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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

 درودگر} مهشید{کاربرانجمن رمان های عاشقانه  نویسنده:یاسمن

اک شدن پرمان عذرخواهی می کنم متاسفانه دوستان عزیز و خوانند گان عزیز از همه ی شما بابت تاخیر بلندمدت }

 و تایپ مجدد باعث این تاخییر شد امیدوارم از خواندن این رمان لذت ببرید.{

اه ها درسکوت به درختان مقابلم چشم دوخته بودم.ماه ها سکوت جنگل من را حتی ازقبل هم منزوی تر کرده بودم

 .داشتندودم.هیچ یک از الف ها حق ورودبه قسمت شرقی را نبود که خود را در میان جنگل های الف ها حبس کرده ب

ر دتنها مالقات کننده ی من شخص بندیک بود پادشاه جوان الف هرروز ساعتی را به مالقات من می امد وسعی 

نگار فایده بود هیچ کدام از دل سوزی هایش محرم زخم های من نمی شدند با مرگ ازدهایم ا شکستن سکوتم داشت

 . روح از درون تن من به پرواز در امده بود

جره ی اتاق رفتم و چشمانم را به جنگل سپید پوش شده نامروز اخرین روز از سوگواری ام بودبه کنار پ

امد نگاه به کالغ سیاهی کردم که درست مقابلم روی دریچه دوختم.سکوت سرد بیش تر از همیشه به چشم می 

ی نداد درواقع من با جادو تمام حیوانات را مجبور ینشست حیوان بیچاره با دیدن من شروع به لرزیدن کرد اما صدا

به سکوت کرده بودم.برخالف میل قلبی اش کالغ به فراخوانم پاسخ داد وبر روی دستم نشست ارام با لب هایم به 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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پرهایش دمیدم وگفتم:ایزاروا }صدایت راپس بگیر{ حیوان بیچاره با شادی صدای غار غار مانندی را از خود ساتع 

 کرد.این بار وردم را در هوای جنگل جاری کردم.

قدم  این بار خودم پیش کمی بعد جنگل پس از مدت ها پر از سر و صداهای مختلف شد.با امدن بندیک به دیدارم

 شدم وگفتم: با تو ازدواج می کنم.

 پادشاه الف با با تعجب مشهودی به چشم هایم نگاه کرد وگفت:امروز روز زیباییه.

 رامونا:اما نه برای ازدواج.جشن را بزار برای اخر هفته.

 با لبخند از در فاصله گرفت و گفت :تغییر کردی!

 کردم. ا قبل از جش باید مدتی از این جا بروم.در برابر کجایی که گفت سکوترامونا:فقط کمی به خودم امدم ام

وض یک روز از قول من به بندیک می گذرد.لباس های سپید و نخی ام را با یک دست بلوز و شلوار معمولی ع

دون بکردم.کوله پشتی قدیمی ام را از ریر تخت بیرون کشیدم و وسایلم را درون ان ریختم.عد حدود دوساعت 

ل انکه به بندیک خبری بدهم جنگل را ترک کردم.با کمک از دویدن سریعم سعی کردم هرچه سریع تر از جنگ

ه خارج بشوم کمی نیاز به دیدن محیطی مدرن مانند یک شهر داشتم.باالخره پس از گذشت چند ساعت به جاد

 و از کنار ورودی شهر پیاده شدم.رسیدم و با تکان دست ماشینی حاضر شد تا مرا به همراه خود به شهر ببرد

 اولین دکه یک کارت اتوبوس خریدم.صدای رنوپس از مدت ها در گوش هایم پیچید:بفرمائید.

 که بر روی لب هایم نقش بسته بود گفتم: چه طوری برادرجان. بالبخندی

 سکوت ان طرف خط را پر کرد لب زدم : هی نمی خوای یک چیزی بگی؟ رنو فریاد کشید: 

 جهنم برگشتی اره؟ خجالت هم خوب چیزیه بعد چند ماه پیدات شده..از 

 صحبتش را قطع کردم و گفتم: شرایط خوبی نداشتم پنجول نکش.

 رنو: یاال چه کاری داری بگو من وقت ندارم.

ین الزمه که بیام.  بعد از گرفتن ادرس تلفن را قطع کردم و با اول رامونا:به شهر امدم ادرس کمپ جدید را بده 

تاکسی خود را به کمپ رساندم. برخالف کمپ قبلی کامرون این بار به دل شهر امده بود و در یک خانه ی ویالیی 
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کمپ را بر پا کرده بود. النو در را بر روی من باز کرد.به سالم خشکی بسنده کرد و من وارد شدم دور تا دور حیاط 

 های هر روزه ی خود بودند.پر ازچادر های اردوگاهی بود و بچه ها مشغول تمرین 

 م فروبا وارد شدنم به ساختمان اولین شخصی که مرا در اغوش کشید راحیل بود با خنده دستش را درون موهای

 کرد و گفت: بزرگ شدی خواهر لوسم.

 با اخم خودم را عقب کشیدم و گفتم:شک داری که همیشه ازت یک سر و گردن بزرگتر بودم.

ش ر اغوکرد:فعال که از نظر عقلی رد دادی خواهر بزرگه. با تمام شدن حرفش مرا د صدای رنو گوش هایم را پر

مانش باالخره پس از مدت کوتاهی به سراغ کامرون رفتم استادم هیچ تغییری نکرده بود جز چشکشید و خندید.

ن مزنید گذشته نکه حاال غمگین بودند.سعی کرد از ان اتفاق حرفی به میان بیاورد که گفتم: اه لطفا حرفی از 

 عد ازببرگشم تا به شما خبر بدهم که اخر هفته در ماه کامل ازدواج خواهم کرد.سکوت بدی جمع را فرا گرفت 

 مدتی ان را شکستم و گفتم : من و بندیک تصمیم به ازدواج گرفته ایم.

 جارد مربی سابقم حرف را به دست گرفت و گفت: این که خیلی عالیه دو نژاد در صلح 

 با اخم حرف او را قطع کرد و گفت:تصمیم عجوالنه پشت سر هم اخه تا کی رامونا رنو

 به سردی گفتم: تا هروقت که الزم باشه برادر من برای گرفتن اجازه از تو به این جا نیومدم 

 سرد تر اضافه کردم: یک ازدواج از روی عقل کمک می کنه بهزندگی همه ی ماها برادر.

مام رای تاضر نشدم خودم هم تا حدی می دانستم که حق با رنو است اما این بهترین راه ببعد از ان برای شام ح

 کردن گذشته بود با پیوند روحم با بندیک زندگی ارام تر از قبل می شد.

 وکرد  نیمه شب بود که به اتاق کامرون احضار شدم الف پیر در حال شانه کردن موهایش من را دعوت به نشستن

 ن گفت:داغ به دستانم داد با قدر دانی شیر را قبول کردم و در سکوت نوشیدم پس از مدتی کامرولیوانی شیر 

 تعداد سربازها زیاد شدن روز به روز جادو پیشگان بیش تری رو پیدا می کنم.

 رامونا: این که عالیه استاد.

 ده کهغمگینش به من خیره ش کامرون: اه نه برای منی که بزرگ ترین دست اوردم دست از کار کشیده.با چشمان

 گفتم: استاد کار من دیگه تمام شده.
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 غرید: هنوز نه دختر تو هنوز ماموریتت را تمام نکردی.

 رامونا:من اژدهام را از دست دادم من نیمی از خودم را از دست دادم با خیانت اون ملعون.

 ختی دخترم ارو هنوز ان بیرونه.کامرون من را ارام کرد و گفت: تو هنوز مجرم اصلی را به دام نیندا

 رامونا:من دنبال یک زندگی عادی هستم من خسته شدم از این همه دردسر.

 ست.الف اهی کشید و گفت : باید به سراغشان بروی باید دیگران را برخودت ترجیح بدهی این وظیفه ی تو ه

 با حالت قهر او را ترک کردم. من فقط یک وظیفه داشتم گرفتن انتقام.

ه این سر چه ب توجه به نق نق های رنو از پله های هواپیما پائین امدم برادرانم مدام می خواستند بدانند برای بی

 دنیا اوردمشان ان هم درست در شبی که فردایش مراسم عروسی ام بود.

 با تشکر از راننده ی کامیون رنو و راحیل را از پشت کامیون بیرون کشیدم.

 ت؟راحیل: اون جلو خوش گذش

 رنو:وجدانت اجازه داد ما این بیرون زیر افتاب بسوزیم؟

 نیشخندی زدم و گفتم: شما مرد هستین طاقتتون یاده یاال بیاید بیرم. 

 وارد روستای کوچک مقابلمان شدیم روستاییان در زمین های گندم و سبزیجات مشغول به کار بودند.نسیم

شی .رن به سمت زمین های کشاورزی رفت و پس مدتی با نیخنکی می وزدید و بوی غذا را در هوا پخش می کرد

 باز به سمت ما امد و گفت: یه کافه ی کوچک وسط روستا هست بیاین بریم چیزی بخوریم

 با نیشخند اضافه کرد: به حساب عروس خانم البته.

 تقریبا تمام راه را به عصبی کردن من مشغول بود ودر کارش هم موفق بود.

شان کسبتا شلوغ بود و فضا گرم و دود گرفته بود.رنو و راحیل بر سر میزی نشستند و من وارد کافه شدیم ن

 کشان خود را به پیشخوان رساندم و برای سه نفرمان سفارش غذا داد.
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برادرانم هنوز مشغول خوردن غذای خود بودند که از سر میزبلندشدم و به سمت پیشخوان چرک بار حرکت 

تاه ردی کومشخص فرد مناسبی بود برای گرفتن پاسخ سواالتم.با لبخند به او نگاه کردم کردم. به نظر متصدی بار 

 قد با موهایی که در وسط سر کچل شده بود شکمی فربه در بلوز و شلوار خاکستری.

 دست در جیبم کردم و اسکناسی به سمتش گرفتم و گفتم:می تونم چندتا سوال بپرسم.

 تانم قاپید وگفت: هرسوالی بخوای  اره گلم.با لبخند چندشناکی پول را از دس

 سری تکان دادم و گفتم: افسانه ها می گویند این جا کمی غیرعادی است.

 متصدی بار:افسانه ها درست میگن خانم کوچولو این جا هم مثل هرجایی در حد خودش عجیب غریبه.

 لبخندی زدم و گفتم: مثال یک کلیسای شیطانی.

ر سه هاز این جا خارج بشین لبخنداز روی لب های مرد پرکشید و دست در جیبش کرد و گفت: پولتو پس بگیر و 

 تاتون.

 رامونا: من فقط یک سوال پرسیدم.

حظه نوز لهنسبت به حرفم غرید وگفت : یاال از این جا خارج بشین وباگفتن این حرف من را به بیرون پرتاب کرد 

 و راحیل را پشت سر من به بیرون انداخت. ای نگذشته بود که رنو

 رنو رو به من غرید: باید سواالتت را می زاشتی بعد از خوردن ناهار ما.

سته بی توجه به حرف هایش گفتم: نقشه درسته برادرها جای درستی امدیم حاال ازشما می خوام یک صلیب و د

 ای گندم واسم بیارین کنار کلیسا می بینمتان.

 ود در کلیسای خاک گرفته را باز کردم. روستاییان به خانه هایشان پناه برده بودند.غروب افتاب ب

ودم باخته سروستا در سکوت کامل فرو رفته بود.صلیب فلزی را با گندم کامال پوشانده بودم درگاه سفید رنگی را 

 و از رنو خواستم تا مراقب باش تنها راه فرارمان محو نشود.

 مد.سقفکلیسا شدم.نور قرمز زننده ای فضا را پر کرده بود و بوی مرگ از همه جا می ابه همراه راحیل وارد 

 کلیسا پر شده بود از جمجه ی انسان ها در هر سایزی و دیوارها پوشیده از استخوان بودند.
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 راحیل: این جا دیگه خانه ی کدام جانوریه

 هرانماما مرده وار: این جا محفل من و خوا تا خواستم حرفی بزنم صدای دخترکی فضا را پر کرد صدایی جوان

 است ارباب جوان.

 دخترک از پشت محرابی که با استخوان های قفسه ی سینه ساخته شده بود خارج شد وگفت:

 این جا خانه ای ابدی برای دختران مرگ است.

ما اچشمانی سیاه کمی کم تر از پانزده سال داشت با موهایی به سیاهی شب و چهره ای سفید همچون مهتاب و 

 مرده وار ان قدر زیبا بود که هرکسی راه به تحسین وا دارد یک زیبایی خوفناک.

 احساس کردم برادرم به سمتش کشیده می شود غریدم: دست از اغوا کردنش بردار.

 نگاه غمگینی به من انداخت و گفت: مرد ها هدیه ای برای مادرمان.

 غریدم: این یکی نه.

 درم برداشت و گفت: جادوی تو این جا را روشن می کند و من حسش می کنم چه چیزی میدست از اغوای برا

 خواهید.

 راحیل: هی من حتی نمی دانم چرا این جا هستم.

 نگاهی به دختر انداختم و گفتم: کمی خاکستر می خواهم برای بازی با اتش زندگی.

 جود من وخواهرانم می ایدشیطان غرید: هیچ وقت به دستش نمی اوری جادوگر خاکستر از و

 لبخندی زدم و گفتم: پس باید تو را بکشیم حیف برای مردن زیادی خوشگلی.

جیغی کشیدم و به سمت او حرکت کردم احیل بی توجه به جنگ ما به سراغ جمجمه های روی سقف رفت تا 

 یکی را جدا کند.

جیغ  وگندم ها به پوستش برخورد کردند  بر روی محراب پریدم و با تمام توان با صلیب به دخترک حمله کردم

ون رد درارامی کشید با سرعتی فو العاده به سمت موهایم چنگ انداخت و سرم را به دیواری از اسکلت کوباند د

 سرم پیچیدراحیل موفق به گرفتن یک جمجمه شده بود و حاال به دخترک حمله کرده بود
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ه سمت ب را بحمله کردم.با تمام قوا اورا به محراب کوباندم صلیسریع از جا برخواستم و این بار با جادو به او 

 راحیل پرتاب کردم

فکر  صدای سوزه ی دخترک به هوا رفت صلیب درست بر وسط سینه ای فرود امده بود و راحیل سریع تر از انچه

ه دن درقفسکند با جمجمه به مغزش حمله کرده بود و خاکستر خیس را جمع می کرد.گندم ها شروع به رشد کر

 ی سینه ی شیطان کردند و اورا به محراب میخ کردند.

 زیربازویم رابا درد بر روی زمین نشستم که راحیل گفت:یاال باید بریم این گندم ها فقط او را گیر انداخته اند.

 یگرگرفت و کشان کشان از کلیسا بیرون رفتیم. رنو بی هیچ حرفی من را به اغوش کشید و وارد درگاه شد د

 چیزی متوجه نشدم و بیهوش شدم.

 شتم ونمی دانم چندین ساعت را بیهوش بودم اما زمانی که چشم باز کردم بر روی تختی از چوب بلوط قرار دا

 صدای پرندگان از بیرون می امد.

 د.زی بوبا کختی تمام از روی تخت بلند شدم و به سمت پنجره حرکت کردم.ظهر بود بوکهارتو زنده تر از هر رو

ی در االف ها هر کدام به کاری مشغول بودند میزها را می چیدند دسته ای مشغول رویاندن گل ها بودند عده 

 حال اماده سازی وسایل جشن بودند تعدادی مشغول اشپزی بودند.

ی دختران جوان الف در حال تمرین رقص بودند با صدای بندیک به پشت سرم برگشتم پادشاه غرق در رنگ اب

 با زیبایی تمام ارایش داده بود و تاجش را بر سر گذاشته بود. موهایش را

 بندیک: زود بیدار شدی!

 رامونا:شوخی می کنی االن که ظهره.

 ارام گفت: بااون وضعی که تو دیشب داشتی حداقل باید تا غروب می خوابیدی.

 لبخندش را خورد و گفت: خاکستر یک دختر پاتارو به چه درد تو می خوره.

م جوابش را ندهم که گفت: درک می کنم دنبال انتقامی اما من همسرت می شوم از امشب و دوست سعی کرد

 ندارم چیزی را مخفی کنی.

 با لبخند گفتم: بعد در موردش صحبت می کنیم. و به سراغ میز صبحانه ام رفتم.
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 ت تمامالف زنی با مهارپیچیده شده در پارچه های حریر در لباسی به رنگ ابی کهربایی مقابل اینه ایستادم 

د شتمام  زمانی که کارششروع به ارایش موهایم کرد و هراز گاهی رز ابی رنگی را به میان موهایم فرو می برد 

بودند  رکردهخودم را برانداز کردم موهایم با حالت زیبایی باال پیچیدهشده بودند و رزهای اب تمام موهایم را پ

 جلویی موهایم را پوشانده بودند. دانه های مروارید همچون تاج قسمت

ف با مختل تشکری از الف کردم و به سراغ جواهراتم رفتم.تمامی باغ پر شده بود از مهمانان الف هادر لباس های

 رنگ های شاد از دیگران پذیرایی می کردند.

ن از سرزمی کوتوله ها به نمایندگی از ملکه یشان با صندوق های حاوی پیشکشی وارد شده بودند الف هایی

دند سن بومالسمیرا به جشن امده بودند الف هایی که برخالف نژاد بندیک توانایی پرواز را داشتند همگی پیر و 

 قرار بود مراسم ازدواج ما را برپا کنند.

 رار گرفت.من ق کنار بندیک ایستادم تا الف پیری بنام پیردانا پیوند ما را شروع کند کامرون ارام وارد شد و کنار

ی با تعجب به او نگاه کردم که دستمرا در دستانش گرفت تا خواستم حرفی بزنم پرده های حریر سپید تاب

 خوردند و به کناری رفتند

 نفس در سینه ام حبس شد باورم نمی شد و این جا بود

ا رسمم ا بندیک سعی کرد من را ارام کند اما بی توجه به خواسته اش با شتاب از باغ خارج شدم.پشت سرم امدو

 صداکرد با خشم برگشتم و غریدم: چه طورتوانستی او را دعوت کنی چه طور!؟

 اشک در چشمانم حلقه زده بود و سعی می کردم از گریه کردن پرهیز کنم که گفت:

 قسم می خورم عشق من کار من نبوده.

 م.رکشیدسگرفتم و یک جرعه  حرفش را باور می کردم ماه ها بود که او رازیر نظر داشتم لیوان اب را از بندیک

 کمی ارام تر شدم پس با بندیک دست در دست وارد مجلس شدم.

ی شان براویار و همراهانش در گوشه ای بر روی صندلی ها نشسته بودند ظاهرا ازمهمانی لذت می بردندواز خود

بلمان باغ الف پیر مقاخوبی پذیرایی می کردند بی توجه به ان ها دست در دست بندیک ایستادم درست در وسط 

 ایستاد و بندی از گیاهان را به دستمان بست.
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 نیشخند رتویار بر روی اعصابم راه می رفت سعی کردم بر خودم مسلط باشم اما شکم برامده ی دختری که

 کنارش ایستاده بود باعث می شد اشک هایم سرازیر بشوند و نفرت وجودم را پر کند

 کردم از این پس عاشقش می شدم. فکرم را به مرد مقابلم معطوف

 الف پیرشروع به خواندن کرد:

 ای مادر پیر زمین برخیز

 برخیز در این دشت 

 روحت را به اسمان باالی سرما بفرست

 برکت بده بر این شب

 ای پدر پیرما

 روح قدیسه ی ما ای پدر جنگل ها

 عشق را حس می کنی ایا؟

 در این شب پربرکت پیوند بده دخترمان را  

 به پسری از جنس خودت در میان نورها

 در میان این جنگل با جادوی مادر

 پیوند بده پدر

دای ه امصبا گفتن این جمله الف ها همگی باهم تکرار کردند.احساس کردم با بندیک در هاله ای از نور فرو رفت

 دم را شادتر حسپایکوبی جمعیت برخواست.تقریبا از زمانی که با بندیک ارتباط روحی یمان شکل گرفتخو

 کردم.

با  تا اخر شب به رقص مشغول بودم و حتی کمی هم به گله ی گرگ ها نزدیک نشدم.پایان جشن بود که راویار

 پرویی تمام دست همسرش را گرفت و به ما نزدیک شد.
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رد قه کلحظاهرا دخترک از این امر راضی نبود اما چاره ای نداشت.بندیک کنارم قرار گرفت وستش را به دور من 

 راویار بی خیال لبخندی زد و گفت:

 تبریک می گم واقعا راست می گم انگار خداوند شما دو تا رو برای یک دیگر خلق کرده.

 ده من.رخوانبندیک زیر لب تشکری کرد . راویار ادامه داد: رامونا با همسرم اشنا شو الکساندار دخترعمو و خواه

 در گرگ ها گناه نبود؟ با تنفر نگاهش کردم.مگر ازدواج فامیلی

 سوالم را پیش خودم نگه داشتم و در دل غریدم انتقام بدی بابت اژدهام پس میدی تو و گله ی کثیفت.

 لبخندم را حس کردم و از ان هافاصله گرفتم.

د و ای سررد حاال من ملکه شده ام کمی رسمی تر شدم تمام روزم را با الف هذیکی دوماه از جشن عروسی ما می گ

اما امروز  ون امده امم بیر.تقریبا از فکر انتقام ه رور سر و کله می زنم و شب ها را با همسرم به شناختن جادو  می گذرانممغ

مکش ست تا به کی خوامکامرون با برادر هایم تماس گرفته بود ظاهرا باز هم ارو مشغول خرابکاری هایش بود الف پیر از ما 

 برویم.

ای پیدا ود برود من باید از گذشته فاصله بگیرم اما فکر انتقام من به ان کمرنگی هم نببندیک مخالف بود معتقد ب

 کردن ارو نقشه ی جدیدی با برادرهایم کشیده بودم

ود که رده بکراحیل دو هفته پیش را خارج از جنگل گذرانده بود و در قبیله ای سیاه پوست با خانواده ای برخورد 

یتی نارضا متفاوتش او یکی از پسرهای خانواده را به جنگل اورده بود این کار باعثجادو داشتند ان هم از نوع 

 بندیک بود از نظر او پسرک پاک بود و راحیل او را به زور مجبور به این کار کرده بود.

 بندیک: ما حق نداریم ادم ها رو بدزدیم برای مقاصد خودمان رامونا

 سرورمرامونا:اما اون یه جا دوگره نه یک ادم 

ا ا اوربندیک: او یک پسر هفتمن است اون ها پاک ترین خون ها را دارا هستند اجازه نمی دم توی جنگل های م

 سالخی کنید.

 رنو غرید: پس این کارو بیرون از جنگل های شما انجام می دهیم
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د ی کننست مخالفتبعد از از من خواست که در نیمه شب زمانی که ماه کامل است به ان ها بپیوندم.بندیک نتوا

به  داشت جمجمه و خاکستر را برداشتم با یک خنجر نقره ای درست در زمانی که ماه در باالترین حالت خود قرار

 غار رفتم

می نپسرک طاب پیچ شده بر روی زمین افتاده بود ظاهرا بیهو بود غریدم : یاال بیدارش کن خوابیدش بدرد 

 خوره.

 رنو زیر لب زمزمه کرد: نتاونتا

چشمان سیاه پسر از هم گشوده شدندبا وحشت به خنجر دست من نگاهی انداخت و گفت: هی من هیچ گناهی 

 ندارم

 راحیل لب باز کرد: نه تو گناهت فقط پاک بودنته

ریاد بی توجه به فریادهای پسر او را به زمین میخکوب کرد خنجر را به رامامی وارد گوشت سینه اش کردم ف

 شد جگرسوزش به هوا بلند

و رنو جمجمه را بدون  هیچ رحمی وارد سینه ی اریک کرد راحیل خاکستر را به درون گوشتش ریخت و ب جاد

 ان را بستیم

 اهبندیک سر میز صبحانه غرید: بهتر جانور دست سازتون رو غل و زنجیر کنید نمی خوام جنگلم بشه شکارگ

 پرتاب کردم و گفتم: ظاهرا مشکالت زناشویی ما شروع شده بود سیبم را درون ظرف

 م.یل کنتو و اون بزرگان فسیل شده ات به سراغ من امدید من هیچ وقت نخواستم کسی را بکشم یا به جانور تبد

با بغض میز را ترک کردم راستش از شب گذشته دچار عذاب وجدان شده بودم اریک به محض بسته شدن 

 ع به شکسته شدن کرده بودند.زخمش شروع به تغییر کرده بود استخوان هایش تک تک شرو

 بدنش شروع به تشنج کرده بود و تمام تنش را مو پوشانده بود

 گرگ الفای دید.

بدون هیچ حرفی من و بندیکجنگل را ترک کردیم مدت ها پیشاریک به همراه برادرانم به کوهستان زرد رفته 

 بود
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تر ز سمیرده اند می گفت کوهستان روز به روماهک به من خبر داده بود که به همراه شبح ها قصرشان را خالی ک

 می شود و باعث جنون می شود اما باز هم گرگ ها حاضر به ترک ان نبودند.

امرون کر با این که بندیک اجازه داده بود ما این کارا بکنیم فقط بخاطر حرف های شورای بزرگان بود الف های پی

 ن به ارو استهم عقیده بودند و می گفتند کوهستان زرد راه رسید

ال گرگ یک حااما من صرفا برای گرفتن انتقام به ان جا می رفتم .همسر راویار طعمه ی خوبی برای انتقامم بود ار

 .بودن را پذیرفته بود و راحت تر تغییر شکل می داد او هنوز هم جادوی پاک و سپید را در درونش داشت

 مردار فضا را پر کرده بودپس از گذشت یک هفته به حوالی کوه رسیدیم بوی گند 

 بندیک غرید: این جا مثل قصاب خونه است.

یوستند ما پ شماری از سربازان الف زودتراز ما حرکت می کردند تا جاده را پاک سازی کنند در میان راه اشباح به

 ماهک در لباس های رزمی چرمی اش مرگبارتراز همیشه مقابلم نمیان شد اورا در اغوش کشیدم.

 ماهک:گرگ ها دیوانه شدن ارباب احمق شان با دختر عمویش ازدواج کرده بچه امشب به دنیا می اید

 بی توجه به حرفش راه را در پیش گرفتم بی توجه به اطرافم به سمت اولین ورودی غار حرکت کردم

 اریک را در کنارم احساس کردم و گفتم: الزمه تغییر شکل بدی

 !هبا ناله ای کوتاه تغییر شکل داد رنو در کنارم ایستاد و گفت: نقشه چی سری تکان داد و در یک حرکت

 فقظ نزار کسی به من نزدیک بشه :لبخندی زدم و گفتم

 ارام ارام به همراه اریک وارد تونل شدم

سکوت و سرما باعث لرزشم می شد مستقیم به سمت ورودی تاالر حرک کردیم دو گرگ ناشیانه به ما حمله 

 اریک هر دو را دفع کرد.کردند اما 

 قدم هایم را سریع تر برداشتم و شمشیرم را از نیام بیرون کشیدم

 دد شدندر پشت سرمان صدای درگیری بلند شد الف ها بیرون از غار مستقر شده بودند واشباح به همراه ما وار

 ی پیچیدوارد تاالر شدم راویار باالی سر الکسندرا ایستاده بود و دختر از درد به خودش م
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در  م اماارباب گرگ ها هنوز هم توجهی به ما نداشت ظاهرا هوشیاری قبل را نداشت با فریاد به سمتش حمله کرد

 میان راه خود را کنار کشیدم اریک با چاالکی تمام به او حمله کرد

 فتمرگرگی  گرگ در مقابل گرگ دوگرگ الفا شروع به جنگ کردند لب هایم را تر کردم و با لبخند به سراغ زن

 دخترک پاهایم را پنگ زد و نالید: کمکم کن دارم میمیرم

 لب خند سردی زدم و گفتم: امدم راحتت کنم

 به وسیله له ی جادو حبابی میانمان کشیدم فضا ساکت شد جنگ از حرکت ایستاد

اد و کل دشن تغییر بندیک با شتباب خود را به کنار پرده ی جادو رساند راویار بدون توجه به اریک یا تیجه ی ا

 خود را به دیوار جادو کوباند و فریاد زد:

 از همسرم دور شو

 لبخندی زدم و گفتم: چشم اما بعد از اتمام کارم

 بی توجه به ریاد بقیه شمشیر را بر روی شکم دخترک قرار دادم

 کردم شارهبه راویار ا با ترس و جیغ التماسم کرد که رهایش کنم غریدم: تو داری تاوان اونو پس می دی و با سر

 با شمشیر شکمش را دریدم

 جیغش به هوا رفت در جپچشم به هم زدنی بیهوش شد

 جمعیت ساکت شدند

غار در سکوت محض رفت حجاب جادو را برداشتم  چیزی درون شکم دخترک شروع به ناله کرد چیزی کوچک و 

 کرم مانند

ود داد و دستش را به درون شکم الکساندر کرد موجرو به اریک غریدم حاال وقتشه اریک سریعا تغییر شکل 

 کوچک شروع به غرش کرو و با تمام توان به اریک حمله رد

هرچیزی را داشت جز شکست دست اریک در انی منفجر شد خون فواره زد و پسرک بیهوش شد شیطان  عتوق

 .فرار کرده بود
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 باخستگی روی زمین فود امدم و گفتم:

 هنوز زندست راحیل به سراغش رفت یکی بداد اون دختر برسه

 بندیک مرا در اغوش کشید و گفت: از کجا خبر داشتی ایرئیس این جاست

 سرکم را تکان دادم و گفتم: فقط نفرین کوهستان ان قدر زیاد بود که مرا هوشیار کرد

زدواج من ی ا به حلقه راویار هاج و واج به دختر عمو یش نگاه می کرد انگار تازه از خواب برخواسته.هاج و واج تر

 وبندیک نگاهی انداخت تمامی گرگ ها گیج بودند انگار از خواب زمسانی بیدار شده بودند.

 رنو به سراغ بندیک امد و گف: اهریمن این سنگ ها رو از خودش به جا گذاشته

 سنگ های شیری و سفید رنگ در کف دستش با انزجار برقمی زدند

 کوه یه چالهداره با سنگ ها می شه پیداش کرد راحیل ادامه داد: اون توی این

 تز جا برخواستیم بندیک از رایار واست تااورا به طبقات زیرین غار هدایت کند

 زمانی که به دخمه های جلبک بسته و نمدار رسیدیم سنگ ها مانند المپ نئونی می درخشیدند بندیک سنگ

ن ی زمیمه حرکت کردند پادشاه الف ها با جادو خاک هاها را برکف اتاق انداخت سنگ ا به سمت گوشه ای از دخ

 را به کناری راند چاله ای عظیم درست دذ مقابلمان کنده شد

 لباس ارو در ته چاله بود اخرین لباس هایی که درجنگ به نداشت

 رامونا: فقط یه رد گم کنی

 بندیک: نه در واقع یه سرنخ برای رسیدن به پدرتون

اهای سیدن پرچاله شد تا لباس ا را بیاورد ظاهرا جادو در اوردن ان ها اثری نداشت. با راویار داوطلبانه وارد 

 راویار بر کف چاله صدای هیس هیسی بلند شد

 با ترس به اطرافم نگاهی انداختم خبری نبود. راحیل با وحشت هینی کشید و به چاله خیره شد

 ر کند.ود دوخباس ها زیر بغل زد و سعی کرد مارها را از از هر طرف مارها از ناکجا اباد ظاهر می شدند راویار ل
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 هصدها مار دسته جمعی به او حمله کردندبندیک سعی کرد با جادو به کمکش برود

 و راحیل با گلوله هایی از نور ان ها را دور کرد

نش ا دادبرای شفراویار با تنی غرق در خون از جای نیش مار و زهر در رگ هایش باال کشیده شد رنو به جای من 

 پیش قدم شد

 بنیک دست مرا گرفت پیوند روح را گسترش داد و قفسی از پیچک ها را به دور مارها کشید.

 یدند.مارها با فریاد شروع به تغییر قیافه دادند صدها زن در قفس پیچکی محبوس شده بودند و فریاد می کش

 دختران ایرئیس اهریمن.

ن اک کردپالکساندر تحت درمان الف ها بود و راویار سعی در بازیابی خاطراتش و تقریبا نیمی ازروزگذشته بود 

 گندهایش بود

 مرتب به سراغم می امد و طلب بخخش می کرد اما با سردی او را از خود می راندم

انده مروح اریک ما را ترک کرد اما طبق گفته ی کامرون پسرک از نو متولد می شد زیرا کارهایش نمیه تمام 

 ودند.ب

 بندیک دستور اتش بزرگی را داده بود 

می  ا نمکقفس مارها را درون محوطه زیر افا قرار داده بود اهریمن ها از درد جیغ می کشیدند الف ها بر ان ه

 پاشیدند و پیچک ها را با اتش گرم می کردند

 وع بهخواندن اوراداواسط غروب بود که بندیک از الف ها خواست تا دست در دست یک دیگر بدهند سپس شر

 باستانیی کرد زمین از هم شکافته می د با هر ورد قفس به درون خاک کشیده می شد

یشه شط یک زمانی که ماه باال امد دختران اهریمن در قفسی از گیاهان زنده در زیر خاک زنده به گور شدند و فق

 حاوی خون ان ها باقی ماند که من ان را برداشتم.

ای او ین برهای متعددی که گزیده بودش حاال می توانست به یک مار هم تغییر شکل بدهد اما ا راویار بر اثر نیش

 اصال خوشایند نبود زیرا خون خود را دیگر اصیل نمی دانست
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قط چندشناک بود تبدیل شدن به یک مار اهریمنی هرچند کامرون او را قانع کرد که این اصال بد نیست و ف

 می شود ععد رفقابلیتی برای مدتیست و ب

چندماه از تمامی حوادث می گذشت به جنگل برگشته بویم کمی رئابط من و بندیکدر سراشیبی قرار داشت 

 مدت کم تری را به م اختصاص می داد و من هم راضی بودم

 پس از مدت ها جست وجو باالخره برادرانم رد پدر عزیزمان را گرفته بودند 

 ه جمعبه سراغش برویم من و رنو شروع به خواندن اوراد کردیم زاویار هم و امروز قرار بود با ساختن دری ب

 پیوسته بود و همین باعث  شد بندیک بیش تر از من فاصله بگیردو دریچه روحی اش را قطع کند

ب مراق دری طالیی رنگ با تابشی سیاه مقابلمان ایجاد شدبه ترتیب ئارد شدیم الف از امدن سر باز زد و گفت

ر و ی ماند بی هیچ حرفی سینه به سینه ی راویار پشت سر رنو و راحیل حرکت کردم فضای بسته ی غاورودی م

 بوی نمناکش مرا به یاد  اهریمن انداخت

ه فته بحتما ربطی به این جا داشت.تنها چیزی که نمی توانستم باورش کنم ینبود که پدرمانبا دستانی باال ر

مین می کرد صدایی کریه غار را پر کرو و ارو جیغی کشد و بر روی ز سمتمان حجوم اورد و از ما طلب بخشش

 افتاد بدون ذره ای تامل دستم رابر چشمانش گذاشم و جادو را از وجودش مکیدم

 فضای غار تیره تر شد صدای اهریمنی فضا را پر کرد:

خر اا در اهستم و تو راموناه اه فرزندان زمین شما نمی توانید مرا شکار کنید من همیشه یک قدم جلوتر از شم

 برای زندگی ات پیش من التماس خواهی کرد تو تاوان دختران مرا پس خواهی داد

زی ما تیاهزاران تیر از تاریکی به سمتمان پرتاب شدند زمان کند شده بود با کندی خودم را به کناری کشاندم 

 تیر کمرم را شکافت

 وقتی بهوش امدم هنوز روی دستان راویار بودم

 بعد از ان چیزی نفهمیدم فقط حس کردم دنیا در تاریکی فرو رفت و ارتباط من و بندیک قطع شد

 ست!!احرف ها نیساده تراز ابیطلسم مکان  کیمطمئنن ساختن 

 ست.!!اانبار کاه  یدنبال سوزن تو به گشتن انندم سیرئیآ یاهیبه س یمنیموجود اهر کیکردن  دایپ اما
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 کرد. یابیسوخته مکان  مهین یبا خاک اره و ذغال ها ی شودنم  دکه همه جا وجود دار یمنیاهر

 ین ها رو توبعد ادیس کرد.ز نوشت و با اب مقدس تقنسو یپوست یطومارها یرو امدل طلسم ر نیچند نوکامر

 .ن کرداآب سردش ی لهیآتش انداخت و به وس

 .دمیبه خودم رسا ر یروز باالخره چند ساعت نی. بعداز چنددهیتکه فوالد آب د کی انندم

 ومام داغ ن از حاچرت زدم و بعد از به خودم اختصاص داده بودم  بتداکه از ا یروانیرشیاتاق ز درون ار یساعت کی

 )گاورون ها( اماده کرده بودند استفاده کردم.یخانگ یکه جن ها یبخار گرفته ا

 دم.م فکر کریاب فرو رفتم و به نقشه ها درون اکردم و دوساعت تمام ر مویو ل اهیپر از اسانس رز س ار وان

 گونه شد از حمام خارج نشدم. رزنیو پ دهیپوستم چروکوکه اب سرد شد  یزمان تا

 .رنگ عوض کردم یسرمه ا نینه و جاار مرددکمه د ی انهبلوز چهارخ کیبا  ارنگم ر دیو سف یالف یها لباس

 .کردیحم القا موبه ر ار یحس خوب راهنیقرمز پ یها نهاچهارخ

 نه بودم!!امرد یعاشق بلوزها شهیهم

 محکم گره زدم.یش راپا کردم و بندهاا به قرمزم ر یها اسپورت

 ذاشتم.درون ان گ ار لمیو وسا دمیکش رونیخاک گرفته ب یواریکمد د دروناز  ارنگم ر یمشک ی کوله

 جدا شده بودند منیکه از وجود اهررنگ  یریو ش دیسپ یها سنگ

 ده بوکردشان محبوس نیرزمیدر ز ان ها را که پادشاه الف ها سیرئیاز خون و گوشت دختران مارمانند ا یکم

 نسبت مخلوط شده بودند کیم که بایدم و برادرهااز خون خو یمقدار

 برداشتم. اکمانم رو ریو تجیبی ام  یمیقد یکامرون چاقو یها طلسم

 و از اتاق خارج شدم. ختمیکوله ردرون  یم راخرت وپرت ها یباق

 رفتم.به سراغ الف  کراستیکردم و  یط اکرم خورده ر یمحکم و مطمئن پله ها ییقدم ها با

 ش را درون موهایم فرو کرد.دست یاجازه ا چیکرد و بدون گرفتن ه یکوتاه میبا لبخند نادرتعظ کامرون
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ر  با ررووینای کرد و محکم با کش بست و بعد از ان سربند سرم جمع  یباالتمام موهایم را  سریع حرکت کیبا

 بست. می اشانیپ

 کیقدم  نیوقت فراموشت نشه رامونا فرزند جادو که تو در اول چیگفت: هامرون ک .م شدین لب هاامهم یلبخند

 .یملکه شد ایو بعد از آن جادوگر  یبود نگیالف

 استاد. است  باعث افتخارم شهیهم نی:ارامونا

 کردم و از امارت خارج شدم.دریافت  االف ر ریخ یدعا یکوتاه میتعظ با

 انداختم. یگاهمقابلم نبه صف سربازان  رانهیغافلگ

ده و اما ییو سالح ها کدستی ییبودند.بالباس ها ستادهیمنظم و به خط مقابلم ا وفدرصف یو پسر در هرسن دختر

 بودند. ستادهیو جارد ا یارو و جولگجلوتراز همه آلنو و 

 صفوف حرکت کردم. نیزمزمه کردم و از سنگ فرش ب متشکرمی زیر لبد لبخن با

 دادم. ابهتر و کم خطر تر ر ییایدن دیتک تک سربازها زدم و نو یدست به بازو با

 با رنو ار یو ارتباط چشم ممقابلم گذاشت ااب ر یباغ رفتم کاسه  یصف شکسته شد.سراغ قسمت شرق باالخره

 شد. انیظرف نما یصورت اِرو رو هیشد و بعد از چندثان اهیبرقرار کردم. اب درون کاسه س

 انداختم و گفتم:  یاخم به لبخندش نگاه با

 !ومده؟ین شیپ یخطر

تا چن نجایو ا ارهیمرز ساخته که تا غروب دوام م هیرنو  .نه یجواب داد: اه در واقع خطر جد یو چشمک شخندین با

 بختک به ما حمله کردن که برادرت همه رو ذوب کرد.

 صی..دفاع شخ یندارم برا ییجادو یروین چیجمع کرد و گفت: و به لطف تو من ه ینیهاشو به حالت غمگ لب

 شدم.. یقطع کردم و مشغول ساختن در اش ارتباط ریها اوهیتوجه به  یب

 خیره کننده ای می درخشید. ییقرار گرفت که با تابش جادو مقابلم یرنگ یدر نقره ا باالخره

 مییا یالنو متوقفم کرد: ماهم م یکاج ها.صدا یبخاطرجادو
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 !!ستیجنگ تو ن نی:ارامونا

 که جنگه و من خسته شدم از فرمانده بودن. نهیزد: مهم ا ادیفر بایتقر النو

 .داشتمن یظاهرا راه فرار ی انداختمارو و جولگ یبه چهره  ینگاه

 نرفته نیتا در ازب نیبشخب با شمارش من وارد  یلی:خرامونا

است  ندرگاه شدند. با واردشدنم حس کردم بدنم درحال تکه تکه شد دهم زمان وار یارو و جولگالنو و بعد  اول

 .سابقه نداشت که تاحاال یزیچ

 م به شمارش افتاد و بدنم درحال له شدن بود...یها نفس

 .دیچیپمی بدنم  درون رگ های مارزهر انند م درد

 م موقتا کور شد.یو چشم ها دیدرخش یم درگاه

 .کشونهیم یا گهیمن رو به سمت د یزیهام به شمارش افتاد و حس کردم چ نفس

 .کردچشم هایم رادرگیرمردمک  یباز کنم.سوزش بد یم راکردم چشم ها تالش

 .نداکش یبه سمت در م امن ر یوصف رقابلیغ یرویباز شده بود و ن یرنگ اهیدر س یتونل رفت و امد زمان بین درست

 .در کنمن دو از ار یکوله پشت دهخوایم یزیو بعد حس کردم چد شدن بودن یم از فشار درحال متالشیسلول ها تمام

 کردم مقاومت کنم. یمحکم تر گرفتم و سع اکوله ر یم بندهایناخن ها با

 فرا خواندم. ام ریگره کردم و جادو خوددور بهوار کیتااتومرا  یمها دست

 بدنم حس نکردم درون ییروین چیه اما

 .یبزار تنهامنو یتونینه االن نم .االن نه ی: لعنتدمیغر یلب ریقورت دادم و ز ااب دهانم ر باترس

 شد یم تر شیتر و ب شیهرلحظه قدرتش ب کیتار یرویکرد. ن را پر میچشم ها اشک

 .شدیم دیکاج ها داشت ناپد یتپه  یدر نقره ا و
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 افتادم یم ریگ یزمان یتونل ها درونتا ابد  شدم یاز در خارج نم اگر

 مرگ درد ناک و زجر اور. کی

 روشن کرد. امغزم ر یسلول ها یکیتار درون کوچک شعله انندیک فکر م نیا

 :دمیغر

 !؟یحبس کن نجایا را تاابد من یخوایم یپست موذ طانیش

  مادرم بستم و ناخوداگاه از روح یم رااما چشم ها چه اتفاقی افتاد نماد یپر کرد.نم اهمه جا ر یمحو ی خنده

 کمک کردم.خواست در

 هیثان کی

 هیدوثان

 مشد یم دهیرنگ کش اهیس یبه سمت درها عیسر یلی. خرخ نداد یاتفاق چیکرد و ه سیخ یم را ها گونه ها اشک

 مثل بمب منفجر شد یزیشدن بود. و بعد  چ یهام درحال متالش سلول

 کردم. محکم به سمت جلو پرتاب شدم می همه جا حس انور ر حضور

 مدم.اچمن ها فرود ا یصورت رو با

 م نفوذ کرد.یشکستن استخوان گونه ام تا عمق گوش ها یصدا

 .دمیکش یاز سر اسودگ یفقط نفس اما

 ه بود.جم زل زدکه ساخته بود به بدن کج و ماو یحفاظ ها یاز تو ینگران. رنو با دهجوم اوردن نم به سمت هیو بق النو

 ا بلندشدم.جاز  یارو و جولگبا کمک  است ندم که حالم خوبافهم او دستم به با

 پر کرد. اصورتم ر یاز هم باز کردم و درد وحشتناک را میها لب

بود که  نیم مثل اه ا. حس جوش خوردن استخوان گونانجام داد راکار نیم النو اهشفا بد ابا جادو خودم ر نکهااز قبل

 .دباشن ختهیم ریاستخوان ها درون ار یاب به شدت سرد
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 به دختر قلدر زدم و گفتم:  ی. با لبخند چشمکاز ان درد از بین رفتبعد 

 یروایبدر خودت به فرمان اجادو ر یتونست پس

 .شترینه ب کمیلب گفت: فقط  ریبود و ز دیزد که از النو بع یخجالت لبخند

 مستحکم تر کردم یکماورد حفاظ ر نی. باچندمیرنو شد یوارد حفاظ ها عیسر

 کردم. فیتعر اتونل ردرون تمام اتفاقات  و

 .میدیند یزی: اما ما چاروگ

ن فعال م یراچون تله ب نیعبور کرد عیو شماها سر ستنین دنیبُعد دارن همه اونا قابل د نی: اون تونل ها چندرامونا

 بود.

 .سخیتوق امن ن یاونجا برا گهیحساب پس د نی: با ایجول

 نه. طانیش یکمپ لبخند زدم و گفتم: تا نابود یمیقد یمرب یبامزه  یلهجه  به

 پر کرد ادشت ر یبلند ینعره  یبعد صدا و

 . شد یترم کیو نزد کیکه هر لحظه نزد ییصدا

 پرکرد. انعره دشت ر یصدا..میدیاز جا پر یهمگ

 دهیبوبهم چس دگرفته بودن یباز هم استرس بد داز سد عبور کن  دناتو ینم یزیچ دنستناد یم که نیها باا بچه

 .دبودن

 .کرد یبه سمت ما حرکت م میمستقگلوله  انندشد. که م انینما یاهیالغر و س یا کرهیدور پ از

 بود. مان تماکارم اورد یسرعت به ما هجوم م بااینمعلوم شخص نا نیپر کرد اگر ا انیزاسترس وجود من ر کم کم

 شد. انینم یتر اهیو س تر بزرگ کریپ لحظهدر اخرین بعد درست  اما

 .انهیوحش ینعره ها و زوزه ها منبع

 مقابلم دوختم. رابه صحنه ی به  یمارتقا ببخشم و چشم ها یکم ار دمیکردم د یسع
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 حفره باز کنم. کی یسد مرز  یتو خوام یم دیگفتم: بهتره اماده باش هیبه بق و دمیکش یاسوده ا نفس

 کرده؟! نتاویتونل د یتو اهیس یروینکنه اون ن یزد: چ ادیمانند فر غیج ییبا صدا اروگ

 .!!!کنمیپس اول پوست تو رو م یاورد ادمیاخم نگاهش کردم و گفتم: خوب شد  با

 !؟یبده چقا حفقه بازکن خیو تو رامونا توض دیمش کنالقفا تقماخله کرد و گفت: بچه خا مد شهیمثل هم یجول

 (یبده که چرا حفره باز کن حیو تو رامونا توض دیمش کنا)بچه ها لطفا تم

 .ندارم حیتوض یلبخند و حرص گفتم: متاسفم االن اصال وقت برا با

 :زدم ادیسد چسباندم و فر یها وارهیبه د را  میاِرو دست ها یپشت سرم و ناسزاها یها ادیتوجه به فر یب

 دورازو نات شیذا ازناکوت گو

 .شد جادیا وارهید ینسبتا بزرگ تو یبلند شد و سوراخ یکوچک یو صدا دمتصاعد کردن ا ر یدود کدر ینامرئ ینورها

 د.شبلند  هیبق غیزمان با واردشدنش ج تر کرد و هم شیب خود را  کوچک با تمام توان سرعت اهیس یبعد لکه  

 .دکن میبا جادو ترم اکرد سوراخ ر یو سع دیکش یاز اسودگ ینفس رنو

 .برادرم رفتم یمن سراغ جسم مچاله شده  و

 ش غرق خون و گل و خاک بود.یالغر ترشده بود و لباس ها شیاز چند روز پ لیحرا

 .دیلرز یکامال کبود شده بود و از سرما م دشیسف پوست

 !؟مونهی: زنده مدیلب غر ریز النو

 .دمین دادم و در سکوت به وضع برادرم رساتک یخبر یبه حالت ب ار سرم

از تن  ار فیپاره و کث یاوردم و با کمک النو لباس ها رونیب یدست بلوز و شلوار پشم کی اهمیس یکوله  یتو از

 .میدیکش رونیب لیحرا

قرار  یسطح یکوچک و خراش ها یزخم ها یکه همراهش اورده بود ساخت و با دقت رو ییها اهیپماد با گ یکم رنو

 داد.
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 بود هجاخوش کرد لیحرا ی نهیس یقفسه  یبود که رو یقیزخم برش بزرگ و عم نیبدتر اما

 .یمیقد زخم

 .دید ابدنش ر یداخل یواحشا ایام شدیکرده بود و با دقت م سرباز

 .داد یم یمنزجر کننده ا یپوشانده بود و بو اازعفونت زرد رنگ تمام سطحش ر یمیضخ ی هیال

 من رنو دست به کار شد ی. به جادمیپرکرد و عقب کش را م یچشم ها اشک

 کامال داغ کرد. بود ان راکه النو احضار کرد یاز غالف خارج کرد و با اتش ار اهشیس یچاقو

 .دیبرا عفونت ر گوشت فاسد و یتکه ها یعیقرار داد و رنو با حرکت سر لیحرا یدندان ها یال یتکه پارچه ا اروگ

 ش بلندشد.یو التماس ها لیحرا ینعره  یصدا

 شد. هوشیاز شدت درد ب لیحعرق شده بود. باالخره را سیو خ دیلرز یم کپارچهیبدنش  تمام

 شده بود. دهیو بر دیدر نهیس ی  چپ قفسه ی مهین هجوم بردم تمام گوشت نام شد. به سمتشاکار رنو تم و

با  و دیشزخم ک یرو اپماد سبز رنگ ر یادی. رنو مقدار زکرد دایپ انیجر رونیها پاک شده بودند وخون به ب عفونت

 بست. راپارچه زخم 

 شدم رهیافتاده بود خ لیحکه کنار را یدر سکوت فرو رفته بود به شاخ سوم دشت

. پس تمام راه برادر که جای شاخ شکسته در وسط پیشانی اش مشخص بودافتاد یبعد چشمم به گوزن وحش و

 بود کرده بیتعق اام ر چارهیب

 نیک تک اانتقام ت یکه وارد بدنش بش یتواون برش رو زد ادیم ادتیبه ارو نگاه کردم و گفتم: اون زخم رو  باخشم

 پدر... رمیگیاز تو م منیهارو بعد از کشتن اون اهر

 شروع کردم اقرار دادم و مراسم ر یبه حالت عمود ار شاخ

 کردم. یجار ار یمم طلسم هاینشستم و بدون تکان دادن لب ها اخش مقابل

 نیروی زیادی از خود بروز می داد. شاخ 
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 طلبانه و مبارزه دیکش یم نیزم یرو اش ریسم ها یکهن و باستان وانیمقابلم نگاه کردم. ح یگوزن شاخ شکسته  به

 .زدینعره م

 برقرار کنم. وباا ار یکردم تا ارتباط یسع

ود و ر عرق بدم هنوز هم غرق ا چارهیانداختم برادر ب ینگاه لیحو به را دمیکش یروبه رو شدم. پوف یبا سد محکم اما

 اش آکنده از خون شده بود. نهیس یپانسمان رو

 رد.او رونیب دیباند جد یساک همراهش مقدار دروناز  یو جول دکردن یو کارو با هم شروع به خواندن ورد خواب النو

 شاخ دادم. به  اکردم و تمرکزم ر یاطرافم خال طیاز محا ر مذهن

 ی تمامی قدرت شاخ را به کارجهت یابی گرفتم.ورد با

 روایب ار ریپ یوالیانداختم و گفتم: رنو شاخ حاضره لطفا اون ه یرنو که غرق در فکر بود نگاه به

 .دمیش دیپاها یتو ار یزد و لرزش نامحسوس یم یاِرو به زرد رنگ

 بود. سخت یکیمن  یبرا ها بود یاهیپادشاه س یمرد روز نیا نکهیهم باور ا هنوز

 مفلوک رمردیپ کیجز  بودن یزیچ چیش هیواقع اِرو بدون داشتن قدرت ها در

 قرار داد. دیآرد از جا بلند کرد و رو به غروب خورش یگون کیدرست مثل  ااو ر رنو

 .گرفتیم دنیوز یهرازگاه یزیدشت سرد شده بود و پوره برف ر یشمال ی هیناح یبه شدت تو هوا

 کردم. یتوجه یب زشیرقت انگ یگرفتم و به التماس ها اریدر اخت اکمک جادو بدن اِرو ر با

 کردم. شکوبخیم نیبه زم یدرست مثل عروسک پارچه ا دیغروب خورش درجهت

 ن دادم.اتک یسر دییتا ی به رنو دادم و به نشانه ار ی امبیج یچاقو

 دیاز انگشت وسط تا ارنج کش یقیعم اریش رفت و شیسراغ دست ها یحرف چیه یب رنو

 شکافت. یم ااِرو دشت ر یها ادیفر اریهر ش با
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 که سنگتاِرو روشن کردم و بعد  یپاها نیپائ ی. اتش کوچکدمیکش رونیب اخون ر یمحتو یکوله ام لوله ها یتو از

 اتش انداختم. را درون رو یریو ش دیسف یها

 .شد یو خون دلمه م دشدن یبسته م دزخم ها داشتن لمیم برخالف

 .دمیتر کش قیعم بار نیزخم فرو کردم و ادرون  یرحم چیاز رنو گرفتم و بدون ه ار چاقو

 شد. یاز زخم ها جار یتر شیبلند شد و خون با شدت ب ریجادوگر پ یزوزه  یصدا

 دکردن یجذب م او سرما ر دندیدرخش یاز اتش خارج کردم حاال براق تر م اها ر سنگ

  یممخلوط خون خود و برادرها یبعد یتکه  یو رو ختمیر ار یخون زنان مار از سنگ ها تکه کی یرو

 .نددیقلب تپنده بلع کیدرست مثل  اخون ر ها سنگ

 .ندکرد دنیموجود جاندار شروع به تپ کیو درست مثل  ندرنگ داد رییتغ

وشت و گ یتوا سنگ ها ر یشو ناله ها غیتوجه به ج یازهم فاصله دادم و ب اارو رفتم.با دو انگشت گوشتش ر سراغ

 نش فرو کردم.ااستخ

 برداشتم و شروع به خواندن ورد کردم. ار شاخ

ا ز دست هپوشاند ج اتمام تنش ر یگل ی سهیتند کیوتاب خوران باال و باال ترامد و درست مثل  چیاطراف ارو پ خاک

 شو سر

 :دمیقرار دادم و غر شا یشانیپ یرو ار شاخ

 به من نشان بده( منیرا از دل اهر منیکاتو )اهر یومیدازلو تا کا اوتا کا شا یکا ب اوتا

 شد. داریاسمان پد یمقابلم تو یسرخ رنگ یبعد هاله  و

 کرم. یشب و به کوچک یاهیبه س یو موجود یریو ش دیسف یغار با سنگ ها کی

 پر کرد.  ادشت ر یچندش اور یخنده  یصدا

 مدم به رقص ایچشم ها یکه جلو یزیچ نیمنفجر شد.و اخر یدفاع سد
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 کیریستیه یها غیزدن خون بود و ج فواره

 شده بود. لیتبد وانهید کیمن بود تا االن به  یجا یهرکس قطعا

 !من اما

 م و خبر ندارم.ه اشد وانهیهم د دیشا

 نگاه کردم انمینگاه کردم ،به اطراف رنگم  اهیس یلباس ها به

 .دروکش کرده باشن ریبا ق اکل عمارت و چادرها ر که نیا مثل

 انار ته باغ چمپاته زدم یدرخت ها ی هیسا ریمعمول ز طبق

 .کنم ینوازش م اقرمز رنگ ر خی یگل ها یم هام گلبرگ هاهای انگشت با

 .درنیگین ماباز صحنه ها ج و

 کپه برف اب شده و صد البته داغ شده. هیشدن با  سیمطلق حس خ یکیانفجار،غرش،تار

 .ینور و نفس تنگ برگشتن

 <br>سال سن. ۲۲ دمیشا ای ۲۱دختربا  کیادم ها من  یایدن یتو

 است سنم از دستم در رفت یم حساب روزها و حتویبگ دیبا یخجالت چیه بدون

وقت  منو با دوستادانشجو باشم دیمن االن با یها و هر موجود جادوئ منیادم ها دور از جادو و اهر یایدن یتو اما

 نم.ابگذر

 .مردک یبا مرگ دسته و پنجه نرم م اهفته ر نیچند هستم که نادختر جو کین من ا یبجا

 بی شمار یتورهایدستگاه و مان ممتدد  یلوله ها ریز

 یشگاهیموش ازما انندهفته درست م نیچند نیهم یو برا دندار ییجا چیه یسن من سکته قلب درون  قاعدتا

 ن بودم.اناد یدکترها

 .م بودن از دست دادن قدرت تکلمابدتراز و
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 .دفروکش کردن نیزم یجادوها یماز دست دادن صدا با

 یتر م و کمم کم ی اروحم تکه تکه شده و هر روز مقدار احساسات جادوئ ددچار مشکل شدن ما یذهن ارتباطات

 <br>.شوند

 مرده بود. دیمن بود شا یجا به یهرکس

 از ماها شد. یکیصفت باعث مرگ  طانیش سیرئیجدا کرد. در واقع آ ابزرگ از مار یتکه  کیانفجار  نا

 <br>میچشم دوخته بود لیحنور برگشت ناباورانه به جسد را یوقت

 دمنفجر شده بودن شا یدرون یها اندام

و  میشبه جشن رنگ ها پا گذاشته با که نیبود درست مثل ا یما خونهمگی   یشده بود و سر تاپا دهیاش در نهیس

 شروع شده بودند. من ین کم شدن قدرت هاا ازبعد

 !دمرده وجود ندار کیزنده کردن  یبرا یراه چیه

 ند.ند و خشک شددستم شروع به پژمرده شدن کرد ریها ز گل

 کردم و از جا بلند شدم. یصدا پوف یب

ن اد اما بعد به همما نجایبه سرعت به اکه دچار سکته شدم ی.وقتدگذر یم کیدوماه از قهر من و بند یکی بایتقر

 سرعت رفت.

 شنوم یاز اطرافم م ییها زمزمه

 است. در ارتباط دختر الف کیکه با  ند اینستیمحمل ن ادیز

 . است هگ همراکه با مر دکنیفعال م ار ینیبا شکستنش نفر اسوروح ما برقرار وندیکه پ دباش داشته ادی بهدیبا او اما

 مهدیسربازها انجام م یبا کامرون و باق ار ییها نیاول تمر یروزها مثل

 می شدیم.از هم جدا دیما با ریالف پ یو طبق دستورها استحال او ازمن بدتر ستیاز رنو ن یخبر

 کرد. دایقدرت تکلم من بهبود پ باالخره
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 بودنش.  نیو قدرت پسر هفتم کیکمک ار به

 گشت.ازکرد و به اردوگاه ب میترماروحش ر یزخم ها و تکه ها رنو

 .لیحمراسم را یبرا ندبردیاردوگاه در تکاپو به سر م کل

 به اردوگاه امدند. کیسرباز الف و صد البته بند یو تعداد نایبه همراه سم الف گارژرون

 .دنبه همراه اورد ان رشاملکه  تیتسل امیپ رانیتن از وز نیاز کوتوله ها به همراه چند یتعداد طور نیهم

 دن دادناکوهستانش یباستان یدر سنگ ها ادفن برادرم ر شنهادیها پ کوتوله

 .ددرختان دادن یتنه  انیو درم ییجادو یدرجنگل ها ار لیحدفن را شنهادیها پ الف

 .میطبق سنت انسان ها در قبرستان خاک کن ان راکه برادرم میداد حیمن و رنو ترج اما

 .دیشهر خر یمیگورستان قد یقبر در قسمت شرق کی النو

 .میغسل و به پرواز در امدن روح برادرم انجام داد یبرا ار یادبودیمراسم  و

از پرو یورد برا نیغسل و بعداز خواندن چند یتابستان یشاه پسند و گرد گل ها یبا آب حاو اپاره پاره اش ر جسد

 .میو به خاک سپرد دهیچیپ لکسینا هیال نیدرون چند اروحش جسد ر

 .ختمیقطره اشک هم نر کی یمدت حت درتمام

کم ما محا دکن یابیبا من باز اکرد ارتباط روحش ر یسع کیکنم. بند رهیانتقام ذخ یبرا ار میرویدادم تا ن حیترج

 هاش نکردم. ییبه دلجو یتوجه چیش بستم و هیبه رو ااحساساتم ر یها چهیدر

 ن دادم و به اتاقم رفتم.اتک یو زحماتش فقط سر اریراو یها تیجواب تسل در

 .دم زجر بکشام اراشکنجه ار یکردم و گذاشتم توسط طلسم ها یاتاق زندان یواریدرون کمد د ار اِرو

 یربه هاضروز با  نگذاشته بود و ا ادگاریاش به  نهیس یقفسه  یبود که اِرو رو یواقع مرگ برادرم بخاطر برش در

ش ا نهیس یبمب ساعت کیبا نفوذ به گوشت و خون برادرم درست مثل  منیگوزن سه شاخ زخم ازهم پاره شد و اهر

 .تکه تکه کرد اوح من ررمنفجر کرد و ار
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 کردن شدم.  ینکردم و مشغول نقاش یآرو توجه یناله ها به

 باز شد. یکیت یاتاق با صدا در

 ...ی:مگه نمرامونا

 م.وم جابه جا کردب یبا حرص رو اناتمام گذاشتم و قلم مو ر ام رهای حرف ی. ادامه قفل شد کیدر نگاه بند نگاهم

 مقدمه شروع کرد:  یب

 !میتا حرف بزن اومدم

 هم مونده؟! ی:هه مگه حرفرامونا

و  یتمن بس یبه رو ابوکهارتو روحت ر یندارم تو یخبر چیتعجب نگاهم کرد که ادامه دادم: چند ماهه ازت ه با

 .!یدرحال دل و قلوه دادن رایالسم یکه با پرنسس الف ها دیو بعد خبرش بهم رس ینداد ا جوابم ر

 ..داشتم که ازین داد و گفت: اا نه باور کن من ناتک یسر عیسر

 !؟یداشت ازیتمام نگاهش کردم و گفتم: به دل و قلوه ن یبدجنس با

 ادامه دادم: یتر شیحرص ب با

ت جواب مثب تیحفظ کنم به خواستگار اکردم ناراحتت نکنم و احترامت ر یسع شهیبهت توجه کردم هم شهیهم من

 روهم... یختیر یپرنسس مو جلبک هیبا شد؟ یدادم و چ

 باز کردم. ابه سمت کمد رفتم و درش ر هاتشیتوجه به توج یب

مد با دست به درون ک دیچیبه خودش پ شد یش وارد مهاکه به دست و پا ییو از درد سوزن ها دیکش یغیج اِرو

 !؟ینیبیم یاشاره کردم و گفتم: چ

 ا: خوب معلومه اِرو رکیبند

 ن دادم و به شاخ کنار کمد اشاره کردم و گفتم:اتک یسر

 یبرس یبه موجلبک یناتیوقت م نروح و ا وندیبردن پ نیاز ب یشاخ خوب بهش نگاه کن تنها سالح برا اون
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 هاج و واج به صورت من زل زد. کیبند

 کردن شدم. ینکردم و مشغول نقاش یآرو توجه یناله ها به

 ارو هم لذت بخش تربود. دنیاز زجر کش کیبند یسردرگم و بهت زده  نگاهدیدن 

 دکن یکم رنگ نم اافراد خانوادم ر نیزتریاز عز یکیتلخ مردن  تیواقع یلذت چیه اما

 شدم. ینقاش دنیمشغول کش کیتوجه به بند یب

 غرق خون کردم اپرکردم و بعد همه جار یخی یو اب دیاز رنگ سف ار دیسف بوم

 مقابل چشمانم جان گرفت از خون ین و خالاج یپاره و ب یجسد

 .کنم یو دراخر پاره اش م کشم یم دیبوم جد کی یرو ار ینقاش نیا هرروز

 کنم یعمل نم نانهیخودب بار نیا

 .است قدرتمند تر یهرکس ایکرم مانند کوچولو از من  طانیش نا

 چشم هام نقش بست بدن کوچک و کرم مانند یبازهم جلو سیرئیآ اتیجزئ

ز قرم یگلبول ها نکهیچندشناک مثل ا یبه شکل انسان و رنگ قرمز یگربه مانند سر یو ناخن ها زیر چهاردست

 یمزشت ترنشان  ار منیگرفتند و تن کرم وار اهر یم یکشت گرید کیو شکننده اش با  یکاغذ رپوستیدر ز خونش

 .دادند

 کردند. یکه از وجودش چکه م یدیسف یپرشده از سنگ ها یفکر کردم که محل سکونتش بود غار یغار به

 

 به زمان حال برگشتم. یدست شخص یتکان ها اب

 م داد و گفت:ینه هاابه ش یون چشم در چشم شدم. فشار اراممباال اوردم و با کار ار سرم

 .میکشتنش بزار ازش استفاده کن یرامونا بجا یارو رو از بند ازاد کن بهتره
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ه اندازه بهنوز  وست هزاران قرنه که مقصره ا بالها نیاستاد اون مقصره تمام ا یدونین دادم و گفتم: مام تکاار ار سرم

 هم تاوان پس نداده کسالی ی

 ن داد و گفت:اتک یمابه ار یسر کامرون

 .ینارنج یماالف هار کیبا جدا شدن از بند یرامونا!!توهم مقصر یچ خودت

ن م یرو ار یزیافکار و محبت و هرچ چهیماه هاست منو رها کرده در لب زدم: او یماکردم و به ار یقروچه ا نادند

 یها هبه چشم کوانیکه دست در دست شاهزاده ژ رسه یو بعد خبرش م مدایبا من ن یخداحافظ یبرا یبسته حت

 ... رهیم تراندریم

 

 فشردم و گفتم:  یملب ها یرو اکه انگشتم ر ویدبگ یزیخواست چ کامرون

 اریراو به یهنگا یبستم حت امقدس ازدواجم ر مانیپ یمن از وقت دیکناربگذار اتعصبانه رمو جایب یاستاد طرفدار لطفا

 نداختمین

 هابود نگیبه الف یباغ مشغول اموزش دادن کشت درونکردم که  یبه پسر گرگ یحرف نگاه نیا با

کر و تمام ف تنساتویواج مداز یاز لحظه  کیو بند دیباخبر بود من به او یاول از عالقه  یدادم: شما از لحظه  ادامه

 .ستاما یبه هردو یو اون شاخ کمک خوب بندبودمیپا من تااالن به او دنوابخ ااحساسات من ر

 کامرون از جا بلندشدم و گفتم: رهیتوجه به نگاه خ یب

ن با ازبعدا کنم یو در جشن اشباح شرکت م گردم یگرگ ها به کوهستان زرد برم یفردا صبح زود به همراه گله  من

 .رمیگ یم ار منین اهرخون اشام رد ا کیخون 

 !شه؟ یم ی: سهم ما درمبارزه چکامرون

 انور ر دنوبر هرکجا دهستن یاما الف ها نماد پاک دیکن یبه موقع ادا م ان رازدم و گفتم: سهمت ریبه استاد پ یلبخند

 دیبامن باش ستیپس صالح ن خواهند برد

 مهاطالع بداو  بهابرنامه ها رورفتم تا  اریکردم و به سمت راو یکوتاه میتعظ
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 گرفتم. شیدر پ اتوجه به مه مقابلم راه ر یبستم و ب اکاپشنم ر پیز

 .رنداشتیگرگ مانندش تاث یاناتوم یرو ییسرما چیمتر جلوترازمن درحرکت بود و ظاهرا ه نیچند اریراو

 یا دهیفا چیاستفاده کنم اما ه ما یگرگ ی مهین یاز گرما یکردم کم یمتوقف کردم و سع یم رادندان ها لرزش

 نداشت.

 . ندباش دهیکش ریبه زنج را گرگ درونم که نیا مثل

 یوحکم رم یتمام به دنبال جا پاها تیندم که با جدابه ارباب گرگ ها رس اتند تربرداشتم و خودم ر یم راها قدم

 .گشت یکوه م یدامنه 

 :دیزدم انداخت و غر خی یبه چهره  یتماس دستم توقف کرد و نگاه با

 .میرفت یجاده م یکیاز اون  دیبا

 به کار انداختم: ام ریمرتعش گلو ین دادم و تارهااتک یسر

 .میا وقت نداره قدرنا نه

 

 .میدیطاقت فرسا به کوه رس ییمایبعداز دوروز راهپ باالخره

 گذاشت و در جلد گرگ مانند خودش ظاهرشد. یدرخت مرز نییدراورد و پا را شیلباس ها اریراو

 در ظاهرم اشکار کنم. ار ما یگرگ ی مهینستم نواکردم نت یمن هرچقدر هم که سع و

 کردم. یشال گردنم مخف یتو اسوار شدم و صورتم ر اریراو پشت

 .دم درحال ترک خوردن باشنیدندان ها ادیز یاز سرما کردم یکرد. هرلحظه حس م ادیز اسرعتش ر گرگ

 شدم. رهیغار خ یباال گرفتم و به ورود ام صورتم رابادمتوقف شد ار باالخره

 .زمزمه کردم رلبیز یو تشکر دمیپر نیپائ اریپشت راو از

 .ستندهک یسرد و نمناک و تار یغار گرگ ها همگ متاسفانه
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 م.ودادم تابه غار اشباح بر حیترج پس

 

 مسدود شده میبزرگ و ضخ یاهن یکه با درها دمیغار رس یسنگ یباال رفتن به ورود ساعت کیبعداز  باالخره

 .دبودن

 م.نمتوقف ک اکه باعث شد کارم ر دیچیم پیانگشت ها یتو ی. درد بددمیمشت کردم و محکم به در کوب ار دستم

 .دمشیدر افتاد با تمام قوا کش یگوشه  یزده  خیبه طناب  نگاهم

 .دفاصله گرفتن یک دیگراز یماو درها به ار پرکرد اکوه ر یزیزنگ ت یصدا

 .ودم اب بشتن خیو گذاشتم  دمیدرها داخل کش یاز ال ار خودم

 انداختم یدور تا دور دژ نگاه به

 . کردن یدر سکوت نگاهم م اشباح

 اشباح یملکه  مقابلم قرار گرفت و پشت سراو جمعیت نیاز ب لیباز شد و جابرائ راه

 ن انداختم.اشیبه هردو یصاف کردم و با لبخند نگاه ار قدم

 دیدرخش یانگشتر م نیمثل نگ دشیدر لباس سرتاسر سرخ با پوست سف لیجابرائ

 روبه من لب زد: مشیضخ یباصدا

 دختر جادوگر یامد خوش

 کرد تیبه سمت تاالر هداابه لب زدو با دست من رو یهم لبخند ماهک

 یم دیفن کمرنگ تر و حاال به سان رنگ قرمز پوستشابودمش دهیکه د یبار نیاشباح چشم دوختم از اخر یچهره  به

 درست مثل انسان ها زد

 لبخند به سمت تاالر و اتش حرکت کردم با
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 .خونگرد جشن

 وستیپ یقرن به وقوع م کیکه هر  یزیچ

 دگرفتنیجشن م ان راشخص از نژادش نین تولد اولکه اشباح در ا یجشن

در  د مگربودن دهیند کیاز نزد ااشباح او ر شتریب یکه تمام مدت در تابوتش خواب بود و حت یو چروکده ا ریپ شبح

 مراسم جشن خون.

 از دخترک شبح قبول کردم.ا داغ ر وانیلبخند و تشکر ل اب

 کنار دستم قرار گرفت و گفت: لیجابرائ

 به یادیز ینه من و نه اون شبح ها عالقه  یدونینشد م دایپ یزیچ یاهیگ یدم کرده  نیجز ا نجایرامونا ا متاسفم

 رو مزه نکردن. یانسان یغذاها بارهم کی ینژاد ماهک حت تر شیب میندار یانسان یغذاها

 در مورد اشباح ندارم. یادیم من اطالعات زویبگ دیبا خب

رگ توسط جادوگر بز است نینفر کی نیو ا دارند یبه سرخ لیما رهیت ین ها پوست صورتخون اشام ها ا برخالف

 مادر مرحوم من. یعنیقرن 

مزه  رو ینانسا یپس چه طور تاحاال غذا دنوشینم لین ها مثل نژادتوتبدانداختم و گفتم: مگه ا لیبه جابرائ ینگاه

 ؟دنکردن

 :لیجابرائ

شام خون ا وجود داره. ما ییبگم تفاوت ها دی. که باز هم بامیبا خون مشترک هست هیواقع ما تنها در قسمت تغذ در

 یم تر شیشراب رو ب یبشکه ها یاما اشباح خون مانده تو میها عاشق مزه کردن خون تازه از سرخ رگ ها هست

  پسندن

 میستیور باانلحظه مقابل  کی هیکاف ی. اما ماها چزچشمیندارن جز اب ر یادیز تیبرخالف ما به نور افتاب حساس اونا

 میوبش لیتبد چیتا به ه
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خالف اح براما اشب ودن فعال بشابدنم یخون تو روسیتا و دفتین از کار باقلب دیبا میریمیم میوشیم لیتبد یوقت ما

 کی دکشتن ندارن ازبهین دنوش یبازهم دچار جنون نم دخون نخورن یادیاگر مدت ز داونا زنده هستن دماهستن

 .دکننیولد ما زاد و ه نا جاست نیو جالب ا است ین کافاشیاستکان هم برا

 گوش سپردم و گفتم: لیجابرائ حاتیتعجب به توض با

 .وندبچه داربش دنناتو یاونا م پس

 یها برا ن ادمدور از کشت یدوراز هر انسان دنهادامه بد ان راو نسلش دنوبچه داربش دننواتیم ه: کامال درستلیجابرائ

 .دنوش یمحسوب نم تیبشر یبرا یکه مثل نژاد من خطر است نیهم

 شدم. کیبزرگ سالن نزد یسنگ یو به بخار دمیبا لذت نوشا داغم ر یاهیگ یکرده  دم

 دژ مستحکم بودند. زکردنیتم ریدرگ اشباح

 .کرد یپر م اکه به سرعت سالن ر یبزرگ و گرد چوب یزهایم

 .شد یتر برده م نیکه به طبقات پائ یبزرگ مس یها گید

 سالن بزرگ شدند. وارد خیاز برف و  دهیشبح پوش نیچند دقلعه از هم فاصله گرفتن یدرها

برتن  ینازک کتان ی هیها که فقط ال یشکارچ دنیاشباح با د تیبود.جمع زانیاو یقوچ ایهرکدام گوزن بزرگ  پشت

تا  دوم بردنو به جلو هج دسر دادن یکبود شده  از سرما وارد سالن شده بودند هلهله ا شانیبرهنه  یو پاهاداشتند 

 کمک کنند.

 یکم شدم تا یوارد اتاق بزرگ و سنگ ستایبه نام چ یشبح جوان ییکشان از سالن خارج شدم و با راهنما ازهیخم

 بخوابم.

 دمیشکدراز  یفلز اهیتابوت س یعوض کردم و تو یرنگ نخ دیبا لباس بلند سف انم دارم ر یلباس ها یتینارضا با

 .به خودم استراحت بدم یکردم کم یبستم و سع یم راها چشم

 بسته شد. یبیمه یتابوت با صدا در

 د.م خفه شلویدر گ غیج
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 فرو رفتم. یقیو به خواب عم ندشد نیم سنگیها پلک

 یسطح نرم و بالشتک مانند قرمز رنگ یبود قدم زدن رو ایرو مثل

 به رنگ سرخ. یباران و

 کردم. یبود که تحمل م یاز حد شیب یاطرافم خفقان و گرما یفضا یبد تنها

 سطح نرم و سرخ رنگ کردم. یرو دنیپر نیو شروع به باال و پائ دمیکش یغیبچه ها ج مثل

 ...دبشور اجازه دادم باران سرخ رنگ صورتم رو ا دمیدراز کش یشتریب باذوق

 .دمیکردم که از خواب پر یم اهامیغرق رو اداشتم خودم ر تازه

 که خواب بودم یزمان برخالف

 تابوت گرم تر شده بود و در تابوت هم باز بود. یفضا

 جلب شد اریلب راو یرو شخندیخندان و ن یبه چشم ها نگاهم

 .میایب رونیب یجیکردم از گ یکردم و سع یاخم

 میایب نرویاز تابوت برا کردم خودم  یسع یمحل یم. با بوتابوت خارج بش یاز تو ددراز کرد تا کمکم کن ار دستش

ا رواخشن  وبزرگ  نقبول کنم و دستا ار اریتمام کمک راو یلیم یتنگ و محصور بود که باعث شد با ب رنقدافضا ا اما

 .رمیبگ

 کرد. رها او اهسته دستم ر دیکش رونیب رامن یحرکت با

 لب کردم. ریز یتشکر

 ش داشت با حرص نگاهش کردم و گفتم:یلب ها یرو امزخرف و اعصاب خوردکنش ر شخندیهم ن باز

 .م بخندمه مد نظرته بگو تا من یخنده دار زیچ اگر

 به من دوخت و گفت: طنتیبا شرا شیغنچه کرد،چشم ها را شیها لب
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 !!؟؟یدیچقد خواب یکنیم حس

 شبانه روز کیبه بدنم دادم و گفتم: فکر کنم  یو قوس کش

 و گفت:  ودبش لیاجازه داد تا به لبخند تبد ششخندیبه ن بار نیا

 مزیعز یدینخواب تر شیواقع دوساعت ب در

 ...ندارم یحس خستگ چیتازه ه دمید یتعجب نگاهش کردم و گفتم: اما من خواب بودم و خواب م با

 هیشبح کیاتومات ستمیبخاطر اون س نایا حی: صح اریراو

 اخم نگاهش کردم و گفتم: با

 ندارم!!!! یکوفت ستمیس چیه من

 که خودشون کشفش کردن هیعیگاز خواب اور کامال طب کیشبح ها مجهز به  ی:تو نه تابوت هااریراو

 شدم. هوشیب عی:پس بگو چرا راحت و سررامونا

 نیپس ا ستنیخواب ن دنیست اشباح قادر به داگاز  نیهم بخاطر هم یدید یکه تو م یبگم اون خواب دی: و بااریراو

 .دنهست رومان مح که از دنوغرق بش ییاهایرو یتوار یتا چند ساعت ددرست کردنا گاز رو

 ن سرخ خون بود؟؟اجمع کردم و گفتم: پس اون بار اانزجار چهره ام ر با

گر جدر واقع  یکرد یخواب لمسش م یکه تو ینرم و گرم نین زمکرد : صد در صد و ا دایگسترش پ اریراو شخندین

 ..هیقربان

 نم.اجا بم نتا ابد ا خواستم یخواب با لذت تمام م یتو که نیبه اد چه برس رمیگ یتصورش هم حالت تهوع م از

ی براودش ینم دایخوردن پ یجز گوشت شکار برا یادیز زیچ جا نیمقابلم گرفت و گفت: ا ار یسفر یکوله  اریراو

 .درنوایب ریگ یو سبز وهیم  یفرستادم تا کم ار د نفرچن نیهم

 طاقچه قرار دادم. یتوانگاهش کردم و کوله ر یقدردان با

 .هر شداتاق ظا یتو یصادر شد در باز شد و پسرک شبح اریکه از سمت راو یمد و با اجازه اا اتاق به صدا در در
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 کرد. یکوتاه میتعظ

 هستندگفت کجا کوتاه و کجا بلند شد یکه نم یبیغر بیعج یبا موها یو قد بلند ینسبتا ترکه ا پسر

 کامال قرمز شده بودند. یعیکه با رنگ طب ییو لب ها دهیسورمه کش یها چشم

 نازکش باعث شد دست از کندوکاو چهره اش بردارم. یصدا

 :پسرشبح

 هستم. یاشباح رنز شگریمن ارا بانو

 از اتاق خارج شد.ع یحرکت سرو با کرد یپنهان ماکردم که لبخندش رو اریبه راو ینگاه

 کمکت کنم؟!! تونم یم یزدم: رنز یلبخند

 جشن بزرگ اماده کنم. یما من رو فرستاده تا شمارو برا ی : ملکهیرنز

 بود براق شدم و گفتم: دهیاتاق کش یکه همراه خودش تو یچرخ دست به

  .مهست م حساسیموها یبلند یشدت روه من ب یبدون دیبا زیعز یرنز اه

 ش نگاه کردم و گفتم:یترسناک به چشم ها ینگاه با

 از دست بدم. امن کنترلم ر شهیچون باعث م یو الماس گونه استفاده نکن زیت یچیمراقب باش از اون ق پس

 بست. او درها ر دیق کشاات یکامل تو اکرد و با هن هن فراوان چرخ ر یمیتعظ پسرک

 .دکامال خشک شده بودن یتحرک یجا و ب کی نم از نشستهایو پا دست

 .داد ینم ن م بها حرکت ر یجوان باز هم اجازه  یرنز اما

 نشستم. یرنز یکوفت یصندل یچند ساعته رو نستماد ینم قیاز دستم در رفته بود و دق زمان

رور باغ ساعت ۴ شگریداشت.شبح ارا ار ییحمل به هرجا تیچرخ دار که از قضا تاشو بود و قابل یاهن یصندل کی

 نکرده. دیناام ا ر یشبح چیتا حاال ه نکهیکرده بود و ا فیکارش تعر زیو م یتمام از صندل
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داده همه وسواس به خرج ن نیالف ا یشگرهایجا ننشسته بودم و ارا کی رقد نیهم ا یمراسم ازدواج الف یط یحت

 .دبودن

 حس کننده یب یاز افسون ها  خواستم یم یبود.چند بار دنیو از جا پر دنیکه فقط صرف درد کش هیاول ساعت

 شدم. الیخیاستفاده کنم اما ب

 به مید ضختکه بن هیبلکه با  کرد یاستفاده نم یشمع ایموم  چیاز ه یتمدن شهر ایشهر  یها شگاهیبرخالف ارا یرنز

 .بکشم غیجا ج نیپوست صورت من حمله ور شده بودو باعث شده بود چند

 دننک یروادیکردم که ز دشیم تهدیبا حالت چشم ها که نیبا ا دیرنگ و وارنگش رس یبعد نوبت استفاده از پودرها و

 .شد یغرق کار بود و متوجه نم اریاما بس

 م رفت.یو سراغ موها دیدست از صورتم کش بالخره

 .دیا یمدر هربار روحم به پرواز  کردم یکه حس م دیکش یسرم م یچنان محکم رو ار یچوب یمو برس

 ارش رسسابقه  یب یو با خجالت دیکش رونیم بیاز موها ابلند شد. شبح با ترس برس ر غمیج یاز درد صدا باالخره

 انداخت و گفت: نیپائ

 .دیکن یتراز ما اشباح حس م دیشد احواسم نبود شما درد ر دیببخشرا  من من یبانو

 من شد. یش شد و مشغول حالت دادن به موهای حرف ها یادامه  الیخیب رفتم او که به یچشم غره ا با

 گداخته وارد اتاق شد. یاز ذغال ها زیز شد و منقل بزرگ لبراب یاجازه ا چیه یاتاق ب در

 از اتاق خارج شد. ییبلندباال میگذاشت و با تعظ یرنز زیدرست کنار م اخدمتکارمنقل ر شبح

 انداختم و گفتم: شگریبه ارا یو نگاه دمیجا پر از

 .دنوبش کیاز بدنم نزد یاون ذغال ها به نقطه ا مهدباجازه  که  نکن را هم  فکرش یحت یه

 .میدارنال ها به ذغ یما کار دیست و اصال نگران نباشا شما یبه موها یحالت ده یما برا کیتکن نینه بانو ا: اه یرنز

د زو یلید خکرذغال ها فرو  یتو هستتا د ار یشکل لیانبرک بزرگ مستط ینشستم که رنز یصندل یاسترس رو با

 رنگ شده بود. یانبرک داغ و صورت
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وع شت و شرانبرک گذا ی هیدوال نیب امن ر یموها قهیو بعد از چند دق دیکش رونیذغال ها ب یاز توا انبرک رو یرنز

 به صاف کردن موها کرد.

 .شیینوع اتو مو است از نوع قرون وسطا کیانبرک  نیپس ا ااه

 کرد. نیتزئ ام ریبنفش موها یو گل ها خیافسون شده از  یکار شبح تمام شد و دراخر با تاج باالخره

 نشناختم ااول خودم هم خودم ر یمقابلم قرار داد. در وهله  ار نهیآ

که به  یمشک ی دهیدرشت و کش ییخون و چشم ها یرگیکامال سرخ به ت ییلب ها کدستی دیبا پوست سف یدختر

 شده بودند. شیارا یو گربه ا اهیچشم کامال س هیسا ی لهیوس

 موهام برداشتم و گفتم: یاز رو ابه شبح زدم و تاج ر یلبخند

 با لب هام رییبشه همرنگ چشم ها و متغ نیتزئ اهیس یبا رزها دمیم حیترج

 بنفش شد. یگرفت و مشغول عوض کردن گل ها ازد و تاج ر یلبخند

 و گفتم:  دمیکش یدست میلخت وقهوه ا یموها به

 شده؟ اهیکه االن کامال س هیچه جور هییمن قهوه ا یموها یرنز

 زد و گفت: یلبخند شبح

 داشته باشه. ین کامال همخواناصورتت شین با ارااتیمن باعث شد تا موها یذغال بانو گرد

 از اتاق خارج شد. عیسر یلیجمع کرد و خ ار لشیکرد و وسا میسرم تنظ یرو ار تاج

 برداشتم. اشدم و در جعبه ر کیگذاشته بودند نزد زیم یکه خدمتکارها رو یجعبه ا به

 .دمیکش رونیجعبه ب یاز تو اپر کرد ولباس ر اصورتم ر یقیعم لبخند

 لب گفتم: ریز نانیبرداشتم و با اطم را  ادداشتیسرخ با لبخند  یاز رزها یلباس

 یرکنیغافلگ اچه طور من ر یدونیامان از تو ملکه ماهک که خوب م یه

 ازحدم شد. شیب یو اعصاب خورد زیکاغذ باعث سوپرا یرو ینوشته ها اما
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 (یام در تمام زندگ یقیبه تنها عشق حق می)تقد

 .اریراو

 مشت کردم. ام ریانداختم و دست ها زیم یرو الباس ر باحرص

 احمق گرگ

 پوشاند. را میلب ها یلبخندبزرگ

 تحرک بود. یکامال سرد و ب یجشن خون باستان یکه فضا دیتصور کن دیشا

 .کردم یم افکر ر نیمن هم هم درست

 دادم. رییتغ اکامال نظرم ر یبا واردشدن به سالن اصل اما

 .دیکش یکه سالها روشن نشده بودند زبانه م یسنگ یها نهیدر شوم یبزرگ اریبس آتش

 کرد یبه اطراف پخش م ار یمطبوع تو حرار شتدرست وسط سالن قرار دا یبزرگ پراز ذغال منقل

ن اه ایاز گ یکردند و در آخر تکه ا یلب زمزمه م ریزا ر یو اوراد ستادندیا یتک به تک کنار منقل م اشباح

 ارماموت  کیاز عاج  یکه دسته ا یکوچک نقره ا یو با چاقو ختندیر یذغال ها م یبر رو اکوهستان ر یخوشبو

 زدند. یانگشت خود م یبر رو یداشت زخم کوچک

 .دندیکش یخود م یبه لب ها اخون ر و

 .داشت یتر شیب یبه گردن کش ازیباز هم ن یگرفت یباال م ابلند بود که هرچقدر هم سرت ر رنقدسالن ا سقف

ال درح ای زانیاز هزاران خفاش به پارچه ها او شیشده بود و ب نیتزئ دیقرمز و سف ریحر یسقف با پارچه ها یتمام

 پرواز بودند.

 خورد. یکجا به چشم نم چیدر ه یصندل چیه

 ملکه و پادشاه. یبرا یحت

 به پا نداشتند. یگونه کفش چیبودند و ه دهیپوش اخود ر یلباس ها نیبهتر اشباح
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 ودند.ب یکوبین پوشانده بودند و در حال رقص و پااشیشونده خود را با پوست شکارها لیتبد یاز گرگ ها یا دسته

 یا ماجر ار یدرخواست یبودند و اهنگ ها ستادهیخود ا یاز نوازنده ها به همراه سازها یسالن گروه کامل یباال در

 که اکثر ان ها گوشخراش بودند. کردند

 یشم مچها به  یها و خوراک یدنیرا در گوشه کنار سالن قرار داده بودند و انواع نوش یبزرگ یزهایم خدمتکارها

 .خورد

 با ادب و با نزاکت نبودند. ادیشبح ها ز اما

 .دندینوش یو م زدند یبلند قهقه م یو باصدا شدند یها حمله ور م زیم به

 اشباح بردارم زیکنار گوشم باعث شد دست از آنال یکس یصدا

 به من زد و گفت: یسرخ رنگ لبخند ریدر لباس بلند حر ماهک

 !!!یرو نداشت رییهمه تغ نیتوقع ا بندم یم شرط

 دیکن یغذاها رو چپاول م انهیو وحش دیپوش یمرتب لباس م نیهست یبی:نژاد عجرامونا

 نیه ابها  یمنتقل کردن اون خوراک دچشن یم بارک یمزه ها رو فقط هر چندصدسال ها  نداره اون  ی:اه تعجبماهک

 یهشده کار سخت نینفر میاقل

ه بچپ صورتش  ی مهیاز دست داده بود و ن ادست چپش ر یشد انگشت ها کیبه ما نزد یدر لباس ملوان یریپ شبح

 شدت سوخته بود 

 . دنوبش انینما زشیت یزد که باعث شد دندان ها یلبخند

 خوشکلهه!!! میبرقص ایماهک زد و گفت: ب ینه اش یرو

 و گفت: دیانداختم که خند یشبح نگاه یتعجب به ملکه  با

 .موش یمهمه من االن ملکه حساب نم یفقط شاد ستندیروز جشن عنوان ها مهم ن یتو

 .وستیبه جمع رقص پ ریتوجه به تعجب من با شبح پ یب و
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 حرکت کردم. زیو به سمت م دمیلباس کش یافسون شده  یبه گل ها یدست

 گوشت افتادم ین تکه هاامالحضه به ج یبرداشتم و ب اگوزن ر یپراز گوشت کباب یچوب خیس

 یخوردی:قبلنا با ادب تر غذا ماریراو

 دادم: اهم رفت و با دهن پر جوابش ر یم تویها اخم

 ...هیروز ازاد امروز

 و با خنده گفت: دیاز دستم کش ار خین کباب ها افتادم.سابه ج تر شیباحرص ب و

 ...یشیتر بخور خفه م اروم

 صورتش متمرکز شدم. یجمع کردم و تو اخشمم ر تمام

 زدم و گفتم: یگرفت لبخنداخون چکه کرد.با درد سرش ر یچشم هاش به ارام ی ازگوشه

 از دستش گرفتم ار خیرها کردم و س احسابت پاک نشده. افسون ر هنوز

 به سمت قسمت مبارزات حرکت کردم و

 داشتم یبه کتک زدن کس ازیدانیشد

 

 هوا رفت.به  فشار دادم و اخم  ما یناشیپ یرو ار خی کمپرس

 به سمتم گرفت و گفت: ار یاهیپماد گ یحاو یقورت داد و کاسه  راخنده اش   ماهک

 !؟؟یباز نیسمت زم یبر یبود مجبور

 هیتم هست پس منم حفاظ هامو کنار گذاشتم و رف یامروز  روز آزاد یتو گفت یکردم و گفتم: ه یلب غرولند ریز

 شروع کنم اکامال عادالنه ر یکشت

اون دختر  هیکش سیگ یو مسابقه  ستین یبا  با حرص نگاهش کردم و گفتم: چه خبر داشتم کشت نیا دیخند باز

 یود الغر مردننصف من هم نب
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 فت:توجه به اخم و َتخم من گ یانداختم ب او به یزیکنار دستم بلند شد. نگاه ت اریزمخت راو یخنده  یصدا

 .یکرد یو تالف یو با دندونات کندر تکه از گوشت صورتش کی توهم

 کردم. یخوددار او زدن به یتودهن یدادم   از وسوسه  رونیمحکم ب ار نفسم

 .دیکش یمها یکبود یرو ار یو چشمم برداشت و پماد سبز زننده ا یشانیپ یاز روا ر خیشبح  خدمتکار

 م.هکردم بروز ند یپر کرد اما سع اصورتم ر یبد درد

 من بود. یناراحت لیتنها دل نیافتاده بود و ا ختیکامال از ر اریوار ییاهدا لباس

 داشتم. اریکه از راو یا هیرفتن تنها هد نیب از

 ش نشست.یچوب گردو یصندل یمرخص کرد و روا خدمتکار ر ماهک

 پر کرد. اچهرش ر یآشکار ین خستگا یاز صورتش دور کرد و به جا البخند ر ماسک

 بست و گفت: را  شیجشن چشم ها یتوجه به سرو صدا یب

 یلند  مبتابوت  یاز تو یتر شیب یشدنه رامونا و هرصدسال به سخت ریپدرجد ما روز به روز در حال پ یباستان شبح

 خون نخوره تا خشک بشه. رقد نا دهیم حیدر واقع ترج شه

 کنه؟ یم کارونیچرا ا رمردیتعجب نگاهش کردم و گفتم: اون پ با

 بشه گفت: دهید نکهیاتاق بدون ا یها هیسا یاز تو لیجابرائ

 ...دهیآزارش م نیو هم شه ینم ریدختر اون پ نهیواقع مشکل اون هم در

اودانست مثل خون آشام ها ج ییجورای شه یرنمیتمام ادامه داد: در واقع رامونا اون مثل ماها پ یبا خستگ ماهک

 ...شهینسل ما منقرض م ست با مرگ اوا تمام ماها یزندگ ی شهیچون اون ر

 درست نبود. یزیچ کیبفهمم اما نه  ان راشیکردم حرف ها یتعجب سع با

 داره؟ ینسل شما به اون چه ربط یست ادامه ا شما یاورنده  دی:اون فقط پدرامونا
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تمام کرد که اون با یکار زد یم وندیپ واریرو به گوشت و استخوان ا نینفر یوقت زتی: در واقع مادر عزماهک

 گره بخوره... ارهیکه به وجودم یموجودات چندشناک

 نقش داشت. یخربکار کی یمن تو زیعز نیاز والد یکیطبق معمول  هوف

 یرااش است ب لهیبه فکر کشتن تک تک افراد نسل و قب شهیهم واریا نیهم یگفت: برا یماآر یبا صدا لیجابرائ

 به مرگ دنیرس

 ماهک دادم و گفتم: لیتحو یلبخندعصب

 سیرئیآ بردن نیباز بعداز  واریاز خون ا شهیش کیدارم و  ازین یعاج یچاقو نبعد از اتمام مراسم من به ا امشب

 .مدریگ یحل کردن مشکالتمون م یبرا یدنبال راه

 !؟یهم دار یا گهیتو مشکل د منینابودن کردن اون اهر رازیبا تعجب نگاهم کرد و گفت: مگه غ ماهک

الف  رگ باجنگ بز کیادیروحم و به احتمال ز نمقدس ازدواج و پس گرفت وندیبردن پ نیپوزخند گفتم: اره اره ازب با

 ها...

 در پنهان کردن لبخند و ذوقش داشت. یگره خورد که سع اریناباور راو یبه چشم ها نگاهم

 باهاش معامله کنم. خوامیم واریا شیببر پ را من االیجا بلند شدم   گفتم:  از

 

 عبور کردم. یسنگ یتاالرها از

 شد یباال تر رفتم هوا مرتب سرد و سرد تر م ار چندصدپله

شت در سخت   طاقت فرسا پ ی. باالخره بعد از نفس نفس زدن هاگرفت یو داالن ها رو در برم دیکش یزوزه م باد

 .دمیرس واریاتاق ا

 .ودشباشباح در تابوت خوابه و حاضر نشده از جا بلند یتمام رینستم پدر پاد یم

 باز کردم و وارد شدم... ادر زدن در ر بدون
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 .زدیم اچشم ر وارهایاز حد د شیب یدیسف

 لحظه ببندم کی را میکه باعث شد چشم ها یطور به

 نداشت انیاتاق جر یتو یباد چیگرم بود. ه بیاتاق عج یهوا

 نظر گرفتم ریز اباز کردم و اطرافم ر را میچشم ها یآرام به

 فقط با کاه خشک پر شده بود یکف اتاق لخت از هر فرش یالتیگونه تشک چیدون هب یدیکامل سف اتاق

 . یطاقچه ا ای نیتزئ هیچبدون  درنگیلخت و سف وارهاید

 .کرد یم ییوسط اتاق خودنما یو کوتاه کیبار یفلز اهیس تابوت

 تابوت نگاه کردم. یرعادیغ یبه اندازه ها باتعجب

 حد کوچک بود حتما درست رشد نکرده بود. ادازیمردشبح ز کی یبرا

 .ودب هداد به خودش اختصاصا ر وارهایاز د یکیکه  یبزرگ و سرتاسر ی نهی. شومدمیاتاق رس یبه منبع گرما باالخره

 دکنیدرست حس نم اگرما ر یشبح چیه بهیسوزاند. عج یم او چوب هار دیکش یبا تمام قدرت زبانه م آتش

 .کنند یکفش به پا نم یحت دهستن خیاکثرا عاشق سرما و  و

 .دیفهم ی شوداز اتش و تابوتش م رانیاد اشباح فرق دار یمبا تما واریا اما

 دوزانو کنار تابوت نشستم. یکردم و رو زاز گردنم با ار گرفته بودم اریکه از راو یکوچک ی سهیک

 نداشتم. یدیکل چیبه در تابوت خورده بود و من ه یمیضخ قفل

 کجا قرار داده بود. ار دیقفل کرده بود کل ابار که تابوت ر نینبود اخر ادشی ماهک

 وداشت  اش لهیبه کشتن تک تک افراد قب ازین یراحت کردن خودش از شر جاودانگ یبرا واری،ا لیجابرائ یگفته  به

 کارو انجام بده. نیهم مصمم بود تا ا اریبس

 وارد کنه. یصدمه ا یخارج بشه و به کس دنانتو ریدر اتاق قرار دادم تا شبح پ یرو یطلسم کوچک اول
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 انداختم انیبه جر ار میرویدر دست گرفتم و ن اشدم قفل ر ما یمشغول کار قبل هدوبار

 .ندازمیاز کار ب اکوچک ر یبود که زبانه  نیکه الزم به انجامش داشتم ا یکار تنها

 باز شد. یکوچک کیت یدر دستم با صدا قفل

 .دمیبه سمت باال کش اجا بلند شدم و محکم در تابوت ر از

 فاصله گرفت. یمانند غیج یبا صدا در

 به خواب رفته بود. دنیدر حال مک یبا انگشت یتابوت پسربچه ا درون

 وار درخواب بود  نیجمع کرده بود و جن نهیس درون ار شیپاها

 گذاشت. یم شیبه نما ار زشیت یدر برگرفته بود و برق دندان ها را شیلب ها یکوچک لبخند

 دمیموهام کش یتو یدست کالفه

 دکرده باش نینفر ابچه ر کیمادرم  د ش یبچه است!!!!باورم نم کیکه فقط  نیا

 خورد ین هم نماتک یخواب حت یتو یمو مشک پسرک

 ختمیگوگرد کف دستم ر  رپود یبرداشتم و از درونش مقدار ار سهیک ناچار

 کرد. داریاز خواب ب امن ر اریبود که راو یراه نیا

 فتادین یاتفاق چیپسر گرفتم.ابتدا ه ینیب ریز ار میگوگرد انگشت

 دکن ین خوردن از انگشتم دوراکرد باتک یرتش جمع شد و سعوکم کم ص اما

 کم کم باز کرد را شیچشم ها دندار یا دهیفا چیه دید یوقت

 دمید را مقابلموجود دارند ر ایدن یکه تو ییچشم ها نیمن ترسناک تر و

 از تابوت فاصله گرفتم عیسر ت باحرک

 دمیکش رونیشلوارم ب بیاز ج اخون کوچک ر ی شهیش و
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 اومدن بود رونیدرحال ب پسرک

 

 

 دیغرق شده باش یجن و پر یاز داستان ها یکی یتو دیکرد یفکر م دیمن بود یاگر شما جا دیشا

 هستم. بیغر بیعج یتا قسمت یکه من خودم هم کم است نیا تیواقع اما

ها  درون سنگ یسرما یبر رو یاثر چیه نهیدادم. آتش درون شوم هیسرد تک یسنگ واریو به د دمیخز وارید کنار

 نداشت.

 تابوت کوچکش نشست و به بدن کرخت شده اش زمان داد یتو یمابه آر پسرک

 ندابه سمت من چرخ اسرش ر یآدم اهن کیهاش داد و درست مثل  چهیکش و قوس به ماه یکم

 

 بود. ایدن یکارها نیاز سخت تر یکیشدن با چشم هاش  مواجه

 پر کرده بود. را شیچشم ها یکه تا ابد ادامه داشت کاسه  یاهیس

 ش نبودیچشم ها یکاسه  یتو یدیسف چیه

 به صورتم دوخت. ار بشیعج ی. چشم هادکردن یپر م اکه کل پلکش ر اهیبزرگ س یها مردمک

 .دمیدیدر فک کوچک و سختش م اوضوح لرزش ر به

 :دیکش ادیکه توقع نداشتم فر ییصدا نیبه سمتم گرفت و با زمخت تر اکوتاهش ر یاشاره  انگشت

و با  یبد هیقصرمن تک واریبه د یظالم چه طور جرئت کرد ینایلیمر یجادوگر پست فطرت تو ملعون تو ا تو

 !!؟؟یشدن من باش داریتمام منتظر ب یخونسرد

 و سوتفاهم ها ادیز یشباهت ها یمین داستان قداباز هم هم اوه

 گرفتم و به سمت تابوت حرکت کردم. واریاز د اام ر هیتک
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  دیعقب کش یکم اخودش ر واریا

 .ستیترسناک ن ادهمیراحت کرد که ز یرا کم المیمشهود در رفتارش خ ترس

 کف اتاق نشستم درست مقابل تابوت شبح یکاه ها یشدن لباسم رو فیتوجه به کث یب

 دادم رییدوختم و رنگ چشم هامو تغ شیدیسف یب یچشم ها یتورا  میها چشم

 گفتم: ددهینشان م اباالخره تفاوت من و مادرم ر نستمادیکه م یی.با صدادیعقب کش راوضوح خودش   به

 یب ینقره ا کی یفراموش کن ار نایلیمر یتابوت کوچک باعث شده رنگ چشم ها نیا یتو دنیها خواب سال واریا

 انیپا

 زد: ادین برگرداندم.شبح از خشم منفجرشد و فرااولش یچشم هامو به جا یپلک زدن قهوه ا با

 راکنگو؟!!! هی؟؟یهست یچه موجود تو

 نییکه توسط آ یجادوگر اهیو س یانسان هستم با خون قو کیمن  واریا ستمیزدم و گفتم: من راکنگو ن یلبخند

لف من اادشاه پ کیدارم و بعداز ازدواج باشکوهم با  ااز همه گرگ ها ر شیخون ها در تنم قدرت الف ها،کوتوله ها و ب

 کردم. افتیدر االف ها ر دیروح و عظمت سپ

 ؟یستیگفت: پس تو اون عجوزه ن دیش نشست و با تردیسرجا واریا

 ده؟؟مسرت ا ییمن رامونا هستم دختر همون عجوزه چه بال واریا ستمیزدم و گفتم:البته که من مادرم ن یلبخند

از  یخبر یپسربچه نبود و پوستش بخاطر خواب و ب کیامد قدش بلند تراز  رونیتابوت ب یشبح از تو پسرک

 بود یدادم صورت هیکه بار گذشته به شبح ها هد یمعجون

آتش  یرورا شیدست ها یادیخاموش کردنش با ذوق ز یمن بجا یحرکت کرد و برخالف تصور ذهن نهیسمت شوم به

 به من زد. یگرفت و لبخند

 گفت:  شا ربچگانیزمخت و غ یصدا با

ون و خ یجوان با ذهن خالق و فعال که عاشق جادو یجادوگر بودم ،جادوگر کیسر من آورد. من ا بال ر نیا مادرت

 ها بود وندیپ
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 گفتم: یکنجکاو با

 کارو با تو بکنه شبح ؟!! نیا دیمادر من با چرا

 شروع کردما ر اهیس یاِرو آموزش جادو ااِرو بودم من بودم که ب کی: اه رامونا من دوست نزدواریا

 نبود؟! هایجادوگر س کیاِرو از اول  یعنیتعجب نگاهش کردم و گفتم:  اب

 یاهن روح از او یکیو من  وداز برزخ فراخوانده بش نکهیمگر ا دیآ ینم ایبه دن اهیبا قدرت س یجادوگر چی:هواریا

 ش به برزخش برگشت...یغصب کرد و بعدازبجا گذاشتن نشان ها ااِرو ر ندم اون بدنافراخو ار یجهنم

 انداختم و گفتم: او  از احساس به یخال ینگاه

 !!!یشد و اِرو نایلیمر نیرفتن عشق ب نیتو باعث از ب یشد لهیتو باعث قتل عام دو قب واریا یکرد نکارویا چرا

 به صورتم انداخت و گفت: ینیترسناکش نگاه غمگ یبا چشم ها شبح

  رفتیذپ اه من پشت کرد و دوستم رمن عاشق مادرت بودم رامونا و اون ب ستمیهم ن مانیکه باعث شدم و پش البته

 کرد؟!! نینفراتو ر یک نایلی:مررامونا

وده ب یزندگ و حافظ درخت دیجادوگر سف کیکنه که  یاداوریکرد به اِرو  یو سع دیها جنگ لهی:اون به همراه قبواریا

 یرزندانفها بعد برگشت با  شد اون سال انیش نمایمرگش قدرت ها نیبود پس اون هم کشته شد با اول دهیفا یاما ب

اهرم ظو  ودرب نیم از بیکرد که جادو یکرد کار نینفرا ر نش میبچه ها نیکه از مرگ برگردانده بود اون با اسم راست

 نین ااز من نگرفت پس م اباشم اما اون محبت داشتن فرزند رداشته  ییجا یاجتماع چیکه نتونم در هودبش یجور

 برجا گذاشتم  انسل نکبت ر

ه رو اله کی یکه چشم ها لهیدرقب یبودم کودک یا افهیخوش ق ارینفرت نگاهم کرد و گفت: من مرد بالغ و بس با

بشم  لیکنه   در اخر من تبد دایاز عمر من کاهش پ یسال کم ۱۰۰کرد که هر  یمادرت کار یدیسف چیداشت بدون ه

 نوزاد  کیبه 

 !!!؟؟یریمیم یتعجب نگاهش کردم و گفتم: بعداز نوزاد با

 زد و گفت: یتلخ لبخند
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هست  ییباال ارینوزاد جا شده و زجر بس کیانسان بالغ در تن  کیکه ذهن  یبعداز مدت یدختر جان بعدنوزاد نه

 ...شهیو باز چرخه تکرار م مرسیم نیکم کم و به سن نفر ومش یدوباره بزرگ م

 بر نداشتم. ارو ترک کردم اما حفاظ ها ر اتاق

 کشت.اار لیحکه را یملعون منیردن اهرک دایپ یداشتم برا ازیاز نسل شبح ها ن نیاول واریبه خون ا من

 داد. یرو با مرگ سخت  یام تاوان سخت چارهیب برادر

 دمیجشن د یغرق در شلوغ اامدم و باز خودم ر نیپائ یسنگ یکمک جادو از پله ها با

 کردن. یخفه م اخون هزارساله خودشون ر ی رهیبودن و با ذخ یکوبیمست درحال رقص و پا اشباح

ان تو نیبا اخر یرحم و شفقت چیه یب یجنگ واقع دانیم کیمسابقات بشدت شلوغ و در هم بر هم بود مثل  قسمت

 .شکستند یم ار یک دیگر یکردند و استخوان ها یحمله م گرید کیبه 

 .خون اسب شرکت کرده بود دنینوش یحرکت کردم که در مسابقه  لیبه سمت جابرائ تیتوجه به ازدحام جمع یب

 دمیقاپ ابه لب هاش بود که با جادو شات ر ونخکردن شات  کینزد درحال

 .دندیبه سمتم چرخ یعیبا حرکت سر یمتوقف شد و اشباح ناراض مسابقه

 .دیاف کنقات معاز ادامه مساب ار لیو خانم ها لطفا جابرائ ونیکردم و گفتم: اقا شانی یعصبان ینثار چهره ها یلبخند

 گفت: یعصبان ادیدورش کردم. با اخم و فر تیخون اشام رو گرفتم و از جمع یبازو

 .یاگر تو گذاشته بود بردم یمن داشتم م یه

 کهیاستراتژ تیاالن وضع یببر یناتو یتو بعدا هم م یزدم و گفتم: ه یلبخند

 بود  یا برگشته بود و مشغول جلسهش خود ی. به غارهاکردم یابیرد ار اریگرگ راو کی یدرون یباجادو

 رد شدپشت سرم وا لیباز کردم وجابرائاسالن کنفرانس ر ی. درهادبه دژ برگرد عیش گذاشتم تا سریبرا یا نشانه

هم  اش دراخم ه واریا دنیباال اورد و با ند اسرش ر یمراسم بود. با لبخند یکردن خنجر نقره ا زیمشغول تم ماهک

 رفت.
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 گفتم: دبزن یحرف نکهیاز قبل

 دارم یاما مشکالت رموا یمراسم م یتو لشیبرخالف م یحتا رو ریاون شبح پ ننباش م نگران

 !؟ی: چه مشکالتلیجابرائ

 بازگو کردم.  ار واریا یتمام گفته ها یعیسر کیستریحالت ه با

 کوباند و گفت: زیم یرو یدقت یبا با ر یباستان یسالن نشست چاقو یمخصوصش باال یصندل یرو ماهک

 داره؟ ندهیبه ا یگذشته چه ربط نیا خب

 بلند وارد سالن شد. یسرخ از تقال و نفس نفس زدن ها یبا صورت اریدر بلند شد و راو یصدا

ا مبست  و به سمت  اخودش برگشت در ها ر یبه حالت عاد قیسالن را فرا گرفت گرگ بعد از چند نفس عم سکوت

 .حرکت کرد

 رو به ماهک کردم و گفتم: 

 بردارم  واریا یاز روا رو نینفر نماتو ینم من

 !!!یبردار یتون یکه م ا:خونش رلیجابرائ

 کیثل خودش باشه اون خون م تیتونم بردارم اما اگر بدون رضا یتکون دادم و گفتم : البته که خونش رو م یسر

 کشه. یشده رو م ابیکه رد یو شخص کنهیسم عمل م

 ؟ یطلسم رو بردار یتون یبدون دانستن مسئله گفت: خب چرا نم اریراو

اون  فاجعه یعنی نیو ا گردهیبه اصل خودش بر م شهیجادوگر م کیباز  واریبردارم اا ر: چون اگر طلسم رامونا

  رهیگبتقام و از اون ان داکنهیپ نارویلیتا مر رهیم نیریز یایخبرنداره روح مادرم در بدن ما قرار داره پس به دن

 گ اجازش رو نده.رم یتا خدا رهیبگ یروح انتقام کیتونه از  ی:خب اون نمماهک

ا با انده امدر من و رنو زنده م نایلیاز وجود مر یمیچون ن تونه یرو بشدت تکون دادم و گفتم: در واقع اون م سرم

 .میوش یانتقامش من و رنو هم کشته م
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 گذاشت و گفت: زیم یپاهاش رو رو هیتوجه به بق ینشست و ب یصندل یرو اریراو

 بکش ار او یلبرداشتن طلسم و ادا کردن سوگند قبه محض ب پس

 یاخوره و بر ینم یدرد چیبه ه ندهیامشب به من نده تا صدسال ا انگاهش کردم و گفتم: اگر خونش ر یسرد به

 ...میدار ازین کیپسر ار نیپسر هفتم نیازاد شده از طلسم به هفتم هیکشتن 

 

 

 کردم و به بشقاب مقابلم نگاه کردم. یپوف

 نمیبه سمتم گرفت و با تشر گفت: بخور بب اچنگال ر اریراو

 و گفتم: شیدمموهام ک یتو یدست اشفته

 دارم. ازیبه اون خون ن یکن ینم، چرا درک نماتو ینم

 ه.ندار منیبه اهر یربط چیماجرا که ه کی یکن یپنهان م ار یزیچ کینگاهم کرد و گفت: تو  یبا بدگمان گرگ

 .بزنم یبه نفهم اکردم خودم ر یو سع دمیبه دندان کش او مذابش گرفتم. کباب گوزن ر اهیس یز چشم هاارو  نگاهم

  دیکش رونیرو از دستم ب خیس یعیبود با حرکت سر دهیفا یب اما

 به سمت خودش چرخاند. اش گرفت و سرم ریانگشت ها نیمحکم ب ار فکم

 !!!نمیاه کن ببنگ نمی : توچشم هااریراو

م هوا رفت و باعث شد چشبه کرد که آخم  تر شیفکم رو ب یبستم فشار دستش رو یم رالجاجت تمام چشم ها با

 هامو باز کنم.

 : دمیلب هام غر نیب از

 !!ولم کن.یوحش

 خب... یسکوت کن شتریب یکنم و اگربخوا یفکتو ول نم ی: تا حرف نزندیمن غر بلندتراز
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 .شکونمیپر کرد و گفت: اون وقت فکتو م یش راچشم ها یبدجنس برق

 هوا رفت.به بهم دوخت و اخم  ار دو مچم رحرکت ه کی یحرص دست هامو به سمتش حرکت دادم که تو با

دکه لند کرب اش ریبه نشان اعتراض صدا اریراو ی انهیحالت وحش دنیوارد شد با د یتاالر باز شد و شبح کوتاه قد در

 گرگ روبه رو شد ادیبا فر

 .دیم کوبه به ارفت و درهار رونیب یکوتاه میداد و با تعظ حیبر عدالت ترج افرار ر پس

 ول کرد. اکنترل کرد و فکم ر اخشمش ر اریراو باالخره

 شده. جادیا یاستخوانم فرورفتگ یش تویتک تک انگشت ها یجابه  کردم  یم حس

 دوخت و گفت:  نم به ار کشیو تار رهیخ نگاه

 خورده!!؟؟ وندیشبح خاص پ هیبا خون  ریپ منیکشتن اون اهر نکهیاره !!!ا یبه همه دروغ گفت پس

 گرگ اخمو ییلباسم چشم دوختم.لباس اهدا یانداختم و به گل ها نیپائ ار سرم

 .و از جا بپرم دباعث شد چهارستون بدنم بلرز ادشیفر بار نیا

 زد:  ادیخشم فر با

اه گن یو باون همه مردم ر دونمیرو نم شیعلت واقع هک یزیبرا چ یکردم حت یعجله و سرعت ط نیباا اراه ر همه اون

 !!!یرو نگفت شیواقع لیدل یکه حت یزیبرا چ طانیدر معرض ش یوجونشون رو گذاشت یول کرد

 م از جا بلند شدم.ابشقاب گذاشتم و ار یتو اکبابم ر خیس

 ش به سمت در حرکت کردم و اهسته گفتم:یسرد و اخمو یبرابر چشم ها در

و روحم  م موندنکنم تا هزارسال بعد من زن اون الف خواه نکارویتا ازدواجم رو باطل کنم و اگر ا خوامیخون رو م اون

 مال اونه.

 فرو رفت. یسکوت بد یتو تاالر

 حرکت کردم. واریسمت اتاق ا هرفتم و ب رونیب یدرها به اروم نیبه پشت سرم کنم از ب ینگاه نکهیا بدون
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 نداشتم. یعجله ا چیبار برخالف بار قبل ه نیکردم. ا یط یماآربه ا تک پله ها ر تک

ل من در مقاب اکردن ر دیو تهد دنیکش ادیحق فر اریکه راو رموایب ادیکه به  شد یآشفته ام مرتب باعث م ذهن

 .دندار

 فرا بگیرد اتنم ر یمد و باعث شد که خشم بدا ادمیم یباوفا یمرداک اژدها مرگ

 پرتاب کردم. واریبا شتاب به سمت د ار یاز انرژ یا گلوله

 .پرتاب شد ینور به هر سمت یدر برگرفت و جرقه ها ار چیمارپ یسنگ یراهرو یبد یصدا

ا دست بو  یمنیاهر یو در آخر هم با جادو دیکش یبو م اگرگ ها ر ثیمن تنها اون اژدها ذات خب ی چارهیب مرداک

 عشق خودم کشته شد.

 . دکردن می سیخ ااشک صورتم ر یها قطره

 .بود هاومد هیبه سر من و بق اریشدن راو دایافتادم که از وقت پ یم یخاطرات تلخ ادیهر قدم و هرپله به  با

 نبود یمرب کیکه فقط  یم، فاصله گرفتن از کامرون الفیدوست ها یها ،جدا شدن از باق نگیرفتن کمپ الف نیب از

 پدر بود. کیبلکه 

 ین چنکنم اما او انتیوقت بهش خ چیوقت و ه چیکه قسم خورده بودم ه ی،مرد کیمشهود بند انتیاواخر خ نیا و

 .بست ا به روی منروحش ر ی چهیمدت ها من و تنها گذاشت و در ختیهم ر یرو یجنگل یملکه  کی!!! با 

 فرستاد که بخاطر وجود اون گرگه. یم یتله پات کی یفقط گاه و

 ن هم توسط همسرت..ا ستیشدن ن ریبدتر و زشت تر از تحق یزیچ چیه

 داشت.مکرر حس ندامت  یحاال بعداز دادن دل و قلوه ها و

 باطل کنم. ار وندیپ نیا شهیهم یدارم تا برا ازیمن به اون خون ن پس

 ملکه. ایپادشاه  یبرا یدوباره از سر گرفته شود حت تواند یازدواج باطل شده نم کیقانون ماوراء الف ها  طبق

 .دمیرس واریلرزان پشت در اقامتگاه ا ییخسته و قدم ها ییبا پاها باالخره
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 وارد شدم. یو به آرام داز هم فاصله گرفتن  رد یلمس کردن در ،دو لنگه  بدون

 بود. ستادهیبزرگ ا ی نهیشوم کناربچه  پسر

 و گفت:  دیبه هم کوب نیتحس یبه نشانه  را شیها دست

گل  و شونیپر یوحش یو با اون موها داد یچادر انجام م یمادرت با پرده ها شهیکه هم یجادوگر یحقه  هی یوا

 .شد یما سبز م یداده بود جلو رو نتیز اش ریکه موها یسرخ یوحش یها

 

دل  دل بردن و یاومده بود برا ایدن نایلیمر شد یبود عاشقش م من  یجا یو گفت: هر پسر دیکش یحسرت دار اه

 شکاندن.

 در تابوت نشستم و گفتم: یرو دبودن نیریخودش ش یکه فقط برا یتوجه به خاطرات یب

 ..یکشیم یدار او مجازاتش ر واریا یکرد یبزرگ یظلم ها تو

 داشت گفت: تیکه نشان از عصبان ییخانه کرد.با صدا شیدیبدون سف یچشم ها ینفرت تو برق

 .نیمقابل پدرت احضار  کردم هم اروح ر هیفقط  من

 نگاهش کردم و گفتم: یخونسرد با

  یمجازات اسفودل سرگردان رها کرد یدشت ها یتا اخر عمر تو اتو اون روح ر واریا

 بود. ثیروح خب هی: اون واریا

 و یرداحضار ک انخواهد موند تو او ر یباق ثیهادس خب شیبعداز مرگ در پ یروح چیه واریزدم و گفتم: ا یلبخند

با  ار تشیعصبان یپرتاب بشه پس اون همه  رونیبه ب یخوشبخت ریهادس جزا یاز بهشت اختصاص یباعث شد

 کرد. یغصب کردن تن اِرو خال

 

 .ادامه دادم:دیچرخ نهیساکت شد و به سمت شوم ریپ شبح
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 وی راققالعاده فو یبا قدرت ها یمیروح قد هیتو  واریا یکنیاحضار م ار یچه کس یدار ینستاد یاز اول هم م تو

 درسته؟ یاحضار کرد

 سمت من گفت: هبدون برگشتن ب واریا

ود که سر فر یباز در مقابل من مجبور ی! دخترجان تو هر چقدر هم باهوش باش؟یباهوش یبگ یخوایم ؟یکه چ خب

 ...یاریب

 یمن بردار تیاگر بدون رضا او ان ر یدار ازیتو به خون من ن چون

 زد و ادامه داد: ممکنه منجر به مرگت بشه. یثیخب لبخند

و  دادم هیتک واریدراز کردم و به د ام رینشستم پاها نیزم یداشتن رو قتیکه کامال حق یینسبت به حرفا الیخ یب

 گفتم:

 .بهت بگم ا بایدر ییزایچ کی شینما یقبل از اجرا وقتشه

 .از روح اون هستم یهستم بلکه تکه ا نایلینه تنها دختر مر  من

 :دیبه سمت من چرخ عیحرکت سر کیبا  واریا

 امکان نداره!!!! نیا

و  میبرد یمنوگرنه من و برادرانم قرن ها در خواب به سر  زمیعز یزدم و گفتم: خب در واقع امکان داره عمو یلبخند

 .شه یعدالت اجرا م نجایحاال ا

 

 در برگرفت اکوهستان ر یبد یتمام شدن حرفم صدا با

 شبح ها باال رفت غیترس و ج یصدا

  دندیکش یصدا زوزوه م کیها  گرگ

 زدم... یمن از ته دل قهقه م و
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 ام واقعا از ته دل نبود. قهقه

 ورد.مشت شده به سمتم همجوم ا یتوزانه و دست ها نهیبا نگاه ک ریبود شبح پ یکاف واریندن ااترس یبرا اما

 .دمیپر رونیو از اتاق ب دمیاز سر راهش کنار کش ام ردخو یعیحرکت سر با

 ها؟!؟یراه انداخت ی: چه جهنمدیخشم نعره کش وارازیا

 نشانش دادم و گفتم: ار دمیسف ین هاازدم و دند یلبخند

ور ط هبوقت  نا یریبگ شونینیب یجلو اطعمه ر یتکه از لبا هیفقط  هیکشن کاف یسگ ها دنبال مرگ بو م یوقت

 .دکنن داشیتا پدنوریخودکار تا دل جهنم هم م

 سیخود رئ فیشر یکش نسل شبح ها دکیجادوگر و  یتو شاهزاده  یزدم و گفتم: نترس نترس برا یپهن تر لبخند

 سگ ها شخصا قدم رنجه فرموده.

 نگاهش زل زدم و گفتم: یتو دهیچیشوق به ترس پ با

 .شیشناسیکه م خوبه

 ریزکه  ستهیجا با نقدر ا نتونه ا یمردگان م یخدا میا ینم رونیاتاق ب نیبچه گانه گفت: من صد سال از ا ادیفر با

 .ودش علف سبز بشیاهاپ

 دادم و گفتم: لشیتحو یزیر ی خنده

 ن عجوزه ام.انرفته که من دختر هم ادتیبردنت  یدارم برا یادیز یلیخ یراه ها این

 متمرکز کردم. واریا یمچ دست ها یرو یم رازدم و چشم ها یحرف بشکن نیگفتن ا با

 ود.دوخت و باعث شد ناله اش به هوا بر یک دیگر به هایش رادست  ادیبا فشار ز ینامرئ طناب

 شد. دهیسمت در کش هزدم و ناخوداگاه ب یبشکن

 و خم شدم. چیپر پ یزنان پشت سرش از اتاق خارج شدم و وارد راهرو سوت
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 .ادد یخراش م  ها را کرد و گوش ینفوذ م وارهای.از دشدیو زوزه از هر طرف قصر و کوهستان بلند م غیج یصدا

 داد. یتر شیش حرکت بیبا دادن ناسزا به پاها واریو ا دمیمحکم تر کش ار طناب

 

 ها و زوزه ها خاموش شده بود. غیتک تک ج یپله صدا نیبه اخر دنیرس با

 ساکنان کوهستان مرده بودند. یکه همه  انگار

 .کرد یم نیاحضار کردن هادس نفر یبرا اند و من راچرخو یبه اطرافش م ابا ترس مرتب سرش ر واریا

 فرو رفته بودند. یقیبود جز چند بچه شبح که در خواب عم یزنده ا  در موجوهاز  یخال قصر

 کبود شانیحرکت بود و لب ها یب شانیها صورت

 بود. نیزم ریجهان ز یها وهیم یخوردن دانه ها ریتاث

 .میدیدژ رس یاصل یفرو رفته بودند.باالخره به درها ییایخواب بدون رو رها د  بچه

 .شد یم نیباعث ترس و همزمان تحس یانتها باز شده بودند.صفوف مرتب سربازان اسکلت ادر ت یلنگه  دو

ر دان اسلحه خود را با عنو یدو استخوان دنده  ای کیپاره پوره که هر کدام  یاز مردگان با لباس ها یشماریب ارتش

 درست گرفته بودند.

 بودند. ستادهیدر ا یخط منظم از اسکلت ها مقابل دو لنگه  دو

 پنجه پنهان کرده بودند. نیخود را ب یتر گرگ ها به صف نشسته بودند و سر ها نیپائ یکم

 .کرد یم نیزم یبود و باخشم لگد حواله  ستادهیکنار افراد گله ا اریراو

 .ستادیم کرد و پشت به من ایبه چشم ها ینیمن نگاه خشمگ دنید با

 نیزم زانو نشسته بودند و چشم به کی یهادس رو یبزرگ تک به تک اشباح مقابل ارابه  یا رهیجلوتر در دا یکم

ه بدند و هادس نشسته بو ییاهدا یاستخوان یها یصندل یو ماهک که هر دو بر رو لیدوخته بودند همه به جز جابرائ

 امدند. ینظر خونسرد و مطمئن م
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 به صورتم نشاندم و به سمت ارابه حرکت کردم. ییدندان نما لبخند

 شده بود. نیاز طال و عاج تزئ یخورده که با ورقه ها قلیس یاز چوب ها اهیس یا ارابه

 دند.خود مشغول خوردن استخوان بو یغذا ی سهیمرده به سر ارابه وصل شده بودند و از ک یگروه اسب اسکلت کی

 بود ستادهیبافته شده از غم و درد و رنج هادس با تکبر تمام ا اهیس یارابه در ردا یبر رو و

 مرده مانندش زمزمه کرد: یبه من دوخت و با صدا ابدون مردمکش ر یها چشم

 هم من و تو باز

 

 

 .دیاحضار کن اتا داوطلبانه هادس ر دیاز خودگذشته باش دیواقعا با شما

 و جواهرات  یمتیق یسنگ ها یالهه  یپوچ یمرگ الهه  ی الهه

 .نیریز یایدن یستاره  تک

 .درد و نابود مردگان یتراز شب بافته شده از ذره ذره  کیتار ییها با ردا یکیشده در تار دهیچیپ هادس

 یمتحرک رو یصورت ها دنیفرا گرفت با د اوجودم ر یمردگان دل آشوب بد یخدا اهیس یدوختم به ردا چشم

 بعد محو شده بودند. یاما لحظه ا ددر فرار داشتن یو سع دمدنا یلباس که کش م

 هادس دوختم. های  چشم اهیو س یخال یبه حفره ها  ایم راقورت دادم و چشم ه ام رانده آب

 یم ن ظاهراکوچک اتش درونش یاز خشم دوتا گو یکه هرازگاه کیو تار اهیس انیپا یحفره مثل دوتا چاه ب دوتا

 شد.

 .ستادمیخم کردم و بعد کامال راست و محکم ا یاحترام کم یبه نشانه  ار سرم

 واداربه زانو زدن کردند. را ن حبس کرده بودند و اواخودش نیب ار واریا یاسکلت یمرده ها ارتش
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 ین مان تکبه سمت م یشان رااستخوان ها و سالح ها دیتهد یبا من حفظ کردند و فقط به نشانه ا ر یشانفاصله ا اما

 .دادند

 شکست. امرده مانند هادس سکوت کوهستان ر بم و یصدا

 تو درس عبرت نشدند.!! یما برا یقبل ی: ظاهرا مالقات هاهادس

 نستم جواب دادم:اتو یکه م ییصدا نیببرم،با بلندتر نیاز ب ام ریکردم لرزش صدا یسع

 .ودصاف بش دیدارم که با یو حساب نی.اما من به شما دستین یندیخوشا زیبگم مالقات با شما اصال چ دیبا

 بکشند. یخفه ا یو گرگ ها زوزه  درنیبگهایشان راهادس باعث شد تا اشباح با درد گوش  غرش

 انداخت و گفت: یر به من نگاهش برافروخته و شعله و یچشم ها اب

  ست؟ین ندیمن خوشا مالقات

اعث بسرنوشت شوم  نیو ا یهست چیتو در برابر من ه یجادوگر حت رمیبگ ار زتینم جون ناچاتو یاالن م نیهم من

 م وبش نیریز یایدن یشد تا من فروانروا

 غاصب. دنیم بخاطر زئوس خودمختار و پوسایبرادرها یعدالت یزد: بخاطر ب ادیخشم فر با

 اشاره کردم و گفتم: واری.با انگشت به ادمیکش یقیبستم و نفس عم یم راها چشم

م فتن انتقاالهه که کارش گر کیالهه بودم  کی ازمندین نیهم ینم مجازاتش کنم.برااتو یخائنه و من نم کیمرد  نیا

 باشه.

 .یکرد یرو احضار م سینمس دی: پس باهادس

 !؟رو صدا کنم. سینمس یاالن توقع داشت یرو به تو فروختم و چ سیتو قلمرو تو من نمس شیپ ی: دفعه رامونا

 !!یراحت نیبکش به هم امرد ر نیکرد و گفت: خب ا یغرولند هادس

ن یاه خون ؟! وجود ان ها وابسته بدنوبر نیمردم از ب نیکردم و گفتم: تا تک به تک ا تیبه جمع یدست اشاره ا با

 مرده.
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 کردند. کیگرفتند و به ارابه نزد ادر فرار داشت  ر یکه سعرا  واریها با تمام قوا ا اسکلت

 اشاره کرد و گفت: واریبه ا کشیو بار دهیکش یانداخت با انگشت ها واریبه ا ینگاه موشکافانه ا هادس

شت فودل برگو بعد اون روح شکسته و پاره شده به آس یدیدزد ار ریجزا یاز روح ها یکیدارم که تو  ادیهم به  هنوز

 ... یبعد از نشانه دار شدن ارو هست یاز قتل ها یاریتو مصبب بس

 و گفت: دیکش یغیج واریا

 رو  یدوست داشتن یبچه شبح ها یحت یکش ینسل منو م یحال با کشتن من تو همه  نیباا

 کرد و گفت: یچندش اور یحرف خنده  نیگفتن ا با

 عقل.! یب ین جادوگر کوچولویا ایتو  هیهمه شبح به گردن ک نیمرگ ا اونوقت

رگ مندارم که از  یمن وجدان نکهینادان ا ریرفت شبح پ ادتیرو  زیچ هیکرد و گفت:  یوحشتناک یخنده  هادس

 مرگ هستم. یمن خودم اورنده  نکهیبترسم و ا

ه کنان بپرواز یجدا شد و به طور خودکار نیاز زم واریداد ا چیوا په یتو ابلندش ر یحرف انگشت ها نیگفتن ا با

 شد. دهیسمت هادس کش

 پر کرد. ابلند و گوش خراشش دشت ر یها غیج یصدا

 در خود گرفت. اتک تک شبح ها ر یافتادند.تشنج بد نیزم یبا هم رو یهمگ اشباح

 آورد. یو کف باال م دیلرز یشده م دیسف یاهبا چشم  ماهک

 در اغوش هادس فرو رفت واریا

 فرا گرفت. او زجر اور همه جا ر یدر پ یپ یها غیج

 .بستم یم را ها چشم

 ...دندیکش یصدا زوزه م کیفرا گرفت. گرگ ها  ا همه جار غیو ج یکیتار

 کوهستان رو پر کرد. سکوت
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 همه جا رو پوشانده بود. اهیس یمخمل یپرده  کیمثل  یکینور برنگشت تار اما

 . دیرس یتنفس گرگ ها به گوش نم یصدا یحت

 احضار کردم. ار یاز آتش آب یحباب ینشستم با زدن بشکن نیزم یرو

 نگاه کنم اما آتش خاموش شد. اکردم اطرافم ر یسع

 خاموش شد. ییآتش جادو دبوز یباد نکهیا بدون

 پر کرد. امار فضا ر سیه سیه یسرد و مرده مانند هادس به آروم یصدا

 احضار نکن جادوگر بگذار کوه مرده بماند. ار آتشت

 ؟ی؟؟ هان؟ قتل عام راه انداخت یکرد کارشونی: چدمیهم فشار دادم و غر یرو ار یهام دندان

 :دیغر ینامرئ ییپر کرد درست مثل پتو اسرد اطرافم ر یصدا

ا م؟! امعملش برسه هو یبه سزا واریا یتو خواست یاحضار کرد ال عام صحبت نکن دختر جان تو من رمن از قت یبرا

 خودت نه نجات دنبا مگر نه؟! یبرا منافع شخص

 کرد. داریب اهادس وجدانم ر یو منزجر کننده  زیت ی قهقه

 :دمیدلم نال یچشم هامو پر کرد تو یدست هام فشار دادم. اشک کاسه  یتو ار سرم

 که اشباح منقرض بشن. رنیخواستم که مردم بم یبشه نه نم نجوریا خواستم ینم من

 .هم فشار دادم یم باز کرد. پلک هامو محکم رویبه گونه ها اکم کم راهش ر اشک

 در برگرفت. اشن شد. نور ماه دوباره کوهستان رکم حس کردم اطرافم رو کم

 .م باز کردمام اراشک و ترس پلک هامو ار با

ه ت ارابگره کرده به سم یاز دست بدم و بامشت ها اباعث شد کنترلم ر ادیهمراه با خشم ز یاز خوشحال یناش شوک

 احمق حرکت کنم. یالهه  ی

 نوزادان تازه متولدشده به خواب رفته بودند  یمااطرافم اشباح به آر در
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 بود. انین نمااشیدر چهر یچند اثار درد و زجر مشهود هر

 ردند.ک یبه درون دژ حمل م ابه فرمان هادس دو به دو اشباح ر کنار گذاشته بودند وار یشان ها سالح ها اسکلت

 مقابلم انداختم و گفتم: یترسناک خدا یبه چشم ها اخشم نگاهم ر با

 ...هی...تو تو

 رفت وگرو به سمتم  کشیو بار یزد انگشت استخوان یلبخند یکامل کنم.هادس با خونسردانستم جمله ام روانتو اما

 گفت:

 .کنم یاضافه م میَردا یرو یبه چهره ها او تو ر کنمیم لیتکماقت قسمم رواجمالتت باش چون اون مراقب

 .بود زل زدم ستادهیکه کنار هادس ا ییتعجب به بانو با

نار ک یاربحال ب نیمتناسب و در ع یکلیبا قد نسبتا بلند ه یازش نبود. دختر یمطلق خبر یکیکه تا قبل از تار یزن

 بود. ستادهیهادس ا

ه چهر یاما سرد بایو لبخند ز دیرس یو بافته شده اش تا کمرش م اهیس سوانیبود. گ دهیمحکم چسب اهادس ر یبازو

 و الهه مانندش رو روشن کرده بود. بایز ی

 جواب داد و گفت: ییبا لبخند دندان نما ااز تعجبم ر یحاک نگاه

 .مردگان یبر تو جادوگر من پرسفونه هستم همسر خدا درود

 

 هایس ین چشم هاا یهادس نبود بجا یاز نگاه مرده وار و وحش یانداختم.خبر یهادس نگاه مانچشتعجب به  با

 به پرسفونه دوخته شده بودند. یحاال دو چشم عاشق با اتش گرم

اورم  ر خوابانا ین از دانه هاا یاز کشتن اشباح منع کردم و بجا ازد و گفت: من هادس ر ینیلبخند نمک بایز ی الهه

 .ستین یخون چین در گرو هاو نسلش دزنیخین ها برما یبه اون ها دادم تا دردشون کمتر احساس بشه به زود

 !!! خون

 در کار نبود!!! یواریبود و حاال ا واریخون ا شهیش کی یبرا  رهمه دردس نیمد اا ادمیشد و  اریهوش مغزم
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 انداختم و گفتم: یهرچه تمام تر به هادس نگاه تیمظلوم با

 !!نیکرد کاریچ ان ملعون راو جسد

 زد و گفت: ینست لبخنداد یمامن ر یاصل تیکه ن هادس

و تبه  ار خون ی شهیبگم  من اون ش دیمن غرق شدن و دختر جادوگر با در تار و پود لباس شاهانه  واریو روح ا جسد

 صلح نخواهم کرد.

 به اتمام رساند. احرفش ر یهادس نگاه کردم. با کمال خونسرد یانزجار به چشم ها با

 نتیریش یپس به نزد پادشاه الف ها برگرد و به زندگ ستین یزدواج گسستنامقدس  مانی: چون از نظر من پهادس

 ادامه بده.

 به پرسفونه شد. یلبخند عاشقانه ا رف هایشتمام شدن ح اب

 .زمیاشکار همسر عز انتی!!! با توجه به خنیریش یهه زندگ دیلرز یوجودم از خشم م تمام

 زانو یرفت.پس با اشک و اندوه تمام مقابل پرسفون بر رو یو گسستن طلسم داشت از دستم در م ییتنها راه جدا 

 :دمیداشته باشه نال یتر شیکردم سوز ب یکه سع یینشستم و باصدا

ها خودم ر به حال راکنم که ماه ها من  یزندگ یمن چه طور با مرد دیقضاوت کن او سخاوتمند شما من ر بایز ی الهه

 !ددارا عشق من ر اقتیمرد ل نیا ایادامه داد!! ا یگریجنگل ها با شخص د یتو انتشیکرد و به خ

 گفت: یاز هر عشوه ا یارام و خال یاز درد و خشم به هادس انداخت و با صدا یحاک ینگاه پرسفونه

 !!!یناراحت کن امن ر یخوای تو که نم دلبندم

 محکم به سمتم پرتاب کرد. ار یزیو چ دیبا خشم به سمت من غر هادس

 فرود امد. نیبه زم ابا تمام قو ییسرخ رنگ جادو یمحتوا یحاو نیبلور ی شهیش

 .نمینب ارفتنش ر نیراه حلم و از ب نیهامو بستم تا اخر چشم

 برخورد بلند شد. یصدا اما
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 کردم.م باز اار ایم راه چشم

 ن داد!!!ابه سمتم تک اند ان رپنهان شده بود و گرگ با لبخ اریمشت پرقدرت راو نیب شهیش

 

 

 شدند. داریاز خواب ب ایساعت خواب بدون رو۲۴اشباح بعد از  باالخره

 ندید ایا ارتش اسکلت ه افتنی یچرخواندند برا یم ار انشیمرتب سرها ایهاج و واج به اطراف زل زده بودند  یهمگ

 مرگ. یخدا یدوباره 

 کسرهی داده بود کف سالن و تاالر اتشک و پتو ر یادیمقدار ز بیترت شیجادوئ یقبل از رفتن با انگشت ها هادس

 پهن بود. نیمخمل اهیس یرختخواب ها

 خورد. ار وانشیل دروناز خون  یتشک نشسته بود و با ضعف مقدار یرو یدگیو رنگ پر یحال یبا ب ماهک

 .کردند یم یخود پرستار یجد یبه عهده گرفته بودند و از پسرعموها ااشباح ر یانسان نما پرستار یها گرگ

 به سمتم حرکت کرد. نوزیاز گرگ ها به اسم ال یکیماهک  یلب ها یاشاره  با

ادوگر ج کیبا من به عنوان  یخوب ی انهیاما ناموفق بود به هرحال گرگ ها م دکن یکرد کرنش یسع ستادیا مقابلم

 نداشتند.

 زدم و گفتم: یلبخند

 نوز؟یال خوان یم یزیماهک چ ملکه

 .دبا شما صحبت کنن دنهخوا یم ناشیگفت: بله بانو رامونا ا ینسبتا قو یدورگه  یزن با صدا گرگ

 ماهک حرکت کردم. یدست مرخصش کردم و به سمت تشکچه  با

 بود. لیاز دست جابرائ  رنبایخون ا وانیل نیجوان حاال در حال خوردن دوم شبح

 م گرفتمیدستم ها یتو ار کشیو بار دیسپ یم زدم و کنار ماهک نشستم. دست هابه خون آشا یلبخند
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 .خیبودند درست مثل دو تکه  سرد

 و بعد با وحشت گفت: رامونا وحشتناک بود درد و فقط درد  دبزن یکرد لبخند یسع

 ش به صورتم زل زد و گفت: یچشم ها یتو یقیهامو محکم فشار داد و با وحشت عم دست

و  دماغ از غیتنم با هر ج یقطره قطره خون تو شهیم بود باورت نمیدرد در حال پودر کردن تک تک استخوان ها اون

 .ختیر یم رونیم بیچشم ها

ار خودمخت دنیستیکس ن چیفرا گرفت با لبخند گفتم: عوضش االن شما وابسته به خون ه اتنم ر یبیمور عج مور

 بود. دیلطف بود که از هادس بع هی نیا نیهست

 ن داد گفت:اتک اسرش ر یتر قیبا وحشت عم ماهک

 ا بهمام دشد و وحشتناک بود حضور هزاران هزار روح که هنوز جان دارن دهیاون کش یلحظه روحم به داخل ردا کی

 ما شکسته شد. یونخ یپر و معاهده  کیبود مثل  ین فقط حس سبکادوخته شدند اما بعد از

 من هست دختر جادوگر. ی لهیکمک و لطف تو در حق من و قب نیدوم نیرو فشار داد و گفت: ا دستم

 و از جا بلند شدم.فشردم  ایش رادست ه تر شیب یزدم و به نشانه دوست یلبخند

 م.وبر رونیمجبور شدم از قلعه ب اریکردن راو دایپ یبرا

وض ع یاسک قهیو ژاکت قرمز  نیبا شلوار ج ا. لباس بلندم ردمیکش رونیکوله ب یاز تو اپوست سمورم ر یپالتو

 کردم.

 تنم کردم. او پالتو ر دمیسرم کشاخزدار ر میضخ کاله

 خارج شدم. یبزرگ سنگ یقلعه  از

 ییاکوچک اهد ینقشه  یاز رو اروشن کردم تا راه ر ار یکوه شدم. مشعل چوب ریو تنگ ز کیتار یتونل ها وارد

 کنم. دایشبح پ نیجوزف

 گرگ ها شدم. یدو ساعت باالخره وارد غار مرکز یال کیحدود  بعداز

 ند.باخبرک ارفت تا اربابش ر اریورودم گرگ کوچک نگهبان به سمت غار راو با
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 غار شدم. وارد

 از دست  ا ر اریبود که روح راو یجا بودم شب نیکه ا یبار نیاخر

 .دمیکش رونیب سیرئیآ

 خالص کردم. یاز زجر و بردگ ار اریراو یالکساندار خواهر خوانده  و

 .متفاوت بود شهیهم با اریراو غار

 مشعل روشن شده بود نینبود بلکه با چند اهیو س کیخالف گذشته تار بر

ده ش ختهیوار آویغار به د یمن در باال یاز چهره  یتعجب نقاش لت خرس پوشانده شده بود. و در کماغار با پوس کف

 بود. دهیفا یاما ب رموایخودم ن یکردم به رو یبود. سع

 که با پتو و کوسن احاطه شده بود نشستم. یتخت سنگ یزدم و رو اریبه راو یلبخند

 از چرم عوض کرده بود. یبا لباس یش رالباس ها شهیخودش بود اما بر خالف هم یشگیدر حالت هم گرگ

 خسته ام زد و گفت:  یبه چهره  یلبخند

 !!!یکنفکر هم  یکم دیاما با یرو بدست اورد یخواست یکه م یزیچ

 نگاهش کردم و گفتم: لجوجانه

 فکر کنم؟! یچ به

ت تنهات وق چیه کرده رامونا یهمراه اتو ر شهیبگم اون هم دیدارم با کیکه به بند یتنفر ای: دور از هر رقابت اریراو

 شانس دوباره باشه. کی قیکنم ال ینزاشته و فکر م

 ! ؟؟ینکردم اما اون چ یانتیوقت به اون خ چیمدت ه نیا یو گفتم: من تو دمیچیپ ر خودم رو دو پتو

 زل زد ادامه دادم:  نم با سکوت به اریراو

 جلبک هیسفر منو با  کیبا  ندم اما اوام یباق  رحال دوستش داشتم و وفادا نیکردم عاشقش بشم اما نشد باا یسع

 سبز مبادله کرد.
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 .ارمینم یشانس میزندگ یگرگ انداختم و گفتم: من از مردهابه  سردم ر نگاه

 آشفته و خجالت زده اش نگاه کردم و گفتم: یپوزخند به چهره  با

 از بردارهامو کشت. یکیکدام شما اون  چیتنها بدون ه موریم سیرئیاز باطل شدن ازدواجم سراغ آ دعب

 !؟یکن کاریچ یباستان طانیش کیبا  یخوایم یی: و تو تنهااریراو

 کنم. یباز سیدست دزد و پل کیباهاش  دیزدم و گفتم: شا یلبخند

 در اوردم و گفتم: بمیاز ج ار واریخون ا ی شهیش

 دارم ازیپسر ن نیپسر هفتم کیباطل کردن اون ازدواج به ار برا

 شدن. ختهیر یهمخونم برا کیند و به خون اخو ان راکه ازدواجم رایالسم ریبه اون الف پ نیهمچن و

 ترس نگاهم کرد و گفت:  یبا تعجب و کم اریراو

 یکین اازدواجت  وندیشکستن پ یبرا یخوایاز تو گرفته حاال م ار لیحرا سیرئیکه ا یگفتیم یاالن داشت نیهم تو

 !؟؟یهم بکش ابرادرت ر

 گفتم برادرم؟؟!! اینگاهش کردم و گفتم: من گفتم رنو؟! یحالت سوال با

 همخون!!! ی: نه اما خب گفتاریراو

 که بارهم کیش یطر همه کارهاامرگ هست و الزمه بخ قیال ههمخون دارم ک کیبهش زدم و گفتم: خب  یپوزخند

ه بام روهم من قول درس یهم هادس به خواسته اش م کنهیم دایاز شر اون نجات پ ایهم دن ینجوریبشه ا یشده قربان

 سرانجام رساندم.

 بار تکان داد و گفت:  نیچند اسرش ر اریراو

 !!یحبس کرد اارو ر نیهم یبرا

 بود. نیهم یبرا گهیزدم و گفتم: بله د  یلبخند

 !؟یکن ینم ینیب شیپار یتو جنگ ایطرفه ا کی ییجدا نی: و بعدازاریراو
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 مکن یسال ها و فک نم یدر ط یبه تک همسر نیبشدت متعصبن و همچن یزدم و گفتم: الف ها به وفادار یلبخند

شاه تنها پاد خیتار یکه نزاره تو مهدیشدار مه کیپس من به بند دن باخبر باشناپادشاهش انتین از خاشه یهم

 به همسر شناخته بشه. انتکاریخ

 گفتم:    دمیکش یا ازهیخم

 تا من بخوابم؟؟ یخاموش کن امشعل رمی شود ان 

جنگل  یکه تو هیلب گفت:هزار سال هم بگذره درست همون دختر گستاخ ریبا اخم  به سمت مشعل رفت و ز گرگ

 گرگک... ی با حرص ادامه داد اسم منو گذاشته بود دمشیها د

 فرو رفتم. ایرو یبه خواب ب اریراو یلب هام و نق نق ها یلبخند رو با

 

 چشم هاشو به چشم هام دوخت و گفت: یشاک یبا نگاه اریراو

 ! م؟یجدا جدا بر دیکه با یچ یعنی

 .یروایو ب یکن دایپ ار کیار یبر دیبا گمیکه من م ینیهم یعنیزدم و گفتم:  او به یدکنوراعصاب خ لبخند

 فا!!!آل هیبه  یکرد لشیکه تو تبد ودرینم ادمیو  دیا یخوشم نم اهین پسر ساکرد و گفت: من از یوحشتناک اخم

 زدم و گفتم: شانشیپر افهیبه ق یلبخند باز

وه ک نیا وغار  نیتو و ا یو طلسمش رو منیبردن اهر نیاز ب یبود برا یرد گم کن کیاون فقط  زیارباب عز زیعز گرگ

 برو او پس لطفا.باطل  ار یو هر طلسم دپاک کن ار یدیهر پلمی تواندخون مقدسه خون اون و روح اون  کیاون پسر 

 و باعث بشه که لجباز بشه. ینکن که ناراحتش کن یو کار روایکن و با خودت ب دایپ را

 زد: ادیاز جا بلند شد و با مشت گره کرده فر یبا اخم وحشتناک

 نکن. کتهیرو د یزیمن چ یبرا گهیسرکارخانم  د ستمینوکر شما ن من

 گرفت. شیدر پ ابسته ر خی یجاده  یخداحافظ چیش بدون هیتمام شدن حرف ها با

 و از جا بلند شدم. دمیباال کش اکاپشنم ر پیز
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 و مشغول خوردن شدم. دمیکش رونیب یکاغذ یمشما یاز تو اکوچک گوشت گوزن ر چیساندو

 انداختم. ربه کا ار میابیکردم و حس جهت  تر شیب یکم اراه رفتنم ر سرعت

 نکردم. دایپ یزیچ  چیه اما

 هم مثل بوکهارتو با طلسم محافظت و پنهان شده بود. رایالسم ظاهرا

 نرفتم. رایاما تا حاال به السم موش یحساب م نیهر دو سرزم یهنوز ملکه  من

 افتادم. نکوایشاهزاده ژ اب کیاشکار بند انتیخ ادی باز

 دیمفه یخشک کردم خواه ار تراندریاب گرم م  یچشمه ها یوقت دمیلب غر ریزدم و ز چمیساندو هب یخشم گاز با

 ان.کویبانو ژ

 

 بود. ادیاطراف ز یکوه زرد تا شهرها ی فاصله

 ارتباط با کامرون مجبور به رفتن به شهر بودم. یبرقرار یبرا اما

 م کار بکشم.یکنم و از پاها رهیذخ ار میکردم انرژ یسع پس

 کردم دنیکار انداختم و شروع به دو هب ار میحرکت الف قدرت

 .ودربشیم سرازیاشک از چشم ها شد یو باعث م سوزاند یم اسرد گونه هام ر باد

 .دمید یدرست نم ااطراف ر یدرخت ها یبودکه حت ادیسرعتم ز رقد نا

 .دمیبه شهر رس یاستراحت چیبدون ه یدر پ یپ دنیبعد از دو ساعت دو هرباالخ

 بود. بایبزرگ و ز یکی نیا یچند شهر قبل برخالف

 اه ام راشفت یخوردم و با دست موها ام کوله درون  یاب از بطر یتازه کنم. مقدار یو نفس ستمیبا یکردم کم یسع

 .دمیسرم کش یرو ار یمرتب کردم و کاله بافتن

 .کردند یم یط اها ر ابانیخ ادیها با سرعت ز نیامد. ماش یم ییشلوغ بود. از هرقسمت صدا شهر
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 و حاال درحال اب شدن بود. دهیقبل بار یروزها یبرف ط یبود مقدار مشخص

 بود. یگل یو کم سیروها خ ادهیپ

 سمسیرک یبرا یرنگ یها یو بلوارها با گو ابانیکنار خ یزمستانه داشتند و درخت ها یها نیتزئ یها همگ مغازه

 شده بودند. نیتزئ

 .حرکت کردم یسمت مغازه ا به

 شدم. یخوار و بار فروش یو وارد مغازه  دمیخر یشهر  یراهنما ی نقشه

 و به سمت پارک حرکت کردم. دمیخر وهیاب م یو کلوچه و مقدار کیبسته ک چند

 کردم. دایپ ار یخشک مکتیشهر ن یپارک بزرگ مرکز یبعداز گشتن تو باالخره

 زدم. ان به یباز کردم و گاز بزرگ ار کیک نینشستم و اول مکتین یرو

 مخابرات گشتم. یباز کردم و با چشم دنبال اداره  ار نقشه

خابرات تن به ممجبور به رف نیهم ایبر دریتماس بگ هیراه با رنو و بق یداده بودم تا تو اریبه راوا خودم رو لیموبا

 بودم.

 .فاصله داشت ابانیخ پارک چندینکردم با   داشینقشه پ یرو باالخره

 را تمام کردم. کمیکاپشنم گذاشتم و ک بیج یتو ار نقشه

 پارک حرکت کردم. یجا بلندشدم و به سمت خروج از

 مخابرات خارج شدم. یاز اداره  باالخره

 گرفتم.را  ما یقبل یدستم نگاه انداختم و با لبخند شماره  یتو دیتلفن جد یگوش به

 :دیچیپ یگوش یتو اریبم راو یاز چند بوق باالخره صدا بعد

 !بله؟

 :سالم منم.رامونا
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 با تو حرف بزنه. سیدختر سرتق دسته منه و االن ن یگوش یهست یبشناسم؟بگو ک دیبا ی: هاریراو

 .زنهیو گفتم: دختر سرتق االن داره باهات حرف م رمیبگ اخنده ام ر یکردم جلو یسع

 حرفتو بزن وقت ندارم. االیبه خودش گرفت و گفت: یحالت عصبان شیصدا

 !؟یدارنکه وقت  یکرد دایبرا ازدواج پ یمورد مناسب یخی یاون جاده  یتو ابونی: اوه نکنه وسط جنگل و برامونا

 نرفته زود کارتو بگو. ادمیکار امروزت  یول ری: نخاریراو

 .و بفرستکن پیدا  یا یدفترچه تلفن گوش یاز تو  اندارم فقط لطف کن شماره رنو ر ی: منم باتوکاررامونا

 قطع کردم. اتلفن ر یحرف بدون خداحافظ نیگفتن ا با

 جور کنم. یمقصد بعد یبرا ینیراه افتادم تا ماش ابانیکنار خ یخط یها یسمت تاکس با

 

 

 

 .اریاز سمت راو امیپ دنیبارس

 جواب داد.ا ر یگرفتم باالخره بعداز چند بوق ممتد گوش ارنو ر یشماره  عیسر

 .نی:بفرمائرنو

 !؟ی!خوش؟یخوب کهیخوردم و گفتم:سالم داداش کوچ را پوزخندم

 :دیکنار گذاشت وتوپ اش ریصدا یرسم حالت

 ازیهت نبشدت ب نجایا یکن یشده اصال هم فکر نم داتیماه پ کی کیکه بعداز نزد زیسالم بر خواهر بزرگ و عز ااا

کس  چیهرو به  یارو گذاشت یکه رو ییها نیکردن اون نفر یراه خنث نکهیمثال ا ای یزنده ا میبفهم دیمثال با ای میدار

 !!!ینگفت
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 و خبر نداشتم. یداشت یزدم و گفتم: چه دل پُر یخنده ا تک

 کردم. دایداشتم دست پ ازیکه ن یبگم به خون دیبا

 .میریازش بگ ار لیحو انتقام را یکن دایپ ار طانیش ناو یناتویم گهی: پس درنو

 .دم که داغ نکنهبد حیتوض یکردم با ارامش جور یسع

رو  نطایم شداره و بعد ازون که من ازش استفاده کرد یا گهیخون کاربرد د نیا زی: خب در واقع نه برادر عزرامونا

 .برمیجلوت سر م

 

 یرتبا قد اوضاع اشفته شده سربازا نجایا یرامونا ول هیمنظورت چ فهممیمکث گفت: من که نم قهیبعداز چند دق رنو

 دچار مشکل شدن. کمی یکه بهشون داد

 کامرون؟!! ینگای: الفرامونا

 . شهیبدنشون مثل دود م هویکنترل کنن و خب  تونن یخشمشون رو نم شنیم ییجورای: اره رنو

ه ک یخاک و عتیطب یرویخواستن از ن اشونیفقط بعض مونن یامرون بگو اونا زنده مکنگران نباش به استاد  ی:هرامونا

 گذاشته بودم. ریبهشون دادم سو استفاده کنن و خب من براشون دزدگ

 ندارن. اقتیل ها ونا رهیجادو از بدن و روحشون م یزود به

 

 !!ه؟ی: خب حاال کارت چرنو

 شده. یمخف ییجایکه باز رفته  دونمیکن م دایپ اریراو یبرا  ار کی: اررامونا

 هادس. شی: درواقع باز رفته پرنو

ساعت تاچند فعال کنه و اه لطفا به کامرون بگو طلسم اب  رراهش رو بلد اریراو سیاما مهم ن زدم ی: حدسشو مرامونا

 .خوامیازش م ینقشه ذهن هیمنتظرم بمونه من  گهید
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 شدم. نیماش نیقطع کردم و سوار اول امنتظر ماندن تلفن ر بدون

 باالخره با کامرون صحبت کردم. یطلسم اب با

 یمدت وبود  رفته رایبه السم شیجوان یسال ها یتو یدو  سه بار قتینرفته بود در حق رایمدت ها بود که به السم الف

 مانده بود.

 هستند. رایالف ها بر خالف انسان ها نام اما

ول به درست مثل روز ا ان راخودش یبعداز گذشت قرن ها هم باز خاطرات بچگ ین ها حتدارند ا یقو یحافظه ها و

 .درنوا یم ادی

 

از  یوق یبا طلسم ها نیو سرزم چون جنگل هاد انتقال بده دناتو ینم ار اریالسم یاصرار داشت که نقشه  کامرون

 .یکن دایپ ار رایالسم یناتویروح تو حک نکنه نم ینظر ها پنهان شده اند و تا الف نگهبان مرز اجازه رو بر رو

 کامرون و نژادش هستم  یبا اصرار من که هنوز هم ملکه  اما

 داد. تیالف رضا باالخرا

 حس کردم. ابه سر و مغزم ر یاب درون کاسه  داغ شد و هجوم خاطرات سبز سطح

 کردند. یم یپرنده ها که همخوان یصدا

 .یشکار یها و جدالشون با عقاب ها مرغیس غرش

 ازدل کوه. یاب معدن یشرشر چشمه ها یچکه کردن اب کف غار و صدا یصدا

 گرفت. انیهجوم خاطرات به افکارم پا باالخره

 !؟یبه چهره ام کرد و گفت: مختصات رو بدست اورد قیدق ینگاه کامرون

 وارد بشم. حکومتم نشان اژدها و ناماب تونم ینه اما مرز ها رو بله و اونجا م قیزدم   گفتم: به طور کامل و دق یلبخند

 گفت: عیقطع کنم که الف سر اارتباط ر خواستم
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 !!!یزن یبه اون شاهدخت نم یتو که صدمه ا رامونا

 !؟؟یگ یرو م نکوایزدم و گفتم: ژ یپوزخند

 رامونا یستین یبد ذات ایشد و گفت: تو دختر سنگ دل  قیبه چشم هام دق کامرون

 قطع کردم و گفتم:  ازدم.حرفش ر یپوزخند

ه ک یگناه یبه اندازه  ییابرو یب نهیبیدر خور احترامش رو م یریهستم اون شاهدخت تحق یا نهیبشدت ک اما

 .کنه یم تیکفا راینام کی یتا اخر عمر برا نیمرتکب شده و ا

 .کوله ام برگرداندم یتو او کاسه ر ختمیر نیزم یرو اکردم اب ر یاتمام حرف هام از کامرون خداحافظ با

 یم یزده چه کار خی یمتعجب بود که من تک و تنها وسط جاده  چارهیب ی. راننده ودمرخص کردم تا بر ار نیماش

 م.هنم انجام بداتو

خاطرش  من و الف به یاز مکالمه  یزینده و چارس یبه شهر بعد امن ر داصالح کردم تا فکر کن یکم ااش ر حافظه

 .دیاین

 زده. خی نیسرد و زم یهوا برخالف

 ینگل هاجم زدم و از جاده به سمت یبه چشم ها ار میافتاب نکی. عدیتاب یم نیبه زم شتریبا قدرت هر چه ب افتاب

 راه افتادم. هی هیحاش یسوزن

 .دمیجنگل رس نیب یو پنهان شده ا کیبار یباالخره به جاده  یسخت به سبک الف دنیاز چند ساعت دو بعد

 دیوز یم یو سرد تر شتریشده بود. باد با شدت ب کیکامال تار هوا

 نزنم. خی دنیمحکم دور صورتم بسته بودم تا در موقع دو ار شالگردنم

 .ردک یم تیهدا رایبه سمت السما بود که من ر ین جاده اامه نیاز خاطرات کامرون خارج شدم ا ینفس راحت با

 .دمیکش رونیب ابودم ر دهیکه از شهر خر یتوجه به نم خاک و خزه فالکس کوچک ینشستم و ب نیزم یرو

 کردم. ییرایاز خودم پذ یفانتز کیو با ک ختمیر وانیل یتو ییچا یمقدار
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 پر کرد. ام ریگوش ها یمانند سیه سیه بیعج یصدا

 زیر یاخنده  یصدا

 کس نبود. چیه ابه اطراف چرخاندم ام اسرم ر عیسر

 شدم یتوهم زدم مشغول خوردن چا نکهیا ادیخ با

 کردپر  ام ریمرد گوش ها کی غیج یصدا نباریا

 دمیجا پر از

 

 

 .دمیمرد از جا پر کی ادیفر یصدا با

 جنگل قرار نداشت. یکجا چیدر ه یجنبنده ا چینگاه کردم اما ه ادقت اطرافم ر به

 به دست گرفتم. ار ییچا سجام برگشتم و فالک سر

 قبل بود. یاز دفعه   رتر و آشنا ت قیعم ادیفر نباریا

 .رمیدر نظر بگ اببر زخم خورده اطرافم ر کیو مثل  بنشینمب خیآشنا که باعث شد سرجا س قدر نا

 کردم. یوارس امقابلم ر یتمشک وحش یو به سرعت بوته ها دمیجا پر از

 .دنیمک یمارحمانه تر خون فواره زده ر یخشک ب یکردن و شاخه ها یرحمانه پوست دست هامو پاره م یها ب غیت

 یو به خراش ها و زخم ها نگاه دمیکش رونیوسط تمشک ها نبود. نفس نفس زنان دست هامو ب یزیچ چیه اام

 انداختم.

 نگاه کردم. ار اطرافم

 .دمیگفتم و به اطراف چرخ یلب دشنام ریتکرار شد. ز ان صداهم باز
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 زدم: ادیکه از خشم دورگه شده بود فر ییصدا با

 .یمقدس هم باز کرد یجنگل ها نیبه ا ات رپست فطرت تو راه منیاهر

سکوت جنگل رو  سیرئیآ یچندشناک قهقه ها ین صداا یقطع شد و بجا زیحزن انگ ادیفر ین صداا بار نیا

 شکافت.

 انداختم و گفتم: نیزم یرو یتف

ت و حقار همه لجن بودن نیت رو بده تا خودم از شر اتچرک و کصاف  از پست فطرت آدرس اون غار پر سیرئیال آ ای 

 نجاتت بدم.

 گفت: یچندشناک یبا خنده  طانیش

 .یبرادرت رو از چنگال من نجات بد ینتونست یدختر تو حت تو

 پر کرد. اقبل جنگل ر  ازبلندتر ادیفر یصدا بار نیا و

 شدن بود. لیدر حال تشک یاهیدرست مقابلم حباب س حاال

 بود. ریانتقال تصاو ی لهیوس جور کی

 .شدیحباب بزرگ و بزرگ تر م منیوجود اهر اهیس یشده از جادو برگرفته

 نگاه انداختم. یا شهیش ی رهیدا یو با تعجب و بهت به محتوا  دمیعقب کش ار خودم

 .دمیهوا مانند کوب یبه جداره  اگره شده ام ر یخشم به حباب حجوم بردم و مشت ها با

 .یتوهم کن  ردچا را من یناتو یپست چه طور م طانی: لعنت به تو شرامونا

 شد. دهیاز هم پاش بحبا

 کردن. سیخ ام صورتم ریافتادم. اشک ها نیزم یرو

 گفت: یا انهیموذ یهنوز هم دست از سر من برنداشته بود. با صدا طانیش اما

 دفنه  نیزم ریبود دختر جادوگر برادر مرده ات در ز قتیحق کی نیا
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 دمینمرده اون زندست چون من روحش رو در موقع مرگ مک اما

 .کشهیحاال داره زجر م و

 یکی یکه زندست و روح اون در چنگل منه درست وسط غار من تو یدر حال پوسهیخاک داره م ریاون ز جسم

 من  یجاودانه  ی شهیازصدها ش

 و محکوم به زجر وحشتناک. شهیاون تاابد حبس م یاریرو بدست ب شهیاون ش ینااگر نتو و

 حجوم بردم. یپر کرد. به سمت کوله پشت اجنگل ر سکوت

 گشتم. لیموبا یکردم و به دنبال گوش یخال نیزم یرو اکوله ر اتیمحتو

 .داد یآنتن نم اما

 پرتاب کردم. نیزم یرو ار یگفتم و گوش ییناسزا

 کردم.  یکاسه خال یتو ار یاب معدن ی شهیگذاشتم و ش نیزم یرو ااب ر ی کاسه

 شدم. یو مشغول تماس اب دمیخاک کش یرو اها ر طلسم

 .فتادین یاتفاق چیه اما

 ینم رتباط روا یبرقرار یکهن  اجازه  یبا جادوها یبود. جنگل لعنت دهیفا یتکرار کردم اما برا کارو نیا بارن یچند

 .داد

 هرچه تمام تر وارد دل جنگل شدم. بو با شتا ختمیکوله ر یرو تو لمیوسا

 

 

 

 کردم. یرو ادهیپ اشب ر تمام

 نبود. رایاز السم ینشانه ا چینبود. ه یالف چیاز ه یخبر چیه اما
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 رفتم. یلرزان فقط راه م یخرد و بدن یاعصاب با

 .دمیبه چشم د امرده بود خودم مرگش ر لیحبرادرم بود. را یصدا ریدرگ ذهنم

 گورستان شهر سنت جوس به خاک سپردم. یتو اجسمش ر خودم

 بود. یها واقع ادیفر نا اما

 نرفته بود. نیریز یایبود روح برادرم به دن یرنگ واقع اهیحباب س اون

 نیب از شهیمه یارتباط برقرار کنم قطعا جسمش برا رگید یکی اینستم با رنو اتو یبود،اما در حال مرگ. اگر نم زنده

 رفت. یم

 جلب کرد. انظرم ر نیزم یرو یکیو بار اهیس خط

 خط درحال جنبش بود. نینامرتب با ذغال سنگ اما ا اهیخط س  دنیمثل کش درست

ط حس ختار و پود  یتو ار یقو ینگاه کردم. قدرت هامو به کار انداختم و جادو یشدم و با کنجکاو کیخط نزد به

 کردم.

 یط کمفق وفتادین یاتفاق چیخط گذاشتم ه یرو اخط داشت.دستم ر نیبا ا یارتباط کی ینامرئ یرایبود السم خودش

 محو شد و بعد به حالت اولش برگشت.

 تم:گف یمبه کار گرفتم و با لحن محک ادام رص یخط گذاشتم چشم هامو بستم جادو یرو اهر دو دستم ر بار نیا

سر من هم خورده با روح هرنژاد الف،گرگ،کوتوله ها و انسان ها وندیپ یقیجادوگر حق نیرامونا هستم دختر اخر من

 .دیکن انیالف ها در هر نژاد هستم خودتون رو نما یو ملکه  کیپادشاه بند

 فرلوین و چکیاز پ یاون در بزرگ یرنگ محو شد و بجا اهیاما در کمال تعجبم خط س وفتهین یاتفاق چیداشتم ه توقع

 شد انیروم نما یجلو

 امتداد داشت. کرد یدر تا هرچه چشم کار م یلنگه  دو

 باز شد. یاهسته ا یتکاندم. در با صدا ام ریبلند شدم و خاک لباس ها نیزم یرو از

 بودند. ستادهیبوکهارتو مقابلم ا یاز الف ها یتر رهیاز الف ها با پوست ت یادیز تیجمع
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 زدم. رمیپ زبانیم یبه چهره  یشانیپر لبخند

 کرد. میداشت مقابلم تعظ یقرمز مانند یکه رگه ها اهیس یو چشم ها رهیبا پوست ت ریپ الف

م یاهم گوش دادهاحاطه کرد اجازا اآزادانه دورم رم یبرداشتم موها اتبرک کردم.کالهم رارو شیشانینشان اژدها پ با

 .نندیبب را

 رنگ. ینتویو لباس بلند و ز رهین دختر خورد با پوست تالف ها چشمم به ا تیجمع یدرست تو و

اهدخت ش نیباشه که من رو به حسرت بندازه اما ا بایز رقد نداشتم توقع داشتم ا ار یافسانه ا ییبایز کی توقع

 نداشت. ییبایز چیه

 تاسف خوردم.  کیحال بند هب

 شدم. چکیسراسر پ نیباز کردم و وارد سرزم اراهم ر تیجمع انیم از

 .خورد یکجا به چشم نم چیدر ه یالف یخانه  چیه

 انداختم و گفتم: یکرده بود نگاه میکه تعظ یریالف پ هبعد کنار گذاشتم. رو ب یرو برا میکنجکاو

 .دیکن هاماد یرو استراحت نداشتم لطفا حمام شبیراه هستم و د یکه من تو شهیم یروز چند

 به چشم هام زل زد و گفت: ینیریش یبا صداز سرزنده و لهجه  ریپ الف

 یشمه هاوارد چ دیشما با ستیبوکهارتو ن نیبه سبک سرزم نجایدر ا یزندگ میما حمام ندار رایمن در السم ی ملکه

 .کنم یبه حمام م لیشما تبد یجادو براجارو با  نو من ا دیبشو یاب معدن

 تکان دادم و گفتم: یسر

 اون استفاده کنم جناب؟؟ یعیبه شکل طب هاز چشم دمیم حیترج

 من. یهستم بانو نوی: سریپ الف

 و مورد استفاده قرار بدم. نمیبب یعیچشمه رو به شکل طب دمیم حیترج نوی:بله جناب سرامونا

 به صورت شاهدخت زدم. ییرایلبخند گ متمام شدن حرف با
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 اما نگاهش رو از چشم هام نگرفت. دیاش پر رهیت یاز چهره  رنگ

 جنگل اشاره کرد و گفت: یبا دست به انتها نویس

 . برم یمن ،من شمارو به قصر م یبانو دیایمن ب با

 ت داش میخواه شیدر پ ی: امشب به مناسبت ورود ملکه جشن بزرگدیکش ادیالف ها فر گریبلند رو به د یبا صدا بعد

 

 بلند شد. تیجمع یهلهله  یصدا

 

 

 به طرف چشم ها برد. را من نویس ریپ الف

 داشت. انیجر یبزرگ یبهار چشمه  شهیهم یدرخت ها نیجنگل ماب ینقطه  نیتر یگوشه ا در

 یادیجاها عمق ز یکه در بعض شد یم یبزرگ یعیطب یو وارد حوضچه  دیجوش یکوه م ریز یاز دل سنگ ها اب

 داشت.

 رد.در ُقرق ملکه قرار دا یچشمه اب معدن هیالف هارو از چشمه مرخص کرد و گفت تا اطالع ثانو یتمام نویس

 من رو کنار چشمه تنها گذاشت. ییبلند باال میبا تعظ نویالف خواستم که من رو تنها بزاره. س از

 آواز پرندگان از هر سمت چشمه رو احاطه کرده بود. یصدا

 .شدیاز سطح اب بلند م یگرم   مطبوع بخار

 کنارم قرار دادم. یسنگ نیزم یدر اوردم و رو اام ر یخاک یها لباس

 .داد یبه بدنم م یم.اب گرم حس خوبدرکاب فرو  یتو یرو با اهستگ پاهام

 اب شنا کردم. قیاب فرو رفتم و به سمت قسمت عم یکم تا گردن تو کم
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 کوانیژجنگل تا عالقه اش به  نیا یاز ابتدا بسازم. از زمان مستقر شدنش تو ار کیبند یذهن ریکردم تصاو یسع

 رو. اهیس

 صورتم نشست. یرو یپوزخند

 :زیدو چ یبودم برا جا نیکردم.و من ا یانتیوقت خ چیجاها کم گذاشتم اما ه یلیخ دیشا

 .ونددادیپ کیکه من رو به بند یو الف باستان شاهدخت

 از تنم دور بشه. یخستگ شدیاب باعث م یاب فرو بردم.گرما ریزدم و سرم رو ز یلبخند

 اوردم. رونیسرم رو از اب ب هیاز چند ثان بعد

 بود. ستادهیرنگش ا یتونیدر لباس ز کوانیکنار چشمه ژ یسنگ نیزم یبر رو درست

 .دادند یقرار م نیزم یرو بر رو ییدو الف قد بلند و الغر ظرف ها ییرایسر شاهدخت السم پشت

 انتخاب. یمختلف برا یچند دست لباس مرتب در رنگ ها نیهمچن

ف دست ال لبخند ازبا  ارنگ ر ینازک و نرم صدف یمدم. حوله ا رونیاب ب زنا کردم. و اش کوانیبه سمت ژ یماار به

 .چاندمیحوله پ یتو اگرفتم و خودم ر

 .دیکن یلطف م یدنینوش یگفتم: کم نیدست به تنگ بلور یاشاره  با

 من نگاه کردند. یتعجب به حالت دستور یها با کم الف

ر تم و بالف ها فاصله گرف  زکردم و ا یاز شراب پرکرد. با لبخند تشکر اخم شد و جام ر یحرف چیبدون ه شاهدخت

 .تخت سنگ ها نشستم یرو

 دونیه پک یالف خواهم یم بو بعدازون امش دیاماده کن اه کردم و گفتم: استراحت گاه من رمز ار بیاز شراب س یکم

 شب. مهیدرست در ن نمیمتبرک کرده بب رازدواج من ر

 به شاهدخت سبزه رو زدم و گفتم: یحرف لبخند نیزدن ا با

 .رمیتا من چند تماس مهم بگ یرو اماده کن یکه قدح سنگ شمیتااونموقع خوشحال م و
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 دختراز نفرت جمع شده بود ی چهره

 

 

 شاهدخت زل زدم. یعصبان یحال چهره  نیلرزان و در ع یلذت به قدم ها با

 انتخاب کردم و به تن کردم. ار یرنگ یاز دورم باز  کردم و به سرعت لباس بلند نبات ار حوله

ته گذاش شیبه نما کلمیه یکمر و توپر یکیبار شدیلباس باعث م یپام بود. کمر کش یلباس تا انگشت ها یبلند

 ود.بش

 شکل و باز لباس بودم. یمربع ی قهیعاشق  یزیتر از هر چ شیب

 خشک کردم. یندن ورد ساده اابا خو ار سمیخ یموها

 با کش همرنگ لباس که کنار لباس ها قرار داشت محکم بستم. و

 رهیکفش ها خ یرو فیظر یم بود با لبخند به گلدوزیپاها زیکرم رنگ رو به پا کردم و درست سا فیظر یها کفش

 شدم.

 شدم. رایالسم یاب گرم فاصله گرفتم و وارد جنگل دنج و سرسبز الف ها یسالنه از چشمه  سالنه

 وبود.تر از بوکهارت کم نجایالف در ا یبود. و تعداد بچه ها تر شیاز بوکهارتو هم ب یحت نجایا یالف ها سن

 ها کمتر بود. یریکامال متفاوت و سخت گ یروش زندگ اما

 تر بود اما الف ها سرزنده تر و شوخ طبع تر بودند. یتر و باستان یمیاز بوکهارتو قد رایالسم

نم چند بز نیتخم توانستم یبزرگ بود که نم رقد نعمارت ا .دمیدر مرکز جنگل رس یبه عمارت بزرگ و چوب باالخره

 متر است.

 ز چوببزرگ ا یدر مرکز یالف یاز افسانه ها فیظر یها یخورده با کنده هاکار قلیقطور چوب گردو ص یها وارهید

 شده بود. نیتزئ یالف یشعرها تیکه با ب اهیس
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گاه نودند شده ب نییسرخ مز یاز جنس گل ها ییکه با پرده ها یقد یلبخند به عمارت بزرگ و باشکوه با پنجره ها با

 کردم.

 به خودم اومدم: نویس یصدا با

 .من  یبانو

 نجایا ارا شمچ فهممیاز قصر ما در بوکهارتو اما نم باتریز اریبس نویس ایدا نیدار یزدم و گفتم: قصر باشکوه یلبخند

 !!!؟دیندار یخانه ا چیه

 یا جادوبسال ما الف ها  ۱۰۰من  هر یبه وجود نسل و نژاد من دارد بانو یقصر قدمت نیزد و گفت: ا یلبخند نویس

قصر  کیم در باه یهمگ رایمن ما در  السم یو بانو م،یکنیرو به اون القا م یو زندگ میکن یم تیخود ان را تقو یصدا

 .دنیم حیدرختان رو ترج ی اخهش یاز ما استراحت بر رو یالبته تعداد میکن یم یزندگ

ز ا یعضب ییقطور   باال یشاخه ها یکه توان داشتم باال گرفتم درست بر رو ییاتمام صحبت هاش سرم رو تا جا با

 شد. انیکوچک استتار شده با برگ نما یدرخت ها اتاقک ها

 !!کوانیژ ایبا لبخند ادامه دادم مگر نه دا نویس ایجالبه دا اریشما بس یزدم و گفتم: سبک زندگ لبخندز

 به سمت شاهدخت برگشتم و گفتم: یبا تعجب با پشت سر من نگاه کرد و متوجه شاهدخت شد با چشمک نویس

 بتونم جبران کنم. دوارمیام انکویژ ایمتشکرم دا اریخدماتتون بس از

 

زرگ بو به سالن  دمیکش یقیبا  تمام وجودنفس عم برد یشدم. عطر چوب هوش رو از سر م یوارد قصر چوب باالخره

 نگاه کردم.

 با تمام با فرش قرمز پوشانده شده بود. سالن

 یاصخ یخود هارمون یشده بود که با رنگ قهوه ا دهیشکل چ ویبه صورت  زیاز سالن چند دست مبل و م یقسمت در

از چوب زبان گنجشک قرار داشت که با  یشکل یلیبزرگ مستط اریبس زیسالن م گریبا فرش داشت در قسمت د

 شده بود نیرنگ تزئ ینقره ا یشمع دان ها

 داده بودند. ییبایز ینما زیپراز گل الله بود که به م یجالب تر از همه گلدان ها و
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 ت.شسالن قرار دا یها در گوشه گوشه  ییرایالسم یاز پدران باستان یچوب یها مجسمه

 بود. یاز چوب و طال قرار داشت که خال یخورد. اما در ته سالن تخت پادشاه یبه چشم نم یپله کان چیه

 دنبال کرد و با لبخند گفت:  انگاهم ر نویس

 .ستییتخت خال شانیا ابیرو در غ نیاز ا شوندیمحسوب م زیما پادشاه ما ن یبه را کیبند پادشاه

 دوختم. یبرگ یزدم و چشم به فانوس ها یلبخند

 با رنگ مختلف بودند. ینور یجادو هر کدام دارا ی لهیها همه از برگ ساخته شده بودند که به وس فانوس

 .نمیب ینم یپله کان چیه نجایزدم و گفتم: من ا یلبخند

 .دییایمن با من ب یسالن است بانو یاز بدنه  ی: در واقع پله کان قسمتنویس

 کرد. ا لمسر واریبا چهار انگشت د یو بادست به ارام  ستایا یچوب واریمن رو به سمت مخالف سالن برد مقابل د نویس

 قرار گرفت. میعظ یشکل داد و مقابل من پلکان رییتغ ییصدا نیبدون کوچک تر وارید

 

 .رفت ین از دست من در مابود که حسابش ادیقدر ز نهر طبقه تعداد اتاق ها ا یتو

 داشتن. ان راخاص خودش یتند جلوه  یها یو نقاشی زیامکه با رنگ  یچوب یراهروها

 بود مشخص شده بود. یزوج ایکه مخصوص الف  یم با نشان خاصاکه هر کد فیقهوه از رنگ ظر یدرها

ر ها بود از د یراهروها خال یکه بر خالف باق میدیرس ییوراهرو به راهر نیبعد از باال رفتن و گذشتن از چند باالخره

 از هم قرار داشتن. یادیز یجز سه در که با فاصله 

 به الف زدم و گفتم:  یلبخند

 شماست. هیسلطنت یاتاق مخصوص خانواده  نجایا حتما

شما اماده  یمخصوص پادشاه و ملکه است که االن برا سطمن اتاق و یلبخندز زد و  گفت: کامال درسته ملکه  نویس

 .است کوانیاز اتاق ها فعال در انحصار شاهدخت ژ یکیمجاور مخصوص فرزندان شاه هست که  یشده است و اتاق ها
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 دلم گفتم:  یزدم و تو یلبخند

 به قسمت خدمه منتقل خواهد شد. یبه زود کوانیژ خب

 شد. انیو اتاق نما دیتو  چرخ یلنگه  یصدا رو نیباز کرد. در بدون کوچک تر ارنگ ر دیدر سف نویس

 . با لبخند به سمت الف برگشتم و گفتم:دیغرق در رنگ سف یاتاق

 رنگ عالقه دارم؟!! نیمن به ا نیکجا خبر داشت از

 زد و گفت:   یلبخند ریپ الف

 اق رد اتااتاق و خو لیوسا یشدن به ما دستور دادن تا تمام رایکه وارد السم یروز  نیاول کیواقع پادشاه بند در

 .دنوشیخوشحال م تر شیب ینطوریملکه ا دگفتن ناشیا میکن دیسف

 بزنم. یکردم لبخند عیو س ممشت کرد احرص دستم ر از

 یست توو من در نددادیشکل م رییتغ یسقف به ارام یز روافرشته گونه  یها یسقف بلند اتاق نگاه کردم. نقاش با

 دمید اهامویسقف رو یعمق چوب ها

 !!! میبچگ یاهایرو

 کنم دایجنگل پ یسنجاب تو هیکه ارزو داشتم  ییروزها یایرو

 سرپرست کمپ بشم. یروز خواستیکه دلم م یدیق یب یروزها یایرو

 کردم و گفتم: نویرو به س دکردم چشم هام نم ناک شدن حس

 بکشه. ریعمق افکار منو به تصو تونهیسقف م اون

د دور حلقه شده بو اهامیرو یتو هنبود ک کیقطعا که دست بند دمیدو تا دست رو د ریبه سقف کردم و تصو ینگاه

 دستام.

 متعجب من کرد و گفت: یبه چهره  یبا لبخند نگاه ریپ الف
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ا م شد یجز افسانه خوانده نم نیسرزم نیادم ها از وجود ما مطلع بشن  ان زمان ها که ا هنکیقبل ا شیها پ قرن

  ارشجاعیو بس بایز اریبس میداشت یملکه ا

 به لیبدالف نبودن بلکه بخاطر  شرار ت و ظلم ت گهیاوراسو که د یبا الف ها یمنطقه ا یجنگ ها یما تو ی ملکه

 برداشت. یقیعم یشده بودند زخم ها هیکر یموجودات

 یه و چهر اهاشویرو ریتصو شهیتا پادشاه هم ختیاتاق ر نیخودش رو در سقف ا یوجود و جادو یذره  نیاخر اون

 داشته باشه  ادیاون رو به 

 .دهیبه اون نرس یهر الف یحت یمن که چشم هرکس یبانو ییجادو یشئ کیسقف  نیا بله

 از الف کردم و اونو مرخص کردم. یتشکر

 .دپوشیالم بود کامال سپ دهیاتاق ا هیدرست شب قاتا

 پر ماالمال ُپر بود. یکه از بالشت ها فیظر دیسف یخواب چوب تخت

 احاطه کرده بود. ریحر یپرده ها اتخت ر اطراف

 از پرندگان و گل ها ییطال ناتیبا تزئ دیدست سف کی زیکمد و م سیسرو

 .دمیتخت پر یاتاق زدم و رو یتو یذوق چرخ با

 شدم اهامیدوختم و منتظر ظهو  رو یهامو با ذوق به سقف جادوئ چشم

 

 شب بود. مهین

 کرد. ییرا به اتاق من راهنما ریالف پ کوانیژ که

 تم.شت بسپاز  یرنگ دیکردم و با بند سپ هرا شان میعوض کردم.موها یرنگ دیسپ یبلوز و شلوار کنف ابیم راها لباس

 کوتاه وارد اتاق شد. ییبا قدم ها ریپ الف

 دعوت به نشستن کردم. ابا لبخند الف ر گذاردتنها ب اما ر هشاهدخت خواستم ک  ازدست  یاشاره  با
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 مقابلش نشستم. دیسپ یچوب یصندل وی خودم بر ر و

ن چشم سقف گرفت و به م ا ازاش ر رهیسقف ثابت ماند سپس نگاه خ یش بر رویانداخت چشم ها یبه اتاق نگاه الف

 دوخت.

 گفت: یلبخند کوچک با

 ن؟؟یبه تن کرد دیکه سف دیدر اتاق حل بشو دیشما قصد دار بانو

 زدم و گفتم: یلبخند

 و پاک شدن هست .  یمظهر پاک دیبودم اما سف هجهت نگاه نکرد نیلباسمو از ا رنگ

 گفت: یسخت و جد ی. با چهره ادیالف پر کش یلب ها یواز ر لبخند

 من. یملکه  دیاتاق نظر خودتون رو عوض کن نیا دنیشما با د کردم یفکر م من

 !!!د؟یدان یم یزیمن چ ماتی: مگر شما از تصمرامونا

 رایسب زیچان نسل ما ازدواج یمن در م یم دوخت و گفت: البته بانویبه چشم ها ابنفشش ر ییکهربا یچشم ها الف

 ماند خواهد یکه تبرک کرده باق یدر خاطر کس وندهایو پ کننیاست الف ها به ندرت ازدواج م یابیارزشمند و کم

کنم و  حس اازدواج در حال خراب شدن هست ر کیتوانم از لحظه از که  یمن م میریگ یشما م وندیاز پ یارتباط من

 ابتدا از طرف سرورمان انجام گرفته. ییوفا یکه ب دونمیهم م ار  نیبانو من ا

 زدم و گفتم:  یپوزخند

 !!! دیکن یمطرود م من اوصاف شما ازدواج  نیبا ا پس

 بانو. رهیگیخشم پادشاه من رو فرا م دنویجا به جا شد و گفت: با مطرود کردن ازدواج و پ یکم الف

 زدم و گفتم: یلبخند

 یرابندارم  یتمام احساسات من رو کشته پس من ترس انتشیبا خ مرده او شهیهم یراببه پادشاه  من یقلب وندیپ

 و خواهم گفت که من شما رو مجبور کردم. کنم یبهش خبر بدم ازدواجم رو باطل م نکهیا



 2 تیهو یجادوگران ب

92 
 

 هست بانو ازیکار ن نیا یبرا یلیتکان داد و گفت: اما وسا یسر ریپ الف

 نشانش دادم و گفتم: اخون ر یکوچک محتوا ی شهیش

 یا گهید زیچ ایرو هم دارم ا یشاخ گوزن شمال فال بجنا کنهیم تیشما کفا ییکوچک با کلمات جادو شهیش نیهم

 ماند؟؟ یم یباق

 از سمت پادشاه. تیمن جز قبول واقع یبانو ری: خالف

 زدم و گفتم: یلبخند

 .دیداشت نگران نباش یرو هم خواه اون

 زد و گفت: یبرافراشته لبخند یاز جا برخواست با گردن الف

ن منتظر مجنگل  یدرخت افرا نیبزرگ تر ریباشد و ز انیکه کمرتان نما دیبپوش یمن لباس یشب ماه کامله بانو فردا

 .دیباش

 کرد و از اتاق خارج شد. یکوتاه میتعظ

مام رفتم.ت یبرداشتم و سراغ قدح سنگ ار یقرار دادم. تنگ اب بلور میکوله پشت یتواخون شبح مرده ر ی شهیش

 کردم. یقدح خال یاب رو تو

 به کار انداختم سطح اب موج برداشت. ام ریعطر معطر رز به اب اضافه کردم و جادو یمقدار

 شد. انیرنو نما هگرفت ی چهره

 ؟یشده که تماس گرفت یزیگفت: چ یحال یلبخند ب با

 روایب نرویباباز کن و جسدش ر ار لیحگورستان شهر برو قبر را هکمه برادر ب یلیزدم و  گفتم: وقتمون خ یلبخند

 دختر!؟؟ یبا ترس نگاهم کرد و گفت: عقلتو از دست داد رنو

د رو فه جسبا اشقه و صمغ گل بشورتش با مال هاز کامرون بخوا اریب رونیکه گفتم رو بکن جسد رو ب ی:نه کاررامونا

 خاک استفاده کن تا نپوسه. یبپوشان و اطرافش رو شمع بزار و از انرژ
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 دارم. من از مرده ها وحشت یبا ترس گفت: ه رنو

 کردم و گفتم: لطفا کارتو با دقت انجام بده و خدانگهدار. یوحشتناک اخم

 دست به سطح اب زدم و تماس قطع شد. با

 

 خواستم. یبود که م یزیچ نیاخر اریبا راو تماس

 .داد یمجبور شدم انجامش بدم قطعا تلفنش انتن نم اما

 جادو رو از خاک گرفتم یکردم و انرژقدح رو پر از اب تازه  پس

 بسته شروع به خواندن کردم. یو با لب ها ختمیاب ر یخاک تو یکم

 .چیتمام شد منتظر شدم تماس بر قرار بشه اما ه ورد

 .دمیاب د یخودم رو تو ریانداختم تصو یاخم به قدح نگاه با

 .نیریز یایرفته با دن ایدردسر افتاده  یتو ایحتما  اوف

 کردم. یاتاق خال یچوب ییروشو یاخم کاسه رو برداشتم و تمام اب رو تو با

 هامو عوض کردم و به تخت خواب رفتم. لباس

 صبح رساندم. هب سیرئیا یقهقهه ها یمزخرف از صدا یشب رو با کابوس ها تمام

 .کنه یکه التماس م دمیشن یبرادرم رو م یها ادیفر یهم صدا یگاه

 .دمیترس از خواب پر با

 تازه داشتم.  یبه هوا ازیبالکن انداختم ن یتو ار خودم

 فردا شب فکر کنم. یارام کنم و به برنامه  اکردم افکارم ر یسع

 وجود  نداره. یارتباط  روح چیه  چون ددار اازدواج ر نیباطل کردن ا ییاون الف توانا قطعا
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 بود. بایحال ز نیالف ها در سکوت شب ترسناک و در ع جنگل

 که را نور پر شده بودند جنگل را روشن کرده بودند. یفانوس چوب صدها

 خودم خفه کردم و به اتاقم برگشتم. یتو ارفتن به چشمه ر اقیو اشت لیم

 جا بلند شدم.  زبه هم خوردن ظرف ها ا یبا صدا صبح

 ه بود.هم بر هم زد امزاحم خواب صبحم ر شهیالود به الف مزاحم نگااه کردم. اوه شاهدخت هم خواب

 :دمیغر یاوقات تلخ با

 !؟یمن خوابم و مزاحمم نش ینیبب شد ینم

 .دیکن لیم نجایبهتره صبحانتون رو ا کردم یانداخت و گفت: من فکر م نیپائ را الف سرش دخترک

 .زیشاهدخت عز یگند ها رو زد یلیکه خ یفکر کرد یطور نی: همدمیغر یتر قیاخم عم با

 دو الف خدمتکارش شد. هبا همرا زیم دنینباخت   مشغول چ ااما خودش ر دیالف پر یاز رو رنگ

 رفتم و صورتم رو شستم یی. با نق نق به سمت روشودنوبر رونیندم تا از اتاق باتخت م یتو

 یسبز رنگ با کش ابه تن کردم و موهام ر را م بود  یکه تا ساق پاها یسبز رنگ ینخ راهنیهامو عوض کردم . پ لباس

 بستم.

 تن.ر داشمن قرا یرو یشده بودند و جلو نیشکل ممکن تزئ نیبا بهتر وهیو ابم وهیصبحانه رفتم. انواع م زیم سراغ

 .زننیبهم م وهیو م جاتیحال ادم رو از سبز وانهید ی: الف هادمیلب غر ریز

 اگاه بشم. یز وجود هر گونه سماغذاها رو چک کردم تا  ینشستم و با ورد زیم پشت

 کردم. ناسشیشهد انگور خ ابرداشتم و ب ار کیخوشبختانه پاک بودن. چند تکه از پنک 

 خوردن شدم. مشغول

 .یاز جواب غیتماس گرفتم اما در اریبا راو دوباره
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 مشغول کردن خودم تا شب از قصر خارج شدم. یبرا

 

 

 مختلف صبحت کردم. یگشتم و با الف ها اشب کل جنگل ر تا

 ودند.مغرور ب ایها نژاد پرست  یها کمتراز بوکهارت ییرایکم حرف و مغرور اما خب باز هم نژاد السم یها الف

 شادتر. نطوریهم و

 .دمیچیپ یپارچه ا یتو ار یو شاخ گوزن شمال واریبه اتاقم رفتم خون ا عیشب شد. سر باالخره

 شب شدم.. مهیو منتظر ن ختمیکوله ام ر یتو ار لمیعوض کردم.وسا یبا بلوز و شلوار ار لباسم

 

 

 

 

 .ختمیکوله ر یتو ار لمیوسا

 باز کردم.ا در اتاق ر یبه ارام ییصدا چیه جادیا بدون

 .زدند یسو سو م یبود. فانوس ها با نور کم رنگ یاز هر الف یخال راهرو

 نگاه کردم و از اتاق خارج شدم. ییبار به سقف جادو نیاخر یبرا

 .دمیخز نیقصر پائ یچوب یهم گذاشتم و از پله ها یپشت سرم رو ار در

 .شد یم دهیچیپ رونیبه ب یالف فیظر یخنده  یصدا یاتاق ایاز طبقه  یدر سکوت کامل بود. گهگاه قصر

 .خوردند یالگادرو م یچوب یتنه  یاب که بر رو یارامشبخش قطره ها یقیموس یصدا اب
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را  رات ابقط یالف ها پُر شده و صدا یبه شکل ابشار بود که با جادو یچوب یقیموس ی لهیوس یواقع الگادرو نوع در

 است. کند یم لیتبد یقیبه موس

 کردم. یط اپله کان ر یو باق دمیکش یقیعم نفس

 قصر که درسکوت فرو رفته بود. یبه سالن عموم دمیرس باالخره

 شده بودند. نیتزئ یچوب یها یجا شمع ی لهیفقط با وس یو شهد وهیبزرگ از هرگونه م یزهایم

 کوتوله ها ندارند. یبه اهن ساخته شده  یلیم ادیها ز یاز چوب بود. بوکهارت زیقصر همه چ نیا یتو

خود  یبان دهیمشغول د ندازندیبه من ب ینگاه هنکیدر قصر خارج شدم. دو نگهبان الف جوان بدون ا یاز ال یماار به

 شدند.

 داد حرکت کردم. ریکه الف پ یزدم و به سمت نشان یلبخند

 

 .دمیصدا به محل مورد نظر رس یب یرو ادهیت پعسا میبعد از ن باالخره

 .شهیتراز هم زیو سکوت وحشت انگ یکیغرق در تار جنگل

 به الف جلب کرد. ارنگ توجهم ر ین نور کوچک اببشکن و بعد از ا یصدا

 .دیبشو مانیپش میتصم نیبودم از ا دواریمن ام یگفت: ملکه  یلبخند غمناک با

و  مدیکش رونیب فیک یرو از تو زیکوچک خون و شاخ بلند و ت ی شهیگذاشتم. ش نیروز زم البخند کوله ام ر با

 گفتم:

 .دهیرس  وندیپ نیو سرانجام ا ردانایداره پ یسر انجام یزیچ هر

 از من گرفت   گفت: اکوچک خون ر ی شهیتکان داد و ش یسر الف

 من. یدو مرحله است بانو یازدواج دارا وندیکه باطل کردن پ دیدون یم

 تکان دادم که گفت: قیبا نشان تصد یسر
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 جدا شدن احساسات الف همسر است یا خون و شاخ جادو برابالف ها  نیاول در سرزم ی مرحله

 روسط پسشهر انسان ها و ت رو شهر شماست بانو د نیدوم د  سرزم ینشان فهم سر تکان دادم که گفت: و مرحله  به

رو  ینیسنگ ی نهیهز دیپس با دیهست ییمن چون شما خواستار جدا یهمخون بانو کیپسر و کشتن  نیهفتم

 .دیبپرداز

 یاکخون و جذب پ ختنیدر ر یدانا من مشکل ریپ بجنا دینگاه کردم و گفتم: نگران نباش ریلبخند به الف پ با

 .رهیپسر دوست و معتمد من به شمار م نیکه هفتم دیبدون  دیپسر ندارم با نیهفتم

 

 همراهش شد. ی سهیک یاز تو شهیش یحرف مشغول خارج کردن تعداد یتکان داد و ب یسر الف

 شد. نیزم یبر رو یا رهیدا دنیحرف مشغول کش ینمک رو باز کرد و ب ی شهیش

 .نمیشناور در هوا بنش یشعله ها ریمنتقل کرد و از من خواست که ز رهیبه وسط دا ار ینور اب سپس

 نمناک نشستم. نیلبخند چهار زانو بر روز زم با

 یکوچک چوب یکاسه  یخون رو تو یمچ دست راستم انداخت قطره ها یسه خراش بر رو یشاخ به ارام یزیت با

 جمع کرد

 .ختیاتش ر یتو یکم دیب اهیگ ی شهیر یاز ظرف محتو و

 .دندیکش یبلند م یرنگ نگاه کردم که سو سو یاب یبا ترس به شعله ها دیزبانه کش اتش

 هامو بستم اماده شدم چشم

  ختیخون من  و در اتش ر یمحتوا یکاسه  ریپ الف

 رنگ داد رییقرمز تغ نیخشمگ یبه شعله ها یاب اتش

 روح نو جدا شد یمراحل فراخوان یهامو بستم و اماده شدم برا چشم

 وندیاتمام پ یگرفت برا یشبح در دستان الف جا واریخون ا یمحتوا ی شهیش
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 بلند جنگل رو فرا گرفت ینعره ا یصدا

 اتش گرفت با ترس چشم هامو باز کردم... ییجادو ی رهیدا

 

 هامو از هم باز کردم. چشم

 باشم. دنیدر حال خواب د نکهیشدم درست مثل ا رهیترس به مقابلم خ با

 نیخشمگ یو الف ها زدیافتاد که نفس نفس م اریراو هاتش سرکش چشمم ب یدرست مقابلم از پشت پرده  طرف نا

 محاصرش کرده بودند.

 د.شخسته. باتکان دست اتش خاموش  یو چهره ا یخاک یبود با لباس ها ستادهیا کیطرف تر بند نا یدرست کم و

ست به م با دگلوم شکست اما خودم رو نباخت یلرزش تمام از جا بلندشدم و چشم به الف بلند باال انداختم صدا تو با

 اشاره کردم و گفتم: اریراو

 ولش کنن تا تک تکشون رو نکشتم. بگو

 زد: ادیبه من رفت و با حرکت دست الف ها رو مرخص کرد و فر یچشم غره ا کیبند

 میبزنه تو حر رجهیش خواستیکه م هیاونقد وحش یگرفت یم لیاالن مرده اش رو تحو مجلوش رو نگرفته بود اگر

 جادو.

 شدن بود. وانهیحرکت کردم. از خشم در حال د اریلباس هامو تکاندم و به سمت راو خاک

 شدن در حد مرگ. یعصب دیگرگ و بشناس کیمشکل  نیتر یاساس

 حفظ کردم و اروم دستمو به سمتش تکون دادم و گفتم: مویخونسرد

 ؟ شده یچ

 چشم دوخت و گفت: ریبه الف پ نهیخشم و ک با

 کشمش!!! ی: م دیکش ادیتو رو بکشه !!! فر خواست یم اون
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 نگاه کردم و گفتم: کیسپس به بند ریتعجب به سمت الف پ با

 به من بگه چه خبر؟! یکی

 نباشم ممکنه یرفته به تو بگه اگر من که طرف ازدواجم راض ادشی دیسرشو باال گرفت و گفت: خب شا کیبند

 !؟یمتحرک بش یمرده  هیبه  لیو تبد یروحت رو از دست بد

 !گه؟یداره م یتعجب به الف نگاه کردم و گفتم: چ با

 نخواهد امد. شیپ یکه مشکل دونستم یمن اما م یبانو گفتمیم دیتکان داد و گفت: من با یسر الف

 به سمتش حمله کرد که جلوش رو گرفتم و گفتم: اریاتمام حرفش  راو با

 .ستیاون ن ریپس تقص کردمیم نکارویباز ا دادمیاگر روحم روهم از دست م یحت

 خون رو از دست الف گرفت و گفت : ی شهیش کیبند

 .یبدون نویبهتره ا یازدواجت  و فسخ کن یمن حق ندار تیخون و رضا نیوجود ا بدون

 تو رو باخبر کرده هان؟! ی: کدمیکش ادیخشم فر با

 .یمستقر شد نجایبه من خبر دادن که تو ا کوانیگفت: شاهدخت ژ بالبخند

 اره؟  یو گفتم: پس هنوز بااون هرزه در ارتباط ستادمیا مقابلش

 نگاه کردند. گرید کیالف ها متعجب به  ادمیفر با

 کرد. ینگاه م کیبود و با لرز به بند ستادهیا تیجمع هیساده کنار بق دیبا لباس خواب سف کوانیژ

 .میکن ی: بسه رامونا بزار حلش مدیلب غر ریز کیبند

 دم.ز ادیرتوسط اون دختر اونقد باال بود که با خشم کلمات رو ف میاز خراب شدن نقشه ام و زندگ تمیعصبان زانیم

 و بادست به شاهدخت اشاره کردم و گفتم: ستادمیا تیجمع مقابل

جدا شدن  یامشب برا گریشوهرم و بار د فتنیبا فر کباری یمن رو خراب کرد یتو دو بار زندگ سونیدختر ج کوانیژ

 انتکاریخ کیاز 



 2 تیهو یجادوگران ب

100 
 

... 

 :دمیکش ادیم کنه.فراار اکه من ر کرد یتالش م کیو بند کردند یها با تعجب و خشم به شاهدخت نگاه م الف

لکه و مبخشن و من بانام  یرو م انتیجز خ یزیالف ها هرچ ینسل و نژاد خودت هست ییابرو یب ی هیتو ما کوانیژ

 یواهخنسل خود  انیموجود در  م نیپس تو پست تر نیو از ا دارمیبر م یتو را  از مسند شاهدخت یکلمات باستان

 یه جاتون یبه وجه نم چیماند که ه یخواه یالف خائن باق کیمن از پادشاهت تو  ییجدا ایبعد از مرگ  یبود حت

 .رهیملکه رو بگ کی

  

 .شدن یور مکنان د نینگاه کردم که از دختر فاصله گرفتن و نفر تیدادم و به جمع رونیاتمام حرف هام نفسم رو ب با

ه بامشب گند  زدم  انتتیبعداز اون خ یکردم و گفتم: همون طور که تو امشب گند زد کیلبخند  و به بند با

 .تیشاهدخت دوست داشتن

 شد. کیسالنه سالنه به جمع کوچک نزد کیپشت درخت ها ار از

 

 

 رو تحمل کنم. کیلحظه وجود بند کینستم اتو ینم یحت

لم د یبه قدر سر سوزن یدخترک الف نگاه کردم و حت یتمام به اشک ها تیامشبش.با رضا دنیبعداز سر رس ن هما

 .عذاب وجدان نگرفتم اینسوخت 

احمق  نست ملکه بشه اما خودشاتو یم خودش او ی ندهیمن هم به آ یکار گند زد هم به نقشه  نیاحمق باا دخترک

 خدمتکار هم نخواهد شد. هی یدر اورد و حاال حت یباز

تر دار هشیتر و ر قینفرت عم نیبه تاج و تخت باشه ا انتیهستند و اگر خ زانیبشدت متنفر و گر انتیها از خ الف

 هست.

کنه اما گندزده  یاری ییجدا نیامده بود تا من رو در ا اریو کمال خودش به همراه راو لیپسر با م نیپسر هفتم کیار

 .زیشد به همه چ
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 اماده کردند. کیو ار اری،الف ها دو اتاق مخصوص راو کیدستور پادشاه بند طبق

 نداشت. ستادنیا یو ترس از مرگ من نا یاز شدت خستگ اریراو چارهیب

 قصر رو باال رفت. شمار یو ب یچوب یپله ها یبدبخت با

 انداختم و گفتم: کیبه بند ینیحال و روز اشفته اش نگاه خشمگ دنید با

 !!!جنابید؟عالیفرمائ تیتر اتاق عنا نیچند طبقه پائ شدینم حاال

 کرد و گفت: میعصب یبه چهره  یادا کردم. نگاه اریرو کش دار و حرص در ب جنابیعال

 کرده.!!! انیطغ تیباز اتش عشقت روشن شده و اتشفشان درون ظاهرا

 اش کوباندم و گفتم: نهیاخم نگاهش کردم. انگشتم رو محکم به س با

 انتیم تو خبهت بگ دیبا   یکیمن همون بند یاما برا یپادشاه باش هی هیبق یبرا دیباش . شا یگیکه م یکلمات مراقب

 نه من. یبار اول بست یرو برا یذهن  ی چهیسوخته تو در اهیبااون س یکرد

 

آبدار  یناسزا زدم کا باعث شد چنتا اریبه راو یمحکم یراه تنه  یتو یسرعت هرچه تمام تر پله هارو باال رفتم حت با

 نثارم کنه.

 شدم. رهیاتاق انداختم و به سقف خ یتو اخشم خود ر با

 حکم بهمم اوارد اتاق شد و در ر یحق به جانب ی افهیبا ق کیمستقر بشه اما بند گریاتاق د کی یداشتم تو  توقع

 .دیکوب

 

 .دمیکش دیجد یندم و نقشه هاام داریب اشب ر تمام

 .یخون لعنت ی شهین شنبود جز ا یاهر  چیه اما

 الف نگاه کردم و چشم هامو به سقف دوختم یخواب رفته  یاخم به چهره  با
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 .دمید نهیا یخورد رو تو یمغزم چرخ م یکه تو یذهن ریتصو تنها

 خز شدم مین شدم و  رهیخ ریلبخند به تصو با

 

 کیشکار مخصوص بند ینقره ا یمن با چاقو ریتصو یتو

 سوراخ کرده بودم قلبشو

 از جا بلند شد م بالبخند

 .یدر پ یپ یاز تالش ها خسته

 .کیو بند کی،ار اریهمراه راو هترک کردم البته باز هم ب ار رایالسم یها جنگل

 وجود نداشت. یراه خالص چیواسم سخت بود اما ه تحملش

ز ا کوانیبود به خصوص بعد از خلع کردن شاهدخت ژ رممکنیغ کردن از او یچیمتحد من بود هم همسرم و سرپ هم

 .دقبول نداشته باشن گهیهم د اکه الف ها من ر شدیباعث م کیمقامش پس زدن بند

 نبود. یاز رنو هم خبر یها نداشتم حت نگیالف میت یباق ایاز کامرون  یخبر چیه

 از قبربود. لیحجسد را دنیکش رونیمکالمه من و رنو بر سر ب نیاخر

 ازش نداشتم. یخبر چیه نبعد از ا و

 .میکرد یصرف غذا توقف م یو فقط برا میکرد یم یدر سکوت ط اراه ر تمام

 نیزم که به کرد ینم دایپ یراه چیه دینور خورش ریپ یشده بود. از حجم انبوه درخت ها اهیبشدت سرد و س جنگل

 برسه.

 .میشد یم ییجاها مجبور به استفاده از اتش جادو یبعض یحت

 .میسپرده بود اریتمام و کمال به راو اجنگل  ر  یشکار کردن تو ی فهیوظ

 شکار از همه بهتر بود. یتو و مهارت او قدرت
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 .دن دادنانش ان رانور افتاب کم کم خودش یبعد از چند روز اشعه ها باالخره

 و گفتم: دمیکش یقیلبخند نفس عم با

 درخته ببرن.  یمورده شور هر چ یازاد اه

 درخت ها نیکه ا یون یدجادوگر خوب م کیبه عنوان  ؟؟یشد وونهیگرفت و گفت: د ادهنم ر یمحکم جلو کیبند

  نیزم یبکشنت تو توننیلحظه م یک یجان دارن و تو

 اخم نگاهش کردم و دستش رو پس زدم و گفتم:  با

 .یهاشون من رو خفه کنن اما تو بداد من نرس شهیو با ر نیزم یدرخت ها منو بکشن تو دمیم حیترج

 ادیز فشار ی لهیم از حرف هامو قبول نداشتم مرگ به وساکد چیدلم ه هگرفتم. هرچند ت شیاخم راهم رو در پ با

 واسه مرگم وجود داشتن. یتر یحماس یکه صحنه ها یاونم زمان ستیدرخت مرگ موردعالقم ن کی یها شهیر

 دشت مقابل پهن شده بود. ینور افتاب رو میبود دهیجنگل رس یها هیبه حاش بایتقر

 خوردند. یو تاب م چیدست با وزش باد ره هر سو پ کیخودرو  اهانیگ یبلند و وحش یها بوته

 راه انداخته بود. یجالب یمنظره  یهمه سبز نیا نیقرمز ب یالله  یو توک گل ها تک

 .میگرفت شیدر پ اذوق راه دشت ر با

 نیبه ا ییجاک یکه  شدیخوب و بدون دردسرم انگشت شمار شده بودند و باعث تعجبم م یهاروز داتعد بایتقر

 .کنم یو ارامش مقابل چشم هامه و من دارم به سمتش حرکت م ییبایز

 .دنک نازشیکرده بود تا وقت ناهار تم نازیشکار کرده بود و با طناب از شانه اش او یچند خرگوش بزرگ وحش اریراو

 

 هم بلند تر بود. کردم یفکر م هک یزین چاهان از ایارتفاع گ میدیدشت رس  هب باالخره

 بوته ها فرو رفتم. نیقدم هامو برداشتم تا شانه ب نیاول
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 .نهیس یتا قفسه  هیبق

 بوته ها خطرناکن. نیا ییجوراک ی میبلند شد: بهتره از هم جدا نش کیبند یصدا

 .نمیبینم ییبایو ز یهمه سبز نیا یتو یخطر چیپوزخند نگاهش کردم و گفتم: من که ه با

 گرفتم. شیتوجه به حرف هاش راهم رو به جلو پ یب

 .شد یم نامیشرویبوته ها باعث کند شدن سرعت پ ی. بلندمیکرد یوقفه حرکت م یب یساعت دنچ

 کم خسته شدم. کم

 م اعصاب خوردن کن بود.یاومد بلکه فقط برا یدشت به چشمم نم ییبایز گهید

 .میناهار هم نخورده بود یحت

 مد و گفت:در ا کیار یدر حال غروب کردن بود. باالخره صدا دیخورش و

 مینرژاه مباعث شدن ه یلعنت یبوته ها نیا مینخورد یچیقدم بردارم  از صبح که ه کی یندارم حت یانرژ گهید من

 بره. نیاز ب

 کنم جناب؟! کاریچ یگی: م کیبند

 .مینیتا بش دیکن یپاکساز نجارویتا ادم ا۴جادوگره حداقل به اندازه  هیاونم  یالف هیتو یناسالمت ؟یکن کاری: چکیار

 .دخوایم یادیز یهمه بوته هم انرژ نیکردن ا بیواسم نمونده غ یاخم نگاهش کردم و گفتم: من اصال قدرت با

 !!!؟ی: که تو ندارکیار

 : اوهوم.رامونا

 شانه اش برداشت و گفت: یاز رو اهمراهش ر لیوسا کیبند

 .دمیموجودات بشدت کمتره پس انجامش م یاز باق شونیالفم و الف ها خستگ هیمن  خب

 وع به شعر خواندن کرد:رجادو ش یما بجااهاشو بست و شروع کرد به خوندن و چشم
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 نیروح زم یروح دشت ا یا

 از خودت  یو کمک کن به روح زیبرخ

 از روح جنگل  یاهیکن دشت را از هجوم س ارام

 کن... یهارا همراه بوته

 ۴ یدازه به ان یا رهیمتر عقب بروند و دا نیچند یخوند که باعث شد بوته ها فاصله  ار یبا وزن خاص یطوالن شعر

 شد جادینفر ا

 نشستم نیزم یرو یباخستگ

 فراخواند از خاک. ااب ر کیمشغول پوست کندن خرگوش هاشد و بند اریراو

 خروپفش بلند شد. ینشده صدا قهیسرش قرار داد  و پنج دق ریز اکوله اش ر کیار

 م کنماار اکردم مغزم ر یهامو بستم و سع چشم

 

 

 بود. ییبایز یایرو

 بهار  شهیهم یپراز گل ها دشت

 ددشت وجود داشتن یاب جوشان که نقطه به نقطه  یها چشم

 مردمم یبلند قهقه  یصدا

گ وارن وو رنگ  یبهار یکنار گذاشته بودند و لباس ها اچرم ر  دنبودن ناشیشگیهم یلباس ها یکه تو ییها کوتوله

 بود یقشنگ یایبه تن داشتن رو

ه ک کردتر ان راشیزننده ا یو غرورها دکنار گذاشته بودن ار ناشیشگیهم یاخمو یدغدغه چهره ها یکه ب ییها الف

 انسان ها بودند اب یندازاریو مشغول ت دبودن
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 ار گرید کی یها کینشسته بودند و تکن یبود که دور اتش سبز رنگ ییها محفل جادوگرا نیا یتراز همه  قشنگ

 گرفتند اما یم ادی

 .دُپر کردن ادشت ر رهیت یابرها

 .شد یو مه الود م اهیاسمان که س یشد به اب رهیگرفت. نگاه همه خ ار یروز میافتاب گرم ن یجا یسرد ی هیسا

  دنیپاهام شروع کرد به لرز ریز نیزم د،یکش غیبا تمام توان ج یا بچه

 .مدا یم رونیاز دل خاک ب یمانند شهیهر کدوم دسته ر یشدن و بجا یم دینگاه کردم گل ها ناپد نیترس به زم با

 دوحشت کردن مردم

 دها مسلح شدن کوتوله

 ددر اوردن امیاز ن ان رانازک و سبکش یرهایها شمش الف

 و انگشت هاشون رو اماده کردن. دخاموش کردن ااتش ر جادوگرها

 دمیاز جا پر یدست کس یتکان ها با

 چشم هام تکان داد و گفت: یدستش رو جلو بهیرو به روم نگاه کردم. غر ی بهیغر یوحشت به چهره  با

 شده؟؟! یزیرامونا چ 

 و گفتم: دمیکش رونیب کیبند یباعث شد به زمان حال برگردم. شونه ام رو از حصار دست ها صداش

 خواب بود. کی فقط

 عرق کرده ام نگاه کرد و گفت:  یبا لبخند به چهره  کیار

 گرفتن نه؟! قتیت رنگ حقهم خواب ها قبال

 دلش ننداز یو گفت: دهنت رو ببند هول تو دیکوب اهیپسرک س یبا تشر به زانو اریراو

 به من کرد و گفت:  یاخمو نگاه یهمون چهره  با
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 غذا امادست. ایب

 نگاه کردم یچوب یها خیس یرو یکباب شده  یاشتها به خرگوش ها با

 از گوشت رو کندم نگاهم رو به اسمان دادم  یاتش نشستم و تکه ا کنار

 بکشم یلب هوف رینبود باعث شد ز امیاسمان رو هیشب ریمثل ق اهیس

 مدا یبادهم نم یتوزانه ساکت بود. حت نهیک یلیدشت خ اما

 باهاش چشم تو چشم بشم گفتم: که نکردم و بدون ا کیبه بند رو

 نداره؟! یا خچهیتار ایدشت اسم  نیا

 مکث گفت: یگرم کرد و بعد از کم  انیب نیریش یها شهیرو به ر سرش

 شد نجایا یبد یکه حمله  یزمان هینداشت تا  اسم

 بود؟اِرو؟؟ یترس نگاهش کردم و گفتم: اون حمله توسط ک با

 کرد و گفت:  یا خنده

 رو تک دشت نیصلح ا تونست یاون جادوگر هم نم یها بود که کار ارو باشه حت نیمرگ بار تراز یلیاون حمله خ نه

 ببره. نینفره از ب

 کنار هم بودن یریدرگ چیکه بدون ه یینژادها دمید ایرو هیتر شدم و گفتم: اما من  سمج

عام  ل قتلعام دیکس نفهم چیما بودن و بله در صلح بودن همه گونه ها اما اون مال قبل بود ه اکانی: اونا نکیبند

 دشت که تعدادشون یاز موجودات تو یسر کیکرد  دایرو پ یینشانه هار نژاد هبوده اما  یدشت ک یتو دیشد

 کرده بودند یمعامله ا طانیبا ش  ستیمشخص ن

 اخم نگاهش کردم: از کدوم نژاد بودند؟؟ با

 رفتن وگاونا صلح رو از مردم  دفروخته بودن اروحشون ر ییزد و گفت: در واقع از همه نژادها چنتا یتلخ لبحند

 نداره یتیشده است امن نیدشت نفر نیبدترازون ا
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 نگاه کردم. ترس به الف  با

 ؟!! یبگ نویزودتر ا یتونس یاتش انداخت و گفت: نم یبا اخم استخوان رو تو کیار

 شده... داریب نیزم میبر دیجمع کن لویو گفت: وسا دیا پرجعجله از  با

 مثل قبل بود. زینبود.همه  چ یخبر چیه

 علف و بوته ها ساکن و در سکوت اطراف مارو احاطه کرده بودند دیوز ینم یباد

 یم نیزم یشده بود و مرتب دستش رو رو سیاز عرق خ اهشی. صورت سکرد یبا اخم اطرافش رو نگاه م کیار اما

 .کرد یزاشت و خاک رو لمس م

 هم مطبوع بود. یلیهوا خ اریبه نظر راو ی. حتمیحس نکرده بود یزیما چ ی هیبق

 ظهر وجود نداشت. یاز دسته پشه ها یقول خودش خبر به

 نگران بود کیار اما

 .خاموش ااتش ر یمانده  یو باق میجمع کرد عیسر ار لیرو هم به سکوت فرو برده بود. وسا کیپسرک بند ترس

 اشاره کرد و گفت: یریخاک فرو کرد و بعد به مس یتو ادستش ر رگید بار کی کیار

 طرف امن تره. ازون

و  هنبه شدت گرس ییزهایچ نمیبیرو م  ییها هی. کم کم حس کردم سامیپشت سرش به راه افتاد یمخالفت چیه بدون

 م گفتم: اگرفتم و ار شیدر پ رابا ترس  راهم  یبشدت وحش

 !؟یحس کرد یچ تو

ته و قانون دشت شکس ینیارواح دشت خواستن بب یدین داد و گفت: تو از عمد اون خواب رو داتک اسرش ر پسرک

 شده.

 به پشت سرش کرد و گفت: ینگاه کیبند

 نداشت اگر درست بگم. یدشت قانون نیا
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 یرابل عام اون قت دیشا هبزن یاز اون روز شوم حرف دیدشت نبا نیدر ا یزنده ا ی بهیغر چی: البته که داره ه کیار

 ن.که اونا تشنه به خون نباش شهینم لینشدن اما دل میوقت تسل چیه یبود اما ارواح موجودات قربان طانیش

 دشت رو فرا گرفت. یحرفش سکوت بد انیپا با

 بلند شد یوانیشوم ح یاون صدا یو از پ یخفاش یبال زدن ها یصدا ییجا از

 و از علف ها فاصله گرفتم دمیکش یغی. جدیبه سمت بدنم خز یکردم دست حس

 نبود. یزیچ چیاما ه دیبه کنارم رساند و با چوب به علف ها کوب اخودش ر عیسر اریراو

 نبود دشت ساکت بود. یترس با اطرافم نگاه کردم خبر با

 و گفتم: دمیو چسب اریراو ینبود. با ترس بازو کیو بند  کیاز ار یخبر چیسرم را برگرداندم ه یوقت اما

 کجا رفتن؟؟ اونا

 جلو تر باشن دیشا ایهمراهش برد و گفت: ب ان رمکشان کشان  گرگ

 نشد یخبر چیبار از هرجهت صداشون کردم اما ه نیکدام نبود. چند چیاز ه یخبر چیه اما

 شد. ساکتجغد  یداص فقط

 

 نبود. یسرنخ جیگشتم اما ه کیو بند کیهدف دنبال ار یب اریبوته ها با راو نیب ساعت کی بایتقر

 شکافت ادشت ر یوحشتناک یخرناسه  یکه صدا شدم یم دین نااماکردنش دایکم کم از پ داشتم

 زنده شدند و به سمتم هجوم اوردن  باره کیها  علف

  دمیو به عقب پر دمیکش یغیج

 .گرفت ام ریخاک نم زده مچ پا یاز ال یاستخوان دست

 .شدند یپرتاب م رونیب هاز هر طرف از خاک ب یاستخوان یها دست
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 .شیساعت پ کیشده بود تا دشت ارام  یقبرستان از  زامب کی هیشب تر شیب دشت

 اوردند. یت ما هجوم ممته بودند و به کمک اسکلت ها به سعلف جان گرف یها بوته

 زدم:  ادیگرفتم و فر ار اریدست راو غیج با

 کردنن. دایپ شیو مرتب در حال افزا ادهیز یلیاست تعدادشون خ دهیفا یمبارزه ب نجایا میفرار کن دیبا

 و گفت: دیگرفت و خودش رو عقب کش ادستم ر اریراو

 .شنیم یچ کیو بند کیار اما

 زنده باشن. دمیشا دونم یزدم: احتماال تا حاال مردن نم ادیفر

شدن  من در حال قفل یکه دور مچ پاها دیکوب یاستخوان یول کرد و با لگد محکم به انگشت ها ادستم ر اریراو

 بودند.

 .رمیگ یمن فاصله گرفت و گفت: تو برو من جلوشون رو م از

 زدم و گفتم: غیج

 .کنن یات م کهیت کهیاستخونا ت نیگرگ احمق ا یشد وونهید

 .کنم دایپ دی: تو برو من اون دوتا رو بادیغر

 قرمز از انگشت هام فوران کرد یشد و ناخوداگاه جرقه ها ریانگشت هام سراز یتو یشدت خشم انرژ از

 مارگونه منفجر شدند و سوختند. یاز علف ها یا کپه

 حرکت کردم و گفتم: اریشد.به سمت راو نشیگزیجا یا گهید یکپه  عیسر اما

 .رمیشده رو بگ نیدشت نفر نیا یجلو تونم یمنم نم یحت اریرو به خطر ننداز راو جونت

 شدم. دهیکش نیزم ریز هبکشم ب یغیج یحت نکه یگرفت و قبل از ام ریمچ پا یدست

 کردند. یتالش م ژنیاز اکس یذره ا یم برایها هیخفه شد و ر غمیکردم گلو و دهانم پر از خاک شده. ج حس
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 .شدم یم دهیکش نیسمت پائ هباما باز هم  سوخت یتنم م تمام

 .دندیکش یگرفته بودند و م اشده هر تکه از بدنم ر نینفر یها استخوان

 کشه یسرم رو گرفته و رو به باال م یموها یکردم دست قو حس

 تکان دادن خودم هم نداشتم. یبرا یانرژ یحت

 دید دهیفا یب ارها کرد و تالش ر اکه بود موهام ر یهر کس دست

 شدن هستند. دهیم در حال جویانگشت ها مرفت چشم هام بست شد و حس کرد نیهم از ب میانرژ زانیم نیاخر

 چشم هامو باز کردم. ما ینیب یگوشت تو ی دهیگند یشدن بو دهیچیتنم و پ یحس درد تو با

 خاک متراکم و سخت بود. هیال کیانداختم در واقع سقف  یسرم نگاه یوحشت به سقف باال با

 بکشم. قیکردم چند نفس عم یزنده به گور شده بودم!!! از ترس ضربان قلبم باال رفت و سع من

 بودند. کرده ریاس ام ریدرختان اطرافم رو احاطه کرده بودند و درست مثل پابند پاها یها شهیاطرافم نگاه کردم ر به

 شدند. دهیحس کردم انگشت هام جو شیپ یفکر نکنم که ساعت نیکردم به ا یسع

 شیب دشیاِلف غرق خاک و خون بود پوست سف یاه.لباس دمیکنارم د ار کیچرخاندم و در کمال تعجب بند ار سرم

 نامنظم ها تنفس نیا یپوشانده بود.بدتراز همه  اعرق صورتش ر یو قطره ها زد یجامد و شفاف م مهیبه حالت ن تر

 قیعم یهوشیالف بود  و ب

 از سطح خاک بلند کنم. اگردنم ر یکردم کم یسع

 و خاک زد یم رونیب قشیعم یخاک افتاد بودخون از زخم ها یبه پشت بر رو کیکنار بند کیحدس زدم ار درست

 .دیبلع یتشنه خون رو م

 نبود  یراه فرار چیاون دشت ه ینبود حتما کشته شده بود تو اریاز راو یدر کمال تعجبم خبر یول

 کی کار یتدشت جان گرفته بودند و به راح یکل علف ها میریبگ دهیرو ناد ریفناناپذ یبود استخوان ها یواقع جهنم

 فرار کرده بود. دینبود شا اریاز راو یاما خبر ساختندینفر و م
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  یو مضحک زیغم انگ انینگاه کردم چه پا ما یعیه سقف قبر طببترس اب دهانم رو قورت دادم و با

م باز ه (رفتم امانیریز یایمردگان )دن یها از دست مرگ فرار کردم و شکستش دادم بارها به قلمرو سال نیا تمام

 زنده ماندم 

دراز  همه تالشم با دراز به نیا چی! ه؟یاما حاال چ یوحش یاز اژده ها یحت کرشیغول پ یجنگل وعنکبوت ها از

 ماند جهینت یخاک ب هیهزار ال ریافتادن ز

 شدن. دهیدر حال پوس جا نیو من ا اددیش ادامه میها یرانگریزنده و شرور درون غارش به و منیاهر

لز ف ایه سنگ ما چیبدون ه شد یمانعم م ریز نیا یزیبود چ دهیفا یم استفاده کنم اما بیجادو یرویکردم از ن یسع

 .شد یم میمانع جادو یراحت هاما ب یخاص

که  یاستخوان یدرست مثل انگشت ها دنم سفت و سفت ترشدناج یب یدرخت دور مچ پاها یها شهیکردم ر حس

 .دندیکش ریز نیمن رو گرفتند و ا

 کردم خودم رو ثابت نگه دارم یاش و الش شدم خاک رو چنگ زدم و سع یترس با دست ها از

 دندیکف تونل مانند کش یمن رو از جا کندند و رو یاشاره  نیها با کوچک تر شهیبود ر دهیفا یب اما

 بود. دهیفا یاما ب رمیزدنم رو بگ غیج یکردم جلو یسع

 خوردم ییشتاب و محکم پرت شدم و به جا با

 چطور سرم به سقف نخورد.م نشستم موجب تعجبم بود که یدرد و ناله سر جا با

 خودم رو چک کنم نستماتویداشت حاال راحت تر م یقسمت سقف بلند تر نیا

 یانگشت هام سر جاهاشون بودن جز ناخن ها یبزرگ و دردناک اما خوشبختانه همه  یبزرگ کبود یها خراش

 شکسته و کنده شدم

 گفت:  یمانند غیج یصدا

 .یبد ییعجب  اشنا زادیجادوگر آدم اوه
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د مانن  زبود موجود کوچک و سب یخال شیپ قهیدق کیکه تا  ییبه اطرافم نگاه کردم درست روبه روم جا یکنجکاو با

 ظاهر شد بود.

 نگاهش کردم و گفتم: یکنجکاو با

 ! ؟یهست یچه جونور گهید تو

و  یوز کردتو به قلمرو ما تجا زادیجانانه کمت بود ادم یکتک کار ننکنه او ؟یزد: جانور؟ به من غیکوچک ج موجود

 ؟یکن یحاال مارو جانور هم صدا م

 از جادو رو به طرفم پرتاب کرد. یسبز رنگ یرو به طرفم کرفت و گلوله  یاستخوان یها انگشت

 به سمت من پرتاب کرد. انهیرا به طور وحش ینور سبزرنگ یسبز گلوله  موجود

پم چ یبه شانه  مایمستق ابیرد کیکوچک مانند  یبود گلوله  دهیفا یکنار بکشم اما ب یکردم خودم را کم یسع

 و خودم را جا به جا کردم دمیکش یبرخورد کرد از درد زوزه ا

 شده بود. یتوخال یگودال کرد کوچک هیچپم سوخته و شب یشانه  گوشت

 بودند. هوشیدوختم هنوز ب کیو بند کیدرد چشم هام رو به ار با

به  انهیفربه تر و زشت تر ظاهر شد وحش یموجود اول کم هیدرست شب یبرخاست و موجود یگومپ کوچک یصدا

 سمت همنوع خودش حمله کرد و گفت:

 یدارا هست دختر جادوگر چشم بنفشه و مثل خودش شهیجادو پ هی ؟اونیاورادا چرا به اون حمله کرد یاحمق هی تو

 قدرت

 

 .ایکتاواته اودر راه نج یقربان او یباشه اون زندان میکرد و گفت: باالخره هرچ میبه چشم ها ینگاه خصمانه ا اورادا

 کردم ذهنم رو اروم کنم. یترس اب دهنم رو قورت دادم و سع با

 با ترس گفتم: ختهیآم یصدا با

 هر نژاد درسته؟!؟ انتکارانی.رانده شده ها خ دمیمن افسانه شما ها رو شن یه
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لح و از ص میاحمق ما خسته بود یدختره  میداشت یبا خشم نگاه به من انداخت و گفت: ما فقط هدف برتر اورادا

 .میانجام بد یوقتش بود کار بزرگتر انیپا یب یجشن ها

 دختر. میبود لهیاعظم هر قب شگانیما جادوپ میها بود نیتکان خورد و گفت: مابرتر یکم ایاوکتاو

 یزیونرعده خزنده؟ و هنوز هم دنبال خ هی ن؟؟یشد یچ هب لیتاسف تکان دادم و گفتم: اما االن تبد یاز رو یسر

 ن؟؟؟یهست

 تر از اون وارد عمل شد و سد راهش شد. عیسر ایباز به سمتم حمله ور شد اما اوکتاو اورادا

 گرفت و گفت: اخزنده مانند برادرش ر یها دست

 .کشهیما هارو م منیاهر میاز اون ها رو از دست داد یکیهم  شیجور نیهم یبه اون ها صدمه بزن دینبا اورادا

 !!؟یفرار کرده بود!!اما چه طور اریراو پس

 استفادم رو ببرم پس گفتم: تینها تیکردم از موقع یسع

پسر  کی!ارد؟یکن یما؟ پس چرا دوست من رو درمان نم یرویقدرت ما ن ن؟بهیندار ازیمگر شما به ما ن ایاوکتاو

 ؟؟یپسر خون پاک روح بهشت نیهفتم

 من اب دهانش رو قورت داد و گفت: یحرف ها دنیسبز با شن موجود

 .ادیرنگش درونش نور داره، نور ز رهیدر مورد اون وجود داره اون با اون پوست ت یزیدانستم چ ی!مها

 .دیرپ یزد و به کنار یغیاما ج دیکش کیار یپهلو قیزخم عم یو دست پره دارش رو رو دیخز کیبه سمت ار اهسته

 بود.من ن ریپلک هم نزدم اون تقص یبه من چه من حت یه یبالفاصله من رو نشانه گرفت با اخم گفتم: ه اورادا

 با لرز گفت: ایاوکتاو

 مونهیما کشنده است مثل سم م ینور اون برا رهیتقص یجادوگر ب اورادا

 دست هاشو تکان داد و گفت:  سپس

 نگاه کن خونش من رو سوزاند. نیبب
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 انگشت هاش کنده شده بود یقسمت ها یفلس دارش سوخته و پوست بعض یبود دست ها ایبا اکتاو حق

 ینتنگ لعس نیفرار کنم پس ا ستمیر نادق یکارو انجام بدم من حت نیانزجار نگاهش کردم و گفتم: پس بزار من ا با

 .نیو اجازه جادو رو بد نیرو بردار

 .دمن باز کن یاز گلو امجبورش کرد که سنگ کوچک ر ایشدت مخالفت کرد اما اوکتاوه ب اورادا

 من رو بکشن. عایکردم سر ییهر دو اماده به سمت من نشانه رفتند تا اگر خطا اما

زخم  یبر رو یفرستادم به اهستگ کیجون ار یسمت تن ب هکردم و ب داریهامو اهسته بستم  جادو رو درونم ب چشم

 دادم. وندیها تمرکز کردم و گوشت و پوست رو پ

 کنم. یریجانش منتقل کردم تا از مرگش جلوگ یخودم رو به بدن ب یاز انرژ یکم

 اورادا در امد: یبدم که صدا کیتمرکزم رو به بند خواستم

 .گهیدختر زود باش د یه

زت او به عنوان مجسمه  کنهیمارمولک خشکت م هی یحواسمو پرت نکن وگرنه اربابت جا شیکردم و گفتم: ه یاخم

 .کنهیاستفاده م

 متصل کردم. کیذهنم رو به ذهنم بند نباریا

 شد یکیافکار باالخره دوباره ذهنمان  چهیماه ها بستن در بعداز

 رو احساس کردم شیاریهوش

 کیبند کیاهسته از درون صداش کردم: بند و

نم. کبه روحش منتقل  مویاز انرژ یکردم کم یزده سع خی نیسرزم کیو سرد شده بود درست مثل  رهیت کیبند ذهن

 شد. کیو همه جا تار دیو چرخ دیچرخ ایکار بشدت خودم رو هم خسته کرد چشم هام رو بستم و دن نیاما ا

 انداخت. یگلوم برگرداند و بدنم رو به گوشه ا یکردم اورادا دوباره سنگ رو بر رو حس

 کردم. یم یتر شیب ژنیلحظه احساس کمبود اکس هر
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 د و حسحالتم وارد ش یبه افکار ب یگر کوچکلناما ت قهیهم چند دق دیدانم چند ساعت در اون حالت بودم شا ینم

 .کندیبه ذهنم فشار وارد م یکردم ذهن

ستم خورد با درد چشم هامو ب یسقف کوتاه و خاک یخز شدم و سرم محکم تو مین یهامو آهسته باز کردم،کم چشم

 تا خاک وارد چشم هام نشه.

 درست مثل قبل. میبود کیو بند کیشدگان نبود فقط من ،ار نیاز نفر یرو نگاه کردم،خبر اطرافم

 چه بود؟! یذهن یبودند پس اون آگاه هوشیدو ب هر

 درختان. ریپ یها شهیو چشم هامو به سقف کوتاه دوختم به ر دمیخواب نیزم یرو دوباره

 سر ما قرار داشتند. یها باال شهیکه ر میمدفون شده بود نیزم ریچقدر ز اه

 کرد. سیشد و خاک اطراف صورتم رو خ ریکم کم از کنار چشم هام سراز اشک

 کنم ایرا نجات بدهم و مهم تراز اون برادرم رو دوباره اح ایخواستم دن یم من

 بود. سیرئیآ ریروحش همچنان در عذاب و اس مردم یاگر من م  چارهیب لیحرا

 یهم م اون مردم یمادر در بدن من اگر من م یما و وجود روح اصل یخون وندیبراساس پ شد یرنو،اون هم کشته م و

 .مرد

 گذاشت. یتنهام نم اریبود فکر راو دهیفا یکردم افکار مزاحم رو از خودم دور کنم اما ب یسع

 میداشته باش یوقت نشد که خانه ا چیه میکن یباهم و درکنار هم زندگ میوقت نتونست چیه

 رو خراب کردم. میخودم زندگ یها یبا سرنوشت شوم و لجباز من

 شدم . رهیخ کیو به بند دمیکش یاه

 صورتش  رو قاب کرده بود. شونیموربش بسته بود و موهاش پر یها چشم

 شناختم. ینخواستم و نم دیو شا دیوقت اون طور که با چیمرد رو ه نیاعتراف کنم من ا دیبا

 بردارم و بگذارم که ازدواج کنن. کوانیرو از ژ ییابرو یماجراها طلسم و ب نیبعداز ا دیشا اه
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 بار قبل دوباره به سرم هجوم اورد یتماس ذهن ناگهان

 خز شدم میجا ن از

 حرکت بودند. یدو هنوز ب هر

 .یحرکت نکن نقدریبهتره ا : رامونادیچیدر ذهنم پ ییصدا

 ترس چشم هامو بستم گفتم: با

 !؟یستین هوشیمگه ب تو

 یب دمیم حیاما جسم رو ترج یکرد داریب تیبودم تو ذهنم رو با تماس و انرژ هوشیسر داد و گفت: ب یخنده ا کیبند

 ساحره. میدار ازیهامون ن یحرکت نگه دارم به انرژ

 بر قرار ی؟چه طوررابطه ذهن یتونیچه طور م ختیر یب دیفرستادم و گفتم:با وجود اون سنگ سف یذهن دییتا

 !؟یکنیم

 دوباره بلند شد: کیبند یکرد و صدا ریذهنم را درگ  زیدل انگ یمینس

 .زمیهست عز یکیروح ما  میکرد جادیا یقو یذهن وندیپ هیکه نرفته؟! و ما  ادتی میو تو همسر من

 نبود. یراه چیچه طور فرار کرد؟! ه اریدرسته ،درسته.اما راو: رامونا

ده و کر دایپ یتا حاال چندبار از مرگ و شر فرار کرده!! حتما راه ینیب یمگه نم هیبکاری: اون گرگ زرنگ و فرکیبند

 اه خب تو روهم به امان خدا رها کرده.

 رو . ما یه سمن رو تنها گذاشته بود نه تنها من بلکه هر  اریبود راو کینشوم.در واقع حق با بند نیکردم خشمگ یسع

 کنم گفتم: جادیدر خودم ا کردمیم یکه سع یخونسرد با

 ؟!ما نبود پس چرا بمونه و خودش رو به کشتن بده یهر سه  اینجات من  یبرا یراه چیدم،هیبه اون حق م من

که  یزمان یحت یحق رو به اون داد شهیکوچک تو هم.ساحر یاون  و تبرئه کرد شهیگفت: تو ،  هم نیخشگم کیبند

 .کرد یکه داشت ازدواج م یترکت کرد و بدترازون زمان ایاژدهات رو کشت 
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م یاهمد دست ا ادمیحمله کنم که  کیفشار دادم و با خودم مقابله کردم که از جا نپرم و به بند وبستم  یم راها پلک

 طلسم شدن.

 توجه به من ادامه داد: یب کیبند

 یمنمن رو  قیاز عال یکی یرامونا اما حت ی.تو،مدت هاست همسر منینداد یتیبار به من اهم کی یبار حت کی و

واست خ یکه دلت م یهر دفعه هر کار یرفت یو م یکرد یهات من رو رها م تیبه خاطر مامور یهربار به راحت یدون

 .یدیمن رو د انتیو فقط خ یداد یانجام م

 

ما بره ا ادمیوقت مناسب نبودم من فقط ازدواج کردم تا شکستم  چینبودم ه یکرد،حق داشت.من همسر خوب سکوت

 عشق همسرم توجه نکردم. ایوقت به لطف ها و  چیه

رگ گر اون هم فک تیزندگ یانیلحظات پا نیا یبا خشم گفت: من هنوز هم تو رو دوست دارم رامونا اما تو تو بار نیا

 یاحمق

 بود. کیهم حق با بند نباریا

 .کردمیدا مارو به اون  نمیکردم دِ  یم دایمخمصه نجات پ نیاگر از ا دیزده بودم،اما شا یخودم رو به کور شهیهم من

 .دمید یمقابل خودم نم یراه چاره ا چیگلوم بود ه یکه رو یمنیهامو بستم با وجود سنگ اهر چشم

 کرد. یکار یبه صورت جسم شد یقبر موقت اونقدر کوچک بود که نم یحت

 .رموایب ریگ یکنم تا فرصت رهیرو ذخ میدادم انرژ حیترج

 باعث شد چشم هامو باز کنم و نگاهش کنم کیممتد ار یسرفه ها یصدا

 بود. جیپوست به هوش امده بود،اما هنوز گ اهیس پسرک

 بود گفت: دهیهم کش یکه اخم هاشو تو یاش در حال یانرژ یته مانده  با

 !!!میزنده به گور شد ما

 افتاد. نیزم یگفت و مجدد رو یخز شد که اخ مین یصداش احساس کردم.کم یتو یبار ترس رو کم نیاول یبرا
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 رو صاف کردم و گفتم: گلوم

 !؟یشدگان رو برگردون نینفر یخوا یساکت باش،م کیار شیه

 در مورد اونا و خصومت قرن هاشون با ما گفته بود. شهیاخم گفت: پس کار اون ها بود،پدرم هم با

 گفت ؟؟ ایپدرت چ قای: دقرامونا

 ن.پاک کردن گناهانشو یشدگان به دنبال قطره  قطره خون من و نسل من هستند برا نی: اون گفت که نفرکیار

 و گفتم: دمیکش یاه

 .زیعز کیار یستیتو تنها ن خوانیما روهم م نباریا ظاهرا

 .ختندیر یما م یشکافتند و بافشار رو یسقف م یخاک ها دیکردن ابتدا اهسته سپس شد دنیشروع به لرز نیزم

 زدم که گلوم پر از خاک شد. یغیج

 .میمرد یم ما

 مرگ شدم. یهامو محکم بستم و منتظر هادس الهه  چشم

 هشیکر یخنده ها یدانستم آرزوش مرگ منه تا طلبش رو با من صاف کنه،گوش هامو منتظر نگه داشتم تا صدا یم

 نشد. یخبر چیرو بشنوم اما ه

 کرد. یخاک رو دور و دورتر م یکرد و بو یهامو پر م هیتازه بو  که ر یاون حجوم هوا یبجا

 

 آرام باز کردم. یلیهامو خ چشم

 مهم بود. نیهنوز زنده بودم و ا دم،اهید یبود که م یزیچ نیرنگ اول یخاکستر آسمان

 آسمان را اشغال کرده بودند. یو تار به صورت متراکم همه جا رهیت یابرها
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 نم،یخودم را بب یرا بلند کردم تا ناج  داکنم،سرمینجات پ یخاک یاون دخمه  یکردم از تو یوقت فکر نم چیه

 نیفرن راان نبود،اما دور تا  دورم یگرید یناج چیه ای اریاز راو یخبر چیکردم بود ه یکه فکر م یزیبرخالف اون چ

 شدگان احاطه کرده بودند.

 یالبه رانده شدگان از جهنم بودند،پوست سبزشان با ج هیتر شب شیکه برتن داشتند ب یبلند محقر یرداها با

ت از جا بلند شدم و نشستم کرد.با مکافا یتر م ههیخزنده مانندشان را کر یو چهره ها دیدرخش یم یخاص

 آنچه که بشود فکر کرد. تراز شیبود ب ادین زاتعدادش

 گار کهانگار نه ان دیکش یم ازهیاطرافش خم الیخ یخود خارج شده بود،الف ب یمصنوع یهوشیهم حاال از ب کیبند

 در شرف مرگ قرار دارد.

 .ستین یراه فرار چیمن ه یبا دقت به اطرافت نگاه کن اوه خدا کمیفقط  کمیاخم و حرص گفتم:  با

 نرم به آغوش مرگ؟! ازهیخم هیحرص خوردن با  ی:خب،پس چرا جاکیبند

 منیاز سنگ اهر یبر خالف ما گردنبند کیشدم،جالب بود ار رهیخ کیلب زمزمه کردم و به ار ریز یا وانهید

 طناب دست هاش بشدت شل و ول بود. ینداشت،حت

 تو رو مهار نکردن؟!!! یاونا جادو کی: اررامونا

 تونستن به من دست بزنن. ینم نکهیواسه ا دیاطرافش رانگاه کرد و گفت: نه درواقع،شا یبا سردرگم پسرک

 یامبه ار وشد  زیشل دست هاش گالو ی.با گره ستادیخود ا یدوپا یتقال و تلوتلو خوردن از جا بلند شد و رو یکم را

 انداخت. نیزم یرا رو طناب باز شده

 ثابت را از نیا دیلنگ یکار م یجا کیبه او چشم دوختند، یفتگیو ش جانیشده با ه ختهیشدگان با ترس آم نینفر

 .دیشد فهم یماندن ان ها م

 تکان داد. کیانگشتانش را به سمت من و بند کیار

ا جکوچک بالفاصله از  یروزیپ نیافتاد،خوشحال از ا نیزم یشده کنده و بررو نینفر یها و گردنبندها طناب

 شد. دهیزانوهاش خم یو بررو دیکش یرنج م یکرد،از درد پنهان یبلندشدم. نگاهم با نگاه پسرک تالق

 زد: ادیحرکت کرد و فر کیفرستاد و به سمت ار ینیلب نفر ریز کیبند



 2 تیهو یجادوگران ب

121 
 

 .کننیجذب م توی،پاک رونیب کشنیم ت روورین خوانیم رو نیاونا هم یخودتو بکش یخواینکن احمق،م جادو

 

 نگاه کردم و گفتم:  کیتعجب به بند با

 اونو جذب کرد. یجادو شهیامکان نداره، اصال نم نیا

ما اائنات از ک میکن یم افتیتو اونو از اطرافمون در ایهست من  یزد وگفت: خانم جادوگر زرنگ جادو انرژ یپوزخند

 هست. ی!اون خودش منبع اصل؟یچ کیار

 یمن افتیدر ییروین یزیچ چیجادو بود،از ه تینها یمنبع ب کیخودش  کیو خل شدم.حق با الف بود.ار جیگ پاک

 خورد. یکه م ییکرد مگر غذا

 زل زدم،که گفت:  کیبه بند یجیگ با

 من؟! یرو یزوم کرد نجوریکه ا یبهم عالقه مند شد یهوشی!نکنه بعد از اون به؟یچ

 بزن. شیهم ن تیوضع نیا یتو یا نهیبودم اال ک دهید یو گفت: همه الف دمیهم کش یهامو تو اخم

 .کنم یهامو غالف م شیخب فعال ن یلی: خکیبند

 نیبا ا ما بمون و اگر الزم شد کینزد یکرد و گفت: بهتره جادو نکن هحلق کیار یوحرف دستش رو دور باز نیا با

 خنجر بجنگ.

ودند شدگان چشم دوختم انگار نتوانسته ب نیظاهر شد به نفر کیبند یدست ها نیب یخنجر یخواندن ورد کوچک با

 .شدیباعث خشمشون م نیجادو  رو جذب کنن و هم

 کمان را احضار کرد. کیو  ریخواند.دو شمش یارام یرو با صدا یاوراد بلند کیبند نباریا

از  فقط یرو استفاده کن ییجادو یباشه اگر خواست ادتیو به  یرا مقابل من گرفت و گفت: خب موفق باش ریشمش

 هستن. نیزم نیا یدیاونا االن غرق پل یابرها جذبش کن

 گروه جانوران حمله ور شدم. نیبه نشان فهم تکان دادم و به سمت اول یسر

 قرار داشتند. ههیسپاه کر انیهم درم ایو اوکتاو اورادا
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 .کنهیم حماقت زنده زنده پوست نیاون ها را به خاطر ا منیکه اهر دیکش یم ادیمرتب بر سر اورادا فر ایاوکتاو

 بلند حمله ور شدم. یادیکنم.با فر یممکن خال یکردم ذهنم را تا جا یسع

 کرد. دشت را پر یوانیح یزوزه ها و ناله ها یکردم.صدا یرو قطع م یچندش اور یپا ایدست  ریشمش یهرضربه  با

 رو پشت سر خود نگه داشته بود. کیار کرد،ویرها م ار یریهم ت یوگاه دیدر ینماند م کاریهم ب کیبند

 نداشت. یا دهیکردم فا یناکار م ایکشتم  یشدم ،هرچه م یکم خسته م کم

 نشان به سمت ماحمله ور شدند. یسبز اتش یشدگان با گلوله ها نینفر

 شد!!  یغرق خون م دشت

رخ س نیمز یولجن بود اما خون رو ریاز ق یا هختیبه دشمنان مرده ام انداختم خونشان ام یقرمز باتعجب نگاه خون

 سرخ بود!!!

 .شدیتر م سیوخ سیخ دشت

 چه طور ممکنه؟؟!! نیکرد.اما،ا یم سیرو خ نیسرخ زم خون

 یه معرق بود و با استرس و وحشت اطرافش را نگا سیهم خ ایاکتاو یچهره  یوحشت اطرافم رو نگاه کردم،حت با

 کرد.

ود باعث شده ب نیانداختم احاطه شده بودند و هم کیو ار کیبند یمکان تیبه موقع یرو حبس کردم ونگاه نفسم

 شدگان حمله کنه. نیدست به کار بشه و با خنجرش به نفر کیار

 هیکوتاهش که شب ریدستم رو فرا گرفت اورادا با شمش یدیمچ دستم حس کردم،سوزش شد یرو تو یزیچ یزیت

 کرده بود. جادیدستم ا یرو رو یکیاما بار قیقداره بود زخم عم کی

د جا که به سمت گردنم فرستا یاز ضربه ا نهیبود.مجنون از خشم و ک وانهیخوشحالش کردم ،د یبه چهره  ینگاه

 ریا شمشو ب دمیکش یام افتاد از درد زوزوه ا یدست زخم یام بر رو هوزن تن دم،تمامیغلت نیزم یدادم و رو یخال

 اورادا را دفع کردم. یحمله 
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ز درد ه نفسم اام کوباند ک نهیس یکوتاهش به قفسه  ریشمش یاما اورادا چنان با دسته  ستادمیپاهام ا یزور بر رو با

 افتاد. نیزم یبر رواز من  یکوتاه یبا فاصله  رمیخوردم ،شمش نیقطع شد و محکم به زم

ادا ود اورب دهیفا یفرستادم اما ب رمیام تمرکز کنم و انگشتانم را به سمت شمش نهیس یدرد قفسه  یکردم بر رو یسع

 شم.باعث شد از درد دستم رو عقب بک نیو هم دیدستم کوب یاش محکم پاش رو بر رو یجنگ نیسنگ یها نیبا پوت

 ینداورادا افتادم،چشم هامو بستم و با لذت لبخ انیعر ریمقابل شمش نیزم یبر رو یدفاع  چیو بدون ه خسته

 بلند و از ته دل شد. یبه قهقه ا لیزدم،لبخندم تبد

 یرو م بود ودشمن راهش ادیبود تا به من برسد اما فاصله ز یکه به دنبال راه دمیشن یرو م کیبند ادیفر یصدا

 بست.

 به شکمم زد و گفت: یاش لگد نیسنگ نیجانور شد با پوت یباعث اعصاب خورد نیو هم دمیخند یوقفه م بدون

 ! چرا؟!؟یخند یم چرا

من تا  نینفر عجوزه روح من تاابد دنبال تو خواهد بود ستیراه ن انیپا نیزدم و با شوق گفتم: چون ا یبا لذت لبخند

 خواهد کرد. یجهنم تو رو همراه

 قلبم فرود اورد. یرا بر رو ریباخشم شمش اورادا

 شدم. یو تباه یاهیس منتظر

 قلبم  را لمس نکرد. ریشمش ی غهیبا درد،اما ت یو کم عیمرگ سر منتظر

نگش ر یمن افتاده بود و خون لجن یسر اورادا بر رو یرا باز کنم،جسد ب میباعث شد چشم ها یوانیغرش ح یصدا

 .دمیخورد با زحمت خودم را کنار کش یگند جسد حالم بهم م یپوشاند،از بو یتنم را م

 م.اه کردنجات دهنده ام نگ یبرداشتم و به ناج نیرا از زم رمیرا کثافط برداشته بود،بدون توقف شمش مبدن تمام

 بود،گرگ خشن بازگشته بود. خودش

نگ ج دانیخود به م یوانیح بتیخداوند را شکر او زنده بود و در ه دمیکش یاز سر آسودگ یبرگشته بود،نفس اریراو

 امده بود.
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 که بر سر راهم قرار گرفت را کشتم. یشده ا نینفر نیرا تکان دادم و اول ریشمش

 نداشت. یمنبع یکه حت یاز خون بود،خون سیحاال خ نیزم

 .دیبلع یشدگان را م نیو خون لجنبار نفر دیجوش یم نیقرمز از زم خون

 ر کرد:ذهنم را پ یترس به اطرافم نگاه کردم.صدا با

 شو میشو تسل میخون اون پسرهفتم شدن تسل یجادوگر اما خادمان احمق من وسوسه  خواستمیتو رو م من

 برخاست :هرگز میناخواسته از گلو یادیفر

 و با من نگاه کردن. دندیافراد دست از جنگ کش یهمه  بایجنگ داد،تقر دانیبه م یمن شوک بزرگ یصدا

 رد:ا پر کذهنم ر منیاهر یصدا یاو جا یصدا نباری.ادیبه کمکم رس اریقلبم را فرا گرفت اما باز هم راو یبد درد

 .شه یم ریبده وگرنه د رشکلییرو بنداز و تغ یلعنت ریشکل بده زود باش اون شمش رییتغ

الک هتوانم دشمنان را  یدر امانم  و م ریبا شمش گفتیکرد،حس ام م یاو مخالفت م یام با خواسته  یزیغر حس

 کنم.

 کنه. یم انتیات داره بهت خ زهیا پوزش محکم با کمرام زد و گفت: زود باش اون غرب اریراو

 ار مدتفراخوانم راپاسخ داد و ظاهر شد،انگ شهیتراز هم عیاز دستم رها شد،گرگ درونم را صدا کردم. سر ریشمش

 بوده. یدر انتظار ازاد یطوالن

 ؟! یکردم و گفتم: حاال چ یغرش

ن دندا را به کیبند عیجانوران ممکن است سر نیفرار از دست ا یوانیوگفت: تنها در شکل ح دیکش یزوزه ا اریراو

 و برو. ریبگ

 !؟؟یچ کی: اررامونا

 باش دختر. عیسر ارمشی: من ماریراو

 رفتم. کیرا دونصف کردم و سراغ بند یشده ا نیکردم و با لذت نفر یغرش
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 شده قرار داشت که من حمله ور شدم. نیمعرکه با چهار نفر کیدرست وسط  کیبند

 شد. یم کینزد کیاز مشت به بند دهیخم یزدم که باخنجر یشده ا نیمحکم بر سر نفر زمیت یپنجه ها با

 .دمیان ها پر یسر باق یرا با دندان گرفتم و از رو کیشدگان بند نینفر گریو بدون حمله به د یمعطل یب

باعث  نیتوجه به ان به راهم ادامه دادم و هم یجنگ افتاد،ب دانیخورد و وسط م زیالف از دستش ل ریشمش

 کنم. شیبکشد و با ناسزا از من بخواهد رها یادیفر  کیشدبند

 کردم. دنیتر کردم و شروع به دو شیسرعتم را ب تشیتوجه به عصبان یب

ت الف ساک گریمانند جانوران سبز بلند شد،حاال د وانیح یغرش ها یوصدا نیخشمگ یادهایفر یپشت سر صدا از

 .اوردیمن دوام ب یدندان ها ریلباسش تا مقصد مورد نظر ز یپارچه  کردیشده بودو فقط دعا م

 دانستم او هم در حال فرار  یاما م دمید یرا اطراف خودم نم اریراو

را  اتوانیپوست ح شانیگرگ بدوند و جادوها کی یتوانستند پا به پا یشدگان نم نیو بله حق با او بود،نفر است

ر برت یرگیبر د یوانیح چیجادو ،ه عتیبودن  و در قانون طب وانینوع ح کیخود ان ها هم  رایداد ز یخراش نم یحت

 .ستین

 .دمیرا د دیرس یکه به جنگل م یخط فالت یپس از مسافت طوالن باالخره

 ود.ببهشت  دنیبار مرا ترسانده بودند حاال مانند د نیاول یکه جان داشتند و برا یدرختان کهن سال یدوباره  دنید

 رساندم. یبلند خودم را به خط جنگل یدادم و با پرش ها شیرا افزا سرعتم

 یهرگز اجازه  ومانندید یشده  نیکرد که ان موجودات نفر یدر درون سکوت جنگل بود که من رامطمئن م یزیچ

 ارد شدن به جنگل را ندارند.و

و  وا رفتهبرخورد  کرد و از درد آخ اش به  نیرا رهاکردم،الف محکم با زم کیپرش وارد جنگل شدم و بند نیاخر با

 گفت:

 .یتر رفتار کن فیلط کمیشد  ینم
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 ام برگشتم. یکردم و به شکل انسان رییخس کنان شروع به تغ خس

 طلبکارش انداختم و گفتم: یبه چهره  یاخم نگاه با

 تشکرته؟! عوض

 : من ازت درخواست کمک نکردم خانم.کیبند

ا ت یو بجنگ یو برگرد یاز خط بگذر یتون یگفتم: پس م یسرد یدادم و با نگاه رییچشم هامو به بنفش تغ رنگ

 .یریبم

ز بزرگ ا یو گله ا دندیدو یشدم که با سرعت هرچه تمام تر م کیو ار اریبه او رو به جنگل منتظر راو پشت

 کم در حرکت بودند. یپشت سرشان با فاصله ا دیموجودات پل

 خس خس کنان از خط فالت گذشت و وارد جنگل شد. اریراو قهیپس از گذشت دو دق باالخره

 کم ازما یچپش  گذشت و برخاک افتاد،موجودات سبز رنگ در فاصله ا یدرست از کنار پا یشده ا نیرنفریشمش

 دادند. یزردرنگشان را به ما نشان م یبودند و دندان ها ستادهیپشت خط ا

 داد و با نفس نفس گفت: رشکلییتغ اریراو

 آب به من بده. کمی تونیکی...یکی... ی

 یقط کمقرار دادم،آب را ف میپا ریز زیخاک حاصلخ یکرد دستم را بر رو یم دمانیکه هنوز تهد یتوجه به خطر یب

 ان را فراخواندم. یاحساس کردم،به ارام نیتراز سطح زم نیپائ

 رست شد.دکوچک مقابلم   یابتدا فقط چند قطره و سپس حوضچه ا در

 با ولع مشتش را پر از اب کرد و به دهان برد. اریراو 

 مقابلم دوختم. تیشدن چشم به جمع رابیاو نوبت ما شد،بعداز س بعداز

 ممکن بود. ریغ شمارششان

 .ستادیصف ا یراهش را باز کرد و جلو هیبا تنه زدن به بق یسبز رنگ موجود
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 و نعره رو به ما کرد و گفت:  ادیفر با

 .دیبمون یاون جنگل ها باق یتو نیتون یابد نم م،تایریگ یشما رو م باالخره

 .یریمارو بگ یخوایاون وقت م نیتو و افرادت از درخت ها واهمه دار ایزدم و گفتم: اکتاو یشخندین

 بزدل. یترسو ها نیتربزار نوریخط ا یپاهاتون رو از رو نیشهامت ندار یزدم و گفتم: حت یپوزخند

 ر.شده بودند،چه بهت نیاشکار من خشمگ یها نیشدگان از توه نیحرفم خشم را درهوا احساس کردم،نفر نیا با

 نیافرادشان وجود داشت.نفر یباق یدر چهره  یشده باهم از خط گذشتند ترس مشهود نیشش نفر یان یاقدام در

 کوتاه به سمت ما حرکت کردند. یشدگان با قدم ها

 از خود نشان نداد. یواکنش چیه جنگل

ان قدمش کردند با هر یم یشرویما پ یگذشتند،بلکه به سو یشدگان نه تنها از خط مرز نینبود اما نفر یکردن باور

 کردند. یتر م فاصله را کم تر وکم

 انداخت. یگشاد به صحنه نگاه م یمتعجب و مردمک ها یهم باچشمان ایاکتاو یحت

 اهیسه به ک یو پوست سبز هیبلند تراز بق یبا قد یشده ا نیان ها نفر انیم ستادند،ازیشدگان ا نیراه نفر انیدرم

 ستادیابه عقب گذاشت پشت به ما و مقابل مردم اش که هنوز در دشت بودند  یقدم انیعر شین یزد و دندان ها یم

 زد: ادیو فر

 گردنم است. یام و هنوز سرم بر رو ستادهیاز شما در خاک جنگل ها ا نیتر یشده ،قو نیاوتان نفر من

 یاالف ه و مینگذاشتزد و ادامه داد: هزاران سال با ترس ازخرافات با ترس از روح جنگل ما به جنگل قدم  یا قهقه

لذت  شانیجادو و از ثروت و میبکش مانیو حاال نوبت ماست تا ان ها را با سالح ها میرا به حال خود رها کرد رایالسم

 .میببر

ه دند همبه درون جنگل روان ش یانسان ریغ یها ادیموجود سبز هم جنسانش با فر یبلندباال یتمام شدن سخنران با

 .ایجز اکتاو

 زد و ان ها را ساکت کرد وگفت: ادیفر تیمنظره رو جمع نیا دنیبا د اوتان
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 بزدل است، ترسو. دیخودتان نگاه کن سیرئ به

 کردند و به سمت ما حرکت کرند. دییاورا تا یحرف ها ادیبا شوق ،هلهله  وفر گرانید

 زد : ادیمحکم دستم را گرفت و فر کیتکان بخورم و فرار کنم.اما بند میاز جا خواستم

 .میمون یما منتظر م یفرار کن ینخور حق ندار تکون

 ؟! لی!!عزرائ؟یزدم :منتظر چ ادیفر باخشم

  سایفقط وا سیکرد وگفت: ه اخم

 .یزد و گفت: قبال بزدل نبود یشخندین

و من م جادکرد یروزها احساس م نیشجاع تربودم و کارامد تر ا یحق با او بود قبال کم ستادمیکردم و سر جام ا اخم

 کند. یرا ترک م

 میبرافراشته به استقبال مرگ رفت ییبود که با گردن ها نگونهیا و

 بودند. ستادهیجلوتر از ما ا یدوطرف ما و کم اریو راو کیار

 .دیغر یداد و م یرانشان م شیها شیمرتب ن یگرگ عصب کی بتیداده بود و دره رشکلییدوباره تغ اریراو

 انداخت. یکه جانش رابه خطر م نیخطرناک و خطر افر یدوباره دست به جادو زده بود کار کیار

 فرار. ی.بااخم نگاهم کرد و گفت: فرار بدمیکش رونیب کیراازدست بند دستم

 .ستمیتون ینداره ،الف من برده  ی: به تو ربطدمیغر

 .دهیزن خوب به حرف شوهرش گوش م کیو  ی: اما همسرمکیبند

 ریز نیشدند. زم یتر م کیو نزد کیشدگان نزد نیدرونم را فعال کردم. لحظه به لحظه نفر یزدم و جادو یپوزخند

 ایکتاوادشت و  گریکه د یبه هوا بلند شود به طور یدیشد گرد و خاک شد یلرزه باعث م نیو ا دیلرز یم شانیپاها

 .دمید یرا نم
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موضوع تنها  نیکردم و ا یشدنش را حس م فیکرد. ضع یم ینافرمان یکم ستادم،جادویا کیعقب تراز بند یکم

 بود. میها دنیترس ها و ترس یعلت من برا

 یارام کنند به تیتازه فعال یبا هوا میرا از هوا پر کردم اجازه دادم تک تک سلول ها میها هیخم شدم و ر یکم

 م.را خفه کن منانیاهر یو همه  رمیوردهارابه لب اوردم تا هوا را به فرمان بگ

 کردم. یبه اوتانا دوختم،و شروع به ورد خوان مایرا مستق میها چشم

 .دندیبلع یاورا م یشد ان ها جادو یاما هرلحظه چهره اش کبودترازقبل م شدیاماده م کیار

 بود. رشدهیکند اما د یریجلوگ کیعالمت بدهم تا ازکار ار کیکردم به بند یسع

 د.افتاد وشروع به تشنج کر نیزم یمشخص بود بررو شانیدیکه فقط سف ییکبودشده و چشم ها ییبا لب ها کیار

رامحکم گرفت و نگذاشت  میدست ها کیشدم و به سمتش حرکت کردم اما بند یوردخوان الیخ یوحشت ب با

 کنم.  یحرکت

 دستم را رها نکرد. کیشروع به سوختن کرد،اما بند میانقدر بلند که گلو دمیکش ادیفر

 شیشدم.کف زرد رنگ دور دهانش را احاطه کرده بود،چشم ها رهیخ کیجان ار یچشمان اشک الود به جسم ب با

 داد. یاش م یهوشیبسته شده بود و خبراز ب

 شد. یشدگان محو م نینفر ورشی یصدا انیدر م میادهاوناسزاهایفر یصدا

 .امدین کیکردم اما سراغ ار یهم حس م اریرادر راو ینگران

 :دیدستم  را رها کرد و غر کی.بندستادمیخودم ا یو سرجا برگشتم

 کار خودش رو انجام بده. عتیصدبار بزار طب نیجات تکون نخور ا از

که  یندگاند،پریرس یسوت انواع پرنده ها بود که به گوش م یافتاد.اولش فقط صدا یجوابش را بدم اما اتفاق خواستم

 شدند. یشدند و دور م یخود خارج م یبا شتاب از النه ها

 یقط کمف یکم مانیرپاهایز نیمرد،زم مینخواهد افتاد و ما خواه یاتفاق چیکردم ه یکه فکر م یبعد درست زمان و

 .دیلرز
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 وا رفت.هموجودات سبز به  ی فتاد،قهقهین یاتفاق چینگاه انداختند ه شانیپاها ریو به ز ستادندیشدگان ا نینفر

 اختاپوس به کی یزدن  درست مانند شاخک ها رونیستبر از خاک ب یها شهیشکافت ر نیزم یحرکت ناگهان کیدر

 .دندیکش یو ان هارا به دل خاک م دندیچیپ یشدگان مات ومبهوت م نیدور نفر

 یتر حمله کردند با شاخه ها انهیزدن کردند اما درخت ها وحش غیفرو نشست موجودات شروع به ج هیاول بهت

 کردند و خفه. یرا له م یمنیموجودات اهر شانی یقو یها شهیبلندشان با ر

 ازخون قرمز رنگ شد. سیخ نیزم دوباره

 خون از کجاست؟! نیانداختم وگفتم: ا کیبه بند ینگاه

 گرفته نشوند سیرئیکه روحشون به جنگل رفت تا توسط نوکران آ یدشته کسان انی: خون قربانکیبند

 و باال امدن کرد. دنیشروع به جوش خون

 

 

 

 .دیا یم رونیاب که از دل کوه ب یدرست مانند چشمه  دیجوش ینبوداما خون به سرعت از دل خاک م یباورکردن

 نشای ینوایح یناله ها یو صدا کردیبرخورد م یمنیموجودات اهر یبرهنه  یبرخالف بار قبل خون به ساق پا نباریا

با  افتاده یبر بدن ها یسوزاند درست مانند آتش مهار نشدن یخواست.خون گوشت و پوستشان را م یبا هوا بر م

 گذاشت. یم یبر جا فینح واناستخ یکرد،فقط مشت یبرد و ان هارا درخود حل م یحجوم م نیزم

را  نگراید کرد دربرابر حمالت درختان یخود م یرا سپر بال گرانیتازه متوجه حماقت احمقانه اش شده بود د اوتانا

 نیزم یرو یبه خون ها شیگذاشت تا پاها یچاق و کج وماوجش را برسر هم قطارانش م یکرد و پاها یپرتاب م

 نداشته باشد. یتماس

 بود. دهیفا یدشت برساند اما ب یدر تالش بود تا خود را به خط مرز منیاهر

 بود.ن یراه فرار چیبستند،ه یرا م یشدند و خط مرز یهم تلنبار م یواررویازخار وخاشاک درست مانند د یحصار
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 ؟؟ینگفت کیچرا به ار ی،خبرداشت یدونست یدوختم وگفتم: تو م کیرا به بند نگاهم

 د.کار الزم بو نیو ا ارکردیبا جادوش جنگل رو هوش کیار ژهیافته به و یم ی:من خبرنداشتم چه اتفاقکیبند

 .یشناسمت عوض شد ینگاهش کردم وگفتم: اصال نم باانزجار

 تو یکه خودم رو سپر بال ستمین یاون احمق گهیکنم د ینم یفداکار گهیزد و گفت: اره عوض شدم د یپوزخند

 . ستمیاون الف سابق ن گهیبودن حاال من د دیکه مردم اش ازش ناام ستمیاون پادشاه ن گهیکردم د یوهدف هات م

 شدم. رهیفهم تکان دادم وبه جنگ مقابلم خ یرو به نشانه  سرم

 د.ه باشافتاد یخشک بود انگار نه انگار که اتفاق نیوجود نداشت،خون فروکش کرده بود زم منانیاهر از یاثر چیه

 مانده بود یولجن باق یتعفن سوخت یاستخوان و بو یمشت فقط

 درسکوت فرو رفته بود. جنگل

 حرکت بودند. یمانند سابق ساکت وصامت وب درختان

ها(  دورف ها)کوتوله یاهنگر یاش گذاشتم مانند کوره  یشانیبر پ یحرکت کردم و زانو زدم.،دست کیسمت ار به

 سوخت. یم

 اش بود. یدوباره درشکل انسان اریراو

 به اطرافش نگاه کرد وگفت: کیشانه انداخت.بند یرو بر رو کیار

 !م؟یکجا بر حاال

 مجددا. رایالسم میگرد یبرم یباستان ینگاهش کردم و گفتم: به جنگل الف ها خونسردانه

 توجه به او حرکت کردم. یکند اما ب یخواست سوال باتعجب

 .میبه راه افتاد یسمت جنگل باستان به

 رد.ک یم دایرا پ ریمس یکرد و به راحت یجلوتراز ما حرکت م کیبرخالف بار قبل راه را گم نکردم.بند نباریا

 هستند. دانیم روزیدر جنگل پ شهیجنگل درست مانند خانه اش است.،الف ها هم یالف هرکجا کی یبرا
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 یشام میداد حیشکار نرفت و ترج یهم برا اریراو یدر سکوت.حت م،غرقیبه سر برد یرا در کنار آتش کوچک شب

 .مینخور

جلب  را صاف کردم توجه هر سه نفر به من میشدم و گلو رهیکرد،به اتش خ ینشسته بود و فکر م یگوشه ا یهرکس

 شد.

 شود وگفتم:  انیکش دادم تا لبخندم نما یرا کم میها لب

 .. میمخمصه ها هست نیاالن چند ساله که ما گرفتار ا خب

شوم  رنوشتس نیکردم و ا داتیکه من پ ینه تا زمان یکردم و گفتم: البته تو کم تراز ما گرفتار شد کیبه ار ینگاه

 رو بهت دادم.

 شده.نفاسد  شدم رامونا و چه خوب که هنوز با وجود شما ها خونم یراه م نیزد و گفت: اول و اخر من وارد ا یلبخند

وشحال کردن خ دامیپ یباستان یالف ها یکه شورا یکنجکاو بودم زمان یلیخ یزمان هیتکان دادم و گفتم: من  یسر

 یم هیتنب دنیغذا دزد یدزدک یاون کمپ بودم و برا یکاش هنوز تو کیکردم ار نیبودم اما بعدش سرنوشتم رو نفر

 شدم.

 .یاون جنگل نجاتت دادم دختره شکارچ یکه تو ستمین مونیبلند شد: اما من هنوز هم پش اریراو یصدا

 نبود. یش خبریداد و از مسخره کردن ها یما گوش م یبا سکوت به حرف ها کیبند

 قدرت قبلم رو ندارم. گهیاواخر د نیرو ادامه دادم: من ا حرفم

 !؟ینگاهم کرد و گفت: چ نانهیزبیر کیبند

 .رهیم لیخونم هرلحظه تحل یشدم جسمم نه هنوز نه اما روحم خسته است و جادو تو فی: ضعرامونا

 : مگه امکان داره؟!!!اریراو

 موم شهتدردسرام  خوامیبودنم فقط م شوایبودن و پ کینداره جادوگر شماره  یتیبرام اهم گهیو گفتم: د لبخندزدم

 تمام روتمام کنم. مهیکار ن دیبا یول

 ..منیکردن اهر دای:پکیار
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 زدم و گفتم: و کشتنش یلبخند

 هم ناراحت شد. دیشد ،شا انینما ینگران کیبند یدر چهره  یفقط کم یکم

لق خواهد رفت چون متع یدانستم که جادو روز یدر اعماق وجودم م ییجا کی شهیداشت؟! من هم یتیچه اهم اما

 به ما داده بود. یکار خاص یبرا ای یمدت یبه من نبود نه من و برادرانم،مادرم ان را فقط برا

 ن بود.و نابود کردن پدرما منیدانم که بخاطر کشتن اهر یوقت نتوانستم علتش را از او بپرسم اما حاال م چیه

 شان گفتم:سه نفر یو دوستانه  زیترحم ام یتوجه با نگاه ها یب

 کردم و گفتم: کیعاقل تر شده ام رو به بند یاما خب االن کم ستمین یدختر بخشنده ا شهیهم من

 به نفع تان است. میاز تک تک حرف ها دیکن تیاز من حما رایشما پادشاه جوان فردا در السم و

 نه جادو مهم است نه داشتن زور بازو. گرید سیرئیکشتن آ یزدم و گفت: برا اریبه راو یلبخند

 !؟یکن یو چه جور نابود م  منی: پس اون اهراریراو

 شهیور مدز ما امن  یرفتن جادو نیتونه اون  و نابود کنه اما با ازب یکس نم چیتونم ه یزدم و گفتم: اه من نم یلبخند

رس  نه ادتو یبردارم و ارو رو به هادس بدم اون الهه مرگه خودش م یدست از خودخواه هیو فقط کاف شهیو فراموش م

 کنه. دایو پ

 محکم یشاخه ها یخوابم را بر رو یبلند شدم و از درخت باال  رفتم. جا هیاز کنار بق میتمام شدن صحبت ها با

 درخت درست کردم و چشمانم را بستم.

 .طانیش یا شهیش یگو ریبود اس ریبا زجر روح برادرم اس ادیخواند با فر یمرا م لیح. راایرو کیهم  باز

 .دیکش یو برادرم زجر م دیمک یجادو را از روحش م منیبود،اهر دهیفا یکردم ارامش کنم اما ب یسع

 به خواب رفته بود. کیدر کنار ار نیزم یرو اریشدم.جنگل غرق در سکوت بود. روو داریترس از خواب ب با

 خواند. یلب م ریرا ز یحرکت اوراد یبه اتش چشم دوخته بود و ب کیبند
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 یگود امدم نیاز درخت پائ یانوز خواب بودند.به ارام هیپرنده از خواب برخواستم.بق نیاواز چند یبا صدا صبح

اب  را در در خاک درست کردم و اب را فراخواندم بعد از پر شدن چاله ،ورد مورد نظرم را خواندم و دستانم یکوچک

 فرو بردم.

 کرد. یرا اماده م لیرنو مقابلم جان گرفت: برادرم سالم بود و ظاهرا جسد راه ی چهره

 .میتر به شهر برس عیکردم تا سر داریرا از خواب ب گرانیدادم و د انیطرفه رو پا کی تماس

 بود. انیرو به پا جنگ

 

 شدند. انینما یچوب یخانه ها یکم یفاصله  از

 .رندیغوش بگآو دنج الف ها را در  یچوب یبودند تا خانه ها دهیرا در هم تن شانیکه شاخه ها یو کهنسال ریپ درختان

داشت. با  یجنگل باستان نیبه ا یخاص یعالقه  دم،پسرکید کیار یرا در چهره  تیبار قبل احساس رضا مثل

 به شهر رفتند تا خبر برسانند. عایو سر دندینگهبان ما را د یشدنمان الف ها کینزد

 بودند. ستادهیبه انتظار ا یاز الف ها با کنجکاو یتیجمع میدیشهر رس یکه به ورود یزمان

ا سمت م جدا شد و به تیازجمع دیکش یاز بنفش را به رخ م یکه هاله ا یو چشمان اهیس یبا موها یرینسبتا پ الف

 امد.

 کرد و با احترام گفت: کیمقابل من و بند یمیتعظ

 .دیمگر شما جنگل را به مقصد خانه ترک نکرد دیریمن را بپذ یمن ،گستاخ یپادشاه و ملکه  دیامد خوش

ز آن ااما مهم تر  میشدگان قرار گرفت نینفر یو مورد حمله  میرا شکستم و گفتم: خب ما وارد دشت ها شد سکوت

 .میداشت نجایتمام ا مهین یکار

 .دیخوش امد دیمردم بدان ندهیاست بانو،من را نما تارانیکرد و گفت: نام من ش میدوباره تعظ الف

 .میو وارد شهر کهنسال شد میگذشت تیجمع انیسر جواب تشکرش را دادم و با همراهانم از  م با
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دس کس تا به حال نتوانسته قدمت آن را ح چیو کهنسال است که ه یمیآنقدر قد رایگفت السم یم شهیهم کیبند

 بزند.

 .دمیجمع ند انیگشتم،شاهدخت را در م کوانیبه دنبال ژ تیجمع انیچشم در م با

 

 را صدا کردم. تارانیش

 من!؟ ی: بله بانوتارانیش

 کجاست ؟! کوانی: ژرامونا

 کرد. یمرده صحبت م یفرد ای بهیروح شد انگار از غر یبا تعجب نگاهم کرد،چشمانش سرد و ب الف

 برد. یرود به سر م یندارد او در آنسو ییما جا انیدر م یدیاورد و گفت: اه تبع نیپائ یرا کم شیصدا

 برگشتم.  تیتکان دادم و به سمت جمع شیبرا یسر

ت کرده بود و من سخ یطانیش یبود او فقط کم کیاز بند انتیهم در مورد ان دختر عذاب وجدان دارم،خ هنوز

 مجازاتش کردم.

 نبود. زیوجه جا  چیکه به ه یهم مجازات کردم کار کیبند یواقع من او را به جا در

 شدند. یبرگشتم،الف ها کم کم متفرق م تیبه جمع رو

 کرد. ینگاه م تیبود و به جمع ستادهیحرف کنارم ا یب کیبند

 را صاف کردم و گفتم: میگلو

 ببرند هم خسته هستند هم گرسنه. یرا به قصر چوب اریو راو کیبه خدمتکاران بگو ار لطفا

 !؟ی:خودمان چ کیبند

 .میدر جنگل قدم بزن یبهتراست کم میشو یزدم و گفتم: خودمان هم بعد به ان ها ملحق م یلبخند

 دستور اسکان را داد و پشت سر من روان شد. کیشهر به راه افتادم،بند ی هیحرف به سمت حاش یب
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 شد ،سپس پشتش را به ما کرد و دنبال دخترک الف به راه افتاد. رهیبا اخم به رفتن ما خ اریراو

س حدر سنگ ها  یرا حت یشد روح زندگ یآنقدر بکر و دست نخورده بود که م م،یرا در جنگل پرسه زد یساعت کی

 خواندند و زنبورها همه جا بودند. یم بلند آواز یکرد، پرندگان با صدا

 را باز رشیشمش یحرف چیه یب کیو چشمانم را بستم ،بند دمیدراز کش نیزم یبر رو یدرخت زبان گنجشک کنار

 .دیداد،کنار من دراز کش هیکرد و به درخت تک

 خواست سکوت را بشکنم و باز با صحبت کردن خودم را خسته کنم. ینم دلم

 !نجا؟یا میچرا برگشت قایدق میتره تو جنگل شیساعت ب کی: خب کیبند

 نگاهش کردم و گفتم: تو میرا باز کردم و مستق چشمانم

 من؟! ی: من چکیبند

 .میجدا بشو دیو توبا م،منی: بخاطر تو برگشترامونا

 به نشان سکوت قرار داد و گفت: میلب ها ینگاهم کرد و انگشتان بلندش را بر رو یناباور با

 تمام شد من اشتباه کردم. هیقض نیرامونا ا بسته

 یعاشقم نباش گهیدو طرفه هست من باعث شدم که تو د شهیزدم و گفتم: همه اشتباه ها هم یلبخند

 .کردم یحس م شی: اما هنوز هستم. بغض را در صداکیبند

 را در دستانم گرفتم و گفتم: دستش

 .میستیما باهم خوشبخت ن میکنم و بهتره جدا بش یمن حسش م کیبند یستین

 به شهر مهمه اریرو ب کوانیبلند شدم و گفتم: برو ژ میحرفم از جا انیاز پا بعد

 ندارن رامونا. ییالف هاجا انیها در م یدی: تبعکیبند

 تسیعاشقش ن ایخواد  یاون دختر رو نم گهیصحبت نکن که مثال فکر کنم همسرم د یجوریزدم و گفتم:  یلبخند

 .ارشیبرو ب
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 گذاشتم. شیزد تنها یکه در چشمانش سوسو م یتعجب با

 شد. انینما کوانیژ یشانه به شانه  کیتر گذشته بود که بند شیهم ب دیساعت شا کی

 تا سر راه دخترک نباشند. دندیکش یخود را کنار م یتفاوت یو ب یها با سرد الف

 .دیچیپ یم گرید کیبود و مرتب انگشتانش را به  انیالف جوان نما یدر چهره  یچارگیب

 .دمید یرا در چشمان شاهدخت م یو سردرگم نهیستادند،کیمقابل من ا باالخره

 نرفت. شیخوب پ ادیما ز یزدم و گفتم: مالقت قبل یلبخند

 که خش گرفته بود گفت: ییبا صدا کوانیژ

 من. یرفت بانو شیپ یشما که عال یبرا

 .زیشاهدخت عز یدیکه من خواستم رو د یزیفقط چ دیزدم و گفتم: اه شا یلبخند

 .زاده بینج کیشم چه برسه به  یهم حساب نم یالف معمول هی گهیمن زل زد و گفت: من د یتعجب به لب ها با

 ه نژادتشب دادم تا ب یسر و صدا رو برا یب یمهمان هی.دستور مینجاهستیا نیهم یتکان دادم وگفتم: خب برا یسر

 دارم. یدیجد نیبگم که من جانش

 ؟!! یچ یعنی نی: اکیبند

 یالقتراهمون  گهیکه د دوارمیو ام زیپادشاه عز میش یجدا م شهیهم یچشم هاش نگاه کردم و گفتم: امشب برا به

 نکنه.

 زد تنهاشون گذاشتم تا استراحت کنند. یکه در چشم هاشون سوسو م یبا تعجب 

 یوسط کستنکرده بود.به سمت پله ها رفتم تا خودم  رابه اتاقم برسانم که دستم  یرییتغ چیشدم،ه یقصر چوب وارد

 شد. دهیکش

 راگرفته بود. میبازو اریراو

 !؟ی:کجا بوداریراو
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 گرگ گله. یا یکردم به رختخواب رفت یزدم و گفتم: فکر م یلبخند

 را رها کرد و گفت: میاخم بازو با

 .یبا اون الف گوش دراز کجا بود گمیبه رختخواب نرفتم و خودتو مسخره کن دختر جون دارم م رینخ

 زدم و گفتم: با همسرم تو جنگل. یشخندین

 گرفتم و گفتم:  دهیسرخ شده از خشم اش را ناد افهیق

 دارم. زتیسوپرا یمراسم برا هیشب  یاستراحت کن یبهتره بر یجنابعال و

 

 

 ماندم. یباقغروب درون اتاق  تا

 کرد. یم هیآرامش را به روحم تغذ یفقط کم یکم دیاتاق سف نیا

 ا ترکمر نیناورمیسرو صدا وارد روح من شده بود حاال هم همان طور منتها پاورچ یهمان طور که ب یلعنت یجادو

 کرد. یم

 هم داشت. یلیداشت خ تیندارد،درواقع اهم یتیاهم میگفتم که برا یم دروغ

 از اشکم را پاک کنم. سیکردم چشمان خ یسع

 جا کشانده بودند. نیکنم که مارا به ا یپدر  و مادر نیتوانستم نفر ینم یحت اه

 د.حبس شده بو سیرئیآ یمرده بود بدتراز آن روح اش بود که درون بلورها ادیز اریبس یپس از زجرها برادرم

 از من بود. یرویو پ والیاش را به دنبال شکاره ی)رنو( کل دوران خوش نوجوانگرمید برادر

 ام را. یراه از دست دادم،عشق و خوشبخت نیمن چه؟! من قلبم را در ا و

 یانداختم،حوصله  یاورده بود نگاه میالف بانو برا کی شیپ یکه ساعت یرا پاک کردم به لباس سبز چمن میها اشک

 بودم. نیرا نداشتم اما مجبور به اطالعت ازقوان یمسخره و رسم فاتیتشر
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 اب درون وان را داغ کردم و خودم را شستم. یباخستگ

 شدم. رهیخسته و درمانده ام خ یو به چهره  ستادمیا نهیگشاد بود. مقابل ا یرا تن کردم،کم لباس

ون رده و خوضع لبانم بود ترک خوشده بود بدتراز همه  اهیچشمانم گود و س ریز یفروافتاده بودند و کم میها گونه

 مرده.

 با جادو به صورتم برسم .  یکردم کم یسع

 .دیایاز حالت نزار خود در ب یحاصل شد و باعث شد صورتم کم تیدر نها یجزئ رییتغ

 که مخصوص سر بود خشک کردم و شانه کردم. یکوچک یرا با حوله  میموها

 کلوش بلند. یها نیدنباله و است یرو  سبز به رنگ چمن با کم ییبایز لباس

 کرده بود. باترشیگردش ز ی قهی

 راپرکرد. میارامش بخش الف ها گوش ها یقیموس یاتاق که خارج شدم صدا از

 رساندم. یکردم ،  خودم را به در ورود یقصر را ط یدوتا پله ها  یکی

 نبودند. شهیبود الف ها مثل هم نیسنگ یکم فضا

 بزرگ وسط باغ. زیبرسرم کوانیبخاطر وجود ژ انهم

 سکوت باغ را پر کرد. زیگرفتن من بر سر م باقرار

زه پر تا اتجیو سبز وهیآن را با انواع شربت و م یرا وسط باغ قرار داده بودند و رو یشکل چوب لیبزرگ و مستط زیم

 کرده بودند.

 کردند. یصحبت م گرید کیبا  یبودند و به آرام ستادهیها در گوشه و کنار باغ ا الف

 بودند. یدنیو نوش یخود از خوراک یها وانیاز آن ها مشغول پر کردن بشقاب و ل یبعض

 .دیکش یجرعه سر م کیو هلو پرکرده بود و  بیاز شربت س ینیبزرگ بلور وانیل یبا سرخوش کیار
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ه رفت و نشسته بود و ب یچوب یصندل کی یگره کرده بود بر رو گرید کیرا به  شیکه ابروها یظیبا اخم غل اریراو

 آمد الف ها چشم دوخته بود.

 ینم او سر خم ییبایز شیبه ستا یالف چیاما ه دیدرخش یرنگش م رهیرنگش با آن پوست ت یدر لباس نبات کوانیژ

 کرد.

 .زمیخودم بر یاب برا یوانیرفتم تا ل زیو به سمت م دمیکش ی. اهدمیرا ند کیچقدر چشم گرداندم بند هر

 ییگاه هاا با نهپر شده از اب را مقابلم گرفت. دوباره سکوت باغ را پر کرد و الف  وانیکرد و ل یدست شیپ کوانیژ اما

 کردند. یو دست دراز شده اش به سمت من نگاه م کوانیتوزانه به ژ نهیک یسرد و کم

 !!!یشد یجسارت نیبرخواست: چه طور مرتکب چن تیجمع انیاز م ییالف بانو یصدا

 حضور داشته باشه نجایا دیبلند شد: اون اصال نبا یگریشخص د یصدا

 پچ الف ها باال گرفت. پچ

 گرفتم. کوانیرا از ژ وانیخودم را حفظ کنم و با لبخند ل یکردم خونسرد یسع

 ها حق داشتند. چارهیکردند. ب یصحنه نگاه م نیبا بهت به ا تیجمع

 را بلند کردم و گفتم:  میصدا

طرب به م یدست اشاره ا وندد،بایکه پادشاهتان به ما بپ یرا برطرف خواهم کرد زمان یامشب سوتفاهم زیعز یها الف

 ها کردم تا بنوازند.

 م.کرد کینزد میاب  را به لب ها وانیدادم و ل رونیباغ را پرکرد.نفس حبس شده ام را ب یارام فضا یقیموس یصدا

 .دمیعه نوشکردم و جرعه جر کینزد میاب را به لب ها وانیل

 و کنارم قرار گرفت. دیاز راه رس کیبند زیشدنم به م کیهنگام نزد درست

 پوشد. یالف م کیساده تراز آنچه که  اریو ساده بود بس یکه برتن کرده بود کتان یلباس

 .کوانیاز رنگ لباس من و ژ یقیدرست تلف یو سبز چمن یاز  رنگ نبات یا زهیآم
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 .یگفتم: خوبه ،خوبه عدالت رو کامال برقرار کرد یاهسته ا یزدم و با صدا یپوزخند

 !؟؟یهم فشار داد و گفت: خودت ،مگه خودت نگفت یدستش را بر رو کیو  دیسف یها دندان

 .دنیاشاره از ما به سر دو کیبه قول شاعر از تو به  یزدم و گفتم: توهم منتظر بود یشخندیبار ن نیا

 یم ا نگاهقرار و منتظر ما ر یکردم که حاال ب یتیمن بادست اشاره به جمع یتمام شدن مکالمه آن هم از سو بعداز

 دادند. یان مرا نش کوانیو اشاره لباس ژ مایدادند و با ا یاز آن ها در مورد لباس پادشاه شان نظر م یلیکردند و خ

 را صاف کردم و گفتم: میگلو

هرموجود  ایها  دانستم نه از شما نه از کوتوله ها و نه ازگرگ یشما نم یایاز دن زیچ چیمن با جادو آشنا شدم ه یوقت

لق به تکه تکه شده که متع یشما پرتاب شدم آنهم با روح یایبه دن کبارهیو  عیسر یلی. من خیگرید یافسانه ا

جب زجر که قرن ها مو یاهیهدف واال کشتن جادوگر س کی یان بودم برا رشیمادرم بودونه من اما من محکوم به پذ

 نژاد ها شده بود. یو ازار تمام

رم که پد یتلخ قتینبود ان جادوگر مرا غافل کرد با گفتن حق اریدهانم را قورت دادم و گفتم: اما بخت با من  اب

 و نامزد من. مانیمن به دست هم پ یاست و با کشتن اژدها

 

 و ادامه دادم: دمیخشکم کش یانداختم که غرق در تفکر بود. زبانم رابه لب ها اریبه راو یکوتاه نگاه

ر او سپ از زمان ها یلیکرد و در خ یخودش عاشق من بود اومرا از جنون نجات داد و همراه یشما به گفته  پادشاه

 گریو دقلب ا ردیبگ من را گرفته فاصله یمن و خانواده  بانیکه گر ینیمن شد حاال وقت آن است که از نفر یبال

 .ستیمتعلق به من ن

 کشت همهمه اطراف را پر کرد. یپچ پچ ها سکوت باغ را م یصدا

 پچ ها در حال اوج گرفتن بودند،دستم را با حالت سکوت باال بردم و گفتم: پچ

 سخنان من تمام شوند. دیبگذار لطفا

 در سکوت فرو رفتند که ادامه دادم: گریالف ها بار د تیجمع
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ذهن و  ی چهیاست ما مدت هاست که در یگریقرار شخص د یو روزهاست که ب ستیمتعلق به من ن گریاو د قلب

گان و شاهزاد ها ازدواج با سبک الف ها آن هم در مقامات باال مانند نیطبق آئ میبسته ا گرید کی یروحمان را به رو

 .میازدواجمان را فسخ کن مانیپ میتوان یشوم که ما م اداورینکته را  نیا  دیاما با ستیپادشاهان ابد

 کار ممنوع است. نی: اما ادیکش ادیفر تیجمع انیاز م یالف

 لبخند به سمتش برگشتم گفتم:  با

من  شود و درضمن یازدواج باطل م ینتپند جادو گرید کی یقلب ها برا گریها اگر د نیجوان طبق همان آئ الف

 .ستمیاز جادو باشم ن ینژاد یملکه  نکهیا قیال گرید

ل ه درحاکردند تا به من بفهمانند ک یم یباال رفت، الف ها سع تیجمع ادیاعتراض و فر یصدا میحرف ها انیپا با

 اشتباه هستم.

 آن ها راساکت کردم وگفتم: کیکمک بند با

ه اتمام اش رو ب یرویجادوگر که ن کیاول و بعداز آن  یانسان هستم در وهله  کیمن  دیگوش کن میبه حرف ها لطفا

 است.

 را فرا گرفت. تینه تنها باغ بلکه جمع یسرد سکوت

 یلحظه به بعد اوم نیاز ا میکن یگفتم: من و پادشاه طالق خود را اعالم م ییرسا یزدم و با صدا لبخند

 تواندباشاهدخت موردعالقه اش باشد.

 کردم و از باغ خارج شدم.  یمیتعظ

 .رپابگذرامیرا ز نیبتوانم قوان یراحت نیشد به ا یوقت باورم نم چیه

 پا بگذارم. ریرا ز نیقوان نیچن نیشد بتوانم ا یوقت باورم نم چیه

 یته مناباور الف ها شکس یادهایکه با فر یزد سکوت یآن موج م یدر فضا ینیباغ را ترک کردم ،سکوت سنگ یوقت

 شد.

 یم یسنت شکن نیکردند و او را مقصر ا یپادشاهشان را مواخذه م یترس چیکه بدون ه یمتعصب یها الف

 کنند. یکردند که شاهدخت را به عنوان ملکه قبول نم یاعالم م ادیاز آن ها هم با فر یدانستند،بعض
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 تالش خودش را بکند. کیخودم را ادا کرده بودم وقتش بود که بند نیوجدانم آسوده بود من دِ گرید

 که در خودم سراغ داشتم به سمت قصر حرکت کردم و خودم را به اتاقم رساندم. یقدرت و سرعت نیاخر با

را   میکردم و خرت پرت ها ضیرا تعو میداشته باشم، لباس ها یخاص یناراحت ای  یاحساس دلتنگ یکم نکهیا بدون

 .ختمیام ر یدرون کوله پشت

 گذاشتم و از اتاق خارج شدم. زیم یرا بر رو کیبند ییازدواج اهدا ی حلقه

ض ها اعترا یخارج شدم هنوز هم صدا یکردم و از در ورود یدوتا ط یکیکس در قصر حضور نداشت. پله ها را  چیه

 باشد به تکاپو افتاده بود. دارشدهیشب اش ب مهیآمد و جنگل انگار که از خواب ن یم

ه کپشت سر خواهم گذاشت پس اجازه دادم  شهیهم یدانستم که با خروجم از جنگل و شهر الف ها آن را برا یم

 شهر پاک کند. یمحافظ شهر حافظه ام را از ادرس و نشان یباستان یجادو

 رسانم.گرفتم تا خودم رابه خانه ب شیشده پ نیو مخالف دشت نفر یمخالف راه قبل یبار راه نیآسوده ا الیخ با

 ،شهر الف ها و جنگل را پشت سر گذاشته بودم. کیبود که بند یساعت کی بایتقر

 کرد. یصاف م دیرا با من و برادرانم داشت که با یبه خانه بود، اِرو حساب دنیرس یهدفم عجله کردن برا تنها

به  یهن هن شخص یکردند،صدا یکه درختان بزرگ و کهنسال راهم را سد م یو خم جنگل چیراه پر پ انیم در

 .دیگوشم رس

 شدم. یحمله به هرنوع موجود یو اماده  دمیکش رونیرا ب رمیشمش یمکث چیه یب

 شد. رمیباعث غالف کردن شمش ییغرش آشنا یصدا که

 !؟یریم یکدوم گور ی: داراریراو

 و عجله گفت: دنیسرخ شده از دو یزد و با پوست یشد که نفس نفس م انینما کیار یپشت سرش چهره  از

 !؟یریموافقم کجا م شونیمورد رو با ا هی نیا

 راحت نخواهم شد اما تحمل لحن طلبکارانه اش را نداشتم. اریزدم که از شر راو یدرواقع حدس م خب
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 .ونیکردم راهمون از هم جدا شده آقا یاخم به هردو زل زدم و گفتم: فکر م با

 تموم شده باشه اما ... دیشا ی: فکراتو برا خودت نگه دار راه تو و اون الف کله مورچه ااریراو

 زد و ادامه داد: کار من و تو فکر کنم تازه شروع شده. یشخندین

 لب زمزمه کرد:  ریذوق زده ز کیار

 بادا. مبارک

 یم یحافظاز شماهم خدا یمقصد بعد یو گفتم:  صابون به دلت نزن لطفا تو دمیهم کش یتر تو شیاخم هامو ب نباریا

 شم. یماورا بازنشسته م یایکنم  ، گفتم که من دارم از دن

 احمقانه نداره. یبه اون جادو یربط نیا   یمون یگرگ م هی: تو تا اخر عمرت اریراو

 پس حرفم را عوض کردم و گفتم: دمید دهیفا یراب یهربحث

 و خونه.  رنو با ارو منتظر هستند. میگرد یشهر برم به

 ؟؟یچه کار ی: براکیار

 زنده کردن برادر من با استفاده از جان ناقبل ارو. ی: خب معلومه برارامونا

 .میگرفت و ما پشت سرش شروع به حرکت کرد شیراه مقابلش رو در پ یحرف چیه یب اریراو

دو ار یکوچک یبا نق نق مجبورمان کرد تا درکنار چشمه  کیکردم تا ار یرو ادهیفقط پ یحرف چیه یها ب ساعت

 .میبزن

 پناه و در دیچیپ ییپتو انیما خود را درم یزودتراز هردو کیار میکنار آن نشست یو کم میروشن کرد یکوچک اتش

 اتش به خواب رفت.

 بلند شد: اریراو یکه صدا میحرف به اتش زل زد یرا ب یمدت

 !م؟یماه عسل کجا بر یدار دوست

 حرفش قند در دلم اب شد. از
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 .اوردمیخودم ن یحرفش قند در دلم اب شد. اما به رو از

 داشته باشم و گفتم: ماه عسل؟ یتفاوت یکردم لحن ب یسع

 فته.ر ادمیفک نکن  یدوست دار ینیریش شترازیرو ب یزد و گفت: پس نه ماه ترشک!!هرچند ترش  یشخندین اریراو

 تفاوت گفتم: یهم ب باز

 .فتنیاتفاق ب ستیکه قرار ن مینزن ییزایبهتره حرف از چ الیخیب

 لب گفت: ریو ز دیبار غر نیا

 .یدختر زبون نفهم و لجباز هیتو یجادو در هر حالت یجادو ب با

 بار خنده ام رو قورت دادم و گفتم: نیا

 .ییگرگ کله شق و زورگو هیتوهم  و

 زدواجا یرو برگردوند لیکه راح نیبا اخم از اتش فاصله گرفت و گفت: درسته من زورگو هستم و به محض ا اریراو

 .میکن یم

 .ستمیجادوگر ن هی گهینه من د ای ی: متوجهرامونا

 باعث شد اون الف عاشقت بشه. یکوفت یجادو نی: مگه تو رو برا جنبل و جادو خواستم؟؟بهتر هماریراو

 !!!اره؟یجادو عشق م ی: و از کرامونا

 نداشت فقط اسم خودش رو لکه دار کرد. اقتتویبدو نکن اون الف ل یکی: با من دیغر اریراو

 . میبهتره بخواب میفتیراه ب دیاز جا بلند شدم و گفتم: صبح زود با یحرف چیه یب

 لذت ببر. تیو مجرد ییتنها یشب ها نیتکان داد و گفت: درسته.از اخر یسر

ب شد و به خوا نیزود چشم هام سنگ یلی. خدمیچیو خودم را در پتو پ دمیدرخت خز یکنار تنه  یحرف چیه یب

 فرو رفتم. یقیعم
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 عایبه چشم هام خورد که باعث شد سر یدیپف کرده ام رو باز کردم نور شد یپلک ها یال یخوش یبا حس بو صبح

 چشم هامو ببندم.

 .کامال باال امده بود دیباالخره توانستم چشم هامو کامل باز کنم. صبح شده بود خورش هیچند ثان بعداز

 نخوردم. یزیچ چیه روزیکند که از د یاداوریشکمم به مغزم  یخوش غذا باعث شد صدا یبو

 راه افتادم. کیو ار اریجا برخواستم و پس از کش دادن عضالت بدنم به سمت راو از

 کرد. یسنگ پرتاب م اچهیو به سمت در زدیسوت م رلبیز اریبود و راو یزیمشغول کباب کردن چ کیار

 خوش خواب. یبانو ری: صبح بخکیار

 .ستمین ادیکه اهل خواب ز یدونیخسته بودم وگرنه م یادی. زکی: خودت رو مسخره کن اررامونا

 : اون که صد درصد درضمن من زن خوابالو دوست ندارم .اریراو

 اخم نگاهش کردم و گفتم: با

 خواست زن توبشه اخه اعتماد به نفس!!!! یک

شغول اتش جدا کردم.با لع م یرو یچوب خیاز گوشت سنجاب رااز س ینشستم و تکه ا نیزم یرو کیهم کنار ار بعد

 خوردن شدم.

 .میرا جمع کرد لمانیو وسا میخوردن صبحانه آتش را خاموش کرد بعداز

 داخت.سوارشد و کوله را بر دوشش ان اریبر پشت راو کیو ار میکرد رییتغ اریتوافق سه جانبه من و راو بعداز

 .میبه سمت شهر موردنظر حرکت کرد یادیسرعت ز با

 .گشتمیتر به خانه بر م عیهرچه سر دیبا

 نجات دهم. منیتوانستم او را از زندان اهر یکرد م یپاک م لیکه جادو نشانه اش را از روح راح نیهم

 کردم. یحال کم شدن قدرتم رد حس م نیکرد،باا یزودتراز من ترکشان م لیرنو و راح یجادو  

 .وستیپ یم تیرفت روح برادرم به ابد یم نیمن از ب یجادو اگر
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 .میدیشهر رس یشمال ی هیوقفه و بدون استراحت باالخره به حاش یاز دو روز حرکت ب بعد

 .دیدراز کش نیزم یپرتاب کردو خس خس کنان بر رو نیرا از پشتش به پائ کیحرکت ار کیبا  اریراو

 .ارکردیچند ناسازا نثار راو رلبیگفت و ز یاخ کوتاه کیار

 اب رفت. یشکل داد و به سراغ قمقمه  رییتغ قهیبعد از چند دق اریراو

 !کمرم شکست.؟یتر پرتاب کن میمنو مال یتونست یبا اخم گفت: نم کیار

 .یمن نبود یو جا ی: دو روزه راحت لم داددیغر اریراو

 گرگ هستم. هیبدم منم  رشکلییتغ نیگفت: من که گفتم بزار یبا تند کیبار ار نیا

 رو گرفتم رتییتغ یو من بخاطر خودت جلو یاما ممکنه گرگ نمون یگرگ هیدادم: تو  یحال یرو با ب جوابش

 به جادو نداره. ی: گرگ شدن ربطکیار

چرخه  هیو طبق آلفا کردم ت هیبه  لیفرق داره پسرجان من تو رو با جادو تبد طیبا مکث گفتم: در مورد تو شرا نباریا

 .ینشد لیتبد یعیطب ی

 .انهی یکن یم یرییرامونا تو تغ یبعد از ،نابود شدن جادو مینیتو بب یصبر کن یبهتره مدت اطیاحت ی: و برااریراو

 نکرد. یصحبت گرید کیار

 بود. دهیفا یاما ب رمیاب با رنو تماس بگ  یکاسه  قیکردم از طر یسع

 .نیو بعد به من ملحق بش دیشما دوتا هم استراحت کن رمیجا بلند شدم و گفتم:من م از

 .میریو بعد هرسه با هم م یاستراحت کن ی: بهتره کماریراو

رده کرنو ترکش  یجادو دمیکنم تماس برقرار نشد احتمال م سکیتونم ر یبه مخالفتش تکان دادم و گفتم: نم یسر

 .رمیبگ لیخوام بخاطر استراحت شانس رو از راح یباشه نم

 .میایاز بلند شد و گفت: پس ماهم م اریراو
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 پس میشبوارد  رشکلییبا تغ میتون ینم میکینزد یلیمخالفت دستم را تکان دادم و گفتم: نه به شهر خ ینشانه  به

 .رمیمن تنها م دیو بعد با من ملحق بش دیبهتره شما دو تا استراحت کن

 !؟یریدروازه ها م قی: از طرکیار

ها ادوگراز ج یکه تعداد کم نهیهم یجادو الزمه و برا یادیز زانیخواد م یم یادیز یانرژ ی:سفر دروازه ارامونا

ته فقط الب نمکیاستفاده م یالف یاز پاهام و دو تونمیجادو نم یته مونده  نیاستفاده اش رو دارن پس نه باا ییتوانا

 .یکم

 پرتاب کردم و گفتم: اریام را به سمت راو یپشت کوله

 زا هستن پس ناز نکن   بخور. یانرژ یادیکوله هست.اون نون ها ز یتو یغذا و نون الف یمقدار

 گرفتم. شیبدهم راه جاده را در پ یاعتراض یاجازه  نکهیا بدون

 محال بود. سیرئیکشتن آ قطعا

 ندارد. کیدرجه  منیاهر کیمهارت کشتن  یالف ای یجادوگر انسان چیه

ا رن ها شود آ یکه به آن ها مرتبط هست م یها و کم رنگ کردن افکار منیافسانه ها با فراموش کردن اهر یطب اما

 به جهان برزخشان فرستاد.

 نخواهند داشت. یقدرت گریشوند اما د یباز هم کشته نم البته

 .دمیام را جمع کردم و به سمت شهر دو یروین یمانده  ته

 گرفتم. یراپس م لیکردم و روح راح یم میقبل از  غروب افتاب روح ارو را به هادس تسل دیبا

 داد. یهل م یفراموش یرا به سمت دره  لیراح ریتاخ هیثان کی هر

 من بود. یخواسته و ارزو نیاخر نیا و
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 سرعتم را کم کردم. دمیشهر که رس به

 راه افتادم. ابانیکنار خ یدکه  نینفس گرفتم و به سمت اول یکم

 به همراه نداشتم. یپول چیه

 خاک گرفته و نسبتا پاره ام انداختم. یبه لباس ها ینگاه

ت خانه انسان به سم کیبا سرعت  ادهیپ یبه خانه رفتن نداشتم. پس با پا میجز مستق یچاره ا چیه افهیق نیباا

 حرکت کردم.

 شد. یغروب م یزود به

 .رفتیتر م نیو پائ نیکرد و پائ یکم کم آسمان رو ترک م دیخورش

 .دمیرس یتا غروب به خانه نم ادهیپ یسرعت و پا نیباا

ن را من سرعتشا ی ختهیسر و وضع بهم ر دنیها با د نیدست تکان دادم،اما ماش دمیکه د ینیماش نیاول یبرا پس

 کردند. یکردند و عبور م یم ادیز

 کنم. یتر شیکردم تالش ب یو سع دمیکش یپوف

 .یتاکس کیگرفتن  یهستند حت رممکنیجادو همه کارها سخت و غ بدون

 درست مثل من بود!! نیام توقف کرد.ظاهر ماش یجلو یدرب و داغان نیماش باالخره

 شد. ایفقط با تکان سر مقصدم را جو یحرف چیه یچاق و گوشتالو بود که ب یمرد راننده

 .از راننده خواستم تا منتظرم بماند.دمیساعت طاقت فرسا باالخره به خانه رس میاز ن بعد

 آلنو بلند شد. یداد و هوار اشنا یوقفه فشار دادم و بعد باالخره صدا یرا محکم و ب زنگ

 !؟ی:چه خبرته مگه سر اوردآلنو
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 اومده. سیباز شدن در نگاهش به من افتاد و لبخند زد: ااا رئ با

 ندارم. یپول چیکه من ه یدون یرو بده م نی: لطفا پول اون ماشرامونا

 .یکرد یدختر استفاده م ی: جادو که دارآلنو

 کن.نپول زود باش پولشو بده خساست  شهیتاحاال جادو م یبه صورت خشن اش کردم و گفتم: دختر جون ازک ینگاه

 گفت: یلب م ریرفت.مرتب ز نیغرغر مرا پس زد و به سمت ماش با

 شدن.روزاز نو... دایباز دوباره رامونا و دردسرهاش پ هه

 ام به داخل خانه وارد شدم. یمیقد یآلنو هم کمپ یتوجه به حرف ها یب

 بودند نیکه من جادو را به ان ها اهدا کرده بودم مشغول تمر ینگیکمپ سربازان

 کرد. ینشسته بود و چپقش را دود م وانیا یرو یصندل کی یاستاد من بررو کامرون

 تاحاال اهل دود شده بود خدا داند. ی!از کچپق؟

 کش داد. یرا به لبخند شیتکان خورد و لب ها یمن کم دنید با

 کردم. یمیتعظ

 کجا هستن؟! هی: بقکامرون

 خودشه... نی: پادشاه الف ها در سرزمرامونا

 !!!یکن یدر مورد همسرت صحبت م یرا قطع کرد و گفت: چه قدر رسم حرفم

 دارند. یگریاستاد و پادشاه االن همسر د میزدم و گفتم: ما جدا شد یلبخند

 یقباز سنت ها رو شکسته و عوا یلیخ کیو نحس است بند یمعن یب ییکرد و گفت: در نژاد ما جدا یاخم کامرون

 خواهد داشت. شیبرا

 رنو کجاست؟! یرسند.راست یهم کم کم از راه م کی: ارباب گرگ ها و اررامونا
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 داره. یکه چه مشکل میدون یشده و ما نم راتییتغ یسر هیدچار  روزی: از دکامرون

 کنه استاد. یکردم خونسرد بنظر برسم و گفتم: جادو داره ما رو ترک م یسع

رد ک یبخورد،سع یبود تا کامرون تکان یکوتاه کاف یجمله  نیسراغ نداشتم.اما هم نیکوتاه تر از ا یا جمله

 بلند شد و به طرفم آمد و گفت: ییَننو یصندل یخود را حفظ کند آهسته از رو یخونسرد

 تکرار کن. گریر دبا کیات رو  جمله

 میو چه نخوا میکنه چه بخوا یبه تاسف تکان دادم و گفتم: جادو من و برادرهامو داره ترک م یسر

 رخ نداده بود. یاتفاق نیچه طور امکان داره؟!تا حاال همچ نی: اما اکامرون

م هز اول جادو رو از مادر مرحومش اونم بعد صدها سال غصب نکرده بود هرچند ما ا ی: بله چون تا حاال کسرامونا

 .میباش لهیکه وس مینخواسته بود

 !؟ی: تو هنوز جادوت رو دارکامرون

 رو برگردونم. لیراح دیو من با رهیم نیاما تا غروب از ب یتکان دادم و گفتم: فقط مقدار یسر

 !؟ی: اما چه طورکامرون

 ه.گردون یرو به بدنش بر م لیو اون راح دمیمن ارو رو م میکن یساده هست من و هادس معامله م: خب رامونا

 !ست؟ین منیمگر گرفتار زندان اهر لیتکان داد و گفت: راح یسر کامرون

 هی هتونیمن منیو اهر رهیم نیرفت زندان ازب نیجادوش از ب یوقت ستین گهیسمت سالن راه افتادم و گفتم: بود د به

 رو غصب کنه. یروح معمول

 د.عرق کرده بو یبود و کم دهیتخت خواب یسمت اتاق رنو حرکت کردم و بدون در زدن وارد شدم.برادرم رو به

 پف کرده اش را باز کرد و گفت: یپلک ها یکردم.بعد از چند لحظه ال شیدست تکانش دادم و آرام صدا با

 یاومد اااه

 کجاست؟! لیزدم و گفتم: راح یلبخند
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 ..کیکنیکه انگار رفته پ ریسراغشو نگ یجوری: اون مرده رنو

 گفت: مرده خواهر مرده. دییتاک با

 تا زنده اش کنم برادر زنده. رمیجا بلند شدم و با لبخند گفتم: خب پس م از

 باال حرکت کردم.رنو با سرعت خودش را به من رساند و گفت: یامدم و به سمت طبقه  رونیاتاق ب از

 مهیزیچ ایمن  یه

 .یشیم یپسر جوان معمول هیبه  لیتبد یداد دونمی:مرامونا

 چه طور ممکنه!!! نی: اما ارنو

 و کنهیم وجود دارن مسخرت یرمعمولیموجودات غ یبگ یادم معمول هیبه  یرا باز کردم و گفتم: وقت لیاتاق راح در

 بودن یاز معمول یریبگ ادی یکن یسع دیو تو با کنهیم رییتغ زیمسخره است همه چ زیرنو همه چ نهیهم هم تیواقع

 .یلذت ببر

جسد  خورده بود دور تا دور هیماهرانه بخ یلیو شکمش خ نهیس یرو یبه جس  برادرم کردم زخم باز شده  ینگاه

سته نش لیسر راح یباال یحفاظ چیشده بود و ارو بدون ه ختهیکافور اطرافش ر یادیشده بود مقدار ز دهیشمع چ

 بود.

 باشه ؟ یزندان دیکردم و گفتم: اون نبا یاخم

 خورد،انگار تازه متوجه حضور ما شده باشد و گفت: یتکان ارو

 فرار کنم دخترم. ستیقرار ن من

 گردشده به رنو چشم دوختم و گفتم: یتعجب و چشمان با

 !!!!دخترم

 .رکردهییتغ یکمی: رنو

 اش توجه ما را به خود جلب کرد وگفت: یبا صاف کردن گلو ارو
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که  شمیبودم اما منکر نم منیاون اهر ریکه تحت تاث یوحشتناک یها تیانجام دادم جنا یادیز فیکث یکارها من

 خواستم. یخودم هم م

 .یستیتکان دادم و گفتم: خب؟!خوبه که منکر ن یسر

 کنند خون ها جنازه ارزوها... یکابوس ها منو رها نم مانمی: اما حاال پشارو

 ز؟یتوفکرته پدرعز ی: و حاال چرامونا

 دم. یپسرم به هادس م ی: من داوطلبانه خودم رو جاارو

 

 تکان دادم و گفتم:  یسر

 .یدیو ترس یکه نمخوا یمردگان تظاهر کن یالهه  یجلو دیبا

 : چرا؟!ارو

 .میشیفقط تظاهر کن و ما ممنونت م کنهیبه ما م یکمک هیصورت روحت  نی: فقط در ارامونا

 برادرم را در دست گرفتم. ی دهیزده و رنگ پر خیدست  یآرام به

 را به سمت رنو تکان دادم و گفتم: سرم

 ستندیپنجره با ریز اطیح یدر ضمن از آلنو و سربازاش بخواه تو اریرو پر از اب کن و برام ب یچوب یکاسه  هی

 ؟یالزم دار یچ ی: اونا رو برارنو

قدرت دارم حاال وقت  ینرفته که من بهشون کم ادتی رهیگیمن سرچشمه م یاونا از جادو یروی: نرامونا

 برگرداندنشه.

 زمخت آلنو درست از درگاه در بلند شد. یصدا اما

 ؟یکن یجادوگر؟! غصبش م یچ میرو بد رومونین می: و اگر نخواآلنو
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 گهیعت دسا کیتا یتون یپس م کنهیمادر منه و جادو داره ما رو ترک م یاز جادو رویتکان دادم وگفتم: اون ن یسر

 .یهست یدختر معمول هی یوبعدش بوم تو یکه خارق العاده ا یرو ذوق کن

 تکان داد و گفت: یسر دییتا یبه نشانه  کامرون

 . هیاخرتون از اون انرژ یحداقل استفاده  یرو نجات بد لیراح یریبگ میتصم یتون یبا اونه آلنو م حق

 انداخت و گفت: میبه چشم ها ینفرت نگاه یبا خشم و کم النو

 کنم نه تو. یم لیراح یکارو فقط برا نیا

 رو از رنو گرفتم. یچوب یتکان دادم و کاسه  ینشان تشکر سر به

 را در دست گرفت. لیو با دست چپ خود  دست راست راح دیدراز کش لیکنار راح ارو

 .ختمیدستشان ر یکافور به همراه خاکستر بر رو یمقدار

 که حفظ کرده بودم راخواندم. یاوراد یاب کردم و به آرام یرا در کاسه  دستم

 شده ام را به حرکت وا داشتم فیضع یرا بستم و جادو میها چشم

 .ردیخواستم که مرا بپذ یزدم و م یم ادیسرم مرتب اسم هادس را فر در

 از جا کنده شدم و پرتاب شدم ناگهان

 و خاک گرفته شد اهیکرد اتاق بزرگ و بزرگ تر شد اما نور رفت همه جا س رییتغ زیچ همه

 مردگان یالهه  یمقبره بودم درست مقابل تخت پادشاه کی در

 زدند. یشدا اطراف اتاق قدم م دهیخاک گرفت و در ینظام یمحافظش با لباس ها یها اسکلت

 و ارو قرار گرفتند. لیجان راح یجسد بدرمقابلم  درست

 اتاق را پر کرد. یفضا یشوم یخنده  یبود،صدا دهیفا یتالش کرد از جا بلند شود اما ب ارو

و  غیو ج ادیبه هزاران روح بود که در هم بافته شده اند و بافر هیهادس درست شب اهیرا بلند کردم.لباس س سرم

 هستند. ییرها یبرا یتالش به دنبال راه
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ه کرد ریکه مرگ را در خود اس یچشمان یمردمک چیبدون ه اهیچشمانم قفل شدند. دوچشم س یالهه بر رو چشمان

 بودند.

 .یارچنرفته شک ادمیگذره و قول هات  یم یلیخ دمتیکه د یبار نیروح و سرد خود گفت: از اخر یب یبا صدا هادس

 کردم. سپس اهسته گفتم: یمیبلند شدم و تعظ نیزم یرو از

 بد قول بودم سرورم. من

  یزن یدختر و با وقاحت تمام من رو صدا م ی: بله که بودهادس

 اوردم سرورم  یا هی: هدرامونا

 را نشان داد. شیکرد و دندان ها یشتریب یدست به ارو اشاره کردم.ارو تقال با

 زد و گفت: یشخندین هادس

 ها؟ یخوا یدر قبالش برادرت رو م و

 خودش بلند شد و به سمت ارو حرکت کرد و گفت: یو چوب اهیس یصندل یاکتفا کردم. الهه از رو یمیتعظ به

ل حا نیشم باا یاز شرت خالص م شهیهم یو برا رهیاما جادوت داره م یخوام کار ها رو برات اسون کنم شکارچ ینم

 کرد. یخواه دایفراخوان من پ یبرا یراه هیاگر روح برادرت رو ندم باز  دونمیم

 : حق باشماسو سرور من.رامونا

 گردانم. ی: به خانه باز گرد من روح برادرت رو باز مهادس

 

زده  مهیفم خاطرا گرانیبودم و د دهیفرسوده کف اتاق دراز کش یبه خانه بازگشتم اما با بدن یچه طور قایدانمدق ینم

 بودند.

 را گرفت و با سرعت مرا نشاند. میشانه ها یبلند شوم که دست میکردم با تالش از جا یسع

 کردند. ینگاهم م یقرار یاسترس و ب یبا کم گرانیام شده بود.د یناج اریراو شهیهم مثل
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رف تر طآن  یجان کم یبه اطرافم کردم جسم برادرم هنوز هم ب دنیکش شروع به سر لیکردن جسم راح دایپ یبرا

 افتاده بود.

ب ااخر  ی را گرفتم و تا قطره وانیل یلب ریبه سمتم گرفت با تشکر ز یاب وانیچهار زانو کنارم نشست و ل کامرون

 خنک را با ولع خوردم.

 افتاد؟! ی: چه اتفاقکامرون

 کردم. فیصورت خالصه و کوتاه داستان را تعر به

 .میمنتظر بمون دی: پس بااریراو

 .رهیم نیمن داره از ب یتکان دادم و گفتم: اون خبر داشت جادو یسر

دا ز تو جتو داره ا تیاز شخص یمیشخص هست ن کیرفتن مادو مثل مردن  نیرامونا از ب نینداره از ب ی: تعجبکامرون

 عضوه کیو مثل گرگ  شهیم

 هم تا االن جدا شده باشه. دی: شارامونا

 ادفتین یاتفاق چیام را به چالش بکشم را روشن کردن المپ خاموش اتاق،اما ه یکردم جادو یحرف سع نیبا زدن ا و

 زدم و گفتم: یلبخند

 ندارم. ییروین یا گهیچون من د میقول هادس حساب کن یرو دیفقط با حاال

 نشست و گفت:  نیزم یمقابلم رو اریراو

 امتحانش کن زود باش. یگرگ بش هی یتون یم تو

 گرگ بشم؟! یخوا یجادو رفته حاال م اریرا به شدت تکان دادم و گفتم: بس کن راو سرم

 هیو هدتخون به  مانیمن ژنم رو با خون با پ هیرا محکم فشار داد و گفت:  زود باش دختر امتحانش کن مجان دستم

 دادم نه با جادو.

 اما فقط بخاطر اسرار تو  دستیفا یدونم ب یرو تکان دادم و گفتم: م سرم

 درونم را صدا کردم. یگر یوحش یرا از دستش جدا کردم چشمانم را بستم و خو دستم
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 شدم. لیتبد هیتر از هربار جوابم را داد و در چند ثان عیدرونم سر یدرنده  ی زهیغر شهیخالف هم بر

 .دمید یزد به خوب یرا در چشمان ارباب گرگ ها که سو سو م یهم متعجب بودم اما شاد خودم

م ا یکردم به شکل انسان یبرخواست همه به سمت او هجوم بردند و من سع لیراح یاز گلو یقیعم یسرفه  یصدا

 برگردم.

 را با خنده باز کند و گفت: شیکرد لب ها یخسته اما زنده به تک تک ما زل زد سع یبا چشمان لیراح

 زنده شدم. باالخره

 شد. یحالت هم آدم نم نیدر ا یبشر حت نیا

 زدم یصدا فقط لبخند یبا حرص و ولع به سمتش هجوم برد و محکم بغلش کرد.و من ب رنو

 را صاف کرد و گفت: شیگلو اریراو

 .میرو تمام کن شمونیوقت پ یلیحاال که برادرت هم زنده شد وقتشه ما کار ناتموم خ خب

 هست؟ ی: چه کارکامرون

 زدو گفت: یباز لبخند شیبا ن اریراو

 ازدواج  گهیمعلومه د خب

 نگاه کردم نهیخودم درون آ یچهره  به

 پف دار  دیسف لباس

 دیسف تور

 شده شیارا چشمان

 قرمز ییلب ها و

 را پر کرده بود رونیتمام سالن ب یقیموس یمتفاوت با ازدواج اولم صدا کامال
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 انسان شده بودم کی من

 یعاد یانسان ها یمانند همه  میداشته باش یقبول کرد مراسم اریراو پس

 .یا لهیاز رسم و رسومات قب یتال

 دندیچرخ یمجلل اطراف سالن م یخود با لباس ها یها همه در شکل انسان گرگ

 بودند. امدهین شانیدعوت داشتند اما همه  زی،کوتوله ها ن دندیرقص یم یا عده

 به جشن اماده بودند. کوانیو ژ کیاز الف ها به همراه بند یا دسته

 نژادها. یهمه  نیهمه صلح که ب نیهم متعجب بودم از ا خودم

 ظاهر شد. میروبه رو یمخمل مشک ونیرنگ با پاپ یدر کت و شلوار مشک اریراو

 دستانش گرفت انیزد و دستم را م یلبخند

 و دست سالن را پر کرد. غیج یصدا

 .چشمانم را بستم و خودم را به دست عشق سپردم. میرقص رفت ستیارام به پ ارام

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

 اشقانهعاین رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهدریافت رمانهای بیشتر به  برای

www.romankade.com 
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