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خالصه: جادویی سیاه که نابودی آنها را به طور موقت به بار 

سنیونایت در انتظار آنها است،    این جادو موقت است!  آورد امامی

گیرند! جادوگران هایی وحشتناک که جان هر انسانی را میسنیونایت

اند! ها را دست کم گرفتهدارند اما قدرت آنسعی در نابود کردنشان 

فقط کافی است این جادوگران از خط قرمز عبور کنند، آن موقع 

 !دهندها نشان میا به آنوحشت واقعی ر  تسنیونای  است که

 :مقدمه

 !آیدآید، با سرعت میمی

 .آیدمان میبا شتاب به سمت

 !کندمان میت، نگاهها شناور اسبا آن چشمانی که شرور بودن در آن

 .دآورد که جان ما را بگیرزهری به وجود می

 .دآورم که جانشان را بگیرسحری به وجود می

شود، برایشان مهم نیست آن کسی که در جلوی راهشان سبز می

 !کودک باشد یا بزرگسال

 !گیرد را بلعد هر چه جلوی راهش قرارمی

  (کریس)

ای کشیدم و با ز کردم. خمیازههام رو بابا صدای رعد و برق، چشم
 خستگی از روی تختم پایین اومدم. نگاهی به ساعتم انداختم که روی

 داد، باید به کلبهمیز کنار تخت بود؛ ساعت هشت شب رو نشون می
 .دادمرفتم و بهش آموزش میآنجل می

سری به چپ و راست تکون دادم، از داخل کمد سفید رنگی که کنار 
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کتم رو برداشتم و از روی پیراهن سفیدم پوشیدمش. ژا  تختم بود،
 .دیگه نیازی به شلوار نداشتم چون مناسب بود

ی ام پا تند کردم تا به کلبهدر کمد رو بستم و به سمت در چوبی کلبه
ام هآنجل که کمی باهام فاصله داشت، برم. اتاق و هال جدا نبود و کلب

ای سفید رنگ بود و هر هال، مبلیک در داشت. دور تا دو  فقط
 .ای نبودها چیز دیگهچندتا کتاب هم روی طاقچه بود. به غیر از این

در خروجی کلبه رو باز کردم و بیرون اومدم. نگاهم رو توی شهر 
آرومم چرخوندم، چقدر جادوگرهای خوبی توی این شهر بودند 

بار زیادی آروم دادند؛ اما اینآرامش رو به شلوغی ترجیح می  که
رسید و از همه زد! واقعا عجیب به نظر مید و پرنده هم پر نمیبو

  !زدبدتر رعد و برق هم می

ی آنجل قدم برداشتم. هوا سرد ای باال انداختم و به سمت کلبهشونه
هوا   شکست.های محکمم، سکوت شهر رو میبود و صدای قدم

های جادویی که به طور معلق روی هوا تاریک بود و نور چراغ
بخش هم که های روشنگل  کرد وودند، شهر رو کمی روشن میب

 .تابیدنگاهی نور میخیلی کم وجود داشتن، گه

 با رسیدن به کلبه، وایسادم. چشمم رو از شهر سحرآمیز گرفتم و به
نجل در دوختم. با دستم در رو زدم که بعد از چندثانیه در باز شد و آ

روی لبش بود؛ ولی از درون رو به روم وایساد. مثل همیشه لبخند 
 .بود که بخوام فکرش رو بکنم تر از اون چیزیداغون

 .سالم کریس -

با صداش، به خودم اومدم و جواب سالمش رو با لبخند دادم که از 
برم.   جلوی در کنار رفت و تعارف کرد تا داخل خونه چوبی

تشکری زیرلب کردم و وارد خونه شدم. نگاهم رو توی کلبه 
های روش خوند چون کتابم، معلوم بود که داشت کتاب میچرخوند

 .درست کردن اکسیر، روی میز بود
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 !کریس -

با صداش، بهش چشم دوختم؛ روی مبل دو نفره طوسی رنگش 
تر کرد. لبخندم پررنگنشسته بود و با ابروهای باال رفته نگاهم می

رو زیر  دستم  م.و کنارش نشست های بلند به سمتش رفتمشد، با قدم
 :ام زدم و گفتمچونه

 جانم؟ -

 :هاش رو غنچه کرد و گفتلب

ام میشه فردا بریم گردش؟ واقعا به یک گردش نیاز دارم. حوصله -
دیگه سر رفته توی این کلبه. شهر هم این روزها به طور عجیبی 

کنم این سکوت یک هشداره! نکنه قراره یک ساکته و احساس می
 اتفاق بدی بیوفته؟

گفت، شهر زیادی توی سکوت غرق شده بود و این خیلی می راست
 :ام رو خاروندم و گفتمام، چونهبا انگشت اشاره   بد بود.

ی باشه، فردا ساعت هفت میام اینجا تا بریم جنگل. امروز هم کم -
 .ام و حوصله ندارمکنم چون خستهتدریس می

 :با حرفی که زدم، اخم ریزی کرد و گفت

همیشه برای هرچیزی انرژی داشتی، یکهو چرا خسته چرا؟ تو که  -
و درمونده شدی؟ من رو اگه فردا گردش نبری و هی بهونه بیاری 

 .کنمقهر می

فعال وقت تعریف کردن خوابی که دیده بودم نبود، موهای مشکیم رو 
 :به عقب فرستادم و گفتم

اومد، یکم سرسنگین باش. هات بدم میهمیشه از این قهر کردن -
نجل االن هم بیا زود آموزش درست کردن معجون جوونی رو آ

 .یادت بدم، بقیه اکسیرها بمونه برای چند روز دیگه

ی مثبت تکون داد، از جاش بلند شد و به سمت میزی سری به نشونه
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ی اکسیر، رفت و در حین قدم های درست کنندهکه پر بود از وسایل
 :زدن گفت

 ز بس کتاب خوندم دیگه چشم برامباشه! امروز منم کمی خستم، ا -
 .نمونده

 .بل خندیدای کردم که اون هم متقاتک خنده

*** 

 (آنجل)

ی سحرآمیز رو برداشتم و نگاهی به داخلش انداختم، مواد شیشه
کردم! حاال من قلب داخلش تموم شده بود و باید یکی دیگه درست می

 !؟گرگینه از کجا گیر بیارم برای درست کردن این اکسیر

ای های آویزون شیشه رو توی سطل زبالهکالفه پوفی کشیدم و با لب
ای که حوصلگی روی مبل دو نفرهکه کنار میز بود، انداختم و با بی

   .توی کلبه کوچیکم قرار داشت، ولو شدم

ها به با تاسف سری برای خودم تکون دادم، فکر کنم امروز گرگینه
بهتره بگم هر سه روز یک بار شهرمون حمله کنن، آخه هر هفته یا 

کنن و کسایی که نیروی خاصی به شهر جادوگران سفید حمله می
کنن و ما جادوگرها توی وجودشون ندارن رو طعمه خودشون می

دیگه خسته شدیم از بس باهاشون جنگ کردیم؛ مخصوصا من، منی 
ی گرگینه از قلبشون استفاده که مجبورم به خاطر اکسیر نابود کننده

هام و م! چند روزیه که به دنبال درست کردن اکسیر برای گرگینهکن
فقط به قلبشون نیاز دارم! یک بار برای امتحان درست کردم که 

ای به شهرمون حمله نکرده تا موفقیت آمیز بود؛ اما االن گرگینه
    !قلبش رو از وجودش بیرون بکشم

م خیال این موجودات شدبی  پوزخندی روی لبم نقش بست،
های ام چرخوندم؛ پر بود از وسایلنگاهم رو توی کلبه   و
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و توجه اسرارآمیز که تم خاصی رو برای کلبه به وجود آورده بودن 
کرد! به هر انسان یا بهتره بگم هر جادوگر رو به خودش جلب می

، میز چوبی که از جنس درخت گردو بود و جز چندتا طاقچه
ام نبود؛ ای توی خونه، چیز دیگههایی که به رنگ آسمون بودنمبل

کلبه   و بدجوری کردنتر میهای کم کلبه رو شیکولی همین وسایل
نشست. همیشه چیزهای ساده رو دوست داشتم؛ ولی ام به دلم میساده

رفتم، جز شلوغی و اش میکریس برعکس من بود. هرموقع خونه
این اخالقش  شدم و واقعا ازای رو به رو نمیشلختگی با چیز دیگه

متنفر بودم. منه مظلوم همیشه تمیز و مهربون بودم الهی قربونم 
 !بری کریس

ام گرفته بود، آخرش نتونستم این کردم خندههایی که میاز فکر
 !شیطنت رو کنار بزارم

پشت گوشم زدم و سرم رو به   ای از موهای مشکی رنگم روتره
تونستم بخوابم. دلم نمیاومد؛ ولی پشت مبل تکیه دادم. خوابم می

خواست امروز که قراره با کریس به گردش بریم، شیطنت کنم و می
هایی که میده، کریس جونم رو کمی اذیت کنم تا اینقدر توی آموزش

 .بهم گیر نده

هام رو ببندم، در با صدای هام رو غنچه کردم و تا خواستم چشملب
ه ببیم شد. ترسیده ی چوبدی باز شد و کریس وحشت زده وارد کلبه

انگاری کسی   ریخت چشم دوختم.کریسی که عرق از پیشونیش، می
 .دنبالش کرده بود که اینجوری ترس برش داشته بود

که از روی مبل بلندشم، لب از لب باز کردم و خواستم بدون این
چیزی بگم که دستش رو به معنی سکوت باال آورد، به عقب چرخید 

همینجوری بدون پلک زدن بهش زل زده و با دستش در رو بست. 
هام دوخت. رو به چشم  های سیاهشکه به سمتم چرخید و چشم  بودم
وحشتی که توی وجودش داشت، به   لرزید!هاش از ترس میچشم
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جوری دونستم که اتفاق بدی افتاده که اینوجود من هم منتقل کرد. می
اتفاق بد رو دونه که اگه یک زنه و خوب مینفس می -داره نفس

 کنم برای همین همیشه با مقدمهجا سکته مییکهو بهم بگه، همون
 .زدهاش رو میحرف   چینی

 !آنجل، فکر کنم شهر در خطره -

ام بیشتر گرد های گرد شدهپر شد، چشم -با شنیدن صداش، افکارم پر
 :با تعجب گفتم  شد و

 .چی گفتی؟! نشنیدم -

 :کمی تن صداش رو باال برد بارپوکر فیس نگاهم کرد و این

میگم شهر در خطره! فهمیدی خانم جادوگر؟! شیطنت رو هم بزار  -
  .کنار آنجل! االن وقت شیطونی کردن نیست، یک لحظه جدی باش

نکنه دوباره   چی؟! شهر در خطره؟ مگه چنین چیزی امکان داره؟!
 ای سر اصل مطلببار بدون هیچ مقدمهها حمله کردن! اینگرگینه

 !ی وضعیت قرمز بودرفته بود که نشونه

د بزاق دهنم رو با صدا قورت دادم، با پاهای لرزون از روی مبل بلن
لبم رو با زبونم تر کردم و     شدم و چند قدم بهش نزدیک شدم.

 :گفتم

  ها حمله کردن؟گرگینه  یعنی چی؟!  -

سردرگم پوفی کشید، دستش رو توی موهاش فرو برد و با صدای 
 :ونی گفتلرز

 نه! االن شبه و هوا ابریه. خب؟ -

زمان با و هم  سری تکون دادم که شروع کرد به قدم زدن توی کلبه
 :قدم زدنش، گفت

فرماست و هوا گرفته! به قول سکوت وحشتناکی توی شهر حکم -
جا بابا حتما قراره یک اتفاق بد بیوفته وقتی هوا زیادی تاریکه و همه
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 .ساکته

فهمیدم، به خاطر همین فقط بهش هیچ عنوان نمی منظورش رو به
 :که گفت   نگاه کردم

کنن و انگاری ها دارن سروصدا میببین این عالمت خطره! کالغ -
 ...بوی خطر رو حس کردند و

با صدای جیغ دختری که از بیرون کلبه اومد، حرفش نصفه موند! 
س با هام گرد شدن و ترسیده چند قدم به عقب رفتم که کریچشم

 :هام نگاه کرد و لب زدچشم  نگرانی به

جا وایسا و تکون نخور. این یک دستوره برم ببینم چه خبره! همین -
    !آنجل

پشت سر این حرفش، به سمِت پنجره دوید. ترسیده بودم و دلم 
خواست دلیل جیغی که از بیرون اومد رو بفهمم پس توجهی به می

زد   ی سفید پنجره رو کنارردهدستورش نکردم و دنبالش رفتم که پ
هاش هر لحظه دوخت با نگاه کردن به بیرون، چشم و به بیرون چشم

شد و این عالمت هشدار تر میاز تعجب و ترس، بزرگ و بزرگ
تونستم بیرون رو ببینم و کریس بود! پنجره کلبه کوچیک بود، نمی

و داشتم از  کردام میهم جلوی دیدم رو گرفته بود و این واقعا کالفه
 .مردمکنجکاوی می

 :کالفه به موهای پریشون مشکیش نگاهی کردم که زیر لب گفت

 یا خدای جادو! این دیگه چیه؟ -

هاش از ترس هایی که مردمکاز پنجره فاصله گرفت و با چشم
لرزیدن به منی که نگران و مضطرب بهش چشم دوخته بودم، می

 :م و گفتماش گذاشتنگاه کرد. دستم رو روی شونه

شده؟! چرا اینقدر ترسیدی؟ مگه پشت اون پنجره چی داداش، چی -
کنن؟ چه اتفاقی دیدی که رنگت پریده؟ چرا مردم دارن جیغ و داد می
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 !افتاده؟ قلبم اومد توی دهنم دیگه

 :نفس پر حرصی کشید و گفت

 !حشرات موذی -

و  عقب رفتم  هام گرد شد، دوباره چند قدم از ترساز تعجب چشم
 :گفتم

 چی؟ چه حشراتی؟ -

که جوابم رو بده، به سمت در کلبه پا ای کشید و بدون اینپوف کالفه
خواستم دنبالش برم که به سمتم برگشت و با عصبانیتی که   تند کرد.

 :زد، گفتتوی صداش موج می

کاری شینی و هیچحق نداری دنبالم بیای! میری روی مبل می -
اون حشراتی   خواد اتفاقی برات بیوفته!یکنی. فهمیدی؟ دلم نمنمی

تر از هر کس و هر چیزی که من از پشت پنجره دیدم، وحشی
 !هستن

کاری نکنم؟ دلم از حرفی که زد، کمی تونستم هیچچطور می
ام که نتونم از خودم محافظت کنم؟ ابروهام به شکست؛ مگه من بچه

 .هم گره خورد و اخم بدی رو به نمایش گذاشت

خواست بیرون برم و ی برام گنگ و مبهم بود. من هم دلم میهمه چ
پیچید و ترسم ببینم چه خبره! صداهای داد مردم، توی کل کلبه می

دونستم که هاش دوختم، میکرد. نگاهم رو به چشمرو چند برابر می
ای زیر لب گفتم که لبخند محوی نگرانمه برای همین به اجبار باشه

 .هام محو شدجلوی چشمزد و با یک بشکن، از 

سردرگم خواستم به سمت پنجره برم که منصرف شدم، دلم 
مانعم   کنجکاوی خواست از حرف کریس سر پیچی کنم؛ امانمی
شد. دلیل داد و فریاد مردم شهر چی بود؟ صدای جیغ دخترها و می

 .کردنو بیشتر میرخواستن، تپش قلبم می کسایی که کمک
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کار کنم؟ های خوش حالتم فرو بردم، وای چیکالفه دستم رو توی مو
ترسم! به خواد برم ببینم چه چیزی توی شهر هست ولی میدلم می

تونستم بکنم. آهی کشیدم و به سمِت مبل ای نمیجز انتظار کار دیگه
رفتم؛ روش نشستم و به میز کناریش چشم دوختم که چشمم به قاب 

کسیرهای عمر بود، عکسی که روی میز بود، خورد. رو به روی ا
کرد. اگه آنتونی اینجا بود، آنتونی خودنمایی می  عکس من و

 !تونست به کریس کمک کنهمی

ای به عکس چشم دوختم که با داد کریس لبخند تلخی زدم و چند ثانیه
با دهن باز به در کلبه   که بیرون از کلبه اومد، به خودم اومدم و

ق از پیشونیم کردن و عر هام شروع به لرزیدنچشم دوختم. دست
تونستم تحمل کنم، باید بیرون واقعا دیگه نمی  بسه!  سرازیر شد.

 !کننردم شهر دارن فرار میفهمیدم که چرا مرفتم و میمی

ام رو به هم فشردم، از روی مبل به سختی بلند شدم لب خشک شده
و با پاهایی که سست شده بودن به طرف در پا تند کردم. وسط راه 

فیقم م مونده بود که پای راستم به پای چپم بپیچه که لیا؛ جغدی که رک
دادم، آستین لباسم رو گرفت و بود و اون رو به هر کسی ترجیح می

نذاشت که روی زمین بیوفتم. صاف سرجام ایستادم و با لبخند بهش 
هام محو شد. چشم دوختم که بدون هیچ حرفی از جلوی چشم

اومد. سری از ها به کمکم میعضی وقتزد و بوقت حرف نمیهیچ
تاسف براش تکون دادم و لباسم رو کمی تکوندم تا خاکی چیزی 

 .روش نمونه

دستگیره در رو توی دستم گرفتم،   دوباره به سمت در رفتم و
و در   خواستم در رو باز کنم که یکهو خنجری توی در فرو رفت

د و انگاری چند سانتی متری صورتم قرار گرفت. قلبم دیگه نز
 قطرات برفی روی پیشونیم ریخته شد، عرق سرد ازش سرازیر

 .ریختام میشد و روی صورت رنگ پریدهمی
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تونستم جیغ تونستم تکون بخورم نه میتوی شوک فرو رفتم، نه می
های گرد شده از تعجب، به نوک تیزش نگاه بزنم! فقط با چشم

بودم که با صدای داد ای همینجوری توی شوک کردم. چند ثانیهمی
ی کریس، به خودم اومدم و چند قدمی عقب رفتم. دستم رو دوباره

سمت نوک خنجر بردم؛ متن سحری که تازه یادم گرفته بودم رو 
ی ورد، با انگشتم نوک خنجر رو زیر لب گفتم و در حین زمزمه

های گرفتم و ذوبش کردم. بعد از ریخته شدن ذرات آهن روی چوب
هام رو توی هوا کمی تکون دادم تا آهنی روی انگشت کلبه، دستم

نفس عمیقی کشیدم و دستم رو سمت دستگیره چوبی در بردم   نمونه!
و با یک حرکت در رو باز کردم. در رو کمی باز کردم و به بیرون 

نگاهی انداختم که با دیدن مردمی که از دست حشراتی عجیب و 
دویدن، ین طرف میابه  کردن و هی به اون طرف وغریب فرار می

تونستم چیزی که دیده قلبم به در اومد. مغزم هنگ کرده بود، نمی
پس ساکتیه شهر به خاطر این اتفاق ترسناک   بودم رو هضم کنم!

 .بود

*** 

 (کریس)

به دور خودم چرخیدم و مردم شهرم رو که توسط حشرات بزرگی، 
موذی با ن حشرات شدن چشم دوختم. اوبه اسارت گرفته می

بردن! معلوم نبود که داشتن کجا خودشون مردم شهرم رو می
کار کنن! هرجور شده باید خواستن باهاشون چیبردنشون و میمی

 ازشون دفاع کنم و این موجوداتی که معلوم نبود از کدوم قبرستونی
 .اومدن رو نابود کنم

 .نه، مامان نرو! تو رو خدا وایسا من رو تنها نزار -

ای که از پشت سرم اومد، به عقب چرخیدم ی جیغ و داد بچهبا صدا
ای که تقریبا شش سالش بود، که با صحنه دردناکی مواجه شدم؛ بچه
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ها گرفته بودن و روی زمین افتاده بود و مادرش رو یکی از حشره
   !بردنشبا خودشون داشتن می

ت افته؟! این حشراتوی جام خشکم زد! خدایا داره چه اتفاقی می
کردم؛ باید یک کاری می  دارن چه بالیی سر شهرمون میارن؟!

کردم، تنها راه نجات شهر جادو! آره باید از جادو و قدرتم استفاده می
فاصله چندانی با کلبه آنجل نداشت و تقریبا چند متر   همین بود!

  .اونورتر از کلبه بودن

ه دویدم؛ اون بچ  مادر  اخم ریزی کردم و با تموم سرعتم به سمت
ی وحشی مادر بچه رو برد، اون حشره  اما دیگه دیر شده بود!

نفس   -پسربچه گریه کنان روی زانوهاش افتاد و اشک ریخت. نفس
انصافی به درد اومده بود. جیغ و داد زدم و قلبم از این همه بیمی

شد. صدای جیغی مردم تمومی نداشت و هر لحظه بیشتر و بیشتر می
دیگه پاهام جون   توی شهر پیچید و اکو شد!  زد،که مادر پسره 

دویدن نداشتن و خسته شده بودم از بس با این موجودات جهنمی 
 .فایده بودبی ها و جادوهامجنگیده بودم و همه تالش

سرعت خودم رو کم کردم و همین که کنار بچه وایسادم، سرش رو 
رفت! کنارش های اشکی نگاهم کرد. دلم آتیش گباال آورد و با چشم

نشستم و موهایی رو که جلوی چشمش ریخته شده بودن رو به پشت 
 .گوشش فرستادم

خواستم بغلش کنم و به کلبه آنجل ببرمش که یکهو توسط چیزی 
  !روی زمین کشیده شدم

 (آنجل)

تونستم این وضعیت رو تحمل کنم؛ باید یک کاری برای دیگه نمی
که سعی در بردن جادوگران نگاهم رو از حشراتی   کردم!مردمم می

مبتدی داشتن، گرفتم و در کلبه رو سریع بستم. عقب گرد کردم و 
از   کردم؟!کار مینگاهم رو توی کلبه چرخوندم. خدا باید چی
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تونستم کمک بگیرم؛ به گفته کریس، جادوگران قدرتمند که نمی
هایی که زیاد خطرناک باشه و کل سرزمین ها فقط توی وضعیتاون
 !وگران رو نابود کنه، ظاهر میشنجاد

بزاق دهنم رو قورت دادم و تصمیم گرفتم خنجرم رو بردارم و به 
جنگ باهاشون برم اما با صدای کریس که اسمم رو با فریاد صدا 

هام تندتر و تندتر شدن، سریع به عقب سرجام خشکم زد. نفس  زد،
 !ای نهچرخیدم و به در کلبه چشم دوختم. کریس من رو صدا زد؟ و

های لرزونم رو دوباره به سمت دستگیره بردم و در رو باز دست
های شهر هم کردم؛ باز شدن در همانا و به آتیش کشیده شدن خونه

هایی که هایی که از تعجب گرد شده بودن، به خونههمانا! با چشم
لرزیدن! در هام از ترس میدرحال سوزش بودن، چشم دوختم. لب

رو به آتیش کشیدن؟ مردم شهرمون مثل عرض یک ثانیه شهر 
هام از گریه سوختن، سوختن؟ شونههایی که توی شومینه میچوب

یکی  -هام که مثل مروارید بودن روی زمین یکیلرزید، اشک
ها گرفتم و به حشراتی که مردم رو روی ریختن. نگاهم رو از خونه

ز . بعضی ابردن، نگاه کردمکشیدن و با خودشون میزمین می
کردن، آتیش ها ایجاد میتیشی که حشرهزنده توسط آ -جادوگرها زنده

شدن؛ اما کریس ها هم به اسارت گرفته میگرفتن و بعضیمی
  کجاست؟

بغض راه گلوم رو گرفته بود، دیگه به خاطر این اتفاق روانی شده 
ها جیغی کشیدم و خواستم پام رو به بیرون از کلبه بودم. مثل دیوونه

که یک چیزی مانعم شد و من رو به عقب هل داد! انگار بزارم 
ذاشت که پام رو بیرون بزارم حتی از ام بود و نمیمحافظی دور کلبه
کرد. چطور چنین چیزی ممکنه؟! ام جلوگیری میآتیش گرفتن کلبه

  !کردممن باید به شهروندان کمک می

ئم نفس عمیقی کشیدم و خواستم با تموم سرعتم به سمت در بدو



 

 

 WWW.98IA3.IR 15 نودهشتیا اغبر_آیدا رشید کاربرجادوی 
 

بسته شدن خود به خود در، مانعم شد! متعجب به در چشم دوختم   که
که صدایی از پشت سرم اومد و صداهای بیرون کلبه به کل قطع 

 !شد

آنجل، بیرون نرو! حشرات تموم مردم رو با خودشون بردن به  -
ی ونوس االن هم حشره  خاطر همین صدای جیغ و داد قطع شد!

ه تا آدمی باقی نمونده باشه، خودت ک کنهداره شهر رو بررسی می
 ...دیدی کل شهر رو به آتیش کشیدن اما کلبه تو

جوری که به در زل زده بودم، لب مانع حرف زدنش شدم و همین
 :زدم

 !تو کی هستی؟ -

پشت سر این حرفم به عقب چرخیدم که چشمم به آقای کوین 
! اون ترین جادوگر سرزمین جادوگران خوردبزرگترین و قدرتمند

های روی مبل نشسته بود و با اون چشم   کرد؟!کار میجا چیاین
 :کرد. متعجب قدمی به جلو برداشتم و گفتمقرمزش بهم نگاه می

  !کنین؟کار میجا چیآ...آقای کوین! شما این -

 :لبخندی زد و پای راستش رو روی پای چپش انداخت و گفت

  !هام رو نفهمیدیی حرفبرای نجات شهر اومدم. مطمئنم که معن -

هاش رو قدرت حرف زدن نداشتم، به قول خودش معنی حرف
تونم چنین چیزی نمی  پر شدن؟! -نفهمیده بودم! یعنی مردم شهرم پر

 .هام سرازیر شدتونم، دوباره اشکرو باور کنم! به خدا نمی

 :گفت هام خونده بود، چونهام رو از چشمانگار که حرف

و باید یک جادوگر واقعی بشی! خودم بهت آموزش ببین آنجل؛ ت  -
دونم که کجاست! میدم مثل برادرت. االن داداشت نیست، من هم نمی

تو باید برای ارتقای مقامت، به شهر ما بیای یعنی شهر جادوگران 
دونیم که قراره توی آینده چه اتفاقی برامون بیوفته! سیاه. ما نمی
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االن هم تموم وسایلت رو   یاد.معلوم نیست که چه بالیی سرمون م
 !شناسی؟جمع کن تا به جنگل سیاه بریم. جنگل سیاه رو می

داد. چیزهایی که به زبون آورد، همشون هاش بوی حقیقت میحرف
های جمع شده عین حقیقت بودن. سرم رو کمی کج کردم و با لب

 :گفتم

ز دونم! گفتی به جنگل سیاه بریم؟ همون جنگلی که ااوهوم می -
  !طریق اون به شهر شما میرن؟

های بلند فاصله نفسی عمیق کشید و از روی مبل بلند شد، با قدم
بینمون رو کم کرد و توی چند قدمی من وایساد. همونجوری که 

 :لب زد  ،هام در حال گردش بودنگاهش بین چشم

ها ها؛ جایی که ممکنه گرگینهآره. جنگل سیاه مکان زندگی گرگینه -
یر حمله کنن و ما مجبور بشیم که باهاشون بجنگیم؛ البته به غبهمون 

اونجا وجود داره. مثال   ای همموجودات ناشناخته  از گرگینه،
جادوگران سفید، اگه تنهایی به اون جنگل برن و جادوگر قدرتمندی 

   !آینکنارشون نباشه، زنده از اون مکان بیرون نمی

تونستیم با هزارتا گرگینه یمهاش برام مبهم بود! ما چجوری حرف
حریف بود   بجنگیم؟ البته کوین خودش به هزاران گرگ و گرگینه

 !ولی من که هنوز کامال سحر و جادو رو بلد نبودم چی؟

ها اونقدرها هم که کنم و قدرت گرگنترس! من ازت مواظبت می -
کنی زیاد نیست. انگاری ما جادوگرهای سیاه رو دست کم فکر می
 .یک بشکن بزنیم کار همشون تمومه گرفته!

گذره؟! هام گشاد شد، این از کجا فهمید که چی توی فکر من میچشم
  اصال چجوری ذهنم رو خوند؟

ی بلندی کرد، ته ریشش رو با خواستم لب از لب باز کنم که خنده
 :و گفت  اش خاروندهای گندمیدست
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ها! انتظار ستمسیاه ه مثال جادوگر ای؛ عزیز من،تو چقدر ساده -
  داری ذهنت رو نخونم؟

. چینی به دماغم دادم و دو قدم به عقب رفتم تا بهتر بتونم ببینمش
هام کشیدم و با صدایی که به زور از گلوم در زبونم رو روی دندون

 :اومد، گفتممی

اب اوال نخندین! دوما ساده نیستم، سوما چنین انتظاری ندارم جن -
یز، اوم چیز بودها! یک لحظه وایسا، یادم جادوگر سیاه، چهارما چ

 !دونم چه چیزی بود. هوفرفت اه! یک چیزی بود ولی نمی

اش رو بگیره! ای هاش رو محکم به هم چسبوند تا جلوی خندهلب
 .خواستم چی بگمتف توی این شانس، یادم رفت می

 :ها، گفتمپوفی کشیدم و در حین رفتن به سمِت طاقچه کتاب

یزهایی راجب حشراتی توی یک کتابی خونده بودم فکر قبال یک چ -
کنم راجب همین حشرات باشه. کوین من هنوز هم نگران کریس و 

 .قرارشونمجادوگرهام. درسته اشکم دیگه درنمیاد ولی بی

جلوی طاقچه وایسادم و کتاب جادوی سفید رو برداشتم، همونجوری 
 :که پشتم به کوین بود گفتم

ها فکر کنم همون حشرات باشن، توی یونایتنوشته بود که سن  -
کنن و توی سال هزار و پانصد به زمین حمله کردن فضا زندگی می

 ...و

ه با کشیده شدن کتاب از توی دستم، متعجب به کوین که کنارم وایساد
بود و در حال ورق زدن صفحات کتاب بود، نگاه کردم. لب از لب 

 :شروع کرد به حرف زدنباز کردم تا حرفی بزنم که قبل از من 

ها توضیح داده و نگفته توی این کتاب، فقط کمی راجب سنیونایت -
که مردم رو کجا بردن و چه بالیی سرشون آوردن! تو تا حاال این 

 !کتاب رو نخوندی درسته؟
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 :سری به معنای آره تکون دادم و گفتم

 خب، االن از کجا بفهمیم که حشرات چه بالیی سر مردم آوردن؟! -
تو رو جون   نکنه بالیی سرش بیارن!  بدجوری نگران کریسم،

هرکی که دوست داری برای کریس یک کاری بکن من بدون اون 
میرم! تنها کسیه که توی زندگیم دارمش. راستی ما چجوری می
اشون موجودات باه های اونتونیم بدون اطالع داشتن از قدرتمی

  بجنگیم؟

هام دوخت، قدمی به جلو اومد ه چشمنگاهش رو از کتاب گرفت و ب
 :و گفت

تونیم ببا استفاده از عقلمون! البته این کار خیلی سختیه ولی باید  -
رو نجات بدیم اما یک   مونها رو پیدا کنیم و مردمپناهگاه سنیونایت

دونیم که این موجودات چه چیزی رو هیچوقت یادت نره؛ ما نمی
یی سر شهروندان شهرمون تونن چه بالهایی دارن و میقدرت

تر از چیزی هستن ها قدرتمندبیارن. این رو هم بگم که اون حشره
کنیم، اگه زور و جادوی زیادی که ما توی ذهنمون تصور می

تونست در عرض چند ثانیه نداشتن کریس که جادوگر سیاهه می
 !نابودشون کنه ولی نتونست

سئله باشیم! دستم رو حل برای این م گفت؛ باید دنبال راهراست می
 :رفتم و گفتمای به خودم گام زدم و حالت متفکرانهزیر چونه

 !استاد یک سوال -

 :هام بگیره، گفتکه نگاهش رو از چشمبدون این

 .بپرس -

 :ابرویی باال انداختم و پرسیدم

 آدریان هستین؟  شما چرا اینقدر شبیه -

 :فتایجاد کنه، گ  تغییری توی صورتش  کهبدون این
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 آدریان کیه؟ -

 :آهی کشیدم و جواب دادم

  .برادرم -

 :متعجب پرسید

 برادرت؟! االن کجاست؟ مگه تو فقط یک داداش نداری؟ -

 :ابرویی به نشونه نه تکون دادم و گفتم

 !اش طوالنیه. توی راه بهتون توضیح میدم، باشه؟نچ، قضیه -

 :گفت سری به معنای باشه تکون داد، ازم کمی فاصله گرفت و

شو! ساعت دوازده شب نشده باید بریم. من هم االن لطفا زود آماده -
 !میرم بیرون رو چک کنم ببینم ونوس رفته یا نه

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 حتما رفته آخه صدایی از بیرون نمیاد به جز صدای سوختن چوب -
 .هاکلبه

 :سری به چپ و راست تکون داد و گفت

 .آرهخودش صدا در نمی ونوس زیاد از -

آهایی زیر لب گفتم که لبخند محوی زد و با یک بشکن، از جلوی 
 .هام دور شدچشم

های آویزون نگاهم رو توی کلبه چرخوندم و به سمت کمد با لب
سفیدی که با طاقچه کمی فاصله داشت رفتم و درش رو باز کردم. 

وگر و که روش عکس جادرچمدون سیاهم   روی زمین نشستم و
هام رو جمع آروم وسایل -بود، رو از توی کمد برداشتم و آروم

 .کردم

*** 

هام رو وسایل زمین بلند شدم. همه  نفس عمیقی کشیدم و از روی
برداشته بودم به جز عکس خودم و آنتونی. لبخند تلخی زدم و قاب 
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لب خشک   عکس رو از روی میز برداشتم، نگاهی بهش انداختم و
زبونم تر کردم و عکس رو داخل چمدون گذاشتم و  ام رو باشده

و فقط یک چیزی کم بود؛   ی آماده بودمدرش رو بستم. خب آماده
اوه از این به  -اون هم اومدن کوین که معلوم نیست کجا مونده! اوه

تونه کنم باشم؛ چون اون جادوگر میبعد باید مواظب فکرهایی که می
ی برسه که من هم مثل کوین و چی میشه یک روز  ذهنم رو بخونه!

  !کریس جادوگر سیاه بشم

با یادآوری کریس، دوباره غم توی دلم نشست. لعنت به این حشراتی 
که برادر من رو با خودشون بردن و معلوم نیست چه بالیی سرش 

  !اومده

ام، از فکر بیرون درگیر افکارم بودم که با برخورد جسمی به شونه
های قرمزی که برگشتم که چشمم توی چشم اومدم و ترسیده به عقب

بود، قفل شد، توی چند قدمیم وایساده بود و بهم نگاه   به رنگ خون
   !کلبه اومد که من نفهمیدم؟ کرد. کوین کی تویمی

 :تا خواستم حرفی بزنم، دستش رو به نشونه سکوت باال آورد و گفت

 !از در نیومدم -

 :ای گفتمهابرویی باال انداختم و با لحن مسخر

پس حتما مارمولک شدی و از پنجره اومدی به کلبه زیبای  -
  ی زیبای خفته میشی؟اجازه وارد کلبهکشی بیخجالت نمی  بنده!

 :پلکی زدم و ادامه دادم

  !ام میشی جناباجازه وارد کلبهاین بار دومیه که بی -

عاقل اندر سفیه نگاهم کرد، چند قدم عقب رفت و با حالت 
 :ای، براندازم کرد و گفتانهتفکر

با این مغزی که تو داری، فکر کنم ازت یک جادوگر محشر  -
ها! مغزت خیلی خوب کار دربیاد یعنی همه رو انگشت به دهن بکنی
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 .کنه، آفرین بهتمی

وار هام رو ریز کردم، انگشت اشاره رو باال آوردم و تهدیدچشم
 :گفتم

ی اون هم توی این وضعیت؟ کنتو االن داری من رو مسخره می -
 مگه االن وقت شوخیه؟! به جای مسخره کردن من، بیاین راه بیوفتیم

  .و زودتر به شهر جادوگرهای سیاه برسیم

 :د کرد و گفتای باال انداخت، عقب گرشونه

مسخرت نکردم! چمدونت رو بردار و بیا، ونوس از شهر رفته و  -
 .جرهه از پننکه نه از در اومدم کلبه، این

پشت سر این حرفش، شروع به قدم زدن کرد و جلوی در کلبه   و
 :وایساد. سمتم چرخید و گفت

  !کنی؟! بیا بریم دیگهچرا نگاهم می -

 پوفی کشیدم و بند چمدونم رو گرفتم تا بلندش کنم که کمر بیچارم،
رگ به رگ شد! از درد کمرم، آخی زیر لب گفتم و به کوین که 

 !چشم دوختم. جادوگر دیوونه  خندیدمیداشت بهم 

 !جادوگر دیوونه خودتی، مودب باش -

ایشی زیر لب گفتم و سعی کردم صاف وایسم تا بیشتر از این 
ام نکنه. مگه من چقدر وسایل توی این چمدونم گذاشتم که مسخره

 .اینقدر سنگین شده! باید به کوین بگم که بیاد کمکم کنه

خوام چی نگاه کردم که انگار فهمید می لبخند مصنوعی زدم و بهش
های بلند خودش رو بهم رسوند، خم شد و بگم به خاطر همون با قدم

چمدون رو به راحتی برداشت! انگار نه انگار که این چمدون 
شه. حاال چرا از جادو برای سنگینه، ممکنه کمرش از وسط نصف

  !بردن چمدون استفاده نکرد؟

ت کلنجار بری، بیا زودتر راه بیوفتیم تا شب که با خودبه جای این -
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 !نشده

با صداش، رشته افکارم پاره شد و نگاهم رو سمتش سوق دادم که 
ب دیدم به در تکیه داده و بهم زل زده. لبخند دندون نمایی زدم، چو

و دستیم رو برداشتم و به سمت کوین پا تند کردم که قبل از من در ر
و محکم بیرون دادم و از کلبه خارج باز کرد و بیرون رفت. نفسم ر

 شدم، در رو هم پشت سرم بستم. وا! مگه محافظ دور کلبه نبود؟ کجا
 غیبش زد؟

ای باال انداختم. همین که سرم رو باال آوردم، چشمم شونه
هایی افتاد که هنوز هم درحال سوختن بودن و بوی بدی رو چوب  به

کرد! به خاطر این یایجاد کرده بودن که حال هر کسی رو خراب م
 اتفاقی که شهرمون نابود شد، قلبم به درد اومد. خدا چرا اینجوری

شد؟! مگه ما چه گناهی کرده بودیم که حشرات سنیونایت به 
 ن بجنگیم؟تونیم باهاشوشهرمون حمله کردن؟ چجوری می

ای جیغ کشیدم و چند قدم با فرو رفتن جسمی توی پهلوی چپم، لحظه
ام برخورد کرد. با حرص به کوین که رم به در کلبهعقب رفتم که کم

کرد، چرخوند و با جدیت نگاهم میچوب دستیش رو توی دستش می
 .نگاه کردم

 :زیر لب غریدم

کنی؟ چوب دستی مگه اسباب بازیه که توی چرا اینجوری می -
 کنی؟! هان؟پهلوی من فرو می

 :خیال لب زدای باال انداخت و بیشونه

آوردمت! به چوب دستی من هم جوری از فکر بیرون میباید یک -
 !اسباب بازی نگو؛ بار اول و آخرت باشه جادوگر مبتدی

هایی که عصبانیت از حرص زیاد، لبم رو به دندون گرفتم و با چشم
 :ردم. پوزخندی زد و گفتزد، بهش نگاه کتوش موج می
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شبه، اگه امشب اه عبور کنیم و متاسفانه االن جنگل سی  اول باید از -
ها جلو راهمون سبز میشن و مجبورم که از ماه کامل باشه گرگینه

 .قدرتم برای نابودیشون استفاده کنم

 :گوشه لب قرمزم رو باال دادم و گفتم

حاال مجبوری که نابودشون کنی؟! گناه دارن، اگه یک موقع  -
  !خواستن اذیتمون کنن اونموقع بکششون

اش رو باال آورد و به در کلبه شت اشارهپوکر فیس نگاهم کرد، انگ
 :اشاره کرد و با صدای تقریبا بلندی گفت

دلشون برای   برگرد کلبه! اگه دل رحمی باهام نیا. جادوگرها نباید -
   !دشمنشون بسوزه؛ فهمیدی؟

معلوم بود که بدجوری عصبی شده و اگه یک کلمه اضافه از دهنم 
آره! بزاق دهنم رو با سرم می اومد معلوم نبود که چه بالییدر می

 :صدا قورت دادم و زیر لب گفتم

 .بله فهمیدم -

 :سری تکون داد و گفت

  !خوبه -

پشت سر این حرفش، آستین لباسم رو توی دستش گرفت و به راه 
ام که آستین لباسم رو گرفته و داره من رو با افتاد. انگاری بچه

که جلوی   هاییچمنانداختم؛  کشونه! نگاهی به اطرافخودش می
گرفتن! دود تموم شهر ها سبز شده بودن، داشتن آتیش میدر خونه

گرفت. صداهای رو در بر گرفته بود و جلوی دیدمون رو می
کرد هامون رو اذیت میها، به خاطر سوختنشون گوششکستن چوب

 !یادبشد آلودگی صوتی به وجود و باعث می

*** 

رختان بزرگ جنگل، به ماهی سرم رو باال آوردم و از بین د
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هنوز ورودی جنگل سیاه بودیم و از   کامل شده بود چشم دوختم.  که
همین اول، ترس تموم وجودم رو فرا گرفته بود! بزاق دهنم رو 

قورت دادم و نگاهم رو سمت کوین که داشت به دور و اطراف نگاه 
کرد، سوق دادم. کالهم رو روی سرم مرتبم کردم، گره شنلم می
یک قدم   باز کردم و از تنم درش آوردم تا به دست و پام نپیچه.  رو

 :به سمت کوین رفتم و گفتم

میشه شنلم رو توی چمدون بزاری؟! فقط مواظب باش وسایلم  -
 !بیرون نریزه. چندتا جسم جادویی توی اون گذاشتم

ی های مظلوم شدههای سیاه گرفت و به چشمنگاهش رو از درخت
لب چیزی رو زمزمه کرد که یکهو شنل غیب شد!  من دوخت. زیر

 :با تعجب گفتم

 !شنلم کو؟ -

 :نفسش رو محکم بیرون داد و لب زد

 .توی چمدونه -

از  ابرویی باال انداختم و چیزی نگفتم. هوا سرد بود و باد موهام رو
 .دادزیر کاله هم تکون می

 .بیا بریم -

زدم که چمدون رو  با صدای کوین، از فکر بیرون اومدم و بهش زل
تر از قبل توی دستش گرفت و راه افتاد، من هم پشت سرش محکم
 -شدیم و صدای جیربو رد می های گندیده و بداز روی چمن  رفتم.

کشید و شکست، گاهی گرگی زوزه میجیرک سکوت جنگل رو می
ترسید! ولی کوین یک ذره هم نمی  انداختتن من رو به لرزه می

رفتیم ولی به جای مشخصی بود که داشتیم راه می ایچند دقیقه
زار گم شده بودیم! نفسی درخت  نرسیده بودیم و انگار که توی این

نگاهم رو توی جنگل چرخوندم که چشمم به یک   عمیق کشیدم و
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درخت بزرگ و تنومندی خورد که درست کنارم بود و رنگش با 
هاش رگاش سبز بود و بها متفاوت بود؛ تنهبقیه درخت

کنجکاو شدم؛ کمی به جلو خم شدم و خواستم دستم رو روی   سیاه!
 :اش بکشم که با داد، کوین سرجام خشکم زدتنه

  .وجه روی درخت نزاررو به هیچ  دستت  تکون نخور! -

بزاق دهنم رو به زور قورت دادم، صاف وایسادم و چند قدم به 
 :عقب رفتم که کوین گفت

! اگه بهش دست بزنی، در عرض چند ثانیه اون درخت زهر داره -
میری. در واقع دام ارواحه، دست زدن به اون درخت یعنی می

ها وجودن فشردن دکمه مرگت! توی این جنگل سیاه فقط گرگینه
ندارن، ارواح هم هست که باید ازشون ترسید! به هر قدمی که 

به مرز اشه که تو رو ای زیر پات بداری، توجه کن؛ ممکنه تلهبرمی
 ...جنون برسونه. مثل

 :مانع حرف زدنش شدم و با تته پته گفتم

ی...یعنی م...ممکنه االن دور و ورمون ارواح وجود داشته  -
  !باشه؟

های بلند خودش رو بهم سری به نشونه مثبت تکون داد و با قدم
اومد که ترسم رو ها میرسوند. صداهای مهیجی از پشت درخت

ای کرد که ترسیده باال پریدم و رد! کوین سرفهکبیشتر و بیشتر می
بهش نگاه کردم، لبخند کوچولویی روی لبش نقش بست و با صدای 

 :آرومی گفت

  .ترسیدی؟ ببخشید! راستی قرار بود که در مورد آدریان بهم بگی -

 :سرم رو پایین انداختم و زیر لب گفتم

  .اوهوم -

 :یک قدم دیگه بهم نزدیک شد و گفت
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های ده شب باشه. وای اینجا بشینیم؟! فکر کنم ساعت اطرافخمی -
تونیم تا صبح از این جنگل بیرون بریم پس بهتره تا طلوع آفتاب نمی

تونی ماجرا رو بهتر اینجا بمونیم و تکون نخوریم اونموقع هم تو می
 .کنهتعریف کنی هم خطر زیادی هم تهدیدمون نمی

 :دم و گفتمهای سفیدم کشیزبونم رو روی دندون

 کجا بشینیم؟! جلوی این درخت سبز؟ -

سری به اینور و اونور تکون داد و به پشت درخت که پر بود از 
 :های سبز، اشاره کرد و گفتعلف

 شینیم. باشه؟پشت درخت می -

ای زیر لب گفتم که دوباره آستین لباسم رو گرفت و به سمِت باشه
 .شون با خودش بردک -پشت درخت پا تند کرد، من رو هم کشون

همین که به مکان مورد نظرمون رسیدیم، خسته روی تکه سنگ 
ها نشست بزرگی که اونجا قرار داشت نشستم، کوین هم روی علف

و چمدون رو هم کنارش گذاشت. چندتا علف از روی زمین َکند 
 :ها، رو بهم گفتلفتیکه کردن ع -در حین تیکه  و

 .ماجرا رو تعریف کن، منتظرم -

داری روی فس عمیقی کشیدم و خواستم حرفی بزنم که چیز چراغن
چه   ام که نگاه کردم، کرم شبتاب رو دیدم.ام نشست. به شونهشونه

 .جالب؛ توی جنگل سیاه هم کرم شبتاب وجود داره! خیلی قشنگ بود

 تابه؟اون چیه که داره می -

ه نگاهم رو از کرم گرفتم و به کوین که با کنجکاوی بهش نگا
 :کرد، دوختم. با همون لبخندی که روی لبم بود، گفتممی

 .تابکرم شب -

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 !چه خوشگل و پر نورن  عه! -
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اوهومی زیر لب گفتم و خواستم کرم رو توی دستم بگیرم که از 
شده به کوین نگاه کردم   های غنچهام پرید و رفت. با لبروی شونه

 :گفتکه لبخندی زد و 

خوای راجب آدریان چیزی بگی؟! مشتاقم بدونم چه خب، نمی -
 .بالیی سرش اومده که تو رو انقدر ناراحت و سردرگم کرده

 :لبم رو با زبونم تر کردم و گفتم

توی کلبه تقریبا بزرگمون با مامان نشسته   وقتی هفت سالم بود، -
ند چسه. زد تا برم مدراشت موهام رو شونه میدو مامانم   بودیم
ای نگذشته بود که صدایی از توی اتاقی که آدریان توش بود، دقیقه

ونموقع هم آدریان فقط سه سالش اپچ دو نفر!  -اومد. صدایی مثل پچ
شنید، فهمید. چون گوش مامانم کمی سنگین میبود و چیزی نمی

شنیدم به خاطر ولی من می پچ رو بشنوه -تونست صدای پچنمی
ن بلند شدم که مامانم گفت؛ کجا داری میری؟ همون از روی زمی

که جوابش هنوز که موهات رو کامل شونه نکردم ولی من، بدون این
ی چوبی باال رفتم و به طبقه دوم کلبه که توش  رو بدم از سه پله

ن فقط اتاق بود و فاصله خیلی کمی با طبقه اول داشت، رسیدم. آدریا
اومد. گوشم رو به پچ می -پچتوی اتاق اولی بود و هنوز هم صدای 

ای رنگ اتاق، چسبوندم و خواستم ببینم چه صدایی از توی در قهوه
اتاق میاد که یکهو صدا قطع شد و سکوت بدی حکم فرما شد. 

گفت؛ آنجل کجا رفتی؟ بیا موهات شنیدم که میصدای مامانم رو می
 !رو شونه کنم، کار دارم زود باش

 :ید که کوین گفتقطره اشکی از گوشه چشمم چک

  خوبی؟ -

 :سری به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم

 .خوبم -
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 :سرش رو کمی کج کرد و گفت

 !خوای دیگه تعریف نکن، اجباری در کار نیستاگه می -

شم، تا کمی از غمم کم بشه؛ غمی کردم تا خالینه! باید تعریف می
به پای که چندسال بود توی دلم نگه داشته بودم و تا اینجا پا 

 :ن تکون دادم و گفتمسری به طرفی اومده بود. با ناراحتی   من

گفتم؛ از در فاصله گرفتم و دستم رو سمت دستگیره بردم داشتم می -
و با یک حرکت در رو باز کردم که نور شدیدی چشمم رو زد. 

هام رو بستم و باز کردم. موهای پریشونم رو به برای چند ثانیه چشم
زده وارد اتاق شدم که با تخت خالیه آدریان، وحشت عقب فرستادم و

 .مواجه شدم

 :بغض گلوم رو گرفت، کمی مکث کردم و ادامه دادم

آدریان روی تخت نبود. جیغی کشیدم و مامانم رو صدا زدم که  -
 ترسیده توی اتاق اومد و با دیدن تخت خالیه آدریان، جیغی کشید و

ش نتونستیم آدریان رو پیدا از حال رفت. بزار خالصه کنم؛ ما آخر
شد، کجا غیب شد، اصال چه اتفاقی   کنیم! معلوم نشد که کجا محو

  افتاد؟

 :آهی کشیدم و سرم رو پایین انداختم، صداش گوشم رو نوازش کرد

یک سوال دیگه هم   آخی، چه بد! کریس و بابات کجا بودن؟! -
 .داشتم

هاش زل شمسرم رو باال آوردم و توی این تاریکی شب، به چ
 :و آروم لب زدم   زدم

ی جادوگر تام برای یادگیری و بابام و کریس رفته بودن خونه  -
 .تقویت سحر و قدرتشون! سوالت رو بپرس

 :زبونش رو روی لبش کشید و آروم لب زد

 آها! تو همسر داشتی؟ -
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تونستم اومد نمیخراشی که میابرویی باال انداختم، صداهای گوش
 :ح بشنونم به خاطر همین گفتمصداش رو واض

 .چی گفتی؟! نشنیدم -

نگاهش رو ازم گرفت و به زمین دوخت، با صدای تقریبا بلندی 
 :گفت

 میگم تو قبال همسر داشتی؟! یعنی ازدواج کرده بودی؟ -

ام دوباره جون گرفت! غم بدی توی با حرفی که زد، انگار زخم کهنه
 :داری گفتمغضدلم نشست. لبخند تلخی زدم و با صدای ب

بال آره، االن هم دارم ولی توی فکرم! تو از کجا فهمیدی که من ق -
 ازدواج کردم؟

 :هایی که توی دستش بود رو روی زمین ریخت و گفتتیکه علف

  !انگشترت  -

نگاهم رو سمت دست چپم سوق دادم و به انگشتری که روش اسم 
م صورت رنگی مهمونهمسرم حک شده بود، زل زدم. پوزخند کم

خواست حرف بزنم! خسته بودم؛ خسته بودم از این شد، دلم نمی
ای که جز بدبختی چیزی نصیبم نکرد! اون از آدریان، این هم زندگی

  !تر، کریساز آنتونی و از همه مهم

دیگه از کوین صدایی نشنیدم، برای همون تصمیم گرفتم ساکت باشم 
و روی زمین نشستم، و چیزی نگم. از روی تکه سنگ پایین اومدم 

سرم رو به سنگ تکیه دادم و به کوین چشم دوختم که دیدم پشت بهم 
 .هام رو بستمکرده و خوابیده، لبخند محوی زدم و چشم

*** 

به گودال بزرگی که رو به روم بود، زل زدم. توی یک شهری بودم 
ی بزرگی بود. باد زد! وسط شهر، یک چالهکه حتی پرنده هم پر نمی

کرد. قدمی به جلو تر از قبل میوزید و موهام رو پریشونمی شدیدی
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و خم شدم تا داخل گودال رو ببینم که با برخورد چیز   برداشتم
محکمی به کمرم، پام ُسر خورد و توی گودال افتادم. در حین 

افتادن، جیغی کشیدم که با برخورد کمرم به جسم سردی، صدام توی 
 .م بلندشم که پام توسط چیزی گرفته شدخواستم از جا  گلوم خفه شد.

زده نگاهم رو سمِت پام سوق دادم که با دیدن دست سبز وحشت
بود   های گودال چسبیدههایی که به کنارهرنگی، جیغی زدم و سنگ

کرد! قلبم رو گرفتم خواستم باال برم اما اون دست پام رو ول نمی
ریخت. صدای زمین می زد و عرق از پیشونیم رویند میت -تند

اومد که ترسم رو چندین برابر خنده و قهقهه از بیرون چاله می
 .کردمی

کشه، تر شد و دیگه چیزی اون رو نمیکه پام سبکبا احساس این
نگاهم رو به پایین کشوندم که دیدم از دست و این چیزها خبری 
نیست. یک ثانیه نشده بود که نفس راحت کشیده بودم که یکهو 

 :خراشی از باالی سرم اومدصدای گوش

  !خاصیت و ضعیفتر بیخوام بخورم دخمن تو رو می -

ترسیده به باالی سرم نگاه کردم که نور شدیدی به چشمم تابید و 
باعث شد که نتونم صورت اون کسی که این حرف رو زده بود رو 

 .ببینم

جا تاریک شد و سکوت سرم رو پایین انداختم، بعد از چند ثانیه همه
هایی که با دستم گرفته بودمشون رو ول خوفناکی ایجاد شد. سنگ

هام عرق کرده بود و مثل کردم و روی زمین نشستم. کف دست
شد. دم عمیقی کشیدم، انگاری زندگی آبشار، عرق ازش سرازیر می

من توی این گودال قرار بود به پایان برسه! کسی نیست که من رو 
 !نجات بده از این چاله ترسناک

 :چی به گوشم رسیدپ -توی همین فکرها بودم که صدای پچ
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  !هی! اون دختر رو نگاه کن، غذای خوبیه -

های گرد شده، به دور و اطراف نگاه کردم؛ از دیوارها آب با چشم
 !ه آب نبود؛ خون بودن -چکید اما رنگش قرمز بود! نهمی

پچ  -پچهول کرده از جام بلند شدم و دور خودم چرخیدم، فقط صدای 
 شکست؛بود که سکوت رو می

 " !اون دختر رو باید بخوریم "

 ".اون جادوگر مبتدی غذای ماست"

 "جارویس بهمون دستور داده که اون رو بکشیم"

هام رو روی گوشم گذاشتم و جیغ بلندی دست  خدا کافیه دیگه!
خراشی که توی سرم ترکید، صداهای گوشکشیدم! سرم داشت می

  !نیم کرده بودشد، روااکو می

*** 

با پاشیده شدن مایع سردی به صورتم، ترسیده از خواب پریدم و به 
دور و اطراف نگاه کردم. کوین کنارم وایساده بود، یک کاسه آب 

، خیلی کابوس بدی بود  کرد.با نگرانی نگاهم می  توی دستش بود و
 !بد

ف زدن نداشتم! قلبم مثل قلب زدم و قدرت حرفس مین -نفس
جا همه  هام عرق کرده بود.زد و کف دستتند می -جشک، تندگن

کرد. از ترسم، فقط نور ماه کمی روشنایی ایجاد می  تاریک بود و
از بیدار شدنم نگذشته بود که  خورد. چند ثانیههام به هم میدندون

اومد، نگاهم رو به های گل میصداهای عجیب غریبی از پشت بوته
 :بهم زل زده بود، کشیدم و زیر لب گفتمسمت کوین که ترسیده 

ها فهمیدن که ما ها میاد. نکنه کرگینهصداهایی از پشت بوته -
زنه! باید زودتر ترسم، قلبم مثل چی داره میاینجاییم! کوین دارم می

و دیگه وادار به جنگ و دعوا نشیم. دیگه تحمل یک    از اینجا بریم
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  !اتفاق بد دیگه رو ندارم

 :حوی زد و گفتلبخند م

  .نترس! یک جادوگر نباید ترسو باشه -

ای که سمت کرد و به بوته  ریز هاش رولبخند متقابلی زدم که چشم
چپمون قرار داشت، با دقت نگاه کرد. موهایی که روی پیشونیش 

 ریخته شده بود رو به عقب فرستاد و از روی زمین بلند شد. پام رو
های آروم ولی بلند، به سمِت ه. با قدمجمع کردم تا پاش به پام نپیچ

بوته رفت که توی تاریکی شب گم شد. از استرسم ناخنم رو 
های خاردار جوییدم و منتظر کوین بودم تا از پشت اون بوتهمی

ی وحشتناک بیرون بیاد و بگه که چیزی نیست اما با شنیدن زوزه
  !گرگ، همه چیز روی سرم آوار شد

 (کوین)

های آهسته چند قدمی به جلو ها نگاهی انداختم و با قدمبوتهبه پشت 
هام دهنم توسط دستی گرفته شد. از تعجب و ترس چشم  رفتم که

ام گرد شد و تقال کردم تا از دست اون موجودی که داشت خفه
شم اما ول کن نبود! انگاری مجبورم که از قدرتم کرد، خالصمی

 .استفاده کنم

درحال کلنجار رفتن بودم، ورد استیو پفای  همونجوری که باهاش
خراشی کشید رو زیر لب گفتم که یکهو دستش شل شد، زوزه گوش

هوش به عقب چرخیدم که با جسم بی  افتاد. نفس زنان  و روی زمین
محکم  هام روی یک گرگینه مواجه شدم. لعنت به همتون! پلکشده

 .فتمروی هم فشوردم و از حرصم لبم رو به دندون گر

 !کوین -

با صدای لرزون آنجل، به سمتش برگشتم که سمتم دوید و رو به 
ی گرگینه افتاد، دستش رو روی روم وایساد. نگاهش که به الشه
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  !دهنش گذاشت تا جیغ نزنه

هایی که به ا...اون چرا انقدر بزرگه؟ اصال شبیه گرگینه -
 !کردن نیستش...شهرمون حمله می

های عجیبی که ها و گیاهشد گلبرگ، باعث میوزیدباد شدیدی که می
توی جنگل قرار داشت، تکون بخورن و صداهای گوش نوازی رو 

 .به وجود بیارن

اش که هنوز به اون گرگینه های گرد شدهنگاهم رو به سمت چشم
 :زل زده بودن، سوق دادم و با صدای تقریبا بلندی گفتم

نماست و به خاطر همین این گرگینه فرق داره! گرگ انسان   -
اینقدر بزرگه. فکر کنم گرگ آلفا باشه. چرا رنگت پریده؟ تا 

گفت؛ تو قلب یک گرگینه رو از اونجایی که یادمه، کریس می
 دی! پس دلیل این ترست چیه؟! هوم؟اش بیرون کشیسینه

حالتش که جلوی دیدش رو گرفته  کالفه پوفی کشید، موهای خوش
 :فرستاد و لب از لب باز کردبودن رو به پشت گوشش 

درسته؛ من قلب یک گرگینه رو درآوردم ولی این یکی فرق  -
هایی هست که من دیدم و رنگ تنش تر از اون گرگینهکنه! بزرگمی

  .کنههم فرق می

 :اره کرد و ادامه دادهای گرگینه اشبا دستش به چشم

 ردی؟کهوشه؟! چجوری بیهوشش هاش بستس؟ بیچرا چشم -

 :م رو کج کردم و در جوابش گفتملب

االن هم راه   تر از این؟هوشش کردم! دلیلی قانع کنندهچون بی -
ای بهمون حمله نکردن! انگاری های دیگهبیوفت بریم تا گرگینه

های آلفا، این اطراف زیادی پرسه فهمیدن که ما اینجاییم و گرگ
من رو که البته   زنن؛ ممکنه هوس خوردن ما به سرشون بزنهمی
تونن به جادوگرم اما تو! تو رو به راحتی می  تونن بخورن چوننمی
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ات رو بخونن. پس زودتر حرکت کن تا دوباره دست بیارن و فاتحه
 .ای برنخوردیمبه یک موجود دیگه

که واکنشش رو پشت سر این حرفم، لبخند کجی زدم و بدون این
  .م رفتمببینم، به سمت جایی که چمدون رو گذاشته بود

 (آنجل)

هام رو به هم ساییدم و به با حرفی که زد، از حرص زیاد دندون
هنوز بهم میگه جادوگر   !جای خالیش نگاهش کردم. خودشیفته

مبتدی، انگاری خودش یک روزی تازه کار نبوده. خدا کنه روزی 
 .برسه که من هم جادوگر سیاه بشم

کوین برم که نفس پر حرصی کشیدم و عقب گرد کردم تا پیش 
های درختی که صدایی از پشتم اومد؛ صدایی مثل تکون خورد برگ

 .پشت سرم بود

وزه بزاق دهنم رو قورت دادم، با این فکر که حتما باد شدیدی که می
ها رو تکون داده، قدمی به جلو برداشتم که کاله لباس بلندم از برگ

جلوی دهنم ای کشیدم که دستش زده جیغ خفهعقب کشیده شد. وحشت
قرار گرفت! صدای حشرات و جغدهایی که توی جنگل بودند، بلند 

شد! سکوتی جنگل شکست و جای خودش رو به سروصدای 
کرد و دستی که جلوی دهنم قرار بوم می -قلبم بوم  ها داد.حیوون

ذاشت جیغ و داد کنم و از کوین کمک بگیرم. صدای داشت، نمی
کشید، می نروی زمی های کسی که من رو با خودشخنده
 !خراش بودگوش

هام چکید. دستم رو به عقب بردم تا دستی که کالهم از چشم اشک
و از لباسم جداش کنم که با بوی تلخ و   رو گرفته بود رو بگیرم

هام بسته شد و به خواب نامعلومی رفتم چشم  کم -تندی که اومد، کم
سرد و خشک اما تا زمانی که کامل از هوش برم، روی زمین 

 .جنگل کشیده شدم
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هام رو باز کردم. با احساس سوزش یک طرف صورتم، شوکه چشم
جا تاریک بود و نور ماه روی کسی که پشت به من وایساده بود همه

کرد، روش وایساده بود نگاه می  ای که رو بهو به آب رودخونه
ا جتر همهتابید. چندبار پشت سر هم چندبار پلک زدم تا واضحمی

هنوز هم توی جنگل سیاه بودم ولی یک تفاوت وجود   رو ببینم.
های درختایی که توی دور و اطراف بودن، ها و برگداشت؛ چمن

قرمز رنگ بود. قرمزی که توجه هر کسی رو به خودش جذب 
   !کردمی

هایی روی لبم به وجود اومده بود. گلوم خشک شده بود و َتَرک
سمت اون آدمی که از جاش تکون  خواستم از جام بلندشم و به

خورد و فقط به رودخونه زل زده بود، برم اما نتونستم از جام نمی
 !یک کوچولو هم تکون بخورم

های زرد رنگی به دورم پیچیده شده بود و به یک درخت کاج، طناب
بسته شده بودم. بزاق دهنم رو به زور قورت دادم و لب از لب باز 

 :دای اون مرد ناشناس در اومدکردم تا حرفی بزنم که ص

تونی از چنگ من در بری! تو یک هر کاری هم بکنی نمی -
 ...جادوگر سفیدی و من

اش شوکه شدم! حرفش رو نصفه گذاشت، سمتم چرخید؛ با دیدن قیافه
های قرمزی که به های نیشش، چشمدندون   نه، این امکان نداره!

راتر بود و در هم فرحمی که از جنس سنگ رنگ خون بود، دل بی
های قدرتمندش که یک روزی من رو کم مونده بود خفه آخر؛ دست

 !کنه

ای کردم و خواستم چیزی بگم که دست راستش از ترسم، سکسکه
 :رو به معنی سکوت باال آورد و گفت

وقت هم اون اتفاق تلخی که برات دونم که من رو یادته و هیچمی -
ها به شهرتون حمله آشامما خون افتاد، از یادت نمیره. روزی که
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کردیم، مامانت توی آزمایشگاه جادوگران درحال درست کردن 
معجون بود؛ چون مادرت جادوگر سفید بود، قدرت چندانی نداشت و 

شد خونش رو خورد و کشتش اما این رو یادت نره؛ به راحتی می
وقت و ابدا نتونستم خون پدرت رو بخورم و این رو بدون که هیچ

کشته شدن پدر تقصیر من نیست چون اون جادوگر سیاه بود و اگه 
گرفت شدم، جونم رو در عرض یک ثانیه میبهش یکم نزدیک می

 ...و

خواست زخم قدیمیم رو هاش رو نداشتم! اون میدیگه تحمل حرف
تازه کنه و من رو عذاب بده. نفسی عمیق کشیدم و جیغی از سر 

 .حرص زدم که صداش خفه شد

زدم و سرم از فکرهای مختلف پر بود. عصبانیت کل نفس می -نفس
ای توی وجودم وجودم رو دربر گرفته بود، انگاری آتش سوزنده

شد و دیگه شنیدن یز میکم داشت لبر -روشن بود. صبرم کم
ارزشش رو نداشتم، اون سودجو بود و سودجوها فقط های بیحرف

  !نکنن فکر میآوردها و سودهای خودشوبه دست

های تر بشه، نگاهم رو به چشمنفس عمیقی کشیدم تا از عصبانیتم کم
 :شرورآمیزش دوختم و زیر لب غریدم

تو باعث شدی مامانم بمیره، باعث شدی وقتی دوازده سالم بود  -
شهرمون نابود بشه و توی سردی زمستون از سرما بلرزیم و 

که دلت به حال  رحمیناهگاه بمونیم! تو اونقدر بیپخونه و بدون بی
یک بچه سه سال هم نسوخت و به همین راحتی خونش رو 

حس انتقام از اون موقع تا االن توی وجودم ریشه انداخته   خوردی!
خواد یک روزی برسه که خودم با قدرت جادوییم زجرت و دلم می

 بدم و قلبت رو از ریشه دربیارم تا دیگه نفسی برای کشیدن نداشته
  !باشی

هام تموم شد، با نفرت بهش زل زدم و تفی از این رفهمین که ح
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های بلند خودش رو بهم فاصله بهش انداختم. پوزخندی زد و با قدم
های بلند و کثیفش، رسوند. کمی به سمتم متمایل شد و با اون ناخن

ی گرگ، موهام رو چنگ زد و کشید که جیغم توی صدای زوزه
 .محو شد

هاش شد. زبونش رو روی دندون ترپوزخندش، پر رنگ و پر رنگ
کردم که های ریز شده نگاهش میکشید و موهام رو ول کرد. با چشم

 :زیر لب آروم گفت

خوام حرف اضافی بزنم و سر خودم رو به درد بیارم! ببین! نمی  -
خوام بهت یک فرصت بدم؛ شانس نجات داری، اگه به حرفم می

 ...کنیگوشی کنی که اجازه میدم بری اگه گوشی ن

 :کمی مکث کرد و دوباره ادامه داد

دونی. یا مرگ رو انتخاب کن و اش رو خودت بهتر میدیگه بقیه -
دونی، دلم می  یا زندگی و آرامش رو! انتخاب با خودته عزیزکم.

ها از بین بره، جادوگر پر شور و زرنگ به این زودی خواد یکنمی
 !پس به حرفم گوش کن. آفرین دختر خوب

هام رو که پشت کمرم هام رو به هم ساییدم. دستحرص، دندوناز 
تر بودن و به درخت چسبیده بودن رو کمی تکون دادم تا دردش کم

ی خشکی کردم که دنیل سریع سرش رو به عقب برد. بشه، سرفه
 :ام پرسیدمهای سرفه بعد از دو، سه ثانیه با ته مونده

کنی چون فکر می چه فرصتی؟! چی داری برای خودت میگی؟ -
تونم از خودم دفاع جادوگر سفیدم و هنوز قدرتم کامل نشده، نمی

کاری! تونی بکنی، هیچکاری نمیکنم؟! دنیل این رو بدون که هیچ
  !فهمیدی؟

های بزرگش رو خمار کرد، موهای آبیش رو که روی چشم
پیشونیش ریخته شده بودن رو به عقب فرستاد و سرش رو به سرم 
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ر کرد. ترسیده هینی گفتم و سرم رو بیشتر توی درخت فرو تنزدیک
هایی که از تعجب گرد ام و چشمبردم که با دیدن صورت رنگ پریده

ای سر داد و کمی ازم فاصله گرفت که نفسی از بودن، قهقهه شده
صاف سر جاش وایساد و چند قدمی به عقب   سر آسودگی کشیدم.

ه کمی ازمون فاصله داشت، هایی کرفت، صداهایی از پشت درخت
اومد اما توجهی به صدا نکرد و انگشت اشاره رو باال آورد و توی 

 :هوا به عالمت تهدید تکون داد و با صدای تقریبا بلندی گفت

 !هام خوب گوش کن. باشه؟آنجل به حرف -

کرد، صدای آب رودخونه، آرامش خاصی رو به وجودم منتقل می 
ش موقت رو به حرف زدن ترجیح به خاطر همین سکوت و آرام
آشام مهربون و لحن دیدم یک خوندادم. اولین باری بود که می

نگاهم رو از دنیل   داد!آرومی داره. این محبت، بهم هشدار می
های نوک تیزم دوختم که صدای دنیل به گوشم گرفتم و به کفش

 :رسید

ر عمر خوای ولت کنم و خونت رو نخورم، باید برام اکسیاگه می -
  !درست کنی

هام گرد شد، سرم رو به سرعت باال آوردم که با حرفی که زد چشم
آخی زیر لب   هام رو بستم ودرد بدی توی گردنم پیچید؛ چشم

شد. هاش رو شنیدم که داشت بهم نزدیک میصدای قدم  گفتم.
هام رو از همون پشت، مشت کردم و لبم رو محکم به دندون دست

من رو از این   کردم تا کوین پیداش بشه ومی خدا -گرفتم. خدا
 !مخمصه نجات بده. اگه نیاد، مرگم حتمیه

های روی زمین رو به چپ و راست وزید، تموم برگباد بدی که می
برد و برگ درختی که من رو بهش بسته بود، روی سر و بدنم می
های هرز علف  شد سر و تنم به خارش بیوفته.ریخت و باعث میمی
تر از قبل کرده هام رفته بودن و اعصابم رو خرابتوی کفش هم
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 .بودن

هام همانا و نمایان هام رو باز کنم، باز کردن چشمتصمیم گرفتم چشم
هام هم همانا! نگاهم رو به سمت دو شدن قامت بلند دنیل جلوی چشم

کاسه گوی قرمز که منتظر جوابی از جانب من بودن، سوق دادم. 
کرد و موهای لختش توی ورتش خودنمایی میاخم ریزی روی ص

 .شدناین هوا، به چپ و راست هدایت می

 دیگه وقت حرف زدن بود! گوشه لبم رو به باال دادم و دهنم رو باز
رودخونه اومد،   طرف کردم تا حرفی بزنم؛ ولی صدایی که از اون

 .باعث شد حرف توی دهنم ماسیده بشه

  !از اون دختر فاصله بگیر -

ای کوین بود! دنیل با شنیدن صداش، به عقب چرخید و با دیدن صد
کوین که به درخت کاجی که اونور رودخونه قرار داشت، تکیه داده 
بود و پوزخندی هم روی صورتش نقش بسته بود، اخم ریزی کرد و 

ای گفت. کمی خودم رو به چپ و راست بردم تا بتونم زیر لب لعنتی
هو ز اطمینانی زدم و بهش خیره شدم که یککوین رو ببینم. لبخند پر ا

کرد و به دور و اطراف نگاهی   هاش رو مشتغیب شد! دنیل دست
 .انداخت تا شاید بتونه ردپایی از کوین پیدا کنه اما موفق نشد

شدم. ابرویی باال انداختم که دنیل   با ُشل شدن طناب دورم، متعجب
که از حرص و هایی سمتم اومد، به طرفم خم شد و با دندون

 :عصبانیت به هم چسبیده شده بودن، گفت

کنم! این رو بدون آنجل فکر نکن که چون دنیل اومد، من ولت می -
که یک روزی، یک جایی، یک زمانی قلبت رو از وجودت بیرون 

  !برمکشم و نفست رو میمی

آوری این حرفش، ازم فاصله گرفت و با سرعت حیرت  پشت سر
هام نیوفتاد خوبه نگاهش به طناب دور دست ازم دور شد. حاال
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گز  -هام رو از درخت جدا کردم که گزشدم! دستوگرنه بدبخت می
کرد. آخی گفتم، طنابی که از دور باز شده بود رو برداشتم و به 

سمِت درخت بزرگی که سمت چپم قرار داشت، پرت کردم. دستم 
 .ام بلند شدمرو روی زمین گذاشتم و با هزارتا زور و زحمت از ج

به دور خودم چرخیدم و با صدای بلند کوین رو صدا زدم اما جوابی 
ای که پر از ماهی بود های آویزون، به سمت رودخونهنشنیدم! با لب

های دو یا سه نصفه شب بود و ما هنوز رفتم. فکر کنم ساعت طرف
ای کشیدم و با هم توی این جنگل کوفتی گیر کرده بودیم! نفس کالفه

ها نشستم. نگاهم رو توی جنگل می فاصله از رودخونه، روی علفک
های جنگل زیاد معلوم نبود چرخوندم؛ چون هوا تاریک بود، زیبایی

زد و ها چشم آدم رو میهای قرمز رنگ درختان و بوتهو فقط برگ
  .کردحس خوبی رو به آدم منتقل می

ه صدایی از سرم رو پایین انداختم و زیر لب کوین رو صدا زدم ک
 :پشتم اومد

 .سالم -

 از ترس، هینی کشیدم، از جام بلند شدم و به عقب چرخیدم. با دیدن
ام رو آروم بیرون کرد، نفس حبس شدهکوین که با لبخند نگاهم می

تر شد. اخم ریزی که لبخندش پر رنگ دادم و چند قدم به سمتش رفتم
 :کردم و گفتم

برد خون آشامه داشت من رو میچرا صدای جیغم رو وقتی اون  -
  آورد؟اومدی چه بالیی سرم میدونی اگه نمینشنیدی؟! هان؟ می

کرد. اولین باری بود که کوین سکوت کرد و فقط با لبخند نگاهم می
لبخند پر رنگی بزنه و   دیدم! تا حاال نشده بود کهرو اینجوری می

  .هام مستقیم نگاه کنهتوی چشم

و با   ای به سمتش برداشتمی شدم، قدم دیگهاز حرف نزدنش کفر
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 :صدای بلندی گفتم

 ها خوردن؟چرا چیزی نمیگی؟! زبونت رو مارمولک  -

داد زدنم، مساوی شد با غرش شدید آسمون! جیغی از سر وحشت 
کشیدم که رعد و برق بدی زد! بزاق دهنم رو قورت دادم و چند قدم 

بار ی آسمون و اینبه عقب رفتم که مساوی شد با غرش دوباره
هایی که توی این شب بیدار بودن، بلند شد هصدای جغد و تموم پرند

و با شدت بدی بارون شروع به باریدن کرد. در عرض چند ثانیه، 
که چمدونم رو االن آب با فکر به این  لباسم و موهام خیس شد.

م تا االن هاها و وسایلاستموم لب   برداشته، آه از نهادم بلند شد. حتما
  !خیس شدن

های ظریفم رو که از غنچه کردم و دست  های خوش فرمم رولب
استرس و وحشت، کفشون عرق کرده بود و االن هم زیر این بارون 
شدید، خشکیشون از بین رفته بود و جای خودش رو به قطرات سرد 

به کوین    رو به هم مالیدم. نگاهم رو چرخوندم و   بارون داده بود
کردم که دیدم؛ بدون هیچ واکنش و عکس العملی به رو به  نگاه

هاش خودنمایی روش زل زده، همون لبخند قبلی هم روی لب
نگاهم رو ازش گرفتم و به کوه بلندی که فاصله تقریبا    کنه.می

زد، دوختم. توی نوک قله، زیادی با ما داشت و عجیب مشکوک می
تونه اما چه کسی می نوری وجود داشت انگاری چراغی روشن بود

  !اون هم نوک قله به اون کوه بره؟

اون کوه شدم و سرم به سمت کوین چرخوندم که با جای   خیالبی
خالیش مواجه شدم! با تعجب به دور و ور نگاه کردم اما اثری از 
 :مکوین نبود! زبونم رو روی لبم کشیدم و با صدای تقریبا بلندی گفت

غیبت زد؟ اه مسخره بازی درنیار مثال تو کوین کجایی؟! باز کجا  -
ترس   ها! باید زودتر از این جهنم بیرون بریم کوین!یک جادوگری

کل وجودم رو برداشته من که مثل تو قوی نیستم، تو رو خدا 
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  !کجا محو شدی آخه؟   بیا.

 !آنجل، پشت سرت رو نگاه کن  هی -

د؟! چه کسی با صدایی که از عقبم اومد، سرجام خشکم زد! کی بو
هام پشت سرم وایساده؟ دوباره اون ترس لعنتی سراغم اومد؛ دست

هام گردتر از حد معمول شدن، قلبم شروع به لرزیدن کردن، چشم
تحمل یک اتفاق جدید   برای یک لحظه وایساد و دیگه نزد!

نداشتم. بارون شدید و شدیدتر شد! موهای بلندم که االن خیس   رو
ه تنم چسبیده بود و سرمایی که از طریق لباس ب شده بودن، لباسم به

انداخت و االن هم با شد، وجود ضعیفم رو به لرزه میتنم منتقل می
خراش دو برابر شده بود! صوت گوش  شنیدن این صدا، لرزه بدنم

شد و حس بارون، قاطی می  بخشحشرات توی صدای آرامش
 .کردعجیبی رو بهم منتقل می

 !من رو نگاه کن  -

 !دار بود و صد البته ترسناکصداش خش 

صدای برخورد قطرات بارون به جسم سفتی که صدای ناهنجاری 
کرد، نشونی این بود که پشت سرم یک موجود از جنس رو ایجاد می

 !سنگ وایساده و یا شاید از جنس گچ

هام زل کنم؛ به سمتم بچرخ و توی چشمبرای آخرین بار تکرار می -
 !بزن

تونستم از دیدنش قسر در برم پس بزاق دهنم رو قورت یانگاری نم
ای که رو به روم دادم و به سمِت صدا چرخیدم که با دیدن چهره

بانگ   اش تویای جیغی کشیدم که صدای قهقههبرای لحظه  بود،
زبونم از ترس بند   بارون، صوت خاصی رو به خودش گرفت!

با چسب روی   نگار پاما  تونستم از جام تکون بخورم؛نمی  اومده،
 !زمین چسبیده شده بود
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ای از جلومون به شدت رد شد و رعد و تکه شده -های تکهعلف
 !برقی پشت اون روحی که جلوم وایساده بود، زد

لبم شروع به لرزیدن کرد، با دیدن لرزش تن و بدنم لبخند 
روم به سمتم اومد! نگاهم رو از صورت آ -آوری زد و آرومچندش
به پاهاش که   ای شکلش که بزرگ و استخونی بود، گرفتم ودایره

داشت! توی هوا انگاری از گچ درست شده بودن، دوختم؛ قدم برنمی
  !های قرمزی وجود داشتکههای بلندش، لبود. روی ناخن

هام رو بستم تا بیشتر از این وحشت وجودم رو پر نکنه! چشم
ه و از بدنم بیرون ترسیدم که روحم رو ضعیف کنمی -ترسیدممی

 !بکشه

بهم رسید، رو به روم وایساد و بهم زل زدم. همه این چیزها رو 
فهمیدم که جلوم کردم حتی بدون نگاه کردن هم میاحساس می

کنه؛ چون های آبی و قرمز رنگش نگاهم میوایساده و با اون چشم
هاش به های چشمنصف صورتش قیافه کوین بود، یکی از مردمک

پس اون کسی که من رو از دست دنیل نجات داد،    زدیقرمزی م
 این بوده! کوینی در کار نبود و معلوم نیست که کوین واقعی کجاست

 !کنهکار میو االن داره بدون من چی

ام که با بارش بارون روی با قرار گرفتن جسم سردی روی شونه
  !شدجا پراکنده مید به همهقطرات بارون سر  اون،

ات هست نگاه کن. ات رو باز کن و به چیزی که روی شونههچشم -
 !ی؟کشمت آنجل! فهمیدهای خودم میاگه نگاه نکنی با دست

  .هام شدمداد! مجبور به باز کردن چشمحرفش بوی تهدید می

به زور، سرم رو به سمت چپ چرخوندم و به چیزی که روی 
که ازش ی چپم قرار داشت، توی شوک فرو رفتم. چاقویی شونه

افتاد، باعث بیشتر لرزیدن وجود و چکید و روی لباسم میخون می
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 !روحم شد

نگاهم رو از چاقو گرفتم و به روح خبیث دوختم! سرم رو به معنای 
که لبخند دندون نمایی زد و سرش    تکون دادم  و راست نه به چپ

ام از سرمای جنگل، نزدیک کرد و با صدای رو به گوش یخ کرده
 :اکش گفتترسن

ام رو خوردی آنجل. اون چاقوی گول قیافه من کوین نبودم! تو -
دونم که درد داره ولی خب، خواد قاتلت بشه! میسفید رو دیدی؟ می

سرنوشته دیگه! راستی از خودت نفرت داشته باش که ضعیفی و 
 .نتونستی شهرت رو نجات بدی

 :ادامه داد کمی مکث کرد و

گ اون که نتونستی داداشت رو از چنخجالت بکش   از خودت -
خاصیتی، تموم جادوگران سفید حشرات بیرون بیاری. تو یک بی

ای دوری کن! خودت رو بکش تا از این زندگی  فایده و ضعیفن!بی
تر زجر بکشی. به گروه ما بپیوند و آرامش ابدی رو تجربه کن کم

  .عزیزکم

خواست من رو ن میدادم اوهاش گوش میه! من نباید به حرفن -نه
روحم رو از تنم بیرون بکشه. باید خودم رو قوی جلوه   امید کنه ونا

خواد من رو به بدم تا کاریم نداشته باشه. این روح ضعیف، می
رحمی کشتن بده تا عضو گروهشون بشم و دنیا رو با خبیثی و بی

 !نابود کنم

هاش چشمام رو به سمت ، انگشت اشارهزبونم رو روی لبم کشید
 :بردم و با تته پته گفتم

تونی من رو وادار به پیوستن توی گروه مسخرتون کنی! تو نمی  -
تونن بکنن. تو حق نداری قدرتن و هیچ کاری نمیها بیی روحهمه

خاصیت تره ضعیف و بییک جادوگر رو که از تو هزار برابر قوی
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 .جلوه بدی! همین االن، ازم دورشو! زود باش

هاش از حرص و کینه آتیش گرفت! دستش که زدم، چشم با حرفی
رو باال آورد و توی هوا تکون داد که قیافه کوین از بین رفت و 

های ترسناک قیافه خوده روح به جاش اومد. دماغ عقابیش، چشم
لرزوند حتی سیاهش به رنگ تاریکی شب، تن هر کسی رو می

  !کسایی که توی گور بودن

گاهی صدای باد و کم فرما بود و گهسکوت بدی توی جنگل ح
شکست. نگاهم توی اجزای صورتش بارون بود که سکوت رو می

درحال گردش بود که پایین اومد و روی پاهاش وایساد. بزاق دهنم 
رو قورت دادم و یک قدم به عقب رفتم، موهای کوتاه سفیدش که به 

به  خاطر بارون، خیس شده بودن و جلوی دیدش رو گرفته بودن رو
 :داری گفتپشت گوشش فرستاد و با لحن آروم و کش

 خوای به دست من کشته بشی؟تو می -

ای زد که رنگ صورتم پرید. چرخی به دورم زد و با سپس قهقهه
 :ام، لبخند دندون نمایی زد و ادامه داددیدن صورت رنگ پریده

 ترسی جادوگرمن در تعجبم که چرا تا االن فرار نکردی؟ ازم نمی -
تونم ترسی که توی دلت هست رو احساس من می  مبتدی؟!

فقط کافیه یکم توی دلت خالی بشه تا روحت رو از تنت بیرون   کنم!
بینی کاریت ندارم، پس ازم نترس، من روح مهربونیم می  بکشم!
 !نترس

هاش دروغ بود، شرورتر از ای وجود نداره! دیگه از ی حرفهمه
چیزی توی درونم داشت غوغا  هاش خسته شده بودم، یکحرف

کرد! عصبانیت تموم وجودم رو فرا گرفته بود، پوست لبم رو به می
بارید و گاهی عقب رفتم. بارون هنوز هم می -دندون گرفتم و عقب

کرد. دیگه هیچی می  رعد و برق توی آسمون تاریک خودنمایی
تر ونهخواستم از این جنگل بیرون برم تا دیوبرام مهم نبود. فقط می
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   .از این نشدم

ای زد که صداهایی توی گوشم پیچید؛ "تو اون دختر مرده قهقهه
 ."مصرفیضعیفی"، "تو بی

هام موهام رو گرفتم و از ته دل جیغی نه! بسه دیگه. کافیه! با دست
 ...کشیدم که

 (راوی)

جیغ کشیدن آنجل مساوی شد با غرش خوفناک آسمان! انرژی و 
جایی   نند آتشفشان فوران کرده بود و دیگرجادوی درون آنجل، ما
کارمان نداشت. آنجل به خاطر ترسی که در  در وجود جادوگر تازه

 دلش به وجود آمده بود، چند قدمی به عقب رفتم که یکهو انگار کسی
کشد، جیغی از سر ترس و از گلوی او گرفته و به سمت باال می

آرام بسته  -مانش آرامخفگی سر داد که پاهایش از زمین جدا شد. چش
انگاری در هوا   شد! حال آنجل در هوا مانند مردگان معلق بود و

تختی نامرئی وجود دارد که رویش دراز کشیده است و در خواب 
 .عمیقی فرو رفته است

بیرون  کم از درونش -ای نگذشت که دودی سبز رنگ، کمچند ثانیه
  !خاص آمد، مانند دود آتش بود اما با رنگی متفاوت و

ای چیز سبز رنگ از جسمش بیرون جهید، صاعقه  همان که آن
جان آنجل، فرود آمد و باعث شد مرگبار به شدت روی جسم بی

زمین لرزه بدی اتفاق بیوفتد! همچنان صاعقه درحال زدن بود و 
خواست او را به دنیای خواست آنجل را رها کند و میانگاری نمی

 !ابدی ببرد

هوش شده، بین نی جنگل، با تعجب به آنجلی که بیالرا؛ روح شیطا 
کرد. روح بود دیگر! از چیزی نگاه می  هوا و زمین معلق بود

  .دادترسید و به چیزهای عجیبی مانند صاعقه واکنشی نشان نمینمی
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 !آنجل نه -

ای که جان آنجل را درحال گرفتن صدای کوین، در صدای صاعقه
چرا االن   !آنجل را پیدا کرده بود؟چگونه جای  بود، محو شد. او

  برای کمک آمده بود؟

کوین دوباره فریادی کشید و با وردی که زیرلب گفت، از روی 
زمین جدا شد و با سرعت زیادی به سمت آنجل بیچاره رفت اما در 
چندمتری او با یک جسم نامرئی مانند محافظ برخورد کرد و کوین 

  .را به عقب پرتاب کرد

تر از آن ضعیت را دید، تصمیم گرفت هر چه سریعالرا که و
دور شود تا بالیی سرش نیامده و پشیمانی به بار نیاورده برود. مکان

دست راستش را به سمت آسمان بلند کرد و با یک بشکن، از جلوی 
کرد، دور شد! کوین چشمان کوین که با حیرت او را نگاه می

ه، تقصیر الراست و غیر آن ینجا رخ داددانست هر اتفاقی که در امی
مقصری نیست. در فکر تعقیب الرا را داشت اما اولویت، نجات 

 !دادن آنجل بود و بس

نگاه پر از ترسش را از جای خالی الرا گرفت و به آنجلی که هنوز  
توانم گفت؛ چگونه میهوا معلق بود، دوخت! در فکر خود می  در

  !مرگباری آنجل را نجات دهم از دستان آن صاعقه

توانست کاری برای داد و در واقع نمیجادو جواب نمی  سحر و
آنجل بکند جز او را تماشا کند و غصه بخورد اما جادوگر سیاه به 

کرد و تا آخر قطرات خونش برای کسی نشینی نمیهمان آسانی عقب
که در عرض چند ساعت خود را در دل بزرگ کوین جا کرده بود، 

 !جنگیدمی

را به بیرون از بدنش فرستاد که بخار ایجاد شد! در اثر  نفس گرمش
باران، موهای زیبایش به اطراف سرش، پراکنده شده بودند و 

پر شده بود! دستش را باال آورد و   های باراناز قطره صورتش
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ورد کاریما را که تازه آن را کشف کرده بود، با صدای بلند گفت تا 
دور آنجل بود را از بین ببرد اما  آن محافظی که به طور نامرئی در

 !کارساز نبود و نتیجه خوبی بر جای نگذاشت

اثر بودن سحرش، فریادی از درماندگی و عصبانیت با دیدن بی
و بر روی زمین پرتاب شد! دو دستش را   کشید، پاهایش سست شد

روی زمین گذاشت و به خاطر آنجلی که درحال نابودی بود، اشک 
با دل جادوگرمان چه کرده بود؟! کوین برای کسی ریخت! این دختر 

کرد؟! که فقط چندساعتی بود که باهاش آشنایی داشت، گریه می
  گذرد؟عجیب است! یعنی در فکر و دل کوین چه می

های پی در ضهق کرد و بغ -او همچنان هق ای گذشت وچند ثانیه
ی ت باال هدایت کرد و با صداسرش را به سم  اش را شکست!پی

 :اش گفتگرفته

 چرا اینجوری شد؟ چرا آنجل داره نابود میشه خدا؟ -

 کلمه خدا را چنان با فریاد گفت که تمام حیوانات جنگل ترسیدند و
شروع به تولید صداهای خوفناکی کردند. سرش را پایین آورد و 

قطع شد و دیگر نبارید! صاعقه از    چشمانش را بست. یکهو، باران
  !با شدت زیادی به زمین ِگلی برخورد کرد آنجل  بین رفت و

های بزرگش را باز کوین تازه متوجه اتفاق شده بود، متعجب چشم
کرد و سرش را باال آورد. با دیدن آنجل که مانند مردگان بر روی 

زمین دراز کشیده بود، به سرعت از جایش برخاست و با تمام 
 .سرعتی که در وجود خود داشت، به سمت آنجل دوید

 (کوین)

با دیدن آنجل، سریع از جام بلند شدم و با تموم سرعتم، به سمتش 
بود، گیر کرد و به شدت   دویدم؛ وسط راه، پام به چاله کوچیکی که

هام رو بستم روی زمین افتادم! از دردی که توی کمرم پیچید، چشم



 

 

 WWW.98IA3.IR 49 نودهشتیا اغبر_آیدا رشید کاربرجادوی 
 

گذاشتم یک درد ساده، مانع از و لبم رو به دندون کشیدم؛ اما نباید می
هام رو باز کردم و با یک نفس عمیق، از نجات دادن آنجل بشه! چشم

روی زمین بلند شدم. فکر کنم کمرم کمی زخم شده ولی مهم نیست! 
ام رد شد و نفس زنان به بزاق دهنم به زور از گلوی خشک شده

 .سمت آنجل رفتم

همین که بهش رسیدم، به جسمش که درحال لرزیدن بود، چشم 
متمایل شدم و دستم رو خواستم روی سرش بزارم  دوختم. به سمتش

آخی از درد گفتم!   ی برقی زده شد و دستم رو برق گرفت.که جرقه
کشید تا هنوز هم صاعقه توی بدنش بود و چند ساعتی طول می

 .وجودش آروم بگیره

ها روی زمین پر از های آبی که از برگ درختصدای قطره
کردن. از نوازی رو ایجاد میریخت، صدای گوشهای هرز میعلف

روی پیشونیم   آنجل فاصله گرفتم و موهای خیس و پریشونم رو که
ریخته شده بودن رو با دستم به عقب فرستادم و روی زمین سرد و 

خاکی، کنار آنجل نشستم تا به هوش بیاد و زودتر از این جنگل 
افتاد و بیرون بریم! نور ماه روی صورت ظریف و کوچیکش می

 .گذاشتره دلنشینی رو به نمایش میچه

*** 

دستی به ته ریشم کشیدم و با ناراحتی به آنجلی که هنوز هم 
کرد! هوا می  گاهی تنش لرزش آرومی  زمین بود و  درازکش روی

روشن شده بود و خدا رو شکر هنوز موجودی بهمون حمله نکرده 
خراشی رو ایجاد ها صوت گوشها و گنجشکبود! صدای کالغ

ای کشیدم و دوباره به آنجل نگاه کردم. افسوس کردن. نفس کالفهمی
تونستم کاری براش بکنم؛ چون جادوی نمی  کهخوردم به خاطر این

زدم، وجودش از بدنش بیرون اومده بود و اگه دست به آنجل می
اس ممکن بود جونم رو از دست بدم! سحر وجود این دختر، صاعقه
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و برق رو به بدنش منتقل که رعد بزرگی روش نشست 
خواست روح این جادوگر رو به دست بیاره درسته الرا می  کرد!

ولی باید ازش متشکر باشم که جادوی درون آنجل رو به خشم آورد 
 .و باعث شد مقام جادوگرمون ارتقا پیدا کنه

 !تشنمه -

دار آنجل، رشته افکارم پاره شد و هول شده به سمتش با صدای خش
هام نیمه بازش زل زدم. خوشحالی وجودم رو توی چشمخم شدم و 

روش زدم و  زد! لبخندی بهند میت -تند  فرا گرفت، قلبم از هیجان
 :گفتم

 ؟تونی تکون بخوریآنجل خوبی؟ درد داری؟! می -

هام رو دست راستش رو باال آورد و روی سرش گذاشت، چشم
 :محکم بست و آروم زیر لب گفت

   !هکنفقط سرم درد می -

زبونم رو روی لبم کشیدم و از روی زمین بلند شدم. کمی بهش 
 :نزدیک شدم، دستم رو به سمتش بردم و گفتم

 خوای کمکت کنم بلندشی؟می -

 رو به چپ  ها دراز کشیده بود، سرشهمینجوری که روی چمن
گاه کرد راست تکون دادم و دست راستش رو برای خودش تکیه  و

 ...ت تونست بلندشه؛ ولیو با هزار زور و زحم

*** 

 (آنجل)

با سرگیجه شدیدی که توی سرم به وجود اومد   بلند شدنم مساوی شد
باعث شد چند بار سکندری بخورم، پاهام سست شد و با شدت به 

سمت زمین پرتاب شدم که جسمی مانع از افتادنم شد! در حین 
ه زده ها وحشت زده از دادی کافتادن، جیغی کشیده بودم که کالغ
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 !کردنقار می -بودم، قار

شد! هام سرازیر میلرزید و عرق از کف دستاز ترسم بدنم می  
 .تونستم باز کنمنمی  سته بودم وهام رو محکم بچشم

  !رجات وایساهات رو باز کن و صاف سچشم -

صدای پر تحکم کوین رو که شنیدم، بزاق دهنم رو به زور قورت 
کرد و تموم و به روح و تنم القا میدادم. صداش آرامش خاصی ر

 .رفتترسم با شنیدن صداش از بین می

نفسی عمیق کشیدم و ذهنم رو خالی از هر فکری کردم. کمرم رو 
ام رو باز کردم؛ اولین چیزی که به های خستهصاف کردم و چشم

کردن و به ها توش بازی میای بود که ماهیچشمم خورد، رودخونه
تشنم بود و فقط دنبال آب پاکی بودم   کردن.نا میاینور و اونور ش

  !که خشکی گلوم رو رفع کنه

دید ولی اعتنایی هام کمی تار میزبونم رو روی لبم کشیدم، چشم
و دل و  حالت تهوع داشتم  نکردم و به سمت رودخونه قدم برداشتم.

  !ام انگاری به هم پیچیده بودروده

 !کجا داری میری؟ -

هایی که ف کوین نکردم و کنار رودخونه، روی علفتوجهی به حر
های رنگارنگی در اثر بارون گلی شده بودن نشستم. نگاهم به ماهی

کردن و که درحال جهیدن بودن، افتاد. حس خوبی رو به آدم القا می
خواست فقط بشینم نگاهشون کنم. نور آفتابی که روی آب دلم می

شد! کرد و باعث گرما مید میولیافتاد، بخارهای کم و زیادی تمی
چه زود صبح شده. مگه شب نبود؟ یعنی چه اتفاقاتی افتاده که من 

 خبرم؟ازش بی

ای باال انداختم و سرم رو به سمت آب رودخونه خم کردم و شونه
خواستم بنوشمش که لباسم توسط کسی به عقب کشیده شد. ترسیده 
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ام رو های گرد شدهجیغی کشیدم و با کمرم روی زمین افتادم! چشم
کرد، سوق به کوین که با اخم باالی سرم وایساده بود و نگاهم می

های قرمزش االن قرمزتر از قبل شده بودند و نوک دادم. مردمک
  .دماغ قلمیش، از سرما قرمز شده بود

لبم رو به دندون کشیدم. از کارش حرصم گرفته بود، اخم ریزی 
بود، از جام بلند شدم و جلوی  کردم و به کمک دستم که روی زمین

ام رو های خشک شدههاش زل زدم و لبکوین وایسادم. توی چشم
 :باز کردم و آروم گفتم

خواستم آب بخورم، کنی؟! مگه دیوونه شدی؟ میچرا اینجوری می -
کنی؟ تو خواد بمیرم؟! چرا اذیتم میمیرم! دلت میدارم از تشنگی می

آشام کشته م به دست روح و خوناصال کجا بودی وقتی من داشت
شدم؟ هان؟! چرا ساکتی؟ مگه قرار نبود مواظبم باشی جادوگر می

 !سیاه

د انگار از این همه سوال پرسیدنم، کالفه شده بود! پوفی کشید و چن
قدم به عقب رفتم و به درختی که درست کنار رودخونه بود، تکیه 

 :همین حین گفتدادم. نگاهم بین دو چشمم درحال گردش بود، در 

اون رودخونه زهر داره! اگه آبش رو بنوشی در عرض چندثانیه  -
  .ترکی و به کل نابود میشیمی

ام رو گرد کردم و آروم های ریز شدهحرفش شوکه کننده بود! چشم
 :لب زدم

تم یعنی چی؟ اصال چه اتفاقی توی این جنگل افتاده؟ وقتی من داش -
کهو صبح شد؟! نگه داشتی؟ چرا یافتادم تو من رو روی زمین می

 ...اون روحی که خودش رو شبیه تو

که اون روح خودش رو شبیه کوین کرده بود، فکم با یادآوری این
زد، هاش تعجب توشون موج میقفل شد و حرفم نصفه موند. به چشم
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 !هم کوین نیست؟ شاید دوباره گول خوردم  زل زدم. نکنه این

هام کرد. دستخس می -ام خسسینه زدم ونفس می -از ترسم نفس
رو که خاکی شده بودن رو مشت کردم و چند قدم به عقب رفتم تا 

های بلند اش رو از درخت گرفت و با قدمازش دور بشم؛ ولی تکیه
و خواستم عقب گرد کنم و پا   خودش رو بهم رسوند. جیغی کشیدم

 !شدبه فرار بزارم که آستین لباسم رو محکم گرفت و مانعم 

ام شل شدن! چندبار پشت سر هم های مشت شدهته دلم لرزید، دست
ی کوین نگاه کردم. به خاطر گلوی های ریز شدهپلک زدم و به چشم

 :ای کردم و لب زدمرفهسدار شده بود! ام، صدام خشخشک شده

دونم! دوباره خودت رو لباسم رو ول کن! تو همون روحی، می -
و گول بزنی؛ ولی حق چنین کاری رو شبیه کوین کردی تا من ر

  !نداری

 :ابرویی باال انداخت و زیر لب غرید

فهمی؟! یک لحظه آروم باش تا تموم من روح نیستم! چرا نمی -
و ماجرا رو از سیر تا پیاز برات تعریف کنم. اتفاقاتی افتاده که ت

 !خبریازشون بی

از حرص  نم.کتونستم بهش اعتماد هاش دروغ بود، نمیتموم حرف
هام تندتر از قبل شد. آستین لباسم رو از توی و عصبانیت نفس

دستش به زور درآوردم و سه قدم به عقب رفتم، با دیدن عصبانیت 
 :من ترسیده سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت

آنجل آروم باش! االن جادوی وجودت فعال شده اگه عصبی بشی،  -
 !آرامش خودت رو حفظ کنزنی پس لطفا آسیب می  به جنگل

بعد حرفش، چند قدم به سمتم اومد که پوزخندی زدم دست راستم رو 
که   شو به طرفش گرفتمباال آوردم و کف دستم رو به معنی ساکت

های برق مثل صاعقه، کف دستم به وجود اومد. گنگ به جرقه
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هام نگاه کردم که یکهو با شدت زیادی به سمتش پرتاب شد و انگشت
اش برخورد کرد. شدت صاعقه اونقدر زیاد بود که کوین به ینهبه س

چند متر اونورتر پرتاب شد و بدنش به درخت تنومند و بزرگی که 
  !خورد  پشت سرش بود،

این دیگه چی بود؟! چرا برق توی دستم به وجود اومد؟ متعجب دستم 
هام از ترس و تعجب گردتر رو پایین آوردم و بهش نگاه کردم. چشم

لرزید، رو به کوین که االن با لبی که می   ز حد معمول شده بودن.ا
 :ه بود، گفتمهوش شده روی زمین خوابیدبی

خواستم بهت آسیب د...دستم چرا ا...اینجوری شد؟! من نمی...نمی -
 !هوش شدی؟! تو رو خدا جواب بدهکوین چرا بی  برسونم!

هایی و با مردمک دستم رو به سمتش که ازم دورتر بود، دراز کردم
لرزیدن بغضم شکست. اون روح نبود، خوده کوین که از وحشت می
 .بود که آسیب دید

 -هام شروع به لرزیدن کردن، بغضم شکست و هقشونه
تونستم کوین رو از شد. نمی  جایگزین سکوت خوفناک جنگل   هقم

خواستم بهش صدمه بزنم. خودمم من نمی  حال رفته تحمل کنم!
  !م چه اتفاقی افتاد! چرا من اینجوری شدم؟دوننمی

ز قبل شد و به شدت روی زانوهام افتادم. قدرت اهقم شدیدتر  -هق
فته راه رفتن نداشتم و پاهام خسته بود! انگار تموم قدرتم رو ازم گر

هام از روی صورتم ُسر بودن و توانی توی وجودم نمونده بود. اشک
 .های سبز، افتادخورد و روی چمن

وزید، موهام رو به چپ و راست تکون اد شدید و سردی که میب
داد! دو دستم رو روی زمین گذاشتم و در حین زار زدن، می

 .اک کشیدمخهای بلندم رو روی ِگل و ناخن

هام پر اشک شده بود، بغض گلوم رو گرفته بود و هی فشار چشم
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م داد! نگاهم رو از روی زمین گرفتم و به کوین که هنوز همی
دادم! این اتفاق تقصیر من بود هوش بود، دوختم. باید نجاتش میبی

پس باید خودم هم درستش کنم. دستم رو بیشتر به زمین فشارش دادم 
پاهام قدرت   نتیجه بود!تا بتونم از جام بلندشم؛ اما هر دفعه تالشم بی

حرکت کردن نداشتن و تموم زورم رو از دست داده بودم. به 
ام رو بودنم، آه از نهادم بلند شد و ناامید پاهای خستهضعیف   خاطر

به کوین چشم دوختم. چرا   ها دراز کردم و با بغضروی چمن
هام تونستم کاری بکنم؟ چرا قدرت حرکت کردن نداشتم؟! پلکنمی

 .رو محکم به هم فشار دادم و لبم رو گاز گرفتم تا دوباره گریه نکنم

ت رو از دست نده دختر! تو عنصر اآنجل به خودت بیا! روحیه -
  .وجودت رو پیدا کردی، جادوی درونت فعال شده

پشت سرم اومد، جیغ کوتاهی کشیدم و   با شنیدن صدایی که از
ترسیده به عقب چرخیدم. موهای خوش حالتم جلوی دیدم رو گرفته 

های ریز شده شون و با چشمبودن برای همین به پشت گوشم فرستادم
ای های سبز تیلهلندی که جلوم وایساده بود و با چشمبه مرد قد ب

کرد، نگاه کردم. لباس سفید جادوگری تنش بود و چوب براندازم می
هام از فرط تعجب گرد شده بودند دستی هم توی دستش داشت. چشم

چرخید! وقتی دید ساکتم و چیزی و زبونم برای حرف زدن نمی
ای کوتاه به سمتم اومد. هنمیگم، سرش رو کمی کج کرد و با قدم

های بادومی و نگاهم بین اجزای صورتش درحال گردش بود؛ چشم
دماغ متوسطش به فرم صورتش   برد.جذابش، دل هر کسی رو می

 .اومدمی

که راجع به من نظر بدی و صورتم رو بررسی کنی، به جای این  -
های جادوگر نامرئی که از طال و جواهرات هم به حرف
   !رن گوش کن. جادوگر نامرئی بنده هستمارزشمندت

ی جر و بحث با این فرد ناشناس رو حالم خراب بود و حوصله
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هاش نگاه خجالت رو بوسیدم و کنار گذاشتم، توی چشم  نداشتم!
 :ای گفتمبا لحن مسخره  کردم و

  !ان؟ده باال اینقده خودشیفتهری جادوگرهای همه -

یدم! نگاهم رو ازش گرفتم و هاش دبه وضوح حرص رو توی چشم
ه بدوباره به کوین دوختم؛ هنوز هم به هوش نیومده. دوباره غم قبلی 

اش مشت های مردونهسراغم اومد و همه چیز از یادم رفت! دست
شده کنارش افتاده بود. لبخند تلخی زدم که صدای اون جادوگر 

 :نامرئی از پشت سرم اومد

اینجوری جادوگر سیاهمون رو ببین قدرتت چقدر زیاد بوده که  -
تر از اون چیزهاست هوش کرده! زیاد نگران نباش، کوین قویبی

که با یک جادو بمیره و شکست بخوره! قدرت تو هم هنوز کامل 
 .نقص بشیبره که یک جادوگر کامل و بینشده و زمان می

 :بعد از چندثانیه دوباره گفت

کشه و تو هفته طول می هات تقریبا یک یا دوتا تموم شدن آموزش -
باید خودت رو هر روز تقویت کنی. استادت هم قراره کوین بشه! 

و تا زمانی که   عنوان راهنمات انتخاب کرده  ی باد، من رو بهالهه
هاش رو باز کنه، من بهت کمی اصول و قوانین کوین بخواد چشم

جادوگری رو یاد میدم. فکر کنم دختر زرنگ و باهوشی باشی ولی 
دونم شیطون و بازیگوشی! باید کمی شیطنت رو ا اونجایی که میت

 .بزاری کنار و آرامش رو به همه چیز ترجیح بدی

اش هوهوی باد، توی صدای مردونه جیک گنجشک و -صدای جیک
چینی به دماغم    کرد.شد و صوت خاصی رو ایجاد میقاطی می

 :ن آوردمهنم بودن رو به زبوذهایی که توی دادم و تموم سوال

ی باد دیگه کیه؟! تو راهنمای منی؟ یعنی قراره چه چیزایی رو الهه -
تونی کشه تا کوین به هوش بیاد؟ تو نمیبهم یاد بدی؟! چقدر طول می
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کوین رو نجات بدی؟ عنصر وجود من چیه؟! قراره من چه کارهایی 
 ...بکنم؟ یادگیری جادوها خیلی سخته؟! ممکنه که

وسط چسب، متعجب بهش نگاه کردم که دستش با بسته شدن دهنم ت
ی های خشک شدههای بلندش رو روی چمنرو پایین آورد، قدم

شون بلند شد. چند قدم که بهم خش -جنگل برداشت که صدای خش
 :نزدیک شد، به سمتم کمی خم شد. اخم ریزی کرد و گفت

ی مجبور بودم که از این ورد برای بستن دهنت استفاده کنم. خیل -
 !پرسیدیوال میس

 :زبونش رو دور لبش کشید و ادامه داد

هات رو کم سوال بپرس! چه خبرته دختر؟! یکم آروم باش و سوال -
 کی بپرس تا جوابشون رو بدم. باشه؟ی -یکی

ی چسب رو باشه تکون دادم که گوشه تند به معنی -سرم رو تند
از  گرفت و محکم کشید که از درد جیغم هوا رفت! به صورتم که

 :درد جمع شده بود، لبخندی زد و گفت

پاهات رو جمع کن و درست سرجات بشین! پاهات دیگه درد  -
کنه. نترس و آروم جمعشون کن، اثر صاعقه دیگه از بین نمی

 .یتونی ازت بلندشی و راه برتو راحت می   رفته!

اش آروم پاهام رو جمع کردم. زبونم رو روی لبم کشیدم و طبق گفته
  .می درد توی زانوم پیچید که زیاد اذیتم نکردفقط ک

 آفرین! عالیه. االن این چوب رو بگیر و به کمکش از روی زمین -
 !بلندشو

نگاهم رو روی چوب بلندی که دستش بود، سوق دادم. این چوب رو 
 !از کجا آورد؟

 .ظاهرش کردم -

 :با تعجب نگاهش کردم و زیر لب گفتم
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 !ونی؟تونی فکرم رو بختو هم می -

گوشه لبش رو باال داد و در حین کشیدن خط فرضی با چوبی که 
 :دستش بود، گفت

  !انتظار داری نتونم؟! باالترین مقام جادوگری رو دارم -

زده ها موهام رو خاروندم و هیجانابرویی باال انداختم، مثل خنگ
 :گفتم

  !آخرین مقام جادوگری چیه؟  -

 :آمیزی لب زدنتسرش رو کمی کج کرد و با لحن شیط

 !کردی؟تو چند دقیقه پیش گریه نمی -

هام رو غنچه کردم و حرفش مبهم بود! منظورش رو نفهمیدم. لب
 :گفتم

منظورت چیه؟! معنی حرفت رو نفهمیدم! یعنی چی من چند دقیقه  -
 !کردم؟ چیشده مگه؟پیش گریه می

 ای کرد و کمرش رو صاف کرد. چند قدم به عقب رفت کهتک خنده
هایی که زیر پاهاش درحال له شدن بودن، با خش برگ -صدای خش

ها مخلوط شد و آرامش خاصی رو بهم جیک گنجشک -صدای جیک
 .القا کرد

دوختم که موهای دوبار پشت سر هم پلک زدم و منتظر بهش چشم
مشکیش رو با دستش به عقب فرستاد و با لبخندی که روی لبش 

 :داشت، گفت

 ...چند دقیقه پیشمنظورم اینه که  -

اش رو باال آورد و کوین رو نشون داد که دستم رو انگشت اشاره
 :روی زمین گذاشتم و به سمت کوین چرخیدم که به حرفش ادامه داد

زدی؛ ولی االن هیجان زده کردی و زار میبرای کوین گریه می -
شدی! واقعا حال و هوات بیست و چهارساعته در حال تغییره! 
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گوی سحرآمیز توی موارد اضطراری تماشات کردم  چندبار پشت
که مثل همین االن بودی! یکهو، بدون هیچ دلیلی فازت عوض میشه 

 !و این خیلی برام جالبه

نگاهم رو از کوینی که در خواب عمیق بود، گرفتم و به اون 
 :جادوگر نامرئی دوختم. پوزخند کم رنگی زدم و گفتم

 ! وگرنه هنوز هم به خاطر کوینبا حرفی که زدی هیجان زده شدم -
ناراحتم و تا زمانی که به هوش نیاد حالم بهتر نمیشه! راستی یک 

 !تونم ازت بپرسم؟چیزی می

های بلند خودش رو بهم رسوند. متعجب و نفس عمیقی کشید و با قدم
ای رنگ رو که دستش بود، به کنجکاو نگاهش کردم که چوب قهوه

 :سمتم گرفت و گفت

 چوب رو بگیر و از جات بلندشو! بعداً هرچقدر خواستی اول این -
 یکی بپرس تا -هات رو یکیسوال بپرس و جواب بشنو. فقط سوال

قاطی نکنم و جواب اشتباه بهت ندم! مطمئن باش که تو یک جادوگر 
 ومحشر میشی و شاید الهه شدی! باید اعتماد به نفست رو باال ببری 

کنم و هوات رو من هم کمکت میاطمینانت رو چندین برابر کنی! 
کنی و  دارم تا زمانی که کوین به خودش بیاد. تو هم باید بهم کمک

 .زود مطالب رو یاد بگیری

برد. داد و اعتماد به نفسم رو باال میهاش بهم آرامش میحرف
 :ابروی راستم رو باال انداختم و لب زدم

هات فا حرکنی! واقعمرسی که بهم اطمینان میدی و کمکم می -
 بخشن، راستی اسمت چیه؟آرامش

 :دستی به ته ریشش کشید و گفت

 .توماس -

 :سوت کوتاهی زدم و گفتم
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 !اسم قشنگیه -

ی چوب گرفتم و به لبخندی زد که لبخند محوی بهش زدم و از دسته
کمکش از روی زمین بلند شدم. هنوز چوب رو ولش نکرده بودم و 

دستم بیرون کشیدش که جیغ کمی پاهام سست بود که یکهو از 
کوتاهی از ترسم کشیدم و حیرت زده نگاهش کردم که لبخند اطمینان 

 :بخشی زد و با صدای آرومی گفت

تت ببین روی پاهات وایسادی! دیگه اثر صاعقه از بین رفته و قدر -
و دوباره سرجاش برگشته. االن هم مطمئنم، اتفاقاتی رو که افتاده ر

نم و از اول تموم ماجرا رو تعریف کنم. تو یادت نمیاد! باید بشی
دونم! اگه اتفاقات رو برات بگم، دونی که من میچیزهایی رو نمی

این   آری؛ ولی این رو بدون کهاز تعجب و شگفتی شاخ درمی
 .کنهکمک می  اتفاق، بهت خیلی

ی تمشکی که کمی سرم رو کمی کج کردم، چوب رو به سمت بوته
های کوتاه و یواش به پرتاب کرد. با قدم باهامون فاصله داشت،

به ته ریشش کشید و ورد عجیب غریبی   طرفش رفتم که دستش رو
ای رنگ ظاهر شد. قهوه رو گفت که درست کنارش دو صندلی
ها چشم دوختم که نیشخندی زد سرجام وایسادم و با تعجب به صندلی

مایع سفید و به سمتشون قدم برداشت. نشستنش مساوی شد با افتادن 
هاش از که چیزی زیرشه، چشمرنگی روی صندلی! با حس این

هام ریز چشم  تعجب گرد شد و بزاق دهنش رو با صدا قورت داد.
کردم و با دقت بهش نگاه کردم که دادی زد و از روی صندلی بلند 

داد نگاه کردم؛ شد. سردرگم به حرکات عجیب غریبی که انجام می
گفت که چون صداش آروم زیر لب چیزهایی می پرید وباال پایین می

 .خوردوار به گوشم میو ضعیف بود، به طور زمزمه

هایی که به خاطر بادی ُشر آب رودخونه و صدای برگ -صدای ُشر
خیال صداها شدم نواز بود. بیخوردن، گوشوزید، تکون میکه می
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و با و با اخم توماس رو نگاه کردم. دیگه از کارهاش کالفه شدم 
 :صدای بلندی گفتم

  شده؟پری؟! چیچرا باال پایین می -

با شنیدن صدام، سرجاش وایساد، پشتش به من بود برای همین به 
سمتم چرخید و با اخم ریزی که مهمون صورتش بود، نگاهم کرد. 

پوفی کشید و با   دست به سینه وایسادم و ابرویی باال انداختم که
رو به روم وایساد و با لحنی که   رسوند.های بلند خودش رو بهم قدم

 :انگار از چیزی چندشش اومده باشه گفت

 !اون چیز سفید رنگ رو دیدی روی صندلی؟ -

 :پلکی زدم و زیر لب گفتم

 آره. اون چی بود؟ -

 :زاری گفت هاش رو بست و با حالتسردرگم چشم

 !خرابکاری پرنده -

نی توماس روی با حرفی که زد، از تعجب دهنم باز موند. یع
خرابکاری یک پرنده نشسته؟! وای حتی تصورش هم حال به 

به درختی که چند قدم ازمون دورتر    زنه. چینی به دماغم دادم وهم
هاشون به اینور ها روی شاخهها و کالغبود، چشم دوختم. گنجشک

خراشی از خودشون گاهی صداهای گوشرفتن و گهو اونور می
 !هاست دیگهها تقصیر این پرندهی این خرابکاریهمه  آوردن!میدر

ایشی زیر لب گفتم و نگاهم رو به سمت توماس چرخوندم که با جای 
هام که از خالیش مواجه شدم. زبونم رو روی لبم کشیدم و کف دست

، هیجان و استرس عرق کرده بود، به هم مالیدم. نفس عمیقی کشیدم
با صدایی تقریبا بلند که به دور خودم چرخیدم و در همین حین 

 :بیشتر شبیه جیغ بود، گفتم

توماس کجا رفتی؟! مگه قرار نبود من رو راهنمایی کنی پس  -
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  کجایی؟! دقیقا کجایی؟

رفت و دیگه از چرخیدن خسته شدم و سرجام وایسادم. سرم گیج می
کمی حالت تهوع داشتم، نفس زنان دستم رو به زانوهام زدم و دم 

 :ه صدایی از پشت سرم اومدعمیقی کشیدم ک

  !کنی؟چه خبرته؟! یک دقیقه رفتم و اومدم. چرا جیغ و داد می -

دستم رو از روی زانوهام برداشتم و صاف سرجام وایسادم، لبم رو 
ی درهم توماس به دندون گرفتم و سریع به عقب چرخیدم که با قیافه

براندازم مواجه شدم. درست توی پنج قدمیم وایساده بود و با اخم 
 :کمرم زدم و با کمی حرص گفتم کرد. دستم رو بهمی

ود تو هم مثل کوین فقط غیب میشی! کجا رفته بودی؟! مثال قرار ب -
من رو راهنمایی کنی و یک چاره برای به هوش اومدن کوین پیدا 

 .کنیم

 :پوکر فیس نگاهم کرد که چینی به دماغم دادم و لب زدم

 !چیه؟ -

 :ای نازکش کشید و گفتهزبونش رو روی لب

؟! من کی گفتم برای به هوش اومدن کوین قراره راه حل پیدا کنیم -
کنم؛ ما نباید به اون دست یک بار گفتم، یک بار دیگه هم تکرار می

بزنیم! خودش بعد از چند ساعت به هوش میاد. االن هم به جای 
  !ای که ظاهر کردم بشین. زود باشحرف زدن برو روی صندلی

ها کشیدم و های فرضی روی چمنم رو پایین انداختم، با پام خطسر
 :با صدای تقریبا آرومی گفتم

  !جواب سوالم رو ندادی  -

 :صداش به گوشم رسید

 !کدوم سوال؟ -

لحن سرد و خشکش، قلبم رو به درد آورد! امکان نداره کسی که 
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جلو راهم سبز میشه، یک مشکل روحی و یا روانی نداشته باشه! 
 .حن همشون خشک و سردهل

 خوای جوابم رو بدی؟! هوم؟ها! نمیبا تو بودم -

با صدای خشنش، رشته افکارم پاره شد و ته دلم از ترس کمی 
های منتظر و کنجکاوش زل لرزید. سرم رو باال آوردم و توی چشم

زدم. زبونم رو روی لبم رو که به خاطر تشنگی خشک شده بود، 
 :کشیدم و گفتم

 !ته بودی؟ چرا یکهو غیبت زد؟کجا رف -

ای که پرنده روش خرابکاری کرده نفس عمیقی کشید و به صندلی
 :ای چرخیدم و نگاهش کردم که گفتبود، اشاره کرد. سمت صندلی

به خاطر اون خرابکاری مجبور شدم شلوارم رو عوض کنم! این   -
 .هم جواب سوالت

ب نگاهم رو عجهام گرد شد. با تبا حرفی که زد، از تعجب چشم
 :سمتش سوق دادم و با تته پته گفتم

مگه تو همراه   ت...تو شلوارت رو ک...کجا عوض کردی؟! -
 !خودت شلوار آورده بودی؟

وای توبه، استغفرهللا! این شلوارش رو کجا عوض کرده؟ کنجکاو 
 :بهش نگاه کردم که قهقهه زد و گفت

لباسم عوض  انگار نه انگار که من جادوگرم! یک بشکن بزنم -
 میشه. آیا غیر از اینه؟! هوم؟

ی لبم رو هام رو به وضوح حس کردم! گوشههجوم خون به گونه
 :گاز گرفتم و زیر لب گفتم

 !آها -

ها قدم برداشت. ابرویی باال ای کرد و به طرف صندلیتک خنده
کف دستش رو کمی باالتر از صندلی   انداختم و نگاهش کردم که
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ب گفت که خرابکاری پرنده به کل پاک شد. از گرفت و وردی زیرل
حیرت و تعجب دست کوچولویی زدم که نگاهم کرد و لبخند زد. 

متقابل زدم که روی صندلی نشست و بهم اشاره کرد که روی 
های بلند صندلی کناریش بشینم. ابروی چپم رو خاروندم و با قدم

وی پای خودم رو به صندلی رسوندم، روش نشستم. پای راستم رو ر
و منتظر نگاهش کردم تا به حرف بیاد ماجرا بگه که   چپم انداختم

نگاهش رو به کوین دوخت و باالخره بعد از چندثانیه در همون 
 :حینی که به کوین زل زده بود، لب از لب باز کرد

خوای کال تاریخچه جادوگرها رو برات تعریف کنم تا زمان هم می -
  ت چیه؟بگذره و کوین بهش بیاد؟! نظر

 :حوصله سر بر بود؛ ولی بهتر از هیچی بود! پوفی کشیدم و گفتم

 اوهوم بگو. فقط میشه یک بطری آب برام ظاهر کنی؟ -

متعجب نگاهش رو از کوین گرفت و بهم دوخت. سرش رو کمی 
 :کج کرد و گفت

 !تو ظاهر کردن چیزی رو هم بلد نیستی؟ -

 :سرم به نشونه نه باال انداختم و لب زدم

 .نه! فقط درست کردن اکسیر و معجون رو بلدم -

ای کشید و دستش رو توی موهاش فرو قیافش پوکر شد، نفس کالفه
دونه این چجور راهنمایی هست که نمی  شده!کرد. انگاری حاال چی

چپ نگاهش  -هنوز مقام من کمه و فعال جادوگر تازه کاریم! چپ
 :ی لبش رو باال داد و گفتکردم که گوشه

اول برای تو آب ظاهر کنم بعد بریم سراغ جنگ و دعوای قدیمی  -
 .جادوگرها

هاش رو بست و چشم  هام رو تا بناگوش باز کردم کهخوشحال نیش
متنی رو خیلی آروم زیرلب گفت که بطری آبی  بعد از چند ثانیه یک
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هاش رو باز کرد و لبخندی بهم زد، جیغ توی دستم ظاهر شد. چشم
خوشحالی کشیدم و در بطری رو باز کردم و آب رو کوتاهی از سر 

نوشیدم که صدای سر کشیدم. بدون نفس کشیدن فقط داشتم آب رو می
 :داد توماس من رو به خودم آورد

 !ترکیچه خبرته؟ کم بخور، االن مثل بادکنک می -

ای نگاهش بطری آب رو از دهنم فاصله دادم و با لبخند مسخره
 :گفتکردم که نیشخندی زد و 

خب بریم به سراغ تاریخچه جنگ جادوگرها؛ وقتی تو هنوز به  -
  !ها و جادوگرهای سیاه افتادآشامدنیا نیومده بودی، جنگی بین خون

 :مانع حرف زدنش شدم و تند گفتم

 !شون برنده شد؟کدوم -

 :اخمی کرد و با عصبانیت غرید

ا رو خوای وسط حرفم بپری و هی سوال بپرسی، ماجراهاگه می -
 !توضیح ندم

داد! از ترس بزاق دهنم رو قورت جدی بود و حرفش بوی تهدید می
 :دادم و زیر لب گفتم

 !ببخشید -

 :پوفی کشید و به حرفش که نصفه مونده بود، ادامه داد

ها از جنگل سیاه به شهر آشاماون روز ساعت پنج عصر، خون -
هر جادوگران جادوگرهای سیاه حمله کردند. اونموقع بابات توی ش

کرد و هنوز با مامانت ازدواج نکرده بود. اون سیاه زندگی می
روزی که حمله کردند، جادوگرها مشغول درست کردن جادوی 

ها بودند؛ اما برای هر جنگی مثل همیشه جدید برای نابودی دشمن
 !خوردندوقت شکست نمیآماده بودند و هیچ

ر شکمم بلند شد! از کمی مکث کرد، در همین حین صدای قار و قو



 

 

 WWW.98IA3.IR 66 نودهشتیا اغبر_آیدا رشید کاربرجادوی 
 

ی لبم رو گاز گرفتم و شکمم رو محکم فشار دادم تا خجالت گوشه
صداش درنیاد و آبروم رو پیش توماس نبره؛ اما دیگه دیر شده بود! 

کرد. ای که سعی در مخفی کردنش داشت، نگاهم میتوماس با خنده
 :سرم رو پایین انداختم و زیر گفتم

 .گشنمه -

 ش رو بگیره و پقی زیر خنده زد. نگاهم رو بهانتونست جلوی خنده
کرد، زل سمتش سوق دادم و به توماسی که از خنده داشت غش می

هام رو ریز کردم و زیر لب طوری که فقط خودم بشنوم، زدم. چشم
 :گفتم

  !خندییک موقع بچت نیوفته از بس می -

های سبز تموم شدن حرفم، مساوی شد با ساکت شدن توماس! چشم
بزاق دهنم رو به زور قورت   گش عصبانیت به خودشون گرفتن.رن

دادم و سعی کردم صورتم رو مظلوم کنم. ابروی چپش رو باال 
اش رو روی زانوهاش های مشت شدهانداخت و دست

نگاهش رو بهم دوخت و با صدایی که از عصبانیت کمی   گذاشت.
 :لرزید گفتمی

  !االن تو چی گفتی؟ -

خوس رنگم   هایگرد شده بودن و مردمکهام از ترس چشم
دونستم؛ شاید برای ترسیدم! دلیلش رو نمیلرزیدن. ازش میمی
تونه هر بالیی که خواست سرم که باالترین مقام رو داره و میاین

 !بیاره

ی لبم رو به دندون گرفته بودم، ول نفس عمیقی کشیدم و گوشه
اشت، دوختم و جوابی کردم. نگاهم رو به گلی که جلوی پام قرار د

 :بهش ندادم که صداش به گوشم رسید

  !تر جوابم رو بدههرچه سریع -
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تونستم از جواب دادن قسر در برم، سرم رو بلند کردم انگاری نمی
هاش که منتظر بهم چشم دوخته بودن، زل زدم. سعی کردم توی چشم

هم هام رو به ام زیاد کارساز نبود! لبترسم رو لو ندم ولی سعی
ام رو باال آوردم و به شکمش اشاره کردم که اشاره  فشردم، انگشت

اگه منظور حرف قبلیم   نگاهش رو ازم گرفت و به شکمش دوخت.
  !ه گفتن بودمبکشت؛ ولی مجبور گفتم حتما من رو میرو می

 :جوییدم، گفتمدر حالی که پوست لبم رو می

ری گفتم؛ خب، شکمت یک کوچولو بزرگه برای همون اونجو -
وگرنه منظور بدی نداشتم! فقط شوخی بود، اگه ناراحت شدی 

 .ببخشید

هام رو غنچه کردم و چندبار پشت سر هم حرفم که تموم شد، لب
پلک زدم تا شاید دلش برام بسوزه و کاریم نداشته باشه! سرش رو 
باال آورد و نگاهم کرد، دیگه از عصبانیت چند دقیقه پیش خبری 

 :کوچولویی زد و گفتنبود! لبخند 

  !بخشیدمت -

ام رو به صندلی دادم که لبخند متقابلی به این مهربونیش زدم و تکیه
 :گفت

ات نبود؟ یا صدای شکم من بود که قار و قور احیانا تو گشنه -
 کرد؟! هوم؟می

 :های آویزون گفتمبا لب وای باال انداختم شونه

  !ما که غذا نداریم -

هایی که توی خونه چرخوند و با دیدن ماهیسرش رو به سمت رود
 :رفتن، بشکنی زد و گفتآب به چپ و راست می

 !کنیمشون میگیریم و کبابمی ها روماهی -

هایی که از خوشحالی ابرویی باال انداختم که سمتم چرخید و با چشم
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  .درخشیدن، بهم نگاه کردمی

جد و آبادتون   ن!خوریکنین که ما رو میخود میشماها خیلی بی -
 هاتون بیارم؟رو جلوی چشم

با صدای نازکی که اومد، هردومون متعجب به هم چشم دوختیم! این 
کی بود؟! توماس سریع از جاش بلند شد و به دور و   دیگه صدای

  .اطراف نگاه کرد؛ ولی چیزی دستگیرش نشد

کاوی صندلی نشست. با کنج  و دوباره روی ای باال انداختشونه
 :ه ریشش کشید و گفتکردم که دستی به تگاهش مین

 .وهم زدیمتخیال! فکر کنم هردومون بی -

لبم رو به   توهم زدیم؟! مگه میشه هردومون همزمان توهم بزنیم؟!
و راست تکون دادم و به توماس که با ابروی باال رفته بهم زل  چپ

 :زده بود، چشم دوختم. دستم رو به سینه زدم و مشکوک گفتم

 !کنی؟چرا اینجوری نگاهم می -

 :لبخند کجی زد و گفت

 !منتظر جوابم -

آور بود! از حیرت و تعجب ابروم خود به خود باال حرفش تعجب
 :رفت، کمی به سمتش متمایل شدم و گفتم

 یعنی چی؟ چه جوابی؟ -

 :پوکر شد، پوفی کشید و گفت

جا فقط اینخوای راجع به صدایی که اومد، چیزی بگی؟ تا تو نمی -
خیال صدا من حرف زدم و تو دیوونه بازی درآوردی! االن هم بی

آشام و شو! باید هرچه زودتر نصف ماجرای جنگ خونگشنگی  و
که به هوش اومد بهت جادوگر رو بگم و بقیش رو کوین بعد این

از سحرها و وردها رو میگم.  میگه. بعد تاریخچه جنگ، اسم بعضی
ی کوینه و من موظف به آموزش رتت به عهدهدیگه استفاده از قد
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که کارم تموم شد از کنم و بعد ایندادنت نیستم! فقط راهنماییت می
 !دیگه رو ببینیماینجا میرم، شاید یک روزی هم

کشید؛ ولی مغزم اتصالی زد! دیگه ذهنم این همه حرف رو نمی
 ری بهشون! ناچار سشون کنم و یاد بگیرممجبور بودم که گوش

ای زیرلب گفت و به صندلی تکیه نشونه باشه تکون دادم که خوبه
 :ام زدم و گفتمداد. دستم رو به چونه

 به نظرت اون صدای چی بود؟ -

 :زیر چشمی نگاهم کرد و لب زد

گفتم از فکرت بیرونش کن! توی این جنگل همه چیز عجیب و  -
 .مبهمه! پس ذهنت رو درگیر یک چیز الکی نکن

گه گمشید هردوتون! بهتر از من توی این جنگل نیست! ا من الکیم؟ -
  !های دیوونهمیرید. بیشعورمن نباشم که از گشنگی می

ام هام کم مونده بود از جاش بیرون بزنه، دستم رو از زیر چونهچشم
برداشتم و از روی صندلی بلند شدم! توماس هم کالفه پوفی کشید و 

هام رو ریز من صدا برای کیه! چشفهمیدم ایاز جاش بلند شد. باید می
کردم و به چپ و راست نگاه کردم؛ اما جز درخت و بوته چیز 

ای نبود و کوینی که تکیه به درخت از حال رفته بود. لبم رو به دیگه
هام رو تیز کردم تا شاید دوباره بتونم اون صدا دندون گرفتم و گوش

ر آب چیز شُ  -نواز باد و ُشررو بشنوم؛ ولی جز صدای گوش
 !ای نشنیدمدیگه

 !هاتون ضعیفهچقدر شما دوتا چشم -

 :ترسیده جیغی کشیدم که با داد توماس مساوی شد

 .زنی؟ آروم باشچته؟ به خاطر یک صدا جیغ می -

زد هاش که اطمینان و شجاعت توشون موج مینگاهم رو به چشم
 :دوختم که دوباره با صدای بلند گفت
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 !نشون بده هر چه زودتر خودت رو -

لبم رو به هم فشردم و برای دیدن یک موجود ترسناک، خودم رو 
 :آماده کردم که دوباره اون موجود به حرف اومد

 .بینی جادوگر مثال نامرئیپایین رو نگاه کنی من رو می -

ای مشکوک نگاهمون رو به زمین دوختیم؛ ولی جز چمن چیز دیگه
 !نبود

ودخونه نگاه زل بزنید؟ اگه به ر ها به زمینمگه گفتم مثل خنگ -
 .بینیدکنید منه زیبا رو می

به سمت   نگاهمون رو از زمین گرفتیم، توماس نفس عمیقی کشید و
رودخونه قدم برداشت. ابروی راستم رو باال انداختم و من هم پشت 

 به رودخونه چشم سرش رفتم. وقتی به رودخونه رسیدیم، وایسادیم و
ماهی قرمز رنگی بود که به سنگ تقریبا  دوختیم؛ ولی فقط یک

بزرگی که وسط آب رودخونه بود، تکیه داده بود و نگاهمون 
کرد. دستم رو به کمرم زدم، رو به توماس که سمت چپم وایساده می

 :کرد، گفتمبود و با تعجب به ماهی نگاه می

ای نیست. یعنی اون جا به جز یک ماهی کوچولو چیز دیگهاین -
  تونه باشه؟خراش مال چی میک و گوشصدای ناز

خراش رو تو داری و اون پسری که مثل هی صدای نازک و گوش -
 جغد بهم زل زده! فهمیدی؟

جیغ  -زد و جیغای که حرف میهای گرد شده به ماهیبا چشم
زنه؟ کرد، نگاه کردم. وای خدای من! یک ماهی داره حرف میمی

رفی که حال توی شوک بودم، با کام   مگه چنین چیزی امکان داره؟
 .توماس زد رشته افکارم پاره شد و به خودم اومدم

تا حاال کم ماهی سخنگو ندیدم؛   ماهیه قرمز سخنگویی درسته؟ تو -
رنگت   ولی تو خیلی باهاشون فرق داری. شکل و قیافت به کنار،
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 !متفاوته. آخه هر ماهی سخنگویی که دیدم سفید بودن، نه قرمز

پلک زدم و دوباره با تعجب به ماهی نگاه کردم که دهنش  چندبار
 :رو باز کرد و گفت

تعجب داره؟ چه چیزی توی این جنگل عجیب غریب نیست   آره. -
که من هم نباشم؟ شماها که دیگه مخترع چیزهای عجیب غریبین 

های سفید یک دیگه چرا توی شوک فرو رفتین؟ بعدش هم اون ماهی
های توی جنگل بزارین حدس بزنم، اون گلچیز دیگه هستن. خب، 

دختر خنگ و خوشگلی که کنارته حتما جادوگر تازه کاره و تو هم 
 ؟از قد و قامتت معلومه که باالترین مقام جادوگری رو داری. درسته

کنه به من خنگ بگه؟ از حرصم ماهِی بدترکیب، چطور جرئت می
رو و ده به ماهیه پرهای ریز شیدم و با چشمهام رو به هم سایدندون

 :زشت نگاه کردم که صدای توماس توجهم رو به خودش جلب کرد

های سفید چه فرقی با شما دارن؟ دختر خنگ چیه؟ اون ماهی -
 .ام جادوگری رو دارمبله باالترین مق  مودب باش!

تونه مودب باشه؟ با صدای آرومی که کسی این ماهی مگه می
 :نشنوه، گفتم

  !ماهیه دیگه -

 هی بهم فحش دادی؟ -

های گرد شده به ماهی نگاه کردم، این چجوری صدام رو با چشم
شنید؟ وای دیگه دارم توی این جنگل دیوونه میشم. پوفی از سر 

کالفگی کشیدم و سرم رو به سمت توماس چرخوندم که دیدم؛ داره با 
کنه. سرم رو به معنی چیه تکون دادم، ابروهای باال رفته نگاهم می

  .ه ماهی چشم دوختکه جوابم رو بده، بن اینبدو

 :سری به تاسف تکون دادم و رو به ماهی که بهم زل زده بود، گفتم

 اسمت چیه؟ -
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 :بال قرمز و براقش رو چندبار به سنگ زد و گفت

 .ماهی -

 :با ابروهای باال رفته، پرسیدم

 میگم اسمت چیه؟ -

اومد و به سنگ  گرفت، شنا کنان به سمت ما اش رو از سنگتکیه
 کوچیکی که کنار رودخونه بود، تکیه داد. منتظر بهش نگاه کردم که

 :باالخره به حرف اومد

 .ماهی -

 !هااه! چرا جواب درست و حسابی نمیده؟ شیطونه میگه برم بکشمش

 اهیه! فهمیدی؟م -آنجل، اسم این ماهی -

 با صدای توماس، نگاهم رو از ماهی گرفتم و به توماس دوختم.
هام رو غنچه کردم و یعنی این ماهی اسم نداره؟ چه عجیب! لب

خواستم فکرم رو به زبون بیارم که ماهی مانعم شد و قبل از من 
 :شروع به حرف زدن کرد

ی خوردن من رو از سرتون بیرون کنید! دلتون نقشه  ببینید، -
  خواد بمیرید؟می

نگی بکشم بهتر رسگخوایم چیکار؟! این چی داره میگه؟ ما ماهی می
  .از اینه که این رو بخورم

 :توماس دستش رو به کمرش زد و گفت

کار؟ بعدش هم چرا بمیریم؟ نکنه تو هم خوایم چیما تو رو می  -
 توی وجودت زهر داری؟

کنه؟! با کار میچی زهر داره؟ زهر توی وجود یک ماهی چی
 :تعجب لب زدم

  !توماس؟ماهی زهر داره؟ مگه چنین چیزی ممکنه  -

توماس  ها نشست. اینسرش رو به معنی آره تکون داد و روی چمن
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ی لبم رو باال دادم و گوشه  هم درست و حسابی جوابم رو نمیده!
به ماهی کوچولو که دهنش باز بود،    چشمم رو ازش گرفتم و

دوختم. سکوت بدی توی جنگل حکم فرما بود، حتی صدای باد هم 
های رو پایین انداختم و با پای راستم خط خورد! سرمبه گوشم نمی

 :فرضی کشیدم که صدای ماهی، سکوت رو شکست

 .مزه خداحافظمن دیگه میرم، دختر بی -

با عصبانیت سرم رو باال آوردم و بهش نگاه کردم، به من میگه 
مزه؟ وایسا نشونش میدم. جیغی از سر حرص کشیدم، چند دختر بی

خم   ی بزرگ وایسادم ور رودخونهقدم به جلو رفتم و درست کنا
که من کاری شدم تا از توی آب برش دارم که قبل از این

هام رو ُدِمش رو تکون داد و به سرعت ازمون دور شد. چشم  بکنم،
جلو   ای کشیدم، بدون فکر یک قدم دیگه بهریز کردم و جیغ دیگه

ای هرفتم، همین که پام رو روی سنگ تقریبا کوچیکی که روی چمن
خیس کنار رودخونه بود، گذاشتم؛ ُسر خورد و در حین افتادن توی 

گیرمت گفت؛ االن میرودخونه، صدای داد توماس رو شنیدم که می
تر از اما دیگه دیر شده بود! توی آب افتادم و تموم تن و لباسم خیس

  .قبل شد

 .اوه، فکر کنم طناب جادویی دیر کار کرد و تو رو نگرفت -

زدم و درازکش توی آب بودم. آب نفس می -ت نفساز عصبانی
هام رو بستم و مور شد. چشم -سردی که از بدنم عبور کرد، تنم مور

هایی که کف رودخونه گذاشتم تا بتونم از جام دستم رو روی سنگ
بلندشم. به زور از جام بلند شدم و صاف سرجام وایسادم، نگاهم رو 

کردن، گرفتم و به توماس یهایی که از کنار پام گذر ماز ماهی
دوختم که روی خشکی وایساده بود و از خنده صورتش قرمز شده 

خواست توماس های خیس و خاکیم رو مشت کردم، دلم میبود. دست
موهای خیسم رو که به   اش کنم!های خودم خفهرو با همین دست
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های بودند رو با دستم به عقب فرستادم و با قدم  صورتم چسبیده
م به سمت خشکی رفتم. لعنت به هرچی ماهیه سخنگو توی این محک

 !جنگل هست

ها گذاشتم، سریع به سمت توماس چرخیدم و با پام رو که روی چمن
 :صدای بلند گفتم

که من توی تو دیگه چجور جادوگری هستی؟ بعد این -
  کنی؟افتادم، طناب ظاهر می  رودخونه

رو توی جنگل چرخوندم  پشت سر حرفم نفس عمیقی کشیدم و نگاهم
 .که با صدای توماس، نگاهم رو سمتش سوق دادم

یک لحظه آروم باش! وقتی جیغ زدی متوجه شدم و تا بخوام از  -
بیام کمکت کنم، توی آب افتادی. پس به این نتیجه   جام بلندشم و

 رسیم که تقصیر من نیست، باشه؟می

م د قدم به عقب رفتپوفی کشیدم و سری به نشونه باشه تکون دادم، چن
چرا هنوز   و به سمت کوین چرخیدم. حالم دوباره با دیدنش بد شد!

به هوش نیومده؟ با ناراحتی پلکی زدم که صدای توماس از پشت 
 :سرم اومد

هوش شدن کوین نگذشته! خودت آنجل، هنوز یک ساعت هم از بی -
رو ناراحت نکن. بیا روی صندلی بشین تا برات راجب قدرت و 

هم اگه وقت شد برات تعریف   دوت بگم، تاریخچه جنگ روجا
  .کنممی

بزاق دهنم رو به زور قورت دادم و به سمت توماس چرخیدم که 
ها بود. سرم رو پایین انداختم و به درحال رفتن به سمت صندلی

خواست هر چه دلم می  های له شده روی زمین چشم دوختم.چمن
این جنگل عجیب و غریب بریم، زودتر کوین به هوش بیاد تا از 

هنوز از کریس و مردم   خوام اتفاق جدیدی بیوفته!دیگه نمی
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دونه که این حشرات وحشتناک شهرمون هم خبری ندارم. خدا می
 .چه بالیی سرشون آوردن

 چرا توی فکری؟ بیا بشین تا راجب جادوت کمی توضیح بدم، االن -
  .مونهفه میاره نصافته و حرفمون دوبباز یک اتفاق جدید می

با حرفی که توماس زد، رشته افکارم پاره شد و نگاهم رو سمتش 
ای که کنار سوق دادم. نفس عمیقی کشیدم و به سمت صندلی

  .صندلیش بود، قدم برداشتم

ام رو بهش دادم و دسته به سینه منتظر روی صندلی نشستم، تکیه
رو روی لب  توماس موندم تا راجع به جادو توضیح بده. زبونش

اش کشید، کمی خودش رو روی صندلی جمع و جور خشک شده
 :کرد و بعد از چند ثانیه به حرف اومد

 تو یک جادوگر سفیدی، درسته؟ -

سری به نشونه مثبت تکون دادم و کنجکاو بهش چشم دوختم. نوک 
 :دماغش رو خاروند و با صدای جدی گفت

  ی جادوگر سفید چیه؟وظیفه -

ی جادوگر سفید؟ االن که من جادوگر رفتم؛ وظیفهبه فکر فرو 
ها از ورد کنم و بعضی وقتسفیدم، فقط اکسیر و معجون درست می

 .کنمهم استفاده می

 .منتظر جوابم -

های منتظرش نگاه کردم و با اطمینان با صدای توماس، توی چشم
 :گفتم

  .درست کردن اکسیر و معجون -

خند کوچیکی که روی صورتش هاش رو باال آورد و با لبدست
لبخند متقابلی زدم، سرم رو پایین   کرد، برام دست زد.خودنمایی می

انداختم؛ چشمم به یک حلزون خورد که از کنار پام داشت رد 
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  .شد، خوشگل بودمی

های دستش نگاهم رو ازش گرفتم و به توماس دوختم که با انگشت
ودش بیاد و بقیه حرفش ی کوچیکی کردم تا به خکرد. سرفهبازی می

هام زل ام، از فکر بیرون اومد و توی چشمرو بگه. با صدای سرفه
زد. انگاری فهمید که منتظر بقیه حرفشم، برای همین شروع به 

 :حرف زدن کرد

 ...االن مقام تو ارتقا پیدا کرده؛ یعنی -

 :مانع حرف زدنش شدم و با خوشحالی گفتم

 یعنی جادوگر سیاه شدم؟ -

نگاهم کرد، باز وسط حرفش پریده بودم و از این کار متنفر پوکر 
پلکی زدم که چیزی رو زیر لب زمزمه کرد و به   بود. ترسیده
 :داد  حرفش ادامه

 خیر! جادوگر سیاه نشدی. مگه به دست آوردن این مقام به همین -
نزن تا زمانی که حرفم تموم بشه.   هاست؟ لطفا هیچ حرفیسادگی

 ازت سوال پرسیدم، اونموقع حرف بزن. باشه؟فقط زمانی که 

ای گفت و بعد از چندثانیه سری به نشونه باشه تکون دادم که خوبه
 :به حرف اومد

تو تقریبا دو ساعت پیش به خاطر یک روح سرگردان عصبی  -
 درسته؟  زد.شدی، هوا هم اونموقع بارونی بود و گاهی صاعقه می

و ال رفت، این از کجا ماجرا ربا  از تعجب، ابروهام خود به خود
 :بون آوردمدونست؟ همین فکرم رو به زمی

  !تو از کجا فهمیدی که این اتفاق برای من افتاده؟ -

 :گفت پای راستش رو روی پای چپش انداخت و

 .کردما همون پیشگو تماشا میسحرآمیز ی  از پشت گوی -

ای از حظهل  تونه کریس رو هم ببینه؟چی؟ گوی پیشگو؟! یعنی می
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خوشحالی جیغ کوتاهی زدم که ابروهاش به هم گره خورد و با تحکم 
 :گفت

 !تونیم ببینیمخوشحال نشو، کریس رو نمی -

 تیکه شد! با -با حرفی که زد، مثل بادکنک خالی شدم. قلبم تیکه
 :ناراحتی لب زدم

 تونه هرجایی رو بخوایم نشون بده؟چرا؟! مگه گوی نمی -

 :ست تکون داد و گفتسری به چپ و را

  .متحان کردم؛ ولی چیزی رو نشون ندادایک بار   نه، من -

فهمیدم، یعنی چی که نشون نداد؟ زبونم رو روی منظورش رو نمی
 :هام کشیدم و پرسیدمدندون

 .چرا نشون نمیده؟ مگه میشه؟ تو رو خدا یک کاری کن -

های والمورد و سهای بیکالفه شده بود، معلوم بود که از حرف
اعصاب خورد کنم کالفه شده. دستش رو توی موهاش فرو برد و 

 :گفت

کنه. یک جایی هستن که نمیشه باهاشون ارتباط برقرار نمی  -
  !ارتباط گرفت و قدرت حشرات هم اجازه نمیده

 :با ناراحتی لب زدم

 .آها -

 :بخشی گفتنفس عمیقی کشید و با لبخند آرامش

گرده و اون که کریس به زودی پیشت برمیناراحت نباش! مطمئنم  -
 .کنیمها رو نابود میحشره

که   کرد. لبخندی زدمهاش بهم آرامش خاصی رو القا میحرف
 :ه حرفش پرداختاش زد و به ادامدستش رو زیر چونه

 خب، کجا بودیم؟ -

 :با صدای تقریبا آرومی گفتم
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 .ت روح عصبی شده بودمجایی که من از دسهمون -

 :رو به نشونه مثبت تکون داد و گفتسرش 

گفتم؛ اون روح که اعصاب تو رو به هم ریخت و آره. داشتم می -
کردی یا بهتره جیغ بلندی زدی. در واقع اعصابت رو تو کنترل نمی

 فهمی؟کرد. منظورم رو میبگم مغزت کنترل نمی

فهمیدم! یعنی چی که من نه، منظورش رو حتی یک ذره هم نمی
 :ب خودم کنترل نداشتم؟ اخم ریزی کردم و گفتمروی اعصا

نه، چجوری من روی اعصابم کنترل نداشتم؟ مگه چنین چیزی  -
هات رو درست و حسابی بگو! با توماس؟ لطفا حرف  امکان داره

 .رمز و راز حرف نزن

 :کردن، زل زد و گفتیمکه کنجکاو نگاهش   هامتوی چشم

ودت روی اونموقع عنصر وجزنم. ببین با رمز و راز حرف نمی -
تو شجاعتت رو مقابل اون روح فریبکار نشون   تو کنترل داشت.

 .دادی و یک جورایی ارتقا پیدا کردی

 :کمی مکث کرد و گفت

خود شد و نتونست همون موقعی که جادوی تو دیگه از خود بی -
برای همین با صاعقه   جلوی این همه حقارت و تحقیر ساکت بشینه،

اس قرار کرد؛ یعنی یکی از عنصرهای جادوی تو صاعقهارتباط بر
که فعال همین صاعقه خودش رو نشون داده و بقیه عناصر تصمیم 

 به خودنمایی ندارن! تو باید سحر و جادوی درونت رو فعال کنی، با
تونی به هرچی که بخوای دست تالش و قدرت دادن به خودت می

ن اولین قدم برای فعال کردپیدا کنی و به راحتی جادوگر سیاه بشی. 
با ظلم و ستم مقابله کنی. تو دیشب نوک    که جادوی درونت اینه

 کوه روشنایی دیدی، آره؟

بدون اینکه حرفی بزنم، سرم رو به نشونه آره تکون دادم که به 
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 :حرفش ادامه داد

های سرگردانه. تو باید بتونی با جادوی اون کوه، منبع روح -
  .و نابود کنی تا درس عبرت براشون بشهدرونت کلبه الرا ر

رما رو به مور بشه و س -باد بدی که وزید، باعث شد تنم رو مور
هایی که باالی جیک گنجشک -وجودم منتقل کنه. صدای جیک

شد و بسی ها لونه کرده بودن، با صدای توماس مخلوط میدرخت
  .نواز بودگوش

ده بود. من چجوری گنگ و گیج کنن های توماس باز هم برامحرف
تونم کلبه الرا رو نابود کنم؟ اصال الرا کیه؟ ابرویی باال انداختم می

 :و لب زدم

 الرا کیه؟ -

 :دستی به پشت گردنش کشید و گفت

 .خواست تو رو فریب بدههمون روحی که می -

بار از ترس نلرزید، از نفرتی قلبم لرزید، بدجوری هم لرزید؛ اما این
خواست بت بهش داشتم ته دلم تکون خورد. دلم میکه توی وجودم نس

 !های خودم، با خنجر خودم نابودش کنمنابودش کنم؛ با دست

 :که به حرفش ادامه داد  پلکی که زدم

کنه، بری تو باید به همراه کوین به جایی که الرا توش زندگی می -
هات شکستش بدی. اگه مجبور شدی از قدرتت استفاده و با حرف

زنی باید هایی که میکنم؛ فقط با حرفنجل دارم تاکید میکنی، آ
 !شکستش بدی. فهمیدی؟

 :نفسی تازه کرد و سریع ادامه داد

که این مرحله کنه، بعد اینکوین خودش هم کمی راهنماییت می -
کوین بقیه مراحل رو بهت میگه. االن بهتره سراغ کسایی   تموم شد،

و قصد تصرف سرزمین ما رو  های جادوگرها هستندبریم که دشمن
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   .دارن

 لبم رو به هم فشردم و کنجکاو نگاهش کردم که پس از چند ثانیه به
 :حرف اومد

ها چندتا نقاط اون  هاست.آشامما، خون ها! اولین دشمنآشامخون -
قوت و ضعف دارن که باید بهت بگم تا اگه باهاشون یک موقع رو 

 .کار کنیچیبه رو شدی، بدونی که باید 

که لب از لب باز کنم، فقط بهش چشم دوختم که خودش بدون این
فهمید قصد حرف زدن ندارم، برای همین دستش رو دوباره پشت 

 :گردنش کشید و گفت

دونم، بهت میگم. لطفا رو تا جایی که می آشاماول نقاط قوت خون -
اید هم خوب گوش کن! ممکنه در آینده دوباره باهاشون جنگ کنیم، ش

 .نه؛ ولی تو باید آمادگی هر چیزی رو داشته باشی

ای داره، کینهدونستم که این دنیل دست از سرم برنمیمی -دونستممی
های بدنش تک سلول -اش رو به تکتوی دلش کاشته االن ریشه

کارم، خیلی بده! انداخته و برای منه جادوگر که هنوز مبتدی و تازه
 !کنه. چندشرسه، من رو اذیت مینمی زورش به جادوگرهای سیاه

  کنی؟دقیقا داری به چی فکر می -

 :هام رو ریز کردم و لب زدمچشم

 پرسی؟تونی ذهنم رو بخونی، پس چرا این رو میتو که می -

 :سرش رو به طرفین تکون داد و گفت

 !تونماالن دیگه نمی -

ظر از ن هایی که از تعجب گرد شده بودن، صورتش روبا چشم
تونم ذهن رو بخونم پس گفت میگذروندم. یعنی چی؟ اون که می

 !تونم؟ واچرا االن میگه نمی

 :ن گفتمم -کمی توی جام تکون خوردم و با من
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تونم ذهن رو گفتی که من میتونی؟ مگه خودت نمیچ...چرا نمی -
 !بخونم پس چرا االن این حرف زدی؟

 :پوفی کشید و با حالت زاری گفت

های ببین محافظ  دا قاطی کردم، چقدر اتفاق افتاد آخه!وای خ -
پرسی؛ یعنی چی؟ جادوی مغزت فعال شدن، االن مطمئنم باز می

هات! کشی با این سوالچرا؟ چجوری میشه؟ تو من رو آخرش می
آشام تموم شد، که حرفم راجب خونپس لطفا چیزی نگو، بعد این

 یم بانو! باشه؟زنهای مخفی تو هم حرف میراجع به قدرت

ای زیر لب گفتم، لبخند کوچولویی زد و از روی صندلی بلند باشه
شد. با ابروی باال رفته براندازش کردم که شروع کرد به قدم زدن 

ها راه خش برگ -ها؛ دوباره صدای خشها و برگروی چمن
وجودم باز کردن، سرم رو به پشت صندلی تکیه دادم   آرامش رو به
گاهی گرماش تابید و گهبی چشم دوختم، نور آفتاب میو به آسمون آ

شد. فکر کنم هنوز ظهر نشده بود، وزید، قاطی میبا بادی که می
  .ساعت هم نداریم

 :صدای توماس، توجهم رو به خودش جلب کرد

 .آنجل! من رو نگاه کن   -

ام رو از صندلی بگیرم و آرامشی رو که خواست تکیهدلم نمی
کرد رو از دست بدم؛ ولی یمآب رودخونه بهم القا  ُشر -صدای ُشر

تر از اون چیزی بود که بتونم مقابلش مقاومت کنم، صداش پر تحکم
پس اطاعت رو به لجبازی ترجیح دادم، تکیه سرم رو از صندلی 

گرفتم و نگاهم رو سمتش سوق دادم که توی چند قدمیم وایساده بود 
نفوذش زل زدم، گلوم رو صاف های پر کرد. به چشمبراندازم می  و

 :کردم و گفتم

 بله؟ چی میگی؟! چرا نذاشتی به آسمون نگاه کنم؟ -
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که تغییری توی حالت صورتش دست به سینه وایساد و بدون این
 :ایجاد کنه، گفت

تونستی شد و نمیکردی، حواست پرت میاگه به آسمون نگاه می -
  .هام رو درک کنیحرف

با   سری به نشونه مثبت تکون دادم وحرف حق، جواب نداره. 
 :دماغم رو خاروندم که گفت  دست راستم

 هوا سرد نشد؟ -

 :آروم لب زدم

یاد؛ اما جیک گنجشک م -تابه؛ ولی سرده. صدای جیکآفتاب می -
 بینم. عجیب نیست؟ها نمیای رو روی درختپرنده

و راست تکون داد، حالت خاصی رو به خودش گرفت  سری به چپ
 :زد، گفتبا شور و اشتیاقی که توی صداش موج میو 

  .انگیز و جالبهنه! کجا عجیبه؟ خیلی هم هیجان -

واقعا این   انگیزه؟ست، آخه کجاش هیجانبه خدا این دیوونه
هایی که ی شجاعی داره، اگه من جاش بودم با این ماموریتروحیه
 !تحهدادن، تا االن سکته مغزی رو زده بودم و الفابهم می

 .زدیمخب، بریم سراغ چیزهایی که راجبشون حرف می -

هاش با صداش، رشته افکارم پاره شد. حواسم رو بهش دادم که دست
 :رو به هم مالید و گفت

 کجا مونده بودیم؟ -

 :لبم رو کمی کج کردم و زیرلب گفتم

  .آشام بگیخواستی راجع به نقاط قوت و ضعف خونمی -

 :تباال آورد، توی هوا کمی تکون داد و گفاش رو انگشت اشاره

دونی؟ ها میآشامآفرین! خب آنجل، چه چیزهایی راجب خون -
دونی رو بهم بگو تا بدونم چقدر باهاشون آشنایی و هرچی که می
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های تکراری اذیتت نکنم. معلومه که کالفه شدی! دیگه زیاد با حرف
 .اشتمشها رو نگفتم و نصفه گذحاال خوبه تاریخچه جنگ

ای کرد. لبخند محوی زدم، باید هرچی پشت سر حرفش، تک خنده
رحم ای و بیگفتم؛ مثل کینهدونستم رو میها میآشامکه راجب خون

  !بودنشون رو

نفس عمیقی کشیدم، سعی کردم بزاق دهنم رو قورت بدم تا بیابون 
کردم به   خشک گلوم رو خیس کنم. بعد از دو، سه ثانیه شروع

 :دنحرف ز

خوارها خشن و دونم و دیدم؛ خونخب، توماس تا جایی که من می -
 !رحمنبی

 :کمی مکث کردم، لبم رو با زبونم تر کردم و ادامه دادم

شناسم که خیلی مهربونه! اسمش آشام میولی من یک خون  -
خوار دختر که چندسال پیش وقتی روی سنگ اس، یک خونمهدیه

پشت  د، نشسته بودم یک صدایی ازشهرمون بو  بزرگی که اطراف
 ...سرم اومد و

 :توماس، مانع حرف زدنم شد و سریع لب زد

  .گیرهند حرف نزن، نفست میت -یک لحظه نفس بکش! تند -

چینی به دماغم که سوزش بدی داشت، دادم و کنجکاو نگاهش 
اش رسوند و روش های بلند خودش رو به صندلیکه با قدم  کردم

 :صورت تقریبا الغرش کشید و گفت نشست. دستی به

 ببین؛ بزار همین اول کاری بهت بگم که من از کسایی که زیادی -
ت پر حرفن، بدم میاد! لطفاً پیش من زیاد چیزی نگو. تا االن تو پش

دادم، االن هم من سوال پرسیدی و من جواب میسرهم سوال می
 !پرسم و تو جواب میدیمی

خواست با گفتن این حرف، دل من رو یعنی من پر حرفم؟! فقط می
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زنم؟ واقعاً خواست بهم بفهمونه که من خیلی زر میبشکنه؟ می
اینجور رفتاری ازش بعید بود! چرا هر کسی که جلو راهم قرار 

تیکه  -خواد قلب من رو تیکهکنه و فقط میگیره، باهام لج میمی
 کنه؟

شیدم و در نیشخندی زدم که ابروهاش از تعجب باال رفت، آهی ک
 :جواب حرفش گفتم

خوای بپرسی؟! از وقتی منظورت رو گرفتم توماس! چه سوالی می -
زنیم حتی این کوین بیچاره هم تا که اومدی، فقط داریم حرف می

 !میرماالن به هوش نیومده دارم از نگرانی می

دونم که داره توی فکرش میگه سرش رو کمی کج کرد، االن می
تر شد که که منظورت رو گرفتم! نیشخندم عمیق چرا این دختره گفت
 :لب از لب باز کرد

یعنی چی که منظورت رو گرفتم؟! هوم؟ اول جواب این سوالم رو  -
 !های بعدیبده تا برسیم به سوال

خواستم بهش چیزی بگم، دلیلی نداشت که بدونه دلم ازش نمی
 .شکسته

فس پر نندادم که  ای بهشسرم رو پایین انداختم و جواب قانع کننده
مون سکوت بدی بود که باالخره ای بینحرصی کشید. چند ثانیه

 :تصمیم گرفت این سکوت مبهم رو بشکنه

آشام کی بود و که اون خونمن کاری به این  خوب گوش کن آنجل! -
ی من اینه که تو رو تا زمانی که کوین به کار کرد ندارم، وظیفهچی

هایی که افتاد تاسفانه با این اتفاقهوش بیاد آموزش بدم؛ ولی م
 .کاری نتونستم بکنمهیچ

هاش نگاه کردم که به حرف زدنش رو باال آوردم و توی چشم  سرم
 :ادامه داد
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ا فکر کنم نیم ساعت دیگه کوین به هوش بیاد! االن من بهت چندت -
هایی رو که چیز میگم و به کل غیب میشم؛ اما باید بتونی این حرف

  !اریدتوی ذهنت تا ابد نگه   ت بگمقراره به

از خوشحالی کم مونده بود جیغ بکشم، یعنی کوین به زودی به هوش 
 !میاد؟ وای

 :لبخند دلنشینی زدم و گفتم

 !باشه، بگو -

 :گلوش رو کمی صاف کرد و گفت

ی الرا، باید فریبش بدی تا بتونی از جنگل تو امشب باید بره کلبه -
خوای جنگی صورت نگیره باید با میسیاه عبور کنی. اگه 

هات فریبش بدی و تمام! تو یک جادوگری پس باید همیشه حرف
 .هات فریب بدیدشمنات رو با حرف

 :سری به نشونه باشه و خواستم چیزی بگم که قبل از من سریع گفت

آشام، روح و هات از جمله خونکنم؛ فقط باید دشمنآنجل تاکید می -
 هات فریب بدی و بس! فهمیدی؟گرگینه رو با حرف

 :ای زیر لب گفتم که گفتحوصله باشهبی

هاست که کوین خب، فکر کنم کار من دیگه تموم شده! همین االن -
 .به هوش بیاد، بقیه چیزها رو کوین بهت میگه

هام غیب شد! با که این حرف رو گفت، یکهو از جلوی چشمبعد این
دیگه   ه کردم. یعنی رفت؟!های گرد شده به جای خالیش نگاچشم

 نمیاد؟ من رو چرا توی این جنگل تنها گذاشت؟

ام صندلی بلند شدم که دستی روی شونه  از روی  لب برچیدم و
هام شروع به لرزیدن کرد. قرار گرفت. از وحشت قلبم وایساد، دست

حال کوین ترسیده جیغی کشید و به عقب چرخیدم که با صورت بی
 .رو شدمروبه
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تونستم یک کلمه هم بیان کنم! هام از ترس تند شده بودن و نمینفس
موهاش روی پیشونیش ریخته شده بودن و لبخند کجی روی 

 .صورتش نقش بسته بود

هایی لرزون بزاق دهنم رو قورت دادم، دو قدم به عقب رفتم و با لب
 :شدن، گفتمکه به زور باز می

  کوین! ت...تو به هوش ا...اومدی؟ -

 :هایی خشک شده گفترش رو کمی کج کرد، با لبس

خواست به هوش نیام؟ جاِن کوین؟! آره، به هوش اومدم. دلت می -
 !هوم؟

هام گردتر از حد معمول شد! جان کوین؟ سرش به از حرفش چشم
جایی خورده؟! فکر کنم اثر صاعقه زیاد بوده که عقلش تاب 

 !برداشته

های زیادی انگار که پرنده ها باال رفت!یک گنجشکج -صدای جیک
 :ها نشستن. ابرویی باال انداختم و تند گفتمروی درخت

  !فهمیدم؟صدا؟ من چرا نچرا بی  تو چجوری به هوش اومدی؟  -

 :ی لبش رو باال داد و گفتگوشه

مثل یک جادوگر به هوش اومدم، عجیبه برات؟! هرموقع به هوش  -
  هوم؟اومدم، باید کل دنیا رو خبردار کنم؟ 

هاش نداشتم، تصمیم گرفتم قضیه رو بپیچونم و جوابی برای حرف
 :ای کردم و گفتمی سادهحرف رو عوض کنم. سرفه

هوش بودی، جادوگر نامرئی به اسم توماس پیشم اومد وقتی تو بی -
 .ی الرا برای عبور از جنگلبهم گفت که باید بریم کلبه

 :ابرویی باال انداخت و لب زد

  !دونممی -

دونه؟ با تعجبی متعجب بهش نگاه کردم، این از کجا همه چی رو می
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 :زد، گفتمهام موج میکه توی چشم

 .دونیجالبه! تو که همه چی رو می -

 :کردم و دوباره گفتم کمی مکث

تونم بهتره زودتر راه بیوفتیم و به شهر جادوگران سیاه بریم تا ب -
  !کریس و مردم شهرم رو نجات بدم

آروم   رو صاف کرد، یک قدم به جلو اومد و با صدایی تقریباً  گلوش
 :گفت

ای نداری؟! ما راه چهارساعته رو توی دو روز باشه! حرف دیگه -
رفتیم. کل سفرمون به حرف زدن گذشت! از این به بعد حرف 

  !اضافی ممنوعه

که زودتر   مکث کرد، خواستم از فرصت استفاده کنم و حرفی بزنم
 :حرف اومداز من به 

ی خروج از این باید زود بریم کلبه الرا! اگه از الرا نتونیم اجازه -
 .مونیمجا میجنگل رو بگیریم، تا ابد این

مون بیشتر مونیم؟! مگه ما جادوگرا قدرتجا مییعنی چی تا ابد این
 :از ارواح نیست؟ با حیرت لب زدم

 !ره؟چی داری میگی تو؟ قدرت یک روح از قدرت ما بیشت -

 :سرش رو به معنی نه تکون داد و گفت

خیر! هیچ ربطی به قدرت ارواح و جادوگرها نداره، این قدرته  -
ن ی ارواح، بیروجا بدون اجازهزاره کسی از اینخوِد جنگله که نمی

 .بره

 :نفسی تازه کرد و ادامه داد

مون از ارواح بیشتره ولی زورمون به زور جنگل ما قدرت -
تونم از محافظ جنگل عبور کنم حتی اگه که تنهایی نمی رسه! مننمی

 بخوام غیب بشم! فهمیدی آنجل؟
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سرم رو الکی به معنی فهمیدم   هاش رو نفهمیده بودم،تقریباً حرف
 :ی یواشی کشید و لب زدخمیازه  ای گفت.تکون دادم که خوبه

 مون آره؟بهتره راه بیوفتیم، چمدونت هم مونده جای قبلی -

 :ای زیرلب گفتم که سری به تاسف تکون داد و گفتراحتی آرهبا نا

از دست تو! ببین چه بالیی سرمون آوردی؟! از بس کنجکاوی  -
افتاد، االن توی کردی که به این روز افتادیم. اگه این اتفاقات نمی

شهر جادوگرهای سیاه بودیم و تو هم درحال یادگیری فنون ِسحر 
 .بودی

قی کشید تا حالش سرجاش بیاد. حرفی پشت سر حرفش نفس عمی
شد که من رو با ق میکم داشت موف -برای گفتن نداشتم، کم

  !های ناامید کنندش نابود کنندهحرف

تر از تونستم جلوش مقاومتی کنم و بهش چیزی بگم؛ چون قوینمی
 .ترسیدممن بود و ازش بدجوری می

 !راه بیوفت -

زده باال پریدم که وحشتبا صدای کوین که از پشت سرم اومد، 
 ناخودآگاه با پای راستم، پای چپم رو له کردم. کم مونده بود جیغ

بکشم؛ ولی لبم رو به دندون گرفتم و سعی کردم صدایی از خودم 
 !دادو این بیشتر عذابم می  کردنز میگ -هام گزدرنیارم. ناخن

م نفس عمیقی کشیدم و به کوین چشم دوختم که چمدون به دست به
زل زده بود. با تعجب ابرویی باال انداختم و همون جوری که به 

 :کردم، گفتمچمدون نگاه می

 کنه؟! چجوری آوردیش؟کار میجا چیچمدونم این -

 :حوصلگی گفتپوکر فیس نگاهم کرد و با بی

 .به تو چه؟! حرف اضافی ممنوعه! راه بیوفت -

ودتر این ماجراها اخم ریزی از حرفی که زد، کردم. فقط خدا کنه ز



 

 

 WWW.98IA3.IR 89 نودهشتیا اغبر_آیدا رشید کاربرجادوی 
 

  !شه و از دست این جادوگر خودخواه راحت بشمتموم

سری به تاسف تکون دادم که نیشخندی زد، عقب گرد کرد و به 
پوفی از سر کالفگی کشیدم و با   ها قدم برداشت.سمت درخت

 .ی الرا بریمحرص پشت سرش به راه افتادم تا به کلبه

*** 

کردن که درد می اهام از بسهام بند اومده بودن، پدیگه نفس
تونستم روشون وایسم. آخی زیرلب گفتم و روی زمین خاکی که نمی

ها روشون رو پوشانده بودن، نشستم. با صدام، کوین به عقب برگ
چرخید و با اخم غلیظی نگاهم کرد. سرم رو به معنی چیه تکون 

 :دادم که گفت

 .رسیمبه کوه میکم دیگه راه بریم یپاشو ببینم!   چرا نشستی؟! -

کرد و وای دیگه جون راه رفتن ندارم! از زانوم به پایین درد می
کردن! هنوز به پایانه جنگل نرسیده بودیم، گز می -هام گزانگشت

 !خدا از این به بعدش رو به خیر کنه

 ها! جواب نمیدی؟با تو بودم -

 :با صداش، رشته افکارم پاره شد و با ناراحتی زمزمه کردم 

تونم کوه رو با این پاهای خسته باال نه دیگه! خسته شدم کوین. نمی -
  !برم. درکم کن لطفا

 :دستش رو به کمرش زد و با حرص گفت

 آنجل! دیگه قرار نیست راه بری. اگه به کوه برسیم، یک دریچه -
 .را بریمکنم تا زودتر به کلبه الباز می

سرم بدجوری گیج  دستم رو روی زمین گذاشتم و به زور بلند شدم.
مونده تا به قله برسیم!  رفت! به خودم تلقین کردم که فقط یکممی

امیدوارم که زودتر این ماجرای شوم تموم بشه و از این همه بال 
 .راحت بشیم
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 !راه بیوفت -

 با صداش، نگاهم رو به سمتش سوق دادم که دیدم بهم زل زده. لبخند
ت تکون داد و عقب گرد اسای زدم که سرش رو به چپ و رمسخره

 .کرد. نفسم رو به بیرون فوت کردم و پشت سرش به راه افتادم

راه خیلی پر پیچ و خم بود! انگاری توی زندان بودیم. دور و 
گذاشتن ها احاطه کرده بودن و ابرها هم نمیورمون رو درخت

خورشید به زمین بخوره تا کمی هوا روشن بشه؛ اما تاریکه   نور
 .تاریک بود

جا آسمون این مکان با آسمون مکان قبلی خیلی فرق داشت! این
هواش گرفته بود و ابرهای سیاهی جلوی نور خورشید رو گرفته 

 !بودن

 .فکر کنم قراره بارون بباره. لب ورچیدم و به راهم ادامه دادم

*** 

رفتیم و هنوزم به جای تقریباً نیم ساعتی بود که داشتیم راه می
دیم. دیگه اعصابم خورد شده بود! همونجور که مشخصی نرسیده بو

 :لب گفتم غر کنان زیر -داشتم، غرداشتم قدم برمی

رو  مثالً قرار بود که زودتر به کوه برسیم، هنوز داریم این راه -
 .دیم و به جایی نرسیدیمادامه می

 .شو! رسیدیمساکت -

گ با صدای عصبیه کوین، سرم رو باال آوردم که با یک کوه بزر
رو شدم! از تعجب چشام گشاد شد، این کوه یکهویی از کجا روبه

پیداش شد؟ سرم رو شکاک به سمت کوین چرخوندم که کنارم 
 .کردوایساده بود و با لبخند به کوه نگاه می

دهنم رو باز کردم و خواستم چیزی بگم که زودتر از من لب از لب 
 :باز کرد و گفت
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کنم تا زودتر به جلوی در باز می آخرش رسیدیم! االن یک دریچه  -
 .برسیم  ی الراکلبه

 :بزاق دهنم رو قورت دادم و گفتم

 !باشه؛ ولی استرس من رو گرفته کوین -

 :با تعجب به سمتم چرخید و پرسید

  !چرا؟ -

اش برم کار کنم! دو دل بودم که به کلبهدونستم چیاز ترس الرا نمی
 :و زمزمه کردمهام کشیدم یا نه؟ زبونم رو روی لب

تونم از خودم ترسم! نکنه بالیی سرم بیاره؟ من که نمیاز الرا می -
 .دفاع کنم

هام یخ اخم بدی کردی که دلم رو به لرزه انداخت، خون توی رگ
 :های چفت شده غریدبسته بود! قدمی به عقب رفتم که با دندون

ت ش! تو قدرتترسی؟ خجالت بکخاصیِت مکار میاز یک روح بی -
تونی کنی که نمیشون بیشتره ولی داری به خودت تلقین میاز همه

 .از خودت دفاع کنی

 :که اجازه حرف زدن بهم بده، ادامه دادنفس عمیقی کشید و بدون این

تونی که الرا رو فریب آنجل! به خودت ایمان داشته باش، تو می  -
  .بدی

 ایساد، دستش روقدمی به جلو برداشت، توی چند سانتی متریه بدنم و
توی جیبش کرد و گردنبندی رو درآورد. چشام رو ریز کردم و 

 :متعجب بهش زل زدم که سریع آستین لباسم رو گرفت و گفت

 !دستت رو باز کن -

بدون هیچ حرفی، دستم رو باز کردم که گردنبند صلیب مانند رو 
  خورد؟توی مشتم گذاشت. این دیگه چی بود؟! به چه دردم می

 :کردم زمزمه
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  !این چیه؟ -

 :گلوش رو صاف کرد و گفت

بندی! من به ی الرا و در رو هم پشت سرت میکلبه  میری تو -
ی چنین کاری رو ندارم. اگه یک وجه همراهت نمیام چون اجازههیچ

نیاز داشتی، فقط   زمانی خواست بالیی سرت بیاره و شدید به کمک
 !خبردار بشم! باشه؟کافیه این گردنبنده رو لمس کنی تا من 

 :ی مثبت تکون دادم و گفتمسری به نشونه

 تونم بپرسم؟باشه، راستی یک سوال می -

سرش رو کمی کج کرد و کنجکاو نگاهم کرد. ابروم رو باال انداختم 
 :و یواش گفتم

 !جواب نمیدی؟ -

 :آروم لب زد

 !بپرس -

 رنگی زدم، آستین لباسم رو از مشتش بیرون آوردم.لبخند کم
 :کردم گردنبند رو به گلوم ببندم، لب زدمسعی می  درحالی که

زیادی فرق   جا تاریکه؟! عجیب نیست؟ با هوای جای قبلیچرا این -
 !داره

دم چینی به پیشونیش داد، انگار که از دستم کالفه شده بود. لب ورچی
 :و صورتم رو مظلوم کردم که پرسید

تر بگو، زمان داره ضحیعنی چی؟ متوجه منظورت نشدم. یکم وا -
 !گذرهمی

 :پوفی کشیدم و دوباره گفتم

جا ابریه جا سیاهن؟ آسمون اینمنظورم اینه که چرا ابرهای این -
  .ولی اونجا اینطوری نبود

 :سری به تاسف تکون داد و با صدایی تقریباً بلند گفت
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ی خاله نیست هر چی که بخوای بشه! جا خونهآنجل عزیز! این -
   .ای بیوفتهجنگِل سیاِه و ممکنه هر اتفاق غیر منتظرهجا این

هاش نفهمیدم؛ ولی الکی آهایی زیرلب گفتم که دو چیزی از حرف
کرد که سه قدمی عقب رفت و همونجوری که به نوک کوه نگاه می

 :گفت  ی الرا باالش قرار داشت،کلبه

 ای که بریم؟آماده -

ه زور زمزمه بکه دارم. ام؛ ولی ترس دارم من که همیشه آماده
 :کردم

 .اوهوم -

موهای پرپشتم رو که جلوی صورتم ریخته شده بودن رو به عقب 
فرستادم و منتظر به کوین چشم دوختم. هوا سردتر از قبل شده بود 

  !زدو تن ظریفم رو به لرزه انداخته بود حتی یک پرنده هم پر نمی

بزرگی رو کنارمون  یوین یک دریچهای نگذشته بود که کچند ثانیه
های ریز شده به دریچه چشم دوختم که کوین کنارم باز کرد، با چشم

 :اومد و گفت

 !برو -

های های متعجبم رو به مردمکبا حرفش، تعجب کردم. چشم
 :منتظرش دوختم و گفتم

 کجا برم؟ -

 :کالفه لب زد

  !توی دریچه، زود باش بیا برو -

اهام میاد. بزاق دهنم رو بگفت که  تونستم تنهایی برم! خودشمن نمی
 :قورت دادم و زمزمه کردم

 .تنهایی نمیرم -

 :نفس پر حرصی کشید و با داد گفت
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مونه، اگه آنجل مسخره بازی درنیار! زود برو. این دریچه باز می -
  !اتفاقی برات افتاد من میام. تنهایی بری بهتره

چشمم روی ی با حرفی که زد، ناخودآگاه اشک ریزی از گوشه
ترسیدم که تنهایی به ترسیدم؛ میام چکید. میصورت رنگ پریده

 !اون کلبه برم! چرا من آنقدر ضعیفم؟ چرا؟

 .قت رو هدر ندهکنم زود باش! وآنجل، خواهش می -

لبم رو که به خاطر اشک، خیس شده بود رو به دندون گرفتم و با 
 .پاهایی لرزون به سمت دریچه قدم برداشتم

شد بزاق دهنم رو یک چیزی توی گلوم بود که مانع می انگاری
 .نتونم قورت بدم

باد شدیدتر از قبل شد و موهای پریشونم رو به بازی گرفت. به 
دریچه که رسیدم، سرم رو به عقب چرخوندم و کوین رو نگاه کردم 

 که چمدون به دست وایساده بود و با لبخند دلنشینی بهم چشم دوخته
 .بود

کشم، شاید آخرین باری باشه که باری باشه که نفس می شاید آخرین
 .دونم چرا بهش یک حس عجیبی داشتمنمی !بینمکوین رو می

 !دیدم، ای کاشای کاش قبل مرگم کریس رو می

نفسم رو سردرگم بیرون فوت کردم و با یک پلک زدن، وارد 
هام رو دریچه شدم؛ یکهو نور شدیدی چشمم رو زد که سریع پلک

 !کردم انگار توی هوا معلق بودم. هیچ چیزی حس نمیبستم

و چندبار تکون دادم تا شاید بتونم خودم رو  هام رو باال آوردمدست
هام به هیچ چیزی نخوردن و بند جایی کنم؛ اما موفق نشدم! انگشت

 .این خیلی بد بود

ای نگذشته بود که همه جا آروم شد، احساس کردم پاهام با چندثانیه
هام رو برخورد کردن. بزاق دهنم رو قورت دادم و چشمزمین 
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 .روم دیدمای رنگی رو روبهآروم باز کردم که در قهوه -آروم

ی الرا بود؛ یعنی من نوک کوه بودم، ابرویی باال انداختم جا کلبهاین
ی عمیقی خورد! اگه یک قدم و به عقب چرخیدم که چشمم به دره

کردم و به زمین نرسیده از هفت می داشتم، سقوطدیگه به جلو برمی
 .ترکیدمجهت مختلف می

دستی به موهام کشیدم و نگاهم رو چرخوندم؛ فقط ابر بود و بس! 
ابرهای   کرد؟جا زندگی میدونم این روح چجوری اینمن نمی

 .انگار که شب بود جا هم سیاه بودن وآسمون این

ی الرا چرخیدم. دوباره به سمت در خونه وای باال انداختم شونه
بندازم و   جوری عین گاو سرم رو پایینمونده بودم در بزنم یا همین

 اش بشم؟وارد کلبه

جوری با افکارم درگیر بودم که یکهو صدایی از توی کلبه همین
 :اومد

 .ی جادو! نترس، ترس توی این جنگل معنایی ندارهبیا تو ای زاده -

دونم چرا ه بودم، نمیصدای خودش بود! دست و پام رو گم کرد
اش رو باز ترسیدم. نفس عمیقی کشیدم و با یک حرکت در کلبهمی

ی متروکش شدم و در رو هم پشت هایی کوتاه وارد کلبهکردم. با قدم
 .سرم بستم

نگاهم رو توی کلبه چرخوندم که چشمم به الرا افتاد؛ درست جلوی 
اشت. جز این چند متر ازم فاصله د ای رنگی بود کهصندلِی قهوه

ی کوچیک و اش نبود. یک کلبهای توی خونهصندلی چیِز دیگه
شد؛ حالت تهوع بهش دست خرابه بود که آدم وقتی واردش می

 .دادمی

 !هی آنجل -

با صدای الرا، سریع نگاهم رو به سمتش سوق دادم و با اخمی ریز، 
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 :لب زدم

بم بدی و تونی فریچیه؟ اومدم باهات حرف بزنم، مثل قبل نمی -
 !دعوا هم نداریم. فهمیدی؟

طور که روی هوا بود، هاش نقش بست و همونپوزخند روی لب
 :کمی به سمتم اومد و گفت

 !ی جادو؟دعوا؟ مگه ما دعوا داشتیم زاده -

کشیده گفت که حس بدی   دار وی جادو رو با لحنی کنایهی زادهکلمه
تونه فریبم بده ولی بار میاینکنه بهم منتقل شد. روح احمق؛ فکر می

لپم رو از داخل کمی گاز گرفتم و در همون حالت   کور خونده.
 :گفتم

خواست روح من رو از بدنم دعوا نداشتیم؟! اون کی بود که می -
 !بیرون بکشه؟ هان؟

ی گوش هاش رو ریز کرد و بعد از چند ثانیه، یکهو خندهچشم
هام رو روی ریع دستهام سوت کشیدن. سخراشی کرد که گوش

هام رو با درد محکم های گوشم گذاشتم تا آسیبی نبینن، چشمالله
  !بستم. لعنت بهت الرا، چقدر تو مکاری

هام رو از ی نفرت انگیزش تموم شد، دستبعد چند دقیقه که خنده
کردم که یک چیزی داره هام برداشتم. هنوزم احساس میروی گوش

 .کشهتوی گوشم سوت می

بار الرا بیشتر بهم م رو پرحرص و کالفه بیرون فرستادم که ایننفس
وایساد؛ متعجب سرم رو بلند کردم و توی  نزدیک شد و جلوم

 :ک دندون قروچی گفتیآورش زل زدم که با های چندشچشم

ی رفتن از این اومدی که اجازه !کنیجا چه غلطی میزود بگو این -
  جنگل رو ازم بگیری؟! هوم؟

 :ه دادبعد یکی دو ثانیه ادام کرد و مکثی
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دونم که همتون از دم شناسم؛ میمن شما جادوگرها رو می -
 .کارینفریب

کنه که بهمون تهمت از حرفش حرصم گرفت؛ چطور جرعت می
هام بیش بزنه؟! انگاری هنوز قدرت ما جادوگرها رو نشناخته. نفس

 :ش گفتماز حد معمول تند شد، با یک دندون قروچی، رو به

 !ببین من رو؛ فکر کردی کی هستی؟ -

 :ابروهای نازکش رو باال انداخت و لب زد

کی هستم؟ ملکه ارواح! فهمیدی؟ زیادی کنجکاو نباش سرت رو  -
 .ها خانم کوچولوبه باد میدی

دونستم چی بهش بگم و چجوری جلوش کم آورده بودم، دیگه نمی
کار سخت هست روی فریبش بدم! ای لعنت بهت کوین که هرچی 

ندازی. پوست لبم رو به دندون گرفتم و با صدایی بلند دوش من می
 :گفتم

 برای دعوا و جروبحث نیومدم؛ بهت دستور میدم که بزاری ما از -
 !این جنگِل لعنتی ردشیم! حالیت شد؟ هان؟

هاش نگاه کردم هاش رنگ آتیش شد، متعجب به مردمکیکهو چشم
آورد؛ محکم چونم رو گرفت و فشار داد. که دست راستش رو باال 

 .شونیم جای خوش کردنهای سردی روی پیاز ترسم عرق

 بزاق دهنم رو با صدا قورت دادم که نیشخندی زد و با عصبانیت داد
 :زد

 رو چی فرض کردی؟ ی خروج بدم؟! منبهت اجازه -

ی شجاعتم جوری شدم؟ همهمکث کرد، زبونم الل شده بود. چرا این
 ر شد و رفت؟! به همین آسونی؟پ -ض یک ثانیه پردر عر

هام رو محکم مشت کردم، وقتی جوابی به جای جواب دادن دست
های خراب و زردش رو به هم سایید و به ازم نشنید؛ دندون
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 :هاش ادامه دادحرف

خوای من رو شکست بدی؟ فکر کردی توی مبتدی چجوری می -
نی بالیی سرم بیاری؟ توچون جادوی درونت کمی فعال شده، می

 !یک بالیی سرت بیارم که به اومدنت پشیمون بشی

 !هام رو بستم؛ کوین کجایی؟ بهت احتیاج دارمبغض کردم و چشم

های کوین راجب گردنبندی که بهم داده بود، سریع با یادآوری حرف
هام رو از هم باز کردم و بدون مکث کردن، با دست چپم پلک

 .گردنبند رو لمس کردم

هام رو باز کردم که با صورت متعجب پس از لمس کردنش، چشم
 -رو شدم. پوست لبم رو به دندون گرفتم و توی دلم دعاالرا روبه

دعا کردم تا زودتر کوین بیاد و من رو از دست این روح خبیث 
 .نجات بده

 :ای نگذشته بود که یکهو صدایی از پشت الرای متعجب اومدثانیه

 !ولش کن  -

کوین بود! از خوشحالی لبخندی زدم که الرا چونم رو ول صدای 
کرد و با اخم غلیظی به عقب چرخید. کمی به سمت راست متمایل 

هایی شدم تا کوین رو ببینم؛ چینی بین ابروهاش انداخته بود و با چشم
 .کردعصبی به الرا نگاه می

  !هردوشون عصبی بودن خدا خودش به خیر کنه

و وایسادم تا ببینم چه اتفاقی   راست رفتمدو سه قدمی به سمت 
وین رفت، همین که توی یک متریش کم به طرف ک -میوفته. الرا کم

طور که توی وارش رو باال آورد و همونهایش چندشوایساد دست
 :داد، گفتای تکون میهوا به طور مسخره

هی کوین! آنجل کم بود تو هم بهش اضافه شدی؟ واو جالبه! با  -
  خوای فریبم بدی. هوم؟می نت خوشحالم کردی، نکنه تو هماومد
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هاش رو ریز کرد، دست چپش رو باال آورد و چیزی رو کوین چشم
توی   ای و کوچیکیزیرلبش گفت که به ثانیه نکشیده خنجر شیشه

هام از شدت تعجب گشاد شده بودن. این دستش ظاهر شد. چشم
جان به دستش نگاه خنجر رو از کجاش درآورد؟ با حیرت و هی

 .ی افکارم رو پاره کردوین رشتهکردم که صدای کمی

الرا، چقدر تو خودخواه و نفهمی! هزاربار گفتم که از آنجل  -
خواد به دستم نابود بشی؟! زودتر بزار ما از این دورشو. دلت می

 .بینیجهنم بیرون بریم؛ وگرنه بد می

. مشتاق بهشون زل با حرفی که زد، حس قوتی توی دلم جوونه زد
 :ای کرد و با صدای بلندی داد زدی عصبیزدم که یکهو الرا خنده

ای! چرا نمیای به تیم ما؟ ارواح قدرتمندتر از تو چقدر ساده -
ی اجازه  فهمی؟ تا توی تیم ما نیای و روح نشیجادوگراست. می

  .خروجتون رو نمیدم

 :داد  کمی مکث کرد و دوباره ادامه

 کنم. باشه؟ون روح بشین، اون یکیتون رو آزاد میاگه یکیت -

 :با یک نیشخند ادامه داد

ی من براتون فعال که شما توی دام من افتادین و فرار کردن از تله -
 .خیلی سخته

ناباور سری به چپ و راست تکون دادم و با ترس به کوین نگاه 
آورد. کردم؛ نکنه بخواد قبول کنه؟! دوباره استرس به وجودم هجوم 

بزاق دهنم رو به زور قورت دادم که کوین نفس عمیقی کشید و با 
 :صدای بلندی که بیشتر شبیه داد بود، گفت

  !قبوله -

هام یخ بست. این چی داشت که زد، خون توی رگ با حرفی
طور که زیرلب همون  گفت؟ بدنم شروع به لرزیدن کرد ومی
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که به دیوار فتم تا اینعقب ر -کردم، عقبی "نه" رو تکرار میکلمه
  .برخورد کردم

هاش رو الرا پیروزمندانه و با غرور لبخند دندون نمایی زد، دست
به دست زدن. کوین چشم از  کم شروع کرد -به هم چسبوند و کم

کار گرفت و به صورت من دوخت که عین گچ سفید الرای فریب
ت ن شرایط وقشده بود. با دیدنم، لبخند تلخی زد؛ چرا لبخند؟ توی ای

  !لبخند زدنه؟

 :ابروهای پرپشتم رو به هم گره زدم و زیرلب گفتم

 !کار؟کنی؟ چیکار میداری چی -

 :صدای الرا توجهم رو جلب کرد

کوین! این رو بدون که بهترین انتخاب رو توی عمرت کردی  -
عزیزم. من بهت به شخِص قول میدم بهترین مقام رو توی سرزمین 

 .ها باشی نازکماز عالی مقام ما بگیری و یکی

چقدر این روح بد بود! از طرز حرف زدنش خوشم نیومد. 
های سفیدم رو محکم به هم ساییدم، حیف که جرعت ندارم؛ دندون

  !دونستم چیکارت کنموگرنه می

پلکی زدم و کنجکاو بهشون چشم دوختم که کوین دستی به صورتش 
 :کشید و غرید

کار کنم برای روح زود بگو که باید چیمقدمه چینی نکن الرا!  -
 .شدن

الرا متعجب ابروهاش رو باال انداخت، سرش رو به سمتم چرخوند 
 :و گفت

 رو روح کنی؟ هوم؟  خوای آنجلمگه نمی -

خواد من رو روح کنه؟ از وحشت هام از ترس تند شد؛ نکنه مینفس
خوردن و صداهای گوش خراشی رو ایجاد هام به هم میدندون
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 .که الرا کمی براندازم کرد، نگاهش رو ازم گرفتکردن. بعد اینیم

هاش های آتشینش رو به چشمدوباره به سمت کوین چرخید و چشم
 :هاش رو مشکوک ریز کرد و با عصبانیت گفتدوخت. کوین چشم

خوام آنجل رو بهت تحویل بدم؟ کدوم خری گفته که من می کی -
 !گفته که قراِر آنجل روح بشه؟

هاش نفس راحتی کشیدم؛ ولی بازم نگرانیم از مکثی کرد، با حرف
خواستم بالیی سر کوین بیاد. بعد از دو سه بین نرفت چون نمی

 :ثانیه، ادامه داد

های َکِرت فرو کن؛ من حاضرم ببین الرا، این حرفم رو توی گوش -
وقت اجازه نمیدم که بالیی از جونم بگذرم ولی از آنجل نگذرم! هیچ

سرش بیاری؛ باید اون از این جهنم بیرون بره؛ حتی اگه من نتونم 
   !بیرون برم

 :ابروهاش رو باال انداخت و با لحن خشک و جدی غرید

 فهمیدی یا یک جوِر دیگه برات توضیح بدم؟ هوم؟! نظرت چیه؟ -

دونم چرا با حرفی که زد دلم لرزید! یعنی من براش مهم بودم؟ نمی
های تیِز کوین دور هام نقش بست که از چشملبلبخند محوی روی 

ای کرد، دستی به صورتش کشید ی اذیت کنندهنموند. یکهو الرا خنده
 :و داد زد

خوای خودت رو روح کنی آره؟ اوه، جالبه کوین! پس تو می -
کنم. برام یک افتخاره که کسی جادوگر سیاه با کمال میل قبول می

  !مثل شما روح بشه

ذاشتم ذاشتم کوین خودش رو داخل چاه بندازه! نباید میمی نه، نباید
هام رو مشت کردم و قبل خودش رو به خاطر من تباه کنه. دست

 :ه، جیغ کشیدمکه کوین بخواد حرفی بزناین

 !شوالرا خفه -
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هایی که از تعجب با صدام، هردوشون به سمتم چرخیدن و با چشم
ن. دندون قروچی کردم و با گرد شده بودن، به مِن عصبی نگاه کرد

 :حرص و عصبانیت رو به الرا گفتم

تونه الرا، تو چجور شخصی هستی؟ هان؟! چقدر یک نفر می -
 !اً برات متاسفم با این شعورتشعور باشه؟ واقعبی

آمیز داد. تعجب از صورت کوین رفت و جاش رو به لبخند تحسین
که تغییری توی نبزاق دهنم رو به سختی قورت دادم. الرا بدون ای

روم وایساد. بهحالت صورتش ایجاد کنه، به سمتم اومد و درست رو
هان زل زد و های ریز شده نگاهش کردم که به مردمکبا چشم

 :گفت

 !چی گفتی؟ یک بار دیگه تکرار کن -

کردم؟ اصالً من چجوری جرعت کردم که بهش این کار میباید چی
پرت   شدم که دارم چرت و سیرها رو بزنم؟ انگاری از جونم حرف

میگم! زبونم رو روی لبم کشیدم و زیر چشمی به کوین نگاه کردم؛ 
 .کردبه دیوار چوبی تکیه داد بود و با نیشخند نگاهمون می

خیالیش حرصم گرفت؛ آخه به این هم میگن جادوگر؟ از این همه بی
ه ل بودکدوم مرغی به این مقام جادوگر سیاه رو داده؟ حتماً کر و ال

 !که این رو جادوگر سیاه کرده

 !مگه با تو نیستم مبتدی؟ -

ی افکارم پاره شد. چندبار پشت سرهم با صدای عصبِی الرا، رشته
 :من گفتم -پلک زدم و با من

  چ...چیه؟ -

ی عصبی و با یک تک خنده  هردوتا ابروهاش رو باال انداخت
 :گفت

 از جونت سیر شدی عزیزکم؟ -
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هام گرد شدن؛ این روح مگه چند ساعت پیش ، چشماز حرفی که زد
یگه دلت مپررو اومده  -از دست من فرار نکرده بود؟ االن پررو

خواد؟! من چجوری این رو شکست داده بودم؟ چی میشه مرگ می
 !بشه فعال جادوی درونم یک بار دیگه

ور بودم که یکهو دستی روی شونم نشست و توی همین افکار غوطه
هام رش داد؛ به قدری درد داشت که جیغم هوا رفت. چشممحکم فشا

آوری ی چندشرو از درد بستم و آخی زیرلب گفتم که الرا خنده
 !کرد

 !رهالرا ولش کن؛ به جای این کارها بیا من رو روح کن تا آنجل ب -

سرد کنه؟ دیگه این زیادی خونصدای کوین بود، چرا بهم کمک نمی
هام، نفس عمیقی کشیدم و ار از روی شونهبود! با برداشته شدن فش

 .هام رو باز کردمچشم

چاره بین ما دوتا اسیر شده رفت. بیالرا داشت به سمت کوین می
 !من بیاد یا به طرف کوین بره دونست به طرفبود؛ نمی

تونستم برای منتظر بهشون خیره شدم. حیف نمی زهرخندی زدم و
که جادوی رسید، بعد اینا نمیکوین کاری بکنم؛ چون زورم به الر

تونم باهاش دعوا کنم تا درونم فعال شد، ازش ترسیدم و االن هم نمی
 .کاری به کوین نداشته باشه

همین که الرا بهش رسید، دست چپش رو باال آورد و به صندلِی 
 :و گفت   ای رنگی که کمی ازشون فاصله داشت، اشاره کردقهوه

 !باش برو روی صندلی بشین، زود -

چوبی    ِانگیزی به الرا انداخت و رفت روی صندلیکوین نگاه نفرت
ی آفرین تکون داد و به سمت نشست. الرا با دیدنش، سری به نشونه

 !ای که سمت راستش بود، چرخید و مشغول گشتن وسایلی شدطاقچه

بزاق دهنم رو قورت دادم و با استرس به کوین چشم دوختم. ای 
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باهاش ارتباط برقرار کنم.   هامطریق چشم تونستم ازکاش می
ناخودآگاه بغض سنگینی توی گلوم نشست. دماغم از شدت بغض، 

  !سوزش بدی کرد

کوین با دیدنم، لبخند تلخی زد و بهم اشاره کرد که پیشش برم. 
هایی بلند به سمتش رفتم. محکم به هم فشردم و با قدم هام رولب

 .هاش زل زدمنشستم و توی چشمهمین که بهش رسیدم، روی زمین 

 :سرش رو کمی کج کرد و گفت

 چرا بغض؟ -

از حرفی که زد تعجب کردم. این از کجا فهمید که من بغض کردم؟! 
 :ابروی راستم رو باال انداختم و گفتم

 !من بغض نکردم که -

 :لبخندی زد و گفت

 مطمئنی؟ -

جوری ونو هم . نفس عمیقی کشیدی مثبت تکون دادمسری به نشونه
 :کرد، گفتکه صورتم رو بررسی می

قراِر به زودی بیام پیشت آنجل! الرا   اصالً نگرانم نباش؛ چون -
 !بالیی سرم بیاره. فهمیدی؟ وتونه کاری بکنه نمی

 :مکثی کرد و ادامه داد

تر از اون چیزی باشی که االن هستی! مگه تو نبودی تو باید قوی -
سوند؟! هان؟ پس به خودت ایمان که الرا رو توی قلب جنگل تر

 داشته باش آنجل! باشه؟

تونستم به خودم ایمان داشته باشم وقتی که قرار بود تو چطوری می
و خواستم چیزی بگم   از بین بری! با ناراحتی سرم رو پایین انداختم

 :که صدایی از پشت سرم اومد

 !آنجل! گمشو اونور. زود -
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دم. چقدر نفهم با نفرت نگاه کر سر چرخوندم بهش  با صدای الرا،
رحم بود؛ حتی از اون حشراتی که بهمون حمله کرده بود، چقدر بی

 !تر بودرحمبودن و االن غیبشون زده بود، بی

 :هام رو از حرص زیاد به هم ساییدم که به حرفش ادامه داددندون

  !پاشو برو اونور وایسا -

خند ن نگاه کردم؛ هنوزم لباز جام بلند شدم و برای آخرین بار به کوی
ترسید؟! چجوری یک جادوگر قراِر هاش بود! این چرا نمیروی لب

 .روح بشه؟ خدا خودش بهش کمک کنه

چشم ازش گرفتم، به سمت جای قبلیم رفتم و به دیوار تکیه دادم. 
دستش بود رو باز کرد. اول به   پوسیده و خرابی که  الرا کتاب

بعد شروع کرد به خوندن متنی که  کوین نگاه کوتاهی انداخت و
 .روی کتاب بود

هیچی از   زد؛ چونانگاری داشت به یک زبون دیگه حرف می
ای خوندنش طول کشید فهمیدم! چند دقیقهخوند، نمیچیزهایی که می

 .و باالخره تموم شد؛ اما هیچ اتفاق خاصی نیوفتاد

شمکی زد. متعجب ابروهام رو باال انداختم که کوین بهم زل زد و چ
زدن. این هام دیگه از شدت تعجب داشتن از حدقه بیرون میچشم

چرا بهم چشمک زد؟ فکر کنم الرا وردی چیزی خونده که این عقل 
 .نداشتش رو از دست داده

 الرا سرش رو از توی کتاب درآورد و با اخم به کوین نگاه کرد، با
 :صدای بلندی گفت

 !نکرد؟چرا چیزیت نشد؟ چرا ورد روت کار  -

های عصبِی الرا دوخت. کوین نگاهش رو ازم گرفت و به چشم
 :پوزخندی زد و گفت

پرسی؟ من چه بدونم؛ تو روحی، نه من! پس چرا از من می -
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  .های توی کتاب برای شما هستن نه منمتن

 :و با داد گفت  الرا دست راستش رو که آزاد بود، مشت کرد

 !کار کردی جادوگر؟ هان؟اب چیهای توی کتیعنی چی؟ تو با متن -

 :لب از لب باز کرد ای باال انداخت وخیال شونهکوین بی

 .من چه بدونم آخه! برو خودت ببین مشکل از کجاست -

کار کرد؟! عین جوری شد؟ کوین اون کتاب رو چیواقعاً چرا این
ها دستم رو باال بردم و سرم خاروندم که الرا عقب گرد کرد و خنگ

 .کرد به قدم زدنشروع 

خوره و خودزنی مطمئنم که االن داره از تو خودش رو می
 :صدای کوین توجهم رو جلب کرد   کنه!می

س الرا، زود بزار ما بریم! دیدی که نتونستی من رو روح کنی، پ -
  .ما رو ول کن

 :الرا سری به چپ و راست تکون داد و گفت

اثر داشته   ه. باید روتها روی تو کار کنه! باید این متنن -نه -
 !باشه

رو به دندون گرفتم و کنجکاو بهشون زل زدم که کوین   پوست لبم
از جاش بلند شد، دستی به موهای به هم ریختش کشید و با 

 :حوصلگی گفتبی

تونی من رو روح وقت نمیفعال که روم تاثیری نداشته! تو هیچ  -
 !کنی، این رو توی کله پوکت فرو کن

هاش ه کوین زد، الرا عصبی به عقب چرخید و توی چشمبا حرفی ک
تونستم توی صورتش حس کنم، زل زد. قشنگ عصبانیت رو می

روح بود؛ ولی صورت عین گچش االن مثل گوجه شده   درسته که
 !بود و برام کمی مبهم بود

 !کوین! روی مخم راه نرو. کاری نکن که نابودت کنم -
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ن زل زدم که کوین ابروهاش رو به با داد الرا، ترسیده به هردوشو
هم گره زد، از جاش بلند شد و انگشت اشارش رو باال آورد، 

 :داد، گفتطور که داشت توی هوا به معنِی تهدید تکون میهمون

خوای من رو نابود هات به کجا برسی؟ هوم؟! میببین با این حرف -
 کنی؟

 :ی صورتش کرد و ادامه دادپوزخندی حواله

کردم ی هنوز به وجود نیومده بودی من داشتم جادوگری میتو وقت -
و برای خودم یک جادوگر به تمام معنا بودم؛ البته همین االن هم 

 .هستم

هاش برام عین طال با ارزش بود. لبخند محوی زدم المصب حرف
که یکهو الرا از موهاش محکم گرفت و جیغ گوش خراشی کشید. با 

هام رو بستم. به شون و چشمفتمهام، سریع گرسوت کشیدن گوش
ی گوشم رو با سوزن قدری صداش بلند بود که انگار داشت پرده

کرد. از شدت صدا، روی دو زانوهام سوراخ می -نوک تیز سوراخ
کرد، پایین آوردم و نشستم و سرم رو که به خاطر جیغش درد می

 .هام رو به هم فشردمتر پلکمحکم

که دستی روی شونم تا این  لت موندمای توی همون حاثانیه  چند
هام رو باز کردم و سرم رو نشست و من رو تکون داد. ترسیده چشم

هاب خندون کوین افتاد. با دیدنش، نفس بلند کردم که نگاهم به چشم
  .هام برداشتمراحتی کشیدم و دستم رو از روی گوش

د صداش قطع شده بود! دستم رو روی زمین گذاشتم و از جام بلن
های ریز شده به دور و اطراف نگاه کردم؛ اما خبری شدم. با چشم

 از الرا نبود! کجا غیبش زد؟

 !رفت -

 :لب زدم  با صدای کوین، نگاهم رو سمتش سوق دادم و متعحب



 

 

WWW.98IA3.IR 10 نودهشتیا اغبر_آیدا رشید کاربرجادوی 

8  

 !چی؟ کی رفت؟ الرا کو؟ کجا محو شد؟ -

 :ای کرد و گفتتک خنده

 !گفتم که رفت -

 :میددوباره پرس  و پوکر فیس نگاهش کردم

کارش کجا رفت؟! چرا یکهو غیبش زد؟ چی خب منم میگم -
  کردی؟

ی لبش رو باال داد که بیشتر شبیه پوزخند بود، پشت سرش گوشه
 :ای باال انداخت و گفتشونه

 .نابودش کردم -

به وضوح توی جام خشکم زد! نابودش کرد؟ از بین بردش؟! 
 نکشتش؟ز اول تونست بکشتش پس چرا اچجوری؟ اگه می

 :و به زبون آوردمرهایی که توی سرم بود فکر

چی داری میگی تو؟ چجوری نابودش کردی؟ چرا از اول از بین  -
  !نبرده بودیش؟

 :محکم داد زدم

 !چرا؟ -

 :تر کرد و گفتاخمش رو غلیظ

 !چته؟ آروم باش -

وقتی که   چرا گذاشت من این همه از دست الرا زجر و درد بکشم؟
وفی کشیدم پیی سرش بیاره، چرا از اول نیاورد؟ کالفه تونست بالمی

 :و گفتم

خواستی درد تو چرا از اول این کار رو نکردی؟ هان؟! فقط می -
 کشیدن من رو ببینی کوین؟

ی چشمم روی پلکی زدم که ناخودآگاه اشک کوچیکی از گوشه
هاش رو محکم به هم های قرمز شدم از سرما ریخت. کوین لبگونه
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 :حوصلگی گفتبا بی فشرد و

جا آنجل، توی راه بهت توضیح میدم. باشه؟ االن باید زودتر این -
 !رو ترک کنیم، خطرناکه

های سه ساله محکم پام رو روی زمین کوبیدم که صداش عین بچه
 :هام، گفتمتوی فضا اکو شد، اخم ریزی کردم و با غنچع کردن لب

   .نه! باید همین االن بگی -

 :حرص بیرون فرستاد و با یک دندون قروچی گفتنفسش رو پر 

 .یمآنجل، باز لجبازیت گل کرد؟ االن اوضاع زیادی خیته! باید بر -

 :مکثی کرد و ادامه داد

قول میدم بعد رفتن از این جنگل سیاه برات   لطفاً مخالفت نکن! -
همه چی رو توضیح بدم. ممکنه هر لحظه یک اتفاق بد بیوفته؛ مثل 

  !ی حشرات جهنمیارهی دوبحمله

ی حشرات جهنمی" یاد کریس افتادم. ی دوبارهی"حملهبا گفتن جمله
ت چه بالیی سرش اون موجودا  کردی؟کار مییعنی االن داشت چی

   آورده بودن؟

 !آنجل جواب بده -

ای جز قبول کردن حرفش ی افکارم پاره شد. چارهبا صداش، رشته
 :کردم و گفتم نداشتم. به اجبار لب از لب باز

 .باشه، این بار هم تو بردی! زودتر بریم -

و پشت سر حرفم عقب گرد کردم و در کلبه رو باز کردم که صدای 
تک خندش از پشتم اومد. لبخند تلخی زدم و سریع از کلبه بیرون 
اومدم که با برخورد هوای سوزدار و سرد جنگل، لرز کوچیکی 

 .کردم

ج شد و به زور کنارم وایساد. پشت سرم کوین هم از کلبه خار
ابرویی باال انداختم، سرم رو به سمت کوین که ابرهای سفید رو 
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 :کرد، چرخوندم و آروم لب زدمنگاه می

  کنی یا نه؟خب؟ االن چجوری بریم پایین؟! دریچه درست می -

 :نش به دندون گرفت و گفتهاش رو از داخل دهلپ 

نین انتظاری ازم یین پرواز کنیم، چجا به پاانتظار نداری که از این -
  داری؟

ه همش بلد بود تیکه بندازه! یک ثانیه باهام مهربون بود و یک ثانی
کردم، درحالی که با پوست لبم بازی می  هم باهام سرجنگ داشت.

 :گفتم

 !خب، بال درست کن تا پرواز کنیم -

 :پشت سر حرفم با ذوق و خوشحالی گفتم

 .خیلی دوست دارممن هم پرواز کردن رو  -

با تعجب بهش زل زدم که دست به کمر   د،چپ نگاهم کر -چپ
 :و لب زد  وایساد

 .آنجل یک سوالی ازت دارم -

 :پرسیدم  خواد ضایعم کنه! پلکی زدم وسوال؟ حتماً باز می

 چه سوالی؟ -

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 ونهفکر کنم وقتی مامانت برای تو باردار بوده، زیادی توی صبح -
 .پنیر خورده که مغزت از کار افتاده و خنگ شدی

جور کرد به من ایندهنم از شدت تعجب باز شد! چطور جرعت می
حرفی بزنه؟! نه که خودش خیلی جادوگر باهوشی هست! انگاری از 

 .کشهدماغ فیل افتاده، با این سنش هم خجالت نمی

 :ریدمهام رو ریز کردم و با حرص غچشم

گی؟ هان؟! منظورت از این حرفت چی بود؟ زود چی داری می - 
 .تند سریع بگو! منتظرم
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 :باال انداخت و گفت  ایخیال شونهبی

ای منظور خاصی نداشتم! بهتره زودتر بریم تا یک اتفاق دیگه -
 .نیوفتاده

سری به چپ و راست تکون دادم و با صدایی نسبتاً بلند رو بهش 
 :گفتم

 !ون قضیه روکوین منظورت رو بگو، نپیچ -

های منتظر و کنجکاوم زل زد و با کالفگی پوفی کشید، توی چشم
 :گفت

تو جادوگر سیاهی که بخوای برای خودت  آخه دختر خوب؛ مگه -
 .بال ایجاد کنی؟ هان؟! یک جواب منطقی بهم بده

 :مکثی کرد و ادامه داد

 جا رو ترکتر اینیرمون میشه باید هرچه سریعدکم هم داره  -کم -
 .کنیم پس زود جوابم رو بده

گفت دونست که میدادم؟ حتماً یک چیزی میچه جوابی بهش می
که جلوش کم نیارم، باید یک تونم بال ظاهر کنم؛ ولی برای ایننمی

 :دادم. با اعتماد به نفس زیادی گفتمجواب درست و حسابی بهش می

 !تونی؟ی! نمیتونی برام درست کنخب، تو می -

 :شت گردنش کشید و گفتدستی به پ

تونم برات درست کنم! قدرت چنین کاری رو برای آنجل من نمی -
 !فهمی؟تویی که تازه تونستی جادوت رو پیدا کنی، ندارم. می

تونه؟ چه ربطی داره؟ زنم، آخه چرا نمیولی من باز هم گیج می
ی باشه تکون دادم که پوفی کشیدم و به اجبار سرم رو به نشونه

 . زیرلب گفت  یاخوبه

ای نگذشته بود که کوین کامالً به سمتم چرخید و با اخم ریزی ثانیه
 : که بین ابروهاش بود، گفت
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 .آنجل کمی برو عقب -

یکم جای خالی بود.   کمی به عقب چرخوندم؛  با حرفش، سرم رو
طبق حرفش، دو سه قدم به عقب رفتم که کمرم با دیواِر چوبِی 

ابرهای توی   کرد. کوین چشم ازم گرفت و به ی الرا برخوردکلبه
 .آسمون دوخت

کرد؟! باز جنی شده بود؟ متعجب از کارهای این داشت چی کار می
های ریز شده نگاهش عجیب غریبش ابرویی باال انداختم و با چشم

 .کردم

دستش رو توی جیب شلوارش کرد و با صدای تقریباً بلندی رو بهم 
 :گفت

 ای؟آنجل آماده -

 :آماده؟ برای چی؟ با تعجب و سردرگمی لب زدم

 !کار کنی؟چی میگی؟ آماده به خاطر چی؟ مگه قراِر چی -

 :نگاهش رو توی نگاه متعجب و کنجکاوم قفل کرد و گفت

بره به قراِر یک دریچه بزرگ درست کنم که درست ما رو می -
 .شهر جادوگرهای سیاه

نگرفتیم، ترسیده دستم رو  ی خروجکه از الرا اجازهبا یادآوری این
ای جیغ کشیدم که کوین با استرس و گیجی روی دهنم گذاشتم و لحظه

 :گفت

  شدی؟چی -

 :با تته پته گفتم

 خوای از این جنگل خ...خارجیخو...میک...وین، چطوری می -
بشی وقتی که از ل...الرا اجازه نگرفتی؟ االن هم اون رو...روح 

 !نیم؟ هان؟کار کنابود شده، چ...چی

 :پوکر فیس نگاهم کرد، سری به تاسف تکون داد و گفت
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 .ی خروج رو گرفتیمهی آنجل! اشتباه نکن، ما اجازه -

یکهو ابروهام باال پریدن، یعنی چی؟ چجوری گرفت؟ زبونم رو 
 :های خشک شدم کشیدم و گفتمروی لب

 چی؟ چجوری گرفتی کوین؟ حالت خوبه؟ -

 :فگی جواب دادد و با کالچپ نگاهم کر -چپ

همین که من الرا رو از ریشه نابود کردم، خودش اجازه  -
الرا با عصبانیتش نتونست به خودش مسلط باشه و چون   گرفتِن.

  !ه همین آسونینابود شد. ب  نقطه ضعفش بد شدن حالِش،

 :ادکه نفس گرفت، ادامه دمکثی کرد. بعد این

  فهمیدی؟ -

ین الرا رو از بین ببریم. تونستیم اهاش برام جالب بود! آخرش حرف
 .ای زیرلب گفتی آره تکون دادم که خوبهسری به نشونه

بعد از دو   هاش رو باز کرد وکمی توی جاش تکون خورد، دست
 .وا درست کردیک دریچه بزرگ روی ه  سه ثانیه

بزاق دهن خشک شدم رو به زور قورت دادم و کنجکاو به کوین 
تم چرخید. با دیدن صورت رنگ پریدم، اخم زل زدم که سریع به سم
 :ریزی کرد و با داد گفت

 !چرا رنگت پریده آنجل؟ بیا برو توی دریچه، زود باش -

کشیدم. تکیم   عمیقی بازم اون ترس لعنتی سراغم اومده بود، نفس
هایی لرزون به سمِت دریچه با قدم  رو از دیوار کلبه گرفتم و

رسیدم، سرم رو به سمتش چرخوندم  حرکت کردم. همین که به کوین
 :وار گفتمو زمزمه

 کنم؟اگه من برم توی این دریچه، درست وسط شهرتون سقوط می -

 :سری به چپ و راست تکون داد و گفت

 نه. نگران هیچی نباش! با هم وارد دریچه میشیم، باشه؟ -



 

 

WWW.98IA3.IR 11 نودهشتیا اغبر_آیدا رشید کاربرجادوی 

4  

با گفتن این حرفش، حس آرامش خاصی به وجودم منتقل شد. لبخند 
هاش خندون شد. نگاهم رو ازش گرفتم و به م که چشممحوی زد

ی رنگارنگ دوختم. نفسم رو محکم بیرون فوت کردم که دریچه
 :صدای کوین توجهم رو جلب کرد

شمرم، هرموقع گفتم سه باید بریم توی دریچه. اوکی؟ تا سه می -
 .البته باید بپریم، چون کمی با قله فاصله داره

 :شروع کرد به شمردنای زمزمه کردم. باشه

 !یک -

 :مکث کرد و بعد یکی دو ثانیه ادامه داد

 !دو -

 :بار با صدای خیلی محکمی داد زدو دوباره مکث کرد و این

 !سه -

هاش کرد و با یک حرکت به پشت سر حرفش دستم رو قفل انگشت
ی پریدن جیغ محکمی کشیدم که گوش طرف دریچه پریدیم. لحظه

هام سیاهی رفت و که وارد دریچه شدیم، چشمخودم پاره شد! همین 
 .دیگه چیزی رو نفهمیدم

*** 

هام رو باز که کسی شونم رو تکون میده؛ الی پلکبا احساس این
کردم که نور شدیدی چشمم رو زد! سریع چشمم رو بستم که 

 :ی گوشم رو نوازش کردالله  صدایی

 !پاشو آنجل؛ بلندشو -

ام رو باز کردم صورت نگرانش هصدای کوین بود. به زور چشم
های زیادی روی پیشونیش نقش هام نقش بست؛ عرقجلوی چشم

 .شدن موهاش به صورت و پیشونیش بچسبنبسته بودن که باعث می

 :بزاق دهنم رو قورت دادم و با صدایی ضعیف گفتم
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  من کجام؟ -

 :هاش ریز کرد و جواب دادچشم

ه زیاد بود که از هوش شهر جادوگرهای سیاه! از بس شدت دریچ -
 .جور چیزها عادت کردم و چیزیم نشدرفتی؛ ولی من به این

تونم یک جادوگر واقعی بشم! آخرش به این شهر اومدم؛ دیگه می
سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم که نگاهش رو ازم گرفت و از 

رو روی زمین خاکی گذاشتم و به  جاش بلند شد. با سستی، دست
 .بلند شدمسختی از جام 

رفت! نفسم رو حفظ تعادلم برام کمی سخت بود و سرم یکم گیج می
فضایی که بودم،   محکم بیرون فرستادم و نگاهم رو داخل

چرخوندم؛ انگاری توی بر و بیابون بودیم! هیچ اثری از یک موجود 
 !زنده نبود؛ حتی یک گیاه هم نبود

که کنارم بود  نیو با تعجب، رو به کوی  دمهام رو درهم کشیاخم
 :گفتم

 جا شهر جادوگرهاست؟این -

 :هام دوخت و با تکون داد سرش، لب زدنگاهش رو به چشم

 .تقریباً آره -

 :تقریباً؟! منظور حرفش رو نفهمیدم برای همین دوباره پرسیدم

 !دم کوینمفهوم حرفت رو نفهمی  یعنی چی؟ -

 :پوفی کشید و جواب داد

ان میشه. با کم شهر نمای -که جلو بریم، کمجا اولشه؛ کمی فعالً این -
 !حرف نمیشه زیاد توضیح داد، باید خودت بری و ببینی. فهمیدی؟

باز هم منظورش رو نفهمیدم! الکی سرم رو به معنی آره تکون دادم 
 :که لبخندی کنج لبش نشوند و گفت

 ای؟روی کنیم. آمادهخب، باید کمی پیاده -
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به جلو بردارم؛ صدایی  خواستم قدمی ای زیرلب گفتم، همین کهآره
 :از پشت سرم اومد

 !هاقربانی -

هام یخ بست! رنگ از رخم پرید. با شنیدن صدا، خون توی رگ
 !ها؟ این دیگه صدای کی بود؟قربانی

هایی لرزون به عقب چرخیدم؛ با بزاق دهنم رو قورت دادم و با قدم
کل بدنم شروع به ه نزد و روم بود، قلبم دیگدیدن چیزی که روبه

 !لرزیدن کرد

دوتا موجود سبز رنگ بودن یا بهتره بگم دوتا زامبی بودن. 
 .رفتنهاشون توی هوا معلق بود و عین اردک راه میدست

العملی تونستم هیچ عکسکامالً توی شوک فرو رفته بودم و نمی
 :نشون بدم که یکهو کوین با داد گفت

 !آنجل فرار کن -

تونستم هیچ کاری بکنم. با وی شوک بودم و نمیولی من هنوز هم ت
اومدن، مون میهایی که داشتن به سمتهای گرد شده به زامبیچشم

 :بار با صدایی بلندتر از قبل رو بهم گفتکردم که کوین ایننگاه می

 !آنجل میگم فرار کن -

ی افکارم پاره شد و پشت سر حرفش آستین لباسم رو گرفت که رشته
اومدم. جیغ بلندی کشیدم و طبق گفته کوین، عقب گرد  و به خودم

 .کردم و دویدم

ها نداشتیم کوین هم کنارم درحال دویدن بود و اصالً خبری از زامبی
 و معلوم نبود که کجا بودن! هنوز هم انگار بر و بیابون بود و به

 .جای مشخصی نرسیده بودیم

دست از دویدن  تونستم بدوم، نفسم بریده بود برا همیندیگه نمی
های کشیدم و سرجام وایسادم که کوین هم به خاطر من وایساد. دست
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لرزونم رو روی زانوهام گذاشتم و خم شدم، نفسم به زور بیرون 
 .اومد

 چرا وایسادی؟ باید زودتر بریم -

 :نفس جواب دادم -با نفس

  !ها هم دیگه محو شدنتونم ادامه بدم، اون زامبینمی -

 :با داد گفت

 .فهمی؟ وای تو از هیچی خبر نداریها محو نمیشن! میآنجل اون -

متعجب کمرم رو راست کردم و با دقت به صورت ور از اخمش 
زل زدم. موهام رو که پریشون بودن رو به عقب فرستادم و با 

 :تعجب پرسیدم

 !یعنی چی؟ تو چی میگی؟ -

 :پوفی کشید و با تته پته گفت

 !حشرات نابودگر اومدن -

 (پایان جلد اول)

خب دوستان، به دالیلی این رمان زودتر جلد اولش تموم شد و *
که  دونم که زیاد اتفاقاتی داخل رمان نیوفتاد ولی مجبور بودممی

 (:ه زودی جلد دومش نوشته میشهبجا تمومش کنم! همین
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 مراجعه کنید.  www.98ia3.IR جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس

 @98Ia.irآدرس انجمن در اینستاگرام: 

 www_98iia_comآدرس انجمن در تلگرام: 

 

 

 

 

 

http://www.98ia3.ir/
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