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 خالصه:

 

رزالیتا گراهام، دخترکی جوان و زیبا که عالیقی متفاوت با بقیه 
 دختران اطرافش دارد.  او شبانه روز  به دنبال راهی برای سفر به

های پوچی بتواند به دیگران ثابت کند باوردنیای ماوراء است تا 
خواهد به آن سفر کند،  دنیایی معمولی ندارد؛  اما دنیایی که او می

نیست.  دنیایی که مقصد اوست،  دنیایی ماورایی و مملوء از 
خوار و خبیث است؛ لیکن آیا او گر، خونجانورانی جنگجو، حیله

ری که هیچ راه برگشتی ی سفی این سفر هست؟! آمادهواقعاً آماده
تواند از پس خطرات بر بیاید؟! لیکن او فقط یک ندارد. آیا می

 آدمیزاد است! شاید هم...

 

 مقدمه:

 

شاید او تنها کسی بود که به وجودشان باور داشت. قرار نبود 
ها ی گرگهیچکس از رازش خبردار شود؛ ولی وقتی صدای زوزه

س همراه با هیجان وجودش را شد. ترمیخود شنیده شد، از خود بی
ها بود. مگر راهی بود که گرفت. کاش او هم یکی از آنفرا می

جزوی از آنان شود؟ او تمام خطرهای سفر را به جان خریده بود،  
ها راه نجات را برایش هموار شد. طلسم! طلسمپس باید تبدیل می

 کردند؛ اما... می

با خستگی خود را روی  ای با موضوع جنگل سیاه را بستم ومقاله
تختم ساختم. با خستگی به بدنم کش و قوصی وارد کردم و به پهلو 

آن مار کوچک    دراز کشیدم. آرام انگشتانم را روی  جای نیش
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اش باشد. گذاشتم تا شاید تسکینی برای سوزش بی حد و اندازه
 ام مچاله شد و با فریادی خفه لب زدم:ای چهرهلحظه

 
رفت االن این ار احمق هی این ور اون ور نمیفقط اگر اون م -

 وضعیتم نبود!

اعصابم حسابی به هم ریخته بود. پس از یک روز مملوء از کتاب و 
خاطر خوانی، هیچ چیز دستگیرم نشده بود و این مرا آزردهمقاله
هایش ساعت نه و کرد. خسته به ساعت دیواری اتاق که عقربهمی

 دادند چشم دوختم. چهل و پنج دقیقه را نشان می

 

د همانند همیشه، نگاهم را به تم اتاقم که بهترین مکان در خانه بو
های ها و گیاهدوختم. تمامی وسایل سفید رنگ بودند و با گلدان

ام مختلف  تزئین شده بودند.  حتی روی سقف هم گیاه مورد عالقه
داد.  پتوس، به زیبایی آویزان شده بود و این به اتاق تم خاصی می

گوشه سمت راست اتاقم، محل کارم را به خود اختصاص داده بود. 
گفتی در آن یک میز ِال مانند که  همانند بازار سیاه،  هرچه که می

های جنگل سیاه، شد. البته، از نظر دیگران تصاویر و پلورایدپیدا می
آور بودند! ولیکن کیست ها عجیب و وحشتخط جادوگری و گرگینه

 ن دیگران بیاندیشد؟!که به سخ

 

چشمانم از من درخواست استراحت و خوابی شیرین داشتند؛ لیکن 
استخوانی مغزم ضربه وارد پروا به دیوارهگویا فردی در محکم و بی

توانستم درخواستشان را قبول کنم.  به آرامی از کرد! پس نمیمی
 که سر و صدایی تولید کنم، به سمت کمدجای برخاستم و بدون آن

شرت و کنار میز تحریرم رفتم و وسایل مورد نیازم را جمع و تی
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شلوار گشاد  کرم رنگم را با پالتو و شلوار مشکی رنگم تعویض 
ی قدی اتاقم رفتم و یکبار استایلم را از زیر نظر کردم. جلوی آینه

ای از طرف مادربزرگم ام که هدیهگذراندم و  کاله بافت مورد عالقه
سانتی کردم. با ساک طوسی رنگم از  سوان پانزدهبود را پوشش گی

اتاقم  بیرون زدم.  نگاهم را به تم بی روح و  سالن پذیرایی و 
ام زدم و آشپزخانه  دوختم. پوزخندی از یک دندگی خانواده

محتاطانه به  سمت اتاق کناری که اتاق پدر و مادرم بود رفتم. از 
اه کردم و از خواب ی میان درب و چهارچوب اتاق را نگفاصله

 بودن آنها مطمئن شدم. سپس از خانه بیرون زدم.

 

داشتم، نگاهی به نمای میکه روی زمین سفیدپوش قدم بردرحالی
بخش و فضای ی ما باغ زیبا و بالکن آرامشخانه انداختم. خانه

دلنشینی نداشت. پس طبیعی بود هر لحظه به فکر فرار باشم! 
دیدند، زندگی جالبی ی من میز خانوادهبرخالف چیزی که دیگران ا

 نداشتیم. البته، من زندگی جالبی نداشتم! به دلیل تفاوت عالیق و
شدم.  طرد شدن برای من،  نظراتم با اطرافیانم، همیشه طرد می
که دیگران باید همیشه به فکر یک برگ برنده است!  زیرا درحالی

ر نظر و افکار نظرات دیگر و باشند،  من تنها هستم و به فک
 به خودم نیستم.  هر چند که مردم همیشه حرفدیگران راجع

 ام. زنند؛  اما من عادت کردهمی

 

های سیاه رنگم که تضاد سرم را پایین انداختم و نگاهم را به بوت 
روی در ونکوور، آن ها داشتند دوختم.  پیادهدلنشینی با رنگ برف

هم این ساعت! اینکار واقعا دلنشین و آرامش بخش ترین کار 
آرام  گیری در یک ظهر تابستانی، درحالی کهدنیاست. همانند ماهی
های ابتدایی زمستان ونکوور ای! تازه روززدهبه تنه درختی تکیه 
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بود؛ اما هوا به قدری سرد بود که کمتر کسی در این ساعت در حال 
ها من را شد. به غیر از من که دیگر این خیابانروی دیده میپیاده
 شدن!کردم، نگرانم میروی نمیشناختند و اگر روزی پیادهمی

 

 که در پارک کنارم قرار داشتندشکالتی نگاهم  را به درختان کاجی 
هایم مملوء از هوای سرد بودند و این به من احساس دادم. ریه

 داد. سرزندگی می

 

یپ ککم به پارک  -ی برگ، کمپس از یک دور گردش عقربه
اسکات نزدیک شدم. پارکی پر از درختان کاج بلند قد و طبیعتی 

گذشتم، صدای می قتی از کنار این پارکانگیز!  همیشه وزیبا و دل
طور که به صدای گفت.  همانها به من خوشامد میی گرگزوزه
داشتم و از هوای ها گوش سپرده بودم آرام قدم برمیی گرگزوزه

های کردم؛ ماه کامل در زیر ابرتازه و مطبوع شبانگاه استفاده می
 زا پنهان شده بود و خود را از دید ُعموم دور قرار داده بود.باران

 

بردم کاسته توانستم ببینم، از لذتی که از منظره میکه ماه را نمیاین
ی شدید من به ماه کامل وصف نشدنی بود. به دلیل همین بود. عالقه

ها، هوای سرد و ماه کامل، همه به من ی گرگی من به زوزهعالقه
گویند. ترکیبی از رزالیتا و گرگینه! به نظرم، لقب جالبی رزاگینه می

 ست. ا

 

به سمت نیمکت چوبی کنار پارک قدم برداشتم و رویش نشستم. 
ساکم را باز کردم و فالسک کوچک و سیاه رنگم را بیرون کشیدم. 

 ی درونش را نوشیدم و به درختان کاج خیره شدم. کمی از قهوه
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تلو  -خندیدند و تلوهردفعه که نگاهم به چند دوست که بی پروا می
هایی کشیدند و یا معشوقتشان خود را جلو میهای سسخوران با قدم

داشتند و شبانه روز به یکدیگر عشق که عاشقانه قدم برمی
آوردم. من درون افتاد؛ فقط تنهایی خود را به یاد میورزیدند میمی

گرا بودم و هیچوقت از دیگران فرار گرا یا منزوی نبودم، بلکه میان
کردند! آنها اهمیتی به اخالق می ارکردم. لیکن، دیگران این کار نمی

دادند و تنها مرا به خاطر عالیقم  دیوانه و بیمار و رفتار من نمی
توانم افرادی را شبیه به خودم پیدا کنم، دانستند. شاید، اگر میمی

چشیدم.  به آرامی شدم و طعم عشق و محبت را میدیگر طرد نمی
نویس ردم و با رواندفتری با جلد کرم رنگ را از ساکم بیرون آو

های دفتر نوشتم. این کار بالنکم تمام افکارم را روی کاغذ مونت
نوشتم و ذهنم م را روی کاغذ میداد. افکاراحساس بهتری به من می

 کردم. را سبک می

پس  از گذشت دو ساعت و ربع، باألخره تصمیم گرفتم به خانه 
روی و روی نیمکت هبازگردم. ساعت یک بامداد بود و دیگر از پیاد

نشستن، خسته شده بودم. گویی فرد داخل مغزم به خواب رفته بود و 
گذاشت حتی جلوی پاهایم را ببینم. گویا حتی قهوه خوردن خواب نمی

ای نداشت. کالهم را از سر برداشتم تا نسیم سرد مانع هم فایده
 خوابیدنم شود. 

 

میلی به سمت و با بیباألخره به خانه رسیدم. کمی نگاهم غمگین شد 
ن درب خانه قدم برداشتم. کلید طالیی رنگم را از جیب پالتویم بیرو

 کشیدم و با یک حرکت درب خانه را گشودم. 

 

هایی سست، به سمت اتاقم هایم را در جاکفشی گذاشتم و با قدمبوت
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 رفتم و خودم را روی تخت رها ساختم. 

 

 

های به سقف که ریسمان وم هایم را از هم فاصله دادبه آرامی پلک
که گیاه پتوس از آن آویخته شده بودند  خیره شدم. چندی بعد، درحالی
هیچ میلی به ترک تشک نرم سپید رنگم و پس زدن آغوش همیشه 

گشوده آن نداشتم، برخاستم و به سمت دستشویی اتاق رفتم. صورتم 
داشتم با هایم را که از دیشب به تن را با آب سرد شستم و سپس لباس

 تیشرت و شلوار کرم رنگم، تعویض کردم. 

 

های ساعت درب اتاقم را گشودم و وارد سالن پذیرایی شدم. عقربه
جایی که عادت به دادند. از آندیواری، هفت و نیم صبح را نشان می

ر صبحانه نداشتم، باز هم به اتاقم بازگشتم و وسایل دانشگاهم را د
نگ را با یک بلوز بافِت یقه اسکی و کیفم ریختم. شلوار شکالتی ر

کرم رنگ ست کردم و شال بافت شکالتی رنگم را هم دور گردنم 
، به این مدل انداختم و کاله کرم رنگم هم روی سرم گذاشتم. همیشه

شدم. های تناژ شکالتی رنگ و تقریبا کالسیک شناخته میاستایل
ود، از جه شکه کسی متوکیف دانشگاهم را دستم گرفتم و بدان آن

 خانه بیرون زدم. 

 

سال آخر دانشگاهم بود و از این بابت بسیار خوشنود بودم. چرا که 
رسیدند و هایم به پایان میباألخره توهین و تحقیرهای همکالسی

چنانی توانستم با خیالی آسوده به زندگی خود ادامه دهم. تفاوت آنمی
های ه مملو از ذهنبا دیگران نداشتم؛ اما گویی در آن دانشگاه ک

ای نداشت یا هوش و درس خوبی داشت، بیمار بود، اگر کسی رابطه
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یک بازنده به تمام معنا بود! ولیکن اگر بازنده بودن این است، پس 
دوست دارم همیشه بازنده باشم. من همیشه مورد آزار و اذیت 

 هاها و تحقیرگرفتم. البته که این توهینهای دانشگاه قرار میبچه
 دیگر برایم مهم نبود. 

 

ه وارد دانشگاه که شدم، نگاه چندین نفر که در حیاط حضور داشتند ب
دادم. اینبار، فیونا ها اهمیت نمیسمتم کشیده شد؛ لیکن هیچوقت به آن

کرد،  با تمسخر جلو آمد و درحالی که با گیسوان بلوندش بازی می
 لب زد:

 
طوری شنل قرمزی؟ ببینم شیطان هنوز برات شنلت رو چه -

 نیورده؟ 

 

و سپس بلند قهقهه زد و همراهانش هم به تقلید از او خندیدند. 
خندند. اینبار دانستند به چه چیزی میهرچند، حتی آنها هم نمی

گرا و ساکت نیستم، بلعکس همیشه، برای اینکه نشان دهم درون
 ایستادم و بلند گفتم:

 
دونستم انقدر نگرانی! متاسفانه خیاطشون مریضه و شنل ه نمیاو -

طوره؟ هنوزم رسه. شرک چهچند هفته دیگه به دستم می

 ل میشی یا طلسمت شکسته شد؟ها به غول تبدیغروب

 

هایش را داده بودم متعجب همه از آنکه باالخره پاسخ تمام تمسخر
بودند؛ ولیکن یک نفر با صدای بلند خندید و دیگران هم به خنده 

افتادند. نخواستم آنجا بمانم تا بتواند دوباره حرفی بزند، پس درحالی 
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دیدم، از اش را میکه زیر چشمی رخسار سرخ و دستان مشت شده
 م.آنجا فاصله گرفت

 

 

ی همیشگی رفتم. دکور هایم، به سمت کتابخانهپس از اتمام کالس
های کرد. بوی کتابچوبی و قدیمی کتابخانه بسیار مرا سرخوش می

های آقای ادوارد، همه و همه مکانی قدیمی و نو، بوی گل و گیاه
 کرده بود. بخش را برای عموم ایجادآرامش

 

ستی به موهای سفید کم ، دکه آقای ادوارد من را دیدبه محض آن
 اش گفت: پشتش کشید و با لبخند همیشگی

 
طوری دخترم؟ خیلی کم پیدا شدی. نکنه دیگه سالم رزالیتا! چه -

 به کتاب خوندن عالقه نداری؟! 

 

که بند کیفم را هایم نقش بست و بعد درحالیلبخندی کوتاه روی لب
 کردم، لب زدم: مرتب می

 
خاطر درسم از فضای کتابخونه دور به سالم آقای ادوارد. بله، -

 شناسید! شده بودم. اما من رو که می

 

جا اش جابهاش را روی بینی گوشتیآقای ادوارد عینک ته استکانی
 کرد و با لبخند گفت: 
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دونم شناسمت. به طوری که میدرسته رزالیتا، من خوب می -

تاب ک کجا دخترم، یهایی باید بهت بدم! بیا ایناآلن چه کتاب

 تازه برام اومده. 

 

 کمی جلو رفتم و او با لحن آرامی گفت:

 
ها میگن این کتاب قسمت کوچیکی از جادوی سیاه رو خیلی -

 خوره! کنم به دردت میداره. فکر می

 

سپس کتاب را از قفسه بیرون کشید و به سمت من گرفت. با شور و 
اشتیاق کتاب را از دستش گرفتم و در کیفم گذاشتم. چندین کتاب 

دیگر هم برداشتم تا شاید اطالعات بیشتری به دست آورم. پس از 
ی پیش خوانده بودم، با آقای هایی که دفعهی کتابکمی بحث درباره

 و از کتابخانه بیرون زدم.  ادوارد خداحافظی کردم

کردم. گویی اصالً های ونکوور را طی میهای آهسته خیابانبا قدم
ها هم که خاطر خواندن این کتابدوست نداشتم به خانه برسم؛ اما به

 تر به خانه رساندم. هایم افزودم و خودم را سریعشده، به سرعِت قدم

 

نم، به اتاقم کانه سالم که به اعضای خبه خانه که رسیدم، بدون آن
ها را روی میز گذاشتم و با دّقت شروع رفتم و درب را بستم. کتاب

 به خواندنشان کردم. 

 

 

پس از گذشت چهار ساعت، آخرین کتاب را روی میز گذاشتم. 
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ها هم چیزی دستگیرم حوصله شده بودم. در این کتابخسته و بی
بودم. باید روی آن دّقت  نشده بود. البته هنوز کتاب اصلی را نخوانده

دادم. خسته خودم را روی تخت رها ساختم و بیشتری به خرج می
 ی سفر کردنم را هزاران بار تصور کردم. لحظه

 

هایی از سالن پذیرایی خانه به گوشم ساعت، صداپس از گذشت نیم
ای نکردم و باز هم نگاهم را به تلفن همراهم دادم؛ رسید. ابتدا توجه

که از جای نیدن نام خودم، کمی کنجکاو شدم. بدون آناما با ش
برخیزم، تاِر موهای کوتاهم را به پشت گوشم هدایت کردم و به 

 صداها گوش سپردم. 

 
قدر با دخترت بد رفتار باشی! اون دختر زیبا و تونی ِانلیام نمی -

 باهوشیه. 

 

با شنیدن صدای آرام مادرم که مثل همیشه با پدرم سر من بحث 
کرد، کنجکاوتر شدم. به آرامی از روی تختم برخاستم و به سمت می

درب سفید رنگ اتاقم رفتم. گوش سمت راستم را به در نزدیک 
ش کردم و با نگاهی کنجکاو و ابروهایی باال پریده به بحث آن دو گو

 سپردم. 

 
قدر من روی آینده رزالیتا حساسم رز تو متوجه نیستی، هر چه -

های مزخرف از زندگِی با خوندن این کتابخیالی. اون تو بی

واقعی دور میشه. شاید من حساس و بد رفتار نیستم، تو 

 خیالی! بی
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توانستم تصور های مادرم را به خوبی میحلقه زدن اشک در چشم
کنم. او زنی مهربان و زودرنج است و این حرف پدرم، قطعاً او را 

 کرد. اذیت می

 

های خیالی و هر لحظه ، خواندن کتابگفتشاید هم پدرم درست می
ها و دنیاهای موازی، من را از زندگی واقعی اندیشیدن به گرگینه

زد دور کرده بود؛ لیکن زندگی واقعی که پدرم از آن حرف می
چنان هم جالب نبود. مقایسه شدن، تهدید، تحقیر، قضاوت، آن

از  مشکل دیگر قانونی و هزاراناعتمادی، طمع، بیشکنجه، بی
 جمله امکانات زندگی واقعی هستند! 

 

ایان یافت و هر که به اتاق خواب خود رفت. کم بحثشان پ -کم
خواستم برای چند روی ساده برم. میخواستم به یک پیادهبار، نمیاین

روز از این خانه فاصله بگیرم تا بتوانم به درستی تصمیم بگیرم. 
بودن را از  و منطقیی درست فکر کردن فضای کذایی خانه اجازه

ی تحمل کردن نگاه سنگین گرفت. همچنین دیگر حوصلهمن می
 دوست و آشنایان را نداشتم. 

 

ای رنگم را تن بلوز بافت کرم رنگم و شلوار دمپای گشاد و قهوه
ها، دو تا ها، دفتر یادداشتبزرگی برداشتم و کتاب زدم. ساک مشکی

نویس و چند کاله بافت ماگ و فالسک، قهوه، انواع خودکار و روان
 را درونش قرار دادم و بی سر و صدا از خانه بیرون زدم. 

 

تر بروم. در جایی که بتوانم به محلی کوهستانیبار، دوست داشتم این
ها بنشینم. همیشه در آن مناطق، ساعات بیشتری به تماشای گرگ
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زنند بینم که با چشمان زیبایشان، به من زل میهای زیادی میگرگ
 کنیم. ها من و آنها به یکدیگر نگاه میو ساعت

 

نظرم  ی موردبخش، به منطقهروی لذتپس از یک ساعت پیاده
ام دوختم. ی مورد عالقهرسیدم. لبخندی زدم و نگاهم را به منظره

دادند. زمین های برف، با هم برای رسیدن به زمین مسابقه میدانه
های سفید و پاک برف بود. زیر چندین درخت از دانه کامال پوشیده

های بزرگی برای نشستن کاج که رویش را برف پوشانده بود، سنگ
زدم تا بافت تمیز و صاف زمین ها قدم میامی روی برفبود. به آر

خراب نشود. روی سنگ بزرگی که زیر یک درخت کاج بود، 
هایم را از کیفم بیرون کشیدم. در این هوای سرد و نشستم و کتاب

بخش ی آرامش بخش، کتاب خواندن بیش از همیشه لّذتاین منظره
 بود!

 

یک جانور را احساس چند دقیقه که گذشت، صدای نزدیک شدن 
کردم. با کمی دقت متوجه شدم که آن یک گرگ است. به آرامی با 
ها لبخند برگشتم و به چشمان زرد و زیبای گرگ چشم دوختم. گرگ

انگیز رساندند و این برایم جالب و هیجانهیچوقت به من آسیبی نمی
که روی زمین نشسته بودم خودم را جلو کشیدم. بود. آرام و درحالی

ها برداشتم به آرامی و با نگاهی پر از محبت، دستم را از روی برف
 و با آرامش و صبر، موهای گرگ را نوازش کردم. 

 

شد، در جای چندی بعد، با شنیدن صدای فریاد مردی که نزدیک می
 خود خشک شدم.

نگاهم به سمت صدای کشیده شد. مردی با موهای جوگندمی و آتش 
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دوید. با ترس از جای خود برخاستم. میدانی در دست به سمت من 
 گرگ برای محافظت از من بلند شد و جلویم ایستاد. 

 

نفس  -مرد به سرعت خود را من رساند. از شدت دوندگی نفس
دان را به سمت گرگ گرفت که گرگ ترسید و به سرعت میزد. آتش

 فضا را ترک کرد.

 

  اه کرد و گفت:با چشمانی عسلی سرشار از نگرانی سر تا پایم را نگ

 
 حالت خوبه؟  -

 

خاطر کمبود اکسیژن حاصل از دویدن صدایش به سختی شنیده به
شد. کمکش کردم روی تخته سنگی که در کنارم قرار داشت می

بشیند. از فالسک طوسی رنگم کمی آب در ماگ آبی رنگم ریختم و 
 ماگ را به دستش دادم.

 

 -شد. هنوز هم نفسهای خشکش در کوهستان اکو میصدای سرفه
طور با سرعت خود را به زد. معلوم نبود چرا به ناگه ایننفس می

 من رسانده و گرگ عزیزم را فراری داده است! 

 

 بعد از کمی نوشیدن آب زمزمه کرد: 

 
حتماً ترسیدی وقتی اون گرگ بهت حمله کرد! البته خب منم  -

 دم! ترسیبودم می
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 هایم را باال انداختم و گفتم: تفاوت شانهبی

 
 زنن. ها هیچ آسیبی به من نمینه، اون -

 

جا که در سکوت کردم و نگاهم را به پایین کوهستان انداختم. آن
جا به نگریست. از اینالی درختان چشمانی زرد من را میالبه

صدای ها ی گرگ را ببینم. تنتوانستم نگاه ترسیدهخوبی می
 کوتمان فاصلهسها بود که میان ی گرگهایمان و زوزهنفس
 انداخت.می

 

دوباره صدایش بلند شد و درحالی که ماگ در دستش خیره شده بود 
 گفت: 

 
جا تنها توی این جوری اینخیلی شجاعت داری دخترم. چه -

 جنگل این موقع شب نشستی! 

 

 رانه ادامه داد: نگاهی به استایل و کیفم انداخت و با حالتی پد

 
خاطر تفاوت با بقیه، رفیق گرگ بیابون و همنشین جنگل به -

 شدی؟ 

 

قدر تفاوتم با دیگران هایم شد. آنبا حرفش لبخندی تلخ مهمان لب
به دنیای ماوراء؟ البته هر کس با  خاطر عالقهشد؟ فقط بهاحساس می
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ا دیدن آن همه کتاب تخیلی و ماورایی در کیفم همین فکرها ر
 کرد. خواستم حرفی بزنم؛ لیکن سکوت کردم تا ادامه بدهد. می

 

هایش را بر هم زد. ای رنگم انداخت و پلکنگاهی به چشمان قهوه
 ادامه داد: 

 
خواد هاست که تو رو از اونا دور کرده! دلت نمیهمین تفاوت -

 رنگ بشی؟ باهاشون یک

 

 اختم و گفتم: نگاهی به گوی عسلی رنگش که مایل به قرمز بود اند

 
هایی که دارم دوست دارم. نظر بقیه برای من خودم رو با تفاوت -

 من اولویت نیست! 

 

با تعجب نگاهی انداخت. نگاهش برایم تازگی نداشت همه برای بار 
 شوند. یبینند چنین متعجب ماول که من را می

 

 زمزمه کرد: 

 
 خیلی عجیبی، خیلی زیاد! -

 

داد. با سختی دست هایش به ظاهر تلخ بود؛ اما بوی حقیقت میحرف
بر زانو زد و بلند شد. دستانش لرزش محسوسی داشت. با خنده 

 گفت: 
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ی من وسط جنگله! ممنون که گذاشتی مزاحم خلوتت بشم. کلبه -

من به »هر جایی کارت گیر کرد بیا باالی کوه فریاد بزن: 

 کنم.باش کمکت می ، مطمئن«کمکت احتیاج دارم جک

 

 اش زدم. دستش را به سمتم دراز کرد: لبخندی به مهربانی

 
 از آشنایی باهات خوشحال شدم، رزالیتا!  -

 

با تعجب نگاهی به او انداختم. ولی من که خودم را به او معرفی 
و  نکردم. گویا سؤالم را از چشمانم خوانده باشد لبخندی تحویلم داد

سرعت که پیدایش شده بود در تاریکی  بدون هیچ پاسخی به همان
 جنگل گم شد!

 

هایش فکر کردم. شاید من های سفید نشستم و به حرفروی برف
 جا نباشم! متعلق به این

 

شد اگر مثل موگلی در انیمیشن کتاب جنگل چند مثالً چه خوب می
 گرفتند! کردند و به فرزند خواندگی میگرگ مرا در جنگل پیدا می

 

ه نزدیکی خود کشیدم. در ساک را باز کردم که ناگهان ساکم را ب
چشمم به جلد قرمز و براق کتابی که آقای ادوارد بهم داده بود افتاد. 

جهان »از داخل کیف بیرون کشیدمش و نگاهی به اسمش انداختم. 
اسمش که جذاب بود، امیدوارم مطالب درونش هم جذاب و « دوم
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 کاربردی باشد. 

 

 *** 

 

های کتاب برداشتم و نگاهی با حس کمردرد سرم را از روی نوشته
رفت. آسمان گرفته بود و به آسمان کردم؛ آسمان رو به روشنی می

 آمد که برف سنگینی ببارد. به نظر می

ها کتاب را بستم و در ساک گذاشتم. فالسک و ماگ که روی برف
جک و دیشب های بودند، برداشتم. با دیدن ماگ آبی به یاد حرف

 افتادم. وسایلم را در ساک مشکی رنگم جا دادم و از جای برخاستم.
ها از لباسم رد شده بود و به کمرم رسیده بود. احساس رطوبت برف

 م.بدی داشتم ولیکن اهمیتی ندادم و به سمت پایین کوه به راه افتاد

 

 که جایی برای رفتن ندارم، از حرکت ایستادم.با یه یاد آوردن این
پاهایم تا ساق در برف فرو رفته بودند. رطوبت سبب بدن درد 

های گیاهان همیشه خش برگ -شدیدی برایم شده بود. صدای خش
ام را جلب کرد. با دقت نگاهم به آن سمت کردم. توله سبز توجه

گرگی کوچک و خاکستری رنگ با چشم های زرد رنگش آرام از 
 میان بوته بیرون پرید. 

 

های بلند مشکینم مالید. خم شدم و اش را به بوتبه سمتم آمد و پوزه
سرش را نوازش کردم. دوباره از پشت بوته صدایی آمد. حدس زدم 

که باید والدین این توله گرگ زیبا باشند. به آرامی از آن فاصله 
خواستم آنها را بترسانم و سعی گرفتم و روی زمین نشستم. نمی

نم نشان دهم که دوستشان هستم و به آنها آسیبی داشتم با حرکات بد
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 زنم.نمی

 
گرگی سفید و درشت هیکل با چشمانی سرخ از پشت بوته خارج شد. 

آرام به من  -دور توله چرخید و او را بویید. پس از چند دقیقه آرام

نزدیک شد. دستم را باال بردم که سرش را زیر دستم برد و منتظر 

 ها بودش اگر در دنیای گرگینهنوازشم شد. با این چشمان

بدون شک آلفا بود. از زیر دستم بلند شد و چند قدمی دور شد. 
رفتارش را با نگاه زیر نظر داشتم. با چشمانی منتظر نگاهم 

 تظر بود که به دنبالش راه بیافتم. کرد، گویا منمی

 

داشتم. دم برمیآرام پشتش ق -بلند شدم و ساکم را برداشتم. آرام
دانستم مرا در خطر برد، اما میانستم مرا به کجا میدنمی
 انداخت. نمی

 

 *** 

 

روی بدون وقفه در وسط جنگل ایستاد. بعد از گذر دو ساعت پیاده
 اطرافم مملوء از درختان کاج بود. نگاهی به پشت سرم انداختم. رد

ای که طی کرده ها نقش بسته بود و راه طوالنیپاهایمان روی برف
داد. سرم را که برگرداندم، خبری از آن گرگ را نشان میبودیم 

هایم از خشم در هم گره خورد؛ امیدوارم اتفاقی سرخ چشم نبود. ابرو
برایش نیافتد. اگر کسی او را با این چشمان دلربا و سرخ رنگ 

 کشت.دید، به حتم او را میمی
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 با خستگی روی تخته سنگی که آن اطراف بود نشستم و ساکم را
های هایم انداختم. پاهایم را از کفش و جورابها کنار پاروی برف

اهایم مشکینم را درآوردم تا هوایی به انگشتان پایم برسد. تمام نقاط پ
روی طوالنی، به رنگ سرخ درآمده بود. آفتاب به لطف برف و پیاده

داد که ساعت از دوازده ظهر گذشته در سمت غرب بود و نشان می
از حدم شدم. شکالت  ی گرسنگی بیشای شکمم متوجهاست. با صد

زمینی و عسل را از جیبم درآوردم و در ی بادامزا حاوی کرهانرژی
 دهانم گذاشتم. 

 

هایم را پا کردم و ام چشمانم باز شد. کفشبا رسیدن شکالت به معده
اً دوباره به راه افتادم تا به سمت کتابخانه آقای ادوارد که تقریب

جا وقت بگذرانم. جا بود بروم و کمی در آنترین مکان به ایننزدیک
ای چوبی در وسط جنگل از حرکت ایستادم. چرا تا به با دیدن کلبه
ام؟! قدمی به سمت درب برداشتم. نوری ی این کلبه نشدهحال متوجه

ام کرد که به داخل کلبه ورود درون کلبه روشن شد و من را وسوسه
رون پا هل دادم. ساکم را در دستم محکم گرفتم. د کنم. در را آرام با

کلبه خالی از سکنه بود. آرام در را پشت سرم بستم و با نگاهی 
گر اطراف را نگریستم. شومینه روشن بود و فضای جست و جو

هایم بر روی پارکت تق بوت -اتاق را گرم کرده بود. صدای تق
ام زد. یر بینیاک مرطوب زخپیچید. بوی چوب و چوبی در فضا می

 ام! یکی از بوهای مورد عالقه

 

تابلوی نقاشی بزرگی باالی شومینه بر دیوار کوبیده شده بود. 
درختانی تیره کل بوم را پر کرده بودند. درمیان درختان، چشمانی 

ام را به خود جلب که بی شباهت به یاقوت زرد رنگ نبودند توجه
نگاهم به دو چشم سرخ های چشم زرد ای گرگکرد. در میان گله
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برخورد کرد. دستم را به دو چشم سرخ رساندم و آن را لمس کردم. 
تق سوختن چوب بلند شد. نگاهی به شومینه انداختم که  -صدای تق

آتش سرخ رنگش به رنگ آبی تبدیل شده بود. با تعجب نگاهی به 
آتش انداختم. دستم را نزدیک آتش بردم ولی هیچ گرمایی از آن 

ای که اگر آتش زبانه شد. دستم را نزدیک برد به گونهنمیمنتشر 
ام بیشتر شد. دستم را کرد. کنجکاویکشید با دستم برخورد میمی

درون آن فرو بردم. سرمایی دستم را در برگرفت و مسبب لرزی بر 
 کشید.اندامم شد. انگار کسی دستم را می

 

 

شدم و چشمانم میم؛ فقط به سمت آتش کشیده توانستم حرکتی کننمی
هایم، آتش را ی کم پلکالی فاصلهشد. از البهتر میسنگین و سنگین

شد و مرا با قدرت تر میدیدم که هر لحظه بزرگ و بزرگمی
های آرامی را در کنار گوشم کشید. زمزمهبیشتری به داخل خود می

ن نیستند. هایم دیگر روی زمیم احساس کردم پاک -شنیدم. کممی
کردند اصالً روی زمین نبودم. عضالت بدنم به شدت درد می گویی

ام را به ی عجیبی داشتم. جاری شدن مایعی غلیظ از بینیو سرگیجه
ای بعد، سیم اتصال مغزم با جهان کردم. ثانیهخوبی احساس می

 بیرون به طور کامل، قطع شد. 

 

 

هایم را از هم فاصله دادم. به محض باز شدن به آرامی پلک
هایم، درد تمام بدنم را فرا گرفت. دستم را محکم مشت کردم که چشم

کردم. چشمانم را بیشتر گشودم و  ها را احساسشدن سبزه مچاله
 اطرافم را نگاهی دقیق انداختم. 
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ی درختی تکیه داده بودم. سرم اما زیبا به تنه درون جنگلی تاریک
های سبز رنگ ی درخت فاصله دادم و دستی به چمنرا از تنه

کشیدم. دورتادورم درختان بلند قد عجیبی قرار داشتند و صدای 
ها تمام جنگل را فرا گرفته بود. برگ درختان ی گرگزوزه

که تاریکی بر اشتند. با آند لشان هایی از رنگ بنفش و آبی داخرده
جنگل حکم فرما بود، نور آبی رنگی فضای جایی که من نشسته 

تر شد که برگ درختان کرد. این، زمانی عجیببودم را روشن می
 خورد! جلوی دیده شدن آسمان را گرفته بود و نور ماه به من نمی

 

ن کردم. کمی بعد، برخاستم و به آرامی در جنگل شروع به راه رفت
کرد تا جلوی پایم نور آبی همچنان با من همراه بود و این کمکم می

ود را را به خوبی ببینم. جنگل زیبا و البته آشنایی بود. گویی قبالً خ
 در این جنگل دیده باشم. 

 

هایم به چیزی ای بوتهایم را به درختان دوخته بودم که لحظهچشم
ای سر دادم و بعد، د. نالهبرخورد کردند و مرا به زمین انداختن

 نگاهم به کتاب جلد قرمزی افتاد. 

 
 کنه؟ کار میجا چیاین این -

 

ام کتاب با سرعت شروع به ورق خورد کرد و به محض اتمام جمله
ای که با مرکب نامرئی ای ایستاد. با رنگ سبز جملهروی صفحه

 نوشته شده بود، هایالیت شد. 
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. چشمانی بنفش. نوری آبی یا سبزهایی آبی و درختانی با برگ -

قرمز یا زرد. صداهایی عجیب. به جنگل سیاه خوش آمدید! 

 ها دور بمانید. هشدار، از قلمرو گرگ

 

خاطر همین برایم آشنا بود. کمی ترسیدم. پس به جنگل سیاه آمدم! به
 به سرعت کتاب را بستم و آن را در دستانم گرفتم. 

 

دانستم امشب شب داشتم. مییبا ترس و لرز به جلو قدم برم
کرد. به ناگه، نوری چهاردهم است و همین، ترسم را دو برابر می

هایی آهسته به سمت نور ام را به خودش جلب کرد. با قدمبنفش توجه
ای چوبی مواجه شدم. به محض وارد شدن به کلبه، با رفتم که با کلبه

 ها روبه رو شدم. انبوهی از معجون و طلسم

 

هایی را روی میز رها ساختم و ناخودآگاه به سمت کتاب طلسم کتاب
 که روی زمین ریخته شده بودند کشیده شدم. 

 

ترین آرزویم برآورده شده، به ام و بزرگحال که به جنگل سیاه آمده
 روم؛ یعنی تبدیل شدن به یک گرگینه! ام میسراغ آرزوی بعدی

 

ترین شب در جنگل سیاه نگاهی به ماه کامل انداختم، امشب خطرناک
خورد بود! پس برای احتیاط، چندین طلسم و معجونی که به درد می

ای که کنار کلبه بود گذاشتم. نصف را برداشتم و داخل کیف چرمی
کتاب سرخ رنگم بیرون از کیف بود. نگاهی به کلبه انداختم تا 
 چیزی از قلم نیافتاده باشد. تصمیم گرفتم از کلبه خارج بشوم که

نگاهم به معجون سبز رنگی افتاد. دستم را به سمت معجون سبز 
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 رنگی بردم که به ناگه درد شدیدی بدنم را فرا گرفت

ای بلند سر دادم و روی دو زانویم نشستم. احساس از درد ناله
هایم تمام هایم درحال شکسته شدن هستند. فریادکردم استخوانمی

ه جنگل را فرا گرفته بود و صورتم در هم مچاله شده بود. دستم را ب
قدر آن را در دستم فشردم که میز روی زمین افتاد. میز گرفتم و آن

دم آن را ارم را در دست گرفتم و برای تسکین دری معجون کنشیشه
های خون فشرم که در یک ثانیه شیشه در دستانم خرد شد. قطره

شد. گویی یک ریختند و من دردم بیشتر و بیشتر میروی زمین می
زد. درد هایم ضربه میکه زنده بودم به استخواننفر با تبر، درحالی

زنده  -دهاضر بودم در آتش زنکردم و حرا با تمام وجودم احساس می
 بسوزم اما دیگر این درد را تحمل نکنم. 

 

بینم. ام میکردم تصویر خودم را جلوی چشمان بستهاحساس می
هایی به تیزی تیزترین چاقوی دنیا! هنوز هایی زرد و دندانمردمک

 شد.هایم کوبیده میهم گویی تبر به استخوان

 

های بدنم رشد کردند و موهای یک موبار، نوبت پوستم بود. این
داد و موشی میکم هشدار خا -گرگ، بدنم را در بر گرفت. مغزم کم

ی آخر، ی خدمت بود. ثانیهگویی جانوری جنگجو در بدنم آماده
ردی دنگاهی به ماه کامل انداختم و ارتباطم با دنیای بیرون همراه با 

 فرسا قطع شد.طاقت

 

 

که باعث شد از خواب بیدار شوم. نگاهی  نور شدیدی در چشمانم زد
توانستم از جای به اطراف انداختم و باز هم چشمانم را بستم. نمی
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گرفتند. دوباره سعی کردم تا برخیزم و گویا بدنم از مغزم فرمان نمی
 های سنگینم را از هم فاصله دادم.چشمانم را باز کنم. به سختی پلک

 

ن نه روی زمین، روی تختی در هنوز هم در همان کلبه بودم؛ لیک
ی کلبه دراز کشیده بودم. سعی کردم از جای برخیزم و موفق گوشه

هم شدم. پاهایم را روی کف چوبی کلبه گذاشتم و با یک حرکت از 
 جای برخاستم. نگاهی به اطراف انداختم. کلبه کامالً تمیز و مرتب

ها بود. شاید هم دیشب فقط یک خواب بوده است؛ لیکن آن درد
ی دیشب فقط توانم قبول کنم همهقدر واقعی و طبیعی بودند که نمیآن

 یک خواب بوده است! 

 

خاطراتی مبهم از دیشب به یاد داشتم؛ حتی خاطراتی که گویی برای 
کرد مرا آرام کند. خودم نبودند! تصویر پسری که سعی می

قات هایی مبهم و ماه کامل! تنها چیزهایی که پس از آن اتفافریاد
 دردناک به خاطر می آوردم فقط و فقط همین ها بودند. 

 

ت در لنگان به سم -کرد. لنگکشید و بدنم کمی درد میسرم تیر می
ه بکلبه که باز بود قدم برداشتم. دستم را به چهارچوب درب گرفتم و 

آمد به بیرون خیره شدم. نسیم خنکی که از سمت کوهستان می
ه موهای کوتاهم کشیدم و با چشم صورتم برخورد کرد. چنگی ب

خیال شدم و به درون کلبه برگشتم ای بیکاویدم. لحظهاطرافم را می
 و به دنبال کیفم گشتم.  

 
 ها؟ پس کجان این -
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هایم افتاد. ای نگاهم به لباسگویی کیف به کل غیب شده بود! لحظه
 بلوز بافتم نخ کش و پایین و قسمت زانوی شلوارم پاره شده بود!

شدم. تر میگذشت از آمدن به جنگل سیاه پشیمان و پشیمانهرچه می
ای داشتم، باز هم از خطرها دورتر قدر هم زندگی معمولیهر چه

 بودم! اشک در چشمانم حلقه زد. 

 

با ترس و دلهره سریع از کلبه بیرون زدم و به طبیعت وحشی پناه 
رد کردم. ترسم بردم. چند قدم عقب رفتم که به پیکری مردانه برخو

ام روی های جنگلیاشکی لجوج از پس مژه چند برابر شد و قطره
ام افتاد. افتاد. به آرام به پشت برگشتم و نگاهم در نگاه طوسی گونه

 رنگش قفل شد. با چشمانی بهت زده عقب رفتم. 

 
 چرا از کلبه بیرون اومدی؟  -

 

و شوک بودم. قدر اتفاقات عجیب افتاده بود که هنوز هم در بهت آن
شد. قدمی جلو ام مانع خارج شدن کلمات از دهانم میفک قفل شده

برداشت که با ترس عقب رفتم و دوباره داخل کلبه شدم. با نگاهی 
 خنثی به چهارچوب درب تکیه زد و گفت: 

 
 خوام کمکت کنم! نترس، چیزی نیست. فقط می -

را  سپس، برگشت و گیاهان عجیب و غریبی که به همراه داشت -

از بیرون به داخل کلبه آورد و روی میزش گذاشت. چشمانم 

کمی گرد شد. مگر این همان میزی نبود که دیشب من آن را 

قدر سالم بود؟! او حتماً طور اینروی زمین انداخته بودم؟ چه

 خواهد به من بگوید.داند و نمیچیزی از دیشب می
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-  

لبخندی به رویم زد و با دّقت مشغول کارش شد و من فقط   -

آوردم؛ لیکن عجیب کردم. سر از کارش در نمینگاهش می

برایم جذاب بود. گویی هیپنوتیزم شده بودم. چند بار پلک زدم. 

آمد! روی تخت او یک جادوگر بود، هر کاری از او بر می

که نگاهی نم دوختم. بدون آهای رو میز چشنشستم و به معجون

 به من بیاندازد، پرسید: 

-  

 کردی؟کار میجا چیدیشب این - -

-  

ای سکوت کردم و فکر کردم واقعیت را به او بگویم یا لحظه -

شناسمش اعتماد توانستم یه یک جادوگری که نمیدروغ؟! نمی

دانست چه بالیی کنم؛ لیکن مجبور بودم. او تنها کسی بود که می

به اطراف انداختم و هر دو آرنجم را سر من آمده است! نگاهی 

 روی زانوهایم گذاشتم و با صدایی گرفته لب زدم: 

-  

جا. اولش توی جنگل دونم. دیشب اومدم اینودم هم نمیخ - -

افتاد. اومدم توش و  گشتم؛ ولی بعدش نگاهم به کلبههدف میبی

جاست. گفتم شاید به درد بعد هم دیدم کلی معجون و طلسم این

اد ه وقتی خواستم از کلبه بیام بیرون، یکهو اتفاقاتی افتبخورن ک

 و بعدش اصالً هیچی یادم نمیاد. 

-  

 پس از مکثی کوتاه به سمتم برگشت و کوتاه نگاهم کرد. با لبخند -

 لب زد: 
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-  

 ؟! طور اومدی جنگل سیاهره. چهخب اشکالی ندا - -

-  

دوست نداشتم پاسخش را بدهم. پس نگاهم را به کف کلبه دوختم  -

و لبانم را به یکدیگر فشردم. تک ابرویی باال انداخت و گویی 

خواهم چیزی بگویم. برایم عجیب بود که نپرسید چه فهمید نمی

  اتفاقاتی برایم افتاد؟! کمی به لبخند و رفتارهایش مشکوک شدم.

-  

چندی بعد، شنلی زیبا از جنس چرم را به سمتم گرفت و من هم  -

ه حرفی بزند از کلبه خارج شد و کآن را پوشیدم. سپس بدون آن

 درب را پشت سرش بست. پسر عجیبی بود! 

-  

 جادوگر عجیب!  - -

-  

پوزخندی زدم و کنجکاوانه شروع به گشتن کلبه کردم. تا کیفم  -

هایی که دیشب شدم. معجونخیال نمیکردم بیرا پیدا نمی

 برداشته بودم سر جایشان بودند؛ پس حتماً او کتابم را هم جایی

 ن کرده است. پنها

-  

پس از یک ساعت گشتن، باز هم چیزی دستگیرم نشد. خیلی  -

برایم عجیب بود؛ یک ساعت است که رفته و اصالً برایش مهم 

 اش هستم! نیست که من در کلبه

-  

کاله شنلم را روی سرم انداختم و از کلبه بیرون زدم. دیگر  -
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ی عجیب و کذایی بمانم. او یک دوست نداشتم در آن کلبه

گذاشت. دوگر بود، پس قطعاً آن کتاب را جلوی رویم نمیجا

 کردم اطراف کلبه را بگردم تا شاید کتاب را پیدا کنم. سعی می

-  

دونم چرا فکر کردم این جنگل اش تقصیر خودمه. نمیمهه - -

لعنتی از خونه و ونکوور قشنگم بهتره! البته اون پیرمرد 

 جیبش! ی علبهکتقصیر نیست. با اون مرموز هم بی

-  

شد. دوست نداشتم شب را در این تاریک می کم هوا داشت -کم -

جنگل بیدار بمانم، پس دوباره به کلبه برگشتم. به محض وارد 

شدنم به کلبه، او را دیدم که درحال درست کردن معجون است. 

 که نگاهم کند، لب زد: ی او شدم که بدون آنبا ُبهت خیره

-  

خوای که شب توی جنگل سیاه تنها بمونی؟ یا تو دیگه. نمیب - -

 ذارم بیای. اگر همین اآلن نیای تو، دیگه تا صبح نمی

-  

 ن لب زدم: م -متعجب وارد کلبه شدم و با من -

-  

 . ب..تو... تو رفته بودی بیرون. - -

-  

 ام پرید و لب زد:وسط جمله -

-  

 من جادوگرم، یادت که نرفته؟  - -

کم به کف  -دیمی کلبه تکیه نهادم. نگاهم را کمی قبه کتابخانه
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کلبه دوختم و کوتاه سری تکان دادم. پوزخندی تلخ زدم و سرم 

را به طرفین تکان دادم. او جادوگر بود و همین من را 

ترساند، چرا که در این جنگل سیاه، او یک جادوگر قدرتمند می

گل و من یک انسان ناچیز بودم! صبر کن، یک جادوگر در جن

ها در جنگل سیاه کردم فقط ارواح و گرگینهسیاه؟! فکر می

کنند! ابروهایم یکدیگر را در آغوش گرفتند و با لحنی زندگی می

 مملوء از تعجب، پرسیدم: 

 

 تو یک جادوگری که در جنگل سیاهه! عجیب نیست؟!  -

 

کم از بین  -لبخند مهربانش روی صورتش خشک شد و کم

گره به تمیز و مرتب کردن میزش  رفت. با ابروهایی در هم

خواست حرفی بزند. کمی کالفه شده بودم. ادامه داد. گویی نمی

 با خستگی و کالفگی لب زدم: 

 

تونی جواب ببین جادوگر عجیب، من چند تا سؤال دارم که نمی -

ندی، خب؟ من یک آدمیزاد توی این جنگل خطرناکم با یک 

 شناسمش! جادوگر که اصالً نمی

 

خندید و سپس به سمتم برگشت. دستی به کاله شنلم کشیدم کوتاه 

که چنگی به موهایش نواخت و نگاهش را به من دوخت. منتظر 

 نگاهم کرد که به سرعت گفتم: 

 

اوالً بیا با هم آشنا بشیم. من رزالیتا گراهام هستم، اهل ونکوور  -
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 کانادا. بیست و سه سالمه. 

 

 کمی گیج نگاهم کرد و سپس لب زد: 

 

 نکوور کانادا چیه؟! و -

 

به او خیره شدم و سپس به سقف نگاه کردم. کوتاه مکث کردم و 

 سپس لب زدم: 

 

مهم نیست. فقط، من رزالیتا گراهام هستم و بیست و سه سالمه.  -

 فهمیدی؟! 

 

های سفید رنگش را به نمایش گذاشت. هم عجیب باز هم دندان

 بود و هم خوش خنده! 

 

 من استوارت وینسلت هستم و بیست و هفت سالمه.  -

 

 ابرویی باال انداختم و سپس پرسیدم: 

 

دونی خب، حاال که با هم آشنا شدیم، یک سؤال مهم. تو می -

 جا چه اتفاقی افتاد؟! دیشب این

 

 با مکث لب زد: 
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گشتم و بعدش دیشب؟ خب من بیرون داشتم دنبال مواد اولیه می -

تونستم یدم تو روی تختم خوابیدی؛ و چون نمجا که دیاومدم این

جا بیدارت کنم و از طرفی دیدم یک آدمیزاد هستی، گذاشتم این

 بمونی! 

 

دانستم با تعجب ابرویی باال انداختم و دیگر سؤالی نپرسیدم. می

 منطق بود! تمام پاسخش اشتباه و بی

 

ماند و همین او گفته بود که در جنگل سیاه شب بیرون نمی

تر از همه، مروز صبح هم به دنبال مواد اولیه رفته بود. مهما

ام و روی زمین جا تختی ندیدهمن مطمئن بودم که دیشب این

دو زنان  -هوش شدم! از طرفی، با گیجی و چشمانی دوبی

داد. پس کرد و این نشان از دروغگو بودنش مینگاهم می

، چشمانم چیزی نگفتم و به آرامی رو تخت نشستم. چندی بعد

 سنگین شدند و به خوابی شیرین فرو رفتم. 

 

 

صبح، با خستگی از جای برخاستم و تصمیم گرفتم که امروز 

کمی از جنگل سیاه و طبیعتش لذت ببرم. پس، شنلم را پوشیدم و 

ی سفالی از کلبه بیرون زدم؛ به همراه چند سبد و یک کاسه

ن سنگ ریزه لیکن قبل از به راه افتادن از کنار کلبه چندی

برداشتم تا راه برگشت به کلبه را گم نکنم. سپس برای پیدایش 

 کمی میوه و آب از کلبه دور شدم. 
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های سمی بود، پس اگر شناختی جنگل سیاه مملوء از میوه

شوی؛ لیکن خوشبختانه من تمام نداشته باشی قطعاً مسموم می

کرد. مومیت مرا تهدید نمیشناختم و خطر مسها را میمیوه

هایی عجیب و غریب افتاد که برخالف چندی بعد، نگاهم به میوه

توانستم به راحتی سبدم را از ظاهر عجیبشان، سمی نبودند و می

ها ها پر کنم. روی زمین نشستم و شروع به چیدن میوهآن میوه

 ذاشتم.گها را در دهانم کردم. یکی از آن میوه

 

هایی هستن که یک های غیر سمی جنگل سیاه، بهترین مزهمیوه -

 تونه بِچشه! انسان می

ای مملوء از آب زالل برخوردم. چند ُمشت آب در راه، به چشمه
ای که به همراه داشتم هم در به صورتم پاشیدم و بعد ظرف سفالی

آب گذاشتم. سپس، ظرف را از آب بیرون کشیدم و درب ظرف را 
 ستم برخیزم که صدای محکمی توجه مرا جلب کرد. بستم. خوا

 
 کنی؟! کار میجا چیهی آدمیزاد! تو این -

 

صدایش آشنا نبود، یقین داشتم استوارت نیست. پس به آرامی 
ها گذاشتم و به سمت صدا بازگشتم. دختری با ظرف را روی چمن

اه خیره مرا نگ -شنلی از جنس پوست گرگ، ایستاده بود و خیره
اش از شنل های چرمیجلو برداشت که چکمه د. قدمیکرمی

روی من قرار گرفتند. با تردید از جای بیرون زدند و روبه
 برخاستم و به او خیره شدم. 
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 کنی آدمیزاد احمق؟! کار میجا چیهی! پرسیدم این -

 

 با کمی شجاعت لب زدم:  ای به خود آمدم ولحظه

 
 کنی؟! کار میهی، درست صحبت کن. اصالً خودت اینجاً چی -

 

 اش را به سمت خودش گرفت. با تمسخر خندید و انگشت اشاره

 
جا جنگل سیاهه و جا بودن من کامالً عادیه آدمیزاد. اینمن؟! این -

 جا تعلق دارم. من هم کسی هستم که به این

 

که داشت با م. درحالیاش را بررسی کردکمی مکث کردم و جمله
ی منظورش شدم. ارواح و گرگینه کرد، متوجهپوزخند نگاهم می

توانست روح باشد! کردند و او قطعاً نمیدر جنگل سیاه زندگی می
داد او یک گرگینه است! به ناگه چندین لیکن، تمام شواهد نشان می

قدم عقب رفتم و تقریباً سعی کردم از او دور شوم. پوزخندش را 
 سپس با جدیت لب زد:  جمع کرد و

 
جا برای تو خطرناکه. هر طوری اومدی گوش کن آدمیزاد، این -

جا زنده به دنیای ماوراء، همونطور هم برگرد. فقط کسانی این

آشام یا مونن که قدرت داشته باشن. تو جادوگر، روح، خونمی

 جا برو. گرگینه نیستی. پس همین االن از این

 

گرفت دانستم از کجا نشأت میکه نمی چند لحظه بعد، با شجاعتی
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 لب زدم: 

 
تو گوش کن گرگینه، من یک آدمیزاد هستم؛ ولی بیشتر از تو  -

شناسم. فکر نکن برای این جنگل و کل دنیای ماوراء رو می

ات نیاز به قدرت خاصی زندگی کردن توی مکان مورد عالقه

تا  جا جایی هست که من دوست دارم باشم و حتی اگرداری! این

 جا نمیرم!آخرش آدمیزاد بمونم، از این

 

اش رنگ لبخند گرفت. چشمانش کمی گرد شدند و بعد، رخ جدی
 با همان لبخند محو لب زد: 

 
کردم ترسو نیستی خوشم اومد، برخالف چیزی که فکر می -

آدمیزاد! حاال که دیدم شخصیتت رو دوست دارم، پس بیا یه 

طور دیگه شروع کنیم. من سوفیا َونتون هستم و بیست و دو 

 سالمه. 

 

 کمی جا خوردم ولی بعد، با لبخند لب زدم: 

 
  منم رزالیتا گراهام هستم و بیست و سه سالمه، خوشبختم! -

 

و مطمئن بودم استوارت به خانه  شدکم داشت غروب می -کم
برگشته است. پس، از سوفیا خداحافظی کردم و به سوی خانه 

ها را دنبال کردم و دقیقاً به کنار کلبه بازگشتم. مسیر سنگ ریزه
رسیدم. چندین تقه به درب زدم که استوارت درب را کمی باز 
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 شد. با گیجی پرسیدم: کرد و با نگاهی کالفه به من خیره 

 
 شده؟! چی -

 

طور که استوارت درب را کامل باز کرد و وارد کلبه شدم. همان
 گذاشتم، او لب زد: سبدها و ظرف سفالی را در گوشه کلبه می

 
ها هرازگاهی از کنی؟ گرگینهچرا به هشدارهام گوش نمی -

کوهستان میان توی جنگل تا بگردن و وقتی یه آدمیزاد ببین 

 کشنش! لحظه می همون

 

کالفه نگاهش کردم و سپس یک میوه از سبد بیرون کشیدم و در 
هایش، تخت را مرتب کردم و تفاوت به حرفدهانم گذاشتم. بی

 خواستم بخوابم که با خشم لب زد: 

 
ها اهمیت ی من بمونی و به قانونهی! تو حق نداری توی کلبه -

 ندی! 

 

 با صدایی بلند و خشمگین گفتم: 

 
جا ات رو اینترسی چرا کلبهقدر از جنگل سیاه میر ایناگ -

 ساختی؟! چرا پیش جادوگرهای دیگه نیستی؟!

اش را در کاسه چرخاند و بدون پاسخ به های طوسیمردمک

 سوالم به سمت کتابخانه رفت و کتابی از آن برداشت. 
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که با یک دستش کتاب را نگه داشته بود، با دست درحالی

ی رها ای کرد. با دستم طرهدرگیر تهیه ماده دیگرش خود را

شده موهایم را کنار دادم که چشمم به زخم قرمز و متورم روی 

شباهت به رد طناب نبود. پوست سفید مچ دستم که خورد، بی

 تفاوتی گفت:صدایش توجه مرا از زخم دستم به خود داد. با بی

 

 بیا غذا!  -

 

های زرد های کبابی و برگ کلم پیچبا چندش نگاهی به کرم

های مسی رنگ روی میز انداختم. در همین حین چشمم به جام

پر شده از مایع زرد رنگ خورد. ناخودآگاه حالت تهوع بهم 

ام در ام درهم شد. احساس کردم محتویات معدهدست داد و چهره

 حال جوشش هست. 

 

 نشست، گفت: یدر همان حین که پشت میز م

 

جایی که اومدی به چی میگن غذا! در ضمن من تا دونم اوننمی -

فردا شب وقت غذا پختن ندارم اگه نخوری تا فردا شب 

 گرسنگی نصیبت میشه!

 

ریخت. با چندش و با ذوق و هیجان برای خودش از غذاها می

 غیظ نگاهم را از او گرفتم. 
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 و به خواب اجازهبه سمت تخت رفتم و روی آن دراز کشیدم 

 ای رنگم بشود.دادم مهمان چشمان قهوه

 

 

هایم را روی چشمانم کنار کشیدم. تق پرده پلک -با صدای تق

ام زد. از روی تخت برخاستم. نگاهم به عطری گرم زیر بینی

استوارت افتاد که بدون توجه به من گیاهی را زیر دو سنگ 

ه پرواز درآمده بودند تاب که در آسمان بکوبید. با دیدن دو کمی

رفتند زبانم بند آمد. با و به سمت کیف چرمی استوارت می

های ماورایی بودم، ام را در حال مطالعه کتابکه تمام زندگیاین

های در حال پرواز خیلی دور از ذهن است. باز هم دیدن کتاب

 نگاهش به من افتاد. دوباره به کارش برگشت و بلند گفت: 

 

سری گیاه برم جنگل سرخ؛ از جمع کردن یک من باید برای -

کلبه خارج نشو! نزدیک غروب حتی اگه در زدن در کلبه رو 

 باز نکن! 

 

هایم را باال انداختم. برای منی که در ونکوور تفاوت شانهبی

ها هیچ ترسی خوابیدم این چیزها میها در آغوش گرگشب

 نداشتم.

 

اید دنبال کتاب بگردم. بعد از خروجش از کلبه، لبخندی زدم. ب

به سمت کتابخانه رفتم. شروع به گشتن کردم. در همان حین که 

ای به دنبال کتاب سرخ رنگم بودم چشمم به کتابی با جلد نقره
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خورد. دست بردم و از قفسه برداشتمش. دستم را روی جلدش 

که از پوست مار تهیه شده بود کشیدم. صفحاتش را ورق زدم. 

خیال ها بود. لبخندی زدم و بیومی بدن گرگینهتصاویری از آنات

ها اطالعات ی گرگینهکتابم، به سمت تخت رفتم تا کمی درباره

 دست بیاورم. به

 

 

با تاریک شدن فضای کلبه از روی تخت برخاستم تا شمعی 

روشن کنم. سوز سردی در فضای چوبی کلبه پیچیده بود. شنلم 

صدای در  میز رفتم. تر کردم و به سمترا دور خودم محکم

زدن بلند شد. آب دهانم را با صدا قورت دادم که به سختی از 

ام پایین رفت. در مغزم برای باز کردن و نکردن گلوی کویری

در کلبه دادگاهی برگزار شده بود. دوباره صدای در آمد. عرق 

چکید. قلبم درونم غوغا کرده ی کمرم به پایین میسرد از تیغه

های کتاب و البته استوارت درون مغزم همچون بود و گوشزد

ها ی گرگینهشد. با شنیدن صدای زوزهنوار کاست تکرار می

کمی آرام شدم. عجیب بود، لیکن من هم آدمیزاد عجیبی هستم. 

 به سرعت شمع را روشن کردم و به روی تخت برگشتم.

 

*** 
های استوارت رغ -شنلم را چنگ زدم و بدون توجه به غر

روی از این که نباید در این ساعت روز تنهایی به پیادهحاکی 

 بروم، از کلبه بیرون زدم.
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رنگم را زیر کاله شنل جا  ایبند شنلم را بستم و موهای نسکافه

داشتم و تمامی حواسم به اطراف بود. های آرام بر میدادم. قدم

ها در ی گرگپیچید. صدای زوزهصدای جغد در جنگل می

 شد. پایه اکو میجنگل و کوه

 

با دیدن دو مرد که پشتشان به من بود، پشت درختی پنهان شدم. 

ها کرد که خودم را نشان ندهم. سرم را از سمت آنعقل حکم می

برگرداندم که با دیدن سوفیا کنارم شوکه شدم. آرام سرش را 

 نزدیک گوشم کرد. زمزمه کرد: 

 

جا برو پایین! این از که  سر و صدایی کنیخیلی آروم بدون این -

 چهل دقیقه دیگه میام پیشت. 

 

با پایان حرفش از پشت درخت به پیش دو مرد رفت. آرام و 

بدون سر و صدا خود را به دامنه کوه رساندم و روی تخت 

 سنگ سردی منتظر نشستم. 

 

سردی سنگ به بدنم نفوذ کرده بود و سبب سرد شدن بدنم 

ک درختان افرا و کاج های خششد. زمین پوشیده از برگمی

 بود.

 

 پس از گذر یک ربع صدای شاد سوفیا مرا به خود آورد. 

 

اش از شادی ستاره باران شده بود. لبخندی چشمان زمردی
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 اش کرد و گفت:های صورتیمهمان لب

 

 خوبی؟  -

 

 سرم را به معنای بله تکان دادم. 

 

 ادامه داد:

 

 جا بریم. رزا! باید از این -

 

 متعجب نگاهش کردم. زمزمه کردم:کنجکاو و 

 

 شده؟چی -

 

 هایش را تر کرد و گفت: با زبانش لب

 

جا بودن برات آلفای گروه باالی کوه در حال شکار هست، این -

 خطرناِک!

 

دست سردم را در میان دست گرمش گرفت و به راه افتاد. پشت 

 سرش قدم گذاشتم. 

 

ی سیاه پارچه ی کوه ایستادم. آسمانپس از دور شدن از دامنه

که استوارت در شب را روی خود کشیده بود. با یادآوری این
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های کالباسی کنج لب کلبه نیست، لبخندی سرشار از شیطنت

 رنگم نشاندم.

 

 رو به سوفیا گفتم:

 

 کنم. بیا با هم بریم جایی که من زندگی می -

 

های خرمایی رنگش را داد که دودل است. مورفتارش نشان می

 گونه راستش را خاراند.  واش کنار داد انیاز پیش

 

 بعد از گذر دو دقیقه گفت:

 

 اشه، بریم!بکه اجازه ندارم؛ ولی با این -

 

 

در را پشت سرمان بستم و وارد کلبه شدیم! سوفیا با تعجب و 

 نگریست.کنجکاوی اطراف را می

 

 زمزمه کرد:

 

 کنی؟ جا زندگی میجا خیلی خفِن دختر! تو اینخدای من! این -

 

 آره.  -
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 چرخی به دور خود زد و خود را روی تخت رها کرد.

 

کشیدم. خودم را روی باید اطالعاتی از زیر زبان او بیرون می

 تخت انداختم و دستانش را در دست گرفتم. لب زدم: 

 

 ه؟ تو کی هستی؟ گفتی آلفا ممکنه من رو شکار کنه! آلفا کی -

 

اش را آب دهانش را قورت داد و با تشویش و استرس چتری

 پشت گوش زد. 

 

 زمزمه کرد:

 

راستش این اطالعات برای تو که آدمیزاد هستی هیچ کاربردی  -

 نداره! 

 

 نفسم را پر حرص بیرون دادم و گفتم:

 

کنم پس این اطالعات رو نیاز وقتی توی جنگل سیاه زندگی می -

کنم بگو! برای تو دردسری ایجاد م! خواهش میدارم بدون

 کنم!نمی

 

 اش را با زبان تر کرد و گفت: های کویر شدهلب
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ی ما توسط های گروهمون هستم. همهخب... ام... من جزو بتا -

 شیم!آلفای بزرگ کنترل می

اش با پایم روی زمین ضرب های تکراری و قدیمیکسل از حرف
 گرفتم. ادامه داد: 

 
مون هاش چهاردهم هر ماه تبدیل به خود اصلیمعموالً شب -

شیم. بهت گفتم که رز، این اطالعات به درد یه آدمیزاد می

 خورن. نمی

 

پس از کمی مکث به سمت میز رفتم و به آن تکیه زدم. سپس 
 گفتم: 

 
 خب، از آلفاتون بیشتر برام بگو! -

 

را  . شنلشهایش دادباز هم نگاهش را از من دزدید و به چکمه
دانستم مرتب کرد و لبانش را با یک حرکت تر ساخت. می

 وید، ولی امتحانش ضرری نداشت! خواهد چیزی بگنمی

 

خواستم دوباره حرفی بزنم که صدای استوارت از بیرون کلبه به 
 گوش رسید:

 
های تازه روی برگشتی؟ بیا کمکم کن این گیاهرزی! از پیاده -

 بیارم.  چیده شده رو به داخل کلبه
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سوفیا با شنیدن صدای استوارت ترسیده نگاهی به من انداخت و با 
 خشم و ناراحتی زمزمه کرد: 

 
 اما تو گفتی تنهایی!  -

 
 آره، ولی اون قرار نبود این ساعت بیاد!  -

 

 

داد چشمان عسلی رنگش کمی به سرخی زدند. رفتارش نشان می
 عصبی است و هر آن ممکن است به سمت من یورش بیاورد. 

 

 آرام لب زدم: 

 
 زنه. سوفیا آروم باش، قول میدم استوارت هیچ آسیبی بهت نمی -

 

های استورات که نشان از کشید. صدای گامسریع و کوتاه نفس می
 داد. کلبه مینزدیک شدن استوارت به 

 

قدمی جلو برداشت که من چندین قدم عقب رفتم و دیوار کلبه 
خراشی باز شد. برخوردم. به ناگه درب با صدای بلند و گوش

چشمانم را محکم روی یکدیگر فشردم. با ترس به استوارت و 
 کردم. روی یکدیگر ایستاده بودند نگاه میسوفیا که روبه

 

داد لباسی آویزان بود، اجازه نمی ای که به چوبهای چرمیکیف
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ی استوارت را ببینم؛ لیکن یقین داشتم نگران و ترسیده است. چهره
ای بعد، سوفیا با نگاهی خشمگین به من و با سرعت زیادی ثانیه

از کنار استوارت رد شد. به سرعت از گوشه کلبه برخاستم و با 
. دو دستم را یک قدم به استوارتی که روی زمین افتاده بود رسیدم

کاویدم، بلند و که بیرون را میبه چهارچوب درب گرفتم و درحالی
دانستم صدایم را شنیده و با خشم نام سوفیا را صدا زدم. می

 دانستم با این کارش شروع جنگ را اعالم کرده بود.می

 

ای نگاهم به ساعد با قلبی کوبنده نگاهم را به استوارت دادم. لحظه
ای را فتاد. به سرعت به سمت میز رفتم و پارچهغرق در خونش ا

که رخسار استوارت به سرخی از روی میز چنگ زدم. درحالی
زد، دستمال را به دور جای چنگ عمیق روی ساعدش پیچیدم می

کردم تا که تمام سعیم را میو محکم بستم؛ سپس درحالی
 ریزی متوقف شود لب زدم: خون

 
جا ریزی شدیدتر بشه! ببینم، اینوندستت رو باال بگیر. نگذار خ -

 دکتری هم هست که کمک کنه؟! 

 

دانستم از استوارت به سختی و سرش را به طرفین تکان داد. می
تواند فریاد بزند، پس دیگر هیچ نگفتم؛ لیکن او درد شدید حتی نمی

 با خشمی که زیر نقاب درد پنهان شده بود، لب زد: 

 
 کسی وارد بشه؟! مگه... مگه بهت نگفتم نگذار  -

 

مردمک در کاسه چرخاندم و سپس برای دفاع از خود، لب به 
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 سخن گشودم:

 
زنه؛ ولی تو اون دوست منه استوارت. به من هیچ آسیبی نمی -

 خوای بهش آسیب بزنی! اون رو ترسوندی! فکر کرد می

 

 دست سالمش را روی زخمش گرفت و با صدایی بلندتر لب زد:

 
 ای؟! رزالیتا اون یک گرگینه هست!  متوجه -

 

 

ای به استوارت رفتم و باز هم نگاهش کردم. سپس با چشم غره
 کالفگی لب زدم: 

 
هست؛ ولی اون هیچ آسیبی به من نرسونده. چرا  دونم گرگینهمی -

 ه... کی گرگینه ها خوای بفهمی جادوگِر عجیب!؟ همهنمی

 

 به ناگه با خشم فریاد زد: 

 
 ها هستی! زنه، چون تو هم یکی از اونبه تو آسیب نمی اون -

 

چشمانم به ناگه گرد شدند. زبانم بند آمد و بدنم کامالً خشک شد. پس 
هایم درست بود! من تبدیل به یک گرگینه شده بودم. آن همه حدس

دانستم درد، ماه کامل، خاطراتی که گویا برای خودم نبودند! نمی
ین. با تعجب به استوارت خیره شده بودم و زده باشم یا غمگهیجان
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توانستم هیچ حرکتی انجام دهم. از هیجان، در پوست خود نمی
خواستم گنجیدم! باألخره من هم به آرزویم رسیده بودم. نمینمی

هیجانم را به استوارت نشان دهم؛ پس فقط به او کمک کردم تا روی 
 تخت بخوابد و کمی استراحت کند.

 

گفتند را های پنج ساله که حرفی که نباید مین بچهاستوارت همچو
اند، ساکت و مضطرب شده بود. دلیل اضطراب و سکوتش را گفته
 قدر خوشحال بودم که حتی برایم مهم هم نبود!دانستم؛ لیکن آننمی

 

که استوارت به خواب رفت، به همراه سبدی مملوء از پس از آن
 ن زدم. میوه و یک ظرف کوچک آب از کلبه بیرو

 

ی کافی از کلبه دور شدم، سبد را روی زمین گذاشتم وقتی به اندازه
 و با هیجان جیغ بلندی سر دادم. 

 
اوه خدای من، بعد از کلی تالش و تحقیق، باألخره تونستم!  -

باورم نمیشه این واقعیه، یعنی فکر کن؛ اومدم به جنگل سیاه و 

یاست، اصالً ازش گرگینه هم شدم. امیدوارم حتی اگه این یه رو

 بیدار نشم. 

 

 ها را از سبد بیرونبا لبخند به راهم ادامه دادم و با شور اشتیاق میوه
گذاشتم. حال دیگر من هم جزوی از جنگل کشیدم و در دهانم میمی

جا برایم خطری نداشت. هرچند، دنیای ماوراء سیاه بودم، پس این
 همیشه جایی مرموز و خطرناک بود. 
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به جایی رسیدم که مملوء از درختان پیچ در پیچ بود.  کمی بعد،
های سر به فلک کشیده و کنجکاو شدم تا بفهمم پشت آن درخت

ی یک های خاردار چیست. پس، کمی جلو رفتم که به ناگه با تنهبوته
درخت برخورد کردم. درد شدیدی بدنم را فرا گرفت. دستم را روی 

ردی که من کشیده بود هیچ بود! در ام گذاشتم. این درد، در برابگونه
ای خود را در میان شاخ و پس تسلیم نشدم و ادامه دادم که لحظه

 های آبی و بنفش رنگ دیدم. برگ

 
 جوری بیام بیرون؟ اوه خدای من! جا دیگه کجاست؟! حاال چهاین -

 

های بی رحم الی آن شاخ و برگچندی بعد، با دستان زخمی از البه
ادم بیرون آمدم. شنلم را محکم دور خودم پیچیدم و دوباره به راه افت

ای که روی تخته سنگی نشسته بود نظرم را به خود که پیکر دخترانه
جلب کرد. نگاهی به آسمان انداختم که خورشید دقیقاً باالی سرم 

هایی آرام داد ظهر است. سپس، با قدمود و این نشان میقرار گرفته ب
جلو رفتم و پشت تخته سنگ ایستادم. برای جلو رفتن کمی تردید 

دانستم با دیدن من چه واکنشی نشان دانستم او کیست و میداشتم. می
 ای بعد صدای آشنای دخترک در گوشم طنین انداخت. دهد. ثانیهمی

 
  جا برو رزالیتا! از این -

 

اش، ترسم را کنار زدم و بدون تردید، دقیقاً کنارش جه به جملهتوبی
روی تخت سنگ نشستم. سبدم را روی زمین رها ساختم و با نگاهی 
غمگین به او چشم دوختم. رخسارش زیر کاله شنلش پنهان شده بود. 

کم نگاهم را باال  -هایم گذاشتم و کمهر دو آرنجم را روی زانو
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، فقط کنارش نشستم و با خود برای حرف زدن قهکشیدم. چند دقی
 رفتم. در نهایت، با صدای آرام لب به سخن گشودم:کلنجار می

من واقعاً متأسفم. قصد نداشتم اذیتت کنم! باور کن سوفیا. من  -

 زنم.وقت بهت آسیب نمیهیچ

 

با ناراحتی نگاهش را از من گرفت و به درختان دوخت. بعد از گذر 
اش را که مملوء از اشک بود، به سمتم سوق دگان عسلیپنج دقیقه دی

 داد و با دلخوری زمزمه کرد: 

 
کردم خواست طلسم بخونه و اگه فرار نمیولی اون... اون می -

 دیدم. میُمردم و یا آسیب جسمی شدید حتماً یا می

 

 دستش را در دستانم گرفتم و با پشیمانی گفتم:

 
یب احساس کرد که قصد آسخوام. اون من واقعاً معذرت می -

 رسوندن بهش رو داری!

 

 ی احساساتش شوم و سپس ادامه دادم: مکثی کردم تا متوجه

 
طوری روی کنیم؟ اینخب، میای بریم یکم توی کوهستان پیاده -

 شیم. هم بیشتر باهم آشنا می

 

دلی سرش را به معنای مثبت تکان داد. از جای برخاستم و با دو
. لبخندی به رخسار زیبایش زدم و با احساس شنلم را مرتب کردم
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 قدم شدم. بهتری با او هم

 

 

به طبیعت دست نخورده و بکر کوهستان خیره شده بودم و هوای 
کردم. سوفیا با کنجکاوی زمزمه سرد و مطبوع آن را استشمام می

 کرد: 

 
 جا درآوردی؟ ینجوری سر از اتو که آدمیزادی، چه -

 

 هیجان ماجرای سفرم را تعریف کردم: لبانم را تر کردم و با

 
دونی، من از یک شهر دور اومدم؛ به اسم ونکوور توی خب می -

 کانادا! 

 

 با تعجب گفت:

 
 کانادا؟! کجا هست؟ -

 

که نگاه خندانم را به چشمان متعجبش کوتاه خندیدم و سپس درحالی
 دوخته بودم لب زدم: 

 
ببین جایی که  خب، باید صبور باشی تا بتونم برات تعریف کنم. -

من ازش اومدم از جادو و ماوراء خبری نیست. تنها جادویی که 

جا خیلی دونی اونجا وجود داره تکنولوژی هست! میاون
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خیال حواشی! یک شب که رفته بودم روی تره. بیزندگی راحت

ها خلوت کنم با پیرمردی آشنا شدم که از قضا کوه تا با گرگ

پیرمرد خیلی عجیب بود. فکر  اش وسط جنگل بود. اونخونه

 کنم اسمش جک بود.می

 

 امه دادم: ای نکردم و ادای نگاهش گرفته شد که توجهلحظه

 
خالصه که صبح اون شب، سر از کلبه اون درآوردم و بعد از  -

توی یک شومینه افتادم توی دنیای شما! شبی که اومدم توی 

ب هم متوجه دنیای شما تا خود صبح بدن درد داشتم و البته دیش

 ام!شدم که... من یک... یک گرگینه

 

شد؛ ولی تیر آخر را تر میگفتم چشمانش درشتبا هر جمله که می
ن مِ  -ام زد، از شدت هیجان و تعجب ایستاد و با ِمنی نهاییجمله
 گفت:

 
 تو... تو یکی از مایی! -

 

های اش جیغ بلندی زد که در کوهستان پیچید و کالغبا پایان جمله
شسته بر روی درختان را فراری داد. از ذوق دور خودش چرخید. ن

هستم پس چرا به من آسیب نرساند!؟  دانست که من گرگینهاگر نمی
 ی شک و تردید را از دلم کنار زدم و با لبخند گفتم:پرده

 
 خب، از خودت بگو سوفیا.  -
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ی آن همچون تاجی از نگاهی به آسمان انداختم. خورشید در میانه 
ای رنگم را به سوی سوفیا کرد. دیدگان قهوهطال خودنمایی می

کشاندم. با نگاهم بر روی خودش، موهای بلندش را مرتب کرد و با 
 لبخند گفت:

 
خب، پدر و مادرم هر دو گرگینه هستن. توی جنگل سیاه متولد  -

سن سری گرگینه که همام رو با یکشدم و در کل تمام بچگی

ی هم یکی از ساکنان دّره خودم بودن به خوبی گذروندم. اآلن

 تاریک هستم. 

 

 ها گرفتم و لب زدم: نگاهم را از روی برف

 
 ی تاریک؟!دّره -

 

 داد: سرش را تکان و ادامه

 
هاست که جا یک نوع محل زندگی برای گرگینهخب... اون -

توسط آلفای جدیدمون درست شده. اون معتقد هست که ما نباید 

مون رو با کسی جایی زندگی کنیم که نیاز باشه محل زندگی

 تقسیم کنیم!

 

 با تعجب گفتم: 
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 جا بودن! ها اون روز اینولی اون -

 

واز میان آسمان داد. ی در حال پرهاتفاوتش را به کالغنگاه بی
 زمزمه کرد:

این هست که ما فقط برای شکار به خب...    ببین اصل قضیه  -

ای حق نداریم! با این حال، من جا میایم و برای چیز دیگهاین

جا باشم. اگه موافق جا هستم؛ چون حوصله ندارم اونهمیشه این

  ی تاریک رو بهت نشون بدم.باشی دره

 

به عنوان پاسخ مثبت تکان دادم و به دنبالش راه افتادم. سرم را 
موهای کوتاهم را زیر کاله شنلم مرتب کردم. باد خنک ظهرگاهی 

 صورتم را همچون مادری مهربان نوازش کرد.

 

 دادیم. داشتیم و به صدای طبیعت گوش میبر می آرام کنار هم گام

 

 

داشتم. نبود برمی شباهت به دویدنهایی که بیپر شور و شوق قدم
ام زد. با صدایی که سعی در سوفیا لبخندی به این شادی کودکانه

 پنهان کردن احساساتش را داشت گفت:

 
 یکم دیگه از جایی که اومدی بگو!  -

 

ام از سرما کشیدم و خاطرات های ترک خوردهزبانم را بر روی لب
 و تجربیاتم را بیان کردم:
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شین انجام میشه. دم همه چیز با ماجا که من ازش اومخب... اون -

تو اگر چیزی برای خوردن بخوای، نیازی به شکار نیست! همه 

دست میاد؛ ولی با وجود آسایش آرامش وجود چیز راحت به

نداره! در کل که دنیای جالبی هست؛ ولی من زندگی توی جنگل 

 سیاه رو ترجیح دادم. 

 

 ی ما بود. به دنیای به وجود آمده نسبت گر عالقهاش بیانچهره

 

در حلزونی گوشم پیچید و توجه مرا به  هوی باد سرد -صدای هو
شباهت به سرزمین ُمردگان نبود، جلب کرد. در سرزمینی که بی

ی دره بود و با پایین کوهستان شهری تاریک که در دورترین نقطه
وجود گرد مرده پاشیده شده بر این دره، هنوز هم بوی حیات در آن 

ای چوبی رفت و در زد. در باز شد ود. سوفیا به سمت کلبهجاری ب
دو  وو سوفیا وارد آن شد. بعد از پنج دقیقه سوفیا همراه با سه دختر 

 پسر از کلبه خارج شدند و با لبخند به سمتم آمدند. 

 

سوفیا از راست که دختری قد بلند و خوش خنده ایستاده بود، شروع 
 به معرفی کرد:

 
های بنده هستن و ِجیک، اسکات و رایا دوست آدا، آنجلینا، -

 ایشون هم همون دختری که تعریفش رو براتون کردم؛ رزاگینه!

 

ای کردم و با با شنیدن لقب قدیمی و عزیزم از زبان سوفیا تک خنده
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 تمامی افرادی که معرفی کرده بود، دست دادم.

 

صد ها کمی در اطراف دره گشت زدم و سپس قپس از آشنایی با آن
 رفتن کردم.

 

آسمان لحاف مشکی رنگ پر از نگینش را بر روی خود کشیده بود. 
 ها پنهان شده بود.ماه نیمه زیر ابر

 

 سوفیا مغموم چشمانش را به زمین دوخت و زمزمه کرد:

 
 جا بودن خیلی حس خوبی داره! کاش پیشمون بمونی! با تو این -

 

 لب زدم:لبخندی به دل مهربانش زدم و دستش را گرفتم. 

 
 من زود میام، ولی اآلن...  -

 

 میان سخنم پرید و گفت: 

 
آخه اآلن شب هست و ارواح سرگردان توی جنگل سیاه زیادن!  -

 راه کلبه هم که دور هست، بگذار صبح برو!

 

با فکر کردن به حرف او و حواشی جنگل سیاه، پیشنهادش را قبول 
 دم.شای چوبی و کوچک کردم و همراه با او وارد کلبه

ای تقریباً دنج و برخالف ظاهر مخروبه و وحشتناک کلبه، کلبه
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ها روی هم چیده شده ای از کلبه، تشک و بالشتراحت بود. گوشه
بودند. دقیقاً کنار درب ورودی یک میز چوبی وجود داشت که روی 

که شنلش را بود.  سوفیا درحالی چندین گیاه مختلف و کمی هم میوه
 گذاشت، لب زد: روی میز می

 
وی یک ها از فضای بسته و گذروندن وقتمون تالبته، ما گرگینه -

کلبه یا قلعه یا هر چیزی، خوشمون نمیاد؛ ولی برای خواب 

 هامون. مجبوریم بیایم توی کلبه

 

ا رکوتاه خندیدم و شنلم را کنار شنل سوفیا گذاشتم که نگاه متعجبش 
 هایم دوخت. به لباس

 
طوری توی جنگل سیاه گشتی؟! باید ها چهرزالیتا! با این لباس -

  یم باشن تا آسیب نبینی!هات چرمی و زختمام لباس

 

سپس، با نگاهی ناامیدانه و کمی نگرانی به سمت کمد کوچک کنار 
ها را به کلبه رفت و چند لباس از جنس چرم بیرون کشید. لباس

که حرفی بزند از کلبه بیرون رفت و من سمت من گرفت و بدون آن
با  ام را تن زدم. وقتی دوباره به کلبه بازگشت،های چرمیهم لباس

 را از هم گشود و گفت:  های سرخ رنگشلبخندی محو لب

 
دونی، هر چی زودتر بخوابیم بهتره. باید هر دو روی زمین می -

کنم. البته عادت بخوابیم. برات جای خوابت رو آماده می

 ها! خودت باید یاد بگیری.نکنی
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هایمان ای گفتم و برای آماده کردن جای خواب«باشه»با خنده 
دم. چندی بعد، روی تشک گلبهی رنگم دراز کشیدم و کمکش کر

 هایم سنگینی کردند و به خواب رفتم. طولی نکشید که پلک

 

 

 به ناگه از جای پریدم. نگاه پریشانم را دورتادور کلبه گرداندم.
ای بعد، کمی آرام تر شدم. دستانم را روی چشمانم گذاشتم و لحظه
ام سوزش عجیبی ایجاد شدند در سینههای سردی که باعث مینفس

فرستادم تا سوزش کمتری  احساس کنم. دستی به شود، بیرون می
کنارم  کشیدم. نگاهم را به سوفیا که دقیقاً در چشمانم کشیدم و خمیازه

 بود دوختم.  ها به خواب رفتهمیان لحاف و بالشت

 

گرفت و عضالتی با بدنی لرزان که از هوای سرد کلبه نشأت می
 منقبض  شده، از حالت نشسته بیرون آمدم و به آرامی برخاستم.

 

تی به گیسوان کوتاه و خیسم را به پشت گوشم هدایت کردم و دس
ای بدنم لرزید و سپس قدمی به جلو برداشتم. صورتم کشیدم. لحظه

ای نداشت تا بتوانم از درون کلبه بیرون را تماشا کنم. پس کلبه پنجره
که سر و صدایی ایجاد کنم به سمت درب کلبه رفتم و درب بدون آن

 را به آرامی گشودم؛ هر چه باشد در این کار ماهر بودم! 

 

یان درب و چهارچوب نگاهی به آسمان انداختم.  تقریباً ی ماز فاصله
ای رنگم را به آسمان مورد نزدیک طلوع آفتاب بود. نگاه قهوه

ام را ام دوختم. چندی بعد، باز به داخل برگشتم و شنل چرمیعالقه
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 پوشیدم. سپس چهار سبد کوچک برداشتم و از کلبه بیرون رفتم. 

 

ها زدم و با نگاهی خندان کلبهدم میها قروی زمین برفی میان کلبه
ای، دخترکی با موهای بلوند و قامت بلندی کردم. لحظهرا نگاه می

از کلبه خارج شد. کمی نگاهش کردم که متوجه شدم او کی است. 
 ی مهربان بود. او، آدا همان دختر خوش خنده

 

که داشت کش و قوسی به بدنش کمی نزدیک رفتم و او را درحالی
هایش پریدند و سپس به سمت من بازگشت. با د، صدا زدم. شانهدامی

 دیدن من، دوباره لبخند مهربانی روی صورتش نقش بست. 

 
 اوه، سالم رز؛ رزاگینه؟! درست میگم؟ -

 

ی مثبت تکان دادم. سپس، جلوتر لبخندی زدم و سرم را به نشانه
 لب زد: قدم شدیم. ابرویی باال انداخت و با خنده رفتم و با هم هم

 
 کنم لقبت باشه. درست میگم؟ اسم عجیبی داری! البته، فکر می -

 

 پس با صدایی آرام گفتم: سنمایی زدم و لبخند دندان

 
ها شلوغ قدر بچهام رزالیتا هست. دیشب ِاندرسته، اسم اصلی -

کردن که نتونستم زیاد باهات صحبت کنم آدا. البته، سکوت و می

 ثیر نبود.تأگوشه نشینی خودت هم بی

تر شد و لبخندی زد و نگاهش را به زمین دوخت. لبخندش کمرنگ
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 با کمی تلخی لب زد: 

 

 
خب، راستش رو بخوای من زیاد اجتماعی نیستم. ترجیح میدم  -

 که با طرف مقابلم خیلی صمیمی باشم. تنها باشم؛ مگر این

 

ی تأیید سخنانش تکان دادم. او ابرویی باال انداختم و سری به نشانه
گرا و ساکتی بود. دوست داشتم از او بیشتر واقعاً دختر درون

توانستم از او اش نمیگراییبدانم؛ لیکن به سبب سکوت و درون
 اش بپرسم.  سؤالی در رابطه با گذشته

 

م و از آرامش با این حساب، باز هم لبخندی به رویش پاشید
 طبیعت لّذت بردم. 

 

اشت به جایگاه کم خورشید د -نگاهی به آسمان انداختم که کم
کردم و از گشت.  با لبخند به اطراف نگاه میاش بر میپادشاهی

ای به سرم زد تا از آدا بردم. لحظههوای پاکیزه و طبیعت لذت می
گفته  روغدانستم سوفیا دی آلفایشان بپرسم؛ چرا که میدرباره

کرد. است. دوست داشتم بدانم سوفیا چه چیزی را پنهان می
کنجکاوی در نگاهم افزایش یافت. نگاهم را به آدا که سر به زیر 

 آمد دوختم و سپس پرسیدم: راه می

 
 تونم ازت یک سؤال بپرسم؟ می -
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ی آدا نگاهش را به من داد و با کمی مکث سرش را به نشانه
ن فسی گرفتم و ایستادم. او هم به تقلید از متکان داد. ن« حتماً »

 ایستاد و منتظر نگاهم کرد. 

 
ی تازه تونی از آلفا برام بگی؟! خب من یک گرگینهمی -

 واردم،باید از آلفا یک چیزهایی بدونم. 

 

آدا هم مانند سوفیا مکث کرد و نگاهش را از من دزدید.  برای 
گشود، گفتن هر حرفی تردید داشت و هر بار که لب به سخن می

ها داد و آنکرد. اتفاقی داشت رخ میباز هم سکوت می
توانستند به من چیزی بگویند. با اخمی ریز نگاهش کردم و نمی

ی آدا رین چیز دربارهنگاه منتظرم را به چشمانش کوک زدم. بدت
توانست سکوت کند و جواب من را ندهد. این بود که به خوبی می

ای صدای آرام و همین اعصابم را حسابی بهم ریخته بود. لحظه
 غمگینش به گوشم رسید: 

 
خب، آلفای ما دوست نداره ما در رابطه با اون با کسی صحبت  -

خوام کن میکر نهستی! البته ف کنیم. حتی تو که یک گرگینه

چیزی رو ازت پنهون کنم؛ ولی من هم چیز زیادی از آلفا 

ها بیشترین اطالعات رو دونم. تنها کسی که بین گرگینهنمی

 داره، سوفیاست. 

 

ها بیشترین اطالعات رو داره، تنها کسی که بین گرگینه»
زد. کمی گیج هر لحظه در سرم بانگ می این جمله« سوفیاست

ها کسی که بیشترین اطالعات از آلفا را داشت شده بودم. چرا تن
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دیدم و هر لحظه سوفیا بود؟! خطر را در یک قدمی خود می
ام برای همیشه نابود شود. منتظر یک تلنگر کوچک بودم تا زندگی

سرم را به طرفین تکان دادم تا این افکار شوم از ذهنم بیرون 
 بروند. 

 

دم؛ چرا که تنها چیزی که جوییمهای جلویم پوست لبم را با دندان
توانست کمی آرامم کند، همان حساس سوزش در آن لحظه می

پوست لبم بود. آدا هم با نگرانی دستانش را جلویش درهم قفل 
ی خشم درونم نگریست. گویی او هم متوجهکرده بود و به من می

 شده بود. 

 

ینی فرستادم تا شاید تسکی دهانم را به آرامی پایین میآب اضافه
ام که به سبب هوای سرد اطرافم بود شود. برای سوزش قفسه سینه

ها را به زمین سپردم و دست به کمر نهادم. چندی بعد، سبد
 کرد، لب زدم: که خورشید در آسمان خودنمایی میدرحالی

 
 آدا، کی مجبورتون کرده حرفی نزنید؟!  چه اتفاقی داره میوفته؟ -

 

هایش را به ها دوخت و باز هم لبنگاه مضطربش را به سبد
که نگاه تندم را به حرکاتش دوخته بودم، یکدیگر فشرد. درحالی

ها را از روی زمین چنگ زد و در کمال تعجب لبخند زد. سبد
 نما زد و گفت: گویی که سخنان مرا نشنیده باشد، لبخندی دندان

 
نی. بیا با هم کیوه جمع خواستی برای صبحانه مفکر کنم می -

 کنیم. جمع می
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ای صورت نگرفته بود. به ناگه چشمانم گرد شدند. گویا هیچ مکالمه
همانند آلیس در سرزمین عجایب، گیج و متعجب به اطراف نگاه 

ام های آدا بودم. دیگر نگرانیکردم و هنوز هم در شوک حرفمی
بین بودن لیکن خوش شم؛خواستم بدبین بابیش از اندازه شده بود. نمی

 در این موقعیت نه تنها منطقی نبود، بلکه عجیب هم بود! 

 

 شیدم. کام گذاشتم و پوفی دستم را روی پیشانی

 

میلی قدمی به جلو برداشتم که به ناگه، صدای پر شور با تردید و بی
 و شوق آنجلینا، خواهر کوچک آدا سکوت میانمان را شکست. 

 
 ارم میام! هی، صبر کنید؛ من هم د -

 

ک هر دو به سوی صدا بازگشتیم که با آنجلینایی که داشت به ما نزدی
ی که هفده سال داشت، همانند یک بچهشد، مواجه شدیم. با اینمی

ی هفت ساله انرژی داشت و پر شور و شوق بود. با صدای خنده
هم با چشمانی  دلنشینش، آدا با صدای آرامی خندید و من هنوز

 نگریستم. ینا را میمتعجب آنجل

 

آنجلینا، با جیغ بلندی به سمت ما آمد و با یک پرش، روی هر دوی 
 ما افتاد و ما را به زمین انداخت. 

 

 به سبب شنلی که به تن داشتم، درد کمتری را احساس کردم. آنجلینا
 بلندش، دیگران را بیدار کرد. خندید و صدایبلند می
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 استم که آنجلینا با شیطنت گفت: کمی به خودم آمدم و از جای برخ

 
هستی؟! نکنه ارواح دیشب بهت خوشامد  هی رز؛ چرا عصبی -

 گفتن؟

 

ی ی من گذاشت. خندهسپس بلند خندید و دستش را روی شانه
زیبایش مرا هم به لبخندی کوتاه دعوت کرد. نگاهم را به سمت 

را صدا که نام مها کشیدم که سوفیا را با وضعیتی آشفته درحالیکلبه
های زد دیدم. دستم را باال بردم و تکان دادم تا مرا ببیند. با قدممی

 بلند خود را به ما رساند.

 

چندی بعد، سعی کردم تمام اتفاقات را فراموش کنم و سکوتشان را 
اعتمادی بگذارم. پس، هر چهار نفر برای صبحانه سبد به حساب بی

 برداشتیم و به سمت جنگل روانه شدیم.

 

 

پس از گذشت سه ساعت، تصمیم گرفتم تا به کلبه بازگردم؛ پس، 
 سوفیا را کنار کشیدم و به آرامی لب زدم: 

 
سوفیا من باید برگردم پیش استوارت. یکم نگرانم. لطفا به کسی  -

 چیزی نگو! 

 

 نگرانی زمزمه کرد:با ناراحتی و دل
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 باشه. مراقب خودت باش و زود برگرد. -

 

ن جلب توجه، به سمت خروجی دره راه سری تکان دادم و بدو
 افتادم.

 

نگرانی برای استوارت همچون مار افعی به دور قلبم پیچیده بود. دل
پاره  -مانند موریانه مغزم را پاره« گذاشتم.نباید تنهایش می»نجوای 

ی تاریک به کلبه را دویدم و خود کرده بود. تمام مسیر طوالنی دره
کشیدم و دستانم به لرزه درآمده د نفس مینت -را به کلبه رساندم. تند

ای چشمانم های قهوهبود. به آرامی در کلبه را هل دادم و با مردمک
ی خالی از اسباب و اثاثیه شوکه اطراف را کاوش کردم. با دیدن کلبه

هایم را بر هم زدم تا شاید این یک شده قدمی به داخل برداشتم. پلک
ی کلبه خالی، تمام امیدم دود شد. هخواب باشد ولی با دیدن دوبار

ای سیاه که ای دیدگان مرا به سمت خود سوق داد. گربهصدای گربه
مالید. آرام به سمتش خم شدم تا با ناله خود را به ساق پای من می

نوازشش کنم، ولی به سرعت از کنارم گذشت و از در نیمه باز 
 خارج شد.

 

 شکی رنگم بود.م ی موجود در کلبه خالی ساکتنها وسیله

 

اش را با خود کجا برده بود. عالمت استوارت کجا رفته بود؟ اثاثیه
های موجود در ذهنم، همانند پرندگان در پرواز بودند. دست سؤال

ام کوبیدم. خود را هزاران بار لعنت راستم را مشت کردم و بر  سینه
ام. به سمت و نفرین کردم که چرا به یک غریبه اعتماد کرده

 طراف قرار داشت به راه افتادم. اای که در آن چشمه
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کرد. که چشمه در دیدم نبود صدای آب گوشم را نوازش میبا این
هایم چشمانم را بستم و هوای مطبوع و خنک صبح را وارد ریه

ام را در هم کشیدم. کردم. نگاهی به سر تا پای کثیفم کردم و چهره
رفتم، ها که در ونکوور میهوس یک حمام درست و حسابی، از آن

به دلم افتاده بود. موهایم را از دو طرف صورتم کنار زدم و پشت 
 گوشم قرار دادم. 

 

ناگه تصویر متحرک استوارت در حال مخلوط کردن چند معجون، 
هایم در جلوی دیدگانم نقش بست. ناخودآگاه لبخندی کمرنگ میان لب

 نقش بست.

 

کرد، انداختم. نمایی میآسمان خودنگاهی به خورشید که در میان 
دو، سه ساعتی بود که بر  تخته سنگ کنار چشمه نشسته بودم و 

هایم را نوازش کند. اجازه داده بودم تا صدای دلنشین آب گوش
های کثیف و گل آلوده سوق دادم. حال که دیگر چشمانم را به بوت

را به  تر وسایلماز استوارت خبری نبود، بهتر بود هر چه سریع
ی تاریک منتقل کنم. پس به سرعت از جای برخاستم و خود را دره

ام که های قدیمیبه کلبه رساندم. زیپ ساکم را باز کردم که با لباس
رو شدم. لبخندی محو زدم و با ساکم از پوشیدم؛ روبهدر ونکوور می
 کلبه بیرون زدم.

 

 

آرام از سراشیبِی دره پایین آمدم. هوا سرد و گرگ و میش شده بود. 
زا   و باران های تیرهپیچید و با خود ابری باد در دره میصدای زوزه
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هایی بلند و سریع، خود را به کلبه سوفیا آورد. با قدمجا میرا به آن
ام را قلقلک داد. در رساندم. صدای هیاهوی درون کلبه کنجکاوی

قیژ  -دم و سپس با آرامش در را هل دادم که در با صدای قیژز
های حاضرین به سمت من سر خورد. سر بلندی باز شد. ناگه، نگاه

ی کوچک حدود هفت دختر تا پایم را از نظر گذراندند. درون کلبه
پسر جوان دور هم حلقه زده بودند. نگاهم به جسد پخته گوزن 

از بازرسی اطراف دست برداشتم و  شان افتاد. با صدای سوفیامیان
 به داخل کلبه گامی کوتاه برداشتم. 

 
 بیا تو، در رو هم ببند تا بوران نیومده داخل کلبه!  -

 

که از صبح بوی غذا صدای شکمم را بلند کرده بود. با یادآوری این
رویم ام درهم شد. با لذت به گوشت روبهام، چهرهچیزی نخورده

کردم. مردمک چشمانم دهانم را احساس میخیره شدم. ترشح بزاق 
درشت شده بود. گویا تا به حال گوشت ندیده بودم. موهایم را از 

رنگم کنار زدم و با ولع بوی غذا را بلعیدم.  ایجلوی چشمان قهوه
ها بخورم. آنجلینا داد بنشینم و از شکار آنام اجازه نمیشرم درونی

 با دهانی پر از غذا گفت: 

 
 ن بخور! بیا بشی -

 

بدون تعارف کنار سوفیا و پسری چشم سبز نشستم. با ولع و طمِع 
 حاصل از گرسنگی شروع به خوردن کردم.

 

بعد از سیر شدن سر بلند کردم و با هفت جفت چشم درشت شده 
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های سرخم را پاک رو شدم. با انگشت شصتم دو طرف لبروبه
 کرد: کردم. سوفیا چشمانش را در کاسه چرخاند و زمزمه 

 
 چند روز غذا نخورده بودی؟!  -

 

های سفیدم را با فخر به نمایش نمایی زدم و مرواریدلبخند دندان
 گذاشتم.

 

 

گفت و من با دقت در ذهنم سوفیا از آداب زندگی یک گرگینه می
کردم. آن چشمان طوسی و نقص استورات را طراحی میی بیچهره

با برخورد محکم  موهای دودی، پر رنگ در خاطرم تداعی شد.
به  دست سوفیا با بازوام، رشته ارتباط با تخیلم قطع شد. دیدگانم را

« آداب زندگی اجتماعی یک گرگینه»کتاب چرم مشکی با عنوان 
ها خورده بودند و یا ی این کتاب یا مغزش را گرگینهدادم. نویسنده

ند است وگرنه نوشتن این کتاب مان خیلی زمان برای هدر دادن داشته
نوشتن کتاب برای آموزش گفتار به کودکان یک ساله است. 

سنگ بلند شدم. صدای جیغ پوزخندی به کتاب زدم و از روی تخته
 اد زد: ام درهم شود. فریسوفیا سبب شد تا چهره

 
ی تاریک کجا میری؟! برای داشتن صالحیت زندگی توی دره -

 باید امتحان این کتاب رو پاس کنی! 

های عسلی رنگش کوک گشتم و نگاهم را به مردمکمیلی بازبا بی
ام زدودم و ام را با انگشتان کشیدهزدم. کالفه عرق روی پیشانی

 گفتم: 
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سوفیا لطفاً! من وقتی توی ونکوور بودم همه چیز رو در رابطه  -

ها خوندم. نیازی به این کتاب نیست! من هنوز به با گرگینه

 گیری.  قدر بهم سخت میجا عادت نکردم که ِاناین

 

مردمک در کاسه چرخاند و سپس از جای برخاست. دست به کمر 
انه نگاهم کرد و شد و وقتی ناچاری و مضطربی من را دید، دلسوز

 گفت: 

 
 تاده. کنم اتفاقی افببینم چیزی شده؟! احساس می -

 

ی کلبه نشستم.  کالفه ام کشیدم و روی صندلی گوشهدستی به پیشانی
 ام کردم و لب زدم: گاه چانهمشتم را تکیه

 
جا، با یک جادوگر خب، راستش... من وقتی تازه اومده بودم این -

نده بمونم. منظورم استوارته! اما آشنا شدم. اون کمکم کرد ز

حاال، وقتی رفتم پیشش تا مطمئن بشم حالش خوبه دیدم غیب 

ها! باألخره اون یک جادوگر  شده. یعنی زیاد  هم مهم نیست

 هست که دو روز دیدمش و زیاد هم مهم نیست. ولی خب... 

 

اش موهای کوتاهم  را سوفیا سرش را کج کرد و با انگشتان کشیده
ی اشک کاله شنل بیرون زده بودند نوازش کرد. چشمه که از

ی هایم روی گونهی اشک از پس مژهچشمانم جوشید و یک قطره
 ام افتاد. گفت: کویری
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اما اآلن تو یک گرگینه هستی!  نیازی به اون جادوگر نداری.   -

ی دیگه نیازی نیست نگران باشی رزالیتا. من و کلی گرگینه

 گذاریم. نمیپیشت هستیم و تنهات 

 

 با ناراحتی از جای برخاستم و از کلبه خارج شدم. 

 

توانستم فکر استوارت گفت، من یک گرگینه بودم؛ اما نمیدرست می
ی تاریک و جنگل کردم به دّرهرا از سرم بیرون کنم. احساس می

 سیاه تعلق ندارم. دوست داشتم باز هم آرامشی که در ونکوور داشتم
لیکن در جنگل سیاه این غیرممکن بود. دچار را احساس کنم؛ 

ای زجرآور شده بودم. از یک طرف، دلتنگ آن آرامش و دوگانگی
ی زندگی معمولی در ونکوور بودم و از یک طرف ترس و دلهره

کرد. هر لحظه یک احساس متفاوت ام میجنگل سیاه هیجان زده
 داشتم و این برایم تازه بود! 

 

داد. مانند انسانی هدف بودن آزارم می های متفاوت و بیاحساس
شکست خورده، با فکری مشغول و جسمی خسته روی تخته سنگی 

کردم وقت فکر نمیها دوختم. هیچنشستم و از دور نگاهم را به کلبه
که در بتوانم به جنگل سیاه بروم. شاید همین برایم جذاب بود! این

سیاه نبود، تشویقم  فتن به جنگلدانستم راهی برای راعماق دلم می
ترسیدم جا راه پیدا کنم، هم میکه به اینکرد که ادامه دهم. از اینمی

 و هم خوشحال بودم!

 

قدر افکارم در هم پیچیده بودند که راهی برای مرتب کردنشان آن
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 وجود نداشت. دستانم را روی صورتم گذاشتم و گفتم: 

 
جا! نم و نیام اینهای بقیه رو مثل همیشه تحمل کتونستم حرفمی -

آخه مشکلم چی بود که اومدم توی این جنگل؟! اگر اتفاقی برام 

 افته تقصیر خودم هست.بی

 
آره، واقعاً احمق بودی که از زندگی خوبت گذشتی و اومدی  -

 جا! این

 

 

هایم ی آشنایی مرا به خود آورد. با لرزش شانهصدای مردانه
ی استوارت بازگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. وقتی با قامت مردانه

ام کشیدم و چند قدم به عقب برداشتم. رو شدم، دستی به گونهروبه
های طوسی رنگش بودم که تکیه از درخت برداشت ی مردمکخیره

 دم: و دو قدم جلو آمد. لب ز

 
ات نبودی! حتی وسایلت هم نبود. بعد هم، احمق وقتی اومدم کلبه -

 خودتی! 

 

های سفید رنگش را به نمایش گذاشت. سپس خندید و ردیف مروارید
 دستی به صورتش کشید و گفت: 

 
 خب، احمق بهترین کلمه برای توصیف کاری که کردی بود!  -

 و با خشم گفتم:  ر آغوش گرفتنددهایم یکدیگر را کثی کوتاه، ابرو
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 جوریجا اینهی! بهت گفتم چرا غیب شده یکهو؟! چرا همه این -

 جواب موندن! هام بیی سؤالهستن؟ همه

 

  طوری که سوفیا و آدا که در دهکده بودند هم بشنوند، ادامه دادم:

 
 یکی حرف بزنه خب!  -

 

و زنانش را به زمین د -های دواستوارت سکوت کرد و مردمک
اش پنهان شدند و با پای سمت هایش زیر شنل چرمیتدوخت. دس

تر از همیشه، نگاهم را راستش روی زمین ضرب گرفت. خشمگین
دویدند دوختم. وقتی به سوفیا، آدا و آنجلینایی که به سمتمان می

ام افتاد، در میان راه نگاهشان به رخسار سرخ و دستان مشت شده
ش را به داخل شنلش هدایت سرعتشان کم شد. آنجلینا گیسوان بلوند

 کرد و با نگاهی هراسان پرسید: 

 
 چیزی شده رزالیتا؟ حالت خوبه؟ -

 

 پوزخندی زدم و با حرص گفتم: 

 
 دونم! به نظرت حالم خوبه؟! نمی -

 

 سوفیا با اخمی ریز و نگاهی محتاطانه جلو آمد و گفت: 
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 هی، رزالیتا؛  آروم باش و بگو چی شده؟!  -

 

هایم را به را به یکدیگر فشردم و مردمکهایم با حرص دندان
 استوارت که هنوز هم در همان حالت ایستاده بود کوک زدم.

 
واقعاً توقع داری آروم باشم؟! مشکل من این هست که سؤاالتم  -

گید؟! چی رو ازم پنهان جواب هستن! چرا هیچی نمیبی

 کنید؟! می

 

اهشان را از هر چهار نفر سکوتی طوالنی پیشه کردند و باز هم نگ
های تند و محکم از آنجا دور من دزدیدند. پوزخندی زدم و با قدم

 شدم.

 

 

نزدیک یک ساعت گذشته بود و اکنون دیگر خشمگین و کالفه 
توانستم چشم از آن نبودم. آسمان شب به قدری زیبا شده بود که نمی

ام را روی چشمانم کشیدم و نفسی بردارم.  انگشتان شصت و اشاره
های آرامی نظرم را به خود جلب کرد. م. به ناگه، صدای قدمگرفت

ی چشم قامت فردی را که سرم را تکان دهم، از گوشهآرام بدون آن
کرد و دیدم. نور فانوسی که در دستانش بود چشمانم را اذیت می

شد تا نتوانم به خوبی او را تشخیص دهم. به آرامی بزاق باعث می
ه توانستم او را بهتر فرستادم. جلوتر آمد کی دهانم را پایین اضافه

زدم یک دختر باشد. خواستم برخیزم و به او حمله ببینم و حدس می
 کنم که به ناگه صدای آشنایی به گوشم خورد: 
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 خوام کمکت کنم. هی! آروم باش. فقط می -

 

سپس با یک حرکت کاله شنلش را عقب فرستاد و گیسوان بلوند و 
سرخ  ن شد. با اضطراب و نگرانی پوست لبرخسار زیبایش نمایا

ی هدو زنان خیر -رنگش را به دندان گرفت و با چشمانی دو
 ای رنگم شد. های قهوهمردمک

 

اش گذاشتم تا کمی از خاطر جلو رفتم و دستم را روی شانهآسوده
 اضطرابش کاسته شود. به آرامی لب زدم: 

 
 قدر بترسی آنجلینا! دیگه عصبی نیستم. نیازی نیست ِان -

 

ی درخت نشست و فانوس کوچکی که حرفی بزند روی تنهبدون آن
که هر دو آرنجش که در دستش بود را روی زمین گذاشت. درحالی

 هایش گذاشته بود گفت: را روی زانو

 
جا هستم. تو گفتی خوام زیاد طولش بدم تا بفهمن ایننمی -

کنه. من جواب موندن و هیچکس بهت کمک نمیهات بیسؤال

تونم کمکت کنم! تا جایی که بدونم بهت اطالعات میدم؛ ولی می

 تو باید قول بدی به هیچکس چیزی نگی! 

 

« باشه»ی زده کنارش نشستم و سری به نشانهکنجکاو و هیجان
تکان دادم. مکث کرد و نگاهش را به من دوخت. دیگر خبری از 
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زده نبود و اکنون، با اضطراب و نگرانی آنجلینای شلوغ و هیجان
 کرد.نگاهم می

 

اش را پشت گوش داد و با اضطراب و ای از موهای ابریشمیطره
 کرد: هایش، زمزمه میک رفتارت -نگرانی نهفته در تک

 
ی آلفای ما چی بهت گفته؛ اما اگر چیز دونم سوفیا دربارهنمی -

ه دروغه! خب، قبالً آلفای ما خیلی مهربون خوبی گفته، بدون ک

و خوب بود؛ اما االن... آلفا خیلی ظالم و وحشتناک هست و 

تونم چیزی از هدفش بهت بگم؛ تر! نمیهدفش هم وحشتناک

ی بدی دونم. تو توی دورهچون خودم هم درست و حسابی نمی

جا رزالیتا! پس مطمئن باش اتفاقات خوبی در راه اومدی این

 جا... ت. تو رو یک نفر با یک هدف آورده ایننیس

 

هایش، ته دلم خالی شد. نگرانی در وجودم رخنه با شنیدن حرف
ام، های صورتیکرد. از نگرانی و دلهره، با دندان به جان پوست لب

افتادم. آنجلینا اطراف را از نظر گذراند و شنلش را بر روی 
 اش محکم کرد. لب زد: شانه

 
تماد نکن. نه به سوفیا، نه استوارت، نه حتی به هیچکس اع -

 خواهرم!  

 

خواستم حرفی بزنم که با شنیدن صدای پایی، دستم را گرفت و به 
هایم قرار داشت. پشت درخت تنومندی کشید. دستش بر روی لب
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سردی دستش تا مغز استخوان، به بدنم نفوذ کرد و پوست صورتم، 
ای ت. دیدگانم به سمت سایهسوخهای آتشینش، میدر مواجه با نفس

 شد.های قلبم، شنیده میبزرگ در صد متری ما، لغزید. صدای تپش

 

فرسا، سایه کوچک و سپس از نظر ما محو بعد از یک ربع طاقت
شد. نفسی از سر آسودگی کشید. دستم را به آرامی رها کرد و بدون 

ر های کوتاه و مسکوت از من فاصله گرفت و دهیچ حرفی، با قدم
ام را به تنه چوبی تاریکی جنگل گم شد. با خشم دست مشت شده

 درخت کوبیدم.

 

 

روی به کلبه رسیدم. شنلم را خسته و نفس زنان، بعد نیم ساعت پیاده
های سبز رنگ کنار کلبه نشستم. صدای جغد، باال دادم و روی چمن

 ام را به آسمان سیاه وپیچید. نگاه شکالتیدر فضای تاریک دره می
زیبای شب سپردم و در دنیای خیال غرق شدم. سرما به وجودم نفوذ 
کرده بود؛ ولی برای بیدار نکردن سوفیا و پاسخ به سؤاالت عجیب 

 جا ماندم.و غریب او، آرام هم آن

 

های آنجلینا، همانند صدای ناقوس کلیسا بر اعصاب متشنجم حرف
، بعد از های موجود در ذهنمسؤال کرد. عالمتروی میپیاده

تر شده بود. آلفا کیست؟ چه های آنجلینا، فقط از قبل بزرگصحبت
کنند؟ چیزی را از من پنهان می ای دارد؟ سوفیا و استورات چهنقشه

چه کسی پای مرا به این دنیا باز کرده است؟ تمامی این سؤاالت 
رفتند و خواب را از چشمانم دزدیده بدون جواب در مغزم راه می

 بودند.
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های موجود در خونم را با بازدمی کوتاه بیرون اکسید کربنآرام دی
رسید. بست شکست میکشیدم؛ آخرش به بنای میفرستادم. هر نقشه

ام را در هم قفل کردم و نگاهی کوتاه و متفکر به کلبه انگشتان کشیده
گر گذشت و من تنها با سکوت نظارهها پشت هم میکردم. دقیقه

حل کردم؛ بهترین راهن شب بودم. هر چه فکر میروشن شدن آسما
 صمیمیت بود.  

 

های سیاه داد. با های کالغی جغدها جای خود را به خبرصدای ناله
کرد، له کردم و پوزخندی ای را که از جلویم پرواز میدست پشه

یژ در چوبی ق -فرمم نشاندم. با صدای قیژهای خوشتفاوت بر  لببی
 رو شدم. ی طوسی رنگ روبهبا دو تیلهسر برگرداندم و 

 

نما زد و دستش را به معنای سالم تکان داد. استوارت لبخندی دندان
سری در جوابش تکان دادم و شنلم را با دست مرتب کردم. صدای 

رسید. پرشور سوفیا در حال آوازخوانی از درون کلبه به گوش می
خند کش آمدند. نفسم را پر حرص رها کردم و از لبانم برای ریش

ی چوبی شدم. سوفیا دادم و وارد کلبهجای برخاستم. در را هل 
خواند. با دیدن من رقصید و زیر لب آواز میخوشحال و خندان می

 لبخند زد و با هیجان گفت: 

 
 خوایم بریم شکار. رزی! رزی؛ حاضر شو می -

 

 جواب دادم:  وهایم را باال انداختم شانه
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 خب، ما هر روز میریم شکار؟!  -

 

 بست و گفت: موهای بلندش را باالی سرش 

 
ترین حالت در واقع ما روز آخر ماه که قرص ماه به کمرنگ -

خاطر رسه؛ باید یک شکار تقدیم به آلفا کنیم بهخودش می

 نظیرش! زحمات بی

 

ت ا مالقابا شنیدن اسم آلفا لبخندی زدم. شاید با این دلیل بتوانم آلفا ر
ا به خنجر کوتاهم کشیدم و مرتب کردم. سوفیکنم. دستی به موهای 

ی چرمی ای زمزمه کرد. دسته«بردار»کنار شومینه اشاره کرد و 
ی آن کردم. در ی ُبَرندهخنجر را در دست گرفتم و نگاهی به تیغه

 جیب چرم شلوارم پنهان کردم و منتظر سوفیا شدم. با گذر ده دقیقه
پوَشش سوفیا مرتب و زیبا مقابلم ایستاد. نگاهی به سر تا پای مشکی

 اختم و شانه به شانه هم از کلبه خارج شدیم.اند

ی حمله ی تمشک وحشی پنهان شده بودم و آمادهمسکوت پشت بوته
رویم بودم. خنجر را در دستم چرخاندم و با چشمانی به غزال روبه

 ریز شده منتظر عالمت سوفیا ماندم. با شنیدن نوای پرنده که توسط
ه و در ت غزال یورش بردمان به سمسوفیا ایجاد شده بود؛ هر سه

میانش گرفتیم. سوفیا با لذت، سر غزال را از گردنش جدا کرد و 
جنازه را بر زمین انداخت. با حالت تهوع، چشم از جنازه غرق در 

استوارت چرخاندم. با لبخند و ام را به سمت خون گرفتم و چهره
 شادی نگاهم کرد و لب زد: 
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 کارت خیلی خوب بود!  -

 

ان دادم. هم به لبخند باز شد و سری به معنای تشکر تکهایم از لب
سوفیا صدایم زد و ازم خواست تا از خورجین چرمش ساطوری 

بیاورم و به دستش بدهم. خورجین کمی دورتر بر پشت تپه، محل 
پنهان شدن سوفیا، قرار داشت. مسیر کوتاه را دویدم و خود را به 

فرو بردم که ناگه دستم پشت تپه رساندم. دستم را در خورجین چرم 
به جسمی سفت برخورد کرد. آن را از خورجین بیرون آوردم که با 

جلد قرمز کتابی برخورد کردم. کتاب را برگردانم تا نام روی جلد 
های استوارت که حاکی از نزدیک شدنش را بخوانم ولی صدای قدم

داد؛ مرا از کنجکاوی بازداشت. کتاب را به سرعت درون می
انداختم. ساطور را از میان انبوه وسایل درون خورجین  خورجین

 بیرون کشیدم. 

 

بازگشتم و با قامت استورات مواجه شدم. به سختی شک و 
 م: ای کنار زدم و گفتاعتمادی درونم را برای لحظهبی

 
 چیزی شده؟!  -

 

ک زدم. سعی داشتم دو زنانم کو -ی طوسی دونگاهم را به دو تیله
سی در درونم را به رویش نیاورم؛ لیکن گویا کاعتمادی شک و بی

شد. کالفه سرم را به ام میزد و مانع پنهان کاریسرم بانگ می
طرفین تکان دادم تا افکار منفی دور شوند؛ سپس ساطور را 

جا دور شوم که صدای تر در دستم گرفتم و خواستم از آنمحکم
 استوارت را شنیدم: 
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 طور باید برگردی به ونکوور؟! دونی چهتو می -

 

یکه خورده و با چشمانی درشت به سمتش بازگشتم و گیج نگاهش 
توانست اش بود. نمیکردم منظوری پشت این جملهکردم. احساس می

منظور این سؤال را پرسیده باشد! کمی نگاهش کردم و سپس لب بی
 زدم: 

 
 إم... معلومه که نه!  -

 

تکان داد و نگاهش را به زمین « باشه»ی آرام سرش را به نشانه
دوخت. گیج چند گام بلند برداشتم و از میان گیاهان عبور کردم؛ 

داشت به سپس با دیدن سوفیا که با نگاهی کالفه به سمتم گام بر می
 هایم سرعت بخشیدم. قدم

 
 هی؛ یک ساعته منتظرم!  -

 

چاره ی آن غزال بیسمت جنازه زیر لب ببخشیدی گفتم و با هم به
 گام برداشتیم. 

 

 
 حالت بهتره؟!  -

 

تکان « آره»ی حالی سری به نشانههایم کشیدم و با بیدستی به لب
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داند که حالم بدتر از همیشه است. دادم؛ لیکن مطمئن بودم او می
 سوفیا کالفه از کنارم برخاست و لب زد: 

 
ا لذت بهش نگاه طوری شدی تو؟! قبلش که بآخه چرا این -

 الت بد شد؟! حکردی، وقتی ُمرد یکهو می

 

 جان لب زدم: با صدای گرفته و جسمی بی

 
اومد؛ اما... ی اول لذیذ به نظر مییک لحظه... فقط یک لحظه -

ترین و بدترین چیزی بود که تا اون موقع دیده اما بعدش چندش

 زنه! بودم. حتی فکرش هم حالم رو به هم می

 

ی کاسه چرخاند و نگاهش را به استوارتی که کنار بوته مردمک در
گیاهی زانو زده بود، دوخت. لبانش را با یک حرکت تر کرد و 

 دوباره گفت: 

 
فهمم؛ تو مگه گرگینه نیستی؟! این غذا باید بهترین من نمی -

غذایی باشه که توی کل عمرت خوردی! ندیدی چه خون خوش 

 رنگی داشت؟! 

اش، باز هم بوی جنازه و تصویر وحشتناکش با شنیدن آخرین جمله
خواستم تمام غذاهایی که نخورده بودم در ذهنم تداعی شد. گویا می

که با بدنی لرزان به شد! چندی بعد، درحالیرا باال بیاورم؛ لیکن نمی
ه جلوی پاهایم خیره بودم، استوارت جلو آمد و کنارم نشست. چند گیا

 ام آورد و آرام گفت: ینیرا جلوی ب
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 شه. کنه حالت خوب بها کمک مینفس بکش. بوی این گیاه -

 

ای با چشمان غمگینم نگاهش کردم و سپس نفسی عمیق کشیدم. لحظه
کردند. ها حالم را بهتر میی خوش گیاهگفت. رایحهاو درست می

 سوفیا با پایش روی زمین ِگلی ضرب گرفت و گفت: 

 
معتقدم تو از بوی غذا ترسیدی و درست ولی من هنوز هم  -

 اش! نخوردی

 

های ها را از دست استوارت گرفتم و نفساش گیاهتوجه به جملهبی
چاره جلوی ی غزال بیعمیق کشیدم. هر بار که دوباره جنازه

 گرفتم. آمد، نفس بلندتری میچشمانم می

 

م بسته که چشمانچند دقیقه بعد، دیگر احساس بدی نداشتم. درحالی
ای احساس بردم. لحظهی غزال لذت میبود، از نبود بوی بد جنازه

ام. زمانی که چشمانم را باز ی درخت تنها نشستهکردم روی تنه
 ام را به خود جلب کرد. کردم، اول از همه آسمان زیبا توجه

 
ای هست که تا حاال دیدم؛ ترین منظرهخدای من! این قشنگ -

 قدر خوشگله! چه

 

ی من در آسمان پیدا بود؛ بنفش، آبی یب رنگ مورد عالقهترک
رنگ، آبی پررنگ و صورتی! گویا ابرها بنفش و صورتی رنگ کم
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بودند و خود آسمان ترکیبی از دو رنگ آبی. درختان تنومند با 
 رویم را تکمیل کرده بودند. ی روبههایی خوش رنگ منظرهبرگ

 

ی خود کرده ا مرا خیرهی زیبکمی که گذشت، متوجه شدم منظره
ام. سرم را به طرفین است و کاری که داشتم را به کل فراموش کرده

تکان دادم و از جای برخاستم. دور و اطراف را نگاهی سریع 
 انداختم و دیگر از نبود استوارت و سوفیا مطمئن شدم. به سمت یکی

هایش را که تا روی زمین ها رفتم و وقتی یکی از شاخهاز درخت
خم شده بود، کنار زدم، فضای خالی و کوچک دیگری نظرم را به 

 خود جلب کرد. 

 

ها کمی جا با یک فانوس روشن شده بود. در میان برگفضای آن
جا شدم و نظرم به سوفیا و استوارت که داشتند با هم صحبت جابه
 کردند، معطوف شد.می

 

صدا ن گویا بیقدر نزدیک بودم تا بتوانم صدایشان را بشنوم؛ لیکآن
ای شنیدم. شاخهکردم چیزی نمیکردند و هر چه سعی میصحبت می

که روی زمین افتاده بود، به پوست پایم کشیده شده و زخمی کوچک 
کشیدم و کمی جلو « هوف»روی مچ پایم ایجاد کرد. از روی درد 

ی رفتم تا شاید صدایشان را بشنوم که به ناگه، پیکرم با یک شیشه
دانستم استوارت رخورد کرد و محکم روی زمین افتادم. مینامرئی ب

ام از توجه به مچ پای زخمیجا شده، پس بیی وجودم در آنمتوجه
ی تاریک الی درختان بیرون رفتم و با سرعت به سمت دّرهالبه

 دویدم. 
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ی سوفیا ایستادم و دستانم را روی وی درب کلبهنفس زنان جل -نفس
های عمیق، وقتی ریتم تنفسم به حالت هایم گذاشتم. پس از نفسزانو

 عادی بازگشت به داخل کلبه رفتم. 

 

هایم کمی سنگین شدند. قدر دنج و راحت بود که پلکآن داخل کلبه
ه بگذاشتم. گیسوانم را  شنلم را در آوردم و روی میز کنار درب کلبه

ها پشت گوشم هدایت کردم و یک تشک را از روی کوه تشک
 برداشتم و روی زمین انداختم. 

 
ی پنج شکار اون غزال و حالت تهوع بعد خوردنش، به اندازه -

 شبانه روز نخوابیدن توی ونکوور ازم انرژی گرفت. 

 

 تم. لبخندی زدم و با چشمانی خسته خودم را روی تشک رها ساخ

 

ی توانستم حرکت کنم، فکر آن کتاب و جملهکه از خستگی نمیبا آن
نم استوارت همانند خوره به جانم افتاده بود. با کالفگی هر دو دستا
 را روی چشمانم گذاشتم و سعی کردم تا حداقل ساعتی بخوابم. 

 

با سوزش پوست مچ پایم، برای چندمین بار بیدار شدم. تا صبح 
چندین بار پای دیگرم به زخم برخورد کرده بود و از سوزش 

فرسایش بیدار شده بودم. کالفه نشستم و به سوفیا که در خوابی طاقت
عمیق فرو رفته بود خیره شدم. سرم را میان دستانم اسیر کردم و 

ه از دیشب به سراغم آمده بود، کنار سعی کردم با سردرد عجیبی ک
 بیایم. 
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کردم دیگر به هیچکس اعتماد ندارم. اتفاقاتی که داشت احساس می
کرد. پیدا کردن داد، مرا بیش از همیشه نگران و شکاک میرخ می

کتابم در خورجین سوفیا، برایم عجیب و غیر قابل درک بود. زمانی 
باره دم، کتابم به یکشگینه ی استوارت تبدیل به گرکه من در کلبه

آمد و هر غیب شد. در آن زمان سوفیا نبود؛ هیچ چیز درست در نمی
 شد. ساختم، با یک اما رد میای که میفرضیه

 

کالفه و به آرامی از جای برخاستم و یک قدمی که تا میز بود را 
طی کردم و شنلم را از روی آن چنگ زدم. وقتی مطمئن شدم که 

بیدار نشده است، به سمت درب کلبه رفتم. آرام در را سوفیا هنوز 
 گشودم و از کلبه خارج شدم. 

 

نفسم را با خستگی بیرون فرستادم و به سمت تخته سنگ گام 
ها کوک برداشتم. آرام روی تخته سنگ نشستم و نگاهم را به کلبه

ای از اشک، دیدگانم را تار کرده بود. دیگر از تصمیمم زدم. پرده
بودم. آمدن به جنگل سیاه، فقط برای آرزو بودن خوب بود.  پشیمان

های ام کردم. مرواریدبا بغض دستانم را پوشش چشمان بارانی
 رساندند. ام میدرخشان با سرعت خودشان را به چانه

 

ام گذاشته شد. سرم را از دستانم فاصله به آرامی دستی روی شانه
دوختم. به ناگه، در  دادم و نگاه خیسم را به رخسار دلسوزش

دانستم چرا در آغوشش پریدم و با صدایی بلندتر گریه کردم. نمی
پروا گریه قدر بیآغوش کسی که هیچ اعتمادی به او نداشتم، آن

 ات اشکم را بگیرم. توانستم جلوی قطرکردم؛ اما نمیمی
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جا بمونم. خوام اینخوام برگردم؛ خسته شدم، نمیسوفیا، من می -

 کنم! یخواهش م

 

 با انگشتان ظریفش گیسوانم را نوازش کرد و با بغضی محو لب زد: 

 
 باشه، قول میدم برت گردونم.  -

 

زد و سوفیا با لوت جنگل را بر هم میخهق سوزناکم  -نوای هق
 کرد. دست چپش پشتم را نوازش می

 

 

ام از درد در هم شد. سوفیا بدون توجه به وضعیت اسفباری که چهره
مالید. با ساز استوارت را به زخمم میحاکم احوالم بود؛ داروی دست

تمام شدن بانداژ از جای برخاست و با برداشتن کاسه دارو از روی 
 زمین کلبه، از آن بیرون رفت. 

 

ها ا ذهنم به دور دستزه دادم تی کلبه گرفتم و اجاچشم از در بسته
برود و باز هم، در میان آغوش گرم و مهربان مادرم گم شوم. هوا 

که  را به قصد یافتن عطر وانیل مادرم بوییدم. با نوای آرام آنجلینا
ا به لنگان خود ر -کرد؛ چشمانم را باز کردم و لنگانمرا خطاب می

ه زیر سوی در پشتی کلبه رساندم. قامت کوچک آنجلینا پنهان شد
ای پشت در ایستاده بود و با نگرانی اطراف را شنلی سورمه

 کاوید. با دیدن من لبخندی به رنگ ترس زد و بدون مقدمه گفت:می
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 خوشحالم که سالمی!  -

 

هایم را به قصد پاسخ از هم گشودم؛ ولی قبل از حرفم با مهربانی لب
 گفت: 

 
نن و ککار میدونم دارن چیوقت خوش و بش ندارم. نمی -

ی ما دیدنت ممنوع شده؛ البته به قصدشون چیه، ولی برای همه

جز سوفیا و استوارت! اومدم یادآوری کنم اصالً بهشون اعتماد 

 نکن.

 

با پایان حرفش به سمت گردنش دست برد و گردنبندی با آویز 
ای در میان دستش داشت. دستم را گرفت و میان انگشتان یخ شیشه

 د. زمزمه کرد: ام آن را رها کرزده

 
تونم بیام پیشت؛ ولی این یک نوع طلسم هست. تا هر وقت نمی -

 تونن بالیی سرت بیارن!که توی گردنت داشته باشی، نمی

 

 

با سوزش پوست مچ پایم، برای چندمین بار بیدار شدم. تا صبح 
چندین بار پای دیگرم به زخم برخورد کرده بود و از سوزش 

ودم. کالفه نشستم و به سوفیا که در خوابی فرسایش بیدار شده بطاقت
عمیق فرو رفته بود خیره شدم. سرم را میان دستانم اسیر کردم و 

سعی کردم با سردرد عجیبی که از دیشب به سراغم آمده بود، کنار 
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 بیایم. 

 

کردم دیگر به هیچکس اعتماد ندارم. اتفاقاتی که داشت احساس می
کرد. پیدا کردن کاک میران و شداد، مرا بیش از همیشه نگرخ می

کتابم در خورجین سوفیا، برایم عجیب و غیر قابل درک بود. زمانی 
باره ی استوارت تبدیل به گرگینه شدم، کتابم به یککه من در کلبه

آمد و هر غیب شد. در آن زمان سوفیا نبود؛ هیچ چیز درست در نمی
 شد. ساختم، با یک اما رد میای که میفرضیه

 

الفه و به آرامی از جای برخاستم و یک قدمی که تا میز بود را ک
طی کردم و شنلم را از روی آن چنگ زدم. وقتی مطمئن شدم که 
سوفیا هنوز بیدار نشده است، به سمت درب کلبه رفتم. آرام در را 

 گشودم و از کلبه خارج شدم. 

 

نفسم را با خستگی بیرون فرستادم و به سمت تخته سنگ گام 
ها کوک برداشتم. آرام روی تخته سنگ نشستم و نگاهم را به کلبه

ای از اشک، دیدگانم را تار کرده بود. دیگر از تصمیمم زدم. پرده
پشیمان بودم. آمدن به جنگل سیاه، فقط برای آرزو بودن خوب بود. 

های ام کردم. مرواریدشمان بارانیبا بغض دستانم را پوشش چ
 رساندند. ام میدرخشان با سرعت خودشان را به چانه

 

ام گذاشته شد. سرم را از دستانم فاصله به آرامی دستی روی شانه
دادم و نگاه خیسم را به رخسار دلسوزش دوختم. به ناگه، در 

ر دانستم چرا دآغوشش پریدم و با صدایی بلندتر گریه کردم. نمی
پروا گریه قدر بیآغوش کسی که هیچ اعتمادی به او نداشتم، آن
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 توانستم جلوی قطرات اشکم را بگیرم. کردم؛ اما نمیمی

 
جا بمونم. خوام اینخوام برگردم؛ خسته شدم، نمیسوفیا، من می -

 کنم! خواهش می

 

 با انگشتان ظریفش گیسوانم را نوازش کرد و با بغضی محو لب زد: 

 
 ول میدم برت گردونم. باشه، ق -

 

زد و سوفیا با لوت جنگل را بر هم میخهق سوزناکم  -نوای هق
 کرد. دست چپش پشتم را نوازش می

 

 

ام از درد در هم شد. سوفیا بدون توجه به وضعیت اسفباری که چهره
مالید. با ساز استوارت را به زخمم میحاکم احوالم بود؛ داروی دست

ی برخاست و با برداشتن کاسه دارو از روی تمام شدن بانداژ از جا
 زمین کلبه، از آن بیرون رفت. 

 

ها ی کلبه گرفتم و اجازه دادم تا ذهنم به دور دستچشم از در بسته
برود و باز هم، در میان آغوش گرم و مهربان مادرم گم شوم. هوا 
را به قصد یافتن عطر وانیل مادرم بوییدم. با نوای آرام آنجلینا که 

لنگان خود را به  -کرد؛ چشمانم را باز کردم و لنگانرا خطاب میم
سوی در پشتی کلبه رساندم. قامت کوچک آنجلینا پنهان شده زیر 

ای پشت در ایستاده بود و با نگرانی اطراف را شنلی سورمه
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 کاوید. با دیدن من لبخندی به رنگ ترس زد و بدون مقدمه گفت:می

 
 خوشحالم که سالمی!  -

 

هایم را به قصد پاسخ از هم گشودم؛ ولی قبل از حرفم با مهربانی لب
 گفت: 

 
کنن و کار میدونم دارن چیوقت خوش و بش ندارم. نمی -

ی ما دیدنت ممنوع شده؛ البته به قصدشون چیه، ولی برای همه

جز سوفیا و استوارت! اومدم یادآوری کنم اصالً بهشون اعتماد 

 نکن.

 

سمت گردنش دست برد و گردنبندی با آویز با پایان حرفش به 
ای در میان دستش داشت. دستم را گرفت و میان انگشتان یخ شیشه

 : ام آن را رها کرد. زمزمه کردزده

 
تونم بیام پیشت؛ ولی این یک نوع طلسم هست. تا هر وقت نمی -

 تونن بالیی سرت بیارن!که توی گردنت داشته باشی، نمی

کرد؛ خداحافظی کوتاهی کرد و به نوای سوفیا که مرا خطاب می
لنگان خود را درون  -سرعت از جلوی دیدگانم دور شد. لنگان

زمان با برگشتن از سوی درب چوبی سوفیا سرش کلبه انداختم. هم
را داخل آشپزخانه کرد و با دیدن من نفسی از سر آسودگی کشید. 

جا کرده و در مشت دست ام جابهگردنبند را میان انگشتان کشیده
چپم پنهان کردم. سوفیا با چشمانی ریز شده به دستانم که در پشت 
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 سرم بود، نگاهی انداخت و با زیرکی تمام گفت: 

 
 کنی؟! کار میجا چیاین -

 

هایم را از با آرامشی ظاهری که برخالف درون پر تالطمم، لب
 هم گشودم: 

 
 م و بخورم! یدا کنام شده بود، اومدم چیزی پگشنه -

 

ای گفت و قدمی کوتاه به سمتم برداشت. با نوک انگشتان «هوم»
رنگم هل دادم.  ایدست چپم، طلسم را به درون آستین بلیز سورمه

نگاهی ریز بین به تمام قدم انداخت و سپس با تکان دادن سرش، 
که سرش را در کابینت چوبی به سمت کمد چوبی رفت. درحالی

 د، فریاد زد: فرو برده بو

 
سری چیزها رو یاد جا زندگی کنی، باید یکخوای ایناگر می -

 هات شروع میشه! بگیری؛ از فردا تمرین

 

کالفه، نفسم را پر صدا بیرون فرستادم؛ قدمی به جلو برداشتم و 
 زمزمه کردم: 

 
 برای چی باید یاد بگیرم؟!  -

 

حکم با آورد؛ سرش مبا خوشحالی از کابینت سرش را بیرون می
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ی باالی فلزی آن برخورد کرد. از درد آخی کشید و در ادامه
 حرفش گفت: 

 
 کنه! از دو هفته کمتر، ماه کامل آسمون رو روشن می -

 

نگاهم را به جسم براق درون دستش سوق دادم و البته گوشم را 
هایش امانت گذاشتم. قوطِی طالیی رنگ و براق در پیش حرف

 بی را به سمتم گرفت و گفت: دستش چرخید. استوانه حل

 
 ها بخور!  بیا از این -

 

دست بردم و قوطی را در دست گرفتم. سرمای حلب از پوست 
های بلند، نازک سر انگشتانم به مغز استخوان دستم رسید. با قدم

خود را کنار شومینه رساندم و در همان حین در پیچی قوطی را 
شده برداشتم. باز کردم. از درون قوطی چندین تمشک خشک

هم سر بلند کرد، در سرکی در سمت سوفیا کشیدم. با سنگینی نگا
و خود را دوباره مشغول کار  جوابم لبخندی کوتاه و محو زد

نامعلوم کرد. هنگامی که از غرق شدن در کارش مطمئن شدم؛ 
دستم را در آستینم فرو بردم و طلسم را گرفتم. کمی پالک 

ای آن را در دست چرخاندم و برانداز کردم و سپس آن را شیشه
ا ام پالک را در یقه لباسم انداختم تا سوفیدر گردنم انداختم. آر

ی سرد، یخ متوجه آن نشود. پوست سرد گردنم با برخورد شیشه
زد. بعد از گذر ربع ساعت، سوفیا با پاکتی چرمی در دست از 
که آشپزخانه خارج شد. سر تا پایم را گذرا برانداز کرد و درحالی

 کرد، گفت: پاکت را به سویم پرتاب می
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 جا بمون.ب هم همونی استورات؛ شببر کلبهاین رو  -

 

 حرفش را با پرسش جواب دادم:

 
 جا بمونم؟!باشه؛ ولی چرا شب اون -

 

رفتارش انعکاسی از اعصاب متشنج درونش بود. پشت هم ناخن 
َکند و به سمت های دست دیگرش میاش را با ناخنانگشت اشاره

اش کشید د شدههای کبوکرد. زبان بر لبچپ باالی سرم نگاه می
 و زمزمه کرد:

 
خواد بهت درس بده. وقتی مونی چون میجا مییک مدت اون -

که کامالً مطالبی که بهت درس داد رو وارد شدی، دوباره 

 برگرد پیش خودم تا باهات مبارزه و شکار کار کنم. 

 

سری در جواب حرفش تکان دادم و بدون هیچ حرفی به سمت 
اند و چه آشی چه خوابی برایم دیده شنلم رفتم. معلوم نیست باز

اند. شنلم را محکم کردم و از کلبه بیرون رفتم. آفتاب برایم پخته
ترین حالت قبل از غروب خود بود و آسمان، نارنجی در مغربی

هایم را شده بود. باد خنکی پوست صورتم را نوازش کرد و چتری
 ام به کنار فرستاد.از روی پیشانی

هایم را باال انداختم و به سمت آمد. شانهبه چشم میتِی دره، بسیار 
ی استورات راه افتادم. مسیر دور کلبه و نداشتن هم صحبت کلبه
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باعث شد تا زمانی که کلبه در جلوی دیدگانم نقش ببندد؛ در فکر و 
خیال غرق شوم. نگاهی کنجکاو به پاکت در دستم انداختم که با 

هر گرگی دراز کشیده کنار موم داغ مهر شده بود. طرح روی م
ای در پی ی استوارت هم نقشهی درخت بود. اگر رفتنم به خانهتنه

داشته باشد چه؟! افکار در سرم به پرواز درآمدند و هرازگاهی با 
های آنجلینا مدام در سرم تکرار کردند. حرفهم برخورد می

طلسم  توانم اعتماد کنم! اگر اینشد. آنجلینا گفت به هیچکس نمیمی
خاراندم و به رفتارش  ام رااز سمت او نباشد چه باید کنم؟ پیشانی

هایش پیدا نکردم. پر حرص نفسم را فکر کردم. چیزی خالف گفته
هایم تک رفتار -ام بیرون فرستادم. کالفگی از تکاز بند سینه

بارید. آفتاب کامالً از دید خارج شده بود و تنها روشنایِی راه، می
هایم را تند کردم. با دیدن ه همراه ماه نیمه بودند. قدمستارگان ب

ام ایستادم و نفسی عمیق کشیدم. پاهایم یاری کلبه در دویست متری
کرد تا این دویست متر را بروم و به کلبه برسم. شک و تردید نمی

افزود. بدون ی باد بر وحشت جنگل میدامانم را گرفته بود. زوزه
ید در ذهنم، به سمت درب کلبه دویدم. پشت های تردتوجه به ترانه

در چوبی ایستادم و نفسی تازه کردم؛ سپس درب چوبی را هل 
ای آماده کردم. نگاهی دادم و خود را برای رویارویی با هر واقعه

 کوتاه به سرتاسر کلبه انداختم.

وسایل بدون هیچ تغییری سر جای قبل خود نشسته بودند. آرام داخل 
شدم و درب را پشت سرم بستم. کلبه با نور دو فانوس و سه شمع 
در روشنایی فرو رفته بود. شنلم را روی جا لباسی آویزان کرده، 

قدمی به سمت استوارت برداشتم. استورات دست در موهای 
و بدون توجه به حضور من  اش برد و کمی عقبشان دادخرمایی

دوباره با دقت چندین قطره از معجونی سبز رنگ را بر گیاهی 
گر رفتارش بودم و بعد از گذر ناشناخته ریخت. در سکوت نظاره
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 چند دقیقه با فریاد گفتم: 

 
 سالم. خوبی؟!  -

 

قدر در نامه را از جیبم درآوردم و روی میز چوبی قرار دادم. آن
تر ام نشد. دوباره با صدای رساه حتی متوجهکارش غرق شده بود ک

 از قبل گفتم: 

 
 آهای پسر جادوگر!   -

 

شوکه شده سرش را باال آورد و به دنبال منبع صدا گشت. پوزخندی 
هایم جا خوش کرد. رد مردمک طوسی چشمانش بر  کج بر روی لب

رنگ زد و در همان حین پودر ام نشست. با دیدنم لبخندی کمچهره
ی کوتاه گیاه ریخت.  با صدایی که رنگ نارنجی رنگی بر ساقه

  شد، گفت:خنده در آن دیده می

 
 طوره؟ امانتی من رو آوردی؟! سالم دختر گرگینه؛ حالت چه -

 

با دست به پاکت روی میز اشاره کردم و بدون حرف به سمت تخت 
 ام را برای پاسخ به حرفش، از هم گشودم:های خشک شدهرفتم. لب

 
 ممنونم، تو خوبی؟ -

 

هایم را از پا های تکراری و همیشگی، چکمهکالفه از خوش و بش
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ای روی زمین انداختم. در کمال تعجب، رده و بر گوشهخارج ک
 سؤالم را بدون پاسخ گذاشت و سؤالی دیگر بر زبان آورد: 

 
 رزا؟ تو دلت برای ونکوور تنگ شده؟! -

 

ای از موهای کوتاهم را هنگامش، عصبی طرهشوکه از سؤال نابه
شنیدم و به دنبال پشت گوش فرستادم. صدای ضربان قلبم را می

برای سؤال عجیب او بودم. فرصت را غنیمت شمرده و  پاسخی
 حرفم را به زبان آوردم: 

 
 تو چی؟! دلت برای آکادمی جادوگران تنگ نشده؟! -

 

ای ای نگاهش را به کف چوبی کلبه داد و سپس، با تک خندهلحظه
 د: زدو زنان لب  -هایی دواز جنس تعجب و مردمک

 
 هی! سؤالم رو با سؤال جواب نده.  -

 

ای که راه انداخته بودم، پوزخند زدم. با غرور چنگی رنده از بازیب 
 آرام میان گیسوانم نواختم و گفتم: 

 
 کنی! من جواب دادم؛ تویی که از جواب دادن به سؤالم فرار می -

 

فرستاد، نگاهش را که بزاق اضافی دهانش را پایین میدرحالی
ب تمام اطالعات خواستم امشدوباره به میز دوخت. هر طور بود می
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کافی را از او دریافت کنم. کالفه مردمک در کاسه چرخاندم و سپس 
از جای برخاستم؛ به سمت میز رفتم و کف دو دستانم را که روی 

 گاه پیکرم کردم. دوباره لب زدم: میز گذاشته بودم، تکیه

 
خاطر چی های عجیبت بهها و رفتارقدر عجیبی؟ سؤالچرا ِان -

 چیه؟!هستن؟ منظورت 

 

 ناک گفت: که نگاهی به من بیاندازد، با صدایی گرفته و غمبدون آن

 
 نه عجیبم و نه منظوری دارم!  -

 

بار یکّه خورده پیچش ابروهایم را بیشتر کردم، نفسی گرفتم و این
 تر پرسیدم: مطمئن

 
جا هستی؟ چرا هام رو نمیدی؟ تو چرا اینپس چرا جواب سؤال -

ام؟ بهم بگو چرا ل بهم نگفتی گرگینهکمکم کردی؟ چرا روز او

 کنی؟!جا زندگی میاین

 

 عصبی هر دو دستانش را روی میز کوبید و با صدایی بلند غرید: 

 
زاد احمق! از قدر دخالت نکن آدمیبه تو هیچ ربطی نداره؛ ِان -

ها افتاد. اگر های تو بود که این اتفاقخاطر کنجکاویاول هم به

داشتی، من هم مجبور نبودم به ت برمیهادست از سر کنجکاوی
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 جا بیام! این

 

را در ُمشتانش  کردم قلبمشوکه یک قدم به عقب برداشتم. احساس می
ای از ی ریز تبدیل کرده است. پردهفشرده و آن را به هزار تکه

اشک جلوی چشمانم نقش بست و قلبم به درد آمد. احساساتی جدید را 
آمیز چنین های محبتی آرام و لبخندرهکردم! گویی از آن چهحس می

تم. انتظاری را نداشتم. البته، شاید هم انتظار شنیدن حقیقت را نداش
های ای سه ساله، قفسهصدای فریاد ناگهانی استوارت، همانند بچه
 های فکر قاطی شده بودند.افکارم را روی زمین انداخته بود و برگه

 

دن را فراموش کرده بودم. لرزید و نفس کشیای پیکرم میلحظه
 برای شکسته شدن بغضم، فقط یک تلنگر نیاز بود.

 
خواستم رزالیتا! منظورم این نبود. لطفاً گوش کن؛ ببین، من می -

 بگم... 

 

م و سپس با سرعت از قدم عقب رفت -به لحظه بغضم شکست. قدم
 کلبه خارج شدم. 

 

ریختند و در ها از چشمانم فرو میقطرات اشک همانند کریستال
قدر سرعتم زیاد بود که شدند. آنمیان زمین و آسمان رها می

هایم هق -رویم را به خوبی ببینم. صدای بلند هقتوانستم روبهنمی
سکوت جنگل را شکسته بود. به ناگه پایم به تخته سنگی برخورد 

خون  وهقم قطع شد  -رخورد کردم. هقکرد و محکم به زمین سبز ب
 ها را دوباره تازه کرد. ی کریستالرد خشک شده
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ای از خون را احساس الی گیسوانم جاری شدن رودخانهالبه
ها، کمی خود را جلو کشیدم و به کردم. با چنگ زدن سبزهمی

شد و هایم کاسته میی بین پلکاز فاصله درخت تکیه دادم. هر لحظه
 بعد دیگر هوشیار نبودم.  یلحظه

 

** 

ام احساس کردم و نور شدیدی که در با بوی بدی که زیر بینی
هایم افزودم. نور به ناگه از بین ی بین پلکزد، به فاصلهچشمانم می

های سیاه را رفت و چشمانم از درد دوباره بسته شدند. لکه
 دیدم.یکه چشمانم بسته بودند، مدرحالی

 

که هایم افزودم. با اینی بین پلکبا کم شدن نور، آرام به فاصله
ی طوسی دیدم واضح نبود، درخشندگی دو تیلهتصویری که می

ترین تصویر ممکن بود. به ناگه کنار رفت و از جای رنگش واضح
برخاست. آرام درب کلبه را گشود و گیاهی را بیرون انداخت. سپس 

 نشست.  و دوباره در کنارمهایی آرام جلو آمد با قدم

 
 اق بیوفته. خواستم این اتفواقعاً متأسفم؛ نمی -

 

 یاندازد، ادامه داد: که به من نگاهی ببدون آن

 
دونم برات باشه، برات میگم. برات همه چیز رو میگم! می -

دونم بهت گفتم تو مقصر جام. میقدر عجیب هست که من اینچه

جا ی اینت. حداقل دربارههمه چیز هستی؛ ولی این درست نیس
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 بودنم!

 

 کوتاه و تلخ خندید و سپس با لبخندی به تلخی قهوه، گفت: 

 
کردم؛ اما کار بودم، خیلی کنجکاوی میوقتی یک جادوگر تازه -

کردم، باز هم همه معتقد با این حال که خیلی خراب کاری می

بودن در آینده یک جادوگر دانا و خوب میشم؛ چون پدِر 

م، پدربزرگم و پدرم بهترین جادوگران تاریخ بودن. پدربزرگ

ها در اوایل جادوگر شدنم پس طبیعی بود که من ام مثل اون

 کار باشم. قدر کنجکاو و خرابِان

 

 پوزخندی زد و سرش را به طرفین تکان داد. 

 
ی استعداد خوب و باهوش بودنم بار وقتی داشتن دربارهیک -

رور شدم؛ خیلی یکهو خیلی مغکردن، من هم شنیدم. صحبت می

گفتم من هم پسر بکی از بهترین جادوگران تاریخم، زیاد! می

چرا نتونم مثل اون باشم؟ باألخره من هم پسرش هستم. حتی 

دونستم؛ باورت خودم رو برای اجرای جادوی سیاه آماده می

طور جوری و چهقدر احمق بودم. بگذار نگم چهمیشه؟! چه

ی جادوی سیاه نوشته ه پدِر پدربزرگم دربارهتونستم به کتابی ک

 بود، دست پیدا کنم؛ ولی دست پیدا کردم... 

 

های چشمانش کشیده شد و با بغضی ای از اشک روی تیلهپرده
 سنگین ادامه داد: 
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شروع کردم به خوندن کتاب. خیلی احساس عجیبی بود؛ هر  -

جیغ به م صدای ک -خواستم بیشتر و بلندتر بخونم. کملحظه می

زدن کتاب افتاده دست یه جادوگر گوشم رسید. همه داد می

 شرور؛ اما من شرور نبودم. شاید هم بودم!

 

هایش هایش را روی چشمانش کشید. با دیدن چشمبه سرعت، انگشت
 فرما شد. ی باریدن نداشتند، بغضی سنگین در گلویم حکمکه اجازه

 
وارها داشتن خراب رسیدم به قسمت مهمش. من ترسیده بودم؛ دی -

اومد. همه چیز خراب شدن. از خیابون صدای جیغ و داد میمی

اش ُمردن و همههایی که قدرت نداشتن داشتن میشده بود! بچه

تقصیر من بود؛ آره، درست فکر کردی، اشتباه کردم! از اولش 

خوندم و توی قسمت مهمش همه چیز بدتر شد. داشتم اشتباه می

ها از کتاب جدا ن به پاک شدن. برگهها شروع کردنوشته

شدن؛ همه چیز خراب شد، قدرت همه کم شده بود؛ جنگل می

 رفت!داشت از بین می

 

 هایی خیس ادامه داد: نفسی مملوء از درد کشید و با چشم

 
ها طول من فرار کردم. اومدم توی جنگل سیاه و قایم شدم. سال -

کشید تا جادوگرها تونستن مثل قبل بشن و جادوهاشون رو 

برگردونن. من از اون موقع دیگه برنگشتم و برای همیشه توی 

ی دونه من مسئول اون حادثهجنگل سیاه موندم. هیچکس نمی
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 ردم. کنن من همون روز مُ بزرگ بودم؛ همه فکر می

 

اش گذاشتم؛ نگاه غمگینش آرام روی تخت نشستم و دستم را بر شانه
 را به چشمانم دوخت، آرام لب زدم: 

 
اشکالی نداره استوارت! تو اآلن پشیمونی، مگه نه؟! بعد هم  -

قدر استعداد خوبی دونستن تو چهتقصیر تو نیست. همه می

 کردن! داری، پس باید بیشتر مراقبت می

 

 خ زد و از جای برخاست. پوزخندی تل

 
صفر از ده؛ برای این اشتباه نمیشه گفت تقصیر تو نبود. دلیلت  -

 زاد!منطقی نیست دختر آدمی

 

نگاهم را از نگاه سردش گرفتم و به دستانم سپردم. با محکم بسته 
شدن درب، پیکرم لرزید و به خود آمدم. غمگین و پشیمان از 

روی بار زیادهز کشیدم.  اینکنجکاوی زیادم، دوباره روی تخت درا
 کرده بودم.

 

ام را های دوخته شدهکرد؛ پلکبا صدای استوارت که مرا خطاب می
سختی باز کردم. کمرم از سفت و سختی تخِت چوبی، شاکی شده  به

هایم داد. ناگهان آخی از میان لببود و شکایتش را با درد نشان می
ام قوسی به کمِر گرفتهخارج شد. از روی تخت برخاستم و کش و 

 ف را نگریستم.؛ سپس با کنجکاوی اطرادادم
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ای زیر گوش خیالم خواباند. نادم و حقیقت نبود؛ استوارت سیلی
پشیمان از رفتار دیشب، آهی کشیدم. صاحب آن دو گوی خاکستری، 

که استوارت دیشب کجا سر بر بالین گذاشته است؟ با یادآوری این
رس را کنار گذاشته و دریای متالطم خیالم جادوگری ماهر است؛ ت

 را آرام کردم.

 

سمت شنلم رفتم و آن را بر تن کردم. با برداشتم خنجری کوچک  به
های درختان گذشته، از کلبه بیرون رفتم. نور آفتاب از بین برگ

وسیله جنگل را روشن کرده بود. اطراف را به قصد پیدا کردن بدین
ی چیزی نیافتم. آهی کشیدم و به سمت ردی از استورات گشتم؛ ول
های کنار کلبه، یکی از ای سفید بین بوتهکلبه چرخیدم. با دیدن برگه

ا ابروهایم باال رفت و چشمانم ریز شد. چندین قدم برداشتم و خود ر
به بوته رساندم. دستم به برداشتن پاکت کشیده شد؛ ولی در دو 

ام با قدرت مقابل احتیاط ویاشد؟ کنجکااش ایستادم. نکند دام بسانتی
 ایستاد و من را وادار به گرفتن برگه کرد.

 

کاغذ پوستی را میان انگشتان ظریفم گرفتم و نگاهی به پشت و 
ام را درهم گره ایهای نازک قهوهرویش انداختم. سفیدی کاغذ، ابرو

کرد. دستی روی کاغذ کشیدم. ناگهان خطوط خوش خطی جلوی 
 با چشمانی دقیق شده، شروع به خواندن کردم: چشمانم پدیدار شد. 

 
ها چشمانی ام بیا. چشمانت را خوب باز کن، آنبامداد، به کلبه -

العاده دارند. نباید حتی درخشندگی نگاهت ای فوقتیز و حافظه

 را هم ببینند! منتظرت هستم. 
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زده اطراِف نامه را به قصد یافتن ردی از فرستنده، نگاه وحشت
ای کوچک ظاهر دستی به پایین برگه کشیدم که ناگهان نوشتهکردم. 

 شد.

 
 دارت، آنجلینا! دوست -

 

نگران برگه را پشت و رو کردم. شاید نامه، دامی از ترسیده و دل
سوی غریبه باشد. با کنجکاوی همراه با ترس، دستی به کاغذ پوستی 

 کشیدم. متنی کوچک در حاشیه کاغذ نمایان شد: 

 
ام نگاه کن. با دیدن نور آبی، پنهان شو و به کلبهپشت درختان  -

 بینی!داخل بیا. مطمئن باش، آسیبی نمی

 

های ها و نبایدبزاق دهانم را قورت دادم و با خود کلنجار رفتم. باید
زندگی در جنگل سیاه، درون مغزم به پرواز درآمدند. دستی به 

 طلسم سالمتی گردنم کشیدم و بندی چرمی زیر دستم آمد. با یادآوری
آنجلینا، لبخندی کوچک زدم. با وجود طلسم، خطری مرا تهدید 

 کرد.نمی

 

نگاهی به خورشید که در میان آسمان جای خوش کرده بود، انداختم. 
تا شب فرصت زیادی وجود داشت. نامه را تا نموده و در لباسم 
پنهان کردم. کاله شنلم را مرتب ساختم و به آن سوی جنگل راه 

شکست و صدای های بلندم میهای خشک زیر پوتینم. چوبافتاد
 ی گوشم را نوازش می کرد.شکستنشان پرده
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های تمشک وحشی اطرافم را همچون دیواری کوتاه احاطه بوته
 زینت دادند. آن دیوار را های قرمزشان،کرده و میوه

 

وجود انرژی و کسی را در احساس کردم. ترسیده نگاهی به اطراف 
ام به تابلویی چوبی برخورد کرد. . ناگهان دیدگان شکالتیانداختم
ام زندانی کرد! آب دهانم را با ی روی تابلو، نفس را در سینهنوشته

 وار خواندم:وحشت قورت دادم و متن تابلو را زمزمه

 
پادشاهی دو قلعه، ورود شما رو به سرزمین اجنه و ارواح  -

فریاد، خودتون تبریک میگه؛ در صورت شنیدن صدای جیغ و 

 ی ما برسونید! رو به قلعه

 

های کوچک خون، مزین شده بود. های ناخن و لکهتابلو با رد 
زد. قدمی کوتاه های سوفیا و استوارت در گوشم زنگ مینصیحت

برداشتم تا شاید کنجکاوی دردسرسازم آرام شود. بدون توجه به 
با هر قدمی  صدای سوفیا در ذهنم، به سمت سرزمین قدم برداشتم.

شدند و جایشان را به های سبز و شاداب کم میداشتم؛ گیاهکه بر می
آرام  -دادند. خورشید درخشان آرامهای خار میگیاهانی مرده و بوته

 رفت. های تیره فرو میزیر ابر

 

های سنگی مقابل چشمانم ظاهر روی، کلبهبعد از ربع ساعت پیاده
ی سنگی را پوشانده بودند. هکدهشد. درختان خشکیده دورتادور د

پشت درختی پنهان شدم و رفت و آمد اجنه و ارواح را زیر نظر 
های سیاه و های متنوع پوشیده با شنلای از هوا به رنگگرفتم. توده

شباهت به کردند. اجنه که بیای در یک متری زمین پرواز میقهوه
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کوبیدند و زمین دارشان را بر زمین میها نبودند؛ پاهای سمانسان
ی مقابلم، زده از صحنهکردند. متعجب و شگفتخاکی را لگدمال می

 لبخندی کوچکی زدم. 

 
 ه، چه دختر کوچولوی قشنگی! ب -به -

 

صدا آب خراش و کریه پشت سرم، بیزده از صدای گوشوحشت
خوردند و های عرق از پشت گردنم لیز میدهانم را قورت دادم. دانه

خراش و شدند. با صدای همچنان گوشگم میدر گودی کمرم 
 متفاوت از قبل، به سمت منبع صدا چرخیدم.

 
قدر خوشحال بشه این برده کوچولو رو میگم مایکی، رئیس چه -

 ببینه! 

 

های سوفیا مبنی بر بدنم از لفظ برده به لرزه درآمد و نوای نصیحت
ورود به سرزمین اجنه و ارواح در گوشم پیچید. نگاهم را از خنجر 

ی ای گرفتم و قدمی به عقب برداشتم. صدای خندهدر دست جن قهوه
های کوتاهم را از پیشانی کنار زدم و هر دو بلند شد. عصبی چتری

را زیر نظر گرفتم. قامتش به یک متر و سی  کمی روح خاکستری
ای رنگ رچهرسید و بدن ابری شکل خویش را زیر شنلی پانمی

رفتم. با های نسبتاً بلند به سوی عقب میپنهان کرده بود. آهسته با قدم
زده به آن دو نگاه کردم. جن برخورد پشتم به جسم سفتی، وحشت

ای در دام افتاده رندهکوچک با پوزخند نگاهی به من که همچون پ
اش به سمت من آمد. بودم، کرد و با آن قامت یک و پنجاه متری

هایم، طناب بر دور بدنم همچون مار پیچید و دستانم را سوای تقال
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اسیر کرد. جن، تیزی خنجرش را بر پهلویم فشرد و من را وادار به 
ا که آن ر سوار شدن کرد. با سوار شدن من، گاری چوبی و قدیمی

کشید؛ به راه افتاد. نگرانی دامانم را در بر گرفته قاطری کوچک می
ی سنگی و ورود به شهر، حین حرکت بود. با ورود از دروازه
 خورد. گاه اجنه و ارواح به گوشم میگاری صداهای گاه و بی

 
  هه، پادشاه باز این دو نفر رو اجیر کرده که براش برده ببرن؟! -

 
جوری باید تا عمر داره توی قصر ینبه نظر جوون میاد، ا -

 سنگی خدمت کنه! 

 

 
 کس چی میدن؟ها به مایکی و الدفعه پادشاهیعنی این -

 

کشیدند. حال ام ناخن میبا صدایشان روی اعصاب متشنج و ترسیده
های بین کردم. متوجه حرفهای سوفیا را درک میمعنی نصیحت

ها به نده بلند آندای خشدم؛ اما هرازگاهی صالکس و مایکی نمی
کوشید خود را از قفسه لرزید و قلبم میرسید. دستانم میگوش می

ای سنگی ایستاد، جن از آن ام بیرون بیاندازد. گاری، مقابل قلعهسینه
 پیاده شد و خود را به سوی سربازان ورودی برد.

 

روح سرش را به سمت من خم کرد و به صورتم خیره شد. سرم را 
با اکراه چشمانم را از او گرفتم. شکالتی چشمانم، به عقب کشیدم و 

جن کوچکی که لباسی مندرس بر تن داشت؛ کوک خورد. چشمان 
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و براقش سرشار از ناراحتی بود. لبخندی کوتاه به  درشت و مشکی
رویش زدم. با حرکت گاری به داخل قلعه، همواره با دستانی به 

 یکدیگر بسته شده، دستی برایش تکان دادم.

اش را به اسارت دستانم کوک زده بود. های سیاه و درخشندهمردمک
هایش سفیدی چشمانش را بلعیدند. ترسیده به ناگه، سیاهی مردمک

نگاهم را از او گرفتم و به ترک بزرگ روی گاری چوبی دوختم. 
کردم گاری در حال شکسته شدن است. صدای هر لحظه احساس می

های بلندی شدن ناخن همانند کشیدهاش های زنگ زدهوحشتناک چرخ
 روی تخته سیاه اعصابم بود. 

 

شد. کردم بزاق اضافه دهانم را پایین بفرستم، نمیهر چه سعی می
کردم. بدنم لرزان ی کمرم را احساس میوجود عرق سرد روی تیغه

توانستم از قدر ترسیده بودم که نمیو از تصمیماتم پشیمان بودم. آن
کردم! م و پای به فرار بگذارم؛ لیکن باید فرار میجای تکان بخور

آرام اطرافم را زیر نظر گرفتم و نفسی عمیق کشیدم.   به ناگه 
ی گوشم را نوازش کرد.  از ترک  صدای آرامی از زیر گاری پرده

ی سیاه کوچک روی گاری زیر آن را نگاه کردم که با یک جفت تیله
 رنگ مواجه شدم. همان جن کوچک!  

 
 قط بدو! ف -

 

ها ماندم. تمام اری شکسته شد و من در میان آوارای بعد، گلحظه
ی آن های بی احساس  و شیطانی به سمتم کشیده شد. همهنگاه

موجودات نفرین شده به سمتم خیز برداشتند. روی زمین ِگلی افتاده 
بلعید.  جانوری با قِد بلند، بودم و گویا زمین داشت جسمم را می
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دار و چهره و کت و شلوار سیاه رنگ با صدای خشسری بدون 
 عجیبش فریاد زد: 

 
 بگیرش! -

 
 کنه!مصرف؛ داره فرار میبدو بی -

 

 

با ترس کف دستانم را روی زمین فشردم و از جای برخاستم.  نفس 
ای،  به عقب دویدم.  لحظهام حبس شده بود و من فقط میدر سینه

ای مچاله شده کشیده شدم و با شتاب به زمین برخورد کردم. با چهره
ای از شنلم به عقب نگریستم و عامل این اتفاق را پیدا کردم.  تکه

و  ا در آغوش گرفته بود.  مظطرب،  درماندهی درختی رشاخه
خشمگین سعی کردم خود را آزاد گردانم؛ ولیکن،  زمان به اتمام 

رسیده بود. آن دو جن شیطانی و منفور در نزدیکی من بودند. 
 ناچاراً آن شنل چرمی زیبا را همانجا رها ساختم. 

 

مام س با تبا قلبی کوبنده و بدنی لرزان، سریعاً از جای برخاستم. سپ 
هایم در شده دور شدم. صدای نفسی نفرینتوان دویدم و از آن منطقه
دوم دور کردم هر چه میشد. احساس میسالن اصلی مغزم اکو می

ای توانم نفس بکشم. لحظهکردم دیگر نمیشوم. احساس مینمی
های تیره و پهن افتاد. هایی مملوء از برگنگاهم به درختی با شاخه

های و با تمام توانم به سمت درخت رفتم و پشت آن برگ به سرعت
 عجیب و غریب پنهان شدم. 
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کردم. ها و وجودشان را در نزدیکی خود احساس میهر لحظه نگاه
قطرات سرخ رنگ که نتیجه برخوردم به زمین، درختان و گیاهان 

ام مسابقه های چشمانم برای رسیدن به چانهسمی بودند و کریستال
 ند. دادمی

 

 -دید، غمگین شده بود. آرامای که میگویی خورشید هم از صحنه
جا آرام آسمان را ترک کرد و ماه، در شیفت خود حاضر شد.  همان

ی آسمان ی مملوء از ستارهدر جای خود نشسته بودم و به ملحفه
 کرد. ی دلم میکردم.  شاید این کار آرامش را مهمان خانهنگاه می

 

ساعت بعد، زمانی که دیگر به خود آمده بودم، از جای تقریباً دو 
هایی عمیق، به سمت کلبه آنجلینا راه های آرام و نفسبرخاستم. با قدم

افتادم. مطمئن نبودم ساعت چند است؛ اما حتی اگر یک ساعت هم 
 جا بودن بود.ماندم بهتر از اینها میپشت درختی در نزدیکی کلبه

 

 

ی آنجلینا رسیدم؛ پشت درختی نشستم و بهباألخره به نزدیکی کل
ام را به خود جلب منتظر ماندم. طولی نکشید که نور آبی رنگ توجه

ی دهانم را پایین فرستادم و با دقت بیشتری به کلبه کرد. بزاق اضافه
دانستم که باید به آن نامه عجیب و غریب نگاه کردم. هنوز هم نمی

بی را ه زمانی که برای بار دوم نور آاعتماد کنم یا نه! لیکن ناخودآگا
 دیدم، از جای برخاستم و به سمت کلبه رفتم. 

 

ای به درب نواختم. به ناگه، درب باز شد و دستی مرا به چند تقه
که از شّدت ترس فریاد بزنم، آنجلینا دستش داخل کشاند. قبل از این
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 را روی دهانم گذاشت و در تاریکی کلبه لب زد: 

 
 م باش. بشین! هی رز! آرو -

ای بعد، نور آبی رنگ ضعیفی، با تردید روی زمین نشستم. لحظه
کمی از فضای کلبه را روشن کرد. آنجلینا، کنار میزی در 

ای نگاهش به  منی که هیچ شنلی ی کلبه ایستاده بود. لحظهگوشه
 نداشتم افتاد و با چشمانی وحشت زده لب زد:

 
 ! چیکار کردی رز؟هی! شنلت کجاس؟! دستات چزا خونیه؟ -

 

ام انداختم و سپس با نگاهی به پوست وحشتناک صدمه دیدهنیم
 صدایی خش دار پاسخ دادم:

 
 حبت ندارم.ای برای... برای صنپرس... انرژی -

 

لباسی کنار کلبه چنگ زد ای نگران شنلی از چوبآنجلینا با چهره
حال، و به سمتم پرتاب کرد. شنل را در هوا دزدیدم و تن زدم. 

 احساس بهتری داشتم.

 

ساده؛ اما  چشمانم را ریز کردم و با دقت اطراف را نگریستم. کلبه
ی کلبه ملحفه و بالشتی به سپیدی برف دلنشین بود. در یک گوشه

آمدند. حداقل، برای منی که قرار داشت که به نظر گرم و نرم می
 تمام ساعات سختی را گذرانده بودم! کتابخانه بزرگی که تقریباً 

دیوار کلبه را در بر گرفته بود، اولین چیزی بود که در کلبه به 
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ی دیگر کلبه هم میز نسبتاً بزرگی قرار خورد. در گوشهچشم می
 داشت که رویش مملوء از کتاب و کاغذ بود. 

 

آنجلینا آرام بازگشت و با لبخندی محو فانوس را روی زمین کنار 
نه رفت. کتابی از آن بیرون من گذاشت و خود هم به سمت کتابخا

 کشید و جلوی من روی زمین گذاشت. 

 

ای نگاهم به جلد سرخ رنگ کتاب افتاد. نگاه متعجبم را به لحظه
ی کتابخانه را زیر و رو تفاوت آنجلینایی که داشت قفسهرخ بینیم
کرد، کوک زدم. دستی روی جلد کتاب کشیدم و سپس، با اخمی می

 ریز گفتم: 

 
 کنه؟! کار میدست تو چی این کتاب -

 

 وقدم بازگشت  -ای سر جایش خشک شد. سپس، آرام و قدملحظه
خبر نگاه متعجبش را به من دوخت. آنجلینا که گویا از همه جا بی

 بود، متعجب و کمی ترسیده گفت: 

 
ه! این رو توی کلبه سوفیا پیدا کردم. گفتم شاید به درد بخور باش -

 شده؟!مگه چی

 

تر شده ام گذاشتم. سوفیا از همیشه مشکوکی پیشانیدستم را رو
کند و به چه دردش دانستم این کتاب دست او چه میبود. نمی

توانستم سکوت کنم و فهمیدم. نمیخورد؛ لیکن باألخره میمی
 چیزی به آنجلینا نگویم؛ پس آرام لب زدم: 
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 هیچی، بشین برات بگم.  -

 

مین نشست. نگاه منتظرش را آنجلینا کنجکاوانه جلو آمد و روی ز
 که دیدم، دم عمیقی گرفتم و با صدایی آرام گفتم: 

 
که بیام این کتاب رو خریدم تا از این دنیا ببین، من قبل از این -

جا، خیلی زود پشیمون اطالعات کسب کنم؛ اما وقتی اومدم این

کردم راه برگشتنم ممکنه توی شدم و خواستم برگردم و فکر می

 اشه. البته  فقط برای برگشتنم نبود، تقریباً مطمئناین کتاب ب

بودم  این کتاب همه چیز رو مو به مو جواب داده و پاسخ تمام 

ی سؤاالتم توی این کتاب هست؛ اما این کتاب وقتی که در کلبه

استوارت بودم، گم شد. من خیلی دنبالش گشتم؛ ولی پیداش 

 نکردم. 

 

هایم گوش ه حرفبّقت که حرفی بزند، خوب و با دبدون آن
که سعی داشتم همه کرد. نگاهی به اطراف انداختم و درحالیمی

 چیز را خالصه تعریف کنم، ادامه دادم: 

 
وقتی رفته بودیم تمرین شکار، سوفیا بهم گفت که برم از  -

خورجینش ساطورش رو بیارم. وقتی داشتم دنبال ساطور 

گشتم، این کتاب رو پیدا کردم! خب، این خیلی عجیب هست؛ می

جا نبود. پس نه؟! من مطمئنم وقتی این کتاب گم شد، سوفیا اون

چرا این کتاب  کرد؟ و اآلن؛کار میاین توی خورجین سوفیا چی
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تر رفتارهای دونی، از همه عجیباش بوده؟! میتوی خونه

پرسه. سری سؤاالت عجیب می استوارت هست! هر دفعه یک

داشتم هم اومد و مجبور شدم کتاب وقتی داشتم کتاب رو بر می

 رو برگردونم توی خورجین. 

 

خواستم درباره داستانی که برایم تعریف کرده بود هم بگویم؛ 
 کن، گفتنش را جایز ندانستم. پس، سکوت پیشه کردم. لی

 

، آنجلینا نگاهش را به کف چوبی کلبه داد و هیچ نگفت. دقایقی بعد
 نگاهش را باال کشید و آرام لب زد: 

 
 دونم دقیقاً چه اتفاقی افتاده؛ اما قول میدم که باببین رز، من نمی -

ها رو بگردیم بتاجا تا این کهم بفهمیم. اآلن، بهت گفتم بیای این

 تا شاید چیز به درد بخوری پیدا کنیم.  

 

زد ی تأیید تکان دادم. آنجلینا آرام کتاب را ورق میسری به نشانه
توانستم پاسخ تمام و من غرق در افکارم بودم. شاید باألخره می

 سؤاالتم را پیدا کنم.

ها را نمایان ها با نور فانوس که صفحات کتابهر دو ساعت
کردیم تا شاید رمز ورود به این کرد، کلمات را بررسی میمی

تر از ما هم وجود بازی را پیدا کنیم؛ لیکن گویی فردی زیرک
 داشت. گیسوان فندقی رنگم را کنار زدم با کالفگی گفتم: 

 
 تونم بخونمشون! ها چی هستن دیگه؟ نمیوای خدا؛ این -
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 ش را از رویکه نگاهآنجلینا با مکث و اخمی ریز، بدون آن
 حروف عجیب و غریب کتاب بدزدد، لب زد: 

 
ان. این ها حروف انگلیسی نیستن. حروف باستانی جادوگریاین -

 کتاب رو از کجا گیر آوردی؟ 

 

 با دیدگانی سرخ و جسمی خسته لب زدم: 

 
ی توی کانادا امکان نداره. این کتاب رو خودم از کتابخونه -

وندم و حروف انگلیسی خریدم. تا صفحه شصت و چهار رو خ

 بودن! 

 
 ولی این کتاب صفحه شصت و چهار نداره!  -

 

 

های ای بعد، تیلهترس، در وجود هردویمان رخنه کرد. لحظه
چرخیدند؛ یمان کرده بودند. هر کدام به تکی میرنگی محاصره

های رنگی از روزنه لیکن نظم خاصی در چرخششان بود. نور
کردند. ها محوطه تاریک حبابی شکل را روشن میمیان تیله

ها در تاریکی فضای ماورائی و عجیبی تشکیل شده بود و رنگ
ها مانند نسیم، دور تا دور ای از تمام رنگدرخشیدند. هالهشب می

جانم گرفتم و غرق در چرخید. نگاهم را از جسم بیجسممان می
فضای زیبای اطراف شدم که به ناگه، گوی رنگین کمانی شکست 
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 ای عمیق فرو رفتم. چالهو در سیاه

 

ا دورم را فرا گرفت. تجا ساکت شد و سیاهی دور به ناگه همه
چیز  شناور در آسمانی که هیچ چیز در آن وجود نداشت بودم! هیچ

ای بعد، تصاویر گنجید و هیچ احساسی نداشتم. لحظهدر فکرم نمی
 رنگ را زینت بخشیدند. عجیب و محو صفحه نمایش سیاه

 

 های رنگی... تصاویری از آینده! صداهایی آشنا و تیله

 
 متأسفم رزالیتا. -

 
 گفت! ی مّدت داشت دروغ میهمه -

 

 
 ولی من بهت اعتماد کرده بودم! -

 

هایی درمانده ها همراه با تصاویری عجیب و چهرهی دیالوگهمه
ای همه چیز تر! لحظهبار واضحبودند. صحنه بعدی آمد؛ اما این

واقعی شد و توانستم به راحتی وارد صحنه شوم و در راهروهای 
دانستم چگونه و چرا؛ ولی هیچ احساسی میکتابخانه قدم بزنم. ن

 نداشتم! 

 

که کتابی ای نگاهم به پسرکی با شنل زرشکی رنگ درحالیلحظه
های کتاب راه آشنا در دستش جای گرفته بود و در میان قفسه
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اش نشان دهنده این بود که رفت، افتاد. چوب دستی حکاکی شدهمی
پنهان شدم. پسرک جادوگر است. آرام کنار یک قفسه نشستم و 

ی طوسی رنگش را دورتادور کتابخانه چرخاند. ایستاد. دو تیله
ای بعد، سپس دوباره جلو رفت و پشت یک میز ایستاد. لحظه

صحنه پرید؛ گویا کسی یک تیکه از آن را بریده باشد! صحنه پرید 
جا ویران شد. تصویر به سرعت قطع شد و به داخل و به ناگه همه

 فتادم. ی بعدی اصحنه

 

کتابی بزرگ با کلماتی خوانا که در اتاقی سپید رنگ شناور بود، 
ی به سرعت ورق خورد و به یک صفحه رسید. بزاق اضافه

دهانم را پایین فرستادم و جلو رفتم. پیش از خواندن کتاب، به 
تصاویر آن دقت کردم. گل رز سرخ رنگ که در گوی و در 

کرد. دیگر توجه می ی کاغذ قرار داشت، بسیار جلبگوشه
خیالشان شدم و نگاهم را به قدر محو بودند که بی، آنتصاویر

 کلمات سپردم. 
های هایی به لطافت گلبرگای به زیبایی گل رز، با خندهفرستاده -

نامش! در سی و پنجم ماِه سیزدهم سال، در میان نورهای گرما 

شود. بخش آبی رنگ، وارد جهانی زیبا؛ اما رو به انقضاء می

اند. اعتماد در آن دنیا بیهوده آن گذشته جهانی که روزهای خوش

و خطرناک است؛ لیکن با به مشام رسیدن عطر رز، همه چیز 

ی شود! آخرین تکّهی گوی پیدا میکند. آخرین تکّهتغییر می

قدرتمندترین قدرت جهان ماوراء؛ باألخره یک نفر جلوی او 

 ایستد!می

 

به هم پیوسته، لغزیدند و بند دیگری را شروع  دیدگانم روی کلمات



 

 

 WWW.98IA3.IR 119 نودهشتیا انکاربررزاگینه_کیمیا و تانیا 

 

 به خواندن کردم. 

 
ترین به هیچکس اعتماد نکن! حتی به کسی که ظاهراً بزرگ -

اش را برایت برمالء کرده است. به خاطر داشته راز زندگی

ترین راز خود را باش؛ هیچکس در هیچ شرایطی، بزرگ

 کند! برمالء نمی

 

ای از خواندن آن جمالت کالفه شدم و کتاب را ورق زدم. لحظه
که هزاران ورق برای ی بعدی وجود نداشت! درحالیلیکن صفحه

خواندن وجود داشتند، کلماتی برای زینت دادن به آن نبودند. به 
سرعت ورق زدم و شاهد از بین رفتن حروف شدم. تمام حروف از 

های سپیدرنگ باقی ماندند. ها پاک شدند و فقط ورقروی کاغذ
ها، به سرعت ورق زدم و به پشیمان از با دقّت نخواندن صفحه

ای وجود نداشت؛ دیگر همان صفحه بازگشتم. لیکن، دیگر نوشته
 زمانم به اتمام رسیده بود. 

 

چاله بازگشتم. تمام اتفاقات معکوس شدند به ناگه باز هم به همان سیاه
  و با شتاب، وارد جسمم شدم!

 

زنان روی زمین نشستم و اطراف را نگریستم. آنجلینا، نفس -نفس
زد و با دیدگانی درشت و متعجب به من نفس می -همانند من نفس

 نگریستیم. خیره شده بود. هر دو با ترس یکدیگر را می

 
 تو... تو هم دیدیش؟!  -
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 دایی لرزان گفتم: دو زنان و ص -های دوبا مردمک

 
آ... آره! اون فضای رویایی و رنگین کمونی و بعدش.. بعدش  -

 چاله! اون سیاه

 

تر شده دقایقی مملوء از سکوت گذشت و آنجلینا که حال کمی آرام
ای بعد با دو بود، از جای برخاست و به سمت میز رفت. لحظه

لیوان سفالی که درون آن آب وجود داشت، به سمتم آمد و روی 
ها را برداشتم و پس از نوشیدن آب، لب ز لیوانزمین نشست. یکی ا

 زدم: 

 
 چاله؟! تو چی دیدی توی سیاه -

 

 هایش فاصله داد و گفت: آنجلینا کمی لیوان را از لب

 
راستش... زیاد چیز خاصی ندیدم. یک مّدت نسبتاً طوالنی  -

اش شنیدم؛ ولی همهشناور بودم و یک سری صداهای مبهم می

دیدم. که داخل یک گوی بود رو می تصویر گل رز قرمز رنگ

البته تصویر یک دختر هم دیدم که داشت یه کتاب خیلی بزرگ 

 یلی مبهم بود! زد؛ ولی همه چیز خرو ورق می

 

پس چیزی که من دیده بودم با چیزی که آنجلینا دیده بود، بسیار 
ای سرم را به سمت راست مایل کردم که آنجلینا تفاوت داشت. لحظه
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هایم گذاشت و مانع از د کشید. ترسیده دستانش را روی گونههینی بلن
 چرخاندن سرم شد. 

 
ر... رزالیتا! این چیه روی گردنت؟ ای... این همون گل رز  -

 توی گوی... 

 

 سپس با صدایی لرزان ادامه داد:  ای مکث کرد ولحظه

 
 د... داره خون میاد!  -

 

و به سرعت از جای برخاست. سمت بالشت کنار دیوار رفت و 
ای سفید رنگ از کنار آن برداشت. سپس به سرعت به سمت پارچه

 من آمد و پارچه را روی گردنم گذاشت. 

 
جا چه اتفاقی برات افتاد؟ کسی بهت رزالیتا، حالت خوبه؟! اون -

 حمله کرد؟!

را روی پارچه سفید  رستادم و دستمفی دهانم را پایین بزاق اضافه
 م: گذاشتم. آنجلینا آرام دستانش را از سرم فاصله داد. آرام لب زد

 
چاله بودم، اولش یک سری دیالوگ و تصویر وقتی توی سیاه -

مبهم دیدم؛ اما بعدش یکهو همه چیز خیلی واقعی شد و من وارد 

یک صحنه شدم. رفتم یه گوشه نشستم. یه پسر که معلوم بود 

یه کتاب وارد صحنه شد. پشت یه میز ایستاد و جادوگره با 

بعدش، یکهو صحنه پرید! انگار یه تیکه از سکانس رو بریدن و 



 

 

 WWW.98IA3.IR 122 نودهشتیا انکاربررزاگینه_کیمیا و تانیا 

 

پرش زدن به سکانس بعد. همه چیز خراب شده بود و روی 

 های پاره شده بود!زمین پر از خون و سنگ و کتاب

 

ام گذاشت و نگاهم آنجلینا به آرامی دستش را روی دست یخ زده
های نور که آغاز شیف خورشید را نگاه خیسم را به باریکهکرد. 

 م: دادند، سپردم و ادامه دادنشان می

 
تر بود. وارد یک اتاق با دیوارهای ی بعد، خیلی عجیبصحنه -

سفید رنگ شدم. توی اتاق یه کتاب بزرگ وجود داشت که یکهو 

به سرعت ورق خورد و روی یه صفحه ایستاد. شروع کردم به 

کتاب. چیزهای عجیبی نوشته بود؛ ولی در کمال تعجب  خوندن

شون رو یادمه. انگار توی ذهنم حکاکی شدن! بعدش کتاب همه

ای وجود نداشت. کتاب شروع کرد رو ورق زدم؛ اما دیگه کلمه

 به پاک شدن و من برگشتم به جسمم!

 

 نگاهم را به آنجلینا دادم و لب زدم: 

 
ای که ون رو توی صفحهولی گل رز توی گوی... اون... ا -

 کتاب بهم نشون داد دیدم! 

 

آنجلینا نگاه هراسانش را به کف چوبی کلبه سپرد. لحظاتی مملوء 
های نور روی زمین از ترس و سکوت سپری شد. با دیدن باریکه

  که نشان دهنده آغاز شیفت خورشید بودند، به خود آمدم و لب زدم:
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جا ببینن؛ باید برم کلبه رو اینآنجلینا، داره صبح میشه. نباید من  -

 استوارت!

 

 آنجلینا از جای برخاست و آرام گفت: 

 
ام خوب. فقط باید هر شب حوالی ساعت دو تا سه بیای کلبهخیلی -

تا بیشتر تحقیق کنیم. مخصوصاً حاال که تو یک سمبل عجیب 

 روی گردنت داری! 

 

دستم را روی گردنم گذاشتم و قصد رفتن کردم که به ناگه، چیزی 
 را به خاطر آوردم. 

 
ی تو تا کلبه استورات راه زیادی هست. تا برسم یقیناً از کلبه -

پرسه که کجا بودم. پس دو تا سبد استوارت بیدار شده و می

بردار و همراهم بیا. وقتی رسیدیم، بهش مبگم که با تو داشتم 

چرخیدم. تازه، باید توی راه یه چیزی هم برات می توی جنگل

 تعریف کنم!

 

هم  آنجلینا سری به نشانه تأیید تکان داد و با برداشتن دو سبد، با
 از کلبه خارج شدیم. 

 

 
 دختر،  شانس آوردی تونستی فرار کنی؛ شانس اوردی! -
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های آبی ی میوهی تأیید تکان دادم و سپس، کنار بوتهسری به نشانه
 نگ نشستم و با لبخند لب زدم: ر

 
 ستن! ها بهترین مدل بلوبری هاین میوه -

 

آنجلینا نیز با لبخندی کمرنگ کنارم روی زمین نشست. هر دو 
ی گوشم ها بودیم که به ناگه، صدایی آشنا پردهمشغول چیدن میوه

 را نوازش کرد. 

 
 هی رز؛ کجایی؟!  -

 

رت با فاصله چند برخاستم و اطراف را با دقت نگریستم. استوا
 زد. بلند فریاد زدم:کیلومتر از من ایستاده بود و  نامم را فریاد می

 
 شت سرت رو نگاه کن.جا هستم استوارت؛ پاین -

 

استورات بازگشت و با دیدن من، به سرعت به سمتم گام برداشت. 
ی بعد، پیکرش جلوی چشمانم نقش بست. با اخمی ریز چند لحظه
 لب زد: 

 
 بیرون؟!  خبر از کلبه میریکجا بودی؟ چرا بی -

با تعجب نگاهش کردم. دلیلی برای نگرانی و خشمگین بودنش 
 ال، با خونسردی گفتم: حدیدم؛ اما با این نمی
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 با آنجلینا رفته بودیم میوه جمع کنیم و توی جنگل بگردیم. فکر -

 ه تو خبر بدم. مجبورم؟! بکنم مجبور باشم نمی

 

های فندقی رنگم دوخت. ساعدم را ش را به مردمکنگاه خشمگین
 محکم در مشتش فشرد و غرید:

 
جنگل سیاه رو یه جوک فرض کردی؟ اسمش جنگل سیاه هست،  -

کنی! تر از چیزی هست که فکر میجا خطرناکفهمی؟ اینمی

حق نداری توی جنگل بگردی. فقط باید از راه کنار جنگل رد 

 بشی؛ این رو بفهم.

 

وت نگاهش کردم که به سرعت ساعدم را رها کرد و مات و مبه
دستی به گردنش کشید. از رفتارش بسیار متعجب و حتی خشمگین 

اش را از روی زمین برداشت و سپس بودم! آنجلینا، سبد میوه
 خجالت زده گفت: 

 
 آم... م... من دیگه میرم؛ آدا نگرانم میشه! -

 

ت اهش به استوارکه نگآرام دست ظریفش را باال آورد و درحالی
 دوخته شده بود، زیر لب زمزمه کرد:

 
 خدانگهدار.  -
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هایی سرخ و تنی لرزان، از ما فاصله گرفت. چندی و سپس با گونه
الی درختان بعد، دیگر اثری از آن دخترک نبود و آنجلینا، در البه

 سرسبز گم شده بود. 

 

ختم. استورت دو نگاه سرخم را به حرکات آزاردهنده و هیستریکی
 آرام قدمی به جلو برداشت و لب به سخت گشود: 

 
 آ.. م... من واقعاً...  -

 

اش به اتمام برسد و کف دستم را جلوی صورتم گرفتم. نگذاشتم جمله
 غریدم:

 
 دیگه سر من داد نزن! -

 

ی درختان کردم سر استوارت را به تنهکه سعی میسپس درحالی
هایی محکم ام را از روی زمین چنگ زدم و با قدمنکوبم، سبد میوه

 به سمت کلبه رفتم. 

 

 

هایی از برگ گیاهان که از چوب درب کلبه را گشودم و ریسمان
باالی درب آویخته شده بودند، با وزش باد شروع به رقصیدن 

آور داخل کلبه را وای خنک بعد از ظهر، فضای خفقانکردند. ه
 کرد. برایم قابل تحمل می
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سبد میوه کنار میز را از روی زمین چنگ زدم و روی تخت نشستم. 
ها را از توی ی زیبای بیرون بودم، میوهکه مبهوت منظرهدرحالی

 گذاشتم. داشتم و در دهانم میسبد برمی

 

ای از جلوی هایی که در آن کتاب خوانده بودم، لحظهپاراگراف
رفتند. کلمات رمزآلود کتاب، به هیچ عنوان برای چشمانم کنار نمی

« چرا من؟!»پرسیدم قابل درک نبودند. تنها سؤالی که از خود می
بود. هیچ پاسخی برای پرسشم نداشتم؛ لیکن فکر کردن به آن برایم 

 جالب بود. 

 

خود غرق بودم که پیکر فردی روی تخت و در کنارم در فکر 
اش کوک ی شرمندهنشست. به خود آمدم و نگاه مبهوتم را به چهره

ای، حکاکی روی گردنم را به خاطر آوردم و کاله شنلم زدم. لحظه
را طوری قرار دادم تا آن گل رز پیدا نباشد. در همین حین، 

ش من داشته باشد، لب ای به جنب و جوکه توجهاستوارت بدون آن
 زد: 

 
 بخشیم!؟ برای رفتار امروزم واقعاً شرمندم. می -

 

ای که نگاهش را باال کشید و با افسوس و شرمندگی نگاهم کرد. میوه
 شباهت به توت فرنگی نبود را در دهانم گذاشتم و سپس لب زدم: بی

 
 مهم نیست. -

 

کنجکاو  اما استوارت از جای برخاست و به سمت گوشه کلبه رفت.
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داد، کردم. ناگهان به سمتم سعی در فهمیدن کاری که داشت انجام می
 بازگشت و با لبخندی بزرگ و صدایی مملوء از هیجان گفت: 

 
هی! برات یه بازی دارم.با تعجب نگاهش کردم. دلیلی برای  -

دیدم؛ اما با این حال، با نگرانی و خشمگین بودنش نمی

 خونسردی گفتم: 

-  

ا آنجلینا رفته بودیم میوه جمع کنیم و توی جنگل بگردیم. فکر ب - -

 ه تو خبر بدم. مجبورم؟! بکنم مجبور باشم نمی

-  

های فندقی رنگم دوخت. ساعدم نگاه خشمگینش را به مردمک -

 را محکم در مشتش فشرد و غرید:

-  

نگل سیاه رو یه جوک فرض کردی؟ اسمش جنگل سیاه ج - -

تر از چیزی هست که فکر خطرناکجا فهمی؟ اینهست، می

کنی! حق نداری توی جنگل بگردی. فقط باید از راه کنار می

 جنگل رد بشی؛ این رو بفهم.

-  

مات و مبهوت نگاهش کردم که به سرعت ساعدم را رها کرد و  -

دستی به گردنش کشید. از رفتارش بسیار متعجب و حتی 

مین برداشت زاش را از روی خشمگین بودم! آنجلینا، سبد میوه

 و سپس خجالت زده گفت: 

-  

 یگه میرم؛ آدا نگرانم میشه!دآم... م... من  - -
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-  

که نگاهش به آرام دست ظریفش را باال آورد و درحالی -

 استوارت دوخته شده بود، زیر لب زمزمه کرد:

-  

 خدانگهدار.  - -

-  

هایی سرخ و تنی لرزان، از ما فاصله گرفت. و سپس با گونه -

الی ری از آن دخترک نبود و آنجلینا، در البهچندی بعد، دیگر اث

 درختان سرسبز گم شده بود. 

-  

استورت  نگاه سرخم را به حرکات آزاردهنده و هیستریکی -

 دوختم. آرام قدمی به جلو برداشت و لب به سخت گشود: 

-  

 آ.. م... من واقعاً...  - -

-  

اش به اتمام برسد و کف دستم را جلوی صورتم نگذاشتم جمله -

 م. غریدم:گرفت

-  

 دیگه سر من داد نزن! - -

-  

ی کردم سر استوارت را به تنهکه سعی میسپس درحالی -

ام را از روی زمین چنگ زدم و با درختان نکوبم، سبد میوه

 . هایی محکم به سمت کلبه رفتمقدم

-  
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- *** 

-  

هایی از برگ گیاهان که از درب کلبه را گشودم و ریسمان -

چوب باالی درب آویخته شده بودند، با وزش باد شروع به 

آور رقصیدن کردند. هوای خنک بعد از ظهر، فضای خفقان

 کرد. داخل کلبه را برایم قابل تحمل می

-  

سبد میوه کنار میز را از روی زمین چنگ زدم و روی تخت  -

ها ی زیبای بیرون بودم، میوهکه مبهوت منظرهنشستم. درحالی

 گذاشتم. داشتم و در دهانم میرا از توی سبد برمی

-  

ای از جلوی هایی که در آن کتاب خوانده بودم، لحظهپاراگراف -

رفتند. کلمات رمزآلود کتاب، به هیچ عنوان چشمانم کنار نمی

چرا »دم پرسیبرای قابل درک نبودند. تنها سؤالی که از خود می

بود. هیچ پاسخی برای پرسشم نداشتم؛ لیکن فکر کردن « من؟!

 به آن برایم جالب بود. 

-  

در فکر خود غرق بودم که پیکر فردی روی تخت و در کنارم  -

اش ی شرمندهنشست. به خود آمدم و نگاه مبهوتم را به چهره

ای، حکاکی روی گردنم را به خاطر آوردم و کوک زدم. لحظه

ن را طوری قرار دادم تا آن گل رز پیدا نباشد. در همیکاله شنلم 

ای به جنب و جوش من داشته که توجهحین، استوارت بدون آن

 باشد، لب زد: 

-  
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 بخشیم!؟ مروزم واقعاً شرمندم. میابرای رفتار  - -

-  

نگاهش را باال کشید و با افسوس و شرمندگی نگاهم کرد.  -

را در دهانم گذاشتم و شباهت به توت فرنگی نبود ای که بیمیوه

 سپس لب زدم: 

-  

 مهم نیست. - -

-  

اما استوارت از جای برخاست و به سمت گوشه کلبه رفت.  -

داد، کردم. کنجکاو سعی در فهمیدن کاری که داشت انجام می

ناگهان به سمتم بازگشت و با لبخندی بزرگ و صدایی مملوء از 

 هیجان گفت: 

 هی! برات یه بازی دارم. -

ی بدنم کردم و به رفتارش چشم دوختم. را تکیه کفری دستانم
زد و اما در عمق چشمانش، حرکات صورتش شادی را فریاد می

ام را از های به هم دوختهدیدم. با زحمت لبچیزی جز سردی نمی
 هم گشودم و پرسیدم:

 
 ای؟ چه بازی -

 

هایش شنلش را در دست گرفت و کمی جلو کشید. هیچ یک از کار
ای مهم نبود. من فقط باید به کردم و البته برایم ذرهرا درک نمی

کردم. ناخودآگاه دستم را به سمت گل رز های کتاب عمل مینوشته
روی گردنم بردم و کمی روی آن کشیدم. این گل نشان چیست و من 
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کار کنم؟ به خود آمدم استوارت را روی صندلی راک  باید با آن چه
 چوبی مقابلم دیدم. 

 
از سرزمین خودم میگم و تو هم از سرزمین خودت من برات  -

 بگو! 

 

اگر بگویم چشمانم از تعجب، به مانند گردوی بزرگی شده است؛ 
های این ها و رفتارجا که در پس تمام حرفام. از آندروغ نگفته

کند تا حد را رعایت کنم. جماعت هدفی وجود دارد، عقل حکم می
ام م و با همان لحن عادیشدتفاوت در خاکستر چشمانش خیره بی

 گفتم:

 
 جاست! جا هم یک جایی مثل اینخب، از چی سرزمینم بگم؟ اون -

 

استورات از جای برخاست و با گرفتن دست من، مرا نیز از جای 
 خود بلند کرد. در همان حین گفت: 

 
خب باشه، بیا من از سرزمین خودم برات میگم. کمی هم توی  -

 زنیم! جنگل قدم می

 

شدم. از آکادمی رفت و من تقریباً پشتش کشیده میند راه میاو ت
هایش را گفت و من حتی زحمت گوش دادن به حرفجادوگران می

هایم را تیز دادم. شاید اگر از جنگل سیاه بگوید؛ گوشبه خود نمی
های پر از اغراقش گوش بسپارم. با رسیدن به کنم و به حرف
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اش انداختم. کرد. نگاهی به چهره ی کوه بلندی، مکثی طوالنیدامنه
هایش شد و بین لبدر انتهای چشمانش، غم و دلتنگی دیده می

 ای تلخ شکل گرفته بود. با غم زمزمه کرد:خنده

 
پشت این رشته کوه، یک راه طوالنی وجود داره و به سرزمین  -

که راند و گویی آنوقفه ناسزا به لب میرالکس بیها میجادوگر

 ای برایش اهمیت نداشت. شنیدیم، حتی ذرهها را میما تمام آن

-  

پس از اتمام آخرین ساندویچ، دمی عمیق گرفتم و از کانر تشکر  -

 کردم. در همان لحظه، آوای آشنایی از گوی پخش شد. 

-  

ها های مختص خود صف بکشند. سرگروهها در بخشروهگ - -

 کنند!برنامه امروز را مشخص می

-  

توانستیم تصویر هم از کاش می ختم. ایمتعجب به گوی چشم دو -

همان گوی تماشا کنیم. در همان حین الکس زیر لب زمزمه 

 کرد: 

-  

 اید کجا برم؟ لعنتی! بهی! منظورت چیه؟!  - -

-  

وار دستانم را روی میز گذاشتم. مکثی کردم و سپس زمزمه -

 گفتم: 

-  

 ته باشه! شاید روی لباست چیزی نوش - -
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-  

شد، گویی الکس صدایی پخش نمیکه هیچ  پس از چند لحظه -

هایشان به دوباره در یک صف قرار گرفت و آوای ریتمیک گام

زد و تر از همیشه حرف میبار، الکس آرامگوش رسید. این

شدیم. او می بادی برای درک کلمات بسیار به گوی نزدیک

 گفت: 

-  

تونم صحبت کنم، فقط باید بگم همه چیز روه ِای هستم. نمیگ - -

 داره خوب پیش میره. 

-  

خاطری بیرون ام را با آسودههوای حبس شده درون سینه -

کردم فرستادم و منتظر هر کالمی از جانب او شدم. احساس می

شوم؛ من اضطراب و ترس بیشتری را از الکس متحمل می

افتاد، مقصرش من نجلینا یا الکس میزیرا اگر هر اتفاقی برای آ

ها به خاطر نجات جنگل سیاه خود را فدا کرده بودند و بودم! آن

 از کجا معلوم، شاید دلیل این حال و روز جنگل سیاه من بودم! 

-  

شده شده ها بودم که به ناگه جمالت کنار همه چیدر همان فکر -

 ش شد:شدند، از گوی پخکه با صدای زنانه اما بم گفته می

-  

ی امروز گروه ِای، حفاظت ربازها، به گوش باشید! برنامهس - -

 از کاخ سلطنتی هست!

-  

خراشش را شنیدم که کوتاه مکث کرد و سپس فریاد گوش -
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 گفت: می

-  

 سرباز سیصد و پنجاه و شش!  - -

-  

بله »و بدون اتالف وقت دختری با صدای کمی لرزان  -

 ی به لب راند. «قربان

-  

 پنج یار شو. سریع باش!با سیصد و شصت و  - -

-  

زده برخاستم و با دّقت به مکالمات گوش سپردم. هنوز وحشت -

شد که هم در پس زمینه، صدای او که سرگروه بود شنیده می

کرد. سپس خواند و جفتشان میها را با عدد فرا میسرباز

صدای جدی سرباز سیصد و پنجاه شش بود که خطی میان 

 ابروانم انداخت: 

-  

 کجاست؟! سریع باش، باید بریم سر شیفت.  هی! حواست - -

-  

ای به لب راند و سپس، باز هم صدای همهمه در «باشه»الکس  -

های الکس و آن سرباز به گوش پس زمینه بلندتر شد و آوای گام

 رسید. 

-  

شنیدم که الکس بار، صدای آن سرباز را مییک هر چند لحظه -

چی رو نگاه »یا « میری؟!کجا »پرسید خواند و میرا فرا می

ی پیش تر از دفعههر دفعه خشمگین« کنی؟! دنبالم بیا دیگه!می
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راند و من نگران آن بودم که نکند ها را به لب میآن پرسش

 دست آخر از هویت الکس بویی ببرد؟! 

-  

باألخره پس از بحث و جدال کوتاه الکس با او، در جای خود  -

گی گذشت؛ اما باألخره مستقر شدند و مدتی به سکوت کالف

 الکس طاقت نیاورد و خطاب به آن سرباز گفت: 

-  

جا خوام تا آخر روز اینات سر نرفت؟! واقعاً نمیی! حوصلهه - -

 وایستم! 

-  

موجی از دلهره و ترس در جسمم ایجاد شد. عرق سرد روی  -

انگشتان دست و پاهایم در حال حرکت بود و من از این حس 

متنفر بودم! انگشتان دستم را روی میز کشیدم و سپس بسیار 

 آرام در کنار گوی زمزمه کردم: 

-  

تیمی فهمه همای میدی میی! باهاش حرف نزن. یه سوتیه - -

! به عنوان یک پسر نوجوون فراری، وقتی همیشگیش نیستی!سه

جا، احساس کردم شاید از بدبختی نجات پیدا کردم؛ رسیدم به این

 ولی... 

 

اش، ی جملهحرفش را نصفه گذاشت و قدمی به جلو برداشت. ادامه
دردی در وجودم شروع به ام را قلقلک داد. احساس همکنجکاوی

ن خودم فرار کردم و به ترشح کرد. من هم مثل او بودم، از سرزمی
جایی پناه آوردم که متعلق به وجودم بود؛ اما وقتی رسیدم، متوجه 
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کنند. ناخودآگاه کش نمیجای دنیا آرامش را به انسان پیش شدم هیچ
دانستم بر او چه اش قرار دادم و کمی فشردم. نمیدستم را بر  شانه

دلتنگ عطر  دانستم بر خودم چه گذشته است.گذشته است و اما می
های بدنم، نیاز به آغوشش را فریاد تک سلول -مادرم بودم و تک

توانستم دروغ بگویم، حتی اگر مادرم ساده زد. به خود که نمیمی
 های بد زیادی داشت، مادرم بود!بود و اخالق

 

ی گذر زمان نشدیم. قدری در حال خودمان غرق شدیم که متوجهآن 
گاه جسمم کرده بودم و هایم را تکیهروی زمین نشسته بودیم. دست

ی آسمان خیره به آسمان نارنجی رنگ شده بودم. آفتاب، در کرانه
بود و با نورش بر روی تمام آسمان آبی رنگ، لحاف نارنجی 

شمک در سقف باالی سرمان تکه مانند پ -های تکهانداخته بود. ابر
های دنیای ونشباهت به کارترویمان بیرها شده بودند. نمای روبه

 دیزنی نبود. 

 

 صدای زمزمه ضعیف استورات به گوشم رسید. 

 
 هاست!خیلی زیباست. انگار، توی نقاشی -

 

سری در جواب حرفش تکان دادم. با غروب آفتاب، باید مسیر خانه 
رفتم؛ اما با وجود گرفتم و به دیدنش میآنجلینا را در پیش می

های بود. پاهایم را روی چمنشده  استوارت این امر برایم غیرممکن
سبز رنگ دراز کردم و خود نیز به پشت روی زمین افتادم. به باد 

ام را هایم عبور کند و مغز داغ کردهخنک اجازه دادم تا از گوش
کمی سرد نماید. چشمانش را بستم و دمی از هوای مطبوع 
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ای جلوی هایم، پاراگراف نوشتهعصرگاهی گرفتم. با بسته شدن پلک
چشمانم پدید آمد. با ترس شروع به خواندن کردم، دست خط ناواضح 

ام متن را های بیناییو کمی تار بود و اما با کمی فشار به سلول
 خواندم.

دلسوزی و یا احساس همدردی، حسی زودگذر هست. تنها به  -

ی قلب بر عقلت تصمیم ندای قلبت اعتماد کن و بگذار تا با تکیه

 بگیری! 

 

ها در این دنیا دیده قدر از این چیزکردم و اما من آنمیباید تعجب 
بودم که برایم عادی شده بود. به ناگه از جای برخاسته و در جای 

خود نشستم. استورات که به تقلید از من، روی زمین سرد دراز 
کشیده بود، با بلند شدن من، یک چشمش را باز کرد. زیر لب غر 

 زد. 

 
 کجا میری دختر؟  -

 

اش به آرامی باال در این عالم نبود. صدایش گرفته بود و سینه انگار
 شد. سرم را به سویش چرخاندم و در جواب سؤالش گفتم: و پایین می

 
خوای برگردیم؟ آفتاب داره میره! به قول خودت و سوفیا، نمی -

 شب رو نباید توی جنگل سیاه بیرون موند. 

 

ها در آسمان پرواز غسری تکان داد و از روی زمین بلند شد. کال
کردند و صدای آواز گوش خراششان، سکوت آسمان غروب را می
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شکست. خاک شنل چرمش را تکاند و دستم را گرفت. کمکم کرد می
 تا بایستم. دستی به صورتش کشید و با هم راهی کلبه شدیم. 

 

 *** 

 

رسید. در انتظار سنگین های منظم استورات به گوشم میصدای نفس
ها با ریتم اش بودم. نوای ویالون جیرجیرکدر پی های پینفسشدن 
های استوارت یکی شده بود. به آرامی از روی زمین سخت بلند نفس

رنگ نور ماه بود که از شدم و نشستم. تنها نور موجود، رد کم
هایم را محکم کرده و از جای تابید. بنِد پوتینپنجره به داخل می

از خود را به در چوبی رسانده و آرام آن را ب برخاستم. با نوک پنجه
کردم. با باز کردن در، صدای قیژی سکوت را شکست. ترسیده به 
ه استورات نگاه کردم. نفسی عمیق کشید و به پهلو چرخید و دوباره ب

ام را با های منظمش ادامه داد. هوای حبس شده درون سینهنفس
ارت امیدم این بود که استو آرامش بیرون فرستادم و در را بستم. تنها

ی آنجلینا راه افتادم و در تا درآمدن آفتاب، بیدار نشود. به سمت کلبه
راه به هر چیز و هر کسی که به این سرزمین و آن کتاب عجیب 

 مربوط بود، فکر کردم.

 

ای هایی به رنگ آسمان روز و راه ِگلیساعتی بعد، با دیدن فانوس
ی رفت، متوجه شدم که به دّرهها میسکه به سمت درخشانی آن فانو

تر به دور خود ام. دمی عمیق گرفتم و شنلم را محکمتاریک رسیده
گفتند و حتی خودم هم یک بار تجربه طور که همه میپیچیدم. همان

کردم خطرناک و جا بیش از چیزی که فکر میکرده بودم، این
 وحشتناک بوده، است و خواهد بود. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 140 نودهشتیا انکاربررزاگینه_کیمیا و تانیا 

 

 

های بنفش ل است؛  بنابراین پیش از کنار زدن برگاحتیاط شرط عق
رنگ، نگاهی به اطراف انداختم و از نبود هرگونه موجودی مطمئن 

 شدم. 

 

ام حبس شده بود، گام که نفس در سینهبه آرامی و درحالی
داشتم. درب کلبه آنجلینا نیمه باز بود و این کمی به من کمک برمی

 دم و درب را آرام بستم. شلبه کرد. با یک حرکت سریع وارد کمی

 
 هی رز؛ ترسوندیم!  -

 

ام گذاشتم و سعی کردم آرامش را دوباره به کف دستم را روی سینه
جسمم بازگردانم. در همین حین که من به درب تکیه زده بودم و 

 تنفس برایم به شدت دشوار شده بود، آنجلینا با دقت در حال بررسی
ام د. چندی بعد، به خود آمدم و تکیههای گوناگون بوها و کتاببرگه

 را از درب دزدیدم.

که خیره به تشک، بالشت و لحاف سپید قدمی جلو رفتم و درحالی
 رنگ روی زمین بودم پرسیدم: 

 
 جا گذاشتی؟! ها رو اینچرا این -

 

ای نگاهش را از کلمات درهم کتاب گرفت و به چهره آنجلینا لحظه
که دستی به منتظر من دوخت. رد نگاهم را گرفت و سپس درحالی

 کشید پاسخ داد: چشمانش می
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ای در راهه رز! گفتم شاید وسط تحقیق خسته بشیم. شب طوالنی -

 جا امن هست. یاری؛ اینبتونی شنلت رو در می

 

 "باشه" تکان دادم شنلم را درآوردم. سپس، آن را یسری به نشانه
 روی میز کنار درب و دقیقاً در کنار شنل چرمی آنجلینا گذاشتم. 

 

آنجلینا چندین کتاب را روی هم گذاشت و سپس به سمت جای گرم و 
هدف به در که بینرمی که درست کرده بود، گام برداشت. درحالی

 د: چرخیدم، آنجلینا آرام لب زکلبه می

 
 جا. هر چی برگه روی میز تحقیقم هست رو بردار بیار این -

 

آوری های روی میز را جمعسری تکان دادم و سپس تمام برگه
ای از دستم نیافتد، به سمت کردم برگهکه سعی میکردم؛ درحالی

 آنجلینا گام برداشتم. 

 

ها را به زمین سپردم و خود نیز با لبخندی محو در میان آرام برگه
های نرم فرو رفتم. آنجلینا نگاهی به من انداخت و سپس آن بالشت
 لب زد: 

 
جا بخوابی، کارمون جلو نمیره! باید دونی که اگر فقط اینمی -

 روی اون حکاکی تحقیق کنیم. 

 

ب سپردم. هنوز چیزی از میلی نشستم و نگاهم را به کلمات کتابا بی
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 کتاب را نخوانده بودم که آنجلنا لب به سخن گشود و گفت: 

 
جوریه و چه جوهریه! رنگش رو با اول باید ببینیم جنسش چه -

دقت تشخیص بدیم و اشکالی که توی شکل استفاده شدن رو هم 

 بررسی کنیم. شاید از این اشکال یه سری سمبل پیدا بشه!

 

ای محدب و دایره شکلی را آنجلینا شیشه سری تکان دادم و سپس
جلو یکی از چشمانش گذاشت و با دقت به آن حکاکی خیره شد. 

ای اش را آرام جلو آورد و روی حکاکی گذاشت. لحظهانگشت اشاره
هایم پیچید و خود را ها و ماهیچهدردی عجیب در تمام استخوان

به  حکاکی راهایم که قسمت ز رگای گویا یکی اعقب کشیدم. لحظه
کرد، آتش گرفت و این سوزش را به قلب من هم قلبم وصل می

کشیدم، سمت چپ فرسایی که میبخشید! حال به همراه درد طاقت
سوخت. دستم را روی قلبم گذاشتم و محکم فشردم ام به شدت میسینه

 تا شاید به سبب فشار دستم سوزش قلبم را فراموش کنم. گویا چندین
ای بعد که فشردند. لحظهیب داشتند بدنم را میدست عجیب و غر
 های بنفش رنگی پوستم را در بر گرفتند. درد کمتر شد، لکه

 
 بود میشه! بدنت داره ک شده؟! بدنت...هی رز، چی -

 

 

لم قچندی بعد، تقریباً دیگر دردی نداشتم. آنجلینا، با دّقت به کمک 
که . درحالیزیبا و خوش دستی در حال نوشتن روی یک برگه بود

 نوشت، پرسید: هنوز با دست خط زیبایش می
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 اآلن دردت کمتره؟!  -

 

قلم را درون جوهر زد و آخرین نقطه را برای پایان به اولین 
اش را به های دریاییکه مردمکپاراگراف گذاشت و سپس درحالی

 من دوخته بود، ادامه داد: 

 
ها ی اینهمه وقتی به گردنت دست زدم چه اتفاقی برات افتاد؟! -

رو بهم بگو تا بنویسم. اآلن توی این پاراگراف نوشتم وقتی به 

زنم چه اتفاقی میوفته؛ ولی هنوز مطمئن نیستم حکاکی دست می

هر دفعه که دست بزنم این اتفاق برات بیوفته. پس باید یک بار 

 دیگه هم به حکاکی دست بزنم؛ اما حاال نه. نگران نباش!

ای از گیسوان فندقی که طرهدمی عمیق گرفتم و سپس درحالی
 دم: طور روایت کرزدم، چندی پیش را اینرنگم را کنار می

 
وقتی انگشتت به حکاکی خورد، یکهو درد عجیبی که از گردنم  -

شروع شده بود توی کل بدنم پخش شد. بعدش یکهو انگار یکی 

برسه به قلبم و ه سوختن کرد تا بهام از گردنم شروع از رگ

بعدش یک سوزش عجیب و دردناک توی قلبم شکل گرفت. 

کردم یک سری دست دارن بدنم رو فشار دونی؟ احساس میمی

ها کبود شدن. یه... یه احساس میدن و بعدش دقیقاً همون قسمت

بود! دردش طوری بود که تا  خیلی دردناک -عجیب و خیلی

نوز هم کمی از اون ی هاش نکرده بودم. حتی، حتحاال تجربه

 درد توی وجودم هست. 
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کشید، به در همین حین، آنجلینا هرازچندگاهی نگاهش را باال می
نوشت. با این حال که با کرد و سپس دوباره میمن نگاه می

رقصاند تا از من جا نماند، باز هم سرعت قلم را روی کاغذ می
 کلمات بسیار خوش خط و خوانا بودند. 

 

رتادور کلبه گرداندم؛ چرا که هنوز هم احساس خطر نگاهم را دو
کردم و گویی هر لحظه منتظر وارد شدن فردی خطرناک می

 بودم. 

 

ام کشیدم و سپس باز هم نگاهم را به آنجلینا دادم. دستی به پیشانی
او هم نفسی گرفت و سپس قلم را در جوهر گذاشت. کش و قوسی 

ردنش قالب را به پشت گکه هر دو دستش به بدنش داد و درحالی
 کرده بود، لب زد: 

 
خوب. حاال آروم باش و خونسردی خودت رو حفظ کن. خیلی -

دفعه گذارم؛ اما قبلش، ایندستم رو دوباره روی اون حکاکی می

قدر هم درد کشیدی خودت رو عقب نکش. باید جنسش هر چه

بار هم اگر اتفاق جدیدی افتاد باید برام رو تشخیص بدم. این

 عریف کنی تا بنویسم. ت

 

که قرار بود دوباره این درد را تجربه کنم، ای چشمانم از اینلحظه
که ام حبس شد؛ ولیکن با فکر به ایندرشت شدند و نفس در سینه

ی دردی وحشتناک، وارد دنیایی بار به جای تجربهشاید این
شباهت به رویایی شوم و روی تکه ابر صورتی رنگ که بی
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ام خاطر هوای حبس شده در سینهاستراحت کنم، آسوده پشمک نبود
را بیرون فرستادم. بنابراین، لبخندی محو زدم و آرام سرم را 
تکان دادم. بزاق اضافی دهانم را پایین فرستادم و چشمانم را 

محکم به یک دیگر فشردم. گویی در اتاق جراحی و منتظر شروع 
جلینا آن حکاکی را لمس که آنای گذشت و اینعمل بودم. چند لحظه

ای بعد، آنجلینا عقب رفت کرد، بسیار زجر آور بود؛ اما لحظهنمی
و لگدی محکم به زانوی من زد. متعجب نگاهش کردم که دیدم با 

که چشمانم کند تا بلند فریاد نکشد. درحالیای سرخ سعی میچهره
 از تعجب و وحشت درشت شده بود، پرسیدم: 

 
 شده آنجلینا؟ چی -

 

 ای مچاله شده از درد و صدایی گرفته، لب زد: آنجلینا با چهره

 
 میرم! د... دا... دارم می... می -

 

اش بردم و سعی هراسیده دستانم را به صورت و بدن مچاله شده
کردم تا او را در آغوش بگیرم. آرام او را در آغوش گرفتم و 

غوشم که در آسعی کردم تا کمی از دردش را کاهش دهم. درحالی
هایش را ای از اشک مردمکزد، پردهاز درد دست و پا می

کردم او را کنترل کنم تا بدتر پوشانده بود. با تمام قدرتم سعی می
ی مملو از درد و ترس، از این آسیب نبیند! پس از چند دقیقه

 آنجلینا که کمی احوال بهتری داشت لب زد: 

 
جا باید همینل... لمس کردن این حکاکی برای امشب بسه!  -
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 تمومش کنیم. دیگه تحّمل ندارم! 

 

به شّدت با سخنانش موافق بودم. پس، از جای برخاستم و به 
ها را از روی زمین جمع کردیم. چندی همراه آنجلینا برگه و کتاب

که بعد شنلم را از روی میز چنگ زدم و به تن کردم. پیش از این
ها را که داشت برگهاز کلبه خارج شوم، چرخیدم و به آنجلینا 

ای بعد، آرام نگاهش را باال کرد، چشم دوختم. لحظهمرتب می
کشید و به من نگریست. با لبخند، آغوشم را به رویش گشودم و او 
با بغض به سمتم گام برداشت و محکم در آغوشم پرید. لبخندم را 

ای روی گیسوان طالیی رنگش کاشتم. تمدید کردم و بوسه
 رقصاندم، لب زدم: تانم را روی گیسوانش میکه انگشدرحالی

 
 اشکال نداره! درست میشه آنجلینا. درست میشه.  -

 *** 

 

کرد داشتم. آفتاب به زودی طلوع میهای کوتاه و سریعی بر میقدم
های استوارت از هم گشوده و با جای و با زدن اولین سپیده، پلک

گاهی از زیر شنل ضخیمم شود. هوای سرد صبحخالی من مواجه می
خورد. حکاکی روی گردنم کرد و به جسم نحیفم بر میعبور می

رفت. با نمایان شدن در قلبم فرو می سوخت و دردشهرازگاهی، می
کلبه در مقابل دیدگانم، لبخندی از سر رضایت زده و پا تند کردم. 

شد، صدای جغدهای ی طلوع آفتاب نزدیک میهر چه به لحظه
داد. آرام های خبررسان میخواب، جای خود را به نوای کالغبی

نوز در درب کلبه را به داخل هل داده و وارد شدم. استوارت، ه
برد. لبخندی کمرنگ زده و خود را به آغوش گرم خواب به سر می
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رختخواب نرم و گرمم رساندم. لحاف پشمی را روی خودم مرتب 
 هایم گرم شوند و به خواب روم. کرده و اجازه دادم تا پلک

 

 

اش، ب در گوشم پیچید و در ادامهتق سوختن چو -صدای تق
ار پلک بر هم زده تا تصویر دین بهایم از یکدیگر جدا گشت. چنپلک

پیش چشمانم واضح شود. استوارت تکیه بر دیوار زده بود و دفتر 
زد. دفتر جلدی سبز رنگ داشت و بر رویش در دستش را ورق می

ی چندین کلمه به خط جادوگران، طال کوب شده بود. دستانم را تکیه
دن صدای ت با شنیام نشستم. استوارایخود کرده و روی تشک پنبه

من، سر از روی کتاب بلند کرد و با لبخندی محو بر   خش -خش
 هایش گفت: لب

 
ظهرت به خیر! پاشو که قرار شده بریم پیش سوفیا و شب رو  -

 جا باشیم! اون

 

روی با سوفیای دو رو برایم سخت بود. تحمل کردن تصور روبه
دوش رت و سوفیا، اعصابم را مخهم کنار استوا ی سیاه، آندره
ای ناامیدم من را پیش استورات که حالت چهرهکرد. برای اینمی

ی شستن صورت از کلبه خارج شدم. برخورد رسوا نکند؛ به بهانه
» هوای سرد و خنک با صورت ملتهبم، با شنیدن صدای صدای

 ای از پشت کلبه مصادف شد.« یسپ -پیس

 

نی کنجکاو کلبه را دور زدم و به جنگل پشت کلبه رسیدم. با چشما
اطراف را نگریستم. ناگهان با دیدن آن جن و روح منفور، شوکه 
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قدمی به عقب برداشتم؛ هر چند وجود استوارت در کلبه خیالم را 
کرد. ضربان قلبم باال رفته بود و این، کمی بیشتر از پیش راحت می

ام را مقابلم کرد. مایکی قدمی جلو آمد و شنل پارهحالم را منقلب می
مین انداخت. بزاقم را با وحشت بلعیدم و به صورتشان خیره بر ز

شدم. هنوز هم تصویر آن سرزمین مرده و کثیف از تصویرم پاک 
 نشده بود. صدای الکس من را از دنیای فکر و خیال بیرون آورد. 

 
 خب، خودت با ما میای یا به زور ببریمت؟  -

 

برایم سؤال  مایکی با آن نگاه سرد و منفوذش در صورتم خیره شد.
 اند! سؤالم را بر  زبانم جاری ساختم.بود که چگونه من را پیدا کرده

 
 من رو از کجا پیدا کردید؟  -

 

های عرق که از تیغه کمرم به پایین برخالف انگشتان لرزان و دانه
لغزید، در صدایم خبری از وحشت و ترس نبود. مایکی می

 پوزخندی زد و با تمسخر گفت: 

 
رزمین ما میشی، سعی کن ردی از خودت به جا وقتی وارد س -

 نگذاری! ما از روی بوی شنلت پیدات کردیم!  

 

اش، طنابی بیرون آورد روی شانه یالکس از درون خورجین پاره 
و یک سرش را به سمت مایکی پرتاب کرد. الکس جلو آمد و مقابلم 

ام و تک به تک رفتار هر دویشان را ایستاد. در مقابلش گارد گرفته
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زیر نظر گرفتم. دست الکس به سمت گردنم آمد تا آن را دور گردنم 
برخورد نوک انگشتانش با پوست گردنم، به عقب حلقه کند؛ اما با 

پرتاب شد و چون سر دیگر طناب در حصار دست مایکی بود، 
مایکی نیز به دنبالش به عقب پرتاب شد. هر دو روی زمین برفی 

افتاده  و با وحشت و تعجب به من چشم دوخته بودند. با تعجب دستم 
ازک سر را به جایی که الکس لمس کرده بود کشیدم. پوست ن

انگشتانم با حکاکی تازه و درست کنار گل رز برخورد کردند. بدون 
گر آن دو، کلبه را دور زده و با دو خود را به توجه به چشمان تهدید

 ی نزدیک کلبه رساندم. ترسیده و کنجکاو بودم.چشمه

 

ها، در کنار چشمه زانو زده و به تصویر خودم در بدون توجه به گل
م. درست در کنار زخم گل رز، طرح جدیدی آب زالل خیره شد

ایجاد شده بود. دستم را چندین بار روی آن کشیدم و به انعکاس 
ی تصویرش در آب خیره شدم. طرح، پیچیکی پیچیده در دور ساقه

هایی رز بود. همان که قصد فشردن حکاکی را کردم، صدای قدم
و کمی به  مرا از این حرکت باز داشت. دستانم را در آب فرو برده

هایم بکاهم! صدای صورتم آب پاشیدم؛ بلکه از سرخی گونه
خشمگین استورات سبب شد سرم را از روی چشمه بلند کرده و 

 دهد.  هایم را پوششکمی شنلم را مرتب کنم تا حکاکی

 
معلوم هست کجایی؟ اومدی صورتت رو بشوری یا از چاه آب  -

 بکشی؟!

 

های مغزم را زیر و نی، کشوربه دنبال یافتن جوابی منطقی و عقال
 رو کردنم و در نهایت، همزمان با بلند شدنم گفتم: 
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تره. چرا باید خودم رو خسته ی سیاه نزدیکجا به درهراه از این -

گشتم تا در نهایت دوباره این کردم و دوباره به کلبه بر میمی

 راه رو با تو به سمت دره سیاه بیام!

 

ادم و مضطرب دست به شنلم کشیدم. باید کمی جلوتر از او راه افت
ها کردم. پنهان کردن آنها را از چشم استورات پنهان میاین حکاکی

های ها از نگاهاز چشم استورات کاری نبود؛ اما دور نگه داشتن آن
و هایم کاستم بود. از سرعت قدم کنجکاو سوفیا، سخت و غیرممکن

کاکی جدیدم به سوزش در سمت چپ استورات قرار گرفتم. محل ح
افتاده بود. درد گرسنگی، هم مسیر و هم راه با یکدیگر کار دستم 

داشتم، دنیا دادند و سبب لرزش دستانم شدند. با هر قدم که بر می
اراده ام به جوشش افتاده بود. بیچرخید و مواد معدهدور سرم می

حال با دو زانو روی چنگی به بازوی استورات زدم و سپس بی
مین فرود آمدم. استورات نگران به سمتم برگشت و چندین بار ز

شنیدم؛ ولی توان جواب دادن نداشتم. صدایم زد. صدایش را می
اش، چندین دستش را به داخل شنلش کشید و از میان جیب مخفی

ها را به ی خشک بیرون آورد. در کنارم زانو زد و با محبت آنمیوه
خورد و اما درونشان، شک میخوردم داد. ظاهرشان به میوه خ

ام، تازه چشمانم قندی فراوان حل شده بود. با رسیدن شیرینی به معده
از هم باز شد و کمی جان گرفتم. دستانم را تکیه کرده و سعی کردم 

تا روی پای ایست کنم. استوارت کنارم ایستاد و هم قدم با یکدیگر 
شدیم، دیک میی سیاه نزی سیاه شدیم. هر چه به درهراهی دره

شدند. من همچنان معتقدم که تر میتر و پهنهای درختان، سیاهبرگ
ی سیاه نفرین شده است؛ وگرنه این چنین سیاهی در هیچ دره
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ای که در کنارش راه سرزمینی قابل یافت نیست. صدای چشمه
ی سیاه، خشمگین و خروشان رفتیم، با نزدیک شدن به درهمی
های کوبیدند و صدای ضربهدرختان میها به شد. دارکوبمی
ی رفت. قبل از ورود از دروازهشان، روی مغزم راه میپیدرپی
ی سیاه، سوفیا پوشیده در شنلی سیاه منتظر ما ایستاده بود. به دره

 سمتمان آمد و سری تکان داد. 

 
آلفا برای ورود و خروج، یک سری قوانین وضع کرده؛ بهتره  -

شید، هر کاری که قط چون با من وارد میبا من وارد بشید! ف

انجام بدید به نام من نوشته میشه! خواهشاً رعایت کنید که از 

 قبیله اخراج نشم. 

 

هر دویمان در جواب حرفش سری تکان دادیم و پشتش به راه 
ی آلفا را ببینم و یا حداقل از اخالقیات او افتادیم. کنجکاوم که چهره
مند، جلوی دروازه، نیزه به دست هیکلبدانم. دو سرباز جوان و 

ای رنگ بیرون ایستاده بودند. سوفیا از درون شنلش، نشانی نقره
 آورد و در مقابل چشمان سربازان نگه داشت.

 
 این دو نفر هم با من هستن!  -

 

ی سیاه نسبت ی ورود دادند. درهها راه را باز کرده و اجازهسرباز
، تفاوت زیادی پیدا کرده بود. حال، بودم به سری آخر که آن را دیده

ق سیاه شوم را که از جنگل پشتی وارد درهرفتار آنجلینا مبنی بر این
دادم. انگار روی این سرزمین، کردم و به او حق میدرک می

وحشت پاشیده باشند. مانند سری قبل افراد زیادی در میدان دیده 
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سیاه، در اطراف  شدند و تنها افرادی معدود و پوشیده در شنلنمی
 ایستاده بودند 

های بلند، خودمان را به کلبه سوفیا میدان خالی عبور کرده و با قدم 
های سیاه پنهان شده بود. صدای رساندیم. خورشید درخشان زیر ابر

شد. برف انداز میی تاریک طنینرعد و برق هر از گاهی در دره
روی زمین، مانند لحاف سفیدی پهن شده بود. سرما سبب شده بود 

ه داخل هل داد ام قرمز شوند. سوفیا درب کلبه را بهای برجستهگونه
ا، مو خود جلوتر از ما به داخل کلبه وارد شد. آدا و اسکات با دیدن 

های ابریشمی سرخ رنگ بلند شدند. برایشان سری از روی کوسن
زمان شنلم را از تن خارج کردم. شنلم را روی تکان داده و هم

ای که با شمع سمت دایرهصندلی راک گوشه کلبه انداختم و به 
درست کرده بودند، رفتم. مابین اسکات و سوفیا، روی یکی از 

مان، چشم های چیده شده در بین حلقهها نشستم و به کتابکوسن
د دوختم. به تعدادمان کتاب وجود داشت. سوفیا خم شد و کتابی با جل

خوانی بود؛ اما دقیق آبی رنگ به دستم داد. انگار محفل کتاب
شوند و یا گونه دور هم جمع میدانستم چرا و به چه دلیل اینمین

 آنجلینا و باقی کجا هستند. سؤالم را بر زبانم جاری ساختم:

 
  کار کنیم؟ بقیه کجا هستن؟قراره چی -

 

های به هم سوفیا دستانش را در یک دیگر قالب کرد و از بین لب
 اش پاسخ سؤالم را بیان داد.دوخته

 
شیم و کتاب آخر مونده به ماه کامل، جمع می ما توی هفته -

 خونیم! بقیه هم، خب، زیاد اهل کتاب خوندن نیستن و نمیان! می
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هایش سخت بود؛ اما تنها به تکان دادم سرم هر چند برایم باور حرف
ی اول اکتفا کردم. کتابی را که به دستم داده بود، باز کردم و صفحه

ل را از نگاه گذراندم. ظاهراً کتاب حول اتفاقاتی که در تاریخ جنگ
هایی بر این مردم ها و حکومتچرخد. چه جنگاست؛ می سیاه افتاده

خواندم و با هر خط در ُبهت و ناراحتی فرو شده است. می تحمیل
رفتم. از همان اول انگار بر این مردم سخت گرفته بودند تا می

ها تا به سلطنت ها و گرگینهآشامسخت بار بیایند. از جنگ خون
 رسیدن آلفای فعلی، هر لحظه به این مردم سختی تحمیل شده بود. در

ایی از صفحات این کتاب کنده شده این مابین متوجه شدم چند ج
ها را از تاریخ پر درد جنگل سیاه حذف خواستند آناست؛ گویا می

کنند. در کمال ناباوری با شروع تاریخ سرزمین اجنه و ارواح که 
بخش پایانی کتاب بود، شوکه شدم. تصاویر نقاشی شده از این 

 سرزمین، با چیزی که من دیدم تناقض داشت. مردمان شاد و
 ام! هام به شک افتادچه دیدهگفتم که به آنسرزمینی سرسبز! باید می

 

با دردی که در کمرم پیچید، سر از روی کتاب بلند کردم. درد از 
کرد. این شد و به ستون فقراتم برخورد میگردنم مانند تیری رها می

های پوستی کرد که مدت زمان زیادی سر در کاغذدرد مشخص می
بودم. نگاهی به باقی افراد کردم. همچنان، سر در  دهکتاب فرو بر

های قطور در دستشان بود، فرو برده بودند. دستم را به پشت کتاب
گردنم رساندم و کمی ماساژ دادم. در همین حین، دستم به 

ی بلوزی را که در تنم بود، هایم برخورد کرد. به سرعت یقهحکاکی
باید از سوفیا و باقی دوستانش  ها کشیدم. به کل رازی را کهروی آن

کردم، فراموش کرده بودم. بدون خواندن صفحات پایانی، پنهان می
کتاب را بستم و از جای برخاستم. سوفیا سر بلند کرد و نگاه 
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کنجکاوش را در شکالتی چشمانم حل کرد. لبخندی تصنعی روی 
 اش، زمزمه کردم. هایم نشاندم و برای راضی کردن حس فضولیلب

 
 کتابم تموم شد، میرم یک سر به آنجلینا و بقیه بزنم!  -

 

سری تکان داد و من به سرعت از کلبه او خارج شدم. با خارج 
که نباید در . اینهای تنم پیچیدشدن از کلبه، احساس آزادی در سلول

اش را بر مقابل آنجلینا خودم را سانسور کنم و فیلتر مورد عالقه
 کرد.لم میروی صورت بنشانم، خوشحا

های همیشه سبز جاهای دره تاریک، اطراف کلبه آنجلینا، پر از گیاه
های قرمز را ای از رزبود. دستی بر روی بوته رز کشیدم و شاخه

رفت، آن هایش که در انگشتانم فرو میبرچیدم. بدون توجه به خار
بار به در چوبی کلبه را در پشت گوشم قرار دادم. آرام چندین

اول صدای آنجلینا و سپس قامتش ظاهر شد. با دیدنم،  نواختم.
اش پدیدار شد. لبخندی زد و خوشحال ای پرنور در دیدگان آبیستاره

نامم را زمزمه کرد. بدون حرف داخل کلبه شدم. بعد از 
های کلیشه همیشگی، روی زمین نشستم و شروع به تعریف گووگفت

 کردم. وقایع امروز و پدیدار شدن حکاکی جدیدم 

 

 آنجلینا ناباور زمزمه کرد:

 
جا بشین تا خیلی عجیبه! اصالً ممکن نیست. خب، تو فعالً این -

من دفتر و کتابم رو بیارم و نگاهی به این حکاکی عجیب 

 بندازم! 
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 ضربان قلبم باال رفته بود و از ترس تجربه دوباره درد شب گذشته،
بین مخصوصش مقابلم چندین کتاب و آن ذره ترسیدم. آنجلینا بامی

 نشست. 

 
 بین ببینم این چیه؟ سرت رو بذار روی زانوم تا با این ذره -

 

ی سرم را بر زانویش قرار دادم و سعی کردم تا با استفاده از قوه
آمد، فرار ام، دردی که از لمس آنجلینا با گردنم به وجود میتخیلی
 کنم. 

 

ی کامل ک گرگینهروم! اگر من یکها و ماه کامل فکر به گرگینه
شوم که عمری آرزویش باشم، در این ماه کامل تبدیل به کسانی می

ها روم و همراه آنام به شکار میرا داشتم. همراه با گله مورد عالقه
ام، کمی دور ای که من با آن آشنا شدهکنم! صد حیف، گلهزندگی می

 ستند. دردگونه هکنند یا حداقل نسبت به من ایناز اخالق زندگی می
رفت و من با شکاندن قلنج انگشتانم و پرواز تا مغز استخوانم می
گذراندم، های گرگی که هر شب پیششان وقت میذهنم به کانادا و گله

های کردم. باید از آنجلینا، دلیل گویاز پذیرش آن درد دوری می
پرسیدم! طبق رفتار و اخالقش، مشخص بود که پی اش را میدریایی
و مشکل نیست؛ اما این چشمان آبی رنگ خالفش را به من  دردسر

 کرد. ثابت می

 

 آنجلینا سرم را از روی پایش بلند کرد و با تردید زمزمه کرد:

 
خوام مثل دیشب به حکاکی جدیدت دست بزنم؛ متأسفم اگه می -
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 کنی! احساس درد می

 

ام، موهایم را دستش را با لبخند فشردم و برای دسترسی به حکاکی
 کنار زدم. دستش را جلو آورد و چشمانش را بست؛ اما دوباره آن را

عقب کشید. در انتهای چشمانش تردید و دودلی شناور بود. خودم 
گذاشتم سر نخی کوچک در حل این آمدم و میباید با دردش کنار می

 آید. معمای عجیب به دست 

 

 دستش را به سمت گردنم کشیدم و لب زدم: 

 
 کنم کمکم کنی! نترس، ازت خواهش می -

 

دمی عمیق از هوای گرم مخلوط با بوی چوب سوخته گرفت و با 
ام قرار داد. با برخورد چشمانی بسته، انگشتش را روی حکاکی
فرسا در تنم پیچید. قلبم را نوک انگشتش با زخم سیاهم، دردی جان

زمان آنجلینا به عقب پرتاب شد. بدون ای ثابت کرد و هملحظه برای
نفس  تند شروع به -توجه به آنجلینا، قلبم را با دست فشردم و تند

های قطوری فرو برده کشیدن کردم. انگار در تمام بدنم، سوزن
ای زرد خود را به من رساند. باشند. آنجلینا لنگان و با چهره

ود و اما ردی از اشک بخیس از اشک شده اش های بلند خرماییمژه
اش نشاند هایش نبود. لبخندی مصنوعی بر روی چهرهبر روی گونه

 و برای آرام کردن خیالم گفت: 

 
 من... خوبم، تو خوبی؟  -
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ی گفت خوب است؛ اما مکث مابین جملهکرد و مینقش بازی می
م هایم پدید آورد. بدون حرف خکوتاهش، اخمی کمرنگ بین ابرو

ی ظریفش را در آغوش گرفتم. عطر رزماری و گیاهان شدم و جسه
ام دعوت کردم. کمی با دست پشت دارویی دیگری را به سینه

ای کمرش را نوازش کردم. شاید عجیب باشد؛ اما مغزم برای لحظه
جای خالی او را در گوشم سیلی زد و این کابوس وحشتناک با بارش 

 چشمانم مساوی شد!

ای که ی جوشان دیدگانم را خشک کردم. لحظهام چشمهگشتان کشیده
ای گشوده شد، لرزش زمین و نوای دهانم برای ادای جمله

ای مرا ساکت کرد. آرامش آوای برخورد خراش جیغ دختر بچهگوش
 های وحشتناکی از بین رفت.های آسمانی به خاک، با جیغمروارید

 

ز هید. من هم به تقلید اآنجلینا با سرعت و شتاب از آغوشم بیرون ج
های او از جای برخاستم و گیج نگاهش کردم. صدای طوفان و فریاد

درپی اهالی، به قدری واضح بود که گویی دقیقاً کنار کلبه فریاد پی
 زدند!می

 
 آنجلینا؟!  آنجلینا؟ آ... آنجلینا کجایی؟!  -

 

درحالی خواند. این دار، آنجلینا را فرا میآدا با صدایی گرفته و خش
 دانستیم بیرون چه خبر است و باید چه کرد! بود که ما هنوز نمی

 

زده قدمی به عقب برداشتم. آنجلینا ترسیده و با عجله، اما وحشت
 آرام لب زد: 
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فهمن که جایی؛ میتونم در رو باز کنم وقتی اینرز، من نمی -

 پیشم بودی! 

 

پا تند کرد.  خواست حرفی بزند؛ ولیکن پشیمان شد و به سمت درب
کف دستانش را روی درب گذاشت و با دقّت از چشمی بیرون را 

قب رفت و سپس ع -ای عقبدانستم چه دیده که لحظهنگریست. نمی
 ترسیده گفت:

 
 ر... رزالیتا! -

 

چیزی  توانستم در ذهنم تصور کنم که چه دیده است! چهحتی نمی
خراش باشد؟! جلو رفتم و تنها یک قدم مانده بود قدر دلتواند اینمی

که عضالت آنجلینا شل شد! قدمی آخر را به قدری سریع برداشتم که 
توانستم آنجلینا را بگیرم. نگاه آبی رنگش که هر دفعه برایم 

تر شده یود و ابروانش درهم بودند. با آشفتگی یرهآور بود، تدلهره
 لب زد: 

 
 بینی؟!رز... اون گوشه، اون گوشه رو می -

 

ای را گرفتم تا به گوشه کلبه، جایی که بسیار رد انگشت اشاره
هایم را کاهش دادم تا بتوانم ی بین پلکتاریک بود رسیدم. فاصله

ا در همین حین آنجلینوسایل یا ابزاری که آنجا بود را تشخیص دهم. 
 ادامه داد: 
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تونی ازش رد بشی. جا یک دریچه هست که تو... تو میاون -

تونن بیان پشت میره به پشت کلبه؛ ولی حواست باشه، بقیه می

جا من کلی تشک و پارچه بیننت. اونکلبه و اگر پنهان نشی می

 جا پ... قدیمی گذاشتم. برو اون

 

ده شد و صدای آدا که به درب کلبه کوبیدرپی هایی پیبه ناگه، مشت
ای را توانستم چهرهتر شد. نمیخواند، واضحبا درد آنجلینا را فرا می
هایش غرق شده گفتند که در دریای اشکببینم، لیکن تصوراتم می

خواهد زنده بودن است و اکنون، تنها چیزی که از این دنیا می
 سوزد.نجی آتش میهای سرخ و نارخواهرش است. قلبش در شعله

 

های بسیار محکم تبدیل شدند و درب هر ها به لگدبه ناگه، ضربه
که سعی شد!  آنجلینا با دیدگانی درشت درحالیلحظه شکسته می

داشت برخیزد و درب را پیش از شکسته شدن باز کند، با صدایی 
 گفت:  های بلندی داشت،آرام که در دل خود فریاد

 
 بدو؛ بجنب دیگه!  -

 

ریع به سمت آن دریچه دویدم و به سرعت از آن خارج شدم. هنوز س
درب دریچه را کامل نبسته بودم که درب کلبه گشوده شد و آدا 

که شنلی به تن نداشت و آنجلینا را محکم در آغوش رفت. درحالی
 صدایش گرفته بود، لب زد:
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دونی داشتم از نگرانی چرا... چرا جواب... نمیدی آنجل؟! نمی -

 مردم؟ می

 

 به ناگه آنجلینا را رها کرد و دستش را محکم به دیوار چوبی کوفت
 و ادامه داد: 

 
ی لعنتی از چی ساخته شده که صدای بیرون رو این کلبه -

 نشنیدی؟!

هایش را در آغوش رفت س، ُسر خورد و روی زمین نشست. زانو
 و با بغض لب زد: 

 
 که هیچ چیز و هایینصف دّره از بین رفت آنجلینا! اون سنگ -

تونست خرابشون کنه، خراب شدن و رفتن ته دّره. هیچکس نمی

فقط باید خداروشکر کنیم که یک یا دوتا کلبه که خیلی هم دور 

 بودن افتادن پایین. 

 

آنجلینا، دستانش را بین گیسوانش قفل کرد و با شتاب روی زمین 
ای را بیینم ولیکن حتما در مرز جنون بود. توانستم چهرهنشست. نمی

 باریدند، پرسید: وقفه میزای چشمانش بیهای بارانکه ابردرحالی

 
 ها... ها... اون بچهاون... اون جیغ -

 

اش بود و هرلحظه صدای گریه ای خیره شدهکه به گوشهآدا، درحالی
 شد، لب زد: بیشتر می
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کردن. دو نفر رفتن پنج تا بچه داشتن توی اون قسمت بازی می -

قدر بچه دوست داشت و های خاله درینا؛ یادته چهته دّره. بچه

دار شده... باورت میشه دختر ای نداشت؟! اآلن هم که بچهبچه

وی یکی از رجوری دید؟ از شانس بدش کوچولوش رو چع

های تیز... یه شاخه تیز افتاده بود و شاخه از شکمش رد شاخه

 هاش یادم نمیره. آنجلینا اون زنده بود! شده بود! صدای گریه

 

چشمانم از شّدت تعجب و ترس بزرگ شد و به ناگه، با شنیدن جمله 
ای مغزم وجود آن شاخه در "اون زنده بود"، قلبم شکست. لحظه

توانستم آن درد طاقت فرسا ر گوشم سیلی زد. نمیشکم خودم  را د
را تصور کنم. او فقط یک بچه بود و این مرگ برایش بیش از حد 

 زجرآور بود! 

 

درپی روی پوستم به ی دیدگانم جوشید و چندین قطره پیچشمه
حرکت در آمدند. با بغض، دریچه را به آرام بستم و بیرون را 

 نگریستم. 

 

ای تیز در شکمش، خترک کوچک با شاخههر لحظه تصویر آن د
ای آمد. من او را ندیده بودم، ولیکن مغزم مرا لحظهجلوی چشمم می

های گذاشت! آن لحظه به مادرش چه گذشته بود؟ بچهراحت نمی
 دیگر چه؟! او... او حتی مرگ خواهرش را هم دیده بود. 

 

نستم تواای نمیاز شّدت اوضاع وحشتناکی که داخلش بودم، لحظه
ای دیگر دم عمیقی از هوای سرد نفس بکشم. حتی اگر لحظه
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 شدم! دادم، شاید خفه میام را ترجیح نمیگرفتم و سوزش سینهنمی

 

وای پیکرم یخ بسته بود. وقتی از آن گرما در کلبه آنجلینا، به این ه
شود؛ ولیکن داغ آن های بارانی پناه ببرم همین میسرد و ابر

 برد. ردی هوا را از بین میهای کوچک، سبچه

 

قدر در بدنم آب وجود نداشت تا بتوانم ی بعد، وقتی دیگر آنچند دقیقه
گریه کنم، خواستم به سرعت در میان آن کوه پارچه و تشک خاک 

ام مانع شد. با قدومی آهسته و گرفته پنهان شوم؛ ولیکن کنجکاوی
ی انم میدان درهسرم را طوری قرار دادم تا بتو صدا جلو رفتم وبی

 تاریک را به خوبی تماشا کنم. 

 

روح و دیدم، وحشت کرده بودم! آن دّره متروکه، بیاز چیزی که می
رنگ حال بدتر شده بود. تقریباً نیمی از آن ناپدید شده بود! با بی
که آدا تعریف کرده بود، ولیکن با چشم دیدن این موضوع، حتی این

یدان سردرگم بودند و ّره با وحشت در متر هم بود! اهالی دوحشتناک
لرزید خواندند. دستانم از وحشت و غم مینام عزیزانشان را فرا می

 رفته بود. گی اشک جلوی چشمانم را و پرده

 

های کوچک، غرق در دریایی از خون خود بودند. بغضم دوباره بچه
ها ها که به همراه سنگشکسته شد زمانی که دریافتم در آن کلبه

 فروریخته بودند هم عزیزانی وجود داشتند. 

 

زده و حال در آن دّره متروکه و تاریک، همه عزادار، وحشت
سردرگم بودند؛ شاید بیشتر از همه، من سردرگم بودم!س، ُسر خورد 
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هایش را در آغوش رفت و با بغض لب و روی زمین نشست. زانو
 زد: 

 
هایی که هیچ چیز و نصف دّره از بین رفت آنجلینا! اون سنگ -

تونست خرابشون کنه، خراب شدن و رفتن ته دّره. هیچکس نمی

فقط باید خداروشکر کنیم که یک یا دوتا کلبه که خیلی هم دور 

 بودن افتادن پایین. 

 

آنجلینا، دستانش را بین گیسوانش قفل کرد و با شتاب روی زمین 
ای را بیینم ولیکن حتما در مرز جنون بود. وانستم چهرهتنشست. نمی

 باریدند، پرسید: وقفه میزای چشمانش بیهای بارانکه ابردرحالی

 
 ها... ها... اون بچهاون... اون جیغ -

 

اش ای خیره شده بود و هرلحظه صدای گریهکه به گوشهآدا، درحالی
 شد، لب زد: بیشتر می

 
کردن. دو نفر رفتن اون قسمت بازی می پنج تا بچه داشتن توی -

قدر بچه دوست داشت و های خاله درینا؛ یادته چهته دّره. بچه

دار شده... باورت میشه دختر ای نداشت؟! اآلن هم که بچهبچه

جوری دید؟ از شانس بدش روی یکی از کوچولوش رو چع

های تیز... یه شاخه تیز افتاده بود و شاخه از شکمش رد شاخه

 هاش یادم نمیره. آنجلینا اون زنده بود! ده بود! صدای گریهش
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چشمانم از شّدت تعجب و ترس بزرگ شد و به ناگه، با شنیدن جمله 
ای مغزم وجود آن شاخه در "اون زنده بود"، قلبم شکست. لحظه

توانستم آن درد طاقت فرسا شکم خودم  را در گوشم سیلی زد. نمی
چه بود و این مرگ برایش بیش از حد را تصور کنم. او فقط یک ب

 زجرآور بود! 

 

درپی روی پوستم به ی دیدگانم جوشید و چندین قطره پیچشمه
حرکت در آمدند. با بغض، دریچه را به آرام بستم و بیرون را 

 نگریستم. 

 

ای تیز در شکمش، هر لحظه تصویر آن دخترک کوچک با شاخه
ای لیکن مغزم مرا لحظهودم، آمد. من او را ندیده بوجلوی چشمم می

های گذاشت! آن لحظه به مادرش چه گذشته بود؟ بچهراحت نمی
 دیگر چه؟! او... او حتی مرگ خواهرش را هم دیده بود. 

 

توانستم ای نمیاز شّدت اوضاع وحشتناکی که داخلش بودم، لحظه
ای دیگر دم عمیقی از هوای سرد نفس بکشم. حتی اگر لحظه

 شدم! دادم، شاید خفه میام را ترجیح نمیسوزش سینهگرفتم و نمی

 

وای پیکرم یخ بسته بود. وقتی از آن گرما در کلبه آنجلینا، به این ه
شود؛ ولیکن داغ آن های بارانی پناه ببرم همین میسرد و ابر

 برد. ا از بین میرهای کوچک، سردی هوا بچه

 

آب وجود نداشت تا بتوانم  قدر در بدنمی بعد، وقتی دیگر آنچند دقیقه
گریه کنم، خواستم به سرعت در میان آن کوه پارچه و تشک خاک 
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ام مانع شد. با قدومی آهسته و گرفته پنهان شوم؛ ولیکن کنجکاوی
ی صدا جلو رفتم و سرم را طوری قرار دادم تا بتوانم میدان درهبی

 تاریک را به خوبی تماشا کنم. 

 

روح و بی ت کرده بودم! آن دّره متروکه،دیدم، وحشاز چیزی که می
رنگ حال بدتر شده بود. تقریباً نیمی از آن ناپدید شده بود! با بی
که آدا تعریف کرده بود، ولیکن با چشم دیدن این موضوع، حتی این

تر هم بود! اهالی دّره با وحشت در میدان سردرگم بودند و وحشتناک
لرزید م میدستانم از وحشت و غخواندند. نام عزیزانشان را فرا می

 رفته بود. گی اشک جلوی چشمانم را و پرده

 

های کوچک، غرق در دریایی از خون خود بودند. بغضم دوباره بچه
ها ها که به همراه سنگشکسته شد زمانی که دریافتم در آن کلبه

 فروریخته بودند هم عزیزانی وجود داشتند. 

 

زده و تاریک، همه عزادار، وحشتحال در آن دّره متروکه و 
 سردرگم بودند؛ شاید بیشتر از همه، من سردرگم بودم!

رسید. ترسیده و غمگین های مردم به گوشم میصدای همهمه و گریه
هایم را روی یکدیگر گذاشتم خودم را به دیوار کلبه تکیه دادم و پلک

د، کشیده شتا کمی آرامش به حالم برگردد. تا پرده سیاه روی دیدگانم 
های خونین روی پرده سیاه ی بچههمانند پرده سینما تصاویر جنازه

های عرق از هایم را از هم باز کردم. دانهپدیدار شد. به سرعت پلک
پشت کمرم شروع به سر خوردن کردند و ضربان قلبم بسیار باال 

رفته بود. بعد از گذر ربع ساعت، با صدای ضعیف آنجلینا که مرا 
 خواند، چهار دست و پا خود را پشت بوته رز رساندم.یفرا م
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ای تا شده را روی زمین انداخت. قصد آنجلینا با دیدن من، برگه
کردم نامش را بر زبان جاری سازم؛ اما به سرعت از من دور و 

در جمعیت خاکی و خونی گم شد. دستم را به سوی کاغذ کاهی 
م ی بین دو طرف کاغذ افزودکشیدم و آن را برداشتم. آرام به فاصله

و خط خوش آنجلینا در حالی کمی به هم ریخته بود و مشخص بود با 
 ست، روی کاغذ خودنمایی کرد. آن را نوشته ا عجله

 
گویم! رزای عزیزم، فرصت نوشتنم کم است؛ پس کوتاه می -

برای حل راحت این مشکالت، باید در جایی دور از این دره 

رسانم که توسط اجنه دزدیده ی میپنهان شوی! به گوش باق

ام ای! لطفاً طلسم جاودانگی را در زیر تخته سنگ کنار خانهشده

ی کنار جا دور کن. درون درهقرار بده و به سرعت خود را این

جا ای پوسیده است. تو را آنها، کلبهی سرزمین جادوگرجاده

 کنم. موفق باشی! مالقات می

 

به سمت جمعیت  خط آنجلینا کشیدم و شده دستی روی دستشوکه
ی مهربانش را ببینم. برگشتم تا بلکه از مابین آن شلوغی، چهره

مهابا صدایم را ناگهان دستی سرد بر روی چشمانم قرار گرفت. بی
از ته حلق برای کمک رها کردم؛ ولیکن دست قوی که روی دهانم 

فرار داشت از خروج صدا جلوگیری کرد. زیر لب چیزی را 
هایم در اسارات خوابی عجیب گرفتار زمزمه کرد و در نهایت پلک

 شدند.
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ام را های به هم چسبیدهکمی این پهلو و آن پهلو شدم و با سختی پلک
واضح و تار بود. گرمای از هم گشودم. تصاویر مقابل چشمانم نا

بار پلک زدم تا تصویر مقابل کردم. چندینمطلوبی را احساس می
ح شود. در اتاقی متوسط قرار داشتم. نور ماه، از چشمانم واض

تابید و آتش درون شومینه، روشنایی پنجره بزرگ اتاق به داخل می
بافی درست مقابل شومینه و محیط را بیشتر کرده بود. فرش دست

زیر گرگی خاکستری قرار داشت. فشاری به دستانم وارد کردم و 
گ که غرق در دنیای جسمم را از تخت جدا کرده و ایستادم. گر

هایش را از هم گشود. خواب بود، با شنیدن صدای برخاستنم، پلک
من را که ایستاده و سر حال دید، قدمی جلو آمد و کمی دور من 

شده اش در اتاق پیچید. شوکهی کر کنندهچرخید. ناگهان صدای زوزه
 دستم را مقابل دهانم نگه داشتم و با نگاه کنجکاوم او و اتاق را

بلعیدم. چندین تابلوی عکس خاک گرفته روی شومینه قرار داشتند و 
تختی که من روی آن خوابیده بودم، درست مقابل شومینه قرار 

داشت. همان که آمدم باقی اتاق را از نظر بگذرانم، در باز شد و 
ی خاکستری، قامت مردی جوان در آن پدیدار گشت. به ناگه گرگینه

 وشد. متعجب قدمی به عقب برداشتم  اش شیفتبه ظاهر انسانی
نهایت به یکدیگر شباهت داشتند که هر نگاهی به هر دو انداختم. بی
ها که هستند، اصالً دانم کجا هستم و اینچند در این موقعیتی که نمی

 . مهم نبود. دهانم را باز کردم و با صدایی نسبتاً بلند فریاد زدم

 
 جا کجاست؟ کنم؟ اینر میکاجا چیها کی هستید؟ من اینشما -

 

چه »اش را به سمت مرد چرخاند و زیر لب های عسلیدختر چشم
های تیز من جا نماند. را زمزمه کرد که از گوش« احمقی هست این
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 تر نگاهشان کردم.ای به او رفتم و خشمگینچشم غره

 

موهای کوتاهش را پشت گوش فرستاد و قدمی به جلو برداشت. مرد 
ز دختر، به سمت من آمد و درست در مقابلم ایستاد. با به تبعیت ا

 رنگش من را زیر نظر گرفت و گفت:  ایچشمان قهوه

 
 جایی؛ چون مسئولی! تو این -

جا هستم؟ نکند از مگر علم غیب داشته باشم تا بدانم به کدام جرم این
 دیده باشند ی آنجلینا رااند؟! ای وای! اگر نامههایم باخبر شدهحکاکی

اند! دختر نگاهی به پسرک انداخت و با که به همکاری ما پی برده
 لحنی بانمک گفت:

 
 اوه کانر، اذیتش نکن! تو رزالیتا هستی؟  -

 

سری به معنای مثبت تکان دادم و منتظر نگاهشان کردم. کانر دستی 
به ته ریش بورش کشید و از من خواست تا روی تخت یا زمین 

زمین نشستم. هر دو مقابلم روی زمین  بنشینم. با شک و تردید روی
ی این پسر و دختر برایم عجیب بود. حتی العادهنشستند. شباهت فوق

ها فهمیدم چنین به یکدیگر شبیه نبودند! دختر که بعددوقلوها هم این
اش را از هم گشود و شروع به های صورتیالکس نام دارد، لب

 صحبت کرد:

 
ی راستش رزا، ما از سمت کسی هستیم که عاشق مردم دره -

ها رو نجات بده؛ ولی خواد اونتاریک هست و دلش می
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 موقعیتش این اجازه رو بهش نمیده! 

 

ای با خود شک کردم که نکند منظورش آلفای بزرگ برای لحظه
تر و توانست باشد؛ زیرا آنجلینا گفت او مغرورباشد؟ اما نه، او نمی

تر از آن لست که به فکر مردم دره باشد. در ضمن، طبق اهخودخو
توانستند هر های کم سوفیا، تنها افرادی میهای آنجلینا و گفتهآموزه

ی نفرین خواهند به گرگینه تبدیل شوند که از ساکنین درهآن که می
ی تاریک نباشند؛ اما الکس به سرعت تغییر حالت داد. دلم شده
ی الکس را بدانم؛ ولیکن گویی منتظر بود تا ملهی جخواست ادامهمی

ام پی ببرد. در آخر تسلیم شدم و از زبان خودم به کنجکاوی
 ای زمزمه کردم. «خب»

 

 ی الکس را گرفت. ی جملههای کانر پدید آمد و ادامهلبخندی بر لب

 
 حاضری با ما همکاری کنی؟  -

 

شان بود؟ به خود نشان نشان از صداقت کالمکه رفتار و چشمابا این
دادم تا اعتماد کنم. به چشمانشان خیره شدم تا اثری از جرأت نمی

دروغ پیدا کنم؛ اما هیچ یک از میمیک صورتشان خبری از دروغ 
های هر داد. لبخندی از سر مهربانی روی لبهایشان نمیبودن حرف

دو شکل گرفته بود و با چشمانی سراسر از ذوق و هیجان رفتارم را 
طور که غرق در دنیای فکر و خیال بودم با کردند. همانه مینگا

ام توسط کانر شوکه خودم را عقب کشیدم و با اخم لمس بینی
ام لبخندش به آرامی محو شد و ی جدیاش شدم. با دیدن چهرهخیره

 زمزمه کرد.
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زاد که گرگینه شده جنس بدنش من فقط برام سؤال بود یه آدمی -

 جوری هست؟ چه

 

دانستند من پیش ها از کجا میآن ت زده از جای خود بلند شدم.وحش
ام؟! قلبم از ترس و اضطراب خود را به قفسه زاد بودهاز این آدمی

کردم؛ اما توان کوبید. جوشش اشک را احساس میام میسینه
کردند. آرام سؤالم ریزشش را از چشمانم گرفت. متعجب نگاهم می

 را با وحشت بیان کردم:

 
 دونید؟ش... شما از کجا می -

 

ای گویا تازه متوجه حرفی که کانر زده بود، شدند. الکس ضربه
کانر را  محکم پشت گردن کانر نشاند و سعی کرد با لبخند حرف

ها گفت من بیشتر به آنتوجیه کند؛ ولیکن با هر جمله که می
داد، تند توضیح می -شدم. بدون توجه به الکس که تندمشکوک می

ر چوبی اتاق را باز کردم و از اتاق خارج  شدم. با دیدن محیط د
ای روی که ایمان بیاورم خواب نیستم، سیلیبیرون اتاق برای این

های چوبی و دیواری پوشیده از ام نشاندم. راهرویی با پارکتگونه
های های طالیی و کرمی هارمونی زیبایی با لوسترکاغذ دیواری

ی مساوری در راهرو قرار داشتند، لهکوچک طالیی که به فاص
ایجاد کرده بود. این حجم از مدرن بودن، کمی برایم عجیب بود! 

خورد. صدای موسیقی کالسیک از سمت راست راهرو به گوشم می
ای کوچک از یک قصر بزرگ است. به بدون شک این اتاق، تکه

سمت مخالف صدا قدم برداشتم. هر چه بیشتر به مسیر ادامه 
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شد و من بیشتر فراموش های این قصر بیشتر میادم، زیباییدمی
 برم.کردم که در مکانی ناشناخته به سر میمی

ام قرار گرفت و مرا عقب کشید. به ناگه انگشتان ظریفی روی شانه
ترسیده از آن شخص فاصله گرفتم و دستانم را سپری در برابر 

الکس مواجه شدم. ندان ای بعد با چهره خپیکرم کردم؛ ولیکن لحظه
ی به آرام دستانم را پایین آوردم و درکنار بدنم قرار دادم. الکس چنگ

 گیسوانش زد و گفت:  

 
 گم میشی! جا گشت بزنی.تونی سرخود اینهی دختر! تو نمی -

 

ای گشودم؛ ولیکن به ناگه صدای فریاد لبانم را برای ادای جمله
 را لرزاند.  کانر، که الکس را خطاب داده بود پرده گوشم 

 
 هی اَل! پیداش کردی؟   -

 

که با دست دیگرش شنل کوتاهش الکس، دست به کمر زد و درحالی
کرد، با زدم از جنس پوست گرگ است نوازش میرا که حدس می

 "ای به زبان آورد.  پوزخند "آره

 

که دستی به سپس نگاهش را به من سپرد. پوزخندی زد و درحالی
 کشید، خطاب به من گفت:  اش میلباس چرمی

 
جا رو نگاه خب؟! امیدوارم توی این مدت که داشتی این -

 کرده باشی.   کردی، به جوابت هم فکرمی
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فکر از آن اتاق گریخته بودم توانستم دروغ بگویم، بیبه خود که نمی
توانستم به راحتی اه هم هیچ فکری نکردم. تردید داشتم. نمیو در ر

ی تاریک را نجات خواستم دّرهبه او اعتماد کنم و از طرفی هم می
توان به هیچکس اعتماد کرد. دلیل و مدرک نمیدهم؛ ولیکن بی

شود. پس، جلو همچنین، مطمئن بودم که موضوعی از من پنهان می
 ی به کمر زدم. گفتم:  رفتم و به تقلید از او، دست

 
تونم بهتون اعتماد کنم؟ وقتی دارید یه طور میخودت بگو، چه -

 کنید؟!  چیزی رو ازم پنهان می

 

شود. دیدم که به ما نزدیک میی چشمم، پیکر کانر را میاز گوشه
الکس هم خندید و دوباره چنگی به گیسوانش نواخت. گویی همچون 

ش عالقه داشت. نگاهش را بین کانر خودم، به بازی کردن با گیسوان
 و من گرداند و سپس گفت:  

 
ای رفتار کنم و بگم چون تو راهی به جز با من خوام کلیشهنمی -

 تونی بری! برو.  بودن نداری، چون داری. می

 

ی بین یکه خورده یک قدم عقب رفتم. آن یک تله بود؟ از فاصله
ه چه بداشت. این رفتارش ای در ذهن نقشه هایم کاستم. او حتماً پلک

های هر دو برایم بسیار صادقانه و پاک منظور بود؟! رفتار و نگاه
 بودند. با تردید زمزمه کردم:  

 
منظورت از این حرفت چیه؟ برم؟! ولی من که راه رو بلد  -
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 نیستم.  

 

ی الکس الکس خندید و مشتی به بازوی کانر کوفت. او هم از خنده
اش رو به تحلیل که قهقههریشخند کوتاهی زد. سپس درحالی

 هربانانه لب زد:  می من گذاشت. رفت، دستش را روی شانهمی

 
تونم ببین رزالیتا، تو دختر باهوشی هستی؛ مگه نه؟! من نمی -

تونم ازت خواهش ی میمجبورت کنم که بهمون کمک کنی؛ ول

 کنم. ما قصدمون فقط کمک هست! 

 

 سپس آرام دستش را جلو آورد و با لبخند سر تکان داد. گویی مطمئن
کنم. من از هیچ چیز مطمئن نبودم؛ بود که پیشنهادشان را قبول می

؛ ولیکن من مسئول بودم! مگر نه؟! با تردید دستم را کمی جلو آوردم
کردم، پس ان شدم. باید بیشتر فکر میی آخر پشیماما در لحظه

 وار گفتم:  زمزمه

 
خوام تا فکر کنم؛ آ... من زیاد مطمئن نیستم. فقط یکم زمان می -

 خوام برم.  اما اآلن، اآلن می

 

تر شد و الکس خط کوچکی میان ابروانش پیچش ابروان کانر عمیق
قرار داد. رام پایین آورد و کنار بدنش آ -قرار گرفت. دستش را آرام

لحظاتی مملو از سکوت گذشت و سپس، الکس لبخند زد. آرام دستش 
 ام گذاشت و لب زد:را روی شانه
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تونی بهمون اعتماد کنی. کنم که نمیمشکلی نیست رز؛ درک می -

 برمت بیرون!بیا دنبالم، می

 

داشت، رو می که از من پیشی گرفت و جلوتر گام برسپس درحالی
 به کانر لب زد:  

 
 هی کانر! برگرد به اتاق، نیازی نیست دنبالمون بیای.  -

ی تأیید تکان داد و با قدومی بلند به سمت انتهای کانر سری به نشانه
که دست به سینه به دنبال الکس از آن هم درحالی راهرو رفت. من

ها کردم. نکند آنگذشتم، به تصمیمم فکر میهای تودرتو میراهرو
دم اشند و دیگر نخواهند کمکم کنند؟ ترسیده چند قاز من دلسرد شده ب

اش جلو رفتم و همگام با الکس شدم. سرم را کج کردم تا بتوانم چهره
 تر رصد کنم.  را کامل

 

ای محو بر لب داشت و اثری از دلخوری و خشم در هنوز هم خنده
های شد. گویی با ناخن ضربه زدن به شیشهاش یافت نمیچهره

بار با یک ت داشت. چرا که هر چند لحظهمعجون را دوس
کرد. ها درست میآن شیشه هایش سمفونی زیبایی از صدایناخن
تر بودند. ها و وسایلش نسبت به اهالی دّره تاریک مدرنلباس

کردم او هم همانند من به تازگی از دنیای آدمیزادها آمده احساس می
 است.  

 

دوخت را یک بلوز چرم خوش زد کهجا به سرم میاین فکر، از آن
ای در سر و با یک شلوار چرم جذب ست کرده بود و هیچ شلختگی

شد. آن شنل کوتاه که تنها تا روی ساعد دستانش وضعش یافت نمی
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تر، را پوشانده بودند، بسیار تمیز و آراسته بود و از همه مهم
گیسوان کوتاهش که همرنگ آسمان روز بودند و نرم و ابریشمی به 

 رسیدند.  نظر می

 

ی چشم نگاه کنجکاو و مهبوت مرا دیده بود که خندید گویی از گوشه
های ردیفش را به نمایش گذاشت. دستی به کمربندش که و مروارید

چندین معجون و وسایل عجیب و غریب کوچک به آن آویز شده 
 بودند، کشید که من گفتم:  

 
 کنی؛ آراسته و مدرنتو خیلی با کسایی که تا حاال دیدم فرق می -

 هایی مثل تو رو دیدم!هستی. من فقط توی دنیای خودم آدم

 

ی گفت؛ «دونممی»وار الکس خندید و نگاهم کرد. با شیطنت زمزمه
 اما این پاسخ خوبی برای افکار من نبود. هنوز هم مطمئن نبودم که

ها زمان اعتماد است یا خیر. شاید بهتر بود به خودم و آناو قابل
دادم تا بیشتر از خود بگویند؛ ولیکن ضرری نداشت اگر بیشتر یم

ها همکاری خواست که با آنپرسیدم. به هر حال، او میاز او می
 کنم! پس پرسیدم:  

 
کنید و تو چرا خوای بهم بگی که چی رو ازم پنهان مینمی -

 قدر مدرن و عجیب هستی!؟  این

 

 :  کاله شنلش را روی گیسوانش کشید و لب زد
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تونم چیزی بهت بگم؛ ولی قول میدم وقتی که قبول کنی اآلن نمی -

و بخوای باهامون همکاری کنی، همه چیز رو برات تعریف 

 کنیم.  می

 

طور اعتماد کنم؟! نخواستم چیز ها ندانم، پس چهاما اگر چیزی از آن
زد و هیچ کردم دم نمیدیگری بپرسم؛ زیرا هر چه تالش می

 ای بعد، الکس گفت:  سکوت فقط گام برداشتم. دقیقه گفت. پس درنمی

 
رسیم به دروازه؛ پس من هی رز! ببین، بعد این پیچ دیگه می -

 تندتر میرم، تو هم بدو!  

 

سپس، با قدومی تند به سمت راست پیچید و من هم به دنبالش دویدم 
جا ای مجلل و باشکوه جلویم نمایان شد. از همانو باالخره دروازه

توانستم آسمان را ببینم. آسمان بین شیفت خورشید و ماه قرار می
ای داشت که این یعنی، ساعت حدود چهار یا پنج صبح بود. با چهره

از این آسمان و هوای دلنشین، جلوتر از الکس  زدهمات و شگفت
 دویدم و از قصر خارج شدم.  

 

هایشان را به من نزدیک کردند تا مانع دو سرباز کنار قصر خنجر
خروجم شوند که الکس دستش را به سمت یکی از آن سربازها 

گرفت و هر دو، آرام خنجرها را در کنار خود قرار دادند. 
ف را رصد از فضای رویایی و زیبای اطراکه با دهانی بدرحالی

 کردم، الکس گفت:  می
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هر وقت نظرت عوض شد و خواستی بیایم پیشت، یه گل رز  -

 رو آتیش بزن. بعد چند ساعت میایم پیشت!

 

جا دور شدم. پس از چند ی تأیید تکان دادم و از آنسری به نشانه
 زد:  لحظه، صدایش را شنیدم که فریاد می

 
 ا سالم برسون! به آنجلین -

شناخت؟!  متعجب به سخن الکس فکر کردم. او آنجلینا را از کجا می
ها همه چیز را ها برایم عجیب باشند. آنهر چند، دیگر نباید این چیز

 دانند! درباره همه می

 

 

ای که آنجلینا در ی متروکهروی طوالنی، مقابل کلبهبعد از یک پیاده
وع و دلپذیر صبحگاهی دمی از هوای مطباش گفته بود، رسیدم. نامه

اش را به گرفتم و قدمی به سمت کلبه برداشتم. درب چوبی و شکسته
داخل هل داده و به محیط تاریک آن چشم دوختم. بوی تند و تیز 

ی ام را از اکسیژن تازهرطوبت تا مغز استخوانم نفوذ کرد. سینه
 محیط پر کردم و پا به داخل کلبه گذاشتم.

 

کرد؛ محیط تاریک را روشن می ی خاک گرفتهکمی از پنجرهنور 
اما برای بینایی بهتر در را باز گذاشتم. میز و چهار صندلی چوبی، 

ها نشان از خالی در کنج اتاق قرار داشتند. خاک نشسته روی آن
های چوبی به پوش های طوالنی بود. کفبودن این کلبه برای مدت

کردند. باید شده بود و صدایی ایجاد نمیلطف رطوبت، زیر پایم نرم 
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کردم و برای رفع بوی تند رطوبت، کمی جا را تمیز میکمی این
را از جنگل تهیه  ¹های معطر مانند اسطوخودوس و بید آمسونیاگیاه
 کردم. هر چند امیدوارم این گیاهان را در جنگل اطراف پیدا کنم.می

 

های کنار درب لباسی پوفی کشیدم و دستمال کوچکی که روی چوب
آویز شده بود را برداشتم. آن را روی صندلی کشیدم و خاکش را 

ی این کلبه، گرفتم. حداقل باید تا آمدن آنجلینا، کمی به وضعیت آشفته
دادم. بنابراین، با کشیدن آن دستمال بر روی سر و سامانی می

به دنبال . باید وی خاک کاستمها، از شدت بها و میز و صندلیطاقچه
ی نزدیک به گشتم؛ چرا که چشمهای در اطراف این کلبه میچشمه

ای کلبه استورات برای من بسیار پرخطر بود. ممکن بود برای لحظه
ی آنجلینا گاه کل نقشهنگاه سوفیا و یا استورات به من بیافتند و آن

 شد. البته، آن چشمه به شدت از من دور بود و این ایدهخراب می
 ه و بیهوده بود.مسخر

 

خورشید نزدیک به وسط آسمان بود و من فرصتی برای گشتن 
 نداشتم. در نتیجه، در اولین فرصت باید به دنبال چشمه و یا چاهی

گشتم. چندین دقیقه در سکوت گذشت که به ناگه، قامت زیبا و می
خوش تراش آنجلینا نمایان شد. فانوس در دستش را روی میز چوبی 

 با چشمانی شاکی نگاهم کرد. قرار داد و 

 
 ی؟ جایی که گفتم نذاشتچرا گردنبند رو اون -

 

با دست او را به نشستن دعوت کردم. همان که نشست، با چشمان 
هایم را دانستم از کجا شروع کنم. دستمنتظرش من را بلعید. نمی
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ها که در هایم به گروهی از مورچهدر هم قفل کردم و با دوختن چشم
 کردند، لب از لب گشودم. یک خط روی زمین حرکت می

 
 آنجل، من دزدیده شدم.  -

 

اش درشت با ادا شدن این جمله بر روی زبانم، مردک چشمان آبی
 شد و با تعجب گفت. 

 
 جا درآوردی پس؟ جوری سر از اینچی؟ چه -

 

ا به صورت زیبایش دوختم و در جواب سؤلش، شروع به نگاهم ر
 بیان اتفاقاتی که برایم افتاد کردم. 

 
ات عمل کنم؛ اما دستی ات که تموم شد، خواستم به نقشهنامه -

س چیزی که به نظر من جلوی دهنم رو گرفت. بعد از زمزمه

ی طلسم بوده، بیهوش میشم. وقتی به هوش میام، توی یک قلعه

کرد. وقتی و یک گرگینه خاکستری ازم مراقب می بزرگ بودم

که به هوش میام به یک پسر به اسم کامل خبر میده و خب 

گرگینه تغییر حالت میده و تبدیل به یک دختر میشه. اون خیلی 

با ما فرق داشت و آراسته و مدرن بود و انگار با اون پسره هم 

 دوقلو بودن! 

 

 به گرفتم. آب دهانم را بلعیدممکثی  کردم و دمی عمیق از هوای کل
 و گلوی خشکم را تر تر کردم. دوباره ادامه دادم: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 180 نودهشتیا انکاربررزاگینه_کیمیا و تانیا 

 

 
ها خیلی مهربون بودن، ازم خواستن تا برای نجات مردم اون -

کنم. ی تاریک، باهاشون همکاری کنم؛ اما وقتی قبول نمیدره

جا مقابل تو نشستم. تازه، گذارن که من برم و اآلن هم اینمی

 شناخت! سمت این بود که اون دختر تو رو میترین قعجیب

 

ای نامعلوم چشم دوخت. با پایان حرفم، در فکر فرو رفت و به نقطه
 به آرامی زمزمه کرد. 

 
 اسم دختره الکس بود؟  -

 

هایش را بدون داد و لبگفتم. سری تکان میای زیر لب می«اوهوم»
ت که ای کوتاه گفهیچ صدایی باز بسته کرد. در نهایت جمله

 انداخت. می کنجکاوی مرا بر

 
 فکر کنم بشناسمشون! -

مفهومی روی میز کشید. انگار شک های نابا انگشت اشاره، طرح
شناسد. ها را میها که هستند و یا از کجا آنداشت که بگوید آن

 باألخره زبان باز کرد و آبی بر روی آتش کنجکاوی من پاشید. 

 
تره! قبل از اومدن ی تاریک، از اسمش هم تاریکی درهگذشته -

آلفای ما، آلفای بزرگ دو پسر داشت. این دو پسر دوقلو بودن و 

ای از جیکوب بزرگتر بود. هر دو پسر مهربون تنها جک، دقیقه

که آلفای بزرگ، لیام، از هر دو پسر اخالق بودند تا اینو خوش
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میگه من باید به مدت دو هفته  خواد تا بیان پیشش! بهشونمی

ها و توی این دو هفته با کمک و ساحره برم سرزمین جادوگر

ی دیگر میسون، دست راست لیام، یک هفته جیکوب و هفته

جک دره تاریک را اداره کنن. لیام به سفر میره و هر دو پسر 

به نوبت حکومتشون رو انجام میدن؛ اما جک که همیشه 

های ران سلطنتش دست به کشتن گزینهمهربون بود، توی دو

 زنه! گناه میبی

 

با شنیدن صدای شکستن چوب خشک، مکث کرد. با خاموش شدن 
 وار ادامه داد: صدا و نشنیدن صدایی، زمزمه

 
که گرده از سفر و هیچی از اینکه لیام بر میگذره، تا اینمی -

سلطنت کدوم بهتر بوده نمیگه! لیام وقتی که توی جنگ با 

ی ها بوده؛ زخمی میشه و اون رو به سرعت به درهآشامخون

گردونن. زخمش عمیق بود و خیلی دووم نمیاره؛ تاریک بر می

ولی قبل از مرگش جیکوب رو جانشین خودش قرار میده! بعد 

که ی سیاه در مرگ غرق میشه. جک از ایناز مرگ لیام، دره

شمگین پدرش اون رو جانشین خودش اعالم نکرده بود، خ

 کنه.میشه! شروع به کشتن متعهدین جیکوب می

 

 اشک در چشمانش حلقه زد و نگاهش را به سقف سپرد. ادامه داد: 

 
جیکوب هم برای حفاظت از جون مردمش، از حکومت دره  -

کنه و اما قبل از رفتن، از همه مردم گیری میسیاه کناره
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ا مردم ی تاریک رو ترک کنن و همراهیش کنن؛ امخواد درهمی

خیالش میشن و فقط تعداد کمی همراهیش از ترس جونشون بی

کنن. آلفای بزرگ جیکوب قبل از رفتن، طلسم سختی روی می

اندازه و برای همیشه میره. میره و پشت ی تاریک میدره

 سازه!سرزمین اجنه و ارواج، برای خودش سرزمین جدیدی می

 

حیرم خیره شد. هر مت گاه سرش کرد و به صورتدستانش را تکیه
بردم. می گذشت، بیشتر به سرنوشت تلخ این مردم پیچه می

 ی تلخ در آن کتاب نام برده نشده بود. دانستم چرا این خاطرهنمی

 
 اون طلسم چیه؟  -

 

اش را با ای از گیسوانش را دور انگشتش پیچد. لبان خشک شدهطره
 زبان تر کرد و سپس پاسخ داد: 

 
ی سیاه مجبورن فقط شبی که ماه کامل میشه به گرگینه مردم دره -

ها حالت عادی دارن. این برای پدر و ی زمانتبدیل بشن و بقیه

هایی ما که تمام کارهاشون رو با حالت گرگینه انجام مادر

 دادند، خیلی سخت بود. می

 

مانست که من برای همیشه در حالت گرگینه باشم. مثل این می
 است که انجام کارهایم برایم سخت است. طبیعی

 

آنجلینا از جیب درون شنلش، مقداری خوراکی و دو بطری آب 
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ها را روی میز قرار داد و به فانوس چشم دوخت. بیرون آورد. آن
ی تاریک ی درههایش منظم و با آرامش بود. هنوز ربط گذشتهنفس

های متداولی لکردم؛ اما به دلیل سؤارا به الکس و کانر درک نمی
کشیدم دوباره سؤالی بر زبان که از او پرسیده بودم، خجالت می

ای جا شدم و بطری شیشهبهبیاورم. کمی خودم را روی صندلی جا
آبی را از روی میز برداشتم و چند قولوپ پشت سر هم از آن 

نوشیدم. آفتاب به وسط آسمان رسیده بود و حاال وقتش بود که کمی 
انتها برویم. هر چند باید گذار در این دشت بیوه گشتبا آنجلینا ب

حواسمان را جمع کنیم که نه به سرزمین جادوگران نزدیک شویم و 
نه به جنگل سیاه! دست آنجلینا را که از غم و اندوه مردمش به فکر 

 فرو رفته بود، کشیدم و از روی صندلی بلندش کردم.

های کوتاه و ِگلی قدم گی و تپههای بلند و سنبه همراه آنجلینا در کوه
زدیم و هر کدام در فکر خود غرق بودیم. آنجلینا، غمگین نگاهش می

 ها قدم بررا به زمین سپرده بود و فقط هرازگاهی که در کوه
کرد تا اگر کوه در حال ریزش سرش را نگاه می داشتیم، باالیمی

 بود، هشدار دهد.  

 

سکوت و افکار در هم پیچیده،  باألخره، پس از دقایقی مملو از
 پرسیدم:  

 
 شناسی؟!  آنجلینا تو الکس رو از کجا می -

 

اش که اکنون طوفانی شده بودند، به سمتم کشیده شد. های دریاییتیله
ای دست از راه رفتم و مجبور شدم لحظهمن از او جلوتر راه می

ای به یاد ای بعد، گویا خاطرهرفتن بکشم تا او به من برسد. لحظه
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 آورد که لبخندی زد و گفت:  

 
ستن. البته ، یعنی جیکوب ههای آلفای بزرگالکس و کانر بچه -

اش ما بهش نمیگیم جیکوب، میگیم آقای آدامز. الکس از بچگی

زد بیرون و خیلی شّر و شیطون بود. یادمه هر شب از قصر می

ی دره و نزدیک کرد. یک بار رفته بود لبهتوی میدون بازی می

 بود بیوفته و بمیره!  

 

 طور تعریف کرد:  نی داستان را ایخندید و ادامه

 
موقع خیلی دوست داشتم باهاش دوست باشم. پس اون من اون -

افتاد گرفتمش. بعد اون، شب حواسم بهش بود و وقتی داشت می

انگیزترین چیز دونی هیجانهای هم شدیم. میما بهترین دوست

تونه به دنیای ی الکس چیه؟! اون تنها کسی هست که میدرباره

 آدمیزادها بره.

 

توانست به دریافت کردم. پس او میهایم را باألخره، پاسخ پرسش
قدر مدرن و آراسته بود. با نگاهی دنیای ما بیاید! به همین دلیل آن

 پردم.  زده به سکوت آن دشت گوش سحیرت

 

اهش چندی بعد، آنجلینا به ناگه ایستاد. با لبخندی محو بازگشتم و نگ
هی بلعیدم، او توجکردم. درحالی که من با نگاه کنجکاوم او را می

ی بعد، با هیجان مچ دستانم را اسیر دستان خود کرد کرد. لحظهنمی
 و گفت:  
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تونیم همه رو یه... یه ایده دارم! مط... مطمئنم جواب میده؛ می -

دونی نجات بدیم! ولی... ولی به الکس و کانر احتیاج داریم. نمی

 شون کجاست؟!  قلعه

 

 تعجب لب زدم:   ا مرور کردم و بارزده در ذهنم خاطرات حیرت

 
دونم کجاست؛ ولی.. ولی گفتن اگه یه گل رز رو آتیش می... می -

 بزنم، خودشون بعد چند ساعت میان پیشم.  

 

تر زد و هیجان زده بود، دستانم را محکمکه درجا میآنجلینا درحالی
 فشرد و لب زد:  

 
ی تاریک تا بهم شک نکنن و برای بقیه هم من اآلن باید برم دّره -

سازی کنم که تو گم شدی. تو هم برگرد کلبه و گل اید صحنهب

رز رو بسوزون و وقتی اومدن، اگر من نیومده بودم بگو تا 

 گردم!صبر کنن. من تا چند ساعت دیگه بر می

 

ی تأیید تکان دادم. آنجلینا با خنده و هیجان دوید و از سری به نشانه
دوباره به سمتم  که ی بعد، او را دیدممن فاصله گرفت. چند لحظه

که روی زمین ِگلی لیز بخورد و پخش دوید. لحظات زیادی تا آنمی
 زمین شود نمانده بود که خطاب به من فریاد زد:  

 
 شنلت!  -
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ای از پایین شنلم را پاره کردم. در لحظه منظورش را دریافتم و تکه
که کم مانده بود از خنده منفجر شوم، شنل را به سمتش درحالی

ی شنل را در هوا چنگ زد. کهعقب رفت و ت -انداختم. او عقب
خوشبختانه نقش بر زمین نشد و سالم، لبخندی گشاده مهمان 

هم پس از چند دقیقه که  من رخسارش کرد و با سرعت دور شد.
 مبهوت ایستاده بودم، باألخره به مقصد کلبه راه افتادم. 

ی باز شد. پوفی کشیدم و وارد فضای قیژ وحشتناک -درب کلبه با قیژ
خاکی کلبه شدم. خواستم کمی کلبه را مرتب کنم؛ ولیکن با خود 

 گفتم: 

 
جا رو مرتب کنم، هر کسی که از بیرون کلبه رو خب اگه این -

کنه و پیدام جا زندگی میفهمه که یک نفر داره ایننگاه کنه می

 کنن! می

 

که از زندگی کردن در آن متنفر بودم، خیال شدم و درحالیپس بی
که هنوز ی گل رز ترک کردم. درحالیکلبه را به مقصد پیدایش بوته

 دم از کلبه دور نشده بودم، با خنده گفتم: بیش از چند ق

 
خب، اگر این حکاکی لعنتی رو آتیش بزنیم حساب نیست؟! او...  -

 میریم. مگه نه؟! طوری میراستش این

 

رسیدم. این چند روز یا کم داشتم به جنون می -کردم کماحساس می
 شاید هم از زمانی که به پا به این محل نفرین شده گذاشته بودم، در

بردم. هر روز اتفاقات وضعیت روحی و روانی خوبی به سر نمی
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داد و اکنون در مرداب مشکالت در حال تری رخ میوحشتناک
ها و دست و پا زدن بودم. از طرفی اتفاقاتی که داشت برای گرگینه

داد، از یک طرف جستجوی راه خروج حتی دنیای ماوراء رخ می
 های عجیب!جا و از طرفی دیگر آن حکاکیاز آن

 

ی گل رز و یا حتی یک کردم با چشم یک بوتهکه سعی میدرحالی
 گل رز بیابم، لب زدم: 

 
آخه این چه قانون داغونیه؟! از هر چیزی که متنفرم داره برام  -

اتفاق میوفته. شدم مثل اون آلیس کوفتی توی اون سرزمین 

ی شون چی خورده بودن!  کی ایدهاش که معلوم نیست همهلعنتی

ی این چیزها تقصیر این انیمیشن مسخره رو داده بود؟! همه

 اونه! 

 

ترسیده و کالفه بودم. هر چند دقیقه یک بار پشت سرم را نگاه 
کردم تا راه کلبه را از یاد نبرم. شاید بهتر بود از همان ابتدا می

داشتم تا نگران نباشم؛ ولیکن هایی را همراه خود بر میسنگ ریزه
 کردم. دادم و یک گل رز را پیدا میبود! پس باید ادامه میدیگر دیر 

 

 عصبی و محکم پا روی زمین کوبیدم و غریدم: 

 
ی خار فهمه از چند تا بوتهآخه این گل رز لعنتی کجاست؟! نمی -

 رد شدم؟! 
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های سرخ رنگ ای سرسبز و زیبا که گلبرگبه ناگه، نگاهم به بوته
ی درخشیدند و با د. چشمانم از خشنوددرخشیدند، افتادر آن میان می

های عجیب و بلندی را که سر راهم هیجان باال و پابین پریدم. گیاه
ک یقرار گرفته بودند، کنار زدم و خود را به آن بوته رساندم. آرام 

 اش چشم دوختم. باور نکردی شاخه رز چیدم و به زیبایی

 

 

چند ساعتی از آتش زدن آن گل رز بیچاره گذشته بود و ماه در 
شیفت خود حاضر شده بود. هوا دلچسب و شیرین برای من و سرد 

ها که ترکیبی از ها بود. نگاهم به ابرو سوزناک برای خیلی
های ارغوانی، بنفش و آبی بودند کوک زده بودم. آسمان رنگ

ویم آن منظره، بود که بگانگیز بود. ناحقی رویایی و هوا شگفت
 خستگی کل روزم را از بین نبرد! 

 

ی الکس و کانر پیدا شد. الکس هم مانند من در دقایقی بعد، سر و کله
نهایت زیبایی منظره مانده بود و با دهانی باز اطراف را بی
نگریست؛ اما کانر مثل همیشه به لبخندی محو اکتفا کرده بود. می

 گشودم و دعوت کردم تا هر دو وارد شوند. برخاستم، درب کلبه را 

 

هر سه در انتظار آنجلینا نشسته بودیم که الکس پوفی کشید و 
 ین ضرب گرفته بود، گفت: که با پا روی زمدرحالی

 
 پس این آنجلینا کی میاد؟!  -

 

 ام گرفت و لب زدم: اش خندهاز رفتار عجوالنه



 

 

 WWW.98IA3.IR 189 نودهشتیا انکاربررزاگینه_کیمیا و تانیا 

 

 
 به زودی میاد؛ ولی تو انگار دلتنگش هستی!  -

 

حوصله نگاهم کرد و که کالمی از دهانش خارج شود، بیبدون آن
اش ادامه داد و سپس، به انتظار برای دیدن دوباره دوست قدیمی

 خستگی و کالفگی را به جان خرید.

تابید و نور فانوسی که ظهر آنجلینا نور ماه، از پنجره به داخل می
اش را به س تکیهبرایم آورده بود، محفل ما را روشن کرده بود. الک

دیگر خیره بدن کانر داده بود. هر چهار نفرمان در سکوت به یک
 کنجکاو من داد.  شده بودیم. الکس لبخندی تحویل نگاه

 
 کانر، میشه دم در رو چک کنی؟ -

 

که کانر با کنجکاوی اطراف کلبه را بررسی کرد و کسی بعد از این
هایشان ها و نقشهمهرا نیافت، الکس زبان از هم گشود و از برنا

 گفت. 

 
جا برای من مهمه، این هست که جک حتماً بین چیزی که این -

ها رو شناسایی کنیم و با شماها جاسوس گذاشته! ما باید جاسوس

 های آینده جک دسترسی پیدا کنیم. ها، به برنامهکمک اون

 

همگی سری تکان دادیم؛ اما سؤال اصلی این بود که چگونه 
های آنجلینا به این نتیجه ک را بیایم. طبق صحبتهای ججاسوس

رسیده بودم که جک سنگدل و پر قدرت است. حال اگر متوجه شود 
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شود! صدای آنجلینا مرا از دنیای که ما چنین قصدی داریم چه می
 انگیز نجات داد. های بد و وهمفکر

 
 من یک پیشنهاد دارم!  -

 

اش ی هوشمندانهاز نقشهوقتی نگاه و تمرکزمان را بر خودش دید، 
 گفت.

 

توانستم اگر چه هوش و ذکاوت آنجلینا ستودنی بود؛ اما باز نمی
ی خطرناک همراهمان ای به او بدهم تا در این نقشهچنین اجازه

های ی الهی بود که از سوی خداوند در روزشود. آنجلینا آن هدیه
این مسیر سخت و نامردی به دستم رسیده بود، هرگز او را قربانی 

اش پر خطر کنم. تا خواستم مخالفت کنم، الکس و کانر با نقشه
گر موافقت کردند. به ناچار جواب مثبتی در برابر نگاه پرسش

ها خاک پوشاندم و به خود ام را زیر خروارآنجلینا دادم، دل ناراضی
قول دادم که او خود راضی است برای نجات مردمش تن به این کار 

هایی زده و شنیده شد که صرفاً جهت اتالف ه حرفدهد. در ادام
 که شب به نیمه رسید و آنجلینا از جای برخاست. وقت بود تا این

 

خاطر کرد. آنجلینا با پای که بعید بود آنجلینا را ببینم، مرا آزردهاین
اش انداخت. اولین طعمهخودش، خود را به دام جاسوسین جک می

ی استورات اعتماد داشتم؛ اما به گفته استوارت بود، هر چند که به
 نخواهد بود. وقت با ما روراستالکس هیچکس، هیچ

 

آنجلینا را در آغوشم جای دادم و با عشق عطر تنش را بوییدم. عطر 
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هایم نشسته را با های پشت پلکداد. اشکدوستی و معرفت می
ش ی میان بغض، خطابچندین بار پلک زدن مداوم پس زدم و با خنده

 کردم. 

 
آنجل، باید سالم برگردی! من دلم نیست تو خودت رو بندازی  -

ای نیست؛ پس قول بده مراقب جوری توی خطر، ولی چارهاین

 خودت هستی! 

 

 هایش از هم گشوده شد. تر از قبل شد و لبدستانش دور کمرم محکم

 
کنم، میام دنبالت تا با هم رز، وقتی برگردم اولین کاری که می -

 گردم!بخونیم. نگران نباش؛ صحیح و سالم بر میکتاب 

 

دست انداختم و با درآوردن طلسم جاودانگی از گردنم، آن را به 
ای در آغوش یکدیگر، از هم گردن آنجلینا انداختم. بعد از گذر دقیقه

جدا شدیم و آنجلینا پس از در آغوش گرفتن الکس و کانر برای 
 جا دور شد. ن زد و از آنزمان کوتاهی، به سرعت از کلبه بیرو

 

های خیسم کشیدم و مقابل الکس روی صندلی نشستم. دستی به پلک
ی ما این بود که آنجلینا خود را به افرادی که مشکوک هستند نقشه

معرفی کند و بگوید که من را او پناه داده است. امیدوارم بودم، 
یز قرار اتفاقی برای آنجلینا نیافتد. الکس دستم را که بر روی م

 داشت، در دست خود گرفت و کمی فشرد. لبخندی کمرنگ بر روی
 لباهایش نقش بست. 
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خوای توهم با ما بیا و اگر نه، کانر ما باید بریم رزا، اگه می -

 برات هروز، خوراکی و آب میاره! 

 

ی ی متروکه تنها باشم تا در آن قلعهجا در این کلبهدادم اینترجیح می
هر صورت که به احترامشان از جای برخاستم و  بزرگ همراه! در

 در جواب لطفشان تشکری کردم.

 

با رفتن دوقلوها، احساس تنهایی به وجودم تزریق شد. خود را روی 
 صندلی انداختم و کمی چشمانم را بستم. نه جای خوابی در این کلبه

 بر هم گذارم. گذاشت که چشمبود و نه فکر و خیال می

اش را مانند بود. آنجل هر روز خبر سالمتی ی از آن شب گذشته
کشید. طبق خبرهای الکس، چوب خطی بر روی تنه درخت می

فردای همان شب به استورات گفته بود که مرا در غاری پنهان کرده 
رسید، کانر با سبدی از است. آفتاب که به میانه آسمان می

خورشید اهی به آمد. از پنجره نگهای لذیذ به دیدنم میخوراکی
آمد. هر صبح انداختم. به زودی کانر با خبری از آنجلینا به دیدنم می

نگران و آشفته بودم تا زمانی که خبری از آنجلینا به من برسد، دل
کردند. در هول داده شد و قامت کشیده و در وجودم حکمرانی می

اش آشفته بود. زد و چهرهنفس می -خوش پوش کانر نمایان شد. نفس
 رانی به سمتش رفتم و زمزمه کردم.با نگ

 
 شده کانر؟ چی -

 

کشد. در انتهای چشمانش، اش میدستی به موهای نیمه بلند خرمایی
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کوشید خود را در پشت هیجان و احساسات شد که میترسی دیده می
 دیگر پنهان کند. 

 
 آنجلینا، فکر کنم گیر افتاده!  -

 

نا شوکه شده، آب دهانم را بلعیدم و آرزو کردم که هیچ اتفاقی آنجلی
 را تهدید نکند. کانر شروع به صحبت کرد. 

 
زنه ی آنجلینا میمن باید به الکس خبر بدم. اول یک سر به کلبه -

و اگه خبری ازش نباشه امشب که ماه کامل هست، خودش رو 

 کشه!رف میحزنه و کمی ازشون بین مردم دره تاریک جا می

 

سری تکان دادم و با گرفتن سبد چوبی از دست کانر، او را راهی 
ای نامعلوم خیره رها کردم و به نقطه کردم. خودم را روی صندلی

های تلخ درون ذهنم، پر و بال ندهم. شدم. کوشیدم تا به سناریو
آسمان نارنجی شده بود که ناگهان درب کلبه توسط کسی زده شد. 

های درهم گره خورده خود را پشت در رساندم و برومشکوک با ا
ها روی در ایجاد سعی کردم از بین سوراخ کوچکی که موریانه

کرده بودند، فرد پشت در را برانداز کنم. هیچ تصویر واضحی به 
ی قدبلند را دیدم. دودل میان باز چشمم برخورد نکرد و تنها دو سایه

کرد، به ه مرا خطاب میکردن و نکردن در، صدای بلند الکس ک
 گوشم رسید. 

 
 رز، در رو باز کن. من و کانر هستیم!  -
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 قژ در را به -بدون فوت وقت، در کلبه را باز کردم و صدای قژ
جان خریدم. الکس و کانر به سرعت وارد شدند و درب را پشت سر 
 خود بستند. الکس بدون هیچ مقدمه چینی شروع به حرف زدن کرد. 

 
جایی که شنل تو، شبیه شنل مردم دره تاریکه! رز، از اون -

 خوام که بهم بدیش!می

 

بدون هیچ فکر و تصمیمی از قبل، از الکس خواستم تا مرا با 
 خودش ببرد. 

 
 اما ما فقط یک شنل داریم.  -

 

 . کانر پا در میانی کرد و سعی کرد الکس را برای بردن من قانع کند

 
 ی آنجلینا یکی بردارید! از خونه -

 

که ممکن است توسط کسی شناسایی بعد از بحث بسیار بر سر این
چنین شد شوم، کانر الکس را راضی کرد که مرا با خود ببرد و این

پا شدم. کاله شنلم را روی ام، با الکس همکه من با برداشتن شنل پاره
از  سرم انداخته بودم که مبادا به چشم فردی آشنا بیایم. گذشت و قبل

ر، اه، خودمان را به کلبه آنجلینا رساندیم. در تمام مسیکامل شدن م
 لبه رساند.نگرانی مرا به کالکس با دلشوره و دل
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هایش ای پشت کلبه، وارد خانه آنجلینا شدم و شنلی از شنلاز دریچه
را برای الکس برداشتم. شنل پوشیده از پوست مار بود و بر گردنش 

کرد های دیگر متمایز میاز شنلپوشیده از خز بود. چیزی که او را 
ی تاریک شد فردی که آن را بر تن دارد از افراد درهو مشخص می

اش قرار داشت. خود را ای بود که روی شانهاست، حکاکی ناشناخته
مل به بیرون کلبه انداختم. پشت کلبه منتظر ماه کامل شدیم تا با کا

ام تبدیل شوم. جدا هنبار به حالت گرگیشدن ماه، من نیز برای دومین
نگرانی که برای آنجل داشتم، هیجان تبدیل اول مرا به وجد از دل

اش را آورد.ی از آن شب گذشته بود. آنجل هر روز خبر سالمتیمی
کشید. طبق خبرهای الکس، مانند چوب خطی بر روی تنه درخت می

فردای همان شب به استورات گفته بود که مرا در غاری پنهان کرده 
رسید، کانر با سبدی از ست. آفتاب که به میانه آسمان میا

آمد. از پنجره نگاهی به خورشید های لذیذ به دیدنم میخوراکی
آمد. هر صبح انداختم. به زودی کانر با خبری از آنجلینا به دیدنم می

نگران و آشفته بودم تا زمانی که خبری از آنجلینا به من برسد، دل
کردند. در هول داده شد و قامت کشیده و یدر وجودم حکمرانی م

اش آشفته بود. زد و چهرهنفس می -خوش پوش کانر نمایان شد. نفس
 با نگرانی به سمتش رفتم و زمزمه کردم.

 
 شده کانر؟ چی -

 

کشد. در انتهای چشمانش، اش میدستی به موهای نیمه بلند خرمایی
جان و احساسات کوشید خود را در پشت هیشد که میترسی دیده می

 دیگر پنهان کند. 
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 آنجلینا، فکر کنم گیر افتاده!  -

 

نا شوکه شده، آب دهانم را بلعیدم و آرزو کردم که هیچ اتفاقی آنجلی
 را تهدید نکند. کانر شروع به صحبت کرد. 

 
زنه ی آنجلینا میمن باید به الکس خبر بدم. اول یک سر به کلبه -

اه کامل هست، خودش رو و اگه خبری ازش نباشه امشب که م

 کشه!زنه و کمی ازشون حرف میبین مردم دره تاریک جا می

 

سری تکان دادم و با گرفتن سبد چوبی از دست کانر، او را راهی 
ای نامعلوم خیره رها کردم و به نقطه کردم. خودم را روی صندلی

های تلخ درون ذهنم، پر و بال ندهم. شدم. کوشیدم تا به سناریو
ن نارنجی شده بود که ناگهان درب کلبه توسط کسی زده شد. آسما

های درهم گره خورده خود را پشت در رساندم و مشکوک با ابرو
ها روی در ایجاد سعی کردم از بین سوراخ کوچکی که موریانه

کرده بودند، فرد پشت در را برانداز کنم. هیچ تصویر واضحی به 
ن باز قدبلند را دیدم. دودل میای چشمم برخورد نکرد و تنها دو سایه

کرد، به کردن و نکردن در، صدای بلند الکس که مرا خطاب می
 گوشم رسید. 

 
 رز، در رو باز کن. من و کانر هستیم!  -

 

قژ در را به  -بدون فوت وقت، در کلبه را باز کردم و صدای قژ
جان خریدم. الکس و کانر به سرعت وارد شدند و درب را پشت سر 
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 ند. الکس بدون هیچ مقدمه چینی شروع به حرف زدن کرد. خود بست

 
جایی که شنل تو، شبیه شنل مردم دره تاریکه! رز، از اون -

 خوام که بهم بدیش!می

 

بدون هیچ فکر و تصمیمی از قبل، از الکس خواستم تا مرا با 
 خودش ببرد. 

 
 اما ما فقط یک شنل داریم.  -

 

 . س را برای بردن من قانع کندکانر پا در میانی کرد و سعی کرد الک

 
 ی آنجلینا یکی بردارید! از خونه -

 

که ممکن است توسط کسی شناسایی بعد از بحث بسیار بر سر این
چنین شد شوم، کانر الکس را راضی کرد که مرا با خود ببرد و این

پا شدم. کاله شنلم را روی ام، با الکس همکه من با برداشتن شنل پاره
از  بودم که مبادا به چشم فردی آشنا بیایم. گذشت و قبل سرم انداخته

ر، کامل شدن ماه، خودمان را به کلبه آنجلینا رساندیم. در تمام مسی
 لبه رساند.نگرانی مرا به کالکس با دلشوره و دل

 

هایش ای پشت کلبه، وارد خانه آنجلینا شدم و شنلی از شنلاز دریچه
ده از پوست مار بود و بر گردنش را برای الکس برداشتم. شنل پوشی

کرد های دیگر متمایز میپوشیده از خز بود. چیزی که او را از شنل
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ی تاریک شد فردی که آن را بر تن دارد از افراد درهو مشخص می
اش قرار داشت. خود را ای بود که روی شانهاست، حکاکی ناشناخته

ل شدیم تا با کامل به بیرون کلبه انداختم. پشت کلبه منتظر ماه کام
ام تبدیل شوم. جدا بار به حالت گرگینهشدن ماه، من نیز برای دومین

نگرانی که برای آنجل داشتم، هیجان تبدیل اول مرا به وجد از دل
 آورد.می

هایم در حال شکسته شدن کردم استخوانچندی بعد، احساس می
بار درد این کردم وهستند! من این درد را برای دومین بار تجربه می

جا گرفتم و دستم را آرام تری بود. دمی عمیق از هوای آنقابل تحمل
ها کشیده شده بود، تکیه زدم. های سنگی که دورتادور کلبهبه دیوار

ام گذاشت و دردی که در همان لحظه الکس دستش را روی شانه
که زنده کردم، دوبرابر شد. گویی یک نفر با تبر، درحالیاحساس می

زد! درد را با تمام وجودم احساس هایم ضربه میودم به استخوانب
اما دیگر این  زنده بسوزم؛ -کردم و حاضر بودم در آتش زندهمی

 درد را تحمل نکنم! 

 

بینم. ام میکردم تصویر خودم را جلوی چشمان بستهاحساس می
 های شکسته شده یکهایی به تیزی تکههایی زرد و دندانمردمک

 شد.هایم کوبیده میهنوز هم گویی تبر به استخوانآینه! 

 

های بدنم رشد کردند و موهای یک بار، نوبت پوستم بود. مواین
زده روی زمین افتاده بودم و گرگ، بدنم را در بر گرفت. وحشت

 کردم فریادی نکشم!سعی می

 

هایم افزودم و حرکات اهالی دّره تاریک ی پلکای به فاصلهلحظه
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جهیدند و های سنگی میکاویدم. همه، به راحتی از روی دیوار
خورد و شدند؛ ولیکن هیچ مأموری از جای خود تکان نمیخارج می

 همه، آزاد بودند. 

 

زده به دستان قدرتمند و ای بعد، من یک گرگینه بودم! حیرتدقیقه
ام چشم دوختم. سپس، نگاهی به الکس که او هم های بّرندهپنجه
ند من، یک گرگینه شده بود انداختم که الکس، با یک حرکت از همان

 روی دیوار جهید. 

 

توانم این کار را انجام دهم یا خیر؛ ولیکن دانستم من هم مینمی
امتحانش ضرری نداشت. عقب گرد کردم و سپس، تا جایی که 

ای بین زمین و آسمان بودم و سپس توانستم بلند جهیدم. لحظهمی
اش تبدیل شد. با ین فرود آمدم. الکس به حالت انسانیمحکم روی زم

ام! وقت عضو رسمی دّره تاریک نشدهخود فکر کردم که من هیچ
توانستم به راحتی، در هر داد و میپس، طلسم روی من جواب نمی

خواهم به گرگینه یا انسان تبدیل شوم! خواستم تغییر زمان که می
 ر الکس مانعم شد:واشکل دهم که به ناگه صدای زمزمه

 
نه! به انسان تبدیل نشو. احتیاج داریم که اآلن گرگینه باشی.  -

ی درخت که چسبیده به دیوار وایستا و سعی کن پشت اون تنه

 پیدا نباشی. 

 

ی درخت پنهان شدم. ی تأیید تکان دادم و پشت تنهسری به نشانه
کاویدم و هرچند لحظه یکبار احساس زده اطراف را میوحشت

ای کند؛ ولیکن هر دفعه، فقط شاخهکردم دستی کمرم را لمس میمی
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 کرد. مملو از برگ درخت بود که مرا نوازش می

 

دار یک مأمور پرده گوشم را چنگ ی بعد، صدای بم و خشلحظه
 زد. 

 
 هی! تو کی هستی؟! چرا به گرگینه تبدیل نشدی؟ -

 

ای که در ام به قطعه شیشه بّرندهالکس خندید و جلو رفت. توجه
ای را به ی تماشای چه صحنهدانستم اجازهدستش بود، جلب شد. نمی

ای دانستم در انتهای این صحنه، جنازهام؛ ولیکن میچشمانم داده
 کشد. غرق در خون انتظارم را می

 
 جا هستی!آلن اینبه همون دلیل که تو به گرگینه تبدیل نشدی و ا -

 

ی ها گوش دادم. چهرهی آنابرویی باال انداختم و با دّقت به مکالمه
اش نهان بود؛ ولیکن فرم سخت و پوشیدهآن مأمور به لطف یونی

تر شد و زدم که گیج و متعجب باشد. وقتی الکس نزدیکحدس می
 لب زد: 

 
 بیاد. فرمت رو امتحان کنم؟! فکر کنم خیلی به من میشه  یونی -

 

که الکس چه در سر دارد، نگاهش کردم. آن مأمور زده از آنوحشت
مات و مبهوت ایستاده بود. دقایقی مملو از سکوت گذشت و سپس، 
الکس با یک حرکت پوشش سر سرباز را برداشت و روی زمین 
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 انداخت.

زده قدمی به عقب برداشت که الکس جلو رفت و مأمور، وحشت
ح برنده را ای از دهانش خارج شود، آن صالکه هیچ کلمهبدون آن

قدر ناگهانی آن ضربه او را محکم در سر آن مأمور فرو برد! آن
ی بعد، آن سرباز کشت که نتوانست درخواست کمک کند! لحظه

حدوداً بیست و هشت ساله نقش بر زمین شد و در همان حین الکس 
 ه او بیرون کشید. را به سختی از جمجم شیشه

 

قدر نزدیک، قطعاً و بدون هیچ شکی روح ی محکم و آنضربهبا آن 
او دیگر روی زمین جایی نداشت. الکس لحظاتی کوتاه باالی سر او 

هایش فقط و ایستاد و سپس، با نگاه مرا جستجو کرد. در مردمک
شد. آن هم دلیلش چیزی نبود جز ای اضطراب دیده میفقط، ذره

لیکن او کارش را خوب انجام داده کرد لو رفته است؛ وکه فکر میآن
ی شوم نبود. بود! کسی جز من و خودش، تماشاگر آن صحنه

های خشک شده جاری شد. ای بعد، رودی از خون روی برگلحظه
های آن فرمکه روی دو زانو نشست تا به سرعت یونیالکس درحالی

 سرباز بیچاره را در بیاورد، زمزمه کرد: 

 
 بینم! جا برزالیتا! بیا این -

 

زده جلو رفتم و سعی داشتم تا به رودهای خونین برخورد وحشت
ای که کنار مأمور قرار گرفتم، حتی بیش از پیش نکنم. لحظه

ی لعنتی، به وضوح دیده هراسیدم! جای بریدگی عمیق آن شیشه
که سعی شد! کم نمانده بود تا از حال بروم؛ ولیکن الکس درحالیمی

 شت گفت: در کنترل تن صدایش دا
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ها رو با فرمش رو درآوردم. تبدیل به انسان شو و برو اینیونی -

 کنم. دقت تمیز کن. من هم این جنازه رو یه جا قایم می

 

 ی تأیید تکان دادم و دوباره به آن جنازه چشم دوختم. سری به نشانه

 

 

خود را زدودم. دوباره باید با چندشی قطرات سرخ رنگ روی کاله
کردم. پوفی های سنگین و سخت را با خود حمل میمفرآن یونی

های از جنس آهن را روی هم گذاشتم و روی کشیدم و تمام آن لباس
 زمین به دنبال خود کشیدم.

 

دود. دست از کشیدن آن چندی بعد، الکس را دیدم که به سمتم می
ها برداشتم و دست به کمر زدم. الکس جلو آمد ها روی برگلباس

 لب زد: 

 
 شنیدن!هی! اگر جلوتر میومدی صدای اومدنت رو می -

 

 وار غر زدم: ام گذاشتم و زمزمهی سینهکالفه انگشتانم را روی قفسه

 
 خب سنگینن!  -

 

 ام به خنده افتاد و لب زد: ی مچاله شده و کالفگیالکس از چهره
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ها رو عوض کنم. حواست باشه! میرم پشت اون درخت لباس -

 باشه کسی نیاد. 

 

سری تکان دادم که او به سرعت رفت و پشت درخت پنهان شد. باید 
کردم. چرا که آن شب تمام بیشتر از همیشه حواسم را جمع می

ها ها در حال شکار بودند و هر لحظه ممکن بود یکی از آنگرگینه
که دقیقاً شبیه به ما حمله کند؛ ولیکن پس از چند دقیقه، الکس درحالی

های خود بود، از پشت درخت بیرون آمد و لباس ها شدهبقیه مأمور
ها که به آنها را گرفتم و درحالیرا به سمت من پرت کرد. لباس

 چشم دوخته بودم، لب زدم: 

 
 ب؟! خبرم تا بپوشمشون! هات رو میپس من این لباس -

 

های زندان بود، خود را که همانند میلهی کوچک کالهالکس دریچه
اش نمایان شد. دستش را جلو آورد و سلیهای عگشود و مردمک

ای رنگ عجیب نمایان شد و ُمشتش را گشود. یک گوی فیروزه
 سپس با جدیت گفت: 

 
اآلن برگرد کلبه. این گوی هم با خودت ببر. توی راه حواست  -

بهش باشه. نزدیک خودت نگهش دار. بعداً بهت میگم که 

 خوره! کنه و به چه دردی میطور کار میچه

 

ین را گفت و به سمت دروازه گام برداشت. متعجب و گیج، گوی ا
 تر در دستم فشردم و به سمت کلبه راه افتادم.را محکم
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ای رنگ را روی میز نهادم و به صدای وزش باد و گوی فیروزه
ی های جاری گوش سپردم. صدای آرام و زیبای الکس پردهرود

 گوشم را نوازش کرد:

 
این گوی تنها صدا رو انتقال میده؛  رز، من نزدیک قصر شدم. -

تونم باهات طور من نمیدر نتیجه به دنبال تصویر نباش و همین

 حرف بزنم زیاد، پس خوب به مکالمات بقیه گوش بده!

 

 خواستم جوابش را بدهم که صدای سرباز جوانی مانع کارم شد.

 
 ت از دره نرفته بودی؟ کنی؟ مگه برای محافظکار میجا چیاین -

 

 صدای گرم و زیبای الکس به گوشم رسید:

 
 جا! داشتن، گفتن بیام ایننجا کاری باهام اون -

 

های درب قلعه را ی متوالی که به گمانم قفلپیچیدن صدای چندین تقه
طور که به از هم گشوده است، از گوی به بیرون منتشر شد. همان

واز های الکس گوش سپرده بودم، مگسی را که دورم پرصدای قدم
کرد، میان دو انگشتم له کردم. صدای له شدن مگس، مابین می

صدای باز شدن درب چوبی که به تصورم درب ورودی دوم باشد 
 گم شد. نفسی عمیق از هوای خنک عصرگاهی گرفتم. 

 
 تو نباید توی سرباز خونه باشی؟  -
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اش جواب ، در دنبالهام را جلب کردای که توجهدار زنانهصدای خش
 بود که به گوش رسید: الکس

 
 های دستت بهم بده! یک سیب از سیب -

 

زد، به گوشم رسید و بعد از صدای ضعیف زن که زیر لب غر می
های متوالی خش قدم -آن صدای گاز زدن الکس به سیب آمد. خش

ای از رفت. آب دهانم را بلعیدم و دانهالکس روی اعصابم راه می
اش که از دادم. شیرینی هانم هلهای خشک شده را به داخل دانجیر

طور که گلویم پایین رفت، انرژی مضاعفی به جانم تزریق شد. همان
کرد، به الکس با خدمه و سربازان پایین مقام قلعه صحبت می

کردم. جا فکر میهایش در آنرفتارش در مقابل خودمان و صحبت
 چه تفاوتی بزرگی است میان الکسی که برای نجات وطنش به دل

کند. حقیقت دشمن زد و الکسی که مانند سربازی احمق رفتار می
های مختلف، یک شکل رفتار ها در موقعیتهمین است، ما انسان

جا از ما کنیم که افراد حاضر در آنچه را رفتار میکنیم. آننمی
شود احساساتمان در توقع دارند و به نظرم همین است که سبب می

  بند قفل و زنجیر باشند.

 

ام در میان صدایی بلند تلفیق شد. صدا به افکار تازه متولده شده
گفتم هدفونی با قدری بلند بود که اگر در دنیای ماوراء نبودیم، می

 ار دارد. ی صدای باال روی گوشم قردرجه

 
تمام سربازان که کاری ندارند و در زمان آزادشان به سر  -
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 برند، باید به اتاقشان برگردند. می

 

های بلند و منظمی پخش شد که گویا در اش، صدای قدمدر ادامهو 
 حال انجام رژه هستند. آخ، الکس! همین را کم داشتی. نگرانی برای

 آنجل کم بود که حال باید نگران حال الکس باشم. 

 

وقتی صدای بسته شدن درب به گوشم رسید، نفس عمیقی از سر 
سعی داشت به گوش آسودگی خیالم کشیدم. صدای آرام الکس که 

 های درون دیوار نرسد، در فضای کوچک کلبه پخش شد.موش

 
جا طلسم فضول هست یا نه؛ ولی اگه باشه دونم اینرز، من نمی -

شیم. برام دردسر میشه. در نتیجه بخواب امشب، صبح بیدار می

 شبت به خیر! 

 

های منظم الکس به گوشم من نخوابیدم و گوش سپردم تا صدای نفس
ی سربازانی برسد؛ ولی قبل از آن، دوباره همان صدای بلند از همه

هایشان بودند، دستور داد به خواب بروند که اگر بیدار که در اتاق
دانستم آن اتاقی روند. نمیباشند و شناسایی شوند، به اتاق مرگ می

چه که هست، قطعاً چیز خوبی که نام برده شد، کجاست؛ اما هر آن
 نیست!

 

های منظم الکس، سعی کردم فارغ از از بلند شدن صدای نفسبعد 
هایی که در دلم النه کرده بود، چشم بر هم بگذارم و اجازه نگرانی

ها مانند صدا با ساز جیرجیرکشد، همدهم نوایی که از گوی بلند می
الالیی برایم عمل کند. هر چند که این راه برای خواباندن مغزی که 
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اگر »شد و آن جمله این بود که آن تکرار میتنها یک جمله در 
حکاکی شده بود، جوابگو « هات بیوفته چی؟اتفاقی برای دوست
های شب، قدر به آینده فکر کردم که در نیمهنبود. در نهایت آن

 خواب مهمان چشمانم شد.

هایم از همدیگر گشوده های داغ آفتاب با پوستم، چشمبا برخورد پرتو
ی آسمان حاضر بود و به تازگی در کرانه شد. خورشید درست

هایم را باز و بسته کردم تا تصویر کلبه طلوع کرده بود. کمی پلک
های منظم الکس از گوی به پیش چشمانم جان بگیرد. صدای نفس

بیرون درز پیدا کرده بود. صدای در زدن کوتاهی، سبب شد از 
 روی صندلی برخیزم و به سمت در قدم بردارم. 

 

سبک از کوبیدن روی در، مختص کانری بود که نگرانی برای این 
خواهر دوقلویش، خواب به چشمانش نیاورده بود. درب را بدون 

هیچ اتالف وقتی باز کردم. چشمان عسلی کانر، در دریای از خون 
خوابی کدر شده بود. بدون غرق شده و پوست سفید شفافش، از بی
سمت گوی رفت. همان لحظه  هیچ حرفی من را به کنار هل داد و به

های آرام الکس به گوشش رسید، نفسی عمیق از که صدای نفس
اش به بیرون فرستاد. گویا که تازه متوجه من شد، لبخندی سینه

 تحویل چشمان متعجبم داد. 

 
 خوبی رز؟  -

 

ای درون گوی خیره شدم. هکنارش روی صندلی نشستم و به فیروز
 ه پیچید:دوبار همان صدای بلند در کلب
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تمام سربازان برای برگزاری مراسم صبحگاهی و احترام به  -

 آلفای بزرگ، به حیاط بیایید.

 

الکس زیر لب بد و بیراهی نسبت به جک که مراسم ادای احترام به 
های چرمش بر پوتین او، خوابش را مختل کرده بود، داد. صدای قدم

کانر از شدن در به گوشمان رسید. بپوش سنگی و سپس کف
کوبید و با دقت به تمام انگشتانش را از استرس روی میز می

چه گمان داد. مراسم ادای احترام از آنصداهای ایجاد شده گوش می
ی ی مراسم، گفتن جملهتر شده بود و خالصهکردیم طوالنیمی
 بود. « جانمان فدای آلفای بزرگ»

 

شدم دنبال شنیده و دیده بودم، متوجه  هایی که از جکطبق چیز
تشویق و تصدیق از دیگران است. او به دنبال تأیید شدن از سمت 

اش دارد. اگر ها است و به نظرم این مشکل ریشه در کودکیغریبه
اش در ترازوی مقایسه با جیکوب قرار گرفته او فقط کمی در کودکی

 باشد، این رفتار از او طبیعی است. دیکتاتوری جک به دنبال بقا و
باره از بین ها از به یککه دیکتاتوری است. فارغ از آنقدرت ابد

 روند. می

 

ی کانر، از درون ام و نگاه پر خندهی گرسنهبا پیچیدن صدای معده
سبدی که کانر همراهش آورده بود، دو ساندویچ از کباب گوشت 

خرگوش وحشی بیرون آوردم و یکی را به دست کانر و دیگری را 
ساندویچ زدم و با لذت طعم لذیذ گوشت را به خود گرفتم. گازی به 

جانم وارد کردم. صدای شاکی و آرام الکس که من را خطاب کرده 
 بود به گوشم رسید.
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قدر سرفه مصنوعی هی رز! یکم کمتر سر و صدا کن. این -

 کردم که گلوم زخم شد. 

 

ا به کل فراموش کرده بودم که من هم قابلیت انتقال صدا را دارم. ب
ی ی قرمز شده از خندهام کوبیدم و به چهرهحکم بر پیشانیدست م

کانر نگاهی انداختم. با دیدن چشمانی که از زور خنده خیس از 
ام جلوگیری اشک شده بود، نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم از خنده

 کنم. 

 

رسید، زیر لب آواز طور که صدای پاهایش به گوش میالکس همان
 خواند.می

 

العاده بودم که به صدا در حال گاز زدن آن ساندویچ فوقآرام و بی
آهن به یکدیگر که از  ناگه، با صدای برخورد وحشتناک چند تکّه

شد، در جای خشک شدم. من و کانر، هر دو گوی پخش می
زده به یکدیگر نگاه کردیم که صدای بم یک نفر به گوش وحشت
 رسید: 

 
 ! کنی؟کار میهی سرباز! چی -

 

هر دو نگران منتظر پاسخی از جانب الکس شدیم. باألخره صدای 
 گفت: ی الکس را شنیدیم که میگرفته

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 210 نودهشتیا انکاربررزاگینه_کیمیا و تانیا 

 

 متأسفم قربان! تکرار نمیشه.  -

 

های استوار ای نشنیدیم و دوباره سمفونی ریتمیک گامدیگر مکالمه
 سربازان به گوش رسید.

ها را تمام آنکه ما راند و گویی آنوقفه ناسزا به لب میالکس بی
 ای برایش اهمیت نداشت. شنیدیم، حتی ذرهمی

 

پس از اتمام آخرین ساندویچ، دمی عمیق گرفتم و از کانر تشکر 
 کردم. در همان لحظه، آوای آشنایی از گوی پخش شد. 

 
ها های مختص خود صف بکشند. سرگروهها در بخشگروه -

 کنند!برنامه امروز را مشخص می

 

توانستیم تصویر هم از کاش می شم دوختم. ایمتعجب به گوی چ
 همان گوی تماشا کنیم. در همان حین الکس زیر لب زمزمه کرد: 

 
 هی! منظورت چیه؟! باید کجا برم؟ لعنتی!  -

 

 وار گفتم: دستانم را روی میز گذاشتم. مکثی کردم و سپس زمزمه

 
 شاید روی لباست چیزی نوشته باشه!  -

 

شد، گویی الکس دوباره که هیچ صدایی پخش نمی پس از چند لحظه
هایشان به گوش در یک صف قرار گرفت و آوای ریتمیک گام
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زد و بادی برای تر از همیشه حرف میبار، الکس آرامرسید. این
 شدیم. او گفت: می درک کلمات بسیار به گوی نزدیک

 
اید بگم همه چیز بتونم صحبت کنم، فقط گروه ِای هستم. نمی -

 داره خوب پیش میره. 

 

خاطری بیرون فرستادم و ام را با آسودههوای حبس شده درون سینه
کردم من اضطراب منتظر هر کالمی از جانب او شدم. احساس می

شوم؛ زیرا اگر هر اتفاقی و ترس بیشتری را از الکس متحمل می
ها به خاطر افتاد، مقصرش من بودم! آنبرای آنجلینا یا الکس می

یل ا کرده بودند و از کجا معلوم، شاید دلنجات جنگل سیاه خود را فد
 این حال و روز جنگل سیاه من بودم! 

 

شده شده که با ها بودم که به ناگه جمالت کنار همه چیدر همان فکر
 خش شد:شدند، از گوی پصدای زنانه اما بم گفته می

 
ی امروز گروه ِای، حفاظت از سربازها، به گوش باشید! برنامه -

 !کاخ سلطنتی هست

 

 گفت: خراشش را شنیدم که میکوتاه مکث کرد و سپس فریاد گوش

 
 سرباز سیصد و پنجاه و شش!  -

 

ی به «بله قربان»و بدون اتالف وقت دختری با صدای کمی لرزان 
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 لب راند. 

 
 با سیصد و شصت و پنج یار شو. سریع باش! -

 

زده برخاستم و با دّقت به مکالمات گوش سپردم. هنوز هم در وحشت
ها را با شد که سربازس زمینه، صدای او که سرگروه بود شنیده میپ

کرد. سپس صدای جدی سرباز خواند و جفتشان میعدد فرا می
 سیصد و پنجاه شش بود که خطی میان ابروانم انداخت: 

 
 هی! حواست کجاست؟! سریع باش، باید بریم سر شیفت.  -

 

همهمه در پس  ای به لب راند و سپس، باز هم صدای«باشه»الکس 
 های الکس و آن سرباز به گوش رسید. زمینه بلندتر شد و آوای گام

 

شنیدم که الکس را بار، صدای آن سرباز را مییک هر چند لحظه
کنی؟! چی رو نگاه می»یا « کجا میری؟!»پرسید خواند و میفرا می

ا ها ری پیش آن پرسشتر از دفعههر دفعه خشمگین« دنبالم بیا دیگه!
راند و من نگران آن بودم که نکند دست آخر از هویت به لب می

 الکس بویی ببرد؟! 

 

باألخره پس از بحث و جدال کوتاه الکس با او، در جای خود مستقر 
شدند و مدتی به سکوت کالفگی گذشت؛ اما باألخره الکس طاقت 

 نیاورد و خطاب به آن سرباز گفت: 
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جا خوام تا آخر روز ایننمیات سر نرفت؟! واقعاً هی! حوصله -

 وایستم! 

 

موجی از دلهره و ترس در جسمم ایجاد شد. عرق سرد روی 
انگشتان دست و پاهایم در حال حرکت بود و من از این حس متنفر 
 بودم! انگشتان دستم را روی میز کشیدم و سپس بسیار آرام در کنار

 گوی زمزمه کردم: 

 
تیمی فهمه هممیدی میای هی! باهاش حرف نزن. یه سوتی -

 همیشگیش نیستی!

توانست اما الکس پاسخی نداد. البته، کامالً منطقی بود. او نمی
که با یک سرباز دیگر در مکانی مسکوت قرار دارد پاسخ درحالی

مرا دهد. پس، سعی کردم او را بیش از این تحت فشار قرار ندهم و 
چه پاسخی از  تظاردانستم باید انمسکوت در جای خود بنشینم. نمی

 جانب آن سرباز را داشته باشم که در همان لحظه، با لحنی که دیگر
 به اندازه پیش جدی نبود گفت: 

 
جا میام و فقط بهم دونم! این روزهای اولیه که به ایناوه می -

جا وایستم. کسی جز وزیر و جادوگرهای میگن کل روز رو این

خوام  مینمیشن! واقعاً ی لعنتی هم اسیر، حتی نزدیک این طبقه

 ها پرسه بزنم.  الی کلبهبرم توی خود شهر و البه

 

یکّه خورده در جای خشک شدم. قطعاً انتظار همچین پاسخی از او 
که الکس کارش را خوب بلد است، شکی نداشتم. پس دیگر در آن
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های خوبی را جویا شده تر از همه، اکنون الکس سرنخنبود. مهم
ای نبود. پس اگر الکس ش یک تازه وارد بود و حرفهابود. هم تیمی
 کرد، اهمیت کمتری داشت. اشتباهی می

 

ترین سؤال این بود که چرا جاوگران در کاخ سلطنتی ولیکن مهم
د اسیر شده بودند؟! اصالً چرا رفت و آمدشان به اتاق جک بسیار زیا

ه بود؟! امیدوار بودم الکس آن عالمت سؤال را متوجه شود و ب
 نحوی، از آن قضیه بو ببرد. 

 

مسکوت، دوباره روی صندلی سخت و چوبی نشستم و دستم را به 
شدم! شاید این وضعیت خسته می کم داشتم از -ام زدم. دیگر کمچانه

کرد بد هم نبود. حداقل، بهتر از من بود. هیجانی که الکس تجربه می
رافیانم، ی اطمهنشستم و جای هباید هر روز ساکت در جای می

 شدم. اضطراب و ترس غیرقابل تحملی را متحمل می

 

پس از سکوتی طوالنی، باألخره الکس لب گشود و سؤال عجیبی 
 پرسید: 

 
ها طور میشه یکی از باال رتبههی! سیصد و شصت و پنج! چه -

 شد؟! همون لباس سبزها. 

 
ای از تیم کار هستی. اگر بخوای جزءقدر فراموشاوه! تو چه -

بشی، باید یا جک رو نجات بدی، قلعه رو نجات بدی و یا باعث 

 تمام این اتفاقات جنگل سیاه رو پیداش کنی. 
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اما پس از آن، سخنی عجیب گفت. در واقع، به شوخی خندید و 
 گفت: 

 
 جاش!  یا مثالً یکی از اعضای تیم رو بکشی و بری -

 

ولیکن قطعاً این برای الکس یک شوخی و صرفاً جهت خنده نبود. 
کشت و من کرد! او یک نفر را میاو یقیناً راه چهارم را انتخاب می

خندیدند و از گیر افتادنش بیش از پیش هراس داشتم. هر دو با هم می
تر شده بودند. در همان حین الکس آرام، اما خندان گویی صمیمی

 گفت: 

 
 هی! به نظرت اگر جک برکنار بشه، کی جانشینش میشه؟!  -

 

کرد؛ این پرسش، بسیار خطرناک بود اگر آن سرباز کمی دّقت می
داد، اطالعات بسیار خوبی ولیکن در عین حال اگر او پاسخ می

 کردیم. پس منتظر پاسخی از جانب آن سرباز شدم. دریافت می

 
بمیره که اون هم  کهیناوقت برکنار نمیشه. مگر اون هیچ -

قدر به خودش ایمان ی جانشینش، اون ایننزدیکه؛ ولی درباره

 داره که هنوز جانشینی رو انتخاب نکرده!

 

متعجب منتظر ادامه مکالمه ماندم. یعنی چه؟! جک... جک در چند 
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 ی مکالمه، مانع از فکر به آن شد:قدمی مرگ ایستاده بود؟! ادامه

 
 لی به مرگش نزدیکه چیه؟که خیچی؟! منظورت از این -

 
ای گرفته و اآلن هم دونی؟ جک بیماری ناشناختهاوه! مگه نمی -

کنن نجاتش بدن، ولی فعالً که جادوگرها دارن سعی می

 نتونستن. 

 

 

 

چندین ساعت در ُبهت و سکوت گذشت و شیفت سربازان به اتمام 
ی آخر الکس از قصد به کمدی برخورد کرد رسید؛ ولیکن در لحظه

که توانست درحالیطور، میآن را روی زمین انداخت. این و
 وجو کند.هیچکس دور و اطرافش نیست، راحت کاخ را جست

 کنی؟ کار میجا چیهی سرباز، تو این -

 

دستم را مقابل دهانم قرار دادم تا صدایی از انتهای گلویم خارج 
حشت گوید ودانستم الکس در چه حالی بود؛ اما منطق مینشود. نمی
 کرده است.

 
من... من قربان راستش دستم خورد به این ظرف فلزی و باعث  -

 ها مشغولجایی که خدمهشد کل اتاق به هم بریزه! از اون

 کنم! جا رو تمیز میای هستن، خودم اینکارهایی دیگه
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هایش دور شد هر چند ای گفت و صدای قدم«باشه»آن فرد باالرتبه، 
جواب الکس قانع نشده بود. الکس نفسی عمیق که به گمانم خیلی با 

 هایی پوستی به گوشم رسید.جا کردن کاغذکشید و سپس صدای جابه

 
 نه. هیچ چیز به درد بخوری نیست!  -

 

ی فلزی به جایی چندین وسیلهای جابهخش و سپس صد -صدای خش
کرد. با صدای بلند گوش رسید. کنجکاوی در وجودم حکمرانی می

هایمان را های کف قلعه، گوشدی فلزی بر سنگکشیده شدن کم
 گرفتیم. صدای بلند قطع و به جایش صدای متحیر الکس آمد:

 
جا یک راهرو وجود داره! ولی خیلی تاریکه. باید ها، اینبچه -

مهره رو از جیبم بیرون بیارم و با نور اون اطراف رو ببینم، 

 پس ممکنه صداها به خاطر دست من کم بشه!

 

ی شنوت ایجاد شد ش دستش در اثر برخورد با مهرهخ -صدای خش
پیچید. های محتاط الکس بود که در کلبه میو به بعدش صدای قدم

ی داشت، توضیحات کوتاهی را دربارههمان حین که قدم بر می
های های طرح رونسانس و مجسمهداد. از تابلومحیط راهرو می

ی با اشکال متفاوت در آن هایی وحشی، تا شمعهایی با چهرهگرگینه
 راهرو وجود داشت. 

 
کنم راهرو تموم شد! تهش به یک دیوار ختم شده و من حس می -

 جا باید یک در مخفی باشه! این
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اش صدای چندین ضربه به دیوار آمد. کانر با دست به در ادامه جمله
کرد، زیر لب که به گوی اشاره میاش کوبید و درحالیپیشانی

 زمزمه کرد. 

 
 باز احمق شده!  -

 

ای «خودت احمقی»ی کانر را شنیده بود، الکس که گویا زمزمه
که توتی ی کوچک، کمی از آب شاهتحویلمان داد. از درون شیشه

های دمتق و گاهی ق -کانر برایم آورده بود، نوشیدم. مرتب صدای تق
بست به آمد. معلوم نبود الکس در یک راهروی بنکوتاه الکس می

 گردد. دنبال چه سرنخی می

 
ور صدایی چسبونم. ببینید از اونمن گوی رو به دیوار می -

 شنوید یا نه!می

 

بادا مان را تیز کردیم که هایمبا قرار گرفتن گوی روی دیوار، گوش
صدایی از دستمان فرار کند؛ اما هیچ صدایی دریافت نکردیم! 

سردردی که از عصر مهمانم شده بود، شدت یافته بود. کمی سرم را 
 ز شدت درد بکاهم.هایم فشردم بلکه امیان پنجه

 

 کانر برای قطع کنجکاوی الکس، جوابش را داد.

 
 الکس، ما هیچ صدایی نشنیدیم! -
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های وحشی را با دو انگشت در ای از تمشکطور که دانههمان
ای بردم، ابتدا صدای تق و بعد از آن صدای جیغ خفهدهانم فرو می

در اتاق پیچید. چه چیزی الکس را مورد حمله قرار داده است که 
 الکس از وحشت جیغ کشید و اما به دلیل موقعتیش آن را خفه کرد؟

 

الکس، از روی صندلی برخاست و به  کانر با شنیدن صدای جیغ
پوش چوبی رها شد. پوست دنبال این حرکتش، صندلی روی کف

سفیدش به سرخی گراییده بود و هر آن ممکن بود از نگرانی فریادی 
 سر دهد و نام خواهرش را بر زبانش جاری سازد.

 

صدای پرت شدن جسمی روی چندین پله به گوش رسید. گویا از دو 
های ه پایین غلتیده باشد و بر زمینی پوشیده از آجرمتر ارتفاع ب

سنگینی فرود آمده باشد. هنگامی که صدا قطع شد، کانر بعد از 
 مکثی کوتاه، نام الکس را زمزمه کرد و سپس جویای احوالش شد. 

 
 جا بودید!من خوبم، نگران نباشید. وای! کاش این -

 

واب را پرسیدم و جاش بعد از خاراندن پوست زیر گردنم، دلیل جمله
 الکس بود که مرا متعجب ساخت:

های فلزی ضد طلسم هست! انگار یک چیزی جا پر از دراین -

 کنن! جا مخفی میرو این

 

دهد. اش، کاری دست ما و خودش میآخرش الکس با این کنجکاوی
اش را بر ی چشم به کانر نگاهی انداختم. دست مشت شدهاز گوشه
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 اش در هم گره خورده بود. های کمانیکوبید و ابرومی میز

 
 الکس، همین اآلن برگرد به اتاقت!  -

 

صدای شاد و پر انرژی الکس نسبت به حرف کانر، مرا نیز نگران 
 کرد. 

 
 سری سر نخ هست.جا، محل خوبی برای پیدا کردن یکاین -

 

شباهت به ای که بیاش صدای کودک دوازده سالهدر ادامه جمله
های ای گوی عبور کرده و به گوشی شیشهز دیوارهزمزمه نبود، ا

 رسد.ما می

 
 مامان، انگار کسی این نزدیکی هست! -

 

ای که به گمانم سی و پنج ساله بود، اش صدای زنانهو در ادامه
 مان شد.مهمان مجرای شنوایی

 
 مهم نیست سارا، زودتر در رو باز کن!  -

 

تق عجیبی به گوش رسید و بعد  -صدای خواندن طلسمی و سپس تق
ی شنواییمان را خراشید. از آن صدای گوش خراش جیغ دختر، پرده

هایم فشردم تا از شنیدن طلسم جیغ جلوگیری دستم را بر روی گوش
زده و با قدرت زن بلند کنم. با قطع شدن صدای جیغ، صدای وحشت
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 شد.

 
 کشمت! وگرنه میتو کی هستی؟ سریع بگو  -

 
هم رو در میارم و بهتون میگم؛ ولی خواهشاً باشه! من کال -باشه -

 چوب دستت رو بیار پایین! 

 

 

بعد از گذر دقایقی که به گمانم الکس درگیر درآوردن کالهش بود، 
 صدای زن دوباره بلند شد. 

 
 تر! سریع -

 
 اوکی اآلن. من الکس هستم. -

 

 

دانستم اگر زده و عصبی به گوی خیره شده بود. میکانر وحشت
رساند. نگرانی در برایش مقدور بود، خود را به پیش الکس می

 ام کم از کانر نبود. چشمانش و رفتارش مشهود بود. من هم نگرانی

 
 هستی؟  کارهمن ازت اسم نخواستم! چی -

 
 ام، از افراد آلفای بزرگم.گرگینه -
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 اآلن ما رو تحویلش ندادی؟ پس چرا تا  -

 

های مکررش من شاکی شده بودم، چه برسد به الکس. حتماً از سؤال
داد و ها را درون سلولشان هل میاش را داشت دوباره آناگر توانایی

 جا بمانند. گذاشت تا همانمی

 
 اگر کمکم کنید، تحویلتون نمیدم!  -

 
 خوای بدونی؟ می چی -

 

 
 کنید؟ کار میجا چیها ایناجا کجاست و شماین -

 

 پا روی پا انداختم و به توضیحات زن، گوش سپردم:

 
ای آلفای بزرگ کار های هست که برجادوگر جا سلولخب، این -

 کنن! می

 

برند؟ اگر کنند، پس چرا در زندان به سر میاگر برای جک کار می
کنند؟ چرا در این دنیا در زندان هستند، پس چرا برای جک کار می

چیز با هم تناقض دارد؟ الکس سوال درون ذهنم را روی  همه



 

 

 WWW.98IA3.IR 223 نودهشتیا انکاربررزاگینه_کیمیا و تانیا 

 

 زبانش جاری ساخت. 

 
 پس چرا زندانی هستید؟  -

 
 چون باید کار کنیم!  -

 

 

از شدت ظلم جک، شوکه شدم. مردم خودش کم بود که به سراغ 
شود جادوگران هم رفته است. این است جادوی قدرت که سبب می

های خوبش را موش کند چه بوده است. فراموش کند ویژگیفرد فرا
 و برای دسترسی به قدرت به هر ریسمانی چنگ بزند. 

 
 جا هستن؟ تا جادوگر جز شما این چند -

 
هشت خانواده هستن! تقریباً بیست و سه نفر هستن، به جز من و  -

 دخترم.

 

 
 کنید؟کار میبرای چی زندانی شدید؟ برای آلفای بزرگ چی -

 

شود یک ای که زن گفت، شوکه و متعجب شدم. مگر میبا جمله
گفتند این اتفاق چنین با مردم خودش رفتار کند؟ مگر نمیحاکم این

طور تقصیر او نیست و همه را به گردن جیکوب انداخته بود؟ چه
ی خودش  در تواند مانند آب خوردن دروغ بگوید و از چهرهمی
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د مردم خودت را طلسم کنی تا مبادا شوآیینه شرمش نیاید؟ مگر می
 خواهی خودت مبارزه کنند؟!با تکیه بر قدرتشان با ظلم و خون

های عسلی کانر شدم. او، حتی یکّه خورده و گیج خیره مردمک
بیشتر از من در دریای سرگیجه و تعجب پایین رفته و غرق شده 

ای وقفه پلک زدم و سپس نگاهم را به فیروزهبود. چندین بار بی
 درخشید. گوی سپردم که با انتقال هر کلمه به ما، داخل آن شیشه می

 

برد. هر لحظه درصد مطمئن بودم الکس در ُبهت و تعجب به سر می
زدم او از شد. حدس میفرار و پا پس کشیدن الکس برایم بیشتر می

زند؛ ولیکن من او را گیرد و از کاخ بیرون میجا فاصله میآن
ترین ای به گوشمان رسید و سپس، عجیبنشناخته بودم! تک سرفه

 م. ای که از الکس شنیدجمله

 
 خوب. بگذارید بیام تو!خیلی -

 

 باألخره کانر صبر از کف داد و با حرص غرید: 

 
 کنی؟ دست ب... الکِس احمق! داری چه غلطی می -

 

اش دستم را روی دهانش قرار دادم و مانع از ادامه پیدا کردن جمله
 فشردم، لب زدم:می هایم را روی همکه دندانشدم. درحالی

 
 که صدامون رو بشنون!خوای ساکت شو! نمی -
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 مان گذشت:بار، صدای آن زن سی و پنج ساله از مجرای شنواییاین

 
جا برو؛ وگرنه تونیم بهت اعتماد کنیم. همین اآلن از ایننمی -

 کنیم! طلسمت می

 

زدم او الکس بود. یک نفر دو گام به جلو برداشت که حدس می
 دارش لب زد: الکس، جدی با صدای کمی خش

 
من هویتم رو توی جایی که هیچکس حتی اسم مستعارش هم  -

تونی به من اعتماد نکنی؛ به عالوه، نمیگه، فاش کردم! تو نمی

 کردید. ین فرار میمون دیدیم که داشتهر سه

 

گفتم که ابروانم از تهدید الکس باال پریدند. هر بار در فکر خود می
ار، فکرم را به زبان بد است؛ ولیکن اینقدر خوب کارش را بلاو چه
 آوردم:

 
 هی! الکس کارش رو خوب بلده.  -

 

ه زدم پوزخندش کش آمداش را ببینم، حدس میکه چهرهبدون آن
 است. 

 

ای گفت و سپس، خطاب به مریدا نامی «باشه»آن زن زیر لب 
 گفت:

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 226 نودهشتیا انکاربررزاگینه_کیمیا و تانیا 

 

 ار.های معجون رو بیِمریدا، برو انبار و شیشه -

 

 ب زد:مفهوم خطاب به ما لوار و نا دقایقی بعد، الکس زمزمه 

 
 ها توی سلولشون هستن. بچه -

 

آساده دمی عمیق گرفتم و از او خواستم تا به محض مشاهده چیز 
جا فرار کند. او هم سرکشی را کنار گذاشت و قبول مشکوکی از آن

 کرد. 

 

ای بود که آن زن و دخترش ِمریدا، مشغول کار بودند حال چند دقیقه
های کوتاهی داشتند و یا جادوگران م مکالمهو فقط هرازگاهی با ه

ه بهارا برایشان خواستند و مریدا هم مادهای را میها مادهدیگر از آن
 برد. هایشان میسلول

 

 ها گفت: در همان حین، صدای الکس را شنیدیم که خطاب به آن

 
کنید رسید. شبانه روز کار میهی! شما خیلی خسته به نظر می -

 مگه؟ 

 

 نستم تمام سخنان الکس منظوری داشتند و اطالعاتی به مادامی
ی مکالمه را بشنویم. آن زن که دادند. پس، منتظر ماندیم تا ادامهمی

هایشان با الکس فهمیدیم دارال نام دارد، با صدایی خسته و در مکالمه
 گرفته گفت: 
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روز کار کنیم تا باألخره درمان این درسته. ما مجبوریم شبانه -

 مریضی رو پیدا کنیم. 

 

ها در تالش برای پیدایش درمان بیماری که دانستیم آنهر سه می
ای گوی درخشید و کدام تعجبی نکردیم. فیروزههستند؛ پس، هیچ

 گفت: صدای الکس را شنیدیم که می

 
که کنید؟ یا حتی چرا با اینیدونم، ولی چرا استراحت نممی -

کنید؟! اصالً فکر کردید اگر من جا فرار نمیاسیر هستید، از این

 رفتید؟! شد و کجا میکردید، چی میاومدم و شما فرار مینمی

 

ها جادوگر هستند، پس به آن سؤاالت دقیقا سؤاالت من بودند. آن
 جا فرار کنند!توانستند از آنراحتی می

سری تکان دادم و سعی کردم صداهای درون مغزم را خاموش کنم. 
توانستم به چیزی فکر گاهی برای سرم کردم. دیگر نمیدستم را تکیه

 کنم و تمرکز داشته باشم. 

 

همان لحظه، گویی که دارال دیگر جانی براب صحبت نداشت که 
 اش را ادا کرد: طور جملهاین

 
 .. مارو مح... محدود کرده. ما.های اون... اون جادو... جادو -

 

اش بود، به جای او ادامه آن دخترک که بسیار نگران مادر خسته
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 داد: 

 
تونیم طلسمی بخونیم. این دیوارها ضد جادو هستن و ما ما نمی -

تونیم فرار کنیم یا به کسی آسیب بزنیم. فقط و فقط پیدا نمی

 کردن درمان... 

 

دی برای اسیر یک روانی بغض گلویم را چنگ زد. او سن زیا
هایم ی بین پلکبدجنس بودن نداشت. خسته و غمگین از فاصله

 کاستم و سیاهی را مهمان دیدگانم کردم. 

 

شدند و هر دفعه، برایم یاهی دیده میسرنگی در آن  -های رنگیلکه
 بینم؟! طور در سیاهی میها را چهعجیب بود که آن

 

دای دارال مجرای شنوایمان را در هر حال، دقایقی بعد دوباره ص
 لمس کرد. 

 
و باور کن که ما دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم الکس.  -

 جا خارج بشیم و برگردیم آکادمی!خوایم از اینما فقط می

 

قدر از جک سه قلب، از شنیدن سخنان او به درد آمدند. دیگر آن
روم و او را متنفر بودم که هر لحظه امکان داشت به کاخ سلطنتی ب

ام را محکم به با دستان خود به جهنم بفرستم. دست مشت شده
سوخت؛ ام کوفتم. شاید پیش از این، کمی دلم برای جک میپیشانی

زیرا پدر او جک را انتخاب نکرده و بذر کینه و تنفر را در دل او 
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 کاشته بود. 

 

ای دلم برایش های او، حتی ذّرهولیکن حال با شنیدن ظلم و ستم
سوخت. او دو راه داشت، پیدایش کینه و خشم و آزار و اذیت نمی

دیگران و یا قبول کردن انتخاب پدرش و تالش برای بهتر شدن! و 
 او راه اول را برگزید. 

 

یشتری های بها کمک کرد تا بتوانند معجونای الکس به آنچند دقیقه
 ای الکی با خشنودی و هیجان گفت: را ارائه دهند. لحظه

 
 ف... فکر کنم پیداش کردم!  -

 

من و کانر از تالش او برای پیدایش درمان بسیار متعجب بودیم. 
کانر دستانش را روی میز گذاشت و خود را جلو تر کشید. یکّه 

 خورده گفت: 

 
 خوای جک رو نجات بدی؟کنی؟! میکار میچی -

 

هایش سعی داشتم او را ساکت کنم؛ ولیکن او به من میان پرسش در
که دانستم الکس بسیار عصبی بود و از اینداد. میاهمیتی نمی

ای خورد. پس چشم غرهتوانست پاسخی به کانر بدهد، حرص مینمی
شدند، که از گوی پخش می به کانر رفتم و سپس با دّقت به صداهایی

 گوش سپردم.
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 کس. نتونستی! این بیماری لعنتی هیچ درمانی نداره. متأسفم ال -

 

هایم روی میز چوبی ضرب گرفتم. تنها و تنها، منتظر آن با ناخن
 بودم که الکس به اتاق خود برود تا بتوانیم به راحتی صحبت کنیم.

که چه بالیی به سر آنجلینا آمده است بیرون توانستم از فکر آننمی
ت! اگر به زودی او را نجات ندهیم، فکر بیایم. او در انتظار ماس

 دهیم و جان او برایمان مهم نیست! کند ما به او اهمیتی نمیمی

 

 ای میان الکس و دارال پیش آمد. الکس لب زد: همان لحظه، مشاجره

 
ی تونم برم سلول بقیهطوری میهی دارال! بهم بگو چه -

 نیست؟ جا جادوگرها؟ کلید یا هر چیزی شبیه به اون، این

 

 گویی دارال بسیار از این سخن الکس خشمگین شد که گفت: 

 
ی جادوگرها هم از تو با خبر گذارم بقیهچی فکر کردی؟ نمی -

تونی به ما دستور بدی! ما حتی هنوز بهت کامل بشن. تو نمی

 دی!دونیم از کجا اوماعتماد نکردیم. حتی نمی

توانستم الکس را تصور کنم که از خشم، موهای به رنگ می
فرستند و با چشمانی منفوذ که انسان را آسمانش را پشت گوش می

 ها خیره شده است. کند، به جادوگرزیر و رو می

 
تر هستم! در نتیجه، اگه در هر صورت، من از شما قدرتمند -

بخوام اطالعاتی از خودم بهتون بدم، باید مطمئن بشم که دهنتون 



 

 

 WWW.98IA3.IR 231 نودهشتیا انکاربررزاگینه_کیمیا و تانیا 

 

 چفت و بست داره!  

 

طلب الکس را تا به حال ندیده بودم. آن روی مغرور و قدرت
ای کوتاه صاف کرد. صدای له شدن سوسکی از صدایش را با سرفه
ام را جوشش انداخت. دوباره صدای مواد معده گوی بیرون آمد و

 طلب بلند شد.همان الکس مغرور و قدرت

 
البته که اگه صدایی ازتون در بیاد، من شما رو تحویل جک  -

دارم. فقط شما میدم و یا خیلی راحت از سر راهم برتون می

 وم؟ ههای این بخش نیستید که! جادوگر

 

لیکن کمی تند گونه رفتار کند؛ وطلبید اینالبته که وضعیت الکس می
ر نرفت؟ البته که من جایش نبودم؛ شاید اگر بودم بدتر از این رفتا

شد و مغزم دیگر توانایی هایم از خستگی بسته میکردم! چشممی
سوخت و اما الکس های میهوشیاری و فکر کردن را نداشت. چشم

 آمد. کوتاه نمی

 
 ؟ تونید ببینید ساعت چندهها میشما -

 

ی واضح به گوش رسید و به دنبالش چندین جرقهصدای طلسمی نا
 صدای پس زمینه را کامل کرد. 

 
ها و طلسم ماه بهمون میگه، اآلن حدود طبق چیزی که ستاره -

 چهار صبح هست.
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اوه! دیر وقت شده. من باید برم. فردا شب دوباره بهتون سر  -

 زنم.می

 

 

نگی، همچون الالیی ین سهای سرعتی الکس بر روی زمصدای قدم
 ی خواب هول داد.برایم عمل کرد و روحم را در دریاچه

 

 *** 

 

های مرتبی به مانند رژه، پلک گشودم و به با شنیدن صدای قدم
ی روز ی خندان کانر خیره شدم. صدای همان فرد باال رتبهچهره

ام که تازه از دنیای خواب جدا های عصبیگذشته، بر روی سلول
نوا بودم، های بیرفت. من اگر جای آن سربازودند، راه میشده ب

انداختم تا مبادا صدای این ارشد را خود را از باالی قلعه به پایین می
شود فردی این چنین روی اعصاب باشد؟ دوباره بشنوم. مگر می

 . بندی دیروز تکرار شد ها و همان گروههمان حرف

 

ی دیروز شدند. در ی طبقهاش راهگروهیدر نهایت الکس و هم
اش برای گروهیموقعیتی که احساس کردم الکس تنها است و هم

 بان آوردم.زحرفم را به  هایش رفته بود،شستن دست

 
 الکس، باید آنجلینا رو نجات بدیم. اون منتظر کمک ماست!  -
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کوشید از یک حدی باالتر نرود، آنجلینا شاکی با صدایی که می
 گفت: 

 
جا برم دیشب که تا نزدیک قرار هست روزی یک رزی، من هم -

 گردم.می ها بودم! امروز دنبال زندانسحر پیش جادوگر

 

لبخندی گرم زدم و تشکری زمزمه کردم. با آمدن صدای دوباره 
خواست، گروهی الکس که بابت تنها گذاشتنش از او معذرت میهم

 ام تکیه دادم. به صندلی

 
ن باید برم جایی کار دارم. هی! سیصد و پنجاه و شش، م -

 ور میرم اتاق خودم!خواهشاً به کسی چیزی نگو از اون

 

دانست الکس به دنبال چه سیصد و پنجاه و شش بیچاره که نمی
چیزی است، قبول کرد و قول داد که در صورت آمدن افراد باالرتبه 

 دلیلی بیاورد.

 

جا بود، بهالکس تشکری کرد و با اعتمادی که به نظر من زیادی نا
جا دور شد. کمی که گذشت، الکس با لحنی آرام شروع به از آن

 صحبت کرد:

 
خوام برم پیش جادوگرها زودتر. خیلی بهتره که من اآلن می -

 غروب برم زندان. اآلن وقتش نیست!

صدای کانر به قصد منع کردن الکس بلند شد که با خشم نگاهم 
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 دهانش را بست و نگاهم کرد. 

 
که خواهر تو توی خطر هست، آنجلینا هم توی خطر طور همون -

 افته. خواد بره پیش جادوگرها! اتفاقی نمیهست! اآلن هم فقط می

 

نگاهی تیز به من انداخت و سپس مشتش را روی میز کوفت. در 
نگریستم، صدای باز همان حین که با چشمانی خشمگین کانر را می

ی فلزی در گوشم طنین انداخت. گویی او به زندان شدن دریچه
شنیدم که داشت از های الکس میجادوگرها رسیده بود. صدای گام

هایی که دیشب سبب سر . همان پلهرفتی پیش پایین میهای دفعهپله
 و صدای وحشتناکی شده بودند! 

 

ها بلند شد. صدای صدای کوبیدن دستش بر درب فلزی اتاق جادوگر
 ترسیده و ضعیف ِمریدا به گوشم رسید. 

 
 مامان، اون دختر دیشبی هست یا سرباز جدید؟  -

 
 دونم دخترم، ولی پنهان شو و تا نگفتم بیرون نیا.نمی -

 

 

بیش از حد معطل شده بود. کمی شاکی و تند شروع به گفتن الکس 
 نامش کرد.

 
 هی! من الکس هستم. در رو باز کنید، فرصت زیادی ندارم!  -
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صدای چندین تقه آمد و به دنبالش در باز شد. دارال، با صدای 
ها ی به زبان آورد و سپس، الکس وارد سلول آن«سالم»اش خسته
 شد. 

 
 دارویی پیدا کنید؟ هی! چه خبر؟ تونستید -

 

خندی زد و سخنانش، همچون یک مشت قدرتمند قلبم را ِمریدا تلخ
 فشرد:

 
 جا نبودیم الکس! اگر درمانی پیدا کرده بودیم اآلن این -

 

 مان گذر کرد:جرای شنواییمدار دارال از بار صدای خشاین

 
 خب، امشب اومدی تا چی بگی؟ -

 

 الکس خندید و پاسخ داد: 

 
خوام بگم. در اصل، فردا شب بهتون میگمش. نمیچیز خاصی  -

 امشب فقط اومدم تا بهتون سر بزنم. 

 

خواست به جادوگرها سر بزند. الکس قطعاً دانستم او فقط نمیمی
ای در سر داشت. طولی نکشید که الکس خود را برای ما لو نقشه

 داد. با خنده گفت: 
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کنم، آلفای قبلی هی! اگر قرار باشه جک رو از پادشاهی برکنار  -

 کنید یا چی؟رو برگردونم و شمارو هم آزاد کنم، بهم کمک می

 

د اش، ِمریدا و دارال به خنده افتادند. هر دو با صدای بلنبا اتمام جمله
خندیدند و الکس را بابت این سخنش به تمسخر گرفته بودند. در می

 آمد، گفت: که از خنده نفسش باال نمیهمان حین، دارال درحالی

 
فکر کردی؟ جک... جک رو بکشی و  تو... تو با خودت چی -

 رو بیاری؟! جاش... جاش جبکوب 

 

ی هر دو تمدید شد. پس از چند دقیقه، دارال گلویش را صاف و خنده
 که سخن الکس را جدی نگرفته بود، پاسخ داد: کرد و درحالی

 
هر کاری که بخوای برات انجام میدیم تا برسیم به نتیجه، یعنی  -

 تونی! آزاد شدنمون؛ ولی تو نمی

 

ر گوشمان پس صدایش دای گفت و س«بینیحاال می»الکس زیر لب 
 طنین انداخت. 

 
 زنم. خب، من باید برم دیگه. فردا بهتون سر می -

 

از آن به بعدش، دیگر برایم اهمیتی نداشت. فقط و فقط منتظر آن 
ای برایم است. هیچ چیز دیگه بودم که الکس بگوید به زندان رسیده
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 کس! های متعدد الها و گاماهمیت نداشت. مخصوصاً، خداحافظی آن

 

ای مصلحتی کرد تا صدای ها پایین آمد. سرفهالکس به سرعت از پله
کردم و ما را خاموش سازد. مضطرب و پریشان، به گوی نگاه می

کرد. شنیدم که درخواست کمک میدر ذهنم صدای آنجلینا را می
هایش مشهود الکس در راهرویی خالی پیچید و این از صدای قدم

 بود. 
کردمش! ولی دو تا سرباز وجود داره؛ پس باید فکر کنم پیدا  -

 به زندان. هوشی بخونم برای ورودطلسم بی

 

که رفت. تا آنخیال جلو میشنیدم که بیهایش را میصدای گام
 ها او را از حرکت واداشتند. سرباز

 
کنی؟ تو نباید اآلن باال کار میجا چیهی سرباز، وایستا! این -

 باشی؟ 

 

ه تصویر بیم را به پشت گوش فرستادم و با لبخند ای از موهاتکه
 ها خیره شدم. زام از الکس و آن سرباذهنی

 
 درسته، اما استیو پفای!  -

 

اش دو سرباز بر زمین افتادند و گونه شد که با پایان جملهو این
  شان در کلبه اکو شد.صدای برخورد زره فلزی
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خوندم؛ اآلت باید اَه، لعنتی! حواسم نبود. کاش طلسم مطیع می -

 وی کناری! های سنگین رو بکشم و ببرم راهراین بدن

 

های سنگین های سنگی با نفسپوشصدای کشیده شدن بدنشان بر کف
شد و الکس و عمیق الکس هم ریتم شد. هرازچندگاهی صدا قطع می

ه انتقام من گرفته شده بود، که باألخرگرفت. از آندمی عمیق می
جا های سنگین آن سرباز را جابهخشنود بودم. او مرا زمانی که لباس

های کرد و حال نوبت او بود. هر چند وزن لباسکردم، درک نمیمی
 هر حال!  یک سرباز با وزن دو سرباز تفاوت بسیاری داشت؛ اما به

 

ن ساند، صدای پیچیدبعد از دقایقی که خود را با دو به درب زندان ر
 قفل و باز شدن درب فلزی بلند شد. متعجب بودم که کلید را از کجا

ترین چنانی نداشت. مهمبه این راحتی پیدا کرده بود؛ ولی اهمیت آن
 چیز، فقط و فقط سالمتی آنجلینا بود. 

 
خب، من اآلن وارد شدم. اگه سرباز شیفت داخلی اآلن نباشه،  -

اورتون نشه! لی هست؛ ولی شاید بجا از هر مأموری خااین

 جا پر سلول و زندانی هست. این

 

شد باور نکنم؟ هیچ چیز از جک بعید نبود! ظلمش را با مگر می
هایش به نمایش گذاشته بود. از او حتی زندانی تک رفتار -تک

 کردن تمام اهالی دّره و سربازان هم بعید نبود. 

 

که اگر ندیشیدم. به اینازد و من به آنجلینا میالکس قدم می
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اش کرده باشند، چگونه در چشمانش نگاه کنم؟! نکند زیر شکنجه
ها دوام نیاورده باشد؟ اگر اتفاقی برایش افتاده باشد چه کنم؟! شکنجه

ام از فکر افتاده ترس از خبر بد، مانند خوره به جان مغز فرسوده
درپی از های پیها و فریادسوزاند. صدای ضجهبود و آن را می

 کرد.گذشت و به گوش ما نفوذ میگوی می

 
جاست ولی... اونی که کنارش هست... وای... پیداش کردم! اون -

 استوراِت! ا... البته مطمئن نیستم. 

 

شود؟! شاید الکس استورات؟ آن هم در زندان قصر جک؟ مگر می
ه سلولی آنجلینا بود؛ اگر او را لو دادطور هماشتباه دیده بود! چه

جا است که از ارتباط آنجلینا با بیرون است؟! نکند برای این آن
 اطمینان پیدا کند؟

 
 جاست، نرو پیش آنجل!الکس، صبر کن! اگه استورات اون -

 
 چرا رز؟  -

 

 

های درون صدایش بیش از حد پایین بود که مبادا به گوش موش
ر ر سدیوار برسد. لب گشودم و از ترسم گفتم. گفتم که نکند  بالیی ب

 الکس و آنجلینا بیاید!

 
باشه رز؛ ولی واقعاً مشکلی نیست. استوارت خوابه و آنجلینا هم  -
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تونه آسیبی رسه. استوارت نمیحال به نظر میخیلی خسته و بی

 به من بزنه! 

 

 و ترسناکی مچ کانر را از ترس فشردم.  با شنیدن صدای مردانه

 
 کنی؟میجا چه غلطی هی! سرباز دون پایه، این -

 

توانستم بگویم صدای بلعیدن آب دهان توسط الکس و به جرأت می
 ضربان قلب باالیش را شنیدم:

 
هیچی قربان! من آخر شیفتم بود اومدم یک دوری توی تموم  -

 گردم به اتاقم.کاخ بزنم! و اآلن هم سریع برمی

الکس به همان سرعت که پیدایش شده بود، از دست مأمور شیفت 
های عرقی را که از ی باال رساند. دانهزندان فرار کرد و به طبقه

ام نشسته بود، با دست پاک کردم. حاال که به جای ترس بر پیشانی
های افراد در حال شکنجه، به سکوت شب گوش سپرده صدای ضجه

 بودم، حالم بهتر بود. 

 

ام را به خود جلب کرد. گویی الکس ای باز شدن دربی، توجهنو
باألخره به اتاق خود رسیده بود! کنجکاو جلو رفتم و به گوی 

 تر شدم. نزدیک

 
تونید بلندتر صحبت . میهاباألخره رسیدم اتاقم. راحت باشید بچه -

 کنید. 
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 رش کانر همانا! ی الکس همانا و غو اتمام جمله

 
رد خونه! برام مهم نیست که داره چه اتفاقی الکس، بسه! برگ -

مون میریم دنیای خوام برگردی. آخرش همهافته! فقط میمی

 کنیم!جا رو فراموش میآدمیزادها و برای همیشه این

 

نگاه تیز و خشمگینم را به کانر دادم و برای مخالفت با او لب 
او  ی آخر صدای الکس را شنیدم که پاسخگشودم؛ ولیکن در لحظه

 را داد:

 
ها قدر سختی بکشن! مگه اونجا ِانتونم بگذارم اهالی ایننمی -

قدر خودخواه نبودی کانر! چه گناهی کردن؟ بعد هم، تو ِان

 نگرانم نباش. 

 

نخواستم که جدالی میان من و کانر شکل بگیرد، پس حرفی نزدم و 
به  ی بعد از جای برخاستم وبه پاسخ الکس اکتفا کردم. چند دقیقه

سوی درب کلبه رفتم. نیاز به کمی تنفس در هوای تمیز بیرون 
کم به غروب  -داشتم. پس، آرام درب را گشودم و به آسمان که کم

شد، خیره شدم. آسمان به شّدت زیبا و رویایی خورشید نزدیک می
 بود! 

 

شدم. هر روز نشستن و کم داشتم از این وضعیت خسته می -کم
داد، حسابی اعصابم فاقاتی که در کاخ رخ میگوش سپردن به تمام ات
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را بر هم ریخته بود. روزهای تکراری و کذایی باعث سردرد و 
شدند. همچنین، دیگر تحمل احساس گرفتگی در ام میخستگی

شد حرکتی عضالت و بدن درد را نداشتم. باید هر طور که می
شدم. ولیکن زدم و کمی از این روند تکراری خارج میمی
 طور؟! چه

 

دقایقی به همین منوال گذشت و سپس صدای الکس و کانر را شنیدم 
های چوبی کلبه برخاستم کردند. از روی پلهکه با هم خداحافظی می

 و به سمت کانر رفتم. گیج و کنجکاو نگاهش کردم که گفت: 

 
 گردم پیشت، نگران نباش!گردم خونه. پس فردا برمیدارم برمی -

 

ا بسری به نشانه تأیید تکان دادم؛ سپس کانر از کلبه را ترک گفت و 
 هایی آهسته، از کلبه دور شد. قدم

 

که روی صندلی من هم با خستگی و غم به کلبه بازگشتم. بدون آن
 بنشینم، خطاب به الکس گفتم: 

 
 هی! بیداری؟ -

 

ی گفت و به دنبال آن من روی صندلی نشستم. «اوهوم»الکس 
 حوصلگی لب زدم: را روی میز قرار دادم و با بیدستانم 

 
خسته شدم اَل! هیچ هیجانی ندارم. شدم مثل وقتی که توی کانادا  -
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بودم. البته، اون موقع حداقل جام امن بود و ترس از چیزی 

 نداشتم!

 

 الکس با صدایی خسته پاسخ داد: 

 
بودم واقعاً  هستی. من هم جای تو قدر خستهفهمم که چهمی -

شدم؛ ولی قول میدم همه چیز درست بشه. حاال فقط ته میخس

 بگیر بخواب.

 

ای گفتم و سپس تشک و بالشت قدیمی کلبه رفتم. حال که «باشه»
اضطراب احتیاج اندیشیدم، واقعا به یک خواب طوالنی و بیمی

اضطراب نبود. با داشتم! ولیکن فعالً خبری از خواب طوالنی و بی
نکشید که دنیای  م روی تشک افتادم و طولیمیلی همراه با شنلبی

 شیرین خواب، مرا در آغوش گرفت.

صدای گنجشکان کلبه را پر کرده بود و امروز نبود کانر مثل خاری 
در چشمم فرو رفته بود. سعی کردم نبود کانر را فراموش کنم و به 
 تنهایی که مدتها همدم من شده بود، دوباره عادت کنم. امروز الکس

زد و اگر مورد ی مافوقش، باید اطراف قلعه گشت میهبه گفت
داد. هر چند که الکس قطعاً این دید، آن را تحویل میمشکوکی می
کرد. تا زمانی که قلعه را ترک کند هیچ صدایی جز کار را نمی

درپی الکس نشنیدم. های تند و پیها و قدمی خدمتکارصدای همهمه
ب قلعه پشت سرش بلند شد، همان لحظه که صدای بسته شدن در

 نفسی عمیق کشید. 
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 . من...جا جز من و..وای رز، حس آزادی دارم! این -

 

های محتاط ند. قدمخشی نصفه ما -اش با شنیدن صدای خشجمله
نوا با صدای گنجشکان شد و موسیقی زییایی را به وجود الکس، هم

منبع صدا را بار الکس تاب نیاورد و آورد. دوباره همان صدا و این
 فراخواند.

 
 هی، تو! بیا بیرون. -

 

دوباره صدایی نیامد تا آن که الکس قدمی برداشت. صدای 
 ای همراه با بغض بلند شد:کودکانه

 
 نه، لطفاً با من کاری نداشته باشید!  -

 
 کنی؟ کار میجا چیآشامی؟ اینتو... تو یک خون -

 

 

آشام صحبت خون یکقدر با آرامش با برایم عجیب بود که الکس، آن
 .کند. صدای پسر دوباره بلند شدمی

 
 جا! اومدم نجاتش بدم. من سباستینم! بابام رو آوردن این -

 

زیر لب جک را لعنت و برای کودک دلسوزی کردم. بدون شک 
ی کوچک خبردار شود، او را راهی دیار اگر جک از قصد این بچه



 

 

 WWW.98IA3.IR 245 نودهشتیا انکاربررزاگینه_کیمیا و تانیا 

 

الکس با مهربانی و  کند که مبادا سلطنتش به خطر بیافتد.باقی می
 کمی چاشنی بغض جواب سباستین را داد:

 
تونی به تنهایی با صاحب این قلعه سباستین کوچولو! تو نمی -

مبارزه کنی، ولی من بهت قول میدم که بابات به زودی بیاد 

 پیشت! 

 
 قول انگشت کوچیکِ؟  -

 

 
تون و حواست آره قول انگشت کوچیکِ! اآلن سریع برگرد خونه -

 تو رو نبینه! باشه؟ باشه کسی

 

ی زیر لب گفت و به سرعت صدای «اوهوم»پسرک کوچک 
های کوچکش در گوشم پیچید. دستانم را در هم گره زدم و روی قدم

میز قرار دادم. برایش آرزوی سالمتی کردم و دعا کردم الکس 
بتواند پدرش را از دست جک نجات دهد. با دور شدن سباستین، 

 پرداخت. ی سخنش الکس به ادامه

 
فقط منم و یک آسمون آبی و یک جنگل که کل خاطرات کودکیم  -

دونی رز، بعد از دعوای پدرم و رو توی خودش جا داده! می

اومدم کردم و میمون فرار میجک، من گاهی یواشکی از قلعه

 کردم!جا و بازی میاین
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کمی مکث کرد تا بغض مشهودش از بین برود. بعد از کمی گریه 
 آثارش در صدایش پدیدار شده بود، ادامه داد:که 

 
دونی، خیلی سخته ببینی مکانی که عاشقشی با تمام خاطراتی می -

بینی چیزی رو که متعلق به تو که داری، داره از بین میره! می

کنن! من برای این بوده، صاحاب شدن و دارن نابودش می

ه تمام یاه که متعلق بی تاریک و جنگل سجنگم! برای درهمی

 خاطرات من هستن! 

 

کردم و به او حق داد. درکش میهای الکس بوی کینه و غم میحرف
دادم. هر چه باشد سرزمینش است و تعلق خاطر نسبت به آن می

 دارد.

 

ی خاک گرفته به بیرون خیره شدم و به صدایی بادی قدر از پنجرهآن
ود را به م، تا آفتاب جای خآمد گوش سپردکه از گوی بیرون می

مهتاب داد و لحاف پر ستاره بر روی آسمان افتاد. آهی کشیدم و 
ه بمنتظر نشستم تا الکس به سمت قلعه قدم بردارد. حال باید دوباره 

جا ها بازگردد. قطعاً اگر کانر اینی منفور و اتاق جادوگرآن دریچه
کرد. الکس بود، برای بار صدهزارم الکس را از این کار نهی می

ها پنهان کرد. د قلعه شد؛ اما خود را در راهرویی نزدیک به پلهوار
شد ی درون قلعه کم میشد، همهمههر چه ساعت به نیمه نزدیک می

جا را فرا  که درست رأس ساعت تعویض روز، سکوت همهتا این
 گرفت.

 

ی ی باال رساند و باال سر دریچهبا نوک انگشت خود را به طبقه
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قیژی حاصل از باز شدن دریچه آمد و به  -ی قیژمخفی ایستاد. صدا
ها در کلبه های الکس برای پایین آمدن از پلهدنبالش صدای قدم

 پیچید.

ها صدای کوفته شدن درب فلزی آمد. نوای ساز زدن سنجاقک
حسابی رخ شب را به نمایش گذاشته بودند. در باز شد و صدایی 

دا که زیر لب آواز دای خندان مریصخراشی از آن بلند شد. گوش
وگوی الکس و دارال گوش طور که به گفتخواند بلند شد. همانمی

ها از جای ای که الکس گفت مانند برق گرفتهسپرده بودم، با جمله
 برخاستم.

 
یادتون هست شب گذشته بهتون چی گفتم؟ حاضرید برای از بین  -

 بردن جک با من همکاری کنید؟ 

 

خواست به دو جادوگر اعتماد کند؟! اگر بالیی طور میالکس چه 
گفتند چه؟ چنگی به  اش را به جک میآوردند و یا نقشهسرش می

 گیسوانم نواختم  و به پاسخ دارال گوش سپردم.

 
تونی جک رو از بین ببری. اون خیلی یعنی چی؟ تو... تو نمی -

 قوی هست!

 

  الکس مغرور و پر قدرت ادامه داد:

 
هاش اومدم! پس جا، توی قصرش، توی زندان جادوگرمن تا این -

 فکر نکنم چیز قابل ترسی باشه! 
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دستم را به زیر چانه بردم و سرم را بر آن تکیه دادم. اگر کانر 
زد که جا بود، بدون هیچ ترسی با صدای بلند الکس را نهیب میاین

ن این راهش نیست. این روشش نیست، مغرور نشود! آسما
چرخید و با هر دیالوگی که آن بیرون ای درون گوی میهفیروز

 شد. آمد متالطم میمی

 
باشه. اگه بتونی امنیت ما رو تضمین کنی! باهات همراهی  -

 کنی! می

 
باشه. بهتون قول میدم که جونتون رو در برابر جک حفظ کنم!  -

 هایی که جونحاال هم باید برم؛ ولی بدونید باید به جاش طلسم

هایی بسازید که با خوردنش نیم ساعت جک رو حفظ کنن، دارو

 بعد، بمیره!

 

 

 ی مریدا در گوشم پیچید.صدای کودکانه

 
 جوری بهت اعتماد کنیم؟! از کجا معلوم تو ما رو نفروشی؟ چه -

 

هایم شکل گرفت. الکس را  از زیرکی مریدا لبخندی محو روی لب
زد، و پوستی که به سرخی می با موهایی که از خشم باال رفته بودند
 تصور کردم. وقتی شنیدم که گفت: 
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ام رو براتون فاش کردم. مشکل چیه من هویت خودم و نقشه -

. تا فردا وقت دارید بهم خبر بدید. دقیقاً؟ باید برگردم به اتاقم

ای هم برای همکاری با های دیگهالبته که به جز شما جادوگر

 جا هستن! من این

 

رفت؛ ولیکن هایش بلند شد و به گمانم به سمت اتاقش میصدای قدم
 قبل از باز کردن در، صدای دارال او را متوقف کرد.

 
 کنیم!هی الکس. ما باهات همکاری می -

 

که چگونه با ی  الکس اندیشیدم. به آنلبخندی زدم و به قدرت مذاکره
ها را به کار بازی کلمات و برانگیختن حس حسادت دارال، آن

 رفت. سیاستی که در رفتارش داشت، آموزنده بود! بدون انتقال هیچگ
 حس نیازی، از قدرت هردو استفاده کرد.

 

هایش داشت و من به صدای گامالکس به سمت اتاقش قدم بر می
گوش سپرده بودم. هرازگاهی با آرامش و لحنی مالیم برایم صبحت 

تاریک آزاد شد، ی اش وقتی که درههای آیندههکرد و از برناممی
خواهد یک مدرسه برای کودکان باز کند و به که میگفت. از آنمی
که کانر بعد پدرش های کوچکی آموزش دهد. از آنها جادوگریآن

گیرد و او یکی از فرماندهان ی سیاه را بر عهده میحکومت دره
اش به برقراری صلح بین تمام اقشار سپاهش خواهد شد. از عالقه

اوراء گفت. در نهایت که به اتاقش رسید و خود را برای دنیای م
کرد، من نیز از روی صندلی برخاستم و خود را خواب آماده می

 برای خواب آماده کردم. 
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های مالیمش در اتاق پیچید و من با شب به خیری کوتاه، صدای نفس
های بلندی مرا از نیز به سمت رختخوابم رفتم؛ اما صدای قدم

های سه مرد و دو زن وگو و قدما داشت. صدای گفتخوابیدن و
؛ ولیکن چیزی که خواب را از چشمانم دزدید و ضربان قلبم آمدمی

های عرق وحشت از های سوفیا بود. دانهرا باال برد، صدای صحبت
پرسد. هایم از ترس به باال میخورد و یکی از پلککمرم سر می
ای را اَدا کرد که و جمله لند شدای جدا از جدای سوفیا بصدای زنانه

 قلب من را از ترس، متوقف کرد. 

 
 میگم نکنه رزالیتا توی این کلبه باشه؟ -

 

ای دستان خیس از عرقم را با لباسم پاک کردم و به صدای مردانه
 که در جواب زن گفته شد، گوش سپردم.

 
و جا باشه! این کلبه قدیمی تونه اصالً اوناوه، نه بابا! اون نمی -

کشید. خاک گرفته، اگه توش بود یک دستی به سر و روش می

 ی ارواح هست!به عالوه میگن این کلبه خانه

 کنه. جا زندگی نمیآره دقیقاً. هیچکسی این -

 
ی ها، من واقعاً خسته هستم. فعالً برگردیم. دیگه حوصلهبچه -

 گشتن دنبال رز رو ندارم. 
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ها گوش سپرده ی آنه مکالمهه بای بر پیکرم افتاد. وحشت زدلرزه
ی آن سرباز، این کلبه نفرین شده بود، هراسی که به گفتهبودم. از آن

ها قادر ها راه کلبه را یافته بودند! هر کدام از آننداشتم؛ ولیکن آن
شوند! بودند درب کلبه را باز کنند و در لحظه از وجود من باخبر 

ه پهلو خوابیدم. از فکر ب هایم را در آغوش کشیدم وهراسیده زانو
گردند، خواب به روند و کی دوباره باز میکه باألخره کی میآن

 آمد. چشمانم نمی

 

دانستم الکس هم در خواب شیرین فرو رفته بود و هر چه هم او می
داد. تنها خود را در آغوش کشیدم و با خواندم، پاسخی نمیرا فرا می

 اف را کند و کاو کردم. ، اطرهای گشاد شده و چشمانی بازمردمک

 

کردم؛ ای را روی کمرم احساس میهای کشیدهکشیده شدن انگشت
ها فقط رد عرق بودند! پس سعی کردم باز نگردم و ولیکن شاید آن

برای وارد شدن به دنیای خواب، دوباره تالش کنم؛ ولیکن آن 
دانستم های سرد و کشیده، روی پیکرم حرکت کردند. میانگشت

اند؛ اما باز هم جا رفتهألخره آن سربازها به همراه سوفیا از آنبا
 توانستم درخواست کمک کنم.نمی

 

های سرد زده به پشت برگشتم و وقتی دیدم از رد عرقوحشت
ی مضطربم شد. ای مهمان چهرهام، خندهطور به وحشت افتادهاین

ها از بین نرفته بود؛ البته که هنوز، اضطراب ورود یک نفر از آن
ولیکن حداقل مطمئن شدم سخن آن مرد، چیزی جز خیالی پوچ و 

 بیهوده نبود. 
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های درب وارد کلبه شد. تا آن ساعت روی ز لوزنهنور خورشید، ا
هم رفته، حدود نیم ساعت خوابیده بودم. چشمانم را بستم و در 

ی سیاه ذهنم، اتاق قدیمی خود را تصور کردم. خیال کردم آن صفحه
ی کلبه، از های نور به جای نشأت گرفتن از درب شکسته شدهلوزنه

ور کردم به جای ودند. تصهای باز پنجره نشأت گرفته برهک -کر
پهلو به پهلو شدن در آن تشک و بالشت خاک گرفته، روی تشک و 
بالشت سپید رنگم هستم. به جای بوییدن عطر خاک و چوب، عطر 

های سخت و بویم. به جای آن لباسهای داخل اتاقم را میگل و گیاه
 شرت و شلوارک سبز دریایی رنگم را برای  تن دارم. چرمی، تی

 

طور نبود! من در بدترین وضعیت ممکن بودم و باید یکن اینول
ی تاریک، همه چیز کردم. باألخره پس از نجات یافتن دّرهتحمل می

 رود. به خوبی پیش می

 

با کرختی از جای برخاستم و دستی به صورتم کشیدم. با 
حوصلگی به سمت میز رفتم و صندلی را عقب کشیدم تا بنشینم. بی

نوز بیدار نشده بود؛ زیرا هنوز صدای ریتمیک گویی الکس ه
ای بعد، الکس دمی عمیق رسید. دقیقههای مالیمش به گوش مینفس

گرفت و سپس پوفی کشید. لحظاتی به سکوت گذشت و من صبر 
طور کردم تا کمی به خود آید. سپس اتفاقات عجیب دیشب را این

 روایت کردم: 

 
حشتناکی افتاد! پنج نفر الکس، باورت نمیشه دیشب چه اتفاق و -

اومدن پشت در کلبه! سه تا مرد و دو تا زن. یکی از اون 
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شون سوفیا بود! باورم نمیشه که داشتن با شوخی و ها، یکیزن

 کردن! جوری از بین بردن من صحبت میخنده درباره چه

 

آورد، فرو خوردم و با چشمانی بغضی که صدایم را به لرزه در می
 خیس ادامه دادم: 

 
جا باشم؛ ولی به لطف یکی دیگه، شون شک کرد که اینیکی -

که منصرف شدن! ولی هیچ حرفی از سوفیا در رابطه با این

کرده! شاید توی این کلبه هستم یا نه نشنیدم. شاید داشته فکر می

 ترسم! برگرده؟! الکس، من می چیزی دیده! اگر

 

کرد، الکس که تا آن لحظه بدون هیچ حرفی به سخنانم گوش می
 اش، آبی روی آتش وحشتم ریخت.بار با لحنی مالیم و دلسوزانهاین
ترین مشکلی نیست رزالیتا! در حال حاضر جایی که هستی، امن -

مکان برای تو هست! به لطف این گوی هم هر اتفاقی برات 

گرده. شنوم. بعد هم، کانر چند روز دیگه برمیته من میبیاف

 توی این چند روز حواسم بهت هست رز! 

 

دمی عمیق از هوا گرفتم و سپس با آرامش هوای حبس شده درون 
کردم آرام و که سعی میام را بیرون فرستادم. درحالیسینه

 فتم:خاطر باشم، خطاب به الکس گآسوده

 
. فعالً برو که امروز هم حسابی کار باشه. بهت اعتماد دارم -
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 داری! 

 

الکس ناسزایی به لب راند و سپس جک را لعنت گفت؛ سپس 
 ام گذر کرد.ای کشید و صدایش از مجرای شنواییخمیازه

 
مطمئن نیستم امروز هم برم پیش جادوگرها یا نه؛ ولی به هر  -

 حال اگر باالی سرشون نباشم، امکان داره دست از پا خطا کنن!

 

سخنش را تأیید کردم و او هم با درماندگی قبول کرد که امروز هم 
 به جادوگرها سر بزند. 

 

هایش ای بعد، الکس از اتاقش خارج شد. از ریتم نامنظم گامدقیقه 
مشخص بود که هنوز به طور کامل هوشیار نبود. تصوری که در 

لش ذهنم از او داشتم، مرا به خنده وا داشت؛ ولیکن در دل به حا
که باید هر روز با طلوع خورشید، افسوس خوردم. حتی تصور آن

کردند هم سخت و تمام سربازان برای جک مراسم اجرا می
فرسا بود! او لیاقت هیچ مراسم و تشکری را نداشت و طاقت

کردند؟! دانستند؛ ولیکن باید چه میسربازان هم خوب این را می
 ها اسیر جک بودند. آن

 

حوصله، کالفه و عصبی بودم و در ن روز ماه بود. بیآن روز بدتری
شد دل هم از تمام اتفاقاتی که در انتظارم بود، وحشت داشتم. چه می

که باید چه شد؟! همیشه اناگر در همان لحظه همه چیز متوقف می
های بیشتری را برای آینده و زندگی خود و دیگران متحمل سختی

 کرد! شدم، مرا نگران میمی
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ی األخره تمام سربازان در فضای بیرون کاخ جمع شدند. همه آمادهب
کشید رژه بودند؛ همه به جز الکس! الکسی که هنوز هم خمیازه می

و گویی دیشب خواب کافی نداشته است. البته، من هم دیشب خواب 
 خوبی نداشتم. 

 
 هی! سیصد و شصت پنج، درست وایستا!  -

 

کنم سیصد و ی سرباز دیگری، که فکر میی هشداردهندهزمزمه
های پنجاه و شش بود الکس را به خود آورد. باألخره، ریتم قدم

الکس هم با دیگران یکی شد و سمفونی جالبی را به ارمغان آورد؛ 
ولیکن صد هزار حیف که نام شوم جک در آن سمفونی نقش مهمی 

 داشت. 

 

 

های پر هیجان! کذایی، تکراری و شبچند روز گذشت. روزهای 
ترین کردند و دیشب توانستند نزدیکهر شب جادوگران پیشرفت می

خواست، مهیا کنند؛ ولیکن معجون به چیزی را که الکس می
 خواست. ترین مهم نبود. الکس دقیقاً چیزی را که گفته بود مینزدیک

 

البته که  د.تر شده بودندر این چند شب جادوگران با الکس صمیمی
ریخت و در مقابل الکس هرازچندگاهی تنظیمات ذهنشان بهم می

 ها را نرم کند. توانست آنگرفتند؛ ولیکن هر دفعه الکس میگارد می

 

رفت و غذا و آب برای ها هم به زندان میناگفته نماند که بعضی شب
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د؛ برد. آنجلینا تا به کنون چند باری به الکس شک کرده بوآنجلینا می
گفت که فقط قلب مهربان و کرد و میولیکن هر بار الکس انکار می

ها خورد! بعضی وقتدلسوزی دارد و به حال آنجلینا افسوس می
توانستم جلوی رفت که نمیالکس به قدری در نقش خود فرو می

 ام را بگیرم! موج خنده

 

اده گاه فرستتا به حال چندین بار الکس را برای نگهبانی در شکنجه
ها به ها و نفرینها، جیغخواستم هیچ حرفی از آن ضجهبودند و نمی

 یاد آورم.

دور میز چرخیدم و روی صندلی، مقابل درب ورودی نشستم. 
های لشکر سربازان که برای مراسم اَدای احترام به جک صدای گام

ای از گیسوان کوتاهم را رفتند، درون کلبه پخش شده بود. طرهمی
ی بلند شده بود، به پشت گوش فرستادم. سربازان شعر که حال کم

کردند. با هر بیتی که خوانند و در آن از جک تقدیر و حمایت میمی
 شد. تر از قبل میهایم پررنگشد، پوزخند روی لبخوانده می

 

که به در چشم دوخته بودم، الکس به دست به سینه شدم و درحالی
جک  ساختمان و نزدیک اتاق ی انتهاییدستور مافوقش به طبقه

طور که در حال خودم غرق شده بودم، درب داد. همانشیفت می
اید؛ کلبه به سبک کانر کوبیده شد. قرار نبود کانر امروز به دیدنم بی

ام مرتب کردم و به ولی گویا طاقت نیاورده بود. شنلم را روی شانه
 سمت درب رفتم.

 

قابلم، شوکه شده قدمی به درب را گشودم؛ اما با دیدن تصویر م 
عقب برداشتم. ضربان قلبم به ناگه باال رفت. سوفیا با دو سرباز در 
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هایم را به سمت دو طرفش جلوی درب ورودی ایستاده بودند. قدم
عقب تند کرده و خود را جلوی میز قرار دادم. از وحشت جوشش 

کردم! به سختی دستم را به گوی اشک را در چشمانم احساس می
 انده و آن را به گوشه میز هول دادم. رس

 

ی سوفیا، دو سرباز به سمتم آمدند و بازوان مرا در میان با اشاره 
دستان قدرتمندشان گرفتند. شروع به جیغ کشیدن کردم و همزمان 

زخند گوی را از میز پایین انداختم. با پایم گوی را پنهان کردم که پو
ر  اجزای صورتم مرا ب ی سوفیا و نگاه تحقیرآمیزشروی چهره

جا نبودند قطعاً عصبی کرد. اگر این سرباز درشت هیکل این
 شد! های من میگیسوان بلند سوفیا اسیر پنجه

 

به زور مرا از کلبه خارج کردند و به دنبالش سوفیا، فانوسی پر  
ی پوسیده مقابل چشمانم در آتش آتش را به درون کلبه انداخت. کلبه

گرفت، برای خاطراتم هر پاره آتشی که شعله میغرق شد و من با 
زدم! این کلبه پناهگاه احساسات من بود! کلبه در این کلبه جیغ می

ناپذیر مقابل چشمان من تبدیل به خاکستر شد و حاصلش بارش پایان
 چشمانم بود.

 

به اجبار سربازها شروع به قدم برداشتن کردم؛ اما با هر قدمم، 
ی نبود فشردم. امیدوار بودم که الکس متوجهمی گویی قلبم را زیر پا

شد. به تر میرفتیم، آسمان طوفانیمن شود. هر چه بیشتر راه می
دار ورودی جنگل که رسیدیم ک با گلویی که از زور گریه خدشه

سوخت و شده بود، اکسیژنی تازه وارد گلویم کردم. انتهای گلویم می
ن حدی باال رفته بود که دوندگادهانم خشک شده بود. ضربان قلبم به 

 اند.ماراتن تنها آن را احساس کرده
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ه بدون اهمیت به دستانم که در اسارت زنجیر بود و بازوان نحیفم ک 
در چنگ سربازان قرار داشت، خود را روی زمین پر از چمن رها 

کشید و سربازان منتظر کردم. سوفیا با نگاهش برایم خط و نشان می
 که صدایم به شکایت بلند شد:او بودند تا این دستوری از سوی

 
 کنه؛ حداقل یکم آب بهم بدید! بسه دیگه! تموم بدنم درد می -

 

ی بسته به کمرش، کمی آب سوفیا سری تکان داد و سرباز از قمقمه
. آهوهای شادابی از که از گرمای هوا جوشیده بود، در دهانم ریخت

آمدند؛ اما با دیدن سربازان میوان به این سمت د -دور دست دوان
جک، راِه آمده را برگشتند. گویا حتی حیوانات هم از دست جک به 

. چندین تمشک خشک بر کف دستانم ریخته شد و سوفیا اندامان آمده
 ها را ببلعم.منتظر نگاهم کرد تا آن

 

ها را به درون دهانم هل دادم و جویدم. با با انگشت دانه به دانه آن
ی میوه خشک، بازویم توسط سرباز کشیده دادن آخرین دانهقورت 

زار برخاستم. بدون شک، پشت لباسم به رنگ شد و از روی چمن
 سبز چمنی درآمده بود؛ هر چند که اکنون اهمیتی نداشت.

تر رفتیم، برگ درختان سیاههر چه بیشتر به درون جنگل می
های به فریاد یبای پرندگان، جای خود رازشدند و صدای صوت می

 داد.ای میناشناخته

 

ی نجات از راه برسد و مرا از دست ای کاش کانر مانند فرشته
ها نجات دهد. کمی که زخم گلویم بهتر شد، دوباره به داد و فریاد این
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هایم چنگ به موهایم ها را نفرین کردم و گاهی با دستپرداختم. آن
 زد، فریاد زدم:بودی میام از زور اشک به ککه چهرهزدم. درحالی

 
 بینید!یمها، خودتون ضربه لم کنید! احمقو -ها! ولم کنیدلعنتی -

 

خواستم، و در همان لحظه، یکی از سربازان دقیقاً کاری را که می
اش را روی گردنم گذاشت تا بتواند مرا به دّره انجام داد. دست قوی

ن خبری های مرت کند؛ ولیکن او از حکاکیانتهای سکوت پبی
 نداشت!

 

به ناگه، هر دو سرباز به پشت پرت شدند و محکم به زمین ِگلی 
برخورد کردند. کمی گردنم را چرخانم تا کوفتگی و خستگی از جانم 

بیرون برود. نگاهم را که باال کشیدم، با سوفیایی که متعجب و 
کرد مواجه شدم. انگشتانش را به سمتم زده به من نگاه میوحشت

 و محتاطانه جلو آمد. دراز کرد

 
 کار کردی؟!تو... تو اآلن چی -

 

از ذهن کند او، پوزخندی  روی لبانم  جای خوش کرد. ابرویی باال 
 انداختم و هیچ نگفتم. در یک حرکت، جلو آمد و مچ دستانم را اسیر

دستان زورمند خود کرد. فریادی سر دادم که  صدایش در جنگل 
ی نداشتم و بسیار ضعیف شده اکو شد. من، در جسمم قدرت زیاد

هایش با حکاکی پیچک روی گردنم بودم؛ ولیکن کافی بود ناخن
 تماس داشته باشد تا بتوانم پای به فرار بگذارم.
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قدرها هم  احمق نبود! حتی دستش را نزدیک آن ولیکن گویی او آن
کردم؛ زدم و درخواست کمک میبرد! من فریاد میحکاکی هم نمی
ای مرا خفه کرد آمد.  سوفیا برای لحظهای کمک نمیولیکن کسی بر

 و نفس را از من ربود. 

 
چه مرگته؟ دهنت رو ببند دیگه! اعصاب برام نگذاشتی! ساکت  -

 باش؛ وقتی برسیم به قصر و کار ما انجام بشه! 

 

 با صدای ضعیفم نالیدم: 

 
دستی با جک فقط دنیای ماوراء دونی که با همسوفیا، خودت می -

 کنی؟اش میمیشه! برای چی همراهیتموم 

 

های اطرافمان را از بین برد. جلوتر درست اش گلخندید و با خنده
ه باالی سر دره ایستاد. شنل پر هیبتش را مرتب کرد و به آسمان سیا

زا پوشیده شده های بارانکه آسمان از ابررنگ چشم دوخت. با این
ی چشم نگاهی به او بارید. از گوشهای باران بر سرم نمیبود، دانه
های بلندش را خیس از اشک دیدم. برای اولین بار مژه انداختم و

ی سنگینی نگاهم که شد، روی برگرداند و با دست به جان متوجه
ی گفت هر شخصیت بدی، گذشتهچشمانش افتاد. مادرم همیشه می

کند و من همیشه مخالف ها میتلخی دارد که او را وادار به این کار
دهد و در سمت کاری سوق میبودم! این ذات است که فرد را به 

افزاید. با غم زمزمه ی تاریکش بر شدت کار او میکنارش گذشته
 کردم. 
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ی تاریک خراب میشه. اگه تو با جک همراهی کنی، دره -

 تونی این کار رو بکنی؟جوری میسرزمین خودت! چه

 

اش با رعد و برقی وحشتناک از بار قهقههدوباره به خنده افتاد و این
ام را به زیر بغلم راندم تا زده سمان مساوی شد! دستان یخسوی آ

بلکه از سرمای سر انگشتانم کاسته شود. دو سرباز هنوز هم روی 
توانستند حرکتی کنند. با تمسخر نگاهم را از زمین افتاده بودند و نمی

ها گرفتم و به مردم در دره دوختم. هر کس فارغ از اتفاقاتی که آن
 پرداخت. های خود میافتاد، به روزمرگیعه میجا و در قلاین

ام سوفیا به سمت من برگشت و قدمی جلو آمد تا درست سینه به سینه
شود. با چشمانی که نفرت در آن جاری بود، به مردمک لرزان 

ام را در میان انگشتان چشمانم خیره شد. دستش را باال آورد و چانه
ام فرو کرد و از درد، ر چانههای بلندش را داش گرفت. ناخنکشیده

ام بر زمین افتاد و در جایی نامعلوم ی اشکی از بلندای گونهدانه
ای را بر زبان آورد که هایش را از هم گشود و جملهغیب شد. لب

 ضربان قلبم را باال برد و من را در دنیای بهت و حیرت غرق کرد:

 
یست نر هم جا نیستم و قران مال اینجا متنفرم! ممن از این -

جا همه چی قدیمی بمونم! من متعلق به دنیای مدرن و آزادم! این

 و روی مخ هست! من باید برگردم آلمان، پیش نامزدم! 

 

ی غمناک سوفیا را برایم کاست. دو ای از اشک، وضوح چهرهپرده
هایم به سمت زمین متمایل شدند. او نامزد داشت؟! و من ی لبگوشه

کردم. هر چند او هنوز به سوفیا اشتباه فکر میآن همه مّدت راجع 
هم بسیار خودخواه و بدجنس بود؛ ولیکن او فقط سعی داشت به 



 

 

 WWW.98IA3.IR 262 نودهشتیا انکاربررزاگینه_کیمیا و تانیا 

 

 زندگی عادی خود بازگردد. 

 

دار و بغض، به زمین به خود که آمدم، دیدم سوفیا با چشمانی کمی نم
نگریست. شاید، شاید واقعاً دلتنگ دوستان و نامزدش بود! شاید می
ای را ا هم انسان بدی نبود. کمی نگاهش کردم. گویی خاطرهقدرهآن

زای چشمانش به زد و ابرهای بارانبه خاطر آورده بود که لبخند می
 باریدند. آرامی می

 

 خواستم برای دلداری و کمک به او، لب به سخن بگشایم که به ناگه،
های تمسخرآمیز و سخنان ی پیش افتادم. نگاهبه یاد چند دقیقه

 ردآورش! د

 
گردونه به جک بهم گفت اگر بهش کمک کنم، من رو برمی -

افته، چه کسایی آسیب آلمان. برام مهم نیست چه اتفاقی می

 بینن یا باید چه کارهایی رو توی این راه انجام بدم. می

 

 ی درخت مرتفع زد و ادامه داد: ای به تنهتکیه

 
قدر به خودم اینرسیدم خونه  خوام برگردم و وقتیمن فقط می -

برسم و با دوستام خوش بگذرونم که این همه وقت زندگی توی 

 جا رو از یاد ببرم!این

 

 قتی که غرید: های مغزش مشهود بودند ورگ
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انداخت شدم! جک داشت جیکوب رو گیر میو داشتم موفق می -

که تو اومدی! تو واقعاً آدم فضولی هستی! کی بهت گفت مثل 

ز اون آتیش لعنتی رد بشی؟ کدوم آدم عاقلی من احمق باشی و ا

 یشه؟!مور که آبی رنگه رد از یه آتیش شعله

 

گفت. کدام آدم عاقلی از یک آتش عجیب و غریب عبور درست می
کند؟ کدام انسان عاقلی به یک پیرمرد عجیب و غریب اعتماد می
زاد  هوشیاری، به اولین کسی که در دنیای کند؟ کدام آدمیمی

کند؟ چه کسی جدا شدن از دنیای مدرن جدیدش دیده است، اعتماد می
کند؟ درست حشتناکی را انتخاب میو زندگی در یک همچین دنیای و

 است. رزالیتا گراهام! 

 

جا آمده بودم؛ ولی سوخت. من با انتخاب خوب به ایندلم برای او می
کرد. او دخترکی معمولی با او نه! او حتی به این دنیا فکر هم نمی

 عالیق عادی بود. او رزالیتا گراهام نبود! سوفیا بود. 

 

سوخت! از چه زمانی دوباره او می شاید هم نباید دلم به حال
دادند؟ میان دوراهی عجیبی گیر افتاده احساساتم به من فرمان می

دانستم باید چه کنم! با توانستم کنار بیایم و نمیبودم! با خود نمی
انم نگاهش کردم. او هم به سرعت دریافت که پیچش عمیق ابرو

ل کرده بود. ور اشک و با من درد و دشاش غرق در دریای چهره
هایش به جان چشمانش افتاد. در همان حین پس به سرعت با انگشت

 لب زدم: 

 
تونه هی! چی با خودت فکر کردی سوفیا؟! فکر کردی جک می -
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تو رو برگردونه به آلمان؟! فکر کردی اگر دنیای ماوراء خراب 

کنی و جا گیر میبشه تو ِتلِپورت میشی به آلمان؟! نه! تو این

 یای ماوراء نابود میشی. همراه دن

 

ابروان او هم همدیگر را در آغوش کشیدند و سوفیا با صدای بغض 
 دارش لب زد: 

 
تونه. دختر جیکوب! شاید جک نتونه؛ ولی یک نفر هست که می -

 تونه.الینا؟! ا.. الیکا؟ آ... الکا؟! اوه! الکس! اون می

به دنیای زده به سوفیا خیره شدم. الکس؟! او برای بازگشت وحشت
زادها الکس را نیاز داشت؟! و آن به آن معناست که الکس در آدمی

خطر بود! هر آن امکان داشت از هویت او بوی ببرند! مخصوصاً 
جوی اوست! به سرعت ماسک خنثی را واکنون که جک در جست

ن کردم و سپس م -ام زدم تا او به من شک نکند.  کمی منبه چهره
 گفتم:

 
ال! الکس معلوم نیست اآلن کجاست. پس این به... به هر ح -

 هست. شاید جک تو رو دور بزنه!  فایدهبی

 

 ولیکن سوفیا، با پوزخند و نگاهی تمسخرآمیز گفت: 

 
کنه. کاخی که طور نیست. اون توی یک کاخ زندگی مینه! این -

پدرش درست کرده! اون، پدر و برادرش! کاخی که پشت جنگل 

بینی؟ ادمی جادوگران و ارواحه! میسیاه و توی خط مرزی آک
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 ی این بازی هستم! من برنده

 

ای زد. با تنفر به او چشم دوختم. او خوب بلد بود در سپس تک خنده
ی پیش که با بغض پاسخ مرا لحظه تغییر حالت دهد! نه به چند دقیقه

کرد. با حرص از جای داد و نه به اآلن که با تمسخر نگاهم میمی
به تقلید از من، با تمسخر از جای برخاست و نوک برخاستم که 

خر لب ام ضرب گرفت. با تمسی سینهاش روی قفسهانگشت اشاره
 زد: 

 
ای که من که دارم کار درست رو انجام میدم؛ ولی تو یه بازنده -

 جا بمونی و خودت رو برای این مردم فدا کنی! خوای اینمی

 

تمان لنگان به سم -که لنگانم ی چشم، هر دو سرباز را دیداز گوشه
ای مکث، سوفیا با لحن دلسوزانه، اما آمدند. پس از لحظهمی

 مصنوعی ادامه داد: 

 
جا تعلق نداری. دلت برای کانادا و احمق نباش رز! تو هم به این -

ی زیبات یه نامزد هات تنگ نشده؟! مطمئنم با این چهرهدوست

شده. اوه، تازه!  یا دوست پسری هم داری. اون دلش برات تنگ

گردن! از مامان و بابات هم نگم. مطمئنم کل کانادا رو دارن می

 طوری جوابشون رو بدی؟! خوای اینمی

 

 و سپس پوزخندی زد. 
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مّدتی با خشم به او خیره شدم؛ ولیکن به ناگه، فکری به سرم زد. 
که هر دو سرباز گوش به زنگ ایستاده بودند، آهی کشیدم و درحالی
 با درماندگی لب زدم: 

 
جا متنفرم! جا خسته شدم. از ایننه! راستش... من هم از این -

اً هام حتمهام و مامان و بابام. دوستخوام برگردم پیش دوستمی

دونی، دلم برای از نگرانی تا حاال خودکشی کردن! می

هام تنگ شده. مامان و بابام رو هم نگم نشینی با دوستشب

کنم... وقتی بهشون برات سوفیا! واقعاً وقتی بهشون فکر می

 کنم، قلبم به درد میاد!فکر می

 

ابتدا با شک و تردید نگاهم کرد؛ ولیکن پس از بارش دوباره و 
 م باورش شد. ک -ی چشمانم، کموقفهبی

 

خندیدم. دوست؟! من مکر دوستی در دل به تمام سخنان خود می
شدم؟ پدر و مادر؟! مگر داشتم؟ شب نشینی؟! مگر دعوت می
کردم، سوفیا طور که فکر میبرایشان ارزشی داشتم؟ ولیکن همان

ام را زیرک نبود. پس به سرعت سخنان و بارش چشمان مصنوعی
 د. البته، من هم بازیگر بدی نبودم! باور کر

 

داد، خطاب به اش را ماساژ میکه شانهیکی از سربازها درحالی
 سوفیا گفت: 

 
خواید بهش اعتماد کنید؟! همین قربان... مطمئنید... مطمئنید می -
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 چند دقیقه پیش قرار بود به پادشاه تحویلش بدید! 

 

  سوفیا با مکثی کوتاه و نگاهی متفکرانه گفت:

 
نه! نیازی نیست. حاال اون طرف ماست. دختر عاقلیه! و من  -

 هنوز هم به پاشاه تحویلش میدم؛ اما نه به عنوان کسی که قرارِ 

کشته بشه! به عنوان همراه من. حواست هم جمع کن که توی 

 کار من فضولی نکنی چهارصد و دو! 

 

نه نگاهم را کامل باال کشیدم و با چشمانی خیس و لبخندی متشکرا
زدم. آن سرباز بسیار سمج بود! قطعاً وقتی همه سربازان را نجات 

دانستم با خود چه فکری فرستم! نمیدادم، او را به اتاق مرگ می
 کند که پشتیبان جک بود! می

 

که یک مانع به راحتی رسید. گویی از آناو بسیار خشنود به نظر می
دانست که این مانع، نمیاز جلو پایش برداشته شده بود؛ ولیکن 

 جلوتر بازگشته است!

ای از موهایم را دور انگشتش سوفیا کامالً در مقابلم ایستاد و طره
پیچید. برخالف لبخند مهمان لبش، چشمانش عاری از هرگونه 

هایش را که به شکل یک خط درآمده بودند از هم احساسی بود. لب
 گشود و مرا تشویق کرد.

 
دونستم که قبول ر باهوشی هستی. میآفرید رزی! تو دخت -

 کنی!می
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ای از درون لبم را گزیدم تا مبادا به پوزخند باز شود. خنده
ام کردم و سرم را کمی به عقب کشیدم تا از مصنوعی مهمان چهره

هایش با برخورد انگشتان سوفیا با صورتم جلوگیری کنم. نفس
 کرد. کرد و حالت تهوع را در من ایجاد میصورتم برخورد می

 
 م شما شدم...میگم سوفیا، حاال که من عضو تی -

 

هایم را درشت کردم و در مردک چشمانش خیره شدم. این چشم
 ام.ام برساند؛ قبالً امتحانش کردهروش باید مرا به خواسته

 
های جک رو تعریف کن، وگرنه من باهاتون همکاری برام نقشه -

 کنم!نمی

 

به ناگه لبخند روی لبش محو شد و با چشمانی جدی نگاهم کرد. در 
هایش را از هم گشود و با نش نفرت نهفته شده بود. لبعمق چشما

 لحنی ترسناک جوابم را داد:

 
البته، اما خب، خبر داری اگه به گوش کسی برسونی، چه اتفاقی  -

 افته؟می

 

ی تاریک ایستاد. دور من چرخید و سپس پشت به من و رو به دره
ی شنلش برد و آن را کمی صاف کرد. از دستش را به سمت یقه

ها انداختم که چند قدم عقب تر از من ایستاده ی چشم به سربازگوشه
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 بودند.

 
دونی اتاق مرگ کجاست؟ البته که دونستنش مهم نیست؛ می -

خیالش، چون تو قرار هست دهنت با چفت و بست باشه! خب بی

 بیاید بریم جک منتظر ماست! 

 

دره جلوتر از ما به سمت سر پایینی حرکت کرد. مسیر زیادی تا 
ای که اکنون در آن بودیم باقی نمانده بود؛ البته اگر از بیراهه

رفتیم. با تر باید راه میرفتیم؛ وگرنه تقریباً چهل دقیقه اضافهمی
م دندان به جان پوست لبم افتادم و به الکس اندیشیدم! امیدوار بود

 هویتش فاش نشود. 

 
دنبال  ک بهجقدر بدون که خب، از برنامه جک بدونی! همین -

 تحت سلطه گرفتن کل دنیای ماوراء هست.

 
 یعنی چی؟  -

 

 

 تر از قبل شد.هایش بلندقدم

 
ها و خواد که تموم سرزمینخیلی واضح هست. جک دلش می -

 ها به اون خدمت کنن!جانور

 
 و تو دقیقاً برای چی با جک همراه شدی؟ -
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 پوزخندی صدادار زد و موهای بلندش را پشتش مرتب کرد. 

 
خواد کسی که تاج دونی، ما فقط هدفمون یکی هست! اون میمی -

کنه، از بین ببره و من، کسی که پام رو به و تختش رو تهدید می

 این دنیای افتضاح باز کرد.

 

شد که سوفیا توسط جیکوب به این دنیا آمده باشد؛ اصالً باورم نمی
 چرا جیکوب باید سوفیا را به این دنیا آورده باشد؟! 

 
 ای چی تو رو وارد این دنیا کرد؟ بر -

 
آفرین، دقیقاً این سؤال من هم هست! برای همین جک قرار شد  -

 قبل از مرگ جیکوب، این سؤال رو ازش بپرسه!

 

 

بزاق دهانم را قورت دادم و برای جیکوب آرزوی سالمتی کردم. 
 امیدوارم اتفاقی برای این خانواده نیافتد.

 

داشتم، نگاهم به اولین مکانی بر میطور که به سمت دره قدم همان
که با سوفیا و استورات به شکار رفتیم برخورد کرد. تمام خاطراتی 

که با استورات داشتم، مانند فیلمی از جلوی چشمانم گذر کرد. آن 
وقت آن را تجربه نکردم، به ها مانند لحظاتی که هیچها و گریهخنده
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ی اگر جاسوس جک بود، فراموشی سپرده شده بود. استوراتی که حت
راز بزرگش را برایم فاش کرد. لبخندی تلخ زدم و سؤالم را بر زبان 

 آوردم:

 
 چه اتفاقی برای استورات افتاده؟ -

هایش پر کشید و چشمانش خالی از به ناگه لبخند از روی لب
 ای ایستاد و سپس به مسیر ادامه داد.هرگونه احساسی شد. لحظه

 
دونم چرا استورات به همکاری با اطالعات دقیقی ندارم و نمی -

 جک پرداخته! 

 

خواستم. بازوانم را از بند دستان سربازان این جواب آنی نبود که می
اش قدم بر نجات دادم و با دو خود را به سوفیا رساندم. شانه به شانه

مردم دادم. ور میبین چشمانم عبداشتم و دره را از زیر ذرهمی
خواهی جک شدند. خواهی و خونگناه و مظلومی که قربانی زیادهبی

اش ام رها کردم. سوفیا وقتی مرا شانه به شانهآهی از اعماق سینه
 دید، ادامه داد:

 
 جوری شده! تو این دونم، به خاطرتا جایی که می -

 

ام؟ شوکه و متحیر شدم. لب از به خاطر من؟! مگر من چه کار کرده
 وده و تعجبم را بر زبان آوردم:لب گش

 
 کار کردم؟من؟! مگه چی -
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های بلند و دستش را مقابل چشمانش چرخاند و نگاهی به ناخن
بارید. حاال که بر مرتبش کرد. غرور از تک به تک رفتارش می

من چیره نیز شده بود، قدرتش را با تک به تک رفتارش به نمایش 
 . گذاشتمی

 
روز اول   براش دردسر بود. چه ازدونی، وجودت کالً خب می -

اش شدی و چه اآلن که راهی زندان ی خونهکه مهمون ناخونده

 جک کردیش! 

 

 دستم را کنار پایم مشت کردم و چندین بار  روی ران پایم کوبیدم.
سوفیا در صدد خشمگین کردن من برآمده بود. نفسی عمیق کشیدم و 

خصیت بدش در آن دیده ای از شرخ زیبایش که هیچ نشانهبه نیم
 شد، چشم دوختم. نمی

 
قدر باال و پایین کردن و سر باال جواب دادن، چرا عوض اون -

 کنی؟درست تعریف نمی

 
خواستم نشون بدم حتی تو دونی چرا؟ میسؤال خوبی هست! می -

 هم گاهی عصبی و بد میشی! 

 

 

ستم ی آبش را سمتم گرفت و اشاره کرد تا کمی از آن بنوشم. دقمقمه
 را دور آن حلقه کردم و کمی از آب خنک درون آن نوشیدم.
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خب، بگذار برات بگم. آنجلینا به استورات دروغ گفت و اون  -

گفتن تو توش هستی؛ رو به سمت غار برد، اون غاری که می

ولی وقتی استوارت به همراه سربازها رفت، اون غار خالی 

 ت شده! دسهم کنه که با آنجلینابود. جک هم فکر می

 

 دامه داد.هایش را باال انداخت و اشانه

 
 کنم! البته من قضاوتش نمی -

 

طور به استورات اعتماد دانستم چهبه ادامه مسیر پرداختیم. من نمی
شود و به پیدا کردم. پسری که خیلی ناشناخته وارد زندگی من می

طور شگفت انگیزی در دنیایی که خوبی فقط یک درصدش قرار 
کردم، نه پس کند. باید از همان اول شک میدارد، به من کمک می

ن مادرم بود. همان ت دقیقاً بخشی از سخناهمه مدت! استورا از این
شود؛ البته ی تلخش، وارد مسیری غلط میآدم بدی که به دلیل گذشته

 کند. ی من است و شواهد چیزی از آن را نقض نمیکه این نظریه

 

ها که به هر حال به ورودی دره رسیدیم و سوفیا با اشاره به سرباز
جا ی تاریک کرد. ایند درهی شاه هستم، مرا وارمن همان خواسته

های سمی بیش از گذشته، در تر از همیشه شده است و پیچکتاریک
داد. های کنجکاو و غمگین مردم آزارم میدره رشد کرده است. نگاه

سوزاندند. ام خیره شده بودند و زیر لب برایم دل میبه دستان بسته
ار شده را به ای شکدر میان جمعیت چشمم به آدا برخورد کرد. پرده

فروش چهار سرزمین نگه داشته بود و با دست سمت لئو، دست
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داند آنجلینا چه شمارد. یعنی میهای برنز را میدیگرش سکه
هایی را در این مدت تجربه کرده است؟! البته که وضعیت اتفاق

داد؛ اما من در دلش چنین نشان میاش اینهای پارهآشفته و لباس
 قرار ندارم! 

 

 . مقابل چشمان متعجب آدا گذشتم و به سمت قلعه قدم برداشتم از

ای ها گرفتم و به زمین خاکی سپردم. با چهرهنگاه خیسم را از آن
گرفته و غمگین، به کاخ جک چشم دوختم. کاخی بسیار بزرگ و با 

های شکوه که با چاشنی ترس و وحشت دیزاین شده بود؛ ستون
ها! ولیکن این مهم نبود! ی عنکبوتشدهسنگی و تارهای در هم تنیده 

قدر ظاهر زیبا و باشکوهی داشت، به همان اندازه درونش هر چه
 وحشتناک و مملو از ظلم و ستم بود. 

 

رفتم و دو سرباز هم تمام هایی لرزان به دنبال سوفیا میبا قدم
های عظیم کاخ حواسشان را به من داده بودند. باألخره به پله

زده قدمی به عقب برداشتم که هر دو سرباز مرا رسیدیم. وحشت
شان از زیر اسیر بازوان قدرتمندشان کردند. نگاه تیز و خشمیگن

هش را به من داد و وفیا به آرامی نگاخودشان مشهود بود. سکاله
که با من ابرویی باال انداخت. با نگاه تهدیدآمیزی جلو آمد و درحالی

 سینه به سینه شده بود، پرسید: 

 
 ولت یادت رفت رز؟ قخواستی فرار کنی؟ تو می -

 

سعی کردم ترس و وحشت را پس بزنم و با شجاعت جلوی او در 
ادم از او، دستیار و حتی مافوقش وحشتی دبار باید نشان میبیایم. این
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 ندارم. پس، دمی عمیق از هوا گرفتم و سپس با پوزخند گفتم: 

 
ت اوالً، معلومه که نه؛ من آدم دورویی نیستم. دوماً، چی با خود -

 تونی تهدیدم کنی؟ من اآلن همکارت هستم!فکر کردی که می

 

ه شد. به سمتم کشید ترین فرد شهرنگاه دروغگوترین و فضول
دانستم اگر او این جاناتان! او واقعاً پسرکی وحشتناک فضول بود. می

حرف را شنیده باشد، به این معنی است که تمام اهالی شهر هم این 
 اند. حرف را شنیده

 

ب دقایقی هر دو در نگاه هم خیره بودیم. به ناگه، سوفیا خود را عق
ن بار یکدیگر را کشید و با همان لبخند مصنوعی که زمانی که اولی

 مالقات کردیم هم به لب داشت، گفت: 

 
 درسته. اآلن دیگه همکار هستیم! -

 

قدر احمق بودم به یاد اولین باری که او را مالقات کردم افتادم. چه
های ی نگاهی قصد شوم او نشدم! احمق بودم که متوجهکه متوجه

ی مکالمه عجیب و غریب و تغییر حالت مشکوک او، متوجه
اش نشدم! قصد و نیت او از همان اولین بار مشهود بود؛ گهانینا

 ولیکن من نابینا بودم!

 

در ظاهر مهربان و دوستانه بود؛ ولیکن اگر کمی در چشمانش 
ی! او واقعاً همه را توانستی باطنش را ببینکردی، میکندوکاو می

ای جبرئیل ی دیگر بد! لحظهای خوب بود و لحظهکرد. لحظهگیج می
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کردم. ی دیگر ابلیس! در ذهن، او را به لیلیث تشبیه میبود و لحظه
ای و مغرور! ی جهنم!  بدجنس، شرور، عقدهزنی شیطانی و ملکه

چندین بار از روی ظاهر، فریبش را خوردم. فکر کردم او مهربان 
 طور نبود. وقت اینو دلسوز است؛ ولیکن هیچ

 

های های مملو از تمسخر و لبخندپس از لحظاتی سنگین، با نگاه
ها باال رفت. مردمک در مصنوعی، سوفیا پوزخندی زد و از پله
 ها را باال رفتم. حدقه چرخاندم و با جسمی لرزان، پله

 

ام ترین اتفاق زندگیرفتم، به وحشتناکای که جلو میهر پله
ن مدّره تاریک تنها امیدشان به  که اهالیشدم. درحالیتر مینزدیک

ی خود فکر بود؛ درحالی که سوفیا با پوزخندش، تنها و تنها به آینده
کشید، که آنجلینا هراسیده انتظار کمک ما را میکرد؛ درحالیمی

درحالی که الکس جانش را در دستانش گرفته بود، من باید چه 
؟ آیا رست بودکردم؟ کدام راه دا انتخاب میرکردم؟ چه راهی می

 داد؟ب میای که در ذهن داشتم، جوانقشه

 

شد اگر دست از خورد. چه میصدای همهمه، در گوشم زنگ می
کشیدم؟ نه! اآلن زمان افسوس خوردن برای گذشته کنجکاوی می

من  نبود! من برگزیده شده بودم! حتماً او قدرتی را در من دیده بود.
ای ام، حتماً صحنهه دنیا آمدهبانی که ها اعتقاد داشتم. من زمبه افسانه

ه را دیده بودم که ارزش زندگی را داشت! شاید این دقیقاً همان صحن
 تر از همیشه بودم.بار، مصممبود! این

نگاهم را باال کشیدم و به سربازانی که با سرعت از کنارمان 
گذشتند چشم دوختم؛ گویی مأموریت مهمی از سوی جک داشتند! می
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دویدند و هایشان میبا دیدن سربازان، به سرعت سمت کلبهاهالی 
 بالید! شدند و سوفیا که بیش از همیشه به خود میپنهان می

 
 دم... بجا! اومدم نجاتش بابام رو آوردن این -

 
 قول انگشت کوچیکِ؟!  -

 

 

سباستین کوچک، با سن کمی که داشت به جنگ این هیوال آمده بود. 
توانستم، قول انگشت کوچیکِ اگر نمیتوانستم! پس من هم می

رحمانه و شد! او فقط یک بچه بود، نباید قاطی جنگ بیشکسته می
یافت و شد! پدر او باید نجات میها میها و گرگینهی خوناشاماحمقانه

ای دیگر از سوی پدرش گشت. سباستین، منتظر بوسهبه خانه باز می
طور به دنبالش آمده که این بود! او حتماً پدر بسیار مهربانی داشت

 بود! بلعکس پدر من... 

 

ام حبس شد وقتی به خود آمدم و دیدم فقط یک پله هوای درون سینه
تا دروازه کاخ و جک فاصله داشتم! مصمم هوا را بیرون فوت کردم 

و جلو رفتم. سوفیا را کنار زدم و با گشوده شدن درب توسط 
به ناگه با دیدن عظمت و سربازها، وارد سالن اصلی کاخ شدم. 

 کرد، عقب رفتم. فضای مسمومی که در کاخ فمانروایی می

 

 توانستم! همه، منتظر من بودند! رفتم! باید میباید جلو می

 

نگاه تیز و خشمگینم را دورتادور سالن اصلی گذراندم. سربازان، 
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های آهنین در شیفت خود حاضر بودند؛ ولیکن اکنون، همانند ستون
رسیدن به اتاق الکس اهمیت داشت. پس، بی توجه به تشر های تنها 

 ها پا تند کردم.  سوفیا به سمت پله

 

در لحظه، سوفیا با سرعت به من رسید و ساعدم را اسیر انگشتان 
 زورمندش کرد. با حرص غرید: 

 
تونی سرخود بری اتاق جک. کنی؟ نمیچه غلطی می -

اعتماد داشته باشی  کشنت! باید یه همراه قابلطوری میاون

 ی احمق! دختره

 

ای غریدم و او منظورم را دریافت. قطعاً «جدی؟!»با نگاهی سرخ 
 او نگران من نبود! او فقط برای موفقیت خود نگران بود! لبانش را

کشید، زیر که مرا به دنبال خود میمحکم به یکدیگر فشرد و درحالی
 لب غرید: 

 
هام رو به اسم خودت تموم کنی! با هم میریم گذارم زحمتنمی -

فهمه که من کارم رو درست انجام دادم و پیش جک، اون می

 مون! گردیم خونهبعدش هر دو برمی

 

ای برای او اهمیت نداشت. ابرویی باال درست گفتم! مرگ من ذره
وارد  ی پوچش خندیدم. او با پای خودانداختم و با تمسخر به جمجمه

 ی خود! استهشد. با پای خود و خودام من می
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به ناگه، جلوی درب اتاق جک ایستاد. سرباز جلو او را گرفت که 
 غرید: 

 
 دارم مأموریتم رو انجام میدم!  -

 

گذاشت عبور کنند. به دیوار سنگی تکیه ولیکن سرباز هنوز هم نمی
 زد و با تمسخر و خیال پوچی که داشت، گفت: 

 
خواد جادوگرها درمان بیماری پادشاه رو پیدا کردن. پادشاه می  -

تونم بگذارم مزاحمشون بشین؛ معجون رو تست کنه. اآلن نمی

ولی توی جشن باشکوهی که پادشاه برای درمان بیماریش 

  گیره دعوت میشی دختر کوچولو!می

 

ای زد و با مشت او را به دیوار کوفت. جلو رفت و سوفیا تک خنده
 فشرد، گفت:که با مشت پیشانی سرباز را به دیوار میرحالید

 
 ای هست.ای! دوست دارم ببینم مغز خامت چه مزهخوشمزه -

 

که نگاهش ای هم نبود! سپس سوفیا بدون آنگویی سرباز بسیار قوی 
را به من بدهد، ساعدم را اسیر دستانش کرد و درب را با کمک لگد 

وحشتناکی روی زمین نشست. به محکمی گشود. سرباز با فریاد 
 شد. ها به سمتمان کشیدهمحض ورود، تمام نگاه

ابتدا سوفیا با غروری فراوان پا بر زمین پوشیده از سنگ مرمر 
اتاق نهاد و به دنبالش من وارد اتاق شدم. دو سرباز بیرون از اتاق 
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 ماندند و با بسته شدن درب چوبی، دهان سوفیا باز شد. 

 
رگ، من به قولم عمل کردم و حاال رزالیتا توی اوه! آلفای بز -

 چنگ ماست و البته قول داده با ما همکاری کنه! 

 

قدمی جلو رفت و به لودگی و مسخره بازی، کوتاه تعظیمی برای 
جک کرد. متأسفانه غرور در تمام بدنش مانند سمی کشنده پخش شده 

 آورد.بود و به زودی او را از پای در می

 
 ه تو به قولت عمل کنی!حاال وقتش شد -

 

ی جک بلند شد و دستی به ته ی آخرش، صدای قهقههبا بیان جمله
ریش سفیدش کشید! پوست چروکش با هر خنده بیش از قبل خط 

 افتاد.می

 
 نه سوفیا، خوشم اومد پیگیر و سمج هستی!  -

 

سوفیا دوباره تعظیمی کرد و به پیش من بازگشت. از زیر چشم 
های کاله خودش مرا نگاه نگاهی به سرباز انداختم. از بین روزنه

کرد. وقتی سنگینی نگاه جک را روی خودم احساس کردم، می
نگاهم را به لوستر بزرگ و زیبای باال سرم دوختم. بر سقف اتاق، 

 ها بود. ها و گرگینهامآشهایی مینیاتور از خوننقاشی

 

های خورشید در حال تر ُسر دادم و به روزنهکمی نگاهم را پایین
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آمد، چشم دوختم. ی مخمل بیرون میغروب که از بین دو یال پرده
تر بود. جک دوباره صدای ها، از خون من سرخقرمزی پرده

 خوشحالش را به پشت سرش انداخت و سرباز را خطاب کرد.

 
خوام ! اون جام دارو رو بده به من که امشب میهی، سرباز -

 جشن سالمتیم رو با جشن رفتن رزالیتا بگیرم!

 

خواست مرا به دنیای بودم که به زور می کارش کرده مگر من چه 
فرمش های سنگین که به لطف یونیزاد بفرساند؟! سرباز با قدمآدمی

ت و جام ایجاد شده بود، به سمت دو جادوگر حاضر در اتاق رف
مسی را گرفت. به سمت جک رفت و در مقابلش تعظیم کرد. همان 

ای از موهایش بر جلوی چشمانش ریخت. با لحظه که خم شد، تکه
دیدن آن رنگ موها، شوکه شدم و نفسی کشیدم. آن موهای آبی 

رنگ قطعاً متعلق به الکس بوده است؛ اما از شانس خوبمان، جک 
اش کس در چند قدمیمتوجه نشد القدر غرق در شادی بود که آن

 ایستاده است. 

 
 بده به من سرباز. موهای قشنگی داری!  -

 

به وضوح ایستادن نفس الکس را به چشم دیدم. قدمی جلوتر آمدم تا 
ها ی سوفیا قرار گرفتم. نگاهم را روی جادوگرشانه به شانه

چرخاندم و دوباره به الکس و جام در دست جک چشم دوختم. به 
عجیبی حکاکی رز روی گردنم تیر کشید و پیش چشمانم  طرز

 تصویر عجیبی جان گرفت.
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ای دور گردنش حلقه شده بود و سپس دستانی که با دستان مردانه
ای نورانی برند. دریچهی کسی فرو میرحمی خنجری را در سینهبی

و سپس تاریکی مطلق به دنبالش آمد. شوکه و حیران شدم. مرد 
برد. ها کیست و چه کسی خنجر را در دلش فرو میصاحب آن دست

 نکند منظور جیکوب باشد؟! 

 

کرد. سرم را الکس چند قدمی عقب آمده بود و با غم به من نگاه می
زبانی بگویم به طرفین تکان دادم و سعی کردم به او با زبان بی

ی تاریک هستم. با غم سرش را پایین هنوز هم به فکر نجات دره
تر با او آتش در دلم را روشن کرد. باید هر چه سریعانداخت و 
 گفتم. ا برایش میهای سوفیا و جک رزدم و نقشهحرف می

 

ام کمتر از قبل شده بود؛ اما هنوز آن تصاویر عجیب سوزش حکاکی
گز  -پیش چشمانم جان داشت. نوک انگشتانم را که از درد گز

ام را ماساژ دادم هدم و کمی نواحی شقیقکرد، به داخل سرم برمی
 بلکن از سردردم کاسته شود.

جک با هر سختی بود، فشاری به دستانش وارد کرد و از جای 
های زرین قدم به قدم پایین آمد و به سمت من قدم برخاست. از پله

اش ی مرا در میان پنجهبرداشت. درست در مقابلم ایستاد و چانه
کالتی چشمانم در ش گزیدم که کاری کنم.فشرد. از درون لب می
 خیره شد و لب باز کرد.

 
ی مرگ من گویی نیست که دربارهامشب که بری، دیگه پیش -

 ی لعنتی رو پیداش کنم. بگه! باید فقط اون دختر بچه
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 دستش را برداشت و به پشت چرخید. 

 
جوری رودست بخوره و هر کرد اینوقت فکر نمیجیکوب هیچ -

 اش به سمت من بیان! دو تا فرستاده

 

 اولین فرستاده که سوفیا بود و اما دومی؟! نکند منظورش من هستم؟
 ها را به این دنیا باز کند؟برای چه جیکوب باید پای انسان

 

تماشا نگاهم را به سوفیا دوختم و دستان مشت شده از خشمش را 
. اکنون یی، لب زدم«چرا»کردم. وقتی نگاهش را روی خودم دیدم 

دانستم کدام خوب است. دوستی با جک و یا دوستی با جیکوب؟ نمی
دهم با جیکوبی دوست باشم که مرا به این دنیا هر چند که ترجیح می
 خواهد به اجبار مرا به دنیای خودم بفرستد.آورد تا با جکی که می

 

تاق زده شد و همراهش صدای سربازی آمد. جک که در چوبی ا
فرمی که ی ورود داد، هیبتی خاکی و خونین، پوشیده در یونیاجازه

که توجه به آنفرم الکس تفاوت داشت، وارد اتاق شد. بیکمی با یونی
فرد کنارم سوفیا است، دستش را چنگ زدم. سرباز به وسط قالیچه 

ال دوباره به تخت طالیی رفت و روی آن زانو زد. جک که حا
 مروارید نشانش بازگشته بود، سرباز را از نظر گذراند.

 
 ؟¹چه اتفاقی افتاده ِسر اسمیت -

 

اش کشید و کاله خودش را صاف فرم خونیمرد، دستی بر یونی
 کرد. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 284 نودهشتیا انکاربررزاگینه_کیمیا و تانیا 

 

 
قربان، با حمله به دژ برادرتون تنها چیزی که عاید ما شد،  -

 تلفات زیاد بود. 

 

شد. دست لرزانش را مشت کرد و با صدایی  به ناگه جک خشمگین
 هرگز از او توقع نداشتم فریاد کشید. 

 
 اآلن اون عوضی کجاست؟ -

 

ای که ترس سر اسمیت برای جانش کامالً مشهود بود. با هر جمله
 افتادند.گفت، دستانش به رعشه میمی

 
ز قربان... قربان متأسفانه، ما تمام قلعه رو گشتیم؛ ولی خبری ا -

 تون و فرزندانش نبود!برادر

 
جوری فقط یعنی چی نبودند مرتیکه؟ بهت حقوق میدم که این -

 است بچرخی و هیچ غلطی نکنی؟ ر -راست

 

 

سرباز سرش را پایین انداخته بود و پشتش از ترس باال و پایین 
شد. کاش یکی برای جک دمنوش گیاهی بیاورد و آرامشی به می

 اعصاب او هدیه دهد. 

 
هات بوده! های خوبت، بیشتر از گند زدنشانس آوردی که کار -
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 گمشو بیرون تا ندادم گردن درازت رو ببرن!

 

 وسر اسمیت با تمام توان هرچند لنگان و خسته خود را به در رساند 
همان طور که سریع آمده بود، سریع غیب شد. پس کانر خودش و 

 ن اتاق گرفتم.  پدرش را نجات داده بود. دمی عمیق از هوای درو

 

دیدگانم  روی جک گره خورد که با دقت و تفکر به الکس خیره شده 
بود و گویا که به دنبال چیزی در اوست. من به جای الکس نگاه پر 

کردم هر لحظه است کردم و با خود گمان مینفوذش را احساس می
 که جک با نگاه منفوذش، الکس را ذوب کند.

 
 دربیار.هی، تو سرباز! کالهت رو  -

 

 صدای الکس لرزان و ترسیده از زیر کاله خود به بیرون پیچید:

 
 من قربان؟  -

 
خوام ببینم صاحب اون گیسوهای آبی، آره، خود تو! می -

 وهاش هست؟! اش هم به زیبایی رنگ مچهره

 

 

های عرق ترس از روی صورتم ناگهان ضربان قلبم باال رفت و دانه
الکس به  افتاد. دستان لرزیدهخورد و بر روی زمین میسر می

سمت کالهش رفت و من بیش از پیش وحشت کردم و آرزو کردم 
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بار شانس به من رو کند و الکس از این وضعیت نجات که تنها یک
ای اشک از فلزی حلقه شد و دانهپیدا کند. دستان الکس دور کاله 

 بین مژگانم بر روی زمین رها شد.

شک اگر ی بدون پوشش الکس چشم دوختم. بیزده، به چهرهوحشت
آمد؛ ولیکن او هرکس جای او بود، از ترس پیکرش به لرزه در می

اش بدون هیچ ترسی، مصمم و جدی چنگی به گیسوان دریایی
یچکس جز من، جادوگران و نواخت و به جک چشم دوخت. گویی ه

 ی الکس را ندیده بود؛ زیرا هیچکس متعجب نبود. جک، چهره

 

که کسی که در خیال و آسوده خاطر، فارغ از آنکه سوفیا بیدرحالی
رویش است، به الکس چشم دوخته وجوی اوست دقیقاً روبهجست

بود؛ ِمریدا و دارال از وحشت یکدیگر را در آغوش گرفته بودند. 
متعجب و خشمگین بود و من از نگرانی رنگ به رخسار جک 

 نگریست. نداشتم؛ الکس جدی، خشمگبن و با تنفر جک را می

 

نگاه هر دو به یکدیگر تیز و خشمگین بود؛ ولیکن در باقی موارد 
ه بکامالً متضاد بودند. الکس گامی به جلو برداشت و با خشم و تنفر 

جای  آمد و به سختی از حضار چشم دوخت. جک، باألخره به حرف
طور وزنش را تحمل هایش چهدانستم زانوکه نمیبرخاست. درحالی

 دار و خشمگینش گفت: کردند، با صدای خشمی

 
 الکس! تو! تو این همه وقت...  -

 

ترین حالت خود در چشمان همه، پس از شنیدن نام الکس، به بزرگ
بردند.  مخصوصاً سوفیا آمدند.  همه در ُبهت و وحشت به سر می
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 که کم نمانده بود چیزی بگوید که الکس فریاد زد: 

 
آره! این همه مدت زیر گوشت بودم، این همه مدت بین  -

 سربازانت بودم! 

 

کم از لرزش  -مانست! کمن میپوست جک، از خشم سرخ و به خو
  توانستم سر پا بایستم.دست و پاهایم نمی

 

دانستم چه کنم و چه بگویم! فقط، سکوت پیشه کردم و نگاهم را نمی
رویم کوک زدم. محکم دست سوفیا را گرفتم تا ی روبهبه صحنه

رفت. همه ترسیده بودند و نتواند حرکت کند. همه چیز گنگ پیش می
 چه کاری درست بود! جک جلو رفت و در دو قدمی دانستندنمی

 الکس ایستاد. هر آن ممکن بود آسیبی به الکس برساند؛ پس در کمال
 -ناباوری، جلو پریدم و خود را سپری برای الکس کردم. من

 کنان لب زدم: من

 
جک!  جک بالیی سرش نیار.. اون... یعنی ما.. ما بهش احتیاج  -

 م برگردیم! خوایداریم! من و سوفیا می

 

ک اجزای صورتم گرداند ت -های سرخ رنگش را روی تکمردمک
 و سپس غرید: 

 
تونی جلوی آلفای ور! با خودت چی فکر کردی که میبرو اون -

 ها وایستی؟! گرگینه
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و سپس، مرا محکم کنار زد. در یک چشم بر هم زدن به زمین 
و تمام  هایم جاری شدسخت برخورد کردم. درد مانند خون در رگ

ی اتاق بدنم را فرا گرفت. فریادی سر دادم و صورتم را از قالیچه
ی های سرخ رنگی روی قالیچهفاصله دادم. قطرات خون، لکه

کرمی رنگ به جای گذاشتند. الکس به سرعت در کنارم نشست و 
رنگ اشک و سرخ رنگ که قطرات بیدستم را گرفت. درحالی

او نگریستم.  وط شده بودند بهام با یکدیگر مخلخون روی گونه
 یاد جک در گوشم بانگ خورد. ای نگذشت که فرثانیه

 
با نیروهای بیشتری برید و کل جنگل سیاه رو بگردید! نه تنها  -

ی ارواح هم بگردید! جنگل سیاه، آکادامی جادوگران و کلبه

 مغز! های بیسریع باشید احمق

 

را به الکسی که به  هنوز کامل روی پای خود نبودم که جک نگاهش
 یاد کشید: کرد داد و بلند تر فرمن کمک می

 
! و این دختره! شماها، بیایو این سه تا رو ببرید سالن اصلی کاخ -

 سریع باشید.

 

به ناگه، چندین سرباز به سمتمان دویدند و دونفرشان مرا کامل از 
های روی زمین بلند کردند و به دنبال خود کشیدند. در میان لباس

ی تیز لباسشان از شنلم عبور هنینشان در حال پودر شدن بودم؛ لبهآ
ها اهمیتی شد پوستم شکاف بردارد؛ ولیکن آنکرد و باعث میمی
ها ترین حالت ممکن روی پلهرحمانهدادند. هر دو مرا با بینمی
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 کشیدند.

ای برایم سوخت و حنجرههای مکرر، گلویم میاز شّدت فریاد و جیغ
توانستم فریادی بکشم و صدایی برای باقی نمانده بود. دیگر نمی

باریدند و زای چشمانم میوقفه ابرهای بارانصحبت نداشتم. فقط، بی
ریخت و زدم. خون، از سر و گردنم پایین میای میهای خفهضجه

د. الکس اما، با قدرت به آنها شنم به سرخی خون کم، تمام بد -کم
زد و قدرت و توانش اتمام ناپذیر بود. حتی هراشی هم روی لگد می

 بدنش نداشت! 

 

ها رها ساختم و اکنون دیگر آخر خط بود. پیکرم را در بازوان آن
بدون هیچ حرکتی چشمانم را بستم. هنوز ارتباط کمی با دنیای 

ال، به طور کامل قطع نشده بود. صدای بیرون داشتم و سیم اتص
 هایم زنگ خورد. مبهم الکس در گوش

 
ها! ولمون کنید! رزالیتا، میره عوضیره میرزالیتا! دا -رزالیتا -

 طاقت بیار. رز! رز... 

 

تر شد و باألخره، سیم های سربازان برایم واضحکم صدای گام -کم
 اتصال مغزم با دنیای بیرون بریده شد. 

 

 

ها را بگشایم؛ توانستم آنزد، نمیکه نور سفید چشمانم را میلیدرحا
توانستم به خوبی بشنوم. ام برگشت و میولیکن به سرعت شنوایی

توانستم از درد عضالت بدنم را تکان ام بود و نمیدستی روی شانه
 ی بعد، صدای الکس را شنیدم که با بغض گفت: دهم. لحظه
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 دیگه قرار نیست برگردی. بیدار شو رز! بهم نگو که -

 

و سپس به ناگه نور سپید از بین رفت. گویی جسمی در جلوی آن 
ام، نور قرار گرفته بود. سعی داشتم به الکس ثابت کنم که هنوز زنده

 هایم کردم. پس به سختی سعی در افزودن فاصله به پلک

 

توانستم بسیار تار ای برای تماشا باز شد و من میکم لوزنه -کم
زده لب الکس را ببینم که نگاه خیسش را به من دوخته بود. هیجان

 زد: 

 
 ای رز! های!  تو زندتو زنده -

 

ام را به دست و سپس مرا در آغوش کشید. هنوز حواس پنجگانه
م. پس از نیاورده بودم، پس بی حرکت در آغوش الکس غرق شد

که با نوک انگشتانش قطرات اشک را دقایق کوتاهی، الکس درحالی
 زد گفت: کنار می

 
که دونی کجایی. پس بگذار بهت بگم. بعد از ایندونم نمیمی -

غش کردی به جک گفتم که اجازه بده به هوش بیای؛ چون اگر 

تونی از دروازه رد بشی. اون هم اجازه داد. به هوش نیای نمی

 خوام از این ده دقیقه استفاده کنم!ده دقیقه فرصت داریم. میاآلن 

 

 سپس کمی جلو آمد و در کنار گوشم زمزمه کرد: 
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خوام کل نقشه رو برات بگم. تو هم سعی کن تا اون موقع می -

 بتونی راه بری و هوشیار باشی. 

 

ای گفتم و «باشه»توانستم واضح ببینم و صحبت کنم، حال که می
 اش گوش سپردم. خوب به نقشه

 
فرستم اول بری! وقتی کنم و تو رو میمن دروازه رو باز می -

بندم. دو راه داره، یا من برنده میشم و که بری، دروازه رو می

 کنه که در اون صورت میام دنبالت؛دنیای ماوراء نجات پیدا می

کنم میام به اما اگر دنیای ماوراء نابود بشه، من هم فرار می

تونم برت گردونم به ونکوور؛ ولی نمیام دنبالت! چون نمی

 کنی؟! دنیایی که وجود نداره. باهام همکاری می

 

ی تأیید تکان دادم؛ ولیکن اگر حالت دوم به مسکوت سری به نشانه
شد چه؟ باید چه بود میوراء ناپیوست چه؟ اگر دنیای ماحقیقت می

گفت. فقط دو راه وجود دارد. پایان خوش و کردم؟ او هم میمی
 پایان تلخ! 

 

 با خشم و نفرت کنار گوشش زمزمه کردم: 

 
که معجون کار بایدم انتقامم رو از جک بگیرم. قبل از این -

 رش بیارم!خوام یه بالیی سخودش رو بکنه من می
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خواهد شد خواند که میگاهش میالکس متعجب نگاهم کرد و از ن
 درنگ پاسخش را دادم: طور؟! پس بیبپرسد چه

 
خوام. یه کاری کن یه تیکه شیشه یا چاقو یا هر چیز تیزی می -

ی تیز رو وارد جک بیاد نزدیک من. وقتی اومد، اون وسیله

 کنم تا دقایق آخر عمرش رو زجر بکشه! پای سمت راستش می

 

جر بسیار کوچک را که در لباس خود الکس قبول کرد و یک خن
پنهان کرده بود، به دست من داد. آن خنجر کوچک؛ ولیکن بسیار 

 بّرنده و تیز بود!

 

که به چشمان زیبای الکس خیره بودم، لبخندی زدم و دستش درحالی
های سفید را فشردم. صدای سربازی بلند شد و توجه مرا از دیواره

 اتاق گرفت. 

 
 بیرون! الکس آدامز، بیا  -

 

گاه سفید تخت فلزی پوشیده با ملحفه سفید پوشیده شده بود. شکنجه
شود! آهی کشیدم و با کمک برای دیوانه ساختن افراد استفاده می

داد و ما را الکس سر پا ایستادم. سرامیک سفید زیر پایمان صدا می
 تا زمانی که به درب ورودی برسیم همراهی کرد. 

 

ی سنگی قلعه پایین آمدیم و به سمت سالن اصلی هادیگر از پلهبا یک
کاخ رفتیم! سوفیا در چند قدمی جک ایستاده بود و از رفتارش 
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دار زیر پایش با هر قدمش به های طرحهیجان مشهود بود. کاشی
های بزرگ جا برای مهمانیآمدند. به گمانم اینصدا در می

ز سقف مخصوصاً رقص ساخته شده است. از لوستر بزرگش که ا
ی سالن ناهارخوری پهناوری که در گوشه آویزان است تا میز

دهند. میز چوبی کوچکی وسط نشسته است، همگی بوی شادی می
سالن قرار داشت و بر رویش چندین وسیله قرار گرفته بود. قبل از 

 جدا شدن از الکس، در گوشش نجوا کردم:

 
 چرا من؟ -

 

  دو پله به باقی مانده بود. لبخندی کوچک زد و آرام در گوشم گفت:

 
شکند که ها میگن که تاریکی ظلم را تنها دختری میگوییپیش -

 متعلق به آن سرزمین نیست! 

 

به دست به من اشاره کرد و چشمکی تحویلم داد. یعنی من از پسش 
قام ی اعمالش برسانم و انتکه جک را به سزاآمدم. اینبر می
هایی را که به مردم تحمیل کرده، بگیرم؟ دمی عمیق از هوای سختی

اش بیش از اندازه خنک گرفتم و به سمت سوفیا رفتم. چهره
ای صورتش را ترک هایش لحظهخوشحال بود و لبخند روی لب

 مت من خم شد و در گوشم لب زد. سکرد. آرام به نمی

 
ی این دختِر چهرهاومدی و هی، رز! وقتی غش کردی، باید می -

 کرد.دیدی! داشت سکته میرو می
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ای بلند تحویلم داد و من برای ضایع نشدن تنها اش خندهبا پایان جمله
لبخندی کوچک زدم. الکس در جامی کوچک آتشی را روشن کرد و 

ای به کوچکی یک های متفاوتی کرد. دروازهشروع به خواندن ورد
کرد، این دروازه ا را تکرار میهتوپ باز شد و هر چه بیشتر ورد

شد. الکس با جسمی که جانی نیمه و نصفه در آن باقی تر میبزرگ
 مانده بود، فریاد زد. 

 
 شه! اول رز وارد دروازه می -

 

هایش را درهم گره زد و با خشم به صورت کشیده جک سوفیا ابرو
 خیره شد. 

 
 ولی جک، ما قرارمون بود اول من به سرزمینم برگردم! -

 

خنجری را که الکس در دستم قرار داده بود، بیرون آوردم و به 
انتظار نشستم تا الکس دوباره مرا فرا بخواند. جک لباس پوست 

های ای مصلحتی کرد و لباژدهایش را در تن صاف کرد. سرفه
 اش را از هم گشود.خشک شده

 
. تو هم میری! در ضمن، من آلفای بزرگ سوفیا، نگران نباش -

 از زبونت نیوفته دختر خوب! هستم.

 

سوفیا زیر لب لعنتی گفت و سرش را پایین انداخت. چشمانش به دو 
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َکند. الکس ی خون تبدیل شده بود و عصبی پوست لبش را میکاسه
 دوباره فریاد زد:

 
جا کمکم باید دروازه رو جک، من نیروم ضعیف شده! بیا این -

 ر رو انجام بدیم! کاباز نگه دارم؛ وگرنه باید ماه بعد این

 

ای به من کرد و سری تکان دادم. دارم بدون هیچ حس الکس اشاره
جا در کار گردم! امیدوارم بازگشتی به اینهیجانی به خانه باز می

باشد. قدمی از سوفیا فاصله گرفتم و کمی جلوتر رفتم. از درون 
از ای آمد. الکس برای اطمینان دانهی آبی صدای فریاد میدروازه

های روی میز را به داخل دریچه انداخت و وقتی صدای بلوط
 افتادنش را شنید، نفسی عمیق کشید.

لرزید، به سمت دریچه رفت. جک با دستانی که از شدت ضعف می
 های نامنظمش به گوشم رسید.ها و نفسقبل از رد شدن صدای ناله

 
 قدر زیاد هست؟ام اینچرا سرگیجه -

 

ا حفظ کند؛ سوفیا را چنگ زد تا تعادل خود ر یای شانهبرای لحظه
ی الکس را دید، خود را جمع و جور کرد و به اما وقتی نگاه خیره

دور ما ایستاده  ها مانند حلقهسمت دریچه رفت. سربازان و خدمه
بودند. خنجر را در دست چرخاندم و آماده عالمت از سوی الکس 

 شدم. 

 

را فشرد. از دهانش خون  ناگهان جک بر زمین افتاد و گلویش
جهید و پوستش به سفیدی گچ دیوار شده بود. بدون توجه بیرون می
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، خنجر به عالمت الکس، به سمت جک رفتم و برخالف تصمیم قبلی
اش فرو آوردم. با بیرون آوردن خنجر، خون مانند فواره را در سینه

به بیرون جهید. با وحشت از روی جسم نیمه جان جک برخاستم. 
 هایی بودند که در ذهنم پدید آمدند! تصاویر رخ داده، همان

 

شد. با وحشت آورد و با هر قطره دل من خون میجک خون باال می
کردم و به تصویر مقابلم خیره ام را با لباسم پاک میدستان خونی

افتاد و من ام بر زمین میهای اشک از روی گونهشده بودم. دانه
لرزید و خیس از تلم آماده نبودم. دستانم میبرای اولین و آخرین ق

 عرق شده بود. 

 

ن به ناگه دستی دور پایم حلقه شد و وقتی سرم را خم کردم، با چشما
رو شدم. با وحشت پایم را عقب کشیدم، اما آن را سرخ جک روبه

کرد و به پوستم رها نکرد. سردی انگشتانش از شلوارم عبور می
م دستش را از پایم جدا کنم، تالش بود طور که دررسید. همانمی

سرخی چشمانش به باال رفت و تنها سفیدی آن نمایان شد. چندی بعد 
نفس لرزانش قطع شد و دستش از مچ پایم رها شد. دستم را مقابل 

 ام جلوگیری کنم. دهانم گرفتم تا از ورود بوی خون به بینی

 

لرزه درآمده هایم خیس شده بود و دستانم از شدت حیرت به پلک
بود. جک دیگر روحی در بدن نداشت؛ اما همچنان از محل خنجر 

آمد. چندین سرباز، به سمت جنازه آمدند و باالی خون به بیرون می
هایی باال زدند و من نیز با ابروسر آن نشستند. جک را صدا می
کردم. با سنگینی زد، نگاهشان میرفته و پوستی که به زردی می

ها از جای لند کردند و نگاه مرا خیره دیدند. یکی از آننگاهم، سر ب
فرمش، برخاست و به سمت من یورش آورد. دستان پوشیده در یونی
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کوشیدم دور گردنم حلقه شد. راه اکسیژن بسته شده بود و من می
خودم را از بند دستانش راها کنم. سرم سنگین شده بود و نرسیدن 

هایم به آن ایجاد کرده بود. پلکاکسیژن به مغزم، دردی عجیب در 
افتند و اما قبل از، الکس با شکستن گردن آرامی روی هم می

دهم شوم و اجازه میدهد. روی زمین رها میسرباز، مرا نجات می
درپی اکسیژن را به خونم برساند. پاهایم های خشک و پیسرفه

 کرد.گز می -لرزید و پوست سرم گزمی

 

جنگید، دستش را به با دو سرباز دیگر می الکس در همان حین که
سوی من دراز کرد و از روی زمین سرد مرا جدا کرد. دارال که 

هایش، در دانستم از کی به ما ملحق شده است، همراه با طلسمنمی
کرد. با مرگ دو سرباز دیگر، سالن برای کنار الکس مبارزه می

آمد. فریاد میدقایقی آرام شد. از بیرون صدای همهمه و داد و 
داد. صدای کوبیده شدن جسمی به درب چوبی سالن آزارم می

ام دوباره به اکسیژن کامل دسترسی پیدا کرده بودند های خونیسلول
و تصاویر پیش چشمانم واضح شده بود. به ناگه، در باز شد و 

 کردم.افرادی از آن وارد شدند که هرگز باور نمی

ی جاری خون جک از رودخانه نگاهم سرخم را با غم و اندوه
ه، گرفتم. من این کار را کرده بودم! من او را من کشته بودم! دوبار

وقفه از چشمانم سرازیر ی چشمانم جوشید و قطرات اشک بیچشمه
 شدند. 

 

شد. فریادهای مکرر سربازان و وزیر، سبب تمرکز نداشتن من می 
های شمشیردرب کامالً باز بود و سه تن، درون چهارچوب با 

ای ایستاده بودند. با پوزخند دقتم را بیشتر کردم تا بتوانم بّرنده
که در تعجب و ای بعد، درحالیهایشان را به خوبی ببینم. لحظهچهره
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 بردم، عقب گرد کردم. نابوری به سر می

 

کردند؟ سربازان مگر جا چه میها اینآنجلینا، کانر و استوارت؟! آن
جا آن دند؟ آنجلینا و استوارت مگر در زندان نبودند؟به دنبال کانر نبو

 کردند؟ها چه میی تاریک در پلهچه خبر بود؟ اهالی دّره

 

ها خیره شده بودم. هر سه با فریاد جلو آمدند و زده به آنوحشت
سربازان وفادار جک که تعدادشان بیشتر هم بود به سمتشان رفتند. 

 در لحظه، جنگ عظیمی آغاز شد. 

 

توانستم به راحتی بگذرم! آنجلینا را با فریاد فراخواندم به سمتش مین
 پا تند کردم. در همان لحظه، از گوشه چشم سوفیا را دیدم که داشت

های کرد از دروازه عبور کند. در انتهای آن تالشسعی می
 شد.  اش، فقط فریاد الکس نصیبشبیهوده

 
تونی سرخود رد بشی! هی احمق! من باید بگذارم بری! تو نمی -

 ل رد بشه. شکنی! باید رز اوطوری دروازه رو میاین

 

ها های آنفرمجلو رفتم و سعی کردم شمشیر کوچک تری را از یونی
بدزدم. در لحظه، یک شمشیر روی زمین افتاد و من به سرعت آن 

اطانه پشت سرباز قوی را از روی مرمرها دزدیدم. آرام و محت
خودش که کاله ی کوچکیهیکلی ایستادم و  شمشیر را در روزنه

ی مغزش گیر کرد و داشت فرو کردم. به ناگه، شمشیر در جمجمه
ی کوچک نشات بیرون نیامد. آبشار خونین، که از همان روزنه

 به خون آغشته کرد.  گرفت؛ تمام لباسم رامی
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ی نداشت. بعضی از سربازها از فرصت برای دیگران اما هیچ اهمیت
کردند و دیگری، شجاعانه کردند و از کاخ فرار میاستفاده می

ی آن مرد قوی هیکل چشم گرفتم. زده از جنازهجنگیدند. وحشتمی
شده بود و حال  های به رنگ سرخ آغشتهخود و لباستمام کاله

 فرمی تازه داشت! یونی

 

بدنم به خون آغشته بود. برای بار  من زخمی نداشتم؛ ولیکن تمام 
دوم به یک نفر آسیب زده بودم! شمشیر از رها شد و محکم روی 

شده  زمین افتاد. چه اتفاقی برایم افتاده بود؟! من تبدیل به یک قاتل
ای گرفتار شدند و به عقب بودم! به ناگه، ساعدم در انگشتان کشیده

یگری به آنها اضافه از دزده از آنکه نکند سربکشیده شدم. وحشت
 باشد به آن شخص نگریستم؛ ولیکن او سوفیا بود.  شده

 

 با حرص غرید: 

 
 اری همه چیز رو خراب کنی! کگذارم این آخر نمی -

 

از درب کاخ  ای به پا بود. به ناگه، صدها گرگینهدر کاخ همهمه
 وارد شدند. الکس فریاد کشید: 

 
ی سوم و ی دوم! هفتای دیگه برن طبقههفت تا گرگینه بن طبقه -

 جا بمونید! هی تو! اتاق جک! بقیه این
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برد، و سپس با نگاه به وزیر که از خشنودی روی ابرها به سر می
ور شد و با آشاره کرد. طولی نکشید که گرگینه، به آن وزیر حمله

 ریختند.  چند گاز محکم، او را کشت و اعضای بدنش بیرون

 

ها شکار خوبی گیر شان، گویی پس از مدتهای بّرندهها با دندانآن
ی جک و سربازانش رفتار گونه با جنازهآورده بودند که آن

 کردند!می

 

تر و قلبشان را در هایشان را لههایشان را خردتر، ماهیچهاستخوان 
سرخی الن اصلی کاخ، به فشردند. تمام سهای قدرتمندشان میدست

خون شده بود. بوی خون و جنازه، بدترین وضعیت ممکن را مهیا 
 کرده بودند.

شدم نگاهم به که هنوز به دنبال سوفیا کشیده میای، درحالیلحظه
 ه بود. آنجلینا، کانر و استوارت افتاد که هنوز اتفاقی برایشان نیافتاد

 

تادم. به ناگه، سوفیا دستم را رها ساخت و من محکم روی زمین اف
الکس، همانند همیشه برای کمک به من شتافت و مرا بلند کرد. 

که الکس هر دو دستانم را گرفته بود، با صدایی لرزان لب درحالی
 زدم: 

 
 میای دنبالم؟!  -

 

های متالشی شده، الکس نگاهش را دورتادور قصر گرداند. جنازه
هایشان تبدیل به گرگینه شده بودند و سربازان قدرتمندی که بعضی

که چه ی تاریک! همه، به یک اندازه قدرتمند بودند. آناهالی دّره
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 افتاد، قابل حدس زدن نبود. پس با تردید لب زد: اتفاقی می

 
 حاال برو!  اگر زنده بمونیم آره. -

 

ماندند چه؟ هراسیده نگاهش کردم و سپس او را در اگر زنده نمی
که بتوانم آنجلینا راهم به راحتی ببینم و در آغوش کشیدم و بدون آن

 آغوش بگیرم، وارد دروازه شدم. 

 

دوباره همان احساس عجیبی که موقع وارد شدن به آن آتش آبی 
ی ورهای درخشندهنقط در توانستم حرکتی کنم؛ فرنگ داشتم! نمی

الی شد. از البهتر میشدم و چشمانم سنگین و سنگیندروازه حل می
دیدم. گویی داشتم هایم، نورهای سفید رنگ را میی کم پلکفاصله

های آرامی را در کردم. زمزمهاز یک تونل سفید رنگ عبور می
 بخش!هایی مالیم و لذتشنیدم. زمزمهکنار گوشم می

 

هایم دیگر روی زمین نیستند. گویی اصالً م احساس کردم پاک -کم 
روی زمین نبودم. در آن تونل آرامش، شناور بودم و درد از بدنم 

های عجیبی که در های سرخ خون و دردشد. تمام لکهخارج می
ی عجیبی داشتم. قطرات جسمم داشتم از بین رفت؛ ولیکن سرگیجه

بودم.  ، زیر دوش آب سردرقصیدند. گوییسردی روی پوستم می
ای بعد، سیم اتصال مغزم با جهان بیرون به طور کامل، قطع ثانیه
 شد. 

 

 

به آرامی جسمم را از کف زمین چوبی فاصله دادم. نگاهم را باال 
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رو شدم. ساکم روی زمین افتاده بود و روبه کشیدم و با همان کلبه
دیل به یک سوخت. حال، آن کلبه هم تبآتش آبی رنگ دیگر نمی

ی عادی شده بود. با غم و اندوه، زیپ ساک را گشودم و با کلبه
 رو شدم. وسایل محبوبم روبه

 

ده شنگاهم را به تابلوی نقاشی بزرگی باالی شومینه بر دیوار کوبیده 
 بود دوختم. 

 

های شومینه کرفتم و از جای برخاستم. به سختی دستم را به دیواره
کردم.  فقط و فقط، سمم احساس نمیدرکمال تعجب، دردی در ج

های سرخ خون از بین رفته بودند و پوستم نه کمی خسته بودم. لکه
تر نبود. متعجب به اطراف نگریستم. کثیف بود و گیسوانم بلند

مطمئن بودم تمام آن اتفاقات واقعی بودند؛ زیرا شنل مخصوص 
 ی تاریک هنوز همراهم بود.دّره

 

هایم را با هودی و شلوار سپید تم و لباسشنل را درون ساکم گذاش
رنگی تعویض کردم. سپس، ساکم را از روی زمین چنگ زدم. 

قدر پایین بود که خواستم همانجا منتظر بمانم؛ ولیکن دما آنمی
 ی شوم بود. بهترین تصمیم ترک آن کلبه

 

 -بردند. هقپوست سردم را باال می قطرات داغ اشک، دمای
 ستان به راه رفتن ادامه دادم. کنان، در کوههق

 

ها را به حال خود رها کرده بودم؟ مگر اصالً کار درستی بود که آن
کردم؟ من فرستاده نبودم؟ پس اآلن در کوهستان ونکوور چه می
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ها به من احتیاج داشتند؛ ولیکن راه بازگشتی نبود. اکنون چه کسی آن
و کانر چه؟ وجدانم ماند؟ الکس شد؟ آیا آنجلینا زنده میآلفا می
که من در این داد. درحالیخاطری را به من نمیی آسودهاجازه
دارم، شاید بسیاری از های راحت به سمت خانه گلم بر میلباس

آمد چه؟! اگر وقت الکس به دنبالم نمیاند! اگر هیچاهالی جان باخته
 ی آخر فرار کند چه؟!توانست لحظهاو هم نمی

داشتم و به جک به سمت پایین قدم بر میآرام از کوهستان 
انداخت و اما مغزم اندیشیدم. قلبم مرگ جک را به گردن من میمی

ای تقصیر من نیست و زد که این اتفاق ذرهبا صدایی بلند فریاد می
که به دست من کشته شود، از آن معجون کشنده جک قبل از آن

ذ کرده بود و فونهای چرمم به داخل نوشیده بود. برف از بوت
 خیسی برف، انگشتانم را فریز کرده بود.

 

اش بر های نارنجیخورشید به کرانه آسمان کوچ کرده بود و پرتو
های سفید نشسته بود. به ناگه یاد سرباز جوانی افتادم که روی برف

ام. بغض کردم و به پشت سرم، اش کردهبا تیغ شمشیرم به دو نیمه
ام، دست کشیدم! قلبم به درد آمد و زده ای که به سربازمحل ضربه

 عذاب وجدان سراسر وجودم را در برگرفت.

 

من در یک روز دو نفر را به قتل رسانده بودم و اکنون با خیال  
داشتم؟ من توی این مدت تبدیل به چه شدم؟ به یک راحت قدم بر می

هایش، مهر نجات مردم خوار که به جرمقاتل؟! یا به یک خون
ی کردم رزالیتای شاد و کنجکاو را در دره. احساس میزندمی

ام انداختم تا توسط سوفیا ی چوبیام و یا در کلبهتاریک جا گذاشته
 نابود شود.
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های کوچک شهر در که با دیدن چراغهایم سنگین شده بود تا اینقدم
هایم شکل گرفت. بدون شک اولین دور دست، لبخندی محو روی لب

رفتم، آقای ادوارد بود. مردی که آموزه یدنش مینفری که به د
 هایش مرا در جنگل سیاه از دست موجودات زیادی نجات داد. کتاب

 

ی کوه با سرعت زیاد خود را از سر پایینی تندی که بر روی دامنه
ی قرار داشت، پایین انداختم. وقتی خود را در پایین کوه دیدم، نفس

 ادوارد را در پیش گرفتم. ی آقایعمیق کشیدم و راه مغازه

 

اش های همیشگیشهر هیچ فرقی با قبل نکرده بود و تنها همان رشد
دانم چرا توقع داشتم نبود من، کارهای شهر را را داشته است. نمی

ای باال انداختم و از زیر پل چوبی عبور کردم. به مختل کند. شانه
ا امیدوار بودم ود امها بسته شده بدلیل تاریکی هوا، بیشتر مغازه

 فروشی آقای ادوارد باز باشد.کتاب

 

ی آقای ادوارد دیدم. روی طوالنی خود را مقابل مغازهبعد از پیاده
های آن ی فلزی بر روی شیشهمتأسفانه مغازه بسته شده بود و کرکره

هایی که های محاظ فلزی، نور چراغقرار گرفته بود. از بین روزنه
تابید. دستی برای الرا، بود. به خیابان می آقای ادوارد روشن کرده

ی مسیرم ی اسکاتیش آقای ادرواد، تکان دادم و به ادامهگربه
 پرداختم.

 

تقریباً یازده سال داشتم که برای تفریح به آبشار نیاگارا رفتیم. هنگام 
طور که ام را نیافتم. همانبرگشت هر چه اطراف را گشتم، خانواده

ام بودم، در مسیر به یک مرد برخورد کردم. در به دنبال خانواده
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دیگر داشتند، نظیری به یککنارش یک دختر و پسر که شباهت بی
دند. خم شد و از من خواست همراهش شوم تا کمکم کند ایستاده بو

پدرم را پیدا کند. بعد از آن متوجه شدم که دو فرزندش همراه 
کنند تنها برای تعطیالت آمده مادرشان در نیویورک زندگی می

 گونه شد که من با آقای ادوارد آشنا شدم.بودند. این

 

ه آقای ادوارد مقابل درب ورودی خانه که رسیدم، از فکر کردن ب
بیرون آمدم و از درون جیب ساکم، کلیدی بیرون کشیدم. نفسی 

روی با ی روبهعمیق کشیدم و کلید را در قفل چرخاندم. آماده
دانم، اما تنها جایی که برای زندگی در ام را داشتم؟ نمیخانواده

جا است. در را به داخل هول دادم و اجازه دادم درست دارم همین
 ن پوستش را نوازش کند.گرمای درو

 

رو سرم را باال آوردم و با چشمان نگران مادر و عصبی پدر روبه
شدم. نفسی عمیق کشیدم و در را پشت سرم بستم. با بسته شدن 

 درب، فریاد پدر بلند شد. 

 
 معلوم هست کجایی؟  -

 

هایم را با زبان تر کردم و به آغوش مادر پناه بردم. پدر لب
کردم. مادر با هایش نمیای به حرفو من توجه زدطور غر میهمین

 ام قرار داد و با بغض لب زد. بغض دستش را روی گونه

 
 گرانت میشم؟فهمی که چقدر نکجا بودی رز؟!  نمی -
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های مغزم به دنبال دلیل منطقی بودم، اما جواب مناسبی پیدا در کشو
کردم و  کردم. کمی این پا و آن پا کردم و باألخره زبان بازنمی

 های حاضر بود، دادم:تر از تمام پاسخجوابی که به نظرم منطقی

 
ی دانشگاهم روی ها! باید برای پروژهرفته بودم توی دل جنگل -

 کردم.تحقیق می سری موجودات و گیاهانیک

 

اش را با دست اش کرد. موهای جوگندمیپدر اخمی مهمان چهره
 مرتب کرد و خطاب به من گفت: 

 
 دادی! الع میباید اط -

 

ی ی کرم رنگ رفتم. بوتفاوت شانه باال انداختم و به سمت کاناپهبی
های روی میز قهوه تمام خانه را پر کرده بود و وجود پای سیب

اند. خاکستر سیگار پدر روی میز رد داد مهمان داشتهنشان می
 انداخته بود.  

 
 جام! حاال که نگفتم، ولی این -

 

میز ناهارخوری فرود آمد و به دنبالش مشت محکم پدر روی 
 انداز شد:فریادش بود که در خانه طنین

 
گفتی. هنوزم پلیس دنبالت هست تا پیدات بیخود کردی! باید می -

 کنه!
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 سیبی از روی میز برداشتم و گازی به آن زدم. 

 
 خب، اآلن اطالع بدید پیدا شدم!  -

 

کست. با هر ش شاش مرا بیش از پیپدر لب گشود و با هر جمله
 کرد:گفت اشک مرا جاری میای که میجمله

 
های مردم تموم جا بودی، حرفای کاش نیومده بودی! وقتی اون -

 طوره؟ گفت که رزالیتای شیدا چهشده بود. کسی نمی

 

توانست. دستش را به کوشید پدر را خاموش کند اما نمیمادر می
ی سالن ببرد. وشهرا به گ کشید و سعی داشت اوپیراهن همسرش می

ر من از یاد برده بودم که خانه من جایی به جز جنگل سیاه نیست. اگ
شوم! اما آید بدون شک، بدون هیچ معطلی همراهش میالکس بی

 خواهم فکر کنم که اتفاقی برایش رخ داده است. اگر نیاید؟! نمی

 

های اعصابش را خورد و راهی اتاق پدر به کمک مادر قرص
خوابشان شد. مادر روی مبل کنارم نشست و با خنده دستم را در 

 دستش فشرد. 

 
 طوره دخترم؟ حالت چه -

 
 کشم!نفس می -
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های طالیی و کرمی هارمونی زیبایی با دکور چوبی کاغذ دیواری
تم فکر تجربیات این مدطور که به خانه ایجاد کرده بود. همان

کردم، ناگهان در آغوش گرم مادر فرو رفتم. با محبت به پشت می
ای در آغوشش قرار گرفته کشید و من مانند مجسمهسرم دست می

 بودم. با کمی تعلل دستانم را دور کمر مادر حلقه کردم و بوی عطر
 هایم کردم.اش را وارد ریهوانیلی

 

کرد اما هنوزم در جایی حبت میصه پدر ای بودم کتر از لحظهآرام 
دانست رزالیتای شیدا کرد. پدر نمیی دلم غمی سنگینی میگوشه

 اکنون دستش به خون دو نفر آلوده است. رزالیتای شیدا کسی بود که
خواهی جک ی تاریک را از ظلم و خونبا کمک دوستانش دره

 زد.اد میم فریدانست و تنها بر سرها را نمینجات داد. او آن

 

که زبانم به تندی باز شود، ساکم را چنگ زدم و راه اتاقم قبل از این
های چوبی باال رفتم و مقابل درب مشکی اتاقم را پیش گرفتم. از پله

کرد. ام روی آن خودنمایی میهای ده سالگیایستادم. هنوز هم نقاشی
 فشاری به دستگیره وارد کردم و وارد اتاق شدم.

ی اتاقم رفتم. کرکره را باالی چهارچوب به سمت پنجرهبه آرامی، 
پنجره قرار دادم و پنجره را گشودم. ساعد دستانم را کامل روی 

 و به منظره خیره شدم.  ی پنجره قرار دادملبه

 

ن و آسمان پوش خیره شدم؛ به ساختماهای برفبه خیابان
های وری ما ساخته شده بودند. نهایی که دور تر از خانهخراش
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ی زیبای شهر را کامل کرده بودند. آن رنگی که منظره -رنگی
ها درختان زیبا بود. آن ¹های نرم سوزنطرف خیابان، مملو از  کاج

 ی من بودند. و تقریباً مورد عالقه

 

ی دیدگانم، دوباره شروع به جوشیدن کرد. با افسوس و چشمه
م سپردم. مخلفات دلتنگی، نگاهم را از خیابان گرفتم و به دستان

ها، همان ام را باال کشیدم و دوباره نگاهم را به خیابان دادم. آنبینی
داشتم، ها گام بر نمیهایی بودند که اگر یک شب روی آنخیابان

توانستم بخوابم؛ ولیکن اکنون، من دلتنگ راه رفتن میان درختان نمی
 و گیاهان عجیب و غریب جنگل سیاه بودم. 

 

گریستم. دستانم را  گرفت و دیگر آزادانه میهقم باال -هق
هایم گذاشتم. در جنگل سیاه، برای اولین بار دری روی شانهضرب

توانستم از ها بسیار خوشنود و بسیار غمگین بودم. نمیپس از مدت
خاطراتم بگذرم! درست بود که استوارت دروغگو و خیانتکاری 

 بیش نبود؛ ولیکن دلتنگ او هم بودم! 

 

کردیم، به یاد آوردن آن شبی که با او غروب آفتاب را تماشا میبا 
وقت او را توانستم هیچهایم شکل گرفت. نمیلبخندی میان اشک

ببخشم؛ ولیکن او هم دلیل منطقی خود را داشت. پس فقط سعی کردم 
 ای به دل نگیرم. هر چند، این کار بسیار سخت بود. کینه

 

مغزم گوش نسپارم و همه چیز را کردم به صداهای درون سعی می
خواستم زمانی که الکس به دنبالم گردن خود نیاندازم؛ زیرا نمی

آید دیوانه و بیمار باشم! ولی، از کجا معلوم که او به دنبالم می
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 آمد؟! دوباره ترس به جانم افتاد. می

 

ی بعد، درب باز شد و یک نفر وارد اتاق شد. به سرعت، دقیقه
م را با انگشتانم زدودم و لبخند مصنوعی به لب هایخیسی گونه

نشاندم. برگشتم و به مادرم که با مهربانی و دلسوزی مرا 
برد؛ ولیکن نگریست چشم دوختم. او هم از بغضی عظیم رنج میمی

او هم لبخندی مصنوعی زد و با نگاهش به لیوان شربت اشاره کرد. 
را از رفتم. شربت دستانم را کنار بدنم آزادانه رها کردم و جلو

ی زمزمه کردم. لیوان را نزدیک لبانم «ممنون»دستانش گرفتم و 
یم نوشیدم. سپس لبخندی زدم و شربت بردم و کمی از شربت آلبالو

 را روی میز تحریرم گذاشتم. در همان حین، دلسوزانه لب زد: 

 
برای چند دقیقه پیش متأسفم رزالیتا! ولی، ما واقعاً نگرانت  -

 بودیم. 

 

 ریدم: غی میز تکیه دادم و دستانم را به لبه

 
شاید تو! ولی اون نگران من نبود. تو مجبورش کردی نگرانم  -

 باشه! 

 

ام را دستانم را از روی میز برداشتم و بازگشتم. دست مشت شده
ی دیگرم را به سوی او کنار بدنم قرار دادم و سپس انگشت اشاره

 نشانه گرفتم و ادامه دادم: 
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براش مهم نیست اگر یک سال هم نباشم. چه برسه به فقط اون  -

ام که پوزخندش رو نبینم؟! قدر بچهیک ماه! فکر کردی اون

دونی چیه؟ من فرار کردم! از دست شماها! مگه من اصالً می

طوری چه مشکلی دارم؟ مگه نقصی دارم که اون باهام این

لی و؛ هام رو تحمل کردمکنه؟ من رفتارهای دوسترفتار می

طوری باهات رفتار کنه، خیلی که که پدرت اینتحمل کردن این

 سخته! 

 

های سرخش ی اشک پوشیده شده بود. لباش از الیهچشمان شکالتی
 را از هم گشود تا حرفی بزند که ادامه دادم: 

 
جا میرم. هر وقت فرصتی گیر چه دیر یا زود دوباره از این -

 بیارم یا کسی که منتظرشم بیاد! 

 

 بغضش را فرو خورد و گفت: 

 
طوری باهام حرف کار کردم رزالیتا؟! چرا اینآخه من چی -

 زنی؟می

توانستم جلو بغض ضعفم گذاشت. من هیچوقت نمی دست روی نقطه
شدم. نگاهم را از کرد، من نرم میاو بایستم. هر وقت او بغض می

 او گرفتم و گفتم: 

 
بیشتر از این قلبت رو خوام فقط برو بیرون مامان. من نمی -
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 بشکونم!

 

هایش افتاد. اش، روی گونههای جنگلیی اشک از پس مژهقطره
 سپس به سرعت اتاقم را ترک کرد و مرا تنها گذاشت. 

 

رفتم و دیگر نتوانستم تحّمل کنم. از ته دل،  به سرعت کنار پنجره
 فریاد زدم. تمام احساساتم را رها ساختم و از بغضم شکست خوردم؛

حال، ُسر خوردم و پایین پنجره ولیکن بعد، احساس سبکی داشتم. بی
 نشستم. 

 

 

گرفتند،  ی اتاقم نشات میهای کرکرهپرتوهای نور که از روزنه
چشمم را زد. پلک محکمی زدم و در تشک سپید رنگم پهلو به پهلو 

ای را در تختم دراز شدم. بالشت را روی سرم گذاشتم و چند دقیقه
 کشیدم و به سکوت صبحگاهی گوش سپردم. 

 

ی سرم کنار زدم. پس از مّدتی، دم عمیقی گرفتم بالشت را از رو
سپس، رخسارم را از تشک فاصله دادم و به اطراف نگریستم. کش 

 و قوصی به بدنم دادم و از جای برخاستم. 

 

های کرکره بیرون را ت پنجره رفتم و از روزنهلنگان به سم -لنگ
 نگاهی انداختم. 

 

وشوی هایم را مرتب کردم و پس از شستحوصله و کالفه، لباسبی
ای که به های چوبیدست و صورتم، درب اتاقم را گشودم و از پله
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 شدند پایین رفتم.سالن ختم می

 

ای که صبحانهکسی در خانه نبود و من هم تصمیم گرفتم بدون آن
ی آقای ههایم را تعویض کنم و به سمت کتابخانبخورم، تنها لباس

 ود! ادوارد بروم و به او سری بزنم. او حتماً تاکنون نگران من شده ب

 

هایم بودند، به ام را که دم دستی ترین لباسهودی و شلوار شکالتی
 تن کردم و از خانه خارج شدم. 

 

 بار هم مانند همیشه به کمک پاهایم آن راه طوالنی را طی کردم. این

 

 

اهر ی ادوارد ایستادم. هنوز هم همان ظی آقاجلوی درب کتابخانه
تر ام را داشت. با هر قدمی که نزدیککالسیک و مورد عالقه

داد. جلوتر رفتم و پشت رفتم بوی قهوه بیشتر مشامم را قلقلک میمی
ی بعد، آقای ادوارد با چندین کتاب به ی کتابخانه ایستادم. لحظهشیشه

. چشمانش را از زیر پشت میز خود آمد که نکاهش به من افتاد
اش ریز کرد و سپس، با خنده مرا نگریست. دستم عینک ته استکانی

 را در هوا تکان دادم و لبخندی زدم. سپس، وارد مغازه شدم. 

 
 اوه رزالیتا! باألخره بعد از یک ماه به یاد من افتادی!  -

 

خندی زدم و روی صندلی چوبی کنار میز او نشستم. نگاهم را به تلخ
باز روی میز سپردم. چند خطی را از آن خواندم. احساس کتاب 

بوک کرد. پس به آرامی مارکآرامش زیادی را به من منتقل می
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خواند ای که آقای ادوارد داشت میچوبی روی میز را در آن صفحه
گذاشتم و کتاب را بستم تا نامش را ببینم. جلد زیبایش، مرا متعجب و 

یبا، به منحصر به فردترین خط زده کرد. روی آن جلد زهیجان
نوشته شده بود. تصمیم گرفتم که آن « رهگذری در آب»ممکن، نام 

داستان زیبا را خریداری کنم. پس وقتی که آقای ادورد بازگشت، 
 گفتم: 

 
 تونم بخرمش؟این کتاب رو دارید؟! می -

 

 آقای ادوارد خندید و سپس گفت: 

 
ترین داستان این ماه بود. مگه اوه، این داستان! واقعاً پرفروش -

اش رو نگه ندارم؟! ولی دوست دارم شد برای تو یک دونهمی

های ی کتاببدونم چه اتفاقی افتاده که با هیجان سمت قفسه

 های باستانی نرفتی؟! خیلی و کتابت -علمی

 

 گفتم:  تگیام کردم و سپس با خسسار خستهخندی، مهمان رختلخ

 
جا بشی؟ تا حاال شده به یک دنیای ماورائی بری و عاشق اون -

ات هستن؟! ولی جا هستن خانوادههایی که اوناحساس کنی آدم

 طی یه سری اتفاقات، مجبورت کنن برگردی؟

 

مطمئن بودم که این اتفاق برای او نیافتاده بود؛ ولیکن باید به نحوی 
ای به لب ایم افتاده است! او هم خندهفهماندم چه اتفاقی بربه او می
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 نشاند و سپس گفت: 

 
 زنم برای تو این اتفاق افتاده باشه.نه! ولی حدس می -

ها سپردم و سرم را روی میز گذاشتم. ی کتابنگاهم را به قفسه
اش مرتب ی گفتم که، عینکش را روی بینی گوشتی«اوهوم»غمگین 

 ید. سپس گفت: کرد و دستی به موهای سفید و کم پشتش کش

 
گرده؟ قدر فکرت درگیر اونه؟! مطمئن نیستی که برمیچرا این -

یعنی باید باور کنم رزاگینه امیدش رو از دست داده و منتظر 

 اون نیست؟

 

چشمانم از فرط تعجب درشت شدند. متعجب او را نگاه کردم که 
گفت؟ آیا منظورش را درست دریافت بازهم به خنده افتاد. او چه می

دانست؟ گفت؟ ولیکن او از کجا میده بودم؟ او درباره الکس میکر
 سعی کردم با یک پرسش، کمی از َشکَّم را برطرف کنم. 

 
 تونه برگرده. ولی اگر نبرده باشن چی؟ اون نمی -

 
 گرده! و اگر برده باشن چی؟! اون برمی -

 

 

سرم را روی میز چوبی قرار دادم و بوی خوش کاغذ را وارد 
 کردم. هایم ریه
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 کاش از حالش خبر داشتم!  -

 

ای رفت. از بین ای بلند کرد و به سمت قفسهآقای ادوارد خنده
جلد از کتاب رهگذری در آب را بیرون  های درون آن، یککتاب

آورد. لبخندی زدم و از روی صندلی چوبی برخاستم. به سمت آقای 
 ادوارد رفتم و کتاب را از او گرفتم. نگاهی به روی آن انداختم و

 تشکری از او کردم. 

 
 ماه تالشت!  . کادوی من برای یکهباش -

 

ابرویی باال انداختم که دوباره خندید و مرا به سمت درب خروجی 
 هول داد و همزمان گفت: 

 
 حاال هم برو خونه دیگه چون من هم باید برم برای ناهار!  -

 

 راه خانه را در پیش گرفتم. وبیرون آمدم  از مغازه

 

 

ای باال انداختم های پدر بلند شده بود. شانهدوباره صدای داد و فریاد
ی مشکی رنگم را از زیر تخت بیرون کشیدم. از بین کشوی و کوله

هایم چندین دست لباس را بیرون کشیدم و تا کردم. در همان لباس
ها یک ام و تمام اینحین به جنگل سیاه فکر کردم. نکند خواب بوده

ام بوده ی ذهن خستهاست. نکند تمام آن اتفاقات تنها زادهدروغ بوده 
توانست! که اگر بود، چرا آقای ادوارد آن را باشد؛ اما نه، نمی
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پذیرفت؟ چرا مرا دعوت به صبر کرد و گفت که حتماً سفیدی بر 
 سیاهی چیره شده است؟

 

ک، آن خواب نبوده است. جهت شدم. بدون شهای بیخیال فکربی
ام، برچسب م دیگر به آن لحظاتی که در جنگل سیاه داشتهخواهنمی

دروغ بچسبانم مخصوصاً حاال که در حال جمع کردن چمدانم برای 
هایم را سفر دوباره به جنگل سیاه هستم. چندین گیره و دوتا از کتاب

ام قرار دادم. زیپ کوله را کشیدم و آن را با دقت زیر نیز در کوله
 آید.روزی که الکس به دیدنم می تختم پنهان کردم برای

 

خود را روی تخت رها کردم و به سقف اتاقم که پوشیده از 
ها است، خیره های کوچک سفید به منظور شباهت به ستارهالمپ

اش تا صبح بیدار بودیم و برای هایی با آنجلینا در کلبهشدم. چه شب
روی روبه یبردیم. پنجرهفرار از خواب، به تماشای آسمان پناه می

پریدند، های برف را که از آسمان به سرعت به پایین میتختم، دانه
 با سخاوت به نمایش گذاشته بود. 

 

ای باال انداختم و بیخیال فکر و خیال شدم. از درون کشوی شانه
تاپ سیاهم را بیرون کشیدم. بدون شک دوست پاتختی سفیدم، لپ

 ن کردن سیستم و دسترسیایرانی مهربانم دلتنگم شده است. با روش
هایش به سمتم های پیامبه اینترنت، حجم باالیی از نوتیفیکیشن

 سرازیر شد. لبخندی زدم و صفحه ارتباطیمان را باز کردم.

تنها کسی که نبود من نگرانش کرده بود، الهام بود. بدون توجه به 
ل اش، پیامی حاوی یک احوال پرسی کوتاه برایش ارساهای قبلیپیام

های شاکی کردم. به دقیقه نکشید که آنالین شد و دوباره سیلی از پیام
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با چاشنی نگرانی ارسال کرد. انگشتانم بر روی کیبورد به رقص 
هایش را دادم. پیامی دیگر نگرانیآمدند و جواب تک به تک دل

کرد، هایم نقاشی میکه لبخند را بر روی لبارسال کرد که درحالی
 زمزمه کردم. 

 
رز دیوونه، من واقعاً نگرانت شده بودم. من رو با این جمالت  -

 نپیچون!« حالم خوبه»

 

ای همانند "@_@" های بامزههایش، شکلکدر انتهای تمام پیام
 کرد. خودنمایی می

 

 طور دادم:خندیدم و جوابش را این

 
دزدیدت رو با اوه فالر! خوشحالم که تونستم حسم وقتی دزد می -

فهمی از خودت محافظت کنی تا دزد این کارم بهت بدم. حاال می

 ندزدتت! 

 

ی دوستان وقتی از الهام برای مدت زیادی خبری  نبود، با همه
گفتیم که دزد او را دزدیده است! و دزد هم هر مجازی دیگرم می
 گرداند. دفعه او را باز می

 

که برایش ی شکایتش پرداخت تا آناو اما کوتاه نیامد و به ادامه
 گونه تعریف کردم: واقعیت را برایش این
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وقت نمیگی من دیوونه شدم، واقعیت رو جایی که تو هیچاز اون -

روی و به یه کلبه برخوردم. میگم. مثل همیشه رفته بودم پیاده

جود داشت! وقتی واردش توی اون کلبه یه آتیش آبی رنگ و

 شدم، رفتم توی جنگل سیاه! باورت میشه فالری؟! 

 

برد. من آمد در بهت و تعجب به سر میاو هیچ نگفت. به نظر می
 هم از این فرصت استفاده کردم و ادامه دادم: 

 
جا افتاد؛ ولی هایی اونحوصله ندارم توضیح بدم بعدش چه اتفاق -

فاشون، من مجبور شدم ها و آلطی یک جنگ بین گرگینه

ها گفت اگر دنیامون نابود نشه، برگردم و یک نفر از گرگینه

 میام دنبالت. من نگرانم فالری! 

 

ی چت خارج شد و من چشمم را همان حین برای دقایقی از صفحه
های به کتاب رهگذری در آب دوختم که به زیبایی کنار کتاب

 ی متانویا قرار گرفته بود. مجموعه

 

تاپم یچیدن صدای نوتیفیکیشن پیام الهام، دوباره چشم به لپبا پ
گرا نبودیم، دوختم. با بهت و هیجان جوابم را داد. اگر جفتمان درون

دهد که به گرفتیم؛ ولیکن شخصیتمان ترجیح میبدون شک تماس می
 چت بپردازیم! 

 
رز! نیازی نیست نگران باشی. اگر اتفاقی برای دنیای ماوراء  -

ی ماوراء های جادوگری و اطالعات دربارهتمام نوشته بیوفته،
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 نابود میشه. فهمیدی؟! هیچ اتفاقی نیافتاده. 

 

گفت! اگر اتفاقی برای کمی در سخنش اندیشیدم. آری، او درست می
های جادوگران، سنگ دنیای ماوراء افتاده باشد، پس دست نوشته

زده شدند! هیجانمیها و... همه نابود آشامونهای گرگینه و خنگاره
 انگشتانم روی کیبورد به رقص در آمدند و پیامی که نوشته شد، این

 بود: 

 
قدر خوشحالم که کنی چهاوه، تو درست میگی فالر! باور نمی -

 تورو دارم! بیا بغلم!

 

 لهام را خواندم که نوشته بود: ای بعد پیام الحظه

 
 "دویدن" خب، دوباره کی غیب میشی؟!  -

 

 استیکرهای خنده را برایش فرستادم و سپس گفتم: 

 
دونم کی میاد؛ ولی هر وقت اومد تا دو خب، معلوم نیست. نمی -

کنم.  گردم و برات تعریف میماه غیب میشم و بعدش برمی

 فالر! تاپم رو با خودم ببرمتونستم لپدونی چیه، کاش میمی

 

این چند وقت صحبت انگیز ی اتفاقات هبجانبعد از آن، کمی درباره
ای را گذراندیم. تنها کسی که نبود من کردیم و ساعت مملو از خنده

اش، پیامی های قبلینگرانش کرده بود، الهام بود. بدون توجه به پیام
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حاوی یک احوال پرسی کوتاه برایش ارسال کردم. به دقیقه نکشید 
گرانی های شاکی با چاشنی نکه آنالین شد و دوباره سیلی از پیام

ارسال کرد. انگشتانم بر روی کیبورد به رقص آمدند و جواب تک 
هایش را دادم. پیامی دیگر ارسال کرد که نگرانیبه تک دل

 کرد، زمزمه کردم. هایم نقاشی میکه لبخند را بر روی لبدرحالی

 
رز دیوونه، من واقعاً نگرانت شده بودم. من رو با این جمالت  -

 نپیچون!« حالم خوبه»

 

ای همانند "@_@" های بامزههایش، شکلکدر انتهای تمام پیام
 کرد. خودنمایی می

 

 طور دادم:خندیدم و جوابش را این

 
دزدیدت رو با اوه فالر! خوشحالم که تونستم حسم وقتی دزد می -

فهمی از خودت محافظت کنی تا دزد این کارم بهت بدم. حاال می

 ندزدتت! 

 

ی دوستان زیادی خبری  نبود، با همه وقتی از الهام برای مدت
گفتیم که دزد او را دزدیده است! و دزد هم هر مجازی دیگرم می
 گرداند. دفعه او را باز می

 

که برایش ی شکایتش پرداخت تا آناو اما کوتاه نیامد و به ادامه
 گونه تعریف کردم: واقعیت را برایش این
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دیوونه شدم، واقعیت رو وقت نمیگی من جایی که تو هیچاز اون -

روی و به یه کلبه برخوردم. میگم. مثل همیشه رفته بودم پیاده

توی اون کلبه یه آتیش آبی رنگ وجود داشت! وقتی واردش 

 شدم، رفتم توی جنگل سیاه! باورت میشه فالری؟! 

 

برد. من آمد در بهت و تعجب به سر میاو هیچ نگفت. به نظر می
 ه کردم و ادامه دادم: هم از این فرصت استفاد

 
جا افتاد؛ ولی هایی اونحوصله ندارم توضیح بدم بعدش چه اتفاق -

ها و آلفاشون، من مجبور شدم طی یک جنگ بین گرگینه

ها گفت اگر دنیامون نابود نشه، برگردم و یک نفر از گرگینه

 میام دنبالت. من نگرانم فالری! 

 

ی چت خارج شد و من چشمم را همان حین برای دقایقی از صفحه
های به کتاب رهگذری در آب دوختم که به زیبایی کنار کتاب

 ی متانویا قرار گرفته بود. مجموعه

 

تاپم با پیچیدن صدای نوتیفیکیشن پیام الهام، دوباره چشم به لپ
گرا نبودیم، دوختم. با بهت و هیجان جوابم را داد. اگر جفتمان درون

دهد که به گرفتیم؛ ولیکن شخصیتمان ترجیح میبدون شک تماس می
 چت بپردازیم! 

 
رز! نیازی نیست نگران باشی. اگر اتفاقی برای دنیای ماوراء  -
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ی ماوراء های جادوگری و اطالعات دربارهبیوفته، تمام نوشته

 نابود میشه. فهمیدی؟! هیچ اتفاقی نیافتاده. 

 

گفت! اگر اتفاقی برای دیشیدم. آری، او درست میکمی در سخنش ان
های جادوگران، سنگ دنیای ماوراء افتاده باشد، پس دست نوشته

زده شدند! هیجانها و... همه نابود میآشامهای گرگینه و خوننگاره
 انگشتانم روی کیبورد به رقص در آمدند و پیامی که نوشته شد، این

 بود: 

 
قدر خوشحالم که کنی چهر! باور نمیاوه، تو درست میگی فال -

 تورو دارم! بیا بغلم!

 

 لهام را خواندم که نوشته بود: ای بعد پیام الحظه

 
 "دویدن" خب، دوباره کی غیب میشی؟!  -

 

 استیکرهای خنده را برایش فرستادم و سپس گفتم: 

 
دونم کی میاد؛ ولی هر وقت اومد تا دو خب، معلوم نیست. نمی -

کنم.  گردم و برات تعریف میبعدش برمی ماه غیب میشم و

 فالر! تاپم رو با خودم ببرمتونستم لپدونی چیه، کاش میمی

 

انگیز این چند وقت صحبت ی اتفاقات هبجانبعد از آن، کمی درباره
 ای را گذراندیم. کردیم و ساعت مملو از خنده
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رنگم را خاموش کردم  پس از خداحافظی از الهام، دوباره لپتاپ سیه
ها بهترین و ام بازگرداندم. او، در این سالو به درون کشوی پاتختی

ترین دوست من بود! هر چند، بسیار زیاد با زبان انگلیسی نزدیک
مشکل داشت و همیشه برای ارتباط برقرار کردن مشکل داشتیم؛ 

 ذوق بود! ای پرقدرت، خالق و خوشاو نویسنده ولیکن در هر حال،

 

ی کتاب جدیدم بچشم! من همیشه خواستم کمی از مزهچندی بعد، می 
کردم و برای چشیدن ها را به یک سوپ تشبیه میها و داستانرمان
هایم ی کتابکردم.  پس، به سمت قفسهها لحظه شماری میآن طعم

ام بردم. های مورد عالقهی کتابرفتم و دستم را سمت طبقه
های "رهگذری در آب" را با احتیاط از کنار مجموعه کتاب

"متانویا" برداشتم و نگاهش کردم. دستی روی جلد خوش رنگش 
 سپید رنگم سپردم.  کشیدم و آن را به میز

 

م و اکنون که دیگر کمی با سخنان آقای ادوارد و الهام، آرام شده بود
توانستم کمی احساس بهتری داشتم؛ یعنی می به آمدن الکس امیدوار،

 ام بپردازم. به زندگی روزمره

 

 با آسوده خاطری و ذهنی آرام، با خواندن خالصه و مقدمه، در ذهنم
ام، روند داستان را تصور کردم. برای چشیدن اولین سوپ عاشقانه

 زده بودم! بسیار هیجان

 

 

در جمالت کتاب غرق بودم که به ناگه، صدای مادرم در گوشم 
 بانگ خورد: 
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 هی رزالیتا! بیا، شام آماده شده. -

 

 پوفی کشیدم. برخالف میل کتاب را بستم و به سمت درب اتاقم رفتم.
ای که ها را پایین رفتم. هر پلهحوصله درب را گشودم و پلهبی

 رسید. بیشتر به مشامم می کلیرفتم، بوی قارچ و کلم بروجلوتر می

 

 عصبی و کالفه فریاد زدم: 

 
 مامان! بروکلی و قارچ؟! آخه چرا؟ -

 

ی به آخرین پله که رسیدم، با یک دست نرده را محکم گرفتم و بقیه
وی ربدنم را آویزان کردم. نگاهی به آشپزخانه انداختم. پدر و مادرم 

بشان را میل دو صندلی کنار اُِپن نشسته بودند و مخلفات بشقا
میلی به سمت آشپزخانه رفتم. دستانم کردند. پوفی کشیدم و با بیمی

 را روی اُِپن گذاشتم و با خشم غریدم: 

 
 و بروکلی متنفرم!  دونی از قارچمامان، تو که می -

 

 همان لحظه، پدرم مصمم و جدی گفت: 

 
خوای باشه ولی من عاشقشم! همه چیز نباید طوری که تو می -

 ن! دختر جوا
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ای چنگی به گیسوانم نواختم و با تمسخر نگاهش کردم. دیگر ذره
ای خوب بین من و پدرم وجود نداشت. اگر پیش از عشق و رابطه

این یک ماه، کمی در رفتارهایم با او تردید داشتم، اکنون دیگر 
رم و دو زنان ماد -های دومطمئن بودم. نگاهم را میان مردمک

 م: داندم و با پوزخند گفتی میانسال پدرم گرچهره

 
چه چیزی به وفق مراد من پیش رفته؟! بهت اجازه میدم  -

 اش فکر کنی. درباره

 

مه به سمت کابینت رفتم که به ناگه، بازگشتم و با تمسخر بیشتری ادا
 دادم: 

 
 دو نمره!  -

 

هایشان و با تنفر از روی او نگاهم را با چندشی از روی بشقاب
گر او شدم که لب به سخن گشود و چشم نظارهی برداشتم. از گوشه

 خشمگین گفت:

 
که هر کنی برات کافی نیست؟! اینجا زندگی میکه داری ایناین -

چیزی خواستی برات فراهم کردیم تا آسایش داشته باشی هم 

 کافی نیست؟!

 

گفت؟ به مغزش هایم درشت شد. او چه میاز فرط تعجب، چشم
 ای متعجب گفتم:گاه و خندهوارد شده بود؟! با ن آسیبی
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تونستی بچه به دنیا نیاری. این منظورت وظایفته؟! خب می -

 ی تو هست!چیزهایی که میگی وظیفه

 

زد. خواست حرفی بزند که مادرم او دیگر صورتش به سرخی می
پرید و هر های ما میرا منصرف کرد. مادرم همیشه میان بحث
کرد. پدر، مواقعی که میدویمان را به کمی صبر و آرامش دعوت 
زد و هیچ چیز جلودارش خشمگین بود رنگ پوستش به سرخی می

 کردم.تر عمل مینبود؛ ولیکن من کمی محتاطانه

ها چشم دوختم. از درب کابینت چوبی را گشودم و به انواع نودل
های مختلف، نودل با چاشنی مرغ را بیرون کشیدم و میان طعم

 ود کردم. شروع به مهیا کردن شام خ

 

 

های شبیه به ماکارانی را روی میز دقایقی بعد، ظرف مملو از رشته
گذاشتم. چاشنی مرغ را به آن اضافه کردم. با دیدن ظرف نودل، 

ای دلم به ضعف افتاد. گویی از یاد برده بودم که در آن یک لحظه
توانستم شام بهتری داشته ماه، غذای خوبی نخورده بودم! البته، می

 ؛ ولیکن بهتر از کلم بروکلی با قارچ بود! باشم

 

دانستم پدرم واقعاً عاشق این ترکیب چندش بود و یا فقط برای نمی
کرد. در هر حال اگر دومین حالت بود، لجبازی با من نقش بازی می

کشید؛ زیرا من که شام دیگری برای خود مهیا فقط خود زجر می
 کرد. هنمی غذایش را تحمل میکردم و او طمع جمی
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کردم. های نودل بازی میهچندین دقیقه گذشت و من فقط با رشت
که ضعف داشتم و بسیار گرسنه بودم، باز هم به غذا میلی گویی با آن

س نداشتم. پس از سخنان الهام و آقای ادوارد، دیگر مطمئن بودم الک
آید. ولیکن چه زمانی؟!  چه قدر دیگر باید منتظر به دنبالم می

 یه؟ز؟ چند ساعت؟ چند دقیقه؟ چند ثانماندم؟ چند رومی

 

در همان لحظه زنگ در به صدا در آمد. در دل امید داشتم که او 
ترسیدم. پس سر جای خود  که او نباشد، میالکس بود؛ ولیکن از آن

نشستم و اجازه دادم مادرم برود. او رفت و درب را گشود. درب 
 قدر دور نبود که نشنوم کسی که پشت درب بود کیست.خانه آن

 

ی محله بود. با آن ترین بچهترین و وحشیاو ِشرَمن، بازیگوش 
موهای خرمایی بسیار کوتاهش و عضالت الغرش! او، نه چاق بود 

ی بسیار مظلومی به نظر ای داشت. بچهو نه موهای نارنجی
رسید؛ ولیکن واقعاً یک شیطان کوچک بود. باز هم مثل همیشه می

رفت. مادرم به سرعت ها مییهی همساداشت برای شیطنت به خانه
 کرد! درب را بست؛ زیرا او به شدت از شرمن وحشت می

 

 

ام های خوشمزه را وارد معدهچندی بعد، باألخره توانستم آن رشته
خواستم به اتاقم کنم و کمی سیر شدم. بسیار خسته بودم و می

 بازگردم. 

 

در آمد. از  های اتاقم رسیدم، زنگ درب به صداای که به پلهلحظه
جایی که من به درب نزدیک تر بودم، جلو رفتم و درحالی که آن
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 کردم، گفتم: درب را باز می

 
 اوه شرمن! کاری نکن به پلی...  -

 

با باز شدن درب و نمایان شدن شخصی که پشت آن بود، مات و 
درخشیدند و لبخند مبهوت شدم. گیسوان آبی رنگش بیش از پیش می

اش نقش بسته بود. در چشمانم های کالباسیبمهربانی هم روی ل
کردم! او باألخره آمد؟! خواب ای از اشک تشکیل شد. باور نمیحلقه

توانستم سخنی بگویم و حرکتی نبودم؟ از فرط هیجان و ذوق نمی
 گفت: تر شد وقتی میکنم. لبخندش بزرگ

 
 رزالیتا، دیدی به قولم عمل کردم؟! -

 

ام افتاد. در ام روی گونههای جنگلیقطره اشکی لجوج از پس مژه
میان آن بغض و نگاه خیس، خندیدم و دستی به چشمانم کشیدم. به 

 سختی و با ذوق گفتم: 

 
 گردم.کنم. اآلن برمیصبر کن، خواهش می -

 

که تم و به اتاقم رسیدم. درحالییکی باال رف -ها را دو تاو سپس پله
دستانم را در هوا تکان پوستم خیس و تپش قلبم باال رفته بود، 

 کشیدم. ای میهای خفهدادم و جیغمی

 

جا آمده دانستم ابتدا به سراغ چه چیزی بروم و اصالً چرا به ایننمی
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بودم. به ناگه کیف سیه رنگی را که زیر تخت پنهان کرده بودم، به 
یاد آوردم. به سرعت کیف را از زیر تخت بیرون کشیدم و پالتوی 

های کردم روی پارکتکه سعی میبه تن زدم. درحالیام را شکالتی
 ها را پایین رفتم.چوبی لیز نخورم، پله

 

کردند و گویی داشتند او را پدر و مادرم متعجب به الکس نگاه می
هایم را کردند. جلوی نگاه و متعجب و مبهوتشان بوتبازجویی می

 پوشیدم که مادرم گفت: 

 
 کنی؟ داری کجا میری؟می کاررزالیتا! رزالیتا داری چی -

 

که تمام و سپس ساعدم را محکم در انگشتانش اسیر کرد. درحالی
 فتم:گام به الکس بود، با هیجان توجه

 
 گردم. دو ماه دیگه. باشه؟ نگران نباش مامان، زود برمی -

چشمانش مملو از غم و اندوه شد و دوباره با چشمانی اندوهگین 
 گفت: 

 
 م دوباره بری!گذارنه رزالیتا! نمی -

 

درمانده و کالفه دستی به صورتم کشیدم و نگاهی به الکس که با 
نگریست، انداختم. جلو رفتم، مادرم را در آغوش نگرانی مرا می
 گرفتم و گفتم: 
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گردم پیشت و هیچ اتفاقی برام گوش کن مامان! زود برمی -

گردم. تو چی افته. باشه؟! فقط بگذار برم. زود برمینمی

جایی که دارم میرم که من خوشحال باشم؟ اونای جز اینخومی

 خوشحالم!

 

تر در آغوش گرفت و در ش کمتر شد. من را محکمکم فشار دست -کم
 گمار گوشم زمزمه کرد: 

 
دونم که اومدی باید همه چیز رو برام تعریف کنی. میبعد از این -

گذارم بری. جا خوشحال نیستی و فقط به خاطر این میاین

 ست دارم رزالیتا! دو

 

اش را بوییدم. تا دو ماه دیگر از برای آخرین بار، عطر وانیلی
آغوش گرم، عطر وانیلی و لبخندهای مهربانش خبری نبود! پس 

 و را در آغوش کشیدم!ادفعه بیش از همیشه این

سپس دستانش را فشردم و از خانه بیرون زدم. برای آخرین بار، 
زده مرا نگریست؛ ن داد و پدرم بهتمادرم دستش را در هوا تکا

 سپس درب خانه بسته شد و من با ذوق در آغوش الکس پریدم. 

 
قدر فکر قدر فکر کردم که از بین رفتی! چهباورت نمیشه چه -

 چیز یک خواب بوده! کردم همه

 

 او هم مرا محکم در آغوش گرفت و لب زد: 
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کدومش یک خواب نبوده. من هم به قولم عمل کردم. مطمئنم هیچ -

 جا رو ببینی! زده میشی وقتی اونهیجان

 

 ای غمگین از او فاصله گرفتم و با تردید زمزمه کردم: لحظه

 
 بهم بکو که کسی آسیب ندیده!  -

 

 او خندید و با نگاهی خندان گفت: 

 
دیگه هم یک های اوه نه! فقط استوارت دستش شکسته و بعضی -

ها روی بدنشون به وجود اومده؛ ولی کسی سری شکستگی

 نمرده! 

 

زده دویدم و با دست اشاره کردم که او هم به دنبالم خشنود و هیجان
 بیاید. 

 باألخره آرامش میهمان زندگی مملو از سختی من شده بود و باألخره
ها را گرفتم! تمام آن زحمات و تمام ی تمام آن سختینتیجه

توانستم به دنیایی که به آن تعلق داشتم، هایم را! باألخره میبوریص
خندیدیم! داشتم دویدیم و میها میبازگردم. همراه با الکس روی برف

های زیادی تا آرامش و شدم! قدمبه خوشحالی واقعی نزدیک می
ها، صبرها و خوشحالی ابدی نمانده بود و باألخره، این پایان سختی

 ا و آغاز شادی، محبت و آرامش زندگی من بود. هتوجهیبی

 

 "پایان"
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