـوسه بـ

 : گفت و زده اشبینی به کوتاهی
  باشه؟ گرده،برمی زود بابا! کوچولو رو تو طورهمین و -

 : گفت ایکودکانه و آهسته صدای با کشید،یم پدرش صورت بر را کوچکش دست حالی در سباستین
 . باشه -

 . زد عمیقی لبخند و انداخته هاآن هردوی به را آخر نگاه جاناتان
 وقتی. بود خورده گره همسرش نگاه در نگاهش شود، بسته کامل طور به در کهآن از قبل تا شد خارج اتاق از وقتی

 ترین،کا. بود خالی کامال قصر تاالر. رساند پایین یطبقه به را خود و دوید سرعت به یافت، اطمینان در شدنچفت از
 . دادندمی گوش شد،می شنیده هادوردست از که صداهایی به و ایستاده قصر سرسرای در جان و لیانا

  شد؟ چی -
 : گفت و کرد نگاه او به نگرانی با ترینکا
 . نیست خبریهیچ هنوز. ..ولی رفته؛ جااین از وقته خیلی لیام دونم،نمی -

 : گفت و انداخته او به نگاهی لیانا
 رو نشینیعقب پیغام و برگردن نتونن فرمانده اگر. بیرون بریم جااین از باید بدیم، آب گوشی و سر باشه بهتر شاید -

  چی؟ بدن
  بیرون؟ اون بری خوایمی دادی؟ دست از رو عقلت -

 : زد فریاد بلندی بسیار صدای با زنی لیانا. گفت باعصبانیت را این جان
  بذارم؟ دست روی دست و بمونم جااین داری توقع پس -
  میشه؟ باشی، داشته صبر ذره یک دارم توقع نه -
 ! نه -
 ... تو -
 ! دیگه بسه -
 : داد ادامه سپس و کرده مکث ایلحظه. گفت را این هشداردهنده لحنی با ترینکا
 . باشه گذشته کار از کار موقع اون تا ممکنه. برگردن بقیه و لیام تا بمونیم منتظر تونیمنمی ما میگه؛ درست لیانا -
 . کرد سکوت جاناتان یاشاره با اما دارد؛ مخالفت قصد جان که آمد نظر به
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 که کنممی تاکید کنم،می تاکید اما هستن؛ موقعیتی چه تو بفهمین تا بشین نزدیکشون هاسرباز یبقیه با لیانا، -
 . ندین انجام ایدیگه یاحمقانه کار هیچ

 . میرم باهاشون منم -
 !نه تو -

 : داد ادامه سردی لحن با آمد،می بیرون قصر از لحظه همان که امیلیا
 ... دنبال بری و کنی ول رو اتخانواده موقعیتی چنین در تونیمی طورچه -

. شد کشیده نامعلومی ینقطه به بعد کمی ترینکا نگاه. کردندمی نگاه جان و امیلیا به و بودند کرده سکوت همه
 از بیشتر او که حقیقت این. بود کوبیده صورتش به محکم مشت یک با کسی گویی و مانده مبهوت و مات جان
 به را شرمگینش نگاه جان. کردمی ترشآزرده بکوشد، اشخانواده سالمت حفظ برای باید باشد، لیانا نگران کهآن
 .نداشت را لیانا هایچشم در امیدینا و یأس دیدن طاقت زیرا دوخت؛ پایش زیر ینزم

 زود خیلی و برگردانده را سرش امیلیا که بود معصومانه و آرام چنان نگاهش. نشست لیانا هایلب روی تلخی لبخند
 . شد قصر وارد

 ... لیانا -
 ...ملکه -
 . برگرد زود باش، خودت مواظب -

 : گفت لرزانی صدای با ترینکا داد، تکان تردید با را رشس لیانا وقتی
 !بده قول -

 و کند عمل آن به توانستنمی هرگز که بدهد قولی توانستنمی و بود مانده شفاف و آبی هایچشم آن به خیره لیانا
 : گفت و کرده تپر هاآن به را ملکه حواس لیانا زیرا رساندند؛ را امیلی و جک خدایان گویی لحظه همان درست

 . گردمبرمی زود -
 ... لیانا -

 کردننگاه از و برگردانده دیگری سمت به را هایشانسر همه که داشت زیادی تاثیر چنان جان صدای در اندوه و غم
 . کردند خودداری دو آن به
 !ببخش رو من -

 : گفت کنانهزمزم دید،می تار و تیره را او هایشاشک یپرده پشت از که حالی در لیانا
 ! ببخش رو من تو -

 . شد خارج قصر در از دواندوان و انداخته هاآن یهمه به را نگاه آخرین نداشت، را او به کردننگاه طاقت دیگر
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*** 
 «مجدد دیدار»

 هایغول خشمگین هاینعره میان دردآلودش فریاد صدای کرد،می عبور آدونیس سرسبز هایتپه کنار از وقتی
 هایشچشم مقابل از ایلحظه جان یزدهماتم یچهره تصویر و شدندمی سرازیر هایشاشک. شد گم رسیسانا ارتش
 به وحشت با و گرفته پناه ایصخره پشت شد،می منتهی کوهستان به که راهی به رسیدن با. رفتنمی کنار

 . دبو هیاهو و درگیری کرد،می کار چشم که جاآن تا. دوخت چشم مقابلش یصحنه
 کار از کار که بود وقت خیلی. بودند آمده پیش آرون یدریاچه هاینزدیکی تا نارسیسا، رهبری به هنری ارتش

 تاخیر دلیل بالفاصله و انداخته نگاهی دریاچه سوی آن به لیانا. کردمی صادر را نشینیعقب فرمان باید لیام و گذشته
 کرده مسدود را قصر به بازگشت راه و ایستاده زنجیروار صورت هب هنری پوششنل و مخوف سربازان. فهمید را لیام

 تمام مقابلش یصحنه دیدن با اما برگردد؛ را آمده راه تا برخاست جایش از و گفته لب زیر ناسزایی لیانا. بودند
 در درست داشت، بلندی بسیار و سیاه هایناخن که ایبدقواره و بزرگ پاهای. داد دست از دویدن برای را نیرویش

 طول به غولی. بود گرفته فرا را اطرافش غبار و گرد ثانیه چند تا که طوری به شد؛ کوبیده زمین روی بر او مقابل
 کرد گمان ایلحظه لیانا. کردمی نگاه او به رحمشبی و وحشی هایچشم آن با و ایستاده روبرویش مترشش یا پنج
 زیرا نکشید؛ طول خیلی حالت آن اما بود؛ مانده مبهوت و مات و هایستاد جایش سر ندارد، بدن در روحی دیگر که

 به سابقهبی سرعتی با بالفاصله برد، باال کردنشله قصد به و کرده مشت را هایشدست بدترکیب غول آن وقتی
 .دوید قصر سمت

 قدم یک با ویمسا لیانا قدم بیست هر. شد بلند نیز غول صدای و پرسر و محکم هایقدم صدای دویدن محض به
 . آوردمی در لرزه به را پایشان زیر زمین داشت،برمی که قدمی هر با و بود او

 در پیکر غول پای دو و آمد مهیبی صدای لحظه، همان درست اما دوید؛ بیشتری سرعت با و افتاده قصر به نگاهش
 به دویدن از که غول. زد دور را آمده سیرم ناچار به و انداخته قصر به نگاهی ناامیدی با لیانا. شدند ظاهر مقابلش

. شنوندنمی هرگز دیگر هایشگوش که کرد گمان ایلحظه لیانا که کشید اینعره چنان بود، آمده ستوه به او دنبال
 تا اما ؛بود ملکه برای اینامه فرستادن و امن مکان یک به رسیدن هدفش تنها لحظه آن در و دویدمی هدفبی

 .نداشت فرصتی چنین هرگز کرد،می دنبالش دم و شاخبی ولغ آن که زمانی
 حتی توانستنمی داشت، قصدی چنین هم اگر. رسیدنمی ذهنش به او کردنمتوقف برای هم راهی هیچ

 آن در توانستمی فقط اگر. بود تربلند او از متریشش کم دست غول آن زیرا کند؛ وارد او به خراشی ترینکوچک
 بود جادوگر نه او زیرا کرد؛ بیرون سرش از را فکر این بالفاصله اما شد؛می خوب خیلی کند، شدر متریشش لحظه

 . سلطنت خاندان از یکی نه و
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 آن در. بزند کَنه غول آن دهان در محکم مشت یک و کرده پرواز هوا در بتواند که داشت نیاز کسی به فقط او
 حالی در لیانا کند؟ پرواز آسمان در توانستمی کسی چه او جز نه؟ که چرا شد؛ زده ذهنش در ایجرقه ناگهان لحظه

 که بخشیآرام یترانه کرد؛ آوازخواندن به شروع بلندی صدای با بود، افتاده نفسنفس به و دویدمی چنانهم که
 ظاهر سمانآ یپهنه در آرنینا رنگطالیی و پهناور هایبال که نکشید طولی. آمدنمی در جور شرایط آن با اصال
 با و ایستاد بود، کرده فراموش کامال را لیانا حضور ظاهرا که غول. کرد غول دور به چرخیدن به شروع و شده

 مگس خواستمی گویی که بود ایگونه به هایشدست حرکت. کند دور خود از را آرنینا تا داشت سعی هایشدست
 یناله صدای. کرد فرو او گلوی در انتها تا را نوکش العادهفوق حرکت یک در آرنینا اما بردارد؛ راه سر از را مزاحمی
 آن میان لیانا. افتاد زمین روی بر پیکریغول عروسک مانند جسمش و رفت آسمان به غول خشمگین و دردآلود

 :زد فریاد غبار و گرد
 . بود عالی کارت! خوب دختر آفرین -

 : گفت و کرده نوازش را بالش عجله با لیانا. ستنش او پاهای جلوی درست و زده نمایشی چرخ آرنینا
 !بدی انجام هم دیگه کار یک باید آرنینا، بود عالی -

 : کرد زدنحرف به شروع تندتند لیانا. بود زده زل او به زردرنگش هایچشم آن با آرنینا
 به بده هم رو نامه این قصر، به ببریش و کنی پیداش باید. برگرده تونهنمی لیام شده، بسته راه آرنینا، کن گوش -

 . ملکه
 : گفت و کرد نوازشش بارآخرین برای گذاشت، او دهان در نیمه تا را پوستی کاغذ لیانا

 !برو برو، حاال -
 شده پنهان تنومندی درخت پشت لیانا. شد ناپدید هیاهو آن میان در بعد یثانیه و برخاسته جایش از بالفاصله آرنینا

 لیانا اما بودند؛ درگیر ترینکا ارتش با پوششنل سرباز هزاران راستش سمت در. کردمی نگاه اطرافش به دقت با و
 بود ایگونه به پوششنل افراد آن رفتار زیرا باشند؛ داشته هاآن مقابل در شانسی ترینکا سربازان که داشت شک

 . اندگرفته تمسخر به را هاآن هایشانحرکت با گویی که
 افعی با سرباز هاصد سمت آن در. شد حبس اشسینه در نفس و انداخت چپش سمت به گاهین عصبانیت با

 بیرون خون از ایفواره نیشش جای از دفعه هر و زده نیش را سرباز چندین سرش هر با که بودند درگیر سریهشت
 با زیرا برگرداند؛ را سرش رعتس به. ندارد وجود آن از تردلخراش و تروحشتناک ایصحنه کردمی گمان لیانا. زدمی

. برود راه بتواند هم لحظه آن در حتی که داشت تردید او گرچه شدند،می قبل از ترسست هایشپا موجود آن دیدن
 و دویدندمی قصر سمت به گریوحشی با راهشان سر موانع به اعتنابی که شدندمی دیده غول هاصد نیز مقابلش در

 .باشد شده موفق آرنینا که کردمی آرزو لحظه آن در لیانا. زدندمی نعره
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*** 
 نگران او یاندازه به نیز ترینکا. گفتمی ناسزا لب زیر مدام و کردمی طی را سرسرا عرض و طول تابیبی با جان
 نندما درست او. نبود او از خبری هنوز و گذشتمی بود، فرستاده قصر از بیرون به را لیانا که مدتی از خیلی. بود

 . شد ظاهر سرشان فراز بر پیکریغول یسایه ناگهان که بود کرده خود سرزنش به شروع دیگری هروقت
 : زد فریاد ترینکا که رفتند عقب به ترس با همگی ایلحظه

 !آرنیناست اون -
  کیه؟ اون ولی -

 چشم بود آویزان اآرنین هایبال از که کوچکتری یسایه به همه پرسید، را سوال این تعجب با که جان
 : زد فریاد اطمینان با جاناتان.دوختند

 !لیامه اون -
 زمین بر آرامی به آرنینا وقتی. کردمی نگاه هاآن به نگرانی با و بود آویزان آرنینا هایبال از اسفباری یچهره با لیام

 بیرون جان بدن از چنان ایستادن رتقد ناگهان. زد زانو ترینکا مقابل در درست و پریده پایین لیام آمد، فرو سرسرا
 با شد،می ترپریدهرنگ لحظه هر که صورتی با ترینکا. دوخت چشم او به و نشست زمین روی ارادهبی که رفت

 : کرد زمزمه لرزانی صدای
 !بگو -

 : گفت ایگرفته صدای با بیفتد، گریه به بود نزدیک که لیام
 بهتون که بیام ترزود خواستممی من... من. غیرممکنه شکستشون دارن هااون که ارتشی با خوردیم، شکست ما -

 ... و بودن بسته رو راه اما بگم؛
 !لیانا -
 بیرون لباسش از را خونی و شدهمچاله ینامه دو لیام. آورد زبان بر را کلمه یک همین تنها توان آخرین با ترینکا

 . داد قرار سرش روی را هایشدست و زد گریه زیر بلندی ربسیا صدای با سپس, داشت نگه او مقابل در و آورد
 وقتی. بود متحرک یمرده یک مانند درست زمان آن در ترینکا و زدهوحشت جاناتان بود، مانده مبهوت و مات جان
 در. نشست زمین روی و شده سست هایشزانو نیز او که زد ضربه او به شدتی چنان با حقیقت خواند، را نامه متن

 نیز او. آورد بیرون لرزانش هایانگشت میان از را نامه و رفته ترینکا سمت به که بود جاناتان تنها میان ینا
 نگهبانی چهار سمت به آن جای به اما کند؛ عزاداری تلخ حوادث برای و شده ناتوان حقیقت فهمیدن با توانستمی
 .شدند قصر وارد سرعت به هاسرباز. کرد زمزمه هاآن گوش در چیزی و رفته بودند مقابلش در که
 .بریم باید ملکه -
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 اظهار حرفش از ایلحظه آنکه بی جاناتان اما شناخت؛نمی را او هرگز گویی که کرد نگاه جاناتان به طوری ترینکا
 : داد ادامه کند پشیمانی

 که بمونیم زنده باید ما یریم؟بم قصر این توی مونهمه و بشه تبدیل هیچ به پرنسس فداکاری خوایدنمی که شما -
 . بگیریم انتقام و برگردیم
 . است کرده تحمل را غمی چنین مدت این در لیانا چهگونه که کرد فکر آن به داشت، گلو در که بغضی با جاناتان

 !نمیرم جا هیچ من -
 ! ملکه -
 : داد ادامه برخاست جایش از او به اعتنابی ترینکا
 . بینمب رو نارسیسا باید من -
 !چی؟ -

 انتظار جاناتان اگرچه کرد؛ صحبت به شروع لیام ناگهان. کردمی نگاه ملکه به مبهوت و مات یچهره همان با جان
 : گفت آرامی صدای با او اما کند؛ اعتراض ترینکا تصمیم به او که داشت

 . نبود هااون بین نارسیسا -
  چی؟ یعنی -
 قلب به تا شده جدا هااون از نارسیسا که شنیدم زدمی داد خوشحالی با که هنری ارتش سربازهای از یکی از -

 ... و کنهمی حمله هدف
 نگرانی با بود، شده سردرگم او یچهره یمشاهده از که جاناتان. ریخت فرو سینه در دیگر بار ترینکا قلب ناگهان
 : پرسید

  بود؟ چی منظورش -
 !اتاقم مخفی راه -
 زدهوحشت ایچهره با جاناتان اما شدند؛ بلند جایشان از همگی گفت، را جمله این ضعیفی دایص با که ترینکا

 . دوید قصر سمت به همه از ترجلو
*** 
 قرار و آرام ایلحظه و بود جاناتان نگران همه از بیشتر. بود رفته فرو فکر در و گرفته آغوش در را سباستین جولیا،

 . داشت قرار اتاق هایپلهراه باالی که آمد کوچکی سالن از صدا پرید، جا از عجیبی صدای با ناگهان. نداشت
 پلهراه پاگرد در که شخصی دیدن با.شد ترنزدیک پلهراه به و فشرده آغوش در بیشتر را سباستین ترس با جولیا

 . برداشت عقب به قدم چند و کشیده صداداری نفس بود، ایستاده
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 . جاناتان معروف یمعشوقه! جاستاین کی ببینید اوه -
 و زدند صداداری پوزخند بودند، ایستاده سرش پشت که افرادی یبقیه گفت، را جمله این سردی لحن با که نارسیسا
 .خنده زیر زدند بلندی صدای با چاپلوسانه هاآن از بعضی

 . رفت ترعقب پیش از رتزدهوحشت جولیا. آمد ترجلو داشت، لب به آمیزیجنون لبخند اکنون که نارسیسا
 رفته؟ یادت زدنحرف نکنه جولیا؟ شده چی -

 : گفت و داده تکان تاسف روی از سری سپس
  ترسیدی؟ نکنه -

 . نزد حرفی جولیا
 . بیاد حرف به شاید بزنم؟ بهش کوچولو سیخ یک خوایمی -

 : گفت روحیبی لبخند با نارسیسا و دادند سر را خنده یقهقه افراد باقی گفت، را این که هِنری
 !ممنونم هنری، بود بامزه واقعا -

 : گفت تمسخر با و کرده کوتاهی تعظیم هنری
 . نداشت قابلی -

 کرد،می نگاه او به تعجب با که سباستین دیدن با. رفت ترجلو کند تغییری اشچهره حالت آنکه بی نارسیسا
 . زدند برق هایشچشم

 ! کوچولو نجاناتا یک کنین، نگاه رو این -
 . فشرد خود به پیش از بیشتر را سباستین و لرزید خود بر جولیا که دادند سر هولناکی یخنده چنان افرادش و هِنری

 !نکنید اذیتش هیس، -
 . دوخت جولیا یپریدهرنگ صورت به دیگر بار را نگاهش و گفت را این نارسیسا

 .کنممی خواهش برم، بذار -
 . شد خیره او به ترس با و گفت را ینا ملتمسی لحن با جولیا

 !اوپس -
 ! شو ساکت -

 به رو او به توجهبی نارسیسا. کرد نگاه او به غضب و خشم با هنری و گفت هِنری به را این پرخاشگری با نارسیسا
 : گفت جولیا

 .جولیا متاسفم -
 . شد خیره او به بودند پرشده اشک از که هاییچشم با جولیا
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 ... بکنم حقت در لطفی یک تونممی اما -
 . ماند هایشحرف یادامه منتظر جولیا

 . توست به من لطف تنها این دارم،می نگه زنده رو پسرت -
 !آخ... و کن خالص رو جفتشون میگی؟ داری چی -
 او به عصبانیت با هنری. افتاد زمین روی بر و کرد برخورد ترینکا میز به شدت به هنری نارسیسا، ناگهانی خشم با

 : گفت خونسردی با نارسیسا که برخاست جایش از و کرد
 ... وگرنه ببند؛ رو دهنت بمونی زنده خوایمی اگر -
 . نرفته که یادت منن، ارتش اونا بکشن؟ رو من که میگی خودم افراد به چی؟ وگرنه -
  جدی؟ -

 و تیز هایشمشیر هاآن که نکشید طولی و کرده هاسرباز به کوچکی یاشاره بود، آمده وجد به که نارسیسا
 کشیده عقب ناچار به بود، شده خشمگین و زدهوحشت هاآن کار این از که هنری. گرفتند هنری به رو را شانبرنده

 : گفت جولیا به رو نارسیسا. ماند ساکت و
  ای؟آماده -

 : گفت و داده تکان را سرش شدند،می سرازیر هایشچشم از چنانهم اشکش هایقطره که جولیا
 . کنم خداحافظی پسرم با بذار فقط -

 مقابلش در نشاند، صندلی روی را پسرش جولیا. گرفت فاصله هاآن از کمی و کرده موافقت اعتناییبی با نارسیسا
 : گفت آرامی صدای با پیچید،می اتاق تمام در اشگریه هقهق صدای که حالی در و زد زانو

  باشه؟ باش، آروم و نکن گریه پس دنبالت؛ میاد زودی به پدرت اما بذارم؛ تنهات رممجبو پسرم، ببخش رو من -
 قصد اوقات گاهی مانند مادرش که کردمی گمان و کردنمی درک بود مقابلش در درست که را خطری که سباستین

 و بـ.*وسـ.*یـ.د را شمادر یگونه دیگری هروقت مانند و داد تکان را سرش کند، رها را او ایدقیقه چند دارد
 : گفت

 !بیا زود -
 بارانـوسه بـ را صورتش و کشید آغوش در را پسرش و زده گریه زیر بیشتری شدت با کلمه این شنیدن با جولیا
 برای زد،می پر نیز همسرش نبـ.*وسـ.*یـ.د برای دلش افتاد، ترینکا اتاق یپنجره به هایشچشم وقتی. کرد

 !نداشت هم را او از خداحافظی فرصت حتی که افسوس گرمش؛ آغوش و مهرآمیز لبخند دیدن



 

 

228 

 

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

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Zahra bagheri 

 با لحظه آن تا که نارسیسا. شد بلند جایش از و آورد بیرون آغوشش از را پسرش آرامی به طوالنی، دقایق از بعد
 باستینس که کرد اشاره داشت، لب بر کریهی لبخند که هایشسرباز از یکی به کرد،می نگاه هاآن به حوصله و صبر

 . کند دور جاآن از را
 آرامی صدای با سپس کند؛ سرکوب خود در را پسرش کشیدن آغوش در حس تا فشرد هم بر را هایشچشم جولیا

 : کرد زمزمه
 .مآماده من -

 : گفت آرامی بسیار صدای با نیز نارسیسا
 !متاسفم -

 به انتظار با سباستین. افتاد زمین روی بر جانشیب جسم و کرده اصابت جولیا به باد، سرعت به نیرویی بعد ایثانیه
 یک هااین یهمه که بگوید و شود بلند جایش از همیشه مثل درست که امید آن به شاید کرد؛می نگاه مادرش

 چنان صورتش و شده کبود هایشلب. نخورد تکانی ترینکوچک حتی نشد، بلند جایش از هرگز او اما است؛ بازی
 . کشیدمی نفس و بوده سالم کامال قبل یچنددقیقه تا او کردنمی گمان کسهیچ هک بود پریدهرنگ

 . بریم -
 به شوند خارج اتاق از که زمانی تا سباستین نگاه و شد خارج اتاق از بقیه با همراه جولیا جسد به توجهبی نارسیسا
 . شد متوقف جایش سر ناگهان دوم پاگرد در اما رفت؛می پایین پلکان از تندی هایقدم با نارسیسا. بود مادرش

  شد؟ چی -
 راهروی وارد قصر تاالر به رفتن جای به بدهد جوابی هآن بی نارسیسا گفت، را این آمیزیخشونت لحن با که هنری
 : گفت و شده سوم یطبقه

 .بریم مسیر اون از تونستیمنمی رسیدن،می داشتن بقیه و جاناتان -
  ترسی؟می ازشون نکنه یم؟تونستنمی چرا جدی؟ -

 : گفت خونسردی با شود عصبی هآن بی نارسیسا
 یبقیه بفهمم باید هم بعدش کنم، پیدا رو شمشیر اون باید اول. کنم برخورد باهاشون زودی این به خوامنمی -

 . هستن کجا مردم
 : داد ادامه سردی لحن با افتاد، سباستین به که نگاهش

 . ببرین منا جای یک به رو اون -
 : گفت تهدیدآمیزی لحن با هنری شد، دور هاآن از دواندوان داشت آغوش در را سباستین که سربازی وقتی

  بمونه؟ زنده گذاشتی چرا پس سوخته؛ براش دلت بگی خواینمی که تو -
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 : گفت مالیمی لحن با اما انداخت؛ او به خطرناکی نگاه نارسیسا
 !وقتش به چیزهمه -

 . شدند ناپدید نظر از راهرو پیچ در و شده سوم یطبقه وارد مگیه گاهآن
*** 

 ایشدهواژگون صندلی دید، اتاق به ورود با که چیزی اولین. شد وارد و زده در به محکمی لگد قدرت تمام با جاناتان
 کرده تار و تیره برایش همیشه برای را دنیا که افتاد ایصحنه به هایشچشم گاهآن. بود افتاده زمین روی بر که بود

 تمام افتاد، همسرش به نگاهش وقتی. کشیدند پر دلش از همیشه برای و بارهیک به هایشامید و هاخوشی تمام و
 . داد دست از رفتنراه برای را توانش

 از عتسر با و کشیده صداگذاری نفس جان که نکشید طولی اما زدند؛ خشکشان در یآستانه در لیام و جان ترین،کا
 دست چنان. رساند همسرش به را خود زحمت به و شده خیزنیم زمین روی بر حالیبی با جاناتان. رفت بیرون اتاق

 خواب آن از را او نوازشش با که بود امیدوار گویی کشید؛می بود کرده یخ کامال لحظه آن در که -لطیفش پوست به
 شده کشدار هایشنفس. بود بسته را تنفسش راه و شده ترزرگب لحظه هر داشت، گلو در که بغضی. کند بیدار عمیق
 .نبود ریختناشک حتی یا زدنحرف به قادر و بودند
 بپیچد راهرو تمام در جاناتان دردآلود فریاد صدای تا کشید طول دقایقی رفتند، بیرون اتاق از نیز لیام و ترینکا وقتی

 . دکن پر را فضا تمام هایشناله و هاضجه صدای و
*** 

 یمحوطه به هنری ارتش که بود نمانده چیزی دیگر اکنون. انداخت سرش باالی تار و تیره آسمان به نگاهی لیانا
 .شوند دور جاآن از ترزود هرچه و خوانده را پیغامش هاآن که بود امیدوار فقط برسند؛ قصر شیبدار

 را او هرگز هاآن که دانستمی و کند تجسم را اتانجان حتی و جان ملکه، اندوهگین هایچهره توانستمی خوبی ه
 شاید گذرد؛می چه نیز او درون در که دانستندمی کاش که کردمی فکر آن به لحظات آن تمام در لیانا. بخشندنمی

 . ماندمی باقی بخشایش برای راهی صورت آن در
*** 

 : گفتلیام به رو و انداخت کرد،می الهن و گرفته آغوش در را همسرش سر که جاناتان به نگاهی ترینکا
 . برین جااین از و کن جمع رو قصر توی موندهباقی افراد یهمه -
 !ذارمنمی تنها رو شما من چی؟ شما پس -
  فهمی؟می کنی، چیکار باید تو که میگم من! سرزمینم این یملکه من -

 : کرد رتکرا سماجت با نبود هم خیالش عین ترینکا فریاد که لیام
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 . ذارمنمی تنها رو شما من -
 ... جااین از و داریبرمی رو بقیه االن همین! بذاری باید -
 . نمیرم جایی من -
  چی؟ -
 : گفت و کرد نگاه جان به تعجب با ترینکا
 ...کنی سرپیچی دستوراتم از دیگه بار یک فقط اگه باشی، هاتحرف مراقب بهتره -
 . یامنم جایی لیانا بدون من -
 ! کنمنمی رها رو شما منم -
 : زد فریاد کالفگی با ترینکا
 . ببینم رو نارسیسا و بمونم باید من. برین باید شما کنین، بس خدایان خاطربه -
 !ترینکا نداره ایفایده دیدنش -
 با جاناتان. کرد نگاه بود هماند خیره نامعلوم اینقطه به نگاهش و شده ترآرام اکنون که جاناتان به حیرت با ترینکا

 : داد ادامه ایگرفته صدای
 که چهاون از ترتاریک شده، تاریک دیگه حاال اون... اون. نیست کنین فکرمی شما که ایدختربچه دیگه اون -

 . بکنین رو فکرش شما
 . ماند خیره او به زدهماتم ایچهره با ترینکا
 . ریممی هم با مونهمه جا،این بیار رو اتخانواده جان -
 ... سباستین پس -

 یک تنها دهد نشان العملیعکس آنکه بی اما پیچید؛ جاناتان یسینه در شدیدی درد ناگهان گفت، را این که جان
 : گفت جمله

 . کنممی پیداش که رسهمی روزی اما شده؛ دیر دیگه -
 شدند تاالر وارد همگی وقتی. گرفت آغوش در را او و انداخت همسرش به نگاهی سرخش هایچشم با جاناتان
 تابوت جاناتان هایدست یاشاره با. شدند جمع جاآن در نیز دیگر وزرای از برخی و اول وزیر امیلیا، و جک امیلی،
 . نشاند سردش هایلب روی بر طوالنی یـوسه بـ و خوابانده آن در را جولیا آرامی به او و شده ظاهر رنگیطالیی

 جدا او از همیشه برای را وجودش از ایتکه که کرد گمان کردند، دور او از و کرده بلند را تابوت سرباز چهار وقتی
 نزدیک جاناتان به و گرفته را تصمیمش باالخره کرد،می پا آن و پا این که حالی در تاالر سوی آن در جان. کنندمی
 : کرد زمزمه آرامی صدای با. شد
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 . میرم دارم من -
 : گفت فورا جان اما کند؛ باز اعتراض نشانه به را هایشلب خواست و کرد نگاه او به خستگی با نجاناتا

 . میرم من باشم، زنده تونمنمی هرگز لیانا بدون من. برگردونه تصمیمم از رو من تونهنمی حرفی هیچ -
 صدای با جاناتان اما دارد؛ را نشکردمنصرف قصد او که کرد خیال جان کرد، باز را دهانش دیگر بار جاناتان وقتی

 : گفت ایدورگه
 من. نرسی هستم االن من که اینقطه به هرگز تا برو. بمون پیشش یا بیار خودت با رو اون یا جان، برو -

 !نباش تو پشیمونم،
 کردناهنگ با گویی طوالنی؛ و عمیق دوخت، آبی هایچشم آن به را نگاهش و فشرد را او هایشانه ناراحتی با جان

 بـ ناگهانی حرکت یک در. رفت اشخانواده سمتش به سپس. بگوید را هایشناگفته تمام تونستمی هاچشم آن به
 ناگهانی حرکت این از که امیلی و امیلیا. بـ.*وسـ.*یـ.د نیز را امیلی و زده مادرش پیشانی به محکمی یـوسه

 هاییچشم با که رفت پدرش سمت به کوتاهی مکث با جان. کردند نگاه او به تعجب با بودند، خورده جا حسابی
 : گفت عجله با و کشیده درآغوش نیز را او. کردمی نگاه او به گردشده

 !ابد تا دارم، دوست رو تونهمه -
 العملیعکس اشخانواده اعضای از کدامهیچ ثانیه چند تا که دوید قصر ورودی در سمت به سرعتی چنان با سپس
 .ندادند نشان

 : زد فریاد التماس با امیلیا. دویدند در سمت به سه هر بعد کمی اما
 !کنممی خواهش برگرد، جان -

 : زد فریاد بلندی صدای با شدند،می سرازیر هایشاشک که حالی در دور بسیار یفاصله از جان
 برای همیشه هاپدر بابا،. خشبب کردم اذیتت که وقتی هر بابت رو من مامان. دارم دوست رو تونهمه نره، یادتون -

 !قهرمانن پسراشون
 دیگر بار گرفت،می نادیده را هایشانالتماس سختی به که جان اما زد؛ فریاد ناراحتی با جمله این شنیدن با جک
 : زد فریاد

 !جااین کنی، پیدام تونیمی بخوای که وقت هر. کنارتم همیشه که نره یادت هرگز امیلی، -
 سرسرا یزدهیخ و سرد زمین روی و داد سر را گریه هقهق امیلی برد، قلبش سمت به را ایشهدست جان وقتی

 . شد خارج قصر ورودی در از سرعت به و دوخته اشخانواده به را نگاه آخرین جان گاهآن. نشست
 نیز اشخانواده نکردنهمراهی وجدان عذاب کرد، برخورد صورتش به زمستانی سرد باد و کرد دویدن به شروع وقتی

 سوی به لحظه آن در او. داشت نخواهند مشکلی هرگز جاناتان وجود با که نداشت شک. رفت بیرون ذهنش از
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 درخشان هایچشم آن به فکرکردن با. بودند او هاینفس گرمی به وابسته هایشنفس که شتافتمی کسی
 . شتگذ آرون یدریاچه کنار از باد سرعت به و کرده بیشتر را سرعتش

 ینعره یا و فریاد یک انتظار لحظه هر. بود ساکت انگیزیغم طرز به جاهمه رسید، دهکده راه به جان وقتی
 . نشد شنیده صدایی هیچ نیز جنگل به رسیدن با حتی اما کشید؛می را خشمگین

 دیگری چیز هر از الیان پیداکردن لحظه آن در. دادنمی موضوع این به هم اهمیتی و رفتند کجا بقیه دانستنمی
 در نیز جنگل. شد جنگل وارد و کرده عبور دهکده پشت هایباغ از شد، خارج دهکده از عجله با. بود ترضروری
 با ناگهان. گشتمی لیانا از نشانی دنبال به چشم با جان! فریادی و داد نه و جیغ نه بود، رفته فرو مرگباری سکوت
 : زد فریاد ناخودآگاه و هپرید جا از خفیفی خشخش صدای شنیدن

 ! لیانا -
 واکنشی بتواند آنکه از قبل اما افتاد؛ زمین به شدت با او و شده کشیده دستی توسط هایشپا لحظه همان درست
 : گفت و گرفته قرار دهانش روی لیانا هایدست بدهد، نشان

 ! بخورنت؟ شام جای خوایمی نکنه خبرته؟ چه! هیس -
 پایین را هایشدست لیانا. شد قطع خشخش صدای دقیقه چند از بعد. کردمی نگاه او به ادشدهگش هایچشم با جان
 : گفت ایطلبکارانه لحن با و آورد

  کنی؟می چیکار جااین تو -
 . کشید محکم را آن و گرفته را هایشمو از رشته یک بود، شده عصبانی خوب چندان نه استقبال این از که جان

  کنی؟می چیکار! آخ -
 فریاد او سوال به توجهبی جان. پرسید را سوال این ناراحتی و تحیر با مالید،می را سرش دست با که حالی در لیانا
 : زد
 سپر رو خودت که جااین تا اومدی و کردی مخفی همه از رو بزرگ حقیقت یک تو! کنم؟می چیکار جااین من -

  کنم؟می چیکار دارم من وقتاون و کنی بقیه بالی
 : کرد زمزمه ناراحتی با لیانا

 ... خودتون خاطربه من -
 . کنمنمی باور چون کردی؛ رو کار این ما خاطربه که نگو اصال -
 !جان -

 : داد ادامه رحمانهبی جان
 ... که گفتمی راست لیام. دربیاری بازیقهرمان اینکه واسه! جاییاین خودت خودخواهی خاطربه فقط تو -
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 صدای با و گذاشت تمامنیمه را حرفش بود، جاری هایشگونه بر آبشاری مانند هایشاشک که لیانا دیدن با جان
 : گفت ضعیفی

 . لیانا -
 صدای دیگر بار اشگریه بلندشدن با زمانهم. بزند گریه زیر بلندی صدای با لیانا تا بود کافی کلمه یک همان
 : گفت عجله با شنید،نمی را لیانا هایگریه صدای جز یصدای گویی که جان اما شد؛ بلند خشیخش

 ... و بیارم در رو حرصت خواستممی فقط نگفتم؛ جدی من... من -
 : گفت و انداخت او به ایخصمانه نگاه لیانا

 .کنممی گریه دیگه چیز یک برای من دونم،می خودم -
 : پرسید تعجب با جان

  چی؟ برای -
 ... و گذشتی اتخانواده از من خاطربه تو کهاین یهواس... کهاین یواسه -

 : داد ادامه حال همان در و زد گریه زیر بلندتری صدای با سپس
 .باشی کنارم تا اومدی -

 : گفت ایآهسته صدای با بود، رفته ضعف او پاکی و صداقت همه این برای دلش که جان
 . لیانا -

 : ادد ادامه کرد، بلند را سرش لیانا وقتی
 ... کنم تحمل تونمنمی دیگه من -

 هایشلب روی جان هایلب دیگر بار بپرسد، سوالی بتواند کهآن از قبل اما کرد؛ نگاه او به پرسشگرانه حالتی با لیانا
 و ببند را هایشچشم کهآن از قبل درست اما زد؛ لبخندی لیانا. شدمی تربلند لحظه هر خشخش صدای. شدند قفل

 هایصدا به توجهبی که جان. شدند گشاد ممکن حد آخرین تا هایشچشم مردمک برود، فرو عاشقانه ایخلسه در
 : گفت عصبانیت با و گرفته فاصله او از خورد، هایششانه به که ایضربه با بود، مشغول سخت اطرافش

 ! نه؟ برسیم، خوبش جاهای به بذاری خواینمی وقتهیچ -
 در درست که کایمرا چهار دیدن با و کرد دنبال را نگاهش رد جان. بود مانده مبهوت و اتم فقط نزد؛ حرفی لیانا

 : کرد زمزمه ضعیفی صدای با بودند، ایستاده مقابلشان
 . دیگه وقت یک برای بذاریمش بهتره منم نظر به دونی،می -
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 شدت به خود قلمروی به هاآن تجاوز از هاکایمرا رسیدمی نظر به. نخوردند تکان اما ایستادند؛ سختی به دو آن
 بیرون آتش خفیف هایشعله هایشانلب از و شدمی خارج دود هایشانبینی مانند شکاف جای از زیرا اند؛عصبانی

 : کرد زمزمه دستپاچگی با داشت،برنمی هاآن از چشم هم لحظه یک حتی که حالی در لیانا. زدمی
  جان؟ -

 : داد جواب میآرا بسیار صدای با نیز جان
  بله؟ -
 ... و کنیم نگاه عقب به هم لحظه یک حتی کهاین بدون. کنیممی فرار من شمارش با -
 ! گفتممی تو به باید من رو این! هی -

 : گفت او اعتراض به توجهبی لیانا
 ! سه -

 : زد فریاد عصبانیت با حال همان در جان و کردند دویدن به شروع دو هر بالفاصله
 ! شدن؟ چی دو و یک پس -

 : زد فریاد او مانند نیز لیانا
 .رفت یادم -

 با چندانی یفاصله که رسیدمی نظر به و شدمی شنیده سر پشت از هاکایمرا عصبی هاینفس و تند هایقدم صدای
 . بود نجاتشان برای حلیراه دنبال به و شده زدهوحشت فکر این با لیانا. ندارند هاآن

. ببینند را خود جلوی توانستندمی سختی به دیگر. رفت تاریکی به رو هوا شدند، جنگل قسمت ترینعمیق وارد وقتی
 . رسیدمی گوش به همچنان هایشاننفس صدای اما دید؛نمی را هاآن تاریکی آن در برگرداند، را سرش لیانا

 ! جاناتان لیانا، -
 سرش برگرداندن با اما باشد؛ جاآن جاناتان که نداشت امکان. برگشت عقب به تعجب با حرف این شنیدن با لیانا

 بود، شده سرزنده و خوشحال ناگهان که لیانا. بود هاآن قدمی چند در درست جاناتان یکلبه. فهمید را جان منظور
 : زد فریاد

 ! بدو مونده، دیگه کم یک فقط -
 گونههمان و انداختند کلبه نزدیک هایبرگ و شاخ درون به را خود و پریدند کلبه نزدیک هایخارزار باالی از دو آن
 و وحشی موجودات آن و شده بسته دوازه دیگر بار برسد دو آن به هاکایمرا دست کهآن از قبل رفت،می انتظار که

 . کرد خشمگین و عصبانی را درنده
 : گفت حیرت با میشد بلند زمین روی از که حالی در جان
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 ! ستالعادهفوق واقعا جاناتان فهمم،می رو اتهحرف معنی حاال -
 صدای تعجب کمال در که نکشید طولی اما رسید؛می گوش به دروازه پشت از هنوز هایشاننفس صدای

 . رفت فرو مرگباری سکوت در جنگل بعد ایثانیه و رسید گوش به دورشدنشان
 ! رفتن؟ -

 : گفت رامیآ صدای با بود ایستاده او کنار در درست که لیانا
 . تو بریم بیا -

 و گرم کلبه فضای. کرد قفل را در فورا لیانا. شدند وارد عجله با دو هر شد، باز مقابلشان در کلبه در دیگر بار وقتی
 قرار زمین روی نیز، براق و تمیز بشقاب دو و بوده آویزان آتش روی همیشه مانند کوچکی مسی کتری. بود مطبوع
 . داشت

 با شب آن اما بود؛ رفته فرو مطلق تاریکی در آدونیس آسمان اکنون. انداخت کلبه یپوسیده سقف به نگاهی لیانا
 حتی شب آن. بود ندیده ظلمانی و تیره چنانآن را آسمان آن هرگز لیانا زیرا داشت؛ بسیاری تفاوت دیگر هایشب

 . بود مطلق سکوت فقط و فقط نبود؛ خبری نیز هاگرگ یزوزه یا و هاجغد هوهوی از
 . بشین -

 زده صدا را لیانا او ظاهرا. انداخت بود نشسته اتاقش دیواری آتش مقابل در درست اکنون که جان به نگاهی لیانا
 . است رفته فرو عمیقی فکر در و شده جدا عالم این از که دادمی نشان طوراین اشچهره اما بود؛
 که بود عجیب اما شد؛ او هایشانه با مماس درست سرش و نشسته کنارش در درست فروافتاده هاییشانه با لیانا
 و آتش پتپت صدای جز که گذشت حالی در کوتاه دقایقی. نداد نشان نزدیکی آن به واکنشی ترینکوچک جان

 ایگرفته صدای با و شکسته را بینشان سنگین سکوت جان باالخره اما نشد؛ شنیده دیگری صدای کتری سوت
 : گفت

 .مرد یاجول -
 نشان او العملعکس به واکنشی دیگر بار جان. گرفت درد گردنش که کرد نگاه او به و برگشت سرعتی چنان با لیانا

 : داد ادامه و نداده
 . نه یا است زنده که نیست معلوم شده، گم هم سباستین -

 و بود کرده گوش هایشحرف به ترینکا اگر که رسید نتیجه آن به زود خیلی کرد،می نگاه او به وحشت با که لیانا
 . بودند زنده سباستین و جولیا اکنون کرد،می منتقل آدیس کوهستان به نارسیسا رسیدن قبل را همه
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. آمد درد به داشت، چهارسال تنها که کوچکی سباستین و داشتیدوست و مهربان زن آن آوردن یاد به با لیانا قلب
 سر هایشگونه از که دید را اشکی قطره حیرت کمال در و شد خیره جان به و برگردانده را سرش احتیاط با لیانا

 . خورد
  جان؟ -

 : گفت کند پنهان او از را هایشاشک که کند سعی حتی یا و بیاید خود به لیانا متعجب لحن از کهآنبی جان
 که داره حق جاناتان و ودب العادهفوق زن یک اون بگم تونممی فقط و شناختمشمی بچگی از من دونی،می -

 .کنه گریه یادش به رو سال هایسال
 .کرد گریه به شروع او هایحرف شنیدن با ناخودآگاه لیانا
 : بیاورد زبان بر توانست را کلمه یک تنها جاری هایاشک و گرفته صدای همان با دیگر بار جان

 ... سباستین -
 خنجری مانند اشکش قطره هر و شده دریده هر از لحظه یک در یانال قلب که زد گریه زیر شدتی چنان با گاهآن و

 در هامدت که فکری آمد، لیانا ذهن به فکر یک تنها فرساطاقت لحظات آن در. آمدمی فرود قلبش بر که شد
 زیر از آرامی به را هایشدست کند فکر چیزی به آنکه بی گاهآن و بود کرده تابشبی اکنون و چرخیدمی ذهنش
 باشند، شده گرفتگیبرق دچار که کسانی مانند جان. کشید اشبرهنه یسینه روی بر و داده عبور جان هایدست
 یک تنها داد، حرکت را هایشدست دیگر بار لیانا که زمانی و کرد نگاه او به حیرت با کرده فراموش را ریختناشک
 :شد خارج دهانش از کلمه

 ... لیانا -
 : کرد زمزمه آرامی صدای با و کرده ایخنده گریه میان بود، جاری هایشچشم از اشک هنوز که حالی در لیانا

 !برسی خوبش جاهای به بذارم خوام می -
*** 

 از گویی بود؛ کرده فراموش کامال را خود جایگاه و مقام گویی که کردمی نگاه جاناتان به اضطرابی چنان با ترینکا
 جوانی دختر را خود اکنون. کند صادر دیگران و خود برای دستوری هر تواندمی ملکه یک مقام در که بود برده یاد
 بهترین نیز حاضر حال در. کردمی کمک خواست در دوستش تریننزدیک از تصمیمی، هر برای که پنداشتمی

 رسیدند، اتاقش به هک زمانی باالخره اما داشت؛ اکراه تصمیمش آوردنزبان به از او و بوده عصبانی و زدهغم دوستش
 ترینکا. کردند نگاه او به و برگشتند نیز حاضر افراد یبقیه ایستاد، جایش سر جاناتان. کرد صدا را او و نیاورده طاقت

 .انداخت هاآن به گذرا نگاهی بود، نگران کمی که
  شده؟ چی -
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 دلش اصال. ندارد را دیگر بد خبر یک شنیدن طاقت او که دریافت ترینکا که پرسید را سوال این جوری جاناتان
 طور به او. نداشت دیگری یچاره اما شود؛ او عذاب و رنج باعث دیگر بار تصمیمش کردنبیان با که خواستنمی

 . گرفت آغوش در را جاناتان بقیه یزدهحیرت هایچشم مقابل در و ناگهانی
 یزدهوحشت صورت به ترینکا. کردندمی نگاه هاآن به باز دهانی با بودند، ایستاده اتاق داخل که کسانی یهمه

 : گفت و کرده نگاه جاناتان
 .!تونمنمی من -

 : گفت لرزانی صدای با بودند، شده قرمز کامال هایشچشم سفیدی که جاناتان
  تونی؟نمی رو چی -
 : داد ادامه مقدمهبی ترینکا
 مواسه رو مادرم مرگ خبر وقتی حتی چیدی،می مواسه ور هامقدمه بهترین بد خبرهای گفتن برای همیشه تو -

 . نکشیدم عذاب مادرم ناگهانی مرگ از باید که قدریاون شاید که بود امید و آرامش صدات در قدراون آوردی
 ... کنممی خواهش ترینکا -

 : داد ادامه اراحتین با ترینکا اما بگیرد؛ را صدایش آمیزخواهش لحن جلوی نتوانست، کرد چه هر جاناتان
. کردم تالش همین برای همیشه و بدونم رو هاحقیقت داشتم دوست همیشه اومد،می بدم مقدمه از همیشه من -

 !جاناتان نمیام باهاتون من
 ... ترینکا -
  .بودی من حامی بهترین همیشه تو که نره یادت رو این اما نه؛ هم شاید دیدیم، رو همدیگه دوباره روزی شاید -
 ... ملکه -

 اشک از که هاییچشم با و ایستاده جاناتان کنار در درست امیلیا زد،می صدا التماس با را او که نبود جاناتان بار این
 : گفت و زده او به لبخندی ترینکا. نگریستمی او به بودند شده پر
 . امیلیا ببخش شدم عذابت باعث که وقتی هر برای رو من -
 ... با هام،لجبازی با هام،کنایه با شدم، من اما نشدین؛ عذابم عثبا وقتهیچ شما -
 : گفت و انداخت او به مهرآمیزی نگاه ترینکا
 ... نمیاد یادم که من -

. ریختند اشک یکدیگر آغوش در را طوالنی دقایق و انداخته ترینکا آغوش در را خود جمله، این شنیدن با امیلیا
 آن در. هاستآن دیدار آخرین این که دانستندمی شاید. ندارد پایانی جدایی این که بودند هدریافت هاآن دوی هر شاید
 حقیقت این و ریخته فرو بینشان نامرئی هایدیوار تمامی کردند، احساس را خود یخواهرانه آغوش گرمای که زمان
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 بیرون اتاق از ترینکا وقتی. دبو خواهند و هستند بودند، یکدیگر دوستان بهترین که شده حک ذهنشان در محض
 طول به سال هایسال در شدنبسته که کردمی آرزو. بود خورده گره نگران و خیس صورت دو در نگاهش رفت،می

 هاینقش به نگاهش بکند، را فکرش که چهآن از ترزود زیرا بود؛ نیافتنی دست آرزویی این گویی اما بینجامد؛
 .ماند خیره در پشت زیبای

 این تمام که کسی بود؛ دخترش با مجدد دیدار اشخواسته تنها لحظات آن در شد، قصر تاالر وارد سرعت آخرین با
 .بود آورده وجود به برایش را هاعذاب و رنج

 درست نارسیسا آنکه به فکر با ترینکا. رسید گوش به نیز دیگری شخص هایقدم صدای شد، تاالر وارد وقتی
 با کردندمی نگاه او به خونسردی با که رنگمشکی چشم جفت دو دیدن با و برگشت دارد، قرار او سر پشت

 : زد فریاد عصبانیت
 ! لیام -

 : گفت خونسردی با همیشه برخالف لیام
 بله؟ -
  جا؟این بیای که گفته بهت کی -
 . کنن همراهی مخفیگاه تا رو شما تا اومدن هم بقیه نیستم، من فقط -
 : فتگ تعجب با ترینکا
 ! مخفیگاه؟ -
  برسه؟ شما به کثیف هایحیوون اون دست ذارممی کردین فکر پس بله؛ -

 شدت از هایشدست و بود شده سرخ صورتش تمام زیرا شود؛ منفجر عصبانیت شدت از ترینکا که نبود بعید هیچ
 . کردمی رضایت و خشنودی احساس باشد کنارش در که هست کسی آنکه از دلش اعماق در اما لرزید؛می خشم

 مخفیگاه سر یک که دانستمی زیرا شد؛ شمالی یقلعه وارد و گذشته او کنار از عصبانیت همان حفظ با ترینکا
 . افتاد راه به سرش پشت حرفبی فرمانبر، و مطیع سرباز یک مانند نیز لیام. رسدمی قصر شمالی یقلعه به اتاقش
 کنار راهرو ابتدای در که لیام به رو محکمی لحن با ترینکا شدند، شمالی یقلعه وارد سربازان همراه به دو آن وقتی

 : گفت بود ایستاده پیکری غول یمجسمه
 . ندازممی نگاهی یک و میرم هاسرباز با من بمون، جاهمین -

 لحن با سپس است، خورده تکان ایلحظه که رسید نظرش به زیرا انداخت؛ مجسمه به نگاهی پرتیحواس با لیام
 : گفت معترضی

 ... ولی -
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 راهرو. افتاد راه به راهرو انتهای سمت به سپس کرد؛ سکوت به وادار را او و انداخت لیام به ایخصمانه نگاه ترینکا
 دو به وقتی. کردمی حرکت محکمی هایقدم با. رسیدنمی گوش به صدایی هیچ و بود رفته فرو مطلق تاریکی در
 گوش به در یک شدنبسته و باز صدای ایلحظه برای رسید، یافتمی راه شمالی یقلعه و تاقا به که مخفی در

 خیالش راحتی اما کشید؛ ایآسوده نفس ترینکا. رفت فرو متعلق سکوت در جاهمه دیگر بار بعد ایثانیه اما رسید؛
 سختی به که ضعیفی صدای و یدهرس گوش به شمشیرمانندی برخورد صدای لحظه همان و نینجامید طول به خیلی
 :کرد زمزمه

 ... ملکه -
. بودند شده متوقف زمان و زمین گویی. کردنمی باور دیدمی که را چیزی. برگشت عقب سمت به سرعت به ترینکا

 بلند آرامی به را سرش سپس ماند؛ خیره بود زده بیرون لیام بدن دیگر سمت از که ایبرنده و تیز ینیزه به نگاهش
 فریادی چنان پذیرفت، را آمده پیش اتفاق که آنگاه خورد؛ گره متحیر و زدهوحشت نگاه آن در نگاهش و ردهک

 . شد پخش قصر تمام در انعکاسش که کشید
 !لیام -

 در. کردمی نگاه ترینکا به بود، ایستاده لرزانش پاهای روی سختی به که حالی در پریدهرنگ صورتی با لیام
 . خوردندمی تکان نامفهومی طور به هایشلب و شدمی دیده وحشت و نگرانی نگاهش

 هایلب اما بفهمد؛ را هایشلب حرکت و ببیند واضح طور به را او بتواند تا زدمی پس را هایشاشک مدام ترینکا
 و اکدردن یلحظه یک در سپس نشست، آن روی عمیقی لبخند و ایستاده حرکت از کوتاه بسیار مدتی از پس لیام

 . افتاد زمین روی بر جانشبی جسم دلخراش
 ظاهر سرش پشت از بودند، آمده بیرون آهنین یمجسمه درون از پیش دقایقی که افرادی لیام، افتادن محض به

 . بود ایستاده مادرش مقابل در درست دوری یفاصله در نارسیسا. شدند
 مادرش به نگاهی نارسیسا. بودند ایستاده سرش پشت ادافر باقی و بود کنارش در درست رحمیبی یچهره با هنری

 : زد فریاد آمیزیجنون شادی با و آورد باال را آلودشخون هایدست هنری. انداخت بود مانده لیام جسد به خیره که
 بیاید نکنید، تعارف کنممی التماس مونده؟ کی دیگه! کشتم رو آدونیس فرد ترینشجاع من کشتم، رو لیام من -
 !لوج

 لبخند که حالی در هنری. زدند حلقه دورش به بالفاصله منزجرکننده یصحنه آن تماشای با ترینکا سربازان
 ایستاد جایش سر عصبانیت با مقابلش در نارسیسا هایدست قرارگرفتن با اما رفت؛ ترجلو داشت لب به آوریچندش

 .کردمی نگاه مادرش به خیره همچنان بیندازد، او به نگاهی ترینکوچک آنکه بی نارسیسا. شد خیره او به و
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 نگاه هنری. بود مانده خیره نامعلوم ینقطه به نگاهش کشاندند،می خود دنبال به سختی به را ترینکا هاسرباز وقتی
 تنها ت،ساک و آرام نارسیسا اما کند؛ صادر را ترینکا به حمله دستور که امید آن به انداخت؛ نارسیسا به ایمشتاقانه

 حالتبی صورتی با او. کرد پیدا هایشچشم در توانستنمی را احساسی هیچ نیز اکنون. بود مادرش رفتن گرنظاره
 : کرد زمزمه لب زیر
 !بره بذار -

 هم از ابد برای نیز هاآن فرزندی و مادر یرشته گشت، ناپدید راهرو پیچ پشت از ترینکا پیراهن یدنباله وقتی
 . نداشت خارجی وجود هرگز رشته آن نارسیسا نظر از رچهگ شد؛ گسسته

*** 
 «رویا پایان»

 گذشت از پس هنوز. کرد نگاه او به و کرده جاجابه کمی داشت، قرار جان یسینه روی بر اکنون که را سرش لیانا
 اشعاشقانه یرابطه آخرین شاید و اولین که کردنمی باور شاید داشت؛ را شگفتی و حیرت رنگ نگاهش ساعت چند

 : گفت و کرده کوتاهی یخنده لیانا. بگذراند شرایطی چنین در داشت دوستش دنیا یهمه از بیش که کسی با را
  چیه؟ -

 : گفت آرامی صدای با بود، شده گیج او یچهره حالت از که جان
  چیه؟ چی -
 گذشتی؟ خوبش جاهای از که نمیشه باورت هنوز نکنه -

 : گفت و زده آمیزیشیطنت لبخند بود، آمده خودش به جمله آن شنیدن با که جان
 ! برسیم خوبش خیلی جاهای به دوباره که میشه کی کردممی فکر داشتم! میشه باورم چرا -
 ! جان -

 سقف به را نگاهش لیانا که زمانی. خندیدند بلندی صدای با دو هر و گفته را این آمیزیاعتراض لحن با لیانا
. رسید قصر افراد یبقیه به و گذشت جاناتان یکلبه از فکرش. شد محو لبخندش بالفاصله انداخت، کلبه یپوسیده
 خاطر به را او توانستمی ترینکا آیا شوند؟ خارج قصر از سالمت به که بودند شده موفق آیا کردند؟می چه اکنون
  ببخشد؟ بزرگش دروغ

 بود سخت قدرچه. دید نخواهد را درخشان هایچشم آن هرگز ردیگ آنکه به فکرکردن بود؛ زجرآور و سخت قدرچه
 مانند هافکر این یهمه. بود داده دست از را پرسیدمی عاشقانه که پسری و همسر که جاناتان حال به فکرکردن

 . کردندمی متالشی درون از را او و خوردندمی را لیانا روح خوره
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 آن زیرا رسید؛می نظر به عادی مواقع از ترترسناک بسیار کلبه، هایوبچ پشت از آدونیس قیرمانند و تاریک آسمان
 تاکنون آیا بود؟ کجا نارسیسا اکنون. است مانده اشزندگی پایان به ساعت چند تنها که کردمی یادآوری را حقیقت
  کند؟ پیدا را لیانا جای که بود شده موفق
*** 

 !کردی ناامیدم واقعا چون کنم؛ امید قطع ازت باید کنم فکر هنری -
 باقی و دادند سر ایشرورانه هایخنده وزرا و هافرمانده مانند ارتش، اصلی اعضای یبقیه گفت را این که نارسیسا

 سو آن و سو این به قصر اطراف در مدام که پوشیشنل سربازان. کردند اکتفا پوزخندی به تنها عادی سربازهای
 . شدند ترنزدیک هاآن جمع به و کرده خرخری حنهص این یمشاهده با نیز رفتندمی

 نگاه بود، داده لم بود اول وزیر جایگاه روزی که قصر تاالر سلطنتی هایصندلی از یکی روی بر که هنری
 و دوخته نارسیسا سرد هایچشم به را نگاهش سپس کنند؛ سکوت همگی شد باعث که انداخت بقیه به ایخصمانه

 : گفت
 کثیف و پست هایانسان اون از یکی پس از حتی که تو! نارسیسا کنیمی امزدهشگفت واقعا هاوقت بعضی -

  کنی؟ مسخره رو من تونیمی طورچه برنیومدی،
 بحث این فاتح را خود که هنری گاهآن. نزد حرفی اما شد؛ متمایل راست سمت به کمی نارسیسا هایلب
 : زد فریاد پنداشتمی
 بخواد کسی اگر باشه، یادتون رو این تونهمه پس! رو ترینکا خادم ترینوفادار و بهترین کشتم، رو لیام من -

 .کنممی لهش پاهام زیر بگیره، نادیده رو خدماتم
 تماشا را رفتنش نفرت با اکنون ارتش اعضای یهمه. گذشت همه کنار از عصبانیت با جمله آن گفتن از بعد
 از پس. نداشت را هاآن رهبری برای الزم شایستگی وجههیچ به هِندِریک، پدرش برعکس او هاآن نظر از. کردندمی

 . برگشت سویش به هانگاه یهمه دیگر بار و برخاست جایش از نارسیسا گذشت، سکوت در که مدتی
 با تونستممی من! بوده فاحش اشتباه یک صرفا هنری با همکاری بینممی کنممی فکر که حاال چیه؟ دونینمی -

 خوبی به رو قصر مخفی هایراه شما از یکی کدوم. بگذریم... اما برسم؛ بهتری ینتیجه به شما از هرکدوم
 زندگی سالبیست از بعد که بشنوم رو مکانی اسم خواممی من کنید، فکر زدنحرف از قبل کنممی تاکید شناسه؟می
 . ندارم خبر ازش قصر در

 که هاآن از یکی ناگهان دارند، تردید هایشانحرف آوردن زبان به از که بود ایگونه به حاضر افراد یهمه یچهره
 : گفت کنانپچپچ بودند، نمایان بدی طرز به زردش هایدندان و رسیدمی هایششانه عرض تا بلندش موهای

 ... یکلبه چی؟ قصر از بیرون -
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 ! هیس -
 شرایطی چنین در که دانستمی زیرا کرد؛ سکوت به وادار را وا و زده هایشپهلو به محکمی یسقلمه اشکناری نفر

 و شده ترنزدیک مرد آن به بود، شده کنجکاو کمی که نارسیسا اما بیاورند؛ زبان بر را خودیبی حرف هیچ نباید
 : گفت

  خب؟ -
 : گفت و شده بلند اشصندلی از مرد

 !خودبی حدس یک خوده،بی حدس یک فقط هیچی -
 . بشنوم رو خودبی حدس این خوام می -
 ... اما -

 : گفت بود آمده وجد به دیگر بار مرد آن بدن خفیف لرزش دیدن با که نارسیسا
 . بزن رو حرفت نترس، -

 آن. دهدمی دست از را جانش بزند نامربوطی حرف اگر که دانستندمی زیرا کردند؛می نگاه مرد آن به ترحم با بقیه
 : کرد زدنحرف به عشرو لرزانی صدای با مرد

. کوچیکه یکلبه یک یعنی... مسخره یکلبه یک ساخت مشغول جاناتان که دیدممی بودم، جااین وقتی... وقتی -
 خیلی معمولی یکلبه یک با کلبه این گفت پرسیدم اشکلبه مورد در ازش وقتی بود بچه پسر یک تازه زمان اون
 کمک که میشه باز کلبه در صورتی در فقط دارن؛ کمک به نیاز که شهمی ساخته کسانی برای کلبه این داره، فرق

 . بشه خواسته
 و کشیده هایانگشت که درحالی او. رسیدمی نظر به تررحمانهبی دیگری وقت هر از نارسیسا روحبی یچهره

 : کرد زمزمه دادمی حرکت مرد آن هایشانه روی را زیبایش
 . میشه داده بهت بکنی رو تصورش که چهاون از تربزرگ پاداشی کنی پیدا مواسه رو لیانا بتونی اگر! بود عالی -

 : گفت آرامی صدای با بود، شده حالبی و سست خود به نارسیسا نزدیکی همه آن از که مرد
 . بیارم براتون رو دختر اون تا ذارممی رو جونم باشه الزم اگه حتی! کنممی رو تالشم تمام -

 نارسیسا برای جانش فداکردن از مدام زیرا داشت؛ مرد آن روی بر زیادی تاثیر نارسیسا یواگرانهاغ حالت گویی
 آن رفت، بیرون تاالر از نارسیسا که زمانی. کردندمی نگاه او به حسرت با بعضی و انزجار با برخی. کردمی صحبت

 . شد خارج قصر از سرعت به و آمده بیرون اشاغماگونه حالت از نیز مرد
*** 

 : پرسید آرامی صدای با لیانا
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  مونده؟ آفتاب طلوع تا چندساعت -
  پرسی؟می چی برای... شاید یا ساعت دو شاید دونم؛نمی -

 شانس هاآن و رودمی پیش خوبی به چیزهمه که کند فکر و بماند جان آغوش در تواندمی کی تا که کرد فکر لیانا
 . گفتمی شود دیر کهآن از قبل را حقیقت اشزندگی در بار یک فقط باید او دارند؟ را ماندنزنده

  جان؟ -
  بله؟ -
  بمونیم؟ جااین بتونیم عمرمون آخر تا ما کنینمی فکر که تو -

 : گفت آرامی صدای با بود، نکرده فکر موضوعی چنین به نیز لیانا با نزدیکی از بعد تا حتی که جان
 ...و کنیم فرار ونیمتمی... ما اما تونیم؛نمی نه -
 کوهستان به و بگذریم قصر جلوی از بتونیم فراطبیعی نیروی هیچ داشتن بدون تا دو ما کنینمی فکر که تو -

  بریم؟
 : گفت و کشیده عمیقی نفس جان

 . کنمنمی فکر نه، -
 : گفت فورا دید جان هایچشم در را ناامیدی آن که لیانا

 نبود قرار اگرچه دادیم؛ نجات رو عزیزانمون و نفر هزاران جون خودمون فداکردن با ما نخوردیم، شکست ما جان، -
 ... اما بشی؛ قربانی هم تو
  چیه؟ منظورت -
 بودی تخانواده کنارت االن تو شدمنمی مندعالقه تو به هم من اگه شاید شدیم،می نزدیک هم به نباید تو و من -
 ... و

 : گفت عصبانیت با و نشسته زمین روی سرعت به جان
  پشیمونی؟ -

 : پرسید حیرت با لیانا
  چی؟ از -
 که نذاشتم و شدم گیرت پا و دست من شد،می ترراحت خیلی کارت نبود من اگر خب آره! من با بودن از -

 .بدی نجات رو سرزمینت تنهایی و دربیاری بازیقهرمان
 صدایی با لیانا. بود دوخته چشم او به غضب و خشم با و زدمی نفسنفس جان و کردمی نگاه او به باز دهانی با لیانا
 : گفت لرزیدمی بغض از که
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 . بودم من... شد برده اسم ازش نامه توی که قربانی اون! بیفته اتفاق این بود قرار جان، نبود بازیقهرمان این -
 را لیانا قلب جایشبهنا هایقضاوت و هاحرف با ناخواسته او. بماند بازنیمه تعجب از دهانش که بود جان نوبت اکنون

 کلبه در سمت به و شده بلند جایش از خشم با لیانا زیرا بود؛ شده دیر بسیار جبران برای دیگر گویی و بود شکسته
 : گفت و کشیده آغوش در را او جان برسد، دستگیره به دستش کهآن از قبل اما دوید؛

 . کنممی خواهش لیانا -
  کنی؟می فکر لیام مثل هم تو پس آره؟ میارم؟ در بازیقهرمان من! کن ولم -
 ... فقط من متاسفم، لیانا! نه یعنی آره؛ -
  چی؟ فقط -
 ! بیارم در رو حرصت خواستممی -

 : گفت و برگشت عصبانیت با لیانا
  چی؟ برای -
 . میشی عذابم باعث هاتحرف اب تو اما باشم؛ کنارت در خواممی من! همیشه میاری، در رو حرصم هم تو چون -

 : گفت و شده عوض فورا لیانا یچهره حالت
 . بدم عذابت نخواستم وقتهیچ من... من اما -
 . دونممی -

 : گفت و زده لبخندی لیانا
  دونی؟می -

 : گفت و زده آمیزیشیطنت لبخند نیز جان
 .بدم صتحر که خواستم خودم همیشه من متاسفانه... اما دونم؛می رو تو -

 یاد به هرگز گویی شدند؛ خیره یکدیگر به لبخند با دو هر و زده او به محکمی یضربه حرف این شنیدن با لیانا
 بود عشق خاصیت آن شاید و بودند ناراحت و خشمگین یکدیگر دست از چقدر قبل یدقیقه چند تا که آوردندنمی
 . رفتنمی بین از ناراحتی و خشم هیچ با که

 صدا آن. رسید گوش به کلبه از بیرون از مهیبی صدای ناگهان شد،می کمتر لحظه هر بینشان یفاصله هک هنگامی
 : آورد زبان بر تردیدبی بود، فکرش در که را چیزی لیانا. شدمی تکرار چندثانیه هر
 !اومدن -

 : گفت و کشید آغوش در قبل از ترمحکم را لیانا جان
 .باش آروم -
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 به شروع و بسته را هایشچشم نیز جان. کرد حلقه جان کمر دور را هایشدست و فشرد هم بر را هایشچشم لیانا
 مقاومت آخرین شد، وارد کلبه در به پی در پی یضربه دهمین وقتی. کرد لیانا رنگطالیی و بلند موهای نوازش
 ظاهر در چارچوب در شد،می دهدی آن در آمیزیخشونت رضایت که هاییچهره با مرد سه و شکسته جاناتان جادوی

 : گفت و کشیده هایشمو میان دستی بود، لیانا پیداکردن مامور که مردی ویلیام،. شدند
 !کوچولو پرنسس شدی قایم جااین پس -

 : زد فریاد عصبانیت با جان
 !ببند رو دهنت -

 : زد فریاد و آمد ترجلو بود، ایستاده ویلیام سر پشت که مردهایی از یکی
 ... پایِن -
 ! نه -

 : گفت و زده پس را مرد آن هایدست عصبانیت با ویلیام
 .خوادمی سالم رو هااون ملکه -

 زد،می موج هاآن در رحمیبی که خاکستری هایچشم آن در خیره لیانا. زد هاآن روی به زشتی لبخند گاهآن
 : گفت و زده پوزخندی

 !ملکه -
 : گفت اشفشرده برهم هایدندان الی از بود، شده برافروخته نالیا تمسخرآمیز لحن از که ویلیام

 .ببریدشون -
*** 
 فرمانروایی زمان در که احساسی کرد؛ عبور بدنش از آشنایی احساس گذاشت، قصر ایشیشه تاالر در قدم وقتی

 آنکه وجود با حتی داشت؛ را احساس همین نیز اکنون! نشاط و خوشحالی صمیمیت، امینت، حس داشت؛ ترینکا
. بود مقابلش افراد به خیره شجاعت با نیز او اما بود؛ جان اشنگرانی تنها. ندارد مرگ با چندانی یفاصله دانستمی

 داشتند، یکدیگر دست در دست که وقتی تا آن؟ از بهتر چیزی چه شد،می فشرده یکدیگر دست در هایشاندست
 . ترساندنمی را هاآن خطری هیچ

 نگاه دو آن به لـ.*ذت با و بود نشسته زد،می برق درخشان الماسی مانند که ترینکا صندلی روی بر نارسیسا
 در و تاالر وسط در درست لیانا و جان وقتی. شدمی تکمیل هاآن حضور با تنها بزرگش میهمانی گویی کرد؛می

 : زد فریاد و برخاسته جایش از سرعت به نارسیسا ایستادند، نارسیسا مقابل
 !آدونیس یآینده پادشاه و ملکه کنم،می معرفی آقایان و هاخانم -
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 با لیانا اما شدند؛ واژگون کنارشان هایصندلی از برخی که زدند خنده زیر چنانآن تاالر، در حاضر افراد یهمه
 لیانا رفت،فرو سکوت در دیگر بار تاالر وقتی. کردمی نگاه داشت آشنایی برق که آبی هایچشم آن به خونسردی

 : گفت بدهد را دیگری تمسخر یاجازه نارسیسا به کهآن از قبل
 !نارسیسا نداری مادرت به شباهتی هیچ -
 به آمیخته نارسیسا نگاه. کردند نگاه او به حیرت و کنجکاوی با همگی و نگفت چیزی کسهیچ جمله آن شنیدن با

 : گفت سردی لحن با همیشه مثل اما بود؛ نفرت و شگفتی
 . باشم اون عین نخواستم وقتهیچ -
  چرا؟ دونیمی! تونستینمی هم خواستیمی اگه چون خوبه؛ -

 . دوخت چشم او به انتظار با درخشید،می هایشچشم در خشمی برق اکنون که نارسیسا
 . ذاتته توی این چون -

 به کوچکی یاشاره بدهد، نشان العملیعکس آنکه بی نارسیسا. نشست جان هایلب روی پوزخندی بالفاصله
 خفیفی لرزش لیانا شد، نزدیک مانندشانشبح پیکر وقتی. کرد بودند ایستاده در یآستانه در که پوشیشنل نگهبانان

 لیانا و جان نزدیکی در دهند، انجام خاصی حرکت نکهآ بی هاآن. فشرد را هایشدست بالفاصله جان و کرده
 به هایشزانو بعد یلحظه و کرده احساس هایششانه روی را دستی حرکت لیانا هلحظ همان درست اما ایستادند؛

 . زدند زانو نارسیسا مقابل در جان و او و شده خم اجبار
 شنل آن پشت در گویی نداشت؛ وجود دیدن برای چیزی اما کرد؛ نگاه هاآن هایدست خالی جای به تعجب با او

 : گفت و زد کمرنگی لبخند نارسیسا. تنداش وجود جسمی هیچ بلندباال و سیاه
 !بهتره جوریاین -

 : کرد اضافه و نشسته تخت روی سپس
 . کردم پیدات باالخره خب، اما کردی؛ انتخاب شدنمخفی برای رو جاناتان یکلبه که بود ایهوشمندانه یایده -

 او به که ایپیروزمندانه حس توانستمی الیان اما بود؛ تفاوتبی کامال کالمش لحن گفت، را جمله این نارسیسا وقتی
 : گفت خطرناکی لحن با نارسیسا. زد صداداری پوزخند موضوعی چنین به فکرکردن با. بفهمد را بود داده دست

  لیانا؟ خندیمی چی به -
 ! تو به -

 نفرت با برخی و شد لندب نیز جمع افراد از تن چند پوزخند صدای آورد، زبان بر را کلمه دو این شجاعت با لیانا وقتی
 . آوردند زبان بر را رکیکی هایفحش

 !ساکت -
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 : کرد زمزمه و کرده متمایل راست سمت به را سرش نارسیسا
 .مونده برات که کسی تنها. ..جز بترسونه؟ رو تو تونهمی چیزی چه پس مرگی یآستانه در تو لیانا، بخند -

 به کمرنگی لبخند با نیز جان. دوخت جان به را نگاهش نگرانی با انالی شد، متوقف جان روی بر نارسیسا نگاه وقتی
 از است ممکن لحظه هر و خوردمی تاب و پیچ اشمعده در ماری که داشت را احساس این لیانا. کردمی نگاه او

 . برود هوش
 آزردگیِ با ارسیسان. بودند یکدیگر هایچشم در خیره همچنان دو آن ایستاد، جان سر باالی درست نارسیسا وقتی

 . برگرداند خودش سمت به را سرش و گرفته را جان یچانه ساختگی،
  داری؟ دوستش -

 که رسیدند حقیقت آن به بودند جمعشان در که کسانی تمام بلکه جان، تنها نه که بود سرد قدرآن کالمش لحن
 . فهمید نخواهد را داشتندوست معنی هرگز نارسیسا

 : گفت بلندی صدای با جان
 !دنیا این توی هرچیزی از بیشتر -

 و برگردانده او سمت به دیگر بار را رویش جان شدند، جاری صورتش روی بر سیلی مانند لیانا هایشاشک وقتی
 : گفت

 .مونهمی من با ابد تا عشقت نباشم کنارت اگر حتی لیانا، دارم دوستت -
 !جان -

 : داد ادامه داشت گلو در که ضیبغ با جان و زد صدا را او التماس با لیانا
 هم من مال شدی، من مال تو. کردی تمومش خودت شد، تموم رویا اون امشب اما بودی؛ من رویای تو -

 !ابد تا... مونیمی
 توسط اما رفت؛ سمتش به بلندی فریاد با لیانا گرفتند، قرار جان قلب روی بر نارسیسا سرد هایدست وقتی
 . شد کشیده عقب به نامرئی هاییدست

 !نه کنم،می خواهش نه! نه جان، -
 عمیقی آه تنها و شده محو هایشلب روی از لبخندش آخرین گرفت، قرار نارسیسا دست در جان داغ قلب وقتی

. کرد احساس واضح طور به را وجودش دیگر بخش شدنکنده لیانا لحظه آن در و افتاد زمین روی بر و کشیده
 او اکنون و. بود داده دست او به داشت، آغوش در را مادرش جانبی جسم وقتی که شتدا را حسی همان اکنون
 دیگر بار بتواند شاید تا کند التماس مرگ برای بود حاضر که کسی متحرک؛ یمرده یک جز به نبود چیزی
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 کسچهی حضور لحظات آن در. بود مانده رنگزمردی هایچشم آن مبهوت و مات نگاهش. ببیند را عزیزانش
 . نداد نشان واکنشی هیچ نیز، ایستاد سرش باالی درست نارسیسا وقتی حتی کرد؛نمی احساس را جان جز دیگری

 . یشیم ملحق بهش هم تو زود خیلی چون نباش؛ نگران اما بکش؛ زجر و لیانا کن نگاهش خوب -
 !باشه بخشلـ.*ذت تونهمی مرگ قدرچه -

 : گفت و دوخت چشم او به اشتیاق با نارسیسا
  گفتی؟ چی -

 . بود رفته فرو عمیقی خواب به گویی که بود جان آرام یچهره به خیره بیندازد، نگاهی او به آنکه بی لیانا
 ... لیانا -

 . نزد حرفی اما دوخت؛ چشم او به سرخ هاییچشم با لیانا
 . باش متشکر من از پس یری؛بم درد بدون و آروم ذارممی که توست به من یسخاوتمندانه لطف تنها این -

 از اطمینان از پس نارسیسا. نوشید را آن درنگبی و انداخت داشت دست در نارسیسا که بلندی جام به نگاهی لیانا
 و برخاست جایش از سختی به لیانا. کنند باز برایش را راه تا داد دستور نوشیده، را زهر یقطره آخرین تا لیانا آنکه
 : کرد زمزمه بیندازد جان به نگاهی آنکه بی
 !بسپار خاک به رو جسمش احترام با کنممی خواهش -

 : گفت ثانیه چند از پس و کرده فکر اندکی بود، خورده جا کمی حرف آن از که نارسیسا
 !زیادیه یخواسته -
 . کنممی خواهش -
 کوچکی آرامگاه که کرد قبول نهایت رد اما نگذاشت؛ جا به نارسیسا در تاثیری هیچ لیانا آمیزالتماس لحن آنکه با

 .برساند آرامش به را روحش و کرده درست جان برای
*** 

 «طلوع آخرین»
 که آورد یاد به را روزی. شدند زنده برایش اشبچگی خاطرات یهمه گذاشت، قصر ورودی سرسرای به پا وقتی
 ظریفش پاهای و دست و خورد نزمی دویدمی کوچکی پری دنبال به سرعت با وقتی داشت؛ سالشش تنها

 : داشت یاد به را مادرش پرمهر صدای هنوز. برداشتند کوچکی هایخراش
  خوبه؟ حالت عزیزم، لیانا -
 !نشده چیزیم مامان، خوبم -

 . زدند حلقه هایشچشم در اشک سرعت به و نشد ایزابل برای تسکینی حرف این
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  کنی؟می گریه چرا نشده، طوریم که من! مامان -
 : گفت کردمی نوازش را او که طورهمان و کشیده هایشخراش جای به دستی ایزابل

 . باشه کوچیک خراش یک اگر حتی میشه؛ تیکه هزار قلبم بینیمی آسیب وقتی چون -
 هایشپا رفتمی بیرون قصر رنگطالیی و عظیم در از که اکنون. نشست لیانا هایلب روی ناخودآگاه لبخندی

 : گفتمی که رسید گوش به هادوردست از صدایی دهکده خاکی راه به رسیدن با. بودند شده سست اندکی
  دیدی؟ من انگیزیشگفت به جادوگری حاال تا پرنسس، -
 ! نه خب، -

 : گفت و خندیده بلندی صدای با جاناتان
 !باشی ندیده که طبیعیه کامال نداره، وجود هم ایدیگه جادوگر خب، -

 به لبخند همیشه که مردی آوردن یاد به با لیانا. کرد زدنسوت به شروع و خندید بلندی صدای با دیگر بار سپس
 صدای دهکده پشت هایباغ به رسیدن با. کرد کوتاهی یخنده بود، متین و آرام شرایطی هر در و داشت لب

 : رسید گوش به دیگری
 !نداری رو اتاقت از اومدنبیرون حق هامدت تا نا،لیا میشی تنبیه بکنی؟ کاری چنین تونستی طورچه! لیانا -

 : کرد زمزمه خود با لیانا
 نظر در برام بدتری مجازات که اومدنمی دلتون شما بود؟ همین مجازاتم همیشه که کردین فکر هیچ... ملکه -

  درسته؟ بگیرید،
 کرد گمان گذاشت، آدونیس تاریک جنگل به پا وقتی. چکید هایشچشم از اشکی قطره زیبا، هایچشم آن تجسم با

 شد، ظاهر برابرش در جاناتان یکلبه وقتی. ماند خیره اینقطه به و ایستاده جایش سر. ندارند حسی هایشپا که
 . شد وارد و کرد باز آرامی به را کلبه در. فهمید را پیداکردنش راه نهایت در اما دیر بسیار زیرا نکرد؛ تعجبی

 هایشپا و هادست کرد،می گریه بیشتر چه هر. زد گریه زیر بلندی صدای با گذشته ساعت چند یادآوردن به با
 با اشعاشقانه لحظات جزئیات تک تک کرد سعی و نشست کلبه راحتی صندلی روی سختی به. شدندمی ترناتوان
 . بیاورد یاد به را جان

 ... تمدیوونه... عاشقتم... دارم دوستت -
 جان؟ -

 : گفت و نشاند هایلب روی نرمی یهـوس بـ جان
  بله؟ -
  بزنی؟ گولم هاحرف این با خواینمی که تو -
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  من؟ کی؟ -
 : گفت و کرده کوتاهی یخنده نیز جان. گرفت اشخنده جان گیج یچهره یمشاهده با لیانا

 . منه مال شهمه قلبت و روح نباشه، جسمت اگر حتی چون ندارم؛ زدنتگول به نیازی من -
 : گفت او به ایعاشقانه نگاه با بود، آمده وجد به حرف آن از که لیانا

  دونی؟می کجا از -
 . فهمممی جااین از رو چی همه من جا،این از -

 مانندیشبح پیکر سه آخر لحظات در درست اما دید؛می تار و تیره را جا همه اکنون. کشید هایشچشم به دستی لیانا
 مرد کنار در سبز هایچشم و رنگتیشکال موهای با زنی. کردندمی نگاه او به کنانخنده که دید خود مقابل در را
 قالب آن در حتی که رنگزمردی هایچشم با پسری کنارشان در و داشت خودش به بسیاری شباهت که بلندی قد

 .آوردمی در تپش به را لیانا قلب اشعاشقانه نگاه نیز مانندشبح
 از چیزی درخشان و سبز هایچشم آن عمق در گویی بعد و کشیده راحتی به را نفسش آخرین هاآن یمشاهده با

 . کرد مات و خیره را هاآن و رفت میان
*** 

 تا جنگل مرکز از پوشیشنل افراد. برسند جنگل قسمت ترینعمیق به تا دویدندمی توان آخرین با چارلی و کریستینا
 جیبش از کوچکی شیء سرعت با چارلی رسیدند، مناسبی جای به وقتی نهایت در. ندبود شانتعقیب در آنجا به

 : گفت نگرانی با و کشیده بیرون
  کنه؟می کار درست نظرت به -

 : گفت و دمان خیره دخترش به سپس انداخت؛ بودند آمده آن از که راهی انتهای به نگاهی کریستینا
 !راهه تنها این که بود مطمئن لیانا سونن،بر بهت آسیبی ذارمنمی دخترم، نترس -

 : گفت و انداخته همسری به نگاهی سپس
 !راهه تنها حتما پس -

 را شیء آن بارسه و انداخته شدندمی ترنزدیک لحظه هر که پوششنل افراد آن به نگاهی همسرش، تایید با چارلی
. برسند تا بود مانده چندمتر تنها. دآم وجود به اشهزدحیرت هایچشم برابر در بزرگی ناهنجاری زود خیلی و چرخاند
 . شدند ناپدید نظر زا بالفاصله و پریده ناهنجاری درون به نفر سه هر سپس گرفت؛ محکم را همسرش دست چارلی

 .«پایان»
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