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 :کنید کلیک زیر لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان این اثر در

                                                                                                                                                       98رمان  انجمن

هایی که به وجود اون بستگی دارند و سرزمینی که صد سال شه؛ زندگیخالصه: دختری که وارد دنیای عجیبی می

 .وندهمنتظر م

                                                  !حقایقِ تلخی که به زودی آشکار خواهند شد و زندگی دخترک را تغییر خواهند داد

 :مقدمه

 سفری به سوی آندلس،

 سفری در عرض یک ثانیه

 !به زیبایی و پاکی آب، به باالترین نقطه

 ای باالی آسمان، یک جای زیبابه جزیره

 !، چه رویای قشنگیتونی ببینیفقط توی رویاهات میکه 

 .ای کاش دنیا هم انقدر زیبا، آرام و پر از دوستی بود

                                            !سخنی از نویسنده: دوستان در این رمان تغییراتی ایجاد شده تا سطح رمان باالتر بره

***                                                                                                                                                                       

چرخیدم و اصال نخوابیده خت بلند شدم. از دیشب داشتم توی اینستاگرام میشیم رو به شارژ زدم و از روی تگو

 .ن رو هم حس نکردمبودم؛ در واقع گذر زما

ی پایین به طرف دستشویی رفتم و بعد از انجام کارهای مربوطه، یک شال مشکی روی سرم انداختم و به طبقه

 .رفتم

 .با لبخند به مامان که مشغول پختن غذا بود نگاه کردم

 .سالم، صبح بخیر مامانی-

 !سالم، ولی باید بگی ظهر بخیر-

 :گشتم، گفتمنطور که داخلش دنبال یک چیزی برای خوردن مینگاهی به آشپزخونه انداختم و همی

 ! برای نهار چی داریم؟مامان خیلی گشنمه-

 !اول برو یک دست لباس خوب بپوش-

 :با تعجب چشم از آشپزخونه گرفتم و گفتم

http://forum.roman98.com/
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 !هام که خوبهلباس-

 :مامان که دیگه کالفه شده بود گفت

 ها جلوی مهمونا بیای؟با این لباسخوای که ها! نمیکجاش خوبه؟! مثال تولدته-

 مهمون؟! کیا قراره بیان؟-

 .مامان داخل قابلمه رو گردوند تا ته نگیره و بعد درش رو گذاشت

 .ی عمه نگین و عمو میالدتخانواده-

 .اَه! کسایی که ازشون بدم میاد رو دعوت کرده

 !شه که تولد نگیریم؟مامان، نمی-

 :هم گره خوردند و با لحن حرف زدنی که مخصوص خودش بود گفت های مامان با این حرفم تویاخم

 !مهدیه! زشته دعوتشون کردم-

ام تکون خفیفی هام رو پر از هوا کردم و بادش رو به سمت باال خالی کردم که چند تکه از موهای مشکیلپ

 .خورد

 !کردیحداقل حسام رو هم دعوت می-

 .رسندها میمونحسام شیراز رفته؛ برو آماده شو، االن مه-

 :تونست برای تولدم بیاد، گفتمداد نمیناراحت از اینکه تنها فردی که بهم اهمیت می

 !اول یک چیزی بده بخورم که از گشنگی مردم-

 .ت رو گذاشتم توی یخچال، بردار بخورصبحانه-

 .بعد از اینکه دلی از عزا در آوردم، به اتاقم رفتم تا آماده بشم

 .هاش چاک داشت، برداشتمای که کنارهمانتوی آبی فیروزهاز توی کمدم یک 

 !به این مانتو چه شلواری میاد؟! فکر کنم اون شلوار جین یخی خوبه

 یک شال سفید هم برداشتم و پوشیدم. خب حاال چیکار کنم؟

ی من به سمت عسلی کنار تختم رفتم و از توی کشو یک رژ صورتی دخترونه برداشتم و زدم؛ همین قدر واسه

 .بس بود

 .درست همین لحظه صدای زنگ در اومد

 !کردم که محمد نیومده باشهاش خدا خدا میبه طبقه پایین رفتم و همه

 .ی عمو میالد بودندشدند نگاه کردم؛ خداروشکر خانوادهبه کسانی که وارد می
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رویی داد بعد با زن و با خوشهم جوابم ر رویی به سمتشون رفتم. اول به عمو میالد سالم کردم که اونبا خوش

هم آدم حسابم نکرد. من اِنقدر ازش بدم میاد که نگو؛  عمو مهناز که اصال بهم نگاه نکرد و در آخر با منا که اون

 !ی خودشیفتهدختره

 :بعد از احوال پرسی به طرف نشیمن رفتیم که دوباره صدای زنگ اومد. مامان از توی آشپز خونه داد زد

 .و باز کنمهدیه در ر-

 .با اکراه به سمت در رفتم و بازش کردم که اولین نفر عمه نگین رو دیدم

 .خوش اومدید عمه جون، بفرمایید داخل-

اول عمه وارد شد، بعد شوهرش آقا بهرام و دخترشون زهرا. خداروشکر مثل اینکه محمد پسرِ عمه نگین 

 !ی در و اون هم کسی نبود جز محمدنیومده! خواستم در رو ببندم که یک نفر پاش رو گذاشت ال

 !سالگیت مبارک ۱۵به به خانم نویسنده! تولد -

گم، چون رسه و به مامان هم نمیدونه چطوری من رو عصبانی کنه! منِ بیچاره هم که زورم بهش نمیعوضی می

 .شکنهدونم از رفتارشون دلش میمی

 :با یک لبخند مصنوعی گفتم

 .خلخوش اومدی پسر عمه، بیا دا-

 .و راه رو براش باز کردم

ی ما تا جنگل پیاده ده مین راهه، تصمیم گرفتیم کم مهمونی رو شروع کردیم؛ از اونجایی که از خونهخالصه کم

 .بریم و توی جنگل کیک رو ببریم. البته این تصمیم محمد بود

*** 

سالگیم  ۱۵رش مامان من کیک همه توی جنگل دور میز جمع شدن و منتظر بودن که من کیک رو ببرم. با شما

 .رو بریدم

بعد از اینکه کلی عکس گرفتیم و کیک رو خوردیم، تصمیم بر این شد که من و محمد به همراه منا و زهرا بریم 

 .توی جنگل بگردیم

 :های جنگل رسیدیم که یک حس بدی توی وجودم پیچید. با کمی ترس گفتمبه وسط

 !بشیمبیاید برگردیم خطرناکه، ممکنه گم -

 :محمد از اینکه من ترسیده بودم خوشش اومد و گفت

 .ریمیکم دیگه جلو می-



    

 

مراجعه کنید 98 های بیشتر به رمانبرای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         6 

 

98مهدیه محتاجی کاربر انجمن رمان  | رمان آندلس  

هاشون عین گچ شده بود، نگاه کردم. ها پیچید. به بقیه که قیافهدرست همین لحضه صدایِ عجیبی بین درخت

شد؛ دیگه می هامون رو بگیرم! هر لحضه صدا بلند و بلندترناگهان صدا به قدری بلند شد که مجبور شدیم گوش

هام کم چشمشد! کم نایی نداشتم و با زانو روی زمین افتادم؛ اما اون صدای مرموز هنور داشت بلند و بلندتر می

                                                                                                             .خبری شدمسیاهی رفت و من وارد دنیای بی 

 .هام باز شدند که زهرا رو باالی سرم دیدمکم پلکهای شدید یک نفر، کمبا تکون

 !اوف، فکر کردیم مردی دختر-

 .کشید. با حالت گنگی به اطراف نگاه کردمسرم بدجور تیر می

 ما کجا هستیم؟

و رفتن به جنگل، اون صدای هام رد شدند. تولد پونزده سالگیم ی اتفاقات مثل فیلمی از جلوی چشمیکدفعه همه

 .مرموز و بعد هم تاریکی

از روی زمین بلند شدم، ناگهان سرم گیج رفت و نزدیک  .به آسمون نگاه کردم، وای خدای من شب شده بود

 .بود بیفتم که زهرا من رو گرفت

ی سخت درک اتفاقات خیل !یعنی اون چی بود که صداش باعث شده بود ما تا شب توی جنگل بیهوش بمونیم؟

 .بود

 !گردندباید بریم خونه، تا االن حتما مامان و بقیه نگران شدن و دارند دنبالمون می-

 :ای گفتمحمد با حالت حرصی

خواستیم بریم؛ ولی صبر کردیم تا جنابعالی نه بابا! تنهایی این فکر به ذهنت رسید؟! ما خیلی وقت پیش می-

 .نیمبیدار بشی. حاال هم بلند شو، باید حرکت ک

 .از روی زمین بلند شدم و مانتوم رو تکون دادم

*** 

 .چرخیمبعد از اینکه نیم ساعت راه رفتیم، متوجه شدیم که فقط داریم دور خودمون می

 :منا با لحن لوسی گفت

چرخیم! بهتره تا صبح صبر اش داریم دور خودمون میبینی که همهمحمد، من دیگه نای راه رفتن ندارم؛ می-

 .ی نجاتمون فرستادندید چند نفر رو واسهکنیم شا

 :محمد به فکر فرو رفت و گفت

 .رو پیدا کنیم مونیم؛ ولی اگه کسی نیومد باید خودمون راهگی، تا صبح همین جا میدرست می-
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 .زد که پشتش رو به من کرده بودها رو وقتی میاین حرف

 .به سمت یک درخت رفتم و بهش تکیه دادم

 !ی اینکه من به نوشتن عالقه دارم؟فقط واسه !رفتم؛ آخه چرا رفتارشون با من اینطوریه؟به فکر فرو 

 !فهممنه امکان نداره، مشکل محمد و بقیه با من یک چیز دیگست، باالخره می

 .کم خوابم برد با این فکرها کم

حدود یازده ظهره، ولی  صبح حدود ساعت هفت یا هشت بود که بیدار شدیم و منتظر موندیم تا حاال که ساعت

 .هنوز کسی سراغمون نیومده

 :لرزید گفتزهرا که خیلی ترسیده بود و می

 !خوام بمیرم، من هنوز جوونم و کلی آرزو دارمخدایا من نمی یعنی قراره توی این جنگل بمیریم؟!-

 .ریختندهاش یکی یکی میدر همین حین اشک

 ترسم؟ترم نمیهرا سه سال کوچیکبرام جای سوال داشت چرا من با اینکه از ز

 :ی صبرش لبریز شده. از روی زمین بلند شد و رو به همه گفتبه محمد نگاه کردم، معلوم بود کاسه

 .حرکت کنید باید از این جنگل بیرون بریم-

 :دفعه منا گفتاین

 .محمد بیا همین جا بمونیم، ممکنه بدتر گم بشیم-

 :زدمحمد که دیگه عصبانی شده بود داد 

 !جاخوام بمیرم، الاقل نه اینهای وحشی بیان بخورنت؟ من نمیخوای اینجا بمونی تا حیونیعنی می-

 .کنه، ولی حق با اون بودمن هم از جام بلند شدم. درسته که از محمد خوشم نمیاد و همیشه اذیتم می

 .خواستیم اینجا بمونیم؟! باید دنبال راه خروج بگردیمتا کِی می

 !.. حق با محمدهراستش.-

 .منا و زهرا با تعجب بهم نگاه کردند

 .خب حق هم داشتند، من همیشه از محمد متنفر بودم، ولی ایندفعه طرفش رو گرفتم

*** 

 .ریم؛ ولی هنوز راه خروج رو پیدا نکردیماالن حدود یک ساعت و نیمه که داریم راه می

های پشت سرمون های جلومون نسبت به درختدرختکم ناامید شده بودیم که متوجه چیزی شدم، دیگه کم 

 !خیلی کمتر شده بودند
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 :با خوشحالی باال پریدم و رو به بقیه گفتم

 !نگاه کنید، باالخره راه خروج رو پیدا کردیم-

ها رو بهشون گفتم و با هم به ی درختکه قضیه محمد و بقیه به سرعت از جاشون بلند شدند و به سمتم اومدند

 .شدندتر میها کم و کمرفتیم درختهرچی جلوتر می. ه خروج حرکت کردیمسمت را

خیلی دورتر یک شهر خیلی  !ی مقابلمون جا خوردیمباالخره تونستیم از جنگل بیرون بیایم اما از دیدن منظره

اش یک نههای سرسبز با دیوارهای بلند پوشیده بود، هر خوشد؛ شهری که دور تا دورش رو زمینزیبا دیده می

تر از اون قصری بود که وسط شهر کننده کنی؛ اما خیرهکمون نگاه میکردی داری به رنگین رنگ بود و فکر می

 .قرار داشت

 .همه به هم یک نگاه انداختیم .زدند، خیره شدمبه دیوارهای سفید قصر که زیر نور خورشید برق می

 !خیلی زیباست! ولی این جا یکم عجیب نیست؟-

 :همون طور که محو زیبایی طبیعتِ اطراف شهر بود گفت محمد

 !کردم که همچین جایی هم وجود داشته باشهتوی کل عمرم فکر نمی-

 :زهرا هم اضافه کرد

 .باهات موافقم داداش-

                                                                                                   .و به همراه هم به طرف اون شهر زیبا حرکت کردیم

 .شد که حس بدی بهش داشته باشماین شهر به نوع عجیبی زیبا بود؛ اما باعث می

دار و مردمی که های شیبها با سقفهایی درست عین کارتونکردم، خونهبا تعجب و شگفتی به اطراف نگاه می

 !های عجیب پوشیده بودندسلبا

 .کنندی مردم، چه زن و چه بچه، دارند با تعجب به ما نگاه میبینم که همهکنم میحاال که دقت می

 !های عجیب رو پوشیدند با تعجب نگاه کردکنند؟! باید به خودشون که این لباسطوری نگاه میوا، چرا این

 .دونندل اینکه مردم این جا هیچی از تکنولوژی نمیپوشه؟!مثها میآخه دیگه کی از این جور لباس

 !معلوم نیست سر از کجا در آوردیم

 .بقیه هم معلوم بود که خیلی تعجب کردند

ی خوشگلی ی خیلکردیم تا شاید پلیسی چیزی پیدا کنیم که یکدفعه دختر بچههمینطور به سمت جلو حرکت می

اش به سمتم مصری کوتاه کرده بود، با اون صورت تپل مزههایی به رنگ آبیِ آسمونی و موهایی که با چشم

ها بودم روی زمین زانو زدم. دختر کوچولو اول کمی ازم ترسید؛ ولی با لبخندی که اومد. من هم که عاشق بچه
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 :بهش زدم خیالش راحت شد، نزدیکم اومد و در گوشم گفت

 .شیداز این جا برید وگرنه کشته می-

 گاه کردم، منظورش چیه؟با شوک به دختر بچه ن

 .های دخترک توی دلم آشوب شدبا حرف

 .بلند شدم و خودم رو به بقیه رسوندم، باید به محمد بگم که اون دختر چی گفت

 :چند بار محمد رو صدا زدم که باالخره جوابم رو داد

 خوای؟چیه؟ چی می-

 :از لحن تندش ناراحت شدم؛ ولی به روی خودم نیاوردم و گفتم

 .شیدهمین االن یک دختر بچه بهم گفت که از این جا برید وگرنه کشته می محمد-

اگه ترسیدی الزم نیست دروغ بگی که از این جا بریم! بعدشم چه خطری ممکنه پیش بیاد؟! نگاه کن مردم این -

 ...تونن سرمون بیارن؟تازجا خیلی ساده هستند، چه بالیی می

ی ای در آسمون ظاهر شدند. به دور و برم نگاه کردم، همههای طوفانیهنوز حرف محمد تموم نشده بود که ابر

 .هاشون حجوم بردند و توی یک دقیقه شهر ساکتِ ساکت شدمردم به داخل خونه

 .انداختناگهان صدای غرش چیزی توی آسمون پخش شد. یک صدای وحشتناک که رعشه به تن هر کسی می

  .دونم صدای چیهمیحاال دلیل فرار مردم رو فهمیدم، ولی ن

 :محمد داد زد

 !فرار کنید-

اما من که انگار به پاهام چسب زده باشند هیچ  ؛ی تاریکگرفت و رفت توی یک کوچه و دست منا و زهرا رو

 .تونستم بکنمحرکتی نمی

میخکوب  باالخره بعد کلی تالش تونستم یکم پاهام رو حرکت بدم؛ اما با چیزی که جلوم فرود اومد نه تنها پاهام

 .شدند بلکه زبونم هم بند اومد

 .جلوم یک اژدهای خیلی بزرگ و سیاه ایستاده بود

 !لعنتی! مگه اژدها افسانه نیست؟! اصال مگه توی ایران اژدها وجود داره؟

 .ترسیدترسیدم، باید هم بترسم هر کسی هم جای من بود می

هام له داشتیم. فشارم بدجور افتاده بود و اشکاژدها سرش رو جلو آورد، جوری که فقط چند سانت با هم فاص

 .بینمهام میرو جلوی چشم ترسیدم و االن یک واقعیشریختند. از بچگی از اژدها مییکی یکی روی صورتم می
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هاش خیره شدم؛ ولی بدتر کار رو خراب کردم چون با کردم که بره و با التماس به چشمتوی دلم خدا خدا 

 .و از روی زمین پرواز کرد هاش من رو گرفتدست

                                                                .این شوک به قدری بزرگ بود که زبونم باز شد و جیغی از ته دل کشیدم

 .االن حدود یک ساعته که توی آسمون هستیم

خواد من رو بخوره، یک کوچولو ال نمیاولش خیلی ترسیده بودم و کلی جیغ کشیدم؛ ولی وقتی دیدم که انگار فع

 .آروم شدم

 .کم سرعت اژدها کمتر شد و روی یک چیزی فرود اومدهام رو ببندم. کم باد تندی وزید که مجبور شدم چشم

های هام رو باز کردم که ببینم من رو کجا آورده، اما با چیزی که دیدم دهنم بسته شد. باالی ابرها جزیرهچشم

ی قرار داشت. انگار که یک تیکه از بهشت رو آورده باشند باالی ابرها! خیلی خوشگل بودند و معلقی و سرسبز

 !البته پر بودن از اژها

 !فرستی؟وای! خدای من! من از پس یک اژدها بر نمیام اونوقت تو هزار تا اژدها سراغم می

 .دهاش آزاد کرها نشسته بود و من رو از توی دستاژدها روی یکی از جزیره

 تونستم برم؟به محض آزاد شدن دوتا پا داشتم دوتای دیگه قرض گرفتم و فرار کردم؛ ولی تا کجا می

 .به آخر جزیره که رسیدم، پشت سرم رو نگاه کردم که دیدم کلی اژدها روی جزیره اومده بودند

 !خوام غذای هیچ اژدهایی بشمنه! خدایا من نمی

 .تگاهی که آخرش معلوم نبودیک نگاه بهشون کردم و یک نگاه به پر

 !تصمیمم رو گرفتم، مرگ آسون بهتر از عذاب سخت بود

هام رو بستم تا از کردم، چشمبه سمت پرتگاه دویدم و خودم رو پرت کردم. باسرعت به سمت زمین حرکت می

کردم  هام رو بازهای بزرگی رو دور خودم احساس کردم و چشماین کارم پشیمون نشم که پیچیده شدن دست

 .برههای معلق میکه دیدم همون اژدهای سیاه من رو گرفته و داره به سمت همون جزیره

 .هام جمع شد. مثل اینکه سرنوشت من عذاب سخته نه یک مرگ راحتاشک توی چشم

 .هام اجازه دادم که بریزن تا حداقل آخر عمری یک دل سیر گریه کنمبه اشک

شه و دونستم که نمیون جزیره گذاشت. دیگه به فکر فرار نبودم چون میاژدها بعد چند دقیقه من رو روی هم

 !زارههر چقدر که بخوام فرار کنم، این اژدها نمی

این بار عین یک دختر خوب روی زمین نشستم و گریه کردم. همه اون ها دورم جمع شدند و بهم نگاه 

 !کردند، به غذا و شایدم پیش غذای امروزشونمی
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 .سیاه اومد جلوم که یکدفعه نور سیاه رنگی دورش پیچید و تبدیل به یک پسر شدهمون اژدهای 

 !شه؟هام گشاد شدند. یعنی چی؟! مگه داریم؟ مگه میچشم

ِ گیرایی که های مشکیاز حق نگذریم پسرِ خیلی خوشگلی بود! پسری با هیکل مردونه؛ موهای مشکی و چشم

 .، در کل خیلی خوشگل بودشد و پوست به نسبت سفیدآدم داخلش گم می

 !یک دقیقه صبر کن، جان! اون اژدها تبدیل به این پسر شد؟

 :ی آخر این کلمات رو گفتمهوش شدم؛ فقط لحظهکم سیاهی رفت و بیهام کم چشم

 .بابایی دارم میام پیشت-

 .و بعد سیاهی مطلق

***                                                                                                                                                                         
 !هی دختر، بیدار شو-

 :هام رو باز کنم گفتمغلتی توی جام زدم و بدون اینکه چشم

 .ی دیگه بخوابممامان بزار فقط پنج دقیقه-

 !گم بیدار شوبهت می-

 !داد یک نفر از خواب بیدار شدم. به دور و برم نگاه کردم، من که هنوز نمردمبا صدای 

 !هی، با توام-

 .یک نگاه به پشت سرم انداختم ولی کسی رو ندیدم

 :ای باال انداختم و گفتمشونه

 !حتما خیاالتی شدم؛ ولی اینجا کجاست؟-

 .خیاالتی نشدی-

 .کردم که همون اژدهای سیاه رو دیدماومد، سرم رو بلند صدا دقیقا از باالی سرم می

 .کنمایندفعه زیاد عکس العملم بد نبود، انگار که دارم به دیدنش عادت می

اژدها اومد و روی زمین نشست، دوباره همون نورهای سیاه دورش چرخیدن و تبدیل به یک پسر شد، نزدیک 

 .روم نشست؛ با ترس خودم رو عقب کشیدماومد و روبه

 !ارمنترس کارت ند-

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 از... از کجا بدونم باهام کاری نداری؟-
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 .کردمخواستم کاری بکنم، قبل از بهوش اومدنت میاز اون جایی که اگه می-

خورد، دیگه چه نیازی بود که من رو خواست من رو بخوره که همون اول میگه، اگه میدیدم داره راست می

 !نجات بده

 :رو از نظر گذروند و کمی اخم گفتسر تا پام 

 اسمت چیه؟-

 :اول جواب ندادم که با عصبانیت گفت

 !گفتم اسمت چیه-

 :با لکنت جواب دادم

 م... مَهد... دیه-

 !هستش، چه اسم عجیبی داری اوه پس اسمت م... مهد... دیه-

 :با حرص گفتم

 !اسمم اونی که تو گفتی نیست، اسمم مهدیست-

 .آهان-

 :ی همین ترس رو کنار گذاشتم و گفتمرسیده بودم ولی کنجکاوی امونم رو بریده بود واسهبا اینکه ت

 .راستش من خیلی سوال دارم-

 :ها نشست و گفتروی سبزه

 !ربط نباشهبپرس ولی سوال بی-

 :با اکراه پرسیدم

 ...ناوم، تو چی هستی؟! چرا من رو به این جا آوردی؟ مگه توی ایران اژدها وجود داره؟ ای-

 :پرید توی حرفم و گفت

بابا یکی یکی، جواب سوال اولت اینه که من یک تبدیل شونده هستم، تو رو این جا آوردم که بهمون کمک کنی -

 .گی نیست، این جا سرزمین اژدهاستو اینکه این جا ایرانی که می

 .هایی که زد، کلی سوال دیگه توی ذهنم به وجود آوردبا این حرف

 دیگه چیه؟ تبدیل شونده-

 .هام اژدها هستها یک شکل حیوانی دارند و یک شکل انسانی، شکل حیوانی من و دوستتبدیل شونده-

 :شونده! چه باحال بود؛ تعجبم رو پنهون کردم و ادامه دادمتبدیل 
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 !آهان، ولی منظورت چیه که این جا ایران نیست؟ من مطمئنم که توی ایران هستیم-

ی ابعاد شدین و به این دنیا سفر هات وارد دروازهدونم که تو و دوستدونم، فقط مینمیمن چیز زیادی -

 .کردید، پس مطمئن باش که این جا ایران نیست

ها اتفاق اش توی داستانها که همهبا شوک بهش نگاه کردم، یعنی ما االن وارد یک دنیای دیگه شدیم؟ ولی این

 !میوفته

 :سوال آخرم رو هم پرسیدم

 !منظورت از اینکه من رو آوردی تا بهتون کمک کنم چیه؟-

 :اش جدی شد و گفتچهره

 !تونی بهمون کمک کنیپاشه و فقط تویی که میببین... اسمت هر چی که هست، دنیای ما داره از هم می-

 :با تعجب به خودم اشاره کردم

 !گی؟من رو می-

 .با تکون دادن سر تایید کرد

داد، احساس اینکه من مهمم و افرادی به وجودم نیاز دارند. تو یه لحظه به خودم  احساس خاصی بهم دست

 .اومدم من فقط یه دختر معمولیم خاص بودن و این چیزا به من نمیاد

فکر کنم اشتباه گرفتی من هیچ قدرت خاصی ندارم که بتونم بهتون کمک کنم و حتی اگه من اون فرد خاص -

 باشم چی به من میرسه؟

تونی برگردی دنیای خودت به هر حال تونستی وارد آندلس بشی... مین باش که داری وگرنه هرگز نمیمطمئ-

تونید برگردید ولی به محض حل شدن مشکل شما به دنیای خودتون تا وقتی مشکل دنیای ما حل نشه شما نمی

 .گردیدبرمی

 .م خونه مامان حتما خیلی نگران شدهخواد زود برگردمعامله خوبیه ولی اگه خطری تهدیدم نکنه. دلم می

 ...آقای-

دونستم پرسیدن این سوال درسته یا نه؛ روابط اجتماعی من خیلی افتضاحه واسه همین کمی مکث کردم نمی

 :دونم بعضی حرفا رو باید بگم یا نه که خوشبخاته خودش گفتنمی

 برایان-

 تونم با اسم خالی صدات کنم؟ چیزه... می-

 :جواب داد یکم فکر کرد و
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 .اشکال نداره-

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 .خب، میشه همه چیز رو تعریف کنی-

 :برایان سری تکون داد و شروع به حرف زدن کرد

دارند؛ می گان دنیای ما رو پایدار نگهکنندهکنند. خلق گان اداره میببین این دنیا رو افرادی به اسم خلق کننده-

شدن، تا اینکه فهمیدیم یکی از خلق گان یکی پس از دیگری ناپدید میکنندهخیر خلق ولی توی چند سال ا

ی اهریمنی ثبات دنیا رو بهم زد! خوشبختانه ما تونستیم کنندهگان اهریمنی شده و بقیه رو کشته؛ خلق کننده

 .ی اهریمنی رو نابود کنیمکننده اون خلق

 :با گیجی گفتم

 !پس مشکل چیه؟-

 .نیت دستش رک مشت کردبا عصبا

تونه ما رو نجات کننده می مشکل این جاست که اون سرنوشت دنیای ما رو نابودی ثبت کرده و فقط یک خلق-

شه تا اینکه یکی از پیشگویان یک پیشگویی در این مورد بده! دنیای ما روز به روز داره به نابودی نزدیک می

 .کرد

 :با کنجکاویی گفتم

 !بود؟ اون پیش گویی چی-

یک دختر از دنیای دیگری به این دنیا میاد، دختری که قلبش مانند آب زالل و چهرش مانند خورشید -

کننده هست که آندلس رو نجات خواهد داد! اما مشکل این جا بود که این درخشانه، اون دختر یک خلق

کننده رو به راحتی پیدا نکنیم ما خلق ی اهریمنی اتفاق افتاده! اون برای اینکهکننده گویی قبل از مرگ خلقپیش

 .سرنوشت رو تغییر داد تا چند نفر دیگه رو هم با وارد دروازه کنه

 :ام بردم و به فکر فرو رفتم، ناگهان یک چیزی توجهم رو جلب کرد و گفتمدستم رو زیر چونه

 ...گممی-

 .ترسیدمتونم اسمش رو صدا کنم ولی از این کارم میبا اینکه گفت می

 !دونی که اون دختر منم؟برایان... پس از کجا می ...-

 .هام نگاه کردبرایان چند ثانیه به چشم

تونم چشم کردم خیلی گیراتر هستند، به طوری که نمیهاش از اون چیزی که فکر میوای خدای من! چشم
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 .ازشون بردارم

 :هام کند و با غرور گفتهاش رو از چشمباالخره چشم

 .تونستن باشنستات قلبشون سیاه بود پس مطمئنا اونا نمیبه جز تو دو-

خوشحال بودم. بعد از مرگ بابام دیگه کسی جز مامان و حسام باهام انقدر خوب رفتار نکرده بود، حتی اگه فقط 

 .کنه باز هم خوشحالمطور رفتار میبرای نجات دنیاشون باهام این

 !خب من باید چیکار کنم؟-

ی اهریمنی پنهان کرده، پیدا کنیم؛ یکی قلم آسمانی و بعدی هم کتاب رو که خلق کنندهاول باید دو چیز -

 .اش خیلی آسونهای، اگه این دو چیز رو پیدا کنیم بقیهافسانه

 :سوالی که خیلی ذهنم رو درگیر خودش کرده بود باالخره پرسیدم

 !گم... تو چند سالته؟می-

 .ماش بدجور توی هم رفتمثل اینکه از سوالم خوش نیومد چون اخ

 ...ببخشید فقط چون فکر کردم حاال که قراره یه مدت باهم کار کنیم گفتم شاید-

 !ددنم دارم چی میگماه خودمم نمی

 .سال ۲۰۷-

 .از جوابش به معنای واقعی کلمه دهنم وا موند

 !تو چی؟ چند سالته؟-

 :لبخند بدجنسی زدم و گفتم

 .سالمه ۱۵من  ترم،مطمئن باش خیلی از تو جوون-

 .آشنایی من با برایان شاید بهترین بخش از زندگیم بود

، از موجودات اون روز با برایان کلی حرف زدیم؛ من از ایران بهش گفتم و اون هم از آندلس بهم گفت

                                                                                                                               .دریاییهای ایش مثل پریافسانه

ها و دنبال قلم آسمانی االن دو روزه که پیش برایان هستم و قراره فردا بریم توی یک جنگل به اسم جنگل رنگ

 .بگردیم

 :سرم رو به سمت برایان چرخوندم و گفتم

 !ای برم؟ب افسانهگم برایان، من باید تنهایی دنبال قلم آسمانی و کتامی-

 :برایان همونطور که به آسمون خیره شده بود، جواب داد
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 .هام همراهت میایم تا ازت محافظت کنیمو دو تا از دوست نه، من-

 :کنجکاو بهش نگاه کردم و گفتم

 !هات االن کجان؟پس این دوست-

 .گردندها االن توی ماموریت هستند، تا عصر بر میاون

 ...اوهوم-

 زد. یعنی االن کجان؟ حالشون خوبه؟ها خیلی شور میای بچهدلم بر

 .شدندچرخیدند و باعث استرسم میاین فکرها مدام توی سرم می

برایان که دید خیلی استرس دارم بلند شد و دستش رو به سمتم دراز کرد، با تعجب به دستش نگاه کردم که 

 :گفت

 .خوام یک کاری کنم که استرست کم بشهبیا، می-

 .کردلبخندی زدم، برایان تنها کسی بود که واقعا من رو درک می

 .دستم رو گذاشتم توی دستش و از روی زمین بلند شدم

کرد، من هم در سکوت بهش نگاه هاش رو بست؛ انگار داشت تمرکز میبرایان کمی ازم فاصله گرفت و چشم

 .کردم که بعد چند لحظه تبدیل به اژدها شد

 !هاش خالص بشهگیتونست دو روزه از شر ترس بچهعقب رفتم، بالخره آدم نمیبا دیدنش چند قدم 

 !برایان سرش رو آورد جلو و به پشتش اشاره کرد. وا نکنه دیونه شده! من برم پشتش سوار بشم؟

ترسیدم. باالخره دل رو به دریا زدم، مرگ از یک طرف خیلی دوست داشتم سوارش بشم و از یک طرفی هم می

 .شیون هم یک بار یک بار

به سختی از کولش باال رفتم تا اینکه تونستم سوارش بشم. از باال به پایین نگاه کردم، یاخدا! ارتفاعش خیلی 

 .زیاده

 ...من پشیمون شدم، میام پایین برایا-

 .هنوز حرفم رو تموم نکرده بودم که برایان اوج گرفت

هام رو روی هم فشار دادم. فشارِ زیاد باد باعث چشم جیغ بلندی کشیدم، برایان رو سفت چسبیدم و از ترس

 .شد شالم از روی سرم بیفته و به سمت زمین حرکت کنه

داد و احساس خیلی خوبی داشتم. دست هام رو باز کردم، باد موهام رو به بازی گرفت، پرواز بهم آرامش می

 .کنمهای خودم پرواز میانگار که دارم با بال
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 .بردم صدای غرشی اومد؛ اما صدای برایان نبودذت میام رو بسته بودم و لهر که چشمطوهمین

ی کردند، یک صحنههای متفاوت توی آسمون پرواز میهام رو باز کردم که دیدم صدها اژدها با رنگچشم

 !باشکوه و زیبا

 .شدبه پایین نگاه کردم که چیزی جز ابر دیده نمی

اش تقصیر من بود که بقیه وارد این موضوع شدند. من هام از بین رفت. همهیدوباره یاد بقیه افتادم و تمام خوش

 .شدم؛ ولی اونا هم همراه من اومدند و االن معلوم نیست که چه بالیی سرشون اومدهباید تنها وارد این دنیا می

 !بره به اون شهر یا نهدونم اگه به برایان بگم من رو مینمی

رسید. کمی فکر کردم که ن رو صدا زدم؛ ولی بخاطر شدت باد صدام به گوشش نمیدل رو زدم به دریا و برایا

 !چی کار کنم تا صدام رو بشنوه؟! آهان یادم اومد

 !تونستند با دیگران ارتباط برقرار کنند، شاید جواب بدههای تخیلی، افراد از طریق ذهن میهمیشه توی رمان

اش الکیه. برای آخرین بار توی ذهنم ی جواب نداد، انگاری همهچند بار توی ذهنم برایان رو صدا کردم؛ ول

 .اسمش رو داد زدم

 !زنی؟چرا اینقدر جیغ می-

 :وای خدای من! با خوشحالی گفتم

 شه من رو ببری همون شهری که من رو ازش آوردی؟برایان، می-

 .کنهچند دقیقه سکوت کرد، انگار داره فکر می

 خوای بری اونجا؟برای چی می-

 .ای نداشتمخواستم برم اونجا؟! هیچ جواب منطقیواقعا چرا می

 .خوام برم ببینم چه بالیی سر کسایی که باهام بودند افتادهمی-

 !دی؟کردند؟ برای چی بهشون اهمیت میها تو رو اذیت نمیمگه اون-

 .طور آدمی نیستمحق با اونه ولی من این

 !ری اونجا یا نه؟چرا از من بدشون میاد؟ حاال میبرام مهمه چون... چون باید بفهمم که -

 !سفت بشین-

 .لبخندی روی صورتم نشست، به برایان اصال نمیاد؛ ولی خیلی مهربونه

*** 

 .کم تونستم شهر رو ببینم و باز هم بعد دوبار دیدنش محو زیباییش شدم بعد یک راه طوالنی کم
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 :حالت انسانی تبدیل شد. رو بهش گفتمبرایان توی جنگل فرود اومد و بعد دوباره به 

 .گردمکنم و وقتی که از سالمتیشون مطمئن شدم بر میرم تا بقیه رو پیدا تو همین جا بمون، من زود می-

 :برایان اخم بزرگی بین ابروهاش نشوند و گفت

 !خواد کمکت کنه؟میشه، باید همراهت بیام. بعد از صد سال پیدات کردم، اگه اتفاقی برات افتاد چی؟ کی نمی-

 :پوفی کشیدم و گفتم

 !باشه، ولی لطفا زیاد تابلو نباش-

                                           .دونستم حرکت کردیمرو تکون داد و با هم به طرف شهری که حتی اسمش رو نمی سرش

 .نوشته شده بودی شهر رسیدیم که روش با یک خط عجیب چیزی بعد کمی پیاده روی، به دروازه

 .ها رو بخونم؛ ولی موفق نشدمبا کنجکاوی سعی کردم نوشته

 :ناچار از برایان پرسیدم

 !برایان روی این دروازه چی نوشته؟-

 :برایان یک نگاه بهش انداخت و گفت

 .ی شهر اطلسدروازه-

 :اسمش رو چند بار زمزمه کردم

 اطلس... اطلس-

 !واقعا هم اسمش عین شهرش قشنگه

 !کنه؟ نکنه چیزی روی سرمه؟جوری نگاه میکنه، وا چرا اینرایان خیره شدم که دیدم داره به سرم نگاه میبه ب

 .کنهطوری نگاه میدست بردم تا ببینم چی روی سرمه که متوجه شدم شالم نیست، پس بگو چرا داره این

 !خوشگله-

م رو گذاشتم روی سرم و به برایان تشر هاهام گل انداختند. تندی دستبا این حرفش احساس کردم که لپ

 :زدم

 !برگرد-

 :برایان با تعجب گفت

 !چیزی شده؟-

 .بینی شال سرم نیستگفتم برگرد! مگه نمی-

 :ولی برایان هنوز با گیجی به من زل زده بود. ایندفعه با عصبانیت داد زدم
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 !برگرد برایان! درست نیست که موهام رو ببینی-

 .رو برگردوند برایان پوفی کرد و روش

 !شی؟ مگه چی شده؟حاال چرا اینقدر عصبانی می-

 !بگو چی نشده؟-

ای چیزی گشتم تا بتونم به جای شال ازش استفاده کنم که چشمم به یک تیکه با چشم دنبال یک تیکه پارچه

 !پارچه خورد

سرم کردم. خیلی موهام انداخت، عین یک روسری به سمتش رفتم و برش داشتم. کهنه بود؛ ولی کارم رو راه می

 .کرد؛ ولی از هیچی بهتر بودرو پنهان نمی

 :برایان با کالفگی دستی توی موهاش کرد و گفت

 تموم شد؟-

 .آره، تموم شد-

 .برایان برگشت بهم نگاه کرد و بعد به سمت دروازه راه افتاد و من هم پشت سرش حرکت کردم

کردی محال بود به این راحتی بود که اگه کسی رو گم میعجیبه! امروز برعکس اون روز شهر به طوری شلوغ 

 .پیداش کنی

ی اون به طرفشون رفتم، قیافه .های دو نفر توجهم رو جلب کردکردم که صحبتهمینطور به دور و برم نگاه می

 تر از اون رنگ موهاشون بود؛ موهای یکی آبیِ تیره و اون یکی بنفش! دستدوتا زن خیلی عجیب بود و عجیب

 .هاشون گوش کردماز برانداز کردنشون برداشتم و به حرف

 :زنی که موهای آبی تیره داشت گفت

 !گن از بین اون کسایی که باعث رفتن اژدها شدند، دوتا دختر بودند که یکی شون خیلی خوشگلهمی-

 .آره من هم شنیدم که پسرِ هم خیلی خوشتیپه-

 !کنندخوش به حالشون توی قصر زندگی می-

زنند محمد و بقیه هستند. برگشتم تا به گفت که اون کسایی که دارن درموردشون حرف میحسی بهم می یک

 .رو شدمبرایان هم بگم، ولی با جای خالیش روبه

 .این ور و اون ور رو نگاه کردم؛ ولی از برایان خبری نبود

زدند، محمد و ه درموردشون حرف میاون که بچه نیست بالیی سرش بیاد، فعال باید برم ببینم واقعا کسایی ک

 !بقیه هستند یا نه
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 .به طرف قصری که وسط شهر بود حرکت کردم؛ اما با دیدن دوتا نگهبان که مراقب در بودند نا امید شدم

یکم فکر کردم حتما یک قصر به این بزرگی یک حیاطی چیزی پشتش داره! راهم رو کج کردم و به طرف پشت 

 .س جاهای دیگه خلوت بودقصر رفتم، این جا برعک

پشت قصر یک محوطه بزرگ پر از درخت و گل گیاه بود. از روی دیوار پریدم داخل و پشت یک درخت قایم 

 .شدم

ای متوقف به دور و برم نگاه کردم، کسی نبود. خواستم به طرف در پشتی قصر برم که با شنیدن صدای گریه

 .شدم

 .ختر بود. در همین موقع دو نفر دیگه اومدند و کنارش نشستنداومد، صدای یک دای میصدا از پشت بوته

 .تر تا صداشون رو بشنومیک حسی من رو مجبور کرد که برم نزدیک

 .ها بودخیلی آروم رفتم پشت درختی که در نزدیکی اون

 !اش تقصیر ماست که اون مردهمه-

 .ردشه کاریش کدونم منا، ما با مهدیه بد بودیم؛ ولی دیگه نمیمی-

دستم رو گذاشتم روی دهنم تا صدام رو نشنوند. خدای من! اونا... اونا محمد و منا و زهرا بودند! یعنی اونا فکر 

 !ی من ناراحتند؟ من باید بهشون بگم که زندمکنند که من مردم؟! یعنی منا و محمد واسهمی

 .رو به عقب کشیدبلند شدم و به سمتشون رفتم که یک نفر دستش رو روی دهنم گذاشت و من 

                                                                                        .زد، باالخره اون شخص دستش رو برداشتقلبم تند تند می

 :روم رو برگردوندم تا ببینم کیه که با برایان مواجه شدم، نفسم رو با صدا بیرون دادم و با صدای آرومی گفتم

 !کنی؟نزدیک بود سکته کنم، ببینم اصال تو این جا چیکار می-

برایان با یک اخم گنده نگاهم کرد که دهنم بسته شد. برگشتم و به بقیه نگاه کردم که با جای خالیشون مواجه 

 .شدم

 .امزندهگفتم که بهشون می کاشزدم رفتند؛ ولی حتما موقعی که با برایان حرف می

برایان دستم رو گرفت و با هم از قصر خارج شدیم. مثل اینکه خیلی عصبانیه چون داره حرصش رو سر مچ 

 .کشیدکنه! محکم دستم رو گرفته بود و من رو دنبال خودش میدستم خالی می

ز شهر بعد از اینکه ا .کرد؛ ولی ترسیدم بهش بگم چون قیافش خیلی ترسناک شده بوددستم خیلی درد می

 :اطلس خارج شدیم و وارد جنگل شدیم، برایان برگشت و با عصبانیت داد زد

مگه قرار نبود که من مراقبت باشم؟ هان؟! پس چرا تنهایی و بدون اینکه چیزی به من بگی رفتی توی قصر؟! -
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 !فهمی؟ ممکن بود بمیریشد؟! ممکن بود بمیری! میکردند چی میدونی اگه اونا پیدات میمی

 .هاش بدجور دلم رو شکوند. من که از عمد گمش نکردمبغض کردم، حرف

 هام رو نبینه،سرم رو انداختم پایین تا اشک

 :لزید گفتمشد. با صدایی که بخاطر گریه میحس میدستم دیگه داشت بی

 .برایان لطفا دستم رو ول کن-

نگار که خودشم از این کارش تعجب نگاهی به دستم که توی دستش اسیر بود انداخت و سریع ولش کرد. ا

 .کرده بود

هام شدتشون بیشتر شد به طوری که مچ دستم رو با اون یکی دستم مالیدم، ولی دردش بهتر نشد. اشک

 لرزیدند،هام هم میشونه

 .هام شوک زده بهم نگاه کردهاش باال آورد؛ اما با دیدن اشکام رو با دستبرایان به سمتم اومد و چونه

 :عد به خودش اومد و سرش رو انداخت پایین و با شرمندگی گفتیکم ب

 .خوام، خیلی عصبانی بودم و کنترلم رو از دست دادمی رفتارم معذرت میمهدیه من واقعا واسه-

 :هام رو پاک کردم و گفتماشک

 .کردم که از هم جدا نشیمراستش تقصیر من هم بود، باید حواسم رو بیشتر جمع می-

 :صورتش نشوند و با مهربونی گفت لبخندی روی

 !هات رو پیدا کنی؟حاال توی قصر چی فهمیدی؟ تونستی دوست-

 :کنند من مردم دوباره غمگین شدم و گفتمبا یاد آوری محمد و بقیه و اینکه فکر می

اما  ؛کردندخوردند و گریه میی غصه میکنند که من مردم و برام خیلپیداشون کردم؛ ولی اون ها فکر می-

 .جاشون امن بود

تونی بدون دند. راستش رو بخوای این برای همه بهتره، حاال میولی نشون نمی ؛پس یعنی اونا هم دوستت دارند-

 .ای بریای به دنبال قلم آسمانی و کتاب افسانههیچ دل نگرانی

 !شنداه دیگه کشته مینگحق با برایانه اونا جاشون امنه، ولی اگه من دیر بجنبم هم اونا و هم کلی آدم بی 

کرد. برای آخرین بار به شهر اطلس نگاه کردم و پشت برایان سوار شدم و به آفتاب دیگه داشت غروب می

                                                                                                                         .سمت سرزمین اژدها حرکت کردیم

شب شده بود که به سرزمین اژدها رسیدیم. برایان بعد از پیاده کردن من، تبدیل به انسان شد و با هم به طرف 

 .قصر بزرگی که برای سرزمین اژدها بود حرکت کردیم
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ها برای ها روی زمین بخوابند؟! نه بابا از این خبرها نیست، این تبدیل شوندهچیه؟ نکنه انتظار داشتید شب

خوابند، البته این قصر شاه و ملکه هم داره؛ ولی این جا گردند و توی این قصر میخواب به حالت انسانی بر می

 .نیستند

همراه برایان وارد قصر که بیشتر شبیه مَقر فرماندهی بود شدیم. به برایان نگاه کردم، انگار داشت دنبال کسی 

های نتهای راهرو یک در بزرگ قرار داشت که با طرحدر ا .گشت و بعد من رو به سمت یک راهرو بردمی

 .زیبایی زینت داده شده بود، برایان در رو باز کرد و وارد شد که من هم دنبالش رفتم

کرد که دورش پر از صندلی بود، داخل اتاق شبیه به اتاق کنفرانس بود؛ میز بزرگی وسطش اتاق خودنمایی می

 .اشتی اتاق هم کتابخونه قرار دیک گوشه

 .توجهم رو از اتاق گرفتم و به دو پسر حاضر در اتاق نگاه کردم

برایان به سمتشون رفت و باهاشون دست داد. یکم که باهم حرف زدند، برایان بهم اشاره کرد که برم 

 .پیششون

چهار  های عسلی و هیکلیکنار برایان ایستادم و با کنجکاوی به اون دو تا پسر نگاه کردم؛ یکی از پسرها چشم

شونه با موهای آبی تیره داشت که موهاش رو از پشت سرش با کش مو یا همچین چیزی بسته بود و اون یکی 

ها رو باال داده بود. های خاکستری و هیکل تو پر داشت با موهای خاکستری که به یک مدل عجیب اونچشم

 .دست از آنالیز کردنشون برداشتم تا بفهمم کی هستند

 :دو نفر اشاره کرد و گفتبرایان به اون 

 .هام هستند که قراره همراهمون باشندها دوستاین-

 :بعد به سمت اون چشم خاکسری اشاره کرد و گفت

 .دنیل یکی از مورد اعتمادترین افرادمه-

 :و بعد به اون مو آبی اشاره کرد و ادامه داد

 .های قدیمی من هستش و خیلی مورد اعتمادمهجان هم یکی از دوست-

 :ام و گفتو نوبت به معرفی من رسید. برایان دستش رو گذاشت روی شونه

 .ایشون هم مهدیه هستش، کسی که قراره دنیامون رو نجات بده-

 .دنیل و جان شوک زده به من نگاه کردند

 :جان با لکنت گفت

 !ی توی پیشگویی هستید؟یعنی... یعنی این واقعیته؟ شما همون خلق کننده-
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 :مبا خجالت گفت

 .بله، لطفا با من راحت باشید-

 .هام زل زد که باعث شد خجالت بکشم و سرم رو پایین بندازمدنیل نزدیک شد و دور من چرخید، بعد به چشم

 !اما کوچولوتر از اون چیزی که انتظار داشتم هستی-

 :با حرص سرم رو باال آوردم و گفتم

 !سالمه ۱۵ل خیلی جوون ترم، سوم اینکه من اول اینکه کوچولو عمته، دوم اینکه من از توی فسی-

 .کرد، بعد یک نگاه به دنیل کردم که چهرش سرخ بودی برایان نگاه کردم که با تعجب به من نگاه میبه چهره

تازه فهمیدم چیکار کردم، دستم رو گذاشتم روی دهنم و به دنیل قرمز شده خیره شدم. لعنتی من چیکار کردم، 

بعد  اما ؛که هر لحظه بیاد و بهم حمله کنه کشه! رفتم پشت برایان قایم شدم و منتظر شدمممکنه االن من رو ب

خندیدند. یکم که میکرم که داشتند های چند نفر باال رفت. با تعجب به دنیل و جان نگاه چند ثانیه صدای خنده

 :هاشون تموم شد جان گفتگذشت و خنده

 .طوری حرف بزنهنتونسته بود با دنیل این آفرین کارت خیلی درسته، کسی تا به حال-

 .دنیل هم به سمتم اومد و دستش رو به سمتم دراز کرد

 .شیم؛ ولی عکس العملت خیلی بامزه بودهای خوبی میمطمئنم که ما دوست-

 .های جدید پیدا کردم خیلی خوشحال بودمدستم رو دراز کردم و دستش رو محکم فشردم. از اینکه دوست

ها باشه کلی حرف زدیم؛ در آخر جان یک نقطه مورد اینکه قلم آسمانی ممکنه کجای جنگلِ رنگ اون شب در

رو نشون داد و گفت که به احتمال زیاد قلم آسمانی اون جا پنهان شده و ما هم تصمیم گرفتیم به حرفش گوش 

 .کنیم

طالیی دو نفره و کلی خرت و ختِ ند. اتاق من یک اتاق بزرگ با تهاشون رفتآخر شب همه به طرف اتاق

                                             .های دیگه بود. روی تختم خوابیدم و انقدر نرم بود که به ثانیه نکشیده خوابم بردپرت

صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم و به سمت حموم گوشه اتاق رفتم. از وقتی توی این دنیا اومدم، حموم نرفته 

 .بودم

باالخره بعد یک ساعت از حموم دل کندم و بیرون اومدم و به سمت کمدی که گوشه اتاق قرار داشت رفتم و 

بازش کردم. داخل کمد دنبال یک لباس راحت گشتم تا بپوشم، اما چشمم به یک پیراهن آبی نفتی که عین 

سید و خبری از پف نبود، یک کمربند رها بود افتاد؛ ولی با این تفاوت که این تا باالی زانوام میلباس پرنسس

هاش هم بلند بودند. پیراهن رو برداشتم و به همراه یک شلوار چسب مشکی پوشیدم. چرم هم داشت و آستین



    

 

مراجعه کنید 98 های بیشتر به رمانبرای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         24 

 

98مهدیه محتاجی کاربر انجمن رمان  | رمان آندلس  

به خودم توی آیینه نگاه کردم، خیلی خوشگل شده بودم. موهای مشکیم رو که قبال شونه کرده بودم بافتم و 

خوشبختانه  .ای چیزی پیدا کنمش رو نگاه کردم تا شاید شالی، روسریدوباره به سمت کمد رفتم، توی کشوها

و از بینشون یک شال مشکی برداشتم. یکدفعه یاد حرف برایان افتادم که  داخل یک کشو چند تا شال پیدا کردم

دیشب قبل رفتن به همه گفت توی یک کوله پشتی چند دست لباس و وسایل ضروری برای سفر برداریم. از 

کمد یک کوله پشتی برداشتم، چند تا شال و دو دست لباس که عین همین لباس تنم بودند؛ ولی رنگ و توی 

 .کرد برداشتممدلشون فرق می

 .کم وقت رفتن بود. از اتاقم بیرون اومدم و به سمت بیرون قصر حرکت کردمکم

 .ونستم بیرون برمشد رفت و آمد کرد، بنابراین به راحتی تقصر این موقع خلوت بود و راحت می

هایی که در دست داشتند بیرون منتظر بودند. به سمتشون رفتم، جان با دیدنم برایان و جان با کوله پشتی

 :لبخندی زد و گفت

 .ها خیلی بهت میاداین لباس-

 .اما برایان هیچی نگفت و توی فکر بود

 :بعد از اینکه سالم و احوال پرسی کردیم با کنجکاوی گفتم

 !است؟دنیل کج-

 :جان جواب داد

 .ها هم رو ببینیمدنیل جلوتر از ما حرکت کرد، قراره که ورودی جنگل رنگ-

 .آهانی گفتم و به برایان نگاه کردم که هنوز هم توی فکر بود

یکم که حرف زدیم وقت حرکت رسید. برایان و جان ازم دور شدند تا تبدیل بشن تا به حال شکل اژدهایی جان 

 .همین خیلی کنجکاو بودمرو ندیدم واسه 

 .بعد چند لحظه تبدیل شدند؛ به جان خیره شدم، یک اژدهای بزرگ به رنگ آبی نفتی بود

 .به سمت برایان رفتم، با کمکش سوار شدم و حرکت کردیم

 .خیلی نرفته بودیم که برایان فرود اومد. به آرومی پایین اومدم و اونا هم تغییر شکل دادند

 !م؟به این زودی رسیدی-

 :برایان جواب داد

 .نه، از این جا به بعد باید پیاده بریم-

 :با تعجب گفتم



    

 

مراجعه کنید 98 های بیشتر به رمانبرای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         25 

 

98مهدیه محتاجی کاربر انجمن رمان  | رمان آندلس  

 !رسیمطوری که زود تر میچرا؟! این-

 :این بار جان گفت

ها رو کشتیم کنندهکنند که ما بودیم که خلقاش شهر و روستا هست و مردم هم فکر میچون توی راه همه-

 !شهنیست چی می ی همین اگه ما رو ببینند معلومواسه

 .آهانی گفتم و به همراه جان و برایان حرکت کردیم

*** 

ها همه خراب هستند و بعضی خونه !االن داخل یک روستای متروکه هستیم. معلوم نیست چه اتفاقی اینجا افتاده

 .هم سوختند و هیچ اثری از هیچ انسانی نیست

 :با کنجکاوی از برایان پرسیدم

 !فاقی افتاده؟برایان این جا چه ات-

 .هیواالها به این جا حمله کردند-

 :و بعد خیلی آروم زمزمه کرد

 .شهخیلی وقت نداریم وگرنه دنیامون از هم پاشیده می-

جون رو با به آخرای روستا رسیدم که صدای ناله ضعیفی رو شنیدم؛ به طرف صدا رفتم که یک دختر بچه بی

 .های نیمه باز دیدمچشم

 :داد زدم

 این جا بیاین-

 :برایان و جان با سرعت خودشون رو رسوندند. دختر بچه رو نشونشون دادم و گفتم

 .باید کمکش کنیم-

 .جان سریع اومد و نبضش رو گرفت

 !تونیم نجاتش بدیمولی می ؛حالش بده-

 !نظرت چیه برایان چیکار کنیم؟

 :هاش و گفتمبا التماس زل زدم به چشم

 !چه بمیره؟خوای بزاری این بتو که نمی-

 :پوفی کرد و گفت

 باشه-
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 :جان بچه رو برداشت و گفت

 .باید ببریمش یک جای مناسب-

 .بعد به سمت بیرون روستا دوید و من هم دنبالش رفتم

ی درختی خوابوند بعد از توی کوله پشتیش یک چیزی بیرون آورد و به خورد جان دختر کوچولو رو زیر سایه

 .دختره داد

 .نیاز داریم ی تمیزبه پارچه-

 .هام رو بیرون آوردم و به جان دادماز توی کیفم یکی از شال

جان از جاش بلند شد و به سمت رودخونه رفت و بعد چند دقیقه با یک سطل پر از آب برگشت. با کنجکاوی 

 :گفتم

 !خوای چیکار کنی؟می-

 :جان جواب داد

 .تبش رو پایین میارم-

 :لبخندی زدم و گفتم

 نکارو بکنم؟شه من ایمی-

 باشه-

پارچه رو خیس کردم؛ آبش رو گرفتم و گذاشتم روی پیشونی دختر بچه و طبق گفته جان باید هر چند دقیقه 

ی زیبایی داره. موهای بلند به رنگ این کار رو تکرار کنم تا تبش پایین بیاد. به صورت دختر بچه کردم، چهره

باریک به رنگ موهاش با صورتی سفید و گرد، بینی کوچولو رسید؛ ابروهای آبی آسمونی که تا روی کمرش می

 .و لبانی کوچک که از این دختر یک فرشته ساخته بود

 !معلوم نیست چه بالیی سر این دختر کوچولو اومده و کی اون جا ولش کرده

ن و شه. به درخت پشت سرم تکیه دادم و به برایادست روی پیشونیش گذاشتم، خداروشکر تبش داره قطع می

 .جان که مشغول نگاه کردن نقشه بودند خیره شدم

ده که ولش افته؟! یک جورایی مهرش به دلم نشسته و اجازه نمییعنی چه اتفاقی برای این دختر کوچولو می

                                                                                                                 .کنم و باید در این مورد با برایان صحبت کنم

 !کنمبرایان خواهش می-

 .امکان نداره! این کار که بچه بازی نیست مهدیه، تازه ممکنه والدینش االن دنبالش بگردند-
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 :پام رو به زمین کوبیدم و با لجاجت گفتم

 !طفل معصوم تنها و بی کس بمیره تو انقدر بی رحم نیستی که بزاری این ای نداشته باشه چی؟اگه خانواده-

برایان پوفی کرد و دستش رو توی موهای مشکیش کشید، تازه فهمیدم که هر وقت برایان از یک چیزی 

 .کنهگیره دستش رو داخل موهاش فرو میحرصش می

 .با رضایت لبخندی زدم و منتظر جواب مثبت برایان موندم

 !اش پسش بدیادهولی اگه خانواده داشت باید به خانو ؛بیارش-

 با خوشحالی باال و پایین پریدم، اونقدر

گنجیدم. از برایان تشکر کردم و بعد به سمت زیبای خفته یا همون دختر خوشحال بودم که تو پوست خودم نمی

هاش تکون خورد؛ با خوشحالی برایان و جان ی دلنشینش نگاه کردم که دیدم یکی از پلکبچه رفتم. به چهره

 :مرو صدا زد

 !جان، برایان بیاین داره بهوش میاد-

هاش سبز بودند؛ اما از نوع هاش رو باز کرد همون طور که حدس زده بودم چشمکم چشم دختر بچه کم

 !روشنش

دختر بچه از جاش بلند شد و با تعجب به اطراف نگاه کرد که نگاهش روی ما سه نفر قفل شد. لبخند مهربونی 

 .مزدم و موهاش رو نوازش کرد

 !حالت خوبه عزیزم؟-

 .غلم من رو سفت چسبیدچی شد که دختر بچه پرید توی ب دونمیکدفعه نمی

 ما... مام... مامان... مامانی-

 !با تعجب به دختر بچه نگاه کردم، اون االن به من گفت مامانی؟

 .دختر بچه رو از خودم دور کردم و با مهربونی بهش خیره شدم

 ببینم اسمت چیه؟عزیزم من مامانت نیستم، -

 :غلم بیرون اومد و با ناراحتی جواب داددختر که ناامید شده بود از ب

 .اسم ندارم-

 .دهنم اندازه غار باز موند؛ اما سریع جمعش کردم و لبخند ضایعی زدم

 !ات کجان عزیزم؟هخانواد-

 :دختر بچه سرش رو کج کرد و گفت
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 !خانواده چیه؟-

 .جب کنم به برایان و جان نگاه کردم که اونا هم دست کمی از من نداشتندتونستم تعدیگه بیشتر این نمی

 .دستش رو گرفتم و روی پام نشوندمش

 پس بیا یک اسم برات انتخاب کنیم... ام-

 !فهمیدم! کامیال، آره از این به بعد اسمت کامیالست، خوشت اومد؟

 .کامیال سرش رو تکون داد که لبخندی زدم

ولی اگه برات سخته هر چی دوست داری صدام کن چون از این به بعد تو همراه من  ؛زمام عزیمن هم مهدیه-

 .میای

 :هاش رو به هم کوبید و گفتکامیال خوشحال دست

 !تونم بهت بگم مامان؟مامان، می-

 .اونقدر بامزه گفت که دلم نیومد دل کوچولوش رو بشکونم

 .تونی مامان صدام بزنیآره عزیزم، می-

 .ام رو لمس کردخودش رو بهم نزدیک کرد و گونهکامیال 

داد خیلی وقته کسی بهش رسیدگی ای به تن داشت و این نشون میهای پاره پورهبهش نگاه کردم که لباس

 .نکرده

 .یادم باشه وقتی به شهر بعدی رسیدیم براش چند دست لباس بخرم

توی دست گرفتم و پشت برایان و جان حرکت  ها معطلی حرکت کردیم. من دست کامیال روباالخره بعد ساعت

کردم و حتی چند دفعه روی کول شد دست هام رو دورش حلقه میکردم. بعضی جاها که کامیال خسته میمی

کرد؛ ولی خیلی جان و برایان سوار شد که باعث شد کلی بخندیدم چون برایان اولش با اومدن کامیال مخالفت می

                                                                                                                                                    .زود با هم جور شدند

 .نداختند نگاه کردمابا حرص به برایان و کامیال که داشتند دستم می

 !بس کنید دیگه-

 :ه بود گفتطور که از خنده قرمز شدبرایان همون

 !دونی که، وقتی بردمش به سرزمین اژدها چقدر گریه کرد، یعنی سوژه ای بودهاکامیال نمی-

 :و بعد شروع به خندیدن کردند. دست کامیال رو گرفتم و دست هام رو دورش حلقه کردم و با حرص گفتم

 .گهش چرت و پرت میعزیزم به این گوریل توجه نکن، همه-
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 :تکامیال با تعجب گف

 !مامانی گورل چیه؟-

 !ی زندهها بود، یک نمونهای از عروسکاز لحن قشنگش قند توی دلم آب شد. این دختر نمونه

 .عزیزم توی دنیای من، به کسانی میگن گوریل که مهم هستند و ما دوسشتون داریم-

 !یعنی نزدیک بود بترکم از خنده

 :و گفت غل برایانا خوشحالی بچه گونه پرید توی بکامیال ب

 .بابایی تو گورل منی-

ام گرفته بود و هم اینکه خیلی تعجب کردم. تعجبم واسه این بود که کامیال به برایان گفت بابایی و هم خنده

 .کشهام هم چون گفت تو گورل منی، حاال اگه برایان بفهمه که گوریل چیه من رو میخنده

 .رسیمها میکنیم به جنگل رنگ کم راه افتادیم. بعد اینکه از شهر ققنوس عبورکم

 .حدود نصف روز راه رفتیم تا اینکه شهر بزرگی از دور نمایان شد

ترین شهر توی آندلس بود. حاال که اومدیم شهر باید برای کامیال چند دست ی جان این شهر شلوغطبق گفته

 :لباس بخرم. رو به برایان کردم و گفتم

 !برایان پول داری؟-

 :ه کرد و با تعجب گفتبرایان بهم نگا

 !ی چی می خوای؟واسه-

 !خوام برای کامیال لباس بخرم، حاال پول داری یا نه؟می-

ای بیرون آورد. کیسه رو از دستش گرفتم و دست توی دست کامیال به اش و کیسهبرایان دست کرد توی کوله

ها رو که هم رنگ ردم. یکی از لباسها رفتیم. بعد از کلی گشتن باالخره چند دست لباس انتخاب کسمت مغازه

ای با یک پاپیون گنده پشتش داشت رو تنش کردم. کامیال هم با ذوق و شوق هاش بود و مدل عروسکیچشم

 .کرداش از خوشگلی لباس تعریف میبچه گانه

 .امون کردنددر حال برگشت پیش برایان و جان بودیم که توی کوچه چند نفر دوره

 .خوشم نیومد، کامیال رو پشتم پنهان کردم شون اصالاز نگاه

 :اشون گفتی چندشی رو به بقیهیکی از اونا که صورت خشنی داشت و روی پیشونیش یک زخم بود با خنده

ها مثل اینکه امروز رو دور شانسیم! ببینید چی گیرمون افتاده، دوتا خانوم کوچولوی خوشگل! مطمئننم که بچه-

 .گیرمون میادواسه خریدشون پول خوبی 
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 :و بعد همشون خندیدند. کامیال که خیلی ترسیده بود من رو سفت چسبید. با عصبانیت داد زدم

 !شیدبرید گمشید وگرنه پشیمون می-

 :اومد، از حرفم عصبی شد و رو به یکی از افرادش گفتهمون مردی که به نظر رئیسشون می

 .رو بیار! این دختر برام مهم نیست فکر نکنم کسی برای این زبون دراز پولی بده، بچه-

مرد به طرفم یورش آورد. خداروشکر یکم دفاع شخصی بلد بودم پس یک قدم رفتم عقب و وقتی بهم نزدیک 

 .شد مشتی توی شکمش زدم که دستم درد گرفت و اون هم که انتظار نداشت نقشِ زمین شد

 .هاش با تعجب بهم نگاه کردندی دوستبقیه

تونستم حمالتشون رو دفع  خیلی عصبانی شده بود به افرادش دستور حمله داد. تا جایی که میرئیسشون که حاال

 .کردم؛ اما کامیال جیغی زد که حواسم پرت شد و یک نفر با چاقو توی شکمم زد

و دستم رو گذاشتم جای چاقو و به خون نگاه کردم که با زانو روی زمین افتادم. کامیال جیغ کشان به سمتم اومد 

 :با گریه گفت

 !مامانی چی شد؟ حالت خوبه؟-

 :لبخند زدم و گفتم

 .من حالم خوبه-

دونستم ارتباطی سعی کردم مثل اوندفعه از طریق ذهن برایان رو خبر کنم؛ ولی اونقدر بیحال بودم که بعید می

 .انجام بشه

 .کنمتالشم رو کردم و با آخرین مقدار توانم سعی کردم با برایان ارتباط برقرار 

 برا... برایا... برایان... کم... کمک-

                                                                                                .هام تار شد و نفهمیدم که چی شدبعد از این جمله چشم

*** 

 !کامیال باشم؟ بینم. اصال من کجام؟! مگه نباید االن پیشهمه جا تاریکه و چیزی نمی

یک نفر رو از دور دیدم، یک مرد که لباس سفیدی  .انگار توی هوا معلق بودم که ناگهان همه جا سفید شد

 بجاش یک دختر ظاهر شد،زد. ناگهان مرد غیب شد و اش معلوم نبود؛ ولی خیلی آشنا میپوشیده بود و چهره

 .کرمی رنگ از جنس حریر به تن کرده بوددختری با موهای بلند به رنگ آبی و صورتی که یک لباس 

 .خواستم به طرف دختر قدم بردارم؛ اما اون هم غیب شد

 !شن؟این جا چه خبره؟! چرا همه غیب می
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 .های سردی رو پشت گوشم حس کردمنفس

 !هنوز وقتش نرسیده، باید برگردی-

 :با ترس گفتم

 تو... تو... کی هستی؟-

 .فهمیبه زودی می-

 .خالی شد و من به سمت پایین سقوط کردم و بعد زیر پام

*** 

 .هام رو باز کردم و جیغی از ترس کشیدمچشم

زدم و صورتم هم خیس از عرق بود. ناگهان سوزش بدی توی شکمم احساس کردم که بدجور نفس نفس می

 .هام توی هم بره، به شکمم نگاه کردم که جای چاقو رو پانسمان کرده بودندباعث شد اخم

 !ن ببینم من کجام؟صبر ک

 !کنم! چرا یکی مثل آدم نمیاد بگه این جا چه خبره؟اوف، دیگه دارم قاطی می

در باز شد و شخصی وارد شد. به شخص وارد شده نگاهی انداختم که تعجب کردم و اون شخص هم با دیدن من 

 :تعجب کرد. آروم گفتم

 !دنیل-

 .دنیل به سمتم اومد و روی صندلی چوبی نشست

 !هوش اومدیپس ب-

 :با تعجب به اتاق نگاه کردم و گفتم

 !دنیل چه اتفاقی افتاده؟ من االن کجام؟-

های من هستی، من تو رو بیهوش و زخمی پیدا کردم وقتی که چند تا قل ی یکی از دوستتو االن توی خونه-

 .بردنچماق داشتند یک بچه رو می

 :با شنیدن تکه آخر حرفش با ترس گفتم

 !برای کامیال افتاده؟ اون االن کجاست؟چه اتفاقی -

 :دنیل دستش رو به عالمت آروم باش باال آورد و گفت

 !گه مامان؟شه بگی چرا این دختر بچه به تو میها خوابه. مینترس نجاتش دادم، االن توی یکی از اتاق-

 :نفس راحتی کشیدم و جواب دادم
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 !پیدا کردی؟دم، االن بگو ببینم چطوری من رو بعدا توضیح می-

ها منتظر شما بودم؛ ولی شما نیومدید. من هم خسته شدم و تصمیم گرفتم برم توی من کنار ورودی جنگل رنگ-

شهر یک دوری بزنم، وقتی از کنار یک کوچه عبور کردم صدای جیغی اومد، داخل کوچه شدم که دیدم چندتا 

رفت. به افتاده بود و خون زیادی ازش می بردند و یک نفر هم روی زمینمرد داشتن یک دختر بچه رو می

مالیشون دادم و دختره رو هم آزاد کردم به سمت اون مردها رفتم و باهاشون درگیر شدم. وقتی خوب گوش 

گفت مامان بیدار شو، وقتی اون یک نفر رو کرد و میطرف اون یک نفر رفتم. دختر بچه هم هی گریه می

هام که یا نه، دیدم تویی! سریع بلندت کردم آوردمت پیش یکی از دوستزنه برگردوندم که ببینم نبضش می

 .دکتر بود و االن هم که این جایی

 .وار آهانی گفتم زمزمه

 !تونستی برایان و جان رو پیدا کنی؟-

ی ارتباط نه، سعی کردم که باهاش از طریق ذهن تماس بگیرم؛ ولی چیزی ذهنش رو مشغول کرده بود و اجازه-

 .ددانمی

 .ها رو با خبر کنهآدرس جایی که آخرین بار با برایان بودیم رو بهش دادم و دنیل هم رفت تا اون

 .دونم چرا اون خواب و مخصوصا اون صدای پشت گوشم فکرم رو درگیر کرده بودنمی

 !فهمی چی بود؟یعنی اون شخص کی بود؟! منظورش از به زودی می

                                                           .کنم تا زخمم زودتر خوب بشه خسته شدم و تصمیم گرفتم که استراحت

 «دنیل»

 .ی لیام بیرون زدم تا دنبال برایان و جان بگردمبعد از اینکه مهدیه آدرس رو داد، از خونه

 .پیداشون کنمدونستم بتونم به آدرسی که مهدیه داده بود رسیدم؛ ولی انقدر شلوغ بود که بعید می

ی مرکز شهر نشسته بود و سرش رو با به اطراف نگاه کردم که چشمم به برایان و جان خورد. برایان کنار فواره

 .اومدهاش گرفته بود، جان هم به نظر کالفه میدوتا دست

 .دست از نگاه کردنشون برداشتم و به طرفشون رفتم

تونستم حدس بزنم با دیدن من انگار امیدش نا امید شد. می روی برایان ایستادم که سرش رو بلند کرد وروبه

طوری که برای مهدیه نگرانه، این اولین بار توی کل صد و نود و چهار سال زندگیم هست که برایان رو این

 :بینم؛ ولی خب حق هم داره، اون دختر تنها امید ماست. بدون مقدمه رفتم سر اصل مطلب و گفتممی

 .همهدیه چاقو خورد-
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 :برایان و جان داد زدند

 !چی؟-

 .نگران نباشید حالش خوبه-

 :ام رو گرفت و توی صورتم داد زدبرایان از جاش بلند شد و یقه

 !دنیل چه اتفاقی براش افتاده؟-

 ام جدا کردمهاش رو گرفتم و از یقهدست

 .کنمهمه چیز رو براتون تعریف می-

 .دونستم تعریف کردما اون جایی که میی ماجرا رو تبعد کنار فواره نشستم و همه

 .هاش مشت شدهاش رو کشید تو هم و دستهام برایان اخمبا تموم شدن حرف

 !حالش چطوره؟ االن کجاست؟-

هامه که دکتره، بلند شید تا بریم اون ی یکی از دوستحالش خوبه خداروشکر به موقع رسیدم، االن هم خونه-

 .جا

اه افتادیم. وقتی رسیدیم کامیال توی حال با همسر لیام، تارا نشسته بودند که با دیدن ی لیام رباهم به طرف خونه

 :ما با خوشحالی به سمتمون اومد و پرید سمت برایان

 !بابایی-

 !هام چهارتا شد دروغ نگفتمیعنی بگم چشم

بابا! باید سر از این ماجرا در گه گه مامان و به برایان هم میاصال معلوم نیست این جا چه خبره، به مهدیه که می

 !بیارم، نصف روز نبودم معلوم نیست که چه اتفاقی افتاده

*** 

 «برایان»

 .کامیال رو به خودم فشردم، از اینکه حالش خوبه واقعا خوشحالم

 !کامیال، مهدیه کجاست؟-

 .ی باال خوابهمامانم طبقه-

 .ی باال رفتیماون جا بود بازی کنه و ماهم به طبقه کامیال رو گذاشتم پایین و اون هم رفت تا با خانومی که

 .در زدم و در رو باز کردم و به همراه جان و دنیل وارد شدم

 :مهدیه خواب بود، به سمتش رفتم و روی صندلی نشستم. رو به جان و دنیل گفتم
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 .خوام چند دقیقه تنها باشیممی-

 .ندجان سری تکون داد و به همراه دنیل از اتاق خارج شد

ای ی مهدیه که غرق خواب بود نگاه کردم، وقتی خوابه خیلی معصوم تره، دختر بامزهی رنگ پریدهبه چهره

 !هست؛ ولی حیف سرنوشت باهاش سر لج داره

دونم چی شد که مهدیه شروع به عرق ریختن کرد! به سمتش رفتم و دستش رو گرفتم، با تعجب یکدفعه نمی

هاش در حال سرد شدن بود! با داد جان رو صدا کردم که وحشت زده در رو بهش نگاه کردم. خدای من دست

 .باز کرد. جوری که در به دیوار کوبیده شد و صدای بدی ایجاد کرد

 :جان سراسیمه به سمتم اومد و پرسید

 !شده برایان؟چی-

 !شنهاش دارند سرد میهاش، دستدست-

 .و دستش رو گرفتهای جان با این حرفم گرد شد و سریع اومد چشم

 !میرهاوه خدای من، داره می-

با این حرفش انگار دنیا روی سرم خراب شد، اون نباید بمیره، نه! تا وقتی که آندلس رو نجات نداده نباید 

 !بمیره

 .با دادی که جان زد به خودم اومدم

 .ی یک نفر دیگه گیر افتاده، باید نجاتش بدیبرایان، مهدیه توی خلسه-

هام رو روی پیشونیش گذاشتم و با با دست دیگم دستش رو اومدم و جان رو کنار زدم، یکی از دستبه خودم 

ذارم کنم، نمیکردم تا نجاتش بدم. من یک اشتباه رو دوبار تکرار نمیهام استفاده میگرفتم؛ باید از تمام نیرو

                                                                                                               !که یک نفر دیگه رو هم از دست بدم

 «مهدیه»

تر اومد. هرچی نزدیکاش سفید بود. اون مرد ردا پوش از دور به سمتم میجا بودم و فضا همه دوباره همون

 .شد. اومد و توی دو قدمیم ایستادتر میشد تشخیص صورتش سختمی

 !ب باشمهدیه مراق-

 .زدعجیب صداش آشنا می

 !تونم صورتت رو ببینم؟منظورت چیه؟ چرا نمی-

 !واقعا عجولی-
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 .ناگهان انگار که مرد ردا پوش ترسید

 !مهدیه داره میاد سراغت، مراقب باش-

 !کی داره میاد سراغم؟-

ن من رو خیلی جا فقط سیاهی مطلق بود و ایاما خیلی دیر شده بود چون من داخل سیاهی پرت شدم. همه

 .ترسوندمی

دونم ناگهان نفس سردی روی گردنم خورد و باعث شد مور مورم بشه. برگشتم؛ ولی کسی پشتم نبود. نمی

 .ای نداشتشد که نفسم بند اومد و هر چی برای نفس کشیدن تقال کردم هیچ فایدهچی

اره به زودی بمیری پس فرقی نداره که تونی از دستم فرار کنی، هرچی باشه قرای نداره! نمیتقال هیچ فایده-

 !االن بمیری یا بعدا

 !شدم، منظورش چیه؟هاش رو متوجه نمیاصال حرف

 .دادم که حس خوبی توی کل بدنم پخش شداکسیژن بدنم تموم شده بود و داشتم جون می

 :ی بلندی کرد و با اون صدای سرد و بی احساس گفتمرد خنده

هم دست از سرت بردارم به زودی حقیقت ماجرا آشکار  اومدند؛ ولی حتی اگه منهات برای کمکت دوست-

 .شه و تو هیچ راه نجاتی نخواهی داشتمی

 .ناگهان زیر پام خالی شد و من به داخل روشنایی سقوط کردم

اما  ؛جونی زدم و سعی کردم بلند بشمهام رو باز کردم که با شش جفت چشم نگران مواجه شدم. لبخند بیچشم

 .مون شدمبا درد وحشتناک شکمم پشی

 :جان پوفی کشید و رو به من با نگرانی گفت

 !حالت خوبه مهدیه؟ ببینم چیزی یادت میاد؟-

 :شنیدم گفتمبا صدایی که خودم هم به زور می

 !چی رو؟-

 :ایندفعه دنیل جواب داد

 !بوده؟ که بفهمیم کار کی مهدیه تو توی خلسه بودی و نزدیک بود بمیری! احیانا چیزی یادت میاد-

 هه یادم میاد! من نزدیک بود توسط کسی که حتی ندیدمش کشته بشم، پس چطور این رو یادم نیاد؟

 :اما برخالف افکارم گفتم

 !چیزی یادم نمیاد، راستی کی من رو از خلسه بیرون آورد؟-
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 .دنیل به برایان که روی صندلی چوبی نشسته بود اشاره کرد

 .ت دادبرایان نجات-

 .با صدای آرومی، از برایان تشکر کردم که اون هم سرش رو تکون داد و بیرون رفت

*** 

 .بعد از سه روز استراحت حالم بهتر شد و تصمیم گرفتیم وقت رو هدر ندیم و به دنبال قلم آسمانی بریم

 :اش گفتگانهکه کامیال با بغض بچه دم در همراه برایان و دنیل و جان ایستادیم

 .ی خوبی باشمدم توی دست و پا نباشم و بچهخوام بیام، قول میمامان من هم می-

هام گرفتم. این بچه فقط چهار سال داشت؛ های کوچولوش رو توی دستلبخندی روی صورتم نشوندم و دست

 .ولی عقلش خیلی بیشتر از سنش بود

 میایم، باشه؟کامیال عزیزم، تو پیش خاله تارا بمون و بازی کن ما خیلی زود -

 :اش رو باال کشید و با نارضایتی گفتکامیال بینی

 !باشه، ولی باید زود برگردی-

 .هام رو روی هم گذاشتم که خیالش راحت شد و تارا هم اون رو داخل خونه بردچشم

 :رو به جمع که همه مجهز بودند گفتم

 .بریم که خیلی از برنامه عقبیم-

 .فتادیمها به راه او به سمت جنگل رنگ

 !کردم نیستطور که فکر میروم نگاه کردم، این جا اصال اونبا دهن باز به جنگل روبه

 !اومدیک جنگل سیاه که از داخلش بوی مرگ می

 .کنمها، اگه ببینمش از وسط دو نصفش میمن فقط بدونم کدوم آدمی اسم این جا رو گذاشته جنگل رنگ

خوره تا ها؟ این جنگل بیشتر به جنگل مرگ میگذاشته جنگل رنگ گم کدوم آدم عاقلی اسم این جا رومی-

 !هاجنگل رنگ

 :برایان سری از روی تاسف تکون داد و گفت

این جنگل به خاطر وجود قلم آسمانی طلسم شده و به این شکل در اومده، وگرنه زیبایی این جنگل توی کل -

                                                                       .ل قلم آسمانی بریمآندلس نظیر نداشت. حاال هم کم حرف بزن که باید دنبا

 .با دهن باز به برایان نگاه کردم

 !زنم؟من کجا زیاد حرف می-
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تفاوتی نگاهی بهم انداخت و به داخل جنگل رفت. یعنی بگم حرصم نگرفت دروغ گفتم، داشتم از برایان با بی

 .ام گذاشت! دنیل با خنده دستی روی شونهسوختمحرص می

 .بهتره بریم-

دادند. ی عبور نور خورشید رو نمیها توی هم پیچیده شده بودند و اجازهداخل جنگل واقعا ترسناک بود! درخت

 .کرد؛ ولی برایان و دنیل عین خیالشون نبوداومد و ترسم رو بیشتر میهوی باد از هر طرف میصدای هو 

شد که زیر پای من و دنیل خالی شد و به پایین دونم چییل آروم و با احتیاط قدم برداشتم؛ اما نمیپشت سر دن

 .پرت شدیم. جیغی از ته دل کشیدم که حنجرم درد گرفت

تمام این اتفاقات توی چند ثانیه افتاد. با دردی که کل وجودم رو فرا گرفته بود از روی زمین بلند شدم. دنیل 

تر بیهوش روی زمین افتاده بود. به سمتش رفتم و تکونش دادم؛ ولی بیدار نشد با ترس و چند متر اونور

 .ستهای لرزون نبضش رو گرفتم که خداروشکر فهمیدم هنوز زندهدست

بلند شدم تا به اطراف نگاهی بندازم. ما توی یک غار بودیم! وسط غار یک سنگ بزرگ بود که روش چیزی 

 .قرار داشت

هام باز شدند! با هزار زحمت خودم رو به اون سنگ رسوندم. کرد، حتما بخیهسوخت و درد میمیشکمم بدجور 

 .های قدیمی هستشخوب که دقت کردم فهمیدم اون چیز یک پر طالیی رنگه که شبیه به قلم

 !بشکنی زدم؛ خودشه حتما این قلم آسمانیه که دنبالش بودیم

خیال بابا حتما یارو خیلی خنگ بوده و فکر ای نداره؟! بیهیچ تلهولی یک چیزی این وسط درست نیست! چرا 

 !ای کار نگذاشتهکنه واسه همین هم تلهکرده کسی ورودی غار رو پیدا نمی

دستم رو به طرف قلم بردم و لمسش کردم. با لمس کردنش موجی از احساسات خوب درونم فوران کرد، 

 .رو بردارمخواستم هرگز دستم اونقدر خوب بود که نمی

دونم پوش و اون دختر مو آبی بود! من نمیهام گذشت؛ تصویر همون مرد رداشمناگهان تصاویری از جلوی چ

 !دارند؟خواستند که دست از سرم بر نمیمی اینا از من چی

 کرد. آخه مرد هم انقدر لوس؟قلم رو برداشتم و به سمت دنیل رفتم هنوز بیهوش بود و این حسابی کفریم می

 !داریم مگه؟

 !گمزنمت که اون سرش ناپیدا باشه! هوی دنیل پاشو میدنیل پاشو، هی دنیل پاشو وگرنه جوری می-

ی بیرون رفتن ای بابا این پا بشو نیست که نیست! کنارش نشستم؛ منتظر موندم تا بیدار بشه و یک فکری واسه

کرد؛ ولی اون نور آبی خیلی که نور آبی ایجاد میاز این جا پیدا بکنه. توی فکر بودم که چشمم به چیزی خورد 
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شد. به سمتش رفتم و برش داشتم. یک گردنبند بود، گردنبندی با سنگ آبی که به کم بود و به سختی دیده می

 !عنوان پالک ازش آویزون بود. سنگ هیچ طرح خاصی نداشت؛ ولی خیلی خوشگل بود

هام رو ببندم تا نور غار رو پوشوند و من هم مجبور شدم چشم گردنبند رو توی گردنم انداختم که نور آبی کل

 .هام رو اذیت نکنهچشم

هام رو باز کردم؛ ولی به جای غار توی یک دشت بزرگ پر از گل های کم نور از بین رفت و من چشمکم 

 !رنگارنگ بودم

 .من که همین االن توی غار بودم-

 .خیلی وقته منتظرتم-

 .هام رو دیدمنگاه کردم. با تعجب همون دختر توی خواببرگشتم و به پشت سرم 

 !تو-

 :دختر ناشناس لبخندی زد و گفت

 .من نادیا هستم و از دیدنت خیلی خوشحالم-

 :با تعجب گفتم

 !شه بگی این جا چه خبره؟من هم مهدیه هستم، می-

 !البته-

 :و بعد شروع به حرف زدن کرد

روزی متعلق به من بود و اون بود که تو رو به این جا آورد. راستش  اون گردنبندی که به گردنت انداختی یک-

 .من هم یکی مثل تو بودم و از یک دنیای متفاوت به این جا آورده شدم تا این جهان رو نجات بدم

 !با دهن باز به نادیا نگاه کردم، این اتفاقات که درست مثل مال منه

ی سرزمین اژدها بود و بسیار جذاب که دل هر دختری شاهزاده من با یک نفر به اسم برایان آشنا شدم. اون-

 .بردرو می

 !ی اژدها هاستبا این حرفش اخمی بین ابروهام نشست؛ برایان هرگز بهم نگفته بود که شاهزاده

اون برای من همه چیز رو توضیح داد و ما راهی پیدا کردن قلم آسمانی شدیم؛ ولی وقتی به این جا رسیدیم من -

ل یک غار افتادم و قلم آسمانی رو پیدا کردم؛ ولی وقتی دست زدم به قلم آسمانی تمام وجودم پر شد از داخ

ی توی های بد و اون قلم من رو توی گردنبندم زندانی کرد. بعدها متوجه شدم که من اون خلق کنندهحس

 .و شدمگویی نبودم بلکه یکی دیگه بود و از اون روز به بعد من منتظر اومدن تپیش
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اومد. نادیا به سمتم اومد و با ی درستی توی ذهنم نمیدونستم چی باید بگم! زبونم بند اومده بود هیچ کلمهنمی

 :نگرانی گفت

 .ولی مشکل اصلی تو یک چیز دیگه هست تو باید قوی باشی مهدیه-

 .دونم چرا احساس کردم دو دله که یک چیزی رو بهم بگهنمی

 .دونی بهم بگو، من حق دارم که همه چیز رو بدونمای مید؟ لطفا اگه چیز دیگهاش همین بونادیا همه-

 :نادیا با حالت غمگینی زل زد بهم و گفت

 !گویی... مرگهی توی پیشراستش، سرنوشت خلق کننده-

 :با شوک به نادیا نگاه کردم و بریده گفتم

 !گی؟داری میچی... چی-

ر آبی همه جا رو فرا گرفت و من به غار برگشتم؛ ولی صدای نادیا توی نادیا خواست جواب بده که دوباره نو

 :ذهنم اومد که گفت

 .مهدیه این گردنبند نیروی جادویی داره، اون رو پیش خودت نگه دار تا ازت مراقبت بشه-

و روی زمین تونستم باور کنم که برایان چیزِ به این مهمی رو بهم نگفته باشه! با زانو بعد سکوت کرد. اصال نمی

                                                                                                                                .افتادم و بی صدا گریه کردم

 .هام یکی یکی راه خودشون رو باز کردند و صورتم رو خیس کردنداشک

 ...عتماد داشتم. منچطور تونستی برایان؟ من بهت ا-

 .هام رو پاک کردم، نباید بفهمند که خرد شدمبا شنیدن صدای دنیل حرفم ناتموم موند. اشک

 !دونم موفق شدم یا نهبه سمت دنیل رفتم و سعی کردم که لبخند بزنم؛ ولی نمی

 !هی پسر پس باالخره بیدار شدی؟-

 .دنیل از جاش بلند شد و به اطراف نگاه کرد

 !است؟ ما کجاییم؟این جا کج-

 .ما توی یک غار هستیم و من قلم آسمانی رو پیدا کردم-

 .های دنیل گرد شد. قلم آسمانی رو بهش نشون دادم که با خوشحالی نگاهم کردچشم

 .آفرین، کارت عالی بود-

 :خداروشکر نفهمید که گریه کردم. نفس راحتی کشیدم و رو به دنیل گفتم

 !رون بریم؟حاال چطوری از این غار بی-
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 :دنیل با حالت متفکری گفت

 .تا من رو داری غم نداری-

ی غار رو پر کرد و ما روی سطح زمین بعد تمرکز کرد و یک چیزی زمزمه کرد، ناگهان نور طالیی رنگی همه

 .ظاهر شدیم

 !از این کار دنیل خیلی تعجب کردم، این االن چی بود؟

 .سوالم رو به زبون آوردم

 !بود؟این االن چی -

 :دنیل با اعتماد به نفس باال گفت

 .این یکی از قدرت های منه-

سری تکون دادم که همون لحظه برایان دوان دوان به سمت ما اومد. با دیدنش اخمی بین ابروهام جا گرفت و 

 .دستم مشت شد

 :وقتی که به ما رسید با عصبانیت گفت

 !دونید چقدر دنبالتون گشتم؟معلوم هست کجایین؟ می-

هم تعجب کرد. شاید  ها رو با اخم گفت که دنیل قلم آسمانی رو به برایان نشون داد و اونی این حرفهمه

 .دونستمانتظار نداشت بتونم پیداش کنم، هه عجب آدم دورویی بوده و من نمی

ه به از جنگل بیرون اومدیم که یک نور طالیی کل جنگل رو فرا گرفت و در عرض چند ثانیه اون جنگل سیا

 .دونم چرا اصال برام مهم نبودی باشکوه؛ ولی نمیجنگلی با درخت های رنگارنگ تبدیل شد، یک منظره

پرسید که اش ازم میتفاوتی روم رو از جنگل گرفتم و به سمت شهر حرکت کردم. توی راه دنیل همهبا بی

 .دادماش بهش جواب منفی میاتفاقی افتاده و من هم همه

هام رو با یک لباس بلندِ حریر شیری رنگ که قسمت شکمش م که رسیدیم به اتاق رفتم و لباسی لیابه خونه

ام یک شال سفید بیرون آوردم و تنگ بود عوض کردم، این لباس رو تارا همسر لیام بهم داده بود. از توی کوله

صدای جان، برایان و دنیل رو از ها بودم که تصمیم گرفتم پایین پیش کامیال و تارا برم. روی پله .سرم انداختم

 .ی پایین شنیدمطبقه

 :جان گفت

 .توی جنگل چه اتفاقی براش افتاده؟ به نظرم که بعد اومدن از جنگل رفتارش تغییر کرده-

 :دنیل هم در جواب جان گفت
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ان به درسته توی غار که بودیم متوجه شدم گریه کرده؛ ولی نخواستم که ناراحتش کنم و ازش نپرسیدم. برای-

 !نظرت چه اتفاقی افتاده؟

 .پوزخندی روی صورتم نشست و منتظر موندم تا جوابش رو بشنوم

 .دونم! بهتره از خودش بپرسیدمن هم نمی-

 .ها به سمت آشپزخونه رفتم که صدای جان اومدها پایین اومدم و بدون توجه به اوندیگه منتظر نموندم و از پله

 !شه یک لحظه بیایمهدیه، می-

 :به سمتشون رفتم و با سردی گفتم

 چیه؟-

 .انگار که از حرفم تعجب کردند

 !خبریم؟مهدیه اتفاقی توی غار افتاده که ما ازش بی-

ولی سکوت  ؛اه برای شما شادیه و برای من مرگخواست داد بزنم بگم آره من فهمیدم که آخر این ردلم می

 .کردم

 .اتفاق خاصی نیفتاده-

 :انداخت گفتروی مبل نشسته بود و پاش رو روی اون یکی پاش میطور که برایان همین

 !گی و کی دروغتونم حس کنم که تو کی داری راست میگی؟ من میچرا داری دروغ می-

هام داخل دستم خالی کردم و با نفرت به برایان چشم هیچ حرفی نزدم و عصبانیتم رو با فشار دادن ناخن

 .دوختم

 :هم انداختن و دنیل گفتجان و دنیل نگاهی به 

 کنم، بگو چی شده؟مهدیه خواهش می-

 .بغض کردم و به برایان نگاه کردم. دیگه عصبانی نبودم؛ ولی بغض سنگینی رو داخل گلوم حس کردم

 .های قدیمیت رو دیدم برایانامروز یکی از دوست-

 :برایان به من نگاه کرد و با گیجی گفت

 !کی؟-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !دیانا-

 .های گشاد شده از جاش بلند شد و یک قدم نزدیکم شدبرایان با چشم
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 گی؟چی... چی داری می-

 :دنیل با حالت متفکری رو به ما گفت

 !شه به ما هم بگید این جا چه خبره؟می-

 :رو کردم بهشون با بغض گفتم

یک چیز خیلی مهم رو که مربوط به من دونید من امروز چی فهمیدم؟ من امروز فهمیدم که... که برایان البته می-

 !بود رو ازم مخفی کرده

 :گی گفتجان با کالف

 !خب بگید ببینم چی شده؟-

 .نگاهی به برایان که سرش رو انداخته بود پایین و توی فکر بود کردم

 !میرمدونستید که من... بعد از نجات دنیای شما میشما می-

                                                                   !دونند. پس حتی اینا هم نمیبا این حرفم هر دو شوک زده نگاهم کردند

 :جان از جاش بلند شد و با شوک به سمت برایان رفت و پرسید

 !گه؟برایان... مهدیه راست می-

دونستم به رون زدم. نمی. دیگه نتونستم اون محیط رو تحمل کنم و از خونه بیاما جواب برایان فقط سکوت بود

کردم برایان مثل بقیه نیست و واقعا منِ احمق رو بگو که فکر می .خواستم از اونجا دور بشمرم فقط میکجا می

ای برای نجات دنیاش هستم! اونقدر رفتم که ده؛ ولی با این کارش بهم فهموند که من فقط وسیلهبهم اهمیت می

 .شدنبود و این باعث ترسم می به یک جای خلوت رسیدم. کسی اونجا

ریختن و هام روی صورتم میهام ظاهر شد، من بودم که اشکهایی جلوی چشمخواستم برگردم که صحنه

ها از جلوی کرد. صحنهتونست بلند بشه و با التماس بهم نگاه میبرایانی که روی زمین نشسته بود و انگار نمی

 .کردمن فکر میهام کنار رفتند و من با تعجب بهشوچشم

*** 

، وقتی رسیدم همه با نگرانی توی حال نشسته بودند که با ی لیام حرکت کردمهای آروم به سمت خونهبا قدم

دیدن من بلند شدند؛ ولی من بدون توجه به اونا به سمت اتاقم رفتم و در رو از داخل قفل کردم. چند دقیقه 

 .گذشت که یک نفر در زد

 .باز کنی، باید باهات حرف بزنمشه در رو مهدیه می-

دونم چرا این اختیار به سمت در رفتم و در رو باز کردم و اجازه دادم که داخل بیاد. نمیخودش بود، برایان! بی
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 !کار رو کردم

طور که زدید، بعد از چند دقیقه هموناش رو میهای مشکیبرایان اومد و روی صندلی نشست. کالفه بود و چشم

 :بود گفتسرش پایین 

 !ولی... ولی ترسیدم که کمک نکنی ؛خواستم بهت بگممی-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !پس تصمیم گرفتی که به جای من تصمیم بگیری؟-

ولی توی اون لحظه برام نه  ؛شنیدن معذرت خواهی اون خیلی سختهدونستم برایان یک مرد مغروره و می

 !غرورش مهم بود و نه خودش

 .حل گشتم تا نجاتت بدم دنبال راه ولی تمام این مدت-

 .تونه دروغ بگههه! چقدر راحت می

 !گیداری دروغ می-

 :برایان که دیگه کفری شده بود گفت

 .گمنه، راست می-

کردم! االن هم گفتی با جون و دل کمکت میدونی اگه همون اول کار بهم میچطور حرفت رو باور کنم؟ می-

های زیادی بدست آوردم، بخاطر اونا هم که شده ینکه من توی این دنیا دوستکنم؛ ولی فقط واسه اکمکت می

 .کنمکمکت می

هاش مشت شد. از اینکه این طور باهاش صحبت اش رو توی هم کشید و دستبا این حرفم ابروهای مشکی

 .اومدکردم خوشم میمی

های عجیب و سیاه که توی چشم توی حال خودم بودم که ناگهان یک نفر پشت برایان ظاهر شد، یک موجود

ی های استخونی، بقیهی قرمز معلوم بود با صورتی که هیچ پوستی نداشت و دستاش فقط یک نقطهتوخالی

شد. اونقدر از دیدنش ترسیده بودم که اجزای بدنش زیر شنل مشکی ذخیمی پنهان شده بود و دیده نمی

 .العملی نشون بدمنتونستم هیچ عکس

اش ایستاد. سرش رو کج کرد، دستش رو زیر گردن برایان برایان نزدیک شد و در یک قدمی اون موجود به

 :گذاشت و گفت

 !خوای بکشمش؟می-

اما عجیب بود که برایان  ؛کرداش اذیتم میهام میومد و همهاون، اون صدا همون صدایی بود که توی خواب
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 !شنیدصداش رو نمی

 !تر نشون داد و من قالب تهی کردمناکموجود لبخندی زد که صورتش رو وحشت

 !طور که گفته بودم سرنوشت تو مرگه دخترهیچکس به جز تو توانایی دیدن من رو نداره، همون-

هام شروع به باریدن کرد. من فقط یک دختر نوجوون بودم و این هام مچاله کردم و اشکپتو رو توی دست

 !کردم یکیشون قصد جونم رو کرده باشهر نمیها دیده بودم و هرگز فکموجودات رو توی کتاب

کنم بلند شد و خواست از اتاق بیرون بره که با های اون دارم گریه میکرد به خاطر حرفبرایان که فکر می

 !کنم برایان، من رو پیش این موجود تنها نزارالتماس بهش نگاه کردم. خواهش می

ام رو به طرف اون موجود اتاق هست؛ پس به زور انگشت اشارهفهموندم که این موجود توی باید به برایان می

 .گرفتم

م رو به طرفی برایان در رو باز کرد، خواست بیرون بره که برای آخرین بار به من نگاه کردو دید انگشت اشاره

 !دیدشگرفتم. رد انگشتم رو دنبال کرد که به اون موجود رسید؛ ولی انگار نمی

ی بلند کرد که قلبم فرو ریخت. توی اون لحظه نفرتم سرد و بی احساسش یک خنده اون موجود با اون صدای

نسبت به برایان رو فراموش کردم و فقط به فکر نجات از دست اون موجود بودم. با لکنت و صدایی که به زور 

 :شد گفتمشنیده می

 !برایان... کمکم کن-

 :ای که قصد داشت پنهونش کنه گفتو با نگرانیبرایان که انگار حرفم رو شنید برگشت به سمتم اومد 

 !چی شده؟-

 !اون... اون جاست-

 :ای گفت و بعد با صدای نسبتا بلندی گفتبا دستم اشاره کردم. برایان به اون سمت نگاه کرد و لعنتی

 !خواهم برای نجات از دست این اهریمنخدای آسمان و زمین، از تو کمک می-

                                                                                                                        .د و ناپدید شدی وحشتناکی کرموجود خنده

 .هام بسته شدند و من وارد دنیای خواب شدماختیار چشمبا رفتن اون موجود بی 

های رز گذاشته ی باشکوه بودم، تمام دیوارهای قلعه طالیی بودن و کنار در یک گلدون پر از گلتوی یک قلعه

 .بودند که بوش توی کل قصر پیچیده بود. ناگهان فردی با سرعت به سمتم اومد و از من رد شد

فرد که یک زن بود رفتم.  ولی خونسردیم رو حفظ کردم و به دنبال اون ؛لرزیدرسیده بودم و دست و پام میت

زن وارد اتاقی شد، توی اتاق چندتا زن بودند و یک نفر هم روی رخت خواب بزرگ کرمی رنگ خوابیده بود. با 
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ی نوزادی توی اتاق پخش شد و به دنبال اون بعد از چند دقیقه صدای گریه .نظاره گر بودمتعجب و کنجکاوی 

کنه؟! دیدم نگاه کردم. اون این جا چیکار میهام میکه توی خواب مردی وارد اتاق شد. با تعجب به اون مردی

 .تونستم صورتش رو ببینمهنوز هم نمی

ها نوزاد رو به اون داد. لبخندی روی صورت مرد نشست و خیره به مرد به طرف رخت خواب رفت و یکی از زن

 :نوزاد گفت

 .این دختر خیلی زیباست! اون دختر منه، اون... منه-

 قسمت که اسم دخترش رو گذاشت، حواسم نبود و نشنیدم. به سمت مرد رفتم و دستم رو دراز کردم کهاون 

 .ناگهان زیر پام خالی شد سقوط کردم

 :هام رو گرفت و گفتبا جیغ از خواب پریدم که تارا با نگرانی به سمتم اومد و شونه

 !آروم باش مهدیه، نفس بکش! آروم نفس بکش-

 :اومد رو به تارا گفتمیکم که حالم جا 

 .خوام ببینمشکامیال کجاست؟ می-

 .تارا سری تکون داد و بیرون رفت وبعد از چند دقیقه همراه کامیال وارد شد

 :اش گفتغلم پرید و با لحن بچه گونهال با دیدن من گریه کنان توی بکامی

 .مامانی من خیلی نگرانت بودم-

 :کامیال رو به خودم فشردم و گفتم

 برات تنگ شده بود عزیزم دلم-

 :خت نشست و گفتبر گرفتیم، کامیال کنارم روی تیکم که همدیگه رو در 

 !مامانی، بابایی خیلی ناراحته چیکار کنم که خوشحال بشه؟-

 .کرداز برایان بخاطر نجاتم از دست اون موجود ممنون بودم؛ ولی این نفرتم رو نسبت بهش کم نمی

 .شهم، خودش خوب میالزم نیست کاری کنی عزیز-

*** 

رو ای بریم که با مخالفت شدید جان و دنیل روبهیکم که حالم بهتر شد تصمیم گرفتم به دنبال کتاب افسانه

 .شدم؛ ولی بهشون توضیح دادم و اونا هم قبول کردند، اما معلوم بود ناراضی هستند

 .ای برسیمه کتاب افسانهاالن دو روزه که توی راه هستیم و هنوز یک روز دیگه مونده تا ب

پا کردیم و آتش رو هم روشن کردیم. بعد از اینکه شام شد پس چادرها رو براشت تاریک میهوا دیگه د
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ام رو که خوردیم کامیال رو بردم توی چادر تا بخوابونمش، کامیال رو گذاشتم روی پام و آهنگ الالیی مورد عالقه

 :براش خوندم خوند روبودم برام می مامانم وقتی بچه

ها بیداری... الالیی آروم تا که شب این جاست، سهم تو امشب رویاست، فرقی نداره دوری از من یا تو شب-

 الالیی بخواب عزیز دلم، دختر قشنگ و دلبر من ...شه مهتابیها میهامون با هم باشن شبوقتی قلب

هات رو ببند، فته پشت کوه بلند، آروم چشمالال الال بخواب راحت، امان هستش جات پیش مادر... خورشید ر

 .هات رو ببندآروم چشم

ی غرق در خواب کامیال نگاه انداختم و اون رو روی پتو گذاشتم و از چادر خارج شدم. کنار چادر یک به چهره

 .درخت بلند بود؛ به سمتش رفتم و بهش تکیه دادم

کردند ای از خودشون ساطع میدند و نور خیره کنندهدرخشیها عین چراغ میبه آسمون نگاهی انداختم، ستاره

                               .ها هستمداد و برای یک لحظه فکر کردم من هم عضوی از این ستارهکه بهم احساس آرامش می

روی های توی دریای خون مخفی شده بود و ما االن روببعد از روزها پیاده رفتن باالخره رسیدیم. کتاب افسانه

خواست ازش چشم دریای خون برعکس اسمش زیبا و تمیز بود، اونقدر زیبا که دلت نمی .دریای خون بودیم

 .جا جمع شدیم تا نگاهی به نقشه بندازیم یک برداری. همه

 .اش نقشه رو بیرون آورد و یک نقطه رو نشون دادجان از توی کوله

و اما یک  ولی مطمئن نیستم ؛باشهای ترین قسمت دریا چیزی وجود داره که شاید کتاب افسانهاین جا در عمیق-

 !ها هستند که این قسمت هم جزو قلمرو اونا هستشدریایی مشکل دیگه هم هست و اون هم پری

 :حاال که اسم پری دریایی اومد وسط خیلی کنجکاو شدم و گفتم

 !جان چه مشکلی هست؟-

دزدند، یعنی اگه یک مرد وارد قلمرو ها رو میها مردها از ما اژدهایان متنفر هستند و اینکه پری دریاییاون-

 !خب مثل اینکه مسئله جدیه .ها بشه دیگه راه برگشتی ندارهاون

 !تونه وارد آب بشه؟پس یعنی هیچ کدوم از شما نمی-

 .جان سری تکون داد و من هم لبخندی زدم

 !ها بشم چون من نه مرد هستم و نه اژدهاتونم وارد قلمرو اونیعنی فقط من می و این-

 :جان به فکر فرو رفت و گفت

 .تونی تنها بری پس بهتره دنبال یک راه حل دیگه بگردیمولی تو نمی ؛این حرف تو درسته-

ها نشسته بود و بازی نهام گوش نکرد و من از جام بلند شدم و به سمت کامیال که روی شجان دیگه به حرف
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ی شنی اش رو بافتم تا اذیتش نکنه با هم شروع به ساختن قلعهکرد رفتم و بعد از اینکه موهای آبی آسمونیمی

کردم! این دختر انقدر شیرینه که دلم دونم اگه کامیال نبود من تنها با این سه تا مرد گنده چیکار میکردیم. نمی

 .اش و من هم که عمر زیادی ندارمولی کامیال باید برگرده پیش خانواده ؛نهشه پیشم بموخواد برای همیمی

 !مامان، دریا خیلی خوشگله-

 :لبخندی زدم و گفتم

 !رسهآره عزیزم خیلی خوشگله، ولی به خوشگلی تو نمی-

ی شیرینی کرد و مشغول بازی شد. تمام اون مدت سنگینی نگاه کسی رو روی خودم احساس کامیال خنده

اما صبرم تموم شده بود. برگشتم که با برایان مواجه شدم! اخمی بین  ؛آوردمکردم؛ ولی به روی خودم نمیمی

 .ام نشوندم که صورتش رو اونور کردابروهای باریک و مشکی

بعد از یک ساعت فکر کردن، تنها راه رفتن من بود که دنیل و جان به شدت باهاش مخالف بودند. یک گوشه 

 .هام رو بستم و صداش کردمکه به یاد نادیا افتادم. چشمنشسته بودم 

 نادیا... نادیا-

 بعد از چند لحضه صدای نادیا رو شنیدم

 !مهدیه، خوشحال شدم که من رو صدا کردی-

 :لبخندی زدم و پرسیدم

 !نادیا به نظرت باید چیکار کنم؟-

 !درمورد چی؟-

 :پوفی کردم و کالفه گفتم

 .گمون رو میخب معلومه دیگه دریای خ-

 .آهان، فقط به قلبت گوش کن-

 :همین لحظه صدای برایان اومد

 !کنی؟چیکار داری می-

 .هام رو باز کردم و به برایان نگاه کردمصدای نادیا قطع شد، با اخم چشم

 خوای؟می چی-

 :هاش رو داخل جیب شلوارش کرد و ناراحت گفتدست

 !تو هنوز هم از من دلخوری؟-
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 !باشم؟هه! نباید -

 :برایان سرش رو انداخت پایین و گفت

کنم که حرفم رو باور گشتم و هر کاری هم میحاضرم قسم بخورم که داشتم دنبال راه حلی برای نجاتت می-

 !کنی

 .پوزخندی زدم

 !حاضری جونت رو بدی؟-

 .هام دوخت که سرم رو برگردوندمهاش رو به چشمچند لحظه مکث کرد و چشم

 !حاضرم-

 .م دیدخواهی-

 :بلند شدم و از اون جا رفتم که صدای نادیا توی ذهنم پیچید

 !اون... اون صدا... برایان بود؟-

 .آره خودش بود-

 :صدای نادیا غمگین شد

 !هیچ وقت با من انقدر صمیمی حرف نزده بود، هیچ وقت-

 .پوزخندی زدم

 !که چی؟-

 .زنهخب تو تنها کسی هستی که اون باهاش انقدر صمیمی حرف می-

 :عصبانی شدم و غریدم

گفتی هرگز موضوع به این مهمی رو بهم دونی که برایان سعی داشت به من چیزی رو نگه و اگه تو نمینادیا می-

خواد که دیگه اون ریختش رو ببینم؛ ولی کنه و دلم نمیگفت! اصال برام مهم نیست که اون چه فکری مینمی

 !مجبورم تحمل کنم

 .ا از عصبانیتم کم بشهنفس عمیقی کشیدم ت

 !کنیمهدیه داری راجب برایان اشتباه می-

 .نادیا بهتره که بری-

 .ارتباط ذهنی که گردنبند بین من و نادیا ایجاد کرده بود رو بهم زدم و پیش بقیه برگشتم

گار که شب رو توی ساحل موندیم و قرار شد که صبح یک فکری بکنیم؛ اما من مصمم بودم که برم داخل دریا، ان
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 .کردیک نیرویی من رو وادار به این کار می

 :ای گفتمدیگه عصبانی شدم و رو به جان با صدای کنترل شده

 .رم داخل دریا هیچ دلیلی هم قبول نیستجان، من می-

 :برایان با ابروهای گره خورده گفت

 !اون پایین برای تو مناسب نیست-

 :تمهام رو توی هم کشیدم و گفبا این حرفش اخم

 !کسی از شما نظر نخواست-

 :ای به جان گفتمبعد با حالت خنثی

جان یا من باید برم داخل اون دریا یا هم تو باید مرگ هزاران نفر رو به گردن بگیری! حاال کدوم رو انتخاب -

 !شهای نداریم و وقتمون هم داره تموم میکنی؟! بعدشم ما هیچ راه دیگهمی

 :عد پوفی کشید و گفتجان به دنیل نگاه کرد و ب

 !هاولی فقط یک ساعت وقت داری ؛باشه-

ی رفتن شدم. جان یک دست لباس مخصوص بهم داد و طلسمی روی من انجام داد سرم رو تکون دادم و آماده

 .که بتونم زیر آب نفس بکشم

من هم به  کرد واز همه خداحافظی کردم و وارد آب شدم. همون اول یک نیروی قوی من رو به خودش جذب 

ان چیزی از رسید! ناگهجا تاریک شد و دیگه هیچ نوری به اون قسمت نمی سمتش رفتم. اونقدر رفتم که همه

ای باال انداختم و به تونستم ببینمش! حتما خیاالتی شدم. شونهقدر سریع بود که نمیینپشت سرم رد شد؛ اما ا

 .هم رو جلب کردسمت قسمت عمیق دریا شنا کردم که یک نور زرد رنگ توج

 .به سمت نور زرد رنگ شنا کردم که یک حباب طالیی رو دیدم که داخلش کتاب بود

 !خوشحال شدم و به سمت اون حباب رفتم و برش داشتم؛ اما خیلی عجیب بود که تا حاال هیچ اتفاقی رخ نداده

                                                                                                        .به سمت باال شنا کردم که چیزی پام رو گرفت

حبس شد و با ترس و لرز برگشتم به پام نگاه کردم که یک گیاه رو دیدم. گیاه داشت دور پام  نفسم توی ریه

. پوشوندنم رو میاومد و داشت کل بدشد و به طرز عجیبی تند باال میکردم باز نمیپیچید؛ هر کاری هم میمی

 .اما عجیب این بود که حباب سر جاش برگشت ؛م رسید و اون حباب از دستم افتادهاکم گیاه تا روی دست کم

کم از بین های من فایده نداشتند و از بد شانسی من، طلسم جان که برای تنفس زیر آب بود داشت کم تقال

کم طلسم به کل از بین رفت و من هوایی برای ایان بود. کم ی من رو به پرفت و این یعنی مهلت یک ساعتهمی
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دیگه ناامید شدم که صدای انفجاری پیچید و گیاه توی یک لحظه پودر شد؛ اما من  .نفس کشیدن نداشتم

تر از این بودم که تعجب کنم. با پودر شدن گیاه و رها شدن من، به سمت اعماق دریا سقوط کردم که حالبی

هام بسته ام که فکر کنم یک مرد بود نگاه کردم و بعد چشمهای نیمه باز به ناجیفت. با چشمفردی من رو گر

 .شدند

 «برایان»

دونم چه ولی هنوز خبری ازش نیست! نمی ؛ست که رفته توی دریای خوندقیقه مهدیه االن حدود چهل و پنچ

و به جان و دنیل که کنار ساحل نشسته اتفاقی براش افتاده و خیلی نگرانش هستم. دیگه تحملم تموم شد و ر

 :کشیدند گفتمبودند و انتظار اومدنش رو می

 .رممن دنبال مهدیه می-

 :جان از جاش بلند شد و به سمتم اومد و گفت

 !ست؛ ولی خیلی شجاعهکنی؟! چرا بهش اعتماد نداری؟ درسته که اون هنوز یکم بچهطوری میبرایان چرا این-

 !گشت، من نگرانمبر میجان تا االن باید -

جان لبخندی رو صورتش نشوند و با حالت خاصی نگاهم کرد که اصال منظورش رو نفهمیدم. به سمت دریا رفتم 

 .و طلسمی برای تنفس زیر آب انجام دادم و جلو رفتم

! ناگهان ی بدی کل وجودم رو فرا گرفته بود، این واقعا از من بعید بودبه اعماق دریا رسیده بودم و دلشوره

صدای انفجاری توی محوطه پیچید که با تمام سرعت به سمت منبع صدا شنا کردم و خودم رو رسوندم؛ ولی از 

                                                                                                                                               .چیزی که دیدم جا خوردم

اما چطور  ؛دریایی مردهاین بود که اون پری دریایی مهدیه رو گرفته بود؛ ولی تعجبم از شد، یک پریباورم نمی

 !ممکنه؟

 !دریایی توی یک لحظه شنا کرد و از دیدم خارج شد، اون مهدیه رو با خودش بردپری 

و گمش کردم و من هم ناچار به ساحل برگشتم. دریایی رفتم؛ اما سرعتش خیلی زیاد بود به دنبال اون پری 

اومدم با خوشحالی جان و دنیل به همراه کامیال کنار ساحل نشسته بودند. کامیال با دیدن من که از دریا بیرون می

 .بلند شد و به طرفم دوید

 !بابایی اومدی-

 :جان و دنیل هم اومدند و با نگرانی پشت سرم رو نگاه کردند و دنیل گفت

 !شده برایان؟! پس مهدیه کجاست؟چی -



    

 

مراجعه کنید 98 های بیشتر به رمانبرای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         51 

 

98مهدیه محتاجی کاربر انجمن رمان  | رمان آندلس  

 :از اینکه نتونسته بودم نجاتش بدم خیلی از خودم عصبانی شدم، دستم رو مشت کردم و گفتم

 .بردنش-

 :کامیال هم با کنجکاوی به دریا خیره شد و گفت

 !بابایی پس مامانی کجاست؟-

ببره اونور و دنیل هم دست کامیال رو هر سه به کامیال خیره شدیم. با سر به دنیل اشاره کردم که کامیال رو 

 :گرفت و گفت

 !عمو جون بیا بریم اون جا بازی کنیم تا مامانت بیاد، باشه؟-

 .کامیال به من نگاه کرد و من هم سرم رو تکون دادم که دست تو دست دنیل به طرف جنگل رفت

 :با رفتن کامیال، جان با نگرانی رو به من گفت

 !؟! مهدیه کجاست؟برایان چه اتفاقی افتاده-

 :دستم رو الی موهای خیسم فرو کردم و با کالفگی گفتم

 !بردنش جان-

 :جان با شوک گفت

 !یعنی چی؟! کی بردش؟-

 !هادریاییپری -

 :جان که گیج شده بود گفت

 !برایان لطفا همه چی رو از اول تعریف کن ببینم چی شده-

های گفتم چشمتعریف کردم. هر لحظه که بیشتر می های ساحل نشستم و با عصبانیت کل ماجرا روروی شن

 :هام که تموم شد جان گیج زمزمه کردشد. حرفجان گشادتر می

 !دریاییِ مرد! اوه خدای من چطور امکان داره؟! پری-

 !جان باید چیکار بکنیم؟-

 :جان با نا امیدی گفت

 !باید امیددوار باشیم که کاری باهاش نداشته باشند-

وار باشیم که ساشا برداره، باید امیداشون رو دونی که این امکان نداره! اون سعی کرده گنجینهمی ولی تو هم-

 !درمورد هویت مهدیه چیزی نفهمه وگرنه معلوم نیست چه اتفاقی برای مهدیه میوفته

 .جان هم در جواب من سرش رو تکون داد
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ال انداختم. کار اشتباهی بود که کامیال رو توی این سفر دنیل به همراه کامیال کنار ما نشستند و من نگاهی به کامی

اش رو پیدا رفتم و خانوادهذاشتم پیش لیام بمونه و بعد از نجات آندلس میهمراه خودمون آوردیم، باید می

کردم؛ اما االن سالمتی مهدیه توی از طرفی هم باید دنبال راهی برای تغییر سرنوشت مهدیه پیدا می !کردممی

 !یتهاولو

 :صدایی از درونم فریاد زد

 !دادیتو خیلی خودخواه بودی و به مردم خودت بیشتر اهمیت می-

دم چون اون تنها راه نجات سرزمینی هست که کل خاندانم برای طور نیست! من به اون دختر اهمیت میاین-

 .محافظت ازش جونشون رو فدا کردند

 :صدا پوزخندی زد و با لحنی مرموز گفت

کنی که مهدیه رو هم مثل نادیا از ولی تو داری سعی می ؛خواد خودت رو گول بزن برایانمی قدر که دلتهر چ-

 !دست ندی و یک فرصت دوباره رو هم بدست بیاری

   .های اون خیلی ذهنم رو درگیر کرده بودکالفه شدم و از جام بلند شدم که صدای درونمم قطع شد؛ ولی حرف

 «مهدیه»

های رنگارنگ بودم، هر درخت یک رنگ بود و این جذابیت خاصی به بزرگ پر از گل و درختداخل یک باغ 

ای که کف باغ بود عبور کردم تا به های چندتا بچه توجهم رو جلب کرد، از راه سنگیبخشید. صدای خندهباغ می

ها دختر بود و ی از بچهکردند. یکتوی محوطه بازی دوتا بچه داشتند باهم بازی می. ی بازی رسیدمیک محوطه

های های زیبایی داشتند، دخترِ موهای بافته شده به رنگ آبی آسمونی و چشماون یکی پسر و هر دو چهره

هم  هپرنسسی سبز روشن پوشیده بود! پسردرشت آبی که هارمونی زیبایی رو به وجود آورده بود و یک لباس 

ه تا باالی زانوش بلندی داشت و شلواری از جنس کتان های مشکی زیبا و لباسی کموهای بور داشت با چشم

 .پاش بود

 :کرد و گفت هرو به پسر هدختر

 !ی بعدی کیه؟کننده آتان به نظرت خلق-

 :پسری که اسمش آتان بود به دختر گفت

 !ی بعدی باشی؟کننده اِوانا تو دوست داری که خلق-

 :اِوانا گفت

 !خواد که مثل پدر بشی؟مگه تو دلت نمی-
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 !اوه پس این دوتا بچه باهم خواهر برادرند

کاره موند و به طرف صدا برگشتند. فردی که وارد شده بود پشت با اومدن صدای پا صحبت اِوانا و آتان نیمه 

 .شدخاطر همین دیده نمی درخت ایستاد به

 .یدندهاشون نشست و به طرف اون فرد دواِوانا و آتان با دیدن اون فرد لبخندی روی چهره

به سمت درخت رفتم تا ببینم اون فرد کیه. از راه سنگی به سمت اون شخص رفتم که با اون مرد ردا پوش 

 !هام این مرد وجود داره؟ی خوابدونم چرا توی همهرو شدم، من نمیروبه

 .مهاش رو که بلند شده بود رو ببینهای آبی نفتی و ریشاش کمی واضح شده بود و من تونستم موچهره

 :ش گرفت و گفتها رو در آغومرد بچه

 !های عزیز منبچه-

هایی لرزون های مرد بیرون اومد؛ ولی اِوانا همچنان در بر پدرش موند. به سمتش رفتم و با دستآتان از دست

 !اش که ازش رد شدمدستم رو گذاشتم روی شونه

 !تونم توی این خواب دخالتی بکنم، ولی چرا؟شاید من نمی

دیدمشون! ناگهان مرد سرش رو بلند کرد و به من هایی که حتی درست نمیهای مرد خیره شدم، چشمبه چشم

کردم من هم مثل یکی خیره شد، شاید هم به من خیره نشده بود؛ ولی احساس خیلی خوبی داشتم، احساس می

                              .ا از بین رفتندهچی به هم ریخت و تصویر اون مرد و بچهاز فرزندانش براش عزیزم که ناگهان همه 

کردند کلمات نامفهومی هام رو باز کردم. دو نفر باالی سرم بودند و با لبخند من رو نگاه میجون الی چشم بی

ای که زیر ابروهای خوش فرمش های قهوهکردم که یکی از اون دخترهای زیبا با موهای کرم و چشمرو زمزمه 

 :بود گفتپنهان شده 

 !باید بخوابی تا بتونی نیروت رو بدست بیاری-

 .هام تار شدند و دیگه هیچی نفهمیدمبعد از این حرف یک چیزی زمزمه کرد که چشم

های یک زن و صدای اون مرد مرموز که ای به همراه نالههای بچهشدند. صدای جیغصداهایی توی سرم اکو می

 !کرداسمم رو صدا می

*** 

 «هانا»

 !ی پاشو... پاشو دیگهه-

رو شدم! ی عصبانی یه دختر روبههام رو باز کردم که با قیافهذاره راحت بخوابم؟! یکی از چشماین کیه که نمی
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 :شدم و خیره از اون دختر ناشناس پرسیدماین دخترِ دیگه کیه؟! تند از جام بلند 

 !تو دیگه کی هستی؟-

جای پا دم داره! با ترس به دور و برم نگاه کردم. اوه خدا، این شدم اون بهتر نگاه کردم که متوجه به دختر دقیق

 !جا دیگه کجاست؟

 :ای گفتدختر پوفی کرد و رو به من با صدای کنترل شده

 .پاشو هانا، باید خدمت ملکه بری-

 !هانا دیگه کیه؟! اصال من کی هستم؟

ا شدت تکون دادم که اون دختر محکم به سرم گوبید. چرا چیزی از اینکه کی هستم رو به یاد ندارم؟! سرم رو ب

 :با درد دستم رو گذاشتم روی سرم و رو به اون دختر گفتم

 !چته روانی؟-

 !تو چته هانا؟! از دیشب که با سایمون رفته بودی رفتارت عوض شده-

 !خت بلند شدم که متوجه شدم من هم دم دارم! شوک پشت شوککالفه از روی ت

 :با ترس و لرز گفتم رو به اون دختر

 !شناسم نه سایمون! من... من اصال کی هستم؟من نه هانا می-

 !گردماوه خدای من! چه اتفاقی برات افتاده هانا؟! حتما سایمون خبر داره، همین جا بمون تا برمی-

 :بعد به سمت در رفت و در رو باز کرد؛ اما قبل از اینکه بیرون بره گفت

 !اهرتهانا من جنی هستم، خو-

هام گرفتم، چرا من چیزی یادم خت نشستم و سرم رو توی دستبیرون رفت. با رفتن جنی روی ت و بعد

نیست؟! چرا من خواهرم رو به یاد نیاوردم؟! و کلی چرای دیگه که برای هیچ کدومشون جوابی نداشتم. چشم 

م نگاه کردم. موهای قرمزم ی قدی گوشی اتاق چشمم رو گرفت، به سمتش رفتم و به خودچرخوندم که آینه

های آهویی سبز تیره و دماغی که کمی گوشتی بود و هایی قرار داشتند با چشمبافته شده بودند و داخلشون گل

هام ایجاد کرده بود و مثل یک ی اجزای صورتم خوب بودند و دمی سبز روشن که هارمونی جالبی با چشمبقیه

خت دراز تروی  .یه و تحلیل برداشتم و به سمت تخت شنا کردمدست از تجزام رو پوشونده بود. لباس تا باال تنه

آوردم و فقط سر ای نداشت و چیزی به خاطر نمیکشیدم و سعی کردم که خاطراتم رو بیاد بیارم؛ ولی هیچ فایده

خسته  ها صبر کردم؛ ولی خبری از جنی نبود. دیگهدرد بود که نصیبم شد. باید صبر کنم تا جنی بیاد. ساعت

شدم و به سمت در رفتم، دستگیره رو چرخوندم که ناگهان یک نفر از اون طرف در رو باز کرد و کوبید که 
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ای سر دادم که اون شخص با تعجب برگشت و با دیدن من هینی باعث شد من هم به دیوار کوبیده بشم. ناله

 .کشید

 !دونستم پشت دریهانا حالت خوبه؟! من خیلی متاسفم، نمی-

دختر دستم رو گرفت و کمکم . رو شدمالعاده زیبا روبهی نگران یک دختر فوقم رو بلند کردم که با چهرهسر

خت نشستم و کمرم رو ماساژ دادم که دختره شروع به حرف زدن د بشم. کنار دختر ناشناس روی تکرد که بلن

 :کرد

 !هانا از جنی شنیدم که چیزی یادت نمیاد، این حرف درسته؟-

 :تکون دادم که اون دختر دستش رو گذاشت روی دهنش و با ناراحتی به من گفت سرم رو

 !پس احتماال من رو هم به یاد نداری-

 :هام رو گرفت و ادامه دادسرم رو تکون دادم که دست

 !های تو ساشا هستممن یکی از بهترین دوست-

های بچگی هستیم و از بین ما سه نفر دوستطور که ساشا تعریف کرد من و سایمون و ساشا لبخندی زدم. اون

ها الیزابت هست و خیلی ی پری دریاییتر و من و ساشا هم سن هستیم. ساشا تک دختر ملکهسایمون بزرگ

                                                     .مهربونه. درحال صحبت کردن بودیم که در باز شد و جنی به همراه یک پسر وارد شد

 :ام ایستاد و با شکاکی گفترواون پسر که فکر کنم سایمون بود به سمتم اومد، روبه

 !هانا تو چیزی یادت نمیاد؟-

 .سرم رو تکون دادم که دستش رو کالفه توی موهاش کرد

 !دونی چی هست دست نزن! حاال ببین چه بالیی سرت اومدههانا من بهت گفته بودم به اون چیز که حتی نمی-

 :روهای جنی توی هم گره خورد و بازوی سایمون رو کشید و رو بهش با عصبانیت غریداب

 .سایمون باز چیکار کردید؟! هانا به چی دست زده که چیزی یادش نیست؟! همین االن همه چیز رو تعریف کن-

 .ای باال انداختخودم هم خیلی تعجب کرده بودم و به ساشا نگاه کردم که اون هم شونه

 ...با هانا رفته بودیم به قسمت ممنوعه دیروز-

 :به جنی نگاه کردم که از عصبانیت در حال منفجر شدن بود و با صدای خیلی بلندی داد زد

سایمون چرا رفتید اون جا؟ پس چرا اسم اون جا رو گذاشتند قسمت ممنوعه! این کار شما خیلی احمقانه بوده! -

 !حاال ببین چه اتفاقی برای هانا افتاده

 :سایمون با حرص گفت
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 !ذاری که بگم؟جنی می-

 :و بعد ادامه داد

طور که گفتم دیروز ما به قسمت ممنوعه رفتیم و هانا اون جا یک چیزی پیدا کرد که شبیه آینه بود، من همون-

شق اون وسیله رو برداشت و درش رو باز کرد که یک  ولی هانای کله ؛گفتم که به وسیله نباید دست بزنیبهش 

 !کردم که چنین اتفاقی بیوفتهنور سفید از اون وسیله ساطع شد؛ ولی اون موقع حال هانا خوب بود و فکر نمی

 !اش تقصیر خودم بود که این اتفاق افتادهاوه پس همه

هام رو فشار داد که لبخندی زدم. از جنی دیگه نتونست تحمل کنه و از اتاق بیرون رفت. ساشا با نگرانی دست

 :شدم و رو به اون دو نفر گفتمجا بلند 

طوری شاید نجام بدیم. ایندادیم رو اهایی که قبال انجام میخب حاال که من چیزی یادم نیست بهتره کار-

 !م برگشتحافظه

 :ساشا با خوشحالی بلند شد و گفت

 .حق با هاناست! بیاید دوباره اون کارها رو انجام بدیم-

 .ش رو نفهمیدمای کردند که معنییثانهی خبو بعد به همراه سایمون خنده

*** 

 .دمنه! نه! من این کار رو انجام نمی-

 :ساشا با خباثت گفت

 !نه نداریم هانا! خودت گفتی که بیایم این کارها رو انجام بدیم-

 :سایمون هم اضافه کرد

 !ترسیدیها خیلی شجاع بودی و از چیزی نمیحق با ساشاست، باید انجامش بدی، تازه تو قبال -

هایی لرزون نمک رو برداشتم و کلش رو توی چای ملکه خالی روم نگاه کردم، با دستبا استرس به چای روبه

 !کردم

*** 

گذشت! ساشا اصال مثل هیچ پرنسسی نیست و می اش مشغول خرابکاری بودیم و خیلی خوشچند روز همه

؛ ولی امروز قراره یک اتفاق خوب بیوفته. توی روز خیلی مهربونه. امروز روز گل بنفشه است. اسم عجیبی داره

ای دیگه پیمان صلح رن و بعد با اژدهایان و موجودات افسانهها به سطح آب میدریاییی پری گل بنفشه همه

های بندند. به همراه ساشا به قصر رفتیم و آماده شدیم. من موهام رو باز گذاشته بودم و یک تل از گلمی
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اش رو باز گذاشته بود و نیم تاج زیبایی که با مرواریدهای ریز داشتم. ساشا هم موهای بلند طالییدریایی به سر 

 .اش رو دو برابر کرده بودو درشت تزئین شده بود بر سر داشت و این زیبایی چهره

شدیم. ساشا به به سمت سالنی که همه جمع شده بودند رفتیم. شیپور چی با دیدن ما اعالم حضور کرد و ما وارد 

طرف صندلی مخصوصش که کنار ملکه الیزابت بود رفت و من هم با دیدن سایمون به سمتش رفتم و کنارش 

  .نشستم

  !شه؟سایمون االن چی می-

 !ریم، راستی خوشگل شدیکنه و بعد به سمت سطح آب میاالن ملکه سخنرانی می-

 :نگاهی به سایمون انداختم و گفتم

  !یتو هم خوشتیب شد-

اش ای که زیر ابروهای پر پشت و مشکیهای قهوهی سایمون نگاهی انداختم، موهای کوتاه بور و چشمبه قیافه

کرد. چشم ازش گرفتم و به نهایت جذاب میپنهان شده بودند و ریشی که کوتاه شده بود و سایمون رو بی

                                                                                                                                          .سخنرانی ملکه گوش کردم

اش همه به سمت سطح آب حرکت ملکه الیزابت سخنرانی باشکوهی رو به نمایش گذاشت و بعد با اجازه

کردند! فقط کمی با سطح شنا می کردیم. سمت راستم ساشا و سمت چپم سایمون قرار داشتند و خیلی با اقتدار

ی عجیبی داشتم که تمام حس خوبم رو به حسی شوم تبدیل کرده بود. دست آب فاصله داشتیم و من دلشوره

 .هام محکم گرفتم و فشار دادم که ساشا با لبخندی گرم و مهربون من رو آروم کردساشا رو توی دست

کس ها اومدند؛ ولی یک چیزی درست نبود! هیچ دریاییی پری کم همهبا هم به سطح آب رفتیم و بعد از ما کم 

 :شد. با تعجب به اطراف نگاه کردم و گفتمکرد به جز چند صخره فقط دریا دیده میاونجا نبود و تا چشم کار می

 !یک چیزی این وسط درست نیست-

 :جان هم در تایید حرفم گفت

 !درسته-

 :کرد و دست من رو ول کرد و گفت ساشا با نگرانی به ملکه الیزابت نگاه

ای گفت که یک چیزی احساس کرده! حتما اتفاق بدی در راهه که هیچ کدوم از موجودات افسانهمادر هم می-

 !در روز گل بنفشه حظور پیدا نکردن

 هایی از آتش از آسمون روی سر ما بارید که باعث بوجود اومدن موج عظیمی شد و هربا اتمام حرف ساشا گوله

شون ن زیادی رو دیدم که از دهن همه. با ترس به باالی سرم نگاه کردم و اژدهایاکدوم به سمتی پرتاب شدیم
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 .کردشد و تعداد زیاد از ما رو نابود میهایی از آتش پرتاب میگوله

شون شنا متسبه  .دورتر پیدا کردمها رو کمی توی اون اوضاع خراب به دنبال ساشا و ملکه الیزابت گشتم که اون

ای از آتش کنارم افتاد و من با سرعت وحشتناکی به طرفی پرت شون رسیدم گلولهکردم و وقتی به نزدیکی

 .شدم

ای دلخراشی مواجه شدم. هام رو باز کردم؛ اما با صحنهم احساس کردم چشمبا درد وحشتناکی که توی پهلو

ها قرمز شده بود. این صحنه و دریا از خون اون دریایی مرده داخل دریا افتاده بودحدود صدها جسم پری 

هایی پر از اشک به این صحنه نگاه کردم، نه اونقدر وحشتناک بود که درد پهلوم رو فراموش کردم و با چشم

گر بودم که و مثل یک فردِ میخکوب شده نظاره هام رو ببندمتوان داشتم که جیغ بزنم و نه توان داشتم چشم

 .شندشناختم جلوم کشته میک روزی میچطور کسایی که ی

هام رو پاک کردم، من نباید توی این موقعیت ضعیف باشم؛ ولی با صدای غرش اژدهایی به خودم اومدم و اشک

  !کار رو کردند؟ چرا اژدهایان این

داشت  کرد و انگاربا چیزی که دیدم فکر کردن رو از یاد بردم. اژدهای بزرگی در نزدیکی سطح آب پرواز می

          .رسیدکرد؛ بیشتر که توجه کردم دیدم اون شخص ساشا بود و خیلی خسته به نظر میبا کسی مبارزه می

ای نداشت، اش هم در مقابل اون اژدهای بزرگ هیچ فایدهرمق در حال مبارزه بود و نیروی جادوییساشا بی 

باشم. بدون توجه به درد پهلوم به طرف اون تونستم فقط یک گوشه بشینم و شاهد مرگ بهترین دوستم نمی

ای از آتش به سمت ساشا پرتاب اژدها شنا کردم، بهشون خیلی نزدیک شده بودم که اژدها غرشی کرد و گلوله

اش رو درست کرد و زیاد آسیب ندید. با سرعت خودم رو به ساشا رسوندم کرد؛ اما ساشا به موقع حفاظ جادویی

دونستم چطور این کار رو انجام بدم و این خیلی بد بود. رو بوجود بیارم؛ ولی نمی و سعی کردم حفاظ جادویی

 .اژدها غرش بلندی کرد که قلبم از ترس زیاد به تپش افتاد

 !دونم چطور حفاظ بسازمساشا چیکار کنم؟! من نمی-

 :رمق گفتساشا بی

 !ا... تا بتونی... انجامش بدیخوای... انجام بدی فکر کنی و... بخوای تباید به چیزی... که می-

سعی کردم همین کار رو انجام بدم؛ ولی خیلی سخت بود که توی این وضع بتونم تمرکز کنم، از طرفی هم 

 !دونستم چه اتفاقی براش افتادهنگران خواهرم بودم و نمی

رد که ردای بلندی هام اومد! ماما تصویر یک مرد جلوی چشم ؛تر تمرکز کنمبستم تا بتونم راحتهام رو چشم

 :ام گذاشت و گفتبه تن داشت به سمتم اومد و دستش رو روی شونه
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تونه اون رو ار برای شاهدخت اتفاقی بیوفته! ساشا نقش مهمی توی آینده داره و تو تنها کسی هستی که میذن-

 !نجات بده

 !شم، شما کی هستید؟من متوجه نمی-

 :مرد لبخندی زد و گفت

 !نجاتش بده-

تونم ش از من هم بیشتره نتونسته کاری بکنه من چطور می. اگه ساشا که قدرت جادویییر ممکن بوداین غ

 انجام بدم؟

 !دونم، حتی بلد نیستم از قدرت جادویی استفاده کنمولی من چیزی نمی-

 :تر شد و با آرامش گفتمرد مرموز کمی نزدیک

 !ها رو بهش پس بدی هاناه اون میاد و تو باید قدرتدم؛ ولی یادت باشه کهای اون رو به تو میمن قدرت-

 !های کی رو؟قدرت-

هام باز شدند. درون خودم یک منبع انرژی خیلی زیادی رو مرد با لبخندی بر صورتش دور شد و من چشم

 .دادکردم که هر لحظه در حال فورانه و این حس خیلی خوبی بهم میاحساس می

کردم و توی دلم خواستم که اون اژدها نابود بشه و در کمال تعجب همین اتفاق  روم نگاهبه اژدهای بزرگ روبه

ساشا رو به یک جای امن بردم و سعی کردم دنبال ملکه الیزابت  !افتاد و اون اژدها به صدها تکه تقسیم شد

نم. خودم رو به ها پیدا کبگردم. بعد از کلی گشتن و سر و کله زدن با اژدهایان تونستم ملکه رو زخمی بین جسد

 :ملکه رسوندم و پرسیدم

 !بانوی من حالتون خوبه؟-

 :اما جوابی از ملکه نشنیدم. دوباره صداش زدم

 .ملکه الیزابت حالتون خوبه؟! شما باید تحمل کنید-

نبض ملکه رو گرفتم که به اتفاق شومی پی بردم. ملکه الیزابت مرده بود! با ترس به عقب رفتم و دستم رو روی 

 .گذاشتم دهنم

 !بانوی من-

چیزی کنار ملکه درخشید که توجهم بهش جلب شد و کمی جلوتر رفتم و دستبند قلبی شکلی رو توی دست 

 .یکی از جسدها دیدم

 !اون دستبند متعلق به خواهرم جنی بود
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 :دیگه کنترلی روی کارهام نداشتم و فریاد زدم

 !چرا؟-

                                                               .دیگه چیزی نفهمیدم حجوم آدرنالین رو توی خونم احساس کردم و بعد

 «ساشا»

کرد و احتیاج به جادوی درمانی داشتم. چند بدنم درد می هانا بهم کمک کرد و من رو به یک جای امن برد. همه

 :گرانی به سمتم و گفتی سایمون پیدا شد و با دیدن من توی اون حالت با ندقیقه بعد سر و کله

 !ساشا حالت خوبه؟-

 !جادوی درمانی-

هاش رو به سمت من گرفت که نورهای طالیی رنگی سایمون که منظورم رو گرفته بود سری تکون داد و دست

 .هام رو خوب کردهاش بیرون اومد و زخماز انگشت

 !سایمون باید مادر رو پیدا کنیم-

 !اول مردم رو نجات بدیماوضاع اصال خوب نیست ساشا، باید -

 :با عصبانیت گفتم

 !مادرم جادوی کافی داره که به این جنگ پایان بده، باید مادر رو پیدا کنیم-

سایمون سری تکون داد و ما به سمت اون جنگ وحشتناک رفتیم. تعداد نیروهای ما خیلی کم بود و اژدهایان 

ها هرگز پیمان رو نشکسته بودند و االن چه ول قرنهم خیلی قدرتمند! یک چیزی درست نیست، اژدهایان در ط

 !ها این کار رو بکنند؟اتفاقی باعث شده که اون

 .توی درگیری با اژدهای به نسبت بزرگی بودیم که از چیزی که دیدیم خیلی جا خوردیم

ودند؛ اما هانا ای از قدرت جادویی دور اون رو پوشونده بود و موهاش توی هوا معلق بهانا وسط جنگ بود و هاله

قدرت جادویی کمی داشت. دست چپش رو از پایین به باال برد که تمام اژدهایان حاضر در اون قسمت توی دریا 

 .افتادند

 !آوردم! این جا چه خبره؟دیگه داشتم شاخ در می

 !دادتوی چند دقیق هانا نصف اژدهایان رو نابود کرد و همین جور به کارش ادامه می

 !از این فرصت استفاده کنیم و دنبال مادر بگردیمسایمون باید -

 موافقم-

هنوز زیاد دور نشده بودیم که صدا انفجاری کل دریا رو زیر و رو کرد. با تعجب برگشتم و به آسمون نگاه 
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 .تونستم جسم سیاهش رو ببینمی زیادی با ما داشت و من فقط میکردم که یک نفر رو دیدم. اون شخص فاصله

 !جنگه؟هاناست که داره با اون فرد میساشا اون -

 .تر رو نگاه کردم که هانا رو دیدمبا حرف سایمون کمی پایین

 !ساشا باید به هانا کمک کنیم-

 :اخمی بین ابروهام نشوندم و گفتم

 !اول باید مادر رو پیدا کنیم-

 :سایمون با عصبانیت گفت

 !لکه االن امنهمیره ساشا، حتما جای ماگه به هانا کمک نکیم اون می-

 .ی تایید تکون دادمکمی فکر کردم و ناچار سرم رو به نشونه

 اوج گرفته بود و ماسایمون لبخندی زد و باهم به سمت هانا رفتیم. جنگ بین هانا و اون فرد ناشناس 

 !ها بشیمتونستیم به راحتی نزدیک اوننمی

 !سایمون چیکار کنیم؟-

 !ی اژدهایان دست از حمله برداشتند و از اون جا رفتندهمهدونم چه اتفاقی افتاد که نمی

 !یک چیزی شده-

ی خیلی بزرگی که به رنگ سیاه و پر از جادو بود از سمت اون مرد به سمت هانا پرتاب شد. داد ناگهان گلوله

 :زدم

 !هانا مراقب باش-

ی جا رو پوشونده بود و اجازه هولی دیر شده بود و صدای فریاد من با صدای انفجار مهیب یکی شد. دود هم

اومد. دور و هایی بردارند که ازشون خون میهام خراشداد. انفجار باعث شده بود دستدیدن اطراف رو نمی

تر پیدا کردم، به سمتش رفتم و تکونش دادم؛ ولی بیدار نشد. برم رو نگاه کردم که سایمون رو کمی اون طرف

 .مثل اینکه بیهوش شده

 :توی سرم اکو شد صدای هانا

 ساشا... ساشا-

 :برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم؛ اما کسی رو ندیدم. فریاد زدم

 !هانا کجایی؟! حالت خوبه؟-

 ...من این جام ساشا-
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 .شروع به گشتن کردم؛ اما پیداش نکردم

 !کجا؟-

ی کردم، اون های جادویی یک نفر رو توی نیم تاج تو مخفهام خوب گوش کن ساشا، من قدرتبه حرف-

 !شخص یک روزی میاد و تو باید اون نیم تاج رو بهش بدی، تا اون موقع خوب ازش مراقبت کن

 .کردم میی گلوم گیر کرده بود و داشت خفهبغض بدی تو

 !گی هانا؟! تو کجایی؟چی داری می-

 !ساشا همیشه به یادت هستم دوست عزیزم-

  !اتفاقی برای برای هانا افتاده؟بعد از این جمله دیگه صدایی نیومد؛ اما چه 

کس این رو نفهمید و از اون روز به بعد سرزمین مادری من به دریایی از خون بدل شد و هر روز شاهد هیچ 

ها از تمام اژدهایان متنفر شدیم و هرگز اون دریاییکرد. ما پری هایی بود که قرمزی دریا رو بیشتر میجنگ

                                                                                                                                 .اتفاق رو فراموش نکردیم

 «مهدیه»

هام رو باز کنم؛ داد که بخوابم! سعی کردم چشمصدای دعوای چند نفر عین خوره روی مخم بود و اجازه نمی

هاشون گوش دادم تا شاید بفهمم االن کجا هستم. زنی تکون نخوردند! به حرف متر هم هام یک میلیولی پلک

 :با صدای عصبی گفت

 !ببین مکس این دختر هنوز بهوش نیومده، باید صبر کنی-

 !تونم کاری بکنمفلورا این دستور ملکه است من نمی-

 !مکس و فلورا دیگه کین؟

دند. توی راه بودیم که ناگهان انگار توی بدنم برق جریان دو نفر بازوهام رو گرفتند و من رو کشون کشون بر

اومد. بعد که اون جریان عجیب هام رو باز کردم و به سرفه افتادم و حتی نفسم باال نمیپیدا کرد؛ با سرعت چشم

قطع شد، نفسم برگشت و با تعجب سرم رو بلند کردم. به صندلی پادشاهی بزرگی رسیده بودم که روش یک 

ولی مگه جان  ؛دریاییه داده بود یک پریدریایی نشسته بود و این یعنی اون کسی که من رو نجات زن پری 

 !ش برای من میوفته؟اوه خدا چرا این اتفاقات همه !ها زن هستند؟دریایی نگفت که پری

روی سرش داشت که دریایی کوچولو زنی که روی صندلی نشسته بود تاجی درست عین توی کارتون پری 

های زمردی روم ایستاد و با چشمکرد. زن از روی صندلی بلند شد و به سمتم اومد. روبههتش رو دو چندان میاب

رو شدم که دریایی مرد روبه سردش بهم چشم دوخت که مو به تنم سیخ شد. سرم رو برگردوندم و با دوتا پری
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ربازها فهموند که باید برن و وقتی سربازها ی دستش به اون سدست هر کدوم یک نیزه بود. ملکه بود با اشاره

 :رفتند گفت

 !چرا به قلمروی من اومدی؟-

 .کرد که حقیقت رو بهش بگمدونستم باید چی بگم و چیکار کنم؛ ولی یک حسی من رو مجبور مینمی

 !ای رو ببرممن اومدم تا کتاب افسانه-

 .دهام کر شدنبا این حرفم ملکه عصبانی شد و دادی زد که گوش

ترین دارایی تو چطور جرعت کردی؟! تو کی هستی که به خودت اجازه دادی وارد قلمروی من بشی و باارزش-

 !ما رو به تاراج ببری؟

 :های زمردیش گفتماز روی زمین بلند شدم و خیره در چشم

 !ای احتیاج دارم تا آندلس رو نجات بدممن به کتاب افسانه-

 .می به عقب رفتانگار که از حرفم جاخورد چون ک

 !تو کی هستی؟-

 :با اعتماد به نفس گفتم

 !ای که پیشگو من رو به این دنیا آوردکنندهمن مهدیه هستم، خلق -

 .های ملکه گشاد شدند و با ناباوری زمزمه کردچشم

 !ای هستی؟ی افسانهکنندهتو خلق -

 !بله-

 :ن قرار گرفت اخمی کرد و گفتروی مملکه کمی عصبی دور تا دور سالن چرخید و وقتی روبه

 چطور باید حرفت رو باور کنم؟! مدرکی داری؟-

 حاال مدرک رو از کجا بیارم؟

 .ولی هیچ فکری به ذهنم نرسید ؛کرد. شروع کردم به جویدن ناخونمملکه با ابروی باال رفته به من نگاه می

 !هستی باید این رو ثابت کنی کننده اگه تو واقعا خلق-

 !ابت کنم؟چطور ث-

 :ملکه پوزخندی زد و روی صندلی سلطنتی خودش نشست و گفت

 .بزار یک بازی با هم بکنیم-

 :کمی مکث کرد و ادامه داد
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 !اسمت چی بود؟-

 ...مهدیه-

 .اصال حس خوبی نسبت به این موضوع نداشتم

ای هستی و ی افسانهکننده کنی که واقعا اون خلقبزار یک بازی با هم بکنیم مهدیه، تو با این کارت ثابت می-

 !دمای رو به تو میمن کتاب افسانه

 :با خوشحالی چند قدم جلو رفتم و گفتم

 !چه کاری باید انجام بدم؟-

 .کنمباید بری و از اژدهای کهن یاقوت قرمز رو بگیری و بیاری! اونوقت من حرفت رو باور می-

 :با تعجب گفتم

 !یاقوت قرمز چیه؟-

 :از رفتار و حرفم تعجب کرده بود گفتملکه که واقعا 

 !دونی؟تو حتی این رو هم نمی-

 :اش تموم شد از روی صندلی بلند شد و گفتو شروع به خندیدن کرد. وقتی خنده

زارم، یک طلسم که اگه گردی یک طلسم روت میبهتره خودت بفهمی... راستی برای اینکه مطمئن بشم بر می-

 !میریمن اون رو باطل نکنم تو میتا سه روز دیگه بر نگردی و 

 !میریگن مهدیه تو میشه میدونم چرا سرنوشت دست در دست داده که من آخرش بمیرم. تا چیزی مینمی

                                                                                                                                                  .کنمباشه، قبول می-

 :ملکه چیزی زمزمه کرد که چند لحضه بعد خدمتکاری وارد شد و بعد از اینکه احترام گذاشت، گفت

 .امر بفرمایید ملکه-

 :ملکه ابهت خودش رو حفظ کرد و گفت

 .به فرمانده نیروها بگو که بیاد-

کرد. از گاه کردم که بدون هیچ حسی من رو تماشا میخدمتکار تعظیمی کرد و بعد از سالن خارج شد. به ملکه ن

  .ایستادن خسته شدم و همون جا روی زمین نشستم

  !تو خیلی بچه هستی-

  .با این حرفش دست گذاشت روی نقطه ضعفم و باعث شد که با عصبانیت از جا بلند بشم

ستم، مگه مشکل منه که شما چند ش به من بگید بچه؟ بابا من بچه نیچرا شما مردم آندلس دوست دارید همه-
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 !هزار سال عمر کردید و از نظر شما هر کی که تازه پا به نوجوانی گذاشته بچه است؟

 :کردم. ملکه از جاش بلند شد و با عصبانیت گفتزدم و با خشم به ملکه نگاه مینفس مینفس

 !ری؟ی احمق چطور به خودت جرعت دادی که صدات رو برای من باال ببتو دختره-

 :خواست پس من هم صدام رو باالتر برم و گفتمدلم یک دعوای حسابی می

  !برو بابا، من جایگاهم از توی ماهی باالتره! تازه به نظرم اسم ماهی هم خیلی بهت میاد! ماهی-

  .زدم. ملکه از خشم قرمز شد و دستش رو مشت کردها رو با تمسخر میی این حرفهمه

  !ی نیم وجبی فکر کردی کی هستی؟ها هستم! تو... تو دخترهدریاییی پری من ساشا ملکه-

  !رو مسخره کنه؟! تو لیاقت ملکه بودن رو نداری هه، مگه هر کی ملکه باشه حق داره همه-

ملکه که فهمیدم اسمش ساشاست با این حرفم به کل تغییر کرد و با تعجب به من نگاه کرد. ناگهان شروع به 

چیزی کرد و بعد از چند لحظه چیزی مثل گوی توی دستش جمع شد! از اون گوی رعد و زمزمه کردن یک 

ام رو نباختم راستش یک لحظه با دیدن اون گوی ته دلم خالی شد؛ ولی روحیه .اومدهای کوچیک بیرون میبرق

ه گرفت و های ساشا خیره شدم. ساشا دستی که اون گوی داخلش بود رو به سمتم نشونو با جسارت توی چشم

  .پوزخندی زد

  !یادت باشه که هیچ وقت به یک ملکه توهین نکنی-

و بعد از این حرف گوی رو به سمتم پرتاب کرد! جیغ خفیفی کشیدم و دستم رو گذاشتم روی سرم. با برخورد 

  .هوش شدماون گوی به بدنم از ته دل جیغی کشیدم و بی

*** 

اطراف نگاه کردم. من کجام؟! چه اتفاقی افتاد؟ نکنه با اون ضربه مردم؟ از روی زمین بلند شدم و با تعجب به 

ام سُر خوردند و لباس های اشکم از روی گونهوای خدای من، یعنی مردم؟! شروع کردم به گریه کردن، قطره

 .بلند و کرم رنگم رو خیس کردند

بلند شدم و به لباسی که توی تنم بود  یک لحظه صبر کن، من که لباس کرم رنگ نپوشیده بودم! با تعجب از جام

های بلندی داشت، مدلش خیلی خورد و آستینچین مینگاه کردم، لباسی بلند به رنگ کرم که روی کمرش 

ساده بود؛ ولی خیلی خوشگل بودش. به اطرافم کمی دقت کردم که متوجه شدم توی همون قصری هستم که 

 .برمیک رویای دیگه بسر میچند بار توی رویا دیدم، پس حتما بازم توی 

بینم. از راهروی قصر عبور کردم که به سالن بزرگی رسیدم، اوف، باید سر دربیارم که چرا من این رویاها رو می

های زیبایی به تن داشتند. از همون باال به کوبی بودند و لباسپایتوی سالن جشن بزرگی برپا بود. همه در حال 
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کردند نگاه کردم. در رأس جشن دو تا صندلی شاهانه وجود و خوشحالی می مردمی که در حال رقص بودند

ها زن و مردی نشسته بودند. بیشتر که دقت کردم دیدم اون مرد همون مرد مرموز ردا داشت که روی اون

                                                                       !                                                                             هام بودپوش توی خواب

ی اون مرد رو تونستم چهرهبا کنجکاوی به اون مرد خیره شدم و تمام حرکاتش رو زیر نظر گرفتم. حاال می

فکر کنم اش خیلی آشنا بود؛ ولی یادم نیست که کجا و کی اون رو دیدم! مرد به زنی که واضح ببینم. چهره

همسرش بود نگاه کرد و لبخندی زد؛ در همین لحظه آتان پسر اون مرد دوان دوان به سمت پدرش رفت و با 

حالتی پریشون چیزی به پدرش گفت که پدرش از جا بلند شد و از سالن خارج شد. به دنبال اون مرد همسرش 

 .هم دست آتان رو گرفت و از سالن خارج شدند

ها دویدم و خودم رو به اون زن رسوندم. از راهرو م چه خبره پس من هم به دنبال اونخیلی دوست داشتم بدون

های دخترونه اتاقی کامال دخترونه که پر از عروسک و وسایل. گذشتیم که به اتاقی رسیدیم و با هم وارد شدیم

 :بود. زن در رو بست و به سمت همسرش رفت و با نگرانی گفت

کنم سرنوشت اِوانا رو عوض خوام که اتفاقی برای دخترم بیوفته! خواهش مین نمیاریک باید چیکار کنیم؟ م-

  !کن

 :هاش گرفت و گفتهاش رو توی دستاریک با ناراحتی به سمت زنش برگشت و شونه

 !تونم توی سرنوشت کسی دخالت کنم، این کار بهای سنگینی دارهدونی من نمیمایا تو که می-

 .پوشونده و حق زدهای مایا صورتش رو اشک

  !تونمتر از اینکه دخترم بمیره! اریک من بدون دخترم نمیبهایی سنگین-

خت جسم نحیفی رو دیدم. به سمتش رفتم که اِوانا خبره، سرم رو که چرخوندم روی تمعلوم نیست این جا چه 

 !شدرو غرق در خواب دیدم، عجیب بود که با وجود این سر و صدا ها بیدار نمی

ی بعدی هست، اون نباید کننده ما فقط یک سال وقت داریم که دخترمون رو نجات بدیم، اِوانا خلق اریک-

 !بمیره

  !شمست؟! دارم بدتر گیج میکننده یعنی چی؟ این دختر خلق

 :اریک دستی توی موهاش کشید و با کالفگی گفت

 ه!دم، اون نباید بمیرنجاتش می-

  .وط کردمیکدفعه زیر پام خالی شد و من سق

ها با این دفعه بیرون قصر بودم و اریک به همراه اِوانا بیرون قصر ایستاده بودند و مایا هم کمی دورتر از اون
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 .کردهایی که پر از اشک بودند، این صحنه رو تماشا میچشم

 .وانا زانو زدای بیرون آورد و داخلش چیزی زمزمه کرد که یک دروازه ایجاد شد و بعد جلوی اِاریک کاغذ کهنه

 گردی و اون روز تو خلقاما روز تولد هیجده سالگیت برمی ؛ولی تو باید از این جا بری ؛دارهپدر دوست -

  !شیی بعدی میکننده

 :غل کرد و چند قدم به اون دروازه نزدیک شد که مایا داد زداِوانا اریک رو ب

  !صبر کن-

توی دستش گذاشت. نزدیک شدم تا ببینم اون چیه، به دو قدمی  به سمتش دوید و اِوانا رو در بر گرفت و چیزی

                                                                                                               .اِوانا رسیدم که با دیدن اون چیز جاخوردم

  .منه! چند قدم عقب رفتم و سرم رو تکون دادم شد، این، این همون گردنبندیه که توی گردنباورم نمی

این امکان نداره! نه، یک چیزی وسط درست نیست! من مطمئنم که اِوانا نیستم، من چیزی از این جا به یاد -

 !تونم اِوانا باشمندارم پس من نمی

 :دستم رو به سرم گرفتم و داد زدم

 !این دختر من نیستم-

هام رو باز کردم. جلوم اون ماهی بد ذات و یک مرد دیگه ایستاده زده چشمبا سیلی که توی گوشم خورد شوک 

 :بودند. با یادآوری اینکه اون با جادو به من صدمه زد با خشم از جام بلند شدم و غریدم

 ...تو یک ماهی-

 :ساشا پرید وسط حرفم و با خشم گفت

 !چطور با یک ملکه حرف بزنیها بخورنت تا یاد بگیری ی گستاخ حقته که بدم کوسهدختره-

  !ساشا بس کن-

اش رو به سمتم به طرف اون مرد که این حرف رو زد چرخیدم که با اخم من رو نگاه کرد و انگشت اشاره

 :گرفت

 با تو هم هستم! چرا دارید بچه بازی در میارید؟ -

 :ساشا پوزخندی زد که از چشمم دور نموند و گفت

  .ستفعال که یکی اینجا بچه-

 :با حرص رو به اون مرد گفتم

 .خوادش تقصیر خودشه! دلش دعوا میببین، همه-
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 !راهی جز این وجود نداره !سایمون، من این دختر رو باید بکشم-

 :سایمون عصبی دستش رو روی پیشونیش گذاشت و بعد رو کرد به ما و با لحن تندی گفت

 !کنید، اصال چرا من رو احضار کردی ساشا؟شم، بهتره که هر دوی شما بس من دیگه دارم خسته می-

ساشا با به یادآوردن مسئله دوباره جدیتش رو بدست آورد و به سمت صندلیش رفت و نشست. من هم دیگه 

 .شهدست برداشتم تا ببینم آخر این موضوع چی می

 :من و سایمون کنار هم ایستادیم و به ساشا چشم دوخیتم که ساشا گفت

  !ای هستی افسانهکنندهگه که خلق گه؟ میین دختر چی میدونی اسایمون، می-

 !هاش برق عجیبی زدندسایمون با تعجب به من نگاه کرد و چشم

 :ساشا ادامه داد

 .من هم برای اینکه حرفش رو باور کنم براش یک بازی ترتیب دادم-

 :سایمون با کنجکاوی گفت

 !ای؟چه بازی-

 :گفت ساشا پوزخندی زد و با لحن مرموزی

 .من ازش خواستم که پیش اژدهای کهن بره و یاقوت قرمز رو برام بیاره-

 :سایمون چند قدم جلو رفت و با عصبانیت رو به ساشا گفت

دونی که یاقوت قرمز چیز کمی نیست و اژدهای کهن هرگز اون عقلت رو از دست دادی؟ خودت هم خوب می-

 !دهرو به یک دختر نمی

 !ایه، پس باید بتونهی افسانهکننده داره که خلقولی این دختر ادعا -

                                                                           !دنش؟! شاید گنجی چیزی باشهمگه این یاقوت قرمز چیه که به من نمی

های سایمون و به حرف یک چیزی خیلی روی مخم بود، انگار که چیزی رو فراموش کرده باشم. بدون توجه

ساشا یکم به مخم فشار آوردم که اون رویا رو به یاد آوردم. پاهام سست شد و روی زمین افتادم که سایمون و 

ساشا با تعجب به من نگاه کردند. من باور ندارم که اون دختر هستم، تازه اریک هم گفت که وقتی هجده ساله 

 .گردهبشه بر می

 !کنم! یعنی اون پدر منه و مایا مادرم؟می هه، چه زود به اسم صداش

 .شهگفت که تو اون دختر نیستی و به زودی همه چیز فاش میزد و میصدایی از درونم فریاد می

 !مهدیه حالت خوبه؟-
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 :حالی جواب دادمسرم رو بلند کردم و به ساشا نگاه کردم، و با بی

 !اصال خوب نیستم-

 .لم بد شد و نزدیک بود بیوفتم که ساشا من رو گرفتبلند شدم و یک قدم برداشتم که حا

 !هی دختر چت شد؟-

 :سایمون با نگرانی رو به ساشا گفت

 !تونی با جادوی آب درمانش کنی؟ساشا می-

 .تونممی-

ساشا بهم کمک کرد تا به دیوار تکیه بدم و خودش شروع کرد به زمزمه کردن که بعد از چند لحظه احساس 

 .ای کردم که از دهنم خون بیرون اومدلرزیدنه، سرفهکردم بدنم درحال 

 :ای گفت و رو به ساشا گفتسایمون لعنتی

 !بخاطر اون ضربه داره خون باال میاره! ساشا یک کاری بکن-

 !ی کافی نیستشه سایمون، قدرتم به اندازهنمی-

 :ید گفتحالی به بحث اون دو تا گوش کردم. ساشا دست از خوندن برداشت و ناامبا بی

 .تونمنمی-

 :سایمون عاجزانه از ساشا درخواست کرد

 !ی توی پیشگویی باشه نباید بمیرهکننده از اون استفاده کن! اگه واقعا این دختر خلق-

 :ساشا اخمی کرد و آروم گفت

 .تونم کنترلش کنمکنم، نیروش خیلی قویه به حدی که من هم نمینه سایمون من از اون استفاده نمی-

 !ک بار امتحان کن شاید تونستیی-

 :ساشا به فکر فرو رفت و گفت

 .کنمباشه امتحانش می-

تونستم دستم رو تکون بدم! ساشا کم درحال تحلیل رفتن بود و دیگه حتی نمیو از ما فاصله گرفت. قدرتم کم 

 .ی برگشتی یک عمر بود با نیم تاج کوچک و زیبایبعد از گذشت چند دقیقه که برای من به اندازه

 .نیم تاج رو روی سرش گذاشت و منتظر موند؛ ولی اتفاقی نیوفتاد

 !کنه؟چرا کار نمی-

های ساشا و سایمون تا آخرین حد باز ناگهان نیم تاج به طرز عجیبی درخشید و از روی سر ساشا بلند شد. چشم



    

 

مراجعه کنید 98 های بیشتر به رمانبرای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         70 

 

98مهدیه محتاجی کاربر انجمن رمان  | رمان آندلس  

اومد و روی سرم ش به سمت من مییوا کردند. نیم تاج روی هوا معلق بود و یواششده بود به نیم تاج نگاه می

هام رو باز هام رو بستم تا نور اذیتم نکنه. بعد از چند دقیقه چشمقرار گرفت که درخشش چند برابر شد و چشم

ی متعجب اون دو تا مواجه شدم. عجیب بود، دیگه حالم بد نبود و برعکس احساس سرزندگی کردم که با چهره

دونستم. اون سعی داشت که هاش پر از اشک بودند و من دلیلش رو نمیچشمکردم! به ساشا نگاه کردم که می

 .به من کمک کنه و من حاال بهش مدیون بودم

 !ام... ساشا حالت خوبه؟-

 !هانا-

 :یکی از ابروهام رو باال انداختم و گفتم

 !من هانا نیستم-

 .و راست تکون دادساشا چند قدم بهم نزدیک شد که سایمون دستش رو گرفت و سرش رو به چپ 

تو اون کسی هستی که من صد ساله منتظرش بودم. اون نیم تاجی که روی سر تو هست رو بهترین دوستم هانا -

 !به من داد تا به صاحبش بدم

 ...من متوجه نم-

هام رو گذاشتم روی سرم تا از دردش کم بشه؛ ناگهان سرم به شدت تیر کشید که جیغ خفیفی کشیدم و دست

هام جون گرفتند، یک دختر که برای مردمش خودش رو فدا هایی جلوی چشمتاثیری نداشت. صحنهولی هیچ 

ای از اون مردم نداشت؛ ولی بازم اون افراد براش مهم بودند. توی چند ثانیه تمام کرد، دختری که هیچ خاطره

                                                   .هام رد شدند و بعد دیگه خبری از درد نبودخاطراتی که هانا داشت از جلوی چشم

  .ناباور به ساشا نگاه کردم

  .من... من اون جا بودم، جسدهای زیادی بودند، دریا از خونشون قرمز شده بود-

 .دستم رو روی دهنم گذاشتم که سایمون اومد و من رو تکون داد

 !به خودت بیا دختر-

  ...من شما رو یادمه! سایمون و-

 :به ساشا نگاه کردم و ادامه دادم

 !ساشا به همراه هانا-

دونستم، اون دلیلش رو می .سایمون که از حرفم توی شوک بود، چند قدم عقب رفت و نگاهش رنگ غم گرفت

ولی  ؛است احساس خودش رو به سایمون بگهخوعاشق هانا بود. هانا قبل از مرگش این رو متوجه شده بود و می
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 .ه چیز رو خراب کرداون اتفاق هم

 .ی پا ایستادم تا هم قد بشیمیکم که حالم جا اومد به سمت ساشا رفتم و روی پنجره

 خوای یک بار دیگه هانا رو ببینی؟ می-

 :های ساشا گرد شد و نم اشک داخلشون نشست و با صدای ضعیفی گفتبی اراده این حرف رو زده بودم. چشم

 !تونی؟می-

تونستم؛ ولی مطمئن نبودم. جادوی من خیلی قوی بود و این امکان رو داشت که موفق تونستم؟! شاید میمی

تونه یک مرده رو زنده کنه؟! تا امتحان نکنم بشم. جادوی من تونست به اون جنگ خونین پایان بده، یعنی نمی

  .فهممچیزی نمی

 !تونی این کار رو انجام بدی؟مهدیه تو واقعا می-

 :ای ادامه دادم که با زمزمهبه سایمون نگاه کرد

 !شد که عالی بوداگه می-

 .هام رو باز کردمهام رو بستم و تمرکز کردم بعد از چند دقیقه دیدم که اتفاقی نیوفتاده، یکی از پلکچشم

  !اتفاقی نیوفتاد؟-

 .امید شدم و دست از تمرکز برداشتمرش رو به چپ و راست تکون داد. ناسایمون س

 !یگه امتحان کنلطفا یک بار د-

کردم ساشایی که تا چند ساعت پیش غرور یک ملکه رو داشت االن از من به ساشا نگاه کردم. هرگز تصور نمی

  !کنهخواهش می

 .هام رو دوباره روی هم گذاشتم و روی زنده شدن هانا تمرکز کردمچشم

بکر شدم که ناگهان همه چیز بهم ریخت و من خودم رو توی یک جای سرسبز و یک جورایی داشتم موفق می

  !بینم؟برای چی باز هم رویا می !اما من که خواب نیستم ؛دیدم. باز هم یک رویای دیگه

  !خوش اومدی-

یدم که توی هوا معلق صدای خوش آهنگی مثل نسیم بهاری توی گوشم زمزمه کرد که برگشتم و دختری رو د

 .بود

 :یکی از ابروهام رو باال دادم و با تعجب گفتم

  !من کجام؟ تو کی هستی؟-

اش رو روی چمن های تازه گذاشت. به سمتم حرکت کرد و دختر خیلی آروم به سمت زمین اومد و پاهای برهنه
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 :ام ایستاد و با اون صدای زیباش گفتتوی یک متری

 !یال هستید بانو، من هم پری جادوی شما، بلوم هستمشما االن در سرزمین خ-

 :دهنم رو که یک متر باز شده بود رو بستم و با شکاکی رو به بلوم گفتم

  !من متوجه نشدم، یعنی تو یک پری هستی؟-

  .بلوم سرش رو تکون داد

                                                        .     دونم که االن گیج هستید بانو، لطفا بیاید تا همه چیز رو براتون توضیح بدممی-

 :با تعجب به بلوم گفتم

  !خب همین جا بگو-

  .خورد رو کنار زد و دستم رو گرفتبلوم موهای نارنجی رنگش که بیشتر به قرمز می

  .بهتره داخل آالچیق بشینیم و حرف بزنیم-

  ...اما این جا که آالچیقی وج-

وند که آالچیق خیلی خوشگلی رو وسط یک دریاچه بزرگ دیدم. آب دریاچه شفاف بود و بلوم من رو چرخ

های نیلوفر که بدون ترتیب توی دریاچه بودند، زیبایی کردند و گلموجودات خیلی زیری داخلش شنا می

ود و ها پوشیده شده بساخته شده و از پیچک بیشتری به دریاچه بخشیده بود و آالچیقی که از پنج ستون

رسید حکاکی شده بودند و میزی که روی اون وسایلی قرار تا صندلی قرار داشت که به نظر می وسطش دو

 .داشت، همه و همه دست به دست داده بودند تا من محو اون منظره بشم

  .با حرف بلوم به خودم اومدم

 .بهتره بریم-

 بریم-

به دنبالش رفتم. با کنجکاوی به اطراف خیره شدم تا بلوم از من جلوتر رفت و به دریاچه نزدیک شد و من هم 

 .شاید پلی برای عبور پیدا کنم؛ ولی هیچ پلی اون جا نبود

 !گم این جا که پلی وجود ندارهمی ...ام-

  .بلوم برگشت و دستم رو گرفت

 !طرفچون قراره از روی دریاچه بریم اون ؛ما به پل نیاز نداریم-

پریدم تا ش باال و پایین میتادیم. جیغی از ترس کشیدم و همهآب دریاچه ایسو بعد دستم رو کشید که روی 

های بلوم بلند شد و باعث شد من دست از اون کار احمقانه بردارم و با تعجب به بلوم غرق نشم که صدای خنده
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ک کرد و هاش تموم شد، اشکی که از چشمم اومده بود رو با انگشتش پاوقتی که خنده .غرق خنده نگاه کنم

هامون سکوت رو زدیم و صدای خندهنفس می دستم رو کشید و با دو به سمت آالچیق رفتیم. هر دو نفس

شکست. صندلی رو عقب کشیدم و نشستم، بلوم هم همین کار رو انجام داد. وقتی حالمون جا اومد بلوم می

 :گفت

 نوشید؟ خب بانو، چای می-

 شه حاال توضیح بدی؟نه، می-

 :وع به حرف زدن کردبلوم شر

گان یک پری جادو دارند که جادوشون درون اون پری کنندهتمام خلق  .خب االن شما در سرزمین خیال هستید-

  .قرار داره و یک سرزمین خیال که با توجه به خصوصیات و عالیق اون شخص بوجود میاد

 !پس چرا من زودتر این جا نیومده بودم؟-

ازتون گرفته شده بود و امروز وقتی که اون نیم تاج روی سرتون قرار گرفت جادوی چون به دالیلی قدرت شما -

 .شما برگشت، در واقع جادوی شما داخل اون نیم تاج مهر شده بود

  .ام گذاشتمدستم رو زیر چونه

  !تونم بیام این جا؟یعنی از این به بعد هر وقت دلم خواست می-

.                                                      کنه که هر موقعی وارد سرزمین خیال بشیدنه، اومدنتون دست خودتون نیست و مم-

 .ها درمورد جادو و جنبل فهمیدماز وقتی اومدم توی آندلس خیلی چیز

 !اگه یک وقت پری جادو بمیره چه اتفاقی برای صاحب جادو میوفته؟ .ل داشتممن یک سوا-

 :به منظره خیره شد و گفتبلوم چشم از من گرفت و 

مونه تا اینکه صاحبش در رند؛ اما اگه صاحب جادو بمیره پری جادو سرگردان میمیهای جادو هرگز نمیپری-

 .یک بعد دیگه به دنیا بیاد

 .باید تا این جا هستم تموم سواالتم رو از بلوم بپرسم تا هیچ جای سوالی توی ذهنم باقی نمونه

  !ها چیه؟بینم، دلیل این خوابهای عجیبی میاین ماموریت رو شروع کردم خواببلوم من از وقتی که -

 :بلوم بهم نگاه نکرد، هیچ واکنشی نشون نداد و بعد از چند لحظه با صدای آرومی گفت

 .تونم جواب این سوالتون رو بدممن نمی-

ند دقیقه قبل خبری نبود. ناراحت ی چانگار که با این سوالم حال بلوم عوض شد و دیگه از اون بلوم سرزنده

کردم که من باعث این حال بلوم شدم. سرم رو زیر انداختم و دیگه چیزی نگفتم. بلوم وقتی چون فکر می ؛شدم
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هاش گم به طرفم چرخید و با دیدن ناراحتی من از جاش بلند شد و به سمتم اومد، دستدید که من چیزی نمی

  .رو باز کرد و من رو در بر کشید

 !!شدیتو همیشه خیلی زود احساساتی می-

 :بعد انگار متوجه شده بود که سوتی داده برای ماس مالی کردن با هول ادامه داد

 ...خب چون شما-

 :وسط حرفش پریدم و گفتم

 !مهم نیست بلوم، راستی من چرا االن این جا هستم؟-

 :بلوم که انگار چیزی یادش اومده گفت

 .خواستید با استفاده از جادوتون یک مرده رو زنده کنیدا میاوه اصال یادم نبود، شم-

 :جا شدم و گفتمکمی روی صندلی جابه

 !درسته، مشکلی وجود داره؟-

 :بلوم سرش رو تکون داد و گفت

تونید روح اون ای رو زنده کنید بانو! این یک خط قرمز برای همه هست! البته میبله شما نباید هیچ مرده-

 !برهو یا به دیگران نشون بدید؛ ولی نیروی زیادی از شما می شخص رو ببینید

  .شه باید روحش رو احضار کنمخواستم یک نفر رو زنده کنم؛ اما حاال که نمیمن می-

 .داداما صدای خیلی زیبایی بود که به آدم آرامش می ؛وی کل محوطه پیچیدناگهان صدای زنگ بلندی ت

 :بلوم بلند شد و رو به من گفت

 .وقت رفتنه بانو! باید برگردید، لطفا چیزی درمورد من به کسی نگید تا خطری شما رو تهدید نکنه-

هام رو باز کردم بعد از چند لحظه چشم .هام رو ببندمد که مجبور شدم چشمنورهای رنگی من رو احاطه کردن

                                                                                                 .که متوجه شدم توی قصر کنار ساشا و سایمون هستم

بم رو به دندون گرفتم و با ناراحتی دند تا من هانا رو زنده کنم. لساشا و سایمون کنجکاو به من خیره شده بو

 :گفتم

  ...اش کنم؛ ولیتونم زندهچیزه من نمی-

 :ب ساشا نشست حرفم رو قطع کرد، ساشا دستی داخل موهاش کشید و با تمسخر گفتی لشهپوزخندی که گو

 ؟اوه خدای من، من چطور انتظار داشتم که این بچه بتونه هانا رو زنده کنه-

 :اش رو به سمتم گرفت و گفتبعد انگشت اشاره
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تونی یدونم نمکنیم؛ ولی من میبهتره که همین االن بازی رو شروع  .خواد دیگه ریختت رو ببینملم نمید-

تونه اینکار ی داخل پیشگویی هست میکننده اما باید دید کسی که ادعا داره خلق ؛یاقوت قرمز رو بدست بیاری

 !رو انجام بده؟

 .ها غرورم رو له کرد و هیچی نگفتمی احضار رو بهش بگم؛ ولی بازم با این حرفخواستم که قضیهمی

تا ساشا رو از این کار منصرف ون که به کف سالن خیره شده بود نگاه کردم و انتظار داشتم با نا امیدی به سایم

 .ام رو روی خودش احساس نکردکرد و نگاه خیرهولی اون انگار توی یک دنیای دیگه سیر می ؛کنه

*** 

ز سوم اگه با ساشا طلسم رو روی من اجرا کرد و با تحکم گفت که فقط سه روز وقت دارم و غروب آفتابِ رو

 .میرمیاقوت قرمز این جا نباشم می

توی این چند وقت با همه  .دست سایمون رو که برای خداحافظی به سمتم دراز شده بود فشردم و لبخندی زدم

راحت شده بودم و دیگه زیاد برام مهم نبود که موهام بیرون باشند. بعد از اینکه از سایمون خداحافظی کردم، 

 .از افرادش رو برای اینکه من رو راهنمایی کنه همراهم فرستادسایمون یک نفر 

 .ام شدتابید باعث خوشحالیحدود نیم ساعت شنا کردیم تا اینکه نوری که از سطح آب به داخل آب می

گنجیدم. به پاهای تونم همه رو ببینم توی پوست خودم نمیاون فرد هم برگشت و من با فکر اینکه االن می

ی کمی با ساحل داشتم؛ ولی هیچ کس رو سرعت بخشیدم و سرم رو از آب بیرون آوردم. فاصله ام کمیخسته

 .داخل ساحل ندیدم

 !طور باشه که خیلی بدهنکنه من رو ول کردند و رفتند؟! اگه این

خودم رو به ساحل رسوندم؛ ولی کسی اون جا نبود! کمی زیر نور آفتاب نشستم تا لباس مخصوصم خشک بشه و 

ام موهای مشکی .کردداد و پوستم رو نوازش میمیتر ساحل رو بگردم. نور آفتاب حس خیلی خوبی بهم تراح

                                                   .شدکه به خاطر خیسی به بدنم چسبیده بودند، آبشون زیر نور آفتاب بخار می

 «برایان»

. االن حدود یک و نیم روزه که ه یک بار دیگه به دریا نگاه کردمدستی داخل موهای مشکیم کشیدم و کالف

دونم چطور نمی .کردگرفت و گریه میش بهانه میکامیال همه .خبری از مهدیه نیست و این همه رو نگران کرده

وجود اون زندگی دوباره برای ماست و مرگش،  .کرد. االن خیلی بهش نیاز داریمیمهدیه اون رو ساکت م

  .زنهش مرگ سرزمین رو رقم میمرگ

ناخودآگاه فکرم سمت اون پیری رفت؛ وقتی که گذاشت من توی قلمرو اژدهایان باشم و در عوض ازم خواست 
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کردم که قراره چه اتفاقی بیفته؛ فقط دلم ها اصال فکر نمیی توی پیشگویی رو پیدا کنم! اون موقعکننده که خلق

 .اشمها بخواست که توی جمع اوننمی

با نشستن دستی از فکر اون روزها بیرون اومدم و به صاحب دست که دنیل بود نگاه کردم. دنیل همون طور که 

 :به دریا خیره شده بود گفت

 !اش رو بدست میارهکامیال داره حافظه-

 :با این حرف تند برگشتم که دنیل چند قدم عقب رفت. با ناباوری پرسیدم

 !چی گفتی؟-

 :فتدنیل در جواب گ

 .اش یادش میاد، در واقع از مادرشکامیال داره یک چیزهایی از خانواده-

وارد چادر شدم که دیدم کامیال  .هام رو توی هم کشیدم و به سمت چادری که برای مهدیه و کامیال بود رفتماخم

آروم یک گوشه کز کرده بود و سرش رو روی پاهاش گذاشته. به سمتش رفتم و کنارش نشستم که سرش رو 

هاش هم از شدت بداخلشون نشسته بود و ل ای از اشکهای سبزش حاال حلقهبلند کرد و بهم نگاه کرد. چشم

این حرکتش اونقدر ناگهانی بود که . غلم و شروع کرد به گریه کردنلرزید، ناگهان پرید توی بض میبغ

به خودم اومدم و دستم رو گذاشتم صدای کامیال بلند شد که . نتونستم هیچ کاری بکنم و فقط نگاهش کردم

 .کنهطوری گریه میی سختی داشته که اینروی موهای بلند و براق آبیش و نوازشش کردم. معلومه گذشته

ی لیام بودیم و مهدیه حقیقت رو به همه گفت انداخت. چقدر ی کامیال من رو یاد وقتی که توی خونهصدای گریه

  .ینکه بهش زودتر نگفتماون روز از خودم متنفر شدم برای ا

کردم. اگه اما انرژی مرگ و تاریکی رو حس می ؛تونستم ببینمشنمی فکرم رفت به طرف اتفاقی که افتاد من

هام رو توی هم اومد. اخمیدونستم چه بالیی سرش مکردم خیاالتی شدم و نمیمهدیه بهم نگفته بود، فکر می

ه موجودی بود چون اون به خوبی دیده بودتش و از رفتارش اون روز نتونستم بهش بگم که اون چ .کشیدم

معلوم بود؛ اما االن اگه تونست از دست ساشا نجات پیدا کنه حتما باید بدونم که اون موجود ازش چی 

                                                  !کننده بیاد؟ خواست. اصال چه دلیلی داره که یک موجود خبیث نزدیک یک خلقمی

ی معصومش انداختم، کامیال بیش از حد شبیه اون بود. کامیال بعد چند دقیقه خوابش برد. نگاهی به چهره

 .اش، بلندش کردم و گذاشتمش تا یکم راحت بخوابهش و معصومیت توی چهرهاآبیمخصوصاً موهای 

شدن بهم بودند کردم. باید از این  از چادر بیرون اومدم و نگاهی به آسمون که ابرهای طوفانی در حال نزدیک

 !جا بریم و بعد از طوفان برگردیم، وگرنه ممکنه توی خطر بیوفتیم
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با صدای جان برگشتم و پشتم رو نگاه کردم که دنیل و جان رو در حال مشاجره کردن دیدم، به سمتشون رفتم 

 :و با اخم گفتم

 چی شده؟-

 :جان در جواب گفت

گه باید منتظر کنه و میگم که باید بریم به شهر قبول نمیمن هر چی به دنیل میهامون تموم شدند و آذوقه-

 .مهدیه باشیم

 :هام رو روی هم ساییدم. رو به دنیل با لحن دستوری گفتمناخودآگاه حرصم گرفت و دندون

 !ست یا نهشه، باید از این جا بریم. تازه معلوم نیست که اون هنوز زندهداره طوفان می-

 :یل از خشم قرمز شد و غریددن

 .میره! برام مهم نیست که چه اتفاقی بیوفتهها نمیدونم که به این راحتیاون نمرده، من بهش ایمان دارم و می-

کردم، چرا باید از مهدیه طرفداری کنه؟! مگه اون دختر چی داره که همه دوسش دارند؟ اصال دنیل رو درک نمی

 !جور افراد قطعا مرگهنادیاست که قراره قربانی بشه. سرنوشتِ ایناونم یک دختر ساده درست عین 

کردم؟! من همون کسی نبودم که به اون دختر هام گشاد شدند، من داشتم به چه چیزی فکر میاز افکارم چشم

تونم یک تصمیم چه اتفاقی برای من افتاده؟ چرا نمی !دم؟قول دادم جونم رو هم برای اثبات نیت خوبم می

 !ست در موردش بگیرم؟در

 :کالفه دستی توی موهام کشیدم و گفتم

 .فعال مجبوریم که از این جا بریم-

 :دنیل با اعتراض گفت

 پس مهدیه چی؟-

 :دیگه اعصابم خورد شده بود و با حرصی آشکار درحالی که مخاطبم دنیل بود گفتم

 .گردیمو بعد از طوفان بر میامون رو به کشتن نداده فعال باید از این جا بریم تا طوفان همه-

 .چند قدم به طرف چادرم برداشتم که دوباره صدای دنیل بلند شد

هات رو از شی. مراقب باش که با این رفتارت، دوسترحم میبرایان داری دوباره مثلِ قبلت سنگ دل و بی-

 !دست ندی

گفت و من بازم دارم تغییر هام مشت شدند؛ اما برنگشتم تا حصابش رو برسم، چون داشت درست میدست

 .کنممی
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  .ی حرکت شدیمبعد از اینکه چادرها و وسایالمون رو جمع کردم آماده

ای رخ معجزه ی رفتن شدند. برای آخرین بار به دریا نگاه کردم تا شایدجان و دنیل تغییر شکل دادند و آماده

ی تغییر شکل شدم که کامیال داد ای. روم رو برگردوندم و آمادهاما دریغ از هیچ دلخوشی ؛بده و مهدیه برگرده

 :زد

 !یکی توی آبه-

با سرعت برگشتم و به دریا نگاه کردم. حق با اون بود، یک جسم توی آب شناور بود! دنیل زود به حالت انسانی 

                            !دیدمش شناختمش، مهدیه بود در اومد و به سمت دریا دوید و اون جسم رو گرفت. از دور که

 «مهدیه»

 .ها بلند شدم تا دنبال بقیه بگردموقتی که بدنم و موهام خشک شدند از روی ماسه

ی چادر زدن بود. حتما جان و بقیه هم کنار ساحل یک جنگل خیلی بزرگ قرار داشت که به نظر جای خوبی واسه

ن فکر به سمت جنگل راه افتادم؛ اما هنوز چند قدم نرفته بودم که توی پام احساس سوزش به اون جا رفتند. با ای

بدی رو حس کردم و با درد پام رو باال آوردم که یک تیکه صدف شکسته رو توی پام دیدم. با دیدن صدف 

اما به محض  ؛مکردم که صدف رو در بیارها نشستم و سعی هام گشاد شدند و رنگم پرید، با درد روی ماسهچشم

 .هام جمع بشهتماس دستم با صدف درد خیلی بدی توی وجودم پیچید که باعث شد اشک توی چشم

ها ریخت. دیگه حالم دست خودم نبود و های پام روی ماسهخون راه خودش رو پیدا کرد و از الی انگشت

و بعد از اینکه صدف رو درآوردم  ای از لباس مخصوص رو کندمریختند. با زور تیکههام میهام روی گونهاشک

شد؛ ولی این چیزها رو اش جلوگیری کنم. چیزی از دکتر بودن سرم نمیبا اون تیکه بستمش تا از خونریزی

 .ها زیاد دیده بودم و کمی بلد بودم. وقتی پام رو بستم، آروم بلند شدم و به سمت جنگل حرکت کردمتوی فیلم

کرد که داد، یک جورایی حس ترس و مرگ رو به آدم القا میبهم نمی بودن توی این جنگل اصال حس خوبی

 .شدیزهره ترک می

آب دهنم رو به سختی قورت دادم و به جنگل تاریک چشم دوختم. استرس و دلشوره کل وجودم رو گرفته بود، 

اون پایِ لنگ  اترسم که یکیشون هم تاریکیه! حدود پنج دقیقه بمن دختر شجاعی نبودم و از خیلی چیزها می

 .ولی هیچ اثری ازشون پیدا نکردم ؛توی جنگل رو گشتم

 .رفتمکردم و زودتر از اون جنگل میکمی ایستادم و نفسی تازه کردم؛ اما ای کاش اینکار رو نمی

های های زیادی روبرو شدم که من رو محاصره کرده بودند و با اون چشمسرم رو بلند کردم که با گرگ

شه یک دسته گرگ شه؟ میاما مگه می ؛آروم باشمکردند. سعی کردم ذای امروزشون نگاه میخاکستری به غ
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  !شهگرسنه جلوت باشند که بخوان بخورنت و تو نترسی؟ مطمئنا نمی

رو بو  ها کمی جلو اومد و هواتونم توصیف کنم. یکی از گرگاون ترسی که اون لحظه توی وجودم پیچید رو نمی

ها رو به این جا کشونده خودم رو نفرین کردم. با با فهمیدن اینکه بوی خون اون .م خیره شدکرد و بعد به پا

اما نتونستم و این  ؛یادآوری اینکه من هم جادو دارم کمی امیدوار شدم و سعی کردم که حفاظ جادویی بسازم

تر از بقیه بود و به نظر آلفا ها باید تالش کنم تا بتونم از جادو استفاده کنم. گرگی که بزرگیعنی حاال حاال

تر های تیز و بزرگش رو به نمایش گذاشت. چند قدم عقب رفتم که به گرگ پشت سرم نزدیکاومد، دندونمی

شدم؛ اما زود برگشتم سر جای قبلم و دستم رو آروم توی جیب لباسم بردم و بعد از اینکه از وجود نیم تاج 

وز یک مبتدی هستم و فقط کمی گارد حمله گرفتم. درسته که هنای کشیدم و خیالم راحت شد نفس آسوده

                           .ولی شاید همین یکم هم جونم رو نجات داد! اگه تالش کنی هیچ چیزی غیر ممکن نیست ؛بلدم

ست ترین چیز خالصی از دسوزش پام امونم رو بریده بود؛ ولی وقتش رو نداشتم که ببینم چی شده، االن مهم

ی حمله بود که صدای گرومپ گرومپی توی محوطه پیچید. گرگ آلفا بهم نزدیک شد و آماده .ها بوداین گرگ

اومد خیره شدم. چند لحظه بعد سه تا درخت ترین قسمت جنگل که ازش صدا میپوفی کشیدم و به سمت عمیق

 .های قرمزی، ظاهر شدندبا چشمهاشون برای راه رفتن استفاده کنند تونستند از ریشهخیلی بزرگ که می

 ها جلو اومدندیا خود خدا! با وحشت خودم رو عقب کشیدم که پام به سنگی گیر کرد و روی زمین افتادم. گرگ

ها رو ها دستِ قدرتمندش رو جلو آورد و یکی از گرگاما یکی از درخت ؛های عجیب بجنگندتا با اون درخت

داد. یک لحظه دلم های بلندی سر میدر حال له شدن بود و زوزه های درختگرفت، گرگ بیچاره توی دست

ای اون هم توسط براش سوخت، آخه بیچاره خیلی ناز و خوشگل بود. با کوبیده شدن گرگ به گرگ دیگه

های ها دویدم تا جونم رو نجات بدم؛ اما با شنیدن زوزهسمت مخالف اونه ها از روی زمین بلند شدم و بدرخت

ها ها نتونستم تحمل کنم و ایستادم. برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم که هر کدوم از گرگرگدردناک گ

کرد. با حالی به من نگاه میهای اون درخت اسیر شده بود با بییک گوشه افتاده بودند و گرگی که توی دست

 !م؟خواد که من نجاتشون بدنکنه اون می .هام گشاد شدندفکری که به ذهنم اومد چشم

 .های اون گرگ بسته شد، چیزی توی وجودم فرو ریختوقتی چشم

احساس خشم و نفرت در  .اما هیچ صدایی از گرگ بیرون نیومد ؛جلوی چشمم گرگ رو به زمین کوبید درخت

ها ظاهر شدم؛ توی هوا چرخیدم و لگدی کل وجودم رخنه کرد که توی یک ثانیه از جا کنده شدم و کنار درخت

م که تعادلش رو از دست داد و افتاد. در اون لحظات کارهام اصال دست خودم نبود، مثل اینکه به درخت زد

ها رو از بین ببرم! یکی از دو تا درخت باقی مونده با کرد و فقط دوست داشتم اون درختکسی من رو کنترل می
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و روی هوا معلق شدم که  اما هیچ دردی رو احساس نکردم. لبخند بدجنسی زدم ؛دستش من رو به زمین کوبید

هام نگاه کردم که دیدم پوستم ترک خورده و از الی این هام احساس گرما کردم، به دستناگهان توی دست

اومد. به درخت نزدیک شدم و آتیش رو به سمتش گرفتم که شروع به سوختن کرد. ها آتیش بیرون میترک

اومد درخت منجمد شد وای سردی که ازش بیرون مینفس عمیقی کشیدم و به سمت درخت بازدم دادم که با ه

ها نگاه کردم که آخرین درخت من رو محکم به تخته سنگی و بعد انفجار عظیمی رخ داد. با بدجنسی به تکه یخ

کردم، فقط ای کردم که خون از دهنم بیرون زد و دیگه هیچ نیرویی احساس نمیکوبید. آخ بلندی گفتم و سرفه

هام اما نتونستم و پلک ؛کرده بود. سعی کردم که بلند بشمهام رخنه توی تک تک استخونبجاش درد بود که 

                                                                                                                                                        .روی هم افتادند

ی درب و داغون دیدم. هیچ کس توی اعتی بود که بهوش اومده بودم و خودم رو توی یک کلبهحدود یک س

دونم که چطور اومدم این جا و اینکه چه بالیی سرم نمی .کنهاومد کسی این جا زندگی نمییکلبه نبود و به نظر م

کردم. ند احساس گیجی میاومده. هیچ چیزی رو به خاطر ندارم و انگار که نیمی از خاطراتم پاک شده باش

ام جا بمونم تا ناجی تونستم از روی تشک بلند بشم و مجبور بودم همینبخاطر دردی که توی کمر و پام بود نمی

ی گنده کنار درش قرار رو ببینم. سری چرخوندم و کلبه رو برنداز کردم؛ یک کلبه هشت متری که یک پنجره

دونم های رنگی که نمیروی میز پر بود از شیشه .ز گذاشته بوددست ساداشت و جلوی پنجره یک میز چوبی 

قرار داشت که یکی ی کلبه یک کمد کوچیک ی کرم رنگی پوشونده شده بود؛ گوشهچی بودند و پنجره با پرده

ای بود که من روش خت رنگ و رو رفتهتر هم تطرفهاش شکسته بود و روی زمین افتاده بود. کمی این از در

ای وجود نداشت. دست چپم رو زیر سرم بردم و به سقف خیره شدم، یعنی بودم و به جز اینا چیز دیگهخوابیده 

 !کی من رو نجات داده؟ اصال چه اتفاقی افتاد؟

از اینکه کلی سوال توی ذهنم بوجود اومده بود عصبانی بودم و دوست داشتم یک چیزی رو بشکونم! در کلبه با 

رو به خواب زدم. فرد ناشناس وارد کلبه شد و در رو پشت سرش بست. چند صدای قیژی باز شد که خودم 

 .ثانیه گذشت؛ ولی هیچ صدایی نیومد و من کنجکاو بودم که بدونم اون شخص کیه

 !دونم بیداریمی-

هام هام رو باز کردم و به اون فرد نگاه کردم که با دیدنش چشمپس فهمیده که خودم رو به خواب زدم. چشم

کردم که یک زن زیبا و جوون من رو نجات داده باشه! برای چند لحظه محو زیبایی د، اصال خیال نمیگشاد ش

های درشت عسلی که با پوست سفیدش تضاد زیبایی رو بوجود آورده بود و ی اون زن شدم. چشمخیره کننده

رحال پایین اومدن موهای یک دست سفید که دم اسبی باالی سرش جمع شده بود و مثل آبشاری خروشانِ د
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های این زن رو داشتم االن انقدر بود، بینیِ بی نقص و قلمی که آرزوی هر دختریه، شاید اگه من کمی از زیبایی

ای که کردم. لباسی که به تن داشت اون رو شبیه جادوگرها کرده بود، مخوصا اون شنل بلند مشکیتعجب نمی

 .هاش گل دوزی شده بودندلبه

 !کردی؟یکار میتوی جنگل من چ-

 :سرم رو تکون دادم که از هپروت بیرون بیام و بدون توجه به حرفش گفتم

 شما من رو نجات دادید؟-

شنلش که تمام این مدت روی گردنش بود  ،رفتیستاده بود و با وسایل ور میزن که روبروی میز کنار پنجره ا

 :رو باز کرد کرد و روی میز گذاشت، بعد تیز نگاهم کرد و گفت

 !جوابم رو ندادی-

 :ای باال انداختم و لحاف رو از روم دور کردم و گفتمشونه

 .هاممن فقط اومده بودم دنبال دوست-

 :هاش رو ریز کرد و با شکاکی گفتزن چشم

ی من حق وارد شدن بهش رو نداره؛ دونند که این جنگل متعلق به زن داناست و هیچ کس بدون اجازههمه می-

                                                                                                           !خوای که حرفت رو باور کنم؟میپس چطور 

 :یکی از ابروهام رو باال دادم و با تعجب گفتم

 !زن دانا دیگه کیه؟-

 :گفت زن برگشت و نگاهش سر تا سر مملو از تعجب بود، با همون تعجب

 !شناسی؟ای؟! چطور من رو نمیببینم نکنه تو اهل آندلس نیستی؟ بیگانه-

 .ام و اینکه کال اهل این دنیا نیستمشه گفت بیگانهخب می-

تندی دستم رو روی دهنم گذاشتم و با ترس به اون زن خیره شدم. وای من چطور تونستم چنین چیز مهمی رو 

ه بود که به هیچ کس درمورد هویتم چیزی نگم. زن بهم نزدیک شد و به این زن بگم؟! برایان تاکیید کرد

 :گفت

 !تو کی هستی؟! چطور از یک دنیای دیگه اومدی؟ منظورت چیه؟-

زن به کمکم اومد و من رو خت بلند بشم؛ اما کمرم تیر کشید و آخی از روی درد گفتم که خواستم از روی ت

گرفت و شروع به زمزمه کردن چیزی کرد که چند لحظه بعد هاش رو به سمتم خت خوابوند، بعد دستروی ت

 :درد کمرم خوب شد. با تعجب از جا بلند شدم که زن با تحکم گفت
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 !بهتره از جات تکون نخوری تا زودتر حالت خوب بشه-

 :کمی مکث کرد و ادامه داد

 .اسم من سولیناست-

 :لبخندی زدم و در جواب حرفش گفتم

 .نکه من رو نجات دادید ممنونممنم مهدیه هستم و از ای-

 .سولینا دوباره مشغول ور رفتن با اون وسایل روی میز شد و من هم کارش رو تماشا کردم

 گم سولینا تو جادوگری؟می-

 :سولینا سرش رو تکون داد و من با ذوق بیشتری گفتم

 !بینم، تو خیلی خوشگلی و خیلی هم جوونیتو اولین جادوگری هستی که می-

 :برگشت و با مهربونی گفت سولینا

 !میرندشون دارن یکی یکی میلس جادوگر زیادی وجود نداره، همهتوی آند-

 !میرند؟برای چی دارن می-

 :ای عوض کرد و گفتسولینا بحث رو به طرز ماهرانه

 نگفتی منظورت از اینکه اهل این دنیا نیستی چیه؟-

اما از طرفی هم  ؛بگم ممکنه سولینا توی خطر بیفته یا نه! اگهدونم باید بهش بگم سرم رو پایین انداختم. نمی

تونم بهش اعتماد کنم؟! یعنی به کسی باید بهش بگم یا نه؟! می. سولینا جونم رو نجات داد و من مدیونش هستم

 گه؟نمی

 .تونی بهم اعتماد کنی دختر جونمی-

تونه یز تکیه داده بود نگاه کردم. یعنی اون میینه به مبا تعجب به سولینا که دست به سسرم رو بلند کردم و 

 !تونه ناسالمتی اون جادوگرهذهنم رو بخونه؟! البته که می

 :سولینا نزدیکم شد و گفت

 .من ذهنت رو نخوندم-

 !خونهکنه که داره ذهنم رو میاین حرفش ثابت می

                                                             !بلوییکنی... خیلی تاشه فهمید که داری به چی فکر میاز رفتار و حرکاتت می-

 :با تعجب و بهت گفتم

 ام؟واقعا انقدر تابلو-
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شد! با یادآوری روزهای خوبی که با سولینا سرش رو تکون داد. پس حسام همیشه این طوری متوجه حالم می

قدر دلم براشون تنگ شده؛ برای روزهایی که با حسام و مامان داشتم لبخند محوی روی صورتم نمایان شد. چ

کردم. قطعا کردم که کل حقوقش رو خرج کنه، آخ که چه کیفی میرفتیم خرید و حسام رو مجبور میهم می

  !ی دنیاست و مامان مریم هم بهترین مادر دنیا، شاید دیگه هیچ وقت نتونم ببینمشونحسام بهترین پسر خاله

 !مهدیه-

خت جا باز کردم و اشاره کردم که بشینه. وقتی نگاه کردم. برای سولینا روی ت ردم و به سولیناسرم رو بلند ک

 :نشست شروع کردم به گفتن

ی زمین هستم. البته حدود یک ماه پیش من به این دنیا وارد شدم. من اهل یک کشور به اسم ایران توی سیاره-

وارد این دنیا شدند؛ بعد اتفاقی افتاد و من با یک نفر آشنا شدم که هام هم باهام من تنها نبودم و سه نفر از فامیل

 .اون چیزی بهم گفت

 :های من بود نگاه کردم و با غم ادامه دادمبه سولینا که غرق در گفته

ای هستم که قراره این دنیا کنندهاون فرد بهم گفت که... که من فرد خیلی خاصی هستم، اون گفت که من خلق-

 ...ده ورو نجات ب

 :هام تموم شدند سولینا گفتوقتی که حرف

 پس تو اونی هستی که قراره قربانی بشه؟-

هام رو توی هم کشیدم و سرم رو تکون دادم که سولینا بلند شد و به سمت در رفت. در رو باز کرد و با اخم

 :لبخند گفت

 !خوشحالم که اومدی دختر جون-

ترش کرده صورتش جا خوش کرده و خیلی خوشگل یلبخندی که گوشهبا تعجب سرم رو بلند کردم. سولینا با 

 :بود گفت

 !اوه راستی من جوون نیستم و پنج هزار سالمه-

زنه! از جا بلند شدم و به هام هم دو تا نالبکی شدند، واقعا ظاهر آدم رو گول میدهنم اندازه غار باز شد و چشم

کرد که باعث شد دستم رو سایه بون هام رو اذیت میچشم همراه سولینا از کلبه خارج شدیم. نور خورشید

ودیم؛ هام به نور عادت کردند دستم رو برداشتم. ما توی یک جای خیلی خوشگل بوقتی چشم .هام بکنمچشم

ها روی زمین افتاده بودند و مثلِ فرشی قیمتی کل زمین رو در بر گرفته بودند، های طالیی قرمز درختبرگ

ی خاصی داشتند و حیواناتی که رسید االن بدون برگ جلوههای بلندشون تا آسمون میشاخههایی که درخت
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تونستم یک جا بند بدون ترس از ما در حال رفت و آمد بودند! این جا من رو خیلی سر شوق آورده بود و نمی

 .بشم. احساس زندگی توی این محیط جریان داشت

 .خوان ازت تشکر کنندچند نفر می-

 :عجب برگشتم و گفتمبا ت

 !از من؟! برای چی؟-

                                                                                                                                                             !فهمیاالن می-

ا سرعت به سمتمون اومدند، کمی عقب رفتم که سولینا سوتی زد که در عرض یک دقیقه یک دسته گرگ ب

هایی بودند که ها همون گرگها جلومون ایستادند و من با کمی دقت فهمیدم اینگرگ. سولینا دستم رو گرفت

 !سعی داشتند من رو بخورند

اما اون فقط  نکنه سولینا بخواد من رو به اینا بده تا من رو بخورند؟! با این فکر با وحشت به سولینا نگاه کردم؛

 .جوابش یک لبخند بود

 :آب دهنم رو قورت دادم و با ترس گفتم

ها چرا این جا هستن؟سولینا هیچ جوابی نداد و این کار به فکرهای بدم دامن زد. نور سفید سولینا، این گرگ-

ه یک مرد ها که حاال تبدیل بام رو جلب کرد و به اون گرگها رو در بر گرفت توجهرنگی که دوتا از گرگ

ای که توی اون لحظه به ذهنم رسید تبدیل شونده میانسال و یک پسر جوون شده بوندند نگاه کردم. تنها کلمه

 :بود و بس. مرد میانسال به سمتم اومد و با شرمساری گفت

شما به  کرد؛ امامن واقعا از شما ممنونم که جون افرادم رو نجات دادید بانوی جوان، هر کسی بود حتما فرار می-

 .ما کمک کردید حتی با اینکه ما قصد جونتون رو داشتیم

 .شدمای زدم تا حفظ ظاهر بکنم، اما از اینکه گفت قصد جونم رو داشته، داشتم زهره ترک میلبخند الکی

 :مرد ادامه داد

 .من رابرت هستم-

 :بعد به پسر کنارش اشاره کرد و ادامه داد

 .ونش رو نجات دادیداین هم پسرم الکس هستش که شما ج-

تونم یکی از ابروهام رو باال انداختم و به الکس نگاه کردم. یعنی کدومشونه؟ اون همه گرگ بود من که نمی

 !ی همه رو تشخیص بدم، واالقیافه

الخره اجازه داد کنار کلبه روی زمین بشینیم. سولینا و ارابرت بعد از کلی معذرت خواهی که سرم رو خورد ب
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ی نگاه کردن بود. خیلی هم داخل کلبه رفتند که من و الکس تنها موندیم و این فرصت خوبی واسهرابرت با 

سریع الکس رو آنالیز کردم، هیکل تو پر و سیکس پک دار با موهای یک دستِ سفید که نامرتب روی صورتش 

ود توی دعوا یا همچین ای که معلوم بنداخت و بینیهای خاکستری که من رو یاد دنیل میریخته بودند، چشم

چیزی قبال شکسته و اون ته ریشی که روی صورتش بود، جذابیتش رو چند برابر کرده بود. باید یک جوری سر 

 صحبت رو باز کنم؛ ولی چی بگم آخه؟ 

 ...گمام، می-

اما هیچی  ؛ که شروع کردم باید یک چیزی بگمالکس بهم نگاه کرد که سرم رو برگردوندم و پوفی کشیدم. حاال

 .به ذهنم نمیاد

 !دیبوی طلسم می-

 :به الکس نگاه کردم و با تعجب گفتم

 !از کجا فهمیدی؟-

 :ای باال انداخت و گفتالکس شونه

 .ها حس بویایی خوبی در خصوص جادو داریمما گرگ-

تر برگردم بیش هام شدم. به کل طلسم رو یادم رفته بود، باید هر چی زودآهانی گفتم و مشغول بازی با انگشت

 .بقیه تا وقت رو الکی هدر ندادم

 :همین موقع سولینا و رابرت از کلبه بیرون اومدند و کنار ما نشستند. بدون مقدمه رفتم سر اصل مطلب

 .هام رو پیدا کنم؛ وقت زیادی ندارمسولینا من باید هر چه زودتر دوست-

 :سولینا اخم هاش رو توی هم کشید و گفت

                                                                                               !من باید چند تا چیز مهم رو بهت بگم باید صبر کنی،-

 !خوای بگی؟چی می-

وقتی که الکس و رابرت از دیدم  .سولینا نگاهی به رابرت و الکس کرد که اون ها بلند شدند و از پیشمون رفتند

 .دند برگشتم و با گیجی به سولینا نگاه کردم. سولینا دستم رو گرفت و پشت کلبه بردپنهون ش

 :هام رو توی هم کشیدم و گفتماخم

 !کنیچی شده؟ داری نگرانم می-

 :سولینا کمی دور خودش چرخید و با استرس گفت

 .خوام بعضی چیزها رو برات روشن کنمخوام کمک خیلی بزرگی بهت بکنم، میمن می-
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 :شدم. با گیجی گفتمهاش رو متوجه نمیصال معنی حرفا

 سولینا چی شده؟-

 :هام گذاشت و گفتهاش رو روی شونهسولینا بی حرکت ایستاد و دست

 !بینی؟ چرا اصال وارد این دنیا شدی؟ها رو میخوای بدونی که چرا اون خوابنمی-

 !دونه؟! من که چیزی بهش نگفتمهام میشوکه زده کمی عقب رفتم، اون از کجا در مورد خواب

تونستند چیزی بهت بگن چون یک طلسم وجود اما نمی ؛وضوع خبر دارندفقط افراد کمی هستند که از این م-

 !میرهداره! یک طلسم که اگه کسی حقیقت رو به تو بگه می

 :بهش خیره شدم و با کنجکاوی گفتم

 کی این طلسم رو گذاشته؟-

 :رد و گفتسولینا نگاه غمگینی بهم ک

 !دشمن تو، کسی که مرگ تو آرزوشه-

 .شمگی؟ من متوجه نمیچی داری می-

 :سولینا بهم کمک کرد که بشینم و ادامه داد

اما نیاز بود که از زبون خودت بشنوم تا مطمئن بشم! من  ؛ل که دیدمت متوجه شدم تو کی هستیمن از همون او-

 ...خوام کمکت کنم تا آندلس رو نجات بدیمی

 :وسط حرفش پریدم و گفتم

 !ره؟میگی؟ مگه نگفتی هر کسی که حقیقت رو بهم بگه میها رو بهم میچرا این-

 .سولینا نیمچه لبخندی زد و کنارم به کلبه تکیه داد و به آسمونِ صاف که هیچ ابری نداشت، چشم دوخت

 .خوام برای یک بار هم که شده یک کار درست انجام بدممی-

 !دادخواد بهم کمک کنه، اگه این طور نبود من رو نجات نمیم که سولینا واقعا از ته قلبش میکرداحساس می

اصال مهم نیست که چقدر دردناک و ناراحت  ها رو بفهمم ومن برای اینکه بتونم سفرم رو ادامه بدم باید حقیقت

 .کننده باشند

شدم. رو کردم به سولینا اقع این طوری میدوباره احساس شجاعت بهم دست داد، دست خودم نبود و بعضی مو

 :و مصمم گفتم

 .دونی رو بهم بگولطفا هر چی که می-

 :ی چشمش پدیدار شد، اشک رو کنار زد و با شادی گفتهای سولینا برقی زدند و اشکی گوشهچشم
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 !تو دختر شجاعی هستی-

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

کردند. ؛ اون زمان آندلس توی شادی غرق بود و همه با صلح زندگی میگردهاین ماجرا به صد سال پیش بر می-

بود بهترین روزهاش رو  کنندهی پادشاهی خردمند که البته یکی از دوازده خلق اون روزها آندلس زیر سایه

ای هم معروف بود یک جمله رو گذروند تا اینکه یک روز پادشاه در کتاب سرنوشت که به کتاب افسانهمی

 ...ددی

 !شههای سولینا گوش دادم تا ببینم چی میبا کنجکاوی به حرف

ی دوازده پدید آوردنده دارد، دخترِ پادشاهی نیک خرد که توی کتاب گفته بود، جانشینی که قدرتی به اندازه-

       .قلبی به پاکی و زاللی آب دارد. وقتی پادشاه این رو خوند خیلی خوشحال شد چون اون یک دختر داشت

 .پادشاه این خبر خوب رو به همه داد؛ اما هر جا که خوبی وجود داره قطعا یک نیروی شر هم وجود داره

 :سولینا پشتش رو بهم کرد و ادامه داد

تونند صاحب آندلس بشن، پس با جمع کردن شیاطین متوجه شدند که اگه اون دختر رو از بین ببرند می-

 .ه گذاشتندنیروهاشون طلسمی رو روی دختر پادشا

 :ای کرد و ادامه داددستم رو گذاشتم رو دهنم و هینی کشیدم. سولینا سرفه

شد، ملکه بارها از تر میدختر پادشاه فقط یک سال وقت داشت تا نجات پیدا کنه... اون هر روز ضعیف و ناتوان-

کردن سرنوشت اون  اما دستکاری ؛پادشاه خواست که سرنوشت دخترش که حاال تباهی شده بود رو عوض کنه

هم برای منافع شخصی، امری غیر قابل بخشش بود تا اینکه پادشاه متوجه شد که اگه دخترش رو به دنیایی که 

 .کنهکنه و اون نجات پیدا میهیچ جادویی نداره بفرسته دیگه طلسم کار نمی

 :گشاد شده گفتمهایی صبر کن ببینم این تکه آخرش خیلی آشناست. وقتی موضوع رو فهمیدم با چشم

 اون پادشاه اسمش اریک بود؟ و اسم دخترش هم اِوانا؟-

کردم ممکنه که حقیقت داشته باشه؟! ممکنه که من اِوانا سولینا سرش رو تکون داد. یعنی اونچه که فکر می

وقتی طور باشه تمام اتفاقات درست در میاند به جز یک چیز، توی خوابم اریک گفت که اِوانا باشم؟! اگه این

 !اما من پونزده سالمه ؛گردهمیهجده سالش شد بر 

پادشاه دخترش رو به یک بعد دیگه فرستاد و به امید اینکه دخترش رو نجات داده روزها رو سپری کرد. -

 ...همسر پادشاه

اما با چیزی که دیدم ترسیدم.  ؛د با نگرانی برش گردونم سمت خودمی وحشتناکی کرد که باعث شسولینا سرفه
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 :با نگرانی و ترس گفتم !اومدی سولینا خون از دهنش بیرون میبا هر سرفه

 !سولینا چی شده؟-

 .کشه! وقت زیادی ندارم... باید همه چیز رو بهت بگمطلسم داره من رو می-

 :سرم رو به چپ رو راست تکون دادم و گفتم

 .تو حالت خوب نیست، باید رابرت رو صدا کنم-

 .ی من از توستهام تموم بشن، این تنها خواستهحرفکنم بزار خواهش می-

 :هایی اشکی به سولینا نگاه کردم که لبخندی زد و ادامه دادبا چشم

اما  ؛هرج و مرج شروع شدهمسر پادشاه بعد از مدتی فوت کرد و پادشاه با پسرش تنها موند. توی کشور -

کننده دورِ میز گرد جمع شدند، دلیل  ر دوازده خلقای برپا شد و هپادشاه دیگه مثل سابق نبود! یک شب جلسه

ای که کنندهگفت خلق ها تغییری بود که توی سرنوشت آندلس اتفاق افتاده بود، تغییری که میجمع شدن اون

 ...شه درواقع متعلق به آندلس نیست... اون دختر فرزند اریک بود؛ اماجانشین اریک یا همون پادشاه می

ز درد کشید که قلبم درد گرفت. پوست سولینا در حال ترک برداشتن بود؛ اما هنوز ادامه سولینا فریادی ا

 .دادمی

اما مادر اون دختر مال این دنیا نبود و این یعنی اون دختری که قرار بود جانشین اریک بشه اِوانا نبود! اون -

 !چند مواضی دیگه هم متعلقهدختر تو هستی مهدیه؛ دختری که نه تنها متعلق به این دنیاست بلکه به 

ممکن نیست که من اون دختر  شه که من دختر اریک هستم، این امکان نداره!هام گشاد شدند، باورم نمیچشم

 !باشم

 :توجه به من گفتاومد؛ اما من دوست نداشتم واقعیت رو قبول کنم. سولینا بیهمه چیز جور در می

اما وارد یک بُعد زمانی شد و به یک جای ناشناخته رسید.  ؛دونهال دخترش رفت تا اون رو برگراریک به دنب-

اما به دختر  ؛ها همراه بشهشد که مدتی با اون چند نفر ادعا کردند که اون برادرشون هست و اون هم مجبور

ها صاحب فرزند شدند. یک دختر که اریک با اون دختر ازدواج کرد و بعد از مدتی اون ...زیبایی دل باخت

.                                                                                            سرنوشت کشورش رو در اون دید؛ ولی وقتش رسیده بود که به کشورش برگرده اریک

تر ام، دخهام رو پاک کردم، من االن نباید خودم رو ببازم؛ حتی اگه پدر من اریک باشه باز هم من مهدیهاشک

 !هاش رو نجات بدهکسی که باید دوست !مامان مریم

 .اش گوش بدم بکنمتونستم کاری جز اینکه به آخرین خواستهپوست سولینا درحال داغ شدن بود و من نمی

ولی وقتی تو دیگه داشتی  ؛اره... اون موندذودی و پدرت دلش نیومد که تنهات بها تو کوچیک باون موقع-
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شدی و مجبور شد که جادوت رو ازت بگیره تا مشکلی برات پیش نیاد و بتونی حداقل کمی هم که بزرگ می

های عادی زندگی کنی. اریک به آندلس برگشت؛ اما دیر شده بود و کشورش در حال نابودی شده مثل انسان

هریمنی شده و قصد داره آندلس رو به تباهی بکشونه، پس کننده ا اون متوجه شد که یکی از دوازده خلق .بود

 !مجبور شد که یک کار نابخشودنی بکنه

مغزم دیگه جایی واسه این همه  .شدشد یک راز از زندگی من فاش میای که از دهن سولینا خارج میهر کلمه

نجات هزاران زندگی  حقیقت نداشت! دوست داشتم همین االن بمیرم و راحت بشم؛ ولی اگه زندگی من باعث

بشه اون موقع باید چیکار کنم؟! توی این موقعیت به یک نفر احتیاج داشتم که دلداریم بده و بگه چیزی نیست، 

 !ولی آیا همچین کسی هم وجود داره؟ ؛ارمذو با خیال راحت چشم روی هم بکسی که بتونم بهش تکیه کنم 

 .تر رفتم تا بهتر این حقایق تلخ رو بشنومم و نزدیکبا کشیده شدن دستم توسط سولینا افکارم رو پس زد

میری... اون خیلی... ی همین هم تو آخر این راه میپدرت مجبور شد که سرنوشت تو رو دستکاری کنه... واسه-

 !دوستت داشت

 :ای گفتماشکم رو پاک کردم و با صدای دورگه

 پس خواهرم چی شد؟-

 :تسولینا لبخندی زد و با صدای ضعیفی گف

 !کنی بهت نزدیکه... اون توی گردنبند اسیر شدهخواهرت بیشتر از اون چه که فکر می-

 .کرد و خیلی دیر متوجه حرفش شدممغزم درست کار نمی

 !نادیا؟-

کرد که خواهرم هاش رو باز و بسته کرد و من دستم رو روی گردنبند گذاشتم. کی فکرش رو میسولینا چشم

 !خبر باشم؟ و من ازش بیتمام این مدت پیشم باشه 

 :های سولینا بیرون اومد. دیگه نتونستم تحمل کنم، بلند و گوش خراش فریاد زدمخون از بینی و گوش

 !رابرت! الکس-

چند لحظه بعد رابرت و الکس سراسیمه رسیدند و با دیدن سولینا توی اون وضعیت شوکه شدند. رابرت دست 

هام گرفتم. سولینا نزدیکش شدم و دستش رو توی دست .ش چشم دوختسولینا رو گرفت و با نگاه غمگینی به

 :رین توانش گفتخرد، کلید رو به سمتم گرفت و با آدستش رو برد داخل جیب لباسش و کلیدی رو بیرون آو

 .های مورد نیازت وجود دارهی من بشی... اون جا تمام وسایلاین کلید رو توی در کلبه بچرخون تا وارد خونه-

 :های سولینا در حال بسته شدن بودند و سولینا آخرین جمالتش رو قبل از مرگ گفتچشم
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 .الکس لطفا مراقبش باش-

 .ی چشمم چکیدبه من نگاه کرد و اشکی از گوشه

 .های خوبی بودیم، ازت ممنونممن و پدرت دوست-

                                                                                                             .افتاد و بعد دست سولینا شل شد و روی خاک

هات یک هام به خاکستر تبدیل شد و من نتونستم کاری بکنم. چقدر سخته جلوی چشمبدن سولینا جلوی چشم

 .نفر پرپر بشه و بدتر از اون اینکه دلیلش تو باشی

دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و بلند شدم و برای اینکه کسی متوجه نشه  هام جلوی دیدم رو گرفتند.اشک

  .چقدر حالم خرابه به طرف جنگل دویدم

ام باال رفت و سکوت جنگل رو کنار یک درخت بید مجنون نشستم و توی خودم جمع شدم که صدای گریه

ام بود ری که همیشه قهرمان زندگیشکست. از ته دل گریه کردم؛ نه تنها برای سولینا بلکه برای سرنوشتم و پد

ام رو نابود کرد. برای خواهری گریه کردم که کودکیش رو ازش گرفتند و دیگه و حاال اون قهرمان، زندگی

ای رو نخواستم. کاش تونه بدستش بیاره. سرم رو روی زانوم گذاشتم. من هیچ وقت چنین زندگیهرگز نمی

 !حداقل یک حق انتخاب داشتم

ها سرم رو بلند کردم که الکس رو دیدم. الکس به سمتم اومد و کنارم نشست. خودم خش برگبا صدای خش

 .هام رو پنهانی پاک کردمرو بیشتر جمع کردم و اشک

 مگه نگفتی باید زودتر پیش دوستات برگردی؟-

 :سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم که ادامه داد

فایده خوای مرگ سولینا بیدلیل نبوده! تو که نمینم که بیدونم که مرگش قابل قبول نیست؛ ولی مطمئمی-

 خوای؟باشه؟ می

 :سوالی نگاهش کردم که گفت

ها تری داری که باید انجام بدی مثل دختر بچهسولینا به پدرم گفت که کی هستی. تو االن کارهای خیلی مهم-

 !اسبی نیستی؛ ولی وقت طالستها رو فهمیدی و االن توی وضع روحی مندونم که خیلی چیزنباش! می

 :بعد از گفتن این حرف لبخندی زد و بلند شد. دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت

من همراهت هستم، نه به این خاطر که سولینا ازم خواست بلکه به این خاطر که تو یک بار جون من و افرادم -

 .رو نجات دادی

تک کلماتش وجود داشت ده حرفش رو بزنه. صداقت توی تکپرتا به حال کسی رو ندیده بودم که اینقدر بی 
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 .ای نسبت بهش پیدا کنمکه باعث شد حس اعتماد قویی

جا دستم رو با کمی مکث توی دستش گذاشتم و بلند شدم. به همراه الکس به سمت کلبه رفتیم. رابرت همون

 :تم فشردم و توی دلم گفتمکلید رو توی دس .کردکه سولینا مرده بود نشسته بود و چیزی زمزمه می

 !ها تسلیم سرنوشت نشمدم که به این راحتیدلیل نبوده، قول میمرگت بی-

نفس عمیقی کشیدم و کلید رو توی کلبه چرخوندم. در رو باز کردم که هوایِ گرمی از داخل، پوستم رو نوازش 

تنها وارد بشم. وارد شدم و در رو پشت  خواستهای باال انداختم. حتما میکرد. برگشتم که الکس رو ندیدم. شونه

ی سولینا به نسبت کوچیک بود که دوتا در سمت چپ چشم چرخوندم و خونه رو برنداز کردم. خونه .سرم بستم

روش هم یک مبل سلطنتی ی بزرگ قرار داشت. شومینه روشن بود و روبهداشت و سمت راست یک شومینه

ا بوده. به سمت مبل رفتم و دستی روش کشیدم و با لبخندِ غمگینی شد که فکر کنم مال سولینبزرگ دیده می

 :گفتم

                                                                                                                                               !ممنون بخاطر همه چیز-

وارد اتاق  .اش رو چرخوندمای سوخته داشت رفتم و دستههها که در قهوی از اتاقاز مبل دور شدم و به سمت یک

رو شدم. روی هر معجون یک اسم نوشته شده بود و هر رنگ ی معجون روبهشدم که با یک اتاق پر از قفسه

ی خواب داشته توی یک قفسه بود. به چیزی دست نزدم و از اتاق بیرون اومدم. حتما سولینا باید یک اتاق واسه

ی اون یکی اتاق رو چرخوندم و توی دل خدا خدا باشه که داخلش بتونم یک دست لباس مناسب پیدا کنم. دسته

و به  . با خوشحالی وارد شدمکردم که اتاق خواب باشه و مثل اینکه خدا صدام رو شنید؛ چون اتاق خواب بود

های و باز کردم. نگاهی به داخل کمد که پر از لباسخت سلطنتی بود رفتم و درش رسمت کمد بزرگی که کنار ت

 !تیره بود انداختم. واقعا تعجب کردم که سولینا حتی یک لباس به رنگ روشن هم نداره

م بود و روی شکمش با یک کمربند که به خود لباس از توی کمد لباس مشکیِ آستین بلندی که تا روی زانو

ای پام کردم و در کمد رو بستم. تم. به همراهش شلوار براق مشکیچسبیده بود و دامنش کمی پف داشت برداش

هام رو عوض کردم. به خت گذاشتم و بعد لباساط روی تتاج رو از توی جیب لباس بیرون آوردم و با احتینیم 

کردم، محکم باالی  ای رو برداشتم و بعد از اینکه موهام رو شونهسمت میز آرایش رفتم و کش موی مشکی

ام نگاه کردم؛ اما زیاد راضی نبودم. دوباره به سمت کمد رفتم و درش رو باز دم اسبی بستم. به تیپ و قیافهسرم 

ها رو های طالیی داشت و تا زیر زانوم بود توجهم رو جلب کرد. چکمهای که طرحهای مشکیچکمه .کردم

تونستم ما لباسم هیچ جیبی نداشت و نمیبرداشتم و پوشیدم. لبخندی از سر رضایت زدم. نیم تاج رو برداشتم؛ ا

 .که روی موهام بزارمش



    

 

مراجعه کنید 98 های بیشتر به رمانبرای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         92 

 

98مهدیه محتاجی کاربر انجمن رمان  | رمان آندلس  

 .در اولین فرصت باید مهر این نیم تاج رو از بین ببرم و قدرتم رو آزاد کنم

از اتاق بیرون اومدم و به سمت در رفتم که یادم اومد کلید رو توی اتاق خواب جا گذاشتم. پوفی کردم و دوباره 

به سمت در خونه رفتم. قبل از اینکه از خونه بیرون برم نگاهی کلی به خونه  برگشتم، کلید رو برداشتم و

کوچیک  .انداختم که روی جالباسی چیزی شبیه کیف کمری دیدم. به سمت جالباسی رفتم و کیف رو برداشتم

بود روی جالباسی یک شنل مشکی  .خورد. نیم تاج رو توی کیف گذاشتم و درش رو بستمبود؛ ولی به درد می

های عجیب طالیی رنگ داشت. شنل رو هم برداشتم و پوشیدمش. این شنل از اون ها طرحکه درست عین چکمه

شد. کاله شنل رو هم سرم کردم و از خونه خارج هایی نبود که دست داشته باشه و از روی گردن محکم میشنل

ی سولینا لبخند زدم. واقعا توی خونه شدم. کلید رو توی کیف گذاشتم و وقتی از محکم بودن بندش مطمئن شدم

 .شدهمه چیز پیدا می

 .حاال فقط باید بقیه رو پیدا کنم و بعد برم پیش اژدهای کهن و یاقوت قرمز رو ازش بگیرم

 .هاش از تعجب بزرگ شدنداش پیدا شد و با دیدن من چشمالکس رو صدا زدم که بعد از چند لحظه سر و کله

 :سوالی پرسید

 !مهدیه؟-

 .کاله رو پایین دادم که تعجبش دو برابر شد

 هام رو پیدا کنم؟الکس من چطور باید دوست-

 :الکس به خودش اومد و گفت

شه چون جادوهای زیادی توی این تونم پیداشون کنم؛ اما خیلی سخت میها جادو داشته باشن میاگه دوست-

 .منطقه هست

 :ن گفتمدستم رو زیر آرنجم بردم و بعد از کمی فکر کرد

 !هام تبدیل شونده باشن چی؟اگه دوست-

 :الکس لبخند جذابی زد و گفت

 .پس کاری نداره-

 !کشه که از این جنگل بیرون بریم؟گم چقدر طول میمی-

 :الکس کمی دور شد و گفت

 !برای من فقط چند دقیقه-

گفت پس بگو چرا می .بعد نورهای خاکستری دورش چرخیدن و به گرگ تبدیل شد. با تعجب بهش نگاه کردم
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 .اسیر بودش های درختمن نجاتش دادم! اون همون گرگ خاکستری بودی که توی دست

                         .العاده شروع به دویدن کردبه سمت الکس رفتم و آروم سوارش شدم که الکس با سرعت فوق

 «برایان»

ی باال پایین اومد و با های طبقهلند شدم. جان از پلههیاهوی مسافرخونه اعصابم رو بهم ریخت و از پشت میز ب

 :دیدن من گفت

 ری؟کجا داری می-

رم بیرون اکتفا کردم و از مسافرخونه بیرون زدم. نفس عمیقی کشیدم و هوای خنک رو به داخل به گفتن می

ش کردم. فکرم همهمیچرخیدم و گه گاهی به چند تا مغازه نگاه هدف توی بازارهای شهر میهام بردم. بیریه

بره و هوشی به سر میخواستم بدونم چه بالیی سرش اومده. االن نصف روزه که توی بیپیش مهدیه بود و می

  !هر کاری هم که جان انجام داد، نتونست به هوشش بیاره. اصال حس خوبی نسبت به این قضیه ندارم

مو توجهم رو به خودش جلب کرد. وارد مغازه شدم ی ی جواهر فروشی رد شدم که یک گیرهاز کنار یک مغازه

 :و رو به خانوم جوانی که پشت میز بود گفتم

 .شه اون گیره مو رو ببینممی-

و به سمت گیر موی مورد نظر اشاره کردم که خانم لبخندی زد و آوردش. بهش نگاه دقیقی انداختم. از چهار 

های درخشان زیرکونیا که با ظرافت شت و با سنگگل تشکیل شده بود که دو گل بزرگ و دو گل کوچک دا

 .خاصی کنار هم قرار داشتند، ساخته شده بودند. گیر موی خیلی خوشگلی بود

 :رو به فروشنده گفتم

 .خرمهمین رو می-

 .خریدای دارید آقا، حتما این رو برای فرد خاصی میی عالیسلیقه-

زه بیرون اومدم. گیره رو توی جیبم گذاشتم و به سمت خونسرد نگاهش کردم و بعد از پرداخت پول از مغا

 .مسافرخونه حرکت کردم

*** 

ی کامیال و منزوی شدنش بگیر تا این اتفاقی که این چند روز اتفاقات پشت سر هم میفتادند. از برگشتن حافظه

هی نیست. کال همه برای مهدیه افتاد. این چند وقت هم که به دنبال راهی برای نجات مهدیه گشتم؛ ولی هیچ را

 .رهچیز بر ضد من شده و هیچ کاری درست پیش نمی

های شخصی بلند شد. وارد مسافرخونه شدم و با دیدن مهدیه کنار دم در مسافرخونه که رسیدم صدای خنده
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خورد، ابروهام ناخودآگاه باال رفتند. به سمت میز رفتم و پشت مهدیه جان و دنیل که با خنده داشت غذا می

تادم که با تعجب سرش رو برگردوند و با دیدن من اخم کرد. جان به صندلی کنارش اشاره کرد که نشستم ایس

 :و بی مقدمه گفتم

 !کی به هوش اومد؟-

 :جان لیوان نوشیدنیش رو سر کشید و گفت

 .دقیقا بعد از رفتنت-

 :ینه به مهدیه گفتمبه صندلی تکیه دادم و دست به س

 خب چی شد؟ -

 :رو دور لیوان نوشیدنیش حلقه کرد و آروم گفتمهدیه دستش 

 .ها من رو پیدا کردند و زندانیم کردنپری دریایی نتونستم پیداش کنم؛-

 :یکی از ابروهام رو باال دادم و با تعجب گفتم

 !چطور تونستی فرار کنی؟-

 :مهدیه اخم کرد و چیزی نگفت که دنیل جاش جواب داد

                                                                                                        .ان نجاتش دادهیک نفر بهش کمک کرده و از زند-

این داستان اصال قانعم نکرد! چطور یکی نجاتش داده اون هم بی هیچ چشم داشتی؟! یا مهدیه داره چیزی رو 

 .کنه و یا چیزی هست که ما خبر نداریممخفی می

 دروغ که نگفتی؟-

ها های نوشیدنی ریختند و بعد به سمت اتاقمهدیه با عصبانیت بلند شد و مشتش رو روی میز کوبید که لیوان

 .رفت

 :دنیل هم بعد از اینکه مهدیه رفت گفت

 !یکم عوض شده-

 :جان هم گفت

 .بعد از این همه اتفاق باید هم عوض بشه-

م رفتم و وارد شدم. به دنبال کامیال اتاق رو با چشم گشتم که کنار هیچی نگفتم. بلند شدم و به سمت اتاق

تـ*ـخت پیداش کردم. عجیب بود که مهدیه پیش کامیال نیومده! معموال همیشه پیش هم بودند و االن با این 

گذاشت. کنار کامیال نشستم و دستم رو نوازش وار روی سرش کشیدم که تکون وضع روحی کامیال تنهاش نمی
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 :ی خورد و گفتخفیف

 !برایان-

 .کرد و باعث تعجبم شداین اولین باری بود که کامیال اسمم رو صدا می

 !بهم بگو چی شده کامیال-

 :کامیال توی خودش جمع شد و گفت

 .فهمیوقتش که برسه همه چی رو می-

  !ها از یک بچه بعید بوداین حرف

فهمم؛ انداختم. این دختر یک چیزیش هست و به زودی می با صدای در از جا بلند شدم و نگاه کوتاهی به کامیال

 .فقط باید صبر کنم

 :در رو باز کردم که جان رو دیدم و پرسیدم

 !چی شده جان؟-

خوایم بریم یکم بگردیم تا حال و هوامون عوض بشه. کامیال رو هم آماده کن، اون دخترم نیاز داره توی می-

 .اجتماع باشه

 :گفتمسرم رو تکون دادم و 

 .االن میایم، یکم صبر کن تا راضیش کنم-

 .مون به یکم استراحت و گردش نیاز داریمدرسته که ما برای یک چیز دیگه اومدیم؛ ولی همه

 .کردم که کامیال به این راحتی راضی بشه تا باهامون بیاداصال فکرش رو هم نمی

 .دست کامیال رو توی دستم گرفتم و راه افتادیم

 !ها بوددیه خیلی عجیب شده. از همون اول هیچ توجهی به کامیال نکرد و فقط مشغول دیدن مغازهرفتارهای مه

 :به یک فواره رسیدیم که کامیال ایستاد و دستم رو کشید و گفت

 .من خسته شدم. یکم بشینیم-

 :مهدیه اخمی کرد و با ناراحتی گفت

 .کنه ذاشتی استراحتچرا آوردیش وقتی اینقدر مریضه؟ باید می-

 .اومدپوفی کشیدم و با کامیال کنار فواره نشستیم. اصال از این رفتارش خوشم نمی

 .کامیال دستش رو داخل آب برد و آب بازی کرد که باز صدای مهدیه بلند شد

 .بیاین بریم دیگه-
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 :ایندفعه صدای دنیل بلند شد

 !بینی کامیال خسته شدهتو چت شده؟ مگه نمی-

 :ند شد و جلو رفت و آروم طوری که فقط من شنیدم گفتهمین موقع کامیال بل

 !رسهدیگه وقت خداحافظی داره می-

روم نگاه کردم. مرد جوونی رو به همراه یک شخص که شنل بلندی پوشیده بود و مانع از دیدن صورتش به روبه

                                                                                                      .شد رو دیدم. کامیال بلند شد و به سمتشون رفتمی

هام رو توی هم کشیدم. بلند شدم و دست کامیال رو گرفتم که بقیه سرشون رو به سمت ما چرخوندند. اخم

 .کامیال برگشت. نگاهم کرد و لبخندی زد که دستم شل شد

ش ناشناس کردم و با این فکر که امکان داره اون افراد خانواده یک نگاه به کامیال و یک نگاه به اون اشخاص

 .باشند، دستش رو ول کردم

 :جان بلند شد و کنارم ایستاد و به کامیال گفت

 ات هستند؟ها خانوادهاون-

 .از همه ممنونم که مراقبم بودید-

  .کامیال این رو گفت با لبخند نگاهمون کرد

گر بودیم و هیچ که کامیال بهش نگاه کرد و به سمتش رفت. ما فقط نظاره همون فرد شنل پوش قدمی جلو اومد

دادیم. کامیال و اون فرد شنل پوش به هم رسیدند نزدیک به هم ایستادند و اون فرد، دست کاری انجام نمی

فتاد دونم چه اتفاقی ای کوچیکش معلوم شد که یک دختره. نمیهای اون فرد و جثهکامیال رو گرفت. از دست

 .اش مواجه شدمکه بدن کامیال شروع به ساطع کردن نور آبی از خودش کرد و در کسری از ثانیه با جای خالی

 .کردندمردم همه دور ما جمع شده بودند و ما رو تماشا می

 :با عصبانیت فریاد زدم

 !چه بالیی سرش آوردی؟-

 :مهدیه جلو اومد و بلند مثل من داد زد دختر که زانو زده بود بلند شد و خاک روی شنلش رو تکون داد.

 !تو کی هستی؟! با کامیال چیکار کردی؟-

 :دختر ناشناس برعکس ما بدون اینکه فریادی بزنه گفت

 .آزادش کردم-

 .با شنیدن صداش یک لحظه کپ کردم، چون صداش کپی صدای مهدیه بود
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 .شباهت نشده بودطور بودند؛ اما مهدیه هنوز متوجه این جان و دنیل هم همین

 :مرد جوانی که همراه اون دختر بود نزدیک شد و رو بهش گفت

 ...بینم یا اینکه اون دخترمن دارم اشتباه می-

حرفش رو ادامه نداد و به اون دختر نگاه کرد که دختر دستش رو سمت کاله شنل برد و کاله رو از روی سرش 

 .دور کرد

رفتم و با ناباوری نگاهی به مهدیه و یک نگاه به اون شخص که کپی ی اون شخص یک قدم عقب با دیدن قیافه

                                                                                                                                                    .مهدیه بود کردم

 «مهدیه»

ی تا کمی استراحت کنیم و آب بخوریم. الکس آبی به صورتش زد و زیر سایه کنار یک رودخونه ایستادیم

درختی نشست. من هم مشتی پر از آب کردم و توی صورتم زدم که حالم جا اومد. از رودخونه فاصله گرفتم و 

م رو هاهام رو آروم بستم که باد خنکی وزدید و گرمای پوستم رو از بین برد. چشمها نشستم. چشمروی سبزه

 :ای هستم. بلند شدم و به اطراف نگاه کردم؛ اما کسی نبود! داد زدمباز کردم که متوجه شدم من جای دیگه

 کسی این جا نیست؟-

 یعنی ممکنه که وارد سرزمین خیال شده باشم؟ اگه این طوره پس بلوم کجاست؟

 !دخترم-

 .برگشتم و پشتم رو نگاه کردم که پدرم رو دیدم

 :م جمع شد و آروم گفتمهاتوی چشم اشک

 ...پدر-

 .شش انداختمه به سمتش دویدم و خودم رو توی آغوهاش رو باز کرد کپدر دست

 !پدر دلم برات تنگ شده بود-

 .سید و نوازشم کردپدر موهام رو بو

 !خوای به مردمت کمک کنیخیلی خوشحالم اینقدر قوی هستی که بعد از فهمیدن حقیقت زندگیت، باز هم می-

 :شش بیرون اومدم و با بغض گفتمآغواز 

 !چرا زودتر بهم نگفتی؟-

 :پدر لبخند غمگینی زد و گفت

 .مجبور بودم دختر قشنگم-



    

 

مراجعه کنید 98 های بیشتر به رمانبرای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         98 

 

98مهدیه محتاجی کاربر انجمن رمان  | رمان آندلس  

 .ها نشستیم و به افق خیره شدیمبا هم روی چمن

 .دونمبابا من باید چیکار کنم؟ من فقط پونزده سالمه و خیلی چیزا رو نمی-

 :ای کرد و گفتپدر تک خنده

ها باهات رفتار ای؟! مگه تو نبودی که بخاطر اینکه همه عین بچهخوای بگی با این سنت هنوز بچهمینکنه که -

 !شدی؟ حتی جلوی ساشا که ملکه بود ایستادیکردن عصبی میمی

 :با یادآوری ساشا و طلسم گفتم

 بهش بدم؟تونم اون چیزی که خواسته رو پدر من فقط دو روز دیگه وقت دارم تا برگردم، یعنی می-

 .خواستن توانستن است-

 :به پدر نگاه کردم و گفتم

 .خوام اِوانا رو آزاد کنممن می-

 .ش دیدمپدر برگشت و تعجب رو توی چهره

 پدر بهم بگو چطور طلسم خواهرم رو بشکنم؟-

 .ها ازش محروم بودم و حاال تا ابد دارمشای که سالپدر خندید، خنده

 !هستیتو خیلی غیر قابل پیش بینی -

 :بعد کمی جدی شد و گفت

هاش بوجود اومده، به آرامش تنها کاری که باید انجام بدی اینه که روح کودکی خواهرت رو که بخاطر حسرت-

 .برسونی و بعد اون گردنبند رو بشکنی

 :گیج شدم و گفتم

 روح کودکی خواهرم کجاست؟-

 !جاتش دادیای که ناون تمام این مدت با شما بوده! همون دختر مو آبی-

هام از فرت تعجب گرد شدند. یعنی کامیال یک روحه؟! اون هم نه روح هر کسی بلکه روح بچگی خواهرم! چشم

                                                                                               !وای خدا چرا من به اطرافم توجه نکردم که زودتر بفهمم؟

 ر، چطور روح خواهر رو به آرامش برسونم؟پد-

 .های اِوانا بوجود اومدهاون روح بخاطر حسرت-

 .های پدر تموم شدند بلند شدم که پدر هم بلند شدوقتی حرف

 .احتماال این آخرین دیدار ماست-
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 :غلش کردم و گفتمو تا ابد دوستش خواهم داشت. ب دیگه ازش متنفر نبودم، اون پدرم منه

 .و مامان همیشه دوستت داریمپدر من -

 .من هم دخترم-

هام نشست و از روی بلهام رو باز کردم که پیش الکس برگشته بودم. لبخندی روی باد خنکی وزید و چشم

 .ها بلند شدم؛ الکس هم تغییر شکل داده بود و به سمتم اومد. شنلم رو محکم کردم و سوار شدمچمن

*** 

اومد رسیدیم. تقریبا دیگه ازش می ی الکس بوی تبدیل شوندههری که به گفتهباالخره بعد از چند ساعت به ش

کرد و دلیلش شد با تعجب به ما نگاه میهر کسی که از کنار ما رد می .شب شده بود و ما توی بازار بودیم

 :پیراهن نداشتن الکس بود. دیگه طاقتم تموم شد، برگشتم سمت الکس و گفتم

 خودت بخری؟ شه یک پراهن برایمی-

 :الکس اخمی کرد و گفت

 .طوری راحتممن این-

 !کنیدن؟! زیادی توجه جلب میبینی مردم دارن با چشم قورتت مینمی-

 :الکس لبخندی زد و نزدیک گوشم گفت

 نکنه حسودیت شده؟-

                                                                                                                                 من االن باید به چی حسودی کنم؟ -

 .خواهشا برو یک لباس بپوش-

 .الکس لبخندی زد و وارد یک کوچه شد و بعد از چند لحظه با یک لباس آستین بلند مشکی برگشت

 :با تعجب گفتم

 این لباس رو از کجا آوردی؟-

رفتیم که الکس ایستاد و من هم خیال شدم. همین طور راه میمن هم بی الکس جوابم رو نداد و حرکت کرد که

 .چون حواسم نبود بهش برخوردم. اخم کردم و بینیم رو با دستم مالیدم

 چی شده؟ -

 .چند تا تبدیل شونده این اطراف هستن-

 :با خوشحالی اطراف رو نگاه کردم و گفتم

 کجا؟-
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ی برایان و کامیال یا همون اِوانا رو حظه بین اون همه آدم چهرهالکس به سمتی اشاره کرد و بعد از چند ل

شناختم. با خوشحالی قدم تند کردم و به سمتشون رفتم؛ ولی با دیدن کسی که پیششون بود ایستادم. باورم 

ش کپی من بود و تنها چیزی که با من فرق داشت، اخالقش بود من بود! صداش و چهرهشد اون دختر کپی نمی

 .ن رو از رفتارش با کامیال فهمیدمکه ای

با الکس نزدیکشون شدیم که کامیال ما رو دید و به سمتمون اومد. مثل اینکه من رو شناخته بود؛ ولی چطور رو 

 !دونمنمی

رد. برایان و بقیه برایان دست کامیال رو گرفت و نذاشت که حرکت کنه و بعد از چند لحظه دستش رو ول ک

 .من رو نشناختند. البته با این شنل حق داشتند که من رو نشناسنداما  ؛متوجه ما شدند

رسیدیم زانو زدم جان جلو رفت و چیزی گفت که کامیال هم جواب داد و بعد با لبخند به سمتم اومد. وقتی به هم 

 .غل کردمو کامیال رو ب

 .بینمتواقعا خوشحالم که می-

 .ش برسونمن همه چیز رو یادم اومد؛ لطفا من رو به آرام-

 :های پدر رو یادم اومد و گفتمحرف

دیگه ازت ممنونم که تسلیم نشدی و همیشه مقاومت کردی، دیگه نگران نباش چون من این جام! خواهرت -

 .خوشحالم که پیدات کردم .پیشته، ما یک خانواده هستیم

 .ش هستماز خانواده م هستم، بگم که عضویغلم کنه و بگه که من براش مهداشتم که یکی ب تهمیشه دوس-

                                                                   .بعد نورهای آبی رنگی از بدن کامیال ساطع شد و اون به آرامش رسید

 :لبخندی روی صورتم نشست و از جا بلند شدم. صدای برایان باال رفت و گفت

 چه بالیی سرش آوردی؟-

 :ی قالبی جلو اومد و داد زدکردند. مهدیهشده بودند ایستاده و ما رو نگاه می مردم که متوجه جادو

 تو کی هستی؟ با کامیال چیکار کردی؟-

 :در جوابشون گفتم

 .آزادش کردم-

یک لحظه نگاه برایان رنگ تعجب گرفت. الکس که متوجه اون دختر قالبی شد کمی نزدیک اومد و با تعجب 

 :گفت

 ...بینم یا اینکه اون دخترمن دارم اشتباه می-
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 :آروم طوری که فقط الکس بشنوه گفتم

 .من واقعی هستم-

ی بعد دست بردم طرف کاله شنل و از روی سرم انداختم که همه شوکه شدند. برایان نگاهی به من و مهدیه

 :قالبی کرد و گیج گفت

 این جا چه خبره؟ چرا شما مثل هم هستید؟-

 :تی قالبی اخم کرد و گفمهدیه

 .این دختر خودش رو شبیه من کرده و یک بالیی هم سر کامیال آورده-

 :یک قدم نزدیک شدم و بلند طوری که همه بشنون گفتم

ای و دوم اینکه کامیال نه و اِوانا و بعدشم اون خواهرم بود و من به آرامش اول اینکه من واقعی هستم و تو قالبی -

 !رسوندمش

 .دونسترای الکس تعریف کرده بودم و اون همه چی رو میی روحِ اِوانا رو بمن قضیه

 .کردم که من پرنسس این سرزمینمهای مردم اوج گرفت. باید همین جا اعالم میصدای پچ پچ

 :صدام رو بلند کردم رو به مردم گفتم

کننده و  گید خلقمن مهدیه هستم، فرزند اریک پادشاه خردمند و آخرین پادشاه شما. کسی که شما بهش می-

 .کسی که قراره این سرزمین رو نجات بده

 :مردم با شوک به من نگاه کردند. یکی از بین مردم فریاد زد

 !چطور حرفت رو باور کنیم وقتی معلوم نیست که تو واقعی هستی یا تقلبی؟-

 !تونید از اونا بپرسی که کی واقعیهمی-

 :جان گفت

 !خورهمهدیه می خصوصیات این کسی که پیش ما هستش بیشتر به-

 :یک نگاه به من انداخت و گفت

 .پوشیدمهدیه همیشه شال می-

 !کننها تغییر میآدم-

 :دنیل هم گفت

 !مهدیه هیچ وقت ادعا نداشت که از خاندان سلطنتیه-

 :لبخندی زدم و در جوابش گفتم
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 .وقتی با شما نبودم حقیقت رو فهمیدم-

 .جان و دنیل دیگه چیزی به ذهنشون نرسید

 :پوزخندی زدم که توجه برایان جلب شد و گفتم

کردم؟ برای من از کرد رفتار نمیطور که اون رفتار میواقعا به این فکر نکردید که من هیچ وقت با کامیال این-

 .ام هستندهام و خانوادهتر دوستهمه چیز مهم

چند ماه رو با هم گذروندیم؛ ولی از  ها متوجه نمیشن که من واقعی هستم. هی خدا مثالطور که معلومه اوناین

 !من چیزی متوجه نشدن

 .برایان یک قدم جلو اومد و دستش رو سمتم نشونه گرفت

 !اون واقعیه-

                         .دونمکردم که برایان متوجه بشه؛ اما چطور فهمید رو نمیواقعا تعجب کردم. اصال فکرش رو هم نمی

  !هام خوند. اصال انتظار نداشتم که برایان حرفم رو باور کنهمشد از توی چشتعجب رو می

ی قالبی که از خشم در حال قرمز شدن بود نگاه کرد و رو به دنیل نگاه عمیقی بهم انداخت و بعد به مهدیه

 :برایان گفت

 از کجا مطمئنی؟-

 :برایان دست کرد توی جیب شلوارش و در جواب گفت

طور که خودش هم گفت اون هیچ وقت با کامیال بد شناسم. عالوه بر اون همونهای مهدیه رو میمن پوزخند-

 !کنه. تازه شما هم متوجه شدید کسی که همراه ماست تفاوت رفتاری زیادی با مهدیه دارهرفتاری نمی

  !دونه؟یعنی برایان اینقدر در مورد من می

 :الکس کنار گوشم اومد و یواش گفت

 .شناستتاز همه میفکر کنم این یکی بهتر -

 :نگاه گذرایی بهش انداختم و گفتم

 .ما زمان زیادی رو با هم بودیم-

 .شد و من این خصوصیتش رو دوست داشتم. با حرف برایان سرم رو بلند کردمالکس خیلی زود پسر خاله می

 !ی واقعی هستی، پس این دختر کیه؟خب حاال که معلوم شد تو مهدیه-

 .ها سمتش برگشتی توجهکه همهای سر داد دختر خنده

  !شما خیلی احمقید-
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 :بعد لبخند شروری زد و ادامه داد

 !ارباب این دختر رو به هر قیمتی نابود خواهد کرد-

 .و در کسری از ثانیه تبدیل به گرده شد

 .کردندگر بودند و بعضی دیگه هم درِ گوش هم پچ پچ میبعضی از مردم با وحشت نظاره

 :ایستادم و با صدای بلندی که همه بشنون گفتموسط جمعیت 

دونم که برای شما غیر قابل باوره که یک دختر به سن من قراره شما رو نجات بده و حتی ممکنه که باور می-

ی شما نداشته باشید من دختر پادشاه هستم؛ اما به زودی با پایان دادن این سرنوشت شوم خودم رو به همه

و کنار این سرزمین بگید که دختر پادشاه برگشته تا سرزمین  ید و به همه مردم گوشهکنم. پس براثبات می

 .پدریش رو نجات بده

با تموم شدن حرفم موجی از شادی به هوا رفت و مردم با خوشحالی به سمتم اومدند. میون جمعیت داشتم له 

ای نفس راحتی کشیدم و وارد کوچهشدم که دستی دور بازوم پیچید و من رو از بین جمعیت بیرون آورد. می

تاریک شدیم که به ناجی خودم نگاه کردم و نگاه تشکرآمیزی بهش انداختم که الکس هم در جواب سرش رو 

 .تکون داد

 .کردم که به این زودی باورم کنندفکر نمی-

 :الکس حواسش رو به اطراف داد و گفت

 .ای از امید توی وجودشون جوونه زدهدن تو روزنهاین مردم زمان زیادی رنج کشیدند و حاال با پیدا ش-

 :با کنجکاوی اطراف رو نگاه کردم و گفتم

 !پس بقیه؟-

 .مون نشدناونا توی جایِ مناسبی منتظر ما هستن، باید بریم تا مردم متوجه-

                                                                                                                         .و دستم رو کشید و همراه خودش برد

روی یک درِ چوبیِ قدیمی ایستادیم. الکس حواسش رو همراه الکس از چند کوچه پیچ در پیچ گذشتیم و روبه

 .جمع کرد و بعد در رو باز کرد و وارد شد. من هم پشت سرش وارد شدم و در رو بستم

 .کرد ثابت موندنه ما رو نگاه میس ای نشسته بود و دست بهمم روی برایان که گوشهاطراف رو نگاه کردم. چش

اه محکومش کرده گنبی دونست و من من درمورد برایان خیلی اشتباه کردم؛ در حالی که اون هم هیچی نمی

حاال که  کرد. شایدخواهی به برایان جلوگیری می بودم؛ اما یک غرور خاص توی وجودم بود که از معذرت

 .فهمیدم کی هستم این غرور پرنسس یک سرزمین باشه
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 :به طرف برایان رفتم و صندلی چوبی رو بیرون کشیدم و نشستم. توی سکوت به هم خیره شدیم که گفت

 .یک توضیح بدهکاری-

 .کنموقتی جان و دنیل اومدن تعریف می-

 :برایان با اخم گفت همین موقع بود که جان و دنیل هم به ما پیوستند و نشستند که

 .تونی بگیحاال می-

سرم رو به دنبال الکس چرخوندم و وقتی اون رو کنار بار دیدم با اشاره گفتم که بیاد. الکس هم دیگه عضوی از 

گروه ماست و اون هم حق داره همه چی رو بدونه. وقتی الکس صندلی کنار من رو کشید بیرون و نشست 

 :و شروع کردم هام رو توی هم قالب کردمدست

های پدرم بهم گفت من دختر پادشاه خردمند هستم، آخرین فرزندش... این حقیقت رو وقتی یکی از دوست-

 .فهمیدم

 .دونم همه متوجه شدندم نشست که میبا یادآوری سولینا و آخرین لحظاتِ مرگش غمی توی چهره

 .وجود خواهرمه های زندگیم رو بهم گفت که یکیش همدوست پدرم خیلی از حقیقت-

 :ش برد و با کنجکاوی گفتدنیل دستش رو زیر چونه

 یعنی کامیال خواهرت بود؟-

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 ...شناسیدشما خواهرم رو به اسم کامیال می-

 :نگاهی به برایان کردم و ادامه دادم

 !برایان هم اون رو به عنوان نادیا-

دونم چرا؛ ولی از این واکنشش خوشم نیومد و باعث شد اخمی بین نمیبا این حرفم برایان از جا بلند شد. 

 .ابروهام بیافته

 .هام گوش دادبرایان وقتی به خودش اومد دوباره نشست و با دقت بیشتری به حرف

از سیر تا پیاز تمام ماجراهام به جز طلسمی که ساشا روم گذاشته و فقط دو روزِ دیگه وقت داشتم رو براشون 

                                                                                                                                                         .کردمتعریف 

وقتی که تمام ماجرا رو برای همه تعریف کردم، نفس راحتی کشیدم و سرم رو بلند کردم که با نگاه بهت 

 .کردندهای از حدقه در اومده فقط نگاهم میزدند و با چشمهیچ کدوم حرف نمی. رو شدمشون روبهزده

 :باالخره بعد از چند دقیقه اولین کسی که به حرف اومد الکس بود
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 !تو چیکار کردی؟-

 .خب تعریف کردم-

 :الکس سرش رو تکون داد و گفت

 !بدون اینکه بدونی قراره چی رو بدست بیاری قبول کردی ای انجام دادی،دونی چه کار احمقانهتو نمی-

 !دونند به جز من؟ش میمگه این سنگ چطور سنگیه که همه درباره-

 .هاش رو روی میز گذاشت و ضرب گرفتدنیل از بهت بیرون اومد و اخمی کرد. دست

 !اون سنگ نیست-

 :با این حرف دنیل برگشتم و با تعجب گفتم

 !سنگ نیست؟ منظورت چیه که اون-

 !یاقوت قرمز سنگ نیست، بلکه قلبه-

 :بلند و کشیده داد زدم

 !چی! اون قلبه؟-

ام کردند که های مشکوکی رو روانهای که توی کافه بودند به ما جلب شد و نگاهیبا دادم توجه دو سه تا مشتر

 :مثل یک دختر خوب نشستم سر جام و آروم گفتم

 پس چرا اسمش رو گذاشتند یاقوت قرمز؟ امکان نداره که اون قلب باشه؛-

 :دنیل جواب داد

 .این اسم رو مردم عادی گذاشتن-

 .هام صورتم رو پوشوندمپوفی کردم و با دست

تونم به جلو کنم؟! چرا همه چیز اینقدر پیچیده است که نمیخدایا چیکار کنم؟ چرا فقط همه چیز رو خراب می

 !حرکت کنم؟ چرا؟

یز نشست که تکون خفیفی خوردم و سرم رو بلند کردم. الکس که متوجه درموندگیم شده دستی از کنارم روی م

داد. من با این کارم حکم مرگم رو بود لبخندی زد؛ اما این بار لبخندش پر از استرس بود و بهم قوت قلب نمی

 .امضا کردم و حاال هم هیچ راه برگشتی ندارم

 .کنیمنگران نباش. این مشکل رو حل می-

 :ام رو به جان دوختم و با خودم گفتمگاه خیرهن

 !تو متوجه نیستی که زندگیم به این ماجرا بستگی داره جان-
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 :بعد پوفی کردم و برای فهمیدن بهتر ماجرا گفتم

 !شه اول بگی این قلب متعلق به کیه و چقدر قدرت داره؟کنیم؛ اما میحل می-

 :فت گفتجان نگاهی به دنیل کرد و وقتی تاییدش رو گر

ای که توی قلب اژدهای این قلب متعلق به اژدهای کهنه که بیش از صد هزار سال عمر داره! قدرت جادویی-

 .شه باهاش کل آندلس رو نابود کردکهن نهفته خیلی زیاده و می

ه کمی جا خوردم؛ ولی زود به حالت عادی برگشتم. یعنی امکان داره که اژدهای کهن قلبش رو بده؟! مطمئنم ک

های جان قدرتش خیلی زیاده و اگه ساشا ازش میره! به عالوه طبق حرفامکان نداره؛ اگه اون قلبش رو بده می

 ی نادرست بکنه چی؟ استفاده

 :سرم رو روی میز گذاشتم و زمزمه کردم

                                                                                                                                                        !میرممن می-

های مرموز برایان مواجه ی کسی رو روی خودم احساس کردم و سرم رو باال گرفتم که با چشمهای خیرهنگاه

اینکه دونم چی بود. احساس ای چرخوندم. احساس عجیبی بهم دست داد که نمیشدم. تند سرم رو بسمت دیگه

 .امخونه؛ ولی این غیرممکن بود. یادِ حرف سولینا افتادم که بهم گفت چقدر تابلوبرایان داره افکارم رو می

 !خب پرنسس حاال چیکار کنیم؟-

خوره که پرنسس باشم. من بیشتر ی پرنسس خوشم اومد؛ ولی به روی خودم نیاوردم. اصال به من نمیاز واژه

 !رنسسام تا یک پیک دختر معمولی

 :در جواب دنیل اخمی کردم و گفتم

دونید کجا حاال که فهمیدید من کی هستم، رفتارتون رو عوض نکنید. بعدشم باید یک راهی باشه! شما می-

 تونیم این اژدهای کهن رو پیدا کنیم؟می

 :جان توی فکر رفت و بعد از چند لحظه گفت

 .کنهژدهای کهن کجا زندگی میدونه اهیچ کس به جز خاندان سلطنتی اژدهایان نمی-

 !خب این خاندان سلطنتی االن کجان؟-

 .جان کمی صندلیش رو عقب کشید

 .دونهاین رو هم کسی نمی-

پوفی کردم و ناامید به میز خیره شدم. توی گذشته غرق بودم که چیزی یادم اومد. بشکنی زدم که توجه همه 

 :جلب شد و با خوشحالی گفتم
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 !فهمیدم، برایان-

 :جا شد و گفتش جابهکرد، اخمی کرد و کمی روی صندلیایان که تا این لحظه توی سکوت به ما نگاه میبر

 چی شده؟-

 :ینه به صندلی تکیه دادم و با لبخند حرص دراری گفتمدست به س

 !تو از خاندان سلطنتی هستی، مگه نه شاهزاده برایان؟-

 .اومد برای چند ثانیه همه ساکت شدند و بعد جان به حرف

 .دوننددونی؟ هویت برایان رو فقط افراد کمی میتو از کجا می-

 :تر شد و گفتملبخندم عمیق

 .حاال که ما یک عضو از خاندان سلطنتی رو داریم باید بتونیم اژدهای کهن رو ببینیم-

 !جواب سوال من رو ندادی. تو هویت برایان رو از کجا فهمیدی؟-

 :دادم ای باال انداختم و جوابشونه

 .خواهرم بهم گفت-

 :برایان روی میز خم شد و با لحن محکمی گفت

 اون دیگه چی بهت گفته؟-

 .هاش زل زدممن هم مثل خودش خم شدم و توی چشم

 .دونم که بهت چیزی بگمالزم نمی-

 :هاش رو روی هم سایید و با حرصی آشکار گفتبرایان دندون

 .ش اژدهای کهنبینم که تو رو ببرم پیمن هم دلیلی نمی-

 .بینم که آندلس رو نجات بدمطور شد، من هم دلیلی نمیطوریه؟! حاال که اینپس این -

 .برایان پوزخندی زد که حسابی روی اعصابم رفت

 کنه؟ولی تو گفتی که پرنسس این کشوری! کدوم پرنسسی برای نجات کشورش فداکاری نمی-

 ...تو-

 .با دادی که دنیل زد هر دو خفه شدیم

                                                                                                                                                      !بس کنید دیگه-

ون رو ینه سر جام نشستم. هر دو به هم نگاه خشمگینی انداختیم و رومو دست به سهام رو توی هم کشیدم اخم

 .ای برگردوندیمبه طرف دیگه
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 :ای گفتجان با صدای خسته

گونه نیست؟ االن پای کل مردم وسطه نه جون یک یا دو نفر! به نظرتون توی این موقعیت این رفتار شما بچه -

 .طوری رفتار کنید حتی اگه شما از خاندان سلطنتی باشید حق ندارید که این

 .کردسرد داشت به جان نگاه میزیر چشمی بهش نگاه کردم که خون

گانه بود! پوفی کردم و به خودم اومدم، من یادم رفته که قول های جان درست بودند و واقعا رفتار ما بچهحرف

پایان بدم و دیگه باید دست از بچه بودن بردارم با اینکه ادعا داشتم که بچه  دادم، قول دادم به این سختی

ی به این د یادم بمونه که پدرم چه باری رو روی دوشم گذاشته. من نباید بخاطر مسئلهنیستم؛ اما حقیقت اینه. بای

 .کوچیکی جون مردم رو به خطر بندازم

 .از پشت میز بلند شدم و به سمت در رفتم که صدای جان متوقفم کرد

 !ری؟کجا داری می-

 :دستم رو روی در گذاشتم و گفتم

 .رم یکم هوا بخورممی-

 .از بیرون اومدیتو که تازه -

 :جوابی ندادم که ادامه داد

 !حداقل تنها نرو، اون بیرون خطرناکه-

در رو باز کردم و بیرون اومدم که دیگه صداشون رو نشنیدم. باید ذهنم رو آزاد کنم و این تنها با قدم زدن حل 

 .شهمی

کیه؛ پس شنلم رو روی سرم پشت بند من در کافه باز شد و شخصی بیرون اومد. حال نداشتم برگردم ببینم 

زدم. اونقدر مشغول این های جلوی پام ضربه میرفتم و به سنگانداختم و شروع به راه رفتن کردم. آروم راه می

ی محکمی زدم کار بودم که وقتی به خودم اومدم متوجه شدم گم شدم. پوفی کردم و به سنگ جلوی پام ضربه

 .برخورد کرد و صدای بلندی ایجاد شدکه به سرعت به ته کوچه رفت و با چیزی 

برگشتم تا یک جوری راهم رو پیدا کنم؛ اما دوباره از همون قسمت ته کوچه صدایی اومد. آروم و با احتیاط 

برگشتم و به سیاهی ته کوچه زل زدم، ناگهان چیزی به سرعت از کنار دیوار رد شد که ناخواسته جیغ زدم. 

ت کرده بودم؛ اما وقتی جسم کوچیکِ موش توسط نور کم سویی معلوم شد ضربان قلبم باال رفته بود و وحش

                                                                                         .نفسی از سر آسودگی کشیدم و به ترس خودم خندیدم

ام . یکم که به حرف خودم فکر کردم خندهترسم! واقعا آدم عجیبی هستمجدیدا دیگه حتی دارم از موش هم می
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 گرفت. آخه اگه خودم به خودم بگم عجیب بقیه چی باید بگن؟ 

 .سری از روی تاسف برای خودم تکون دادم و شروع به راه رفتن کردم

ش سرم پایین بود و هیچ کردم که شاید بفهمم از کجا اومدم؛ ولی من اون موقع همهبا دقت اطراف رو نگاه می

 .ی رو به یاد ندارمجای

هام رو بستم و کمی به مخم فشار آوردم؛ ولی هیچی به به دیوار تکیه دادم و سرم رو به دیوار چسبوندم. چشم

  .هام رو زد و تند دوبار بستمشونهام رو از هم گشودم که نور خورشید چشمهیچی! پلک

 !هام کور شدنداَه، چشم-

کشید تا اطالعات توی مغزم کنار هم قرار بگیرند و متوجه بشم جایی که من بودم االن شب بود. با  طولکمی 

 .روم خیره شدمهام رو اذیت نکنه بازشون کردم و به دشت بکر روبهاین فکر آروم طوری که خورشید چشم

 !واو! بازم یک جای بکر دیگه-

 .منم این جا رو دوست دارم-

 :لبخندی روی صورتم نشست و گفتم

 ...اینج-

اش هام گشاد شدن و با ترس برگشتم که نادیا رو در حالی که از خنده قرمز شده بود دیدم. با دیدن خندهچشم

نگاهم از ترس تبدیل به دلتنگی شد و سفت گرفتمش تا از واقعی بودنش مطمئن بشم، نادیا هم بعد از چند 

روی هم لقه کرد. وقتی همدیگه رو خوب چلوندیم از هم جدا شدیم و روبههاش رو دورم حلحظه دست

 .نشستیم

 :دستم رو توی دستش گذاشتم و گفتم

 .من خیلی خوشحالم که فهمیدم تو خواهرمی-

 :نادیا لبخند دلنشینی زد و گفت

 .من بیشتر خوشحال شدم که فهمیدم یک خواهر دارم-

 :مکمی به هم خیره شدیم که با دلخوری گفت

 !تو چرا بهم نگفتی که خواهرمی؟-

دونم چی شد و طلسم شکسته م رو به کل از دست داده بودم تا اینکه نمیدونستم. درواقع حافظهمن هم نمی-

 .شد

 :نگاهش از روی صورتم رفت روی شنل و با اخمی آشکار گفت

https://roman98.com/
https://roman98.com/
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 !کنه؟این شنل دست تو چیکار می-

 .ردمبا تعجب به شنل نگاه کردم و بهش اشاره ک

 !گی؟این رو شنل رو می-

 :ام رو غم گرفت؛ اما سریع به خودم اومدم و آروم گفتمهنادیا سری تکون داد که چهر

 .هامهاین شنل مال یکی از دوست-

 :های طالیی شنل گذاشتم که نادیا گفتدستم رو روی طرح

 ...من این شنل رو خوب به یاد دارم-

 .ی حرفش شدمادامهسرم رو بلند کردم و با تعجب منتظر 

 !این شنل بانو سولیناست-

 !شناسی؟تو سولینا رو از کجا می-

 .نادیا دستش رو گذاشت روی شنل و لمسش کرد

    .کردند. یادمه این شنل رو خیلی دوست داشتاومدند و با پدر مالقات میها به قصر میایشون بعضی وقت-

 .پس واقعا سولینا و پدر دوست بودند

 :ادیا از فکر بیرون اومدمبا صدای ن

 !این شنل رو چطور بهت داد؟ اصال اون رو کجا دیدی؟-

 ها برام زندهی مرگش نیفتم؛ ولی هر کاری کردم نشد و اون صحنهلبخندی زدم و سعی کردم که یاد صحنه

 :شدند و حالم بد شد که نادیا با دیدن حالم نگران گفت

 !حالت خوبه مهدیه؟-

 .دم و سرم رو تکون دادمچندتا نفس عمیق کشی

 !چی شدی؟-

 .حالم خوبه-

 :وقتی کمی بهتر شدم برای اینکه بحث رو عوض کنم گفتم

 .خواستم زودتر آزادت کنم؛ ولی یک اتفاقاتی افتاد و نشدمن رو ببخش، می-

نادیا چند لحظه سکوت کرد. مثل اینکه متوجه شد بحث رو عوض کردم؛ اما چیزی نگفت و من به خاطر این 

 .کارش ازش ممنون بودم

 !من مشکلی ندارم. این همه وقت صبر کردم این چند روز هم روش-
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 :لبخندی زدم و گفتم

 .منتظرم که زودتر آزاد بشی و با هم یک زندگی جدید رو شروع کنیم-

 .با این حرفم لبخند محوی که روی صورتش بود محو شد و جاش رو بغض پر کرد

 !تونیم کنار هم زندگی کنیمنمی متاسفم مهدیه؛ اما... اما ما-

 :همه چیز به کل از یادم رفت و با ناراحتی گفتم

 ...چرا؟ چون ما از یک مادر نیستیم؟ یا اینکه-

 :نادیا وسط حرفم پرید و سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت

 .کنی نیست. معلومه بخاطر این نیست که ما از یک مادر نیستیماین طور که فکر می-

 :ی چشمم چکید که نادیا با سر انگشتس پاکش کرد و گفتکی از گوشهاش

تونم به زندگی برگردم؛ چون وقتی پام رو های زیادی رو این جا اسیر بودم. حتی اگه بخوام هم نمیمن سال-

 !شمروی زمین بزارم تبدیل به خاکستر می

 .ام شدیدتر شدگریه

 .ا باشمخوام تنهچرا من باید تنها باشم؟! من نمی-

نادیا دستش رو روی موهام گذاشت و آروم نوازشم کرد که یک حس خوب توی کل وجودم پیچید و من رو به 

 .یاد مامان مریم انداخت

 .های زیادی داریتو تنها نیستی! تو دوست-

هام رو باز خودم رو بیشتر بهش فشردم که ناگهان توی یک لحظه حس عجیبی بهم دست داد و وقتی چشم

 .با اون کوچه مواجه شدمکردم 

 :ریختند داد زدمهام پایین میجیغی از روی عصبانیت کشیدم و همین طور که اشک

 !خواید من رو تنها بزاریدتون میهمه-

 .با عصبانیت گردنبند رو از گردنم بیرون آوردم و توی دستم گرفتمش

 !خوای تنهام بزاری و دلیل الکی میاریحتی تو هم که خواهرمی می-

دستم رو باال بردم تا گردنبند رو بشکنم؛ اما یک لحظه دستم توی هوا خشک شد؛ ولی خیلی زود دوباره 

                                                                    .عصبانیتم به اوج رسید و با شتاب گردنبند رو به سمت کف کوچه پایین آوردم

بردم؛ ولی توی چند سانتی متری زمین صدای نادیا توی گوشم پیچید و باعث  با شدت دستم رو به سمت زمین

 .شد دستم همون جا خشک بشه
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 .تونم پیشت باشمخواهر، من رو ببخش که نمی-

کم عصبانیتم فروکش کرد و  من تا به حال هیچ خواهری نداشتم و کسی هم من رو اینطوری صدا نکرده بود. کم

 .آور بود چون خیلی زود احساساتم عوض شدندتعجباین برای خودم هم 

ای اشک بریزم مدت زیادی رو توی ی تاریک نشستم و بدون اینکه قطرهبه حالت زانو زدن روی کف کوچه

ای به خودم اومدم و با تعجب اطرف رو نگاه کردم که همون حالت موندم تا وقتی که با صدای میو میوی گربه

کردند که به نگاه های گربه خیلی عجیب بودند و من رو مجبور میه رو دیدم. چشمای سیاباالی دیوار گربه

 .هام رو باز کردم دیگه خبری از اون گربه نبودکردنش ادامه بدم تا اینکه پلک زدم و وقتی چشم

هام رد شدند و من چیز عجیبی درمورد یک لحظه تمام خاطراتم از وقتی که به آندلس اومدم از جلوی چشم

شدند. درست مثل اولین باری که برایان رو دیدم و ودم فهمیدم. من همیشه احساساتم خیلی زود عوض میخ

خیلی زود بهش اعتماد کردم یا همین چند وقت پیش که سولینا مرد؛ ولی من خیلی زود به خودم اومدم و تصمیم 

م رو گرفت، ولی توی چند ثانیه از گرفتم انتقامش رو بگیرم و از همه مهمتر همین االن که عصبانیت کل وجود

 .بین رفت

 .هام گرفتم و فشردمسرم رو توی دست

 چه بالیی سرم اومده؟-

دونم که چطور من این موضوع مهم رو هیچ وقت نفهمیدم؟ چرا من این طوریم؟ خدایا نکنه باز چیزی رو نمی

 .رهاین بال داره سرم میاد؟! کاش یک نفر کمکم کنه، دیگه مغزم گنجایش ندا

 :آروم گفتم

 !دونم چه بالیی سرم اومدهکنم! نمیلطفا یکی بهم کمک کنه، خواهش می-

 .بانو... بانو، سرتون رو بلند کنید-

ی شاداب بلوم مواجه شدم. توی اون لحظه تمام احساساتم به سمتم حجوم آروم سرم رو بلند کردم که با چهره

 .ههام بشینآوردند و باعث شد که نم اشک توی چشم

 .اش نشوندام گذاشت و اون لبخند زیباش رو روی چهرهبلوم دستش رو روی شونه

 .بینمتون بانوخوشحالم که باز هم می-

 :بغضم رو به زور خوردم و گفتم

 !دونم چه اتفاقی برام افتادهبلوم، لطفا کمکم کن! من نمی-

 .آب آوردبلوم بشکنی زد که ما توی آالچیق ظاهر شدیم و اون برام یک لیوان 
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 .شه و این مشکلی برای شماستمن از همه چی خبر دارم بانو، اینکه احساسات شما خیلی زود عوض می-

                                                                   :اش تازه شد. به لیوان خیره شدم و گفتمآب رو سر کشیدم که گلوم از خنکی

 .داشت رو نابود کنماهرم رو زنده نگه مینزدیک بود طلسمی که خو-

 :های سفید و ظریفش گرفت و گفتدست هام رو تویبلوم صندلی رو کشید و کنارم نشست، دست

 .شید پرنسس آزاد بشهگید؟ شما با این کارتون باعث میبانو چرا دارید به خودتون دروغ می-

 بلوم، من خیلی خودخواهم؟-

 .که موهام رو به بازی گرفت و احساس خوشایندی بهم دست داد بعد از این حرفم بادی وزید

 :بلوم در جوابم با اخمی ساختگی گفت

تازه االن وقت شکایت کردن  .شما خودخواه نیستید بانو، برعکس شما خیلی مهربونید و به فکر همه هستید-

 !دیدنیست! شما به مردم این سرزمین قول دادید که نجاتشون می

شناسیم و یک حس نزدیک هاش نگاه کردم. انگار که خیلی وقته همدیگه رو میردم و توی چشمسرم رو بلند ک

 .بودن نسبت به بلوم داشتم

دم راهی پیدا کنم تا بفهمم چرا بانو شما امید آندلس هستید، پس به خودتون ایمان داشته باشید! من قول می-

 .شهاحساساتتون زود عوض می

  .زدم و کمی هم خیالم راحت شدبا خیالی آسوده، لبخندی 

 کردم بلوم؟من اگه تو رو نداشتم چیکار باید می-

 .هاش رنگ گرفت و از روی صندلی بلند شدبلوم هم انگار از این حرفم قند توی دلش آب شد که گونه

 .خب بانو، باید برگردید، دوستاتون منتظرتون هستند-

 .تر شدپررنگمنم از روی صندلی بلند شدم که لبخند بلوم 

 .هاتون رو ببنید تا برگردیدچشم-

 :هام رو بستم و گفتمآروم پلک

 .بهم بگو مهدیه-

هام رو باز وقتی چشم .و بعد احساس خوبی توی وجودم پیچید و در عرض یک ثانیه اون احساس از بین رفت

 شدم و گردنبند رو ی تاریک دیدم و گردنبند هم جلوم افتاده بود. دوالکردم خودم رو توی همون کوچه

 :کمی به گردنبند خیره شدم و گفتم .برداشتم و سنگش رو نوازش کردم

خواد آزاد بشی، شاید دیگه همدیگه ای رو توی این گردنبند اسیر بودی و حتما االن خیلی دلت میمدت طوالنی-
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 .رو نبینیم؛ ولی همشیه توی خاطرم خواهی بود

کوبیدم که با شکستن سنگ گردنبند، نیروی آبی ساطع شد و من روی  بعد گردنبند رو با سرعت به کف کوچه

ی گردنبند نگاه های شکستهبلند شدم و به تکه. زمین افتادم. آرنجم بخاطر برخورد با کف کوچه زخمی شد

کردم. االن دیگه اون آزاد شده. همین طور که آرنجم رو با اون یکی دستم گرفته بودم چشم از گردنبند گرفتم 

                                                                                                                        .برای برگشتن پیش بقیه، راه افتادمو 

 .دیگه از بس راه رفته بودم پاهام به گز گز افتاده بودند و نای راه رفتن نداشتم

 !؟ چرا اینقدر درهم؟این چه وضع کوچه ساختنه آخه-

 .درد آرنجم از یک طرف و درد پام هم از طرفی دیگه باعث شده بود که اعصابم خط خطی بشه

دیوارِ نسبتا بلندی بود که کنارش یک قسمت  ی تاریک پیچیدم و به انتهاش رفتم. انتهای کوچهاداخل کوچه

ن نشستم و با احتیاط سرم رو از قسمت خراب تونستم ازش رد بشم. چهار زانو روی زمیای بود و میخراب شده

ی همین تکونش دادم و به ی بدنم رو رد کردم. شنلم پر شده بود از خاک واسهشده بیرون بردم و بعد بقیه

 .اطراف نگاه کردم. از شهر خارج شده بودم و مثل اینکه این جا دشتی بود که پشت شهر قرار داشت

تاب  های شبو همراه با باد ملودی قشنگی رو ایجاد کرده بود. کرم پیچیدها توی دشت میصدای جیرجیرک

نداخت. تمام دشت رو پر کرده بودند و دشت مثل یک شهرِ بزرگِ نورانی بود! این دشت من رو یاد خونه می

ی صداها خوابید و سکوت عجیبی حکم فرما شد. آب دهنم رو قورت دادم و اطراف رو نگاه کردم یکدفعه همه

دلیل این سکوت رو بفهمم؛ ولی چیزی ندیدم. ضربان قلبم شدت گرفته بود و داشتم از ترس سکته  شاید

  .کردم که با برخورد جسمی نرم با ساق پام جیغ بلندی کشیدم و دو قدم عقب رفتممی

 ...میو-

 .ی سیاه نفس راحتی کشیدمبا دیدن همون گربه

 !ه آخهنزدیک بود سکته کنم، این چه وضعِ اعالم حضور-

ام گرفت، سری از روی تاسف برای خودم تکون دادم و زانو ی سیاه سرش رو کج کرد که از حرفم خندهگربه

 .وار روی بدنش کشیدم که انگار اونم خوشش اومدزدم که گربه به سمتم اومد و دستم رو نوازش

 !ی واقعی هستیمثل اینکه تو یک گربه-

 :ای کردم و ادامه دادمتک خنده

 ...شهبینم تبدیل به آدم میخه از وقتی خودم رو توی این دنیای جدید پیدا کردم هر حیوونی رو که میآ-

گربه چرخی دورم زد و بعد به سمت آرنجم که زخمی شده بود رفت و شروع به لیسیدنش کرد منم که قلقکی 
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 .بودم نتونستم خودم رو کنترل کنم و بلند خندیدم

 !دیبس کن داری قلقلکم می-

 .هام زل زدروم نشست و توی چشمگربه دست از لیسیدن برداشت و اومد روبه

کرد واسه همین آرنجم رو نگاه کردم؛ ولی در کمال تعجب زخمی ندیدم و عجیب بود که دیگه آرنجم درد نمی

 .با تعجب به گربه نگاه کردم

 ...تو چطوری این کار رو کردی؟! نکنه تو-

 .نم و راه افتاد به سمت دشت و واردش شدگربه نذاشت حرفم رو کامل ک

 !هی صبر کن-

اما گربه هیچ توجهی بهم نکرد و راهش رو ادامه داد. چندتا حس یکدفعه به سمتم حجوم آوردن، حس ترس، 

                                                                     .هیجان و کنجکاویی که من در برابرشون روی خودم هیچ کنترلی نداشتم

 .با استرس شنلم رو توی دستام مچاله کردم

 !چیکار کنم؟ برم دنبالش؟-

زدم تا بهش برسم؛ ها رو کنار میی مرموز راه افتادم. تند تند علفباالخره دل رو زدم به دریا و دنبال اون گربه

نبالش دویدم تا اینکه پام به چیزی طور داما اونم نامردی نکرد و سرعتش رو باال برد. حدود پنج دقیقه همین 

کرد. وقتی ای کردم و دست بردم به قسمتی از سرم که درد میگیر کرد و با سر روی زمین افتادم. از درد ناله

ست نفس راحتی کشیدم و به دنبال اون گربه اطراف رو نگاه کردم؛ ولی متوجه شدم که فقط یک خراش ساده

ی همین بلند شدم؛ اما مِه عجیبی کل دشت رو پوشونده بود و چیزی ببینم واسه تونستمهای بلند نمیبخاطر علف

 .داد حتی یک قدمیم رو ببینماجازه نمی

 !ی پیش نبودخیلی عجیبه! این مه یک دقیقه-

دونستم ی گرگ و کلی صدای دیگه که نمیکم صداهای عجیبی توی دشت پیچید. صدای قار قار کالغ، زوزه کم

 .حیوونیه متعلق به چه

 .اومدمی لعنتی بیرون نمیشد؛ ولی از اون کافهاین دشت چه مرگشه؟! کاش قلم پام خورد می-

چرخیدم که یک دفعه هزار تا کردم و دور خودم میترس سر تا پام رو گرفته بود. داشتم خودم رو نفرین می

ده بودم که سر جام خشکم زده بود و اشون هم به من خیره بودند. اونقدر ترسیچشم از توی مه پیدا شد و همه

نداخت و مدام کم صدای حیوونا تبدیل شد به صدایی که رعشه به تن هر کسی می کردم. کمهیچ کاری نمی

 :گفتمی
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کنم... اون باید حکمفرمایی میناجی باید نابود بشه، ناجی باید نابود بشه، اگه ناجی بمیره، اونوقت من بر جهان -

 !به دست من بمیره

شناختم. صدای همون شد. خوب این صدا رو میحرفاش برام مهم نبودند و فقط صداش بود که باعث ترسم می

هام رو ی وحشتناکش حالم بهم خورد و روی زمین نشستم. گوشموجود عجیب و سیاه بود. با یادآوری چهره

 .ترسمهر چیزی می ای نداشت، من از این موجود بیشتر ازگرفتم تا صداش رو نشنوم؛ ولی فایده

 .هام فشار دادمتر روی گوشدستام رو محکم

 !خفه شو... خفه شو... خفه شو-

 :کم صدام باال رفت و فریاد زدمکم

 !خفه شو-

با فریادم یک موج عجیب طالیی از اطرافم با سرعت باالیی توی دشت پیچید که باعث شد تمام اون قسمت 

اما قسمت عجیبش این بود که هیچ آسیبی به من نرسید و من سالم  دشت منفجر بشه و اون صدا هم قطع بشه؛

 !بودم

 :با تعجب دستام رو جلوی صورتم آوردم و گفتم

 !من االن چیکار کردم؟! یعنی از جادو استفاده کردم؟-

 .لبخند کم جونی روی صورتم نشست

 .حداقل برای اولین بار از خودم دفاع کردم، بدون اینکه از کسی کمک بخوام-

حال من روی زمین. بدنم تمام انرژیش رو از دست داده بود و پایان این حرف مساوی شد با برخورد بدن بی

                                                               .کدوم از اعضاش رو تکون بدم و خیلی زود به خواب فرو رفتم تونستم هیچنمی

م و به سقف خیره شدم. سقفی آشنا که من زیرش کلی خاطره داشتم. یک لحظه هام رو باز کردآروم الی پلک

هایی از حدقه در اومده اتاقم رو نگاه کردم. درسته من توی اتاقم بودم؛ صبر کن! با عجله بلند شدم و با چشم

 ولی چطور ممکنه؟! من االن باید توی آندلس باشم! نکنه این یک خواب باشه؟

 .هم توی کارای خونه کمک بکنیمهدیه پاشو. باید ب-

دم. بدون فکر پتو رو کنار زدم و با این صدای مامان مریم بود. همون صدایی که من برای شنیدنش جونمم می

هام جمع شد و بغض سنگینی توی گلوم نشست. تند از راهرو گذشتم توی چشم دو از اتاقم بیرون اومدم. اشک

تعادلم رو حفظ کردم و بعد از یک دقیقه که برای من ساعاتی طوالنی  که نزدیک بود چند جا زمین بخورم؛ ولی

کرد که با دیدن من اخمی بین ابروهاش ی غذا رو تست میبود به آشپزخونه رسیدم. مامان مریم داشت مزه
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 :نشوند و گفت

 چرا لباسات رو عوض نکردی؟ -

هام روی ی اشکه دنبال اون بقیهدیگه مطمئن شدم این خواب نیست. یک قطره اشک از چشمم چکید که ب

شش پرت کردم که از حرکتم من خودم رو توی آغوام چکیدند. مامان مریم با حالت گنگی نگاهم کرد و گونه

دونه فرستادم. خدا میهام میکشیدم و بوی تنش رو داخل ریهنفس عمیق می. شوکه شد و یک قدم عقب رفت

وار پشتم کشید که میون د شد و مامان مریم دستش رو نوازشحقم بلنکه چقدر دلتنگش بودم. صدای حق 

 :هام گفتمگریه

 .مامان... دلم... برات تنگ... شده... بود-

 !چی شده عزیزم؟ گریه چرا؟-

خودم رو بیشتر بهش فشار دادم و دقایقی رو توی همون حالت موندیم که صدای در خونه اومد و کسی وارد 

 :ای بلند شدشد، پشت بندش هم صدای مردونه

 .صبح بخیر دخترم-

ب کردم. با دیدنش آروم لبا تعجب خودم رو از مامان جدا کردم و به شخصی که این حرف رو زده بود نگاه 

 :زدم

 بابا؟-

این امکان نداره که بابا این جا باشه، اون مُرده؛ ولی کسی که این جا جلوی من ایستاده بود به یقین خودش بود! 

 .م تا ببینم درست دیدم یا نه؛ ولی باز هم جلوی در آشپزخونه ایستاده بودهام رو مالیدچشم

هام قفل شد و با اخم ام رو از نظر گزروند که روی چشمهای تازه رو روی میز گذاشت و چهرهبابا نون سنگک

 :گفت

 !گریه کردی؟! چیزی شده؟-

و اصال شباهتی به اون پادشاه خردمند چرخید که چیزی بگم. بابا دقیقا مثل یک مرد عادی بود زبونم نمی

 !نداشت. یعنی ممکنه که خواب باشم؟ آخه همه چی خیلی واقعیه

 !دخترم حالت خوبه؟-

 :سری تکون دادم و گفتم

 .هام رو عوض کنمرم لباسمی-

 .از آشپزخونه بیرون اومدم و راه اتاقم رو در پیش گرفتم. وارد اتاقم شدم و در رو بستم
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 !توی خونه باشم؟ چطور ممکنه من-

 :صدایی از درونم گفت

 پس کجا باید باشی؟-

 ...خب معلومه من باید االن توی آن-

خواستم بگم؟! انگار که یه بخشی از زندگیم پاک ی حرفم یادم نیومد، چی میهر چی به مغزم فشار آوردم بقیه

 .شده باشه

 :صدای درونم گفت

 .مونیتا ابد خوشحال می خواستی، حاالاین همون زندگیه که همیشه می-

     !ی من کامل نبوده؟ی کامل داشته باشم؛ ولی مگه خانوادهخواستم که یک خانوادهدرسته من همیشه می

هام رو با یک تیشرت و شلوار راحتی عوض کردم و بعد از اینکه موهام رو دم اسبی شونه کردم، از اتاقم لباس

ه قدم برداشتم و وقتی رسیدم، یک سالم بلند و باال به همه گفتم و بیرون رفتم. با خوشحالی به سمت آشپزخون

نشستم. مامان برام غذا کشید و جلوم گذاشت. غذا رو بو کردم که آب دهنم راه افتاد. اولین قاشق رو که 

 .هام برق زدندگذاشتم توی دهنم طعم، خوب غذا رو فهمیدم و چشم

 !مامان، مثل همیشه غذات عالیه-

 :فم رو روبه بابا گفتمی حرادامه

 !بابا، عصر با حسام و بقیه قراره بریم بگردیم. نظرت چیه؟-

 :ی توی دهنش رو قورت داد و در جوابم گفتبابا لقمه

 پسر کی هست باهاتون؟-

 !ریز خندیدم، ای بابای ناقال

 .فقط حسام و محمد-

 .پس من مشکلی ندارم؛ ولی باید زود برگردی-

ها کمک کردم و بعد رفتم غول خوردن شدم. بعد از غذا به مامان توی شستن ظرفخوشحال چشمی گفتم و مش

کردم که احساس کردم یکی داشتم آهنگ گوش می. توی اتاقم. گوشیم رو برداشتم و رفتم توی فضای مجازی

و  ای باال انداختمخیال شونهصدام کرد. برای همین صدای آهنگ رو قطع کردم؛ ولی هیچ صدایی نشنیدم. بی

واسه همین رفتم دم  .ی آهنگ رو گوش کردم؛ ولی دوباره یک نفر اسمم رو صدا زد. فکر کردم که مامانهبقیه

 :در اتاقم و داد زدم
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 !مامان تو بودی صدام زدی؟-

 :چند لحظه بعد صدای مامان اومد

 .نه من نبودم-

 !خیلی عجیبه! بابا هم که االن رفته بیرون، پس کی بود اسمم رو صدا زد؟

 ...مهدیه-

 :لرزید گفتمتر شنیدم که ترس توی دلم انداخت انداخت. با صدایی که کمی میایندفعه صداش رو خیلی واضح

 !تو... کجایی؟ کی هستی؟-

 .برگرد پیشمون. همه بهت نیاز دارند-

 :صداش خیلی آشنا بود؛ ولی در عین حال هم برام غریبه بود. دوباره صداش بلند شد

 !تسلیم نشو-

 .خواستند بیدار بشمکم صدا تبدیل شد به صدای چند نفر که ازم میکم

 .ی آخری گیر کرد و زمین خوردمها رو پایین اومدم که پام به پلهترسیده پله

 .خواستم بهشون گوش بدمشدند؛ ولی من نمیصداها توی سرم بلند و بلندتر می

 !مامان! کمکم کن-

شناختمشون. یک پسر مو سیاه به همراه یک پسر مو سفید و دو نمی هام اومد کهتصاویر چند نفر جلوی چشم

خواستند که بگیرمشون. اون پسر مو سیاه که نفر دیگه که دست هر چهار نفرشون سمتم دراز بود و ازم می

 :خیلی هم خوشگل بود، لبخندی زد که یک جوری شدم و گفت

 .برگرد، من بهت نیاز دارم-

ستش دراز کردم و دستش رو گرفتم که نور سفید رنگی کل خونه رو گرفت و ناخواسته دستم رو به سمت د

 .هام رو ببندممجبور شدم چشم

 .هام رو باز کنمکرد و قدرت نداشتم که پلکتمام بدنم احساس درد می

 .هی دختر، وقتشه چشمات رو باز کنی-

 :ای گفتهام رو توی هم کشیدم که صدای دیگهاخم

 .گی رو انتخاب نکرد و برگشتخداروشکر که اون زند-

متر هم تکون نخوردند. صداها خوابید و هام رو باز کنم؛ ولی حتی یک میلیتمام قدرتم رو جمع کردم تا پلک

های تنومندی من رو از روی زمین یا هر چیزی که بودم بلند کرد و بعد سوار چیزی شد. چند لحظه بعد دست
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اذیت بشم و خدا رو شکر اون آدم فهمید و چیزی روی صورتم آورد شد خورد که باعث میباد توی صورتم می

برن؛ ولی تنها خورد. خیلی دوست داشتم بفهمم که این افراد کی هستند و من رو کجا میکه کمتر باد بهم می

                                             .تونستم انجام بدم این بود که بخوابم تا انرژیم رو دوباره بدست بیارمکاری که می

 «برایان»

کردیم و بیشتر راه رو اومده بودیم. سرم رو ی سلطنتی پرواز میحدود یک ساعتی بود که داشتیم به سمت قلعه

برگردوندم و به الکس که مهدیه رو گرفته بود تا نیوفته نگاه کردم. ناخواسته به گذشته فکر کردم، همون 

 .مالقات کنم و این همه راه رو بیامای که باعث شد من باهاش گذشته

*** 

 «گذشته»

های استوار و اخمی روی پیشونی به سمت اتاق پادشاه رفتم. در زدم و بعد از کسب اجازه وارد شدم. با قدم

 .پادشاه با دیدنم به سمتم اومدم

 ...پدر-

رتاب شد. پادشاه با ی حرفم رو بزنم و صورتم به یک طرف پای که بهم زد باعث شد تا نتونم بقیهسیلی

 :عصبانیت گفت

 چند بار بهت گفتم که نباید از جزیره بری؟! چطور تونستی قوانین رو بشکنی؟-

 .دستام مشت شدند و رگ گردنم متورم شد

 ...من-

 کنه از بقیه چه انتظاری باید داشته باشم؟ طور رفتار میساکت شو، وقتی که شاهزاده این-

 .وی صورتم گرفتپادشاه دستش رو تاکیدوار جل

 !برایان تو قراره جانشین من باشی؛ پس بهتره رفتارت رو درست کنی-

 .ی پنهون کردنش نداشتمای واسهپوزخندی زدم و هیچ سعی

 !بهتره یک جانشین دیگه برای خودت پیدا کنی، یکی مثل بردیا-

نکن که تقاص کارهای تو رو تتیا  تره و طبق قوانین تو باید بعد از من پادشاه بشی. کاریبردیا از تو کوچیک-

 .پس بده! حاال هم از جلوی چشمم دور شو

تمام سعیم رو کردم که جلوی عصبانیتم رو بگیرم و از اتاق پادشاه بیرون اومدم. به سمت باغ رفتم. جایی که 

نبود و این کس ی رفتن بهش رو داشتند و منم یکی از اون افراد بودم. توی باغ هیچ فقط تعداد معدودی اجازه
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 .برای من خوب بود. از عصبانیت فریادی زدم و به ستون مشت زدم

  .ی لعنتی باشمخوام توی این جزیرهاز این زندگی خسته شدم. دیگه نمی

 .به دیوار تکیه دادم و نفس عمیق کشیدم

های که، با چشمخوام دنیا رو ببینیم، نه از توی گوی بلی عمرم رو توی این جزیره باشم! میخوام همهنمی-

 .خودم

 !برایان-

 :سرم رو بلند کردم و به تماس ذهنی که بهم شده بود جواب دادم

 کی هستی؟-

 .به همراه پادشاه بیا پیشم تا مشکلت رو حل کنم-

 .ناخودآگاه یکی از ابروهام باال رفت

 !اژدهای کهن؟-

 .منتظرت هستم-

 !تونه بهم بکنه؟اژدهای کهن چه کمکی میخشمم به کل فروکش کرد و این سوال برام پیش اومد که 

 .چند دقیقه همون جا موندم و بعد بلند شدم تا به اتاقم برم. پادشاه االن خیلی عصبانیه پس نباید نزدیکش بشم

ای رنگی رسیدم که اتاقم بود. در رو باز کردم و داخل رفتم. خودم رو از راهروها گذشتم تا به در بزرگ و قهوه

  .هام رو روی پیشونیم گذاشتمم و یکی از دستروی مبل انداخت

ی پنهان ده خاندان سلطنتی از جزیرهکنم تا از این جا و از این قوانین مسخره که اجازه نمیمن هر کاری می

 .خارج بشند و در کنار مردمشون زندگی کنند، خالص بشم

ی خدا نگرانم بود و کم بود و همیشههمین موقع صدای در اومد و پشت بندش تتیا وارد شد. تتیا خواهر کوچی

 .کردهمیشه بهم توی فرار از جزیره کمک می

 :تتیا با نگرانی جلو اومد و گفت

کنم دیگه بس کن، اگه یک بار دیگه از جزیره بری پدر مجازات سختی رو برات تعیین برایان خواهش می-

 !کنهمی

 اشم؟تر از اینکه تا آخر عمرم توی این قلعه بمجازاتی سخت-

                                                                                        .                              تتیا بی حرف سرش رو پایین انداخت

داد. پوفی کردم و از روی مبل بلند شدم و به فرما شد و این من رو آزار میبرای چند لحظه سکوت بینمون حکم 
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 :ی جزیره خیره بودم گفتمطور که به منظرهی بزرگ اتاقم رفتم. پشت پنجره ایستادم و همینسمت پنجره

 !تونم از این جزیره برمکنم که به زودی میاحساس می-

 :تتیا با شک گفت

 ...ده؛ مگر اینکهای رو به تو نمیاما این امکان نداره برایان! پدر هرگز چنین اجازه-

 .بم نشستی لرو فهمیدم و پوزخندی گوشه و خورد. منظورشی حرفش ربقیه

 .شهنگران نباش تتیا. کار به اون جا کشیده نمی-

 .ها بوداما تتیا لجبازتر از این حرف

خواد که پدر رو عصبانی کنم. تو هم قول بده که کاری برایان منم دوست دارم از این جزیره برم؛ ولی دلم نمی-

 !کنینمی

تیا و برای آروم کردنش لبخند مهربونی زدم. اون لبخند فقط برای حفظ ظاهر بود تا تتیا از برگشتم طرف ت

غلم انداخت و با ش رو توی بمیزه و هیکل ریزه ای که توی سرم داشتم چیزی نفهمه. تتیا به طرفم اومدنقشه

 :ای گفتحالت بامزه

 .برایان-

 :یدم و در جوابش گفتموار روی موهای کوتاه و قرمزش کشدستم رو نوازش 

 باز چیه؟-

 .تتیا لبخندی زد خودش رو بیشتر بهم چسبوند

 .هایی که نداشتیمدلم برای اون روزایی که همراه مادر بودیم تنگ شده. چه خاطره-

کرد تا خوابم ببره تنگ شده؛ ولی هایی که شبا میمنم دلم براش تنگ شده بود. دلم برای بوی تنش، نوازش

 .ت و تنها کاری که ازم بر میاد اینه که از تتیا مراقبت کنمدیگه اون نیس

 .تتیا خودش رو از من جدا کرد که باعث شد از فکر بیرون بیام

 .رم اتاقم تا استراحت کنم، تو هم بخواب روز سختی داشتیمن دیگه می-

 .خوابیدم سرم رو تکون دادم و بعد از اینکه تتیا از اتاقم خارج شد به شکل اژدها در اومدم و

*** 

خورد. این حالتم از وقتی شروع شد که استرس عین خوره افتاده بود روی جونم و داشت از درون من رو می

پادشاه من رو به اتاقش فرا خوند و گفت که اژدهای کهن خواسته تا همراه اون به دیدنش بریم. درسته که 

ی اون اژدهای پیر چیه و دونم نقشهی بدی دارم. نمیاژدهای کهن به خودمم این رو گفته بود؛ ولی االن حسِ خیل
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 .های عجیب پادشاه ندارمخواد چیکار بکنه؛ ولی احساس خوبی نسبت نگاهمی

م کار کردم و کسی هم از این موضوع ی فرارم لو رفته باشه؟ نه امکان نداره من کامال روی نقشهنکنه که نقشه

 !خبر نداشت؛ پس چه اتفاقی افتاده؟

روی ره لحظات طاقت فرسا تموم شد و من و پادشاه به طرف باغ حرکت کردیم. بعد از چند دقیقه پیادهباالخ

 .کرد معلوم و استرس من زیادتر شدغاری که اژدهای کهن داخلش زندگی می

توی چند قدمی غار ایستادیم و منتظر موندیم که چند لحظه بعد زمین زیر پامون لرزید و اژدهای سفید و عظیم 

 .دادهای ریز و درشتی بود که خبر از عمر طوالنیش میای بیرون اومد. روی بدن اژدهای کهن ترکجسه

 :اژدهای کهن نگاهی به پادشاه و من انداخت و گفت

 .خوشحالم که اومدی پسر-

پنهان ای که سعی در ی احترام زانو زدم و سرم رو خم کردم. پادشاه یک قدم نزدیک شد و با کنجکاویبه نشانه

 :کردنش داشت گفت

 شما ما رو فرا خوندید اژدهای کهن؟ چه دلیلی برای این دیدار وجود داره؟-

زیر چشمی به پادشاه نگاه کردم به نظر اون هم کمی عصبی بود. نفس عمیقی کشید و بعد به آرومی فوت کرد و 

 :گفت

 !ی پسرت رو دیدم هکتورمن آینده-

 :رو به من گفت از تعجب درشت شدند. اژدهاهام شمبا این حرف اژدهای کهن چ

 .ای که برات پیشگویی کردم رو بشنویبلند شو جوون تا آینده-

شه. یعنی نگاهی به پادشاه انداختم و بعد از اینکه تاییدش رو گرفتم بلند شدم. خب اوضاع داره جالب می

                                                                                                                               !تونه باشه؟ی من چی میآینده

 :اژدهای کهن لحظاتی رو سکوت کرد و بعد شروع به حرف زدن کرد

ری و وقتی اون رو من در پیشگویی دیدم که تو برای پیدا کردن دختری که نجات بخش آندلسه از این جا می-

قدر بدونی که تو با محافظت از  تونم بهت بگم؛ ولی باید همینراهش خواهی بود. جزئیات رو نمیپیدا کردی هم

 .دیاون دختر خودت رو نجات می

از طرفی هم خوشحال بودم و هم ناراحت. چرا من باید به دنبال اون دختر برم؟ ولی مجبورم اینکار رو ان جام 

 .ستبدم؛ چون این بهترین راه خالصیه از این جا

 :اژدهای کهن حرفش رو ادامه داد
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 .ی تو با اون دختر گره خورده و تو باید مراقبش باشی برایانآینده-

 :پادشاه دیگه نتونست خودش رو کنترل کنه و گفت

 ...جا دارهخواید که برایان همراه اون دختر باشه؟ ولی اون وضایف مهمی اینیعنی شما می-

 :ار گفتموسط حرف پادشاه پریدم و با اقتد

 .رم تا این سرزمین رو نجات بدممن به این ماموریت می-

 .پادشاه از این کارم عصبانی شد؛ ولی چیزی نگفت و عصبانیتش رو مهار کرد

*** 

کرد به خودم اومدم و حواسم جمع شد. با دیدن گردباد بزرگی ش رو پاره میبا صدای الکس که داشت حنجره

 .ای گفتماومد شوکه شدم و آروم لعنتیهای وحشتناکی بیرون مید و برقکه جلوی ما بود و از داخلش رع

 !امکان نداره بتونیم از این گردباد عبور کنیم-

از طریق ذهن با جان و دنیل ارتباط برقرار کردم و گفتم که هر کس وارد اون گردباد بشه مرگش حتمیه و باید 

 .خیلی مراقب باشند

 .شهی پنهان معلوم میسالم به در ببریم، جزیره اگه بتونیم از این گردباد جون

دونم چرا ازش خوشم نمیاد. به الکس با یک دستش محکم به من چسبید که از این کارش خوشم نیومد. نمی

رفتیم بقیه عالمت دادم که از طرف چپ بریم؛ ولی یک گردباد دیگه طرف چپ ظاهر شد. به هر طرف که می

 .ها محاصره شدیمبست تا جایی که توسط گردبادما رو می شد و راهیک گردباد ظاهر می

 .اوضاع خیلی بده-

خواستند ما رو بگیرند. تا جایی که یادم میاد، وقتی شدند. مثل اینکه میتر میها به ما نزدیکهر لحظه گردباد

 :این جا بودم این گردبادها هیچ وقت وجود نداشتند. همین موقع الکس داد زد

 !درخشهداره برای مهدیه میفته، بدنش داره مییک اتفاقی -

ای از یک جادوی خیلی قوی رو حس دیدمشون؛ ولی حالهغرشی کردم و به عقب نگاه کردم، درست نمی

 .کردممی

 :جان با ارتباط ذهنی گفت

 !بیهوشه، پس چطور این اتفاق میوفته؟شه؛ ولی اون که یک جادوی نیرومند داره توسط مهدیه فعال می-

 .شهمنم گیچ شده بودم. اگه این جادو بتونه نجاتمون بده خیلی خوبه می

ها رو نابود کرد. ها رفت و توی چند ثانیه اونیکدفعه توی یه چشم بهم زنی جادوی مهدیه به سمت گردباد
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 .ی ما شوکه شدیماونقدر این اتفاق سریع افتاد که همه

 :بعد از گذشت چند دقیقه سکوت و تعجب جان گفت

 !ایالعادهچه جادوی فوق-

 .و در جواب دنیل سرش رو تکون داد

تونم بگم درست مثل ی پنهان معلوم شد. میکم ابرها کنار رفتند و جزیرهکمی بعد که به پرواز ادامه دادیم کم

                                           .قبال بود و هیچ تغییر نکرده. یک جورایی دلم برای این جا و بخصوص تتیا تنگ شده بود

آروم روی جزیره فرود اومدیم و بعد از اینکه الکس پایین اومد، به حالت انسانیم برگشتم. زیر چشمی نگاهی به 

این دختر از اون  .های قدرتمند الکس نگه داشته شده بود نگاه کردمی مهدیه که توسط دستجسم ریزه میزه

ده. رفتارش شبیه تتیا و ناد... اِواناست. وقتی که بیهوشه هم نجاتمون میتره. حتی کردم عجیبچیزی که فکر می

 .کنمطور فکر می شاید چون خواهرشه این

خیال سری تکون دادم تا ذهنم آزاد بشه، از االن به بعد باید خیلی مراقب باشیم. مطمئنا پادشاه تا االن حضور بی

جا؛ پس تا اون موقع باید یک جوری خودمون رو یزند اینرما رو حس کرده و به زودی کل ارتش سلطنتی می

 .مخفیانه وارد قصر بکنیم

 :جان بهم نزدیک شد و درِ گوشم گفت

 !جا آوردی؟ دردسر نشهمطمئنی که اشکال نداره یک گرگ تبدیل شونده رو این-

 :منفسم رو با صدا بیرون دادم و کالفه دستی توی موهای مشکیم کشیدم و در جواب جان گفت

 .تونیم بهش اعتماد کنیممهدیه بهش اعتماد داره، پس می-

 :جان نیم نگاهی به الکس انداخت و در همون حالت گفت

های جزئی ممکنه ست و خیلی راحت با حقهدونی که مهدیه یک دختر سادهمنظوری ندارم؛ ولی خودت هم می-

 !فریب بخوره. پس این امکان هست که اون جاسوس باشه

 .ی تایید حرفش تکون دادمنشونه سرم رو به

 .به هر حال من حواسم بهش هست که دست از پا خطا نکنه-

 .ی جان گذاشتم و قدردان نگاهش کردمدستم رو روی شونه

 .همه رو یک گوشه جمع کردم و شروع کردم به توضیح دادن نقشه

که هیچ کدوم از شما تا حاال این جا خب اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که وارد قصر بشیم. از اون جایی -

هایی دونه، پس باید حواستون رو خیلی جمع کنید؛ چون دور تا دور قصر تلهنبوده و هیچی راجب به این جا نمی
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تونه حرکت کنه یا بهتر بگم فلج وجود داره که اگه فعال بشن تا ده متری اون تله هر کس که باشه دیگه نمی

 .شهمی

م اعالم کردند. براشون توضیح دادم همه سرشون رو تکون دادند و موافقتشون رو با نقشه وقتی که همه چی رو

 :همه از جا بلند شدیم تا حرکت کنیم که دنیل برگشت و گفت

 .شه با خودمون ببریمششه تنهاش گذاشت و نه میپس مهدیه چی؟ نه می-

 :ای کرد و گفتجان سرفه

 .شهفایده می ه. اگه اتفاقی براش بیافته هر کاری که تا حاال انجام دادین بیدرسته، االن اولویت باید مهدیه باش-

 .جا بمونهخب پس یک نفر باید این-

شه به یک گرگ اعتماد کرد. اگه تا االن کاری به دهنم رو باز کردم تا اسم الکس رو بگم؛ اما پشیمون شدم. نمی

 .عتماد داشت؛ ولی من مثل اون نیستمکارش نداشتم، فقط به این خاطر بود که مهدیه بهش ا

 .دنیل تو پیش مهدیه بمون-

 :دنیل یک قدم نزدیک شد و با اعتراض گفت

 !خوای یک گرگ رو ببری توی قصر؟یعنی می-

 .انتظار نداشتم که انقدر رک و پوست کنده جلوش این رو بگه

 :الکس باالخره به حرف اومد و گفت

اصال هم برام مهم نیست. من فقط برای کمک به این دختر این جام، نه چیزی  دونم که به من اعتماد ندارید ومی-

                                                                                                                                                                    !ایدیگه

 .تفاوتی بودای به الکس کرد؛ ولی جوابش فقط بیهدنیل نگاه خصمان

 .شاید بهترین گزینه این باشه که الکس این جا بمونه؛ ولی آه! لعنتی حس عجیبی دارم

 :با اعصابی داغون غریدم

 .خورهمی های الکس بیشتر به درد مادم این کار رو انجام بدی. قدرتدنیل به عنوان شاهزاده دستور می-

 .های الکس خیلی بهترهخورد؛ ولی قدرتادوی تلپورت دنیل خیلی به درد میدرسته که ج

 .دنیل مشتش رو از خشم جمع کرد و به سمت درختی که مهدیه زیرش بود رفت

بعد از اینکه دنیل یک حفاظ نامرئی کننده دور خودش و مهدیه کشید، من، جان و الکس به سمت قصر حرکت 

 .کردیم

 .شدجنگل وجود داره؛ وگرنه کارمون خیلی سخت میخدا رو شکر که دور قصر 
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ها مخفی گذشت که جان بهمون اشاره کرد و سریع خودمون رو زیر درختحدود ده دقیقه از جدا شدنمون می

  .کردیم. چند لحظه بعد حدود ده یا دوازده تا اژدها از باالی سرمون رد شدند و به سمت دنیل و مهدیه رفتند

 .ها بود یا نه؛ ولی وجود یک فرد آشنا رو حس کردمم فرد آشنایی بین اونوقت نداشتم که ببین

 .ها برنگشتند از جنگل بیرون بریمتوجه به اون حس آشنا شروع به دویدن کردیم که تا وقتی اونبی

 «مهدیه»

قبال  هام رو باز کردم که در کمال تعجب خودم رو توی یک باغ دیدم. اون جا شبیه باغِ قصری کهآروم چشم

های سر به فلک های رنگی و درخترویاش رو دیده بودم نبود و کامال فرق داشت. تمومش پر بود از پروانه

خورد مثل موهای کشیده. توجهم به لباسی که تنم بود جلب شد؛ لباسی بلند آبی آسمونی که وقتی باد بهش می

 .رفتف میهام ریخته بودند این طرف و اون طرمشکیم که آزادانه دور شونه

 ...بیا این جا، بیا-

اومد رفتم. معلوم نیست که ایندفعه چه چیزی در انتظارمه؛ ولی با تعجب و کنجکاویی به سمتی که ازش صدا می

 .م باشههفکر نکنم که چیز بدی باشه و به نظر هم نمیاد یه خاطره از خانواد

عه یه عالمه پروانه به سمتم اومدم و من هم برای ها رد شدم که یکدفطور دنبال منبع صدا از کنار درخت همین

هام رو ضربدری جلوی صورتم گرفتم؛ اما عجیب بود که هیچ دردی حس نکردم و به محافظت از خودم دست

ها رو باز کردم و ها تموم شد چشمجاش احساس کردم مثل یک پر سبک شدم. وقتی که صدای بال زدن پروانه

 .دیگه توی اون باغ نبودم

ی ها گرفته بودند و وسطش یک دریاچهها و صخرهی بزرگ بودم که دو طرفش رو کوهال توی یک درهحا

های یک تر از همه سرسبزی و گلبزرگ بود به طوری که انعکاس نور خورشید توی دریاچه معلوم بود و مهم

 .دست آبی اون جا بود که من رو به وجد میاورد

 .بودم که با صدای همون شخص به طرف چپ چرخیدم هنوز توی شوک اون جای بهشت مانند

 !اومدی دختر اریک خوش-

 .با تعجب و دهنی که یک متر باز شده بود به بزرگترین اژدهایی که توی عمرم دیده بودم خیره شدم

                                                                                         .انقدر اژدهای بزرگی بود که ناخواسته قدمی به عقب برداشتم

با ترس و تعجب یک قدم به عقب رفتم. در حالی که سعی داشتم ترسم رو مخفی کنم با صدایی که کمی 

 :لرزید گفتممی

 تو... کی هستی؟-
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 .اژدها قدمی به سمتم برداشت که زمین زیر پام به شدت لرزید و تعادلم رو از دست دادم

 تات رو به دست نگرفتی؟چرا هنوز قدر-

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 !تو کی هستی؟ دشمنی یا دوست؟-

ی چشمش ای به سمتم برداره با این حرفم ایستاد و به وضوح دیدم که گوشهخواست قدم دیگهاژدها که می

 .چین خورده و این یعنی اون خندید

 !دار بود؟االن من درست دیدم؟ کجای سوال من خنده

 .های بلندی که توی محوطه پیچید با تعجب بلند شدمشنیدن صدای خندهبا 

 .طوری حرف بزنهکنه با من اینای هستی که جرعت میکننده تو اولین خلق-

 .خب باید بگم االن بیشتر گیج شدم که اون کیه

 .تونی به چشم دوستت بهم نگاه کنیمن آهیل هستم، می-

 .شدمنفس راحتی کشیدم و روی زمین ولو 

 !با خودم گفتم االنه که بمیرم-

 :م رو به اطراف دوختم و ادامه دادمبعد نگاه کنجکاوانه

 .مونهچه جای قشنگی! مثل بهشت می-

 :آهیل روی زمین نشست؛ صداش رو آروم کرد و گفت

 به همین راحتی بهم اعتماد کردی؟-

 .لبخند تلخی زدم

 .کنهرو کنترل می دست خودم نیست، یک طلسم روم هست که احساساتم-

 هاشون؟ی آندلس نیستی؟ و یکی از قدرتمندترینکننده بریش؟ مگه تو آخرین خلقچرا با قدرتت از بین نمی-

هام زل زدم. من عمرا بتونم با خواست خودم از جادو استفاده کنم؛ حتی اگه خیلی قدرتمند باشم. اگه از به دست

تونستم سرنوشتم تا االن آندلس رو نجات داده بودم و حتی شاید می تونستم از جادو استفاده کنمهمون اول می

 .شهتر میگن که اگه قدرت داشته باشی زندگی آسوندرست می .رو عوض کنم

شن و تنها امیدشون تو مجبوری که از قدرتت استفاده کنی. مردمت همین االن دارن یکی یکی کشته می-

 که قول دادی درد و رنجشون رو تموم کنی؟پرنسسیه که باقی مونده؛ مگه تو نبودی 

های اون روز که به مردم گفتم کی هستم و بهشون قول دادم نجاتشون بدم جلوی دستم رو مشت کردم. صحنه
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 .چشمام اومدن

مگه دوستات برات مهم نسیتن؟ االن اونا بهت نیاز دارن که نجاتشون بدی؛ پس بیدار شو، بیدار شو و نشون -

 .بده که کی هستی

 :با ترس گفتم

 چه اتفاقی برای دوستام افتاده؟-

 .شد اون طرف بدنش رو دیدکم کمرنگ شد و میبدن آهیل کم 

 !دیاگه نجنبی اونا رو از دست می-

 .بلند شدم و به سمت آهیل دویدم؛ ولی یکدفعه همه جا سفید شد

توی یک خواب عمیق بوده باشم. بوی کرد، انگار که چند سال رو هام رو باز کردم. سرم خیلی درد میآروم پلک

دستم رو به درختی که بهش تکیه داده بودم گرفتم و چهار  .های وحشی به مشام خورد و حس خوبی بهم دادگل

تر دنیل رو دیدم که زانو نشستم. اون یکی دستم رو به سرم گرفتم و به اطراف نگاه کردم. کمی اون طرف

 .کرددعا و نفرین میزد و یکی رو داشت با خودش حرف می

 !های بزرگی که اطرافمون بود فهمیدم که توی جنگل هستیم؛ ولی بقیه کجان؟ اصال معلومه ما کجاییم؟از درخت

 .گردهشه و انرژیم داره به بدنم برمیکم حس کردم که سرم داره دردش کمتر میکم

د. چند باز دهنم رو باز و بسته کردم که سعی کردم که دنیل رو صدا بزنم؛ ولی هیچ صدایی از دهنم بیرون نیوم

 .باالخره یه صدایی از دهنم بیرون اومد

 ...دن... یل... دنی... یل-

 !تونستم تشخیص بدم صدای خودمه یا نهصدام به قدری گرفته بودم که اصال نمی

 نصف انرژی بدنم برگشت و سردردم کامال از بین رفت

ی بدی توی جونم ی آخرین آهیل توی گوشم پیچید و دلشورهسعی کردم که به سمت دنیل برم؛ اما حرفا

 .انداخت

 .لعنتی، من باید بفهمم بقیه کجان. خدا کنه اتفاق بدی نیفتاده باشه

 :نیروم رو جمع کردم و بلند داد زدم

 !دنیل-

                                                                           .دنیل با یه حرکت برگشت و با دیدن من با تعجب سر جاش خشکش زد

 :هام رو گرفت و گفتدنیل به سمتم اومد و جلوم نشست. دست
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 .دونی چقدر نگرانت شده بودیمخدا رو شکر که بیدار شدی. نمی-

 :لبخندی زدم که دنیل رو آروم کنم و گفتم

 !بقیه کجان؟-

 .نگاه دنیل دلخور شد

 !یک روز کامل نباید بگی، ببخشید که نگرانتون کردمواقعا که بعد بیهوش بودن اونم -

ی دنیل رو گرفتم که دنیل از لبخندم ایندفعه واقعی شد؛ ولی بعد از فهمیدن حرفی که دنیل زد با وحشت یقه

 .ام شوکه شداین حرکتم ناگهانی

 !هوش بودم؟دنیل تو االن چی گفتی؟ گفتی که من یک روز کامل بی-

 :ب گفتم. با وحشت زیر لرش رو تکون داددنیل س

 !شه و من هنوز هیچ کاری نکردمم داره تموم میحاال چیکار کنم؟! مهلت سه روزه-

 .ش رو آزاده کرد و کنارم نشستدنیل یقه

 .نگران نباش برایان و جان با اون گر... منظورم الکسه، رفتن که قلب رو بگیرن که البته این کار خیلی سخته-

های آهیل درست باشه اونا االن توی خطرن. من باید هر جور که شده نجاتشون ، اگه حرفلعنتی، لعنتی، لعنتی

  .ای رو به دست بیارمی اینا تقصیر منه که نتونستم کتاب افسانهبدم. هر چی باشه همه

 :از جا بلند شدم که دنیل هم بلند شد. شنلم رو که خاکی شده بود؛ تکون دادم و رو به دنیل گفتم

 .م طرف رفتن؟ ما باید بریم دنبالشوناز کدو-

 .کاله شنلم رو روی سرم انداختم و راه افتادم که دنیل اومد و سد راهم شد

 کنی دنیل؟ چیکار می-

نباید بری اون جا، خطرناکه! تو تازه بیدار شدی و هنوز عقلت سر جاش نیست! باید یکم استراحت کنی و این -

 .موضوع رو به اونا بسپری

 :کنار زدم و با عصبانیتی که از ترس آسیب دیدنشون بوجود اومده بود گفتمدنیل رو 

 !کنی، اونا توی خطرنفهمی داری چیکار مینمی-

 :دنیل هم مثل من داد زد

نباید بری اون جا، اگه بری فقط توی دست و پاشونی. تو فقط یک دختر ضعیفی که هیچ کاری از دستش بر -

 !نمیاد

طوری حرف بزنی؟! فکر کردی کی هستی؟! من پرنسس این سرزمینم و به من اینکنی با چطور جرأت می-
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 !طوری حرف نزن چون عواقب بدی در انتظارتهگم که باید برم. دیگه هرگز با من اینعنوان پرنسس می

بعد از حرفای سنگینی که بهش زدم راهم رو کشیدم و با دو از اون جا رفتم. کمی که دور شدم زیر یک درخت 

 .یستادم و پشت سرم رو نگاه کردم که ببینم داره دنبالم میاد یا نه؛ ولی اثری ازش نبودا

ست. خب باید بگم االن عین چی از تموم حرفایی که بهش زدم پشیمونم؛ ولی االن اولویت نجات برایان و بقیه

سمتی رفتند که من ازش اومدم خواستم به راهم ادامه بدم که چند تا اژدها با سرعت از باالی سرم رد شدند و به 

 .و تعدادشون هم زیاد بود

 .دنیل مراقب خودت باش تا وقتی بقیه رو نجات بدم و بیام-

 .آخرین نگاهم رو انداختم و شروع کردم به دویدن

                                                                                                                                            !لطفا همگی سالم باشید-

کردند؛ در حالی االن همه چی به من بستگی داره. این منم که باید اونا رو نجات بدم. اونا همیشه به من کمک می

ه! زارم طلسم احساستم جلوی راهم رو بگیراومد؛ ولی االن همه چی فرق داره، نمیکه هیچ کاری از من بر نمی

 .من باید از االن یک تغییر خیلی بزرگ بکنم

 .دویدم سعی کردم که از جادو استفاده کنم؛ ولی هیچ تاثیری نداشتطور که میهمین

خوری، پس خودت رو نشون بده جادوی زودباش، اگه این جا به دردم نخوری دیگه هیچ جا به دردم نمی-

 !لعنتی

 .تادم. کنار یک درخت ایستادم و با خشم مشتی به درخت زدماز بس تند دویده بودم به نفس نفس زدن اف

 .هام روی صورتم روون شدنددم اشکبا تصور اینکه دارم دوستام رو از دست می

 :داد زدم

 !کنمتونم؟! االن بهت نیاز دارم لعنتی! ازت خواهش میگن قدرت من خیلی زیاده، پس چرا نمیمگه نمی-

 .فقط سکوت بود صدام توی جنگل اکو شد و جوابم

زدم؛ ولی حتی یک فرصت هم برای اثبات خودم هام صورتم رو پوشوندم. هه! همین االن دم از تغییر میبا دست

 !خوامشدند. من فقط یک فرصت میتونستم از جادو استفاده کنم مشکالتم راحت حل می. اگه فقط میندارم

سمتم میاد با تعجب به دور و برم نگاه کردم؛ ولی چیزی با احساس اینکه یک انرژی خیلی عجیب و قوی داره به 

 .ندیدم

آروم آروم سرم رو به سمت باال بردم که با ابرهای طوفانی مواجه شدم. موضوعِ عجیب این جا بود که هوا آفتابی 

بود و فقط اون قسمتی که من بودم ابرهای طوفانی درحال جمع شدن بودند. با ترس خودم رو روی زمین به 
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 .کشیدم عقب

 !این... این چیه؟-

رعد و برق از ابرها به زمین برخورد کردند و یکیشون درست کنار دستم خورد که جیغی از ترس کشیدم. 

 .ها انرژی جادویی زیادی داشتمیتونستم حس کنم که هر کدوم از رعد و برق

خوردند ها با سرعت به زمین میها رو درست کرده باشه؟! رعد و برقیه لحظه، یعنی ممکنه یک نفر با جادو این

 .شدندکردم که از محل برخورد دور باشم؛ ولی انگار به سمتم جذب میو من سعی می

 .چه اتفاقی داره میفته؟! من وقت ندارم که این جا تلف کنم، باید یه جوری از این مخمصه بیرون بیام-

من رو به سمتی پرتاب کرد. هوا پر از گرد  بعد از تموم شدن حرفم یک رعد و برق بزرگ کنارم برخورد کرد و

و خاک شده بود و تنفس، کمی سخت شده بود. با درد خودم رو بلند کردم. یکی از دستام بدجور زخم شده بود 

های بدی برداشته. پاهام دیگه قدرتی برای حرکت نداشتند سوخت. فکر کنم که صورتم هم خراشو صورتم می

اومد. دستم رو روی زخم فشار دادم تا خونش بند بیاد؛ ولی فایده نداشت ن میو از زخم دستم هم بدجوری خو

 .کم سرگیجه گرفتم و روی زمین افتادمکم  رفتو خون زیادی ازم می

 !طوری شد؟ کجای کار اشتباه کردم؟ چرا باید تا وقتی که هنوز من هستم بقیه بمیرن؟ چرا این

 .هام نامنظم شدنداین جا آخرِ کارِ منه. همه جا تار شد و نفس ی چشمم چکید. مثل این کهاشکی از گوشه

                                                                                                         !هاخواستم تغییر... کنم، متاسفم بچهببخشید... می-

 .هیچ وقت برای تغییر دیر نیست-

مونه که دوست داری هر لحظه گوش کیه؟! چه صدای قشنگی داره. مثل یک موسیقی دلنواز میاین صدای 

 .بکنی

 !شهبه این افکار گوش کن تا بفهمی چه تغییری ایجاد کردی و این رو بدون تغییر از خود فرد شروع می-

 .داومشون خیلی آشنا به نظر میصداهای زیادی توی سرم شروع به حرف زدن کردند و یکی

شم. من بخاطر مهدیه تونستم از اون جنگل بیرون بیام! چیزی که همیشه آرزوش رو داشتم، حاال من تسلیم نمی-

 .کنمبراش جبران می

ها رو زد الکس چرخید و کسی که اون حرفهام رو باز کردم. کلی تصویر تلویزیونی شکل دور و برم میچشم

 .تونستم بشنومی افکار همه رو میبود. لبخندی زدم و به بقیه نگاه کردم. صدا

 .زدندیک جا مردم زیادی تجمع کرده بودند و داشتند حرف می

 .کنم که اون واقعا پرنسسه و بهش ایمان دارممن فکر می-
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 .ی امید بخاطر اون دختر اومدهما خیلی وقته که امیدمون رو از دست دادیم؛ ولی االن یک روزنه-

 :ای پوشیده بود و گفتلباسای پاره پورهیک دختر کوچولو اومد وسط که 

 .بیاید بهش ایمان داشته باشیم-

 .ش مچاله شدی رنگ پریدهقلبم بخاطر صدای ضعیف و چهره

 .کردکرد و دعا مییه تصویر دیگه جلو اومد. تصویر یک پیرزن که به آسمون نگاه می

 .شده سالمت باشپرنسس نجاتمون بده! تنها امیدمون تویی، لطفا بخاطر ما هم که -

ی اشکام رو گرفتم. چرخیدم که تصویر یک زن دیگه جلوی اشکی لجوجانه از چشمم چکید؛ ولی زود جلوی بقیه

هاش تقسیم کرد. چشمام نقش بست. زن با ناامیدی به تنها و آخرین مواد غذایی نگاه کرد و بعد اونا رو بین بچه

 :و کشید و گفتی لباس مادرش ردختر کوچیک زن جلو اومد و گوشه

 خوری؟پس تو چی مامان؟ تو غذا نمی-

 :زن لبخندی زد که برام از صد تا پوزخند هم بدتر بود. سر دخترش رو ناز کرد و گفت

 .غذای کافی گیرمون میادده، اون وقت دیگه مامان گشنه نسیت عزیزم. به زودی پرنسس همه رو نجات می-

دیدنش شوکه شدم. برایان توی دستای غول سنگیِ بزرگی در حال  تصویر عوض شد و برایان رو نشون داد. با

 .زد. ناباور دستام رو جلوی دهنم گذاشتم که یکدفعه افکار برایان رو شنیدمش به زردی میله شدن بود و چهره

ت ما فهمم چرا اون پیری گفت که سرنوشتونم این جا بمیرم، نه تا وقتی که اون رو نجات ندادم، حاال میمن نمی-

 .برمذت میرد. وقتی کنار اونم از ته دل لبهم گره خورده! اون دخترِ عجیب و کوچولو من رو عوض ک

کرد. انگار که چند نفر قلبم حرفای برایان برام عجیب بودند؛ ولی از یک طرف هم قلبم به طور عجیبی درد می

 .دادندرو فشار می

قط وقتی متوجه شدم که سر زندگیش هم حاضره سرزمینش رو اون برام مهمه، نفهمیدم که کی برام مهم شد، ف-

نجات بده براش احترام قائل شدم و بعد با دیدنش کنار یک نفر دیگه باعث شد قلبم از ترس این که از دستش 

                                                                                                                                                               .بدم تند بزنه

ی بعدی برایان موندم؛ ولی بجاش همه چی یک هو قلبم تندتند شروع به زدن کرد و بی صبرانه منتظر جمله

 :ناپدید شد و صدای اون فرد در فضا پیچید

 !شهییر از خود فرد شروع میطور که گفتم تغشنوی؟! تو باعث یک تغییر بزرگ بودی و همونمی-

 تو کی هستی؟-

 .صبرانه منتظر موندم که خودش رو معرفی کنه بی
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. حاال هم بلند شو و یادت باشه که قدرت تو از امیدِ مردم بهت پرده از بعضی چیزها برداشته نشه بهتره که-

ه بزنه! بلند شو و جواب تونه بهت صدمگیره و تا وقتی که مردم بهت باور دارن هیچ چیزی نمیسرچشمه می

 !عشق مردمت رو بده

ی به سمتم اومد و بهم برخورد کرد؛ ولی هیچ دردی ها رو با یک حرکت باز کردم. رعد و برقِ خیلی بزرگچشم

فهمم، این رعد و برق در واقع کم بدنم روی هوا شناور شد و درد دستم از بین رفت. حاال میاحساس نکردم. کم

 .عشق مردممه

هایی از م حاال رگهکم ظاهرم عوض شد. موهای مشکیکم ای طالیی شروع کردن به دورم چرخیدن و هنور

رسید؛ لباسم به یک لباس سر هم مشکی تبدیل شد که از ام میسفید و آبی داخلشون بود و بلندیش تا روی زانو

تاجم به تاج درخشیدند. نیم هایی که زیر نور میروی کمر یک تور مشکی تا زیر زانو آویزون بود و پولک

 .پرنسسیِ خوشگلی تبدیل شد و روی سرم به زیبایی نشست

با لبخند به ظاهرم نگاه کردم که احساس قدرت توی تموم وجودم پیچید. کف دستم رو باز کردم و به آتیش 

دم پر ی گرم آتیش توی کف دستم بوجود اومد و یک بار دیگه لبخنفکر کردم که در عرض یک ثانیه شعله

 .تر شدرنگ

 !شهتغییر از خودِ فرد شروع می-

 .دستم رو مشت کردم که شعله از بین رفت

 .ممنون-

ی زیادی داشتم. جنگل رو از نظر گذروندم ست. زیر پام رو نگاه کردم، از زمین فاصلهحاال وقتِ نجات دادن بقیه

هاش رو به یاد هام نقش بست و حرفجلوی چشمی برایان و دنبال برایان اثری از بقیه گشتم که یکدفعه چهره

 .هام انقدر داغ شدند که گرماش به وجودم سرازیر شدتونم بگم گونهمی .آوردم

هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم؛ تمرکز کردم و از بین صداها دنبال یک صدای آشنا گشتم و چشمام چشم

 .رو تند باز کردم

 !پیداتون کردم-

رسم پس چیکار کنم؟! یک راه ه اگه با جادو هم سرعتم رو زیاد کنم به موقع نمیولی وضعشون خیلی بد

  .تر! بشکنی توی هوا زدمآسون

 !تلپورت-

کنم؛ پس خوام فکر میدونم چطور تلپورت کنم حتی برای جادو هم فقط به چیزی که میتمرکز کردم، من نمی
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 .و فکر کنم تلپورت کردم باید به تلپورت فکر کنم. احساس خنکی توی وجودم پیچید

 «برایان»

هاش گرفته توی دست رو منها رو تغییر بدند! غول سنگی که کردم که اونا تلهلعنتی، هیچ وقت فکرشم نمی

بود فشار دستش رو زیادی کرد که از درد داد بلندی کشیدم و دیگه رمقی برام نمونده بود. نگاهم به الکس که 

 .افتادکردم هرگز این اتفاق نمیاشت کشیده شد. اگه فقط یکم دقت میتوی حالت گرگیش سعی در حمله د

، غول مشتش رو به سمت الکس برد که الکس جاخالی داد و الکس توی یک زمان مناسب به سمت غول اومد

های جادو هستند رو بعد پرید روی دستش رو به سمت چشماش رفت. اگه فقط بتونه چشماش که کریستال

ی الکس بلند شد و شه. توی یک حرکت ناگهانی غول الکس رو با مشت کوبید. صدای زوزهمی نابود کنه، کور

چند ثانیه بعد رعد و برقی  که هوا کامال آفتابی بود.های عجیبی توی آسمون جمع شدند درحالی پشت بندش ابر

 .به زمین برخورد کرد و از توی رعد و برق یک دختر بیرون اومد

 .زدبود و به طرز عجیبی زیبا بود؛ ولی کمی آشنا میدختر توی هوا معلق 

ام حبس شد. غول من رو به سمت درخت تنومندی پرتاب کرد که اگه ینهشار دست غول بیشتر و نفس توی سف

کردم کارم تموم بود. با سرعت به سمت درخت پرتاب شدم؛ ولی هیچ برخوردی اتفاق باهاش برخورد می

 .نیافتاد

 .کم احساس درد از بین رفت ن اومد و کمبدنم آروم روی زمی

انگار کار اون بود که نجاتم  .هاش به سمت من بودنگاهم به سمت اون دختر عجیب کشیده شد که یکی از دست

داد؛ ولی چرا باید این کار رو بکنه؟! دختر لبخندی زد و دستش رو به سمت غول نشونه گرفت؛ اما با دیدن 

تونه این همه جادو کنم روی الکس جادوی درمان انجام داد. این کیه که می الکس دستش رو چرخوند که فکر

                                                                                              !رو به دیگران بده و هنوز کلی جادوی دیگه هم داره؟

ول سنگی با دیدن اون حواسش جمع شد و به طرفش دختر بعد از درمان الکس به سمت غول سنگی رفت. غ

ای به غول زد که غول چند قدم عقب ای جا خالی داد و با دست چپش ضربهحمله کردم که دختر به طرز ماهرانه

 .های سنگی بیشتری ظاهر شدندها و غولی تلهرفت و پاش رفت روی بقیه

ور شدند و اون خیلی سریع جا همه به سمتش حمله  های سنگیحواسم رو به کارهای اون دختر جمع کردم. غول

تونه کاری انجام بده و فقط باید فرار کنه. اگه االن برم کمکش طور بگذره اون نمیداد؛ ولی اگه همینخالی می

کنم فقط توی دست و پاش میفتم و هیچ کاری از دستم بر نمیاد. کالفه دستی توی موهام کشیدم؛ حداقل 

 !هوشه، ولی جان کجاست؟از این جا دور کنم. اون هنوز بیتونم الکس رو می
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کرد و بعد یهو غیبش زد. فعال باید از این جا برم بعدا دنبالش تا جایی که یادم میاد جان هم داشت مبارزه می

 .گردم مطمئنم حالش خوبهمی

ها زیاد قسمتی که درخت هام گرفتمش و بهام رفتم؛ با چنگالبه سمت الکس قدم برداشتم. توی حالت اژدهایی

بودند و کمی هم از قصر دور بود رفتم. بعد از اینکه الکس رو کنار یک درخت گذاشتم، برگشتم تا یک جوری 

ها از بین به اون دختر کمک کنم. عجیبه که هنوز گارد سلطنتی نیومده. شاید فکر کردند هر کی که هست غول

 .ندازند و البته این فکر هم خیلی دور از عقل نیستبرنش و نیاز نیست خودشون رو توی زحمت بمی

 .کردم تا اگه الزم شد کمکش کنم و مثل اینکه واقعا کمک الزم بودنزدیک اون دختر پرواز می

هاش رو پر از جادو کرد و بعد مشتی به غول زد که غول متالشی شد؛ بعد با یک حرکت دختر یکی از دست

نفس  کم دختر به نفس بهش حمله کرد با جادوی آتش حمله کرد. کمسریع برگشت و به غولی که از پشت 

 .ی این همه جادو از پا درمیاد، حتی اگه یک جادوگر قهار باشهزدن افتاد؛ خب هر کی هم باشه بعد از استفاده

اراده حرکت کرد و با سرعت از جلوی ضربه دورش با دیدن غول سنگی که از پشت بهش حمله کرد بدنم بی

و هر دو با هم روی زمین افتادیم. دردی توی بالم پیچید که تحملش خیلی سخت بود. دختر از روی زمین  کردم

 :بلند شد و با ترس رو به من گفت

 برایان حالت خوبه؟ صدمه دیدی؟-

شناختم صد و هشتاد ای که میست؛ اما ظاهرش با اون مهدیهشد اون مهدیهزبونم از تعجب بند اومد. باورم نمی

ی از مهدیه باشه. به حالت انسانی برگشتم که مهدیه با استرس باالی سرم ادرجه فرق داشت و انگار روی دیگه

 .اومد

 .کردممن خیلی متاسفم، باید حواسم رو جمع می-

 .مهدیه هم نگران نگاهم کرداز درد صورتم جمع شد و 

 .یمکردهای سنگی بهمون نزدیک شدند. باید همین االن فرار میغول

 :رو به مهدیه با تاکید گفتم

 !فرار کن! همین االن از این جا برو-

هاش رو مشت کرد. اگه صداش رو ها بلند شد. جلوم ایستاد و دستمهدیه سرش رو برگردوند و با دیدن غول

؛ کاری کنهکردم اون مهدیه باشه، اون خیلی تغییر کرده و حاال داره از من دفاع مینشناخته بودم اصال فکر نمی

 :که من باید انجام بدم. با عصبانیت داد زدم

 !تونی تنهایی کاری بکنی همین االن از این جا بروتو نمی-
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 .سرش رو به سمتم چرخوند و لبخندی زد

 .بهم باور داشته باش-

 بعد از این حرف به سمت غول دوید. از بین پاهای غول فرار کرد و بعد برگشت و با جادوی یخ پاهای غول رو

حرکت کرد. غول سعی کرد با مشت پاهاش رو آزاد کنه اما مهدیه مشتش رو هم با جادوی یخ متوقف کرد. بی 

ها از هر چهار طرف مهدیه رو محاصره کردند. لعنتی از اون جا فرار کن تا دیر نشده. توی یک حرکت غول

ها با یک جادوی یخ ؛ ولی اون غولها یخ زدندی غولناگهانی مهدیه معلق شد و یک جادوی گسترده زد که همه

رند. با استرس منتظر موندم که مهدیه فرار کنه؛ ولی به جاش پوزخندی زد و توی کف دستاش آتش از بین نمی

لبخند  .شدی آتش هر لحظه بزرگتر میبوجود آورد. کمی باال رفت و بعد دستاش رو به سمت باال گرفت؛ گوله

جدیده که دیگه نیازی به محافظت نداره و به جاش اون از همه  یمحوی روی صورتم نشست، این مهدیه

 .کنهمحافظت می

                                                                                                                                                         !بهت باور دارم-

ها پرتاب کرد و سریع به سمتم اومد. قبل از ی آتش بزگ شد، اون رو به سمت غولی کافی گلولههوقتی به انداز

ها برخورد بکنه یک جادوی محافظتی دورمون کشید و چند لحظه بعد انفجار مهیبی ی آتش به غولاینکه گلوله

 .رخ داد

 :گفتبعد از انفجار مهدیه جادو رو دور کرد و به سمت من اومد. با استرس 

 .کنمتکون نخور االن درمانت می-

 :وقتی که جادو بدنم رو درمان کرد بلند شدم و رو به مهدیه گفتم

 حالت خوبه؟-

مهدیه سرش رو تکون داد و نفسی از سر آسودگی کشیدم. مهدیه گیج نگاهم کرد که خیلی زود رفتم توی جلد 

 :مغرورم و با اخم گفتم

 توی ظاهرت دیگه چیه؟ چرا اومدی این جا؟ این همه تغییر-

 :مهدیه خندید و با شوق گفت

 خوشگل شدم؟-

س فقط اون موقع جوگیر شده بود و منتظر موند که جوابش رو بدم. خب االن باید بگم که این هنوز همون مهدیه

 .ها نیستو فکر کردم دیگه مثل دختر بچه

و وقتی صدای پای مهدیه رو نشنیدم برگشتم بلند شدم که مهدیه هم بلند شد. پشتم رو بهش کردم و راه افتادم 
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 :کالفه پوفی کردم و برگشتم پیشش و گفتم .که دیدم هنوز همون جا وایستاده و سرش پایینه

 .چی شده چرا نمیای؟ االنه که گارد سلطنتی بخاطر اون انفجار بیان این جا دوست ندارم ما رو ببینن-

قدم که دور شدم ایستادم و کمی صورتم رو چرخوندم که منتظر جوابش نموندم و جلوتر حرکت کردم. چند 

 .دیدم آروم داره میاد

 !خوشگل شدی-

 .بعد از این حرف سریع شروع به حرکت کردم که چند لحظه بعد خودش رو بهم رسوند

 «مهدیه»

ن حرکت ی برایاشد. شونه به شونهشه اون ازم تعریف کرد. لبخندم اصال از روی صورتم پاک نمیوای باورم نمی

  .کردم

یکدفعه همون اژدهاهایی که توی راه دیدم جلومون فرود اومدند و برایان با دیدنشون اخم غلیظی کرد. خودم 

ی اون اژدهاها به تره پس بهتره مخفی بمونم. همهرو پشت برایان مخفی کردم؛ ظاهر من االن از همه عجیب

ها لباس های توی داستانها که مثل این شوالیهز اونحالت انساسی در اومدند و ما رو محاصره کردند. یکی ا

 :پوشیده بود جلو اومد و گفت

 های محافظتی فرار کردید و اون انفجار کار کی بود؟شما کی هستید؟ چطور از تله-

شناسن؟ ی خودشون رو نمیش تقصیر منه که جوگیر شدم. اصال اونا چطور شاهزادهلعنتی حاال چیکار کنیم؟ همه

 !شه؟یمگه م

 .برایان یک قدم نزدیک شد و پوزخندی زد

 !ای فلیکسهنوزم مثل همیشه-

 :تر به برایان نگاه کرد و بعد از چند دقیقه سکوت جلو اومد. لبخندی زدی و گفتفلیکس اخمی کرد و دقیق

 ...کردم دوباره ببینمت این جاهرگز فکر نمی-

 :ادامه دادتر شد و با دیدن من پشت برایان لبخندش عمیق

 !اونم با همسرت-

 :قبل از اینکه من از قرمز شدن زیاد بمیرم برایان گفت

 .و هنوزم بیش از حد کنجکاوی-

برایان حرف فلیکس رو انکار نکرد. با این فکر از دست این طلسم لعنتی که روی احساساتمه دوباره قرمز شدم. 

 .کردمف میشدم و بجاش کیحاال اگه خودِ واقعیم بود عمرا قرمز می
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یک پس گردنی به خودم زدم که دیگه از این فکرهای مزخرف نکنم و از پشت برایان بیرون اومدم. فلیکس به 

ها رو از روی ظاهر قضاوت کرد. فلیکس از نوک پا شروع به برنداز کردنم شه آدمنظر آدم خوبی میاد؛ ولی نمی

 .کرد که معذب شدم

  ...این-

 .دم که به تاجم خیره شده بود و اخماش توی هم بودندم رو به فلیکس دااتوجهه

 .دیدمبهتره به قصر بریم، اون جا حرفامون رو ادامه می-

مالید به سمت ما اومد؛ رو از ما گرفت. به یکی از افرادش عالمت داد و بعد دنیل درحالی که مچ دستش رو می

 .فایی که بهش زدم توی صورتش نگاه کنمتونم بعد از اون حرپس دنیل گیر افتاده بود. وای اصال نمی

 :روی ما ایستاد. من رو که دید با تعجب گفتسرم رو انداختم پایین تا چشم تو چشم نشیم. دنیل اومد و روبه

 این کیه؟ -

سرم رو بلند کردم و چشم تو چشم شدیم. دهن دنیل یک متر وا موند و با تعجب پایان ناپذیری محو لباس و 

 :ه بود. به خودش که اومد انگشتش رو روی پیشونیم زد و گفتی جدیدم شدچهره

 !شه، چقدر تغییر کردیدختر این تویی؟! باورم نمی-

سعی کردم که لبخند بزنم؛ ولی عذاب وجدان عین خوره توی جونم افتاده بود. سعی کردم تمام پشیمونیم رو 

 :بریزم توی صدام و گفتم

 .خوامعذرت میدن، من واقعا بخاطر حرفایی که زدم م-

 :دنیل لبخندی زد و در جوابم گفت

 کدوم حرفا؟ -

 :وار ادامه داد بعد نزدیک شد و زمزمه

                                                                   .حساب شدگه دن، پس حسابمون بیتو اولین کسی هستی که به من می-

 :شش زمزمه کردمآخه چقدر این آدم خوبه. منم کنار گو

 .پس فقط من حق دارم تو رو دن صدا کنم-

کرد. از دن فاصله گرفتم اینور اونور رو نگاه و لبخند ژکوندی زدم. برایان با اخم داشت به حرکات ما نگاه می

 .کردم و سوتی زدم که برایان سری از روی تاسف تکون داد

 :فلیکس رو به ما با صدای بلند گفت

 .کنیممیبه سمت قصر حرکت -
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 .ای خارونددن سرش رو با حالت مسخره

 پس گرگ و جان کجان؟-

 :ام و جواب دادمدستم رو بردم زیر چونه

 .خواستم بپرسممنم همین رو می-

 .برایان زیر چشمی نگاهم کرد و روش رو برگردوند

 .دونم جان کجاستالکس توی جنگله، ولی نمی-

 :اخم کردم و گفتم

 .بهتره بریم دنبالشون-

 :دن نگاه گیجی به ما انداخت و گفت

 خب گرگ کجاست؟ -

 .نگاه تیز من رو که دید حرفش رو درست کرد

 .رم دنبالشمنظورم الکسه، من می-

 :برایان سری تکون داد و به طرف فلیکس رفت. دن پوفی کرد و کالفه گفت

 .حتی نگفت کجاست-

 .کنمچند لحظه صبر کن من االن جاش رو پیدا می-

رو بستم و تمرکز کردم. از بین صداهای توی جنگل دنبال صدای الکس گشتم و وقتی پیداش کردم  هامچشم

 :هام رو باز کردم و گفتمچشم

 .تونی ببینیشهای اون جا زیادن نمیپیداش کردم؛ ولی اگه من نیام ممکنه نتونی پیداش کنی و چون درخت-

 .دن کنجکاو نگاهم کرد

 .حتی توی جادو هم ماهر شدی، ولی بگم که خیلی ناز و خوشگل شدیدختر تو چقدر تغییر کردی، -

 :ای کردم و جوابش رو دادمتک خنده

خوام ان احتماال این ظاهر واقعیمه و اینکه بگم من اصال بلد نیستم از جادو استفاده کنم، فقط به هر کاری که می-

 .کنم همینجام بدم فکر می

 .اش زدر چونهدن یک دور دورم چرخید و دستش رو زی

 !الحق که پرنسس هستی-

 .خب دیگه بریم دنبال الکس-
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برایان که درحال صحبت با  .دن کمی از من دور شد و بعد تبدیل شد. کنارش رفتم و با کمکش سوارش شدم

 :ای گفتینه و با حالت طلبکارانهیکس بود نزدیک اومد و دست به سفل

 شما کجا؟-

 :ه؛ پس باید جوابش رو بدم. مثل خودش گفتماالن دیگه واقعا اخالقش گند شد

 ریم دنبال الکس، کاری داری؟می-

  .شهگم این یک چیزیش میدندوناش رو روی هم سایید و برگشت رفت. وا! بیا حاال من می

 .دن پرواز کرد و من جای الکس رو بهش نشون دادم

*** 

توی قصر منتظریم که پیش پادشاه بریم. اوف بعد از اینکه الکس رو پیدا کردیم به سمت قصر رفتیم و االن 

تر سراغ طوری یکم سریعزمان زیادی تا تموم شدن فرصتم ندارم و بهتره این رو به برایان بگم، شاید این

 .اژدهای کهن بریم

سرم رو چرخوندم و دنبال برایان گشتم که اون رو کنار پنجره پیدا کردم. انگار محو بیرون شده بود. معلوم 

ام شد. یکم این پا اون طوری محوش شده. کنارش ایستادم که متوجهآخرین بار کی این جا بوده که ایننیست 

 .خوام چیزی بهش بگمپا کردم که برایان متوجه شد می

 چی شده؟-

 :آب دهنم رو قورت دادم و یک صلوات فرستادم و گفتم

 .مهمی رو بهت بگم راستش باید چیزِ-

 :منتظر بهم چشم دوخت. نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم ینه شد وبرایان دست به س

  ...گفتم؛ ولی نتونستم. راستش چیزه... راستش ساشاباید این رو زودتر بهت می-

 :هام رو بستم و یک نفس گفتمدل رو زدم به دریا، چشم

م ترسیدم که راستش ساشا روی من یک طلسم گذاشت که اگه تا سه روز نتونم قلب رو براش ببرم میمیرم من-

 .بهت بگم

ی همه مواجه شدم؛ اوپس فکر کنم زیادی بلند ی بهت زدههام رو باز کردم که با قیافهاخیش راحت شدم، چشم

 .گفتم

 .هام رو گرفت و تکونم داددن با سرعت به سمتم اومد و شونه

 اون چیکار کرد؟! چرا این موضوع رو زودتر نگفتی؟-
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 .زداش موج مید و بهمشون ریخت. عصبانیت توی چهرهبرایان هم دستی توی موهاش کشی

 .سرم رو پایین انداختم و هیچی نگفتم؛ درواقع چیزی برای گفتن نداشتم

 !شه؟اون مهلتِ سه روز امروز تموم می-

جواب برایان رو با سر دادم که با عصبانیت مشتی به دیوار زد و به سمت سالنی که قرار بود پادشاه رو ببینیم 

                                                                                                                                                          .رفت

طوری شرایط یکم فرق گفتم بهش شاید اونغمگین به راهی که برایان رفت نگاه کردم. کاش زودتر می

  .کردمی

تر این که پرنسسی و امیدمون، پس ذاریم اتفاقی برات بیوفته. تو االن مثل خواهرمی و مهمان نباش؛ ما نمینگر-

 .زندگیت خیلی با ارزشه

 :هام نگاه کرد و گفتتو چشم

 !هاشترینای باارزشه، حتی کوچیکزندگی تو چیز کمی نیست که روش شرط بندی کنی! هر زندگی-

ن رفتم. االن یکم تنها باشم برام بهتره. توی راهروی باریک که با نور خورشیدی که آهی کشیدم و به سمت بیرو

 .رفتم و سرم پایین بوداومد روشن شده بود راه میها بیرون میاز پنجره

العملی نشون بدم با اون فرد برخورد کردم. هر دو افتادیم و صدای پای یک نفر رو شنیدم و قبل از اینکه عکس 

امون بلند شد. خواستم بلند بشم که دستی به سمتم دراز شد و به صاحب دست نگاه کردم که دختر صدای ناله

 .خوشگلی رو دیدم

 :دختر لبخندی زد و با استرس گفت

  .من متاسفم خیلی عجله داشتم و حواسم نبود-

 :دستم رو توی دستش گذاشتم و با لبخند گفتم

 .مشکلی نیست-

کدفعه برگشت و نزدیکم شد و با دیدن تاج روی سرم هینی کشید و دستش رو دختر خوشگله خواست بره که ی

 .جلوی دهنش گذاشت

 تو... کی هستی؟-

 :لبخند زورکی زدم و جواب دادم

 !بهتر نیست که اول شما خودتون رو معرفی کنید؟-

 :دختر با هول گفت
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 !چرا چرا-

 :بعد لبخند زد و ادامه داد

 .پرنسس تتیا هستممن پرنسس سرزمین اژدهایان، -

 یعنی ممکنه این دختر با برایان خواهر برادر باشن؟

 .من هم پرنسس سرزمین آندلس، پرنسس مهدیه هستم-

 .برای بار دوم دختر هینی کشید و ناباور به من خیره شد

  !پس حقیقت داره، باورم نمیشه آخرین عضو خاندان سلطنتی بزرگ این جاست-

 :د دو ال شد و با شرمندگی گفتبعد که انگار چیزی یادش بیا

 .من رو ببخشید پرنسس که بهتون برخورد کردم-

 .گم تتیاکنی؟! تو هم مثل من پرنسسی، با من راحت باش و بهم بگو مهدیه، منم به تو میداری چیکار می-

ی تتیا با شوق دستام رو گرفت و من رو همراه خودش کشید و با خودش به یک باغ خوشگل برد. با هم تو

 :آالچیق نشستیم و تتیا گفت

 .شهپرنسس یعنی چیزه مهدیه تو خیلی خوشگلی، بهت حسودیم می-

 :گی گفتمای کردم و با مسخرهتک خنده

 اصال شوخی جالبی نبود، من جلوی تو کم میارم. راستی تو خواهر برایانی؟-

 :تتیا با تعجب گفت

 !شناسی؟تو برادرم رو از کجا می-

 ...کنه تان افرادیه که بهم کمک میبرادرت یکی از او-

  :تتیا وسط حرفم پرید

 !خواستم برم دیدن برادرم، صد ساله که ندیدمشاصال یادم رفت که می-

 .ای زدم. تتیا مضطرب نگاهم کردتعجبم رو مخفی کردم و لبخند کج و کوله

 .بهتره بری برادرت رو ببینی-

 .شحال بلند شد و با سرعت رفتبا این حرفم انگار دنیا رو بهش داده باشن خو

  .چه جای قشنگی بود. تصمیم گرفتم یکم توی باغ بگردم تا حواسم پرت بشه

ها شبیه همه و من گم شدم و از شانس بد من جادوم کار ی راهوقتی به خودم اومدم متوجه شدم که همه

ای نداشت. یدا کنم؛ ولی فایدهها تا شاید راه درست رو پکرد. شروع کردم به گشتن و امتحان کردن راهنمی
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هام ستاره بارون شدند کم خسته شدم و تصمیم گرفتم که یکم استراحت کنم که با دیدن مردی چشمدیگه کم 

و با خوشحالی به سمتش رفتم. حتما نگهبانی چیزیه و راه خروج رو بلده. دستم رو به سمت مرد دراز کردم که 

ش رو روی گلوم گذاشت! این اتفاق انقدر سریع افتاد که هیچ اون توی یک حرکت سریع برگشت و شمشیر

 :العملی نشون ندادم یا بهتره بگم توی شوک بودم. مرد اخماش رو توی هم کشید و گفت عکس

 !چطور جرعت کردی وارد باغ سلطنتی بشی؟-

 :حواسم سر جاش اومد و با ترس گفتم

 !نم برداریدشه شمشیرتون رو از روی گردواقعیتش من گم شدم، می-

 !بینم که شبیه برایانه! نکنه برایان چند ورژن دارهکنم میش با دقت نگاه میحاال که به قیافه

های عسلی و بینی موهای خرمایی خوشگلش که ژولیده بودند و هیکل دختر کش و قیافه که نگم براتون چشم

 .هاششبیه برایانه بجز رنگ مو و چشمچی این یارو نقص با لبای خوش فرم. اصال همه کپ بینی برایان بی

 :به خودم اومدم و گفتم

 .تو کی هستی؟ بلد نیستی با یک خانوم چطور رفتار کنی-

 .پوزخندی زد که از چشمم دور نموند

 !شناسی؟ کیه که ندونه من پادشاه هستم؟یعنی باور کنم تو من رو نمی-

، ولی باباش چه جوونه معلوم نیست اینا کرمی چیزی خب پس عجیب نیست که شبیه برایانه هر چی نباشه باباشه

                                                                                                                           !مونن یا نهزنن که انقدر جوون میمی

 :فشار شمشیر روی گردنم بیشتر شد و اون یارو گفت

 وارد شدی؟ چطور-

 :پوفی کردم و گفتم

 ببخشید که زودتر خودم رو معرفی نکردم، من پرنسس مهدیه هستم، پادشاه... ببخشید اسمتون چیه؟-

 :مغرور نگاهم کرد و جواب داد

 .شانزدهمین پادشاه اژدهایان، شاه بردیا-

  !غلط نکنم این اسم ایرانیه

 :بردیا شمشیرش رو از روی گردنم برداشت و گفت

 !طور یک پرنسس اومده این جا؟ اصال اسم کاملت چیه پرنسس؟چ-

 !ای بابا این یارو چرا اینجوریه؟
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 .ولی چیکار کنم دیگه بابای برایانه

 .بنده پرنسس مهدیه هستم، عضو خاندان سلطنتی آندلس-

ده! ولش می بردیا از سر تا پا نگاهم کرد و بعد راهش رو کشید و رفت. یعنی به گوساله بگی یک واکنشی نشون

 .کن بابا االن فقط باید از این جا برم بیرون

 :رفتم دنبالش و صداش زدم

 .پدر جان یک لحظه وایستا-

 .ایستاد و با تعجب دور و بر نگاه کرد بعد به خودش اشاره کرد

 گی؟من رو می-

 .بله هر چی نباشه شما پادشاهید و خیلی مسنید-

 .یکدفعه بردیا شروع به قهقه زدن کرد

 !فکر کنم من رو با یکی دیگه اشتباه گرفتی پرنسس-

 :جدی شد و ادامه داد

 .شناسیمن برادر کوچیک برایان هستم، برادرم رو که می-

ها شه؟ چی؟! این گفت داداش کوچیکشه؟ خدایا چرا کارای اینیعنی اگه برایان هم بخنده انقدر جذاب می

 !ن وقت داداش کوچیکه شاه شدهست اوحساب و کتاب نداره؟ داداش بزرگه شاهزاده

 .با بشکنی که بردیا زد از هپروت بیرون اومدم

 .برای پرنسس بودن زیادی کوچیک نیستی؟ البته به بانوی جوان برنخوره-

 .و بعد هم پوزخندی از روی عصبانیت زد

 .مهدیه نیستم اگه دهنت رو سرویس نکنم

فکر و عقله که هیچ کدوم رو شما نداری، وای! نباید به فکر کردی بزرگی به سنه؟ نه آقا جون بزرگی به طرز -

 !آوردم هر چی نباشی تو شاهیروت می

بردیا با عصبانیت دندوناش رو روی هم سایید و من خرسند از حالش راهم رو کشیدم برم که لباسم رو گرفت 

 :من رو کشید عقب و توی صورتم غرید

 !تپروا هستی پرنسس، این برات خوب نیس خیلی بی-

دستم رو کشیدم بیرون و راهم رو رفتم. چند دقیقه بعد صدای کفشاش رو پشت سرم شنیدم و برگشتم که 

 .دیدم داره دنبالم میاد
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هام خواستم چیزی بهش بگم تا بچزونمش که صدای آشنایی توی گوشم پیچید. لبخندی ناخواسته روی لـ*ـب

 :نشست و زمزمه کردم

 !آهیل-

چیزایی که گفت تشکر کنم، اگه اون نبود االن برایان و بقیه مرده بودند؛ ولی ایندفعه صداش این بار باید بخاطر 

 !اومد نه از رویا، واقعا عجیبهانگار از همین باغ می

 .تر بوددورم چرخیدم تا شاید بفهمم که منبع صدا از کجاست. صداش رو دوباره شنیدم که این بار واضح

 .ی ورود داریبیا... اجازه-

ش صدام اومد و همهبعد از این حرفش انگار که راه رو بلد باشم شروع کردم به دویدن؛ بردیا هم پشتم می

 :کرد تا اینکه به یک غار رسیدیم که از تهش نور میومد. خواستم وارد بشم که بردیا دستم رو کشید و گفتمی

 .ری؟! اجازه نداری اون جا بریهی کجا داری می-

 :با تشر گفتم

 .رمول کن، من فقط دارم دنبال صدای آهیل می رو تمدس-

دستم رو آزاد کردم و وارد غار شدم. از اون سر غار که بیرون اومدم آهیل رو دیدم. لبخندی زدم و به سمتش 

 :رفتم، کنارش ایستادم و گفتم

 .کردم تو هم این جا باشی آهیل، از دیدنت خوشحالمفکر نمی-

 .آهیل هم ابراز خوشحالی کرد

تونی من رو ببری پیش اژدهای کهن؟! من باید باهاش حرف بزنم و وقتم داره کنی؟ میتو این جا زندگی می-

 .شهتموم می

 :آهیل کمی سرش رو جلو آورد و گفت

 خوای ببینیش؟برای چی می-

خوام، چیزی که ممکنه قبول نکنه؛ ولی بازم تا امتحان نکنم راستش من ازش یک لطف خیلی بزرگ می-

 !فهمممین

روی تخته سنگی که کنار آهیل بود نشستم و ماجرا رو براش تعریف کردم. بعد از تموم شدن ماجرا آهیل 

 :گفت

                                                                   کنی؟کنی؟ بازم این درخواست رو میاگه بفهمی من اژدهای کهنم چیکار می-

 :شدم و گفتم از این حرفش شوکه
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                                                                                                                                       !امکان نداره! تو اژدهای کهنی؟-

 .داشتم فراتر رفتیمن از همون اول که وارد این دنیا شدی تو رو زیر نظر گرفتم، تو از اون چه انتظار -

 .کنم، اونا تنها خانوادی من توی این دنیا هستندمن فقط بخاطر مردم این کار رو می-

 .خیالش بشمسرم روپایین انداختم؛ چیزی تا غروب آفتاب نمونده بود و بهتره بی

 :جا کرد و با مکث گفتآهیل کمی خودش رو جابه

 .دممن قلبم رو بهت می-

 .هام جمع شدکردم؛ اشک توی چشم بهت زده سرم رو بلند

 :آهیل ادامه داد

ام... من ماموریتم رو انجام دادم و تو االن این من بیش از حد عمر کردم و حاال وقتشه که برم پیش خانواده-

 .جایی

 :بغضم رو قورت دادم و گفتم

 !خوای همچین لطف بزرگی در حقم بکنی؟ما فقط دو بار همو دیدیم؛ ولی می-

 .شم آهیل چین خوردی چگوشه

 .ی کوچیک بهت بدمتونم یک هدیهمن خوشحالم که باهات آشنا شدم، فقط می-

 .ی قرمزی بیرون اومد و وارد بدنم شددهنش رو باز کرد که شعله

 !این چی بود؟-

 .های روی تو از بین رفتن و حاال تو از بند طلسم آزادیی طلسمهمه-

تغییر کرده باشم به سمت آهیل رفتم، سر بزرگ سنگیش رو نوازش کردم و یکدفعه انگار صد و هشتاد درجه 

 .پیشونیم رو بهش چسپوندم

دونم چطور ازت تشکر کنم، این رو بدون که تو تبدیل به یکی از افراد مهم زندگیم شدی آهیل... هیچ من نمی-

 !کنموقت فراموشت نمی

با سکوت گذروندیم. بعد از چند دقیقه کنار رفتم و هاش رو بست و لحظاتی رو توی همون حالت و آهیل چشم

هایی غمیگن به افق چشم دوختم. درسته که حاال هیچ طلسمی روی من نیست؛ ولی من باید به موقع با چشم

 .برگردم تا بتونم اعتماد ساشا رو بدست بیارم

  !خب مثل اینکه وقت خداحافظیه-

 .تلخی زدم لبخند



    

 

مراجعه کنید 98 های بیشتر به رمانبرای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         148 

 

98مهدیه محتاجی کاربر انجمن رمان  | رمان آندلس  

 .م اونوقت شاید کسایی که دوستشون دارم مجبور به انتخاب مرگ نباشندشد سرنوشت رو عوض کنکاش می-

 .سازیمسرنوشت از قبل تعیین نشده، ما هستیم که اون رو می-

ی کف دست بود از بدنش بعد از این حرفش بدنش شروع کرد به درخشیدن و یاقوتی که بزرگیش به اندازه

  .های من قرار گرفتبیرون اومد و توی دست

نستم انرژی زندگی که توی قلبش بود رو حس کنم؛ قلب رو به خودم فشردم و به آهیل نگاه کردم که تومی

های درخت از بدنش بیرون زدند و توی چند دقیقه بدن آهیل تبدیل به درخت بلوط بزرگی شد. آهی از ریشه

ستم. من اتفاقات زیادی رو ته دل کشیدم. من توی این چند ماه خیلی بزرگ شدم و حاال دیگه اون دختر قبلی نی

تجربه کردم که من رو بزرگ کرد؛ افرادی رو مالقات کردم که بهم کمک کردند و حاال باید ماموریتم رو تموم 

 .کنم. هر چند که پایان خوشی در انتظارم نیست

ی غار تکیه آخرین نگاهم رو به آهیل کردم و به سمت غار رفتم. وارد غار که شدم بردیا رو دیدم که به دیواره

 .زده بود و توی فکر فرو رفته بود. از جلوش رد شدم که متوجهم شد و پشت سرم اومد

 .شه برات همچین کاری کردباورم نمی-

 :ایستادم؛ ولی برنگشتم. نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم

 .اعتماد چیز کمی نیست-

  .و به راهم ادامه دادم. از غار که بیرون اومدم نفس عمیقی کشیدم

 .تونی راه خروج رو بهم نشون بدی؟باید خیلی زود تلپورت کنممی-

 :بردیا کنارم ایستاد و گفت

 .تونی از همین جا تلپورت کنیحاال که اژدهای کهن مرده و جادو هم از بین رفته، پس می-

 .آهانی گفتم و به قلب خیره شدم

 .گردمبه برایان بگو که حالم خوبه و به زودی برمی-

 .ی خون تلپورت کردموابش نموندم و به دریامنتظر ج

 .روی دریای خون بودم و خورشید درحال غروب کردن بودهام رو باز کردم روبهوقتی چشم

مخصوص ندارم و وقت هم ندارم که برم و بیام؛ پس ناچار با همون  تا خواستم وارد دریا بشم یادم اومد که لباس

که هوای تنفسم تموم بشه یک جادوی روی خودم اجرا کردم که بهم اجازه سر و وضع وارد دریا شدم. قبل از این

                                                                                                          .داد نفس بکشم و بعد به سمت قصر شنا کردممی

 .ام کردندمحاصره هنوز راه زیادی رو نرفته بودم که چند تا سرباز
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 :یکیشون با تهدید گفت

 .همین االن تسلیم شو-

 :قلب رو مخفی کردم و گفتم

 .من دشمن نیستم-

 :شون که دم قرمز داشت پوزخندی زد و گفتیکی دیگ

 !دریایی نیستی پس دشمنیهه، اگه پری-

 !اینا چرا انقدر زبون نفهمن اخه؟

 .منهمن باید ملکتون رو ببینم، اون االن منتظر -

 :دوباره همون اولی گفت

 !طوره چطور ملکه هیچ چیزی به ما نگفته؟اگه این-

 .ها رو از روی زمین محو کن تا نزدم ناقصشون نکردمای خدا بیا این نفهم

 :همین موقع صدای یک نفر اومد

 !این جا چه خبره؟-

 :همون پری دم قرمزه برگشت و با دیدن اون فرد احترام گذاشت و گفت

 .ی ما شدهیک انسان وارد محدوده قربان-

 .بعد کنار رفت و سایمون جلو اومد. لبخندی زدم که سایمون اخم کرد

 ی ما شدی؟کی هستی؟ چرا وارد محدوده-

 .شناسندها من رو نمیای بابا یادم نبود ظاهرم تغییر کرده و این

 !سایمون منم، مهدیه-

 .اخمای سایمون باز شدند و با تعجب نزدیکم شد

 !کردم بیای و اینکه خیلی تغییر کردیفکر نمی-

 .این چندمین دفعه توی امروزه که بهم میگن تغییر کردم

 .لطفا منو پیش ساشا ببر-

 .یکی از ابروهای سایمون باال رفت

 خوای برای زنده موندنت التماس کنی؟می-

 .ای کردمتک خنده
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 .اومدم تا قلب رو بهش بدم-

 :نگاه کرد و گفت سایمون زیر چشمی افرادش رو

 .دنبالم بیا-

شون کنم تا اینا باشن و خواد زبونم رو در بیارم و مسخرهافرادش با گیجی به ما نگاه کردند. االن انقدر دلم می

 .دفعه بعد زود قضاوت نکن

م های قصر گذشتیم و وارد شدیم. تمام مسیر رو شنا کردیم و پشت در آشنایی ایستادیهمراه سایمون از دروازه

 .خت پادشاهیش نشسته بودوارد شدیم. ساشا خونسرد روی تکه درها باز شدند و اول سایمون و بعد من 

 .لبخندی زدم و نزدیک شدم

 .من تونستم به قولم عمل کنم-

ی ساشا و سایمون هر دو بهت زده بعد قلب رو که مخفی کرده بودم بیرون آوردم و به ساشا نشون دادم. قیافه

 بود که

 :لی زود خودش رو جمع و جور کرد و گفتساشا خی

 .تونم انرژی زیادش رو حس کنمدرسته می-

 .بعد به سایمون عالمت داد تا قلب رو ازم بگیره؛ ولی من دستم رو پس کشیدم

 .اول کتاب-

 .ای برگشت. ساشا نزدیکم شد موزیانه نگاهم کردسایمون رفت و با کتاب افسانه

 !به نظر خیلی بالغ شدی-

 .درسته-

  .کتاب رو دادن و قلب رو گرفتند. یک لحظه غمیگن شدم

 !ام؟ی توی پیشگوییکننده کنی که من خلقحاال باور می-

 .ساشا سرش رو تکون داد

 .تونم انکارش کنمطور که پیشگویی گفته بود؛ پس نمیتو االن جادوی زیادی داری درست همون-

 :سایممون وسط حرفمون پرید

 !ه؟چرا ظاهرت عوض شد-

 .ساشا هم سوالی نگاهم کرد. خب مثل اینکه وقت معرفی رسیده

چون این ظاهر واقعی منه، من اون دفعه خودم رو درست معرفی نکردم، من مهدیه آخرین عضو خاندان -



    

 

مراجعه کنید 98 های بیشتر به رمانبرای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         151 

 

98مهدیه محتاجی کاربر انجمن رمان  | رمان آندلس  

 .سلطنتی آندلس هستم، دختر پادشاهِ خردمند

شد از توی چشمای ساشا میو غرورآمیز لبخند زدم. سایمون چشماش قد دوتا نعلبکی شده بود و تعجب رو 

 .آوردخوند؛ اما به روی خودش نمی

 !دونند که پادشاه خردمند یک دختر بیشتر نداره، اون هم پرنسس اواناستولی چطور ممکنه؟ همه می-

 :در جواب سایمون گفتم

گ شدم؛ درسته چون من توی این دنیا نبودم، پدرم با مادرم توی یک دنیای دیگه آشنا شد و من اون جا بزر-

 .پس هیچکس از وجود من خبر نداشت

 :خت پادشاهیش نشست. قلب رو روی میز کنارش گذاشت و گفتساشا رفت و روی ت

 .برمداستان تو واقعا عجیبه، یک دختر از دنیای دیگه! کار ما دیگه با هم تموم شده، حاال طلسم رو ازبین می-

 .بعد یک بشکن زد و منتظر موند

وجود نداره! چطور طلسم رو از بین بردی؟ برای از بین بردن این طلسم باید یک نفر که چطور ممکنه، طلسمی -

 !ای داره اونو خنثی کنهجادوی افسانه

 .بعضی چیزا بهتره که مخفی بمونه-

بعد از این حرف برگشتم که برم؛ اما چیزی یادم اومد و ایستادم. برگشتم به سمت ساشا رفتم؛ کنارش ایستادم 

تونه ار چیزی توی گوشش گفتم و قبل از اینکه برم جادوی احضار روح رو انجام دادم. این جادو میوو زمزمه 

 .روح فردی که مرده رو برای یک مدت کم به دنیای مادی بیاره

دونم انگار که هزاران سال از تونم از جادو استفاده کنم همه چیز رو هم درموردش میعجیبه عالوه بر اینکه می

                                                                                                                                                            .اده کردمجادو استف

اره های کنار دریای نشستم و به آسمون پر ستاز دریای خون که بیرون اومد نفس راحتی کشیدم و روی ماسه

 .نگاه کردم

 .فقط یکم دیگه مونده-

بیخیال دوباره گذاشتمش کنار، حتما  .کتاب آسمانی که کنارم بود رو برداشتم و خواستم بازش کنم؛ ولی باز نشد

 .باید یک جای خاص باشم تا باز بشه

دند ملودی هایی که اطراف بوهای دریا و جیرجیرکهام رو بستم. صدای موجها دراز کشیدم و چشمروی ماسه

قشنگی رو بوجود آورده بود. یادمه یک روز با مامان رفته بودیم شمال و من شب یواشکی از ویالیی که اجاره 

کرده بودیم زدم بیرون تا برم کنار دریا، ولی بجاش توی جنگل گم شدم و شب رو توی جنگل گذروندم. اون 
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خواستن برن دریا من رو دیدن د چند نفر که میکردم تا اینکه روز بعشب خیلی ترسیده بودم و همش گریه می

  .و بعد از کلی اتفاقات من پیش مامان برگشتم. چقدر زمان زود گذشت و قدر لحظاتم رو ندونستم

ای، بینی که کمی گوشتی های درشت مشکی و موهایی قهوههام نقش بست. اون چشمی مامان جلوی چشمچهره

کنه. قطره اشکی ه دستشه و پیشبند آشپزی پوشیده داره من رو نصیحت میبود و لبای کوچولو، درحالی که مالق

 .ی چشمم چکید که زود جلوی بقیشون رو گرفتماز گوشه

 .مامان دلم برات تنگ شده-

 چرا این جا نشستی؟-

 :سرم رو چرخوندم که با برایان مواجه شدم. با تعجب بلند شدم و گفتم

 کنی؟تو این جا چیکار می-

 :قدم نزدیک شد و گفت برایان یک

 خبر و تنها اومدی؟ نترسیدی که بالیی سرت بیاد؟چرا بی-

 .راستش نه، من امیدوار بودم که بالیی سرم نمیاد-

 .ها نشستم و پاهام رو جمع کردمدوباره روی ماسه

 .ستدریا توی شب قشنگه، آسمون این جا برعکس جایی که من ازش اومدم پر از ستار-

 .با فاصله از من روی تخته سنگی که اونجا بود نشست کمی بعد برایان

 !دنیای تو چطوریه؟-

هم یک آدم عادیه.  کنم اونبود؛ ولی حاال احساس مییکم تعجب کردم آخه برایان االن باید خشک جدی می

اونم  هام شد. دیگه نباید اون رو یک آدم خشک و جدی تصور کنم،ببرایان افتادم و لخندی مهمون لیاد افکار 

 .درست مثل همه احساس داره

ای نداره... من اون جا طور که خیلی وقت پیش بهت گفتم هیچ موجود افسانهکنم همونجایی که من زندگی می-

ریم چرخم. بعضی وقتا با مامان و حسام میبیشتر روز رو خوابم و وقتای هم که بیدارم توی فضای مجازی می

 .گذرهای، ولی بهمون خیلی خوش میدی به دور از هر چیز جادوییکنیم. روزای عابیرون و گردش می

 !حتما خیلی خوشبخت بودی-

 .آهی کشیدم

 .هاشها و بدیی خوبیگذشت با همههمیشه هم خوشبخت نبودیم؛ ولی باز زندگی می-

ه؟ بهتره کنهر دو سکوت کردیم. زیر چشمی نگاهش کردم که غرق در فکر بود. یعنی االن داره به چی فکر می
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 .ش بپرسم که فکر کنم زیاد روابطش خوب نیستفرصت و غنیمت بشمرم و ازش در مورد خانواده

 ت زیاد خوب نیست؟ اهم... راستی روابط تو با خانواده-

هامون توی هم قفل هام زل زد. خدایا چشماش خیلی خوشگله! چشماز توی فکر بیرون اومد. و عمیق توی چشم

هاش رو کند و به دریا خیره شد و منم با شرم وی همون حالت موندیم تا اینکه اون چشمشدند و چند دقیقه ت

 .سرم رو پایین انداختم

 .ام زیاد خوب نیست به جز یک نفر که اونم خواهرمهدرسته روابط من با خانواده-

جذابیت رو جا به جا کنجکاو منتظر موندم تا تعریف کنه. برایان که نگاه مشتاقم رو دید لبخند زد که مرزهای 

 :کرد! قلبم شروع کرد به تند زدن. دستم رو روی قلبم گذاشتم و زمزمه کردم

 .آروم باش، دیوونه بازی در نیار-

 .هاش نشستهاش پاک شد و غم توی چشمبیلی زود لبخند برایان از روی لخ

ارمه؛ ما دو تا برادر هیچ وقت پدر من دو تا همسر داشت که یکیشون مادر من و خواهرمه و اون یکی مادر برد-

 .نتونستیم با هم کنار بیارم

های ی حرفباد خنکی وزید و موهای هر دومون رو به بازی گرفت. موهام رو پشت گوشام بردم و به ادامه

 .برایان گوش کردم

ن موقع بعد از مرگ مادرم بانو پاتریشیا که اون یکی همسر پدرم بود من و خواهرم رو تحت فشار گذاشت، او-

 .طور ادامه داشت ما بزرگ شدیممن فقط یک نوجوون بودم و تحت فشار گذاشتنای بانو پاتریشیا همین

 .مکث کرد

ی فرار چند سال هام واسهتالش .افتادمکردم که از اون جا فرار کنم؛ ولی هر دفعه گیر میمن هر روز سعی می-

                                                                                                   .طول کشید و همشون بنا به دالیلی شکست خوردن

 .کنم! چقدر توی بچگی سختی کشیدهبرایان آهی سوزناک کشید که دلم براش کباب شد؛ حاال درکش می

 ...همه چیز مثل همیشه بود تا اینکه یک روز اژدهای کهن من رو فرا خوند-

 .ی اژدهای کهن حواسم رو بیشتر جمع کردمشنیدن کلمهبا 

 .تونستم از اون جا بیرون بزنماون بهم یک ماموریت داد که می-

 .هاش درخشیدنگاهش به من افتاد و چشم

اون ماموریت پیدا کردن تو بود، وقتی که من از اونجا بیرون اومدم با افراد جدید آشنا شدم. اعتماد کردن برای -

 .دونیود؛ اما اونا اعتمادم رو بدست آوردن... بعدش رو هم که میمن سخت ب
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 :یک سوال ذهنم رو خیلی مشغول کرده بود. دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و گفتم

 من یادم میاد اوایل با من مهربون بودی، پس چی شد که اخالقت عوض شد؟-

یارم؛ ولی وقتی دیدم تو چقدر ساده لوح هستی از کردم تا اعتمادت رو به دست براستش فقط داشتم تظاهر می-

 .این کارم پشیمون شدم

 :ینه گفتمبا تخسی بلند شد و دست به س

 !واقعا که-

با تعجب برگشتم، برایان  .ی برایان بلند شدسرم رو با قهر به سمت دیگه چرخوندم که همزمان صدای خنده

بینم. برایان این اولین بار بود که برایان رو غرقِ خنده می .کم جاش رو به لبخند دادغرق خنده بود. تعجبم کم 

 .ی چشمش سرازیر شده بود رو با انگشتش گرفتاشکی که گوشه

دستام رو از پشت توی هم قالب کردم و کمی به دریا نزدیک شدم. موج کوچیکی اومد و شروع کردم به باال و 

ها پیچید. کمی که آب بازی کردم خسته روی ماسهمی های من بود که توی فضاپایین پریدن، حاال صدای خنده

نشستم که چشمم به کتاب آسمانی خورد. یکی زدم توی پیشونیم و کتاب رو برداشتم و با شوق به سمت برایان 

 .دویدم

 .شهراستی برایان نگاه کن، این کتاب آسمانیه. حاال دیگه به زودی همه چیز تموم می-

های برایان بود پاک شد و غم توی نگاهش نشست. وقتی متوجه حرفی که زدم بللبخندی که تا اون موقع روی 

 !شدم لبخند خودم هم پاک شد. درسته فقط کمی تا پایان مونده، پایان من

 .لبخند زورکی زدم تا جو رو عوض کنم و کتاب رو به برایان دادم

 .بهتره دست تو باشه-

 .برایان کتاب رو گرفت و بهش خیره شد

ای که به زیبایی باال داده ی جذابش رو نشون داد. اون موهای مشکیروی صورت برایان افتاد و چهره نور ماه

فرم. ای که هر کسی آرزوش رو داره و لبای خوشهای بلند با بینیی مشکی و مژههای کشیدهشده بودند؛ چشم

ن شخص به تپش میفته، این احساس ندازه؛ قلب کوچیک من با دیدن ایدروغ چرا این چهره قلبم رو به تپش می

زنه و فقط منم که این شخصیتش خنده، لبخند میکه جدیداً بوجود اومده رو دوست دارم. اون فقط پیش من می

 .طور نباشه؛ ولی من امیدوارمرو دیدم. شایدم این

 .گردممن هنوز دارم دنبال یک راه حل برای نجاتت می-

 .ای زیبا تبدیل کنیمخاطرهخیال برایان، بیا امشب رو به بی-
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دادم ادامه کنار برایان روی تخته سنگ نشستم و همین طور که صورتم به سمت دریا بود و پاهام رو تاب می

 :دادم

 .یک خاطره که توی ذهنمون حک بشه؛ بیا امشب رو خوشحال باشیم، خود واقعیمون باشیم-

های بلندی داشت و ای که آستینراهن بلند سورمههام رو با یک پیبعد یک جادوی تغییر لباس زدم و لباس

های مشکی و تاجم رو هم ناپدید بلندیش تا زیر زانوم بود و شلوار ساپورت ضخیم عوض شد به همراه کتونی

 .کردم و موهام رو با جادو بافتم

 :نگاهی به برایان کردم و گفتم

 های تو رو هم عوض کنم؟خوای لباسمی-

 :ر جواب گفتبرایان لبخندی زد و د

 !توی استفاده از جادو خیلی ماهر شدی-

 .با غرور حرفش رو تایید کردم

هاش هم کتونی های برایان با یک شلوار جین و ژاکت مشکی عوض شد و کفشبعد یک بشکن زدم که لباس

 .ست خودم بود

 :برایان خودش رو برانداز کرد و با رضایت گفت

 !های راحت و عجیبیچه لباس-

ها توی دنیای من خیلی طرفدار دارن، اون لباسی که پوشیدی اسمش ژاکت و شلوارت هم اسمش لباساین -

هاشون فرق داره. های ما نداره فقط مدل و جنس پارچههای این جا فرق چندانی با لباسجینه؛ البته بگم که لباس

 حاال خوشت اومد ازشون؟

 .برایان سرش رو تکون داد

 !آره، خیلی راحتن-

کردیم و من روی واقعی برایان رو دیدم.  رو کلی خوش گذروندیم، کنار آتیش نشستیم و داستان تعریفشب 

گاهش و با تموم قلبم تصمیم گرفتم که اون تنها کسی باشه دوسش داشته های شیرینش، اخمای گاه و بیخنده

                                                                                                                                                         .باشم

 :ام گذاشتم و رو به برایان گفتمانگشتم رو روی بینی

 .هیس! ممکنه کسی رو بیدار کنیم-

 .زدخیال با صدای عادی حرف میولی برایان بی
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 مگه مهمه؟-

 :ام گفتمپوفی کردم و با صدای عادی

خوای گم مطمئنی میکنن؟! مینصف روز که غیبم زده بود و حاال اگه ما رو با هم ببین چی درموردم فکر می-

 همین لباسا رو تنت داشته باشی؟

 .همین موقع صدای اهم اهم گفتن کسی بلند شد

 .هر دو برگشتیم که با الکس مواجه شدیم

 :نفس راحتی کشیدم و گفتم

 .اوف! خداروشکر تویی الکس-

 .پوزخندی که برایان زد از چشمم دور نموند

 .رم استراحت کنم، تو هم زود برو بخوابمن می-

 :راهش رو کشید و رفت که الکس کنار گوشم گفت

 این چش بود؟-

 .هینی کشیدم و دستم رو روی قلبم گذاشتم

 !این چه کاریه الکس! نزدیک بود سکته کنم-

 !ببخشید، تا این وقت شب کجا بودید؟-

 :د تار از موهام رو که توی صورتم اومده بودند رو کنار زدم و گفتمچن

 .کنار دریا بودیم-

 !دریا؟-

 :زدم روی بازوش و گفتم

 .آره دریا، حاال هم یک اتاق نشون من بده برم بخوابم-

*** 

 :لیوان چای رو سر کشیدم و به تتیا گفتم

  !گه انگار که فقط دو سه سال از من بزرگتریطوری میات خوره که سنت این همه باشه! چهرهاصال بهت نمی-

 :ای کرد و در جوابم گفتتتیا تک خنده

 .هاستخب این ویژگی ما تبدیل شونده-

 .ام بردمدستم رو زیر چونه



    

 

مراجعه کنید 98 های بیشتر به رمانبرای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         157 

 

98مهدیه محتاجی کاربر انجمن رمان  | رمان آندلس  

 !تونی بدست بیاریشه، تو خیلی خوشگلی و هر مردی رو که بخوای میخیلی بهت حسودیم می-

 :خاصی گفت تتیا لبخند عجیبی زد و با لحن

  !تونی بدست بیاریتو هم هر کسی رو که بخوای می-

های سرخ شده روم رو اون طرف کردم. حتما دیشب ما رو با هم دیده و خیلی زود منظورش رو گرفتم و با گونه

 .فکر کرده خبراییه

 .کنی نیستطوری که فکر میاون-

 !دونم که عاشق شدیمی شناسم!هات رو میتونی منو فریب بدی، منم یک دخترم و حالتنمی-

 :صورتم رو با دستام پوشوندم و با شرم گفتم

 .لطفا به کسی نگو-

 !دیوونه چرا باید بگم؟-

 .میز رو دور زد و کنارم اومد

 .من مطمئنم برادرم هم ازت خوشش میاد، تو نازی و خیلی مهربونی-

 .ای زدملبخند خجالت زده

 گذره؟ها، بهتون خوش میپرنسس-

 .رو برگردوندم، بردیا با لباس شاهی وارد شد که تتیا بلند شد و احترام گذاشت سرم

 درود بر پادشاه-

 .بردیا با دست بهش فهموند که راحت باشه

 :پرسیدم

 چیزی شده؟-

 حتما باید چیزی شده باشه تا بیام به دیدنتون پرنسس؟-

 .دندونام رو روی هم ساییدم

 .نه-

 :رو گرفتم و از اون جا رفتیم. تتیا با خنده گفتاز جام بلند شدم و دست تتیا 

 !مثل اینکه اصال ازش خوشت نمیاد-

ی تایید تکون دادم و با هم به سالن رفتیم. همه توی سالن نشسته بودند که با ورود ما سرها به سری به نشونه

های قبلم عوض کردم. برایان هام رو با لباسرفتم با استفاده از جادو لباسطور که راه میسمتمون چرخید. همین
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 .از روی مبل بلند شد که بقیه هم بلند شدند

 :با تعجب گفتم

 اتفاقی افتاده؟-

 :برایان جواب داد

 .هیوالها به چند تا شهر حمله کردند و تعداد زیادی از مردم کشته شدن-

 .دستم رو روی دهنم گذاشتم و با ناباوری به به بقیه نگاه کردم

 !ممکنهخدای من! چطور -

 :تتیا با نگرانی من رو گرفت و گفت

 حالت خوبه؟-

 .بغض کردم؛ اصال حالم خوب نبود

 :ای که توی صداش بود گفتبرایان نزدیک شد و کنار تتیا ایستاد و با ناراحتی

 !باید این قضیه رو هر چه سریعتر حل کنیم-

 :سعی کردم خودم رو کنترل کنم و گفتم

 ای رو داریم، باید چیکار کنیم؟ اب افسانهحاال که هم قلم آسمانی و کت-

 !تهها، اون توی قصر خانوادکننده باید بریم به محفل خلق-

 .بغضم رو قورت دادم و نفس عمیقی کشیدم. االن به احساساتی بودن نیاز نداریم؛ باید قوی باشم

 .پس بیا همین االن بریم! این قائله باید همین امروز تموم بشه-

حرفی بزنه که پشیمون شد، سر تکون داد و جلوتر رفت تا تبدیل بشه؛ الکس و دن هم خواستن  برایان اومد

 .برن که جلوشون رو گرفتم

 .جا بمونیدشما همین-

 :الکس با عصبانیت گفت

 !گی؟! عمرا تنهات بزارمچی داری می-

 :دن هم گفت

 !تونیم این جا ولت کنیمما تا تهش باهاتیم، نمی-

 .لبخند تلخی زدم

 .امیدوارم یه روزی درکم کنید-



    

 

مراجعه کنید 98 های بیشتر به رمانبرای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         159 

 

98مهدیه محتاجی کاربر انجمن رمان  | رمان آندلس  

دستم رو بردم پشتم و جادوی خواب رو روشون اجرا کردم که هر دو شون روی زمین افتادند. تتیا هینی کشید 

 .و باال سرشون نشست

 زاری باهات بیان؟کار کردی؟ چرا نمیچی-

 :صورتم رو اونور کردم و خطاب به تتیا گفتم

 .معذرت خواهی کن و بگو... بگو فراموشم نکنن لطفا وقتی بیدار شدن از طرف من-

 .تتیا بغض کرد

 چرا این حرفو میزنی؟ -

ترکید. به طرف بیرون دویدم که توی راهرو ی دیگه حرف میزدم بغضم میجوابش رو ندادم، اگه فقط یه کلمه

 :اشکی که از چشمم چکیده بود رو پاک کردم و گفتم بردیا رو دیدم و ایستادم. چند قطره

 .هی پادشاه، خوشحالم که باهات مالقات کردم! حتی با اینکه ازت خوشم نمیاد-

 زنی؟منظورت چیه؟ چرا این حرف رو می-

                                                                      .جوابش رو ندادم و دویدم. جلوی قصر برایان توی حالت اژدهایی منتظر بود

تونستم پرواز کنم؛ ولی ترجیح دادم که سوار سوار برایان شدم و حرکت کردیم. با اینکه میبا کمک جادو 

 .برایان بشم

 .روی برایان جادوی سرعت اجرا کردم تا سرعتمون زیاد بشه و زودتر برسیم

نیم ساعت بعد قصر بزرگی که کنارش یک شهر بود معلوم شد. قصر به رنگ سفید بود و از سنگ مرمر ساخته 

های بد*کاره شده بود. با هم توی حیاط قصر فرود اومدیم. برعکس تصورم قصر متروکه بود، توی حیاط علف

ها روی زمین کشیده شده بودند. مثل اینکه بعد از مرگ پدر کسی این های درختزیادی رشد کرده بود و شاخه

 .جا زندگی نکرده و همه از این جا رفتند

 .بیا بریم دیگه-

 .یرون اومدم و دنبال برایان رفتم. با هم از سالن بزرگ عبور کردیم و وارد راهروی قدیمی شدیماز هپوروت ب

 برایان تو قبال این جا بودی؟-

 .آره، چند دفعه اومدم-

ها رو زیر نظر ها بودند، با دقت تابلوتوجهم به تابلوهای توی راهرو جلب شد. هر کدوم از تابلوها نقاشی پادشاه

  .دیدن نقاشی پدر ایستادمگرفتم که با 

 !زودباش بیا-
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 .اومدم-

 .یک نگاه دیگه به تابلو انداختم و خودم رو به برایان رسوندم

از درهای زیادی رد شدیم که هر کدوم یک عالمت خاص داشتند تا اینکه به دری رسیدیم که روش عالمت 

ا پیچید. اول برایان وارد شد و پشتش من شبدر چهار پر بود. برایان در رو باز کرد که صدای قیژ قیژش توی فض

رفتم داخل و اتاق رو برنداز کردم. یک اتاق کار که یک طرفش کتابخونه بود و وسطش میز بزرگ کار از جنس 

 .ی بزرگی قرار داشتچوب بود و پشت میز پنجره

 محفل این جاست؟-

 .سنه پشت کتابخونه-

مخفی معلوم شد. قبل از اینکه وارد راه مخفی بشم برایان بعد یک کتاب رو کشید که قفسه کنار رفت و راه 

 :گفت

 .یک لحظه صبر کن-

خواد بگه. برایان دست کرد توی جیب شلوارش و یک یکی از ابروهام رو انداختم باال و منتظر موندم تا چی می

 .گردنبند بیرون آورد

 :پرسشی نگاهش کردم که گفت

کنه، اون رو بپوش تا ازت در برابر هر ست که ازت محافظت میروی این گردنبند یک طلسم خیلی کمیاب ه-

 .مونیچیزی محافظت کنه! اونوقت مطمئنم که سالم می

 .ش کردم؛ گردنبند رو گرفتم و موهام رو کنار زدم و پوشیدمشنگاه قدردانم رو روانه

که نور هم از بین رفت. به  ی راه مخفی که گذاشتم پله درخشید و با ترس پام رو بلند کردمپا روی اولین پله

ایندفعه برایان امتحان کرد؛ ولی هیچ نوری نیومد. با کمی مکث  .برایان نگاه کردم؛ اونم مثل من گیج شده بود

 .پام رو روی پله گذاشتم که دوباره پله درخشید

 !دهحتما این جا به جادوی تو واکنش نشون می-

رفتیم احساس ع به پایین رفتن کردیم؛ هر چقدر پایین میبا این حرف برایان خیالم راحت شد. هر دو شرو

رو شدیم که کردم که یک اتفاق بد قراره بیفته. وقتی آخرین پله رو هم پایین اومدیم با اتاق بزرگی روبهمی

تا صندلی رنگ و وارنگ بود و به جز اونا هیچ چیزی توی اتاق وسط اتاق یک میز بزرگ بود که دورش دوازده

 .نبود

 اال چی؟ح-
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 .ها خیره شدبرایان متفکر به صندلی

 !دونم، شاید باید روی یک صندلی بشینینمی-

ای و قلم آسمانی رو از برایان گرفتم و بعد به سمت صندلی که رنگش آبی بود رفتم و نشستم اول کتاب افسانه

ها ایستادند و توی نیه ورقهکه یکدفعه همه جا سفید شد و کتاب افسانه شروع به ورق زدن کرد و بعد از چند ثا

 .اون صحفه کلمات ظاهر شدند. شروع به خوندن اون جمالت کردم

 خواید بدونید؟درود بر بانوی خردمند، چه چیزی رو می-

 :نقس عمیقی کشیدم و گفتم

 چطور به این اوضاع خاتمه بدم؟-

 .کلماتی جدیدی ظاهر شدند

شما از بین برید شیطانی که با روح شما گره خورده نابود تنها راه نجات آندلس قربانی شدن شماست، وقتی -

 !دهشه و آندلس به بقای خودش ادامه میمی

 :بهت زده گفتم

 !چه شیطانی؟-

 .ام حبس بشهینهاهر شدند باعث شد که نفس توی سکلماتی که ظ

نجات آندلس های شما حضور داشت؛ اون سعی در ترسوندن شما داشت تا شما از شیطانی که توی خواب-

 .صرف نظر کنید و اون بتونه به حیاتش ادامه بده و آندلس رو نابود کنه

 :های لرزون گفتمببا ل

 رسه؟ش میپس اگه من بیشتر از این زنده بمونم اون به خواسته-

 .بله-

 .اشکم رو پاک کردم

 چطور؟! باید چیکار کنم؟-

 .سرنوشت آندلس رو از نو بنویس-

                                                    .ی خالی ایستادندروع به ورق خوردن کردند و روی یک صفحهها شبعد دوباره صفحه

 :های لرزون قلم آسمانی رو برداشتم و شروع به نوشتن کردمبا دست

نی نابود کننده، شیطان نیز نابود شد. خشکسالی از بین رفت و هیوالها در چشم بر هم زدبا مرگ آخرین خلق -

ها با مرگ کنندهشدند؛ مردم با خوشحالی از پروردگار تشکر کردند و قدردان پرنسس بودند. نسل خلق 
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 .زدپرنسس پایان یافت و سرنوشت مردم در دستان خودشان قرار گرفت و هر کس سرنوشت خود را رقم می

 .چشم از نوشته گرفتم و قلم رو روی کتاب گذاشتم

 .تا خداحافظی کنم خوامفقط کمی وقت می-

 .لبخندی زدم« باشه»ی با دیدن کلمه

 .همه چیز دوباره به حالت اولش برگشت و برایان با استرس به سمتم اومد

 چه اتفاقی افتاد؟-

شه باید باهاش خداحافظی کنم. یک قدم عقب رفتم و دستم رو روی سرم رو پایین انداختم. باورم نمی

 .و با یک حرکت زنجیرش رو پاره کردم گردنبندی که بهم داد بود گذاشتم

 !وقت خداحافظی رسیده-

 :برایان بهت زده گفت

 !گی؟چی؟! چی داری می-

 .خواستم باهات خداحافظی کنمشم؛ ولی میمن به زودی ناپدید می-

 .هام سرازیر شدندی اشکبندش بقیهقطره اشکی از چشمم چکید که پشت 

 ...نه امکان نداره! امکان نداره-

 :ش رو به طرفین تکون داد و با داد گفتسر

 .تونه ازت محافظت کنهامکان نداره! گردنبند می-

 .بغض توی صداش باعث شد که قلبم مچاله بشه

 .تونه زنده بمونهشه؛ یا من یا آندلس! یکی فقط مینمی-

 .قطره اشکی از چشمش چکید

 !انتخاب من تویی-

 .ریختندهمچنان اشکام میبا پشت دست اشکام رو پاک کردم؛ ولی 

 .پذیرهخوام ازشون محافظت کنم و فقط با مرگ من امکانولی انتخاب من مردممه، می-

 !نباید این کار رو بکنی !کنیم، ولی نه این راهیک راه دیگه پیدا می-

 .به سمتم اومد که عقب رفتم

 ...دیگه دیره-

 نم؟لعنتی پس من چی؟ بعد از این اتفاق من چطور زندگی ک-
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 .هق هقم در فریادِ برایان گم شد

 .لعنتی من دوست دارم-

 .هام لبخندی از ته دل زدماز بین اشک

 .منم دوست دارم-

 !پس این کار رو نکن؛ بخاطر من-

کننده رو اجرا کردم و برایان روی زانو افتاد. اشکای برایان یکی یکی روی  برایان نزدیک شد که جادوی فلج

 .هامماس زل زد توی چشمزمین ریختند. با الت

 .هام رو بستم و بلوم رو صدا کردمکنترل اشکام دست خودم نبود. چشم

 .ای دارمبلوم ازت خواسته-

 .بله بانوی من-

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 .لطفاَ صدای من رو به همه اهالی آندلس برسون-

 .رسههر چی شما االن بگید به گوش تمام ساکنان آندلس می-

 .س عمیقی کشیدمنف

کنم و از فردا شما در مردم عزیزم این منم، پرنسسی که به شما قول نجات رو داده... من به قولم عمل می-

آرامش خواهید بود؛ ولی دیگه من کنارتون نیستم. در آرامش و صلح زندگی کنید و به هم عشق بورزید. من از 

کنم. بعد از رفتن من شاهزاده برایان ک کردن تشکر میها و دیگر افراد که بهم کمی اژدهایان، گرگقبیله

های من هستند؛ امیدوارم بعد از من ها تنها خواستهکنه! اینمیگیره و صلح رو حفظ امور کشور رو به عهده می

 .ها رو کنار بذاریددشمنی

 .کردهام رو باز کردم که دیدم برایان با ناراحتی و بهت من رو نگاه میچشم

 :زدم و گفتملبخندی 

 !از مردمم خوب مراقبت کن، عشق من-

 .کم شروع به ناپدید شدن کرد بدنم کم

ی من رو بر آورده کن؛ سه چهارم نیروی جادویی من رو توی آندلس پخش کن، تا به مردم بلوم این خواسته-

 .س بشهعادی هم اجازه بده بتونن از چهار عنصر اصلی استفاده کنند و باعث سرسبزی و رونق آندل

 .چشم-
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یکدفعه احساس کردم که قدرتم به شدت کاهش پیدا کرد و روی زمین افتادم؛ تاجم از روی موهام قل خورد و 

                                                                                                                                           .جلوی برایان افتاد

 «برایان»

خوام خوام بزارم بره؛ میانداخت. نمیتاج مهدیه قِل خورد و جلوم افتاد. فکر از دست دادنش قلبم رو به تپش می

 .کنار خودم نگهش دارم و تا آخر عمرم کنارش باشم. اون اولین دختری بود که عاشقش شدم

بعد از چند ثانیه با جای خالیش مواجه شدم. ای شروع به درخشیدن کرد و کننده بدن مهدیه به طور خیره

 .جادوی مهدیه که روم بود از بین رفت

 .های قصر رو هم لرزونداش نگاه کردم و فریادی از عجز کشیدم، فریادی که حتی دیوارهزده به جای خالیبهت 

 !خشم، هیچوقتبهام رو روی زمین زدم. لعنت به من که نتونستم مراقبش باشم؛ هیچوقت خودم رو نمیمشت

*** 

روز بعد از مرگ مهدیه، به مدت . افراد زیادی از سر تا سر آندلس اومده بودند تا در مراسم مهدیه شرکت کنند

ها رو سیراب کرد و هیوالها هم از بین رفتند. افرادی که همراه مهدیه وارد این یک روز بارون بارید که زمین

کنم که برگشتند به دنیای خودشون. مردم همه خوشحال بودند و از یدنیا شده بودند، ناپدید شدند و من فکر م

اونا به وصیت مهدیه عمل کردند و با  .طرفی هم ناراحت بودند که پرنسس جوانشون جون خودش رو فدا کرد

 .ها در آرامش زندگی کنندتونند با انسانها میها صلح کردند، االن اژدهایان و تمام گونهتمام گونه

 !برایان-

سرم رو چرخوندم که الکس و دنیل رو دیدم. وقتی که بیدار شدند و فهمیدند که مهدیه مرده هر دو توی شوک 

رفتند. اون روز حال هیچ کس خوب نبود و من از همه بدتر بودم. بخاطر وصیت مهدیه من امور کشور رو به 

 .گذرهعهده گرفتم و حاال دو هفته از مرگ مهدیه می

 :دنیل گفت

 .شهاالن شروع می مراسم-

سرم رو تکون دادم. به سمت بالشت مخملی که تاج مهدیه روش قرار گرفته بود رفتم و همراه بالشت برش 

داشتم. از در قصر بیرون رفتم. مردم با دیدنم تعظیم کردند. تاج رو کنار عکس که با کمک یک نقاش و تصویر 

 .ذهنی من از مهدیه کشیده بود گذاشتم

 .ریاد زدندمردم یک صدا ف

 .پرنسس بهشتی، پرنسس بهشتی-
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 :دستم رو به عالمت سکوت باال بردم و گفتم

 .گذره؛ اون واقعا یک پرنسس شایسته بوددو هفته از در گذشت پرنسس می-

 :بغضم رو قورت دادم و ادامه دادم

امور قصر اش صلح بود. من طبق وصیت پرنسس پرنسس بخاطر ما جون خودش رو فدا کرد و تنها خواسته-

 .مرمرین و کشور رو به عهد گرفتم

 .بینه لبخند زدمبا احساس اینکه مهدیه حضور داره و من رو می

 .اون قطعاً همیشه حواسش به ما هست

                     ۰۱:۵۶در ساعت:  ۲۸/۶/۹۹پایان 
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 98رمان  انجمنمنبع: 

 مرجع تایپ و دانلود رمان 98رمان 
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