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شوند! کسانی که با جان و دل، برای نجات رمان نیروی برتر، راجع به کسانی هست که افسانه می

 .روندمردمانشان به میدان جنگ می

کسی نتواند شکستش  "شاید"دارند نیرویی که این رمان راجع به کسانی هست که، نیروی برتری 

 .دهد

 .دهدست که برترین نیروی جهان را تشکیل میایالعادههای خارقنیروی برتر، ترکیبی از نیرو

 

 

 :سخن نویسنده

 !تا جایی که من اطالع دارم رمانی شبیه به رمان من نیست

چندتا از موجودات نیرویی به وجود میاد. ی رمان کامالً متفاوته، و با ترکیب یعنی به نظر خودم ایده

ی من هستند باید بخونند این رمان برای من خیلی با ارزشه و بدونید که فقط کسایی که هم سلیقه

 .(:ها متفاوته و ممکنه کسی دوسش نداشته باشهچون سلیقه

 (:این رمان دو جلدیه، و همه چیز توی جلد دوم آشکار میشه

.ستی ذهن منِ نویسندهش زادهکان همهباید بگم که هر اسم یا م

:خالصه
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 :مقدمه "به نام خالق مخلوقات"

 !گیرهها دلم میگاهی وقت+

 از چی؟_

 !از نیرویی که دارم+

 !حال باشی که این نیرو رو داری! برترین نیرو توی جهانِتو باید خوش_

 

 

 

 "قسمت اول"

 .اش را به آن لباس سبز رنگ دوختنگاه سرد و یخی

 بانو؟_

 .گفت. عادت نداشت خود را کنجکاو نشان دهدحس به او نگریست. چیزی نگفت. خودش باید مییب

 ...این -

 .رسید اشاره کردبه همان لباس سبز رنگ که به نیم متر هم نمی

پس گذاشت. سپوشاند و شکم و... را به نمایش میاش را میپوشیدش فقط قسمتی از باالتنهلباسی که اگر می

 .زدپوشاند. رنگ سبزش، برق میهای پایش را میرونقسمتی از 

 !برازندتونه بانو -

 .تفاوت بودحس به او نگاه کرد. نه عصبانی بود و نه ناراحت، بیی بیبا همان دو تیله

 :تنها یک جمله را بر زبان آورد

 !برای من مناسب نیست این لباس -

چیست؟ برای او چه خوب است؟ نگاهش را به زمین  دهانش باز شد. یعنی چه که مناسب نیست؟ مگر مشکلش

هایش را در پوست ظریف دستش فرو دوخت به همان زمینی که حال، در این اتاق سفید بود. از استرس ناخن

 .شود. شاید عاقبت بازهم بیرونش کننددانست چه میکرد. نمیمی

 !زنی؟چرا حرفی نمی -

 حس ترین موجود عالم؟یگفت. او که بود؟ بحسی تمام سخن میبا بی
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اش لرزید. مردمک چشمش لغزید. با هر توانی که داشت؛ با هر لکنت زبانی که بود؛ صحبت کرد تا حداقل چانه

 .حرفی زده باشد

 . ...؟ کـبـ... بانو -

 .آمدخسته شده بود از این لکنت زبانش. لکنتی که هنگام ترس به سراغش می

 ببین؟ -

 .نگاهش را از کف اتاق گرفت و به آن چشمان آبی رنگ دوختقطع شده بود.  اشجمله

 :کند گفتوقتی دید نگاهش می

 !این لباس، خیلی خیلی بازه -

 :صدای تپش قلبش را شنید، ادامه داد

 !خورهی آیندم نمی، که ملکهاین لباس اصالً به من -

 .کردسرش را پایین انداخت. همیشه اشتباه می

 !بگوید؟حرفی نزد، چه داشت که 

 .توانست بایستدجانی در بدن نداشت. نمی

 . ...بـ -

 :تر از هر چه گفتحسبی

 !مرخصی -

 .توانستکرد تا چیزی بگوید ولی نمیدهانش را همانند ماهی باز می

 .شدکرد که همیشه بیرون میفضای سنگینی در اتاق بود. باید قبول می

ی پا چرخید و به سوی حوصله و خسته کنارش زد. با پاشنهموهای طالیی رنگش پریشان روی صورتش بود. بی

 .در رفت

 ...در ضمن -

 .حوصلگی نگاهش کردبرگشت و با بی

 .حوصله بود. خیلی! خسته شده بودبی

 !"بله"حتی به او نگفت 

 .خیال منتظر ماندن شدای بگوید اما نگفت. بی "بله"منتظر بود تا 
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 .به طیال بگو بیاد -

 .همیشه طیال بود "طیال"خوش کرد.  ش جاپوزخندی کنج لب

 .همیشه او بود

 .اش را خفه کردفشرد، بغض لعنتیی طالیی را میبرگشت و در حالی که دستگیره

 .کسداد تا آرام شود. که را داشت؟ هیچکرد؟! دستانش را روی گلویش فشرد. به خود تسکین میچرا بغض می

 .کردیه میکرد. او نباید گراش گله میکسیاز بی

 .روزگارست دیگر! باید با او کنار آمد

 .اش دلگیر شداز بیرون کردنش دلگیر نشد! از بی کسی

 توانست دل از این قصر بکند و برود؟مگر او نمی

توانست تنهایش بگذارد. هر چقدر هم بد باشد هر چقدر هم نام ماند. نمیتوانست اما، یک چیز در قصر جا میمی

 .نداشته باشد، او در این قصر استو نشانی از او 

 .رفت. او در همین قصر بودهایش به هدر مینباید زحمت

 .نباید گریه کند

 .بردواقعا چه بود؟ نفسش را با ولع بیرون داد. کنار او، نفس کشیدن هم از یاد می

 .جلوی اقامتگاه ملکه است به خود که آمد دید هنوز

 .اق طیال رفتآب دهانش را قورت داد و به سوی ات

 .طیالیی که برای ملکه، همه چیز بود. دوست! خواهر! همدم

 .چه قصری بود

 .مطمئن بود! آن شخص گفته بود در این قصر است "یعنی او در این قصر است؟"

 .دکراش فکر میباز هم ذهنش پر کشید به دقایقی پیش. عصبی سرش را تکان داد. نباید به غرور خورد شده

 .زود به اتاق طیال برسد و خود را از این افکار مزخرف خالص کندخواست دلش می

 .رسیدرفت ولی نمیکه، راه میخورد از اینحرص می

ای مات ماند! او بود. با سوزش کتفش به خود آمد. عصبی به کسی که برخورد کرده بود نگاه کرد. برای لحظه

 .نفسش گرفت

 .خواست اکسیژن را ببلعدمیکرد. دهانش را همانند ماهی باز و بسته می



www.taakroman.ir  

 

  

 
6 

 

 جلد اول(نیروی برتر) رمان

 کاربر انجمن تک رمانوفائی پور فاطمه 

 

 .رسیداو بود. صدای تپش قلبش به گوش عالم و آدم می

 .او بود شک نداشت خودش بود

 .رویش بودواقعیت داشت؟ او روبه

 .ها! همان موها، همان صدا ، همان قد. همان صورتخیره به چشمانش بود. همان چشم

 .ریخت او بوداشک می

 .بعد از این همه مدت دیده بودش

 .ریختریخت از شوق اشک میاشک می "او بود"کرد او بود. تکرار می

 .خندیدکرد و هم میهم گریه می

های شوقش بند رفت و اشکهایش کنار نمیاو بود شک نداشت. قلبش آرام و قرار نداشت. لبخند از روی ل*ب

 .آمدنمی

 .خواست در آغوشش بگیردکشید. میبه راحتی نفس می

 .وقت از آغوشش بیرون نیایدآغوشش بگیرد و هیچخواست در می

 .حال بود؛ اما با باز کردن چشمانش دید که نیست. قلبش فشرده شدچشمانش را بست. خوش

 .نبود، نفسش قطع شد

 .زمان متوقف شد

 .سرش گیج رفت

 .ها گذاشتدستش را روی نرده

 .سر خورد و پایین نشست

 .ریختندمحابا میهایش بیاشک

 !بوددنیایش ن

 :ها زمزمه کردهمانند دیوانه

 ای رفت؟دفعهچطور ممکنه؟ خودش بود! همون صدا. همون چهره. چرا یک -

 .زدزد! ضجه میریخت. زار میاشک می

 .آنا؟ آنا؟ بیدار شو -

 .با وحشت چشمانش را باز کرد. ضربان قلبش باال رفته بود. خواب بود! خواب بود، شاید هم بدترین کابوسش
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 ریخت. این چه خوابی بود که، گریبانش را گرفته بود؟یاشک م

های درشت عرق اورد. دانهیادش میهای چشمانش بود و بهیاد بیاورد؛ اما گویی آن صحنه در پردهخواست بهنمی

 .زدروی پوست سفیدش برق می

 .ش بلند بودهقصدای هق

 :در آغوشش جای گرفت و زمزمه کرد

 .ابم خیلی بد بودطیال؟ خیلی بد بود. خو -

 .دانست خیلی ترسیدهموهایش را نوازش کرد. می

 .دادهایش را نمیی ریختن اشکها اجازهآنا، به این سادگی

 !د. خوابش خواب بوعزیزم؟ آروم باش! باشه؟ همه -

 .ها نه تنها آرامش نکرد بلکه، بیشتر ترساندشاین واژه

 .افتدکن است این اتفاق بیترسید، اگر خواب بوده یعنی در آینده مممی

 طیال؟ -

 .توانست حرفی بزندریختند و نمیهایش میاشک

 .طیال محکم در آغوشش کشید

 چه خوابی دیدی؟ -

 .هایش را تر کرد و بغض توی گلوش را پس زدل*ب

 :ش بودن را کنار زد و شروع به گفتن کردموهای طالیی رنگش که جلوی چشمای آبی

ن یه پوشید. مودم که برای انتخاب لباسش کمک کنم. همون لباسی که باید برای مراسم میتو اتاق بانو اال ب -

لباس سبز رنگ بهش پیشنهاد دادم و اون گفت که خیلی بازه! من گفتم چی مدنظرتونه گفت برو به طیال بگو 

ها، همون چشم بیاد. من خیلی ناراحت شدم و اومدم بیرون بعدش هم خوردم به یکی نگاش که کردم اون بود!

همون چهره! خودِ خودش بود اما چشمام رو باز و بسته کردم دیدم نیست. نبود. مُردم. تو خواب مُردم! من 

 .رفت. تو خوابم تنهام گذاشتدوسش داشتم اون نباید می

 :بغض امانش نداد. طیال دوباره او را در آغ*و*ش کشید و سعی کرد آرامش کند

جایی از همین قصره. باشه خواهرم؟ منم اونو دوست  بعدشم اون فقط گم شده تو یکعزیزم؟ اونا خواب بودن.  -

طور. یک گوشه از این قصره مطمئن دارم. مگه ما با هم خواهر نیستیم؟ خواهریم از یه پدرو مادریم. اونم همین
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کاری کنیم تنها ی مادر ضجه زدم، باید یه جوری جلوی ملکهدونی که پنج سال پیش چهباش، باشه؟ خودت می

ی مادرِ! آروم باش! اگه شده حاضرم زندونیش کنم و با شکنجه از زیر زبونش حرف بکشم؛ دونه ملکهکسی که می

 .کنماما پیداش می

 :کرد گفتهایش را پاک میگونه که اشکاز آغوشش بیرون آمد و همان

نج سال پیشش رو دیدم تو که ملکه رو ی پش تغییر کرده! من توی خواب چهرهواقعا؟ اما اون حتما قیافه -

 .ش رو تغییر دادهشناسی! اون مطمئنا قیافهمی

 :لبخندی زد و آرام مشغول توضیح دادن شد

کنیم! حاال هم آروم باش و بخواب صبح باید بری و کلی ش رو هم تغییر داده باشه ما پیداش میآره واقعا، قیافه -

 .کار انجام بدی

 .ام روی تخت خوابید، او نیز پتو را رویش کشید و به سوی تخت خود رفتسرش را تکان داد و آر

 طیال؟ -

 .برگشت و نگاهش کرد

 .ممنون که هستی -

 :لبخندی زد و زمزه کرد

 .اگه تو نبودی منم نبودم! تو این دنیا فقط تو و اال رو دارم -

 .هایش را در هم کشید، اخم کرده بود که چرا صدای طیال را نشندیدهاخم

 چیزی گفتی؟ -

 :لبخند لرزانی زد و هول گفت

 !نـ... نه -

 .گفت "شب به خیری  "سری تکان داد و 

 .های آنا شده بودای رنگ دراز کشید. متوجه نگرانیروی تخت قهوه

های آنا منظم شده. آرام آرام از تخت بیرون آمد و کرد. کمی بعد دید که نفسخسته بود، باید خودش را خال می

 .ید رنگش را پوشید. بدون هیچ سر و صدایی از اتاق خارج شدشنل سف

 .روی قصر در باغ قصر بودبهکمی بعد رو

های زیادی نداشت. این درخت فقط از درد داد و برگای نمیکنار همان درخت نشست؛ درختی که هیچ میوه
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 .های او خبر داشت

 .آهی کشید

بود. به زور آرومش کردم. دیگه از این زندگی بریدم. فقط اون و امشب آنا کابوس دید! توی خواب اون رو دیده  -

خاطر اون اومدم تو این قصر. پنج سال پیش اومدم؛ اما وقتی اومدم آنا رو داشتم که اون رفت! پنج سال پیش به

وقت نفهمیدم دختر کدوم با اال آشنا شدم. االیی که اون هم تو همون اوایل گم شدن اون، اومده بود. هیچ

دیدم ش رو به کل از دست داده. اون رو مثله آنا میشاهزادست؛ اما با چیزایی که ازش فهمیدم اون حافظه

شه و مجبوره که به قصر سفید بره. قصر سفیدی که دوسش داشتم و دارم. اما تا چند روزِ دیگه اون ملکه می

 تر. واقعایدا کردن کسی که گمش کردم سختره و پجا میها اجازه دارند برن. اون برای همیشه به اونفقط ملکه

خواد گه. دلم میی مادره اما اون چیزی بهم نمیچیز خبر داره ملکهکار کنم تنها کسی که از همهدونم چینمی

فهمم پدر و مادرم کیه؟ منی وقت برنگردم. اصالً چرا این زندگی مالِ منه؟ منی که نه میجای دور و هیچبرم یه

، ست! اگه شدهگیم رو از دست دادم چرا باید االن زنده باشم؟ کلید این زندگی فقط دست ملکهکه به کل زند

خواد تو این قصر باشم. قصری که کنم باید زود این قضیه تموم شه. دیگه دلم نمیش میکشمش یا شکنجهمی

ی وقت بود که رفته بودم. خوشی اون و اال نشستم؛ وگرنه خیلباید هِی خم و راست شم. تو این قصر فقط به دل

پنج سال پیش خیلی جوون بودم اما این قصر منو یه انسان بالغ بار آورد. پنج سال نه! فکر کنم پنج هزار سال تو 

یم دارخاطر آنا دووم آوردم. فقط اون و اال بودند که دلاین قصر بودم. پنج سال نبود! پنج هزارتا شکنجه بود! به

دونه کیه. اونم تو این پنج سال عوض شد. دیگه اون آدم با احساس نیست. اراحته! نمیدانند. اال هم خیلی نمی

 !هایی که از ما نساختاحساس ازش ساخت. این قصر چه آدماین قصر یه بی

 .هایی که این مدت نگفته بود، را گفت و خود را خالی کردی حرفکرد. همهاحساس خالی بودن می

 .آوردنده آسمان داد ابرهای سیاهی به آسمان هجوم میباد تندی وزید، نگاهش را ب

که خیس نشود به سوی قصر حرکت کرد، به اتاق که رسید آرام کنار تخت بارد پس برای ایندانست باران میمی

 :آنا رفت و زمزمه کرد

 .دم تا برش گردونمبه زودی میارمش! نگران نباش. اگه شده جونمم می -

 .اش نشاندروی پیشانی ایو ب*وسه

*** 

 .کنندافته مردم اعتراض میافته! این همه عقب افتاده؛ باز عقب بیعنوان به تعویق نمیببین؟! به هیچ -
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 :پوزخندی کنج لبش جا خوش کرد، گردنش را کج کرد و ل*ب زد

 .قدر عزیز بودمدونستم اینکنند؟ نمیخاطر ملکه نشدن من اعتراض میاون مردم به -

 :اش کرد و ادامه دادایا پررنگ تر کرد. نگاهی به چشمان قهوهو پوزخندش ر

 !ها رو بگو به یکی که تو رو نشناسهاین حرف -

 :چشمکی زد و اضافه کرد

 .ی مادرملکه -

 :ی پایش چرخید و خواست از اُتاق بیرون رَوَد که صدایش مانع شدبا پاشنه

 ااِل؟ -

 .اش کردبرگشت و نگاه تندی حواله

 :ادادامه د

 هیچ عنوان قبولآبرویی رو بهشه. بیها رو بستم. این مراسم فردا برگزار میی راهبه سرت نزنه فرار کنی! همه -

 .کنمنمی

 .کرداش میدست به س*ی*نه نظاره

دونی هیچ تموم شد؟ بذار حاال من بگم. پنج سال پیش که اومدم این نبودم. یادته؟ چطور یادت بره؟ هه. می -

ی آینده معرفی کردی. من یه دختر با دم نمیومد. پدرومادرم نبودن و نیستن. منو به عنوان ملکهچیزی یا

ش تقصیره توئه. ها همهاحساس بودم؛ اما حاال من رو ببین. چشمام رو نگاه کن! احساسی هست؟ هوم؟ نه! این

 .گی نه. ههافته تا آمادگی الزم رو داشته باشم میگم چند روز به تعویق بیحاال که می

 .سپس از اتاق بیرون رفت. دستانش مشت شده بود

 !چیزی شده؟ -

 .ای کردبا صدایش برگشت و نگاهش کرد. دندان قروچه

 !کنهکارو نمیگم مراسم رو به تعویق بندازه، اینمی -

 .خندی برای آرام شدنش زددستش را گرفت و ل*ب

 .باید بریخوای دیرتر ملکه شی؛ اما فکر کنم دونم می،می-

 :اش که شباهت زیادی به چشمان خودش داشت خیره شدحس به چشمان آبیبی

 .خوام دیرتر ملکه شم. کار دارم، یک کار مهمنه! نمی -
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 :هایش در هم رفتسگرمه

 چه کاری؟ -

 .نفسش را رها کرد

 .فهمی طیالمی -

 .اش کوبیدآهانی گفت. سپس چیزی یادش آمد و دستش را به پیشانی

 .ال؟ ببخشید، من یه چند تا کار داشتماِ -

 .سری تکان داد و او رفت

*** 

 .پوفی کالفه کشید

 کس تو این آشپزخونه به این بزرگی نیست؟یعنی هیچ -

 .کشید "پوفی"عصبانی دوباره 

 .خیال. هر چی شد، شدبی -

کرد تا آن ز میگونه دستش را دراو سپس روی صندلی بزرگ چوبی رفت تا دستش به آن ظرف برسد. همان

 .ظرف را بردارد که صندلی لرزید و لق شد

*** 

 .کششی به بدن خود داد

 .وای خسته شدم -

 .لبخندی به رویش زد

 جا نباید بگی خسته شدم. تازه واردی؟عزیزم! این -

 .تکان داد "مثبت"لبش را گزید و سرش را به معنای عالمت 

 :شدصدایش را صاف کرد و مشغول توضیح دادن به او 

جا یه کار رو اگه اشتباه انجام بدی، مطمئن باش که اسمه من طیالست. این قصر هم قصر خیلی مهمیه. تو این -

گذاری دارن. این مراسم ی آینده بانو اِال، فردا مراسم تاجشی بیرون. ملکهکارت تمومه و از این قصر پرت می

ن عالوه بر بیرون شدن از قصر مجازات سخت تری هم خیلی مهمه اگه خدمتکارها یه کاری رو اشتباه انجام بد

 !دارن
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*** 

 .ناگهان لرزید و کج شد، تعادلش را از دست داد و روی زمین و آسمان معلق شد

 آنا؟ -

 .و سریع دستش را به سویش نشانه گرفت

 .با نیرویی که داشت او را آرام روی زمین گذاشت و به سویش رفت

 .تاش نگریسنگران به چشمان بسته

اش گذاشت و خراشی که وجود داشت را ترمیم کرد. موهای طالیی رنگش را وقتی رسید دستش را روی پیشانی

 .اش شدکنار زد و خیره به چهره

نگاهش به ساعت دیواری گره خورد. با عجله شنل سیاه رنگش را تا جایی که صورتش پوشیده شود پایین کشید 

به شانس  "لعنتی"ی نجات دادنش را به یاد نیاورد. زیر ل*ب ا آن صحنهو با جادویش حافظه آنا را پاک کرد؛ ت

 .جا دور شدخود نثار کرد و از آن

**** 

 :لبش را گزید و با خود زمزمه کرد

 !چه قوانینی داره این قصر -

 .طیال صدای مبهمی به گوشش خورد

 چیزی گفتی؟ -

 :شدت گزیدن لبش بیشتر شد

 .نـ... نه -

 :سری تکان داد

 .کنیکار میخب من قوانینو توضیح دادم! تو باید تو قسمت تزئینات کار کنی. ببینم چی -

 .جا را ترک کرد. او نیز به سوی سرخدمتکار رفتسرش را پایین انداخت و آن

 !کاری با من ندارین؟ -

 :کرد گفتطور که با خدمتکاری لیست غذا را چک میهمان

 برای چی؟ -

 .ریشان طالیی رنگش را جمع کردپاهایش را جفت و موهای پ
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 .چندتا کار شخصی داشتم -

 :اش گفتنیم نگاهی به او انداخت و با آن صدای معمولی

 .برو -

 .ای نداردحالی به چشمان سبزش خیره شد؛ اما دید که به او توجهبا خوش

 .ذوقش فرو کش کرد

 .رو انجام بدیتونی بری و کارت نه طیال! نظر بقیه مهم نیست. مهم اینه که می -

 .جا دور شدنفسی کشید و از آن

 .هایی منظم به سوی باغ پشتی رفتلباس سبزش را فشرد و با قدم

 .شدای که به زودی شکفته میای شد. لبخندی روی ل*ب نشاند. غنچهموقع رفتن متوجه غنچه

 .وردآود. افکاری که او را به یاد میدید. عصبی سرش را تکان داد تا این افکار از بین براین غنچه را همانند او می

 !به به طیال بانو -

که او کیست، برد. چشمانش را بست تا به خود مسلط شود و حرف نامناسبی نزند. بهترین با صدایش پی به این

 .تصمیم این بود که به او هشدار دهد

 .عصبی به چشمان سیاه رنگش خیره شد

 .ند کرد و به سویش نشانه گرفتی تهدید بلاش را به نشانهانگشت سبابه

 .!شیبار آخرت باشه مزاحمم می -

 .هایش بودلبخندِ چندشی روی ل*ب

 !شم؟من مزاحمت می -

 .و یک قدم به سویش رفت. ناخودآگاه او نیز یک قدم به عقب رفت

 .شیآره مزاحمم می -

 :ای سر داداش مساوی بود با عقب رفتن طیال. خندهقدم بعدی

 سی؟ترازم می -

 !ترسیدمی

 !نه -

 .بازهم قدمی دیگر
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 !گهولی چشمات چیزه دیگه ای می -

 .ترس در چشمانش آشکار بود

 .قدمی دیگر، طیال به درخت برخورد کرد

 .برو اونور هرمس -

 .رویش قرار گرفتروبه

 !و اگه نرم؟ -

 .خوردهایش به هم میل*ب

 .ترسم فقط توروخدا برو اونورباشه! باشه ازت می -

 .ی کرد "نوچ نوچ"

 .ریها نمیبه این راحتی -

*** 

 .الی چشمانش را باز کرد. جایی که بود را از نظر گذراند

 .ها بلند شدناگهان همانند برق گرفته

 جا خوابیده بودم؟من؟ من که اون باال روی صندلی بودم، چطور االن این -

 .لنگان لنگان به سوی صندلی افتاده رفت و درستش کرد

 نی چی شده بود؟یع -

 .سری تکان داد؛ شاید خیاالتی شده بود

 آنا؟ -

 .گفتن از جا پرید. ناگهانی در آن سکوت این صدا آمده بود "آنا"با صدای 

 .که شدت ضربان ها کمتر شود، به عقب برگشتدستش را روی قلبش قرار داد برای این

 .ابروهایش را باال داد و دستش را از روی قلبش برداشت

 کارم داشتی؟چی -

 .قدمی به سویش برداشت، او قدمی به عقب برداشت

 !ترسی؟چرا می -

 :ناخن هایش را در پوست ظریف دستش فرو کرد
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 .ترسمنمی -

 .ترسیدمی

 .ابروهای پهنش را باال انداخت

 ری؟پس چرا عقب می -

پاژ و جریان شدن شد. با هر پمنفسش را در س*ی*نه حبس کرد. صدای ضربان قلبش به خوبی شنیده می

 .افتادهایش، رعشه به جانش میخون درون رگ

*** 

خشم به درونش نفوذ کرد، درست بود که تا دقایقی پیش ترسیده بود ولی منظورش را خوب فهمید. عصبی شد. 

 .ها رسیدفطرت هرمس برایش گفته بودند ولی او باور نکرده بود؛ اما حال به همان حرفاز ذات پست

 .د که تعادلش را از دست داد و افتاد. قدمی برداشتعصبی مشتی ز

 .اوه اوه! جناب هرمس افتادند -

 :فریاد زد

شی! اینجا قصره! کوچه بازار نیست. دعا کن که ای میبار آخرت باشه چه نزدیک من چه نزدیک هر دخترِ دیگه -

درازی کنه. از اون دخترا هم نیستم.  دم کسی بهم دستاین اتفاقو به بانو اال نگم. من به هیچ عنوان اجازه نمی

ی روانی دارم که اگه وارد اون پوسته شم بدترین دعا کن سرتو جدا نکردم. من آدم نرمالی نیستم. یک پوسته

 دونی دیگه هر کاری از روانی برمیاد! درسته؟دم! میکارهارو انجام می

 .و ابروهایش را به حالت پرسش باال برد

 .طیال از این فرصت استفاده کرد هرمس چشمانش را بست و

 .سریع ناپدید شد

*** 

 . ...کاریت ندارم! یعنی اآلن کاریت ندارم؛ ولی بعداً -

 .اش نصفه و نیمه ماندبا سیلی که آنا به او زد، جمله

 .اشک در چشمان آبی رنگش حلقه زده بود

 :با صدایی لرزان گفت

 .خیلی عوضی هستی -
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 .گریستترسید میداد ولی وقتی میی ریختنش را نمیدند. به راحتی اجازهشهایش بود که جاری میو اشک

 .چشمانش را بست

 .برات متأسفم -

 .ِ بهت زده از آشپزخانه خارج شدو بدون توجه به آن نگاه

 .کس نباید باشه، اَهچرا آخه تو اون آشپزخونه به اون بزرگی هیچ -

 .توانست بایستد و بگذارد که او برودنمی

 .آشپزخانه بیرون آمد و با چشم به دنبالش گشت از

 .روداو را دید که به سوی باغ می

 .اش را سفت گرفت و برش گردانداش که رسید شانهپا تند کرد تا به او برسد. به یک قدمی

 .من... من منظوری نداشتم -

 .حس به او خیره شده بود. منظوری نداشت؟ پوزخندی زدبی

 !به من دروغ نگو -

 .گی به موهای سیاه رنگش زدچن

 .اوف آنا! واقعاً منظوری نداشتم -

 .ای رنگش خیره شدهای قهوهپوزخندش پر رنگ تر شد. دست به س*ی*نه به چشم

آهــان! که منظوری نداشتی. پس چرا گفتی بعداً باهات کار دارم؟! من از اون دخترا نیستم! به تو هم  -

دونم چی باعث شده که فکر کنی از اون دخترام. خودم که فکر . نمیکاری ندارم، سرم تو کارِ خودمههیچ

 .کنم حرکت بدی انجام داده باشمنمی

 .سرش را پایین انداخت

 ...آره حق با توئه. آنا؟ من فکر کردم خب، خب من فکر... فکر کردم که -

 .حرفش را قطع کرد

از کنند شون رو بو گفتی به جای ترسیدن نیشفکر کردی شبیه این دخترام؟! که با یک حرف مثله حرفی که ت -

چین دختری نیستم. برات متأسفم که درست من رو ! نه خیر. من هم "جونوای خدا آخ"و توی دلشون بگن 

 .نشناختی

 :سرش را باال آورد و بالفاصله با سکوتش گفت
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 .خب من اشتباه فکر کردم تو ببخش -

 .تر شدچشمانش درشت

 .ای طوالنی سر دادم کردن حرفش خندهاو چه گفت؟ بعد از هض

 !ببخشمت؟ -

 :اش را خورد و با تُن صدایی نسبتاً باال گفتخنده

که تو با دوبار حرف زدن فکر خاطر اینکردم اآلن کجا بودم؟! هان؟! تو ب*غل تو؟ بهببینم؟ اگه من کاری نمی -

نم تاوان بدم. ببین هنری؟ من از اونا نیستم. من توزنی من نمیکردی من از اونام! یهویی میای و اون حرفا رو می

دم همچین وقت اجازه نمیذارم یک روزه خرابش کنی. من هیچتا اآلن با آبرو توی این قصر زندگی کردم نمی

 .رفتاری باهام داشته باشی

 .باال آورد "ساکت"خواست حرفی بزند که دستش را به معنای 

 :ادامه داد

کردم. به فطرتت نیستی ولی اشتباه میکردم شبیه اون برادر پستودم نبینم؛ فکر میدیگه تو رو دور و بر خ -

 .اون برادرت هم بگو دور و بر خواهرم نپلکه

 .شد به باغ قصر، گم شدو سریع از آن راهرویی که ختم می

 :چنگی به موهایش زد و زمزمه کرد

 .گند زدی پسر. از دستت پرید -

 .ی افکارش پاره شداش رشتهکرد که، با قرار گرفتن دستی بر روی شانهیگونه در افکارش سیر مهمان

 چی شده؟ -

 :ناامید سری تکان داد

 .دست رو دلم نذار که خونه -

 .ابروهایش باال پرید

 چی شده پسر؟ -

 .نگاهی به دور و اطراف کرد. تازه متوجه شده بود، در راهرویی قرار دارد که رفت و آمد در آن زیاد است

 .بیا بریم تو باغ بهت بگم -

 :خواست چیزی بگوید که صدای کسی مانعش شد
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 هرمس؟ -

 .کردبه سوی صدا برگشت. خدمتکار بود که او را صدا می

 بله؟ -

 :لباسش را مرتب کرد و گفت

 .بانو ااِل خواستن که به دیدنشون برید -

 .برودتوانست بعداً به دیدارش ای گفت. زیاد برایش مهم نبود، می"باشه"

 :برگشت و خواست همراهِ هنری به بیرون برود که دوباره گفت

 .بانو گفتن اآلن برید -

 .از شدت تعجب ناخودآگاه ابروهایش به باال پرید

 .باشه -

 :و روبه هنری گفت

 .خیر کنه! شب برام تعریف کن، من باید برم پیش این بانو االخدا به -

 .ال رفتگاه اسری تکان داد و او به سوی اقامت

 !ی چیه؟ شاید مربوط به طیال باشه. پــوف طیال. آخه این چه دخترِ چَموشیِیعنی درباره -

 .کالفه پوفی کشید

ی مغرور عمراً بشه ها! عمراً بشه. با این دخترهخواستم یکم باهاش حال کنممعلوم نیست به کی رفته. حاال می -

 .حال کرد

 .باز هم پوفی کشید

 !هرمس؟ -

 .یش به عقب برگشتبا صدا

رنگش درشت تر از حد ممکن شده بود. با هر توانی که داشت دهانش از تعجب باز مانده بود و چشمانِ سیاه

 :نامش را صدا کرد

 !رانا؟ -

 :ای زیاد به سویش رفت و لوس مانند گفتلبخند پررنگی به رویش پاشید. با عشوه

 !دلم تنگ بود برات -
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 رفت حال متضاد کارهای قبلش هست؟ای نمیخیلی جدی بود هیچ عشوه تعجبش بیشتر شد. رانایی که

 !رانا؟ خودتی؟ -

 :گردنش را کج کرد و دلخور پاسخ داد

 آره. خودمم، بعد از چندسال برگشتم قصر این استقبالته؟ -

 .اش را جمع و جور کرددهانش را بست و قیافه

 .با چشمانِ تیزش براندازش کرد

 قرمز رنگیه که بهت کادو دادم؟ این همون لباس حریرِ -

 :لبخندی پر از ناز زد

 .هاآره. حافظتم خوبه -

 .ی خود کندتوانست او را بازیچهکرد که او راناست. شاید میلبخندی زد. باید باور می

 :توجه به حرفش گفتبی

 خوش اومدی. از قصر سفید کِی اومدی؟ -

 .قری به خود داد

 .دونی اونجا چه معرکه بوداآلنم قراره اینجا کار کنم. وای هرمـس نمیاز قصر سفید دیروز اومدم.  -

 :نگاهی به هرمس ساکت کرد و ادامه داد

 !عزیزم؟ کاری که نداری؟ نکنه وقتت رو گرفته باشم؟ -

 .خوشش آمده بود "عزیزم"ی از لفظ کلمه

 .ببخشید رانا جون. بانو ااِل گفتن به دیدنش برم -

 .شیدهایش را در هم کاخم

 .ریختهی چندش؟ وای اصالً ازش خوشم نمیاد خیلی بیهمون دختره -

 .ای کردتک خنده

 .ستی آیندهرانا؟ این چیزا رو جلوی بقیه نگی به هرحال اون ملکه -

 .با ناز سری تکان داد

 .مکنیزنیم. صبح مفصل صحبت میشم زشته تو این راهرو داریم حرف میباشه عزیزم. من دیگه مزاحمت نمی -

 .باز هم لبخندی زد و او تمام توانش را به کار گرفت تا با عشوه راه رود
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 .لبخندِ دلربایی هم به سویش پرتاپ کرد

 این از کجا پیداش شد؟ -

 .و دوباره نگاهی به او کرد

 .ولی خوب شد اومد -

 "قسمت دوم"

 .ای به در زدبه سوی در اتاق اال رفت و تقه

 کیه؟ -

 .صدایش را صاف کرد

 .هستم هرمس -

 .به سرعت موهایش را درست کرد و روی صندلیِ بزرگ طالیی رنگ نشست

 .بیا تو -

 .آرام در طالی رنگ را باز کرد و وارد آن اتاق بزرگ شد

 .یی انداختپا رو پا

 .درو ببند -

 .در را بست و رو به رویش ایستاد

 .بشین -

 .روی یک صندلی سیاه رنگ نشست

 استه بودین؟من رو برای چی خو -

 .نفسی کشید

 !شنیدم مزاحم طیال شدی -

 .ترسید؛ اما ظاهر خونسردش را حفظ کرد

 طیال گفت؟ -

 .پوزخندی کنج لبش ظاهر شد

 .مهم نیست از کی شنیدم مهم اینِ که چی شنیدم -

 .دستش را مشت کرد
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 .اشتباه شنیدی -

 .ابرویی باال داد

 مطمئن باشم؟ -

 .لبش را تر کرد

 .آره -

 .ای بلند سر دادخنده

 .شیدونم مزاحم طیال میبرو خودتو حیوون فرض کن! خوب می -

 .کردترسید؛ ولی برای ماندنش در این قصر همه کار میاز روی صندلی برخاست. می

ن کنیم. مپیچید به پروپام. تازه بهم پیشنهاد هم داد. گفت نامزد میطیال بهتون دروغ گفته. خودش هی می -

نظرم باید طیال بازخواست ی بین من و اون دخترو بهم زد. بهای گیر بود. طیال اومد رابطـهدیگه دلم پیش کسِ

 .بشه نه من

 .ای سر دادباز هم خنده

 :ادامه داد

کرد. هرمس، هرمس از دهنش نخندید. بذارید بهتون توضیح بدم. اول که اومدم تو قصر هی دلبری می -

پیش یک دخترِ دیگه. بهش هم گفتم؛ اما یک نقشه کشید و اومد موقعی که من با افتاد؛ اما من دلم گیر بود نمی

کردم گفت که من و اون نامزدیم. خودمم تعجب کردم. بعدش به طیال گفتم کارت اشتباه اون دختره صحبت می

م. ابطـه داشته باشکرد تا باهاش رکه امروز اومده بود و التماسم میخیالش شدم تا اینبود ولی انگار نه انگار. بی

دم و کشونه. منم سریع جیم زکرد که اگه باهاش نباشم زندگیمو به آتیش میگفتم نه؛ ولی ولم نکرد. تهدیدم می

شده. من در اصل باید بهتون اومدم تویِ قصر. اصل قضیه همینِ و بس. اون طیال بوده که هی مزاحمم می

ما کرده. خب حاال، حق با منِ یا طیال؟ به اون سالطین که گفتم! جالبه که اون اومده و شکایت منو به شمی

 نباید ولی داره قصدی چه دونمنمی من. کنهمی طوراین اون چرا نمیدونم ولی نخورده بهش دستمم ٰ حتی

اید اگه نتونید جلویِ یک خدمتکار ی آیندهلکهم شما هرحالبه. کنه غلطا این از خودش برای بدید اجازه اینطور

 .تونید از پس این همه مردم بر بیایدرید نمیرو بگی

 .تر بوداش طوالنیبار خندهاین

ها! باید بهت جایزه بدن. تو یک لحظه، چطور این همه چیز رو گیبه اون سالطین؟ خیلی خوب دروغ می -
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 !دونمسرِهم کردی؟ ماشااهلل به ذهن خالقت؛ اما باید بگم که من واقعیت رو می

هم وصل کرده بود و داستانی عاشقانه ساخته ها را بههم نفهمیده بود چگونه آن حرف استرس داشت. خودش

 .بود. دستانش را مشت کرد

 .هام راست بودهی حرفبانو؟ همه -

 .پوزخندی زد و از روی صندلی طالیی، بلند شد

 .تونم؟متأسفم! بذار راستش رو من تعریف کنم! می -

 .شدقطعاً دستش رو می کردساکت شده بود. اگر مخالفت می

 .بگید! من هیچ ترسی ندارم؛ چون واقعیت رو من گفتم -

 .تر شد. شروع به قدم زدن در دور تا دور اتاق کردپوزخندش پررنگ

 وقتی اومدی به قصر رو یادته؟ -

 !ی کوچک از آن روزگشت؛ اما دریغ از یک تکهدر ذهنش به دنبال آن روز می

 .نه -

 .قدمی برداشت

ها به دوش ی مسئولیتکرد. همهیادمه! اون روز طیال داشت برای مراسم ازدواج بانو جسیکا کلی کار میمن  -

 اون بود. تو اومده بودی و نصف تزئینات رو خراب کردی. طیال خیلی حرص خورد. درسته؟

 .آوردخاطر میکم کم به

 .تکان داد "مثبت"سری به معنای عالمت 

که حس خوبی های تو و اینکردم. طیال اومد به اتاقم گفت از نگاهگاه تورو حس میبیهای گاه و اون روز نگاه -

خوبی خودم با چشمای خودم نداره. منم گفتم صبر کن، اگه حرکت بدی دیدی بهم بگو. اون رفت؛ اما امروز به

بگم که قصر پر از نگهبانه!  ش دروغ بود. بایدها همهدیدم که توی باغ بودید و... . این ماجرا رو خودم دیدم. این

چیز رو برام ها هم دیدن؛ اما به دستور من چیزی نگفتن. از طیال خواستم ماجرا رو بگه و همهی نگهبانهمه

ی گفت. در ضمن قصر بی در و پیکر نیست که تو با هر کسی خواستی بپری و طیال هم به راحتی بیاد و رابطه

 !هم بگو خوش اومده. متأسفم اما دیگه همین روزاست که از این قصر بریشمارو خراب کنه. اوه راستی به رانا 

 .دهانش باز ماند

 :ادامه داد
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تونی بری و وسایلت رو جمع کنی. صبح شه. میبه اون داداشت هم بگو که نزدیک آنا نشه؛ وگرنه خیلی بد می -

 !تو این قصر نبینمت هم تو و هم داداشت

*** 

 .هم کوبیددر را باز کرد و محکم به

 .کار را کرده بود نگاه گردبا کوبیده شدن در از جا پرید و به کسی که این

 این چه وضعه وارد شدنِ؟ -

 .اخمش پررنگ تر شد

 .ولم کن طیال. عصابم خرابه -

 .ای باال انداختشانه

 .من بدتر از تواَم -

 :روی تخت نشست و گفت

 مگه چی شده؟ -

 .سوی تختش برداشت از روی صندلی بلند شد و قدمی به

 . ...شعوراون هرمس بی -

 :حرفش را قطع کرد و با عصبانیت گفت

 !شعورشاون برادر بی -

 .به تخت که رسید رویش نشست

 ببینم آنا؟ -

 .سرش را بلند کرد

 بله؟ -

 .با شک نگاهش کرد

 !اون برادرش کاری کرده؟ -

 .آهی کشید

 .فطرتناتن! هردو پستکردم مثله برادرش نیست؛ ولی از یه ذفکر می -

 .نگران شد
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 .درست تعریف کن ببینم -

 .او نیز تمام ماجرا، را برای طیال تعریف کرد

 .جورن اون برادرش هم که بدترطیال: هر دوشون یک

 .روی تخت دراز کشید

 چی شده؟ -

 .او هم مشغول تعریف کردن ماجرا شد

*** 

 چرا؟ -

 .دستش را روی سرش گرفت

 .خوام سؤالی بپرسیدم بهت خبر دادم. نمیطیال؟ من فقط اوم -

 :جانب گفتبهحق

 .دادییعنی نباید بدونم؟ خب خبر نمی -

 .لبش را تر کرد و به چشمان آبی رنگش خیره شد

 .فهمی. اومدم بهت بگم نگران نشیزودی مینه. به -

 :سری تکان داد

 .فهمممن هیچ از کارای تو نمی -

 .اس سبز رنگ بلندش را گرفتنفس عمیقی کشید و قسمتی از لب

 .فهمیفهمی! یک روز میمی -

 .ری ااِلخب حداقل بگو کجا می -

 .کالفه پوفی کشید

 !شهنمی -

 :سری تکان داد و گفت

 .من که کالً هیچم! از این به بعد هیچ خبری به من نده. کار دارم باید برم -

 :تفاوت گفتبی

 .تونی بریباشه! می -
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 تفاوت؟گونه بیتفاوت است. آخر آدم اینگونه بیچرا اینحرصش گرفته بود که 

 .ی حرصش را در کوبیدن در، خالی کردهمه

 :زیر ل*ب زمزمه کرد

 .ستدیوونه -

 .شنل خاکستری رنگش را برداشت و از اتاقش بیرون رفت

 .آه! بانو ااِل -

 .چشمانش را چرخاند و به صاحب صدا نگاه کرد

 .اصالً تغییر نکردی -

 :تفاوت زمزمه کردبی

 .دونم. وقتمو نگیرمی -

 .قری به خود داد

 تو وقت داشتی؟ -

 .ی خود خندیدقاه به جملهو قاه

 .پاتو از گلیمت دراز تر نکن رانا! تو اینجا خدمتکاری و بس -

 .نزدیکش شد

ممکن رو  من خدمتکارم درست! تو چی هستی؟ هیچ! برای من هم مغرور بازی در نیار وگرنه بدترین کارِ -

 .کنممی

 .سرش را به او نزدیک تر کرد

 !تونی بکنیکاری نمیهیچ -

 .و فوتی در صورتش کرد

 .افتیدم که به پام بیکنم. قول میکار میببین چی -

 :پوزخندی زد و گفت

 تافتن! خیاالوقت به پای کسی نمیها هیچم! ملکهم چیزی یادم نمیاد ولی مطمئنم یک ملکهمن از گذشته -

 .بینیقدر بزرگ نکن. صدمه میت رو اینبچگونه

 :دستش را محکم گرفت
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کنم تا ملکه نشی. خیاالتم هم بچگونه نیست! تو به ی تالشمو میفکر نکنم ملکه باشی! اینو بدون من همه -

 .شیافتی به پام نابود میخیاالتت پروبال نده، روزی که بی

 .دستش را از دست رانا بیرون کشید

 .افتموقت به پای کسی مثلِ تو نمیها پریدی مغزت از کار افتاد. من هیچرفتی قصر سفید و با اون باالییتو  -

 .سرش را کج کرد

 کنی؟کار میوقتی افتادی چی -

 .ای کرددندان قروچه

 .کشمافتم خودمو میکه به پات بیقبل از این -

 .زنماهام بهت لگد میافتی با همین پاوه! چه غروری. کوه غرور؟ وقتی بی -

 لبخندی زد

 .خیلی رویاپردازی -

 .کوچولو هه! مواظب خودت باش ملکه -

 .و سریع ناپدید شد. پوزخندی زد

 . ...پس او هم

 .رسم راناحسابتو می -

 .ها یکی دوتا پایین رفتاز پله

 :خدمتکاران خواستند همراهش بروند که گفت

 .خوام تنها باشممی -

 . ...اما بانو -

 .با خشم نگاهش کرد

 حرفمو نشنیدید؟ -

 .سرش را پایین انداخت

 .ها از قصر بیرون رفتتوجه به آناو نیز بی

 .باال گرفت "سکوت"ها خواستند مانع شوند که او دستش را به معنای نگهبان

 .سپس به سرعت از قصر خارج شد
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ت، چشمانش را بست. دستش را باال گرفت کمی دور و اطرافش را نگاه کرد. بعد از این که مطمئن شد کسی نیس

 .ای چوبی را در ذهن تصور کردو کلبه

 .حس وزیدن نسیم بر روی صورتش را داشت. خاص بود

ی چوبی رنگ خیره شد. لبخندی زد و وارد کلبه شد. نگاهی به دور تا دور کلبه چشمانش را باز کرد و به کلبه

 !گ بود. قصری مخفیکرد. از بیرون کلبه بود؛ اما داخل قصری بزر

 .خسته به سوی اتاقش رفت. اتاقی که برایش حکم زندگی را داشت

 .درِ سفید رنگش را که باز کرد حسی سراسر از خوبی وجودش را فرا گرفت

زنان به سوی تخت قرمز رنگ رفت و رویش نشست. یک دور اتاق را از نظر گذراند. کمد لباس، میز آرایش، قدم

 .صندلی و تخت

 .دادی کمی در اتاقش بود اما همین چیزها به او آرامش میهاچیز

ها، ماکسی لیمویی رنگی را انتخاب کرد و به سوی کمد لباس سفید رنگ رفت و درش را باز کرد. از میان لباس

 .آن را با لباس حریر سبز رنگش تعویض کرد

هایش به اندازه کافی ش را پاک کرد. مژههایش نگاه کرد. آهی کشید و تمام آرایشروی آینه رفت و به حاشیهروبه

هایش به اندازه کافی قورتی بودند نیازی به رنگ شدن نبود. ای استفاده کند. ل*ببلند بودند و الزم نبود از ماده

 .نبود ایپوستش سفید بود و نیاز به ماده

 .فرم بوداش دوخت. خوشنگاهش را در آینه به بینی

 .اما بهتر از هیچ بود اش خیلی خوشگل نبود؛قیافه

*** 

 .گشتند نگاه کردجا را میخدمتکارانی که همه با چشمانی درشت به

 .توانست جواب سؤالش را دهدچه شده بود؟ از میان آن همه خدمتکار به دنبال آنا گشت. شاید او می

 .آنا را دید

 آنا؟ -

 .برگشت و به او نگاه کرد. دستی برایش تکان داد تا بیاید کنارش

 :ل*ب زد

 .اآلن -
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 :کمی طول کشید تا بیاید. وقتی آمد، طیال سریع پرسید

 !چی شده؟ -

 :لبش را گزید و پاسخ داد

 دونی؟نمی -

 .در ذهنش به دنبال چیزی گشت؛ اما هیچ چیزی را پیدا نکرد

 :گیج گفت

 چی رو؟ -

 :دوباره لبش را گزید و زمزمه کرد

 !بانو اِال نیست -

 !گونه؟ نهرود؛ اما اینه بود میدهانش باز شد. او گفت

 طیال؟ -

 .ای گفت "بله"سریع به خود آمد و 

 دونستی؟تو چیزی می -

 .لبش را به داخل کشید

 !جوری برهکردم اینکم! فکر نمییه -

 .نفسی بیرون داد

 .پس خداروشکر کسی ندزدیتش -

 :ی پا چرخید تا برود که، او گفتسری تکان داد و با پاشنه

 .مادر گفت به اُتاقِش بری یملکه -

 .لرزیدترسید. فکش میای، به بدنش افتاد. نامحسوس لرزید. آب دهانش را قورت داد. میرعشه

 .ترسید همانند دوسال پیش شودترسید. میزد. او مینفس نفس می

 بــ... برای چی؟ -

 .ای باال انداختشانه

 .دونممیچه -

 .لرزیدهایش میاد. ضربان قلبش باال رفته بود. با هر جریان خون درون رگبا اکراه به سوی اتاق ملکه راه افت
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 خواد منو بندازه بیرون؟یعنی برایِ چی منو خواسته؟ چی کارم داره؟ نکنه می -

 .لرزیدزد. دست و پاهایش میهای درشت عرق روی پوست سفیدش برق میزد. دانهنفس نفس می

 رفت. پاهایشو دستش را به سوی در برد. ضربان قلبش هر لحظه باال میروی در بود. نفس عمیقی کشید روبه

 .حس شده بودندبی

 .ای به در زدتقه

 کیه؟ -

 .آب دهانش را قورت داد

 .طیال هستم ملکه -

 .بیا -

 .در سیاه رنگ را باز کرد و وارد اتاق شد. با دستانی لرزان، در را بست

 کاریم داشتین؟ -

 .رد تا صدایش نلرزدکاش را میی تالشهمه

 .بشین -

 .ها جای گرفتروی یکی از صندلی

 .چشمان سیاه رنگش را به او دوخت و مشغول برانداز کردنش شد

 :سؤالش را تکرار کرد

 کاریم داشتین؟ -

 !دونی که، اال نیست؟می -

 .هم گره زد و سعی کرد خونسرد باشدهایش را بهدست

 .دونمبله می -

 .گاه کردبه چشمان آبی رنگش ن

 .من ازت یک درخواست دارم -

 .ابروهایش باال رفت. تعجب کرده بود

 :ادامه داد

 دی؟انجام می -
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 .آب دهانش را قورت داد

 خب... خب چه درخواستیه؟ -

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

 رسه؟که چه سودی به من میو این -

 "قسمت سوم"

یی کرد. سپس "ها"دهانش نزدیک کرد  ر گرفت. دستانش را بهرفت. شنلش را محکم تها، راه میمیان آن برف

 .هم نزدیک کرد تا دستانش گرم شودبه

 .ودحال ندیده بدانست و تا بهتوانست از جادویش استفاده کند، نشانی کلبه را نمیلرزید. نمیاز شدت سرما می

 .کندتوانست هم برگردد؛ زیرا گفته بود پیدایش مینمی

 .دادهای برف امانش نمی. گلولهدر خود جمع شد

 .داددر این سرما، جادو نیز جواب نمی

 .رفت! مقصدش هم نامعلوم بودکرد. خسته شده بود. در این هوای سرد، باید راه میحال اطراف را نگاه میبی

 .نثارش کرد. پوست صورتش از شدت سرما، سفیدتر شده بود "لعنتی"

 .دست و پاهایش هم سردتر

 .جان سالم به در نبرَد ترسیدمی

*** 

 .از پنجره به بیرون نگاه کرد

 .اش را برداشت و خورد. به ساعت دیواری نگاه کردبارید و جنگل سفید شده بود. لیوان نوشیدنیبرف می

 .لیوان را گوشه گذاشت و وارد اتاق شد

 .موهای بلندش را جمع کرد و شنل سیاه رنگی پوشید

 .برفی قدم بزندخواست در این هوای دلش می

 .از اتاقش بیرون رفت. وارد سالن که شد، نگاهی به دور تا دور قصر کرد

نتوانست جلوی خود را بگیرد و وارد آشپزخانه شد. شنلش را از تن بیرون آورد. مواد الزم را آماده کرد و مشغول 

 .درست کردنش شد

 .هایش نقش بستآماده که شد؛ لبخند رضایت روی ل*ب
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 .ع به خوردن کیک کردبا لذت شرو

کیک خوردنش که تمام شد، شنل سیاهش را پوشید و از آن قصر بیرون رفت. قصری بدون خدمتکار! خوفناک 

 .بود که فقط یک نفر در آنجا باشد

*** 

 .خوردهم میلرزید و بهدیگر نای راه رفتن نداشت. خیلی سردش شده بود. فکش می

ودند. قدم دیگری برداشت؛ اما پایش به سنگی برخورد کرد و باعث شنلش را محکم گرفت. پاهایش سست شده ب

 حال روی زمین افتاد. در این هوای سرد، کسی نبود که به دادش برسد؟افتد. بیشد که بر روی زمین بی

 .شدکم کم تپش قلبش کُند می

*** 

 .زمستانی زیبا و جنگلی سفیدرفت، هوای خوشی بود. سرد بود، هوایِ سرد دلنشین. ها راه میدر میان این برف

 .شدوقت بیمار نمیزیبا بود. همیشه برف را دوست داشت و برایش مهم نبود که بیمار شود. گرچه هیچ

 .رفت که ناگهان صدایی به گوشش رسیدراه می

 .صدا، همانند صدای افتادن کسی بود

 .به سرعت نور برگشت و کمی اطراف را نگاه کرد

 .ر، تعجب کردطرف تبا دیدن جسمی آن

ها! ولی خب کدوم کسی میاد این موقع توی جنگل؟ اونم این موقع؟ تویِ جنگل؟ آدم باشه؟ خودمم آدم هستم -

 با این وضع برف. چرا این افتاده؟

 . ...کرد که اوقدمی به سویش برداشت. با هر قدم شک می

ب بکشد تا بفهمد او کیست. شنل را نزدیکش شد. دستانش را به سویش دراز کرد و خواست که شنل را کمی عق

 .آرام عقب کشید و با دیدن چهره او، وا رفت

 .لحظاتی در شوک بود؛ اما وقتی به خود آمد صورتش از خشم قرمز شد

 . ...کنه؟ اگه... اگه از طرف ملکه اومده باشهکار میاین؟ این اینجا چی -

 .نگاهی به حال و روزش انداحت

 .تو این سرما! حالش خوب نیست ولی گناه داره ولش کنم -

 .تصمیمش را گرفت
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 .دستانش را به سویش نشانه گرفت و با جادویی که داشت از زمین بلندش کرد

 .چشمانش را بست و قصر را تصور کرد. چشمانش را که باز کرد در قصر بود

 .هوش بودعصبی به سویش رفت؛ او روی تخت خوابیده بود و بی

 .عصبی، شده برد

 .اش نگرانش شدا نگاه کرد؛ با دیدن خراش روی پیشانیصورتش ر

 .با یک جادو، خراش از بین رفت

 .پوفی کشید و از اتاق بیرون رفت

 .توانست فکرش را آزاد کندوارد آشپزخانه شد و مشغول درست کردن غذایی شد. فقط آشپزی می

 ااِل؟ -

 .هوش آمدهبا صدایش متوجه شد که، به

 .حسرد! بیبرگشت و نگاهش کرد؛ س

 :او که نگاه سرد اال را دید مشغول توضیح شد

 . ...اال؟ من رو هم درک کن. ببین؟ من اومدم پیدات کنم تا -

 :حرفش را قطع کرد

 ی مادر تو رو فرستاده بود؟ملکه -

 .سرش را پایین انداخت و با دستانش بازی کرد

 .آ... آره -

 :خواست حرفی بزند که سریع گفت

گشتن! ملکه گفت برم ای منم گوش کن. وقتی تو رفتی خدمتکارا کلِ قصرو دنبالت میصبر کن! حرف -

اقامتگاهش. منم رفتم؛ بهم گفت که یک درخواستی داره. گفتم چه درخواستی. گفت که باید تو رو پیدا کنم در 

د که پیدات کنم و کنارت م این بودونی اون خیلی برام عزیزه! تازه نقشهدم! ااِل؟ تو که میقبالش اون رو بهت می

 .که خودت بری قصر منم همون موقع همراهت برمباشم تا وقتی

 :نفسی بیرون داد و گفت

تونی دونم! طیال؟ تو برام خیلی عزیز بودی و هستی. ببین؟ حاال که اومدی دیگه نمیی اینا رو میمن همه -

نوان عگردم فقط، تو به هیچچهار روز دیگه برمی-کشه سهکه خودم برم. البته، زیاد هم طولی نمیبری. تا وقتی
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 .کنمی بخشیدنت هم باید بگم فکر میری. دربارهی خودم نمیبدون اجازه

 .لبخندی زد و نگاهش را به چیزی که روی میز بود داد

 .کرد، صورتش شاداب بودلبش کش آمد. نگاهش را از بشقاب گرفت و به ااِل دوخت. با هیجان نگاهش می

 :زد گفتدایی که هیجان در آن موج میبا ص

 ااِل؟ -

 .ااِل که چشمان طیال را دید از تعجب دهانش باز شد

 .تعجب کرده بود از حالت صورت و هیجان صدایش

 .کردها نگاه میمبهوت به آن چشم

 :در همان حال زمزمه کرد

 بله؟ -

 .لبخندش پررنگ تر شد و با اشتیاق بیشتری به او نگاه کرد

 .آمداری عمراً از ااِل بر میهمچون ک

 .زده شده بود که چیزِ جدیدی را کشف کردههیجان

 پزی؟تو غذا می -

 گفت؟اش را هضم کند. او چه میچشمانش درشت شد. دقایقی گذشت تا توانست جمله

و  زد ایاش پایان یابد تک سرفهکه خندهناگهان با صدای بلند خندید. از شدت خنده سرخ شده بود، برای این

 .اش تبدیل به یک لبخند پررنگ شدخنده

 !اش چه هستدانست دلیل خندهکرد. نمیطیال که تمام حرکات اِال را در نظر گرفته بود، با بهت نگاهش می

 :چشمانش را در حدقه چرخاند و با گیجی گفت

 !خندی؟چرا می -

 .خیلی خنده دار بود توانست. برای او، آن جملهای کرد تا دوباره نخندد؛ اما نمیسرفه

 :هایی از خنده در آن آشکار نباشدصدایش را صاف کرد و سعی کرد که رگه

 تا حاال ندیده بودی غذا بپزم؟ -

 توانستوقت ندیده بود. در این پنج سال ندیده بود و حتی نمیهایش را در حدقه چرخاند. ندیده بود. هیچچشم

 !خنددی این بود که چرا ااِل میپزد؛ اما سؤال اصلتصور کند که او غذا می
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 .راستش رو بگم -

 :مکثی کرد و به بشقاب خیره شد، نفسی بیرون داد و سعی کرد آرام بگوید

 .نه! ندیده بودم -

ی طیال بود. صورتی که زدهاش آن صورت هیحاندانست؟ دلیل خندهای سر داد. طیال ندیده بود. او چه میخنده

 .ی مریخ را کشف کردهرهگویی اولین نفر است که سیا

 :اخمی کرد و ادامه داد

 ش باشی؟کنه که تو دومیای میاد آشپزی میخب حق بده دیگه! کدوم پرنسس یا ملکه -

 .اش را خورد و سعی کرد که جدی باشدخنده

 . ...آره! اما، باید بگم که -

 :خیره به دهانش شد، ادامه داد

 .آشپزی کنیم دادید ماباید بگم که، شما اجازه نمی -

 .بشقاب را برداشت و روی میز کوچک گذاشت

 :طیال چشمانش را گرد کرد و دستش را روی صندلی گذاشت

 یعنی چی؟ -

شباهت به چشمان داشت، دست از کار کشید. سرش را بلند کرد و به چشمانی که بیاو که غذا برای خود بر می

 :خودش نبود خیره شد

 . ...رها بلدیم و کلی استعداد داریم اماها خیلی کاببین، ما سلطنتی -

 :صبرانه گفتی کارش را انجام دهد که طیال بیمکثی کرد و خواست که ادامه

 اما چی؟ -

 :گونه که مشغول بود گفتهمان

 .صبر کن برای خودم غذا بردارم -

 .کارش که تمام شد برگشت و به او که ایستاده بود نگاه کرد

 .رنگی کرداخم کم

 .وی صندلی بشینبیا ر -

 .روی صندلی جای گرفت و منتظر به او چشم دوخت
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 :نگاه منتظرش را که دید لبخندی تحویلش داد و گفت

 .هاچقدر فضولی -

 .اخم ظریفی کرد

 من کجا فضولم؟ -

 :ای کرد سپس به سر تا پایش اشاره ای کرد و گفتتک خنده

 .ده فضول نیستیوضعت کامالً نشون می -

 :میز گذاشت و گفتآرنجش را روی 

 اِ طیال؟ -

 :با شیطنت نگاهی به او کرد و ابرویش را باال داد

 جونم؟ -

 .هایش درشت تر شدای از حیرت دهانش باز ماند و چشملحظه

 :ی طیال را دید گفتاال که چهره

 !زنه بیرون؟شه و چشمات از حدقه میتو چرا هِی دهنت باز می -

 :در همان حال با لکنت زبان گفت

 !حس بیرون اومدی؟ی بیاِ... ااِل تو؟... تو؟ از اون پوسته -

 :هایش را روی میز گذاشت و حق به جانب گفتچه لبخندی رویِ لبش ظاهر شد. جفت دستنیم

 حسم؟مگه من همیشه بی -

 .هایش را چرخاند. در این مدت، حسی نداشتچشم

 .شتی یعنی من ندیدمموقع که اون اتفاق افتاد، هیچ حسی نداواال از اون -

 .پوزخندی زد

 !داشتم! ولی فقط توی خلوت خودم -

 :سرش را به او نزدیک کرد و گفت

 اآلن من وارد خلوتت شدم؟ -

 .تکان داد "آره"هایش را چرخاند و سری به معنای چشم

 خوری؟ااِل: طیال؟ غذا نمی
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 چطور؟ -

 .ای به او که روی فقط صندلی نشسته بود کرداشاره

 .جا نشستیاین الکی -

 .گویدنگاهی به خود انداخت و فهمید که اال راست می

 .آره یکم غذا بردار برام -

 .اال مشغول کشیدن غذا برای طیال شد

 :یاد بیاورد گفتطیال که گویی دوباره آن بحث آشپزی را به

 .هااال؟ آخر نگفتی -

 :نگاهش را از بشقاب به او تغییر داد

 چیو؟ -

 .نوهمین غذا پخت -

 .آهانی گفت و دوباره مشغول کشیدن غذا شد

دیم این دلیل اول! دلیل خب، ببین؟ ما خیلی استعداد داریم ولی چون خیلی خدمتکار هست، کاری انجام نمی -

گی که چرا پس بلدید. یه ملکه، یه کارهارو انجام بدیم. حاال می هم اینه که در شأن ما نیست که ایندوم 

ما پیچیدست! نوع استعداد داشته باشه؛ تا همه بهش غبطه بخورن. زندگیزاده باید همهپرنسس، یه اشراف

کار ها رو بلد باشیم، تا که وقتی شورشی انجام شد یا که اتفاقی ی سلطنتی! ما موظفیم اینمخصوصاً خونواده

ر دیگه هم ها! کلی کاافتاد که باعث بشه ما قصرو ترک کنیم بلد باشیم. البته فقط آشپزی یا گردگیری نیست

 .گمهست که بعداً مفصل بهت می

 .آهان کشداری گفت. اال نیز بشقابش را به او داد

 گم اال؟می -

 :سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد

 .بگو -

 :شد را بر زبان آوردآمد و مانع پرسیدنش میخواست بپرسد اما اتفاقی پیش میها بود میسؤالی که مدت

 چجوریه؟قصر سفید  -
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 .قاشقش را کنار گذاشت و به صورت کنجکاوش خیره شد

 !ها اونجاندونی دیگه! قصریه که ملکهمی -

 !دونیم جز شما! واقعاً برام سؤاله خبی ما میآره! فقط همین یک جمله رو همه -

 :ش کرد و گفتی مصممَنگاهی به چهره

 !هاطوالنیه -

 :لبخندی زد و گفت

 .بگو -

 :برداشت و یک ضرب سر کشید. سپس گلویش را صاف کرد و شروع به گفتن کردلیوان آب را 

دنیا میاد!  میگن که قبالً ها، حدود صد سالِ پیش، فقط این قصر بوده؛ اما یک شب تویِ تاریکی یک بچه به -

 !دپلی شه وی قصر کامال تاریک بوده اون قلبش سیاه میکه اون گوشهاون بچه یک دختر بوده! به دلیل این

 .فهمه؛ اون موقع جادو توی سرزمین آزاد بود. این دختر، دختر پادشاه بودها کسی نمیاول

بینن نیروهای عجیبی داره! نیروش جادو معمولی نبوده! دقیق شه. کم کم میگذره تا دختر یک سالش میمی

ی مردم ش استفاده کنه همهدونم چه نیرویی بوده؛ اما این نیرو، نیرویی هست که اگه نیروی پلیدی ازنمی

مونه. ها از مردم سرزمین دور میمونه و تمام پلیدیمیرن ولی اگه آدم پاکی ازش استفاده کنه نه! زنده میمی

ست! اما العادهفهمن که جادوش خارقسالگی، همه می 19-18شه توی سن تر که میاین دختر پلید بوده! بزرگ

خواستن کنترلش کنن؛ اما اون خیلی زود ر پلیده! خیلی. طبق نقشه میفهمن این دختکشه که میطولی نمی

ره. پادشاه و ملکه هم سازه! قصری سیاه؛ همه جاش سیاه باشه. به اونجا میفهمه و یه قصر واسه خودش میمی

تا  "این دختر ما نیست هر جوری شده به فکر مردم سرزیمنون هستیم و اگه بشه حاضریم بکشیمش."گن می

شه کار کنین. تو اون زمان پادشاه، مریض میدونه که باید چیمی "شانیا"گه که جادوگری به نام نکه یکی میای

میره و فهمه که چی میشه؛ اما دختر عجیب غریب، میکس نمیشه که بره پیش شانیا هیچو ملکه مجبور می

 شه و هربه محض مردنش قصر سفید می ها بودهجادوش برای همیشه نابود میشه. اون یه خطر بزرگ برای ملکه

 .شهای باید به اونجا بره. عالوه بر این جادو هم، توی سرزمین ممنوع میملکه

 .ی آخرش کمی استرس گرفتطیال با د*ه*ان باز به اال نگریست. با جمله

 !پـ... پس جادو برای این ممنوعه -

 :اال سری تکان داد و گفت
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 .شهه تبعید میآره، هر کی جادو داشته باش -

 .لبش را به دندان گرفت و لبخند لرزانی زد

 .قلبش آرام و قرار نداشت

 اال؟ -

 :بدون اینکه سرش را باال بگیرد گفت

 بله؟ -

 .خوام یه چیزی بگممی -

 :سرش را باال گرفت و گفت

 .بگو -

 .نفسی بیرون داد

 اگه یکی جادو داشته باشه؛ اما معلوم نباشه چی؟ -

 :هم گره زد و گفتدستانش را به

 .اون دیگه خیلی زرنگ بوده -

 .سری تکان داد و غذایش را خورد

 .یاد آوردناگهان چیزی را به

 اال؟ رانا رو دیدی؟ -

 :ای کرداال عصبی قاشق را روی میز پرت کرد و دندان قروچه

 !آره دیدم! خوبم دیدم. خیلی کثافته -

 .اوه! از کثافتم گذشته -

 :تکان داد و گفت سری به معنای تأسف

 گفت؟دونی به من چی میش خورده دور برداشته. میرفته قصر سفید باد به کله -

 .با کنجکاوی به او خیره شد

 گفت؟چی می -

 :دستش را روی سرش قرار داد و زمزمه کرد

 .مگه من ملکهکنه ملکه نیستم. میذارم ملکه شی! این دختر فکر میگه نمیمی -
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 .اش رو ندارهل اون جربزهخیااوهُ. بی -

 :سری تکان داد و گفت

 .هاچقدر حرف زدیم -

 :ای کرد و گفتطیال خنده

 .فکر کنم آخرین روزاییِ که ما باهمیم -

 :اخمی کرد و گفت

 .دم زود بیارمترم قصر سفید. قول میمیریم که. فقط من میاِ. نمی -

 :لبش را گزید و گفت

 .تونم بیامدونی نمیخودت می-

 :پوفی کشید و گفت

 .خیالشبی -

*** 

 .ای به در زدروی در ایستاد. با حرص نفسی بیرون داد و تقهعصبی پا تند کرد. روبه

 کیه؟ -

 .نفسی عمیق کشید

 .آنا هستم ملکه -

 :گفتصدایش را شنید که می

 .بیا داخل -

 .ا اخم به او نگریستهم کوبید که ملکه بها، آرام در را باز نکرد. محکم در را بههمانند قبل

 :های خشمگین فریاد زدتوجه به آن چشمبی

 طیال کجاست؟ -

 .هم زدن مقابلش قرار گرفتاز روی صندلی بلند شد و در یک چشم به

 .جا قصره نه طویلهات؟ اینچته؟ صداتو انداختی پس کله -

 :پوزخندی زد و گفت

خونمِ! زود بگو کجا رفته ؟ نباید نگران بشم؟ خواهرمه! همگذره و طیال نیومده! چراکه قصره؟ ببین، دو روز می -
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 .جا رو مثله طویله نکردمتا این

 .هایش آتشی شده بودچشم

 .خواهرت نیست -

 .هایش را مشت کرددست

 !خواست بفهمهکجا قایمش کردی؟ خواهر من فقط می -

 :او نگاه کرد و ادامه دادبا شک به

 نکنه کُشتیش؟ -

 .ش کرداپوزخندی حواله

تو چی فکر کردی؟ من آدم کُشم؟ هان؟ اومدی تو اتاقم قلدر بازی در میاری؟ ببین بچه جون؟ خواهرت رفت  -

 .شمی خودشم رفت! منم خبری ازش ندارم! ولی میاد؛ دعا کن که بیاد وگرنه دیگه واقعاً آدم کُش میبه خواسته

 .با بهت به او نگریست

 یعنی چی؟ ازش درخواستی داشتی؟ -

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 .آره-

 :لبش را تر کرد و زیر ل*ب زمزمه کرد

 !وای خدا -

 :ملکه به عقب برگشت، در همین حین آنا گفت

 .چه درخولستی ازش داشتی -

 :روی صندلی قرمز رنگ نشست و گفت

 .بهتره بری و به کارت برسی -

 :اخمی کرد

 خواهر من کجاست؟ هان؟ -

 :با لحن تندی گفت

 .کنی! کاری نکن بندازمت بیرون یا بگم که سرتو بزننین داری با کی صحبت میبب -

 .قدمی به سویش برداشت
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 !بگو خواهر من کجاست -

 .از روی صندلی بلند شد

 .خواهرت مُرد! خوبه؟ برای من خواهر، خواهر نکن. خواهرت رفته پیش اال -

 .فرا گرفته بود قدمی دیگر به سویش برداشت. خشم تک تک سلول های بدنش را

 چرا فرستادیش؟ هان؟ -

 :عصبی فریاد زد

 .شو بیرونبیرون! برو گم -

 :ایستاد و محکم گفت

 .رمجایی نمیتا وقتی که نگفتی خواهرم کجاست هیچ -

 .گفتم دیگه! رفت دنبال اال -

 اال کجاست؟ -

 .دستانش را مشت کرد و نفسی بیرون داد

 .توی جنگل غربی -

 .های قصر را یکی، دو تا پایین رفتصبرانه پلهاز اتاق بیرون رفت و بیبدون توجه به او 

 آنا؟ -

 .عصبی برگشت و به چشمانش نگریست

 . ...باید آشپـ -

 :حرفش را قطع کرد و محکم گفت

 .ماز ملکه اجازه گرفتم! مرخصی -

 .ه بودسپس با هر سرعتی که داشت خود را به بیرون از شهر رساند. تا جنگل غربی خیلی را

 .ای از جنگل را تصور کردچشمانش را بست و نقطه

*** 

 اال؟ -

 :کرد همانند او فریاد زدگونه که تختش را مرتب میهمان

 بله؟ -
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 !بیا اینجا -

 .با جادویش خود را به جلوی اتاق رساند و قبل از اینکه طیال ببنید به حالت عادی برگشت

 .با احتیاط قدمی به سویش برداشت

 ه؟چی شد -

 :زمزمه کرد

 .دونمنمی -

 داند؟اخمی کرد. یعنی چه که نمی

 !یعنی چی؟ طیال نکنه من رو سرکار گذاشتی -

 .سریع به او نگاه کرد

 .نه به خدا. االن یه چیزی روی تختم بود -

 .نگاهی به تخت کرد

 چه چیزی؟ -

 .آب دهانش را قورت داد

 .یک چیزی مثله حشره -

 کنه؟یکارت مطیال؟ یک حشره چی -

 :گشت گفتگونه که با چشمش به دنبال آن حشره میهمان

 .دونی چقدر بزرگ بودزنه! تازه نمینیش می -

 :نفسی بیرون داد و گفت

 کجاست حاال؟-

 :جانب نگاهش کردبرگشت و حق به

 .گشتمدِ خب من اآلن داشتم دنبالش می -

 .اش نگاه کردسرش را خاراند و به صورت مچاله

 بود حاال؟چه شکلی  -

 :لبش را گزید و گفت

 .یکم بزرگ بود -
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 .ی حشره را نشان داد. دستانش کامالً باز شده بودندسپس با دستش اندازه

 :ادامه داد

 .یکی از چشماش باال بود یکی پایین -

 .اال کمی ترسید که آن حشره، طیال را نیش زده

 :ادامه داد

 دونی چند تا دست و پا داشت؟می -

 .ه او نگریستاال منتظر ب

 !هزار تا -

 :اال سری به معنای تأسف تکان داد و گفت

 .گیچیزِ دیگه میچی خوردی؟ داری واسه خودت یک -

 .طیال سریع به سویش قدمی برداشت

 .خدانه به  -

حس به اال یاد بیاورد که این حاالت برای کدام جادو یا مریضی بود ناگهان طیال جدی و بیاال سعی کرد به

 .ستنگری

 .اال با بهت به او نگاه کرد

شی! کائنات و جادوگران هم کنارِ من هستند! تو یک انسان وقت ملکه نمیطیال: بانو اال! باید بگم که تو هیچ

و  گاهت بمونیکنم که داخل این مخفیتونی مارو شکست بدی. بهت پیشنهاد میوقت نمیمعمولی هستی، هیچ

 ."وقتهیچ"وقت بیرون نیای. هیچ

 اال شدت بهتش بیشتر شد. آیا واقعا او طیال بود؟

 طیال؟ هِی طیال؟ -

 .حال روی زمین افتاد. دست و پاهایش هیچ حسی نداشتطیال بی

 .خانه را تصور کردسرعت چشمانش را بست و کتابسویش رفت اما منصرف شد. بهاال به

 .های پر از کتاب نگاه کردچشمانش را باز کرد و به قفسه

دانست چه اتفاقی برای طیال افتاده؛ اما مطمئن ی مورد نظرش برسد. نمیگشت تا به قفسهها را با چشم میقفسه

 .بود که او طیال نبوده
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 .کشتشکرد او نباشد؛ وگرنه مطمئناً میفقط حدسش یک آدم بود، که دعا می

 .د. اون طیال نبود مطمئنمآخه یعنی چی؟ چطور ممکنه طیال، یهویی همچین حرفایی بزنه. اون طیال نبو -

 .عصبی باز هم مشغول وارسی قفسه ها شد

 دِ لعنتی! اون کتاب کجاست؟ -

 .ای چسبانددستش را به قفسه

 .کشمشاگه اون باشه، مطمئناً می -

 .دستانش مشت شدند ناگهان زورِ زیادی پیدا کرد و قفسه افتاد

 !اینو کم داشتیم -

 .داشت قفسه را بلند کردخودش را خم کرد و با هر توانی که 

 .کردگذاشت؛ اما چک هم میها را با جادویش در قفسه میکتاب

 .ها بود که به یک کتاب رسیدگونه مشغول چیدن کتابهمان

 .کمی نزدیک تر آوردش و با دقت کتاب را کاوید

 .اسمش، همان اسم بود

 .هایش نقش بستای روی ل*بلبخند پیروزمندانه

 .مشغول خواندنش شدکتاب را برداشت و 

 :نیروی آنحیا "

توان از طریقش وارد جسم یک فرد شد و پیغام خود را بگذارد. نیروی آنحیا را که مینیروی آنحیا یعنی، این

کمتر کسی دارد؛ این نیرو بسیار خطرناک است و اگر کسی به درستی از آن استفاده نکند، جان فرد مشخص 

هوشی بسیار خطرناک است. شود؛ این بیهوش میه پیغام گذاشته شد، فرد بیکافتد. پس از اینخطر میشده به

 .استفاده کرد "ناوا ''ای نبیند باید از نیروی که فرد صدمهبرای این

 "چگونه از نیروی آنحیا استفاده کنیم؟

 

 .بیشتر نخواند

 !پس خودش بوده لعنتی -

 :ی مدنظر را آورد و با دقت کلمات را خواند. صفحهسریع فهرست کتاب را وارسی کرد و به نیروی ناوا رسید
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 :نیروی ناوا " -

اند دهش "آنحیا، منوا، هلبا و... "باشد. این نیرو برای کسانی که قربانی نیروی نیروی ناوا نیروی شفادهنده می

 .باشدمناسب می

 :روش استفاده

 "توانند این نیرو را انجام دهندها میتوجه: فقط ساحره

 .ی کتاب گذاشت و سریع به اتاق طیال رفترا الی صفحه انگشتش

 .با دقت کارهایی که در کتاب نوشته بود را تمرین کرد

 .هایش شدکمی که گذشت متوجه تکان خوردن پلک

 طیال؟ -

 .الی چشمانش باز شد. با نگرانی به سویش رفت و کنارش جای گرفت

 حالت خوبه؟ -

 :گ گفتدیگر چشمانش باز شده بود. گیج و من

 اال؟ چـ... چی شــ... شده؟ -

 .نفسی کشید و دستانش را گرفت

 !کنم چی شدهفعالً استراحت کن، حالت که خوب شد تعریف می -

*** 

 .بارید و هوا سرد بودشروع کرد به راه رفتن. برف می

 .تر به خود چسباند و شروع به راه رفتن کردشنلش را محکم

کرد که کرد که آیا طیال توانسته اال را پیدا کند؟ فکر میکرد. با خود فکر میآهی کشید و به جنگل سفید نگاه 

 .ست؟ و هزاران چراگونه با اال صمیمیچرا ملکه شخص دیگری را مأمور نکرده؟ که چرا طیال این

 .ی درختی مشت زداش، از این فراز و فرودها. از عصبانیت به تنهعصبی شد! از زندگی

 .شد و راهش را ادامه دادخیال درد دستش بی

 .ای دیده باشد؛ اما دریغ از یک کلبهکاوید تا شاید کلبهدر این زمان اطراف را می

 .از خستگی کنار درختی نشست و آهی کشید

 کجایی طیال؟ -
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*** 

 همه چیز آمادست؟ -

 .ی پرغرورش نگاه کرد و سرش را پایین انداختبه چهره

 . ...بانو؟ خـ... خب -

 .سارش نگاه کردی شرمال انداخت و به چهرهابرویی با

 آماده نیست؟ -

 :های عرق روی پوستش را پاک کرد و زکزمه کرددانه

 .شهتا شب آماده می -

 .سری تکان داد و چیزی نگفت

 بانو؟ -

 بله؟ -

 :لبش را گزید و گفت

 !فردی که خواستیم از طریقش پیغام رو به اون برسونیم حالش خوبه -

 :در هم کشید و فریاد زد هایش رااخم

 مگه نگفتم باید بمیره؟ هان؟ -

 .از ترس دست و پایش را گم کرده بود

 .دونم چی شد! از نیروی ناوا استفاده کردندبـ... به خدا نمی -

 .ابرویش را باال انداخت

 !اونا که جادوگر ندارن -

 .رفتتر نمیسرش از آن پایین

 .فکر کنم خودشون جادوگرن -

 .ای سر داداین جمله قهقهه با شنیدن

 .اونا جادوگرن؟ عمرا -

بانو؟ وقتی که به جسمش دسترسی پیدا کردیم خیلی تالش کردیم تا بتونیم واردش شیم! بدنش خیلی قوی  -

 .بود. اون فرد یه جادوگر بود
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 :باز هم قهقهه ای سر داد. سپس به خود آمد و با بهت گفت

 طیـ... طیال؟ جادوگره؟ -

*** 

هایی تند به سوی کلبه رفت. خواست پرواز کند. با قدمحال بود. دلش میره کلبه را پیدا کرد. خوشباالخ

 .خواست زود طیال را ببیندمی

 .ی محکم زدبه در چوبیِ کلبه چند ضربه

 برد. شخصِخواب به سر میاال با شنیدن صدای تق، اخمی کرد. باخود اندیشید که، که هست؟ طیال که در رخت

 .فهمیدها را نمیری که، جای آندیگ

جیبی ی عزد که یا افراد ملکه باشد یا یکی از افراد آن شخصی که پیام را گذاشته بود. پیامی که دلهرهحدس می

 .آوردوجود میرا به

 .تند به سوی در رفت و با تردید قفل در را باز کرد

 .با دیدن آن شخص چشمانش گشاد شد

 .جواب رسید که صاحب کلبه االست چرا طیال در را باز نکرده بود؛ اما زود بهاو نیز تعجب کرده بود که 

 کنی؟کار میجا چیتو؟ تو این -

 :لحظاتی را ساکت ماند سپس مشغول حرف زدن شد

 .خواستم طیال رو ببرماومدم اینجا دنبال طیال. از طرف ملکه نیومدم. می -

 .پوزخندی زد

 .آدطیال نمی -

 .یکه خورد

 آد؟نی چی که نمییع -

 :تر کرد و گفتپوزخندش را پررنگ

 !ریتو هم جایی نمی -

 :بازش را بست و با خشم گفتهایش گرد شد. د*ه*ان نیمهچشم

 .رمآد! منم میطیال می -

 است یا قصر؟گفت که کلبهای مات شد. در ذهنش میوارد کلبه شد؛ اما برای لحظه
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 .د. عجیب بود؛ همه جای این کلبه عجیب بودها را طی کرخود آمد و سریع پلهبه

 .درِ اتاق اول را باز کرد و طیال را ندید

 .چهارمی دومی، سومی تا رسید به

 .ی در را فشرد و وارد اتاق شد. طیال بر روی تخت خوابیده بوددستگیره

 :سریع خودش را به او رساند و زمزمه کرد

 طیال؟ -

 !ای آبی رنگ شدی هالهناگهان متوجه

 .با بهت و تعجب به هاله زُل زد

 .هاله کم کم ناپدید و اندام و صورتِ اال پدیدار شد

 .کندگونه نگاهش میکرد. اال تازه متوجه شد که چرا او اینبا د*ه*ان باز به اال نگاه می

 .سریع دستش را گرفت و از اتاق بیرون رفت

 !گیچیزی نمیکس هیچبه هیچ -

 .کی بود همانند خودشدیگر ترسی نداشت! او ی

 :لبش را تر کرد و گفت

 . ...من هم -

 .مکثی کرد و به صورتش نگاه کرد. عجیب بود؛ اما شبیه آنا بود

 !من هم جادو دارم -

 .اال با بهت به آنا نگاه کرد

 چی؟ -

 .تعجب کرد؛ برای اولین بار حس را درون نگاهش یافت

 .گفتم که، من جادو دارم -

 .د که آنا برودساکت شد و اجازه دا

 .سپس با سرعت خود را به اتاقش رساند

اونم جادو داره! آنا هم مثله من جادو داره. تنها نیستم. یکی هست مثله خودم. شاید بتونم باهاش خوب باشم.  -

 !تونم! اون جادو داره. این بهترین اتفاقهآره می
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 .خودش را جمع و جور کرد و با جادو به اتاق طیال رفت

 .کردکنار طیال نشسته بود و زیر ل*ب چیزی زمزمه میآنا در 

 .ها بلند شد و به سوی اال رفتگرفتهناگهان همانند برق

 .توانست باور کندها خواهرش بود؛ با او زندگی کرده بود او هم... . نمیشد! کسی که این مدتباورش نمی

 .خس افتاده بودبه خس

ش را دید روی صندلی نشاندش و لیوان آبی ظاهر کرد. آن را با هر زوری نگریست؛ وقتی حالاال با بهت به او می

 .بود به آنا خوراندش

 حالت خوبه؟ -

 :لبخند کم جانی زد و گفت

 .بینماولین بارِ دارم حس رو تو نگاهت می -

 :لبخندی زد و گفت

 !تو یکی مثله منی -

 .با بهت نگاهش کرد

 یعنی چی؟ -

 :پرسید توجه به حرفش سؤال خود رابی

 حالت خوبه؟ -

 .او که گویی دوباره آن مسئله را به یاد آورده باشد سراسیمه بلند شد و اال را نگریست

 اال؟ -

 .خواهد بگوید ناخوشایند استش فهمید که چیزی که میاز چهره

 چی شده؟ -

 :زبر چشمی نگاهی به طیال انداخت و گفت

 !طیال، طیال هم جادو داره -

ت خواسخواست شوخی باشد. نمیخندید، مینگین بود؛ ناگهان شروع کرد به خندیدن میحرفش برای طیال س

 .باور کند

 :اش که تمام شد زمزمه کردخنده
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 جوری فهمیدی؟واقعا؟ اصالً چه -

 :آب دهانش را قورت داد و گفت

ض یک ساعت یا تونن در عرکردم که متوجه شدم قربانیِ نیروی آنحیا شده؛ تعداد کمی میداشتم چکش می -

 .شه فهمید که، طیال جادوگرهجوری میدو ساعت خوب بشن! و اون تعداد کم شامل جادوگرانه! و این

 .روی صندلی نشست

 .چرا خودم نفهمیده بودم؟ وای خدا! االن ما سه تا جادوگریم. چرا طیال چیزی نگفت -

 :روی صندلی مقابلش نشست و شروع به توضیح دادن، کرد

 ای!ی آیندهتونه به تو بگه تازه تو هم ملکهطور میوقت چهدونی که، جادو تو سرزمین ممنوعه! اونخب تو می -

 !گفتی به کسی؟خطر براش بوده! تو چرا نمیمطمئناً یه

 .اش را کاسته کردهایش کمی از نگرانیحرف

 .مُردمحتم می طوروقت بهگفتم که ممکن بود جایی از دهنش بپره! اونخب، من برای این نمی -

 تو چی؟ چرا به طیال نگفتی؟ یا اصالً چرا طیال به تو نگفت؟

 :دستانش را در هم قالب کرد و گفت

من برای این نگفتم که، ممکن بود جایی کسی بفهمه! در ضمن دوست نداشتم خواهرم منو به عنوان یک  -

 .نهخواستم خواهرشو ببینه. احتماال دلیل اون هم همیجادوگر ببینه! می

 .افتدکرد در یک روز چنین ماجراهایی بیپوفی کشید. هنوز باور نمی

 جوری پیدامون کردی؟چه -

 .پوزخندی زد

رفتم پیش ملکه و کلی داد و هوار کردم! اون هم گفت که طیال رفته پیش اال. من هم گفتم چرا؟ کجا پیداش  -

 !دونه کجاییکنم؟ گفت جنگل غربی! اال؟ ملکه میمی

 .د. تحمل این را نداشت. سؤالی نیز همانند خوره به جانش افتاده بودیکه خور

 آد دنبالم پس؟چرا؟ چرا نمی -

 .سری به معنای ندانستن تکان داد

*** 

 بانو؟ بانو؟ -
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 :ابروهایش را در هم کشید و گفت

 چی شده؟ -

 :تا به او رسید تغظیمی کرد و گفت

وگوها فهمیدم که اسمش آناست! بانو اونم جادو داره. یک چیزِ ای هم پیششون رفت. از گفتبانو؟ شخص دیگه -

 !دیگه هم فهمیدم اال هم جادو داره

 .چشمانش درشت شد

خوان منو بکشن! گروه جادوگران واسه خودشون درست تا میشم. این سهاونم جادو داره؟ وای دارم دیوونه می -

 .ذارمکردن. هرجوری شده نمی

 :با صدای بلندتری گفت

 ست؟آماده -

 .سرش را پایین انداخت

 .بله -

 .هایش نقش بستلبخندی از پیروزی روی ل*ب

 !ات به پایان رسید! پرنسس االدوره -

 .و با صدای بلند قهقهه زد

*** 

 .خوام باهات صحبت کنمطیال؟ می -

 .های نیمه بازش به او نگاه کردبا چشم

 .بگو -

 :روی صندلی کنار تختش نشست و گفت

 . ...آنا -

 :سریع حرفش را قطع کرد و با نگرانی گفت

 .اتفاقی واسش افتاده -

 .شد. لبخندی برای آرام شدنش زدهول شد، چه زود نگران می

 .جاستنه! اون... اون همین -
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 .شدت تند بودچشمانش بیش از حد درشت شده بودند و ضربان قلبش به

 جاست؟یعنی چی؟ اون؟ اون این -

 .کرد لبخندش را پررنگ تر

 .خاطر تو اومدهجاست. بهآروم باش. آره همین -

 .و کلِ ماجرا، را برایش تعریف کرد

 :نفسی بیرون داد و با صدایی تحلیل رفته گفت

 .بهش بگو بیاد -

 .زیر ل*ب زمزمه کرد و از طریق جادویش به او گفت که به باال بیاید

 .ای بنفش تشکیل شدهم زدن هالهدر یک چشم به

 .بهت به هاله چشم دوخته بودطیال با 

 .کم کم هاله ناپدید و آنا پدیدار شد

 :طیال دستش را روی دهانش گذاشت و زمزمه کزد

 !آنا؟ جادو داره -

 آنا: طیال؟

 :به او نگریست و آرام جواب داد

 بله؟ -

 :آب دهانش را قورت داد و گفت

 خوایم یک چیزی بگیم! بگیم؟من و اال می -

 :با همان حالت گفت

 .بگین -

 :هم زدن در کنار آنا جای گرفت و گفتاال در یک چشم به

 !من و آنا، من و آنا جادو داریم -

 .بهت زده شده بود

 خبره؟یعنی چی؟ وای اینجا چه -

 .کردحس گیجی و منگی می
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را اضافه قدر توضیح دادند که طیال آرام شد؛ اما در آخر یک چیزی اال و آنا مشغول توضیح دادن به او شدن. آن

 :کردند

 !تو جادو داری -

 .با بهت به آن ها زول زد

 !دونید؟شما... شما از کجا می -

 .آنا آرام به سویش رفت و مسغول توضیح دادن به طیال شد

 اال: واقعا جادو داری؟

 :طیال سرش را پایین انداخت و گفت

 .آره -

ه بعد با ماست. دیگرو قبول کردم. اونم از این به من و آنا مشکلی نداریم! تو یکی مثله خودمون هستی! من آنا -

دونستم آنا رو هم ای از هم نداریم و نخواهیم داشت. من همونجور که تورو خواهر خودم میهیچ پنهون کاری

 !گردم قصردونم. مطمئن باش که برمیمی

خوشایند سراسر بدنش را و سپس دست آنا را گرفت و طیال و انا را در آغ*و*ش کشید. برای اولین بار، حسی 

 .فرا گرفت

ه توجشنید. خواست بیدیگر چیزی نمی "کنم آلـ... گردم و پیدات میدوسِت دارم! برمی"صدای مبهمی همانند 

 .ی اشکی از چشمش چکیدبه این صدا باشد. اکنون دو خواهر داشت؛ دو خواهری که شبیه خودش بود. قطره

 !گذاری بودروز تاج گشت به قصر! فردا،فردا باید بر می

پیغام را به ملکه فرستاده بود! گفته بود که، همه چیز را آماده کند. فردا روز مهمی برایش بود. روزی بود که آن 

 .داددو خواهر را از دست می

 :شان بیرون آمد و زمزمه کرداز آغ*و*ش

 .رم بیرون هوا بخورممن می -

 .باز کرد و کنار درختی نشست سپس به سرعت جنگل را تصور کرد. چشمانش را

تونستم آرزو کنم، که از دستشون ندم. کنارم برای اولین بار، حس کردم خانواده دارم؛ اما دیر بود. ای کاش می -

 !باشن

 .آهی سوزناک کشید
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*** 

 "قسمت چهارم"

 بریم؟ -

 :همانند او فریاد زد

 !وایـسا اال -

ید. با جادویش در کنار اال ظاهر شد. لبخندی زد و با هم از موهایش را که درست کرد شنل را، روی صورتش کش

 .کلبه خارج شدند

 با جادو؟ -

 :اال نگاهی به طیال کرد و زمزمه کرد

 .جادو -

 .شان را بستند. ناگهان قطره اشکی از چشمانشان چکیدهایهای هم را گرفتند. چشمدست

 .ور کردندشد. قصر را تصور کردند. با حالی خراب تصدلشان تنگ می

 .رفتندخواست؛ اما باید میشان نمیدل

 .شان را باز کردند و به آن قصر بزرگ خیره شدندچشمان

 .اال دستش را از دستانشان کشید

 !نرو -

 .برگشت و نگاهی به او کرد

 .باید برم آنا -

 .طیال: خب بذار ماهم تا جایگاه همراهت بیایم

 :نفسی بیرون داد

 .باشه -

 .د و با هم راه افتادند. با ورودشان همه تعجب کردنددستش را گرفتن

 .تر دستش را فشردمحکم

 .ها با هم به سوی جایگاه رفتندی آنهای خیرهتوجه به نگاهبی

 .ملکه هم عصبانی بود؛ اما حق اعتراض نداشت
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 .تاج طالیی رنگ را برداشت و به سوی اال رفت

 .دیدشج بر سرِ اال، دیگر دوست اال نبود. دیگر نمیدانست بعد از گذاشتن آن تاطیال بغض کرد می

 .دستانش را به سوی اال دراز کرد

 .ی آنا را به یاد آوردی ملتمسانه"نرو"به یاد آورد، 

 :خواست تاج را روی سرش بگذارد که صدایی مانع شدسرش را خم کرد و ملکه می

 مراسم تاج گذاریه؟ -

 !"رانا"ل*ب زمزمه کرد اال بلند شد و به صدا نگاه کرد. زیر 

 .آنا و طیال به سوی اال رفتند

 !گیرهای صورت نمیرانا: متأسفم! مراسم تاج گذاری

دستانش را به سوی اال نشانه گرفت و نیرویی را فرستاد. ناگهان طیال و آنا هم نیروهایشان را به سوی رانا 

 .فرستادند

 .یش ملکه نگران نباشیدفرستم پهای ملکه! شما رو هم میرانا: اوه! فداکار

 .ناگهان نیرویش را به سوی آن سه نشانه گرفت و چون ناگهانی بود به هر سه برخورد کرد

 .طیال و آنا ناپدید شدند. سپس تمام نیرویش را به سوی اال فرستاد

 .اال نیز ناپدید شد

 .ها نیستند جیغ زدملکه با دیدن اینکه آن

 چه بالیی سرشون آوردی؟ -

 :هایش را فوت کرد و گفت رانا ناخن

 !الزم نیست بدونی -

 .سپس تاج را برداشت و روی سر خود گذاشت

 !تونمرانا: من! ملکه

 .نگاهش به نور خورشید خورد. جادویش را به سوی خورشید برد وخورشید تار شد

 .همه شروع به پچ پچ کردن

 !ی حکومت رانا رسیدجادو رو فقط من باید داشته باشم. دوره -

*** 
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 .اال؟ آنا؟ -

ی آبی چشم دوخت. کنارش را نگاه کرد. هر دو اش حس کرد برگشت و به آن دو تیلهناگهان دستی را روی شانه

 .بودند

 :در آغوشش گرفت و زمزمه کرد

 ما کجاییم؟ -

 .ای به خیابان و ماشین ها کردسپس اشاره

 :اال هم بهت زده گفت

 .دونمنمی -

 .یدندشان کششان را روی صورتشنل

 !آنا: اینجا کدوم گوریه؟ ما چرا از اینجا سر در آوردیم؟ وای خدا

 :ای کرد و رو به آنا گفت "هیس"اال 

نظرم قوانین اینجا اینه که موهات رو کسی نبینه! همه یه چیزی رو  سعی کن موهات معلوم نباشه. به -

 .رسما رو میدونم اینجایی که اومدیم کجاست؛ ولی حتما حساب رانموهاشونه. نمی

 .ها نگاه کردطیال عصبی به ماشین

 دونیم کجاییم! بعد، حساب رانا رو برسیم؟اال؟ حتی نمی -

 .اال نفس عمیقی کشید

 .فعال باید یه جایی برای خودمون پیدا کنیم -

 :آنا به سوی اال برگشت و گفت

 !با کمک جادوهامون بگردیم -

 :اال سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد

 .امتحان کردم! نشد -

 .اش زدروییطیال عصبی مشتی به دیوار روبه

 .طیال: اون رانا رو خدا لعنت کنه. ببین ما رو فرستاده ناکجا آباد. اَه

 :اال بلند شد و دست طیال را گرفت سپس آنا را که روی زمین نشسته بود را، بلند کرد و رو به آن دو گفت

 مون تو این راه بگیریم ادامه میدیم. هستین؟هم بشه، حتی اگه یکی شیم! هر چیما هیچ وقت تسلیم نمی -
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 .و دستش را دراز کرد. هر دو مردد نگاهی رد و بدل کردند

 .طیال: من تا آخرش هستم! دشمن اال دشمنِ منم هست

 .و سپس دستش را روی دستش گذاشت

 !بمیریم اگه ٰ  آنا: ما باهمیم حتی

 .و دستش را روی دست طیال گذاشت

 :آنا آن دو را در آغ*و*ش کشید و زیر ل*ب زمزمه کرد

 .ممنون که هستین -

 .شدندها تسلیم نمیدادند. آنی ریختن نمیاشک در چشمانشان حلقه زده بود؛ اما اجازه

 .آنا: باید یک راهی برای رفتنمون پیدا کنیم

 :اال موهایش را پشت گوشش پنهان کرد و گفت

 .ودمون پیدا کنیمفعال باید یک خونه برای خ -

 .طیال و آنا در فکر فرو رفتند

 توانند از این مخمصه نجات پیدا کنند؟شد؟ چگونه میآینده چه می

! زبونشون شبیه ز*بون ماست. یک کشوری هست که به خدا  "ایران"اال: بچه ها؟ ما اومدیم به کشوری به نام 

کنن جا نباید اسمی از جادو ببریم؛ چون فکر مینکنند. ایکنند؛ آرایش میایمان داره. دختراشون حجاب می

 .ایمدیوونه

 شما جادو دارین؟ -

 .بهت زده به سوی صدا برگشتند؛ صدایی که حرفِ اال را قطع کرده بود

 .ای کسی که این را گفته بود، شداال خیره به چشمان سبز جنگلی

 .حسی را بر چهره زدخود آمد و همان نقاب بیشان بود. اال زود بهتا پسر مقابلسه

 .جادو؟ گوشتون اشتباه شنیده -

 .اش رسیدقدر قدم برداشت تا به یک متریقدمی به سویش برداشت، آن

 :دست به س*ی*نه او را نظاره کرد و گفت

 .ده گوشم اشتباه شنیدهبعله! لباساتون کامالً نشون می -

 :شود گفتطیال که دید اگر اال جواب دهد مطمئناً دعوایی می
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 ست که جادو دارن؟دونید این لباس برای کساییاز کجا می -

 :نگاهی به طیال کرد و گفت

 !هست "فیسان"نگفتم جادو دارن! این لباس فقط برای سرزمین  -

 :اش نگاه کرد و گفتهای جنگلیاال به چشم

 شناسید؟سرزمین فیسان رو از کجا می -

 :اش گفتپسرِ کناری

 .کردیمی سرزمین فیسان! ما اونجا زندگی میسرزمین فیتان! همسایه -

 .یاد آورَداال ساکت شد و کمی به مغزش فشار آورد تا سرزمین فیتان را به

 . ...آنا: ایشون

 :به اال اشاره کرد و ادامه داد

 .گذاریش بود! ایشون بانو اال هستندامروز، روز تاج -

 :پسر اولی گفت

م؛ اما یک اتفاق وحشتناک افتاد و منو برادرام ناخواسته به ایران گذاری داشتمن هم یک سالِ پیش تاج -

 .اومدیم

 .اال پوزخندی زد

 !شدن گم ناگهانی طوربه ˝باراد˝گفتند جناب آد. شنیده بودم که میکم کم داره یادم می -

 :از حرص دستانش را مشت کرد و گفت

 .آیندس یملکه و اومده هوییی ˝اال˝گفتن دختری به اسم آد که، میمنم داره یادم می -

 .تر کردصورتش را به او نزدیک

 ی واقعی نیستم؟خوای بگی من ملکهاال: می

 .حس نگریستتر برد و به آن دریای بیاو هم صورتش را نزدیک

 .دقیقاً -

 :که این بحث تمام شود گفتآنا برای این

 .من آنام! این هم خواهرم طیال -

 :اش کرد و گفتاز پسران هم همراهی و به طیال اشاره کرد. یکی
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 .من برسام هستم و این هم برادرم بردیا، با اون یکی برادرم باراد هم آشنا شدین -

 .اال و باراد از هم فاصله گرفتند

 :اال زیر ل*ب زمزمه کرد

 .آره! با این غول جنگل هم آشنا شدیم -

 .د تا نخنددطیال نگاهش را به آسمان داد و سعی کرد فکرش را منحرف کن

 برسام: شما سه تا خواهرین؟

 :طیال سریع گفت

 .نه! منو آنا خواهریم؛ اال دوستمونه -

 :های معرفی گفتاال که خسته شده بود از مکالمه

 .ریمخب! ما می -

 .بعد هم دست آنا و طیال را کشید تا برود

 !وایسید -

 .ایستاد اما برنگشت

 :رویش قرار گرفتند و گفتندآن سه روبه

 .فکر نکنم اینجا برای شما امن باشه -

 .ابرویی باال انداخت و خواست چیزی بگوید که، آنا پیش دستی کرد

 برای چی؟ -

 :بردیا نفسِ عمیقی کشید و گفت

 .تا دختر تنهاتو این موقعِ شب سه -

 .خوبی فهمیدندی حرفش را نگفت. خودشان بهادامه

 .طیال: خب ما جایی نداریم

 .شان گوش کندحرف هایخواست بهزد. دلش هم نمینمیاال هیچ حرفی 

 .ی مابرسام: بیاید خونه

 .دانست انتهایش چیست گوش کندهایی که خوب میحرف خواست بهگفت. دلش نمیباراد هم چیزی نمی

 .ی سه تا پسرآنا: ولی سه تا دختر جوون برن خونه
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ها خوب دانست که آنی حرفش را نگفته بود کرد و هم میهکه باراد ادامی حرفش را نگفت. هم تالفی اینادامه

 .فهمیدند

بردیا: ما به خودمون خوب اعتماد داریم. در ضمن، فکر نکنم جواهری باشید که ما براش دندون تیز کنیم! و 

 .وجدان نیستیمقدر هم بیایم اگه یک روزی برگردیم پای خودمون گیره. اونکه ماها شاهزادهاین

 .ای کرد. این پسر بدجور روی مغزش راه رفته بودن قروچهآنا دندا

 .دنی پسرا اولش این شعارها رو میآنا: چی بگم واال. همه

 .نفس عمیقی کشید و به چشمانش خیره شد

 .غیرتی نیست! اصالً نیایددیم! ما تو خونمون بیبردیا: شعار نمی

 :اال خسته از این بحث مزخرف گفت

 ن؟با چی بیایم خونتو -

 .کردندطیال و آنا با چشمانی گرد به اال نگاه می

 .اال همان نقاب سرد را زد و منتظر به چشمان سبزِ بردیا نگاه کرد

 .بردیا: با جادو

 :ای زد و گفتآنا لبخند حرصی

 تونمکه ما خونه رو حفظیم باید با جادو بریم! عقل کل؟ ما خونتونو ندیدیم. بعدشم من هنوز نمی آهان! نه -

 .خواد بیاد، بیاد. منو طیال نمیایمقبول کنم بیام. اال می

 .باراد پوزخندی زد که از چشم اال دور نماند

 .ای بردهای آنا و طیال را گرفت و به گوشهدست

 !های قصر فیتانناال: دِ خب اینا هم جادو دارن؛ هم اینا شاهزاده

 .طیال دست به س*ی*نه اال را نظاره کرد

 .دونیهرحال پسرن. خودت که میطیال: ولی به 

 :آنا ریز خندید و گفت

 .باره که پسرناز سر و روشون می -

 :سپس رو به اال کرد و گفت

ای دارن! خطرناکه ما بریم اونجا! خودمون واسه خودمون خونه جور ببین؟ اینا هرکاریشون کنی یک غریـ*ـزه -
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 .کنیم. زشته بریممی

 .جوره به ما کاری نداشته باشن! اونا تعهد بدن که هیچکنیماال: اصال بیا یک کاری می

 .طیال و آنا آرام شدند

 .نگاهی رد و بدل کردند

 .طیال: قبول

 .آنا: قبول

 .برگشتند و به آن سه جفت چشم منتظر نگریستند

 .کنیمآنا: قبول می

 :دستی کرد و گفتخواستند حرفی بزنند که اال پیش

 .اما یک شرط داریم -

 .حس نگاه کردعمیقی کشید و به آن دریای بی باراد نفس

 باراد: چه شرطی؟

 :اال دو تار از موهایش را که روی صورتش افتاده بود کنار زد و گفت

 .شرطمون اینِ که تعهد بدین به هیچ عنوان کاری به ما نداشته باشین -

 :برسام پوزخندی زد و گفت

 وقت چرا؟اون -

 .نگاه کردطیال با خشم به چشمان سبز برسام 

م افته، اصال خودموندونید دیگه. ما هم سه تا دخترِ جوونیم ممکنه اتفاقاتی بیطیال: شما پسرین! به هر حال می

 .دیمتعهد می

 :باراد سری تکان داد و گفت

 .ما که در هر حال کاری بهتون نداریم؛ ولی باشه -

اخت و با نگاه مغرورش به آن جنگل سبز نگاه های اال نقش بست. ابرویی باال اندلبخند پیروزی ای روی ل*ب

 .کرد

 .اال: پس تعهد بدین

 :بردیا نگاهی به آن سه کرد و گفت
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 .دمتعهد می -

 .دمبرسام: تعهد می

 .اال منتظر به باراد نگریست

 .نفسی پر از حرص بیرون داد

 .دمباراد: تعهد می

 :هم کردند و با هم گفتند اال، طیال و آنا هم نگاهی به

 .دیمتعهد می -

 .طیال کمی خود را جمع کرد

 :اال سرش را نزدیک گوش طیال برد و زمزمه کرد

 چی شده؟ -

 :طیال شنلش را محکم تر گرفت و گغت

 .سرده -

 :اال سریع برگشت و گفت

 خب خونتون کجاست؟ -

 :باراد آرام قدمی به جلو برداشت و گفت

 .هاتون رو بدین به مادست -

 .تراضی کند باراد سریع دستش را گرفتاال تا خواست اع

 .میل دست آنا را گرفتبرسام دست سرد طیال را گرفت و بردیا بی

 .شان را بستند و نسیم خنکی وزیدچشمان

 .ای بزرگ قرار دارندشان متوجه شدند در خانهبا باز کردن چشمان

 .اال سریع دستش را از دستان باراد کشید و کنار طیال رفت

 :زد، گفتسرما یخ می طیال که از

 .اینحا چیزی نیست؟ خیلی سردمه -

 .آنا سریع دستش را به سوی طیال نشانه گرفت و جادویش را به سوی او فرستاد

 .طیال نفسی بیرون داد و قدرشناسانه به آنا نگاه کرد
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 .آنا لبخندی زد و کنار اال رفت

 !باراد: ببینید، اینجایی که شما اومدید کامالً متفاوته

 :پس در دستش کتابی را ظاهر کرد و ادامه دادس

 .تو این کتاب توضیحات الزم هست -

 .اال سریع شنلش را بیرون آورد و موهای باز طالیی رنگش پدیدار شد

 .سرش را پایین انداخت و سعی کرد بغضش را فرو دهد

 .شد! ناگهانی آن اتفاق افتاده بودباورش نمی

 .با چشمانی سرخ به باراد نگریست

 اتاقمون کجاست؟ -

 :باراد که حواسش پی آن چشمان سرخ بود زمزمه کرد

ها یکم بهم ی باال، سه تا اتاق هست سمت چپ اون برای شما. اولی اال، دومی آنا و سومی طیال. اتاقطبقه -

 .ستریخته

 .خواب رفتنددختران به اتاقشان رفتند و به

 بردیا: اون واقعاً بانو اال بود؟

 :روی مبل نشست و گفت باراد خسته

 .آره -

 .ای نکردی باراد مواجه شد؛ اما توجهبرسام روی میز نشست که با چشم غره

 .برسام: این یعنی پیشگویی درست بود. سه تا دختر میان به زمین! و اومدن

 .باراد پوفی کالفه کشید

 ی ما چیه؟آره پیشگوئی درسته؛ اما وظیفه باراد:

 :برداشت و گغتبردیا سیب روی میز را 

 .تونیم برگردیمهِی؟ یادت رفته؟ ما با کمک اونا می -

 :باراد از روی مبل بلند شد و زمزمه کرد

 .تونیم با این اال راه پیدا کنیمدونم چطور میمن که نمی -

 :برسام خندید و گفت
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تازه قیافشم نشون  تو کوری؟ ندیدی؟ اون جادو داشت. آنا هم داشت. البته همشون داشتن؛ ولی خب خوبه، -

 .داد که باهوشهمی

*** 

 .کنماال؟ هِی اال؟ االن درو باز می -

 .در اتاق را باز کرد که با تخت خالی مواجه شد

 :لبش را گزید و زیر ل*ب گفت

 اال؟ چرا نیست؟ -

 .سریع به سمت سرویس رفت

 اال اونجایی؟ -

 :صدایی نشنید و دوباره گفت

 .کنماال درو باز می -

 .جا هم نیستباز کرد اما دید آن در را

 .عصبی از اتاق بیرون آمد و وارد اتاق آنا شد

 آنا؟ -

 :آنا که روی صندلی سفید رنگ نشسته بود بلند شد و گفت

 بله طیال؟ چیزی شده؟ -

 :طیال با حالی زار گفت

 . !اال نیست -

 .ش کندآنا سعی کرد آرامَ

 کنی؟وری میشاید رفته بیرون هوا بخوره! تو چرا اینج -

 .دستش را گرفت و پایین را تصور کرد

 .چشمانش را باز کرد و دید که آن سه مشغول خوردن غذا هستند

 آنا: شما اال رو ندیدید؟

 .نگاهی رد و بدل کردند

 .بردیا: نه
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 .طیال آرام رو به روی آینه قرار گرفت که ناگهان تصویر خودش محو شد و تصویر اال را نشان داد

 :ش برداشته بود ناگهان رانا پدیدار شد و گفتصورتش خرا

 !میرهاال می -

 !طیال: نه

*** 

 طیال خوبی؟ طیال؟ -

 .صورتش پر از عرق شده بود و تنش داغ

 !طیال: اال! اال

 .رفتاش باال و پایین میی س*ی*نهقفسه

 !من همینجام -

 .داش خیس شچشمانش را باز کرد و اال را نگاه کرد. بغضش شکست و گونه

 .اال: آروم باش عزیزم. آروم! من همینجام

 :کرد گفتگونه که اشک هایش را پاک میهمان

 !کشتتمن... دیدم... دیدم... رانا... رانا... گرفـ... گرفته تو رو... گفت... گفت... می -

 :اال در آغوشش کشید و زمزمه کرد

 !من خوبم -

 .هایش گرم شدند و به خواب رفتکم کم چشم

 .ق بیرون رفت و با صورت نگران آنا مواجه شداز اتا

 آنا: چی شده بود؟

 :اال نفس عمیقی کشید و گفت

 .خواد بُکشتمخواب دیده بود که رانا منو گرفته و می -

 .آنا سری تکان داد

عاً ی این سه تا پسر. واقای شد؟ اومدنمون به زمین! اومدنمون به خونهدفعهآنا: واقعاً چی شد؟ چرا همه چیز یک

 شه؟آیندمون چی می

 .اال سرش را پایین انداخت
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 .ش تقصیرِ من بود. واقعاً ببخشیدهمه -

 :آنا، اال را در آغ*و*ش کشید و زمزمه کرد

 .دیگه نشنوم! تقصیرِ هیچ کس جز رانا نیست -

 .اال محکم تر در آغوشش گرفت

 !واقعا ممنون که هستی -

 آنا: یعنی فیسان در چه حاله؟

 .ش بیرون آمداال از آغوش

 !بریم ببینیم؟ -

 :آنا فوتی کرد و گفت

 .بریم -

 .باهم وارد اتاق اال شدند

 .اال گویی را ظاهر کرد و دستانش را روی گوی کشید

 .دادتصاویر تاریکی را نشان می

 .ناگهان تخت سلطنتی را نشان داد که رانا روی آن نشسته بود

 .قطره اشکی از چشمانش چکید

 .را نشان داد که در زندان بود ی مادرسپس ملکه

 .قلبش فشرده شد

 !اتاق اال را نشان داد که شده بود انبار

 .دادها امانش نمیاشک

 .سر خورد و پایین نشست

 .ببین چه بالیی سر فیسان افتاده. حقمون نبود -

 .ریختنداشک ها می

 .کردآنا هم گریه می

 !خوام یک چیزی بگمآنا: اال؟ می

 .اشکی به او نگاه کرد هایاال با چشم
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 .بگو -

 .گردیموقت نباید نا امید بشی! بر میآنا: تو هیچ

 .اشک ریخت

 چه بر سر مردم فیسان آمده بود؟

خاطر مردمش زنده شد. جنگید. افتاد اما بلند شد. اشک ریخت اما اال برای اولین بار شکست! مُرد، اما به

 .خندید. یعنی امیدوار بوددانست یک روز میمی

 .آنا رفت و او تنها ماند

 .جنگیدتنها بود؛ اما می

 .جنگیدقسم خورده بود! باید می

*** 

 .کتاب را برداشت و نگاهی انداخت

 .قدر خواند که دیگر آشنا بود با این دنیاای را خواند. آنبرد و آن کتاب هزار صفحهاز بر بود! شب، خوابش نمی

 .با گوشی کمی سخت بود اما به دقایقی نرسید که یاد گرفتبرای خود یک گوشی ظاهر کرد؛ کار کردن 

 :وارد گوگل شد و سرچ کرد

 "مدل لباس اسپرت دخترونه"

 !زبانشان همان زبان فارسی فیسان بود

 .های گوناگونی را باال آورد اما او دلش پیش لباس اسپرت ستِ سفید و سیاه رفتمدل

 .با یک بشکن، آن لباس ظاهر شد

 .اش کردرا پوشید و نگاهی به اتاق سادهبه سرعت لباس 

 .ی وسائل ناپدید شدباز هم یک بشکن رفت و همه

 .ای تخت سفید رنگی را گذاشت و کنارش یک عسلیدر گوشه

 .های سفید و سیاه کرددیوار ها را ترکیبی از رنگ

 .و پارکت های ست سیاه و سفید را بر روی زمین گذاشت

 .آینه را نیز گذاشت و صندلی سیاه رنگی هم رو به رویش قرار داد میز آرایش سفید رنگ به همراه
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 .کمد لباس سیاه رنگی را هم گذاشت و در آن کلی لباس قرار داد

 .لبخندی از روی رضایت زد و رو به روی میز آرایشی قرار گرفت

 .شدباید قوی می

 .هایش خیلی بلندتر شدژههای بلندش ریمیل زد؛ ماسبی بست و به مژه موهایش را با یک بشکن دم

 .فرمش را قرمز رنگ کردپوست سفیدش را برنزه و ل*ب خوش

 .حسی را زد و از در اتاق بیرون رفتبازهم همان نقاب بی

 .های اسپرت برایش جدید بودکفش

 .هایشان رسمی چون این رسم نداشتندشالی بر روی موهایش انداخت. به هر حال در سرزمین

 .ت و به او نگاه کردبا ورودش آنا برگش

 .او شکست ناپذیر بود. سوتی زد

 .اوه! اال بانو -

 .چشمانش خندید؛ اما صورتش عادی بود

 :نشست گفتگونه که روی صندلی طالیی رنگ میهمان

 .باید خودت رو با شرایط وفق بدی -

 .کشداری گفت "اوه"آنا 

 .طیال زیرچشمی اال را نگاه کرد

 .ابرویی باال انداختناگهان اال مچش را گرفت و 

 .ی مصنوعی کرد که طیال به او نگاه کردبرسام سرفه

 .اال برگشت و به او نگاه کرد

خوای بزنی سرفه برای من طور! حرفی میآد از دروغ و تظاهر هم همیناال: ببین، من از مقدمه چینی خوشم نمی

 .ر باشیدجوزنم شما هم همینطور که من بدون طفره رفتن حرف مینکن. همین

 .باراد از روی صندلی بلند شد و به اال نگاه کرد

 آد؟باراد: از تظاهر خوشت نمی

 :اال که نشسته بود هم همانند او بلند شد و گفت

 !نـه -
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 .ای گذاشتاش کرد و دستانش را روی میز شیشهپوزخندی حواله

 کنی؟حسی میباراد: پس چرا تظاهر به بی

 .تر از او بود. رُک تر از او بود پرواقفل شده بود. باراد بی

 .ای کشید و روی صندلی نشستپوف کالفه

 کنم! خوبه؟اال: باشه دیگه تظاهر نمی

 .او هم روی صندلی نشست و سری تکان داد

 :آنا نگاهی به صورت سرخ اال کرد. زیر ل*ب زمزمه مرد

 !این دوتا همدیگرو نکشن عالیه -

 :کار را انجام دادکرد ارتباط ذهنی برقرار کند. او هم سریع اینمی نگاهش به طیال خورد که به او اشاره

 چی شده؟ -

 :داد در ذهنش به آنا جواب دادطیال که خود را مشغول غذا خوردن نشان می

 گیره؟ی باراد رو میجوری پاچهاین اال چرا این -

 .آنا هم خود را مشغول غذا خوردن نشان داد

 خوبه؟دونم، تو حالت آنا: چه می

 .طیال لیوان آبی را برداشت

 .آره خوبم -

 .خداروشکر -

 .آنا ارتباط را قطع کرد

 .کردند؛ اما مخفیانه. سر انجام نامعلوم بوداز آن سوی، برسام و بردیا راجع به رفتار این دو اظهار نظر می

 .های سفید رنگ نشستندصبحانه را که خوردند روی مبل

 .شد "اینستاگرام"و  "تلگرام"، "اپواتس"ول دانلود برنامه های اال موبایلش را برداشت و مشغ

 .شان شدهایکردند. اال که متوجه نگاهآنا و طیال با کنجکاوی به موبایل اال نگاه می

 .خواهد تماس ذهنی برقرار کنداشاره کرد که می

 طیال: این چیه تو دستت؟

 .اال سرش را خاراند
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 .رو که دادند رو بخونید اال: اسمش موبایله! برید کتابی

 چیزا توش هست؟آنا: یعنی همه چیز راجع به زمین و این

 .کنماال: آره! تماس رو قطع می

 .ها چیزی نگفتند و اال تماس را قطع کردآن

 .اپ شدمشغول راه اندازی واتس

 گم؟بردیا: می

 .همه نگاهش کردند اال نگاهش را از موبایلش گرفت و به بردیا نگاه کرد؛ فقط او نگاهش نکرد

 :ادامه داد

 خواید توضیحی بدین؟نمی -

 .مخاطبش، دختران بود

 :ای گفتهیچ مقدمه چینیاال بی

طور که شناسید. در رابطه با جادو هم، آره داریم! همونآنا و طیال خواهرن! منم دوستشون. من رو هم که می -

خوایم برگردیم! فکر کنم کارمون با جادو آوردین. ما میتونید هم بگید نداریم چون دیشب ما رو شما دارید. نمی

 .اینِ که بفهمیم چطور برگردیم

 خواید بگید چطور اومدید اینجا؟بردیا: نمی

 :آنا سریع تر از اال گفت

 .رانا ما رو آورد اینجا -

 .های آنا نگاه گردبردیا به چشم

 چطور آورد؟ -

 :آنا نفس عمیقی کشید و مشغول تعریف کردن شد

ی مادر طیال رو دنبالش فرستاد اما؛ بعدش خبری از گذاری اال،. اما اال غیبش زد ملکهچند روز مونده بود به تاج -

کدومشون نشد. منم دنبالشون رفتم به زور فهمیدم کجان. رفتم اونجا و فهمیدم که رانا با جادو آنحیا، به هیچ

ذاره ملکه شه. خالصه فهمیدیم پیغامش این بود که اون نمیجسم طیال نفوذ کرده و یه پیغام برای اال گذاشته. 

ش بود گذشت و یک روزِ دیگه فهمیدیم ولی دوتای دیگمون نه. اون روز که موعدجادو داریم. البته خودمون می

و رگذاری شد. سخت بود از اال دل بکنیم تا جایگاه رفتیم موقع تاج گذاشتن رانا اومد و ما رسید اون روز، روز تاج



www.taakroman.ir  

 

  

 
71 

 

 جلد اول(نیروی برتر) رمان

 کاربر انجمن تک رمانوفائی پور فاطمه 

 

 .فرستاد اینجا

 :برسام بلند شد و گفت

 دقیقا چطور فرستادتون؟ -

 :طیال از روی مبل بلند شد و گفت

 .با جادوش -

های سبز کرد سرش را باال آورد و با چشماال سرش را پایین انداخت؛ اما نگاه سنگین یک نفر را حس می

 .اش رو به رو شدجنگلی

 .نداختخیال آن نگاه شد و سرش را پایین ابی

 .ای پیدا نکردکس هیچ راه چارههیچ

 .اال هم خسته از آن جمع به حیاط خانه رفت

 .خواست فکر کند بدون هیچ مزاحمیدلش می

 .کردکرد و فکر میها را شوت میبا پاهایش سنگ

 "قسمت پنجم"

 

خواست م، متنفر بود. نمیسوزانند؛ اما او از ترحدانست اکنون هم برسام، هم بردیا و هم باراد برایش دل میمی

وقت ست؛ اما هیچحسی بر چهره بزند تا نشان دهد قویخواست نقاب بیکسی برایش دل بسوزاند. می

 .توانستنمی

اش را به یاد آورد پنج سالی پیشی که همه چیز برایش گنگ بود. پنج سال پیشی که هیچ به یاد پنج سال پیش

ریزد. عصبی ریزد. خونِ امثالی همانند رانا را میو اکنون خون میریخت نداشت. پنج سال پیشی که اشک می

بود. از رانایی که تمام رویاهایش را، یک روزِ خراب کرد! او خیلی خوب تحمل کرده بود؛ اگر شخصی دیگر جایِ 

 کُشت. رانا! واقعاً او از کجا پیدایش شد؟او بود، قطعاً رانا، را می

هایش وارد کرد! با یک نفس عمیق آن بوی دلنشین وارد گل یاس را به ریه برای مهار کردن خشمش، عطر بوی

 .اش شدبینی

 !دنیا با او، بد تا کرد

 .متأسفم -
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 .با شنیدن صدا، از جا پرید. آن صدا او را، از غرق شدن درون فکرهایش نجات داد

هم زدن برگشت و به صاحب سعی کرد آرام باشد. بوی عطر تلخی در فضای حیاط پیچیده بود. در یک چشم به

 .صدا نگاه کرد

 .اش اخمی کرد و سرش را پایین انداختبا دیدن چهره

قدمی به سویش برداشت که او سریع سرش را بلند کرد. بلند شدن سرش همانا و گره خوردن نگاهش به آن نگاهِ 

 .جنگلی همانا

ان چه چشم"بود. با خود فکر کرد که  قفل شده بود در آن چشمان سبز رنگ. سبزی که از سبزیِ جنگل زیباتر

 .اما سریع به خود نهیب زد "زیبایی

 .سعی کرد به یاد بیاورد که او چه گفته بود

 .ها گرفتبا تمام توانش، نگاهش را از آن چشم

 برای چی متأسفی؟ -

ار حسی درون حس نبود! این ببار بیتفاوت نگاه کرد؛ اما ایندستانش را به هم قالب کرد و به آن دریای بی

 .هایش و دزدیدن نگاهش بفهمد. به خوبی توانسته بود از لرزیدن مردمک چشم"اضطراب"نگاهش بود. حس 

 .گذاریت اومدی به زمینکه تو، تو روز تاجبرای این -

پوزخندی کنج لبش جا خوش کرد. او متأسف بود. اآلن متأسف بود! در صورتی که آن شب، یکی از آن دخترها 

 .اند. او متأسف بودگذاریِ اال به اینجا آمدهکه روز تاج گفته بود

 !کنه؟کار میمتأسف بودنت برای من چی -

قدر رُک! و بدون هیچ ترسی. او که گونه جوابش را بدهد. آنکرد که اینبهت زده به او نگاه کرد. فکرش را نمی

 :اش را دید ادامه دادی بهت زدهچهره

 .زنمجوریه! بدون هیچ طفره رفتنی حرفم رو میبسوزونی! شخصیتم، رفتارم، این من، دوست ندارم برام دل -

و خواست که او را تنها بگذارد؛ اما موقع رفتن به داخل مچ دستش را گرفت. چند قدم به عقب کشیده شد و با 

 .خشم به او نگاه کرد

 !دستم رو ول کن باراد -

 !لبخند زد، برای خشمش لبخند زد. اال عجیب بود

 .بیش از حد عجیب؛ اما تشابه زیادی به او داشت
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 اال؟ -

ای دستش را گرفته بود. این دومین بار بود که بدون ی خشمش بیشتر شد. عصبانی بود که چرا یکدفعهشعله

 .ی او دستش را گرفته بوداجازه

گو نیست نفس ید جوابای که گفته بود را دهد. او که د "اال"توانست جواب از خشم زبانش قفل شده بود. نمی

 .اش زُل زد. کمی فشار دستش کمتر شدهای دریاییعمیقی کشید و به چشم

 

زد، پادشاه اونجا گی! من برات دل نسوزوندم. اگه من اون موقع غیبم نمیاین بارِ دومِ که داری این رو می باراد:

کسی رو قبول کنی. بهتره خودت رو  خوای حرفِوقت نمیکنم ولی تو، تو؟ هیچبودم. من خیلی خوب درکت می

 .کنیدرست کنی چون خیلی زود قضاوت می

 .هایش درست بوددستش را آزاد کرد و خود غیب شد. اال با بهت به جای خالیِ باراد نگریست. حرف

اش، خنجری بود که خورد. هر کلمههایش همانند پتک بود که بر سر او میخواست خودنمایی کند. حرفاو می

 .رفتقلب او فرو میبر 

خواست خودش زود قضاوت کرد بود. خیلی زود. از حرص موهایش را باز کرد و محکم مشغول کشیدنش شد. می

 .زدکشید و با هر کشیدن مویش، جیغ میرا شکنجه کند تا یاد بگیرد زود قضاوت نکند. محکم موهایش را می

 !هاهای بهتری هم سراغ دارمشکنجه -

 .کردبه صاحب صدا نگاه کرد. روی تراس بود و او را نگاه میهول شد و سریع 

 .هایش جلوی او تکمیل شدای گفت. آری تکمیل شد. سوتی "تکمیل شد"زیر ل*ب 

 .بارید. او هم سرش را پایین انداخت. برای اولین بار خجالت کشیدهای سبزش شیطنت میاز چشم

 .ات رو جمع کن، تا بیشتر دق مرگشون نکردیالزم نیست سرت رو بندازی پایین بانو اال! موه -

 .و با تک خندای از تراس رفت

 !کشم! اَهاَه باراد! من اینو آخر سر می -

 .و دوباره موهایش را کشید. خیلی حرصی شده بود

 .کرد؛ اما دست بردار نبودجلوی باراد سوتی داده بود. سرش درد می

 کشی؟اال؟ وا! اال؟ چرا موهاتو می -

 .پایین آورد و به او زول زد دستش را
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 .تر جویدلبش را جوید محکم

 !جلوی اون سوتی دادم اَه -

چه لبخندی زد و به کارهای حرصیِ اال نگاه کرد. اولین بار بود که او، سوتی داده بود. ذهنش درگیرِ این طیال نیم

 .بود که، جلویِ چه کسی سوتی داده

 جلوی کی؟ -

*** 

. هایش نقش بستکتاب را به مغزش منتقل کرد. لبخندی از رویِ رضایت روی ل*ب با یک بشکن تمام اطالعات

کتاب را روی تختِ گلبهی رنگش گذاشت و نگاهی به دکوراسیون اتاق زیبایش کرد. شادمان بود که اتاق را با 

 .آمدجادویِ خودش چیده بود. ستِ گلبهی و سفید خیلی به اتاقش می

 .هات! یک کمد، تخت، صندلی، میز آرایش و میز کامپیوترش به عالوه پارکتالبته، اتاقش چیزهای کمی داش

به سوی کمد لباس هایش رفت از رنگ سفیدش ذوق کرده بود. درش را باز کرد و چند لباس در آن چید.سپس 

به سوی میز آرایش گلبهی رنگش رفت و روی صندلی سفید جای گرفت. کشوی اول را باز کرد و کمی وسائل 

 .ی در آن ریختآرایش

لباسش که یک پیراهن آستین بلند آبی رنگ بود و شلوار جینِ همرنگش مناسب بود. نگاهش را به موهای 

اش پریشان طالیی رنگش داد. خیلی بلند شده بود. موهایش را دوست داشت ولی گاهی اوقات باعث حواس پرتی

د و خواست که موهایش را بچیند؛ اما منصرف شد. قیچی را برداشت و به سوی موهایش برد. نفسی بیرون دامی

 .توانست از موهلیش دل بکندشد. نمی

 .سریع کشو را باز کرد و قیچی را درونش انداخت. با یک بشکن دم اسبی بستش. سریع از روی صندلی بلند شد

ر، گ کامپیوتکند. روی میز سفید رنجا بنشیند حتماً موهایش را کوتاه میدانست اگر تا دقایقی دیگر آنمی

 .کامپیوترش را قرار داد و خواست که روی صندلی سفید رنگ بنشیند اما؛ منصرف شد

 .روی تختش دراز کشید

*** 

 !ایتو دیوونه -

با خشم نگاهش کرد و اخمی روی صورتش نشاند. صورتش را مچاله کرد و کمی سرخیِ چشمانش را به نمایش 

 :ای باال انداخت و گفتشانه گونه دیدی اال را اینگذاشت. او که چهره
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دی که فالن، فالن! خواد اول باشی! هِی هم شعار میری دلت میخب عزیزِ من، تو مرض داری؟ هر جا که می -

به نظر من باراد درست گفته نباید زود قضاوت کنی. کارِ تو کامالً اشتباهه! قسمت مو کشیدنم باید بگم که با اون 

. گفته راست خدا ٰ  تر بودی. بندهکشی گفتم االنه کچل شی! اون موقع حرصیمیوضعی که من دیدم موهات رو 

 .کنی عذرخواهی ازش بری بهترِ اآلنم

 .توانست عذرخواهی کند، آن هم از بارادی آخرش غیرقابل هضم بود. او نمیبا بهت به او نگاه کرد. جمله

 گی؟ عذرخواهی؟ اونم از باراد؟معلومه تو چی می -

 .کندوقت از باراد عذرخواهی نمیتوانست هضم کند. او هیچیستریک کرد. نمیای هخنده

 :اش از بین رفت و با تحکم ادامه دادخنده

 !عمراً -

*** 

اپ با شان بود نگاه کرد. بردیا مشغول حرف زدن در واتسشان پی گوشیوارد هال شد و به آن دو که حواس

 .هایشیامدوستش امیر بود و برسام مشغول چک کردن پ

 :اش شوند گفتها متوجهباراد که دید عمراً آن

 !ها؟بچه -

 .بردیا و برسام چشم از گوشی گرفتند و به باراد دادند

 .باراد روی مبل سیاه رنگ نشست و به چشم های منتظر آن دو نگریست

 .نفسِ عمیقی کشید

 .خیال این دخترا شیمبه نظرم بی -

 .ال رفت و بردیا سری تکان داد. با حرفِ باراد موافق بودبرسام ابروهایش از شدت تعجب با

 برسام: چرا؟

 :باراد کالفه سری تکان داد و گفت

 .شهاز اال که آبی گرم نمی -

 .برسام ناباور به باراد نگاه کرد

 ."خیالبی"وقت تو، تو یک روز این رو فهمیدی؟ نادون بازی در نیار! به خاطر لج و لجبازی نگو برسام: اون
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 .کندها طرفداری میدانست چرا از آنباراد دست به س*ی*نه برسام را نظاره کرد. نمی

 .دندارن از همون روزِ اول خودشون رو نشون می -

 .های سبزِ باراد نگاه کردبرسام پوزخندی زد و به چشم

فرصت بده! از یک زنی. بهشون تازونی! هی ساز مخالف میباراد؟ هنوز کاری نکردیم داری واسه خودت می -

 کنیم! تو هم خواهشاً هیچ مخالفتی نکن! هدف ما و اونا یکیه! اُکی؟ی دیگه کار رو شروع میهفته

 .خواست شود، بشودی دخالت را نداشت. هر چه میداد. حوصلهها گوش میبردیا ساکت به بحث آن

*** 

خوابید. کالفه وقت در این ساعت از روز نمیبرد، هیچکار بماند. خوابش نمیتوانست بیعصبی غلطی خورد؛ نمی

توانست آرام بنشیند. موهایش که کمی شل شده بودند را سفت کرد و پوفی کشید و روی تخت نشست. نه نمی

 .اشپزخانه را تصور کرد

 ."دستور پخت بهترین غذاهای ایرانی"موبایلش را برداشت و در گوگل سرچ کرد 

 .درست کند "پُلو یونانی"رفت که بعد از کلی گشت و گذار، تصمیم گ

مشغول درست کردن غذا شد که، بردیا وارد آشپزخانه شد. آنا را که مشغول آشپزی دید، ابرویی باال انداخت و به 

 .تیپ جدیدش نگاه کرد

 :او که تمرکزش را از دست داده بود برگشت و برگشتنش مساوی شد با دیدن بردیا. بردیا در همان حال گفت

 !کنی؟ست میغذا در -

 "کنم؟بینی، غذا درست میکُشم! کوری نمینه دارم مرغ می"خواست بگوید آنا نگاهی به بردیا کرد. دلش می

 .توانست شبیه اال باشد. آرزو کرد که ای کاش اال بودپروا حرف زدن مناسب اال بود. او نمیولی این بی

 .آنا: آره

 .کمی نزدیکش شد و پشت سر آنا را نگاه کرد

 کنی؟چی درست می -

 :ها شد در همان حال گفتبرگشت و مشغول آماده کردن مرغ

 .پُلو یونانی -

 :صورتش را مچاله کرد و گفت

 .من پلو یونانی دوست ندارم، کراکت درست کن -
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 .آنا با د*ه*ان باز بردیا را نگاه کرد

 کنم؟مگه من واسه تو درست می -

 :نگاه شیطنت بارش را به آما دوخت

 !هوما -

 :آنا زیر ل*ب گفت

 !خدایا؟ شفاش بده -

 :ها بود که بردیا چاقو را از دستش قاپید و گفتی کارش شد. مشغول خُرد کردن قارچبعد هم مشغول ادامه

 .کراکت درست کن -

 .آنا با خرص به بردیا نگاه کرد

 !گم پلومی -

 :او هم ابرویی باال انداخت و گفت

 !کراکت -

 :ف دوخت و گفتآنا نگاهش را به سق

 .خدایا؟ تورو خدا منو نجات بده -

 :اش گرفته بود، گفتبردیا که از کارهای آنا خنده

 .کراکت درست کن -

 .های سبز بردیا نگاه کرد و لبش را گزیدآنا به چشم

 .خودت درست کن -

 :سرش را پایین انداخت و با صدایی ضعیف گفت

 .بلد نیستم -

 .ها شداو خیلی محترمانه مشغول خرد کردن قارچانتظار داشت آنا بخندد؛ اما 

 کنی؟خب حاال کراکت درست می -

 .هایش را بست و پوفی کالفه کشیدآنا یکی از چشم

 .آره -

 .ای روی ل*ب های بردیا به وجود آمدلبخند پیروزی
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 !ایدونهیک -

 .از ذوقش نفهمید چه گفته و آنای بهت زده را تنها گذاشت

 این چی گفت؟ -

 :روهایش از شدت تعجب باال رفته بود خودش جواب خود را داداب

 گفت یک دونم! منظورش چی بود؟ -

 :هایش را چرخاند و باز خود جواب دادچشم

 .خیال شو دیگهای یعنی منظوری داشته؟ از دهنش پریده. بیای بابا آنا! هر کی بگه یک دونه -

*** 

بوسِ دیشبش همانند زنگ خطر بود. ترسیده بود. اما؛ آن آغ*و*ش رفت. کاهدف راه میداشت. بیآرام قدم برمی

کرد. آغ*و*ش االیی که همانند آغ*و*ش او بود. آغ*و*ش اویی که پنج سال لمسش نکرده بود. اال آرامش می

 .شدفرما مینگاهش را به آن آسمانِ نیمه روشن داد. خورشید درحال غروب بود و بعد تاریکی مطلق حکم

خواست چیزی را هایش را بست میشد؟ چشمین انداخت. این معماهای بدون جواب کِی تمام میسرش را پای

ها دلیل زنده ماندنش بود؛ وگرنه خیلی وقت است که از این دنیا بریده. دنیایی که زندگی نبیند. آنا، اال و او! این

 .کندرا به کامت تلخ می

 طیال؟ -

 .دانست معنی نامش چیستظاهر شد. حتی نمی ایستاد. طیال! نیمچه پوزخندی روی لبش

 .برداو رو به رویش قرار گرفت و به چشمان آبی رنگش خیره شد. چشمانِ زیبا و جذابش که دل هر کسی را می

 خواستم بگم کتاب رو خوندی؟ -

اش ریکاگوید از فراموشدانست چه کتابی را میصورتش کمی مچاله شد و در ذهنش به دنبال کتابی بود. نمی

 :ناراحت شد؛ اما سعی کرد نشان ندهد. لبخند لرزانی زد و گفت

 کدوم؟ کدوم کتاب؟ -

کار اندیشید که او چقدر فراموشبه موهای سیاه رنگش چنگی زد و به چشمان زیبایش نگاه کرد. با خود می

 .است

 .اون کتابی که گفتیم راجع به زمین نوشته -

هایش را گرفته بود، به پشت گوشش هدایت کرد و به آن سبز یاقوتی مچند دسته از موهایش که جلوی دید چش
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 .هایش گلگون شدندچشمانش نگاه کرد. از خجالت گونه

 .خوامکارم. واقعاً معذرت میببخشید تو رو خدا آقا برسام! من یکم فراموش -

 .های رنگیِ طیال نگاه کرداش کرد و به گونههایش را در جیب شلوار آبیدست

کاری چیزِ عادیه! در ضمن فکر کنم یک مدت باید با عذرت خواهی الزم نیست. خجالت هم نکشید، فراموشم -

 .گن تو هم اسم کوچیکم رو بگو! بدون پسوند و پیشوندهم زندگی کنیم. ببین آنا و اال فقط اسم کوچیکم رو می

 .ش به داخل خانه رفتتکان داد. او نیز با جادوی "باشه"رنگی زد و سری به معنای لبخند کم

 .کردندچه راحت، از جادو استفاده می

*** 

ی خود را نداشت. اتاق آنا را به یاد آورد. در جدال با خود بود که آن ی تغییر دکوراسیون به سلیقهحال و حوصله

 .دکوراسیون را انتخاب کند یا نه

 .بشکن زدن، اتاقش شبیه به اتاق آنا شد پوفی کالفه کشید و روی تخت جای گرفت. نه! انتخابش را کرد. با یک

 .کشو را به سوی خود کشید و دفتری برداشت

 .روی تخت دراز کشید و به صورت خوابیده مشغول نوشتن در آن دفتر شد

*** 

 .کشیدهایش مته بر روح و روانش میصدای کفش

 .رقصیدموهایش بر اثر باد، می

 .داد پولی ندارد، نگاه کردای رنگ کهنه، نشان میآن لباس سورمه رو به روی در قرار گرفت و به نگهبانی که با

 !ش دادین؟شکنجه -

 .نگهبان سرش را پایین انداخت، طاقت نداشت آن نگاه مضحک پر از تمسخر را ببیند

 .بله بانو -

 .لبخندی که بیشتر شبیه پوزخند بود، کنج لبش جا خوش کرد

 .ای حریر درونش بود کشیدتکه دستی بر روی آن لباس طالیی رنگ بلند که

 .در رو باز کن -

 .ای با دستانی لرزان که باعثش آن ترسی بود که از آن داشت، در را باز کردهیچ حرفِ اضافهبی

 .موهای خرمایی رنگش را کنار زد و با ناز و کرشمه به راه افتاد
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های بودن برداشت و به آن ل*باش خسته شده بود؛ باالخره دست از مغرور او که از صدای شکم گرسنه

 :خشکیده حرکتی داد

 غذا ندارید؟ -

هایش حال نگریست. پوست سفیدش، زرد شده بود. گودی چشمی بینگهبان وارد سلولش شد و به آن چهره

 .کامالً معلوم بود و موهای پریشانش نشان از آراسته نبودنش، بود

 .نگهبان لبخند چندشی زد

 . ...خوای خودم در خدمتـمیغذا مذا نداریم! اگه  -

 .با صدای قوی و رسایی، حرفش نیمه ماند

 چی گفتی؟ -

 :ای بهت زده به عقب برگشت. سرش را پایین انداخت و با صدایی لرزان گفتبا قیافه

 .هیچی بانو -

های خشمش خاموش هایش را به هم فشرد تا کمی از شرارهجنبید. ل*بهایش میخشم درون تک تک رگ

 .شود

 .فهمی؟ اخراجیاین! اینی که تو این سلوله، مادرِ منه! می -

 :ی او نگریستسرش را با ضرب باال آورد و ترسان به چهره

 . ...اما بانو رانا! من -

 :رانا عصبی شده بود، با دندان هایی قفل شده غرید

 .برو تا بالیی سرت نیاوردم -

 .رفتاز ترسش با سرعت زیادی از آن زندان بزرگ بیرون 

 .ی مادر ذهنش را متالشی کرده بودو این کلمه "مادر"کرد. او گفته بود او با بهت به رانای مغرور نگاه می

 .خواست خود را بکشدهایش میبا هرقدمش و بلند شدن آن صدای تق تق کفش

را  خودش اش انداخت، سپس به آن سلول سرد و تاریک.اش که رسید نگاهی به دستان زنجیر شدهبه یک متری

خم کرد و به او که روی زمین نشسته بود نزدیک کرد. دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید که نگهبان سراسیمه 

 :وارد شد و گفت

 .بانو رانا؟ مردم شورش کردند -
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*** 

ها چروک های دیروزش خوابیده بود و لباساش را خاموش کرد و روی تخت نشست. با لباسعصبی آالرم گوشی

 .اش، آالرم و زمین و زمان گفتدند. زیر ل*ب ناسزایی به گوشیشده بو

اش را ای کشید. با یک بشکن دست و صورتش را شست و لباس ورزشیکش و قوسی به خود داد و خمیازه

 .خواست در این یک هفته آرامش و آمادگی هر چیزی را داشته باشدپوشید. دلش می

 .د هال شدموهای طالیی رنگش را دم اسبی بست و وار

 :اش شد و گفتطور. اول از همه بردیا متوجهطیال و آنا مشغول خوردن صبحانه بودند، پسران هم همین

 .بیا صبحونه بخور -

 .تکان داد "نه"رنگی زد و سری به معنای لبخندِ کم

 .خورمخوام ورزش کنم بعدِ ورزش میاال: می

 :سپس کنجکاو به باراد نگاه کرد و ادامه داد

 شه ورزش کرد؟خشید؟ کجا میبب -

 .ها از نظر گذراندباراد سرش را باال گرفت و لباس ورزشی ست سیاهش را با آن کتونی

 .ی امکانات تویِ حیاط سمت چپ هستاگه متوجه شده باشی یک سالن ورزشی با همه -

دیروز را به یاد نداشته  چیز ازسری تکان داد و وارد حیاط شد. باراد تعجب کرده بود از حرکات اال، گویی هیچ

 .کرد و اال واقعاً آن اتفاق را به فراموشی سپرده بودباشد، عادی رفتار می

گونه گل و درختی نبود. وارد حیاط شد و سمت چپ را نگاه کرد. سالن بزرگی قرار داشت در آن قسمت هیچ

قدمی به جلو برداشت و با دیدن آن اش را فشرد و بازش کرد. بدون عجله و آرام به سوی آن سالن رفت. در آهنی

 .همه وسایل ورزشی دهانش باز ماند؛ اما سریع خود را جمع و جور کرد و مشغول ورزش شد

 .طیال ساکت روی مبل نشسته بود و مشغول چک کردنِ موبایلش بود

 کنی؟کار میچی -

 :که ناگهانی او آمده بود گفتطیال ترسیده از این

 .ترسیدمکردین نمییک سری، یک تقی، یک اعالم وجودی، چیزی می آقا... اِ چیزِ برسام -

 .روی مبل مقابلش جای گرفت و لبخندِ دندان نمایی زد

 ترسوندمت؟ -
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 :سرش را پایین انداخت و سعی کرد چیزی که گفته بود را درست کند

 !اِ نه -

 .ی طیال زل زدسری تکان داد و به چهره

 

 .آشپزخانه نشست و به گاز چشم دوختآنا کالفه روی صندلی سفید رنگ 

 چیزی شده؟ -

اهش تر کرده بود. نگشرت و شلوار ست سیاه رنگش او را جذاباز جا پرید. سریع بلند شد و به بردیا نگاه کرد. تی

 .به موهایش سُر خورد که به باال زده بود

 !اُهوم، خوبم -

 .بردیا ابروهای پهنش را باال برد و چشمانش را درشت کرد

 .گی خوبم! این یعنی یک چیزی شدهاما تو می« چیزی شده»آنا؟ خوبی؟ من گفتم  -

 .های خندان بردیا نگاه کردآنا که اکنون متوجه حرفش شده بود، ل*بِ کوچکش را گزید و به چشم

 !نه چیزی نشده، حواس پرتیِ دیگه -

د کنکه متوجه شده بود که او احساس میتکان داد و قدمی به جلو برداشت. آنا « خر خودتی»سرش را به معنای 

 :که فکرش درگیر چیزِ دیگری شود گفتچیزی شده، برای این

 ها خوب بود؟کراکت -

 .ها لبخندی زدخاطر طعم لذیذ آن کراکتناخودآگاه به

 .آره، بد نبود -

 .داشتشد از طرفی، حرص خوردنش را دوست گونه آنا مغرور میتوانست واقعیت را بگوید، ایننمی

 :آنا لبخندِ حرصی زد و گفت

 .من کار دارم -

 .ای گفتای کرد و زیر ل*ب دیوانهسریع هم از آشپزخانه بیرون رفت. بردیا از رفتار آنا خنده

 

 .هایی سست به سوی خانه روانه شداال خسته از سالن بیرون آمد و با قدم

 خسته شدی؟ -
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د. برگشت و به او نگاهی کرد، مستقیم به چشم هایش نگاه کرد و هایش عادت کرده بودیگر به این ناگهانی آمدن

 :انکار کرد

 !نه -

 :شرتش برد و گفتدستش را در جیب سوئی

 !گیآره. تو راست می -

تی شرشد نبیند چه تیشرتِ آبی رنگی که باعث میلبش را با حرص جوید و یک دور آن شلوار سیاه و سوئی

 .پوشیده را از نظر گذراند

کنم این دو روزم بدجور رفتی رو مخم، زنم لهت میین باراد! با عصاب من بازی نکن، من عصاب ندارم، میبب -

 .کنم به تو هم هیچ ربطی ندارههِی هیچی نگفتم دُم در آوردی! بسه، من واسه خودم زندگی می

 .ردای باال انداخت و به موهایش که کمی جلوی دیدش را گرفته بودند نگاه کباراد شانه

 .گیری باشهواال من کاریت ندارم! ولی چون آروم نمی -

 .رسیدنظر میپروا داشت به عالوه آن یک دختر مغرور و تند مزاج هم بهاال واقعاً شخصیتی رک و بی

ای گفت. «دریایِ دیوونه»های اال لبخندی زد! و زیر ل*ب پوفی کشید و اتاقش را تصور کرد، باراد هم از حرف

 .وار سند این اسم بوداش بود. آن چشمان دریایی و آن حرکات دیوانهازندهاین اسم بر

 .چقدر عرق کردی دختر -

 :رفت داد زدگونه که به سوی حمام اتاقش میهمان

 خوای بدون سوزوندن کالری برگردم؟خب ورزش کردم! می -

عالی تحسینش کرد، با صدایش در  یخاطر آن سلیقهنگاهش را به دور تا دور اتاق داد و چرخشی زد. در دل به

 :همان حالت گفت

 .نه دیگه! برو حموم کن -

 .گویددانست در ذهنش چه میاش به حرکات او نگریست. لبخندی زد، به خوبی میهای آبیبرگشت و با چشم

 .رم آنادارم می -

 :توجه به حرف اال هوار کشیدروی تخت دراز کشید و بی

 !وای چـه تخت نرمیه -

 :ه درون حمام بود لبخندی دیگر زد و همانند او فریاد زداو ک
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 .قابل نداره -

 :با دستش جلوی دهانش را گرفت و با حالت طنزی گفت

 !زنه نوچ نوچببین! داره تو حموم حرف می -

 .اش با صدای شرشر آب قاطی شد و آنا صدایش را نشنیدصدای خنده

 ام؟شوییاال: مگه، داخل دست

 :گویی پیدا کرد و گفتش را برداشت و محکم فشردش. زود حرفی برای پاسخبالشت سیاه رنگ

 .خوامنه ولی، ممکنه شامپویی چیزی بره تو دهنت، من خوبیتو می -

*** 

 کار کنیم؟ها چیبانو؟ با این شورش -

 :توجه به حرف آن خدمتکار ترسان، گفتهایش را بست و بیچشم

 !بدهبه سایسن بگو بیاد سرم رو ماساژ  -

 .خیالیش باز مانددهانش از آن همه بی

 کار کنیم؟ها رو چیاما بانو رانا؟ شورشی -

های تیره رنگ پر از ترس نگاه کرد، لباس فرم سفیدش را از نظر هایش را باز کرد و به آن تیلهبا خشم چشم

انست چگونه دلش آمده آن دای را گفت! نمی "متأسفم"گذراند و نگاهش به موهایی افتاد که کوتاه بود در دل 

 !موهای سیاه را کوتاه کند

 !رسمها میخودم به حساب شورشی -

 :تاری از موهایش را کنار زد و ادامه داد

 !تو برو به سیاسن بگو بیاد -

نش خیال سرزمیسریع از آن سالن بزرگ بیرون رفت. گیج بود، از رفتارهای او گیج بود. آخر چگونه یک ملکه، بی

ویی ی بانویی چون اال بود! باناش نبود! ملکه بودن برازندهکند؟ ملکه بودن برازندهه به قصر فکر نمیاست؟ چگون

هایش آشکار بود، از آرام و قرار داد؛ اما نگران بود! از چشماش را نشان نمیکه شاید مغرور بود، شاید نگرانی

 .نداشتنش آشکار بود

 .آهی سوزناک کشید
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 !ای کاش بانو بود -

 .اش را خیس کرده بود را پاک کرد و به دنبال سیاسن رفتهای برجستهاشکی که گونه طرهق

کرد به سوی هایی منظم در حالی که موهای خیسش را با حوله خشک میدر حمام را باز کرد و با قدم

 .تخت رفت. موهای لختش بر اثر خیس شدن تیره رنگ شده بود

 .د و به آنای کالفه رسیدهایش را دور تا دور اتاق چرخانچشم

 .تر ب*غل کردی موبایلش را لمس کرد و پاهایش را محکماو کالفه، محکم با انگشت باریکش صفحه

ابروهای ظریف و باریکش از حرکات کالفه و عصبیِ آنا به باال هدایت شد. حس کنجکاوی تمام 

 .هایش را فرا گرفته بود. هم تعجب کرده و هم کنجکاو شده بودسلول

 .ی سفید رنگ را روی تختش پرت و موهایش را از آن حوله خالص کردحوله

ی آمدن اال نشد و عصبی مشغول جویدن ناخنش شد. آن چیزهایی که قدر کالفه بود که متوجهآنا آن

آمدند و یک به های یک فیلم سینمایی با ژانر تراژدی مقابل چشمانش میدیده بود، همانند صحنه

 .کردقت نداشت، آن چیزهایی که دیده بود دل هر سنگی را آب میگذشتند. طایک می

دانست چه شده! او تا اال با همان ابروهای باال رفته به سوی مبلی که آنا نشسته بود رفت. واقعا نمی

کرد؛ اما حال گرفته و ناراحت به قبل از اینکه اال به حمام برود شاد و سرحال بود و با اال شوخی می

 !ها آن حس خوشحالی را از یاد ببرد و ناراحت شود. آنا دختری نبود که به این زودیآمدنظر می

 .در یک متری آنا بود؛ اما او هیچ متوجه نبود که اال در کنارش هست

اال دیگر به این نتیجه رسیده بود که مشکلی برای آنا به وجود آمده؛ آخر آن، آنا خیلی تیز بود! و 

 .ش بود؛ اما حال حتی متوجه ورود اال نشده بودهمیشه متوجه دور و اطراف

چپ  لبش را گزید و به آنایی که درخود همانند جنین جمع شده بود نگاه کرد، سپس نگاهش به دست

 .فشارد، دوختآنا که از دور آشکار بود دارد موبایلش را می

 آنا؟ -

 .تپیداال میاراده از جا پرید! قلبش همانند گنجشک با ضربان ببا صدای اال، بی

با دیدن اال پاهایش را که در شکمش جمع شده بود را آزاد کرد و فشار دستش بر روی موبایلش کم 

 .شد
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هایی که هنوز کمی ترس درونش اش که بر روی صورتش ریخت بود را کنار زد و با چشمموهای آشفته

 .بود به آنا نگاه کرد

 .ر گذراند و به موهای نیمه خیسش خیره مانداش را از نظیک دور شلوارک آبی و تاپ سبز یشمی

 :آب دهانش را قورت داد و با صدایی تحلیل رفته گفت

 بله؟ -

رویش جای گرفت و شلوار جین و تاپ ای روی مبل روبههای منظم بدون هیچ عجلهاال با همان قدم

 .قرمز آنا را از نظر گذراند

ای از افکارش به آن چیزهایی که دیده بود، کرد؛ اما گوشهی اال نگاه میآنا منتظر به چهره

 .شدتر میدید و با دیدن هر صحنه کالفهزد باز هم آن تصویرها را میپرداخت. با هر پلکی که میمی

 .اش درهم بودرسید و چهرهاال باز هم نگاهی به او انداخت، کالفه و عصبی به نظر می

 شنگول بودی! چرا اآلن کالفه و دمغی؟ که از حموم برگردم شاد وآنا؟ تا قبل از این -

 .ترس در چشمانش آشکار شد

هایش را دزدید و سرش را پایین انداخت. ریتم شکست. چشمگفت اال میتوانست بگوید! اگر مینمی

 .ترساندهایش تند شده بود و این اال را مینفس

تبدیل به یقین شد از طرفی  کاوید. شکشکرد. تمام حرکاتش را میاال با کنجکاوی به آنا نگاه می

 !هایش بد بودترس هم درونش رخنه کرد. حالِ آنا با آن ریتم تند نفس

کرد. آب دهانش را قورت داد، دروغ گفتن به اال کارِ هر کسی نبود. لبخند لرزانی زد و آنا باید انکار می

 :با صدایی صد برابر لرزان تر گفت

 .چیزی نشده -

اندیشید که اگر چیزی خواست از او پنهانش کند. با خود میافتاد که هی میاال نگاهش به چشمان آنا 

 .شدکالفه نمی "هیچ چیز"خاطر نیست پس چرا این رفتارها را دارد؟ آنا عمراً به

او تمام تالشش را کرده بود که طبیعی جلوه کند، ولی وقتی متوجه نگاه تیز اال شد فهمید که بدتر 

 .هایش کمی به حالت عادی برگشته بودنفسشده و بهتر نشده! ریتم 



www.taakroman.ir  

 

  

 
87 

 

 جلد اول(نیروی برتر) رمان

 کاربر انجمن تک رمانوفائی پور فاطمه 

 

 :خواست اعتراف بگیرد گفتاال با نگاه تیزش و لحنی که گویی می

 !که هیچ چیز نشده -

 .با لبخند لرزانش سرش را باال و پایین کرد. یعنی که حرفش درست است

 :اال تیزتر نگاهش کرد و با لحن تندی گفت

 !شده تا عصبانی نشدم به من دروغ نگو آنا! مثله آدم بگو چی -

اش باال و پایین ی س*ی*نهحس شده بود و با دادش تا مرز سکته رفته بود. قفسههایش بیدست

معناست. دانست انکار کردن بیرفت. چشمانش ضعیف شده بود، ضعف کرده بود. با آن دادش میمی

 .کردگفت حتما اال به زور مجبورش میگفت! اگر نمیای نداشت باید میچاره

کرد. چشمانش سرخ شده بود. هیچ از دروغ و انکار کردن اال با عصبانیت و صورتی سرخ نگاهش می

کرد. خیلی کنجکاو شده ی ترسانش نگاه میآمد. از روی مبل بلند شده بود و به قیافهخوشش نمی

 .گفتبود که چه شده! و چرا آنا چیزی به او نمی

 :زد گفتآنا با صدایی که ترس درونش موج می

 اال؟ -

 :با خشم به سویش برگشت و با عصبانیت گفت

 بله؟ -

شد. گونه حتما، اال پیروز میزد! اینی ترسان چیزی بگوید. باید نقاب میتوانست با این قیافهنه! نمی

داد. نفس عمیقی برای کم شدن ترسش کشید و از روی مبل بلند شد. هر خشمی که نباید اجازه می

 .را در چشمانش ریخت و به اال چشم دوخت از رانا داشت

اال متعجب از رفتار آنا بود! در عرض یک دقیقه عوض شده بود و آن آنای ترسو از بین رفته بود. 

 .تعحب کرده بود که چرا صورتش قرمز شده

 !بشین -

ود. ه باراده روی مبل نشست. تا به حال با این روی آنا مالقاتی نداشتلحنش آن قدر محکم بود که بی

 .تعجب کرده بود که چرا آنا خشمگین است
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ای که داشت خوشش آمد. او سرد و خشک نگاهش کرد و ابروهایش را باال داد. از خشمش و جذبه

روی او نشست و به کرد. او هم به آرامی روی مبل روبهروی مبل نشسته بود و با بهت به او نگاه می

ها یک به یک از مقابل چشمانش و دوباره آن صحنهی مبهوتش نگاه کرد. چشمانش را بست چهره

 .گذشتند

دونم؛ ت کنه، عصبانیت کنه، ناراحتت کنه! خالصه من واکنشتو نمیگم ممکنه کالفهچیزایی که می -

 .گماما چون مجبورم کردی به اجبار می

ند شود نکی کنجکاو عوض شد. در ذهنش میگفت چه شده. چه میاش با چهرهی بهت زدهچهره

ای کنجکاو به آن چشمان شبیه به او داد با چهرهاتفاق بدی برای فیسان افتاده! دلهره امانش نمی

 :گفت

 !بـ... بگو -

اش را پاک کرد و آب دهانش را قورت داد و مشغول گزیدن لبش شد های درشتِ روی پیشانیدانه

 دانست که گفتنش ریسکد میکندانست که اگر حرفی بزند واکنش خوبی از سوی اال دریافت نمیمی

 .داری کشیدقدرها هم بزرگ نه! ولی سرزمینش بود. کالفه پوف کشست البته، آنبزرگی

جوری شده. دستِ یخم رو روی وقتی رفتی حموم، من گوی رو دیدم. کنجکاو شدم که، فیسان چه -

 . ...ی مادرگوی کشیدم و... و دیدم که، دیدم که ملکه

کرد تا ها دردناک بود. دهانش را باز و بسته میا نبود، به یاد آوردن آن صحنهگویی اکسیژنی در هو

 .هوا را ببلعد؛ اما هیچ چیزی نبود

گونه اندازه از روی مبل بلند شد. نگرانش بود، مگر چه شده بود؟ چه شده بود که او ایناال با نگرانی بی

 به خس خس افتاده است؟

 .کرد و با تمام توانش به خورد ِ آنا داد با عجله لیوان آبی در دستش ظاهر

 .گونه بد بودکمی راه تنفس برایش باز شده بود، اما حالش همان

 :او که وضعش را دید با تمام توانش فریاد زد

 !یکی بیاد اینجا -

 .گونه ببیندشخودش به شدت هول کرده بود. وضع او خیلی بد بود. نمی،توانست این
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د و ی لبش بوا از آشپزخانه بیرون آورد و به سوی باراد روانه شد. لبخندی گوشهبردیا با ابتکار غذا ر

 :ای گذاشت و رو به باراد گفتمزه پخته بود. غذا را روی میز شیشهذوق داشت که غذایی خوش

 !ببین برادرت چه کرده -

 هی به غذا و نگاهیچینی به ابروهایِ پهنش داد و نگاهی به غذا سپس نگاهی به بردیا کرد. دوباره نگا

گونه نگاهش بین آن دو چرخان بود و بردیا خواست چیزی بگوید که صدای به بردیا کرد. همین

 :فریادی مانعش شد

 !یکی بیاد اینجا -

ای عجیب قلبشان را احاطه کرد. با نگرانی به هم نگاه هم کردند. صدای که بود؟ دلهرهنگاهی به

 .به او که خشکش زده بود نگاه کردکردند. از روی مبل بلند شد و می

 صدای کی بود؟ -

هایش نگاه کرد. این صدا چه بود؟ برای چه جیغ زده او که به خودش آمده بود با نگرانی به چشم

 است؟

 !اال -

 .باراد دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید که بردیا دستانش را گرفت و به دنبال خود کشاند

یلی زد؟ بردیا خت. هر دو نگران بودند! چه شده بود که اینگونه اال جیغ میرفبا بهت به دنبال بردیا می

نگران شده بود، آن جیغ اال، رعشه به جانش انداخته بود و ترس درونش رخنه کرده بود. مدام فکرش 

 .زد که چیزی نیسترفت ولی به خود نهیب میبد می

اش شده بود. حتی زدگی  باع  بهتدانست خشک شده بود جیغ االباراد بهت زده بود! هیچ نمی

 .شدرود! فقط به دنبال بردیا کشیده میدانست چه به چه است و کجا مینمی

ناگهان بردیا یادش افتاد جادو دارد و در یک چشم به هم زدن در اتاق اال ظاهر شدند. با چشمانشان 

ای زیاد داشت. ناراحت بود. دلهره لرزید. عصبی وهایش میاال را نگاه کردند. او نگران آنا بود و دست

 .آن دو به سوی اال رفتند و با دیدن آنا با آن حال خراب یکه خوردند

 .اش نگاه کردبردیا سریع آنا را با جادویش روی تخت اال خواباند و به صورت رنگ پریده
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 .عصبی سری تکان داد. نگرانش شده بود

 .با تمام توانش جادویش را به سوی او فرستاد

و کم کم راه تنفس برایش باز شد و به آرامی توانست نفس بکشد. به محض اینکه احساس کرد خوب ا

 :است گفت شده

 اال؟ -

ی زد و نگران حال آنا بود سریع به سویش رفت و کنارش نشست. به چهرهاو که نفس نفس می

 «چی شده؟»پرسید حالش نگاه کرد. عصبی هی از خود میبی

 :گفتنفسی بیرون داد و 

 بله؟ -

شکند ولی باید دلش را به دریا میزد و دانست اال میگفت میتوانست نگوید! دیگر باید مینمی

ی میگفت. برایش هیچ یک از نگاه های پر از ترحم بردیا مهم نبود! هیچ یک از نگاه های بهت زده

شد و یا شاید کمرش خم میشکست؛ اش میباراد مهم نبود! مهم اال بود، االیی که مطمئناً با هر کلمه

ریخت. لبش را تر کرد و با صدایی هق فقط اشک میصدا بدون ضجه بدون هقاشک میریخت. بی

 :تحلیل رفته گفت

 !ی مادر... ت*ج*ا*و*ز کردندی مادر... به ملکهاال؟ من دیدم که... که به ملکه -

اور کند. ملکه؟ مادرش! مادرش! توانست بنفسش در س*ی*نه حبس شد! با بهت به او نگاه کرد. نمی

 .زدبه مادرش! نفس نفس می

هایش خیس شد و او کم گونهکرد. آنا کمبردیا چشمانش بیش از حد درشت شده بود و به آنا نگاه می

 .به اشک هایش نگاه کرد

ود باور تر بکرد. او نیز بدشد و به او نگاه میشد! باورش نمیکرد. باورش نمیباراد با بهت به اال نگاه می

آورد اما مادرش بود بغض کرده بود؛ اما اشکی نریخت. کرد قبولش سخت بود. هر چند به یاد نمینمی

ای نگفت. با  "آخ"راه نفس کشیدنش بسته شده بود؛ اما خم به ابرو نیاورد دلش شکسته شد؛ اما 

کش نمیکرد هیچ کلمات آنا مرد اما دم نزد. باورش سخت بود! باورش خیلی سخت بود هیچکس در

 .کس! درست بود که از او بیشتر از پنج سال چیزی به یاد نداشت اما باز هم مادرش بود
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حسی نامعلوم داشت! حسی که خشم، نفرت، ترس، غم و عشق درونش را گرفته بود. حسی که پوچ 

ای بود. احساس پوچی میکرد. میخواست زار بزند اما نه! جایش نبود. طاقت نداشت. طاقت نگاه ه

 .شان را نداشتسنگین

 “قسمت ششم”

 

هایش همانند ناقوس بود. ناقوس مرگ. توانست در اتاق بماند! فضایی خفه کننده داشت. حرفنمی

پاهایش سست شده بود. گیج و منگ بود. هر آن بود که بر روی زمین فرود بیاید. هر آن بود که اشک 

بار توانست جلوی تپش مرگیند و دوام بیاورد. نمیتوانست فضای غیرقابل تحمل اتاق را بببریزد. نمی

 !توانستتوانست، نمیحس باشد. نمیتوانست بیقلبش را بگیرد. نمی

سریع حیاط را تصور کرد. گیج و منگ بود! حس پوچی که داشت آزرده خاطرش کرده بود. دستانش 

ل شده بود. قفل شده بود و خواست زار بزند؛ اما گویی قفلرزید، چشمانش رو به سیاهی بود. میمی

 .دادکاری انجام نمیهیچ

آبرو شده بود. می،خواست بمیرد. کرد. مادرش بینفس کشیدن برایش سخت بود. آرزوی مرگ می

 .می،خواست خود را بکشد

تحمل نداشت، سرش سنگین شده بود. طاقت نداشت طاقت هیچ چیزی نداشت. تحمل وزن 

ای او را نداشت. تحمل تصور بردیا و باراد را نداشت. تحمل هسنگینش را نداشت. تحمل وزن حرف

 .صدایش نکرد "مادر"آبرو شدن مادرش را نداشت. مادری که یک بار هم بی

ها فرود آمد. بغضش خفه کننده بود! راهی برای تنفس نتوانست روی پای خود بایستد و روی چمن

 .نداشت

بود. با تصور از اینکه او در کجاست سریع جای مدنظر  از آن سو باراد که حال گیج و منگ اال را دیده

دانست درد کرد. میها زانو زده بود. با دقت نگاهش میرا تصور کرد. حدسش درست بود. او روی چمن

 .هایی آهسته به او رسیدکره؛ اما مطمئن بود حالش خراب است. با قدمکشد. درکش نیممی

شد و بغض اال خفه گذارد هر لخظه دستانش نزدیک تر میاش بدستانش را دراز کرد تا روی شانه

اش نرسیده بود که سریع دستش را عقب کشید. درست نبود که دستش را تر! به نیم سانتیکننده
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 :اش بگذارد. صدایش را صاف کرد و گفتروی شانه

 اال؟ -

شت. بغضش هنوز در کرد از جا پرید و برگاو که در دنیای خود، غم های خود، عصبانیت خود سیر می

 .انداختگلو بود و به گلویش چنگ می

خواست بمیرد؛ اما حال حال بود میکل نداشت بیاش نگاه کرد. حال کلبرگشت و به چشمان جنگلی

 :ای گفتهمان هم نداشت. با صدای خفه

 چیه؟ -

نگاه  ! ساکت شده بود و به چشمان پراز غمش"چیه"انتظارش را نداشت. انتظار نداشت بگوید 

 .کردمی

ت به توانسبود. با وجودش مطمئنا نمیای کشید و سریع اتاقش را تصور کرد؛ باید تنها میپوف کالفه

 .خود بیاید

پوفی کشید و روی تختش دراز کشید. باورش کمی سخت بود. چراغ اتاقش را خاموش کرد و 

 .چشمانش را بست

 .انوهایش را در بغلش گرفت و غمبرک زدکوبید زاش میی س*ی*نهاال که قلبش محکم به قفسه

 .شدتر میبغضش هرلحظه سنگین

های اشک خواست. دانههایش را آرام آرام بست. دلش مرگ میتحمل بغضش را نداشت. چشم

اش گذشتند. غلتیدند و صورتش را خیس کردند. غلتیدند و دنیایش را غلتیدند! غلتیدند و از گونه

هقی با ر غلتیدند که دیگر هیچ اشکی نباشد و او بدون هیچ هققدخراب کردند. غلتیدند! آن

خواست خود را خالی کند؛ اما کرد. دلش میهای حیاط نگاه میسوز به گلهایی جاناشک

هایش را پاک کرد. حال اشکخواست. بیکرد. زبانش استراحت میتوانست. زبانش با او یاری نمینمی

و بردیا نیستند. نفسی از آسودگی کشید و روی تخت خوابید؛ اما  اتاقش را تصور کرد و دید که آنا

قبل از خوابیدنش آرزو کرد آخرین خوابش باشد. آخرین خوابش باشد و دیگر بیدار نشود! دیگر نگاه 

 .گونه ذلیل نشودی آنا نگاه نکند و دیگر اینپر از ترحمِ کسی را نبیند! دیگر به چهره



www.taakroman.ir  

 

  

 
93 

 

 جلد اول(نیروی برتر) رمان

 کاربر انجمن تک رمانوفائی پور فاطمه 

 

یدار شد. بدنش کرخت شده بود. گیج و منگ از روی تختش بلند شد. با تر از هر چیزی بحالصبح بی

اش را به دست کم هوشیاریآلود صورت خود را شست و به اتاق برگشت. کمهایی خوابچشم

آورد، تمام اتفاقات دیروز یک به یک جلوی چشمانش گذشت. لبخند تلخی زد. به سوی در اتاقش می

 .رفت و در را قفل کرد

 .نشست و محکم پتوی نرمش را در دست فشرد. فشرد و اشکانش ریختندروی تخت 

کنی؟ اون از موقعی که هیچی یادم کار کردم؟ چرا داری اینجوری مجازاتم میخدایا؟ مگه من چی -

خواد هیچی یادم نباشه. مگه ما، کردم همه چیز یادم بیاد و حاال از این موقع دلم مینبود و آرزو می

کشم جز تو! تو که تونه بفهمه من درد میدی؟ خدا؟ کی میم؟ چرا، چرا مارو زجر میهات نیستیبنده

 از دلِ من باخبری، حداقل هوامو داشته باش. رحم کن بهم! مگه تو عادل نیستی؟ خدا؟

 .کرد چشمانش گرم شدندگونه که زمزمه میهمان

فهمید. فکرش پیش اال بود. با ای که هیچ از طعمش نآنا مغموم مشغول خوردن صبحانه شد، صبحانه

ترسید که کاری گفت که چرا نیامده. حالش خوب است. نگرانی او را احاطه کرده بود. میخود می

 ...شق بود و ممکن بود کهغیرقابل باور انجام دهد. اال کله

وی گهای آن چهارتا، از روی صندلی بلند شد و پاسختوجه به نگاهتوانست آرام بنشیند. بینه، نمی

 .روی درب اتاق اال بودبهها نشد.در یک چشم به هم زدن روهیچ یک از سؤاالت آن

نفس عمیقی کشید و دستگیره را فشرد؛ اما در باز نشد. چینی به ابروهایش داد و دوباره دستگیره را 

 :ای کشید و او را صدا زدفشرد و باز هم باز نشد. پوف کالفه

 .اال؟ بیا این درو باز کن -

 .شنیدروی تخت خوابیده بود و صداهای آنا را نمی او

داد؛ اما حال هیچ چیزی نگفته! افکار منفی به ذهنش هجوم آورده کم نگران شد، او جواب میکم

 .بودند

 !اال دیوونگی نکردی که -

 .ای گفت«یاخدا»باز هم سکوت پاسخش بود. زیر ل*ب 
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ای در ذهنش خورد، حتما ترسید. ناگهان جرقهی میترسید، خیلبا نگرانی به دنبال راه چاره بود. می

 .دادجواب می

حالی که خوشدستگیره را با تمام توان فشرد و جادویش را به سویش فرستاد. در باز شد بدون آن

 .ی اتاق را نگاه کرد، نبودکند سریع وارد شد و گوشه

همین  و خواست که برود برای باالخره رسید به تخت و اال را خفته در آن دید. نفسی آسوده کشید

 .اتاقش را تصور کرد؛ اما متوجه صدایی ضعیف شد. سریع برگشت و به صاحب صدا نگاه کرد

 اال؟ خوبی؟ -

 :توجه به سؤالش نفسی کشید و گفتبی

 اون رو، چقدر دوست داشتی؟ -

ی صندلی کنار موقع او، تعجب کرد. در این وضع همچین سؤالی پرسیده بود! با تعجب رواز سؤال بی

 :تختش نشست و زمزمه کرد

 برای چی؟ -

خواست نفس بکشد تا آرام یک دور ست سفید لباسش را از نظر گذراند و باز هم نفسی کشید. می

 .شود

 .خوام از اون بدونممی -

ی سفیدش کشید و سرش را پایین و موهایش را پشت گوش انداخت. دستی به تاپ تقریبا پوشیده

 :پاسخ داد

 .لی! خیلی دوسش دارمخی -

 .اش نگاه کردکمی خود را باالتر کشید و به قیافه

 اسمش چی بود؟ -

 .بغضی که بر گلویش چنگ زده بود را خفه کرد

 .آلما -

 !میشه ازش بگی؟ -

ی مصممش نگاه کرد. دستانش را در هم قالب کرد و نفسی عمیق کشید. سرش را باال آورد و به چهره
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 .شدشد؛ اما شاید حال او خوب میتر هم میسختگفتن از او سخت بود، 

تر بود و چهارسال از طیال! آلما، پنج سالِ پیش خیلی زیبا بود، شاید اآلن هم دو سال از من بزرگ -

پروا، رک و تیز بود. عالوه بر اینا، خیلی احساساتی بود؛ اما هست. من اخالقم یکم شبیه اونه! اون بی

شدیم طرف باید تا تو، اون محل معروف بودیم! هر کدوممون اگه عصبی میاآلن؟ شاید نباشه! ما سه

 .خونداشهدشو می

 :شد! ادامه دادقسمت که رسید خندید، گویی با مرور آن خاطرات روحش تازه می به این

خیلی خوب بود! من بودم، آلما بود، طیال بود و مامان هم بود؛ اما یه اتفاق باع  شد که بره! باع   -

 .ما از هم جدا بشیم! باع  شد که پای ما به قصر باز شه شد

 .ابروهایش را در هم کشید و به او که اشک در چشمانش حلقه زده بود نگاه کرد

 اون اتفاق چی بود؟ -

 !بود ناخودآگاه دستانش مشت شد، تداعیِ آن اتفاق برایش مرگ بود. آن اتفاق مرگ تدریجی

 خیال! تو خوبی؟بی -

 :متوجه حالش شده بود، متوجه مردنش شده بود گفت او که تازه

 !روز بیشتر وقت ندارم3خوام استراحت کنم! می -

خواهد حرفی بزند. از روی صندلی بلند شد و چند تار از موهایش را پشت گوش زد. فهمید که نمی

 :لبخندِ مصنوعی زد و گفت

 .هاباشه، سه روز دیگه باید بریم دنبال کار -

 .نفش رنگ تشکیل شدای بو هاله

هایش مانند پتک بود. پتوی نرمش را محکم روی توانست قبول کند. تمام حرفنفسی بیرون داد، نمی

 .ای کشیدسرش کشید و جیغ خفه

*** 

هایش کشید. با لوازم آرایشی رنگ و لعابی گرفته بود. دلش موهایش را بافت و ریمیلی به مژه

گشت به شد و بر میبود. باید از زمین، خالص میی میخواست شکسته جلوه کند. باید قونمی

 .فیسان
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 .شرت سیاهش را پوشید و کالهش را روی سرش انداخت. به خوبی موهایش پوشیده شده بودسوئی

ای رنگ زد و شانهکردند. لبخندی کمها با چشمانی منتظر نگاهش میحیاط را تصور کرد و دید که آن

 .باال انداخت

 داشتید نیام؟ چیه؟ انتظار -

های سیاه. کمی از جلویِ شرت سیاه با کتونینگاهی به تیپش انداختند شلوار جین و یک سوئی

ی اکنونش، ی رنگ پریده هزاران تفاوت داشت! چهرهاش با آن چهرهموهایش نیز معلوم بود. چهره

 .زدنشاط داشت و چشمانش برق می

 :خود را جمع و جور کردند و طیال سریع گفت

 .نه بابا -

 :و رو به آنا گفت

 ریم؟حاال کجا می -

 :ها رسیده بود گفتاال که دیگر به آن

 .دونه رو پیدا کنیمبه نظر من که باید یه جادوگری که از این طلسم می -

 :باراد نگاه ِ مسخش را از اال گرفت و گفت

 .شناسممنم موافقم! تو این شهر، فقط یک جادوگر رو می -

 :ی نگاهش کرد و گفتاال با کنجکاو

 کیه؟ -

 :دستی کرد و گفتبردیا پیش

 .میترا -

شرت ای ترش به بردیا نگاه کرد. یک دور آن شلوار لی و سوئیآنا ابرو هایش را در هم کشید و با قیافه

 .آبی رنگش را از نظر گذراند و نگاهی به موهای خیسش کرد

 چندسالشه؟ -

کن بود را از نظر گذراند و نش و مانتویی که بیشتر شبیه گرمبردیا نیز همانند او یک دور شلوار جی

 .روی شالِ آبی رنگش خیره ماند
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- 24. 

 :سری تکان داد و به باراد نگاه کرد. طیال نگاهی به آنا کرد و گفت

 کار؟خوای چیسنشو می -

 .آب دهانش را قورت داد

 .همینطوری -

 .که باور نکرده بود، سری تکان دادبا این

 خب این میترا کجاست؟ اال:

*** 

 !من ترکیدم -

حالش کرد. موهایش آشفته روی صورتش ریخته بود و با هر وزش باد، نگاهی به صورت خسته و بی

های باریکش خشک شده اش نیمه باز و ل*بآمدند. چشمان آبیروی صورتش به ر*ق*ص در می

 .توانست بیابدبودند. خستگی را با یک نگاه به صورتش می

 .هنوز نرسیدیم! یکم دووم بیار خب -

خیالش نگاه کرد. یعنی حالش را ندیده بود که و سپس دستش را کشید. خشمگین به صورت بی

کرد فشار ِ فشردن هم فشرد. با هر نگاهی که به او میهایش را محکم بهخیال بود؟ ل*بگونه بیاین

 .ها، هم پیدا بودا حال زار او، از دور دستشد. شاید واقعا ندیده بود؛ امهم بیشتر میهایش بهل*ب

بینی خستم؟ بابا رحم کن! باراد؟ جون مادرت بذار از جادو استفاده کنیم! این همه راه یعنی تو نمی -

کم دِ این ی "یکم مونده"گم خستم میگی رسیم؟ هر بار که میگز کردیم باز نصف راهیم! پس کِی می

 شه؟کِی تموم می

ویی، هایی بود که گاش شبیه بچهرت اال که مشغول غرغر کردن بود، نگاه کرد. قیافهبا کالفگی به صو

ی چیزی را داده بودند؛ ولی هنوز به وعده عمل نکرده و آن بچه مشغول غرغر کردن شده باشد. وعده

 .ی فیسان شود. آن هم با این رفتارهایی که کامالً بچگانه بودشد او، قرار بود ملکهباورش نمی

 :الفه گفتک

گروهی کردن داری غر اال؟ جان ِ عزیزترینت، ز*بون به دهن بگیر! از همون موقع که ما دو تا رو هم -
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! چند بار بگم من نشونی از اون فرد کنیمزنی! من گوشام رو الزم دارم. از جادو هم استفاده نمیمی

 .ریمطبق یک حدس جلو می دونم کجاست! کجا رو تصور کنیم وقتی ندیدیم؟! داریمندارم و نمی

د. قدم شمیل با او همعصبی دست ِ ظریفش را از دست قوی او بیرون کشید. صورتش را برگرداند و بی

است که جادو دارد؛  او حق داشت، سه ساعت تمام، مشغول راه رفتن بود. مگر انسان نبود؟ درست

 .العاده نیست! جانی در بدن داشت و آن جان خسته بودولی خارق

های او هماهنگ کرده بود. گرچه، یک قدم باراد مساوی با سه قدم او بود. در یک هایش را با قدمقدم

فکر لبخند محوی روی لبش ظاهر  لحظه فکر کرد که باراد، پاگنده است. واقعاً هم پاگنده بود. با این

 .شد

ه این نتیجه رسیده بود که، او نگاهی به لبخند محو ِ اال کرد و سری به معنای تأسف تکان داد. دیگر ب

مشکل روانی دارد و قبل از رفتن به فیتان باید او را به روانکاو نشان دهد. به یاد اسمی که برایش 

 .هایش نقش بستگذاشته بود افتاد. لبخند ِ محوی روی ل*ب

اشت. خیال اللهی گفت. باراد و لبخند؟ امکان نداال نگاهی به لبخند ِ محو ِ او کرد و زیر ل*ب بسم

 اهلل بودند. باکرده بود که جن یا موجودی دیگر در کنارش است؛ آخر باراد و لبخند همانند جن و بسم

 پزشک نشانشخود اندیشید که این پسر، مشکل روانی دارد و قبل از رفتن به فیسان باید به روان

 .دهد

 بردیا؟ -

 .زد، نگاه کردکه عرق روی صورتش برق میهای مقابل پایش گرفت و به آنایی ریزهنگاهش را از سنگ

 .حالی بمیردخواست که از بیکرد و میحال به بردیا نگاه میاو بی

دهانش را قورت داد و به رمق موهای روی صورتش را کنار زد و زبانش را تر کرد. آبهایش بیبا دست

 :های سبز کنجکاو او نگاه کردچشم

 !کولم کن -

زد و با خود مشغول هضم کردن حرف ِ آنا شد. شد. با بهت پلک مین نمیهایش گشادتر از ایچشم

خواست. درست بود که حرفش دو کلمه و شش حرف داشت؛ اما برای هضم کردنش زمان ِ زیادی را می
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نگاهی به خودش انداخت و سپس نگاهی به آنا. با دقت آنالیزش کرد تا مطمئن شود سرش به سنگ و 

 .کرد توهم زدهه باشد. خیال مییا چیز ِ دیگری نخورد

 تو چی گفتی؟ -

های سبز تیره بهت زده نگاه سرش را کج و چشمانش را مظلوم کرد. با مظلومیت تمام به آن چشم

خواست از حال برود، فقط این کرد تا مظلوم جلوه دهد. خیلی خسته بود و میکرد. تمام سعیش را می

 .دادراه نجاتش می

 :فتن کلمات شدبا دقت تمام مشغول گ

حس شده. نای راه رفتن ندارم. ماشااهلل هزار ماشااهلل گفتم من رو کول کن. بردیا؟ به خدا پاهام بی -

کنی که به من ِ بدبخت کمک شه؛ اصال ثوابم میتو هم که کلی زور داری! من رو کول کنی چیزیت نمی

 !کنی! توروخدا، توروخدا

حالش را از نظر گذراند. دلش برای او ی بیز التماس بود. قیافههای معصومش نگاه کرد که پر ابه چشم

سوخته بود. او طاقت نداشت این همه راه، را برود و چیزی نگوید؛ اما کول کردنش اشتباه بود. او 

 :توانست زیر قولش بزند. نگاهی دوباره به صورت معصومش کرد و گفتنمی

 !تونم زیر تعهدم بزنمباشه، اما من نمی -

ی آخرش تمام بادهایش خالی شد. راست ی اولش کلی ذوق و شوق کرد؛ اما با شنیدن جملهکلمه با

 .توانست زیر قولش بزند. یک پوف ِ کشداری کشیدگفت نمیمی

ناگهان چیزی در مغزش جرقه خورد. با ضرب سرش را به سوی ِ بردیا چرخاند که، صدای ترق و توروق 

 .های گردنش به گوشش خوردمهره

 :های گردنش با ذوق گفتتوجه به مهرهبی

 .خب از جادوت استفاده کن -

 :اش کرد و زمزمه کردنگاهی به صورت ذوق زده

 .هابدنگفتی -

 .های سبز رنگش نگاه کرداش کرد و به چشملبخند پررنگی حواله

 .گموقت بد نمیمن هیچ -
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 .ی خودپسند آنا نگاه کردای کرد و به قیافهتک خنده

 .تواح عمهار -

 :ی بردیا نگاه کردی بهت زدهناگهان به سوی بردیا براق شد و به قیافه

 .ی خودت رو مسخره کن، زرشکبرو عمه -

 .با بهت به رفتار آنا نگاه کرد

 .باشه بابا، جنبه هم نداری -

 خسته شدی؟ -

و  رنگش، شلوار لیای شرت قهوهحال به او نگاه کرد. یک دور سوئیای خسته، کالفه و بیبا چهره

داد که احتمال میای که گفت قند در دلش آب شد، برای اینهایش را از نظر گذراند. با آن جملهکالج

دانست؛ ای شاداب تغییر داده شد. خود هم نمیی خسته یک آن به چهرهاو نگرانش شده. آن چهره

 .اما در این یک هفته خیلی به او وابسته شده بود

 .گی چیهنه بابا، خست -

ی کالفه و عبوسش در یک آن به تک تک اجزای صورت ِ طیال را از نظر گذراند. واقعاً آن چهره

ای شاداب و پرنشاط تغییر کرده بود. ناگهان او هم با شادابی طیال، شاداب شد و لبخندی پررنگ چهره

 .هایش نشاندبر روی ل*ب

 .آفرین، همیشه سرِحال باش -

ا دید نتوانست طاقت بیاورد و سرش را پایین انداخت. لبخندش هر لحظه اش روقتی نگاه ِ خیره

 .ای گفت "چشم"شد. با صدایی آرام پررنگ تر می

خواست که بداند؛ اما با بودن در کنار ِ او حسی پر از آرامش او را احاطه دانست و نمیحسش را نمی

 .خواستکرد. بودن در کنارش را میمی

 طیال؟ -

 :، دلش غنج رفت؛ اما سریع نهیبی به خود زد و گفتبا صدای ِ بمش

له بزنی! ناسالمتی عاقلی! آدم ش لهطیال؟ بچه نیستی هِی با صداش و نگاهش دلت غنح بره و واسه -
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 .باش

 .های سبزش نگاه کردسرش را باال آورد و به آن چشم

 بله؟ -

 :ای که به زور سرِپا بود، اشاره کرد و گفتبه خانه

 .رسیدیم -

داد خیلی خراب است و نفسش را به آرامی بیرون داد. خانه را یک دور آنالیز کرد. از بیرون نشان می

 :باید بازسازی شود. نگاه پر اضطرابش را به برسام دوخت و گفت

 یعنی میترا اینجاست؟ -

 .او هم به صورت پر از استرسش نگاه کرد و برای آرام شدنش لبخند ِ مهربانی زد

 .دس اومدیم! معلوم نیستما طبق ح -

 :نگاه ِ پر از استرسش را به او دوخت و گفت

 گردیم؟ یعنی زمان با هم زندگی کردنمون فقط یک هفته بود؟اگه میترا اون تو، باشه؛ ما برمی -

 .ی دمغش نگاه کردلبخند مهربانی دیگر زد و به قیافه

یک هفته با هم زندگی کنیم! ما طیال جان؟ چیزیه که خدا خواسته! خدا خواسته که ما فقط  -

ی قلبمون وقت هم رو نبینیم اما اون گوشهتونیم جلوی ِ کار ِ خدا رو بگیریم؛ شاید دیگه هیچنمی

هستیم. تازه، ما فقط یک هفته با هم زندگی کردیم و به هم دیگه عادت نکردیم؛ خیلی زود یادمون 

 !شه، خوبه دیگهگاهِت! اال ملکه میگردی به زادره. تو که نباید ناراحت باشی! برمیمی

 .نفسش را بیرون داد و به او نگاه کرد. اشک در چشمانش حلقه زده بود

 :با خود نالید

دونم واقعاً چطور فهمیدین. نمیها رو فراموش کنم. ای کاش میتونم شماشه؟ من نمیآخه چطور می -

 .ت شدمتو یک هفته اینقدر وابسته

 .ای گفت "بریم"ما در بیرون لبخندی به ل*ب زد و زیر ل*ب از درون عزادار بود ا
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 !تونم راه برم! دِهِهنمی -

حالش نگاه کرد. سری از روی تأسف تکان داد و دوباره به او نگاه کرد. ترجیح داد های بیبه چشم

 .قدر ذهن خود را مشوش نکندجوابش را ندهد تا آن

چند طبقه رسید. با دقت به ساختمان نگاه کرد. او هم به به دور و اطراف نگاهی کرد تا به ساختمانی 

 .باراد نگاه کرد و سپس ردِ نگاهش را گرفت تا به آن ساختمان بزرگ رسید

 :بهت زده با دهانی باز گفت

 !اینه؟ -

 .تکان داد« آره»حرف سری به معنای اش نگاه کرد و بیی بهت زدهبه قیافه

حال بود. حال هم نداشت که، بداند برایِ هوا خوشبرق زد. بیهایش نیشش تا بناگوش باز شد و چشم

. شودکرد که، از این زندان رها میی اتفاقات را به فراموشی سپرده بود و فقط به این فکر میچه. همه

 .گذاردشود و حقِ رانا را کف دستش میآزاد می

 :نگاهی به ذوق شوقش کرد و گفت

 !اپ دادنتچته؟ مثله خری شدی که بهش تی -

ی ذوقش به یک باره فرو کش کرد و با حرص به او زل زد. ابروهایش را در هم کشید و پر حرص همه

 :گفت

 !ادبگفتم رک باشید نه اینقدر بی -

 :و زیر ل*ب زمزمه کرد

 .رسماً گفت خر -

 .ی خود را جدی نگه داشت و سعی کرد که نخنددبا تمام توانش قیافه

تار طوری رفگی! منم همونهات رفتار کنیم! تو هر چیزی که تو فکرته رو میتو گفتی مثله خودت با -

 .کردم

 .دست به س*ی*نه او را نظاره کرد و بیشتر ابروهایش را در هم کشید

 !م؟مالحظهیعنی من بی -

 .و ابرویی باال انداخت
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 :ای مصلحتی کرد و در کمال آرامش گفتسرفه

 !شکی نیست -

 :نظر رسیده ادامه دادافتد که، به مکان موردبیسپس گویی دوباره یادش 

 !کنیم بیا بریم توکل میکنی! سه ساعته داریم کلمخِ آدم رو چپه می -

 .از حرص پایش را محکم به زمین کوباند و دنبالش کشیده شد. دیگر ذوق زده نبود

 .باهم وارد ساختمان شدند

 !حاال کدوم طبقه؟ -

 :ای کشید و گفتهبرگشت و نگاهش کرد، پوف کالف

 .طبقه چهارم -

 .آهانی گفت و با هم وارد آسانسور شدند

 !وزنت چقدره؟ -

 :با تعجب گفت

 برای چی؟ -

 :کمی کش و قوسی به خود داد و گفت

 .کنه. انگار که گوریلی چیزی، کول کردمکتف و کمرم، کالً همه چیز داره درد می -

وید که سریع ساکت شد. به قولِ خودش، با خشم به سمتش خیز برداشت و خواست چیزی بگ

 .اف را زد و منتظر شد تا در باز شودمحلی بدتر از هر چیز بود. ساکت و کالفه افبی

 !بردیا؟ -

سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد. بردیا گفتنش هزاران معنی داشت. منتظر به او چشم دوخت. او هم 

 :گلویش را صاف کرد و گفت

 .ین میترا... من بهش حسِ خوبی ندارماین میترا... ا -

هایش در هم رفته و پوفی کالفه کشید، انتظارش را داشت. از همان موقع که نامش را برده بودند، اخم

 :صورتش مچاله شده بود. چنگی به موهایِ سیاهش زد و گفت
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 !چرا؟ -

 .ها را بخ بازی گرفتریزهسرش را پایین انداخت و با پایش سنگ

 !جوریهدونم، به نظر یکنمیخودم هم  -

 :ابروهایش باال رفت و پوزخندی زد. با لحنی پر از تمسخر گفت

 دیدیش؟ -

 .آمدپوزخندش را که حس کرد، حس عجیبی درونش رخنه کرد. هیچ از پوزخند خوشش نمی

 .نه -

 .اف را زدخیال دوباره افتر شد و بیپوزخندش پررنگ

 .شدداد دیوانه تر میهای او گوش میهر چه بیشتر به حرف

 بله؟ -

 :نفسی عمیق کشید و پاسخ داد

 میترا راضی؟ -

 :صدایش به گوش رسید

 کارش دارین؟چی -

 :بار آنا با حرص گفتاین

 دید! یک جواب بدید، آره یا نه؟شما میترا راضی هستین یانه؟ چرا این همه کش می -

 .های آنا انداختنگاهی به قاطی کردن

 و شما؟آره، میترام  -

 :دستی کرد و گفتباز هم خواست چیزی بگوید که او پیش

 .کنیمبذارید اونا هم بیان بعد با هم صحبت می -

 

 "قسمت آخر"

 

 .با پیغام آنا سریع محلی که گفته بود، را تصور کردند
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 .کردندپس از چندی، همه در کنارِ همدیگر به درِ سفید رنگ با نقش و نگارها، نگاه می

 !ی، میترا اون توئه؟طیال: یعن

 :آنا کالفه چنگی به موهایش زد و گفت

 .نه، جدِ بزرگمون اون توئه! دختر؟ چند بار بگم خودشه؟ بیاید بریم داخل، معطل کردیم -

 .و با دست همه را به جلو هُل داد

 .با هم واردِ آن خانه شدند و آن حیاط که دسته کمی از باغ نداشت را پشتِ سر گذاشتند

ی بزرگ شدند، برخالف بیرونش که زیبا بود داخلش پر ه را باز کردند و به آرامی واردِ آن خانهدرِ خان

 .از معجون و کلی کثیف کاری بود

 رسید نگاه کرد.اش تا روی کمرش میآنا به دخترِ جوانی که موهای سیاه رنگش را بسته بود و بلندی

 .شت عسلی رنگش بودآمد، چشمانِ دردر صورتش اولین چیزی که به چشم می

 :فرمش، لبخندی به ل*ب نشاند و گفتهای خوشبا ل*ب

 با من کار داشتید؟ -

 :آنا بدون مالحظه گفت

 !اومدیم؟به نظرت اگه باهات کاری نداشتیم می -

 .ابروهایِ باریکش را در هم کشید و چینی به دماغ کوچکش داد

 .عزیزم؟ من که چیزی نگفتم -

 .او فهماند که، رفتارش درست نبوده طیال با چشم و ابرو به

 .ها نگاه کرداو نیز اخمی کرد و به معجون

 :ای کرد و گفتبردیا سرفه

 .اِم... ما اومدیم تا، بهمون کمک کنی -

 :دستی به پوستِ سفیدش کشید و گفت

 !شناسمببخشید؟ اما حتی من شما رو نمی -

 :های او گفتپایان حرفبار باراد مشغول معرفی کردنِ همه شد و اال در این
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 . ...ببینید -

ای نامعلوم نگاه کرد. سریع به خود هو یک فکری به ذهنش هجوم آورد. ساکت و مات زده به نقطهیک

 .های خیرهِ بقیه دستِ باراد را گرفت و باخود تا حیاط کشاندتوجه به نگاهآمد و بی

 :باراد با تعجب به اال نگاه کرد و گفت

 چته؟ -

 :*ی*نه او نظاره کرد و گفتدست به س

 ببینم؟ چرا این همه مدت خودتون نیومدید پیشِ میترا؟ -

 :ای کرد و توضیح دادسرفه

تونه ما رو بفرسته به فیسان یا فیتان! اون فقط، جادوگری که میتونه به ما ببین اال؟ میترا، میترا نمی -

 اآلن؟ ببین؟گی چرا گه، جادوگر که نه، طلسم کننده. میکمک کنه رو می

 :نفسِ عمیقی کشید و ادامه داد

یان. بدون اون سه نفر شما میترا پیشگوئی کرد که، تو اون خیابون یک شب سه نفر از فیسان می -

 .رفتیمتونید برگردید. تا وقتی که اون سه نفر نیومده، نباید پیشش میهیچ جوره نمی

 :دقایقی ساکت شد و سپس گفت

 شناسید؟کردید هم رو نمیی میپس... پس چرا نقش باز -

 :چنگی به موهایش زد و گفت

 .گمزنیم رفتیم خونه میزشته اینجا داریم حرف می -

ی سرخ آنا و و با این جمله به او فهماند میلی به پاسخ دادن ندارد. باهم وارد خانه شدند و به چهره

 .ها دوختندنهای پر از سؤالش را به آی مغمومِ میترا نگاه کردند. چشمچهره

 :اال طاقت نیاورد و بلند پرسید

 !چه خبره؟ -

 .خواست تماس ذهنی برقرار کندنگاهش به طیال افتاد، می

 !ان؟ها گرفتهچی شده؟ چرا این -
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 :طیال نگاهی به آن دو کرد و پاسخ داد

یترا که به م دونم آنا چش شد،پچ شدن. نمیتو که باراد رو کشوندی بیرون، میترا و بردیا مشغول پچ -

 .سیلی زد

آوردن؛ اما تمام سعیش را پی به مغزش فشار میدرها پیاال پکر و شوکه، به آنا و میترا نگاه کرد. سؤال

 .کرد که فقط روی جادو و رفتن از زمین تمرکز کند

 .خوایمخوایم از زمین بریم، کمک میمی -

 :ی مغموم گفتمیترا با همان چهره

 .تونهیکی دیگه میتونم؛ اما من نمی -

 :طیال و آنا یکه خوردند؛ اما بقیه آرام بودند. اال نفس عمیقی کشید و گفت

 کی؟ -

 :میترا که دیگر به تلگرافی حرف زدنش عادت کرده بود، گفت

 .ست«مانیا»خواد اسمش گم حتماً یک چیزی در قبالش میکسی که می -

 :سپس یک کاغذ به سویش گرفت و ادامه داد

 .تو این کاغذ هستآدرسش  -

اال مردد کاغذ را از دستش گرفت و آدرس را در، موبایلش یادداشت کرد؛ سپس کاغذ را مچاله کرد و 

خورد. خورد، تکنولوژی بود و یک تکه کاغذ هیچ به دردش نمیروی زمین انداخت. به دردش نمی

ای نامعلوم کرد و به آینده شان را تصور کردند. خود را روی تخت پرتها خانهمیترا چیزی نگفت و آن

 .فکر کرد. موبایلش را برداشت و به آدرس خیره شد

 !مانیا -

ای را به وجود آورده بود. چشمانش را که اراده گفته بود؛ اما اسمش آشنا بود، این آشنایی دلهرهبی

 :بست تصاویر گنگی مقابل چشمانش بود. صداها در گوشش همانند ناقوس مرگ بود

 !خواید؟ مانیاچی از جونم می ولم کنید، -

 .نفس زنان چشمانش را باز کردنفس

 اینا چی بود؟ -
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فهمید؛ اما ها نمینفسی کشید و سعی کرد که آرام باشد. تصاویر بیش از حد گنگ بود و هیچ از آن

 .صداها کامالً واضح بود

 

زد. تمام ذهنش به دیروز پر ها ضربه میکرد. محکم با چاقو به آنتمام حرصش را روی پیازها خالی می

 .کردکشید و محکم تر پیازها را خرد میمی

 .تریواش -

 .ستدستش متوقف شد. به خوبی از رویِ صدا فهمید کی

 .ولم کن -

 :نزدیکش شد و ابرویی باال انداخت

 چت شده؟ -

 :اش نگاه کردهای آبیدر یک حرکت آنی برگشت و به چشم

 فهمم؟شی! فکر کردی نمیشیری و جلوی برسام سرخ و سفید میتو چت شده؟ جلوی من و اال،  -

 .گشتآشکارا دست و پایش را گم کرد. فکش به لرزش افتاده بود. به دنبال بهانه می

 .هن؟ نه بـ... بابا، مـ... من اینطوری... نیستم -

 .پوفی کالفه کشید و برای اینکه فکرش آزاد باشد حیاط را تصور کرد

 حسیه نسبت به میترا دارم؟ واقعا، این چه -

 .دانست چه کندخواست یک نفر را به قصد کشت بزند. خشمگین بود و نمیدلش می

 !چرا میترا رو زدی؟ -

 .ها از جا پرید. با استرس برگشت و به او نگاه کردبا صدایش همانند برق گرفته

 .به خودم مربوطه -

 .ددست به س*ی*نه نگاهش کرد و پوزخندی کنج ل*ب نشان

 نکنه حسودیت شد؟ -

 .سرش را با ضرب باال آورد

 به چیش حسودیم شه؟ -
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 :گلویش را صاف کرد و گفت

 .به خاطر اینکه من تحویلش گرفتم -

 :نزدیکش شد و گفت

 کنی من از تو خوشم اومده؟یعنی... یعنی فکر می -

 :ای باال انداخت و گفتشانه

 !فکر نه، مطمئنم -

 .ای هیستیریک کردخنده

 .زنی! اما من هیچ حسی بهت ندارم، جوجه جونهه، خوب توهم می -

 .و سریع اتاقش را تصور کرد

ت خوشم بیاد آخه؟ من به میترا حس خوبی ندارم؛ آخه چه ربطی به ی خل و چل! من از چیپسره -

اخالقی که ت خوشم بیاد؟ خوشگلی که نیستی! خوشتو داره؟ خل و چل! یابو! واقعا من از چی

ری دکتر؟ دوز ای که نیستی! آخه خل و چل؟ چرا نمیقیافهزنی! خوشزنی که میی! تیک نمینیست

 !توهماتت باالست

 .کردعصبی برای خود غرغر می

 

 .لبخند محوی روی لبش آمد

 !با اینکه میدونم حسی بهم نداری؛ اما حرص دادنت کیف میده -

 .سپس به اتاقش رفت

*** 

 .د تا کسی چیزی بگوید. همه استرس داشتند و منتظر بودند تا، مانیا بیایدمردد، در را زد و منتظر مان

 کیه؟ -

 :اال صدایش را صاف کرد و گفت

 .بیاید ببینید -

 .اش حرکت کردمانیا مردد به سوی در خانه
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در را که باز کرد نگاهش خیره ماند به، چشمان آبیِ آشنایی! خواست نامش را بگوید که، یادش افتاد 

سفارش کرده بود چیزی نگوید. ابروهایش را در هم کشید و تمام تالشش را کرد که، نشان دهد میترا 

شناخت. خیلی با خود تمرین کرده بود اشکی نریزد؛ اما شناسد؛ اما اال را به خوبی میها را نمیآن

 .ی اشک در چشمانش به خوبی آشکار بودحلقه

آمد؛ اما خود ا. مانیایی که، به نظر سی و هشت ساله میی اشک چشمان ِ مانیاال متعجب بود از، حلقه

 !دانست بیش از صدسال عمر کردهمانیا می

 .چشمانش به طیال و آنا خورد که کنار هم ایستاده بودند

 شما؟ -

 :دستی کرد و گفتطیال اینبار پیش

 مانیا؟ -

 .تکان داد و دوباره سؤالش را تکرار کرد "بله"سری به معنای 

 :عمیقی کشید و گفتطیال نفس 

 تونیم بیایم تو؟می -

ها باز کرد. وارد حیاط که شدند در را باز کرد. هیچ دلش از جلوی در کنار رفت و راه برای آن

 .های او و ... پیدا شودخواست به، داخل ببرتشان؛ زیرا ممکن بود یکی از عکسنمی

 خب نگفتید؟ -

 :اال آرام گفت

 .دونیدخوایم برگردیم به فیسان و فیتان. خودتون می. میاز طرف میترا اومدیم -

 :مصنوعی سرش را تکان داد و گفت

 .خوام انجام بدیددر قبالش یک کاری می -

 :دستی کرد و گفتآنا که تا آن مدت ساکت بود خواست حرفی بزند که بردیا زودتر پیش

 چه چیزی؟ -

 :لبخندی زد و گفت
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 .دباید شانیا رو از زندان آزاد کنی -

 . ...و« برای چه« »شانیا که بود؟»همه ساکت شدند. 

 اال: یعنی باید فراریش بدیم؟

ها جادو داشتند و به خوبی سری به معتای عالمت مثبت تکان داد. نگاهی به هم انداختند. آن

 .توانستند بیرونش بیاوردندمی

ترین زندان. این زندان توی یه این زندان، زندان معمولی نیست! زندان نمیروا، بزرگترین و ترسانک -

 کنید؟ها نمیشه آزاد بشه. قبول میبیابونه! به این راحتی

 .اراده ناامید شده بودندهایش بیبا شنیدن حرف

 .قبوله -

*** 

 .نگاهی به آن ساختمان وحشتناک انداختند

 نقشتون چیه؟ -

 .ها سر داد؛ اما همه ساکت بودندنگاهش را به تمام بچه

 :یا از جایش بلند شد و گفتناگهان برد

 .خودمون رو نگهبان جا بزنیم و بریم تو -

 :آنا پوزخندی زد و گفت

 .عقل کل؟ ما چطوری اصال نگهبانا رو گول بزنیم؟ مثله مجسمه متحرکن -

 .پوفی کشید و سر جایش نشست؛ اما همه ناگهان به فکر فرو رفتند

 !گهاال: بد نمی

 .همه به او چشم دوختند

*** 

رد کش را در س*ی*نه حبس کرد و با چشمانش به دنبال ِ سلول او گشت. در اینجا جادو کار نمینفس

کرد. چشمانش را به در سلول دوخت. لبخندی از پیروزی و باید همانند یک انسان معمولی کار می

هایش نقش بست. خودش بود. با تمام استرسش نزدیک در شد. زیر ل*ب چیزی زمزمه روی ل*ب
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 .سته کلیدی که موقع ورود از نگهبان کش رفته بود را برداشت و مشغول امتحان کردن شدکرد. د

 .کلید اول، نشد

از آن سو نگهبان مشغول دید زدن سلول ها بود. درب سلول اول را باز کرد و دید که زندانی خوابیده 

 .است

 .کردکه زود کلید مورد نظر را پیدا کنداال با تمام توانش سعی می

 .دوم رادید زد سلول

 .از آن سو، طیال و آنا عصبی به آن ساختمان وحشتناک زل زده بودند

 این شانیا کیه؟ -

 !دانست درکجانامش آشنا بود، گویی در جایی دیگر شنیده بود؛ اما نمی

 .دونمنمی -

 :روی زمین پر از خاک نشست و گفت

 .دلم شور میزنه -

 .نگاه کردطیال نیز کنارش نشست و به صورت نگرانش 

 ؟چرا -

 :نفسش را بیرون داد و گفت

ره. ی اتفاقات زود داره میلنگه! همهمن نه به میترا حس خوبی دارم و نه به شانیا. یک جای کار می -

ی اینا؟ چرا زودتر از اینا، این سه تا پسر چرا یهویی اال با من مچ شد؟ چرا ما اومدیم به خونه

ستاد اینجا تا شانیا رو نجات بدیم؟ چرا مانیا نزدیک بود بزنه زیر گریه؟ برنگشتن؟ چرا، مانیا ما رو فر

کنم ته خطیم؟ چرا باید آلما، ی اال پاک شده بود؟ چرا احساس میاصال چرا ما جادو داریم؟ چرا حافظه

 گم بشه؟

از حد شیکرد. بکرد که سایه یک نفر در کنارش را دید. قلبش پمپاژی نمیطیال با بهت به آنا نگاه می

 .ترسیده بود

دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید یا از جادویش استفاده کند که، با چوبی که بر سرش خورد بر روی 
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 .زمین افتاد

خولستند که مزاحمشان از آن سو، باراد، بردیا و برسام که آنا و طیال را تنها گذاشته بودند و می

یک  یای نه چندان دور که، ناگهان بردیا سایهه آیندهکردند. فکر بنشوند، ساکت در کنار هم فکر می

د ها زی آنسهنفر را دید. بلند شد و خواست جادویش را سمت او نشانه بگیرد که کسی با چوب به هر

 .ها بر روی زمین افتادندو آن

 

رد تیز ک هایش رااش مشغول امتحان کردن کلید بودکه نگهبان وارد راهرو شد. گوشاال با تمام نگرانی

 .و صدای پایی شنید. با عجله کلید بعدی را انداخت. با صدای تیک در، گل از گلش شکفت

هایش نقش بست. سریع وارد شد و در را بست. با ورودش تازه متوجه شد که، در لبخندی روی ل*ب

است.  رجاییست پر از تارهای عنکبوت. از پنجره کمی نور میامد و میتوانست ببیند که، کسی در زنجی

 .با عجله، مشغول کلید انداختن شد

 !تو کی هستی؟ -

 .توانست چیزی ببیندبا صدایش دست از کار کشید. صورتش کامال نامعلوم بود و او نمی

 :دوباره مشغول شد و در حین کار گفت

 .ت بدم؛ چیزی نگوخوام فراریمی -

ره کلید خورد و زنجیرش باز شد. تر شد. باالخکمی دیگر تالش کرد؛ اما با شنیدن صدای پا سریع

های شانیا را گرفت و خواست که راه فرار را پیدا کند که، نگهبان در را باز کرد و با دیدن آن دو دست

 .دهانش باز شد. سریع خنجرش را بیرون آورد و به سوی اال و شانیا نشانه گرفت

 .اال سریع خنجر را از دست او قاپید و به سوی او گرفت

 .نشونزدیک  -

زد و هیچ براش مهم سپس با سرعت مشغول دویدن شد، شانی را نیز به دنبال خود کشاند. میانبر می

ها به دنبالش هستند؛ این کار حیلی آسان بود و تعجب کرده بود که، چرا مانیا گفت سخت نبود که آن

 .است

برد. وقتی احساس کرد  در عرض یک چشم به هم زدن از آن زندان بیرون آمد و شانیا را نیز همراهش
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ا مانع نفس شانیها بودند رسیده ایستاد. با چشم به دنبالشان گشت که، صدای نفسبه محلی که بچه

 .برایش آشنا بود "شانیا"شد. برگشت و به او نگاه کرد. نام 

 :بطری آبی در دستش ظاهر کرد و گفت

 .بخور -

 .سریع بطری آب را برداشت و یک ضرب خورد

 .ش عرق کرده بود نقاب را از روی صورتش برداشت که، چشمان شانیا به، صورت او خورداال که صورت

 :آگاه زمزمه کردچشمانش گرد شد و ناخود

 !آلما -

*** 

 »پایان جلد اول«

این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر 

 .باشد و پیگرد قانونی داردقانونی می

 .برای منتشر کردن آثار های خود به سایت ما مراجعه کنید


