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 نکلی روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان سایت در کتاب ینا

 :کنید کلیک زیر

http://forum.roman98.com/ 

 نام رمان: جدال نهایی )جلد پایانی رمان لیانا(

 زهرا باقرینام نویسنده: 

 ژانر: تخیلی، فانتزی، عاشقانه

 خالصه داستان: 

روبی پس از جمع کردن ارتشی بزرگ و متحد، به جنگ تنها دشمن خونی اش، نارسیسا رفته و 

ام د انتقآدونیس است. او به قصنبردی را آغاز می کند که پایان دهنده ی نفرین هِدِس و آزادی مردم 

مرگ گذشتگان و عزیزانش به پا می خیزد تا یک بار برای همیشه سایه ی سیاه تاریکی را از 

 ...سرزمینش برداشته و
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 )کوهستان آدیس(

روبی با آخرین سرعت به سمت چادر جاناتان می دوید، سرعتش چنان زیاد بود که چند بار تا مرز 

 .فت اما به موقع تعادلش را حفظ کرده و به دویدن ادامه دادافتادن پیش ر

ی ورود به قصر را به او داده باشد. شد که پس از چند هفته، در نهایت ملکه کاترین اجازهباورش نمی

وقتی این خبر را از فِرِد شنید آنقدر هیجان زده شد که مقداری از شربتش از دهانش به بیرون پاشید 

کرد. سپس بالفاصله از چادری که دوستانش در آن دور هم جمع شده بودند بیرون و لباسش را خیس 

 .ها به سمت چادر جاناتان به راه افتادپریده و بی توجه به اعتراض آن

وقتی به چادر رسید چند ثانیه صبر کرد تا نفسش باال بیاید، آن گاه دستش را بلند کرد تا در بزند که 

ی خشکی کرده و به آرامی ورودی اری ممکن نیست، از این رو تنها سرفهناگهان به یاد آورد چنین ک

 .چادر را کنار زد

محل اقامت جاناتان مثل دفعه های قبل مرتب و تمیز بوده و وسایل کمی در آن به چشم می خورد: 

های دست ساز خودش بود، ی چادر با میزی که روی آن پر از مجسمهیک رختخواب چوبی در گوشه

 .ی فیروزه ای زیبایی که کف چادر انداخته بودند و چند صندلی چوبیهفرشین

 .چادر عظیم و طالیی رنگ جاناتان تنها شامل همین وسیله های بی ارزش و ساده بود

 شینی؟چرا نمی-

ی کاترین انداخته و بی اراده لبخند دلنشینی به آن صورت روبی نگاهی به ابروهای درهم گره خورده

ی رسید، زد. سپس روی صندلی کنار جاناتان نشسته و به چهرهندازه نگران به نظر میزیبا که بی ا

 .متفکر رافائل خیره ماند

 .فکر کنم می دونی که چرا خواستم اینجا باشی-
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 .ی عبوس رافائل گرفته و با تکان سرش پاسخ مثبت دادروبی چشم از چهره

 :ای ادامه دادکاترین با صدای گرفته

ات برسی اما... این به اون معنی نیست که هر دفعه همینطور با تمام ی به خواستهتو موفق شد-

 .کنمتصمیماتت موافقت می

 :ی روبی با دلخوری درهم رفته و جاناتان با دیدن صورت او فورا گفتچهره

ا منظور کاترین این هست که تو باید بیشتر از این ها احتیاط کنی و هیچ تصمیمی نگیری که در انته-

 .به ضرر خودت تموم بشه

 .روبی نگاه سریعی به کاترین انداخت و او با بدخلقی سرش را تکان داد

ها توجهی نشان نداده بود، شروع به صحبت کرد و روبی به رافائل که تمام مدت سکوت کرده و به آن

ای ردمندانهها بوده است. او با حالت خزودی فهمید که او در این مدت تمام حواسش به حرف های آن

 :گفت

اما اگر نظر منو بخواید میگم که روبی در این زمینه حق تصمیم گیری نداره... اون هنوز یک دختر -

 .ست و تصمیماتش از سر احساساتهبچه

عصبانی شده بود، دهانش را باز کرد، اما قبل از آنکه بتواند  "دختربچه"روبی که از شنیدن عبارت 

 :ای جدی با خونسردی گفتهرهاعتراضی بکند، کاترین با چ

 ممنون از اینکه نظرت رو بهمون گفتی رافائل. خب، روبی، نقشه ای برای ورود به قصر داری؟-

اش را گرفته و با روبی که هنوز لبخند عمیقی به پهنای صورت داشت، به سختی جلوی خنده

 :خوشحالی گفت

 ...بله! همون راه مخفی اتاق شما-

 !نه-

 :قرار شد و سپس روبی با تعجب پرسیدلحظه ای سکوت بر

 ...چرا نه؟ من و مایکل یک بار تونستیم از همون راه وارد قصر بشیم و-

 :کاترین میان حرف های او گفت

 شما وارد قصر شدین و... نارسیسا تونست این رو بفهمه، مگه نه؟-

ای به بار لبخند رضایتمندانه روبی به اجبار سرش را تکان داد و با ناراحتی به رافائل نگاه کرد که این

 .صورت داشت
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 :کرد کاترین بیش از اندازه به روبی سخت میگیرد لبخندی زد و گفتجاناتان که گمان می

ها در قصر با خبر شد که روبی و مایکل وارد اتاقش شده بودن. البته نارسیسا فقط وقتی از حضور اون-

 ...با استفاده از اون

 آینه؟-

 :این را پرسید و روبی گفتکاترین با تعجب 

بله، ظاهرا که با استفاده از یک تیکه از اون آینه تونست ما رو ببینه، من چشم هاشو توی یک -

 .قسمت دیگه از آینه دیدم و متوجه موضوع شدم

 :کاترین نگاهی به جاناتان انداخت و گفت

 ...اون آینه یکی از همون آینه هایی نیست که-

 :جاناتان فورا گفت

 !یقادق-

 :تر کرده و گفتومبهوت مانده بود، با نگرانی سرش را به او نزدیککاترین که هنوز مات

 !فهمی ممکنه چه اتفاقی بیفته؟تا آینه رو به دست بیاره میولی... ولی اگه اون بخواد هرسه -

کاترین ی زدههای حیرترسید، در مقابل چشمنظر نمیوجه دلواپس و نگران بهجاناتان که به هیچ

 :لبخندی زد و گفت

شانسی ی دوم رو در اختیار داره که در کمال خوشنگران نباش، در حال حاضر اون فقط آینه -

ی اول... اون نابود ی اول و سوم. و اما آینهفردی نداره، البته در مقایسه با آینهبهویژگی منحصرهیچ

 .شده

 !چی؟ -

 .یدروبی فریادزنان این را پرسید و از جا پر

کاترین و رافائل بالفاصله نگاه غضبناکی به او انداختند؛ اما جاناتان که از قرار معلوم از خوشحالی او 

 :شادمان بود، با سرزندگی گفت

 .درسته، رابین ترتیب این کار رو داد -

 :اش نمایان بود، دوباره نشست و گفتروبی که هنوز آثار حیرت و شگفتی در چهره

 !اما... چطوری؟ -
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دونی اون رفته بود به سرزمین خودشون تا از پادشاه ویکتور درخواست طور که میخب، همون -

کمک کنه و... خب اولش زیاد خوشایند نبود، بیچاره هنوز چندقسمت از بدنش کبوده؛ ولی... درنهایت 

روی اونا اونا موافقت کردن که درست در شروع اولین نبرد به ما بپیوندند، هرچی نباشه نارسیسا قلم

 ...رو محدود کرده دیگه

 !اِهِم -

 :ی تصنعی رافائل فوراً گفتجاناتان با شنیدن سرفه

بگذریم! موضوع اینه که طبق حرفایی که تو چندماه پیش بهم زده بودی، من از اون خواستم موقع  -

 .ی اول رو نابود کنهی اون پیرزن بزنه و آینهبرگشت یه سر به خونه

اش اسیر شده و در آنجا تا شد، به یاد پیرزنی افتاد که روزی در خانهخندش محو میکم لبروبی که کم

جای آن می دادن جانش پیش رفته بود. با یادآوری حشراتی که در جایمرز نابودی جوانی و ازدست

 .شدت تکان دادلولیدند، لرزش خفیفی کرده و سرش را به

 :کاترین نگاهی به روبی انداخته و گفت

 .ی اول رو پیدا کرده بودیتو آینهپس  -

 :آور را فراموش کند، با صدای ضعیفی گفتی تاریک و دلهرهخانه کرد تصویر آنروبی که سعی می

 .ی دیگه هم مشابه اون ساخته شدهای داره و دوتا آینهدونستم چه ویژگیزمان نمیبله؛ اما اون -

ی اول افتاد و بالفاصله متوجه شد که دلیل حضور نهی متحیر نارسیسا در آیآن به یاد چهرهروبی یک

ی اول بوده است؛ اما در هرصورت او ترجیح داد ی دوم دوقلوی آینهلحظه این بوده که آینهاو در آن

نگرانی آینه از بین رفته بود جای هیچ موضوع به میان نیاورد؛ زیرا اکنون که آن که دیگر حرفی از این

 .وجود نداشت

 .ی اینا، هنوز یه کاری مونده که باید انجام بشههبا هم -

 :روبی با حالتی پرسشگرانه به جاناتان نگاه کرده و او ادامه داد

 .ی دومنابودی آینه -

کار به دوش کسی نیست جز نیازی به فکرکردن نبود، روبی بالفاصله متوجه شد که مسئولیت این

 .خودش

زمان با نجات سباستین، باید وارد اتاق نارسیسا نیز ر همفهمید آن بود که چطوتنها چیزی که نمی

اندیشید؛ زیرا مشکل می کرد. از قرار معلوم جاناتان نیز به همانی عزیزش را نابود میشده و آینه
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 :رویش را به سمت کاترین برگردانده و گفت

ق سابق پرنسس لیانا، و تونی کمکمون کنی؛ چون باید راهی باشه که هم به اتاکنم تو میمن فکر می -

 .چاالی قصر راه داشته باشههم به سیاه

 :داد، با تعجب پرسیدهای او گوش میلحظه بادقت به حرفکاترین که تا آن

 !چال؟چرا سیاه -

 :گاه پاسخ دادای مکث کرده و آنای درهم رفته، لحظهجاناتان با چهره

کنم نارسیسا جای بهتری برای جیمز، فکر نمی دادن روبی و سلنا وکه با وجود فراریبرای این -

تونه هم آسیبی بهش برسونه؛ سباستین درنظر گرفته باشه. جدا از خشمی که نسبت به اون داره، نمی

 .هاش جریان داره هم نابود میشهها و سلولچون با از بین رفتن سباستین، نیرویی که در رگ

ول بررسی اطالعات جدید و احتماالت بودند. بعد برای چندلحظه سکوت برقرار شد؛ گویی همه مشغ

 :از دقایق کوتاهی کاترین شروع به صحبت کرد

کار خیلی خطرناکیه؛ اما... تنها راه مطمئنی که به ذهنم  کنم اینکه هنوزم فکر میخب، با وجود این -

بعدیش همون پلکانیه  چال باز میشه و مسیرهاست. در اونجا دقیقاً کنار در سیاهرسه... انبار نیزهمی

 .ی سوم راه دارهکه به راهروی طبقه

 :روبی که از شدت تعجب دهانش باز مانده بود، با حیرت پرسید

 !دقیقاً چندتا راه مخفی دیگه توی قصر وجود داره؟ -

ها لبخند معناداری به یکدیگر زدند، سپس کاترین نگاه سریعی به جاناتان انداخت و هردوی آن

 :رخوشی گفتجاناتان با س

 .تادونیم، شاید چهار... یا پنجدقیقاً نمی -

 :روبی با خوشحالی گفت

 !عالیه -

 !اِهم -

ها نگاهی به آنکه نیمآنحالت رافائل انداختند؛ اما او بیهرسه برگشتند و نگاهی به صورت بی

 :حوصلگی گفتبیندازد، بالفاصله از جا برخاسته و با بی

 .دارم، میرم به چادرم؛ ولی... خب، بعداً می بینمتونمن نیاز به استراحت  -
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 .ها گذشت و از چادر بیرون رفتاعتنایی از مقابل آنرافائل با تکبر و بی

 :ای به ورودی رفته و گفتغرههنوز چندثانیه از رفتنش نگذشته بود که روبی با خشم و غضب چشم

 مان حساس میره که استراحت کنه؟زانگار متوجه نیست که تو چه وضعیتی هستیم! تو این -

 :کاترین سری از روی تأسف تکان داده و رو به جاناتان گفت

دونه که تو جنگ پیش رو تنها یه رهبر برای جای تو رهبر مردم باشه؛ اما نمیتمام دردش اینه که به -

 .یمو چندفرمانده برای کنترل ارتش داشته باش متحدکردن ارتش کافی نیست، ما باید چندین

داد، لبخندی زد و در پاسخ به ی رافائل نمیهای زنندهترین اهمیتی به رفتارجاناتان که انگار کوچک

 :ی کاترین گفتجمله

داشتن ارتش موضوع بسیار مهمیه که نباید نادیده گرفته بشه. و کردن و متحد نگهدرسته! کنترل -

 .وفقیت ماستی اصلی و جوان ما باید بدونه که اتحاد راز مفرمانده

ها به طرز عجیبی به او داد، متوجه نشد که آنی او و کاترین سرش را تکان میروبی که با هرجمله

 :رو با خوشحالی پرسیداند؛ از اینخیره شده

 ی اصلی ما کیه؟خب، فرمانده -

بی که گیج و رنگی به او خیره ماندند. روجاناتان و کاترین جوابی به او ندادند و همچنان با لبخند کم

 :سردرگم شده بود سؤالش را تکرار کرده و جاناتان با کالفگی گفت

 !بس کن روبی، معلومه که خودتی -

توانست جلوی وجه نمیکه به هیچوواج ماند و درحالیی آخر او هاجروبی با شنیدن جمله

 :لبخندزدنش را بگیرد، گفت

 .کنینحتماً شوخی می -

 :شدت خستگی قرمز شده بودند نگاه تیزی به او انداخته و با بدخلقی گفتهایی که از کاترین با چشم

 پیرمرد؟ کار رو بکنه؟ من؟ یا این کنیم. پس فکر کردی کی قرار اینمعلومه که نمی -

 :شد، غرولندی کرده و گفتسرعت محو میجاناتان که لبخندش به

 !سالمه۷۷فقط  -

 :نگرانی گفت کاترین به او توجهی نشان نداد و روبی با

 .تونن از پسش بربیانای هم هستن که میتونم... من... حتماً کسای دیگهولی من نمی -

 !ی مناسبی باشهآره، فکر کنم دین گزینه -
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 :ای به جاناتان رفته و کاترین به تندی گفتغرهخوری چشمروبی با دل

ی ای شایستهخودت چه کس دیگهجز بردار نیست! خب روبی، خودت فکر کن که بهکار شوخی این -

 .مقام و مسئولیته این

روبی با درماندگی نگاهی به جاناتان انداخته و با نگاه از او درخواست کمک کرد، جاناتان نیز نگاه 

 :ای به او انداخت و رو به کاترین گفتعمیقی و موشکافانه

 .مسئله دارهن به اینطوری فرصت کافی برای فکرکردچطوره تا فردا بهش مهلت بدی؟ این -

گاه از جا ای به پیشنهاد جاناتان فکر کرد، آنروبی با نگرانی به کاترین نگاه کرده و او چندلحظه

 :برخاسته و گفت

ای رو برای که بتونی شخص شایستهباشه، فقط تا فردا صبح وقت داری که فکر کنی، در صورتی -

جز تو دارم. گرچه... مطمئنم که بههات برمیروی شونه مسئولیت رو ازکار پیدا کنی، منم بار ایناین

 .جایگاه نخواهد بودی اینکس شایستههیچ

 .کاترین با نگاهی لبریز از محبت چندثانیه به او خیره مانده و سپس از چادر خارج شد

 .شدهایش لحظه متوجه عبور جاناتان از مقابل چشمکرد، یکروبی که هنوز به جای خالی او نگاه می

 :کنان گفتکه پشت سر کاترین از چادر بیرون برود، خندهجاناتان قبل از آن

 .رسینتیجه میهرچقدرم که فکر کنی، من مطمئنم که تهش... فقط به یه -

 .روبی پاسخی نداد و تنها نفس عمیق و صداداری کشید

در چنین موقعیتی قرار لحظه هرگز همراه مایکل وارد کالینوس شده بود، تا به آناز زمانی که به

 .نگرفته بود

مدت ی آزمایش قرار گرفته بود، انگار که در تمام آنبار توانایی و دانشش در بوتهانگار برای اولین

اش نگذاشته بودند. روبی سرش را تکان داد و به خودش اعتراف کرد که عهدهچنین کار سختی را به

دگاه مادرش و حتی واردشدن به قصر نارسیسا نیز ی ساطیرها، رفتن به زامراحل رسیدن به قلعه

دو بیراس،  یا بار دیگر خبری از نبرد با یکآمد؛ زیرا ایننظر نمیقدر سخت و دشوار بهگاه آنهیچ

انگیز و مرگبار ی آن موجودات نیز هراسآمفیزبنی نبود. اگرچه همهغول غارنشین و یا حتی یک

 .ان با هزاران عقیده و تفکر متفاوت در نظرش کاری غیرممکن بودبودند؛ اما متحدساختن هزاران انس

خواست صبح روز بعد شب گذشته بود و اگر میها از نیمهبا کالفگی نفس عمیق دیگری کشید. ساعت
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همه افکار درهم و مبهم خوابیدن با خیالی کرد. گرچه با آنسرحال باشد باید کمی استراحت می

درهرحال او از جا برخاسته و با خستگی به سمت چادر خودش، امیلی و  آسوده امری محال بود؛ اما

 .آدریان به راه افتاد

*** 

 هیوالی درون آینه

ای را برای معرفی به ملکه پیدا کند، ای امید داشت که شخص شایستهدر صبح روز بعد، اگر روبی ذره

مسئله در بین که این. به محض آنموضوع با دوستانش، تمام امیدش بر باد رفتبا در میان گذاشتن آن

 :جانبی گفتبهی حقها مطرح شد، دین با قیافهآن

گیرم و این بار گران رو از دوشت عهده میمسئولیت رو به خب این که دیگه معلومه، خودم این -

 ...دارمبرمی

 :ای گفتهای او پریده و با لحن طلبکارانهامیلی باعجله میان صحبت

 .نفر جاناتانهعهده بگیره، اون یهمسئولیت رو بهاشه کسی به جز روبی ایناگر قرار ب -

 :ای کرده و گفتدین خنده

 !کارا دیگه خیلی پیر شدهخیال، اون واسه اینکنی نه؟ بیچی؟ حتماً داری شوخی می -

چادر را نگاه جمله با نگرانی ورودی امیلی نگاه غضبناکی به او انداخت و دین بالفاصله بعداز گفتن این

 .ها حضور ندارد، نفس راحتی کشیدنزدیکی که جاناتان در آنکرده و با اطمینان از آن

بارید، با شنیدن صدای فرد، به امید ورویش میای کز کرده و بیچارگی از سرروبی که در گوشه

 :پیشنهاد بهتری از سوی او رویش را به سمتش برگرداند

 ...کار رو بکنن، رافائل باکمال میل حاضره کهنتونن و یا نخوان ایناگر نه جاناتان و نه روبی  -

 :ی بلندی کرده و تمسخرآمیز گفتکه کسی اظهار نظر کند، دین سرفهقبل از آن

 .نفر رو به باد بدیمخوایم سر هزارانانگار که ما می -

 :فرد با حالت تدافعی گفت

 منظورت چیه؟ -

 :سردی گفتره دربرود، با خونکه در مقابل او از کوآندین بی

کنه که خودش برای کار رو به رافائل بسپاریم، یکی از همین شبا ادعا میدونن که اگه اینهمه می -

 .ستکشتن نارسیسا بهترین گزینه
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ی او گمان کرد های سیاه فرد دیده شد. روبی با دیدن حالت چهرهلحظه برق خشم در چشمبرای یک

اش بود، ریزریز کند؛ از این رو به را با شمشیر آدونیس که اکنون در جعبه هرلحظه ممکن است دین

 :که از جا بپرد امیلی با ناراحتی گفتخیز درآمد؛ اما قبل از آنحالت نیم

که ی اصلی ما چیه؟ اتحاد! ما باید باهم متحد باشیم، نه اینبسه دیگه! پس فکر کردین هدف فرمانده -

 مگه نه؟به جون همدیگه بیفتیم؛ 

هایش را تأیید کند، سیخونک محکمی به پهلوی دهنده بود که حرفیاریامیلی که در جستجوی یک

ها پیشنهادی کدام از آنلحظه هیچوگو با جیمز بود و تا به آنسلنا زد که اکنون سخت مشغول گفت

 :ارائه نداده بودند. سلنا که حسابی جا خورده بود، با دستپاچگی گفت

 !، آره، اتحادچی؟ آره -

کلمه زدن با جیمز شد. روبی شک داشت که او و جیمز حتی یکسپس بار دیگر برگشته و مشغول گپ

 .اش گرفتهای امیلی را فهمیده باشند و ناخودآگاه خندهاز حرف

طور عجیبی به اجزای صورتش میلی که درمانده شده بود نگاهی به فرد انداخت و متوجه شد که به

 .تر شد، با دیدن حالت نگاه او اندکی معذب شده و به سلنا نزدیکخیره شده است

تر شود؛ اما وقتی به یاد صحنه از چشم روبی نیز پنهان نماند و موجب شد که لبخندش عمیقاین 

 :اش را جمع کرده و با ناامیدی گفتآورد که هنوز کسی را پیدا نکرده است، خنده

 .رم تو چادر خودمونمن می -

 :حوصلگی از جا برخاسته و از چادر بیرون رفت. دین پشت سرش نعره زدبی روبی با

 !ی شماهام، هی! روبیباور کن اول و آخرش من بهترین گزینه واسه -

توجه به فریادهای او به سمت چادر به راه افتاد. در همان حال فکر کرد که نجات اما روبی بی

 انداختند؟ین مسئولیتی را به دوشش میسباستین و نابودی آینه کم بودند که حاال چن

ی حقیقت ی عجیبی مواجه شد. رافائل مقابل آینههنگامی که ورودی چادر را کنار زد، با صحنه

 .نگریستتعجب به تصویر درون آن می ایستاده بود و با

ذات دادن احساسات درونی هر انسان را دارد و ی حقیقت، خاصیت نشانی سوم، یا همان آینهآینه)

دهد. اگر انسانی شریف و درستکار هر انسان را چه خوب و چه بد، به شکل تصاویر گذرا نشان می

دهد؛ اما اگر شخصی که در مقابلش ایستاده است مقابلش بایستد صورت عادی همان فرد را نشان می
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 (.ردگذاهای مختلف و وحشتناکی به نمایش میذات پلیدی داشته باشد، تصویر او را به اشکال

ها به آدونیس آمده جا را بپرسد؛ زیرا از زمانی که آنروبی به او نزدیک شد تا دلیل حضورش در آن

اش رسید شد؛ اما در کمال تعجب، حتی هنگامی که به چندقدمیندرت از چادرش خارج میبودند، به 

 .ی حضورش نشد و از جایش تکان نخوردو پشت سرش ایستاد، رافائل متوجه

رو آینه توجه رافائل را به خود جلب کرده است، از اینجکاو بود که بداند چه چیزی در آن روبی کن

 .جلوتر رفته و به تصویر درون آینه نگاه کرد

هایش از شدت حیرت وار شروع به زدن کرد و چشمطور ناگهانی نفسش حبس شد، قلبش دیوانهبه

انسان اهتی به صورت رافائل و یا حتی یک شبگشاد شد. چیزی که در قاب آینه نمایان بود هیچ 

هایش زد و دندانزد، لبخند شیطانی میهای سرخش برق مینداشت: صورتش کامالً سیاه بود و چشم

 .اندکی از دهانش بیرون آمده بود

بار رافائل حضور او را احساس کرد و به سمتش روبی بار دیگر نفسش را با صدا حبس کرد و این

 .برگشتن او تصویر درون آینه ناپدید شدچرخید. به محض 

 :زنان گفتنفسرافائل که انگار مسافت طوالنی را دویده بود، نفس

تصویر توی آینه بود... معذرت که من بیام این اون... من... وقتی اومدم توی آینه بود، قبل از این -

 .خوام؛ ولی... من همین االن باید به چادرم برگردممی

جا را بپرسد. ان سرعتی از چادر خارج شد که روبی حتی فرصت نکرد دلیل آمدنش به آنرافائل با چن

هیوالی درون آینه جا خورده بود که حتی فراموش کرد حضور خود را به او قدر از دیدن آن گرچه آن

 .یادآوری کند

انگیز وجود هراسمی درخشان و صیقلی آینه نگاه کرد؛ اما اثری از آن بار دیگر با دقت به شیشهیک

 .نبود

فهمید که در خواب بزرگ و راحتشان رها کرده و به فکر فرو رفت، خوب میروبی خود را بر روی رخت

کرد. آوری تند و خشن شده است و همین بود که نگرانش میطور عذابچندوقت رفتار رافائل بهآن 

بودند، با االن زمین تا آسمان فرق  همراه مایکل از کالینوس رفتههمین که رفتارش از موقعی که به

 .کرده بود

ترین مسئله اهمیتهمه مصیبت همیشه بیآورد؛ اما میان آن تغییر ناگهانی هیچ سر درنمیاز این 

ی حقیقت احساس درونی فهمید که کامالً اشتباه کرده است. حاال که آینهبرایش همین بود. حاال می
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آورد، وگرنه ممکن بود موضوع سر درمیفهمید که باید از این میرافائل را به نمایش گذاشته بود 

های ی انسانهمراه داشته باشد. برای روبی بسیار عجیب بود که رافائل را در دستهعواقب بدی را به

ها را در شهر کوچک و دنج ها کمک کرده و آنها پیش، او بود که به آنبد و خبیث قرار دهد؛ زیرا ماه

ها را برای اده بود. گرچه روبی این را نیز فراموش نکرده بود که او با حیله و نیرنگ آنخود پناه د

رسید؛ اما انگار که حتی از نظر میآمیز بهاش فرستاده بود. شاید کمی اغراقگرفتن گنجینهپس

 .ها قبل نیز آمادگی رفتن به سوی پلیدی و زشتی را داشتمدت

خواست که رافائل را از دست بدهند، با آنکه اد، هیچ دلش نمیروبی با ناراحتی سرش را تکان د

اش دیده بود. ای از مهر و محبت را در چهرهها نیز نشانهوقتپیرمردی عبوس و تندخو بود؛ اما گاهی

موضوع حقیقت داشت و در درون رافائل کشمکشی میان نور و تاریکی بود، او باید به کمک اگر این 

 .گرداندور و روشنایی را به قلب رافائل بازمیجاناتان و کاترین ن

هایش به سمت چادر عظیم جاناتان به راه توجه به باقی نگرانیفکر به سرعت از جا پرید و بیبا این 

 .افتاد

کشیدند؛ زیرا جاناتان لبخندی زده و ها نیز انتظارش را میبه محض وارد شدن، متوجه شد که آن

 :گفت

 .زدیمبه تو حرف میاالن داشتیم راجع بی، ما هم همین چه خوب شد اومدی رو -

 :روبی نگاه سریعی به کاترین انداخت و او فوراً پرسید

 چی شده؟ -

ها تعریف کرد و چیز را برای آنای درنگ کند، همه آنکه لحظهروبی از پرسش او خوشحال شد و بی

 :گاه جاناتان گفت، سری تکان دادند. آنکه به فکر فرو رفته بودندحالی ها در در آخر هردوی آن

 .کنم موضوع چندان مهمی باشهفکر نمی -

 :های روبی از شدت تعجب گشاد شد و جاناتان فوراً ادامه دادچشم

اشه این رو بدونی که آینه دقیقاً چیه؛ ولی شاید الزم ب دونم که تصور تو از اونببین روبی، من می -

 .گهو نمیآینه همیشه هم حقیقت ر اون

زمان در حال فکر حرف اخمی کرده و خواست حرفی بزند؛ اما کاترین که تا آن  روبی با شنیدن این

 :ای شروع به صحبت کردکنندهکردن بود، با لحن قانع
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دونم که االن چه حسی داری. ممکنه فکر کنی تا االن تمام فکر و خیاالت گوش کن روبی، من می -

تصور کلی از ت بگم که ما آدما همیشه یه طوری واسهتباه بوده؛ ولی... بذار اینآینه اشی اون درباره

 .وقتا ممکنه اشتباه کنیمی چیزهایی که تو زندگیمون وجود داره داریم و... و گاهیهمه

 :قراری گفتروبی با بی

 وقتا دچار اشتباه بشه؟آینه گاهیگین که ممکنه اون یعنی شما می -

 :کاترین گفت

 !وجهبه هیچ -

 :و جاناتان اضافه کرد

 .ده که مقابلش ایستادهای نشون میآینه تصویر انسان رو درست در لحظهگیم که اون ما فقط می -

طور که نگرانی و اضطرابش به جاناتان با لبخند و نگاه عمیقی به روبی خیره ماند. روبی نیز در حالی

 :ای گفتهزدناگهانی فروکش کرده بود، با لحن شگفت

 ...لحظه کمییعنی، ممکنه که رافائل فقط در اون  -

 .عصبانی و یا خشمگین بوده باشه -

 .آمیزی به او انداختی او را کامل کرده و نگاه محبتجاناتان جمله

ی حقیقت، ی افکار آینهاراده نفس راحتی کشید و فکر کرد که سطحی بودن بیش از اندازهروبی بی

 .چندروز اخیر شنیده است ه که در آنبهترین خبری بود

 روبی؟ -

 :روبی که اکنون حالش خیلی بهتر از قبل شده بود، لبخندی زد و گفت

 بله؟ -

 باالخره تونستی کسی رو پیدا کنی؟ -

حرف وا رفته و نگاهش را به جایی غیر از صورت جدی کاترین دوخت. فکر به روبی با شنیدن این 

چنان حواس او را پرت کرده بود که به کلی فراموش کرد فرصتش به پایان  رافائل و تصویر درون آینه

 .عنوان جایگزین خود پیدا نکرده استرسیده و هنوز کسی را به 

کرد، شروع به های پرنفوذ کاترین خودداری میکه هنوز از نگاه کردن به چشمروبی در حالی 

 :تجویده گفکردن با بندهای انگشتش کرده و جویدهبازی

 ...دونم... من... خیلی فکر کردم؛ ولیخب... نمی -



  98زهرا باقری نویسنده انجمن رمان  |جدال نهایی )جلد پایانی رمان لیانا( 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         16 

 

 :کاترین ابروهایش را باال برده و روبی با درماندگی گفت

کار داوطلب شدن؛ ولی... مطمئن خب، من نتونستم کسی رو پیدا کنم... یعنی، بعضیا برای اینخیلی -

 .نبودم که از پسش بربیان

 :جاناتان با خوشحالی گفت

 .بزنم چه کسایی داوطلب شدن تونم حدسمی -

 :ی جدی و مصممی گفترنگی به جاناتان زد؛، ولی کاترین با چهرهروبی لبخند کم

 !عهده بگیریپس قبول کردی که فرماندهی ارتش رو به  -

 :تری گفتروبی به ناچار سرش را تکان داد و کاترین با دقت به او نگاه کرد، سپس با لحن مالیم

دونم که تا همین االن هم خیلی رنج و قدر سخت و دشواره، میر در نظرت چهکادونم این می -

 ...ناراحتی کشیدی؛ ولی

هایش را در دست خود گرفت و کاترین از جا برخاست و روی صندلی کنار روبی نشست، سپس دست

 :فشرد و ادامه داد

دادن، یکی از اتفاقاییه که تو های بزرگ برداشت. و از دست برای رسیدن به اهداف بزرگ، باید قدم -

افته. اما فراموش نکن روبی، ما ممکنه برای رسیدن به آزادی خیلی از چیزها رو از راهای سخت می

 .دست بدیم؛ ولی مطمئن باش که در انتها چیزی بیشتر از اونا رو به دست میاریم

وچروکش زده و پرچینداد، لبخند عمیقی به صورت های کاترین گوش میروبی که با دقت به حرف

بستگی به »کردنش به او گفته بود: ای افتاد که پوسایدون درست قبل از ترک ناگهان به یاد جمله

 «.پاداش بزرگ رو داری یا نه تونی با عملکردت بهم ثابت کنی که لیاقت یهخودت داره روبی، تو می

 :روبی آرام با خود تکرار کرد

 ...پاداش بزرگ -

 :به خود گفتگاه در دل آن

تونم به طوری میسختی الزم باشه... شاید این عهده بگیرم، شاید اینمسئولیت رو به  شاید باید این -

 .پاداش بزرگ برسم اون

ی کنجکاو و مشتاق جاناتان های درخشان کاترین و چهرهروبی سرش را بلند کرده و نگاهی به چشم

 :و با صدای ضعیفی گفت انداخت، سپس سرش را با اطمینان تکان داد
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 .کنینکنم؛ اما... باید قول بدین که کمکم میباشه. قبول می -

و بسته کرد. جاناتان هایش را با اطمینان باز و کاترین فوراً چشمها نگاه کرده روبی با دلواپسی به آن

 :تمالید، گفهم میهایش را به که کف دستحالی نیز با خوشحالی از جا پریده و در 

 .کشنپس پیش به سوی موفقیتا و پیروزیای آینده. آخ! مطمئنم که اونا هم سخت انتظار ما رو می -

 :نظر برسد، گفتها انداخته و با حالتی که سعی داشت عادی بهسپس روبی نگاه گذرایی به صورت آن

 .بینمتونرم. بقیه منتظرن تا برم... اِ... بعدًا میخب، من دیگه می -

ای به رفتن نزد دوستانش فکر کند، راه چادر خود آنکه لحظهعجله از چادر بیرون پریده و بیروبی با 

 .خواب راحت و طوالنی بدهداش را برای یکرا در پیش گرفت. اکنون حاضر بود تمام دارایی

*** 

 آوری اسرارجمع

شب روز دوم، ا در نیمهاتفاق خاصی گذشت؛ ام دوروزِ بعداز انتخابش برای فرماندهی ارتش، بدون هیچ

ی کوهستان نشسته و ی دوستانش در هوای خنک شبانگاهی در محوطههمراه بقیهزمانی که روبی به

کردن موضوع مهمی به چادر جاناتان فراخواند. وگو بود، کاترین او و بقیه را برای مطرح مشغول گفت

دل کرده و سلنا با ناخشنودی هوا را از وبخبر، روبی، سلنا و جیمز نگاه معناداری ردبا شنیدن این 

 .اش خارج کردبینی

 .سپس همگی به سمت چادرها به راه افتادند

آنکه صدایشان به تر از بقیه بودند، سرعتشان را کمتر کردند تا بیروبی، سلنا و جیمز که کمی عقب

 :گوش کسی برسد، بتوانند با یکدیگر صحبت کنند

 کنم؟کنین که من فکر مییچیزی فکر مشما هم به همون  -

 :جیمز نگاهی به سلنا انداخته و گفت

 .کنینتا به چی فکر میدونم شما دومن که نمی -

 :حوصلگی گفتای رفت و روبی با بیغرهسلنا به او چشم

 مدت منتظر چه چیزی بودم؟جیمز، فقط بگو که من تو تموم این  -

 :اش تغییر کرده و با تعجب گفتا فوراً حالت چهرههایش را باال انداخت؛ امای شانهجیمز لحظه

کنه بری به قصر و جون خوان که بری به قصر؟ جاناتان داره وادارت مییعنی وقتشه؟! اونا ازت می -

 کارش رو نجات بدی؟پسر خیـ*ـانت
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ه آمیزی بشدت تکان داد. روبی نگاه سرزنشسلنا با حرارت حرف جیمز را تأیید کرده و سرش را به 

 :ها انداخت و به تندی گفتآن

پیشنهاد رو دادم. درضمن کار نکرده، این خود من بودم که از اول این کسی من رو مجبور به این  -

 ...کار نیست، مگه قبالً براتون نگفتم کهجیمز، سباستین خیـ*ـانت

ی ما رو به نارسیسا روانی همه کنم. اونآره، آره گفتی؛ ولی من که چنین مزخرفاتی رو باور نمی -

 .فروخت

 :ای اضافه کردسلنا برای موافقت سری تکان داده و با لحن گزنده

 .خائن عالقه داره طور جاناتان هنوز به اونفهمم چهواقعاً که نمی -

ای زده و خود را بقیه رحمانههای دلشان، لبخند بیریختن حرفها بعد از بیرون گاه هردوی آنآن

 .رساندند

 :ها ملحق نشده و با خود فکر کرددو ناراحت و عصبی شده بود به آنهای آنکه از شنیدن حرف روبی

و مادر را نچشیده است باید هم این خانه بزرگ شده و طعم داشتن پدر سلنا که از بچگی در یتیم -

داده بود  ی هوایی از دستسانحهو مادرش را در یک سالگی پدر ها را بزند. جیمز که در ششحرف

 .کردی احساسات جاناتان قضاوت میگونه دربارهباید هم این

و فرزند را بفهمند؛ زیرا در سن توانستند حس بین پدر ها نمیکدام از آنحقیقت آن بود که هیچ

گونه که باید و شاید معنی وقت نتوانستند آنبسیار کمی پدر و مادر خود را از دست داده و هیچ

 .ی واقعی بودن را درک کنندخانوادهدرست عضو یک 

درکی از این  پذیرفتند که هیچطرز فکر برای روبی بسیار دردناک بود؛ اما سلنا و جیمز باید میاین 

 .موضوع ندارند و نخواهند داشت

توانست بشنود. ورودی خوبی میپچ دوستانش را به هنگامی که به چادر جاناتان رسید، صدای پچ

 .زد و وارد شد چادر را کنار

 .به محض ورود او، بقیه نیز با دستپاچگی سر جاهایشان نشسته و سکوت کردند

ای که هنوز خالی مانده بود، نشست و ها، روی تنها صندلیهای خیره و نگران آنتوجه به نگاهروبی بی

 .رسیدنظر میپریده بهنگاهش را به جاناتان دوخت که اندکی رنگ

 ...کنم دیگه بتونیم... بتونیمتون اینجا جمع شدین... اِ... فکر میخب، حاال که همه -
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 .بتونیم بریم سر اصل مطلب -

هایشان پیش نیامده ای در صحبتوقفهای که انگار هیچی او را کامل کرده و به گونهکاترین جمله

 .دی جاناتان بوی ناراحت و گرفتهاست، شروع به صحبت کرد. نگاه روبی هنوز به چهره

 ...تون بدونید که االن در چه وضعیتی هستیمفکر کنم همه -

 .ی مثبت تکان دادندلحظه همگی سرهایشان را به نشانه در این

 :کاترین نفس عمیقی کشید و ادامه داد

هامون شدیم و مطمئنم حاال هم ها پیش چرا مجبور به ترک خونههاتون شاهد بودین که سالخیلی -

دادن به چنین نبردی هستیم؛ بنابراین فکر کنم زمان اون رسیده که جبور به تن دونید که چرا ممی

 .بهتون بگم... جدال نهایی فرا رسیده

افراد آدریان بود که بالفاصله تحت دلداری  جمله نفس چندنفر حبس شد، یکی از آنبا گفتن این 

حرف تحت میلی از شنیدن آن شدید دین قرار گرفت. اگرچه روبی توقع داشت که قبل از آدریان، ا

آمد که او نظر نمیتأثیر قرار بگیرد؛ زیرا همیشه ترس عجیبی از نارسیسا در وجودش بود؛ اما به

لحظه تر بود و در آن ای ترسیده و یا نگران باشد، برعکس اکنون از هر زمان دیگری جدی و مصممذره

وبی به یاد آورد که برادر امیلی به دست هایش حلقه زده بود. راز شدت خشم و نفرت اشک در چشم

 .طور ناگهانی ناراحتی و ترحم بسیاری را نسبت به او در دلش احساس کردنارسیسا کشته شده و به

 .حاال همگی خوب گوش کنین -

 .ی قبلی او برداشتندبار دیگر توجه همه به کاترین جلب شد و دست از تحلیل و درک جمله

ی اتفاقات در یک شه، معنیش این نیست که قراره همهو نبرد عظیم میجدال وقتی حرف از یک  -

وقت در چندمرحله جنگ رو کنیم، اونریزی میکنیم، برنامهطور ناگهانی بیفته. ما فکر میلحظه و به

 .خبر رو به گوش مردم برسونین. چندنفر از شما وظیفه دارین که این کنیمشروع می

 :فرد فوراً گفت

 .کار رو بکنیمتونیم این ما می -

ها ملحق نشده کاترین نگاهی به فرد انداخته و خیلی زود متوجه شد که رافائل هنوز به جمع آن

 :مسئله به میان بیاورد، گفتآنکه حرفی از این است؛ اما بی

میدم، طور که تا االن فهعالیه! فکر کنم الزم باشه امیلی هم به جمع تو و مردانت ملحق بشه. این -

 گم امیلی؟اون استعداد زیادی در متقاعد کردن بقیه داره، درست می
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 .امیلی غرولندی کرده و به اجبار سرش را تکان داد

و شوقش کرد شور اش را میموضوع استقبال کرد، هر چند که تمام سعیاما فرد با خوشحالی از این 

 :اش نمایان نشود و گفتدر چهره

 !پیشنهاد خیلی خوبیه -

 .ای زدسپس با عالقه به امیلی نگاهی کرده و لبخند موذیانه

آمیزی سوت زد؛ اما روبی اطمینان داشت که کاترین نیز مانند صحنه به حالت تمسخردین با دیدن این

دو ناپذیر فرد به امیلی پی بـرده است و اطمینان داشت قراردادن آنخودش به عالقه و توجه توجیه

 .وجه تصادفی نبوده استهیچدر کنار یکدیگر به 

ی شما از خب، من باید موضوع دیگری رو هم براتون روشن کنم، البته مطمئنم که تقریباً همه -

ی کل ارتش ما در نبرد کنم که روبی، فرماندهبار دیگه رسماً اعالم میمسئله آگاهید؛ ولی... یکاین

 .پیش روست

هایش را به یز شکلکی برای روبی درآورده و دستخبر تعجب نکرد، دین نکس از شنیدن اینهیچ

نظر اش گرفت و نگاهی به بقیه انداخت. بهحالت تسلیم باال آورد. روبی از دیدن حالت او خنده

تصمیم داشته باشند، برعکس همگی با حالت غرورآمیز ها مخالفتی با اینکدام از آنآمد که هیچنمی

 .و مصممی سرشان را تکان دادند

نفسش تا حدود زیادی افزایش پیدا بهدوستانش بسیار امیدوارکننده بود و باعث شد اعتماد واکنش

های کاترین بدهد که ها زده و خواست بار دیگر حواسش را به حرفکند. روبی لبخند مهرآمیزی به آن

 .ی سیاهی را از پشت چادر دیده استبه طور ناگهانی احساس کرد که سایه

ای باال پیکر تیره خیره ماند؛ اما زمانی که دیگر آن را ندید، شانهمحل عبور آن برای چندثانیه به

 .انداخته و سرش را برگرداند

ی بعدی ما با حضور تونید برید. جلسهفکر کنم مواردی رو که الزم بود االن بدونید بهتون گفتم. می -

 .ی بزرگان آدونیس و کالینوس برگزار میشهبقیه

صندلی بر روی زمین شنیده شد شدن ششی کاترین، صدای کشیدهشدن جملهز تماما بالفاصله پس

یکی از چادر خارج های متحیر و نگران یکیکردند، با چهرهپچ میکه با یکدیگر پچو همه درحالی

انگیزی به روبی انداختند؛ زیرا اطمینان شدند. سلنا و جیمز کمی بیشتر مکث کردند و نگاه تأسف
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رمقی شود. روبی با لبخند بیه موضوع صحبت بعدی کاترین، مستقیماً به خود او مربوط میداشتند ک

 .انگیزی خلوت شدها را تماشا کرده و چندی بعد چادر به طور حزنرفتن آن

 :ای کامالً جدی گفتگاه روبی با چهرهای در سکوت گذشت، آنچنددقیقه

 .کنیمریزی م که برای رفتن برنامهخب، من آماده -

تر از پیش شد و حالتی به خود گرفت که انگار روبی دچار مرض ی جاناتان پژمردهبالفاصله چهره

 :ترین لحن ممکن گفترفتارهای او را نداشت، با مالیمالعالجی شده است. روبی که دیگر طاقت این

 نباشین؟قدر ناراحت بهتون اطمینان میدم که قرار نیست بمیرم، پس میشه خواهش کنم این -

نظر رسید که کاترین خشم نهفته در لحن او روبی سعی کرد لحن گفتارش کامالً محترمانه باشد؛ اما به

 :آمیزی به جاناتان انداخته و گفترا دریافته است؛ زیرا نگاه سرزنش

 .قدر ناامید باشیروبی راست میگه، تو نباید این -

 :ث شد حالش دگرگون شود، سپس با دلواپسی گفتانگیزی به روبی انداخت که باعجاناتان نگاه غم

 .ی منه که برم و سباستین رو از اونجا بیرون بیارماما اگه بالیی سرش بیاد من مقصرم. وظیفه -

 :توانست جلوی خود را بگیرد، با ناخشنودی گفتسختی میروبی که دیگر به

ها رو برای من مشخص میشه حقیقتکردم این شما هستین که هخاطر خدا بسه، من... من فکر میبه -

 کنین؟. چطور موضوع به این مهمی رو درک نمیکنین؛ اما حاال..می

 :توجه به حالت تمسخر ادامه دادهای کاترین درهم رفت؛ اما روبی بیاخم

خاطر حضور شما پابرجاست، حاال اگر شما به قصر برین و بالیی سرتون بیاد... جادوی کوهستان به -

 .انسان به خطر میفته... جادوی کوهستان برای همیشه از بین میرهوقت جون هزاراناون

کرد، رویش را به سمت جاناتان برگردانده و با مالیمت کاترین که هنوز با اخم غلیظی به روبی نگاه می

 :ای گفتهایش را فشرد، سپس با صدای آهستهبسیاری دست

 .پروا و گستاخهروبی عین حقیقته، گرچه قدری بی ی حرفایباید اعتراف کنم که همه -

 .های روبی درهم رفت و با حالت معذب آمیخته به شرمندگی سرش را پایین انداختبار اخماین

خاطر اینکه در تمام ولی داره حقیقت رو میگه. وجود تو برای مردم ضروریه. نه فقط به -

خاطر سپر محافظی که با نیروی درونت برای ه بهسال پشتیبان و راهنمای اونا بودی، بلکبیستاین

 !امنیت اونا به وجود آوردی. تو... نباید... بری
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ی آخرش را شمرده و قاطعانه بر زبان جاری ساخت و از قرار معلوم با به میان آوردن کاترین جمله

 .جان مردم، جاناتان را به طور ناخوشایندی قانع کرد

 :وار گفتدو نگاه کرده و با درماندگی زمزمهای به آنزدهی مصیبتجاناتان با چهره

 .خیرطور باشه. خب، من میرم...میرم یه هوایی بخورم... شب بهآره... آره، شاید همین -

که به روبی نگاه کند، به طرف ورودی چادر رفت؛ اما گویی آنسرعت از جا برخاسته و بیجاناتان به

ای به او انداخت. روبی که به کنندهرده و نگاه نگران و مأیوسای درنگ کطاقت نیاورد؛ زیرا لحظه

راستی نگران حال روحی او بود، سعی کرد لبخند بزند؛ اما موفق نشد و در آخر فقط تالش کرد که 

دانست جاناتان متوجه منظورش شده است یا نه؛ زیرا اش را با نگاهش نشان بدهد. نمیاحساس واقعی

 .ی کشیده و سپس به سرعت از چادر خارج شدفقط نفس عمیق و صدادار

 .ای طول کشید که فضای درون چادر به حالت عادی بازگرددبعداز رفتن او چنددقیقه

ی خورده، به نقطه ای به کاترین انداخت که هنوز با ابروهای درهم گرهروبی زیرچشمی نگاه دزدانه

خاطر رفتار است که روبی را به تظر فرصتینظرش رسید که او منآن بهنامعلومی زل زده بود. در یک

تندش سرزنش کند؛ از این رو قبل از آنکه کاترین شروع به صحبت کند، تکان محکمی خورده و با 

 :عجله گفت

به موضوع مهمی ازتون سؤال کنم... االن که فرصتش خوام راجعاِ... راستش چندوقتی میشه که می -

 ...خوامپیش اومده می

های درخشان که نگاهش را به هرجایی غیراز چشمتر شد و درحالیرفته آهستهفتهصدای روبی ر

 .انداخت، ساکت شدکاترین می

 :ای مکث کرده و با لحن خشکی گفتکاترین که هنوز با حالت عجیبی به او زل زده بود، لحظه

 .شنوممی -

ای که زدهـرده و زنجیر زنگروبی که صورتش کامالً سرخ شده بود، دستش را در جیب پیراهنش فرو ب

 .نشان بزرگ از آن آویزان بود را بیرون آوردیک

 ...درباره این -

کرد، مسیر نگاهش را تغییر داده و به طور ناگهانی های او نگاه میکاترین که هنوز مستقیماً به چشم

 .صورتش کش آمده و از جا پرید

ای نگاهش را از ختی فرو داد. کاترین که لحظهسالعمل او جا خورد و آب دهانش را بهروبی از عکس
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های او گرفت و جوری به آن نگاه کرد که داشت، آهسته جلو آمده و زنجیر را از دستشی برنمیآن

 .انگار به وجودش شک داشت

 ...تو... تو این رو از کجا... از کجا -

بنشیند، ایستاد و با شک و توانست کاترین نفسش را حبس کرد و روبی که از شدت نگرانی دیگر نمی

 :تردید پرسید

 دونین این چیه، مگه نه؟شما می -

 :هایش از شدت تعجب برآمده شده بود، سرش را تکان داد و تکرار کردکاترین که چشم

 !این رو از کجا پیدا کردی؟ -

 :فترسید گروبی که انگار از بلند گفتن جواب او شرم داشت، طوری که صدایش به زور به گوش می

 .از اتاق شما پیداش کردیم -

 :کاترین با تعجب به او نگاه کرده و روبی فوراً اضافه کرد

 .وقتی که برای گرفتن شمشیر شما به قصر رفتیم من و مایکل، همون -

کم به حالت اش نیز کمآوری اسرار را پایین آورد و بادقت به او نگاه کرد. حالت چهرهکاترین جمع

 :فتعادی بازگشته و گ

 توی اتاق خودم بود؟ -

 :روبی سرش را تکان داد و گفت

 ...بنده؛ ولیگردنسری وسایل دیگه پیداش کرد. ظاهراً که یهمایکل بین یه -

 !بند نیستگردناین یه -

رسید که تعجب و نظر میکاترین با قاطعیت این را گفت و بار دیگر روی صندلی نشست. به

 :ای ادامه دادناراحتی داده است؛ زیرا با صدای بسیار آهسته اش جای خود را به غم وشگفتی

 .آوری اسرارهاین یه جمع -

توان هرلحظه از اتفاقات زندگی ایست که با آزادکردن ضامن کوچکش میآوری اسرار وسیلهجمع)

آوری اسرار داشته و هرزمان که اراده کند جمع خود را ثبت کرد. هرشخص مهم و ثروتمندی یک

 (.تواند با نوشیدن مایع درون نشان، وقایعی که ثبت شده است را تماشا کندمی

جور زنجیر و نشان، یککرد که آنوسیله نداشت، او فقط گمان میی آنروبی هیچ اطالعاتی درباره
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بند بسیارقدیمی و ارزشمند است که به احتمال زیاد روزی متعلق به کاترین بوده است؛ اما از گردن

ی طرز کارش به گوشش های جادویی بود که هنوز چیزی دربارهشیء نیز جزو وسیله وم آنقرار معل

 .نخورده بود

 :ای توضیح دادگاه کاترین با صدای آهستهای گذشت، آنثانیهچند

ضامن... میشه با این وسیله میشه هرلحظه از زندگیت رو که بخوای ثبت کنی. فقط با کشیدن این -

 .حال وقوع رو ضبط کردتمام اتفاقات در 

آوری اسرار انداخت و فکر کرد که ای به نشان بزرگ جمعکاترین سکوت کرده و روبی نگاه مشتاقانه

شیء،  روز دیده بود؛ اما جدا از جذابیت آنهای جادویی است که تا به آناین یکی از بهترین وسیله

 .ی دانستن وقایع گذشته بودنهخواست بداند. او هنوز تشهنوز خیلی چیزها بود که دلش می

روبی هنوز ایستاده و منتظر بود تا کاترین از اعماق فکر بیرون آمده و توضیح بیشتری به او بدهد؛ اما 

کاترین چنان در گذشته غرق شده بود که تا چنددقیقه حرفی نزده و درنهایت فقط دستش را تکان 

 .داده و به روبی اشاره کرد که در کنارش بنشیند

سرعت نشسته و با اشتیاق به او چشم دوخت. کاترین که اش، بهاندازهبی به دلیل کنجکاوی بیرو

 :ی نامعلومی زل زده بود شروع به صحبت کردهنوز به نقطه

 ...ها پیش، وقتی هنوز به دنیا نیومده بودی، لیاناسال -

خواست میان برود. دلش نمیکه بغضش از کاترین آب دهانش را به زور و زحمت فرو داد، به امید آن

که از خودش ضعف نشان بدهد و امکان نداشت که اجازه بدهد احساساتش در مقابل روبی فوران 

ی او نیز از بین برود. و این چیزی بود که نه خودش و نه کند؛ زیرا ممکن بود که باعث شود روحیه

 .جاناتان خواستارش نبودند

نداخت و به تندی سرش را برگرداند. دوست نداشت که کاترین های کاترین اروبی نگاهی به برق چشم

دختر زیبا و مهربان  هایش را دیده است. از طرفی خود او نیز به یاد آنبفهمد پرشدن ناگهانی چشم

ترین کرد که مرگ او، بزرگی پیش در رویاهایش مالقات کرده و اعتراف میافتاده بود که چندهفته

 .جنایت نارسیسا بوده است

رسید که کاترین اکنون تسلط بیشتری بر روی احساساتش دارد؛ زیرا نفس عمیقی کشیده و نظر میبه

 :ای گفتبا صدای گرفته

کارش نوعی سرپیچی کردم که اینزمان فکر میلیانا به دور از چشم من، دنبال حقیقت گشت... اون -
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نبود؛ چون... حقیقت خودش به دنبال اون و نافرمانیه؛ اما... بعداز جداییمون فهمیدم که اون مقصر 

 .گشت و باالخره پیداش کرد

راز را برای کاترین فاش کرده است؛ اما حرفی نزد و فقط بادقت به زد که چه کسی اینروبی حدس می

 :های او گوش فرا دادحرف

 فهمی؟پوسایدون بهم گفت که قرار بود اون بدونه. قرار بود بدونه، می -

 :سرش را تکان داد و کاترین با لحن دردناکی گفتسختی روبی به

کرد اون بود. من به خاطر مردمش فدا میدلیل بود؛ چون... کسی که باید جونش رو بهسرزنشام بی -

 ...اتفاق رو بگیرم تونستم جلوی اینوجه نمیهیچ

 

 

دانست؛ اما را میچیزها ی اینی نامعلومی خیره ماند. او همهروبی باز هم حرفی نزد و به نقطه

 .داداش را هزاربرابر بیشتر نشان میشنیدنش از زبان ملکه جوری بود که تلخی

آوری اسرار را مقابل ها برقرار شد، تا آنکه کاترین بار دیگر جمعبرای مدتی طوالنی سکوت بین آن

 :هایش گرفته و با صدای بلند و رسایی گفتچشم

 .یشگوهای قصر من بود که به دست نارسیسا کشته شدنشان روزی متعلق به یکی از پاین -

روبی زیرچشمی نگاهی به کاترین انداخت تا حالت صورتش را موقع بر زبان آوردن نام دخترش ببیند؛ 

ها بود دختر خود را فراموش کرده و برای ابد طردش کرده بود؛ زیرا اما از قرار معلوم کاترین مدت

 .بودحالت اش کامالً آرام و بیچهره

رو پرسید، از اینافکار درهم و بیهوده، سؤال مهمی برایش پیش آمده بود که باید میجدا از این

 :ای مکث کرده و سپس گفتلحظه

 کشت؟ولی... چرا اون باید یه پیشگوی ساده رو می -

 :بار کامالً به سمت روبی چرخیده و گفتکاترین این

دوران ملکه دیانا، و خواهر همون کسی بود که با  ترین پیشگویچون مادربزرگ آرامیس بزرگ -

 .حماقت و طمعش آدونیس رو به نابودی کشوند

 :روبی که بسیار متعجب شده بود، گفت

 !دونست که چنین نفرینی به وجود اومده؟زمان مییعنی نارسیسا اون -
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 :کاترین به سادگی گفت

م کاراش به خوبی پیش رفت و تونست به ها نفهمید که چطور تماالبته که نه، نارسیسا تا مدت -

موضوع رو براش روشن کنن. دست بیاره؛ اما خب، باالخره کسانی بودن که اینوتخت رو بهراحتی تاج

 .باهوش بودمسئله شده بود، اون همیشه خیلیی اینمطمئنم که خودش هم تا حدود زیادی متوجه

 :هضم اطالعات جدید را داشته باشد، سپس گفتای درنگ کرد تا روبی وقت کافی برای کاترین لحظه

اما در هرحال دلیل کشتن آرامیس این نبود که مادربزرگش با دادن اطالعات وسیعی به من، سعی  -

خاطر کرد آدونیس رو نجات بده. من مطمئنم دلیلش برای برداشتن اون از سر راهش فقط به

 .ات بدهپیشگویی بوده که باعث شد ناخواسته جون لیانا رو نج

طور که شما گفتین برای که همونرسوند؟ درحالیزن چه ضرری به نارسیسا می پیشگویی اون -

 .کارا نداشتتصرف آدونیس احتیاجی به این

 :کاترین ابروهایش را باال برد و گفت

دونست چنین نفرینی وجود داره. اون فقط انگار خوب به حرفم گوش نکردی روبی. نارسیسا که نمی -

دونی خواست نشد. میطور که اون میچیز اونخواست. اگرچه انگار هیچهی رو رفت که هِیدِس میرا

 چرا؟

 :روبی فوراً پاسخ داد

چون هیدس قصد نابودی مطلق آدونیس رو داشت؛ اما نیکوالس و نارسیسا به دنبال فرمانروایی  -

 .بودن

 !آفرین! کامالً درسته -

کاترین خوشحال شده بود، لبخند پهنی زد. کاترین نیز نگاه مهرآمیزی آمیز روبی که از حالت تشویق

 :به او انداخت و گفت

رسوند. حاال برگردیم به موضوع اصلیمون. پرسیدی پیشگویی آرامیس چه ضرری به نارسیسا می -

هاش اون هم در زمان نامناسبی باخبر ی نقشهترین ضررش این بود که امکان داشت من از همهبزرگ

واقعیت باخبر شدم؛ اما از نظر اون، ی کل ارتشم از اینشم. گرچه در آخر من با تالشای لیام، فرماندهب

 .ای به بار بیارهاتفاق خیلی زودتر بیفته و فاجعهبا وجود آرامیس ممکن بود که این

 :مقدمه گفتای درفکر فرو رفت و بیروبی لحظه

 .نفرین وجود دارهدونست که اسمی از من هم در اونعد میجایی به بپس از نظر شما نارسیسا از یه -
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 :کاترین قاطعانه گفت

هزارتو بعداز بردن دوستات، با وجود ! تو گفتی توی اونچیز رو فهمیدهمن مطمئنم که نهایتاً همه -

اطراف رها العاده خطرناک رو اونموجود فوقاینکه سباستین گفته بود که از دستش فرار کردی یه

 کردن؟کار رو مینظرت چرا باید ایندن. بهکر

رسید بر زبان نظرش میروبی دندانهایش را بر هم فشرد وصدای بدی ایجاد کرد. تنها احتمالی را که به

 :آورد

جایی تو دونست که سباستین بدعهدی کرده، و مطمئناً فهمیده بود که من هم هنوز یهاون می -

 ...هزارتو پنهانم؛ چوناون

طور که خودت گفتی هزارتو رو طلسم کرده بودن تا هیچ انسانی نتونه ازش خارج بشه. همون چون -

 .ها پیش امید و اعتمادش رو نسبت به سباستین از دست داده بودهنظر من که اون از مدتبه

 :روبی با تعجب پرسید

 !پس چرا زودتر از اینا افرادش رو نفرستاد سراغمون؟ -

 :ید، سرش را با تأسف تکان داد و گفتکاترین نفس عمیقی کش

ح میده خودش ی جنگ و نبرد رو داشته باشه. اون ترجیمتاسفانه نارسیسا زنی نیست که حوصله -

گیرن نابود کنه، البته اگر به اونا دسترسی نداشته باشه، بازم شخصاً کسانی رو که سر راهش قرار می

 .اش مرد حقیری مثل هِنرینمونهودل بهش خدمت کنن، آدمایی رو داره که با جون

های مرد بسیار بیشتر از شبح ای مکث کرد؛ گویی نفرت و انزجارش نسبت به آنکاترین لحظه

 :چنین ادامه دادهایش را اینپوش بود. او صحبتشنل

خواست همون اول تو رو از سر راهش برداره طور که خودت هم فهمیدی اگر نارسیسا میهمون -

ی من این از نظر اون یعنی وقت تلف جمعی انجام بده، که به عقیدهعام دستهقتلیه شدمجبور می

 .ی زیرکانه تو رو به دام بندازهنقشهتونست با یهکردن؛ چون خیلی راحت می

ی مردمی که توانست صدای هوهوی جغدها و همهمهجا را فرا گرفت، روبی میبار دیگر سکوت همه

شنید؛ زیرا سخت در صداها را نمیزدند را نیز بشنود؛ اما او به راستی آنهنوز در محوطه پرسه می

 :میان به واقعیت تلخی رسیده بودافکارش غرق شده و در این

 ...شدم پدرمهزارتو اشتباه محض بود، شاید اگر وارد نمیفکر کنم واردشدن به اون -
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شدی هنری با خشونت ر خودت وارد نمیجایی برای سرزنش تو وجود نداره روبی؛ چون اگر با اختیا -

نظر من تو بهترین کار ممکن رو کردی؛ کرد. برای پدرت واقعاً متأسفم؛ اما... بهکار میتو رو وادار به این

 .تری بیفتههزارتو اتفاقات وحشتناکچون امکان داشت که بیرون اون

قدر در خلوتش برای چندهفته آنآنروبی نگاه دردناکی به کاترین انداخته و سرش را تکان داد، در 

افتاد و به سرعت هایش به سوزش میترین احساس غمی چشمپدرش گریسته بود که دیگر با کوچک

 .شدسرخ می

هزارتو اون موجود وحشتناک یه... یه بیراس بود. من... خوابش رو دیده بودم، من و پدرم خواب اون -

جای اون اومد خیلی راحت ممکن بود من بهمن جلو نمیرو دیده بودیم، اگر اون برای محافظت از 

 .مرده باشم

 :های پر از اشک روبی نگاهی انداخت و صمیمانه گفتکاترین به چشم

ی خودت تو خواب رو ندیده نبود طبق گفته پیوند دو رویا... عجیبه؛ اما منطقیه. شاید اگر پدرت اون -

 .بودیجای اون میبه

 :ه و گفتروبی سرش را بلند کرد

خاطر همین بود که درست در آخرین لحظه جاش رو با من عوض کرد؛ چون قبالً عین پس یعنی به -

 .همون اتفاق رو توی خوابش دیده بود

 .دادکاری رو انجام داد که هر پدری برای دخترش انجام میدرسته، اون -

 :کم جای خود را به نگرانی داد و گفتغم نگاه کاترین کم

قصر  د خیلی مواظب خودت باشی روبی. حتی اگر نارسیسا فکر کنه که تو مردی، بازم اونتو بای -

عنوان نباید دیده قتلگاه... پس یادت نره که به هیچبرای تو بیشتر از هرکسی خطرناکه. درست مثل یه

اگر اون ای هم دیده نشی. این خیلی مهمه، وجه روبی! تمام سعیت رو بکن که برای ثانیهبشی. به هیچ

 فهمی چی میگم؟ای ممکنه خیلی به نفعمون باشه؛ مینفهمه که تو هنوز زنده

رسید؛ اما روبی بااطمینان سرش را تکان داد و بار نظر میگرچه درخواست کاترین اندکی محال به

 .آوری اسرار دوختدیگر نگاهش را به جمع

 :فشرد، با مهربانی گفتش میکه نشان را در مشتکاترین رد نگاه او را گرفته و درحالی

وجه خوشایند نیست. نشان به هیچفکر کنم بهتر باشه برای همیشه نابود بشه، خاطرات درون این -

خاطرات روزی حقیقت واقعی رو به من و لیانا نشون داد؛ گرچه ما باید ازش بسیار ممنون باشیم. این
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 ...اشی؛ چونخاطرات داشته بکنم تو نیازی به ایناما... گمان نمی

 .چون من برای دونستن اتفاقات گذشته، شما رو دارم -

 :که با نگاه پرمهری به او خیره مانده بود، گفتنشینی این را گفت و کاترین درحالیروبی با لبخند دل

 .خیر روبیشب به -

*** 

 مخفیگاهی دیگر

نفر داشت یکقدمی که برمیکپذیر نبود؛ زیرا با هر یصبح روز بعد برای روبی چندان خوشایند و دل

 .کردجلویش را گرفته و از صمیم قلب برایش آرزوی موفقیت می

های خودش برای روبی درست کرده هایی را که خودش با دستایخامهمیان ماریا نیز مدام ناندر این

ها را آن کرد که تا قبل از ورود به قصر هرچنددقیقه یکی ازچپاند و تاکید میهایش میبود در جیب

ای دقیقاً چه کمکی به او برای واردشدن به قصر خامهنانفهمید خوردن چندبخورد. و روبی نمی

 .کندمی

زور و سختی فرو داد و نگاه  روبی که نزدیک مرز حفاظتی ایستاده بود، آخرین کیک را به

داشت که کارش تا چه ترین توجهی به این نآمیزی به ماریا انداخت. اما ظاهراً ماریا کوچکسرزنش

ای روبی را برانداز کرد، سپس زیر گریه زد و با آخرین اندازه آزاردهنده است. او فقط چندلحظه

 .توانست از آنجا دور شدسرعتی که می

 .شدواری از او دور میهای پنگوئنکرد که با قدمروبی با دهان باز به ماریا نگاه می

 .انگار خیلی نگرانته -

 :ن که تازه به او پیوسته بودند، نگاهی به روبی انداختند و دین در جواب آدریان گفتآدریان و دی

 ای کمکی بهش بکنه؟خامهنظرت ممکنه خوردن نونآره؛ ولی به -

 :سپس نگاهی به چادر ماریا انداخته و قاطعانه گفت

 !وچلهاون خل -

 !دین -

 :ی روبی انداخته و با همدردی گفتدرماندهی توجه به اعتراض آدریان نگاهی به چهرهدین بی

کنم دارم ش احساس میی روبی بنداز. از دیروز تا حاال همهنگاه به قیافهچیه؟ مگه دروغ میگم؟ یه -

 .کنمای متحرک صحبت میخامهنونبا یه
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 :روبی که با تمام وجود از دین متشکر بود، با ناراحتی گفت

 ا ممکنه خوشحالم کنه؟کنه خوردن اینآخه چرا فکر می -

 :آدریان با مهربانی گفت

اون زن خیلی خوبیه، فقط متوجه نیست که در مقابل نارسیسا تو به چیزی بیشتر از چندتا  -

کنه که به نوبه خودش به تو بابا! اون فقط داره تمام تالشش رو میای نیاز داری؛ ولی... ایخامهنون

 .کمکی کنه

 :بینانه به روبی گفتعصبانیت به دین گفته و با حالتی واقعی آخرش را با آدریان جمله

 کار مخالفیم. مگه نه؟ی مردم نگرانت هستن. ما هم که بدجوری با اینتنها اون، بلکه همهدرواقع نه -

شدن داره. درضمن جاناتان حق داره کنم روبی شانس زیادی برای موفقنه! من که شخصاً فکر می -

 .هبخواد پسرش رو ببین

 :آدریان با خشم و غضب گفت

نظر من که اون از قدر مشتاقه چرا خودش نمیره تا پسرش رو نجات بده؟ بهجدی؟ پس اگه این -

 .ترسهواردشدن به قصر می

 :ها نگاه کرده و دین با عصبانیت گفتای به آنآدریان با لبخند رضایتمندانه

 منظورت چی بود؟ -

 .کار وحشت دارهرضایت داده؛ چون خودش از اینواضحه، جاناتان به رفتن روبی  -

 !چطور جرئت کردی؟ حرفت رو پس بگیر -

 :شقی گفتآدریان که از فریاد دین جا خورده بود، از او فاصله گرفته و با کله

 .ترین پدریه که به عمرم دیدمبینم اون افتضاحکنم میگیرم. اصالً حاال که فکر مینمی -

حرف را فقط از سر خ شده بود؛ اما روبی اطمینان داشت که آدریان ایندین از شدت عصبانیت سر

ها آشتی و صلح برقرار کند؛ زیرا چیزی زند و بهترین راه این است که میان آنلجبازی با دین می

 .نمانده بود که آدریان به گریه بیفتد

 :اما قبل از آنکه روبی بتواند حرفی بزند، دین فریاد زد

 !کنی بهتره دیگه با من حرف نزنیطوری فکر میینپس حاال که ا -

 :هایش حلقه زده بود، گفتآدریان که حاال از شدت ناراحتی اشک در چشم
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 .هاست هدر نمیدمباشه، پس من میرم و دیگه وقتم رو با پسری که رفتارش مثل جونده -

 .گرد کرده و از آنجا دور شدخوری عقبتوجه به روبی، با دلآدریان بی

ترین نگاهی به روبی بیندازد، آنکه کوچکمانندی از خود درآورده و بیعداز او دین نیز صدای خرناسب

 .در جهت مخالف به راه افتاد

دونفر که توقع دلداری داشتن از آنروبی که هنوز در همان نقطه ایستاده بود آهی کشیده و فکر کرد 

 .شوداش محسوب میترین اشتباه زندگیبزرگ

*** 

بار با خواست و اش بود؛ زیرا اینهای زندگیترین ساعتساعت آینده برای روبی یکی از عجیب۲۴

ی شد تا عالوه بر نجات سباستین، آینهاش میی خودش راهی قصر دشمن خونیاراده

 .اش را نیز نابود کندداشتنیدوست

کرد شد. او سعی میمی سابقهدررویی مجدد با او تمام وجودش لبریز از وحشتی بیاز تصور رو

اش را نشان ندهد و فقط تمام تالشش را به کار بگیرد که هرگز چنین برخوردی استرس و نگرانی

 .اتفاق نیفتد

اش فرا رسیده است. گویی حاال که تا ها اکنون زمان اجرای نقشهاز هفتهشد که پسباورش نمی

چه کار خطرناک و دشواری داوطلب شده است؛ فهمید که برای اندازه به خطر نزدیک شده بود، میاین

 .اما دیگر راه برگشتی وجود نداشت

 .مراقب خودت باش -

 . ای به روبی زدجاناتان لبخند پدرانه

توانست صورت کرد که مراقب خطرهای احتمالی باشد. روبی که به راحتی میچارلی مدام سفارش می

زدن را نیز ش را بسته بود، چنان که توان حرفمهربان پدرش را تجسم کند، بغض سنگینی راه گلوی

موضوع پی بـرده بود. عقب رفت تا بقیه فرصت خداحافظی با او را نداشت. و شاید خود جاناتان به این

 .پیدا کنند

ای دست از ای به او چسبیده و لحظهاولین کسی که خود را به روبی رساند سلنا بود که همچون کنه

کرد شب گذشته دادن به او نکرد، او گمان میروبی دیگر تالشی برای دلداری داشت.گریه کردن برنمی

ی کافی همدردی کرده و به مقدار کافی با دست به پشت او ضربه زده است؛ در حدی که به اندازه

 .حس شده بودندهایش بیهنگام رفتن به رختخوابش دست
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 :سلنا گفتتوانست سلنا را آرام کند . لحظات فقط جیمز میدر این

 بینیم، مگه نه؟به زودی همدیگه رو می -

 :سلنا با نگرانی به روبی نگاه کرده و او فوراً گفت

 .چه که فکرش رو بکنینزودتر از اون -

 .جمله سلنا را از نگرانی بیرون نیاورد و او با شدت بیشتری زیر گریه زداما این

، به جیمز اشاره کرد تا زودتر سلنا را از آنجا شدکم داشت به افسردگی شدیدی مبتال میروبی که کم

تر ها عقبکار نبود؛ زیرا خود او چشمکی به روبی زده؛ سپس هردوی آندور کند. اگرچه نیازی به این

 .ی دوستانشان ایستادندرفته و کنار بقیه

کردند و قه میباری بود که تنها دوستانش او را بدرروبی نگاهی به چادرهای اطراف انداخت. این اولین

جا نیامده بودند. حتی ماریا نیز برای وداع با او نیامده بود و کدام از مردم برای خداحافظی به آنهیچ

زد که جاناتان او را به خواب سحرآمیزی فرو بـرده باشد؛ زیرا این بسیار عجیب بود. روبی حدس می

هایش را نزد جاناتان بـرده و ایهخامهای خودش دیده بود که او نیمی از نانشب گذشته با چشم

حال روبی خوشحال بود که صبح به این زودی را برای سعی داشت توجه او را به خود جلب کند. با این

 .رفتن انتخاب کرده است و ناچار نیست نگاه نگران و پر از اضطراب مردم را تحمل کند

د که هنگام خداحافظی با او کنروبی نگاهی به آدریان انداخت و فهمید تمام تالشش را می

 .ترین تماسی با دین پیدا نکندکوچک

 :خندید، گفتکه به روبی میی چندانی به جلب توجه او نداشت و درحالیدین نیز عالقه

 .باید خوشحال باشی که فقط ما به استقبالت اومدیم. ماریا و رافائل خواب موندن -

های او خودداری می کردن مستقیم به چشمنگاه جمله ازروبی احساس کرد دین هنگام گفتن این

 :رو با سوءظن پرسیدکند، از این

 مطمئنی که خواب موندن؟ -

 :وپایش را گم کرده و با دستپاچگی گفتدین فوراً دست

 .کار نداشت ، اون خودش اشتیاقی برای اینباور کن کاری با رافائل نکردم -

 :رسیدروبی که دیگر واقعاً دلواپس شده بود، پ

 ماریا چی؟ -
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 :تر کرد و گفتی کوتاهی کرده و سرش را به او نزدیکرسید، خندهنظر میدین که هنوز نگران به

 ...ایاش ریختمخامهی داروی بیهوشی جاناتانو توی نونذره از ذخیرهفقط یه -

 :که حرفی بزند، شخصی گفتوواج ماند؛ اما قبل از آنروبی برای چندلحظه هاج

 !ماِهِ -

ای بر رحمانهروح آدریان که لبخند بیی سرد و بیروبی و دین سرشان را برگرداندند و به چهره

رو جویی داشت؛ از اینصورت داشت، خیره ماندند. از قرار معلوم او حرف دین را شنیده و قصد انتقام

 :تندی گفتدین به

 خوای منو لو بدی؟چیه؟ می -

 :شده بود، با بدجنسی گفتآدریان که از رفتار او خشمگین 

 .کار رو بکنمشاید همین -

 :سپس رویش را به سمت روبی برگردانده و اضافه کرد

 .بینمتبعد می -

ها دور شد. روبی که هنوز لبخندی بر روی صورت داشت، سرش را خرامان از آنگاه خرامانآن

کند. جای تعجب داشت که با یبرگردانده و متوجه شد که دین با شیفتگی بسیاری به آدریان نگاه م

ها وقتها گاهیداشتند. انسانداشتن هم برنمیوجود دعواهای بسیار با یکدیگر هنوز دست از دوست

 .شدندبسیار عجیب می

ها ای خندان از او دور شد، فرد و امیلی جلو آمدند. روبی خوشحال بود که آنهنگامی که دین با چهره

دانست و اطمینان داشت که به شوند؛ زیرا میو به او نزدیک می دوشادوش یکدیگر قدم برداشته

 .ی کوچک، تبدیل به عشقی آتشین خواهد شدزودی همین جرقه

رفت، لبخندی زد که سو میسو و آناش با وزش باد صبحگاهی به اینای تیرهفرد که موهای قهوه

 :هایش نمایان شود، سپس گفتباعث شد چال لپ

 .چی بگم... فقط... باید بدونی که من در تمام عمرم دختری به شجاعت تو ندیدمدونم باید نمی -

 :ای کرده و گفتحرف بسیار خوشحال شده بود، خندهروبی که با شنیدن این

 .طوری باشه که تو میگیامیدوارم همین -

 :امیلی فوراً گفت

کرد. با کس فکرشم نمیچمدت شجاعتی از خودت نشون دادی که هیطوره! تو در تمام اینهمین -
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 ...وجود کسانی که از دستشون دادی... با وجود غمی که در قلبت داشتی

دونم. به برادرت میبه... راجعچیزو راجعامکان نداره که غم من بیشتر از تو باشه، درسته؟ من... همه -

 .یشهکنم شجاعت و وفاداری اون چیزی بوده که دیگه هرگز تکرار نمجان... و فکر می

 .ای به روبی انداختهای امیلی جمع شده و نگاه قدرشناسانهبالفاصله اشک در چشم

 .خب، فکر کنم وقت رفتن رسیده -

فامش را باالی سرش جمع کرده بود، به روز شنل صورتی پوشیده بود و موهای نقرهکاترین که آن

 :تر شد و ادامه دادروبی نزدیک

همراه سباستین به  کنیم که صحیح و سالم، و بهی ما دعا میی. همهکنم روببرات آرزوی موفقیت می -

 .اینجا برگردی

روبی دهانش را باز کرد تا حرفی برای دلداری او بزند و خیالش را راحت کند؛ اما قبل از آن، کاترین 

 :ای گفتتر کرده و با صدای بسیار آهستهدهانش را به گوشش نزدیک

مون برای کمک به شما وقت همهها رو بفرست تو هوا، اونجرقهفقط ایناگه توی دردسر افتادی،  -

 .حاضریم

 :زده شده بود، دست کاترین را پس زده و با دلواپسی گفتروبی که وحشت

هامون برای آینده نابود ی برنامهجوری همهاما این امکان نداره، شما نباید برای نجات من بیاین. این -

 ...میشه... من

ی چرم لباسش های کوچکی را در جیب جلیقهکه جرقهحالینگذاشت حرفش را تمام کند و در کاترین

 :گذاشت، به تندی گفتمی

کار کنم. اینا رو بگیر و دونم که برای نجاتت باید چیچیزا باشی. من خوب می خواد نگران اینتو نمی -

تنها جون خودت، بلکه جون نی، نهبه کاری که گفتم عمل کن. حواست باشه روبی، اگر خودخواهی ک

 فهمی چی میگم؟ندازی؛ میسباستین رو هم به خطر می

 .روبی که تحت فشار زیادی قرار گرفته بود، با ناراحتی سرش را تکان داد

 :توجه به حال بد او، با صدای لرزانی گفتکاترین بی

شت در قصر ظاهر کنی، اگر تونی بری. یادت نره که باید خودت رو درست پخب، دیگه میخیلی -

 ...اشتباه کنیبَر فقط یهموقع استفاده از مکان
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 :ای گفتهای شب گذشته با کاترین را به یاد داشت، با لحن قاطعانهتک صحبتروبی که تک

 !اشتباهی در کار نیست، قول میدم -

شده باشد. بدتر از او  خاطرآمد که کاترین آسودهنظر نمیروبی سعی کرد به او اطمینان بدهد؛ ولی به

 .کردجاناتان بود که شباهت بسیاری به ارواح پیدا کرده بود و با نگرانی به او نگاه می

حال سری برای او تکان داد و نگاه گذرایی به بودن کارش ایمان داشت؛ اما با اینفایدهروبی به بی

 .بر را بیرون آوردندوستانش انداخت. سپس با حالت دو از مرز حفاظتی عبور کرده و مکا

ای کردند. باد سردی موهای قهوهجیرینگ صدا میهای کوچک اکنون در جیبش جیرینگترقه

 .آمدبلندش را در هوا به اهتزاز درآورده بود و بخار غلیظی از دهانش بیرون می

. ای درنگ کرده و نفس عمیقی کشید، سپس دلش را به دریا زده و ضامن کوچک را کشیدروبی لحظه

هایش عبور کردند، روبی برای راحتی آوری از مقابل چشمتصویر با سرعت سرسامبالفاصله هزاران

هایش را بست و سعی کرد با تمام وجود، تمام تمرکزش را بر جایی که قرار بود در آن خیال خود چشم

 .ای بعد پایش به زمین سفت برخورد کرده و تلوتلو خوردظاهر شود بگذارد. ثانیه

هایش را نداشت؛ حاال که از قرار معلوم به مکان مورد نظرش رسیده بود، جرئت بازکردن چشم حتی

ترسید که از جایی بسیار دورتر از قصر سردرآورده باشد، و بدتر از آن حتی ممکن بود که زیرا می

 .درست در وسط قصر نارسیسا ظاهر شده باشد

فهمید که آیا اشتباهی رخ داده است یا کرد، نمینمیهایش را باز اما موضوع آن بود که تا وقتی چشم

 .هایش را باز کردنه. روبی سعی کرد ضربان تند قلبش را نادیده بگیرد و سپس به آهستگی الی پلک

رنگ و عظیم قصر نفس راحتی کشید. انگار تالش و تمرکزش برخالف تصور به با دیدن در طالیی

 .رودی قصر ظاهر شده بودنتیجه رسیده بود. روبی درست پشت در و

احساس عجیبی داشت، حسی که آمیخته به ترس و غرور بود. او اکنون بسیار به نارسیسا نزدیک بود. 

عالوه بر تمام ترس و وحشتی که از او در دل داشت، حاال درست پشت در قصر او ایستاده و با 

 .کردانگیزش نگاه میشجاعت به پیکر تیره و هراس

راستی که روبی از نارسیسا سراغ داشت؛ ولی امکان نداشت که او بتواند چنین چیزی با تمام هوش و ف

کرد بیشتر از هروقت دیگری به پیروزی نزدیک را حدس بزند. آن هم درست در زمانی که گمان می

 .ترین مانع را از سر راه برداشته استکرد بزرگاست. درست در وقتی که فکر می
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هایی که در دوطرف در قصر قرار داشتند، پنهان زد و خود را پشت ستون فکر پوزخندیروبی با این

 .کرد

ی بسیاربزرگی که به ی کاترین، دریچهنفس سردش را بیرون فرستاد و روی زمین نشست. بنابر گفته

 .بودهمه علف هرزی که روییده بودند، پنهان میها راه داشت، باید بین آنانبار نیزه

ها فرو بـرده و شروع به گشتن کرد. زمین آنجا چنان سرد بود که باعث ر علفروبی دستش را به زی

حس شوند؛ اما او دست از جستجو نکشیده و مسیر بسیارطوالنی کنار دیوارهای هایش بیشد دست

ی فلزی آن برخورد که درنهایت دستش به دستگیرهی قصر جستجو کرد، تا آنکشیدهفلکسربه

 .راسر وجودش را پر کردکرده و حس خوشایندی س

لحظات فقط این را نفس از کجا آمده است. روبی در آنبههمه حس شجاعت و اعتماددانست آننمی

 .ای برگردد و به عقب نگاه کندآنکه لحظهآنکه بترسد، بیفهمید که باید به جلو پیش برود؛ بیمی

ی فلزی دریچه را به معطلی دستگیرهیدهنده، این بود که روبی بهمه احساس قوی و تکانی آننتیجه

ی بزرگی در که اکنون حفرهخراشی باز شد. با آنسمت باال کشیده و در آن با صدای قیژقیژ گوش

کرد که تا قبل از بازشدن دریچه، کرد؛ اما روبی اعتراف میهمه علف و گیاه خودنمایی میوسط آن

ها و گیاهان ؛ زیرا روی در چوبی دریچه، پراز خزهپنداشتهای دیگر میقسمت را نیز جزیی از علفآن

 .سبز و چسبناک بود

تاریکی چیز در آنروبی سرش را جلوتر بـرده و با دقت به فضای تاریک درون حفره نگاه کرد. هیچ

 .تونل احساس کندتوانست عبور جریان هوا را از انتهای آنشد؛ اما روبی به راحتی میدیده نمی

خواست انجام بدهد تردید پایش را از دریچه آویزان کرد. برای کاری که مییک با دقت و احتیاط

تواست عمق حفره را طریق دیگری نمیی دیگری نیز وجود نداشت؛ زیرا به هیچداشت؛ اما چاره

جا بایستد و برای داد همانارزیابی کند. گرچه اگر موقعیت دیگری بود و همراهی داشت، ترجیح می

لم ماندن او دعا کند؛ اما حاال که او نه همراهی داشت و نه وقت کافی برای تلف کردن؛ موفقیت و سا

 .شدپس باید شجاعت بیشتری به خرج داده و خودش وارد عمل می

هایش اعتنایی نکند. سپس پای دیگرش را از دریچه شورهروبی نفس عمیقی کشید و سعی کرد به دل

ی فلزی را گرفته و باال آورد تا به محض سقوطش، ستگیرههایش دآویزان کرده و با یکی از دست

احتمال وجود داشت که دلیل که اینشدن کامل دریچه ضروری بود، به ایندریچه بسته شود. بسته
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زنند، اطراف پرسه میی کاترین، در ساعت مقرری از روز در آنپوشی که به گفتههای شنلشبح

 .کندهای سبز خودنمایی میبیفتد که میان علف ی سیاه و توخالیحفرهچشمشان به یک

ی دریچه را گرفته بود گودال آماده شود، دستی که با آن لبهزمانی که سعی داشت برای سقوط در آن

اش اهمیتی بدهد، که به ترس و احساسات درونیآنلحظه، بیبه شدت لرزید؛ اما روبی در یک

فاصله سقوط کرد. دریچه درست پس از افتادن تدی از آنهایش را رها کرده و با جیغ بلند و ممدست

 .چیز در فضای باالی تونل مخفی، به حالت عادی خود بازگشتاو، با صدای مهیبی بسته شد و همه

هایش را بیهوده کرد، دستزد و با سرعت وحشتناکی به درون تونل سقوط میروبی که هنوز جیغ می

وار تونل را گرفته و خود را در همان فاصله نگه دارد؛ اما مشکل آنجا که دیدر هوا تکان داد، به امید آن

اش، به راه مخفی دیواری داشته باشد؛ زیرا برخالف تقالی بیش از اندازهآمد آننظر نمیبود که اصالً به

 .هایش قرار نگرفتجز هوا، چیزی در دست

هایش را ین فاصله گرفته باشد، چشممتر از سطح زمکرد تا آن لحظه بیش از بیستروبی که گمان می

ی بعد، با شدت روی جسم نرمی بسته و منتظر سقوطی دردناک شد؛ اما برخالف انتظارش چندثانیه

 .فضای سرد و مخوف پیچیدفرود آمده و صدای نفس عمیق و کشدارش در آن

های نرم و تشککشید؛ اما خوشحال بود که آنبارید و پهلوهایش تیر میورویش میعرق سرد از سر

گفت که امکان ندارد ی قبل، مدام به خود میلطیف مانع مرگ دردناکش شدند. گرچه او در چنددقیقه

 .جاناتان و کاترین، راه خطرناکی را به او پیشنهاد کنند

ها بخوابد؛ اما جا دراز کشیده و سالخواست همانها چنان گرم و لطیف بودند که دلش میتشک

ار شد که سر جایش بنشیند و بعداز درنگ کوتاهی از جا بلند شود و به راهش برخالف میلش ناچ

 .ادامه دهد

ها است. شاید به راستی رفتن متوجه شد تمام زمین تونل پوشیده از همان تشکمحض راهبه روبی

قط فشد. و روبیچیز دیده نمیجا چنان تاریک بود که هیچونرم نبودند؛ زیرا همهها چندتشک گرمآن

عجیب و غیرمعمول بود؛ اما موضوع در نظرش کمیزد. با وجود آنکه اینچنین چیزی را حدس می

 .وقتش را برای فکر کردن به آن تلف نکرد و دوباره به راه افتاد

راه مخفی هرچه کرد که آنخود را جمع کرد. آرزو میکمیی بعد، باد سردی وزید و روبیچنددقیقه

 .دادمکان سرد و تاریک ترجیح میصر وحشتناک اما گرم نارسیسا را به آنزودتر تمام شود. او ق



  98زهرا باقری نویسنده انجمن رمان  |جدال نهایی )جلد پایانی رمان لیانا( 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         38 

 

کرد تا دچار اشتباهی تک جزئیات را مرور میاش فرو رفته بود و مدام تکسخت در فکر نقشه روبی

ها هرکس تونل پیش رفته است؛ اما جدا از اینساعت در آنرو حتی نفهمید کی یکنشود. از این

طور ناگهانی در فضای اطرافش پیچید های سنگینی که بهتوانست صدای قدمود میدیگری جای او ب

 .را بشنود

صدا خشک شد. برای چندثانیه تصور کرد که چندنفر از پشت به او نزدیک با شنیدن آن روبی

تونل نبود، شاید تاریکی مانع دید او جز خودش در آنکس بهشوند و به سرعت برگشت. هیچمی

تواند حضورش را احساس ما اطمینان داشت که اگر کسی در نزدیکی او ایستاده باشد، میشد؛ امی

 .کند

تر نفس سعی کرد تمرکز کند و منبع صدا را پیدا کند، حتی دیگر راه نرفت و سعی کرد آرام روبی

 .بکشد

بود؛ اما منبع آن ی باد و خرخر حیوانات صداها را شنید. صدا شبیه به صدای زوزهگاه بار دیگر آنآن

شد؛ اما ظاهراً چیزی ظلمات دیده نمیآمد که در آنمی در تونل نبود، صدا درست از باالی سر روبی

 .سقف سخت و محکم نبودجز یک

تر رفتند، بتوانند حدس بزنند که چندین متر پایینهایی که رژه میکدام از آنامکان نداشت که هیچ

رود و قصد دارد یکی از ورشان، در کمال صحت و سالمت، راه میها تنها دشمن ملکه و سراز آن

 .هایشان را آزاد کندترین زندانیترین و باارزشمهم

متر باالتر از آن، همه قصد کشتن و در جایی ایستاده بود که چند بود، روبی وضعیت عجیبی

 .گیز بودانموقعیت جدید هم ترسناک و هم هیجانزدن به او را داشتند. اینصدمه

خراشی، به خود آمده و سراپا رفت، با شنیدن صدای گوشکه بار دیگر در فکر عمیقی فرو میروبی

 :گفتصدا غرولندکنان میگوش شد. صاحب آن

تا باید برین تو جنگل، هرچقدر برین عزیزای دلم، برین. االن نوبت نگهبانی شماست. آهای! شما سه -

کثافتا رو گیر بیارین. ملکه برای گیرانداختن اهالی کوهستان پاداش تونین بگردین تا یکی از اونمی

 !بهتون میده خوبی

های مرد چه کسانی هستند: شبحتوانست حدس بزند که مخاطب آنناگاه فرو ریخت. می قلب روبی

 .پوششنل

چندان لحظه تشخیص آن کار ها را شنیده بود و در آنقبالً هم صدای عجیب و غیرعادی آن روبی
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ها روبرو نشود؛ زیرا ندانستن هویت و ندیدن چهره کرد که هرگز با آندشواری نبود. فقط آرزو می

 .شد که نسبت به وجودشان حس بدی داشته باشدها باعث میواقعی آن

هایی که ظاهراً در اتاق مشغول پرواز بودند، قطع شده و مرد و شبح با گذشت چنددقیقه صدای آن

 .نفس راحتی کشید و صورتش را با دست پوشاند شدن در بلند شد. روبیصدای کوبیده

ی ها تأثیر بدی روی حس شجاعتش گذاشته بود، دیگر چیزی نمانده بود که از ادامهشنیدن صدای آن

های از ذهنش عبور کرد، تصویر چهره ای که چنین تصمیمیلحظهراه پشیمان شود. اما از همان

ها را ناامید کند؛ اما ترس هایش گذشت. امکان نداشت که آنرش از مقابل چشمکاترین، جاناتان و پد

که بارها از دام مرگ گریخته بود،  توانست هرکسی را از پا بیندازد. روبیاز مرگ نیز چیزی بود که می

شد که باز هم سؤال تنها در صورتی داده می شد؟ جواب اینآیا باز هم موفق به فرار از آن می

 .عت به خرج داده و به سمت هدفش پیش برودشجا

هایش را پایین آورده و با نگرانی به انتهای تونل چشم با احساس ترسِ آمیخته به وحشت دست

 .سمت گویای آن بود که دیگر چیزی به انتهای راه باقی نمانده است دوخت. روشنایی بسیارکم آن

حال چندبار نفس عمیق کشیده و بارها خنجر رفتن کرده و در همانروبی بار دیگر شروع به راه

ی دیگری، کوچکش را لمس کرد. طولی نکشید که به انتهای تونل رسیده و چشمش به دستگیره

ها، مشابه به همان که به دریچه متصل بود، افتاد. روبی متوجه شد که برای واردشدن به انبار نیزه

 .است که آن را به سمت باال بکشد کافی

 .ی فلزی را محکم گرفت، تمام بدنش لرزش شدیدی پیدا کردهایش دستگیرهبا انگشتزمانی که 

ی پاهایش ایستاده و با آخرین گاه روی پنجهسرد باشد و مدام نفس عمیق بکشد. آنسعی کرد خون

 .توانش، دریچه را به سمت باال کشید

خود ی دریچه گرفته و کمیبه لبههایش را کس در انبار نبود. روبی به سرعت دستاز قرار معلوم هیچ

طور کامل از لحظه پاهایش را روی زمین سرد و سخت انبار انداخته و به. سپس در یکرا باالتر کشید

 .تونل خارج شد

زد، دریچه را بسته و به دیوار پشت سرش تکیه داد. ضربان قلبش با نفس میروبی همچنان که نفس

د. باز هم سعی کرد آرام باشد و به عاقبتی که بیرون از انبار کرزد و حالش را دگرگون میشدت می

 .اعتنا باشدها در انتظارش است، بینیزه
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اتاق بسیارکوچک چرخاند و مشغول کندوکاو آن شد. هرچند چیز چندانی برای نگاهش را دور آن

وچند که چندینرنگی بود های سنگی و کفپوش تیرهاتاق، با دیوارجا فقط یکدیدن وجود نداشت، آن

های تیز و ها پر از نیزهجعبهاطمینان داشت که درون آنی بزرگ را در آن گذاشته بودند. روبیجعبه

 .برنده است

باز کرده و جوری از آنجا خارج  اش بسیارخطرناک بود، او باید در انبار را به آرامیقدم بعدی نقشه

رساند و باید خود را به سلول سباستین میشد که کسی متوجه حضورش نشود، بعد از آن نیز می

طور نامحسوسی وارد اتاق سابق لیانا، و ها باید بهکرد. و بعد هردوی آنبند نارسیسا را نابود میگردن

 .بردندی دوم را نیز از بین میشدند و آینهاقامتگاه فعلی نارسیسا می

کارها را بدون گر بتوانند همه اینخارج شد و به آن فکر کرد که ااز گلوی روبیصدای عجیبی

 .ای رخ داده استشک معجزهشدن انجام بدهند، بیدیده

ی آن گذاشت؛ اما ناگهان فکر کشان خود را به در انبار رسانده و دستش را روی دستگیرهکشانروبی

دون توانست بصورت چطور میاگر در انبار را قفل کرده بودند چه؟ در آن»وحشتناکی به سرش زد: 

 «جلب توجه از آنجا خارج شود و خود را به سباستین برساند؟

شد اش را لمس کرد. شاید ناچار میهای انفجاری رفته و جیب جلیقهناخودآگاه فکرش به سمت ترقه

ها فقط برای انفجار قفل سلول ها استفاده کند؛ اما... مگر جاناتان نگفته بود که از آنکه از آن

 د؟سباستین استفاده کن

های سنگی کند که فقط دیوارایجاد می ها صدای بلند و مهیبیمگر تأکید نکرده بود که انفجار آن

آمد؟ آیا ممکن بود کرد چه پیش میها استفاده میچال قادر به مهار آن است؟ اگر اکنون از آنسیاه

ت که بالفاصله شک نداش تردید این آرزویی محال بود، روبیکه صدای انفجار به کسی نرسد؟ بی

خورده فکر تکان محکمی شوند. با اینپوش به انبار سرازیر میها سرباز و شبح شنلاز انفجار صدپس

 .و دست لرزانش را حرکت داد

ز بودند، قطع شده و هایی که ظاهراً در اتاق مشغول پروامرد و شبح با گذشت چنددقیقه صدای آن

 .فس راحتی کشید و صورتش را با دست پوشاندن شدن در بلند شد. روبیصدای کوبیده

ی ها تأثیر بدی روی حس شجاعتش گذاشته بود، دیگر چیزی نمانده بود که از ادامهشنیدن صدای آن

های از ذهنش عبور کرد، تصویر چهره ای که چنین تصمیمیلحظهراه پشیمان شود. اما از همان
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ها را ناامید کند؛ اما ترس شت. امکان نداشت که آنهایش گذکاترین، جاناتان و پدرش از مقابل چشم

که بارها از دام مرگ گریخته بود،  توانست هرکسی را از پا بیندازد. روبیاز مرگ نیز چیزی بود که می

شد که باز هم سؤال تنها در صورتی داده می شد؟ جواب اینآیا باز هم موفق به فرار از آن می

 .هدفش پیش برود شجاعت به خرج داده و به سمت

هایش را پایین آورده و با نگرانی به انتهای تونل چشم با احساس ترسِ آمیخته به وحشت دست

 .سمت گویای آن بود که دیگر چیزی به انتهای راه باقی نمانده است دوخت. روشنایی بسیارکم آن

ده و بارها خنجر حال چندبار نفس عمیق کشیرفتن کرده و در همانروبی بار دیگر شروع به راه

ی دیگری، کوچکش را لمس کرد. طولی نکشید که به انتهای تونل رسیده و چشمش به دستگیره

ها، مشابه به همان که به دریچه متصل بود، افتاد. روبی متوجه شد که برای واردشدن به انبار نیزه

 .است که آن را به سمت باال بکشد کافی

 .فلزی را محکم گرفت، تمام بدنش لرزش شدیدی پیدا کرد یهایش دستگیرهزمانی که با انگشت

ی پاهایش ایستاده و با آخرین گاه روی پنجهسرد باشد و مدام نفس عمیق بکشد. آنسعی کرد خون

 .توانش، دریچه را به سمت باال کشید

خود کمیی دریچه گرفته و هایش را به لبهکس در انبار نبود. روبی به سرعت دستاز قرار معلوم هیچ

طور کامل از لحظه پاهایش را روی زمین سرد و سخت انبار انداخته و به. سپس در یکرا باالتر کشید

 .تونل خارج شد

زد، دریچه را بسته و به دیوار پشت سرش تکیه داد. ضربان قلبش با نفس میروبی همچنان که نفس

باشد و به عاقبتی که بیرون از انبار کرد. باز هم سعی کرد آرام زد و حالش را دگرگون میشدت می

 .اعتنا باشدها در انتظارش است، بینیزه

اتاق بسیارکوچک چرخاند و مشغول کندوکاو آن شد. هرچند چیز چندانی برای نگاهش را دور آن

وچند رنگی بود که چندینهای سنگی و کفپوش تیرهاتاق، با دیوارجا فقط یکدیدن وجود نداشت، آن

های تیز و ها پر از نیزهجعبهاطمینان داشت که درون آنرگ را در آن گذاشته بودند. روبیی بزجعبه

 .برنده است

باز کرده و جوری از آنجا خارج  اش بسیارخطرناک بود، او باید در انبار را به آرامیقدم بعدی نقشه

رساند و ستین میشد که کسی متوجه حضورش نشود، بعد از آن نیز باید خود را به سلول سبامی

طور نامحسوسی وارد اتاق سابق لیانا، و ها باید بهکرد. و بعد هردوی آنبند نارسیسا را نابود میگردن
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 .بردندی دوم را نیز از بین میشدند و آینهاقامتگاه فعلی نارسیسا می

ا را بدون کارهخارج شد و به آن فکر کرد که اگر بتوانند همه ایناز گلوی روبیصدای عجیبی

 .ای رخ داده استشک معجزهشدن انجام بدهند، بیدیده

ی آن گذاشت؛ اما ناگهان فکر کشان خود را به در انبار رسانده و دستش را روی دستگیرهکشانروبی

توانست بدون صورت چطور میاگر در انبار را قفل کرده بودند چه؟ در آن»وحشتناکی به سرش زد: 

 «رج شود و خود را به سباستین برساند؟جلب توجه از آنجا خا

شد اش را لمس کرد. شاید ناچار میهای انفجاری رفته و جیب جلیقهناخودآگاه فکرش به سمت ترقه

ها فقط برای انفجار قفل سلول ها استفاده کند؛ اما... مگر جاناتان نگفته بود که از آنکه از آن

 سباستین استفاده کند؟

های سنگی کند که فقط دیوارایجاد می ها صدای بلند و مهیبیکه انفجار آنمگر تأکید نکرده بود 

آمد؟ آیا ممکن بود کرد چه پیش میها استفاده میچال قادر به مهار آن است؟ اگر اکنون از آنسیاه

شک نداشت که بالفاصله  تردید این آرزویی محال بود، روبیکه صدای انفجار به کسی نرسد؟ بی

خورده فکر تکان محکمی شوند. با اینپوش به انبار سرازیر میها سرباز و شبح شنلجار صداز انفپس

 .و دست لرزانش را حرکت داد

لحظه روبی به تندی سرش را برگرداند و بر سرعتش افزود تا زودتر به سلول بعدی برسد. در یک

سباستین مشکی است و هیکل  گمان کرد که او را پیدا کرده است؛ اما بعد به یاد آورد که موهای

 .پسر الغر و پژمرده استتر از آناش بسیار ورزیدهمردانه

رسید نظر میکرد، نگاه کرد. بهروبی جلوتر رفت و به پسری که به دیوار تکیه داده و آن را نوازش می

وی ای روشنش رکند. موهای قهوهپسر جوان چیزی را با خود و یا دیوار سلولش زمزمه میکه آن

اش چنان آرام و روح و سرد بودند. حالت چهرهاش بیهای عسلیصورتش ریخته شده بودند و چشم

 .سوزی زیادی را نسبت به او در دلش احساس کردمظلوم بود که روبی ناخودآگاه حس دل

ش ولرز به سلول مقابلپسر نگاه کند، چشم از او برداشته و باترس توانست به آندیگر بیش از آن نمی

هایش بسته بود. روبی مطمئن بود که او به چشم دوخت. پیرمرد گوژپشتی روی زمین افتاده و چشم

کشید. خورد و حتی نفس هم نمیترین تکانی نمیخواب عمیق و آرامی فرو نرفته است؛ زیرا کوچک

 .حوصله و خشمگین بودزندانبان بی از قرار معلوم او یکی از قربانیان آن
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های خواست که به انسانکشید و به سمت سلول بعدی پیش رفت، هیچ دلش نمی روبی آه عمیقی

های متعفن گیر افتاده بودند نگاه کند؛ اما برای پیداکردن سباستین سلولای که در آنبرگشتهبخت

 .ی دیگری وجود نداشتچاره

ی نشسته بود و اکشید. زن جوانی در گوشهی خوشایندی انتظارش را نمیدر سلول بعدی نیز صحنه

 نگاه از او گرفت و به سراغ سلول بعدی رفت، بعد از آن زد. روبی فوراًمدام به موهای سرش چنگ می

وجو کرد، تا جایی که دیگر کامالً وارد قسمتی از راهرو شد که در وچند سلول را جستنیز چندین

تو »چرخید: ال در سرش میسؤ فرسا فقط یکدقایق طاقتتاریکی مطلق فرو رفته بود. در تمام آن

 «کجایی؟

پیکر و حشرات آلوده های غولگاه پاسخ سؤالش را در سلولی دریافت کرد که هیچ ردی از موشو آن

ی دیوار بشقاب اتاق مجلل، مرتب و تمیز بود. در گوشهسلول درست مثل یکشد. آندر آن دیده نمی

 .نخورده باقی مانده بودندها دستداخل آنشد که از قرار معلوم محتویات رنگی دیده میطالیی

ی سلولش دراز کشیده و ظاهراً به خواب عمیقی فرو رفته هایی آراسته، در گوشهسباستین با لباس

 .بود

 :وشوقی در وجودش برپا شد که احتیاط را کنار گذاشته و با صدای بلندی گفتبا دیدن او چنان شور

 !سباستین -

بار با صدای بلندتری و تکان مختصری خورد؛ اما بیدار نشد. روبی اینسباستین با شنیدن صدای ا

 :فریاد زد

 !سباستین -

وجنجال را بفهمند. روبی متوجه جارهای دیگر بیرون آمد تا دلیل آننفر از سلولبار سر چندیناین

؛ اما او اندها حبس شده و با صدای بلندی شروع به صحبت با یکدیگر کردهشد که نفس خیلی از آن

داد، تمام توجه او به سباستین بود که حاال کامالً بیدار و هوشیار شده و با ترسی ها نمیاهمیتی به آن

 .کرداش ندیده بود، به اطرافش نگاه میگاه در چهرهکه هیچ

 از قرار معلوم سباستین هنوز متوجه حضور روبی نشده بود؛ بنابراین روبی بار دیگر او را صدا زده و با

 .های سرد سلول را گرفت و فشردهایش میلهدست

بار رویش را به سمت در سلولش جست، اینی قبل، درون سلولش را میثانیهسباستین که تا چند

 .ومبهوت ماندبرگرداند و مات
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 :زده شده بود که روبی با نگرانی پرسیدپریده و وحشتقدر رنگاش آنچهره

 !چی شده؟ حالت خوبه؟ -

 !کار خصوصی باهات دارمعلومه که حالش خوبه. اون رو ول کن، بیا اینجا، من یهآره، م -

ها بیرون زده بود و مدام سرتاپای آوری از الی میلهجمله را مردی گفت که سرش به طرز حیرتاین

هایش می رسید. صورتش اش تا عرض شانهخوردههم گرهکرد. موهای کثیف و درروبی را برانداز می

های سیاه توانست چشماش مشخص نبود؛ اما روبی به راحتی مییاه و کثیف بود که چهرهچنان س

 .رسیدمرد بوی بد موش مرده به مشام میشرورش را در صورتش تشخیص بدهد. از آن

 .آیدروبی با انزجار نگاه از او گرفته و متوجه شد که سباستین از جا بلند شده و به سمت او می

زندانی نداشت. موهای کوتاه و سیاهش مرتب بودند. صورتش به هتی به یکشباووضعش هیچسر

های باز و پارگی تر بودند؛ اما بندهایش حتی از همیشه مرتبدار نبود. لباسوجه کثیف و لکههیچ

 .آمدقسمتی از آن کمی به چشم می

گشاد شده بودند، با هایش که مردمک چشمهای سلول را گرفته و درحالیسباستین جلوتر آمد، میله

 :ناباوری گفت

 کنی؟کار میروبی! با... باورم نمیشه. تو... تو اینجا چی -

 :رنگی به نگرانی او زده و گفتروبی لبخند کم

 .کس منو ندیدنگران من نباش، از راه مطمئنی اومدم. هیچ -

شون رو و همه جا قول میدم که هوار بکشمپس ما چی هستیم؟ ما که دیدیمت! اگه نیای این -

 .بکشونم اینجا

 وکوله شد و دهانش را باز کرد تا ناسزایی نثار آنلحظه صورت سباستین از شدت خشم کجدر یک

 :انگیز، با لحن خشنی گفتمرد کند؛ اما روبی رو به آن مرد نفرت

 !دیوارا نفوذناپذیرنمحض اطالعت این -

 .سپس برگشته و لبخند مهربانی به سباستین زد

ومبهوت مانده بود. از قرار مرد انداخت که ماتستین که آشکارا جا خورده بود، نگاه تیزی به آنسبا

 .تصوری از دیوارهای نفوذناپذیر نداشتمعلوم او هیچ

 :گاه خیره به صورت مشتاق روبی گفتآن
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 فهمی؟میارزشی مثل من به خطر مینداختی، خاطر آدم بیاومدی، نباید جونت رو بهنباید می -

لحظه سباستین تکان تری زده . در اینروبی از فریاد نابهنگام او دلگیر نشد، فقط لبخند وسیع

 :ای گفتمحکمی خورد. او با هیجان و لحن مشتاقانه

 .تونم نجاتت بدمارزش نیستی. فقط گم شدی؛ ولی حاال پیدا شدی! تو باید برگردی، من میتو بی -

کدام از رسید که سباستین هیچنظر نمیهایش را بر روی او ببیند؛ اما بهحرفروبی ساکت ماند تا تأثیر 

 .زداش حیرت و ناباوری موج میهای او را به درستی درک کرده باشد؛ زیرا در چهرهحرف

 :ی خشک و کوتاهی کرده و گفتاز چنددقیقه سکوت مطلق، سباستین خندهپس

ت چیه که من گم شدم؟ حاال چطوری پیدا شدم؟ تو برای ی منظورت نمیشم. من... منظورمن متوجه -

 چی اومدی؟

 :روبی که از گیجی او کالفه شده بود، به تندی گفت

 .وقت برای صحبت زیاده. فعالً باید بری کنار تا بتونم در رو باز کنم -

 :های او بودند، نگاه کرده و گفتهای کوچکی که کف دستسباستین با تعجب به ترقه

 کار کنی؟ی با اینا چیخوامی -

 .فهمیاگه بری عقب و منتظر بمونی، خودت می -

دانست که برای فهمیدن هدف واقعی او آورد. فقط همین را میهای او سر درنمیسباستین از حرف

 .باید عقب بایستد و منتظر بماند

ها سرشان زندانی ها را در مشتش فشرده و نگاهی به اطرافش انداخت. اکنون دیگر نیمی ازروبی ترقه

مرد نیز با سرعت در  های آنکردند. مردمک چشمها نگاه میرا بیرون آورده و با کنجکاوی به آن

 .چرخیدحدقه می

ی نگران سباستین زد. سپس بخشی به چهرهروبی نفس عمیقی کشیده و لبخند کوتاه و اطمینان

ها را به سمت قفل بزرگ در سلول ، ترقهمتر از سلول فاصله گرفته و با دقت و بررسی بسیاریچندین

 .او پرتاب کرد

چال لحظه انفجار کوچکی رخ داد و صدای مهیبی در کل سیاهثانیه هم طول نکشید، در یکحتی یک

ی زندانیان دیگر را بشنود، توانست صدای همهمهجا را فراگرفته بود، روبی میوغبار همهپیچید. گرد

 :زدمرد را میان باقی صداهای دیگر تشخیص دهد. او فریاد میآنی توانست صدای نعرهحتی می
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انفجار! انفجار! مهاجما به ما حمله کردن! سقفامون داره روی سرمون خراب میشه! یکی کمکمون  -

 !کنه

مرد اعتنایی نکرد، دوید و خود را به سلول سباستین رساند که دیگر شباهتی به های آنروبی به نعره

طرف هایش اینهای بزرگ و کوچک میله. در آن به صورت کامل از بین رفته و قطعهسلول نداشتیک

 .خوردطرف راهرو به چشم میو آن

اش، لبخندی به پهنای زدههای حیرتروبی باعجله به سباستین نزدیک شده و در مقابل چشم

 :صورتش زد و گفت

 .کار مونده که باید انجام بشه حاال دیگه فقط یه -

آمده تین به او نگاه کرد، اما نپرسید که قدم بعدی چیست؛ زیرا هنوز از شوک اتفاقات پیشسباس

کرد. چیزی برای نفهمیدن وجود وجه درک نمیبیرون نیامده بود. اما روبی احساس او را به هیچ

 بهچیز را راجعسلول نجات پیدا کند؟ مگر قصد نداشت همهخواست از آننداشت. مگر سباستین نمی

 ومبهوت مانده بود؟طور ماتومادرش بفهمد؟ پس حاال چرا اینپدر

 .بند رو از گردنت دربیاریباید اون گردن -

جمله جوری به او نگاه کرد که انگار پاک عقلش را از دست داده است. به طور سباستین با شنیدن این

 :اش پدیدار شده و گفتناگهانی آثار ترس و نگرانی در چهره

 !تو چی داری میگی؟تو...  -

 :معطلی پاسخ دادهایشان باارزش است، بیها و ثانیهتک دقیقهدانست اکنون تکروبی که می

خواست بذاره بفهمی که کی هستی. اون مانع تو شد؛ چون گفتی. نارسیسا نمیتو درست می -

 .افشاشدن حقیقت مساوی با نابودیش بود

 :رد بار دیگر نعره زدزمان مای سکوت برقرار شد، در اینلحظه

 ها داری؟ترقهاوهوی! بازم از اون -

کم از روبی و سباستین که به یکدیگر خیره شده بودند، صدای او را نشنیدند. سباستین که گویی کم

 :آمد، با صدای لرزانی پرسیدحالت اغما بیرون می

 .ام، درسته؟ برای همین هم اومدیدونی که من کیولی تو می -

ی مثبت تکان داد و قلب سباستین فرو ریخت. باالخره قرار بود که بداند، را به نشانه روبی سرش

توانست بفهمد والدینش چه کسانی بودند و خودش از کجا به اینجا رسیده است. دیگر توان دیگر می
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 :لحظات فقط دوکلمه را توانست به زبان بیاوردصحبت کردن را نداشت، در آن

 ...ادامه بده -

 :تند گفتچال انداخت، سپس به سلول بازگشته و تندباعجله برگشت و نگاه سریعی به در سیاه روبی

دونم که چه اتفاقی افتاده. ش رو با جزئیات برات بگم؛ چون حتی من هم دقیقاً نمیتونم همهنمی -

 ...ها پیشچیزی که جاناتان به من گفت این بود که سال

 جاناتان؟ -

نام، منقلب شده بود، با اشتیاق به دهان روبی چشم دوخت.  دیگر با شنیدن اینسباستین که بار 

 :روبی نیز لبخند مهرآمیزی به او زد و گفت

 .جاناتان... پدرت -

ها دانست، انگار از مدتکرد. انگار میشنیدن نام پدرش، احساسی ناب و تازه را در وجودش ایجاد می

توانست سر پا بایستد، بار اولی که او را دیده بود. دیگر نمی دانست که خود اوست. از همانپیش می

 .ی نامعلومی خیره ماند و لبخند زداراده روی زمین نشسته و به نقطهبی

العمل او در مقابل شنیدن نام پدرش خوشحال بود؛ اما موضوع آن بود که دیگر وقتی روبی از عکس

 :چیز را برای او توضیح بدهدیشتری همهباقی نمانده بود؛ بنابراین سعی کرد با سرعت ب

ی مردم رو از قصر خارج کردن. تنها ها پیش وقتی جنگ بین ملکه و نارسیسا شروع شد، همهسال -

 .ی تو بودنها و... خانوادهکسایی که اینجا موندن، ملکه، پرنسس لیانا و چندتا از وزرا و فرمانده

ارسالت بود. جاناتان تو و مادرت رو توی اتاق کاترین کوچیک بودی... فقط چه موقع خیلی تو اون

 .شنمخفی کرد؛ اما خبر نداشت که نارسیسا و افرادش از راه مخفی اتاق خود ملکه وارد قصر می

ی او ترسیده بود، لبخند سباستین روی دهان خشک شده و بار دیگر ایستاد. روبی که از حالت چهره

 :ای گفتبا صدای بسیار آهسته

 ...تی... وقتی اونا وارد اتاق ملکه شدن، فقط تو و مادرت... توی اتاق بودین و... و خبوق -

 بعدش چی شد؟ -

فشرد، با صدای بسیار هایش را برهم میلحظه مدام چشم روبی که تحت فشار شدیدی بوده و تا به آن

 :ضعیفی گفت

 ...اون تو رو با خودش برد و... و -
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 تک آنتوانست تکد که بعد از آن، چه پیش آمده است. انگار میتوانست حدس بزنسباستین می

جا  خبر از همهلحظات را تجسم کند. نارسیسا مادرش را به قتل رسانده بود و او در عالم کودکی بی

مدت خود او باعث از دست  که در تمام این ی نجات اوست. در حالیکرد که نارسیسا فرشتهگمان می

فهمید. اگر نارسیسا مادرش را کشته و به بود. اما موضوعی بود که آن را نمی رفتن والدینش شده

ها او را نزدیک خود راحتی از روی جسدش عبور کرده بود، پس چرا خود او را زنده گذاشت؟ چرا سال

ای که از ملکه کاترین و پدرش به دل داشت، لطف و محبتش را شامل حال نگه داشته و با وجود کینه

 ه بود؟او کرد

تواند پاسخ هایش جوابی نداشت؛ اما مطمئن بود که روبی میکدام از سؤالسباستین برای هیچ

 :ای پرسیدسؤالش را بدهد. پس با صدای گرفته

 سال زنده نگهم داشت؟ چرا من رو هم مثل مادرم نکشت؟ چرا؟ همه پس چرا این -

را بسته است و پس از آن، دیگر قادر  سباستین در کمال تعجب متوجه شد که بغض بدی راه گلویش

 :کرد، با نفرت گفتترین پرسشی را مطرح کند. روبی که کمابیش حال او را درک مینیست کوچک

دونست پدرت یک جادوگره و احتماالً نیروهاش به تو هم که بهت نیاز داشت؛ چون میبرای این -

 .بندگردنی اینکنه... به وسیلهخواست قدرت خودش رو صدبرابر بیشتر رسیده. اون فقط می

ها از او مخفی نگه داشته بود، احساس کرد سباستین ناگهان با شنیدن حقیقتی که نارسیسا سال

اش از زندگی گذشته چنان خبری و ناآگاهیچیزی در وجودش شکسته و هزارتکه شده است. بی

همه نزدیکی و محبت خود او  آننشدنی بود. پس دلیل  ای به روحش وارد کرده بود که جبرانخدشه

 .توانست قدرتش را افزایش بدهدنبود، بلکه نیرویی بود که به وسیله آن می

کند؛ اما دانست که نارسیسا برای رسیدن به قدرت و نیروی بیشتر تا چه حد پیشروی میهمیشه می

 .شدحقایق همچون آواری بود که مدام بر سرش خراب می باز هم شنیدن این

 :آمیزی به او انداخته و گفتنگاه التماس روبی

سباستین، ما دیگه وقتی برای تلف کردن نداریم. هر لحظه ممکنه بفهمن که من وارد قصر شدم.  -

 !اتصال لعنتی رو از بین ببری، باید تمومش کنی باید درش بیاری، باید این

تر انجام کارش مصممپیچید و او را در تک جمالت روبی همچون زنگ خطری در گوشش میتک

توانست انتقام مرگ آمد، تنها کاری که با آن میکرد. تنها کاری که برای ضربه به او از دستش برمیمی

 .مادرش و تبعید پدرش را بگیرد
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توانست او را آزار کار می دیگر درد و عذابی که خودش قرار بود بکشد اهمیتی نداشت. اگر با این

دید؛ گاه پدرش را نمیمرد، حتی اگر هیچداد. حتی اگر بعد از آن میش میمعطلی انجامبدهد، پس بی

توانست رفت، تنها چیزی بود که با آن میترین ضعفش به شمار مینابودی قدرت نارسیسا که بزرگ

 .اش را جبران کندزندگی گذشته

 .ز کردبند دراسباستین نگاهی به صورت دلواپس روبی انداخته و دستش را به سمت گردن

لحظه تنها چیزی که  مرد را بشنود؛ اما در آن های آنها و نعرهپچتوانست صدای پچروبی هنوز می

لحظه ممکن بود اتصال را  بند گذاشته و هراهمیت داشت، سباستین بود که دستش را روی گردن

 .طور کامل قطع کندبه

درتش نشان را به سمت عقب کشید هایش را بست و با آخرین قسباستین نفس عمیقی کشید، چشم

 .تا از پوستش جدا شود

لحظه چنان فریادی از سر درد و سوزش گردنش کشید که روبی تکان محکمی خورده و با  در یک

 .ترس به دیوار پشت سرش چسبید

ای مکث کرد. با تمام تالشی که که انعکاس صدایش رو به خاموشی رفت، لحظهاز آن سباستین پس

های نشان به گردنش وصل بود و همان کوشش کم باعث شده بود که هنوز بیشتر قسمتکرده بود، 

 .نفس بیفتدو گردنش پخش شود و به نفس درد در تمام نقاط سر

ی او وحشت کرده بود، جلو رفت تا حالش را بپرسد؛ اما سباستین روبی که از دیدن حالت چهره

 .ان نقطه میخکوب شددستش را برای توقف او تکان داد و روبی در هم

کرد سباستین دوال شد و چند نفس عمیق و طوالنی کشید. درد گردنش چنان زیاد بود که حس می

 .هر لحظه ممکن است از بدنش جدا شود

رفت. باید اما حاال که برای نابودی نارسیسا چنین رنجی را به جان خریده بود، باید تا آخرش پیش می

. بنابراین بار دیگر نفسش را حبس کرد و سعی کرد نیروی کردمی اتصال را برای همیشه قطع آن

 .اشاره از سوی او بود ها سرکوب شده و حاال منتظر یکدرونش را پیدا کند، نیرویی که سال

توانست کند. سباستین میهایش عبور میلحظه گمان کرد آب خنک و روانی از تمام رگ در یک

دانست باید چه کار کند، اکنون دریافته بود که . دیگر میحرکت آن را در وجودش احساس کند

کرد، فقط جادوگر نبود؟ پس فقط باید اراده می بند را از خود جدا کند. مگر او یکطور باید گردنچه
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 .کار انجام شودخواست تا اینباید می

اش برای گیر سیکرد. ترس و دلواپسوی دیوار سلول با نگرانی به سباستین نگاه می روبی از آن

نهایت خواستارش بود. در شده چیزی بود که بیبند طلسمگردنطرف، اما جدا شدن آن افتادن یک

 .کرد که سباستین تسلیم نشده و مقاومت کندلحظات نیز فقط دعا می آن

 ...گاههای لرزان سباستین دوباره به سمت گردنش دراز شد و آنطولی نکشید که دست

 .چال پیچیدآلودش در تمام سیاهاد دردبار دیگر فری

ی قبل کامالً متفاوت بود. صورتش کامالً سرخ شده و رگ گردنش متورم شده بود. بار با دفعه اما این

 .شدای متوقف نمیهایش لحظهزد و نالهاش به شدت مینبض شقیقه

هایش را ببندد و زجر چشم خواستوضعیت ناخودآگاه به گریه افتاد. دلش می روبی با دیدن او در آن

های سوزناک را نشنود؛ اما امکان ناله هایش را بگیرد و آنخواست گوشکشیدنش را نبیند. دلش می

نداشت؛ داد و فریادهای سباستین چنان بلند بود که حتی باعث تعجب و حیرت باقی زندانیان شده 

 .بود

رید تا مانع او شود؛ اما ناگهان نیرویی روبی که دیگر طاقت نداشت، جیغ کوتاهی کشید و از جا پ

 .همچون صاعقه به بدنش اصابت کرده و او را محکم به دیوار مقابلش کوبید

از گذشت چند  قدر زیاد بود که تا چند لحظه گیج و منگ شد. اما پسشدت برخوردش با دیوار آن

ین کامالً ساکت شده بود. های دلخراش نیست. سباستنعره ثانیه فوراً فهمید که دیگر خبری از آن

 .روبی که هنوز روی زمین افتاده بود جرئت برگشتن را نداشت

آنکه اهمیتی به آن بدهد ی سمت چپش درد زیادی داشت؛ اما بیاو با ناتوانی روی زمین نشست. شانه

 .ای ایستاداز جا برخاسته و رویش را به سمت دیگر سلول برگرداند و... قلبش لحظه

شد که تمام شده است، که شان نارسیسا اکنون روی زمین افتاده بود. باورش نمیگردنبند درخ

 .پیوند را از بین ببرند اند آنباالخره موفق شده

 حقیقت خوشایند بیندیشد که دیگر هیچجا بایستد و به این ها همانخواست ساعتروبی دلش می

پنداشت، تمام کسانی که ضعیف و حقیر می نیرویی در بدن نارسیسا وجود ندارد، او اکنون دیگر با

لحظه چشمش  مسئله فرصتی نیافت؛ زیرا همان اما روبی برای اندیشیدن به این .فرقی نداشت هیچ

 .خوردلرزید و تکان میحال سباستین افتاد که به شدت میبه جسم بی

خوردند و با م به هم میهایش مداهایش بسته بودند؛ اما دندانبا عجله خود را به او رساند. چشم
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 .ریختچال، عرق از سر و رویش میوجود سرمای سیاه

روبی که بار دیگر به گریه افتاده بود، با التماس او را صدا زد، اما سباستین جوابی نداد. اگرچه اشتیاق 

ن کار در وجودش بود؛ اما حقیقتاً توانایی سخن گفتن با روبی را نداشت. سرش سنگیزیادی برای این

. دمای بدنش هر لحظه شنیدها دورتر میکرد که صدای او را از فرسخبود و مغزش چنان کُند کار می

ترین که بتواند کوچکاز آن هایش را باز کند؛ اما قبلکرد که بتواند چشمرفت. آرزو میباالتر می

لطیف و  ای روشن از ذهنش گذشت و صدایهای قهوهتالشی بکند، تصویر زنی با مو و چشم

 :اش در سرش پیچیددخترانه

 !دم با اینا بازی کنهاینا نه! اجازه نمی -

ی کوچک و زیبایشان شد. جاناتان که کنان این را گفت و با حالتی قهرآمیز وارد خانهوویغجولیا جیغ

اش را پاک ی کوچک را با زور و مشقت در میان دستانش نگه داشته بود، عرق پیشانیچهارجونده

گفتند، که به او ناسزا می ها بالفاصله از بین بازوانش به پایین پریده و در حالی. و جوندهکرد

 .رمقی زد و او نیز وارد خانه شدهای خانه را دور زدند و از نظر ناپدید شدند. سپس لبخند بیپرچین

 .دادجولیا اکنون روی صندلی نشسته و سباستین نوزاد را تکان می

 .انداشتنیا نباید باهاشون بازی کنه؟ اونا که خیلی دوستآخه عزیزم، چر -

 :جولیا پشت چشم نازک کرده و با عصبانیت گفت

 .چیزا رو یاد بگیره خوام سباستین اینگن! نمیوبیراه میآره، مخصوصاً زمانی که به آدم فحش و بد -

زدیک شد. سپس کنارش نشسته آرام به او نجاناتان نگاهی لبریز از محبت به همسرش انداخته و آرام

 :زد، نجواکنان گفتکه موهایش را از صورتش کنار میحالیو در

 .هرچی تو بگی، قبوله -

ی بینشان را طی برابر کرد. جاناتان نیز جلوتر رفته و فاصله اش را چندینجولیا لبخندی زد که زیبایی

 .زدا میوپکرد، اکنون سباستین در حصار دستانِ مادرش با هیجان دست

قراری سرش را تکان داد؛ اما لحظه، سباستین جوان در کنار روبی غلتی زده و با بی و در همان

 .هایش را باز نکردچشم

ی خانه و عشقِ گرم زد؛ اما سباستین بار دیگر به فضای صمیمانهروبی هنوز با التماس او را صدا می

 .مادرش بازگشته بود

خوای کاری مگه نه؟ تو قراره قهرمان من و بابات باشی، درسته؟ می قهرمانه، پسر کوچیک من یه -
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 .کنی که ما بهت افتخار کنیم

اش را ای بینیکنان صورتش را به صورت سباستین چسبانده و باعث شد او با حالت بامزهجولیا خنده

 .بخاراند

طه شده بودند. مادرش او رحم احافرد خشمگین و بی بار میان چندینی مقابلش تغییر کرد. اینصحنه

 :های خیس از اشک به او خیره ماند و گفترا روی صندلی گذاشته و با چشم

من رو ببخش پسرم، مجبورم تنهات بذارم؛ اما پدرت به زودی میاد دنبالت؛ پس گریه نکن و آروم  -

 .باش... آروم باش سباستین

ی زیبا و آرام مادرش که به وضوح در رهتوانست تصویر چهتوانست آرام باشد، نمیاما سباستین نمی

جای ای به جایمقابل صورتش قرار گرفته بود را ببیند و آرام باشد. درد همچون شمشیر گداخته

یافت. کاش فرصت داشت درد تا ابد ادامه می مرد و اینمرد... هرگز نمیزد، اما نمیبدنش ضربه می

قدر بزرگ شده بود که بتواند غم از مان جدایی آنطور کامل بچشد! کاش در زطعم محبت او را به

 !دست دادن او را درک کند

 سباستین؟ -

شد. او بار دیگر در حال بازگشت به فضای سرد و تر و بلندتر میصدای روبی برایش هر لحظه واضح

 .های زیادی را در آن گذرانده بودتاریک سلولش بود؛ سلولی که هفته

ای کرد و با صدای باز سباستین نالههای نیمهو التماس بود، با دیدن چشم روبی که هنوز در حال گریه

 :ضعیفی گفت

 !سباستین -

آنکه حرفی ای روبی دوخته شده بود. هردو بیهای قهوههای باز سباستین مستقیماً به چشمچشم

سباستین  هایای نگذشته بود که اشک در چشمبزنند به یکدیگر خیره شده بودند. اما هنوز ثانیه

 .حلقه زد و باعث تعجب و سردرگمی روبی شد

به یاد آوردن گذشته و دیدن لحظات خوش پدر و مادرش چنان تأثیری بر وجودش گذاشته بود که در 

سال دوباره متولد شده بود؛ تولدی از بیست تمام عمرش نظیر آن را تجربه نکرده بود. انگار پس

ی نداشت که برایش قصه بگوید و او را در حصار دستانش بخواباند. تفاوت که دیگر مادر دوباره. با این

 .اکنون پدری در کنارش نبود که از او در مقابل صدمات نارسیسا و افرادش حمایت کند



  98زهرا باقری نویسنده انجمن رمان  |جدال نهایی )جلد پایانی رمان لیانا( 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         53 

 

هایش کنار ی تیره و کدری از مقابل چشم شدن نشان، پردهاز کنده حس عجیبی داشت. گویی پس

 .رفته بود

 شنوی؟و... صدای من رو میسباستین، حالت خوبه؟ ت -

هایی که از شدت گریه و درد، سرخ شده بودند، سرش را اش را باال کشیده و با چشمسباستین بینی

 .تکان داد

 .روبی نفس راحتی کشید و کمک کرد تا او بنشیند

 .سباستین نیز به زحمت روی زمین نشست

 کنی بتونی راه بری؟فکر می -

 :دار روبی انداخته و با صدای ضعیفی گفتبه صورت خیس و لکه فاصله نگاهی سباستین از آن

 .اگه کمکم کنی، آره -

 ای کوچک داشت خیلیآلود خندید. تحمل وزن سباستین برای او که جثهروبی با همان صورت اشک

 .سخت بود؛ اما به ناچار تمام قدرتش را در پاهایش ریخته و او را بلند کرد

ش را کرده بود که روی پاهای خودش بایستد؛ اما همان سنگینی کم نیز اگرچه سباستین تمام تالش

 .باعث شده بود که کمر روبی اندکی خم شود

 بریم؟ -

از  توانست صحبت کند، فقط سرش را تکان داد. روبی پسسباستین که از شدت ضعف و ناتوانی نمی

 .شده خارج شدسلول ویران رفتن کرد و از آن موافقت او با سرعت بسیار کمی شروع به راه

های باقی افراد نیز بلند مرد و غرولند آمیز آنها، صدای داد و فریاد اعتراضآمدن آن به محض بیرون

 .شد

 !سلول رو باز کن! گفتم بیا این جا بازش کن بریش؟ بیا این جا! بیا در اینآهای! کجا داری می -

 :ا ترس برگشت؛ اما سباستین به سختی زمزمه کردمرد، ب آور آنی دلهرهروبی با شنیدن نعره

 .بهش توجه نکن، فقط راهت رو برو -

در صدای سباستین اطمینان و جدیتی بود که باعث شد روبی فوراً رویش را برگرداند و به راهش ادامه 

 .دهد

 .ی سنگی رسیدندپلهچال گذشتند و به راهآور سیاهطولی نکشید که از مسیر تاریک و خفقان

آنکه به روی ها با وجود وزن زیاد سباستین، بسیار سخت و دشوار بود؛ اما روبی بیگذشتن از پله
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 .های سنگی باال رفتخودش بیاورد، به زحمت از پله

افتاد و کشید، سپس دوباره به راه میها اندکی توقف کرده و نفس عمیقی میاو روی هر کدام از پله

 .کشاندچال میورودی سیاهسباستین را با خود به سمت در 

دست پهلوهایش را  که با یک نفس افتاده بود. او در حالیوقتی به در آهنی رسیدند، روبی به نفس

 :حال سباستین انداخت و گفتمالید، نگاهی به صورت درهم و بیمی

 .شهکم سخت میاز این جا به بعدش یه -

 :ای توضیح دادوبی با صدای آهستههای سیاه سباستین کامالً باز شدند، روقتی چشم

 ...چیزی رو یادم رفت بهت بگم... ما باید وارد اتاق نارسیسا بشیم ببین، یه -

 !چی؟ -

ی دست دردناک روبی خارج شود سباستین با صدای نسبتاً بلندی این را گفت و نزدیک بود از حلقه

 :که به موقع او را گرفته و گفت

 !ترآروم -

 :گفتی روبیبه لحن هشداردهنده توجهسباستین بی

 ...وقت توبیرون چه خبر شده، اونعقلت رو از دست دادی؟ همین االنش هم معلوم نیست که اون -

 .ی من گذاشتهمأموریتیه که پدرت به عهده ای نداریم، اینی دیگهچاره -

با صدای ضعیفی  سباستین سعی کرد دگرگونی حالش نسبت به شنیدن نام پدرش را نادیده بگیرد و

 :گفت

 .جوری هردومون رو به کشتن میدیاین -

 :که دیگر تحمل ایستادن را نداشت، با تعجب گفتروبی

 .کردم مرگ برات اهمیتی ندارهفکر می -

 :کرد و به تندی گفتسباستین اخمی

 .قدم تا رسیدن به پد... جاناتان موندهآره؛ ولی نه االن که فقط یه -

کرد که هنوز برای به کار بردن ی پدر، نام او را گفت؛ زیرا احساس میبه جای کلمه ارادهسباستین بی

 .زود استکلمه، خیلیاین

 :توجه به تغییر کلمات او، با جدیت سرش را تکان داد و گفتبی روبی
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 .کار رو تموم کنمتونم تو رو زودتر بفرستم تا بری؛ ولی من باید بمونم و ایناگه بخوای می -

 :فهمید، با عصبانیت گفتاستین که دلیل لجبازی او را نمیسب

 اصرار چیه؟ همه فهمم، دلیل ایننمی -

ت توضیح بدم؛ تونم واسهقصر بشیم و... ببین االن نمیدلیلش روزیه که بخوایم دوباره وارد این -

 ...ی وتونی برتونی با من بمونی یا میولی... من باید اینجا بمونم. تو هم یا می

صورت ترین اشتباهی نکنی؛ چون در اونخب! باشه. فقط مراقب باش که کوچکخب! خیلیخیلی -

 .جفتمون رو به کشتن میدی

 .تر از پیش شده بود با عصبانیت این را گفتسباستین که ناتوان

بهتر نشد؛ وجه حالش جمله به هیچاز شدت ترس و اضطراب تهوع پیدا کرده بود و با شنیدن اینروبی

 :اما برای متقاعدکردن سباستین، با صدای بسیار آهسته و لحن نامطمئنی گفت

 .جاش رو کردمفکر همه -

 .سپس رویش را برگرداند تا چشمش به حالت تردیدآمیز صورت او نیفتد

 :چال گذاشت و گفتی در سیاهدست لرزانش را روی دستگیرهروبی

 ای؟آماده -

 .آ...آره -

 ...گاهی او انداخت و آنپریدهی رنگرانی نگاهی به چهرهبا نگ روبی

 .در آهنی را باز کرد

 .با بازشدن در و واردشدن به راهرو، موجی از هوای گرم و مطبوع به صورتشان خورد

ترین ها بدون ایجاد کوچکاو و سباستین آرام و آهسته به سمت پلکان به راه افتادند. هردوی آن

وخروشی بر پا بود سرد بود؛ اما در درونشان جوشد. گرچه ظاهرشان آرام و خونرفتنصدایی راه می

 .شان داشتکه ریشه در نگرانی و اضطراب بیش از اندازه

سروصدا بود، چیزی که با جا به طرز غیرعادی آرام و بیقصر در سکوت مطلق فرو رفته بود. همه

رسید. سباستین در همان نظر می، محال بهی سربازانپوش و رژههای شنلوجود پرواز مکرر شبح

 .توانست سنگینی فضای پیرامونشان را احساس کندحال نیز می

 .از طوفان استتوانست درک کند و بفهمد که این آرامش قبلبیشتر از هرکس دیگری می

ا نیز ی سوم انداخت. آنجپایش را روی آخرین پله گذاشته و با احتیاط نگاهی به راهروی طبقه روبی
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عمیق  ی اهالی قصر در خوابیسروصدا بود. انگار همههای قصر، خلوت و بیقسمت مثل تمامی

 .ندرفته بودفرو

اختیار فشاری به سباستین که از پشت دیوار مرمری نزدیک پلکان، به راهرو چشم دوخته بود، بی

 :وارد کرده و گفت های روبیدست

 .روبی، بیا... باید بریم -

 :ای کرده و گفتی ناباورانهشانسی خود، سرخوش و شادمان بود، خندهکه از خوش روبی

 قدر نزدیکیم؟ حاال که شانس بهمون رو کرده؟شوخیت گرفته؟ حاال که این -

 :که سعی داشت تعادلش را حفظ کند، با نگرانی گفتسباستین دستش را به دیوار گرفته و درحالی

 .ونا... اونا دارن میانست. اتلهاین شانس نیست، یه -

های او سر درنیاورده بود، حالت جدی به خود گرفت و خواست او را از اشتباه که از حرف روبی

 .دربیاورد که ناگهان با شنیدن صدای عجیبی، ضربان قلبش شدت گرفت

 .خودشونن! روبی! عجله کن، درش بیار -

 .ومبهوت کردرا مات زد و روبیبر، با صدای لرزانی فریاد سباستین با اشاره به مکان

بر را از جیب لباسش بیرون بیاورد؛ که خشکش زده بود، سباستین را رها کرد و خواست مکان روبی

 ...اما

اش را عملی گونه از مهلکه بگریزد و نقشهتوانست خودش را راضی کند که اینطریقی نمیبه هیچ

گونه کرد. امکان نداشت که اینسردش میبرد ناامید و دلآینه را از بین ب که نتواند آننکند. فکر آن

 .رساندچیز را رها کرده و برای حفظ جانش فرار کند. او باید کار ناتمامش را به پایان میهمه

های سباستین بر را به زور در دستکه مکانی حساس تصمیمش را گرفته و درحالیلحظهدر یک

 :گذاشت، با عجله گفتمی

 !تونم. باید تمومش کنم... بایدمن... من نمی تو برو، -

 !نه روبی -

اش رها کرده و به سمت انتهای راهرو دوید؛ اما درست قبل سباستین را با همان ضعف و ناتوانی روبی

 .هایی سرخ، در ابتدای راهرو ظاهر شداز بتواند وارد اتاق نارسیسا شود، خود او با چشم

گاه قادر ش از کار افتاده است، حس کرد تمام بدنش یخ زده و دیگر هیچاحساس کرد ضربان قلب روبی

 ی دوری از او و در چندقدمیکدام از اعضای بدنش نیست. نارسیسا در فاصلهدادن هیچبه تکان
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 .کردسباستین ایستاده و با بهت و حیرت به او نگاه می

زنده باشد. قرار نبود  قرار نبود روبی حد او را متعجب کرده است.دانست چه چیزی تا اینمی روبی

ها پیش در ها و شاید سالبرآب شده باشد. قرار نبود دشمنی که روزها، ماههایش نقشتمام نقشه

 .برابرش قرار گرفته بود را درست در مقابل خود ببیند

 تو؟ -

تردیدی نداشت که  یاز کینه و نفرت عجیب بود. و روبزن پر سرد، از آنلحن مالیم و خونشنیدن این

 .آوردسوزد و به روی خود نمیاو از درون بارهاوبارها می

سوخت، نگاهش را به دختری دوخت که روزی لیانا، برای سابقه میبی نارسیسا که وجودش از خشمی

مردم سرزمین آدونیس بود. دختری که  . دختری که اکنون محبوب تمامینجاتش تالش بسیاری کرد

داشتنی. و همین بود که ری به لیانا داشت؛ درست مثل او شجاع و مقاوم، زیبا و دوستشباهت بسیا

 .کشید؛ زیرا او لیانایی دیگر بود، با چهره و صدایی متفاوتگونه وجودش را به آتش میاین

آمدنش دنیاکاه بود. دختری که با بههوایی که حتی وجودش دردی جانلیانا، دختر احمق و سربه

سال، گویی از بیستاش بود را با زور پس بگیرد. و حاال پستختی که میراث خانوادگی موجب شد

 ...شدچیز تکرار میهمه

زنند، دختر فریاد میهایش برای دریدن و نابودی آنتک سلولکرد تکنارسیسا که احساس می

 .ی سباستین دوختنگاهش را به گردن سوخته

ها احساس پیری و سالبار در تمام اینده بود، انگار برای اولینچیز برایش به پایان رسیانگار همه

 بند از بین رفته بود و او اکنون زنی میانسال بدون هیچکرد. طلسم نهفته در گردنخوردگی میسال

 .نیرو و یا قدرتی بود

ه روح آور بود کای جدید و عذابتر بود، از دست رفتن قدرتش تجربهاین برایش از هرچیزی دردناک

بار دیگر سباستین کشاند؛ ولی شاید هنوز راهی وجود داشت، اگر فقط یکو جسمش را به نابودی می

کرد، شاید راهی برای بازگشت وجود آورد، اگر دوباره او را به سمت خود جذب میرا به دست می

 .داشت

بردارد؛ اما به عقب  سباستین که هنوز به صورت سرخ نارسیسا چشم دوخته بود، خواست قدمی

نتیجه ماند. نارسیسا جوری به او خیره مانده پاهایش چنان سست و ناتوان شده بود که تالشش بی

 .خوردطرز نگاه به هم میکند و سباستین حالش از اینبود که انگار به اشیایی گرانبها نگاه می
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و دهانش را برهم  به سمتش برداشت، او خود را به دیوار پشت سرش چسباند وقتی نارسیسا قدمی

 .سوختریخت و بدنش در تب میفشرد. هنوز عرق از سرورویش می

 ...سباستین -

حال حرفی نزده و با جدیت به اش بود. با اینشنیدن نامش از دهان او باعث ننگ و شرمندگی

 :روشن نگاه کرد های آبیچشمآن

 خوای منو بذاری و بری؟ منو؟تو می -

ی قبل، بدون کرد؛ اما نارسیسا برخالف چنددقیقهبا انزجار به او نگاه می سوی راهرودر آن روبی

 :ترین توجهی به او، صدایش را تا آخرین حد ممکن پایین آورد و گفتکوچک

 .ی تو برای من مهم نبودکس به اندازهمن و تو ساالی زیادی رو با هم بودیم... فقط به یاد بیار... هیچ -

نداد. نارسیسا  حرف، نگاهش را در اجزای صورت او چرخاند؛ اما باز هم جوابیسباستین با شنیدن این

 :به سمتش برداشت و با مهربانی گفت سکوت خوشحال و راضی بود، قدمی که از این

 !تو پسر منی... همیشه بودی. من بزرگت کردم. تو... مال منی -

 بود با فهمیدن هدف واقعی نارسیسا، بهکه جدا از نفرت و بیزاری، هنوز مستأصل و سردرگم  روبی

 :طور ناگهانی دلواپس شده و سرش را به شدت تکان داد. و با نگرانی فریاد زد

 !نه! نه سباستین، حرفاش رو باور نکن -

را نشنیده گرفت و قدم دیگری به جلو برداشت. سباستین نیز چنان محو او شده  نارسیسا حرف روبی

 .اعتنایی نکرد ی روبیندهبود که به فریاد هشدارده

 !تونه بگیرهکس جای تو رو نمیتو... پسر... منی. هیچ -

سالی که با فریب و سباستین، نه! به من گوش کن... به پدرت فکر کن... به مادرت... به اون بیست -

 !دروغ ازت گرفت

 :گفت نارسیسا دستش را روی قلب سباستین گذاشت و با لحن مالیمی

 ...کنمومادرت رو پر میکنم. من جای خالی پدرچیز رو جبران میش من، همهبرگرد پی -

چیز را از دست رفته لحظه همههای سباستین را دید و قلبش فرو ریخت. در یکلرزش دست روبی

ی هایش را... سباستین بار دیگر در آستانهها و سختیهایش را، تمام رنجتصور کرد، تمام تالش

شدن به او چه سرنوشتی در دانست که در صورت ملحقسیسا بود. و فقط خدا میپیوستن به نار

 .بود انتظار روبی
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 :پنداشت، بار دیگر رو به سباستین گفتنارسیسا که اکنون خود را پیروز میدان می

 .، فقط کافیه که بخوایها ازش محروم بودیسالمن قدرتی بهت میدم که تو تمام این -

هایش را بست تا شاهد موافقت سباستین نباشد؛ اما درست سیدن به انتهای راه، چشمبا فکرِ ر روبی

شدن باره بازگردد. درست قبل از بستهاش به یکلحظه اتفاقی افتاد که باعث شد امید برباد رفتههمان

طرف شمشیرش که همیشه همچون جزئی از اعضای  های سباستین را بههایش، حرکت دستچشم

 .هش بود، دید و خیلی زود متوجه نیت او شدبدنش همرا

 .وشعفی در دلش به راه افتاد، که ناگهان فکر بکری به سرش زدلحظه چنان شوردر یک

 طور نامحسوسی دستش را باال آورده و تمامیداشت، بههای سباستین برنمیکه چشم از دست روبی

د. سپس منتظر عالمتی از سوی او ماند و با های انفجاری را گرفته و با اطمینان در مشتش فشرترقه

رسیسا چنان در نقشش فرو رفته بود که متوجه از پاهایش در اتاق را کامالً باز کرد. نافشار مالیم یکی

منظورش را فهمیده باشد، با حالت خاصی به  کرد روبیحرکت نشد. سباستین که دعا میاین

آرام گاه آرام. آنتوجه او را به خودش معطوف کند های نارسیسا خیره ماند تا همچنان تمامچشم

بدهد  بار عالمتی به روبیاز آنکه بتواند برای دومیندستش را به دور شمشیرش حلقه کرد؛ اما قبل

 .وباد پروازکنان بر فراز سرشان پدیدار شدندپوش، به سرعت برقصدها شبح شنل

ای مردد ماند؛ اما با دیدن حالت اد، برای لحظهدها گوش میسباستین که بادقت به صدای خرخر آن

ها را نداشته است. دیگر زمانی وجه قصد فراخواندن آنصورت نارسیسا به موقع فهمید که او به هیچ

 ...وقتبرایشان باقی نمانده بود، یا حاال یا هیچ

ها را به تین، ترقهآمدن شمشیر سباسسوی راهرو کامالً آماده بود تا به محض بیروننیز در آن روبی

کرد آینه بود. و او فقط آرزو میداخل اتاق نارسیسا پرتاب کند. این آخرین و تنها راه برای نابودی آن

 .آینه باقی نماندقدر زیاد باشد که دیگر چیزی از آنکه موج انفجار آن

تظارها به پایان و سباستین... اما باالخره ان گذشت، درست مثل ضربان قلب روبیزمان به کندی می

رسید و شمشیر سباستین همچون تیری که از کمان رها شود، از غالفش بیرون آمده و به سمت قلب 

ها را با آخرین توان به داخل اتاق پرت درنگ ترقهصحنه بیبا دیدن این نارسیسا حرکت کرد. روبی

 .آور به سمت سباستین دویدکرده و با سرعتی سرسام

حوادث، حتی چندثانیه هم طول نکشید؛ اما برای روبی، سباستین و نارسیسا، شاید وقوع تمام آن

 .ها به طول انجامیدهایشان سالالعملتک عکسگویی تک
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متری قلب نارسیسا متوقف شده بود. نارسیسا که به موقع ی شمشیر سباستین در چندسانتیتیغه

 .برخورد آن با قلبش جلوگیری کرده بود خطر را احساس کرده بود، با دست سر شمشیر را گرفته و از

اندازه بی ی نارسیسا لبریز از ناباوری و خشمیدوید، نگاه خیرهبه سمتشان می لحظه که روبیدر آن

هایی پر از اشک که با چشمحالیتوانست دید، او دربود. اما در نگاه سباستین فقط نفرت و اندوه را می

 :ای گفتای آهستهکرد، با صدبه نارسیسا نگاه می

 ...مادر من فقط یک نفره -

هایش که هنوز های خون از الی دستنارسیسا از شدت حیرت گشاد شده بود، قطره های آبیچشم

آمد که او دردی را احساس کند. درست همان ریخت؛ اما به نظر نمیفشردند میی شمشیر را میتیغه

افتاد طور اتفاقی چشمش به روبیچرخید، بهن میتک اجزای صورت سباستیلحظه که نگاهش در تک

دوید. برای چندلحظه پاک گیج شد؛ اما با شنیدن صدای انفجاری که با آخرین سرعت به سمتشان می

های سباستین تا چیز برایش روشن شده و چنان فریادی کشید که گوشکه از اتاقش آمد همه

 .چندثانیه قادر به شنیدن نبودند

بر را به ی لباسش را به سمت خود کشید و ضامن مکانبه سباستین رسید و گوشه یهمان موقع روب

سمت باال هدایت کرد. نارسیسا نیز با خشونت به لباس سباستین چنگ انداخت؛ اما او به موقع 

به سمت جلو حرکت کرده  های تیز و بلند او دور کند و سپس او و روبیتوانست خود را از معرض ناخن

 .رنگ متفاوت از مقابل چشمانشان گذشتنو هزارا

 !نه -

طور کامل قطع از لحظه صدایش بهپیچید؛ اما پس صدای جیغ بلند و ممتد نارسیسا در گوش روبی

 .شده و او و سباستین نفس راحتی کشیدند

 ها در راه بازگشت به کوهستان هستند؛مشکلی وجود ندارد و آننظر رسید که هیچثانیه بهبرای چند

جایی بهنفس بود، هردو متوجه شدند که چیزی مانع جای یکفرصت کوتاه که به اندازهاما در یک

داد، سرش را بلند کرد و همه اَشکال درهم، چیزی را تشخیص نمیکه میان آن شود. روبیها میآن

 ناگهان جواب سؤالش را پیدا کرد؛

چرخیدند و با صدای چرخیدند و مییها در هوا مهمراه آنپوش بهوچند شبح شنلچندین

 .کردندخراشی ناله میگوش

هایش را بست و طور ناگهانی خالی شده است، با وحشت چشم کرد وجودش بهکه گمان می روبی
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 .ها چه قصدی دارنددانست که آنجای کوهستان را به خاطر بیاورد؛ زیرا میسعی کرد جای

 .ها جلوگیری کنندبر قصد داشتند از انتقال آننی مکاها با وارد شدن به محدودهشبح

 :کردی لباس سباستین را در دست داشت، با تمام وجود زیر لـ*ـب تکرار میکه هنوز گوشه روبی

 !کوهستان آدیس! کوهستان آدیس -

ها را بشنود؛ اما دیگر توانی برایش باقی نمانده بود که های آنتوانست صدای جیغسباستین نیز می

 .ها را به جاناتان برسانداش عمل کرده و آنبر به وظیفهبخواهد بجنگد، او فقط امیدوار بود که مکان

فوران کرده و در  بر نسبت به روبیاز چندین دقیقه کشمکش و جدال، سرانجام وفاداری مکانپس

آور انتقال را به هرهچرخش ناگهانی و دلها را از زمین بلند کرد. سپس با یکاقدام شجاعانه پای آنیک

 .فاصله با شدت بر روی زمین خشک و نمناک کوهستان انداختها را، از آنی آناتمام رساند و همه

*** 

 نبرد جنگل

ای گیج و منگ شد. درد دقایق هوشیار بود، با برخورد سرش به زمین لحظهکه در تمام آن روبی

کشید بیشتر و بیشتر با هرنفسی که می کرد که وشدیدی را در قسمت پایین گلویش احساس می

 .شدمی

 .ر... روبی -

نی به اطرافش نگاه کرد. هنوز تمام با شنیدن صدای سباستین به سختی از جا بلند شده و با نگرا روبی

ی متحرک را دید بعد تصاویر کامالً واضح شده و او چندین سایه دید؛ اما کمیوتار میمحوطه را تیره

 .کشیدندچرخیدند و جیغ میکه در هوا می

دوان خود را به او با عجله از جا برخاسته و دوان ها با سباستین بسیار کم بود، روبیی آنفاصله

اش خورده و او نیز نقش بر زمین به شانه ی بسیارمحکمیمحض نشستن در کنارش، ضربهرساند؛ اما به

 .شد

هایش به خاطر درد سـینه و بدهد، چشم توانست صداهای اطراف را تشخیصدیگر به سختی می

 .شدلحظه کمتر میبهاش لحظهرفت و هوشیاریاش سیاهی میشانه

چیز فکر جا بخوابد و به هیچخواست همانهایش چنان گرم و سنگین شده بود که دلش میچشم

 :گفتزد و مدام مینکند؛ اما نیروی قوی و نیرومندی به مغزش سیخونک می

 ...لند شو االن وقت خوابیدن نیست، تو نباید تسلیم بشی... نباید... نبایدبلند شو! ب -
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 .خوام بخوابم... فقط خوابم میادمن... تسلیم... نمیشم. فقط می -

 !بیدار شو، زود باش! زود باش نه! روبی -

صدای بلند را خفه کند تا آرامش بیشتری برای خوابیدن داشته خواست صاحب آندلش می روبی

های خمارش باز شده و نگاهش به اشد. اما با افتادن شیء سنگینی بر روی زمین ناگهان چشمب

 .های کوچکی افتاد که بر خالف ظاهرشان بسیار پُروزن بودندجرقه

گشت، سرش را به سختی چرخانده و متوجه شد که درست پشت کم به زمان حال بازمیکه کمروبی

ای را در وجودش دمیدند. قدرت و سپر نامرئی گویی جان دوبارهآن اند. با دیدنمرز حفاظتی ایستاده

هایی که کاترین درست قبل از رفتن به او داده هایش برگشته و او توانست ترقهنیرو بار دیگر به دست

 .را در دست گرفته و به سمت آسمان پرتاب کند

های مختلف به اطراف ن رنگی مشخصی، شروع به انفجار و پاشیدها به محض رسیدن به نقطهترقه

 .کردند

ها های نامرئی خود به سروصورت آنی قبل مدام با دستپوش که تا چندلحظههای شنلشبح

 .کردندخوردند و جیرجیر میزدن کشیده و با ناراحتی و گیجی تکان میکوبیدند، دست از ضربهمی

کشان خود را به سباستین رسانده و توانست بدنش را تکان بدهد، بار دیگر کشانکه حاال می روبی

 .جسم سنگین و ناتوانش را دنبال خود کشاند

حوالی ها در همان حال در آنشدند و شبحای هنوز در آسمان منفجر میو نقره های قرمز و آبیترقه

 .های نامرئی خود بگیرندها را در مشتکردند آنزدند و سعی میپرسه می

ی را به وجود آورده و منظره گیر آدونیس تضاد جالبیبا آسمان گرفته و دلها، روشنایی و نور ترقه

 .زیبایی را به نمایش گذاشته بود

زد، از فرصت استفاده کرده و با زور حال سباستین میی دستش به صورت بیکه مدام با وسیله روبی

 .و زحمت خودش و او را به سمت مرز حفاظتی کشاند

 وجود روبیشد؛ ولی با اینهایش، موجب کندی حرکتش میریزهنگزمین خشک کوهستان و س

تر کرد. همان موقع ای متوقف نشده و با مشقت بسیار خودش و سباستین را به مرز نزدیکلحظه

نظر و خشمگین به اندازه عصبیپوش که بیهای شنلها به پایان رسید و شبحانفجار جرقه

 .دندها هجوم برطرف آنرسیدند، بهمی

 .اراده از حرکت باز ایستاد و با دست صورتش را پوشاندبی روبی
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طور غریزی واکنش نشان داد و بار  هایش را باز کند، بهتوانست الی پلکسباستین که به سختی می

ها نرسیدند؛ زیرا با نیروی شدیدی به عقب رانده ها هرگز به آنهایش را بست؛ اما شبحدیگر چشم

 .شدند

هایش را ه به آسانی صدای عبور شخصی را از مرز حفاظتی تشخیص داده بود، به سرعت دستک روبی

پایین آورد و چشمش به پیکر عظیم و ترسناکی افتاد که درست در کنارشان متوقف شده و با نفرتی 

 .کردها نگاه میعمیق به شبح

 !نه -

چیزی برایش به او خیره ماند. یکبا فریاد بلند و کشدار جاناتان از جا پرید و با ترس  روبی

شناخت. برای او جاناتان همیشه جاناتان جدید را نمی بسیارعجیب بود و آن هم این بود که او این

شناخت بسیار تفاوت مرد خشمگین با کسی که قبالً مینماد رهبری فرهیخته و آرام بود؛ اما این

 .داشت

زده بود که قدر متعجب و وحشتاحساس کند؛ اما آنهای محکم سباستین را توانست تکانمی روبی

که به او نگاه کند، تنها نگاه گذرایی آنتوانایی برداشتن نگاهش از جاناتان را نداشت. جاناتان نیز بی

های کرد روی زمین بنشیند انداخته و با خشم و عصبانیت به سمت شبحبه سباستین که سعی می

 .پوش دویدشنل

کرد و شدن به او داشتند، نگاه میهایی که سعی در نزدیکبه نبرد میان او و شبح با دهان بازروبی

و غضب را ندیده رحمیگاه در صورت جاناتان این بیدید، نبود. زیرا هیچقادر به درک چیزی که می

 .بود

 :گاه شخص دیگری فریاد زدصدای دیگری از سوی مرز حفاظتی شنیده شد و آن

 ...جاناتان! روبی -

بتواند توضیحی  از آنکه روبی ومبهوت ماند؛ اما قبلوضع، ماتو سباستین در آن کاترین با دیدن روبی

ی پریده به سمت او دوید و با حرکت سادهبه او بدهد، چشمش به جاناتان افتاده و با صورتی رنگ

 .ها شدهایش موجب سرنگونی یکی از شبحدست

 .، چنان زیاد بود که حتی سباستین را نیز متحیر کردسرعت عمل کاترین با توجه به سنش

شدند، خیره ماندند. با دلشوره و نگرانی به نیروهایی که همچون صاعقه در هوا شلیک می او و روبی

زود جمعیت زیادی دور او ها و یا شاید صدها نفر شنیده شده و خیلیدقیقه صدای عبور دهاز چندپس
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 .وجنجال نگاه کردندجارها به آنون آنو سباستین حلقه زدند و همچ

ها نیز از سر دادند. آنپوش نمیهای شنلای فرصت حمله را به شبحجاناتان و کاترین حتی لحظه

گرفتند. سرانجام گاه دوباره حمله را از سر میچرخیدند، آندرماندگی مدام جیغ زده و در هوا می

های سیاه ها شلیک کرد که شنلچنان نیرویی به سمت آنطور ناگهانی فوران کرده و غیظ کاترین به

 .و بلندشان کنار رفته و در هوا به اهتزاز درآمد

صحنه دست از نبرد کشیدند و نفس همه در گلو حبس شد، حتی کاترین و جاناتان با دیدن آن

ی کسانی که طور کامل ناپدید شده بودند؛ اما همهها بهها نبود، آنعقب رفتند. خبری از شبحعقب

 .جایی در همان اطراف هستندها هنوز یکانگیز بودند اطمینان داشتند که آنی رعبصحنهشاهد آن

کسی بود که به خودش آمده و بار دیگر  کاترین که در همان حالت خشکش زده بود، اولین

جاناتان نیز حاال ها جلوگیری کند. ی احتمالی آنهایش را به حالت تدافعی باال برد تا از حملهدست

دانست که نیازی ها را برای همیشه از سر مردمش کم کند؛ اما بعید میدیگر کامالً آماده بود تا شر آن

 .ای بعد زمین زیر پایشان به لرزه درآمدکار باشد؛ زیرا لحظهبه این

ک نیاز و سباستین با وحشت و هراس از جا بلند شدند. سباستین هنوز برای ایستادن به کم روبی

رو دین و فرد به سویش دویده و زیر بازوهایش را گرفتند. امیلی و آدریان جیغ بلندی داشت، از این

کشیدند و باقی مردم نیز فریادهای از سر ناباوری سر دادند. زمین زیر پای کاترین و جاناتان در حال 

 .شدتر میلحظه بزرگبهدهان بازکردن بود و شکافش لحظه

کرد، دست کاترین را گرفته و ی درون شکاف نگاه میخوردگی به حفرهبه هم ا دلجاناتان که ب

 :تر رفت و زمزمه وار گفتچندقدم عقب

 .چیزی نیست، نگران نباش. منتظر چنین چیزی بودم -

از چندثانیه شکاف بار دیگر به او نداد. پس به او نگاه کرد؛ اما جاناتان جوابی کاترین با سردرگمی

ی عظیم به ترک باریکی تبدیل شده حفرهکه آنوکمتر شد تا آنبار کمتربه حرکت کرده و اینشروع 

 .چیز به حالت طبیعی خود بازگشتو سرانجام همه

ها نبود و متوجه شد که بسیاری از مردم نفس راحتی کشیدند. حال خودش نیز بهتر از آن روبی

 .زدقلبش هنوز تندتند می

 روبی! حالت خوبه؟ -

اش بار را شکسته و به سمت دوست دیرینهدرست مثل هروقت دیگری، این سلنا بود که سکوتی مرگ
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 .دوید و او را در برش کشید

زدن با یکدیگر کردند. تنها کسانی که ساکت با سروصدای او، بقیه نیز به خود آمده و شروع به حرف

ستین بودند که سر جاهایشان خشک کردند، جاناتان و سبامانده و در سکوت به یکدیگر نگاه می

شد؛ اما صدایی از قدم نیز نبودند. دهان جاناتان مدام بازوبسته میشده و حتی قادر به برداشتن یک

شد. انگار با دیدن تنها پسرش صدایش را برای همیشه از دست داده بود. سباستین گلویش خارج نمی

دوگوی توانست نگاهش را از آنوجه نمید؛ اما به هیچلرزینیز حالی بهتر از او نداشت و هنوز سراپا می

 .بگیرد آبی

. و شاید همان های جاناتان را فشردخاطر شده بود، لبخند عمیقی زده و شانهکاترین که دیگر آسوده

بخش کافی فشار مالیم کافی بود تا جاناتان را از بهت و حیرت دربیاورد، شاید همان لبخند اطمینان

ای بعد دوید و تنها بیند، حقیقت محض است؛ زیرا ثانیهاو بفهماند که چیزی که میبود تا به 

 .دار کردی مردم را جریحهاش را چنان در حصار دستانش کشید که احساسات همهخانواده

تر از قبل فشرد و صورتش را جمع های پدرش را محکمریخت، شانهصدا اشک میسباستین که بی

توانست پیداکردن تنها کسی که برایش حجم از خوشبختی را باور کند، نمیاینتوانست نمی کرد.

خونش بود، کسی باقی مانده بود را باور کند. کسی که عاری از هرگونه حیله و فریب بود، کسی که هم

 ...اشجهان بود. پدرش... تنها خانوادهکه دلیل حضورش در این

العاده بود که بار دیگر احساس ضعف و قدر حجیم و فوقانگیز، آنزندگی جدید و شگفتفکر این

 .توانست سرپا بایستداش چنان شدت یافته بود که دیگر نمیاش بازگشت. تب درونیسستی

های بسته و صورت همراهش روی زمین نشسته و خیره به چشمجاناتان که او را محکم گرفته بود، به

 .را به درد آورد و روح روبی هایش، قلبآرامش زیر گریه زد و صدای ضجه

شد. و آسمان نیز همچون او شروع به گریستن جاناتان سرازیر می های آبیهای اشک از چشمقطره

ریختند و ی دردناک بودند، اشک میصحنهی کسانی که شاهد آنتنها او، بلکه همهکرده بود. دیگر نه

سال به یکدیگر رسیده بودند، نگاه بیست ازای که پسکشیدهبا غم و اندوه به پدر و پسر رنج

 .کردندمی

فشرد، وچروکش را برهم میهای پرچینکه چشمجاناتان سر سباستین را در بر گرفته بود و درحالی

کرد که از رفته نبود، دیگر احساس نمی ریخت. دیگر تنها و از دستخورد و اشک میتاب می

انست حضور جولیا را احساس کند. و تردیدی نبود که او توهمسرش جدا افتاده است، دیگر حتی می
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 .کردها ایستاده و با عشق به همسر و فرزندش نگاه مینیز در همان نزدیکی

ی های درشت باران با شدت بیشتری بر سروروی جاناتان و سباستین ریخت، حلقهزمانی که قطره

 .حفاظتی بردندها را با خود به داخل مرز تر شده و بقیه آندورشان تنگ

*** 

انگار دوران جدیدی آغاز شده بود. از زمان ورود سباستین به کوهستان، همه به تکاپو افتاده بودند. 

رفتند و به وظایفی که برای نبرد پیش رو به عهده داشتند، طرف میطرف و آنگروه اینبهمردم گروه

 .کردندعمل می

رسانی افراد استعداد درخشانی داشتند، مسئولیت اطالع فرد و امیلی که از نظر همه، در متقاعدکردن

رسید تمام مشکالت میان خود را کنار به مردم را برعهده گرفته بودند. دین و آدریان که به نظر می

هایی که حاوی نیزه و شمشیر بود را به چادری منتقل اند، اکنون دوشادوش یکدیگر جعبهگذاشته

اطمینان داشت که  شد. گرچه روبیگی در آن نگهداری میتجهیزات جنکردند که تمامیمی

حقیقت که مردم آدونیس هنگام فرار به نشینی، تنها به دلیل جنگ پیش روست. اینعقباین

مشکل زمانی  ی کوچک را نیز با خود نیاورده بودند، بدیهی بود؛ اما اینتکه شیشهکوهستان حتی یک

ترین اشیای تیز و های محکم نزدیک جنگل و کوچکوبحل شد که جاناتان به کمک جادو از چ

نظیر ساخت. و به کمک دو شمشیری که در اختیار هایی بیشد، نیزهای که در اطرافشان پیدا میبرنده

 .داشتند، هزاران شمشیر دیگر را پدید آورد

زیرا متعلق به  شده مناسب نبودند؛های تعیینیک از مسئولیتمیان سلنا و جیمز که برای هیچدر این

ترین استعدادی در جمع آوری تدارکات جنگ نداشتند. تمام مدت در سرزمینی دیگر بوده و کوچک

ها به او کمک کنند. کردن سربازان و رام کردن ساطیرکردند در جمعچرخیده و تالش می اطراف روبی

 .آمدی از دستشان برنمیکمکها هیچداشتن ویکتور، پادشاه ساطیری آرام نگههرچند که در زمینه

اش کرد؛ زیرا تجربهها به کوهستان نقل مکان کردند فراموش نمیگاه روزی را که ساطیرهیچ روبی

 .انگیز و ناخوشایند بودبسیارشگفت

ی مردم به ها به گوش رسید. و بقیهاز بازگشت او و سباستین بود که صدای پای آندرست دوروز پس

که  پریده و هراسان به چادر جاناتان هجوم بردند. بیشتر مردمینارسیسا، رنگ ی احتمالیخیال حمله

 .دادند که طاقتشان از باقی افراد کمتر بودهایی تشکیل میها و بچهبه او پناه بـرده بودند را، زن

ساعت بعد معلوم شد که صدها ساطیر پشت مرز حفاظتی تجمع کرده و مدام جفتک اما چندین
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ها هجوم آورده و وارد ی آنمحض بازشدن مرز، همهتا راهی برای عبور از مرز پیدا شود. به پراندندمی

ها له نشده و کدام از مردم زیر پای آنواقعاً خوشحال بود که هیچ ی کوهستان شدند، و روبیمحوطه

 .در بردندبهنگام جان سالم بههمگی از آن ورود نا

 .کم از دیدن سباستین ناامید شده بوددیگر کم و روبی گذشتروز میهفته از آناکنون یک

بودنش اطمینان پیدا کند؛ اما هردفعه از زمان ورودشان بارها تالش کرده بود که او را ببیند و از سالم

ای که آمیخته به خوشحالی و غم بود، با صدای شد، خود او با چهرهکه به چادر جاناتان نزدیک می

 :گفتبسیاربلندی می

 !ذره ضعیفه؛ اما... خوب میشهداره خوب میشه، هنوز یه -

طور کامل خوب شده و زخم گردنش بهبود فهمید دیگر کی قرار است حال سباستین بهنمی و روبی

 .پیدا کند

کرد، دیگر جدیدشان برانداز می ها را در لباس رزمیسرباز ایستاده و آن اکنون که در مقابل هزاران

 .ن او ناامید شده بودکامالً از دید

 :کردند، گفتآه عمیقی کشید و رو به مردانی که با جدیت و غرور به او نگاه می روبی

 ...تونین درشون بیارین. شب هم برای آموزشِ... اِ... آموزشِخوبه... یعنی عالیه! حاال می -

 :کنان در گوشش گفتپچِِجیمز پچ

 !بود فکر کنم آموزش نظامی -

 :اسش کامالً پرت شده بود، ابلهانه حرف او را تکرار کرد و گفتکه حو روبی

 !بود فکر کنم آموزش نظامی -

 :به خود آمده و با دستپاچگی گفت اش کوبید، روبیزمانی که جیمز با دست به پیشانی

تون به محوطه بیاین برای آموزش، نه! یعنی مطمئنم که... خب، موضوع اینه که... فقط شب همه -

 .همین

ها ها نیز غرولندکنان از آنبه سربازان زد. آن اش را کامل کرد و لبخند عصبیبه سختی جمله روبی

 .دور شده و با تنی خسته و کوفته به چادرهایشان بازگشتند

 .ذره هول شدیانگار یه -

 :زد و سلنا قاطعانه گفت ی روبیجیمز با همدردی به شانه

 !دکم؟... تقریباً گند زفقط یه -
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ای کشید. سپس موهایش را از مقابل صورتش کنار زد و با ناراحتی به او نگاه کرده و نفس کالفه روبی

 :با عصبانیت گفت

 .کارا نکرده بودم کار کنم؟ من که تا حاال از اینتوقع داری چی -

 :سلنا روی زمین نشسته و با خونسردی گفت

 کارا دقیقاً چیه؟منظورت از از این -

 :ه هم گیج شده بود، هم عصبانی و مضطرب بود، تکرار کردک روبی

 .کردناکارا... همین دستوردادنا و سخنرانیاز این -

 :خردکنی به صورت داشت، کنار او نشسته و گفتجیمز که مثل سلنا لبخند اعصاب

 !جاستدقیقاً نکته همین -

 :برهم فشرد و غرید هایش راخورد، دنداندو حرص میهای مبهم آنکه از صحبت روبی

 تر بگین؟شه منظورتون رو واضحمی -

 :جیمز که احساس خطر کرده بود، فوراً پاسخ داد

 !اِ... آره، فکر کنم میشه -

 :مقدمه گفتسپس به سلنا اشاره کرده و او بی

 .افعی برخورد نکرده بودی غول و یه مشکل اینجاست که تو قبالً هم با یه -

 .سرش را تکان داد و چندین بار پلک زدعصبانیتش فروکش کرده بود، با سردرگمیکه دیگر روبی

 :رفت و پرحرص گفت ای به روبیغرهشود. او چشمبار نوبت سلنا بود که عصبیاین

های نهفته و سِرِّ متأسفم که این رو میگم؛ ولی فکر کنم تو هیچ استعداد درخشانی در کشف راز -

 !ست رفیقچشم درون تو کامالً بستهدرون اتفاقات نداری. 

قدر بعید بود که یک بیراس با دهان باز به سلنا خیره ماند؛ زیرا شنیدن چنین جمالتی از او همانروبی

 .آزار سر راهشان سبز شودبی

ی جاناتان ای روی او گذاشته و نظرش را دربارههایشان با یکدیگر تأثیر قابل مالحظهنشینیانگار شب

 .تغییر داده بودبه کلی 

 :جاناتان دیگر در مقابلش نشسته است، لبخندی زده و گفتکرد یککه احساس می روبی

 ...های نهفته و چشم درونپس... یعنی... شماها دارین؟ همین استعداد در راز -

های سلنا غرهرو یکی دیگر از چشماش را بگیرد و از اینموقعنتوانست جلوی نیشخند بی روبی
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 .بش شدنصی

 :ای به جیمز زده و گفتنازک کرد، تنه برای روبی که پشت چشمیاز آن او پس

 .تو بگو -

 :انداخت و گفت جیمز نگاه غضبناکی به روبی

 .خوردنه! شرطش اینه که بتونی طاقت بیاری و لیوان رو الجرعه سر بکشیمسئله عین آب حل این -

زد. این سلنا و جیمز بودند شدت تعجب از حدقه بیرون میاز  ای روبیهای قهوهاگر جا داشت چشم

هایشان موجب فکریکردند؟ کسانی که همیشه با کوتهکه در مقابلش نشسته و سخنرانی می

 شدند؟عصبانیتش می

مسئله خوشحال  از این ها به روی حقیقت باز شده بود. روبیعجیب بود؛ اما انگار واقعاً چشم آن کمی

ها با جاناتان طوالنی شود. او شاید قول را نیز به خودش داد که دیگر نگذارد مالقات آنبود اما این

پس  های جاناتان را تحمل کند؛ اما اطمینان داشت که اگر سلنا و جیمز نیز از آنتوانست پندواندرزمی

ها در آنکه هردوی جز آنی دیگری ندارد بهبخواهند رفتاری مشابه او را در پیش بگیرند، چاره

 .ی آرون غرق کنددریاچه

ذره جرئت و کنیم. ما انسانا اگه فقط یهطوریه که ما اسرار زندگی رو کشف میدرست همین... -

 !تونیم... روبی؟ حواست به من هست؟ اویشهامت داشته باشیم می

 :سردی گفتبا بشکنی که جیمز در هوا زد افکارش را پس زده و با خون روبی

 .هاتون تموم شد، برین سر اصل مطلبچینیهاگر مقدم -

آور است. الخلقه و چندشکردند که انگار موجودی عجیباکنون سلنا و جیمز جوری به او نگاه می

 :زد و گفت ی روبیدو چندنفس عمیق کشیدند، سپس جیمز از جا برخاسته و به شانهآن

اولین وجود داره؛ ی ما یهتوی زندگی همه تر بگیم اینجوری میشه که...اگه بخوایم به زبون ساده -

 .ش حل میشهیعنی قطعاً هرکاری شروعی داره و... تو فقط شروع کن رفیق، بقیه

ها را که کمابیش منظور آن اش زده و سری از روی تأسف تکان داد. روبیجیمز بار دیگر محکم به شانه

 :فهمیده بود، سری تکان داد و غرولندکنان گفت

 .تونستین بگینون اول هم میاینو هم -

ها توجهی نشان دهد، روی آنکه به آنبی بار نگاه سلنا نیز لبریز از سرزنش و تأسف بود؛ اما روبیاین

 :های خیس کوهستان نشسته و گفتچمن
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 !های منو به روی حقیقت باز کردینمسئولیت خیلی هم بد نیست، شما دوتا واقعاً چشمانگار این -

از آنکه بخواهند بحث و جدل را خواهد او را بزند؛ اما قبلگمان کرد می وری بود که روبیحالت سلنا ج

ای بار از آن خارج شد. لحظهاز سر بگیرند، ورودی چادر جاناتان باز شده و سباستین با ظاهری اسف

 .زنان به راه افتادها، قدمبه دوروبرش نگاه کرده و با دیدن آن

 :اً گفترویی فورسلنا با ترش

 .زنمکله بهش میگفته باشم، اگه بخواد بیاد اینجا من یه -

 :ای گفتجیمز با صدای آهسته

 !کنی دیگه نه؟ معلومه که داره میاد سمت ماشوخی می -

 !امخب، پس بذار بیاد. من کامالً آمادهخیلی -

 :که با دیدن سباستین از جا پریده بود، با عصبانیت گفت روبی

 قضیه صحبت کرده بودیم. من بهتون چی گفتم؟ به اینقبالً راجعسلنا! ما  -

 !پیر خرفت فروخته عوضی بی وفاست که ما رو به اونگفتی اون یه -

 :پشت سرشان نعره زد برد این را گفت و روبیکشان با خود میکه سلنا را کشانجیمز درحالی

 !من این رو نگفته بودم -

 .زنان از او دور شدندایی نکرده و با خودنمایی، قدماما سلنا و جیمز به او اعتن

 .کرد، آه عمیقی کشیدها را تماشا میکه با ناراحتی رفتن آنروبی

 .انگار دیگه از من خوششون نمیاد -

ی که سعی داشت رفتار تند و زنندهبا شنیدن صدای سباستین به سمت او برگشته و درحالیروبی 

 :گفت سلنا و جیمز را توجیه کند،

 .فهمیکمی... گیج شدن. خودت که مینه! اونا فقط یه-

 .اوهوم -

اش نگاه کرد، زدهبه گردن سوخته و تاول خیالی این را گفت و روی زمین نشست. روبیسباستین با بی

باهوش باشد تا  های مشکی براقش خیره ماند. نیازی نبود خیلیسپس نگاهش را باال آورده و به چشم

اش داشتند ذاتی او را ببیند و درک کند. از قرار معلوم تفکری که سلنا و جیمز درباره سردیخون

 .ای برایش ارزش و اهمیت نداشتذره
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 .بشین -

رخ آنکه اعتراضی کند کنارش نشسته و به نیمبی سباستین با دست چندضربه به زمین زد و روبی

 .جدی و مصممش نگاه کرد

 ... ولی هردفعه خواب بودیچندبار برای دیدنت اومدم. -

 ...دیدم؛ ولیت رو از پشت چادر جاناتان مینخوابیده بودم. تمام مدت هوشیار بودم، سایه -

 :سباستین پوزخندی زد و ادامه داد

 .جرئت روبروشدن با تو رو نداشتم -

 :که متعجب شده بود، پرسید روبی

 !برای چی؟ -

که همدیگه رو دیدیم و با هم آشنا شدیم، چندبار عصبانی و  سؤال خوبیه... بذار بشماریم. از زمانی -

 ...ناراحتت کردم. سعی کردم پیش دوستات تحقیرت کنم

 .اش با او را بیشتر کردحرف سرخ شده و فاصلهبا شنیدن این روبی

همه رنج و عذاب برای تو شدم و کاری کردم که تو و دوستات رو توی تله انداختم. باعث اون -

 ...پدرت

 :اش، فوراً گفتشدن سباستین به تنها خط قرمز زندگیبا احساس نزدیکروبی

 .طلسم بودی اتفاقات تقصیر تو نبود. تو تحت تأثیر اونکدوم از اونهیچ -

 :اش درهم رفته بود، گفتسباستین که صورتش از شدت انزجار و نفرت به گذشته

ذشته رو از ذهنم پاک کرد؛ ولی رفتار و کارام... اونا بند گگردن ست. درسته، اونبهانهاین فقط یه -

 .دست خودم بودن

ی ما حق انتخاب داریم. انتخاب ما مسیر زندگی ما رو تعیین آره، شاید. اما این رو بدون که همه -

کاری کنه. اما تو برعکس بقیه حق انتخاب نداشتی، سباستین تو فقط چهارسالت بود، تو... تو هیچمی

 .ستی بکنیتوننمی

احساسی را هایش را ببیند. ظاهر سباستین هیچقاطعانه این را گفت و منتظر ماند تا تاثیر حرف روبی

 .ای خیره مانده و به فکر فرو رفته بودکرد، او فقط به نقطهمنعکس نمی

 .ی قبلی او افتادکرد، برای چندلحظه به یاد جملهکه هنوز به او نگاه می روبی

ای به آن فکر نکرده صحنه را به کلی فراموش کرده و حتی لحظهسه آن بود که روبیچقدر عجیب 
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بود. انگار اصالً اتفاق نیفتاده بودند. و برعکس چقدر واضح تصویر خودش و مایکل را در آن گلزار به 

 .رفتهایش کنار نمیگاه از مقابل چشمهایشان در اتاق نارسیسا هیچآورد، آخرین عاشقانهیاد می

احساس ناب و تکرارنشدنی خود عشق بوده است. او عشق را تجربه کرده  شاید همان بود، شاید آن

 .آنکه حقیقتاً احساسش کندآنکه بفهمد، بیبود؛ بی

 لبخند کوتاهی زده و با خود فکر کرد که لیانا به او راست گفته است، عشق واقعاً حس عجیبی روبی

 .بود

کابوس بود که ازش نجات پیدا جا یهاز اومدن به این شدم، انگار زندگی قبلانگار دوباره متولد  -

 ...کردم... تو نجاتم دادی

 .تر شداش عمیقبا صدای سباستین از فکر بیرون آمده و خنده روبی

بار کامالً برگشته و خیره به صورت سباستین که تمام مدت به چادرهای اطراف چشم دوخته بود، این

 :گفت بسم روبیآرام و مت

 .تو واقعاً شجاعی -

لحظه که شخصی مانند سباستین از  داشت؛ اما در آن همیشه به فروتنی و وقار اعتقاد محکمی روبی

آنکه بتواند جلوی رو بیکرد، به خرج دادن تواضع کار بسیاردشواری بود. از اینوتمجید میاو تعریف

 .ها از ته دلش بخندداز هفته ث شد سباستین نیز پسخود را بگیرد به پهنای صورتش خندید و باع

*** 

بودند. ترس و اضطراب همچون سم مهلکی  ترین روزهای زندگی روبینبرد، سختاز اولینروزِ قبلسه

کشت. درست مثل آن بود که کسی روحش را وجه او را نمیکرد؛ اما به هیچسراسر وجودش را پر می

 .نخورده باقی مانده استسمش کامالً سالم و دستکه ج شکنجه بدهد؛ در حالی

کرد، اکنون به معنای واقعی کلمه ای که همیشه از فکرکردن به آن حذر میجنگ آغاز شده بود. کلمه

زدن را تمرین هایی که با خشم و عصبانیت نعرهشد. ساطیرهایش به تصویر کشیده میدر مقابل چشم

فرسا هایی سخت و طاقتود و آمادگی کامل، هرروز و هرشب تمرینکردند، سربازانی که با تمام وجمی

سو و ی کوهستان به اینهایی که نیروهای قدرتمندی را در محوطهدادند، و در نهایت الههرا انجام می

 .شدند کوهستان حتی در شب نیز همچون روز، روشن و پرنور شودفرستادند و باعث میسو میآن

ها را به آدونیس فراخوانده از نبرد آن روز قبلاِلِنور، مادربزرگش، داده بود، یک به طبق قولی که روبی

کردن به با نگاه ها و مردان نیرومند مارالنا مشغول تمرین با یکدیگر بودند. روبیی الههو اکنون همه
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دی نداشت که این اند. و تردیها قبل خود را برای چنین روزی آماده کردهها فوراً فهمید که از مدتآن

بین تنها  بینی کرده بوده است. در اینروزها را پیشجز النور که ایندوراندیشی کار کسی نیست به

گرفتن جنگل کاترین از دست موجودات تاریک نارسیسا، آمادگی را کسی که هنوز برای نبرد و پس

شد. تر از پیش میتر و پژمردهبود که از شدت نگرانی و اضطراب، هرروز الغر الزم نداشت، خود روبی

وروزش باخبر بود از حال خوبیسباستین که مسئولیت آموزش شمشیرزنی به او را برعهده داشت، به

ی میان های امیدوارکننده او را دلگرم کند. اکنون دیگر رابـ ـطهکرد تا با حرفاش را میو تمام سعی

دید که می باستین را همچون دوست قوی و محکمیس تر از قبل شده بود. روبیدو بسیارصمیمیآن

توانست او را به چشم کرد نمیتوانست بهترین پشتیبان او باشد؛ اما سباستین هرچه تالش میمی

چیزی  نتیجه رسیده بود که احساسش نسبت به روبیها قبل به آندوست نگاه کند؛ زیرا از مدتیک

خواست که او را از ها دلش نمیافتاده است. با تمام این داشتن ساده و پیش پافراتر از یک دوست

هنوز  احساسش باخبر کند؛ زیرا با توجه به چیزهایی که از دیگران شنیده بود، اطمینان داشت روبی

شد و پسری به نام مایکل را فراموش نکرده است. مایکل! حتی اسمش باعث آشفتگی افکارش می

ها پیش از دنیا رفته پسر مدت دانست آنیخت. با وجود آنکه میانگحس حسادت را در وجودش برمی

 .شداش میاست؛ اما هنوز فکرکردن به او باعث عصبانیت و ناراحتی

 قدر کافیه؟نظرت همینبه -

سؤال را پرسید و سباستین را از ژرفای افکارش بیرون کشید. سباستین با  با صدای ضعیفی این روبی

مالید با حالت که خم شده و پهلوهایش را می در حالی و انداخت. روبیحواسی نگاهی به ابی

 .کردای به او نگاه میمعصومانه

 :باعث شد لبخند کوتاهی بزند، شمشیرش را در غالفش گذاشته و گفت طرز نگاه روبی

 .آره کافیه؛ ولی فردا صبحِ زود میای تا بیشتر تمرین کنیم -

 .گرفتن جنگل... البته اگه موفق بشیمروز مونده تا پسش یههمه -

 :سباستین قاطعانه گفت

 .جنگ کشیدهبرای این ی خوبیشیم! جاناتان نقشهحتماً موفق می -

 :با مهربانی پرسید روبی

 ت با جاناتان چطوره؟رابـ ـطه -

 :فکر کرده و گفتسباستین که به سمت چادرها به راه افتاده بود، کمی 
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 ...ایه؛ اماالعادهفوقاون پدر  -

 اما چی؟ -

 :کرد نگاهش را از او بدزدد ادامه دادکه سعی می سباستین در حالی

 .اندازه باهام مهربون باشه، عادت ندارماما من به اینکه کسی تا این -

 :کنان گفتخنده روبی

 

 !کنیعادت می -

یلی به راه افتاده و با کناررفتن هایی فروافتاده به سمت چادر خودش، آدریان و امسپس با شانه

 .ورودی چادر از نظر ناپدید شد

 .ومبهوت مانده بوداز رفتن او ماتسباستین که دستش را روی صورتش گذاشته بود، تا چندلحظه پس

*** 

 .خب، انگار دیگه همه اومدنخیلی -

 :آمیز گفتای به جاناتان انداخت و کنایهدین نگاه خصمانه

 .نفر جا مونده باشهتونیم بازم صبر کنیم، شاید یهه بخوای میآره؛ ولی اگ -

 :فرد فوراً گفت

 .نداره، فکر نکنم بیاد وروز خوبیرافائل حال -

 :دین پوزخندی زده و گفت

 .قدر فضای چادر خالی و خلوتهآها! پس بگو چرا این -

 :اش را بگیرد، هشدارآمیز گفتتوانست جلوی خندهکه به سختی می روبی

 !دین -

کرد، نگاهی به جمعیت مقابلش ها نگاه میلحظه سکوت کرده و با لبخند به آنجاناتان که تا آن

شب چادرش چنان پر شده بود که و ناراحت باشد؛ زیرا آن قدر عصبیانداخت. دین حق داشت آن

 و تمامیها صندلی بدون فاصله کنار یکدیگر چیده شده خوردن نبود. دهکس قادر به تکانهیچ

بزرگان آدونیس و کالینوس که توسط خودش و رافائل گلچین شده بودند، روی آن نشسته بودند. 

هایشان را توانستند آزادانه دستخودش و کاترین نیز چنان به یکدیگر چسبیده بودند که حتی نمی

 .تکان بدهند
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 .مطلبچینی کنم؛ بنابراین مستقیماً میرم سر اصل خوام مقدمهخب، نمی -

آنکه پلک بزنند، به دهان جاناتان خیره ی کسانی که در چادر حضور داشتند، بیلحظه همهدر این

 .ماندند

 .کنمسرزمین، صحبتام رو شروع میی اینپس با اجازه از ملکه -

 .کاترین که لبخند دلنشینی بر روی صورت داشت، سرش را تکان داد

ی دونم که همهشه... و من مینبرد ما صبح روز فردا آغاز می ندونین، اولیتون میطور که همههمون -

لحظه از طور که تا این خوام همونشما مضطرب و نگران هستین، درست مثل خود من. اما ازتون می

راه سخت و دشوار رو هم طی کنین تا به هدف اصلیمون  خودتون شجاعت نشون دادین، باقی این

 .برسیم

از هرکاری جنگل رو از وجود ی ماست، و ملکه شخصاً خواستن که قبل رزهجنگ فردا اولین مبا

 .ها و... اِ... نجات بدیمهای خطرناک، بیراسموجوداتی مثل کایمرا، گرگینه

ی افراد حاضر نیز متوجه شد که رنگ همه اش را به پایان رساند. روبیجاناتان با دستپاچگی جمله

 :صحبت جاناتان را گرفته و گفت یرو دنبالهپریده است، از این

 .کنهتن با اونا جلوگیری میبهای داریم که از ایجاد نبرد تننقشه البته ما یه -

 :کاترین نیز فوراً گفت

ترین قسمت جنگل مستقر بشیم نقشه شامل چند بخشه. اول از همه اینکه ما باید در عمیقکه این  -

 .ها رو شروع کنیمن اونا تیراندازی با کمانو منتظر بمونیم. دوم، باید به محض دید

 :امیلی با تعجب پرسید

 ها بشن؟ها مانع حرکت بیراسیعنی ممکنه تیر -

 !البته که نه -

 :ی بقیه با عجله ادامه دادزدهسردی این را گفته و با دیدن صورت وحشتکاترین با خون

خوایم پذیر نیست. ما فقط میزی امکاناما قصد ما از تیراندازی کشتن اونا نیست؛ چون چنین چی -

 .اونا رو به قسمت انتهایی جنگل بکشونیم

 :مبهوت ماندند و دین زیر لـ*ـب گفتوای ماتهمه لحظه

 قسمت از جنگل کمکی برای کشتن اونا بکنه؟ یعنی ممکنه اون -

 .او زد به پای با دین داشت، لگد محکمی ی کمینشسته و فاصله سباستین که کنار روبی
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 :روز ندیده بود، شروع به صحبت کردتا به آن  در همین لحظه یکی از مردانی که روبی

 کار چیه؟ چرا برای کشتن اونا باید تا قسمت انتهایی جنگل بکشونیمشون؟ اما هدف ما از این -

 :داد، لبخند دیگری زد و گفتکاترین که با دقت به پرسش او گوش می

 ، درسته؟تو پسر آرگروس هستی -

 (.سال قبل بوده استآرگروس وزیر اول قصر کاترین، در بیست)

 :رویی گفتاش ریخته شده بود، کنار زد و با کمش را که روی پیشانیپسر موهای بورآن 

 .بله، ملکه -

 :کاترین با مهربانی گفت

ی بزرگی بود. ضایعه. مرگش پدرت مرد بزرگی بود که تا آخرین لحظه وفادارانه به من خدمت کرد -

 !ی اون بزرگ و باهوشیشک ندارم که تو هم به اندازه

زده شده بود، تا نیمه در های کاترین خجالتپسر که الکس نام داشت و از شنیدن تعریفآن 

 اش فرو رفتصندلی

 :گفت ای به روبیرحمانهدین با خوشحالی بی

 !ز دارهکردن صورتش نیادستمال برای پاک انگار به یه  -

 :گفت از مکث کوتاهی، با صدای مالیم و آرامی کاترین پس

پرده بگم. کشتن اونا ی اونا نداریم. بذارین بیدلیلش اینه پسرم، ما تجهیزات کافی برای کشتن همه -

از اینکه  با نیزه و شمشیر تقریباً محاله؛ چون با وجود هوش و ذکاوت و سرعت عملی که دارن، قبل

 ...مونون نزدیک بشیم همهبتونیم بهش

اش را روی گردنش اش را به پایان نرساند؛ اما دین نوک انگشت اشارهکاترین سکوت کرده و جمله

وری از دهانش بیرون آورده و صدای هایش کشید، سپس زبانش را یکگذاشته و آن را تا امتداد گوش

 .خرخرمانندی ایجاد کرد

تعارف ری برای نخندیدن سرخ شده بودند؛ اما باقی افراد بیو سباستین هردو از شدت جلوگی روبی

 .هایشان را درهم کشیده و با نگرانی شروع به صحبت با یکدیگر کردندچهره

اطالعات پراکنده و نادرست با همدیگه صحبت کنین، من که هنوز  نیست با این خب، لزومیخیلی -

 حرفم رو تموم نکردم درسته؟

 :اش اطمینان پیدا کرد، ادامه دادرا گفته و زمانی که از تأثیر جملهکاترین به تندی این 
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تونن ما رو از بین ببرن، و البته درست هم گفتم؛ اما مطمئناً این اون من گفتم که اونا به راحتی می -

 !جمعیای نیست که کشیدم، خودکشی دستهنقشه

ی او، با هیجان بیشتری با دیدن خندهتعارف خندید و کاترین چند نفر پوزخند زدند؛ اما دین بی

 :اضافه کرد

 .ی مرز جادویی جنگلهراه حل من ایجاد دوباره -

دوکلمه نداشت نیز تصوری از آن  کس چیزی فهمیده باشد، حتی خود روبیرسید که هیچنظر نمیبه

ای فایده شاید چیزی شبیه به مرز حفاظتی کوهستان بود؛ اما به وجود آوردنش چه« مرز جادویی»

 :نشدنی گفتسؤال را بپرسد؛ اما قبل از او امیلی با شور و حرارتی وصف خواست اینمی داشت؟ روبی

 ...وقتنقشه عالیه! اگه مرز حفاظتی جنگل دوباره ایجاد بشه، اوناین -

 !گردن به جایی که ازش اومدن. درستهی اونا برمیوقت همهاون -

جز امیلی چیزی از کس بهن رساند و نگاهی به بقیه انداخت؛ اما ظاهراً هیچی او را به پایاکاترین جمله

داد؛ زیرا کس جسارت پرسشی دیگر را به خود نمیی کاترین نفهمیده بود. انگار هیچجزئیات نقشه

لحظه نیز، توضیح زیادی داده است. اما دین که حقیقتاً  کردند که ملکه تا به آنبسیاری گمان می

 :شده بود، طاقت نیاورده و پرسیدکنجکاو 

 مرز حفاظتی چی هست؟ این -

 :اش داده و با مهربانی به امیلی گفتاش را به صندلیجاناتان تکیه

 .براشون توضیح بده -

ی کوتاهی کرد و شروع به امیلی که جا خورده و از نگاه خیره و کنجکاو بقیه معذب شده بود، سرفه

 :صحبت کرد

جور دونین اون یهاز اون مرز جادویی وجود داشت. می سال پیش، بلکه حتی قبلخب، نه فقط بیست -

خاطر جلوگیری از ورود مرز بهزمان این شه، و... و اون وجه شکسته نمیحصار مقاومه که به هیچ

 .دشمنان ایجاد شد

چادر در  ایکردن کنجکاوی بقیه شد. لحظهتوضیح کوتاه و مختصر امیلی تا حدودی باعث فروکش 

 :سکوت فرو رفت؛ اما ناگهان فرد با بهت و حیرت زمزمه کرد

 ...طورسال بیش تو حتی به دنیا نیومده بودی، پس چهدونی؟ بیستتو از کجا می -

 .مسئله باشه برای بعد فردی ایناِهِم! توضیح درباره -
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 ...اما -

 .کنمخواهش می -

عمیقی به فرد انداخت. اما او که هنوز متعجب بود، نگاه جاناتان با آرامش خاصی این را گفت و نگاه 

ی امیلی انداخت و خواست سؤال دیگری بپرسد که ناگهان او از جا پریده پریدهی رنگگیجی به چهره

 .دوان از چادر خارج شدو دوان

 هاپچ باهم بوده و توجهی به آنحرکت امیلی نشدند؛ زیرا هنوز مشغول پچها متوجه این خیلی

 .تکان دادنداتفاق بودند با ناراحتی سرشان را تکاننداشتند. اما باقی کسانی که شاهد این 

 :ی سردرگم فرد گفترسید. جاناتان آه عمیقی کشید و رو به چهرهنظر میکاترین ناراحت به

 .موضوع رو از دهن خودش بشنوی. باهاش بروخواد این از قرار معلوم می -

 .های بلندی از چادر بیرون رفتحرف، با سرعت از جا پریده و با قدمفرد با شنیدن این 

 :گفت ای از رفتنش نگذشته بود، که سباستین نجواکنان در گوش روبیهنوز ثانیه

 قضیه چی بود؟ -

 :ای پاسخ دادکه با یادآوری مشکالت امیلی غمگین شده بود، با صدای آهسته روبی

 .کنیمبهش صحبت میبعداً راجع  -

 :سباستین سرش را تکان داد. همان موقع کاترین از جایش برخاسته و با صدای رسایی گفت

کنین خب! فکر کنم تا حدودی از جزئیات جنگ فردا باخبر شدین. یادتون نره، تمام تالشتون رو می -

لویت اول با شده برسونین. او ی مرز جادویی، اونا رو به جایی که از قبل تعیینتا به محض ایجاد دوباره

 .است؛ بنابراین نیازی به مردانی که با شمشیر سروکار دارن نداریمتیرانداز

 :ای گفتزمان حرفی نزده بود، با صدای آهستهالنور که تا آن 

از اونا از کنترل خارج بشن و مسیر فکر کنم بردن چند نفر از ما هم مفید باشه؛ چون ممکنه بعضی  -

های نورانی اونا رو دنبال خودمون تونیم با به وجود آوردن چراغن. ما میای رو در پیش بگیردیگه

 .بکشونیم

 :از پیشنهاد النور استقبال کرده و صمیمانه گفت کاترین با لبخند گرمی

 عنوان مشاور خودم در جنگ انتخاب کنم؟ نظرت چیه؟طوره که تو رو به کردی النور، چه فکر خوبی -

 :خوشحالی موهای سفید و براقش در هوا به پرواز درآمده بود، خندید و گفتالنور که از شدت 

 .کنم تا بتونم نقشی در پیروزیامون داشته باشمبا کمال میل ملکه. تمام تالشم رو می -
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 .با لبخند به النور نگاه کرده و چشمک نامحسوسی زد، نگاه النور به او نیز لبریز از محبت بود روبی

لحظه سباستین پیراهن گی از چادر خارج شدند، هوا کامالً تاریک شده بود. در یک که همهنگامی 

 :ای گفترا گرفت و با صدای آهسته روبی

 .بیا، باید با هم حرف بزنیم -

 .آلود سلنا پاسخی بدهد، با سباستین همراه شدآنکه به نگاه غضبسری تکان داد و بی روبی

ومعوج محوطه نشستند. های کجاز صخرهه افتادند و روی یکی ها به رادو به سمت پشت چادرآن

رنگی گوش فرا دادند، تا ایای سکوت برقرار شده و هردو به صدای هوهوی منظم جغد قهوهلحظه

 :دادن به ریتم آواز جغد برداشته و گفتدست از گوش آنکه روبی

 ...خوای بدونی چه بالیی سر امیلیخب، پس می -

 !نیستموضوع این  -

 :با تعجب و کنجکاوی به سباستین نگاه کرده و او گفت روبی

تصمیم مشترک  به فردا باهات حرف بزنم. مسئله اینجاست که من و جاناتان یهخواستم راجع می -

 .کنیم الزمه که تو هم بدونیگرفتیم و فکر می

 ی چی؟چه تصمیمی؟ درباره -

 .ی تو. خب، راستش دربارهی کیی چی نه، بهتر بگی دربارهدرباره -

 :آمیز گفتکه از پاسخ او جا خورده بود، کنایه روبی

 .واقعاً ممنون که الزم دونستین منم بدونم -

 .گیره که به ضررت باشهنمی دونی جاناتان تصمیمیبازی درنیار. تو که میمسخره -

 .شکی ندارممورد هیچدر این  -

 .کنیکه تو، تو جنگ فردا شرکت نمیعالیه! پس گوش کن. تصمیم اینه  -

 !چی؟ -

ای به سباستین چنان فریادی زد که انعکاسش در تمام محوطه پیچید. سپس نگاه خصمانه روبی

 .انداخت

 .تصمیم گرفته شده طوری به من نگاه کنی، اینالزم نیست اون -

 :که به مرز انفجار رسیده بود، با عصبانیت گفت روبی

 ی من تصمیم بگیرین؟ست که واسهکی از شما خوا -
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 .ملکه -

که کامالً خلع سالح ای دهانش را باز کرد؛ اما فوراً آن را بسته و در حالی مبهوت ماند. لحظهومات روبی

 :شده بود، با ناراحتی گفت

 ملکه؟ اما... آخه چرا؟ -

 .خطرناکهنبرد خیلی چون این  -

 خطری نداره؟جنگ هیچ نم که این کنی؟ یعنی ممکن بود من فکر کشوخی می -

 .البته که نه -

 ...پس... چی -

بودن توئه. قبول کن، تو شاید شمشیرزنی رو تا تجربه تصمیم بیروبی، بیشترین دلیل ما برای این  -

طور که باید و شاید آمادگی واقعی رو مدت کم اونحدودی یاد گرفته باشی؛ اما امکان نداره که تو این 

ها نیاز داریم، پس طور که خودت هم شنیدی ما بیشتر به تیرانداز. در ضمن همونده باشیپیدا کر

 .خورهدردی نمیتنها مهارت تو در حال حاضر به هیچ 

ای سرش را پایین انداخت و ی گرفتههای سباستین پی برده بود، با چهرهکه به درستی حرف روبی

جنگد و کشته شوند؛ اما او در کوهستان و در امنیت کامل حرفی نزد. فکر به آنکه بقیه در جنگل ب

 .کرداش میزدهبماند، وحشت

 .فکر رو از سرت بیرون کناون  -

 :با تعجب سرش را بلند کرد و سباستین ادامه داد روبی

قرار نیست توی کوهستان بمونی. تو هم با بقیه تا نزدیک جنگل میای، فقط در نبرد شرکت  -

 .کنیهم موقتیه، مطمئنم در جنگ بعدی حتماً آمادگی الزم رو پیدا می کنی. ایننمی

های او خوشحال شده بود، نفس راحتی کشید و با لبخند که از شنیدن قسمت اول حرف روبی

 .رنگی سرش را تکان دادکم

 .چی رو بگیی امیلی همه تونی دربارهخب، حاال می -

ی ی و مشکلش را فراموش کرده بود، به سمت او برگشته و همهکه برای چند دقیقه کامالً امیل روبی

هایش به پایان رسید، چیزهایی را که قبالً جاناتان به او گفته بود برایش تعریف کرد. زمانی که حرف

 .سباستین در فکر فرو رفته بود

 رسته؟ی گیاه خارخاص خورده دباشه، تو گفتی اون از شیرهمشکل دائمی کنم این فکر نمی -
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 .آره -

 .راه برگشتی وجود دارهزدم، یهطوری که حدس میخب، پس همون -

 :با خوشحالی از جا پرید و گفت روبی

 واقعاً؟ -

 :سردی گفتتوجه به شور و هیجان روبی، با خونسباستین بی

 .سم، تو اتاق مخصوص درمانگر قصره جاست که پادزهر اینآره؛ ولی مشکل این -

که بار دیگر کنار همچون بادکنکی که به آن سیخونک زده باشند، ترکیده و در حالی  شادی روبی

 :نشست، غرولندکنان گفتسباستین می

 .راهی وجود ندارهشاید بهتر بود بگی هیچ  -

 روز به قصر برگردیم؟ طور که خودت قبالً گفتی مگه قرار نیست یهشاید؛ ولی همون -

ام پیدا کردن نارسیسا زنده بمونم. فکر کنم موقع ورود به قصر تنها دغدغه موقعآره؛ ولی اگه تا اون  -

 .باشه

 .از کشتن اون بریم سراغ پادزهر تونیم بعداین که کاری نداره، می -

 :چند ثانیه به سباستین خیره ماند، سپس با لحن پرتردیدی پرسید روبی

 تونم اون رو بکشم؟کنی که من میتو واقعاً فکر می -

 :های سباستین باال پریده و گفتابروی

 جنگ از بین بردن نارسیسا نیست؟مگه هدف از این  -

راه وقت از قدم برداشتن در این ی افراد وفادارش. کسایی که هیچتنها اون بلکه همهخب معلومه. نه  -

 .کشندست نمی

 .بود؛ ولی فکر کنم خودت اعتقاد چندانی بهش نداریی خوبی جمله -

 :حوصلگی پرسیدبا بیروبی

 منظورت چیه؟ -

باره خوای نارسیسا رو از بین ببری؛ اما هنوز هم در اینگی که میمنظور من واضحه روبی. تو می -

 .خوای نظر دیگران رو بدونیکنی و میسؤال می

 .بیننطوری میجنگ رو چهخوام بدونم اونا ته این خوام؛ چون میآره نظرشون رو می -

 .ونا که پیشگو نیستنا -
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 :با کالفگی و درماندگی گفت روبی

 .تر از اینی که االن هستم، بشمخوام امیدواردونم اونا پیشگو نیستن، فقط... میمن می -

نگاه کرد و با لحنی که شباهت بسیاری به جاناتان داشت، شروع  ی روبیی گرفتهسباستین به چهره

 :به صحبت کرد

تر از اینی که االن هستی امید داری درسته؟ پس هرکاری هم بکنی امیدوارتو به هدف نهایی  -

فهمم که مشکل تو چیه. مسئله اینجاست که تو از خود ترس، شی. گوش کن روبی، من مینمی

کنی همیشه باید شجاع بود و در جنگ با نارسیسا جایی برای ترس وجود نداره. ترسی. تو فکر میمی

حال شه که هوشیار بشی و بهترین فکرا و راهها خود ترس باعث میوقتون گاهیکنی؛ چاما اشتباه می

سال از عمرم رو در کنارش گذروندم، ام که بیستبه ذهنت برسن. به من نگاه کن روبی، من کسی

بینی که دارم بدون ترس از برخورد ی من به اون نزدیک نبوده؛ اما میکس به اندازهمطمئن باش هیچ

 .رما اون جلو میدوباره ب

 :روی روبی ایستاد و با صدای آهسته و تاثیرگذاری ادامه داد سباستین رو به

ی ماست. که اونم مثل همه فهمینظر میاد. زمانی که بهش نزدیک بشی میطور بهفقط از دور این -

برای از دست  ؛ چون دیگه چیزیتر... اون در برابر تو هیچی نیست روبیتر و ناتوانشاید حتی ضعیف

دادن نداره. اون نابود شده؛ اما خودش هنوز این رو نفهمیده. وجودش دیگه نفعی به حال خودش 

 .نداره. نارسیسا از همون وقتی که طلسم شکست، برای همیشه تموم شد

چنان از  خیره ماند؛ اما روبیی نامعلومیکنان گفت و به نقطهی آخرش را زمزمهسباستین جمله

توانست چشم از صورتش بردارد. حاال که بیشتر او خوشحال و سرزنده شده بود که نمیهای حرف

بسیار ارزشمند  ها برای روبیآن شد. هردویاش به پدرش میالعادهکرد، متوجه شباهت فوقدقت می

 شانسی برای پیروزی ها هیچکردن به جمالت آن کردن و عمل بودند و اطمینان داشت که بدون گوش

بار به خودش قول داد که فقط به هدف و مسیری  در جنگ ندارد. پس از همان زمان، برای چندمین

 .که در پیش دارد بیندیشد و هرگز ناامید نشود

 .دیر شده، بیا بریم -

ها به راه افتاد. همراه او به سمت چادر با صدای بم و آرام سباستین به خود آمده و بار دیگر به روبی

ای را شنیده است. گمان کرد صدای زمزمه گذشتند، روبیی پشت چادرها میاز محوطه زمانی که

تمرکز کرد تا  کرد، متوجه او نشد. روبیای توقف کرد. سباستین که جلوتر از او حرکت میلحظه
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زود منبع  مطمئن شود به راستی صدایی شنیده است؛ اما نیازی به تالش بیشتر نبود و او خیلی

 .ا را پیدا کردهزمزمه

 .ها ایستاده و مشغول صحبت بودنداز چادر امیلی و فرد، درست پشت یکی

 .ها بشودخواست که مزاحم خلوت آنوجه دلش نمی ای ایستاد و گوش سپرد اما به هیچلحظه

 روبی! چی شده؟ پس چرا نمیای؟ -

 :خود را به سباستین رسانده و گفت

 .نه، چیزی نیست -

توجه به او همچنان که از شدت خوشحالی مدام بی ءظن به او نگاه کرد؛ اما روبیسباستین با سو

زد. به آن فکر کرد که افشا شدن راز امیلی برای فرد، چندان هم اتفاق بدی نبود. نیشخند می

زندگی  اش آن بود که امیلی دست از مقاومت برداشته و قبول کرد که برای داشتن یکترین فایدهمهم

 .ای برخوردار استعشق حقیقی از اهمیت ویژه وجود یکبهتر 

 .اراده آه پرحسرتی کشیدزمانی که به آسمان تیره و دلگیر آدونیس نگاه کرد، بی

*** 

 پاداش بزرگ

روز تنها مرگ مایکل و پدرش را بدترین تا به آن صبح متفاوت بود، و اگر روبی صبح روز بعد، یک

شدن از کوهستان دریافت که اولین  ت، در ساعات پایانی خارجپنداشاش میهای زندگیاتفاق

 .شوداش محسوب میترین اتفاق زندگیانگیزنبردشان در مقابل نارسیسا، بدترین و هراس

ها مدام دویدند، ساطیرسو میسو و آنای به ایندر محوطه غوغایی برپا بود. سربازان همچون گلوله

از شنیدن صدایی که از  دادند؛ اما روبیان آواز اعالن جنگ سر میهای چوبیشنعره زده و با فلوت

. شد دلهره و اضطرابش بیشتر شودشد، دل خوشی نداشت؛ زیرا باعث میها خارج میفلوت آن

ی حمله را بارها و بارها با کاترین و جاناتان مدام با یکدیگر صحبت کرده و با نگرانی و دلواپسی نقشه

ها، و البته فرد و امیلی، جیمز و سلنا، کردند. باقی افراد که متشکل از زنان و بچهمی ها مرورتیرانداز

 .دین و آدریان بودند نیز هر کدام خود را به کاری مشغول کرده بودند

طوری داد؛ بهپیچه گرفته و مدام سرش را تکان میلواپسی دلبود که از شدت د و بار دیگر تنها روبی

 .تبدیل شده و تا زمان خروج از مرز بارها تکرار شد اعت به تیک عصبیاز چند س که پس

 این؟تون آمادههمه -
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ی بقیه به خودش شد. سباستین که در ی نگاه خیرهبا صدای کاترین به خود آمده و متوجه روبی

 :ای پرسیدکنارش ایستاده بود، با صدای بسیار آهسته

 حالت خوبه؟ -

کرد اگر دهانش را باز کند خواست قاطعانه بگوید نه؛ اما گمان میکرده و میبه سباستین نگاه  روبی

 .شوند؛ بنابراین به ناچار فقط سرش را تکان داد و حرفی نزداش خالی میتمام محتویات معده

که  جاناتان که به دلیل وابستگی به مرز حفاظتی قادر به ترک کوهستان نبود، جلوتر آمد و در حالی

 :کنان گفتگرفت، زمزمهر میان دستانش میپسرش را د

 .مراقب خودت باش، من منتظرتونم -

 .خیالت راحت باشه -

 :زده به سباستین نگاه کرد و گفتای غمجاناتان با چهره

 ...اومدم وشد خودم میای کاش می خیالم راحته؛ اما... -

های ملکه یادت رفته؟ اگه توام. مگه حرف که نگران جونخاطر اینتونم اجازه بدم. نه فقط بهنه! نمی -

 ...شه وی کوهستان خارج بشی جادو باطل میتو از محوطه

جادوگر نیستی؟ خب تو مرز رو ایجاد کن تا من بتونم خودم رو به جنگل  خب پسر. مگه تو یهخیلی -

 .برسونم

 !امکان نداره -

 لحظه با حسرت به محبت میان آن ه تا آنک سباستین قاطعانه این را گفت و از آنجا دور شد. روبی

 :گرفت، با صدای ضعیفی گفتپدر و پسر خیره شده بود و به سختی جلوی بغضش را می

 .وجه از پا نمیفتهشناسم به هیچنگرانش نباشین، سباستینی که من می -

 :جاناتان نگاه از مسیر دور شدن پسرش گرفته و با مهربانی گفت

 .وقت از پا نمیفتیطمئنم که تو هم هیچدرست مثل تو. من م -

 :کنان پرسیدای زد. روبی زمزمهلبخند عمیقی زد و امیدوارانه روبی

 دونه؟نظرتون اون میبه -

 :جاناتان نفس عمیقی کشید و گفت

ی ما شدن به جنگل متوجه حمله مطمئنم که از زمان دقیقش خبر نداره؛ ولی... به محض نزدیک -

 ...میشه
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 :ای ادامه دادبا لحن هشداردهنده به روبی سپس رو

کنم الزمه که به توام بگم. شما در کمترین زمان روبی، خوب گوش کن. به کاترین گفتم و فکر می -

ی موجوداتی رو که توی جنگل کمین کردن به سمت مرز جادویی بکشونین، در ممکن باید همه

 گم؟چی می فهمیالنی بشه، میوجه نباید طوکار به هیچکمترین زمان ممکن. این

باره سست و ناتوان شده بود، به سختی سرش را تکان داد و به راه افتاد و چندی بعد که به یک روبی

 .میان جمعیتی که پشت مرز حفاظتی به صف ایستاده بودند گم شد

رئی کوهستان از ها داده شد. زمانی که دیوار نامها انتظار، دستور حرکت به آناز ساعت باالخره پس

ی جدی و رود؛ اما در ظاهر چنان قیافهبین رفت، روبی احساس کرد به سوی قتلگاه خود پیش می

 .کردکس خطور نمیفکر به ذهن هیچبه خود گرفته بود که این مصممی

از دورشدن از کوهستان بارها برگشته و به پشت سرش نگاه کرد. همه برایشان دست تکان قبل روبی

شنید و تمام صداها را نمی کدام از آنهیچ کشیدند؛ اما روبیای میهای شادمانهادند و فریاددمی

پیکر چنان واضح زد. آنحواسش به پیکر شفافی بود که در کنار باقی مردم ایستاده و به او لبخند می

مشکی و همان های دید. مردی با چشم و موشخص را هم می های پشت آنحتی چادر بود که روبی

سمت از حرکت باز ایستاد و با دقت بیشتری به آن لحظه قلب روبیاش. در یکلبخندهای همیشگی

خندید و برایش تواند پدرش را ببیند، او خود چارلی بود که مینگاه کرد. تردیدی نداشت که هنوز می

ای بعد چنان که انگار یهشد و ثانتر میرنگتر و کمداد و پیکر شفافش هرلحظه محودست تکان می

 .ای از هواست در همان نقطه ناپدید گشتذره

اش ومبهوت مانده بود. از طرفی چنان خوشحال بود که انگار به تمام آرزوهای محال زندگیمات روبی

های پر از جا ایستاده بود و با چشمتوانست قدم از قدم بردارد، هماندست یافته است. دیگر نمی

تکان جا به او لبخند زده و دستش را تکانکرد که دقایقی پیش پدرش در آنای نگاه میهاشک به نقط

 .داده بود

. آیا به اش همین بودکرد و دلیل ظاهرشدن ناگهانیدانست، شاید حالش را درک میشاید پدرش می

دنیای  دیگر در آننبرد وحشت دارد؟ آیا چارلی که  چقدر از عواقب آن راستی او دریافته بود که روبی

 توانست به شکل دیگری حضور یافته و به دخترش نگاه کند؟فانی نبود، می

شدن، به دیدار خانواده و بستگانشان توانستند بدون دیدهی ارواح میاما مگر غیر از آن بود که همه

ت لحظه توانست شبح پدرش را ببیند؟ یعنی امکان داشت که پش در آن بروند؟ پس چرا روبی
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 دیدار کوتاه و دردناک چیز دیگری نیز باشد؟آن

از سربازان به او زد، از فکر بیرون آمده و بار دیگر که یکی ی محکمیکه هنوز ایستاده بود، با تنه روبی

 .به ابتدای صف رفته و کنار سباستین ایستاد های آرامیبا قدم

 چی شده؟ -

لحظه تمرکز کرده بود تا بار دیگر ست؛ زیرا در آنوانمود کرد صدای سباستین را نشنیده ا روبی

هایش پخش که در مقابل چشم اش آسان بود، همچون فیلمیی پدرش را به یاد بیاورد. یادآوریچهره

کرد؛ در برابر توانست صورت مهربانش را ببیند و این همان چیزی بود که او را مقاوم میشود. می

 .خطرات پیش رویش تمامی

تی به لباس چرم و چسبان و زرهی که بر رویش قرار گرفته بود کشید و احساس کرد به یکی دس روبی

فکر لبخندی زد و به راه منتهی به  اش تبدیل شده است. با اینهای موردعالقههای فیلماز شخصیت

 .جنگل چشم دوخت

ترسی رونش هیچنگریست. در دسپاه توخالی و پوچ می ی اتاقش نشسته بود و به آنکنار پنجره

هراسید. او تنها از خودش آموزش نمیوجود نداشت، از از دست دادن جنگل محبوب و حیوانات دست

گاه اعتقادی به طور بود، او هیچخاصیت خودش. همیشه همانارزش و بیوحشت داشت، از وجود بی

. قدرت، نیروهایی توانست باعث دوام زندگی شودشجاعت و وفاداری نداشت، تنها قدرت بود که می

های او وجود داشت. قدرتی که رسید، از کودکی در سلولانسان عادی میچه که به ذهن یکورای آن

 .گرفتحاال از او دزدیده بودند و او باید بار دیگر آن را پس می

بود  ها چنان به قدرتش وابسته شدهسال نیروهای سیاه پذیرفته بود و در آن او حقیقتاً خود را با آن

 .کردکه حاال احساس پیری و ضعف می

نگاه کرد.  بسیار روشنی که برق و درخشندگی ثابتی داشت، به ارتش روبی های آبینارسیسا با چشم

مسئله نیز چیزی نبود که ناراحتش کند. مطمئناً هنری کرد؛ اما اینبیشتر از آن بودند که تصور می

کرد، موجودات تاریکش ر او آخرین فرصتش را پوچ میها بربیاید. حتی اگتوانست از پس آنمی

 .ونابود کنندها را نیستی آنتوانستند همهمی

پیروزی را، در کنار دوستان و یاران ابلهش جشن توانست یکدخترک تمام بود. او حتی نمیکار آن

ا برای همیشه وچندساله ردفتر بیستکرد، باید اینسره میها را یکی آنبگیرد. باید کار همه

 .بستمی
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هایش را مشت کرد؛ زیرا هایش را برهم فشرده و دستای که به در اتاقش خورد، چشمبا تقه

 .جا کنندترین اشیای اتاقش را نیز جابهها دیگر قادر نبودند کوچکدستآن

 .بیا تو -

درست در مقابل  و ارتشش ی مقابلش خیره ماند. اکنون روبینارسیسا نفس عمیقی کشید و به منظره

 .جنگل ایستاده بودند

 با من کاری داشتی، ملکه؟ -

 :گفت نارسیسا تمسخر موجود در کالم هنری را نادیده گرفت و با لحن مالیمی

 چیز حاضره؟همه -

کدوم از اونا زنده از جنگل ذارم هیچکنم، نمیبله سرورم! من خودم شخصاً افراد رو رهبری می -

 .بیرون برن

 انگیزی زد. شاید این بار آخری بود که در اینسرش را به عقب برگرداند و لبخند هراس نارسیسا

مرد ی آنسردی و تمسخر را در چهرهخون کرد، شاید بار آخری بود که اینموارد با هنری مشورت می

وجه قصد نداشت به او بگوید که این آخرین فرصت برای اوست و در صورت دید؛ اما به هیچمی

 ...خوردنکستش

 اِ... اتفاقی افتاده؟ -

نارسیسا متوجه لرزش صدای هنری شد. از قرار معلوم او از نگاه خیره و لبخند کج نارسیسا سر 

 .درنیاورده بود

 !برات نگرانم، مراقب خودت باش هنری هیچی، فقط کمی -

حاضر بود تمام  جمله رنگ از رخ هنری پرید و وحشت تمام وجودش را در بر گرفت.با گفتن این

شدن توسط نارسیسا چیزی نبود داشتهای را از او نشنود، دوستاش را بدهد؛ اما چنین جملهدارایی

 .ماندصورت عمر زیادی برایش باقی نمی که او بخواهد؛ زیرا در آن

خیره به  اعتنایی نگاه از او گرفته و بازهای او خیره ماند؛ اما نارسیسا با بیهنری با نگرانی به چشم

 .رسیدندنظر میهای سیاهی بهفاصله همچون لکههایی ماند که از آنانسان

بسته شد، خندید و به لحظاتی فکر کرد که در صورت شکست هنری  وقتی در اتاقش با صدای آرامی

 دقایق پستک آنبردن از تکآمد. جنگل تا حدودی مهم بود؛ اما بهرهجنگ، برایشان پیش میدر این

 .تر از نجات جنگل بودسال، برای نارسیسا بسیار خوشایندبیست از
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 کنیم؟پس چرا حمله نمی -

کنیم؛ چون هنوز وقتش نرسیده، درضمن تو و چندنفر دیگه کنیم نه، من و بقیه حمله نمینمی -

 مونین. یادت که نرفته؟جا میهمین

 :هایش را برهم فشرد و گفتبا خشم دندان روبی

کنه؟ یعنی تو خیال کردی نارسیسا ارتشش رو کنی موندن من دردی رو دوا میفکر می واقعاً -

میره خود منم؛ چون درست کنار ورودی صورت چی؟ اولین کسی که می فرسته؟ در اونواسمون نمی

 .جنگل ایستادم و دارم کشیک میدم

 :کرد و گفت سباستین اخمی

 .رین تو کلبه تا کار ما تموم شهیه میقرار نیست بذارم اینجا بمونی، تو و بق -

 ...یک... کلبه؟ منظورت کلبه -

 ...ها اونجا زندگی کرد، همونی که پدرم تو بچگی ساختای که ملکه سالجاناتانه آره. همون کلبه -

 .همونی که پرنسس رو توش دیدم -

 !چی گفتی؟ -

 :به تلخی پاسخ داد روبی

رش رو اونجا گذروند. من حتی توی خوابم اون رو توی همون کلبه های عملحظه پرنسس لیانا آخرین -

 .دیدم

 :انداخت و زیر لـ*ـب گفت ی روبیسباستین نگاهی به حالت چهره

 .کلبه ارزش زیادی دارهطور، پس اینکه این -

 :سردی گفتکه هنوز در افکارش غرق شده بود، سرش را تکان داد و با خون روبی

 .مونم، باهاتون میام توی جنگلا نمیآره، ولی من اونج -

حرف جوری از جا پرید که انگار جریان برق را به او وصل کرده بودند، سپس سباستین با شنیدن این

 :با عصبانیت گفت

 خوای بزنی زیر حرفت؟ برای چی؟چی؟ ما قبالً با همدیگه صحبت کردیم. می -

نتیجه رسیدم که کنار  فکرکردن به پرنسس به اینجمله خالصه کنم، موضوع اینه که با بذار تو یه -

مونم و با اونا خوام فرار کنم، من میفرار بزدالنه محسوب میشه. من نمیشرایط یهکشیدنم تو این

 .شمروبرو می
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گاه با لحنی که ای بلندپرواز و رویایی است و آنسباستین جوری به او نگاه کرد که انگار دختربچه

 :ا به او یادآوری کند، گفتسعی داشت چیزی ر

 !سالته۲۱تو فقط  -

 :سردی ابروهایش را باال انداخته و گفتبا حفظ همان خون روبی

سالش ۱۷خفاش پیر ایستاد فقط ساله میشم! درضمن، پرنسس زمانی که مقابل اون۲۲چندماه دیگه  -

 .بود

وراً تعجب و حیرتش از بین رفته و ومبهوت به او خیره ماند؛ اما فای چیزی نگفت و ماتسباستین ثانیه

های سنگین افتاد. صدای ضربه خواست دهانش را برای اعتراض به او باز کند که ناگهان اتفاق عجیبی

ی مسئله بسیارعجیب بود؛ زیرا فاصله ها بلند شده بود. اینی صخرهی آرون به دیوارهامواج دریاچه

کم صداها بیشتر و بیشتر صداها را بشنوند. کمداشت اینها با دریاچه چنان زیاد بود که امکان نآن

کرد، صداهایی که به گوش وخروشی را در درون دریاچه احساس میجوش خوبیبه شد. روبی

 .قدر واضح بود که انگار درست در کنار دریاچه ایستاده بودندرسید آنمی

آوری دریاچه جدا شده و با سرعت سرسام رنگی را دید که از قرار معلوم ازی آبیقطره و آنگاه روبی

 ندیده بود؛ زیرا اکنون آن عجیبی ی به آنشتافت. در تمام عمرش صحنهها میدر هوا به سوی آن

 .هایشان در هوا معلق بودرنگ درست در مقابل چشمی آبیقطره

 این دیگه چه کوفتیه؟ -

ی آب قطرهش پنهان کرده و جوری به آنرا پشت سر سباستین با عصبانیت این را گفت. سپس روبی

 .نگاه کرد که انگار به او اهانت کرده بود

کرد خطری وجود داشته باشد، سرش را از پشت بازوی سباستین وجه گمان نمیکه به هیچ اما روبی

 ...بیرون آورده و

 .دهانش از شدت حیرت و شگفتی باز ماند

ی ه جایش پیکر عظیم پوسایدون با همان جذبهی کوچک آب خبری نبود و بقطرهدیگر از آن

 .اش ایستاده بودهمیشگی

دید؛ اما تردیدی نداشت که او نیز بسیار متعجب و سردرگم شده است. صورت سباستین را نمی روبی

بار و ممتد سکوت مرگ ای آب، دلیل کافی برای آنحضور ناگهانی پوسایدون آن هم به شکل قطره
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 .بود

 !سرورم -

ی سربازان احساس پوسایدون زانو زده و طولی نکشید که همهستین در مقابل صورت جدی و بیسبا

ها نیز روی زمین افتاده و به احترام او سرهایشان را پایین انداختند. تنها ها، النور و باقی الههو ساطیر

آمد که نظر نمیحال به بودند، با این رسیدند کاترین و روبینظر میکسانی که هنوز ایستاده و گیج به

 .دیرانتقالی رنجیده باشد پوسایدون از این

بود که نتوانست سؤالی را که مدام در  کسی که سکوت را شکست، روبی از دقایق طوالنی اولینپس

 :چرخید نادیده بگیردسرش می

 !کار... یعنی، من... اصالً انتظار دیدنتون رو نداشتمسرورم، شما اینجا چی -

 :دوخت و با صدای بم و گیرایش شروع به صحبت کرد پوسایدون نگاه پرنفوذش را به روبی

 .وقت فراموش نکنزمانی که الزم باشه، خودم میام سراغت. این رو هیچ -

 .سرش را تکان داد و فوراً در کنار سباستین زانو زد روبی

به کاترین انداخت؛ اما  یدون نگاه عجیبیکاترین نیز جلوتر رفته و تعظیم بلندباالیی به او کرد. پوسا

 :اشاره کرد و گفت ای با او حرف بزند، با دست به روبیآنکه کلمهبی

 .آوری کنی؛ اما موفق شدیارتش رو جمع کردم بتونی اینکه هرگز فکر نمیموفق شدی! با این -

 !تو دختر شجاعی هستی روبی

لحظه که  سباستین را با لبخند نشان دهد؛ اما در آنتوانست شور و اشتیاقش از تمجید می روبی

پوسایدون او را دختری شجاع خطاب کرد، شادی و سرور همچون بمب بزرگی در وجودش منفجر 

 .میزان از خوشحالی او را بفهمد و درک کند کس اینآنکه هیچشد، بی

راه ناامید  وقتا از اینمن خیلیا هم شجاع نبودم... قدردونم چی بگم... فقط شاید اونمن... نمی -

 ...شدم؛ اما

 ...پاداش بزرگه اما هرگز منصرف نشدی! این همون چیزیه که الیق یه -

 پاداش بزرگ؟ -

اش، شدت گرفت. فکری که به سرش زده بود به دلیل هیجان بیش از اندازه ضربان قلب روبی

 .ارش بودنیافتنی و در عین حال با تمام وجود خواستنهایت دستبی

احتمال وجود داشت که او بتواند برگردد؟ آیا دلیل دیدن او قبل از ی پدرش... یعنی اینبرگشت دوباره
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 ای را به او داده بود؟ی دیدار دوبارهخروج از کوهستان همین بود؟ پدرش مژده

که بتواند از آن ی عبوس پوسایدون خیره ماند؛ اما قبلزدن را نداشت به چهرهکه توان حرف روبی

 :ای بعد شخصی فریاد زدبه گوش رسیده و ثانیه سؤالی در این باره بپرسد، صدای عجیبی

دونستم کجای جنگل باید ظاهر شم، آخرش جاناتان بهم گفت که روبی! باالخره پیدات کردم، نمی -

 ...خبر مهم اینجایین، باید یه

که  هایش گشاد شد. روبیش برد و چشمپوسایدون افتاد مات ی عصبیهمین که چشمش به چهره

 :تر بود، با ناباوری گفتحتی از خود او نیز متعجب

 کنی؟کار میدین! تو... تو اینجا چی -

بدهد؛ اما او صحبتشان را قطع کرده  به روبی دین به سختی نگاه از پوسایدون گرفت و خواست جوابی

 :و گفت

 !چیزی که توی ذهنته اشتباهه روبی -

از آن هم  سرد شد، گرچه قبلکه مطمئن بود او توانایی خواندن افکارش را دارد، ناامید و دل روبی

 .داد که بار دیگر بتواند پدرش را ببیند و او را در میان دستان خود بگیردمی احتمال بسیار کمی

. تو که جهان فانی نداره. اون در کنار مادرت خوشبخت و خوشحاله اون خودش تمایلی به این -

 دوست نداری نگرانی و رنجش دوباره شروع بشه؟

 :سرش را به شدت تکان داد و با صدای ضعیفی گفت روبی

 .وجه! من فقط... بیخودی امیدوار شدمبه هیچ -

بار دیگر ایستاده و با کنجکاوی به خدایان دریاها چشم دوختند. سباستین  لحظه ارتش روبی در این

ای به سابقهدادند و کاترین، با آرامش بیها گوش میی آنرانی به مکالمهو دین با کنجکاوی و نگ

 .کردگیر آدونیس نگاه میآسمان دل

ونیمه مونده باشه. کسی که جهان داره، کسیه که زندگیش نصفه کسی که تمایل به بودن در این -

پاداش  دادن لیاقتت اون کردن داشته باشه. بهت گفته بودم که با نشون هنوز راه زیادی برای طی

 .شهبزرگ بهت داده می

 :ای مکث کرد، سپس لبخند محوی زده و گفتپوسایدون لحظه

تونستم برش ها قابل تغییر نیست؛ اما میتونستم جلوی مرگش رو بگیرم، سرنوشت انساننمی -

ی من به توست، دومین هدیه گردونم تا زندگیش رو از جایی که از دست داد دوباره شروع کنه. این
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 ...بار بتونی عشق واقعی رو تجربه کنی... برخالف گذشته، حاال دیگه فرصت زیادی داریامیدوارم این

ای را در قلبش ی آخر او سنگینی چیزی را در قلبش احساس کرد، انگار وزنهبا شنیدن جمله روبی

حالش چنان زیاد بود که  و پاهایش شروع به لرزش کرده بودند، دگرگونیانداخته بودند. دست 

 .سباستین با نگرانی به او نزدیک شد تا از سقوطش جلوگیری کند

توانست ببیند، تحمل دیدن آن کرد، فقط نمینیازی به کمک نداشت، او هرگز سقوط نمی اما روبی

 .صحنه را نداشت؛ بنابراین با آخرین سرعت برگشته و رو به ارتشش ایستاد

ای در روشنایی فرو رفت. احساس جا لحظهمانندی به گوش رسید و همهاعقهناگهان صدای بلند ص

های پر از اشک در کنارش و در خالف بار دین بود که با چشمکرد شخصی پیراهنش را گرفت؛ اما این

 .خندیدجهت او ایستاده بود و می

. او فقط دستان خود ی پشت سرش را تجسم کند؛ اما توان برگشتن را نداشتتوانست منظرهمی روبی

 :را مشت کرده و با صدای لرزان و نازکی پرسید

 .کنم... درستهبهم... نگو اون... چیزی که فکر می -

ای میان گریه کرده و با لحن جدی و گرفت، خندهصحنه نمیای نگاهش را از آن دین که لحظه

 :ای گفتقاطعانه

 .کنی... درستهچیزی که فکر می اون -

ریخت او را به سمت راه که هنوز از شدت خوشحالی اشک میهن روبی را گرفت، در حالی سپس پیرا

 .منتهی به دریاچه برگرداند

ها ایستاده ها را باز کرد. مایکل در فاصله دوری از آنهایش را بست و سپس آنای چشملحظه روبی

ا زندگی برای همیشه بریده هایش را کشیده و پیوندش بنفس بود، درست در جایی که روزی آخرین

 .شده بود

کرد دیگر هایی که گمان میهای بسیار روشنش را ببیند. چشمتوانست برق چشمجا میاز همان روبی

اش امری محال بود. دین دادن میزان خوشحالیهرگز نخواهد دید. وصف حالش غیرممکن بود، نشان 

طور توانست بایستد، بهدیگر نمی رد؛ اما روبیکخندید و به تصویر بهترین دوستش نگاه میفقط می

 .ای را در پاهایش احساس کرد و با آخرین توان شروع به دویدن کردسابقهناگهانی قدرت و نیروی بی

از مرگ به تن داشت، هنوز ایستاده بود و به تصویر دختری نگاه  هایی که قبلمایکل با همان لباس

های طوالنی انتظار کشیده بود. وقتی اش مدتو برای دیدن دوبارهکرد که عاشقانه دوستش داشت می
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به سوی خودش شد، لبخند عمیقی زده و با آخرین سرعتی که  فاصله متوجه دویدن روبی از آن

 .کرد به سوی او پرواز کردپاهایش یاری می

دویدند، یاچه میها به طول انجامید. در راه خاکی درها و یا قرنگویی رسیدنشان به یکدیگر سال

آنکه اهمیتی به درد شدید پهلوها و سستی پاهایشان بدهند. فقط ای توقف کنند، بیآنکه لحظهبی

در تمام  جدایی سوزناک پایان بدهند. روبیخواستند به آن خواستند به یکدیگر برسند، فقط میمی

های او سرش نینداخت. چشمهای خندان و یا ناامید پشت ترین نگاهی به چهرهلحظات کوچک آن

 دیداکنون دیگر فقط مایکل را می

و مایکل  ها و شاید روزها انتظار؛،مسیر میان جنگل و دریاچه طی شده و روبیاز ساعتگاه پس و آن

نگاه گذشته های عادی نبود، نگاهشان به زندگی دیگر آن هایشان، نفسبه سمت یکدیگر رفتند. نفس

نظر های آینده نیز بسیار آسان و راحت بهکرد، دیگر حتی نبردفرق میچیز نبود. دیگر همه 

 .رسیدندمی

 .ریخترسید. نگاهش را به مایکل انداخته بود و اشک میهای مایکل میتنها به عرض شانه قد روبی

های رنگی مدام در هوا پخش شده و به شکل آسمان در نور و روشنایی غرق شده بود، جرقه

سرش را اندکی بلند کرده و با  ریختند. روبیو مایکل می وبرق بر سروروی روبیرزرقهای پاکریل

انگیز، انداز شگفتچشم ی زیبا چشم دوخت. تردیدی نداشت که اینمنظره آلود به آنصورتی اشک

 .ها و النور استی ابراز احساسات الههنتیجه

ای آمد لحظهها تشکر کند؛ اما از طرفی دلش نمیی آنخواست برگردد و لبخند بزند و از همهدلش می

 .از مایکل جدا شود

ها نگاه نشینی به آنها دوید و کاترین با لبخند دلسوی محوطه، دین با خوشحالی به سوی آن در آن

میان  داشتند. تنها کسی که در آنکرد. النور و یاران زیبا و وفادارش نیز دست از خندیدن برنمی

ثانیه خودش را غیب کرده و در جایی که مطمئن ناامید مانده بود، سباستین بود که در یک غمگین و 

توانست آن را پنهان کند؛ اش چنان زیاد بود که نمیسردیکند ظاهر شد. دلبود کسی پیدایش نمی

 .یایدحقیقت تلخ کنار ب بنابراین خود را از نگاه کنجکاو بقیه دور نگه داشت تا در آرامش با آن

شدند نگاه و مایکل و دین که به جنگل نزدیک می پوسایدون هنوز کنار کاترین ایستاده و به روبی

و مایکل در همان  ها نیز رسیدند و بار دیگر در مقابلش زانو زدند. روبیکرد. طولی نکشید که آنمی

 .حال نیز از کنار هم تکان نخورده بودند
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 :ای گفتبا صدای گرفته روبی

 .طوری باید ازتون تشکر کنمدونم... چهمن نمی -

 .اش ندیده بودقبالً هرگز در چهره به او نگاه کرد که روبی مایکل نیز با چنان احترام و تکریمی

 :ها نزدیک شده و درست در مقابلشان ایستادآنپوسایدون به هردوی 

 طور بمونید و اینرم همیشه همینپاداش بزرگ رو داشتید، و من توقع دا هردوی شما لیاقت این -

 .جنگ رو با پیروزی به پایان برسونید

بار رویش را به سمت کاترین برگرداند. و مایکل هردو سرشان را تکان دادند و پوسایدون این روبی

 .آرام و دوستانه است متوجه شد طرز نگاه پوسایدون به او به طرز عجیبی روبی

تونم جبران کنم. عمر ارزشمندی که از دست رفته به وندی، نمیسالِ سختی رو که گذربیست -

 .ی شروعی وجود دارهوجه برگردونده نمیشه؛ اما... برای تو هم نقطههیچ

اش اهمیتی بار گذشتهوجه به زندگی اسفکاترین که از خوشحالی روبی، سرزنده شده بود و به هیچ

 :داد، تعظیم دیگری کرده و گفتنمی

 ...وقت به فکر پاداش نبودمتر از اونی هستید که قبالً شنیده بودم؛ اما من هیچگشما بزر -

 :هیچ حالت خاصی گفتپوسایدون بی

ی سروری بر مردم درسته کاترین، تو هرگز به فکر گرفتن پاداش نبودی، و همین تو رو شایسته -

 ...کنهآدونیس می

اراده لبخند کند و بیروایی مجدد کاترین صحبت میای گمان کرد پوسایدون از فرمانبرای لحظه روبی

 :طور ناخودآگاه تکان شدیدی خوردی او بهی جملهعمیقی زد؛ اما با شنیدن ادامه

 .های آسمان هفتم خواهی بودپس، همسر من، و یکی دیگر از ملکه تو از این -

حتی مایکل و کسانی که در  نبود که از شدت تعجب دهانش باز مانده بود، اکنون دیگر تنها روبی

 .ومبهوت مانده بودندها ایستاده بودند، ماتنزدیکی آن

تر بود، آب دهانش را فرو داده و به کاترین که ظاهراً بسیار جا خورده و حتی از باقی افراد نیز متحیر

 :سختی زمزمه کرد

 .مقام نیستم ی اینطور ممکنه بتونم؟! من شایستهاما من... چه -

کنم و عنوان و مقام رو داری... من تو رو همسر خودم اعالم می تنها کسی هستی که لیاقت اینتو  -

 .کنمملکه رو بار دیگه بهت هدیه می ی یهی تلخی که از سر گذروندی، چهرهبرای جبران گذشته
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اد. کردن با او را به خود ندبود که کاترین جرئت مخالفت  در لحن کالم پوسایدون چنان تحکمی

 ی بقیه به کاترین چنان نزدیک شد که روبیزده و گردشدههای حیرتپوسایدون در مقابل چشم

ی دیگران برگشت و شدههای حبسناخودآگاه رویش را برگرداند؛ اما طولی نکشید که با شنیدن نفس

 .اش مواجه شدهای زندگیبا یکی دیگر از بهترین صحنه

های صورتش بسیار کم وچروکجوان و با طراوت شده بود. چین انگیزیصورت کاترین به طرز شگفت

تر شده بود. سال جواناش کامالً صاف شده بود. صورت او اکنون بیستشده و پشت خمیده

لحظه جبران شده سالی که در تنهایی و رنج و عذاب گذشته بود به او برگردانده شده و در یک بیست

 .بود

 کرد. روبیین ایستاده و با تحسین و تمجید سرتاپای او را برانداز میپوسایدون هنوز در مقابل کاتر

لحظه نارسیسای دیگری را در مقابلش دید، حاال به های کاترین انداخت و در یک نگاهی به برق چشم

 .اش را از چه کسی به ارث برده استتوانست بفهمد که او زیبایی افسانهمی خوبی

از  آمد. و پسها در نمیترین صدایی از آنفرورفته بودند که کوچک همه چنان در شوک و ناباوری

خورد و در مقابل هیکل عظیم پوسایدون به زانو درآمد،  دقایقی طوالنی تنها کسی که تکان محکمی

 .پایان بوداش لبریز از حیرتی بیکاترین بود که چهره

 ...لطف نبودم، من نم؟ من الیق اینلطفتون رو جبران ک تونم اینطور میسر... سرورم، چه -

 .زدن را نیز از دست داده بوداش را به پایان برساند؛ ظاهراً توان حرف کاترین نتوانست جمله

 :ای گفتکرد، با لحن جدی و هشداردهندهسردی به او نگاه میپوسایدون که هنوز با خون

عمرت افزوده نشد، فراموش نکن که مرگ روز هم بر  یادت نره که با وجود زیبایی ظاهری، حتی یک -

 .هات نبندهر انسانی در وقت مناسبش اتفاق خواهد افتاد، پس هرگز دل به زیبایی

 :کنان گفتکاترین با لبخند تلخی زمزمه

کنم سرورم؛ کنم که بیش از اندازه عمر کردم. من از مرگ استقبال میوجه! حتی فکر میبه هیچ -

 ...بار دیگه... بتونم ببینمشیهصورت چون شاید در اون 

قادر به شنیدنش  جز پوسایدون و روبیکس بهی آخرش را چنان آهسته گفت که هیچکاترین جمله

 .نبودند

 .است دقیقاً فهمید که منظور کاترین چه کسی و روبی

 :گفتگاه پوسایدون با لحن مالیمیای در سکوت گذشت و آنچند ثانیه
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 .ارتش رو به حرکت دربیار و به پیروزی برسون جات بلند شو و ایندیگه وقتشه... از  -

 .های صورتش را پاک کردسرعت از جا برخاسته و اشکلحظه کاترین به  در این

از شکست نارسیسا، به جایی که سرزمین خواهی موند؛ اما پس تا رسیدن به پیروزی مطلق، در این  -

 .جا آغاز خواهد شد. زندگی حقیقی تو در اونگردی. به آسمان هفتمتعلق داری برمی

هایش را بگیرد، به سختی سرش را تکان داد و توانست جلوی ریزش اشککاترین که به سختی می

 .های گیج و سردرگم بار دیگر به او تعظیم کردندو مایکل با همان چهره روبی

ی آدونیس، و در میان هوای گرفتههای آب تبدیل شده گاه پوسایدون بار دیگر به ذرات ریز قطرهآن

 .ناپدید گشت

رسید که خود او نیز اندکی معذب و نظر میفقط به کاترین نگاه کرده و قادر نبود حرفی بزند. به روبی

 :سردی خود را حفظ کرده و با صدای ضعیفی گفتحال خون دستپاچه شده است؛ با این

 .آماده باشین، ب... باید بریم -

 کرد که باز هم به آنهای لرزانش پوست صورتش را لمس کرد. باور نمیا گفت و با دستکاترین این ر

دوران پرآشوب و دردناک بازگشته است؛ همان دورانی که لیانا را از دست داده و برای همیشه تنها و 

 .درمانده شد

. چه دوران زجرآوری؛ رفتهایش کنار نمیی جاناتان گذراند، هنوز از مقابل چشمروزهایی که در کلبه

وجود تحمل تاریکی مطلق و تنهایی، غم از دست رفتن عزیزان و دوری از دوستان و مردمش. با این 

اش رسیده ی زندگیسال پر از رنج و عذاب را تحمل کرد و اکنون دوباره به همان نقطهکرد، او بیست

ی دوستانش در کنارش ، اکنون همهای که برخالف گذشته در آن دیگر تنهایی وجود نداشتبود. نقطه

بود که برایش  ها روبیی آنتر از همهتر از همیشه پشتش بودند. و مهمبودند، مردمش وفادارانه

 .یادآور لیانا و تالش و کوشش او برای نجات آدونیس بود

ا فرصت طالیی بود؛ فرصتی که در آن باید تنها دخترش رمانده برایش یک عمر باقی شاید این

سال قبل توان انجامش را کرد. کاری که در بیستاش را آزاد میشکست داده و سرزمین اجدادی

 .توانست به انجام برساندنداشت، شاید اکنون با کمک یارانش می

ها را باز کرد. ای بست و سپس آنهایش را لحظهافکار تازه و جدید، دلگرم شده و چشم کاترین با این

 :ای گفتفتهگاه با صدای گرآن

 .آماده باشید، باید وارد جنگل بشیم -
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 .مایکل جوری به او نگاه کرد انگار هنوز به حضورش در کنار او شک دارد

هایش به سمت جنگل هدایت شد، های کاترین و مشاورهو کمک زمانی که ارتش تحت فرماندهی روبی

 .ها خیره شدآنو برگ درختان به سباستین نیز به خودش آمده و از الی شاخ 

خواست شمشیرش را بلند کرده قدر که دلش میو مایکل در کنار یکدیگر سخت بود؛ آن دیدن روبی

برایش  و آن را مستقیماً در قلب مایکل فرو کند. افسوس که تحمل رنج بیشتر پدرش و ناراحتی روبی

 !بسیار سخت بود

ی جا در سکوت مطلق فرو رفته بود و هالهکه وارد جنگل تاریک و خوفناک شدند. همهطولی نکشید 

گاه پیش از آن چندبار به جنگل آمده بود؛ اما هیچ تیره و کدری سراسر جنگل را پوشانده بود. روبی

اختیار پیراهن اش موجب شد بیروز ترسیده و مضطرب نبود. استرس و پریشانیی آن به اندازه

ای پریدگی او شد، با صدای آهستهنی که متوجه رنگمایکل را بکشد. مایکل به او نگاه کرد و زما

 :زمزمه کرد

 حالت خوبه؟ -

روبی لحظاتی سکوت را برگزید و به اون نگریست. مایکل همچنان به او خیره مانده بود. در ژرفای 

ها و ها، الههزد. دیگر حضور انبوهی از ساطیرو عالقه به یکدیگر موج میها عشق نگاه هردوی آن

 .ازان را در پشت سر خود فراموش کرده بودندتیراند

 :بگیرد. ناگهان کاترین در برابرشان ایستاده و گفت نگاه سبز و آبی توانست چشم از آننمی روبی

 تاریکی بکنی؟ تونی فکری به حال اینالنور! می -

او و نگاه ی توانست هشدار نهفته در جمله لحظه النور بود؛ اما روبی مخاطب کاترین در آن

زده شده و فوراً از او اش به مایکل خجالتآمیز را تشخیص دهد. از نزدیکی بیش از اندازهسرزنش

 .فاصله گرفت

 :ها متوجه موضوع شده بود، لبخندی زد و با تأخیر پاسخ دادهای آنالنور که کمابیش از رفتار

 .البته، ملکه -

های هایشان را از هم باز کرده و گلولهدند، دستهایی که کنارش ایستاده بوسپس او و باقی الهه

 .هایشان بیرون زدنورانی، از کف دست

 !حاال بهتر شد -

 آنکه نگاه دیگری به صورت سرخ و شرمگین روبیگاه بیکاترین این را گفت و لبخند عمیقی زد، آن
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ی روبی، مایکل و وهای در جنگل پیش رفت. باقی ارتش به عالهای آهستهبیندازد برگشت و با قدم

 .دین نیز پشت سرش به راه افتادند

های افراد به گوش نرسید. حضور مایکل در ای سکوت برقرار شد و صدایی جز صدای قدمچند دقیقه

آور کمتر به سراغش بیایند؛ اما حتی تا حدودی باعث شده بود فکرهای بیهوده و دلهره کنار روبی

 :انع سؤالی شود که ناگهان به ذهنش هجوم آورداش نتوانست مداشتنیلبخند دوست

 سباستین کجاست؟ -

سؤال را پرسید؛ اما وقتی متوجه نگاه گیج و سردرگم بقیه شد، با عجله به  این اول به آرامی روبی

اطرافش نگاه کرد. سپس در میان باقی ارتش به دنبال او گشت؛ اما او را پیدا نکرد و با صدای بلندتری 

 :گفت

 رکنین! سباستین، سباستین کجاست؟صب -

 :دین با حالتی عادی گفت

 ...اومدم پیشتون، هنوز کنارم بود؛ اما بعدشوقتی می -

 .با کالفگی نگاه از دین گرفت، توقع نداشت که او به بودن یا نبودن سباستین اهمیتی داده باشد روبی

 چی شده؟ -

مایکل، با  توجه به نگاه گیج و عصبیکرد، بیطور که با نگاهش اطرافش را جستجو میهمان روبی

 :نگرانی به کاترین گفت

 !سباستین نیست! غیبش زده -

سرد است؛ اما چنین آرام و خونخیره ماند و او تعجب کرد که صورتش اینای به روبیکاترین لحظه

 .ی بعد خودش نیز از نگرانی درآمدلحظه

 .من اینجام -

اعتنای سباستین خیره ماند. سپس دوید و خود را به ی جدی و بیهرهبه سرعت برگشت و به چ روبی

 :او رساند و گفت

 .کجا بودی؟ ما نگرانت شدیم -

 :زد، گفتکه پوزخند می دین صدایی از خود درآورد و سباستین در حالی

 .حاال که دیگه برگشتم. نیازی نیست نگرانم باشی -

 .فی نزد و چند ثانیه به صورتش نگاه کرداز سردی کالم او جا خورد. دیگر حر روبی
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شباهت زیادی به اوایل آشناییشان پیدا کرده بود. انگار باز همان مرد سرد و سنگی در مقابلش 

های او نگاه کرد تا دلیل رفتار جدیدش را بفهمد؛ اما سباستین با دقت به چشم ایستاده بود. روبی

ی سرعت از او گرفت و به پشت سرش دوخت. سپس خندهکار را به او نداد، نگاهش را به  مهلت این

 :خشک و تصنعی کرد و گفت

 .بینمتپس مایکل تویی! خوشحالم از اینکه زنده و سالم می -

کرد، برگشت و متوجه شد که مایکل پشت سرش ایستاده است. که هنوز به سباستین نگاه می روبی

 :ستاد و گفتنگاه کند، کنار روبی ای آنکه به روبیمایکل بی

 .شناسمممنونم؛ اما من تو رو نمی -

 :به پرسش او بدهد که سباستین فوراً گفت خواست جوابی نگاه مایکل لبریز از بدگمانی بود. روبی

 جدی؟ -

از چند ثانیه نیز دهد. پس ترین اهمیتی به مایکل نمیلحن گفتارش طوری بود که انگار کوچک

دو انداخت و از کنارشان ه سؤالش را به خود بدهد، نگاه گذرایی به آن دادن بآنکه زحمت جواب بی

 .گذشت

خیره هایش را تنگ کرده و به روبی پسر غریبه بدش آمده بود، چشم طور ناگهانی از آنمایکل که به

 .ماند

ع شود. توقکرد میان دیواری اسیر شده و از دو طرف فشار زیادی به او وارد میاحساس می روبی

بینی زده شوند؛ اما این را نیز پیشنداشت مایکل و سباستین از دیدن یکدیگر خوشحال و شگفت

رنگ سباستین به خودش شود و چنین واکنش سرعت متوجه احساسات کم کرد که مایکل به ایننمی

 .ای از خود نشان بدهدکوبنده

کرد، با تردید سرش را بلند حس میی مایکل را بر روی خودش که نگاه مستقیم و طلبکارانه روبی

 :ی او نگاه کرد. سپس آب دهانش را قورت داد و با صدای ضعیفی گفتی برافروختهکرد و به چهره

شی... اون کیه خیلی خوشحال میدم. باور کن اگه بفهمی من درمورد سباستین بهت توضیح می -

 .بقیه تونین با هم... من بهش... اِ... بهتره بریم پیششما می

جا تنها های بلندی خود را به کاترین رساند؛ زیرا آناش را کامل کرد و با قدمبا عجله جمله روبی

های سباستین در امان است؛ اما حتی حاال که و کنایهکرد از خشم مایکل و نیش جایی بود که فکر می

 .توانست سنگینی نگاهش را احساس کنداز مایکل دور شده بود، می
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ز عصبانیتِ مایکل نبود. این هم یکی از همان اش، اای داشت که مربوط به ترس و دلهرهشناختهحس نا

شد. انگار خوشحالی و ترسش با هم آمیخته شده ها دچارش میوقتبود که بعضی های عجیبیحالت

ته بود؛ اما بودند، هرچه نباشد او بار دیگر مایکل را به دست آورده و فرصت زندگی مجدد با او را دریاف

ای که با وجود نارسیسا تار و مبهم بود. اگر باز شان هم وجود داشت؛ آیندهمیان ترس از آینده در این

 ماند؟صورت فرصت دیگری باقی می آمد چه؟ در آنهم بالیی بر سر مایکل می

ی ر تجربهافکار، سرش را به شدت تکان داد؛ زیرا حتی تصو ی نابهنگام ایندر برابر حمله روبی

قدر دستپاچه و نگران شد لحظه آنانگیز بود. در یک لحظات بسیار وحشتناک و هراس ی آندوباره

خواست برگردد و مایکل را در حصار دستانش بگیرد و مطمئن شود که برای همیشه او را در که می

 .کنار خود دارد

زد و هردو در  رنگی به روبیلبخند کممتوقف شد و رویش را به سمت مایکل برگرداند، او نیز  روبی

زدنی بود، ی پلکای که به اندازهلحظهلحظه تصمیم گرفتند به یکدیگر نزدیک شوند؛ اما در یک یک 

 .های وحشتناکی برخاسته و همه را از جا پراندصدای نعره

دستوری از سوی او  آنکه منتظربا شنیدن آن صدا فوراً رویش را به سمت کاترین برگرداند و بی روبی

 :باشد، فریاد زد

 !شون اینجانلعنتی! آماده باشین! انگار همه -

 :خورد و با ناباوری زمزمه کرد تکان محکمی ومبهوت مانده بود، با فریاد روبیکاترین که مات

 !قرار نبود اینجا باشن... هنوز خیلی تا محل زندگیشون مونده -

 !بشین بدویین! عجله کنین! باید آماده -

شده قبل تعیین های ازووال سعی کردند در محلبرپا شد. تیراندازان با هول لحظه آشوبیدر یک 

ها نیز کمتر بوده ها و بوتهقسمت از جنگل حتی تراکم درخت سنگر بگیرند؛ اما موضوع آن بود که آن

و دستپاچه شده  معلوم عصبیها که از قرار گیری وجود نداشت. الههشدن و نشانهو جایی برای پنهان 

اطراف  ترین تحرک در آنفرستادند تا همه متوجه کوچکهای نورانی را به هوا میبودند، مدام گلوله

های خشمگین، ها و کایمرای بیراسها بودند که مدام در جواب نعرهترین مشکل ساطیربشوند. بزرگ

 .دندداهایشان را در هوا تکان میو فلوتزدند نعره می

 :ها فریاد زدکردن با سربازان بود و صدایش گرفته بود، رو به آنکه با دلواپسی مشغول صحبت  روبی

 !ساکت شین! فقط برین سرجاهاتون و آماده باشین -
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 :ترس و وحشت خودش کم بود که ناگهان سباستین و مایکل خودشان را به او رسانده و با هم گفتند

 !دمسر و گوشی آب برم یهمی -

ای به یکدیگر انداختند ها جا خورده و گیج شد. مایکل و سباستین نگاه خصمانهاز هماهنگی آن روبی

 :و مایکل گفت

 .نیازی به فداکاری تو نیست! این کار خودمه -

 :توزانه گفتمایکل خواست برود که سباستین آستین لباسش را کشیده و کینه

شدنت نگذشته، نکنه دلت ساعت از زمان زندههنوز یه ترسم بری تو جنگل و گم بشی پسر، می -

 خواد دوباره به جمع ارواح ملحق بشی؟می

 :های مایکل از شدت حیرت و عصبانیت گشاد شد و با عصبانیت گفتچشم

کنی؟ اونی که میل به مردن زده به سرش تویی نه من. مطمئنم به محض دیدنشون طور جرئت میچه -

 !پسرکنی، خودت رو خیس می

ی آخرش را با تأکید بسیاری اضافه کرد، ناگهان آتش خشم مایکل که به تقلید از خود سباستین کلمه

ی لباس مایکل را گرفت و او را به سمت خود کشید، مایکل ور شد، یقههای سباستین شعلهدر چشم

دار ی گرفته و خشدو انداخته و با همان صدا خود را بین آن نیز مشتش را بلند کرده بود که روبی

 :فریاد زد

تونین به فکر دعوا کردن باشین؟ هرلحظه ممکنه طور میموقعیت چهبس کنین! با هردوتونم! تو این  -

وقت شما... اصالً... اصالً کی ازتون جا برسن و ما هنوز آماده نیستیم! اونموجودات وحشی به این اون

 خواست که برین و به اطراف نگاه کنین؟

ی لباس مایکل را دو نگاه کرد و سپس یقهزد، چند ثانیه با خشم و غضب به آن نفس میکه نفس روبی

 :به زور از دست سباستین بیرون کشید و غرید

 فهمین؟کار کنه، میگم که کی باید چیارتشم! من میی این من فرمانده -

ونشان اه برای یکدیگر خطداشتند و با نگسباستین و مایکل که هنوز چشم از یکدیگر برنمی

 .کشیدند، سرشان را با حالت تهدیدآمیزی تکان دادندمی

 :ای گفتهایش را برهم فشرد، سپس نفس عمیقی کشید و با صدای آهستهای چشملحظه روبی

ها رو سر جاهاشون بنشون، تو تنها کسی هستی که به حرفش ی ساطیرسباستین، ویکتور و بقیه -

 کنی؟م میکار رو واسهتونم مراقب اونا باشم. این وضعیت نمیین کنن، تو اگوش می
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کرد، سرش را تکان داد و خواست از نگاه نمی لحظه سکوت کرده و به صورت روبیسباستین که تا آن 

 :لبخندی زد و با مهربانی گفت ها دور شود که روبیآن

 .ازت ممنونم -

 ی گذشته، مهربان و آراماش همچون چند هفتهو چهره های سباستین درخشیدلحظه چشم برای یک

ی مایکل، بار دیگر نگاهش مغرور های درهم رفتهحالت خیلی طوالنی نشد و با دیدن اخمشد. اما این 

 .ها دور شداز آن های بلند و محکمیای بعد با قدمو خشن شده و ثانیه

 چیه؟ای که برای من تعیین کردین، خب فرمانده، وظیفه -

کرد، با گیجی برگشت و با دیدن پوزخند مایکل، که به مسیر رفتن سباستین نگاه میروبی 

 :ومبهوت ماند. سپس با ناباوری گفتمات

 !کنی؟از کی تا حاال من رو فرمانده صدا می -

 کنی؟زنی و برام تکلیف معین میاز کی تا حاال تو جلوی دیگران سر من داد می -

اش گرفت. مایکل که جا خورده و به شدت ی ابروهای او انداخت و ناخودآگاه خندهرهنگاهی به گ روبی

 :خور شده بود، با عصبانیت گفتدل

 !آره، باید هم بخندی. معلومه که حاال دور توئه و من مجبورم از دستوراتت اطاعت کنم -

ی صورتش خیره معصومانههای او، و حالت کودکانه و خندید، با دقت به برق چشمکه هنوز میروبی 

 .طور ناگهانی فهمید که دیگر تاب مقاومت در برابر او را نداردشده و به

 :همان لحظه صدای افتادن چیزی به گوش رسید و کسی فریاد زد

 !اوی! حواست کجاست؟ نیزه رو انداختی رو پام -

یره مانده بود این را خ ی نامعلومیها خطاب به سباستین که خشکش زده و به نقطهیکی از ساطیر

وجه نگران اش در جنگل به هیچرسید و از حضور اجبارینظر مینهایت شادمان بهگفت. دین که بی

 :نبود، خندید و گفت

 پا؟ کدوم پا؟ منظورت سُمّات بود دیگه نه؟ -

ا ساطیر شکلک ترسناکی برای دین درآورد؛ اما او که عین خیالش نبودند ب چند نفر خندیدند و آن

 .و مایکل شد اشتیاق فراوانی مشغول دید زدن روبی

 .روبی! دیگه چیزی نمونده که برسن، باید آماده شیم -

با دیدن کاترین فوراً سرخ شد. انگار تازه حضور او را به یاد آورده و متوجه شد در چه زمان و  روبی
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شد و او را از عالم رؤیا بیرون بر سرش خورده با اند. مثل آن بود که چماق محکمیمکانی قرار گرفته

 .کشیده باشد. تازه فهمید که در جنگل ایستاده و در حال نبرد با موجودات مخوف درون آن است

 :به سرعت از مایکل جدا شد و با دستپاچگی گفت

 .آ...آره، آره ما باید... باید آماده شیم -

 :سپس رو به مایکل کرد و گفت

 .گردمبرمیجا بمون، همین حاال همین -

رغم میل علی هایش را با اطمینان باز و بسته کرد. روبیمایکل سرش را با عجله تکان داد و چشم

همراه کاترین از باقی افراد فاصله گرفتند. در همان حال کاترین تندتند اش او را رها کرد و به باطنی

 :شروع به صحبت کرد

کار ننشسته. شک ندارم که م درست بود، نارسیسا بیدونستن که ما میایم. حدساز قرار معلوم می -

 .کردن جنگل فرستادهبهترین افرادش رو برای حفظ 

 :نفس افتاده بود، گفتکه به نفس روبی

شده کار کنیم؟ هنوز خیلی به قسمت تعیینطوری نبود. اگه حاال بیان باید چیی ما اینولی نقشه -

 .مونده

 .ریمای بکشیم. ما طبق نقشه پیش میی دیگهده که بخوایم نقشهای نداریم. فرصتی نمونچاره -

ای شروع های بلندتری خود را به چند سرباز رساند و با صدای آهستهکاترین دیگر حرفی نزد و با قدم

 .ها کردبه صحبت با آن

کرد و ه میمدت مدام به اطرافش نگا تر از کاترین ایستاد و منتظر ماند. در تمام آنعقبکمی  روبی

 .ترین صدایی همه را با خبر کندتمرکز کرده بود تا با کوچک

 :انتظارش خیلی به طول نینجامید و کاترین بار دیگر به او نزدیک شد و گفت

روبی، من و چندتا از سربازها باید برای ایجاد مرز جادویی، فوراً خودمون رو به انتهای جنگل  -

 !ر کنیکابرسونیم. یادت نره که باید چی

که تا قبل از آن انگار به خواب مغناطیسی  را گرفت و تکان مختصری داد. روبی های روبیسپس شانه

 .فرو رفته بود، با تکان او هوشیار شده و سرش را به شدت تکان داد

تونین معطلشون کنین. بعدش هم پیروزی ما بستگی به مقاومت تو و ارتشمون داره. تا جایی که می -

 .مت ما. اونجا منتظرتونیمبیاین س
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 !دم. خیالتون راحت باشه. برینهرکاری الزمه برای پیروزیمون انجام می -

ی ی سایهلحظه خاطر شده بود، نگاه مهرآمیز به او انداخت و برای یککاترین که ناگهان آسوده

کافی بود تا تمام نشین لیانا را در قاب صورت او دید. انگار فقط یادآوری دخترش ی آرام و دلچهره

 .پایان پر شودوجودش از اطمینانی بی

 .دوان از او دور شدهیکل دوانسرباز قوی همراه ششگاه برگشت و به آن

صبر کرد تا او و سربازان در پیچ جنگل کامالً ناپدید شوند، سپس با آخرین سرعت برگشت و  روبی

 .خود را به بقیه رساند

 :با نگرانی گفت در تاریکی و فضای تنگی اسیر شد. روبی شدن به بقیه،محض ملحق  به

دیگه چیزی نمونده تا برسن؛ اما تا انتهای جنگل خیلی مونده. باید معطلشون کنیم تا ملکه وقت  -

مون چیه، ما کافی برای ایجاد مرز جادویی داشته باشن. راستی، مایکل یادم رفت بهت بگم که نقشه

 ...قراره

چی رو برام تعریف کرده! پس ما باید اونا رو بکشونیم به اونجا تا برن به جایی همه الزم نیست، دین -

خبر  ی نارسیسا رو موقع شنیدن اینخواد قیافهشه... خیلی دلم میکه ازش اومدن... بهتر از این نمی

 .ببینم

 :کرد و گفتی کوتاه و عصبی خنده روبی

 .کار رو انجام بدیم رم شانس بیاریم و بتونیم اینکنم خیلی دیدنی باشه. امیدوافکر نمی -

 .تونیم، ما با هم از پس هر مشکلی برمیایممعلومه که می -

 :در دلش فرو ریخت و گفت قلب روبی

 !اومدن -

 :مایکل فوراً رو به روبی کرد و گفت

 !بیا، باید بریم -

 .شدند های درنده دویدند و به سربازان ملحقهردو در جهت مخالف کایمرا

دار های نقابهای سیاه با سوارچیز به سرعت اتفاق افتاد و به ثانیه نکشید که اسباز آن، همه  پس

با وحشت سرش را  وارد محوطه شده و با فریادهای هولناکی به سمت سربازان هجوم بردند. روبی

کار شده و بهاو دست ها عالمت بدهد؛ اما خوشبختانه تیراندازان قبل از عالمتبرگرداند تا به آن

 .اندازی با کمان را شروع کردندتیر
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ها ده هابا برخورد تیرها، سواران جلویی از پا افتادند و از اسب به پایین سقوط کردند؛ اما پشت سر آن

آنکه متوقف شوند، به ها رد شده و بیی یارانشان از روی آنونالهتوجه به آهسرباز دیگر بودند که بی

 .ور شدندربازان حملهطرف س

ها را گرفته و بر روی زمین های قدرتمندشان آنها بود که جلو بیایند و با دستاکنون نوبت ساطیر

 .بیندازند

ها را نیز نقش بر زمین فاصله تیراندازان بار دیگر دست به کار شدند و سربازان پشت آندر همین 

 .یش آمددقیقه پحوادث تنها در چند ی این کردند. همه

ی شان بودند، با حملهروبی، سباستین و مایکل که پشت درختی ایستاده و شاهد پیشروی نقشه

ها را داشتند، شمشیرهایشان را ی سربازانی که حاال از جا برخاسته و قصد حمله به ساطیردوباره

 .بیرون آورده و وارد معرکه شدند

ه وارد میدان نبرد شد و با شمشیر به هرجای سربازان اندازتوجه به دونفر دیگر با نفرتی بیبی روبی

توانست، ضربه زد. مایکل و سباستین که در شمشیرزنی مهارت باالیی داشتند با حرکت که می

زدند و با ها نعره میتوانستند سربازان بیشتری را به قتل برسانند. ساطیرهایشان میی سالحساده

ها تر از آنعقب ها نیز کمیافتاده بودند. النور و باقی الههجان و لگد به جان سربازان بیمشت 

مدام با چشم به دنبال مایکل  هیاهو روبی کردند. در آنها نگاه میایستاده بودند و با نگرانی به آن

دید، خیالش راحت گشت تا از سالم بودنش اطمینان پیدا کند و زمانی که او را در حال نبرد میمی

 .شدمی

رسید و قلبش  بار صدای آشنایی به گوش روبیچند دقیقه از هجوم سربازان نگذشته بود که این هنوز

 .ها خود را به اربابانشان رسانده بودندها و کایمراوار شروع به تپیدن کرد. بیراسدیوانه

 :ها فریاد زدکرد، به محض دیدن بیراسهیکل مبارزه میسباستین که همزمان با دو مرد قوی

 !آماده باشین -

 .دو مرد زده و دیگری را نیز با لگدهای ممتد از پای درآورد از آنبه چشم یکی  سپس مشت محکمی

دار فرو کرد و باعث شد خون، طرف محوطه، مایکل شمشیرش را در پهلوهای سرباز نقاب در آن

رساند و سربازی را معطلی خود را به روبی ای به سر و صورتش پاشیده شود، سپس بیهمچون فواره

 .تر پرتاب کردطرفکه مشغول مبارزه با او بود به چند متر آن

 .ای مبهوت ماند و با دیدن مایکل نفس راحتی کشیدروبی لحظه
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 !تونیم معطل کنیم، باید راه بیفتیمبیا! بیشتر از این نمی -

 !اما االن خیلی زوده -

 قدر زیادن؟لعنتیا چه بینی اونای نداریم! مگه نمیی دیگهچاره -

ها نفس هایی که نقش بر زمین شده بودند، نگاه کرد. برخی از آنروبی با درماندگی به ساطیر

ها را از سر راه کردند باقی ساطیرکشیدند. سپس نگاهش به سربازانی افتاد که هنوز سعی مینمی

 .کشیدندیزی نفس میطور تهدیدآمها ایستاده و بهها نیز بیراسبردارند، پشت سر آن

ها و روبی با علم بر آنکه مقاومت بیشتر مساوی با شکست است، سرش را تکان داد و رو به الهه

 :تیراندازان فریاد زد

 !بیاین! زود باشین -

 :همان لحظه شخصی دیگری نیز فریاد زد

 !اسبا! اسباشون رو بگیرین -

کرد. دو سرباز دیگر را از سر راهش برداشت سباستین با صورتی سرخ و برافروخته شمشیرش را بلند 

 .رنگی را که بالتکلیف مانده بودند به سوی روبی و مایکل فرستادهای سیاهو اسب

تایی سوار ها کافی نبود و بعضی دیگر مجبور شدند دوتایی و سهی آنتعدادشان برای سوار کردن همه

 .ها شونداسب

 !عجله کنین -

حساس کرد گلویش خراشیده شد؛ اما برای هوشیار کردن ارتشش چنین روبی چنان فریادی زد که ا

ها از شکست اربابان خود مطلع شده و ها و بیراسرسید که کایمرانظر میکاری ضروری بود؛ زیرا به

 ها را دارند. روبی شک نداشت که در صورت وقوع چنین اتفاقی، شکستشان حتمیقصد حمله به آن

 .شدندها نمیحریف بیراس وجهها به هیچاست. آن

است که سباستین  اسب سیاه و سرکش شدند. بدیهی مایکل روبی را با خود کشید و هردو سوار یک

دادن عصبانیتش لحظه وقتی برای نشان صحنه به شدت خشمگین شد؛ اما در آن با دیدن آن 

 .ا کردهنداشت؛ بنابراین فقط دین را با خود کشیده و سوار یکی دیگر از اسب

 .روبی برگشت و با دیدن النور که دیگر سوار بر اسب بود، نفس راحتی کشید

 !تون راه بیفتینزود باشین! همه -

 :جمله از دهان سباستین بیرون رفت، شخص دیگری نعره زدمحض آنکه این به 
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 !شون روشون کنین! بکشینشون! همهتیکهنذارین فرار کنن! تیکه -

صدای آشنا برگشت و چشمش به هنری افتاد و صورتش از شدت نفرت و  نسباستین با شنیدن آ

انزجار درهم رفت. گرفتگی صورتش تنها به دلیل نفرتش از هنری نبود، بلکه از آن بود که هنری 

 .لحظه پشت هیوالهای خونخوار نارسیسا پنهان شده بود سربازان را پیشمرگ خود کرده و تا آن

سال را بیست صورت تالفی تمام آنبا خود او رودررو شود، در آن  شد تاکاش فرصتی پیدا می

دانست که او فرزند کیست و های اول میآورد. سباستین شک نداشت که هنری از همان سالدرمی

 .گاه حقیقت را بر زبان نیاوردمادرش به دست نارسیسا کشته شده است؛ اما هیچ

توانست خود را به او ی چندانی با هم نداشتن، میکنون که فاصلهبرای انتقام بود. ا ی خوبیانگیزهاین 

 ...برساند و

 !سباستین! زودباش! حرکت کن -

دین کنار گوش سباستین فریاد زده و او را از شر افکارش خالص کرد. سباستین نیز سرش را به شدت 

های حسابت تسویهکردن هنری، غلبه کند؛ زیرا اکنون وققطعه ی قطعهتکان داد تا بر وسوسه

 .توانست انتقام مرگ مادرش را از او و نارسیسا بگیرداش نبود، بعداً هم میشخصی

 !عجله کن -

 .دین او را محکم هل داد و سباستین بالفاصله افسار اسب را کشیده و او را وادار به حرکت کرد

ه سوی انتهای جنگل پیش آور بهای سربازان نارسیسا، با سرعتی سرساماکنون همگی سوار بر اسب

 .رفتندمی

 .شنیدی موجودات را میبریدههای بریدهروبی با وجود سرعتی که داشتند، هنوز صدای نفس

ها بسیار زودتر از موعد شان ادامه داشت؛ زیرا آناش بابت تغییر ناگهانی نقشهاز طرفی هنوز نگرانی

اطمینان داشت کاترین هنوز مرز جادویی را  مقرر در حال حرکت به سمت انتهایی جنگل بودند، روبی

 .ایجاد نکرده است

 :توانست بیش از آن تحمل کند و با صدای بلندی فریاد زددیگر نمی

 ...مایکل، ما باید دور بزنیم، باید معطلشون کنیم؛ وگرنه -

 :اش را کامل کند و با داد و فریاد گفتمایکل نگذاشت او جمله

دون، به محض اینکه برای جوری دارن دنبالمون میبه عقب بنداز و ببین چهشوخیت گرفته؟ یه نگاه  -
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 !شهمون از تنمون جدا میدور زدن معطل کنیم سر همه

ی روبی که خود نیز به این موضوع فکر کرده بود، دیگر حرفی نزد و با نگرانی برگشت و در بین بقیه

 .سواران، به دنبال سباستین گشت

 .کردها حرکت میکار سخت و دشواری نبود؛ زیرا درست پشت سر آن پیدا کردن او چندان

تواند به او کمک کند خود سباستین است؛ او درست مانند پدرش، دانست تنها کسی که میمی

ی او در مواقع بحرانی دهندهتوانست بهترین ناجی و یاریبرعکس تمام رفتارهای سرد و خشنش، می

گرفته و سعی کرد توجه او را به خود جلب کند. روبی چندبار دستش را  باشد. بنابراین تصمیم خود را

های سیاهش های تیزبین سباستین دور نماند و باعث شد چشمهوا تکان داد و این حرکتش از چشم

 .ی او خیره شودبه صورت درهم و گرفته

هایشان، با آن چشم یهر دو چند لحظه به هم خیره شدند، اگر چه برقراری ارتباط مستقیم به وسیله

های شدید و سرعت باال، کاری محال بود؛ اما همان عالمت کوتاه و مختصر برای سباستین کافی تکان

 .شجاعانه و خطرناک بزند بود تا منظور او را بفهمد و بالفاصله دست به اقدامی

باشد، صدای  همان موقعی که روبی برگشت و دعا کرد که منظورش را به درستی به سباستین رسانده

 :زنان گفتفریاد دین بلند شد، او نعره

 کنی؟هوی، داری چه غلطی می -

روبرو شد، سباستین دین را از اسبش پیاده کرده و از سوار  ی عجیبیروبی فوری برگشت و با صحنه

 .دیگری خواهش کرد که او را با خود ببرد

را دارد و با دلواپسی چندبار به پشت  ای هراس انگیز فهمید که او قصد انجام چه کاریدر لحظه

 :مایکل زد و گفت

 !نگهش دار، اسب رو نگهدار -

 ...چی؟ داری چی کار -

کاره رها کرد اش را نیمهشد، جملهآلود سوار اسب دیگری میای غضبمایکل با دیدن دین که با چهره

 .طور ناگهانی افسار اسب را کشیده و او را متوقف ساختو به

 :ای فریاد زداست فوری از اسب پیاده شود؛ اما سباستین با لحن کوبندهروبی خو

 !بشین سر جات و تکون نخور -

شده و دهانش را باز کرد؛ اما روبی قبل از مایکل از اینکه سباستین بر سر روبی فریاد زده بود، عصبی
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 :تر از فریاد سباستین، گفتاو با فریادی بلند

 ...کنی وو به خطر بندازی، فهمیدی؟ همین االن دین رو سوار میدم جونت ربهت اجازه نمی -

رسن، من و چند نفر ی دیگه اونا بهمون میفهمی؟ تا چند ثانیهبرای جروبحث با تو وقت ندارم می -

 ...کنیم تادیگه معطلشون می

 :کنان گفتجیغروبی جیغ

 !کنینه تو این کار رو نمی -

اش چنان ریز و نازک شده بود که مایکل با تعجب به ناراحتی بیش از اندازهصدای روبی بر اثر حرص و 

 :او نگاه کرده و گفت

 ...روبی تو برای چی -

وواج هاج آمیز و غیرقابل باور بود؛ جوری که مایکلنگرانی روبی برای آن پسر غریبه، بسیار اغراق

 .مانده و با گیجی چندبار پلک زد

 :آمیزی رو به سباستین گفتان نداد و با لحن التماساما روبی به او توجهی نش

 !کنم این کار رو نکنخواهش می -

ها، های بیراسها و به هم خوردن چنگکهای سنگین کایمراچند ثانیه سکوت برقرار شد، صدای قدم

 .رسیدتر از قبل به گوش میواضح

رد. هنوز امید داشت که او را از کروبی همچنان رویش را برگردانده و به سباستین خیره نگاه می

کاش از او کمک نخواسته بود، شاید در آن صورت در بین راه، راه حل ای  تصمیمش منصرف کند، اصال

کرد سباستین کرد؛ اما روبی وقتی که سعی میها پیدا میها و کایمراکردن بیراسبهتری برای معطل 

کرد که او منظورش را وجه فکر نمییی کند، به هیچرا متوجه زمان رساندن آن موجودات به مرز جادو

 .چنین تعبیر کرده و برای رساندنشان به پیروزی، دست به چنین عملی بزنداین 

داد؛ اما در درونش چنان جوش و اش را نشان میسردیو خون رحمیی سباستین انعکاسی از بیچهره

ه شده و با آخرین سرعت خود را به روبی خواست از اسب پیادخروشی بر پا شده بود که دلش می

نیافتنی و محال به نظر ی مایکل این آرزو دیگر بسیار دستبرساند. افسوس که با حضور دوباره

 .رسیدمی

 .شما چهارتا با من بیاین -

اش، با جدیت این های آیندهیافتن از برباد رفتن برنامهسباستین پس از درنگی کوتاه، پس از اطمینان 
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به تیراندازانی که پشت سرش ایستاده بودند گفت و بدون اینکه به روبی نگاه کند، افسار اسبش را را 

شود، ایستاد و دانست تا چند ثانیه بعد پر از موجودات وحشی و درنده میکشیده و رو به راهی که می

 .منتظر ماند

 !سباستین -

و متحیر  د. مایکل که در تمام آن دقایق عصبینشنیروبی با درماندگی باز هم او را صدا زد؛ اما جوابی

 :بود، با خشم و ناراحتی گفت

 !بسه دیگه -

روبی سرش را به سمت او برگرداند، همان موقع سباستین پس از کشمکش درونی بسیاری، در برابر 

های آخر، به او ی عمیقش به روبی تسلیم شده و با شور و حرارت برگشت تا در آن ثانیهعالقه

ها برساند؛ اما زمانی که او و مایکل را نان خاطر داده و قول بدهد که سالم و سالمت خود را به آناطمی

 .سرگرم صحبت با یکدیگر دید، با ناامیدی برگشت و بار دیگر چشم به راه خاکی جنگل دوخت

 :دانست، با ناراحتی به او نگاه کرد و گفتروبی که علت عصبانیت مایکل را نمی

 ...اما -

 !گفتم بسه -

 :روبی کوتاه نیامد و خواست دلیل رفتار تند مایکل را بپرسد که دین با صدای بلندی گفت

 !اونا دارن میان، زود باشین -

چیز چنان به سرعت گذشت که تنها کاری که روبی توانست انجام دهد آن بود که برگردد و یک همه

 .از تهِ قلبش برای او آرزوی موفقیت کند حالت سباستین را ببیند ونظر، تصویر صورت مات و بی

پس از آن دیگر چیزی برای دیدن باقی نماند؛ زیرا این بار با سرعت بسیار بیشتری شروع به حرکت 

 .هایش را بستکردند و روبی از شدت ناراحتی و دلهره چشم

رختانی که کرد، خنکی هوای موجود در جنگل و برخورد شاخ و برگ دجریان شدید باد را احساس می

 .گذشتندها میتوجهی از آنسواران با بی

شنید، آموز نارسیسا را نمیهای حیوانات دستگرمپ قدمهای بریده و گرمپروبی دیگر صدای نفس

ها، به جای روبی و افرادش، به دنبال او و باقی ی سباستین عملی شده و آناز قرار معلوم نقشه

 .سوارانش راهی شده بودند

گدازی را در قلبش احساس کرد؛ انگار یکی دیگر از عزیزانش را برای با یادآوری او درد جان سباستین
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 .همیشه از دست داده بود

ای از شدت شد که حتی ذرههرچند که به مهارت و توانایی سباستین شک نداشت؛ اما این باعث نمی

 .دادی رفتن را به او نمینگرانی و اضطرابش کم شود، کاش هرگز اجازه

هایش چکید نادیده گرفت و سعی کرد خود را به وجود ی چشمروبی قطره اشکی را که از گوشه

 .اش آرام کندمایکل و بازگشت دوباره

تر از آن بود که به این زودی از پا بیفتد. گشت. سباستین قویجای هیچ نگرانی وجود نداشت، او برمی

 .کردندر را مالقات میدیگها باز یکهیچ تردیدی وجود نداشت که آن

 .روبی نفس عمیقی کشید و بااطمینان بیشتری به مایکل نگاه کرد

شود، دیگر شدت جریان باد و برخورد آن به ی بعد احساس کرد که سرعتشان کم میچند دقیقه

 .رفتندزنان در جنگل پیش می؛ انگار دیگر قدمکردهایش را حس نمیگوش

ی سواران بسیار هایش را باز کرد. حدسش درست بود؛ اکنون همهمروبی سرش را بلند کرد و چش

 .کردندتر از قبل حرکت میآرام

کرد که با ناامیدی برگشت و به راهی که از آن آمده بودند، چشم دوخت. از ته قلبش آرزو می

 .سباستین و همراهانش نیز از آن راه برگردند و به او و ارتشش بپیوندند

 !روبی -

 :گفتصدای مایکل برگشت و به آرامی روبی با

 بله؟ -

اش اکراه داشت، سپس با صدای گرفته و لحن جدی ای صبر کرد، انگار از گفتن جملهمایکل لحظه

 :گفت

دونم که این اتفاق یک فاجعه بود... راستش، ما حتی فرصت نکردیم که خاطر پدرت متأسفم. میبه -

 ...همدیگه رو بشناسیم و راجع به تو

 تو از کجا فهمیدی؟ -

اش را پشت لحن سرد گفتارش پنهان کند، از طرفی واقعا کنجکاو روبی سعی کرده بود غم و ناراحتی

 .شده بود که بداند مایکل این موضوع را از چه کسی شنیده است

 :مایکل که ناراحتی نهفته در کالم روبی را دریافته بود، بحث را عوض کرد و گفت

 .ی امیدم به دیدن اون بودیدم. وقتی تو دنیای مردگان گیر افتاده بودم همهمن از پوسایدون شن -
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 :روبی لرزشی کرد و گفت

 ...توی کتاب جانوران باستانی و خدایان دوران حاضر در مورد اونجا خوندم، وحشتناکه -

 :مایکل با گیجی پرسید

 اون دیگه چیه؟ -

 :روبی با ناراحتی گفت

سالم بود. برای مطالعه از کتابخونه قرض گرفته بودم، اون موقع فقط پونزده هایی بود کهیکی از کتاب -

 .خوندم روبرو میشمی اون چیزهایی که میکردم که یک روز با همهفکرش رو هم نمی

 :مایکل سرش را تکان داد و گفت

 ...روبی، میشه راجع به سباستین -

 !االن نه -

 :تری ادامه دادبعد با لحن مالیم جا خورد؛ اما کمیقدر سریع این را گفت که مایکل روبی آن

تونیم به محض نیست. می خیلی چیزها راجع به اون هست که باید بدونی؛ اما االن وقت خوبی -

 .رسیدن به کوهستان در موردش صحبت کنیم

 :ای گفتمایکل با صدای آهسته

ی اون لحظه آروم و از همین حاال واسه کنم اون لحظه دلم بخواد چیزی راجع به اون بدونم.فکر نمی -

 .قرار ندارم

 :روبی نفس عمیقی کشید و گفت

 اونجا خیلی بهت سخت گذشت، درسته؟ -

تر از اونی بود که فکرش رو تونی تصور کنی که چه جای وحشتناکیه! هیدس خشنحتی نمی -

 .کردممی

 :مایکل پوزخندی زد و اضافه کرد

ش رو فراموش ا، و آدونیس نفرت داره. هنوز نتونسته فریب معشـ*ـوقهبعد از نیم قرن هنوز از م -

 .کنه

 :روبی با نفرت خاصی گفت

خاطر اون مرده، اگه اون پاش رو تو دنیای مردگان نذاشته بود، ما هم مجبور ها بهی این دردسرهمه -

 .خاطر نابودی نارسیسا تحمل کنیمنبودیم این همه سختی رو به
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ی نفرین آدونیس ای واسهی دیگهکرد، هیدس بهانهتی اگه اون پسر این کار رو نمیباور کن که ح -

 .کردپیدا می

 :روبی با تعجب گفت

 آخه برای چی؟ -

کفرش  کشی که زئوس انجام داد حسابیترینش این بود که بعد از قرعههاش زیادن؛ اما مهمدلیل -

 .این بود که حاکم اونجا باشه دراومد؛ آخه اون عاشق آدونیس بود و تنها آرزوش

 :حیرت و شگفتی روبی به انتهای خود رسید و با ناباوری تکرار کرد

 .خواست آدونیس رو نابود کنهآرزوش حکومت به آدونیس بود؟! ولی اون می -

کردم هیچ راه نجاتی درسته. ناامیدی خیلی دردناکه مگه نه؟ من این و وقتی فهمیدم که فکر می -

 .د ندارهم وجوواسه

خاطر یادآوری اتفاقات گذشته در دید؛ اما اطمینان داشت که صورتش بهروبی صورت مایکل را نمی

 .هم رفته است، از این رو دستش را محکم فشرد

 :مایکل به روبی نزدیک شد و گفت

 .نفرت و خشم باعث میشه انسان حتی از چیزهایی که روزی عاشقشون بوده هم دست بکشه -

 ...که یک انسان نیست ولی اون -

 :مایکل قاطعانه گفت

 .تر کردهش وخیمفکر کنم همین تفاوت اوضاع رو واسه -

های مایکل چند ثانیه به فکر فرو رفت. هنوز سؤاالت زیادی داشت که دلش روبی با شنیدن حرف

 :یاد زدخواست از او بپرسد؛ اما قبل از آنکه فرصتی برای این کار پیدا کند، ناگهان شخصی فرمی

 !روبی -

ها به قسمت انتهایی جنگل رسیده بودند و روبی و مایکل با حواس پرتی به اطرافشان نگاه کردند. آن

دوید. روبی سرش را از پشت مایکل بیرون آورد و به او ها میاکنون کاترین به سرعت به سمت آن

وت ماند؛ اما فوراً چند آن با دیدن صورت جوان و پوست صاف و شفافش مات و مبهنگاه کرد. یک

ی زیبا، بدون هیچ نشانی از ساعت قبل را به یاد آورد و لبخند زد. دیدن کاترین با آن چهره

هیچ اثری از خمیدگی و ناتوانی، حس خوشایندی را به شکستگی و خستگی، با پشت کامالً صاف و بی

 .کرددلش سرازیر می
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 :تر شد و با نگرانی گفتزدیکروبی فوراً از اسب پایین پرید و به کاترین ن

 ...نتونستیم خیلی معطلشون کنیم، سربازای نارسیسا اونجا کمین کرده بودن و -

 :کاترین با تعجب آمیخته به شادمانی گفت

چیز تموم شد. مرز جادویی رو دوباره ایجاد کردم. بعد از چی داری میگی دختر؟ تو موفق شدی! همه -

 .العاده بودفوقها دوباره دیدنش سال

 :توانست ناراحتی شدیدش را پنهان کند، با لکنت گفتروبی که نمی

 ...ولی من... من کاری نکردم... سباستین... اون -

 .اون موند تا بقیه رو معطل کنه، واقعاً فداکاری بزرگی کرد -

 .شد، این را گفتتر میها نزدیکمایکل که حاال از اسب پیاده شده و به آن

 :آمیز او نشد و با درماندگی زمزمه کردین متوجه لحن کنایهکاتر

 چی؟ -

 .پایش را به زمین کوبید روبی سرش را پایین انداخت و با حالتی عصبی

 !ستالعادهنگاهش کنین! این فوق -

 .روبی شور و شعف نهفته در کالم النور را تشخیص داد و با تعجب سرش را بلند کرد

ای قرار داشته است، فلک کشیدهرسید درخت سربهنظر میدر جایی که بهها، دورتر از آن کمی

 .اش تمام محوطه را روشن کرده بودای عظیم و نورانی به وجود آمده بود که روشناییگلوله

شوند، انگار پشت مرز های پشت مرز دیده نمیروبی با دقت به آن نگاه کرد و متوجه شد که درخت

ای کنندههای طالیی خیرهاش، ریشهنداشت. برخالف نور شدید و آزاردهندهچیز وجود جادویی هیچ

 .اندازه زیبا و تماشایی بودندشد که بیدر آن دیده می

را در ذهن روبی به نمایش گذاشت. دوسال پیش در یکی از  کابوس قدیمی منظره تصویر یک آن

ع نور ایستاده بود. روبی مدتی بعد فهمید که منب های ناآرام، رویایی دیده بود که مقابل یکهمان شب

اش بوده است؛ اما او اطمینان داشت خواب نیز قسمت کوچکی از گذشتهنوزاد خود او بوده و آن آن

جایی انسان ی زمان، قادر به جابهی زمان است؛ زیرا گردانندهکه مرز جادویی فقط شبیه به گرداننده

اما ویژگی مرز جادویی تنها آن بود که از ورود موجودات  های مختلف است؛در مسافت و سرزمین

 .پلید به آدونیس جلوگیری کند

 اتفاق افتاد؟ کی این -
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 :نشست، با صدای ضعیفی گفتکه روی زمین میروبی از فکر بیرون آمد و درحالی

 .خواستیم بیایم اینجاچنددقیقه بعداز اینکه می -

 ...ل کنهپس اون موند تا اونا رو بیشتر معط -

 :روبی دستی به صورتش کشید و گفت

 .نظرم دیگه باید پیداش بشهدرسته. ولی به -

 .معلومه که باید پیداش بشه، من به کمک اون احتیاج دارم -

 :مایکل با ناخشنودی گفت

 جور کمکی؟چه -

 :زد، مختصر و مفید گفتاش موج میکاترین که ترس و اضطراب در چهره

 .ستی اونا، سباستین تنها گزینهکه برای جلوگیری از ورود احتمالی دوبارهقدر بدونین همین -

مایکل که دیگر آشکارا رنجیده بود، کنار روبی نشست و با صدای آهسته و لحن تحقیرآمیزی از او 

 :پرسید

 اون قدرت خاصی داره؟ -

 :روبی سرش را روی زانوهایش گذاشت و گفت

دلیلت با سباستینه؟ تو حتی درست اون رو برای دشمنی بی یکنی االن وقت خوبمایکل، فکر می -

 .شناسینمی

 :طور نامحسوسی مشتش را به زمین کوبید و گفتمایکل به

 .فقط سؤال کردم -

تر از آن بود که فکرش را دادن خود کرد. انتظار سختروبی دیگر حرفی نزد و با کالفگی شروع به تاب

ی درختان جایی شاخهترین جنبش و جابهشفته بودند که با کوچککردند. همگی چنان نگران و آمی

دیدند، با ناامیدی دوباره سر جاهایشان های سیاه نمیپریدند. و زمانی که اثری از اسباز جا می

 .نشستندمی

ی تاریک جنگل کشید و به نقطهزد و هرچندثانیه سرک میکاترین مدام مقابل مرز جادویی قدم می

 .ختدوچشم می

شد؛ اما برگ درختان چیزی دیده نمیوروبی نگاهی به آسمان انداخت، هرچند که با وجود شاخ

 .اطمینان داشت که هوا کامالً تاریک شده است
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های خاطر درخشندگی مرز جادویی و گلولهها در آن به انتظار نشسته بودند، بهای که آنالبته محوطه

 .دها، همچون روز روشن بونورانی الهه

کم جای خود را به ترس و وحشت گذشت. نگرانی روبی کمدوساعتی از رفتن سباستین و افرادش می

 .زدن بود از جا بپردقراری از جا برخاسته و باعث شد مایکل که در حال چرتداده بود. او با بی

عقب  گونه موهایش را بهوعرض جنگل را طی کرد و با حالتی وسواسوچندمرتبه طولروبی چندین

مدت چنان رشد کرده بود که به  کار نبود؛ زیرا موهایش در طی آنفرستاد. هرچند که نیازی به این

 .شدندرت روی صورتش ریخته می

 :مایکل، با صدای بلندی گفت از چنددقیقه رژه رفتن در مقابل نگاه خیره و عصبیپس

 !دیر کردن -

آلود، با ناراحتی خرناس کشیدند. چندساطیر خواباش همه از جا پریدند و با صدای فریاد ناگهانی

گشت که احساساتش را نشان کاترین که همچون او مضطرب و نگران بود و انگار به دنبال فرصتی می

 :بدهد، بالفاصله سرش را تکان داد و گفت

شدن، تا حاال دیگه باید روبی درست میگه، اونا دیر کردن. هرچقدر هم که از اینجا دور می -

 .رسیدنیم

اش را باال انداخته کرد، شانهلحظه با خنجر کوچکش نام خود را بر روی درخت حک می دین که در آن

 :تفاوتی گفتو با لحن بی

 .شون دور هم جمع شدن تا خستگی درکننشاید بیراسا از دورزدن خسته شدن و االن همه -

چنان واضح و بلند بود که با نگاه چندنفر آهسته پوزخند زدند. اما پوزخند تمسخرآمیز مایکل 

دهنده همه را از نظر یاری غره رفت و به امید یکآمیز کاترین مواجه شد. روبی نیز به او چشمسرزنش

 .گذراند

 :النور جلو آمد و گفت

 ...نظر من ما نباید ناامید بشیم. باید باز هم صبر کنیم تابه -

 :و گفت ی ساختگی حرف او را قطع کردمایکل با سرفه

 ...تونیمتونین منتظر بمونین؛ اما ما نمیشما و افراد زیردستت می -

خشمگین شده و موهایشان با حالت تهدیدآمیزی به رنگ « افراد زیردست»ها با شنیدن عبارت الهه

 .قرمز روشن درآمد
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 :ها اعتنایی نکرد؛ اما نتوانست نگاه تیز روبی را نادیده بگیرد و گفتمایکل به آن

 چیه؟ -

که از شدت عصبانیت صورت تر شد و درحالیروبی با خشم دستانش را در هم فشرد و به او نزدیک

 :برافروخته شده بود، گفت

 !اون مادربزرگ منه -

نظر رسید از رفتارش شرمنده و جمله به کلی تغییر کرده و بهی مایکل با شنیدن اینحالت چهره

 :ف روبی را تکرار کردوار حرزده شده است. او زمزمهخجالت

 جوری؟مادربزرگت؟ ولی... آخه چه -

 ها؟ حکایتش دور و درازه پسرم. شاید بهتر باشه وقتی به کوهستان رسیدیم برات تعریف کنیم، -

 :دست سفید و براق النور انداخت و آرام گفتمایکل نگاهی به موهای یک

 ...ریف کننانگار وقتی رسیدم اونجا باید خیلی چیزا رو برام تع -

روبی با پا لگدی به مایکل زد و با حالتی قهرآمیز از او دور شد. هنوز چندقدم بیشتر برنداشته بود که 

 :خیالی گفتدین شروع به صحبت کرد. او با بی

نظر من هم خیلی نظرتون امکانش نیست که اونا دخل سباستین رو آورده باشن؟ چون...بهمیگم... به -

 ...دیر کردن

 :وبی بند آمد و کاترین با صدای ضعیفی گفتنفس ر

 ...نه... امکان نداره -

 :سپس روبی با عصبانیت به دین گفت

 ...تونی کسی رو دلداری بدی پس لطفاً ساکت باش واگه نمی -

 !اون که چیزی نگفت. فقط احتمال داد که شاید تا حاال دیگه اونا تبدیل به جسد شده باشن. همین -

 همین؟ -

 :ای گفتزنان این را گفت. مایکل اخم کرد و با حالت طلبکارانهیغروبی ج

 خب آره! توقع داری چی بگم؟ -

 :روبی مشتی به درخت زد و گفت

 تونی دلداریمون بدی و بگی اونا هنوز مشغول گردوندن اوندونم... بذار فکر کنم... آها! مثالً مینمی -

 ...ان وبیراسای لعنتی
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 :گفت سردیمایکل با خون

 .تونم دروغ بگممن نمی -

لرزید با که از شدت خشم می شد. او در حالیتر میهای روبی از آن هم گرداگر جا داشت چشم

 :ناباوری گفت

 حرف چی بود؟ تو... تو... منظورت از این -

 :مایکل به تندی گفت

 .فهمیخودت منظورم رو خوب می -

 .بیندبارست که او را میبرای اولین روبی جوری به مایکل نگاه کرد که انگار

میان  هایشان را فراموش کرده و به او و مایکل زل زده بودند. در اینها و دلواپسیاکنون همه نگرانی

ها و هوهوی ی گرگجز زوزهکرد صدایی بهتنها کاترین بود که چشم به آسمان دوخته و وانمود می

 .شنودها نمیجغد

چندان کوبید دوباره به مایکل نزدیک شد و با صدای نهیش را محکم به زمین میکه پاهاروبی درحالی

 :ای گفتآهسته

 .جوری بگو که من هم متوجه بشمفهمم. یهخیر! من منظورت رو نمینه -

 :تعارف گفتای روبی دوخت و بیهای قهوهروشنش را مستقیماً به چشم های سبزوآبیمایکل چشم

 !سباستین -

 :ای چندثانیه گیج و مبهوت ماند و مایکل فوراً اضافه کردروبی بر

 حسایی بهت داره، مگه نه؟ اون یه -

جا در سکوت گاه با انتظار به او چشم دوخت. دهان روبی از تعجب باز ماند و برای چندلحظه همهآن

قلبش آرزو کرد شده را نداشت؛ بنابراین از ته های تنگچشم کردن به آنمطلق فرو رفت. طاقت نگاه

ها نیز با او سر کشیدن کنند؛ اما انگار حتی آنی آدونیس بار دیگر شروع به زوزههای درندهکه گرگ

 .جنگ پیدا کرده بودند

وجه ها به هیچنگاه کرد؛ اما سنگینی آنچشم کنجکاو را بر روی خودش احساس می جفت هانگاه ده

ل چنین تصوری از سباستین داشت. فقط با چنددقیقه قابل مقایسه با احساس وحشتش نبود. مایک

چنین معاشرت چنین برداشتی از نگاه او به روبی کرده بود. آیا واقعاً اعمال و رفتار سباستین این

 گاه این را نفهمیده بود؟آشکار بود؟ پس چرا روبی هیچ



  98زهرا باقری نویسنده انجمن رمان  |جدال نهایی )جلد پایانی رمان لیانا( 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         119 

 

 روبی؟ -

 توانست جوابیگاه کرد. کاش میی مایکل نی برافروختهروبی به سختی سرش را بلند کرد و به چهره

خواست در تنهایی بنشیند و فکر کند. فکر کند لحظه فقط دلش می برای سؤال او پیدا کند؛ اما در آن

 .و به آن بیندیشد که واکنش مایکل در برابر احساس حقیقی سباستین چه خواهد بود

 !روبی -

هنوز به مایکل خیره شده بود؛ اما حتی  شنود. اوها دورتر میروبی حس کرد صدای دین را از فرسخ

سرش را برگرداند و ناگهان با  کرد. روبی گیج و سردرگم، به آرامیمایکل نیز دیگر به او نگاه نمی

 .مواجه شد ی عجیبیصحنه

عقب اراده عقبشدند. روبی و مایکل بیها نزدیک میآور به آناسب سیاه با سرعتی سرسام شش

هایی بودند که سباستین و اسب همانشششک آنها چشم دوختند. بیبه اسبرفتند و با تعجب 

 .خوردها به چشم نمیسواری بر روی آنلحظه هیچافرادش را با خود به پیچ جنگل بردند؛ اما در آن

رنگی ها نگاه کرد. اشیای سیاهبه جلو برداشت و با دقت به اسب شوره گرفت و قدمیروبی ناگهان دل

ها بسته خورد، انگار تعداد زیادی پارچه را گلوله کرده و به اسبها به چشم میی آنی همهبر رو

 .بودند

ی کسانی خورند. همهرنگ مدام تکان میهای سیاهشیخیلی طول نکشید تا روبی متوجه شود که آن

 .ومتحیر مانده و سر جایشان خشک شده بودندصحنه بودند، مات که شاهد آن

 :عصبانیت فریاد زد روبی با -

 !رحمنمشت قاتل بی مایکل! اونا یه -

 :رفت به تندی گفتکم از کوره در میمایکل که کم

 !دونم؛ ولی... روبیآره، آره خودم می -

ها دوید تا قبل عبور آنسابقه میتوجه به مایکل شروع به دویدن کرده بود. با سرعتی بیروبی بی

خاطر برخورد با تیغ گیاهان اخبر کند. پاهای کشیده و ظریفش بهسربازان را از تصمیم جدیدش ب

اطراف بریده و خراشیده شده بود؛ اما روبی از دویدن منصرف نشد و باالخره خود را به چندتن از آن

 .سربازانشان رساند

داد تا دردشان کمتر شود. در ها نشست و نفس عمیقی کشید. پهلوهایش را فشار میروبی کنار آن

ها با سربازان سمج و خشن ان حال، نگاهی به میدان نبرد انداخت. طبق دستورات کاترین ساطیرهم
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 :کردزنان تکرار میها ایستاده بود و نعرهتر از آنعقب قصر سرگرم بودند، هنری کمی

 !سوراخشون کنینشون کنین! سوراختیکهتیکه -

 .رفتندجادویی پیش میانگیز نیز، مستقیماً به سمت مرز موجودات نفرتآن

منبع نور  خبر از بالیی که قرار بود بر سرشان بیاید، ندانسته وارد آندیگر چیزی نمانده بود تا بی

رو روبی سکوت را بیشتر از آن جایز ندانست و با صدای بلندی به سربازانش  عظیم شوند؛ از این

 :گفت

 !شون رو بکشیننقشه عوض شد؛ همه -

هایشان را پایین ها قصد مخالفت با او را دارند؛ زیرا برای چندثانیه کمانسید که آننظر رلحظه بهیک

ی اطاعت سرهایشان را تکان آوردند و با تعجب و تردید او را نگریستند؛ اما طولی نکشید که به نشانه

 .دادند و زه کمان را با آخرین قدرت به عقب کشیدند

. نفس روبی حبس شد اوی منتظر رهاشدن تیرها از کمان بودی دور با وحشت و کنجکمایکل از فاصله

ها های نورانی با شدت بیشتری از بدن الههدار بلندتر از قبل شده و گلولهبود. فریاد سربازان نقاب

 ...گاهزد. و آنبیرون می

ها کایمراها و ناپذیر، مستقیماً وارد بدن بیراسصدها تیر در هوا به پرواز درآمده و با سرعتی وصف

 .شد

ی قبل مشغول جدال با یکدیگر بودند، ای متوقف شد. دوارتشی که تا چندثانیهوزمان لحظهزمین

 .کردندصحنه نگاه میمبهوت به آنواکنون مات

ی قبل با هایش در هوا معلق مانده بودند؛ زیرا تا چندثانیهکاترین سر جایش خشک شده بود و دست

کرد؛ اما حالتی را منعکس نمیخورد و صورتش هیچید. مایکل تکان نمیجنگدار میدوسرباز نقاب

آمد متأسف باشد. سباستین که سوار بر اسب و کنار مرز جادویی پیش آمد که از ایننظر نمیبه

 .های او رضایت و خشنودی محسوس بودایستاده بود، لبخند کجی به صورت داشت. در چشم

 :مگینی به گوش رسیدی خشموقع صدای نعرههمان

 !نه -

اش طوری . حالت چهرهاش از حدقه بیرون زد بودتیره های آبیهنری دوزانو بر روی زمین افتاد. چشم

 .بود که انگار خنجری در قلبش فرو رفته است

 .وروز او به خنده تبدیل شدلبخند سباستین با دیدن حال



  98زهرا باقری نویسنده انجمن رمان  |جدال نهایی )جلد پایانی رمان لیانا( 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         121 

 

پیچیدند، انداخت. در زدند و از درد به خود میم میههایشان را بهها که چنگکروبی نگاهی به بیراس

 .زدهای عمیقشان خون بیرون میخورد که از جای زخمتیر به چشم میشش-ها پنجبدن بعضی از آن

ای روی صورتش نشست. او هنوز فراموش نکرده بود که پدرش را رحمانهصحنه لبخند بیبا دیدن آن

موجودات داشت، چیز ست داده بوده است. نفرت شدیدی که از آنها از دخاطر یکی از همنوعان آنبه

گرفت. برای کشتن نارسیسا رفت. او باید انتقام پدرش را میدیگری بود که به همان آسانی از بین نمی

 .توانست تا حدودی زخم قلبش را التیام ببخشدها میخیلی راه در پیش داشت؛ اما با کشتن آن

هایش را به نشان موفقیت تکان داد. تیراندازان بار دیگر تیر را در کمان خود بنابراین بار دیگر دست

 .قرار داده و زه آن را کشیدند

دار و ها بار دیگر نعره زد. فریادش مساوی بود با هوشیارشدن سربازان نقابهنری با دیدن آن

 .ی نبردشدن دوبارهشروع

میان هنری مدام  ی تیراندازان را بگیرند. در آنکردند تا جلوارتش نارسیسا تمام سعی خود را می

داشت تا از نابودی آن موجودات روبی نگه میها را همچون سپر مدافع مقابل تیر سربازاناز آن بعضی

ی منزجرکننده، حالت تهوع پیدا کرد و نفرتش از هنری به اوج صحنهجلوگیری کند. روبی با دیدن آن

 .خود رسید

های هنری به موفقیت بدل شود؛ زیرا صدای جیرجیر کدام از تالشمد که هیچآنظر نمیاما به

خاست، نشان آن بود که آخرین ها برمیها و دود ضعیفی که از بینی کایمراخراش بیراسگوش

 .کشندهای خود را مینفس

 .دادیهای دردآلودشان گوش فرا ماعتنا به نالهها، با حالتی بیتر از آنمتر عقبروبی بیست

ها کرد آنجا ایستادن و شاهد عجز و ناتوانی آنکرد که انتقام شیرین است. اعتراف میاعتراف می

ها را ی خود فرصتی بدهند، آنکه به طعمهآنبخش است. موجوداتی که پیش از آن بیبودن، لـذت

 .کردندکمک می وناله تقاضایدریدند، اکنون خودشان در عرض چنددقیقه از پا افتاده و با آهمی

سرد روبی احساس کرد کسی کنارش نشست. رویش را برگرداند و با دیدن صورت آرام و خون

 .سباستین لبخند تلخی زد

 .هایش را با اطمینان بازوبسته کرد و رویش را برگرداندسباستین چشم

خوردند. ن نمیها تکاآلود موجودات بر روی زمین افتاده بود. آنچیز تمام شده بود. بدن خونهمه

ها جان داده بودند؛ همان کسانی که هنری در کمال دار نیز زیر بدن آناز مردان نقاب نیمی
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ی صورت تر از هروقت دیگری شده بود. روبی سایهسردی قربانی کرده بود. مرز جادویی نورانیخون

اش او بود؛ نگرانی بابت سرپیچی دید. تنها نگرانیای میآلود و تیرهی مهآرام کاترین را در ورای هاله

 .حال امیدوار بود. روبی به بزرگواری و درک باالی کاترین ایمان داشتاز دستورات صریحش. با این

سال از بیستها پیروز شده بودند. پسهایشان بود، غیرقابل باور بود. آنای که در مقابل چشمصحنه

 !شده بودندها پیروز جنگل کاترین را پس گرفته بودند. آن

 :روبی با ناباوری آرام تکرار کرد

 !ما پیروز شدیم -

آلود بود و آستین لباسش پاره شده بود، با صدای بلندی فریاد از صورتش خون از او دین که نیمی پس

 :زد

 !ما پیروز شدیم -

 .سر بدهندو همین جمله کافی بود تا بقیه نیز از بهت و حیرت بیرون بیایند و فریاد خوشحالیشان را 

ها، پریدند. موهای الههکشیدند و باال و پایین میوقفه جیغ میهمگی چنان شاد و سرحال بودند که بی

 .برای ابراز خوشحالی به رنگ صورتی مالیم درآمده بود

کشیدند، به اراده جیغ بلندی کشید. روبی میان جمعیتی که هنوز فریادهای شادمانه میروبی بی

 .دنبال مایکل گشت

کار نبود. او درست پشت سر سباستین ایستاده و اخم کرده بود. روبی آب دهانش را  احتیاجی به این

قورت داد و خواست به او نزدیک شود که مایکل با خشونت به او چشم دوخت. ناگهان مایکل، جوری 

اش را نشان داد که سباستین سر جایش خشک شد و دین با خوشحالی به پشت ویکتور، شادی

 .ها کوبیدادشاه ساطیرپ

ها در اولین جنگ اش شود. آنتوانست مانع خوشحالیروبی حتی از او شادتر بود. دیگر چیزی نمی

ی جنگل از ی موجودات وحشی و درندهها بازگشته بود و همهاز ماهخود پیروز شده بودند. مایکل پس

 رای او و مایکل خراب کند؟لحظه را بتوانست آنبین رفته بودند. به راستی چه چیزی می

 .سؤال را وقتی گرفتند که با فریاد سباستین از جا پریدهجواب این

نظر ها خشمگین بهها، بلکه دیگران نیز با تعجب به سباستین زل زده بودند. ساطیرتنها آننه

 .رسیدند، گویی از آنکه سباستین باعث توقف شادی و سرورشان شده بود، ناراحت بودندمی

 :بی با تعجب به او نگاه کرد و پرسیدرو
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 !چی شده؟ -

 .محوطه کرد قراری شروع به گشتن آنسباستین پاسخی به او نداد و با بی

 چه مرگش شده؟ -

خواست سر سباستین از تنش جدا مایکل با عصبانیت این را گفت. حالتش طوری بود که انگار می

 .گیردکند؛ اما به سختی جلوی خود را می

تک درختان جنگل را وار پشت تککس قابل درک نبود، او همچنان دیوانهسباستین برای هیچرفتار 

 .گشتجست؛ گویی به دنبال کسی میمی

 :رسید، به آرامی پرسیدنظر میپریده و خسته بهکاترین که رنگ

 سباستین، چی شده؟ -

لش را نادیده بگیرد. سرش را سباستین که همیشه احترام زیادی برای کاترین قائل بود، نتوانست سؤا

 :برگرداند و با ناامیدی زمزمه کرد به آرامی

 ...لعنتی فرار کرد... اون... هنری فرار کرد اون -

چیز را فهمیده بود، آه عمیقی کشید. کاترین با تأسف سرش را تکان داد طور ناگهانی همهروبی که به

 .ای به او رفتغرهو دین چشم

به جلو برداشت و خواست  کرد، قدمیرا نسبت به سباستین در دلش احساس میروبی که غم زیادی 

از آنکه قدم از قدم بردارد، مایکل او را متوقف کرد.  اش بدهد؛ اما قبلبه او نزدیک شود و دلداری

 .آمیزی به او انداخت؛ اما مایکل به او نگاه نکردروبی نگاه سرزنش

ی پیر، شبحاش رو بفرسته از اینکه اون جونده بیاین بریم... قبلخب، دیگه باید برگردیم... خیلی -

 .سراغمون

ی مخالفت تکان داد و حوصلگی این را گفت و به راه افتاد؛ اما کاترین فوراً سرش را به نشانهدین با بی

 :گفت

ونیم. ]در ا و تیراندازامون رو از جنگل به کوهستان برگردی ساطیرنه! هنوز زوده. اول باید جنازه -

 .تر از قبل بکنیمانگیزی سر دادند.[ بعدش هم باید مرز رو مقاومی غمها نالهلحظه ساطیراین

 :روبی گفت

 .چی؟ ولی... اونا که دیگه مردن -

 احترامی به ایندنیا هنوز هم موجودات پلیدی وجود دارن که قصد بیبله... اونا مردن؛ ولی توی این -
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 .تک اونا رو پیدا کنی و از بین ببریه اینکه بخوای تکسرزمین رو دارن... مگ

 .حرف سرخ شد و با شرمندگی سرش را پایین انداخت روبی با شنیدن این

 :کاترین توجهی به او نشان نداد و رو به سباستین گفت

. ها به تو منتقل شده و ..ی نیروبند همهسباستین! من بهت احتیاج دارم. بعداز قطع اتصال گردن -

 .کردن مرز موثر باشهتونه تو مقاومی تو نمیکس به اندازههیچ

 :ی کوچک و درخشانی را به او داد و گفتسپس رو به ویکتور کرد و وسیله

ها رو با احترام به مرز حفاظتی تونین به کوهستان برگردین. جنازهبره، با این میمکانوسیله یهاین -

 .برسونین و منتظر ما بمونین

گاه دوید و با آخرین های بلندش کشید، آنتور با ناراحتی سرش را تکان داد و دستی به شاخویک

 .وخم آن ناپدید شدسرعت از راه خاکی گذشت و در پیچ

 .ها خارج شود، سپس برگشت و به سباستین نگاه کردکاترین منتظر ماند تا ویکتور از دید آن

رسید، سرش را تکان داد و از جا نظر میعصبانی به سباستین که هنوز کالفه و ناراحت، و البته

 .های بلندی مقابل مرز ایستادبرخاست و با قدم

کردند. سباستین چندثانیه مکث کرد و سپس هردو دستش را بلند کرد همه با کنجکاوی به او نگاه می

ی نورانی رشته شدنهای او خیره شد و ناگهان خارجو در هوا معلق نگه داشت. روبی با دقت به دست

 .هایش عبور کرده و به درون مرز پرتاب شدرا دید که با سرعت از دست

چرخه همچنان تر از پیش شده است؛ اما اینرشته، مرز نورانیاز پیوند آن تردیدی نداشت که پس

های سباستین خارج رنگ پشت سر هم از دستهای لرزان و باریک طالییشد، رشتهتکرار می

 .پیوستندهای روشنایی میبا اشتیاق به باقی رشته شدند ومی

لحظه شاهد جادویی به  انگیزی بود. روبی اطمینان داشت که تا به آنی عجیب و شگفتصحنه

 .کردندتنها او، بلکه باقی افراد نیز با دهان باز به سباستین نگاه میزیبایی نبوده است. نهآن

خواستند ن دوخته بودند، مایکل و دین بودند که ظاهراً میتنها کسانی که با بدخلقی چشم به آسما

 .کننده نبوده استنشان بدهند که جادوی سباستین چندان جالب و سرگرم

زد که در کردن مرز نبود؛ زیرا چنان نوری از آن بیرون میاز چنددقیقه دیگر کسی قادر به نگاهپس

هایش را شد. سباستین نیز اکنون چشمیناپذیری به چشم وارد مشدن، آسیب جبرانصورت خیره

 .بسته بود
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 !عالیه -

 :کاترین با شادمانی رویش را برگرداند و خطاب به سباستین گفت

 .قدر پرنور و درخشان نبودهوقت اینکنم کافیه. اون تا حاال هیچفکر می -

 :هایش را باز کرد و با صدای ضعیفی گفتسباستین به منبع نور پشت کرد و سپس چشم

 .امیدوارم این کارساز باشه، جاناتان طرز اجراش رو بهم یاد داد -

 :کاترین لبخند مهرآمیزی زد و گفت

 .شناسهها رو میالبته که اون بهت یاد داده. کی بهتر و بیشتر از اون جادو -

 :سباستین لبخند کوتاهی زد و کاترین ادامه داد

 .گردیمهمدیگه رو بگیرین. ما به کوهستان برمی تون بیاین جلوتر و دستدیگه وقت رفتنه، همه -

 ...تونن دوباره به اینجا بیان ونظرتون بعداز رفتن ما اونا نمیبه همین آسونی؟ یعنی... به -

 :کاترین در جواب لحن پرتردید مایکل لبخندی زد و گفت

گل رو از هرخطری تونستن، در صورتی که مرز جادویی به وجود نیومده بود. اون جنالبته که می -

 .مصون خواهد کرد

 :روبی با تعجب پرسید

 ...تونن به اینجا بیان وپوش هم نمیهای شنلیعنی... حتی شبح -

 :کاترین قاطعانه پاسخ داد

که از سرزمین مردگان به آدونیس احضار شدند، هرگز تاب  انگیزموجودات نفرت نه. اون -

 .شدن به مرز رو ندارننزدیک

نظر نهایت راضی بهخبر شاد و خرسند شده بود، نگاهی به بقیه انداخت که بی از شنیدن اینروبی که 

 .لبخند عمیقی به او زد گاه به مایکل خیره شده ورسیدند. آنمی

های پیشین روبی، خشکش زد .همگی قدمی به جلو برداشتند. زمانی که همه با مایکل با دیدن دندان

گرفتند، ساطیر قوی هیکلی خود را جلو انداخته و ه و دست یکدیگر را میجا شدعجله و نگرانی جابه

ای به جز ایستادن در کنار او نداشته باشد. باعث شد سباستین با شدت به مایکل برخورد کند و چاره

تر کرد. روبی آمد خوشحال نبود، با بدخلقی روبی را به خود نزدیکوجه از این پیشمایکل که به هیچ

 .آوری احساس کردر خود را در فضای خفقانبار دیگ
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 .اکنون همگی برای بازگشت به خانه آماده بودند

ای بست و تمرکز کرد؛ ناگهان روبی گمان کرد که یک پارچ آب یخ را روی هایش را لحظهکاترین چشم

 .اندبدنش خالی کرده

بود؛ اما این بار چیز متفاوتی او یک بار دیگر هم با نیروی کاترین از جایی به جای دیگر منتقل شده 

تری بود؛ ها نفر کار سختکردن دهجاکردن دونفر در مقایسه با منتقلوجود داشت. از قرار معلوم جابه

ها ی حفاظتی به دور افراد بپیچد و آنگذشت تا نیروی کاترین همچون حلقهزیرا باید چند لحظه می

 .را با خود ببرد

ی کسانی که در محوطه حضور داشتند، لرزش احساس نبود، بلکه همه حاال دیگر تنها روبی دچار آن

 .کشیدندهایشان را در هم میخفیفی کرده و صورت

شدنش به سمت عقب را حس کرد؛ اما آن گاه روبی بلندشدن پاهایش از زمین و پس از آن کشیده

شدند، داشتند به میشک اشکالی وجود داشت؛ زیرا باقی افراد که شامل سباستین و مایکل نیز بی

 .شدندسمت باال کشیده می

های سباستین دید و فوری فهمید که به دردسر افتاده روبی در یک لحظه وحشت و هراس را در چشم

ی یک متری او بر روی زمین ایستاده بود، با خشونت پاهایش را گرفته و او است. مردی که در فاصله

 .کشیدرا به سمت پایین می

 !هنری! نه -

سباستین با خشم فریاد زد و مایکل که رنگش مثل گچ شده بود، دستش را به سمت مایکل دراز کرد 

 .های او را گرفتندها یکی از دستو هرکدام از آن

تر رفتنش جیغ بلندی کشید. سباستین و مایکل که در هوا روبی با ترس مایکل را صدا زد و با پایین

 .کشیدندبه سمت باال می معلق بودند، با تمام قدرتشان او را

دید که هنوز نیمی از بدنشان در جنگل مانده بود، انتقال به طور کامل انجام روبی باقی افراد را می

زنان نفسدید که نفسی هنری را مینشده بود. روبی سرش را پایین آورد. صورت سرخ و برافروخته

 .کردکشاندن او تالش میبرای پایین

 !بری دختر، تویِ پَست جایی نمیری تونینه! تو نمی -

 :روبی با نفرت فریاد زد

 !ولم کن -
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زد، بردار نبود و در حالی که لبخند کجی بر صورت داشت و صورتش به کبودی میاما هنری دست

 .آوردجمالت رکیکی را بر زبان می

کردند داد و فریاد میزد. سباستین و مایکل هنوز کرد و با پا به سر و صورت او ضربه میروبی تقال می

 .داشتن روبی به تنگ آمده بودندو در تالش برای نگه

شک دست و پایش را از دست خواهد کرد اگر وضع به همین منوال پیش برود، بیروبی احساس می

 .داد و تنها، قسمتی از بدنش باقی خواهد ماند

ها ی نزدیکی از آندر فاصلههایش فرو کرد و به مردم که اکنون روبی با تعجب دستش را در گوش

 .ایستاده بودند و مشغول تشویقشان بودند، خیره ماند

 :جو جا نخورد. او فقط خندید و با خوشحالی گفت وجه از آنبرعکس او کاترین به هیچ

 !چیز رو براشون تعریف کردهباورم نمیشه، پوسایدون همه -

با شوروشوق از پوسایدون صحبت کرده بود، دستپاچه روبی با دهان باز به او نگاه کرد. کاترین از آنکه 

 :تری گفتشده و با لحن جدی

 .اِ... خب! بهتره خودمون رو به جاناتان برسونیم -

 باز، از میان های کامالًقدم بیشتر برنداشته بود که جاناتان با لبخندی گسترده و دست هنوز یک

 .ها آمدجمعیت خارج شده و به استقبال آن

فکر آنکه خودش شخص موردنظر جاناتان است، به پهنای صورتش خندید و جلو رفت. اما  روبی با

شد با تر میطور که به سربازان نزدیکآنکه به روبی نگاه کند مسیرش را تغییر داده و همانجاناتان بی

 :صدای بلندی گفت

 !پسر عزیزم -

د منظور جاناتان، سباستین است؛ اما آن گمان کرخوری صورتش را جمع کرده بود، یکروبی که با دل

 .وقتی متوجه شد که او حتی از کنار سباستین نیز گذشت، لبخندش خشکید

 :حوصلگی گفتشد. او با بیمیلی از پشت جمعیت خارج میمنظور جاناتان مایکل بود که اکنون با بی

 !من اینجام -

تأثیر قرار گرفته و به به شدت تحتصحنه اش را فراموش کرده بود، با دیدن آنخوریروبی که دل

 .هایش را گرفتسختی جلوی ریزش اشک

های زیادی را ها و شبکرد که خودش مسبب مرگ مایکل شده و روزچندماه پیش جاناتان گمان می
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وسالم و درست در مقابل خودش عذاب زندگی کرد؛ اما حاال او مایکل را صحیحبیدار ماند و با این

 توانست درک کند که او اکنون چه احساسی دارد. برای جاناتان دیگر رنج و عذابیدید. روبی میمی

سال پیدا کرده بود. مایکل از بیستدر کار نبود، دیگر احساس گناهی وجود نداشت. او پسرش را پس

ی میان اگر گذشته ها در اولین نبردشان پیروز شده بودند. در اینها بازگشته بود. آناز ماهپس

اش را خراب و حالش شد، دیگر چه چیزی قادر بود روحیهخشان نیز به دست فراموشی سپرده میتل

 را بد کند؟

به صورت مایکل زد و لبخند مهرآمیزی به رویش زد. زمانی که برگشت و به  ی مالیمیجاناتان ضربه

صورت جوان کاترین  تر شد و روبی اصالً جا نخورد که چرا او از دیدنکاترین نگاه کرد لبخندش وسیع

 .اخبار را به جاناتان و اهالی کوهستان رسانده بود متعجب نشده است؛ زیرا پوسایدون از قبل تمامی

دورتر از او میان جمعی از  های بلند و ممتدی به گوش رسید. رابین کمیموقع صدای جیغهمان

د. سلنا و جیمز نیز کنار روبی پرید و سعی داشت توجهش را به خود جلب کنها باالوپایین میساطیر

 .ایستادند و لبخند پرشوری به او زده و برایش دست تکان دادند

اش راضی و خشنود بود، نگاهش را مستقیماً به روبی مایکل که از میزان استقبال دوستان دیرینه

 :دوخته و با ناراحتی ساختگی گفت

 !رهگیرکردن دیگران نداانگار پوسایدون اعتقادی به غافل -

*** 

ی اتاقش گذاشت. تمام بدنش از خبری که حاملش بود هنری دست لرزانش را روی دستگیره

سال پیرتر قدر برایش سخت و دشوار گذشته بود که انگار دهفرسا آنچندساعت طاقتلرزید. آنمی

 .هایش گود افتاده و صورتش سیاه و پر از لک بودرسید. زیر چشمنظر میبه

اش را هنوز به تن داشت ای روی صورتش ریخته شده بود. زره فوالدیحالت آشفته موهای روشنش با

 .و شمشیرش در دستش بود

توانست از همان راه برگردد و برای همیشه هایش را بست و نفس عمیقی کشید. کاش میهنری چشم

که برود  آمد که اطمینان داشت به هرجای دنیاآرزو در حالی به ذهنش می مخفی شود؛ اما این

 .نارسیسا او را پیدا خواهد کرد

جز آنکه مورد تمسخر افرادش قرار بگیرد و خشم ملکه را پس فرار چه سودی به حالش داشت، به

برد. باید باز هم کرد. باید مثل همیشه با غرور و تکبر کارش را پیش میبرانگیزد؟ نه! او نباید فرار می
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اش را به او ست که آدونیس و فرمانرواییخودش همان کسی کرد کهپیرزن احمق یادآوری می به آن

 .بخشیده است

 .به در اتاق زد ی محکمیتصمیم ناگهانی، تقههای شرورش را باز کرد و در یکهنری چشم

گرگ گرسنه در تق تق تق! حتی صدای کوبش در اتاق نیز، مانند ناقوس مرگ بود. انگار هزاران

 .قصد دریدنش را داشتندسوی در به کمین نشسته و آن

 ی آنترین ضعفی از خود نشان ندهد؛ اما همهنفسش را حفظ کند و کوچکهنری سعی کرد اعتمادبه

داد تا زمانی قابل عمل بودند که صدای نازک و مالیم نارسیسا به گوش هایی که به خود میقول

 .رسیدنمی

 .بیا تو -

اش گذاشتند؛ زیرا قادر به را روی سـینه های سنگینیبا شنیدن صدایش احساس کرد وزنه

 .کشیدن نبودنفس

لرزیدند جلو رفت و کامالً وارد اتاق شد. در اتاق پشت سرش بسته هنری با پاهایی که به شدت می

 .شد

سؤال برای هنری  ها اینسالفضای اتاق مثل همیشه تاریک و سرد بود و برای اولین بار در تمام آن

تواند در اتاق دختری سرمای گزنده را تحمل کند؟ چطور میتواند اینچطور می پیش آمد که نارسیسا

سرد و آرام قدر خونتوانست آنبخوابد و زندگی کند که روزی با زهر، جانش را گرفته بود؟ چطور می

ای پیدا شده و قصد انتقام از او را داشتند؟ و به راستی چرا سال عدهاز بیستکه پس باشد در حالی

 سؤاالت اکنون به ذهن هنری آمده بود؟تمام آن

آید، ترسناک زمان خاص برایش پیش میترسناک بود. فکرکردن به آن که چرا چنین سؤاالتی، در این

 .آور بودو دلهره

ی جنگ سربازان تعلیم دیده و باهوش من، با ام که بشنوم. نتیجهخب هنری. من آماده -

 د؟های پست و حقیر چی شانساناون

اندازه ها بود که بیچشمروشن او خیره ماند. چیزی در آن های آبیهنری پاسخی نداد و فقط به چشم

 .ترسانداو را می

 :نشینی زد و با مالیمت بسیاری گفتنارسیسا لبخند دل

 .هنری، فقط آروم باش و بهم بگو چی شده -
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 .رفتاتحاد باید از میان می سال اینبیستاز پایان راه او و نارسیسا بود، شاید پسشاید این

ی توانست تغییر شکل بدهد و به همان پرندهی باز اتاق انداخت. اگر فقط میهنری نگاهی به پنجره

 ...عظیم تبدیل شود

 .من.. منتظرم هنری -

ال کند. دیگر سکوت بیش از آن جایز نبود، یا حاکم تغییر میهنری متوجه شد لحن کالم نارسیسا کم

 .دادمخمصه نجات می گفت و خود را از آنچیز را میوقت؛ باید همهیا هیچ

های براق نارسیسا خیره ماند. سپس با صدای آهسته اما رسایی هنری سرش را بلند کرد و به چشم

 :گفت

 .ما... ما شکست خوردیم -

اراده نگاهش را به ر بیباهایش را بست و باز کرد؛ اما ایناش، چشمکردن جملهاز تمام هنری پس

 .دار افتاده بود، انداختخواب پردهشمشیر براقی که روی رخت

نارسیسا سرش را کج کرده و جوری به او نگاه کرد که انگار حرفش را به درستی نشنیده بود. او با 

 :ای پرسیدصدای بسیار آهسته

 تو چی گفتی؟ -

هایش را مشت کرده و دوباره . سپس دستهنری لرزش بدنش را نادیده گرفت و نفس عمیقی کشید

 :گفت

 ...ما شکست خوردیم... جنگل رو از دست دادیم... و ارتش بزرگمون در جنگل -

های نارسیسا پدیدار شد و با ناباوری سرش را چنددقیقه ترس و هراس در چشم بار در آنبرای اولین

 :کنان گفتبه شدت تکان داد و زمزمه

 گل! اونا... چطور؟موجودات باستانی جن -

به عقب برداشت و با صدای  کرد وضعیتی از آن بدتر پیش نخواهد آمد، قدمیهنری که گمان می

چیز را برای او توضیح داد. زمانی که صحبتش به کاترین و مرز جادویی جنگل رسید، لرزانی همه

 :طور ناگهانی آرام شد و با لحن سردی گفتی نارسیسا بهی برافروختهچهره

 ست؟مادرم... اون زنده -

از درنگ کوتاهی، سرش را تفاوت بود که ابروهای هنری با تعجب باال پرید و پسلحن کالمش چنان بی

 .ی مثبت تکان دادبه نشانه
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 لرزید بیتر شد. هنری که سراپا مینارسیسا در کمال حیرت، لبخندی زد و چندقدم به هنری نزدیک

ترین ، باز هم به چهارچوب پنجره خیره ماند و برای کوچکترین تکانی بخوردآنکه کوچک

 .العملی از سوی او، آماده شدعکس

از او متوقف شد. نگاه سرد و خطرناکش را به سرتاپای هنری انداخت و آهی  ی کمینارسیسا در فاصله

ید و با ی او کشهای تیزش را از ابتدای پیشانی تا امتداد چانهعمیق و ساختگی کشید. سپس ناخن

 :ای شروع به صحبت کردصدای بسیارآهسته

راه قدم گذاشتیم و تا به امروز همون قدر از من بترسی... من و تو هردو تو یههنری، الزم نیست این -

ها با هم اختالفاتی داشتیم؛ اما... وقتگذرم که گاهیموضوع نمیراه رو دنبال کردیم. البته، از این

 دست نکشیدیم. درسته؟ هرگز از هدف مشترکمون

هایش خمـار و زبانش سنگین شده بود، تأثیر نزدیکی بیش از اندازه با نارسیسا چشمهنری که تحت

 :هایش را پشت سر هم ردیف کرده و گفتبه زور و زحمت جمله

الً هدفیم و من... سرورم من متأسفم... اصکردن یهراهیم. هنوز درحال دنبالبله، بله درسته ما تو یه -

 ...نفهمیدیم چی شد که

ی کشیده و سفید نارسیسا به سرعت باال آمد و جلوی دهان هنری قرار گرفت. هنری انگشت اشاره

تک اجزای های شرورش مشغول کندوکاو تکچشمکه نفسش بند آمده بود، حرفی نزد و فقط با آن

 .صورت نارسیسا شد

 :تری گفتنارسیسا لبخندی زد و با صدای بسیارآهسته

دونی چیه؟ من هرگز فراموش نکردم که تو و کنم هنری. میدونم... من درکت میآه، آره من می -

 .وتختی که حق مسلمم بود، چقدر زحمت کشیدینارتشت برای رسیدن من به تاج

ی نارسیسا بود، اندازهجمله و محبت بیای سکوت کرد. و هنری که خشنود از آننارسیسا لحظه

 :ته و دهان خشکش را به زحمت باز کرد و تکرار کردهایش را بسچشم

 ...مقام رسوندیممن... من ممنونم. درسته، درسته ما شما رو به این -

های نارسیسا پدیدار شد. صورت سفید و صافش، سیاه و کدر شده لحظه برق سرخی در چشمدر یک

سبتاً بزرگ بر صورت تر شد، تا آنکه تنها دوشکاف ناش کوچک و کوچکو بینی صاف و قلمی

 .اش باقی ماندشیطانی

انگیز در مقابلش ایستاده است، لبخند کرد، همان زن زیباروی و وسوسههنری که هنوز گمان می
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 .آوری زدچندش

، صورتش را جلوتر بـرده و شروع به بوکشیدن هنری کرد؛ مثل نارسیسا همچون هیوالیی جهنمی

اش که دیگر کشد. دست سیاه و استخوانیاش او را بو میمهای که قبل از خوردن طعحیوان درنده

 .دارش کشیده شدخواب پردههیچ زیبایی نداشت، به سمت رخت

 .های نارسیسا قرار گرفترنگ، در دستایشمشیر بلند و تیز نقره

ی بلندی کرد که باعث شد صورت وحشتناکش کش بیاید و ای، خندهنارسیسا با صدای بم و گرفته

 .آوری، باز شودناپیدایش به طرز حیرت دهان

آمیــزی های جنونها در کنار نارسیسا زندگی کرده و بارها و بارها صدای خندهسالهنری که در آن

هایش را به سرعت باز کرد و با دیدن آور، چشمصدای نخراشیده و دلهرهرا شنیده بود، با شنیدن آن

 .و ممتدی زدی بلند هیوالی مقابلش، از ته دلش نعره

 تر از آنبه عقب برداشت و سعی کرد تغییر شکل داده و هرچه سریع او با وحشت و هراس قدمی

وباد شیطان دور شود؛ اما نارسیسا که زودتر از خود او از نیتش باخبر بود، شمشیرش را به سرعت برق

ناپذیری آن را س وصفی شمشیر را در قلب هنری فرو کرده و با حثانیه تیغهحرکت داده و در یک

 .چندبار چرخاند

ومبهوت ماند. دردی که در وجودش پیچید چنان زیاد زده، ماتپریده و وحشتهنری با صورتی رنگ

قدم به عقب رفت؛ اما درنهایت زخم بود که حتی توان فریادزدن را نیز نداشت. او با عجز و ناتوانی یک

 .شت به زمین افتاداش کار خود را کرده و او با پعمیق و کشنده

هیوال دوخت که اکنون باالی سرش اش را به آنهای گشادشدهلرزید، چشمکه میهنری درحالی

ریزی شدیدش را خندید. شمشیر هنوز در قلبش جا خوش کرده و جلوی خونایستاده بود و می

 .گرفته بود

ی شمشیر هایش را روی دستهدست رحمیموضوع آگاه بود؛ زیرا با بیاز این نارسیسا نیز به خوبی

سردی زد، شمشیر را در کمال خونها موج میهای هنری که التماس در آنگذاشت و در مقابل چشم

 .از قلبش بیرون کشید

به محض درآمدن شمشیر، خون از جای زخم بدن هنری بیرون زد و پیکرش همچون کسانی که دچار 

های هایش دیگر تکانی نخورد و نفسام شد. دستای لرزید و سپس آرتشنج شده باشند، چند لحظه

 .عمیقش برای همیشه قطع شد
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دردنخوری مقابل پاهای سیاه نارسیسا هنری با مرگی دردناک از دنیا رفت و جسمش همچون شیء به

ای در آدونیس بود، مردی که در باقی ماند. مردی که در تمام عمرش به دنبال رسیدن به مقام شایسته

انتها بود، کسی که در قتل و کشتار همتا نداشت و خشم و حسادتش به سباستین بی سالبیستآن

ها و کدام از خواستهآنکه به هیچهای ضعیف برایش بسیارآسان بود، اکنون بیگرفتن جان انسان

ها آرزویش را داشت از بین رفته و برای همیشه آرزوهایش رسیده باشد، به دست همان زنی که سال

 .جهنم محبوس ماندروحش در 

های باز و جسم تر شد و درست باالی سرش ایستاد و با دقت به چشمنارسیسا به هنری نزدیک

گشتند. او با کم به حالت عادی خود بازمیهایش کم. رنگ پوست و چشمجانش نگاه کردبی

 :گفت به سمت چپ متمایل کرده و با صدای آرامی سردی سرش را کمیخون

 .کمکایی که به من کردی متشکرم، هنری بابت تمام -

*** 

 .کنم، تو برومن سرشون رو گرم می -

 .کردداد و به آن عمل نمیدادن مایکل را میاین سومین باری بود که دین قول فراری

ی بعد به کلی آن را فراموش کرده و مشغول صحبت با جاناتان ثانیهجمله را گفت، دهاولین بار که این

 .های جنگل شدشورش جونده یدرباره

هایش ای تیره است. چشمی کوچک و بدن پشمالویی به رنگ قهوهجَوَنده نام موجودی با جثه)

حالت ها باریک و بیجای بینی دوشکاف کوچک برای تنفس و بوکشیدن دارد. دهان آنبسیارریز و به

ا در دوران نوزادی، هرود. جوندههای تیزشان تا امتداد دهانشان پیش میاست و دندان

 (.آیندای تیره درمیای روشن و در بزرگسالی به رنگ قهوهرنگ، در دوران بلوغ قهوهخاکستری

زده بود نیز، به مایکل اطمینان داد تا به هرنحوی سر بقیه را بار دوم که از به یاد بردن قولش خجالت

ای نگذشته بود که با آمدن آدریان و هگرم کند تا او به چادر و نزد روبی برود؛ اما از آن هم دقیق

 .ها حتی به مایکل نگاه نکردها و مدل موهایش از خود بیخود شده و تا مدتلباس

جمله، دستش را با حالت ی آنمایکل که از دست او عصبانی و خشمگین بود، با شنیدن دوباره

 .ای به دین نشان داد و تصمیم گرفت که خودش دست به کار شودزننده

 :ای به کاترین و جاناتان گفتی ساختگی کرد و با لحن مؤدبانه و صدای آهستهاو سرفه

 ...ی شما من میرم تااِ...خیلی از شب گذشته، با اجازه -
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مالحظگی کردم، بهتره همین االن بری آره، آره. تو باید االن پیش روبی باشی. واقعاً که من بی -

 .پیشش

ی پسرش بار دیگر مشغول توجه به صورت برافروختهیکل زد و بیجاناتان چشمک نامحسوسی به ما

 .صحبت با کاترین شد

نهایت از جاناتان سپاس گذار بود، از جا برخاست؛ اما قبل از آنکه بخواهد به سوی چادر مایکل که بی

 دلیلی وجودش را پر کرد. وقتیی سباستین افتاد و نفرت بیروبی پرواز کند، چشمش به نگاه خیره

ای را نسبت به سباستین در دلش احساس اندازهآورد، خشم بیبه او به یاد میهای روبی را راجعحرف

 .کردمی

با این همه او که اطمینان داشت روبی فقط خودش را دوست دارد و تمام مدت به او وفادار مانده است، 

 کرد؟پسر خراب می اطر آنخافکار مزاحم و بهاش را با اینی زندگیپس چرا باید بهترین لحظه

ترین شباهتی به پدرش نداشت و او با تمام هرچند که او پسر جاناتان بود؛ اما از نظر مایکل کوچک

پسر از کجا  اش از آندانست کینه. نمیکرد این را به خود سباستین نیز بفهماندتوان سعی می

وجه کوتاه ی در میان باشد، به هیچفهمید که وقتی پای روبگیرد، فقط همان را میسرچشمه می

 .نخواهد آمد

جای کردن سباستین پوزخندی به او زد و به سمت چادرها به راه افتاد. البته بهمایکل برای خشمگین

شب  رنگی رفت که جاناتان همانرفتن به چادر مشترک روبی، امیلی و آدریان به سمت چادر طالیی

ت که آن را برای استراحت مایکل آماده کرده است؛ در صورتی آمیزی گفبرپا کرده و با لحن شیطنت

ها با یکدیگر تنها از مدت کار تنها این بود که روبی و مایکل پسدانستند قصد او از اینکه همه می

 .شوند

وقتی ورودی چادر را کنار زد، چشمش به روبی افتاد که روی تـ*ـخت خواب نشسته و مشغول 

و مواجش بود. روبی که سرش را پایین انداخته و به آهستگی شانه را از باال تا کردن موهای بلند شانه

 :پرتی گفتکشید، با حواسپایین موهایش می

 .ی جشن و مهمونی رو ندارمبهتره اصرار نکنی آدریان، حوصله -

 .اتفاقاً من هم ندارم -

 .ای پرتاب کردوشهروبی با شنیدن صدای مایکل از جا پرید و با دستپاچگی شانه را به گ

 :به سرعت از تـ*ـخت خواب پایین آمد و گفت
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 .فکر کردم آدریانه، آخه از سر شب تا حاال چندبار اومده و ازم خواسته بیام به جشن -

تر شد و روبی فوراً سرخ شد. اما مایکل از کنار او گذشت و روی مایکل چندقدم به او نزدیک

 :خواب نشسته و گفترخت

 .سر شب من رو دیوونه کرده بود، واقعاً که به هم میاندین هم از  -

 :روبی که خیالش راحت شده بود، کنار مایکل نشست و پرسید

 چندوقته که با همن؟ -

 .حدوداً چهارسال -

 :روبی با بدگمانی پرسید

 پس چرا ازدواج نکردن؟ -

 :مایکل آه عمیقی کشید و گفت

طور بود. ما ی ما همیشه همینی همه.. در واقع واسهدونی ازدواج واسه اونا خیلی ترسناکه.می -

کردیم هرلحظه خوابیدیم فکر میوقت امنیت نداشتیم، آسایش و آرامش نداشتیم. هرشب که میهیچ

جوری از شر مرز حفاظتی خالص شه. شاید همین ممکنه نارسیسا محل اختفامون رو پیدا کنه و یه

خاطر اینکه احتمال ؛ بهدارشدن نیفتنت به فکر ازدواج و بچهوقباعث شده بود که دین و آدریان هیچ

 .دادن هرلحظه اتفاقی براشون بیفتهمی

 :داد، لبخند تلخی زد و گفتهای مایکل گوش میروبی که با دقت به حرف

تونستم تصور کنم که ناامنی و ترس چه حسی داره؛ چون همیشه پدرم در دوسال پیش، حتی نمی -

اومدن و... ترین آزار و اذیتی به کمکم میکردم که در صورت کوچکای زندگی میو جامعهکنارم بود. ت

 .دوستای احمقش نیفتم زمان فقط این بود که گیر فیلیپس و اون ترین ترس من اونخدای من! بزرگ

 :مایکل نگاه عمیقی به او انداخت و گفت

واقعیت  ی اینا ایننگرانیا و دلواپسیامون. اما همهچیز خیلی تغییر کرده... دنیاهامون، ترسامون، همه -

 .رو تغییر نمیده که ما هنوز خودمون هستیم، زندگی ادامه داره و ما مجبور به ادامه هستیم

 :هایش به سوزش افتاده است، با لحن دردناکی گفتی پلککرد گوشهروبی که حس می

اون خیلی زود منو ول کرد و رفت به جایی که دنیا هستم؛ ولی پدرم... درسته، من هنوز توی این -

 .وقت دوباره موفق به دیدنش نمیشمهیچ

 :های سرخش به مایکل نگاه کرد و گفتروبی با چشم
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 ...کنهبینمش... نابودم میوقت نمیفکر که دیگه هیچاین -

شده بود که  ها کسی پیدااز مدتهقش را بگیرد؛ زیرا پستوانست جلوی هقوجه نمیروبی به هیچ

ای وجودش را توانست به راحتی با او حرف بزند، از غم بزرگی که در دل داشت و همچون موریانهمی

کوشید تنها به هدفش گرفت و میگاهش را میوبیخورد. چندین ماه بود که جلوی بغض گاهمی

و فریاد بزند. و الحق  خواست از ته دل گریه کندکار را نداشت و دلش میبیندیشد؛ اما دیگر توان این

 .کرد او را آرام و یا ساکت کندبود؛و هرگز سعی نمیی خوبیدهندهکه مایکل یاری

گفت که آرام باش، به هدفت بیندیشد و یا غم بزرگت که را برخالف پوسایدون و جاناتان، او هرگز نمی

 :ای گفتمدتی فراموش کن. روبی با صدای آهسته

 .ممنونم -

 :ربانی گفتمایکل با مه

 برای چی؟ -

 :روبی فوراً پاسخ داد

خاطر اینکه هدفم رو بهم یادآوری نکردی و ازم نخواستی برای اینکه سعی نکردی آرومم کنی، به -

 .جلوی خودم رو بگیرم

مایکل اخم غلیظی کرد که هیچ ارتباطی به خود روبی نداشت، او فقط به شدت از دست پوسایدون 

 .اندازه عذاب بکشدشده بود روبی تا این عصبانی بود؛ زیرا باعث

کس نباید مدام اتفاقات آینده رو بهت گوشزد کنه. ، هیچکس حق نداره بهت بگه ناراحت نباشیهیچ -

 ...روبی

 :مایکل سرش را بلند کرده و با قاطعیت گفت

از دست کنم برای همیشه وقت اجازه نمیدم کسی عذابت بده، حتی نارسیسا! کمکت میدیگه هیچ -

 .مون راحت بشیمشیطان راحت بشی... همه اون

های روشن و براق مایکل غرق شده بود، سرش را جلوتر برد ی نزدیک، در چشمفاصله روبی که از آن

 :و نجواکنان گفت

 ...تو خیلی تغییر کردی -

 :نشینی گفتمایکل با لبخند دل

 ...تعریف بود یااین یه -
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 .فکر کنم... تعریف بود -

 .دها نگاه کرلرزید، ورودی چادر را کنار زد و به آنسباستین با دستی که از شدت خشم و ناراحتی می

کشیدند و نفرتشان از مایکل را تک اعضای بدنش فریاد میاحساسش غیرقابل بیان بود؛ انگار تک

 ...اکردند. دوست داشت شمشیرش را درآورده و سر مایکل را از تنش جدا کند؛ امابراز می

کرد، کارها میکارها را انجام نداد؛ زیرا اگر فقط اقدام به اجرای یکی از آنکدام از ایناو هیچ

 .خبر چه کند از شنیدن آندانست با ناامیدی جاناتان پسنمی

اندازه مشتاق ابراز عالقه به های سیاهش را به روبی دوخت و متوجه شد که او نیز بیسباستین چشم

 .و شاید همین حقیقت تلخ باعث شد که به تنها راه پیش پایش روی بیاوردمایکل است. 

ها بیش ای تردید جای اطمینان و خشمش را گرفت؛ اما وقتی متوجه شد که ابراز احساسات آنلحظه

ایجاد کرد که  هایش صدای مهیبیی دستاز اندازه شدت گرفته است، طاقت نیاورده و با تکان ساده

 .راف پیچیددر کل محوطه اط

 .شدن صدا، روبی و مایکل با نگرانی به ورودی چشم دوختندبه محض پخش

 !صدای چی بود؟ -

 .دونمنمی -

 .کرد و از جا برخاست. روبی نیز ایستاد و پشت سر او به راه افتاد مایکل اخمی

را به  های سنگینی تکان خورده و با عجله خودسباستین که خشکش زده بود، با شنیدن صدای قدم

لحظه با سربازان  خواست در آنترین چادر رسانده و در آن پنهان شد؛ زیرا هیچ دلش نمینزدیک

ای در کار نیست و او فقط برای جداکردن خشمگین روبرو شود و مجبور شود اعتراف کند که حمله

 .کار زده استروبی و مایکل دست به این

پریده از چادر بیرون آمده و با هایی رنگبا چهره شدن سباستین، روبی و مایکلبه محض ناپدید

 .سربازان برخورد کردند

 :مایکل خطاب به سربازان گفت

 صدا رو ایجاد کرد؟ شما دیدین کی اون -

 .ی منفی سرشان را تکان دادند و خصمانه به اطرافشان نگاه کردندها به نشانهآن

 :روبی با دلواپسی گفت

 ...اید از توی جشنشبیه صدای انفجار بود، ش -
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 :یکی از سربازان فوراً گفت

 .طرف اومدما توی جشن بودیم، صدا از این -

جای محوطه روشن و پرنور بود و صدای موسیقی و همگی با دقت به اطرافشان نگاه کردند. همه

 .رسیدگفتگوی مردم در جشن به گوش می

که روی چادر بود، لرزید و پایین افتاد آنکه برگردد خشکش زد. دستی صدا بیسباستین با شنیدن آن

 .و ضربان قلبش همچون طبل شروع به کوبیدن کرد

کرد، اطمینان داشت درست نشنیده است. چطور امکان داشت؟ چیزی که شنیده بود را باور نمی

ممکن نبود که او اکنون در چادر امیلی و آدریان حضور داشته باشد. سباستین نفس عمیقی کشید و 

حتماً درست نشنیدی، »کرد: صدای مرگبار را نشنود. او مدام در دلش تکرار مید دیگر آندعا کر

 «!... امکان نداره اینجا باشهحتماً درست نشنیدی... امکان نداره اینجا باشه

 ...سباستین -

وباد به عقب برگشت و درست در مقابل فضای خالی نفس سباستین حبس شد و ناگهان به سرعت برق

جا را از نظر کس به جز خودش در آنجا حضور نداشت. با دقت همهایستاد. برخالف انتظارش هیچچادر 

رسید نارسیسا نظر میطرف را نگاه کرد. با آنکه بعید بهگذراند؛ اما خبری از او نبود. جلوتر رفت و آن

 .هم گشتزیر رختخواب دخترها قایم شده باشد؛ اما سباستین روی زمین زانو زده و آنجا را 

 .کس در چادر نبودخبری نبود. هیچهیچ

جای چادر را از نظر گذراند. زمانی که از بار دیگر همهومبهوت از جا بلند شد. یکسباستین مات

نبودن نارسیسا اطمینان یافت، نفس راحتی کشید و خواست با آخرین سرعت چادر را ترک کند که 

 .ریختی وحشتناکی دلش هری ناگهان با دیدن صحنه

 .ی حقیقت نمایان بودای آینهتصویر صورت زیبای نارسیسا در قاب نقره

بار دیگر نفسش را حبس کرد و با تردید جلو رفت و مقابل آینه ایستاد. هنوز امیدوار سباستین یک

ی بعد، در کمال حیرت او نارسیسا را دید که با کابوس باشد؛ اما چندلحظهها یکی اینبود که همه

 :ردی شروع به صحبت کردسخون

 .کن منگوشسباستین، پسر خوب و حرف -

شدن ناگهانی وجودش، به قسمتی از عرق سرد از سروروی سباستین سرازیر شد و با احساس خالی

 .لرزیدندهایش به طرز فجیعی میچادر چنگ انداخت. دست
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 :داد، لبخندی زد و گفتنمیهای سباستین اهمیتی العملکدام از عکسنارسیسا که انگار به هیچ

 ...دلم برات تنگ شده -

 !تو واقعی نیستی -

های او پرید و باعث شد ابروهای کشیده و سیاه نارسیسا باال برود. سباستین با ناباوری به میان حرف

 :او باز هم خندید و گفت

 وجود داره؟جهان  تر از من هم تو اینتر و حقیقیکنی که نیستم؟ مگه واقعیچرا فکر می -

 جای آینه چشم دوخت. گویی امیدوار بود نارسیسا یکنداد و با تردید به جای سباستین جوابی

 .کاغذ سفید باشد که با دقت روی سطح صیقلی آینه چسبانده بودندنقاشی ماهرانه بر روی یک

ای متوقف شدند و روشنش در نقطه های آبیگاه چشمای با دقت به او نگاه کرد، آننارسیسا چندثانیه

 :ای که شگفتی در آن محسوس بود، گفترحمانهاو با لحن بی

 !بند هنوز خوب نشدهگردنانگار جای سوختگی اون -

اراده دستی به آن قسمت از گردنش که سوخته و سیاه شده بود، کشید و با نفرت زمزمه سباستین بی

 :کرد

 .که از پدرم بهم رسیده بود زنده گذاشتیخاطر قدرتی تو مادرم رو کشتی و من رو فقط به -

 :نارسیسا قسمت اول حرف او را نشنیده گرفت، سپس با ناراحتی گفت

قدرت پدرت نه، قدرت خودت. تو پسر قوی هستی سباستین؛ همین باعث شد که من تو رو انتخاب  -

 .شدیمنظیری میکنم، ما در کنار هم زوج بی

دونی که من پسرتم جام بدی، مگه نه نارسیسا؟ خودت هم نمیوقت نتونستی انتخاب درستی انهیچ -

 ...یا

ی منفور اش سر باز زد و در سکوت به آن چهرهای منزجر از به پایان رساندن جملهسباستین با چهره

 .چشم دوخت

 :نارسیسا که به طرز عجیبی به او خیره مانده بود، به نرمی گفت

 .ب خودت دارهتونه جفتش باشه، بستگی به انتخامی -

 :سباستین به تندی گفت

 کدوم انتخاب؟ -
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 :ای گفتای درنگ و سپس با لحن گزندهنارسیسا بالفاصله پاسخ نداد، او لحظه

ها رو از هم جدا تو مثل منی سباستین؛ این رو انکار نکن. خودم دیدم که چطور خواستی اون احمق -

 .شون نفرت داریدونم که چقدر ازکنی، من خشم درونت رو دیدم و می

 :انگیزی ادامه دادها، رنگ از رخ سباستین پرید و نارسیسا با لحن وسوسهبا شنیدن این حرف

رسی و برگرد پیش من سباستین؛ من اینجا هر روز منتظرتم. اگه برگردی به باالترین مقام قصر می -

 ...گردی تاهاش به دست خواهی آورد. فقط برگرد، کافیه برزندگی رو با تمام زیبایی

ای به خود گرفته بود که برای چند ثانیه حال سباستین را دگرگون ی معصومانهنارسیسا چنان چهره

انگیز، نیّت شومی را دریافتِ و با های شگفتکرد؛ اما طولی نکشید که سباستین در ورای آن چشم

 .ن چهره را نبیندی آینه کوبید تا دیگر هرگز آحالتی جنون وار جلو رفت و مشتش را بر صفحه

فشرد، سرش را پایین انداخت و سباستین در حالی که دو دستش را مشت کرده و روی آینه می

هایش را باز کرده و با دلهره و نگرانی به تصویر خودش در آینه هایش را بست، سپس الی پلکچشم

 .نگاه کرد

ی آن چند دقیقه خواب بود؛ ر همهنارسیسا رفته بود، شاید اصالً نیامده بود که بخواهد برود. انگا

 .رحم شده استخوابی واضح و شفاف که به او یادآوری کرد که چقدر مثل گذشته خشن و بی

؛ حقیقتی که هایش کنار رفته بود و حقیقت آشکار شده بودی نامرئی از مقابل چشمانگار پرده

 .ه و وقیحانه استشرمانگفت که رفتاری که در پیش گرفته است بیمحابا به او میبی

شد که پسرش چنین خشم و نفرتی فهمید، چه؟ اگر متوجه میاگر جاناتان چیزی از احساس او می

کرد یا از رفتار پسرش شرمنده و نسبت به مایکل دارد، چه؟ آیا از او در مقابل مایکل دفاع می

 شد؟خشمگین می

عاطفه و ی بیگاه آن چهرهخواست دیگر هیچسباستین با وحشت به آینه نگریست. دلش نمی

 .کس از احساسش باخبر شودسرد را ببیند، دوست نداشت هیچخون

اند. در آن لحظه که نفرت تمام اکنون حس کسانی را داشت که به شدت سرخورده و ناامید شده

مانده را انتخاب کرده و به جای ایستادن و وجودش را پر کرده بود، تصمیم گرفت تنها راه باقی

کرد دیدن تر به چادرش برگردد؛ زیرا گمان میانگیز، هرچه سریعکردن به احتماالت هراسفکر

 .تواند حالش را بهتر کندجاناتان تا حدودی زیادی می

 .سپس با کالفگی برگشت و بی آنکه نگاه دیگری به آینه بیندازد، با عجله از چادر بیرون رفت
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 ترسماتورس

ها بود که ان به رنگ سرخ و نارنجی درآمده بود. اگرچه سالوزید و آسمنسیم سرد صبحگاهی می

توانست نور خورشید در پشت ابرهای تیره و کدر آدونیس مخفی مانده بود؛ اما با کمی دقت می

 .آلود احساس کردشدیدی را پشت آن فضای مه

باد به  تر از هروقت دیگری بود و صدایی به جز صدای هوهویدر آن ساعت از روز کوهستان خلوت

فرسایی بود که با از راه رسیدن زمستان، حتی رسید. شاید دلیل دیگرش نیز سرمای طاقتگوش نمی

 .شدوبیگاه مردم میمانع حضور گاه

های چادرشان را ببندند و از نفوذ سرما به تنها کردند تمام سوراخ سنبهی مردم تالش میبا آنکه همه

رحمی نسیم سردی پنهانی راه خود را باز کرده و با بی سرپناهشان جلوگیری کنند؛ اما باز هم

 .انداختهایشان را به لرزه میبدن

 :سلنا با بدخلقی ورودی را چک کرده و رو به جمعیتی که کل چادر را اشغال کرده بودند گفت

 .کنم سوراخی چیزی دارهش فکر میاَه لعنتی! همه -

به زمین انداخت. سنگ بالفاصله پس از برخورد به زمین تر کرده و سنگ بلورینی را دین خود را جمع

 :اش بود، گفتروشن شد. دین که تمام حواسش به بازی

 .کنیخاطر اینه که عادت نداری، باالخره عادت میش بههمه -

 :سلنا لرزش خفیفی کرد و دوباره در کنار جیمز نشست، سپس با عصبانیت گفت

 !از زمستون متنفرم -

 :رسید، گفتنظر میحوصله بهخواب تکیه داده و بیتروبی که به رخ

 .یه ماهه که داری همین رو میگی -

 :سلنا با صدای بلندی گفت

 .چیه؟ خب سردمه -

سردی نشسته و با دقت به بازی دین نگاه روبی جوابی نداد و به مایکل نگاه کرد که در کمال خون

این حال بی هیچ اعتراضی نشسته و سکوت کرده  هایش سرخ شده بودند؛ باکرد. نوک بینی و گونهمی

 .بود

فرسای زمستان آن سال گله کرده بودند، حتی خود روبی؛ اما در آن یک ماه همه از سرمای طاقت

ترین غرولندی نکرده بود. روبی در دل او را تحسین کرد و مایکل برخالف دیگران، تا کنون کوچک
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کرد و در آن مدت همه زدن مید ساعت یک بار شروع به نقچپ به سلنا نگاه کرد؛ زیرا او هر چنچپ

 را به ستوه آورده بود

های اَرور به زمین شنیده شد. وتوق برخورد سنگبرای چند دقیقه سکوت برقرار شد و فقط صدای تق

 :ناگهان سلنا جیغ بلندی کشید و گفت

 !آخ! اون کتابِ مزخرفت رو از باالی سر من بردار -

به سلنا نگاه کردند. روبی به فردی که روی صندلی پشتِ سلنا و جیمز نشسته بود و وواج همه هاج

 .خواند نگاه کردکتاب می

 :پرتی سرش را تکان داد و گفتفرد چنان غرق خواندن بود که فقط با حواس

 .اِ... باشه، ببخشید -

 .سپس دوباره پشت جلد چرمی و سیاه کتاب گم شد

 :خته شده بود، پرسیداش برانگیروبی که کنجکاوی

 اون چه کتابیه؟ -

 :فرد با بی توجهی پاسخ داد

 .ها پس از ظهور خدای خدایانشیاطین باستانی و محل زندگی آن -

 :خیالی گفتدین با بی

 !چقدر اسمش طوالنیه -

فرد حرف او را نشنیده گرفت. روبی نگاهی به امیلی انداخت که مشغول صحبت با آدریان بود و با 

 :پرسیدتعجب 

 !از کجا آوردیش؟ -

 .دارهانگیز رو برای خودش نگه میهای خوب و هیجاناز چادر رافائل کش رفتم، همیشه کتاب -

 :ی کاهی کتاب نگاه کرد و دوباره پرسیدورفته و صفحهروبی با دقت به جلد رنگ

 قدیمیه؟ -

ها کار ندن در حضور آنخواای کشید، ظاهراً به آن نتیجه رسیده بود که کتابفرد نفس کالفه

گذاری کرده و سپس الی کتاب را بست ای را که مشغول خواندنش بود، عالمتای است. صفحهبیهوده

 :و گفت

ی پیش اتفاقی روی ی رافائل ندیده بودمش، هفتهراستش تا وقتی از کالینوس بیایم من تو کتابخونه -
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 ...تختش پیداش کردم و

 .اون رو دزدیدی -

 :ناخشنودی این را گفت، فرد با حالت تدافعی گفتامیلی با 

 !فقط ازش قرض گرفتم -

 «!هیچ فرقی نداره»گفت: ی امیلی طوری بود که انگار میحالت چهره

فرد با حالتی آمیخته به احساس گـ ـناه به کتاب نگاه کرد؛ اما قبل از آنکه میان کوهی از 

 :وجدانش غرق شود، روبی با حالتی عادی گفتعذاب

 تونم نگاهی بهش بندازم؟می -

برانگیزش جلوگیری کرد و الی های روبی گذاشت. روبی به سختی از نگاه شکفرد کتاب را در دست

 .کتاب را باز کرد

اولین چیزی که توجهش را جلب کرد، تیتر تقریبا پررنگی بود که درست در باالی صفحه نوشته شده 

 :بود

 «هیوالی باستانی، ترسماتورس»

 :رنگ زیر آن چشم دوختی کمنگاه از تیتر صفحه گرفت و به نوشته روبی

بار در قرن پنجم توسط نفرین پلیدی به وجود آمده و ایست که اولینترسماتورس موجودی افسانه»

ی تاریخ، ترسماتورس یک سوم مردم شهر تاریس را شروع به کشتار مردم شهر تاریس کرد. به نوشته

ها خیلی بیشتر از آمار به دست شدهبته بعدها معلوم شد که تعداد کشتهخورده بوده است. که ال

رسیده است. در آن زمان ویلیامز که فرمانروای شهر تاریس بود شخصی به نام توماس کاتر را اجیر 

های نزدیک قلعه ی توماس صبح روز بعد در صخرهشدهتکهکرد تا ترسماتورس را نابود کند. جسد تکه

 «.پیدا شد

پرتی کتاب را بی متوجه شد کسی در کنارش نشست و سرش را به کتاب نزدیک کرد، با حواسرو

 :باالتر آورد و خواندنش را از سر گرفت

ها تقاضای کمک ی توماس، ویلیامز نزد جادوگران شهر تاریس رفته و از آنپس از پیداشدن جنازه»

 .ه شده و به دنیای زیرزمینی تبعید شدکرد. ترسماتورس، چندی بعد به دست جادوگران به بند کشید

پی نوشت: بعدها معلوم شد که خدایان هیدس، از ترسماتورس علیه دو برادر دیگرش استفاده کرده 

 .است
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 «.ی بعدگزاری تِرسماتورس به خدایان هِیدس، در صفحهجزئیات ظاهری و حوادث پس از خدمت

ی متوجه شد موضوع بعدی کتاب درباره زدن کرد و در کمال حیرتروبی با عجله شروع به ورق

اش زنان جا بوده و خوراک مورد عالقههایش جابهموجودی به نام کِنترا است که جای بینی و ل*ب

 .اندبالغ بوده

 :زده شده بود، گفتمایکل که همچون او شگفت

 !انگار یکی اون صفحه رو پاره کرده -

تردید یکی مربوط به ترسماتورس کشید. بیی روبی با شنیدن این حرف فوری دستی به صفحه

 .شده نمایان بودندی کندههای صفحهی مربوط به آن موجود را پاره کرده بود؛ زیرا هنوز تکهصفحه

 :زده شده بود، به مایکل گفتروبی که به شدت کنجکاو و البته حیرت

 خورده؟چرا یکی باید این صفحه رو پاره کنه؟! به چه دردش می -

 :اعتنایی گفتبا بیمایکل 

، وگرنه توضیح ظاهری اون هیوال دونم، البد موقع خوندن حواسش نبوده و ناخواسته پاره شدهنمی -

 خورده؟به چه دردش می

روبی جوابی برای سؤال مایکل نداشت، او کتاب را بست و به دست فرد داد؛ اما عمیقاً در فکر فرو 

فراوانی به آفرینش موجودات پلید و شیطانی داشته است. اما ی رفته بود. از قرار معلوم هیدس عالقه

سؤالی که بیشتر ذهن او را به خود مشغول کرده بود آن بود که آیا امکان داشت ترسماتورس هنوز 

 .انگیز بودزنده باشد؟ حتی فکرش وحشت

لد سیاهِ روبی سرش را تکان داد تا فکر ترسماتورس را از سرش بیرون کند؛ اما وقتی نگاهش به ج

آمد که رافائل نیز همچون هیدس، به شیاطین باستانی افتاد ناخودآگاه این فکر به ذهنش میکتاب می

 .مند استعالقه

با فرارسیدن شب و با بیشترشدن سوز و سرمای هوا، روبی و مایکل ترجیح دادند در چادر مانده و به 

 .ی نبرد بعدیشان بپردازندبحث درباره

تری ها با خیال آسودهامیلی کتاب را به اتاق رافائل برگردانده بود و اکنون هردوی آنی فرد به توصیه

گذراندند. دین و آدریان، سلنا و جیمز و رابین نیز کنار کنار یکدیگر نشسته و اوقات خوشی را می

 .کردندهای مختلف کشتن نارسیسا بحث میلرزیدند، در مورد روشآتش نشسته و در حالی که می

اش را کنار زد و در نهایت آسودگی سباستین را دید که بر روی اناتان ورودی چادر عظیم و طالییج
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 .رخت خواب، به خواب عمیقی فرو رفته بود

لبخند عمیقی زد، جلوتر رفت و درست کنار او نشست. دست پر چین و چروکش را باال آورد و موهای 

هایش به پیشانی پسرش برخورد زد. همین که انگشت سیاه و کوتاه سباستین را از روی صورتش کنار

 .ی سباستین نگاه کردپریدهکرد، گرمای زیادی را حس کرده و با تعجب به صورت رنگ

 .هایش احساس کردگرمای بدنش چنان زیاد بود که تا چند ثانیه گزگز عجیبی را کف دست

ابروهای سباستین هر چند ثانیه با  جاناتان صورتش را جلو برد و با دقت به صورت پسرش نگاه کرد.

 .های عرق بر صورت و بدنش نمایان بودپرید و دانهحالت عصبی باال می

 .جاناتان با نگرانی او را صدا زد؛ اما جوابی دریافت نکرد

ای کند و به های سباستین کرد و باعث شد او در خواب نالهدادن شانهچند ثانیه بعد شروع به تکان 

 .پهلو بچرخد

آرام تکرار بیند؛ زیرا کلماتی را به صورت بریده و نامرتب جاناتان اطمینان داشت او کابوس می

کرد، یک بار دیگر او را محکم تکان داد و با صدای بلندی صدایش زد. سباستین این بار تکان می

 .محکمی خورد و کامالً از خواب بیدار شد

زد به سرعت سرجایش نفس میدر حالی که نفس بازش کامالً سرخ شده بودند، اوهای نیمهچشم

های پدرش خیره ماند. نگرانی و وحشت وجودش را فرا گرفته بود؛ زیرا پس از نشست. به آبی چشم

ی درونش را به او رفت و خشم و کینههایش رژه مییک ماه هنوز این نارسیسا بود که در کابوس

 .انگار او درست در کنارش ایستاده بود هایش چنان واضح بودند کهکرد.خوابیادآوری می

 حالت خوبه؟ -

هایش را برهم فشرد و سعی کرد نفس عمیقی بکشد. اگر قرار بود به سوال جاناتان سباستین چشم

های ؛ اما سباستین حرفی نزد و در سکوت دست«نه!»ای بدهد، پاسخ او یک کلمه بود: جواب صادقانه

بگوید، به کسی که برایش نماد مقاومت و شجاعت و خرد بود؛  خواست به اوپدرش را گرفت. دلش می

توانست به او طور میها نگاه کند و بگوید چه احساسی دارد؟ چهتوانست به آن چشمطور میاما چه

رود و با دیدن تصویر نارسیسا در بگوید که یک ماه آزگار هر روز دزدکی به چادر امیلی و آدریان می

گفت و با کرد، چه؟ اگر میگفت و باور نمیگردد؟ اگر به او میبه چادرشان باز میآینه با ترس و عجله 

 شد، چه؟شکسته و ناامیدش روبرو میی دلچهره
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 .کنیسباستین، تو داری نگرانم می -

سرد شود، خیلی بهتر از آن سباستین صدای او را نشنید و به آن فکر کرد که اگر پدرش از او دل

زدن به او کند؛ بنابراین او تصمیمش را  متوجه ماجرا شده و شروع به کنایه است که کس دیگری

ی ماجرا را از روز اول تا صبح همان روز را برای هایش فکر کند همهگرفت و بی آنکه به عاقبت حرف

 .جاناتان تعریف کرد

ی تر از آینهزده و هراسیده شد؛ اما هرچه بیشتر پیش رفت و بیشی جاناتان وحشتدر ابتدا چهره

زدگی به تعجب و ی جاناتان از وحشتهای نارسیسا برای پدرش تعریف کرد چهرهحقیقت و گفته

 .باز ماندحیرت تغییر پیدا کرده و در انتها دهانش اندکی نیمه

اش، نفس عمیقی کشید و با دلواپسی به جاناتان نگاه کرد و سباستین به محض به پایان رساندن جمله

 .خاطر شدهایش کمی آسودهفتی و تحیر موجود در چشمبا دیدن شگ

 :گاه جاناتان با صدای ضعیفی پرسیدای سکوت برقرار شد، آنلحظه

 ی سوم دیدی؟ اون هم نه یک بار، یک ماه! اون هم هر روز؟تو گفتی صورت نارسیسا رو تو آینه -

 .ث نگرانی جاناتان شده استسباستین با اطمینان سرش را تکان داد و متوجه شد با این کارش باع

 :ای به پدرش نگاه کرد و گفتاو با حالت پرسشگرانه

منم خیلی جا خوردم؛ ولی فکر کردم اون که همیشه سروکارش با جادو و نیروهای قدرتمندش بوده  -

 ...حتماً

 :جاناتان جهت یادآوری گفت

 .سباستین، نارسیسا دیگه هیچ قدرتی نداره -

گهانی ماجرای فرارش از سیاهچال را به یاد آورده بود، با حالتی عذرخواهانه طور ناسباستین که به

 :گفت

 .اوه، آره! انگار من یه ذره گیج شدم؛ ولی خب، امکان داره از کسای دیگه کمک گرفته باشه -

ی سباستین هم خبری بود، هم پرسشگرانه؛ از این رو جاناتان لبخند مهرآمیزی به پسرش زد و جمله

 :گفت

 شناسی؟ای رو هم مییعنی تو به جز خودت و من جادوگر دیگه -

 .زدن به بالش سفتش شد ی منفی باال انداخت و عبوسانه مشغول مشتسباستین سرش را به نشانه

 :جاناتان نگاه از او گرفت و در حالی که سخت در فکر فرو رفته بود، قاطعانه گفت
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 .رمباید این موضوع رو با کاترین در میون بذا -

 :سباستین به تندی سرش را بلند کرد و با نگرانی گفت

 ...ولی ممکنه اونا -

ها از بابت دونه سباستین. درسته هنوز بعضیکس تو رو مقصر نمیهیچ مشکلی پیش نمیاد، هیچ -

 !کدوم از اونا از تو متنفر نیستن؛ مطمئن باشان؛ اما هیچت از دستت عصبانیزندگی گذشته

 .وجه راحت نشد؛ اما سرش را تکان داد و اخم غلیظی کردبه هیچخیال سباستین 

 .ی او زد و به ورودی چادر اشاره کردای به شانهجاناتان ضربه

وبیگاه نارسیسا ی حضور گاهها در چادر کاترین نشسته و منتظر نظر او دربارهی بعد آنچند دقیقه

 .بودند

 :اتان خیره ماند، سپس رو به سباستین کرد و گفتکاترین با حالتی متفکرانه چند ثانیه به جان

های زیادی چیز رو با جزئیات برام تعریف کن. من از توضیحات جاناتان نتیجهیه بار دیگه همه -

 .گرفتم؛ اما دوست دارم جزئیات بیشتری رو بدونم

را باز و هایش سباستین به سختی جلوی مخالفتش را گرفت و نگاهی به پدرش انداخت، جاناتان چشم

بسته کرد و باعث شد اضطراب سباستین کمتر شود و شروع به صحبت کند. پس از چند دقیقه که 

 :وقفه حرف زد، کاترین سری تکان داد و با نگرانی گفتبی

ی سوم کنم اون واقعاً در چادر بوده باشه؛ اما شک ندارم که حضورش اون سمت آینهفکر نمی -

 .واقعیه

ی جاناتان به ی کاترین فهمیده باشد؛ اما حالت چهرهستین چیزی از جملهرسید سبانظر نمیبه

 :سرعت تغییر کرده و با دلواپسی گفت

 گی اون راهی برای نفوذ به آینه پیدا کرده؟ این ممکنه؟یعنی می -

 .هایی بزنیی این موضوع حدسکردم تو خودت بتونی دربارهالبته؛ ولی من فکر می -

 :جاناتان آهسته گفت

 ...خب، حدس زدم؛ ولی -

 ...یعنی ممکنه؟ امکان داره که اون بتونه -

 :کاترین لبخندی به سباستین زد و گفت

 .تونهاون می -
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 :سرد بود؛ اما قلب سباستین به یکباره فرو ریخته بود، او با شگفتی پرسیدکاترین کامالً خون

 !تونه واقعاً وارد چادر بشه یا نه؟این یعنی باالخره می -

های متعجبی ردوبدل کاترین و جاناتان که به طور ناگهانی از نگرانی سباستین با خبر شده بودند، نگاه

 :کردند، سپس جاناتان گفت

تونه وارد چادر بشه، در واقع قرارگرفتنش در قاب آینه به قدر کافی خارج از معلومه که اون نمی -

 .های فعلیش هستی قدرتمحدوده

 :ی موافقت با جاناتان تکان داد و گفتنشانه کاترین سرش را به

تونسته به تو در واقع چیزی که ما رو نگران کرده اینه که اون بدون کمک شخصی از طرف ما نمی -

 .دسترسی پیدا کنه

 :سباستین تکرار کرد

 به من دسترسی پیدا کنه؟ -

 :بخشی گفتجاناتان با لحن اطمینان

ندازه تا تو رو دوباره به ای چنگ میو پس بگیره، به هر تخته پارههاش رو از تاون سعی داره قدرت -

 .سمت خودش بکشونه

سباستین احساس آشنای فرو ریختن چیزی در قلبش را حس کرد، سپس با لحن سرد و خشنی 

 :گفت

 .کنه تا من رو برگردونهخاطر همین تالش میپس به -

 :کاترین با تأسف فراوانی پاسخ داد

 .تری بشیی مهمنکته کنم تو باید متوجهفکر میدرسته؛ اما  -

 :ای به او انداخت و کاترین گفتسباستین نگاه پرسشگرانه

 .ما در کوهستان یه جاسوس داریم -

سباستین با شنیدن این حرف از جا پرید و نفسش را حبس کرد. او با ناباوری به جاناتان نگاه کرد تا با 

ند؛ اما در کمال ناامیدی او نیز قاطعانه سرش را تکان داد و دستی شدت شروع به مخالفت با کاترین ک

 .به ریش کوتاه و مرتبش کشید

 .همان موقع ورودی چادر کنار زده شد و روبی و مایکل وارد چادر شدند

ی ها دوشادوش یکدیگر جلو آمدند، به اندازهی آنهای مات ومبهوت و گرفتهتوجه به چهرهآن دو بی
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 :گاه با هم گفتندکرده و آنیک نفس درنگ 

 !های گرگینهما تصمیم گرفتیم بریم دنبال تونی بِرک و بقیه -

 .کس حرفی نزد، دهان سباستین از تعجب باز مانده بودهیچ

 .جاناتان و کاترین نیز به طرز حیرت آوری خشکشان زد

*** 

 بازگشت به مرداب

زیرا پس از گذشت یک ساعت هنوز جاناتان، مایکل و روبی نگاه معناداری به یکدیگر انداختند؛ 

نظر نقص بهای که از نظر آن دو معرکه و بیکردند. نقشهها نگاه میکاترین و سباستین خصمانه به آن

 .شدنفر دیگر دیوانگی محسوب میرسید، در نظر سهمی

 ...اِ -

 !دهنت رو ببند -

 .جاناتان در کمال آرامش این را به مایکل گفت

 .هایش را بر هم فشردآزردگی دندان مایکل با

 :رسید، با صدای بلندی گفتنظر میقرار بهکاترین که برعکس جاناتان ناآرام و بی

 !فکر بکریه -

 :های سباستین در هم رفت؛ اما کاترین فوری اضافه کرداخم

 !اما دیوونگیه -

شود. روبی که در آن  سباستین با خشنودی سرش را تکان داد و باعث شد خشم مایکل برانگیخته

تر بود، با لحن مالیمی شروع به صحبت کرد و موجب شد حواس هر سه تر و منطقیلحظه از همه آرام

 :نفر به او معطوف شود. او گفت

ی احتیاطیه محضه؛ اما ما چارهدونم و قبول دارم که این فکر خوبیه؛ اما از طرفی مطمئنم که بیمی -

 .ای نداریمدیگه

کرد لحن است به تندی جواب او را بدهد؛ اما روبی به او اجازه نداد و در حالی که سعی میکاترین خو

 :گفتارش کامالً محترمانه باشد، ادامه داد

من به این اعتقاد دارم که تعداد ارتش ما در برابر نارسیسا کافی نیست، نابودی اون موجودات  -

ی موجودات باستانی اون نداره. ما آموز و بقیهستهای دوحشی هیچ تأثیری تو قدرتِ سربازان، افعی
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توی جنگل شاید تونسته باشیم فقط یک هزارم ارتش حقیقی اون رو نابود کنیم؛ اما هنوز خیلی راه 

تونن نقش بزرگی رو در پیروزی ما ایفا ها میطور که گفتیم، گرگینهکردن وجود داره. همونبرای طی 

تونن در ان، فکرش رو بکنین که چقدر میخون اون و افرادش تشنه ها هزار گرگینه که بهکنن. ده

 .پیروزی ما مؤثر باشن

ای اضافه کرد و باعث شد جاناتان و کاترین حتی ی آخرش را آهسته و با لحن چاپلوسانهروبی جمله

 .بیش از پیش غرق افکار خود شوند

ی پدرش ناراضی بود. او به مایکل در این میان تنها سباستین بود که از حالت گنگ و گیج چهره

 :ای رفت و رو به روبی کرد و گفتغرهچشم

خوایم اون همه راه رو طور میفرض کنیم که ملکه این اجازه رو بهمون بدن، فکرش رو کردین که چه -

 به کالینوس بریم و به مرداب برسیم؟

 :مایکل که رگ گردنش متورم شده بود، با خشم و غضب تکرار کرد

 خوایم؟ کی گفته که تو قراره با ما بیای؟مون؟ میبه -

 :سباستین اهمیتی به او نداد، روبی با نگرانی به مایکل نگاه کرد و فوری گفت

 .کنیمبرای اون قسمتش یه فکری می -

 مثالً چه فکری؟ -

زانه این بار کاترین بود که این سؤال را پرسید و روبی که هنوز هیچ فکری در این باره نداشت، عاج

 .و بسته کرده و جوابی نداددهانش را باز 

اش به کمک روبی ی همیشگیدهندهجاناتان که تا آن لحظه سکوت کرده بود، با همان حالت نجات

 :شتافته و گفت

 .من یه راهی سراغ دارم -

 :ی سرها به سمت او بازگشت و جاناتان به کاترین نگاه کرد و گفتبالفاصله همه

 .بَر رو تا کوهستان افزایش بدیمی مکاندهتونیم محدومی -

 :زده پرسیدروبی که هم خوشحال بود و هم شگفت

 کنه. کوهستان بعد از مردابه، مگه نه؟کوهستان؟! ولی تونی برک نزدیک مرداب زندگی می -

 .روبی سؤال آخرش را از مایکل پرسید و او در جوابش سرش را تکان داد

 :سردی گفتد، با خونزجاناتان که هنوز لبخند می
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بر ی مکانتونه وارد محدودهخاطر نیزارهایی که دورتادورش رو پوشیده، نمیمتأسفانه مرداب به -

 .بشه. من به یه فضای باز نیاز دارم

 :اش از جاناتان پرسیدقبل از آنکه روبی نظری بدهد، سباستین چندبار پلک زد و با صدای بم و گرفته

 های کالینوس منتقل کنه؟بر ما رو مستقیم از کوهستان به صخرهکنین که مکانتونین کاری شما می -

 ما؟ -

 .های سرخ و برافروخته به سباستین خیره شدمایکل با چشم

 .رسیدنظر میسرد و آرام بهروبی با دلواپسی آستین او را گرفت؛ اما سباستین هنوز کامالً خون

 :جاناتان لبخندی زد و گفت

 .شهشما، مطمئنم که میبه کمک  -

 :مایکل با نفرت نگاه از سباستین گرفت و گفت

دونستم برای این کار احتیاج به تونین محدوده رو بیشتر یا کمتر کنین، نمیکردم شما میفکر می -

 .کمک دارین

 :جاناتان آرام خندید و گفت

بر رو در آدونیس ی مکانتونم محدودهاصالً دوست ندارم راجع بهش صحبت کنم؛ ولی من فقط می -

 .بیشتر کنم، نه بیشتر از اون

 :روبی با خوشحالی گفت

 شه؟پس امکان داره؟ یعنی می -

 .شهتونم بگم که میبه جرئت می -

 :ای به او زد و گفتروبی با شیفتگی به جاناتان خیره ماند، مایکل سقلمه

 ریم؟دین که در اولین فرصت من و روبی از اینجا بپس اجازه می -

ی او به ی نگاه خصمانهرا با تأکید خاصی گفت و جاناتان برای اولین بار متوجه« من و روبی»مایکل 

 .طور ناگهانی و در کمال ناامیدی، اندوه بسیاری را در قلبش احساس کردپسرش شد و به

 :گاه از او پرسیداش چند ثانیه فقط به روبی نگاه کرد، آنهای آبیکاترین با چشم

 اقعاً آمادگی چنین اقدام و خدمت بزرگی به سرزمینت رو داری؟و -

اش در نظر کرد که نقشهوجه فکر نمیسکوتی طوالنی برقرار شد. روبی که تا قبل از آن به هیچ

 :دیگران یک اقدام بزرگ و شجاعانه به شمار بیاید، با دستپاچگی گفت
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 !بله -

 .لت مهرآمیزی به او خیره ماندمایکل مشتاق به او نگریست، جاناتان نیز با حا

 :سپس کاترین آه عمیقی کشید و گفت

 .ای دیگه باهاتون صحبت کنمدم که بری؛ اما قبل از اون باید در مورد مسئلهمن اجازه می -

 :ای گفتکنندههمگی به کاترین نگاه کردند و او با لبخند نگران

خوام نارسیسا رو به مبارزه یمون گذشته، میمن تصمیمم رو گرفتم، یک ماه از اولین نبرد و پیروز -

 .دعوت کنم

*** 

 .کردندانگار یک بار دیگر به یک ماه پیش بازگشته بودند و خود را برای نبرد جنگل آماده می

ها و باز هم تنها روبی دلش مثل سیر و سرکه ها و دلواپسیوجوش، همان نگرانیهمان جنب

نبود او، مایکل و سباستین چه اتفاقی خواهد افتاد. درست کرد که در جوشید و به آن فکر میمی

طور بود انگیزی بودند؛ اما همیشه ایناست که او و مایکل دو انسان معمولی و بدون هیچ قدرت حیرت

تر بود؛ انگار که تر و راحتی نبرد حضور داشت، خیالش بسیار آسودهکه اگر خودش در صحنه

ها را نجات دهد؛ اما اکنون که قرار بود توانست آنو مردمش، می داشتن و عشق او به دوستاندوست

ها نبردی آغاز شود، وحشت و نگرانی برای روبی هزار برابر بیشتر بود. اگر در زمان غیبتش در نبود آن

 افتاد، چه؟اتفاقی برای دوستانش می

تی یک نفر از آن دو ترین کسانی که برایش باقی مانده بودند. اگر حجاناتان، کاترین! باارزش

 ...دیدترین آسیبی میکوچک

 .توانست به این اتفاق بیندیشدروبی حتی نمی

 :اش خورد و شخصی گفتی بسیار محکمی به شانهدر همین فکرها بود که ناگهان ضربه

 زیاد سخت نگیر. تهش مرگه، بیشتر که نیست، نه -

 :کرد و با صدای ضعیفی گفت پریده به او نگاهدین خندید؛ اما روبی با صورتی رنگ

 !کردای کاش جنگ رو تا قبل از اومدن ما شروع نمی -

 .جای کوهستان انداختروبی عاجزانه نگاهش را به جای

 :دین که ناگهان جدی شده بود، پرسید

 ترسی برای اونا اتفاقی بیفته، درسته؟تو می -
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 :روبی فوری گفت

 !مهم هستین فقط اونا نیستن، شماها هم برای من خیلی -

 :دین لبخندی به او زد و گفت

شه؛ ولی ی بزرگی محسوب میمنم که نگفتم فقط نگران اونا هستی، شک ندارم که مرگ من ضایعه -

 ...خب

 :روبی با جدیت گفت

 .معلومه که بزرگه و دردناک -

 :ی دیگری به سر روبی زد و گفتدین در پی فوران احساسات شدیدش، ضربه

 !هاشماحساساتی میکم دارم کم -

 :بار روبی را دید، غرولندکنان گفتدین وقتی نگاه فالکت

روز بعد از رفتن شما ترین جنگ ما نیست، در ضمن ملکه گفت که سهبس کن دیگه! اینکه اصلی -

 ره. از کجا معلوم که تا اون موقع شما به کوهستان برنگشته باشین؟ارتش به سمت قصر می

ها زند؛ زیرا برخالف اینکه آنهایی میدین فقط از سر همدردی چنین حرفروبی مطمئن بود که 

توان یافت )زیرا یک بار او و مایکل تونی برک را در مردابی زدند که تونی برک را کجا میحدس می

نزدیک به شهر ساطیرها مالقات کرده بودند(، ممکن بود موانع زیادی سر راهشان قرار بگیرد و باعث 

 .سیر حرکتشان شودکند شدن م

هایش او ی او و با خیال آنکه با حرفی گرفتهتوجه به چهرهروبی تندتند سرش را تکان داد و دین بی

 .را به آرامش کافی رسانده است، با سرخوشی راه خود را در پیش گرفت

*** 

تر بود؛ زیرا دیگر تر و راحتگویی این اقدام از هر کار دیگری که تا به آن روز انجام داده بودند آسان

 .های طوالنی و پر از اشک و آه نبودخبری از خداحافظی

کس های سابق آدونیس به راه افتادند، هیچروزی که او، سباستین و مایکل به قصد پیدا کردن گرگینه

ها را همراهی نکرد. سلنا و جیمز که با شوروشوق مشغول صحبت با یکدیگر بودند، با به جز النور آن

ها اندکی ی رفتار آندستشان را تکان داده و برایش آرزوی موفقیت کردند. روبی از مشاهده حرارت

های آزرده شد؛ اما در دل شکرگزار بود که سلنا از گردنش آویزان نشده و جیمز دست از آن نگاه

 .ی گذشته برداشته استزدهوحشت
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ای شروع به توصیه و نطقی و آزاردهندهها نوبت امیلی و فرد بود که جلو آمده و با لحن مپس از آن

 .ها از خیلی لحاظ مناسب یکدیگر هستندهای گوناگون کنند. روبی با خود فکر کرد که آنسفارش

هایی وا ها را با چهرهمزه اکتفا کرده و آننفرات بعدی دین و آدریان بودند که به گفتن چند جوک بی

 .رفته به حال خود رها کردند

 .اناتان و کاترین و النور تنها کسانی بودند که تا آخرین لحظه در کنارشان ماندندو در نهایت، ج

های سبز زیبایش پر از اشک شد. روبی که تمام مدت با صبر گرفت و چشمالنور بارها او را در دربر می

ها نگاه آنداد و برای بار آخر در میان دستانش رفت. جاناتان که با لبخند به و حوصله او را دلداری می

هایش را به هم کوبید و باعث شد باالخره از یکدیگر جدا شوند. سپس با شادمانی کرد، کف دستمی

 :های روبی گذاشت و گفتبر را در دستمکان

 !های قبلی خواهد بود، البته امیدوارمتر از دفعهاین بار آسون -

 :ها زد و گفتروبی خندید، کاترین نیز لبخندی به آن

 .ب هم باشین و از هم دور نشین. به امید موفقیتمراق -

او حرفی از جنگ پیشِ رو به میان بیاورد  های کاترین خیره ماند و از تهِ دلش دعا کرد تاروبی به چشم

وجه چنین کاری نکرد، او فقط هایش برایش بگوید؛ اما کاترین به هیچها و دلواپسیتا او نیز از نگرانی

 :و گفتلبخند وسیع دیگری زد 

 .بینمتبه زودی می -

بر را کشید. درست در لحظات آخر سباستین مایکل نگاه از صورت آرام جاناتان گرفت و ضامن مکان

 :اش را به یاد آوردهای شب گذشتهها و خواستهصورت پدرش را دید و آخرین حرف

ه هرگز اینجا رو ترک مونه. روبی اگه بفهمه جاسوسی در کوهستان وجود داراین موضوع بین ما می -

 .کنهنمی

 ...ولی -

کنه؛ اما به من گوش کن سباستین! دونستن این موضوع در حال حاضر هیچ کمکی به روبی نمی -

تونه ما رو نجات بده. پس این کار رو به من و کاترین بسپار، ما اون جاسوس رو ها میحضور گرگینه

 .زنیمیکنیم. حاال بهم قول بده که حرفی بهش نپیدا می

های صورت پدرش که به جای وچروکهای درخشان و مهرآمیز و چینسباستین نگاهی به چشم

 :رساندن او به پیری، بزرگواری و وقار را به صورتش بخشیده بودند، انداخت و گفت
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 !دمدم، قول میبهت قول می -

 .اندهستان رسیدهبا تکان مختصری که خورد، تمام افکارش به هم ریخته و متوجه شد که به کو

آوری با کوهستان آدونیس، با آن فضای گرم و البته آن کوهستان سرد و خوفناک به طرز دلهره

 .اش تفاوت داشتصمیمانه

های اطرافشان که به طرز دردآوری برایش آشنا بودند انداخت و او و روبی نگاهی به سنگ و صخره

 .کردند های معناداری ردوبدلمایکل به طور هم زمان نگاه

ای مکث ی آن ها خبر نداشت، چند قدم جلوتر رفت، ثانیهسباستین که روحش از خاطرات گذشته

 :کرد و سپس با اطمینان گفت

 .باید از سمت شمال بریم -

 :آمیزی گفتاما هنوز قدمی برنداشته بود که مایکل با لحن کنایه

 !انگار زیادی به مغزت فشار آوردی، شمال از این سمته -

 .اش را به سمت مخالف سباستین نشانه رفتیکل انگشت اشارهما

 :آمیز گفتی او زد و طعنهسباستین پوزخندی به صورت برافروخته

کنم راستش رو بگو، تا حاال شده چیزی در مورد شمال، جنوب، شرق و غرب بخونی یا خواهش می -

 بشنوی؟

 :مایکل با خشم و غضب جلو رفت و گفت

 ...کنیمیطور جرئت چه -

ور شدن او به چنین از حملهی لباسش را گرفت و کشید، و ایناما روبی نگذاشت او جلوتر برود، گوشه

 :سوی سباستین جلوگیری کرد و فریاد زد

 !بسه دیگه -

فریادش تا حدودی تأثیرگذار بود؛ زیرا سباستین دیگر حرفی نزد و مایکل نیز دست از تالش برای 

 .ز مشت روبی برداشتکشیدن لباسش ابیرون

تری به ها را غنیمت شمرده و این بار با لحن مالیمای آننشینی چندثانیهروبی سکوت و عقب

 :سباستین گفت

گه، نظر منم همینه. مرداب قبل از اینجاست، پس باید از همین راه برگردیم؛ چون مایکل راست می -

 ...ما قبال به اینجا اومدیم و
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 :فتسباستین غرولندکنان گ

 !دونمخودم می -

 :غره رفت و با بدخلقی ادامه دادروبی با آزردگی به او چشم

 ...دفعه از همین مسیر رفتیم واون -

 :های کندذهن خسته شده بود، با عصبانیت گفتزدن با آن انسانسباستین که انگار از سروکله 

ینوس به اونجا رفتین، نه با استفاده بله، درسته! اون دفعه به مقصد رسیدین؛ چون مستقیم از راه کال -

 .بر و یه راه کامالً جدااز مکان

 :مایکل با حرص آهسته گفت

 !این راه جدا نیست -

ای که شما برای اولین بار ازش گذشتین محض اطالعت باید بگم که هست؛ چون ما کامالً از نقطه -

 .نیم به مرداب برسیمدوریم. این یه راه جداست که فقط باید مستقیم برگردیم تا بتو

 :روبی شروع به صحبت کرد و گفت

 ...ولی -

چندان دور سرد و خشن شده بود، به او فرصت نداده ای نهاش همچون گذشتهاما سباستین که چهره

 :و گفت

 .های جاناتان بودها رو از خودم در نیاوردم، اینا توصیهمن که این حرف -

 !گی پدرکنی که حتی بهش نمییهای کسی اعتماد مجالبه که به حرف -

سباستین ناگهان خشکش زد، بعد با چنان سرعتی صورتش کبود شد که انگار دستی نامرئی گلویش 

 :فشرد، قدمی به جلو برداشت و تهدیدآمیز گفترا گرفته و می

 تو چی گفتی؟ -

 :مایکل فوری پاسخ داد

 !حتی جرئت این رو نداری که پدر... آخهاش برات مهمه؛ در حالی که هنوز گفتم وانمود نکن حرف -

سباستین به طور ناگهانی تصمیم خود را گرفت و چنان مشتی به صورت مایکل زد که خیلی زود 

 .جایش متورم و سرخ شد

روبی جیغ زد و دستش را مقابل دهانش نگه داشت، سپس نگاهی به مایکل انداخت که خون جلوی 

خواست به جز آنکه سر سباستین را از چیز نمیحظه هیچهایش را گرفته و به ظاهر در آن لچشم
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 .تنش جدا کند

روبی جلوتر رفت و آماده شد تا به موقع جلوی مایکل را بگیرد؛ اما از این تصمیمش حتی یک لحظه 

های نگذشته بود که شخصی به سرعت برق و باد از کنارش عبور کرد و مشت دیگری به چشم

 .سباستین زد

 !مایکل، نه -

آلود بود که سراسر کوهستان را پر کرد و باعث شد های خشمد از آن فقط صدای جیغ و نعرهبع

 .های اطراف به طور تهدیدآمیزی بلغزند و روی زمین بریزندهای صخرهریزهسنگ

*** 

 پاگُنده

 .شده از سوی مایکل گذاشتندنفر قدم به همان مسیر از پیش تعییندو ساعت بعد هر سه

کرد و در حالی که یک چشمش کبود و ها حرکت میبدون هیچ اعتراضی جلوتر از آنسباستین نیز 

 .کوبیدسیاه شده و قسمتی از لباسش پاره شده بود، محکم پاهایش را بر زمین می

روبی زیرچشمی نگاهی به مایکل انداخت که به ظاهر بیشتر از سباستین آسیب دیده بود، صورت او با 

 .آمدنظر میتر بهاش بسیار ترسناکرنگ گونهبینی و کبودی کمریزی شدید وجود خون

اش شده از بینیی لباسش، خون ریختهخواست با گوشهای را به یاد آورد که میروبی با ناراحتی لحظه

را پاک کند؛ اما مایکل با داد و فریاد به او گفته بود که نیازی به کمکش ندارد. با وجود آنکه دو ساعت 

آمد؛ بنابراین روبی ترجیح نظر میگذشت؛ اما هنوز خشمگین بهی وحشتناکش با سباستین میاز دعوا

کرد قرارگرفتن میان آن دو همچون داد همچنان در سکوت او را همراهی کند؛ زیرا احساس می

ای منفجر شده و خرابی بسیار به بار ترین جرقهحضورداشتن در یک انبار باروت است که با کوچک

 .ردآومی

کرد نگفتنش به خواست با مایکل در میان بگذارد؛ زیرا حس میاما موضوع دیگری بود که دلش می

وجه به نفعشان نخواهد بود. مسئله این بود که از اواسط مسیرشان این فکر به ذهنش رسید که هیچ

و برخورد با آن گاه نتوانسته بود ورود به کوهستان ممکن است مسیر را اشتباه آمده باشند. روبی هیچ

تک جزئیات مکانی را به یاد داشت و مطمئن بود که راه غول غارنشین را فراموش کند، از این رو تک

وجه مارپیچی و پر از غارهای پوشیده از خز و جلبک نیست، انگار که هرچه برگشتن به مرداب به هیچ

 .گرفتندوخم کوهستان قرار میرفتند، بیشتر در پیچجلوتر می
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ها دود های بزرگ و کوچکی بود که از نوک آنجا پر از صخرهنگاهی به اطراف انداخت. همه روبی

خورد. هرچه ها غارهای متعددی به چشم میآمد. در قسمت باالیی بعضی از صخرهخفیفی بیرون می

 .رفترفتند نیز رنگ خاک رو به سیاهی و تیرگی میجلوتر می

کرده و پیچ خورد. روبی به سختی تعادلش را حفظ کرد و با همان لحظه پایش به سنگ کوچکی گیر 

 :دستپاچگی دوید و خودش را به چند قدمی مایکل رساند، سپس با نگرانی گفت

کنم که راه رو کامالً اشتباه اومدیم، اینجا اصالً شبیه به جایی که کم دارم احساس میمایکل، من کم -

 !خوامقبالً اومدیم نیست و ما باید... معذرت می

کرد به طور ناگهانی متوقف شد و همین باعث شد روبی بترسد و مایکل که جلوتر از روبی حرکت می

وجه خشمگین نبود، برعکس به نظر دیگر حرفی نزند؛ اما برخالف انتظار، صورت مایکل به هیچ

 :بارید، گفتآمد نگران و مضطرب باشد که با لحنی که ندامت و پشیمانی از آن میمی

 ...کنم راه رو اشتباه اومدیم، خیلی وقته فهمیدم؛ اماروبی، راستش منم فکر می -

کرد، انداخت و روبی فوری فهمید که ها حرکت میمایکل نگاهی به سباستین که بسیار جلوتر از آن

هایش، اکنون از گفتن حقیقت به سباستین اکراه منظور او چیست.. مایکل با تمام غرور و سرسختی

 .ترسیدیا شاید حتی از واکنش او و پذیرفتن اشتباهش میداشت و 

 :روبی گفت

 .جوری بهش بگیماما در هر صورت باید یه -

روبی پس از گفتن این جمله با نگرانی به سباستین نگاه کرد و آب دهانش را قورت داد. هر دو چند 

 :و بلندی گفتگاه مایکل دلش را به دریا زده و با صدای رسا ثانیه مردد ماندند، آن

 !هی -

هایش را بهم سایید و یک بار سباستین اعتنایی نکرد و به راهش ادامه داد. مایکل از شدت دندان

 :دیگر فریاد زد

 .کنماوی! دارم با تو صحبت می -

 .سباستین باز هم واکنشی به فریاد او نشان نداد

نیده است، از طرفی به خوبی کند که صدایی نشروبی اطمینان داشت که سباستین فقط وانمود می

جا هم خیلی جلوی خودش را گرفته است؛ بنابراین تصمیم گرفت دانست که مایکل تا همانمی

آن مردد ماند؛ اما فوری تصمیمش را گرفته و با صدای بلندی او را صدا خودش دست به کار بشود. یک
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 :زد

 !سباستین -

 .ندسباستین فوری سر جایش ایستاد و رویش را برگردا

 .شنودی مایکل را نیز میتر شدن سباستین، روبی احساس کرد حتی صدای نبض شقیقهبا نزدیک

های عصبی او را نادیده گرفت و منتظر ماند تا سباستین راه آمده را بازگردد. سرانجام به سختی نفس

مایکل وجود ها رسید، در مقابل روبی ایستاد. رفتارش طوری بود که انگار وقتی سباستین به آن

رفتن به او صرف نظر کند و با لحنی که تأسف اندکی در آن غره خارجی ندارد. روبی سعی کرد از چشم

 :محسوس بود، شروع به صحبت کرد

 ...کنیم کهاِ... راستش، خواستم بیای که بگم من، یعنی ما فکر می -

 .بندهای انگشتشکردن با  اش را کامل کند و شروع کرد به بازیروبی نتوانست جمله

ک ی دردنای عدم پذیرش آن لحظهتوانست نشانهمایکل نیز صدای عجیبی از خود درآورد که می

بینی کرده بود و هایشان را پیشها، سباستین که تا ته صحبتباشد. اما برخالف تصورات هردوی آن

 :ی پرسیدهای گرفته و عصبیشان نداشت، با حالتی کامالً خنثای به دیدن چهرهعالقه

 راه رو اشتباه اومدیم، درسته؟ -

 :ی عصبی کرد و گفتخاطر شده بود، خندهروبی که با شنیدن این حرف ناگهان آسوده

 !یه جورایی -

 .سباستین ابروهایش را باال برد و چند ثانیه به او نگاه کرد

ام از حاالت کدهای کشدار مایکل، روبی خوشحال شد که در هیچکرده و نفسبا وجود مشت گره

ای از سرزنش و پوزخند دیده نشد؛ زیرا خودش این احساس را داشت ترین نشانهسباستین کوچک

 .که مایکل دنبال فرصتی برای انتقام است

 :ای همگی در سکوت به اطرافشان نگاه کردند، سپس سباستین گفتلحظه

 .ی این راه رو برگردیمخب، انگار باید همه -

ی موافقت با او تکان داد؛ زیرا یقین داشت که اش فوری سرش را به نشانهتیرغم ناراحروبی علی

های به هم دلیل عصبانی بود، از الی دندانی دیگری غیر از آن ندارند؛ اما مایکل که هنوز بیچاره

 :اش غریدفشرده
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 یعنی این همه راه رو باید برگردیم؟ -

می تکان داد؛ اما گویی با این کارش فقط باعث شد سباستین به او نگاه نکرد و فقط سرش را به آرا

ومعوج کنارشان کوبید و با ی کجزنان پایش را به صخرهتر از پیش شود؛ زیرا نعرهمایکل خشمگین

 .غره رفتخشم و غضب به غارهایی که دورتادورشان را فرا گرفته بود چشم

کرد، رو به سباستین کرد و با صدای های او خودداری میکردن به چشم روبی که از قصد، از نگاه

 :آرامی گفت

 ...اولین باری که از این طرفا رد شدیم به یه غولِ -

 :اش را کامل کردروبی نفس عمیقی کشید و با اکراه جمله

 .به یه غولِ غارنشین برخورد کردیم -

خاطر ا بهسباستین با دقت به صورت او نگاه کرد و خیلی زود فهمید که ترس و وحشت روبی تنه

اش ایهای قهوهآور نیست، بلکه هول و هراسی فراتر از آن در چشمیادآوری یک غول بدبو و چندش

 .شوددیده می

اگر جرئت داری بازم بهش زل »گفت: زبانی به او میتوجه به نگاه مایکل که با زبان بیسباستین بی

 :، به روبی نزدیک شد و نجواکنان پرسید«بزن!

 مشکل چیه؟ -

 :روبی زیرچشمی نگاهی به مایکل انداخت و با درماندگی گفت

مون خاطر اشتباه ما جون همهاینجا هم پر از غاره، نه؟ ممکنِ توی هرکدومشون یکی باشه، ممکنه به -

 .به خطر بیفته

 .اش خارج کردروبی با ناراحتی سرش را پایین انداخت و مایکل با شدت هوا را از بینی

هایشان دید، پوزخند ها انداخت و زمانی که پشیمانی را در چهرهایی به هردوی آنسباستین نگاه گذر

شدن به سباستین را دارد؛ اما خوشبختانه چند نظر رسید مایکل قصد نزدیک آن بهبلندی زد. یک

 .ای گذشت و او همچنان سر جایش ایستاد و به دادن فحش رکیکی آهسته اکتفا کردثانیه

گرد کرد، مایکل نیز پشت سرش به راه افتاد و نگاهش را از سباستین گرفت و عقبخوری روبی با دل

 .ها جلو زدها غرق در خوشی بود، با چند قدم بلند از آنسباستین که از رفتار تحقیرآمیزش با آن

 .ها دور شد، روبی و مایکل هردو برایش شکلک زشتی درآوردندوقتی از آن

نظر دار بود، سخت بهریزه و هوایی گرفته و دَمی که پر از سنگاگذشتن از کوهستان با محوطه
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تر به مسیر گشتند تا هرچه سریعوقفه راه آمده را باز میها بینفر آنآمد؛ با این وجود هر سهمی

 .درست برسند

شان بسیار کم بود؛ اما در آن لحظات رفتند و فاصلهروبی و مایکل شانه به شانه یکدیگر راه می

ای برای انتقام از شان نداشتند؛ زیرا مایکل در فکر نقشهکدام توجهی به نزدیکی بیش از اندازههیچ

توانند تا قبل از شروع جنگ خود را به اندیشید که آیا میسباستین بود و روبی فقط به آن می

 کوهستان برسانند؟

ر افکار خود غوطه ور بودند، تا دادند و هرکدام دای بود که در سکوت به راهشان ادامه میچند دقیقه

جا در یک های سباستین بیرون زد و باعث شد همهآنکه به طور ناگهانی نوری همچون برق از دست

 .صدم ثانیه غرق روشنایی شود

اند، به حالت دو کردند با خطری جدی مواجه شدهروبی و مایکل که هردو جا خورده بودند و گمان می

 .ندخود را به سباستین رساند

 :روبی متوجه شد سباستین به پیچی که درست در کنارشان بود، خیره مانده است، با نگرانی پرسید

 ها بود؟چی شد؟ چی دیدی؟ یکی از همون غول -

 .سپس سرک کشید تا مطمئن شود غولی در انتهای پیچ حضور دارد یا نه

گاه رویش را به سمت بگیرد، آنی نامعلومی ای طول کشید تا سباستین نگاهش را از نقطهچند لحظه

 :ها برگرداند و گفتآن

 .های یه نفر رو شنیدمچیزی نیست، فقط احساس کردم صدای قدم -

 :پریدگی صورت روبی شده بود، با اکراه از او پرسیدمایکل که به طور واضح متوجه رنگ

 نه؟دیدیمشون، مگه مترن، اگه واقعاً اینجا بودن باید میاما اونا که هفت -

اش از شدت درد با گفتن همان یک جمله ناگهان سوزشی را در کنار دهانش احساس کرد و چهره

 .درهم رفت

ریزی میلی به سؤال او گوش داده بود، چند ثانیه به چهره مایکل که هنوز خونسباستین که با بی

 رخوش بوداش کامالً مشخص بود که از دردکشیدن او ساندکی داشت نگاه کرد. از حالت چهره

 :رنگی گفتسباستین چند ثانیه مکث کرد و سپس با پوزخند کم

 .دیدمشدرسته، مطمئنم یه غول نیست، وگرنه حتماً می -

 :گشت، از او پرسیدکم رنگ صورتش به حالت عادی باز میروبی که کم
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 هات بیرون زد؟اون نور چی بود که از دست -

 .ج داشتماینجا پر از گرد و خاکه، به نور احتیا -

 تونی از پسشون بربیای، مگه نه؟ها رو ببینیم تو میولی... ولی اگه هم یکی از اون -

آمیز صورت او، توجه به حالت التماسدر سؤال روبی هیجان و امید خاصی نهفته بود؛ اما سباستین بی

 :سردی در پاسخ به پرسشش گفتبا خون

 .نه -

و همچون بادکنکی که ترکانده باشند، وا رفته و با صدای  نمای روبی به سرعت محو شدلبخند دندان

 :ضعیفی گفت

 ...آخه چرا؟ من مطمئن بودم با وجود نیروهای خودت و نارسیسا بتونی -

 :های او پرید و فوری گفتسباستین وسط حرف

د، کنم حتی خود پوسایدون هم بتونه از پس اون هیوالها بربیاکردی؛ چون فکر نمیخب، اشتباه می -

 .العاده مقاومهبدن اونا فوق

 کرد هرلحظه ممکن است روبی سرنگون شود، با عصبانیت گفتمایکل که احساس می

 یعنی هیچ راهی نداره؟ -

 :سباستین به سردی گفت

 !گفتم که نه -

 جا بمونیم و منتظر باشیم تا زیر پاهاشون لهمون کنن؟پس باید همین -

شدن مایکل بود، راضی ی کارش که عصبانی استین که از نتیجهصورت مایکل برافروخته شده بود. سب

 :و خشنود بود، با همان لحن گفت

 .شه انجام دادنه خب، یه کاری هست که می -

 :سباستین لبخندی زد و ادامه داد

 .اون هم اینه که به محض دیدنشون فرار کنیم -

زده شده بود، با خشم و وحشت مایکل که از تصور خودش در حال فرار از دست یک غول غارنشین

 :غضب تکرار کرد

 !فرار کنیم؟ امکان نداره -

 :روبی آستین لباس مایکل را کشید و گفت
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 .اگه زودتر از اینجا بریم شاید اصالً بهشون برنخوریم، بیا بریم -

 :نفس افتاده بود، با صدای بلندی گفتروبی که در تالش برای وادار کردن مایکل به حرکت به نفس

 پس چرا نمیای؟ -

 :دندگی گفتمایکل که حتی یک سانت هم از جایش تکان نخورده بود، با یک

خواد لهم طور میها از کنارم رد شه تا ببینم چهخوام یکی از اونخورم، میمن از جام تکون نمی -

 !کنه

 دیوونه شدی؟ -

 :انداخت و گفتزنان این را گفت و سباستین نگاه پر از نفرتی به مایکل روبی جیغ

 .برمتونی اینجا بمونی؛ اما من روبی رو با خودم میهرجور میلته، می -

 .سپس لباس روبی را گرفت و با خود کشید

 :هنوز چند قدمی بیشتر برنداشته بودند که مایکل با داد و فریاد گفت

 ...کی گفته که اون با تو میاد؟ همین حاال روبی رو ول کن، وگرنه -

 وگرنه چی؟ -

 :سباستین یک قدم به سمت مایکل برداشت؛ اما روبی خود را جلوی او انداخت و گفت

 !تمومش کنین، بسه دیگه -

کردند های او بدهکار نبود و همچنان با خشم و غضب به یکدیگر نگاه میکدام به حرفاما گوش هیچ

 :ای گفتتا آنکه مایکل طاقت نیاورده و با لحن گزنده

وجه تغییر نکردی و هنوزم کنم، تو به هیچهای بقیه رو خوب درک می حرفمی دونی چیه؟ حاال -

 .ی اون پیر خرفتیبرده

بار فرو رفت. روبی یک آن گمان کرد قلبش از حرکت ایستاده است. جا در سکوتی مرگناگهان همه

 .دی درون آن را احساس کرلحن کالم مایکل چنان تلخ بود که روبی با تمام وجود زهر نهفته

رسید، روبی به سباستین حق داد که های سنگین و بلندی به گوش میدر آن لحظه که صدای گام

 .ور شود و او را با پشت به روی زمین بیندازدگونه به سمت مایکل حملهآن

وقتی سباستین روی مایکل افتاد و گرد و خاک ناشی از حرکت سریعش به هوا برخاست، روبی توقع 

شکم مایکل بنشیند و با مشت به صورتش بکوبد؛ اما برخالف تصورش  داشت سباستین روی

خراشی به ی گوشکدام از آن اتفاقات نیافتادند و به جای صدای زدوخورد، ناگهان صدای نعرههیچ
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ای را دید که اکنون درست در جایی ایستاده بود که الجثهگوش رسید و باالخره روبی موجود عظیم

 .بل حضور داشتی قمایکل چند ثانیه

ای تیره پوشانده شده پیکر، حدود دو و نیم متر قد داشت و تمام بدنش از موی قهوهآن موجودِ غول

تیز های شرورش بسیار ریز و ابروهای سیاهش پرپشت بود، سرِ بسیار کوچکش نیز نوکبود. چشم

 .بود

شامل گوریل، شامپانزه، بونوبو، ها هاست، کپیشده شبیه به انسانیان و کپیپاگُنده، موجودی توصیف)

 (.اورانگوتان و انسان و گیبون هستند که با میمون متفاوتند

کرد جلو آمد، تازه روبی دریافت که سباستین گرمپ صدا میهایی که گرمپهنگامی که پاگنده با قدم

 .بوده استقبل از او متوجه حضور آن حیوان شده و تنها برای نجات مایکل خود را به آب و آتش زده 

ی چندمتری مایکل و سباستین ای که در فاصلهروبی با وحشت چند ثانیه به موجودِ ناشناخته

 :ایستاده بود خیره ماند و سپس فریاد زد

 !مایکل فرار کن، فرار کنین -

صدای فریادش چنان بلند بود که در تمام کوهستان پیچید و انعکاسش بارها و بارها تکرار شد و 

هایش را با حالت تهدیدآمیزی به هم ی بلندی بزند و دستنده از شدت خشم نعرهباعث شد پاگ

 .بکوبد

ومبهوت بود، با صدای فریاد او، تکان مختصری خورد؛ اما نتوانست از جایش بلند مایکل که هنوز مات

هوشیار اش با دیدن آن موجود تحلیل رفته بود؛ اما سباستین که کامالً شود؛ گویی تمام نیرو و انرژی

بود با سرعت خودش را از روی مایکل کنار کشید و دستش را گرفت و سعی کرد او را از روی زمین 

 .بلند کند

های او اراده دستش را در دستهای او خیره ماند، سپس بیمایکل با گیجی چند ثانیه به دست

 .گذاشت و با کمکش از جا برخاست و با آخرین سرعت به سمت روبی دوید

رسیدن به روبی، مایکل آستین دست راست او و سباستین استین دست چپش را گرفت و  به محض

 :نعره زد

 !بدویین -

رسید که های سنگین پاگنده به گوش مینفر با آخرین توان شروع به دویدن کردند، صدای گامهر سه

 .از قرار معلوم در تعقیبشان بود
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 .شد فاصلشان با پاگنده بسیار کم استروبی با نگرانی به پشت سرش نگاه کرد و متوجه 

 :با دستپاچگی فریاد زد

 ریم؟داریم کجا می -

آور است، با صدای لرزانی کرد در حال فرار از دست آن موجودِ زشت و چندشمایکل که باور نمی

 :فریاد زد

 !دونممن چه می -

 :د زدها کالفه شده بود، از کوره در رفت و فریاسباستین که از صدای بلند آن

 !ساکت شین، فقط بدویین -

 .مایکل و روبی دیگر حرفی نزدند

 .رفتندای در یک مسیر نامشخص پیش میریزی و یا نقشههیچ برنامه نفرشان بیهر سه

کردند این بود که ذهنشان همچون کاغذ سفیدی خالی بود و تنها فرمانی که از مغزشان دریافت می

 .هیچ توقفی بدوندبی

هایش به زودی کرد دستکشیدند که احساس میسباستین چنان محکم آستین روبی را میمایکل و 

ای بیش از دو متر از آن حیوان توانستند فاصلهاز هم جدا خواهند شد. با وجود سرعت باالیشان نمی

 .ها بودایجاد کنند، انگار که آن موجود همچون انسانی بالغ شعور داشت و تنها هدفش نابودی آن

ی کوهستان دور وارد راه سنگی شدند که در از گذشت چند دقیقه به طور کامل از محوطه پس

 .ای عمیق قرار داشتانتهایش دره

باره از دست دادند؛ اما یکمایکل و روبی با دیدن انتهای راهی که در مقابلشان بود تمام امیدشان را به

 :ناگهان فکری به سر سباستین زد و فریادزنان گفت

 !رین کنار، برین کنارب -

داد. مایکل و روبی که کامالً گیج شده بودند، به  سپس دست روبی را رها کرد و هل محکمی به آن

سرعت از مسیر منحرف شدند؛ اما سباستین که دیگر به درّه رسیده بود سر جایش ایستاد و نگاهی 

های بزرگ و کوچک زیر آب گوخروش در جریان بود و سنای پرجوشبه درون درّه انداخت. رودخانه

 .حتی از آن فاصله نیز قابل مشاهده بودند

اش در حال دویدن آسا درست در چندمتریسباستین با نگرانی برگشت و متوجه شد آن موجود غول

است. از جایش تکان نخورد، اطمینان داشت که این نقشه عملی خواهد شد. فقط باید سر جایش 



  98زهرا باقری نویسنده انجمن رمان  |جدال نهایی )جلد پایانی رمان لیانا( 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         166 

 

کرد که قصد کنار رفتن ندارد؛ در آن صورت او را گول زده و او را مستقیم ایستاد، باید وانمود میمی

 .کردی عمیق میراهیِ آن درّه

تر شدن پاگنده روبی جیغ بلند و ممتدی کشید روبی و مایکل هردو رنگ به چهره نداشتند. با نزدیک

متر، ه سباستین برسد، سهو ناخودآگاه جلوتر رفت؛ اما مایکل مانع او شد. دیگر چیزی نمانده بود تا ب

 ...متر ودومتر، یک

های ریز و اش ایستاد و با چشمی چند سانتیدر کمال حیرت و شگفتی پاگنده درست در فاصله

توانست چشم از آن صورت زشت ای به سباستین انداخت. سباستین که نمیمانندش نگاه خبیثانهخط

اش دانست قصد پاگنده از توقف ناگهانیود و نمیبردارد، سر جایش خشک شد، مغزش از کار افتاده ب

 اش سردرآورده باشد؟چیست؛ یعنی امکان داشت از نقشه

هایشان را حبس خورد و همه نفسکس هنوز از جایش تکان نمیای سکوت برقرار شد، هیچچند ثانیه

 .ز جا پریدندای برخاست و روبی و مایکل هردو اکرده بودند تا آنکه به طور ناگهانی صدای نعره

پیکرش پای راست سباستین را گرفته و او را در هوا معلق نگه داشته بود، های غولپاگنده با انگشت

 .گفتزد و بدوبیراه میاو نیز مدام نعره می

گاه در کمال ناباوری مایکل زیر خنده زد و باعث تعجب وواج ماندند، آنای هاجروبی و مایکل لحظه

ی رتش همچون ارواح سفید و مات شده بود، نگاهی به سباستین که در فاصلهروبی شد. روبی که صو

ی مایکل را فهمید. ترس و هراسی چندمتری از زمین معلق مانده بود انداخت و خیلی زود دلیل خنده

ای نسبت به اندازهرسید او وحشت بینظر میوجه عادی نبود و بهی سباستین بود به هیچکه در چهره

هایش از حدقه بیرون زده بود. روبی که هم زد و چشمارد، رنگ صورتش به کبودی میارتفاع د

 :آمیزی گفتزده بود، با لحن اعتراضاش گرفته بود و هم نگران و وحشتخنده

 !مایکل -

شد. روبی که دیگر قسمت خنده دار ماجرا را به کلی فراموش ای قطع نمیی مایکل لحظهاما قهقهه

 :شم و غضب فریاد زدکرده بود، با خ

 !یه کاری کن، بیارش پایین -

 .هایش را باال انداخت و سعی کرد بر خود مسلط باشدمایکل در همان حال، شانه

اش توانست جلوی خندهداد. مایکل که به سختی میهدف سباستین را در هوا تاب میپاگنده هنوز بی

تر بر روی زمین افتاده بود، جلو دوید طرفنرا بگیرد، چشم چرخاند و با دیدن چوب بلندی که کمی آ
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 .و آن را برداشت

 :دوید، فریاد زدروبی رو به مایکل که به سرعت به سمت پاگنده می

 کار کنی؟خوای چیمی -

اما مایکل صبر نکرد تا جوابی به او بدهد، او با آخرین سرعت دوید و پاگنده را دور زد و درست پشت 

 .سرش ایستاد

کوبید، هنوز با خشم نعره اش با زمین قلبش به شدت میخاطر ارتفاع بیش از اندازهبهسباستین که 

 .زدمی

خواست انجام دهد، احساس خاطر کاری که میمایکل نگاهی به پشت پرموی پاگنده انداخت و به

زدن اش همراه با میلِ عجیبی برای قهقهه ترحمی را نسبت به او حس کرد؛ البته احساس دلسوزی

گیری کند، البته این کار با ود. مایکل چوب را محکم در دستش نگه داشت و سعی کرد درست نشانهب

ی پاگنده کار سختی بود. با این حال در یک فرصت مناسب چوبش را جلو های وحشیانهوجود تکان

کرد و از  حواسی سباستین را رهای دردآلود حیوان به گوش رسید، با بیبرده و... بالفاصله صدای نعره

 .درد به خود پیچید

کشان خود را از پاگنده دور کرد کرد، کشانتک اعضای بدنش احساس میسباستین که درد را در تک

 .های اطراف رساندو با کمک روبی خود را به صخره

کنان از پشت سر پاگنده بیرون پرید و خود را به ی بعد هردو نفر، مایکل را دیدند که خندهچند ثانیه

 .فهمیدندنوا را نمیهای حیوانِ بین دو رساند. روبی و سباستین گیج شده بودند و دلیل نعرهآ

 :ها رساند، روبی با شگفتی پرسیدوقتی مایکل خود را به آن

 ...آخه، چی -

اما قبل از آنکه بخواهد منتظر جوابی از طرف مایکل باشد، پاگنده برگشت؛ روبی و سباستین چوبی را 

 .در فرو رفته بوددیدند که 

زده بود و هم به سختی خندید، لبخند سباستین را ندید. روبی که هم خجالتمایکل که هنوز می

اش را بگیرد، با دقت به پاگنده نگاه کرد که همچون دیوانگان تلوتلو خورد و توانست جلوی خندهمی

ای بعد با سر به درون درّه یهتر شد، ثانآوردن چوب ناخواسته به درّه نزدیک در تالش برای بیرون

های خشمگینش خاموش ای بعد عربدهاش در فضای کوهستان پیچید. لحظهسقوط کرد و صدای نعره

 .جا در سکوت مطلق فرو رفت گشت و پس از آن صدای گرمپ بلندی به گوش رسید و همه
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ز آن تنها روبی بود که های ریز مایکل به گوش نرسید و پس ابرای چند ثانیه هیچ صدایی به جز خنده

 :سرش را برگردانده و گفت

 نظرتون مرده؟به -

سباستین که صورتش سرخ و برافروخته شده بود، جوابی نداد، او به سختی روی پاهای لرزانش 

لنگان به دره نزدیک شد.در این لحظه روبی با آرنجش محکم به شکم مایکل کوبید تا او ایستاد و لنگ

 .رفتن سباستین باز به خنده افتاده بودی طرز راه ند؛ زیرا با مشاهدهرا وادار به سکوت ک

 :ای گفتسباستین نگاهی به انتهای درّه انداخت و صورتش با نفرت جمع شد، با صدای گرفته

 .مرده -

والش پاگنده انداخت؛ اما روبی که دل و جرئت پیدا کرده بود به درّه نزدیک شد و نگاهی به جسد آش

 .خوردگی رویش را برگرداندید که با احساس دل به همطولی نکش

 .دیگه بهتره بریم، ممکنه بازم باشن -

 .ای کامالً جدی این را گفت و کنار روبی ایستادمایکل با چهره

روبی که از قدرنشناسی مایکل ناراحت شده بود، با چشم و ابرویش به سباستین اشاره کرد؛ اما مایکل 

ی محکمی به فهمد. روبی سقلمهپایید، به خوبی وانمود کرد که منظور او را نمیکه مدام اطرافش را می

 :ای گفتپهلوی مایکل زد و با صدای بسیار آهسته

 .ازش تشکر کن -

 :شرمانه شکلکی درآورد و با صدای کمابیش بلندی گفتمایکل بی

 کار کرده؟حاال مگه چی -

دانست موضوع صحبت فشار داد؛ اما سباستین که میاش اش را روی بینیروبی با خشم انگشت اشاره

 :آن دو خودش است، اخمی کرد و گفت

 .جا استراحت کنیم نظر من بهتره شب رو همیننزدیکِ غروبه، به -

 :روبی با نگرانی پرسید

 این جا؟ -

م پایین، ریها میمعلومه که نه، اصالً دوست ندارم با یکی دیگه از این حیوونا روبرو بشم. از صخره -

 .کنار رودخونه جامون امنه

ها کردند تا وارد درّه شده و شب را کنار رودخانه رفتن از صخره بنابراین هر سه نفر شروع به پایین
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های درون صخره های خودش را داشت. با وجود آنکه سنگرفتن از صخره نیز سختی بگذرانند. پایین

های تیز و هایشان نیز به سنگبودند؛ اما مدام لباسرفتن شده  باعث ایجاد جای دست برای پایین

 .کردکرد و گاهی خراشیدگی سطحی روی بدنشان ایجاد میومعوج گیر میکج

نوردی مهارت باالیی داشت؛ اما این کار برای روبی و سباستین جلوتر از آن دو بود، و البته در صخره

تر پیش بروند راقبت از هم مجبور بودند کندکردند و برای ممایکل که درست کنار یکدیگر حرکت می

 .بسیار سخت و دشوار بود

 .ها در عرض چند دقیقه به پایین صخره رسیدندها، آنبا وجود تمام مشکالت و مشقت

های نزدیک رودخانه، مایکل پیشنهاد کرد تا جایی که ریزهگذاشتن روی سنگ به محض قدم

ها در یک مسیر مستقیم پیش رفتند و به نده دور شوند. آنآور پاگتوانند از جسد بدبو و تهوعمی

وخروش کمتری های کمتری داشته و رودخانه در آن قسمت جوشریزهجایی رسیدند که سنگ

 .داشت

کردن بود. سباستین بالفاصله با هنگامی که با خستگی روی زمین ولو شدند، خورشید در حال غروب 

تش کوچکی برپا کرد. در این لحظه مایکل و روبی با حسرت و اش آالعادهاستفاده از نیروی فوق

کردند، سپس لباسش را درآورده و شد نگاه میهایش خارج میهایی که از دستکنجکاوی به جرقه

 .روی زمین انداخت و به دریاچه نزدیک شد

ودش هیچ هدف خاصی به او نگاه کرد؛ در این لحظه مایکل با خشونت او را به سمت خ روبی بی

 :برگرداند و با صدای بلند و غیرعادی گفت

 هایی که برای جنگ داریم، صحبت کنیم؟کم راجع به برنامهخوای یهمی -

زد نگاه کرد. مایکل با های براق مایکل که خشم در آن موج میوواج ماند و با تعجب به چشمروبی هاج

دهانش را به سختی قورت داد، مگر جرئت اخم به او خیره شده بود و منتظر جوابش بود، روبی آب 

ای نسبت به سباستین دانست که مایکل هنوز احساس حسادت بیهودهداشت جواب او را ندهد؟ می

نگاهی به سباستین کردنش با اشتیاق شروع به صحبت کرد و دیگر حتی نیمدارد، از این رو برای آرام

 .نینداخت

فته بود، آب خنک دریاچه را روی بدنش ریخت. سردی سباستین با صورتی که از شدت درد درهم ر

طور که مشغول شستن بدنش بود، نگاهی شد جراحاتش درد کمتری داشته باشد. همانآب باعث می

به مایکل و روبی انداخت که سخت مشغول گفتگو بودند. سباستین با احساس فرو ریختن چیزی در 
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نامعلومی چشم دوخت. خشم و نفرت درونش را  یقلبش به تلخی نگاه از آن دو گرفت و به نقطه

دانست که هیچ ای از روبی به دل بگیرد؛ زیرا از همان روز اول میتوانست کینهسوزاند؛ اما نمیمی

شد، همین که باید احساسی به جز دوستی و همدردی به او ندارد و همین بیشتر باعث عصبانیتش می

پسری که از نظر همه درستکار و محبوب بود؛ اما در نظر  کرد.تمام خشمش را بر سر مایکل خالی می

آمد که حتی برای نجات جانش از او یک تشکر شمار میشرم بهانگیز و بیاو موجودی نفرت

 .وخالی هم نکردخشک

هایش فقط مایکل را دید و این نگاه دیگری به آن دو انداخت؛ اما در کمال تعجب چشمسباستین نیم

تواند به خوبی درک کند که مایکل چقدر برای دوری روبی از او تقال انی دریافت که میبار به طور ناگه

قدر عمیق و راحت جنس خودش بود و جای شگفتی داشت که در یک لحظه آنکند. مایکل هممی

 .ی دختر رؤیاهایش را بفهمدتوانست تالش او برای حفظ عشق و عالقه

 اش با آن پسر را بیابد؟ی بیش از اندازهانسته بود دلیل فاصلهآیا به حقیقت سباستین پس از روزها تو

چنان در افکارش غرق بود که متوجه عبور چیز نرم و لزجی روی پاهایش نشد؛ اما پس از چند لحظه 

گاه با وجود افکار درهمش به راحتی توانست فرو رفتن پاهایش در تونل چسبناکی را حس کند و آن

توانست جم بخورد، ناخودآگاه فریاد کوتاهی یین رفت. سباستین که حتی نمیبود که تا کمر در آب پا

 :زد و گفت

 !مایکل -

نفهمید چرا مایکل را صدا زده است، نفهمید چرا مثل همیشه برای لجبازی با او روبی را برای کمک 

ی نمانده فرانخوانده است، او فقط همین را فهمید که تا پهلو در آن تونل چسبناک فرو رفته و چیز

 .ای بلعیده شوداست تا همچون طعمه

روبی و مایکل با شنیدن صدای فریادش، به سرعت برگشتند و با دیدن او در آن وضعیت، رنگ 

 .وهراس از جا پریدندصورتشان مثل گچ شد و با هول

ت ای فکر کند به سرعت وارد دریاچه شد. حرکآنکه لحظه مایکل که سرعتش از روبی بیشتر بود، بی

 .پاهایش چنان سریع بود که آب دریاچه به اطراف پاشید

ای پاهایش سباستین سعی کرد تکان بخورد؛ اما انگار دستی نامرئی در آن تونل وجود داشت که لحظه

هایش را به مو و گرد و لزجی از دریاچه بیرون آمد، فوری برگشت و دستکرد. وقتی سر بیرا رها نمی

های سباستین را گرفت و کل با یک شیرجه، در آخرین لحظات دستسمت مایکل دراز کرد. مای
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 .دار دریاچه زانو زداختیار روی زمین نمها جیغ بلندی زد و بیمحکم نگه داشت. روبی با دیدن آن

 :زد، با حرص گفتهای سباستین رنگش به کبودی میداشتن دست مایکل که در تالش برای نگه

 !شی بیرونیه ذره سعی کن خودت رو بک -

 :رود، فریاد زدکرد هر دم بیشتر در آن تونل فرو میسباستین که احساس می

 !کنهخواد؟ یه چیزی پاهام رو گرفته، ولم نمیفکر کردی دلم نمی -

 :اش را رها کرد و عربده زدشدهمایکل نفس حبس

اهاش رو ول جوری پروبی یه چیزی بردار و پرتش کن تو دریاچه، هرچی که اون تو هست این -

 !کنهمی

های اطراف دریاچه درد گرفته بود، از جا پرید و با درماندگی ریزهخاطر سنگروبی که زانوهایش به

 :فریاد زد

 چی؟ چی رو بندازم؟ -

 !دونم، هرچی، فقط بجنبنمی -

متر بیشتر در آب دریاچه فرو رفت و همان ی مایکل، سباستین چند سانتیبه محض تمام شدن جمله

 .مو و صاف و لزج از زیر آب بیرون آمد و به حالت مارپیچی تکان خوردقع بود که همان سر بیمو

 :ای فریاد زدحلقه بود، با حالت هشداردهندهی آن موجود که حلقهمایکل با دیدن بدن دراز و کشیده

 !اونجاست، روبی بزنش، بزنش -

عجیب و طویل که شباهت بسیاری به یک  توانست نگاهش را از آن موجودِروبی که تا آن لحظه نمی

آسا داشت بردارد، با دستپاچگی به اطرافش نگاه کرده و چشمش به سنگ بسیار بزرگی کرم غول

اش افتاده بود. در یک لحظه تصمیمش را گرفت و تمام زورش را زد و سنگ را که افتاد که در نزدیکی

آخرین سرعت به سمت دریاچه دوید و سنگ را  انگار در زمین فرو رفته بود از جا در آورد. سپس با

 .بلند کرد

الخلقه که کرد مانع فرو رفتن سباستین در قسمت انتهایی آن کرم عجیبمایکل هنوز تالش می

کرد؛ انگار که ای تاریک بود، شود. در این میان سباستین دیگر پاهایش را احساس نمیهمچون حفره

کرده بودند. با نگرانی سرش را بلند کرد تا این را به مایکل بگوید و از کمر به پایین بدنش را از او جدا 

همان لحظه بود که نگاه چشمان سیاهش به دو گوی سبزآبی افتاد که با تردید به او خیره شده بودند. 

مایکل با حالت عجیبی به او زل زده بود و این در نظر سباستین اصالً اتفاق خوشایندی نبود، همان 
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 .هایش را کمتر کرده استکرد مایکل فشار دست موقع احساس

ی بدی به جانش افتاد، مایکل قصد داشت او را رها کند تا برای همیشه از خطری که شورهدل

 .کرد راحت شودتهدیدش می

دیگر نگاه گیری برای پرتاب سنگ بود و آن دو را ندید که همچنان به یکروبی در حال نشانه

های مایکل نکرد. داشتن دستمر در بدن کرم فرو رفت؛ اما تالشی برای نگه کردند. سباستین تا کمی

اش است، تنها دانست که این آخر راه زندگی سخت و بیهودهناامید و سرخورده شده بود، می

توانست مایکل را از دانست در نبودش عذاب خواهد کشید. کاش میاش پدرش بود که مینگرانی

اش، غرورش را کنار گذاشته و خاطر پدرش، تنها خانوادهتوانست بهمیتصمیمش منصرف کند، کاش 

 .به او التماس کند؛ اما افسوس که غرور و تکبرش بیش از اندازه بر احساساتش سایه انداخته بود

توانست وانمود کند که از توانست او را رها کند، میهای مایکل برق عجیبی بود، میدر چشم

ت؛ اما مگر او جانش را نجات نداده بود؟ آیا به حقیقت تنها عشقش به روبی هایش سر خورده اسدست

 ارزشش را داشت؟ آیا این برای انجام این کار زشت و پلید کافی بود؟

 در آن صورت پس تفاوت او با نارسیسا چه بود؟

ای زندگی ههایش بار دیگر به روی حقیقتی کدر زشتی و پلیدی کنار رفت و چشمگاه انگار پردهو آن

 .باز شد

روبی با دقت به سر آن موجود نگاه کرده و در یک لحظه سنگ عظیم و سنگین را با خشم و غضب و 

چیز بسیار سریع اتفاق افتاد، با برخورد سنگ به خراش به آن سمت پرتاب کرد. همه فریادی گوش

ل تمام زورش را در خراشی بلند شد و همزمان مایکسر صاف و صیقلی آن موجود، صدای جیرجیر دل

 .هایش جمع کرد و سباستین را از حفره بیرون کشیددست

توانست فشار دو دست را روی پاهایش سباستین رها شدن زانوهایش را احساس کرد؛ اما هنوز می

حس کند، مایکل زور آخر را زد و سباستین به طور کامل از دریاچه خارج شد و آن دو با یکدیگر روی 

 .تاب شدندها پرریزهسنگ

 .زدند، متوجه حضور نفر سومی نشدندنفس میآن دو که اکنون کنار یکدیگر دراز کشیده و نفس

کرد، چشمش به دختر وتاب کرم درون دریاچه نگاه میاما روبی که هنوز ایستاده بود و به پیچ

رنگی ایقهوه ریزنقشی افتاد که درست روی پاهای سباستین افتاده بود و صورت گردش با مایع لزج و

ی زانوهایش شد و او پوشانده شده بود. طولی نکشید که سباستین نیز متوجه سنگینی بیش از اندازه
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 .و مایکل هردو سرشان را بلند کردند و چشمشان به دختری افتاد که سعی داشت از جا برخیزد

س به پهنای ، سپهای کنجکاو و گیج دو پسر، در همان حال خشکش زدآن دختر با دیدن نگاه

 :صورتش خندید و گفت

 .سالم -

 .داری باز مانددهان مایکل، سباستین و روبی به طرز خنده

*** 

 داستان تیارا

های آبی و قرمز و نارنجی آتش، به تیارا که با کمک سباستین بدنش را تمیز مایکل از پشت شعله

مقداری از آب دریاچه را به  های ظریفشکنان با دستکرد، نگاه کرد. همان لحظه تیارا خندهمی

داد که چندان از ی عبوس سباستین نشان میصورت سباستین پاشید و سرخوشانه قهقهه زد. چهره

 .این وضعیت راضی نیست

 :ای به روبی گفتمایکل با دیدن آن صحنه پوزخندی زد و با صدای آهسته

 .گذرهانگار خیلی داره بهشون خوش می -

 :تر از او پاسخ دادسباستین نگاه کرد و آهستهی روبی با دقت به چهره

 !شاید فقط به یه نفر -

 .کنموبش میوقتی صورتش رو تمیز کرد فکر کردم دارم با خواهر همسانت خوش -

روبی با تکان سرش حرف او را تأیید کرد. از نظر خودش هم تیارا به طرز عجیبی شبیه به خودش بود، 

اند و شباهت بینشان ر و مادرش به جز خودش فرزند دیگری نداشتهالبته روبی اطمینان داشت که پد

 .فقط یک تصادف ساده و در عین حال جالب است

هایی آمدند، آن دو با چهرهها میای به پهلوی مایکل زد. تیارا و سباستین به سمت آنروبی سقلمه

 .خندان و گیج در مقابل آتش و کنارشان نشستند

ها به سوی تیارا بازگشت که با سرخوشی به آسمان پرستاره و مهتابیِ آن ی نگاهدر یک لحظه همه

ها شده های گیج و کنجکاو آنی چهرهی طوالنی باالخره متوجهنگریست. پس از چند دقیقهشب می

 .ی بلندی کردو در کمال تعجب خنده

که از شخصیت  ی بلند او آزرده شده بود، اخم کرد؛ اما روبیهایش از خندهسباستین که گوش

 .هایش برق زدند و با انتظار به دهانش چشم دوختسرزنده و شاداب تیارا خوشش آمده بود، چشم
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ها تعریف کند. او چیز را برای آنتیارا پس از چند ثانیه تصمیم گرفت از خندیدن دست بردارد و همه 

اش در صدای برخورد لبخندی به هر سه نفرشان زد و شروع به صحبت کرد، صدای نازک و دخترانه

 :انداز شدوبیگاه طنینهای گاهها و هوهوی جغدها و عرشآب دریاچه به سنگ

تون بدهکارم، در مورد طرز آشناییمون و... راستی! من ازتون بابت خب، فکر کنم یه توضیح به همه -

 نجات جونم تشکر کردم؟

 :حوصلگی پاسخ دادمایکل با بی

 .تقریباً شش بار -

 گی؟جدی نمیاوه!  -

 :کن دیگری کرد و با صدای بلندی گفتخردی اعصابتیارا خنده

 گفتم؟تم چی میکنم. اِ... داشچیز رو فراموش میش همهدونم چرا همهآره، آره. نمی -

 :اش زد و گفتتوجه به او فوری با دست به پیشانیروبی خواست دهانش را باز کند؛ اما تیارا بی

خواستم راجع به گیرکردنم تو اون کرم گوشتالویِ کودن بهتون بگم. خب اگه میآها، یادم اومد!  -

 .بخوام از اولش شروع کنم باید بگم که من یه جانیلم

های گیج و مبهوتشان لبخندش جمع شد و با ی چهرهها لبخند زد؛ اما با مشاهدهتیارا با روی باز به آن

 :تعجب پرسید

 !ها نشنیدین؟ع به جانیلخواین بگین هیچی راجنکنه می -

 :سردی گفتمایکل با خون

 !دونیم چی هست این جامبیلحتی نمی -

 :تیارا با آزردگی گفت

 ...شه؟ چطورجانیل، اما... مگه می -

 :سباستین با حالتی خشک و رسمی گفت

کردیم، ها رو تجربه نشده میایم و دنیای قبل از اون وقتخب، از اونجایی که از یه سرزمین نفرین -

 .ی موجودات خارج از آدونیس نشنیدیمچیزی هم راجع به بقیه

 :حالت غمگین تیارا فوری از بین رفت و با خوشحالی پرسید

 .خواستم به اونجا برم و سفرم رو آغاز کنمشما اهل آدونیس هستین؟ چه تصادفی! منم می -

ارا این جمله را با جدیت گفته کرد تیمایکل دور از چشم تیارا شکلکی درآورد. روبی که فکر نمی
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 :رمقی زد و گفتباشد، لبخند بی

 وگذار به اونجا بیای؟کنی، تو که خیال نداری واسه گشتشوخی می -

 .داد که روبی کامالً درست حدس زده استروی باز و لبخند پهن تیارا نشان می

 :توانست جلوی خودش را بگیرد، با عصبانیت گفتسباستین که دیگر نمی

 فهمی؟زنی، اونجا آدونیسه! میدونی داری از کدوم سرزمین حرف میانگار نمی -

 :تیارا انگشتش را در گوشش گذاشت و با تعجب پرسید

 .زنی؟ من گوشام سنگین نیستچرا داد می -

 :ای به سباستین انداخت و گفتسپس نگاه خریدارانه

افتادی سفر به آدونیس با های فجیع گیر میاگه تو هم مثل من تو یک سرزمین دورافتاده با قانون -

 .وجود تموم خطراتش برات جالب بود

ی تیارا رودربایستی به صورت او زل زد. سباستین که از نگاه خیرهاش بیکردن جمله تیارا پس از تمام

 .های آتش دوختکالفه شده بود، دیگر حرفی نزد و فقط چشم به شعله

 :رویی پرسیدگاه روبی با خوشنای در سکوت گذشت، آچند دقیقه

 جانیل یعنی چی؟ -

های سباستین و مایکل خستگی ای پیدا کرده است )زیرا از چهرهتیارا که خوشحال بود شنونده

 :ای به شنیدن داستان او ندارند(، با شوق و ذوق گفتبارید و کامالً مشخص بود که عالقهمی

یلی کمیابن، اونا به ظاهر شبیه به آدمای عادی هستن و ها هستند که خها یه دسته از پریجانیل -

 !زیبایی خاصی ندارن، مثل من

ی آخرش را اضافه کرد. مایکل و سباستین پوزخند زدند و روبی با دقت به تیارا با شادمانی جمله

های روشنش درست مثل خودش بود؛ اما عالوه بر ی او خیره ماند. صورت گرد و چشمچهره

تر هایی نیز با یکدیگر داشتند؛ به طور مثال ابروهای تیارا کامالً مشکی و پُرتفاوت هایشانشباهت

رنگ بودند. بینی خودش پف کمی داشت و اندکی پهن بودند، در حالی که ابروهای خودش باریک و کم

ریباً با هایشان بود که تقرسید و باالخره رنگ و حالت چشمنظر میتر بهوجوربود؛ اما بینی تیارا جمع

های تیارا درشت و ای رنگ بود، در حالی که چشمهای روبی ریز و قهوهیکدیگر متفاوت بودند؛ چشم

 .تر بودروشن

کرد که تیارا یکی از همان هفت نفری است که شباهت با تمام این جزئیات، روبی هنوز هم فکر می
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گویند که هر انسان ارند و میبسیاری به خودش دارند. همان اعتقادی که بیشتر مردم در جهان د

 .ای از دنیا داردهفت همزاد شبیه به خودش در هر گوشه

 :پس از چند ثانیه روبی به زور لبخندی زد و تیارا با شوروشوق ادامه داد

کردم خیلی کنیم. وقتی بچه بودم فکر میما توی یه دشت، نزدیک به کالینوس زندگی می -

تر از کِلیا ساله شدم فهمیدم که جایی مزخرفمدم؛ اما وقتی هجدهشانسم که اونجا به دنیا اوخوش

 !وجود نداره

 :کنان ادامه دادروبی باز هم سعی کرد بخندد؛ اما موفق نشد. تیارا خنده

ی کِلیا خالص های مسخرهاون موقع بود که تصمیم گرفتم از اونجا فرار کنم و خودم رو از شرّ قانون -

 ...رو جمع کردم و بعدشکنم، پس تموم وسایلم 

 !اِهِم -

 .خاستند خیره ماندتمام گذاشت و به مایکل و سباستین که از جا برمیاش را نیمهتیارا جمله

 :روبی پرسید

 رین؟کجا دارین می -

 :ای گفتمایکل با صدای گرفته

 .کنیمریم و اونجا استراحت میایم، میها واسه گفتن دارین، ما خستهانگار شما خیلی حرف -

 :تر را نشان داد، سپس قبل از آنکه با اعتراض روبی روبرو شود، گفتطرفمایکل با دست چندمتر آن

 .خیرشب به -

 :ای گفتای به مایکل رفت و او نیز با صدای آهستهغرهسباسیتن چشم

 .خیرشب به -

 .دور شد های بلندی از آنجاترین نگاهی به تیارا بیندازد، با گامآنکه کوچکسپس بی

های دریاچه ریزهها روی سنگقدر به او نگاه کرد تا باالخره در جایی دور از آنتیارا با ناامیدی آن

نشست و لباسش را درآورد، سپس آن را گلوله کرده و زیر سرش گذاشت و دراز کشید، دیگر حرکتی 

 .نکرد

د زد. تیارا برگشت و با دیدن روبی که متوجه نگاه خیره و عجیب تیارا به سباستین شده بود، لبخن

 :لبخند معنادار او، بدون آنکه دست و پایش را گم کند، با شیفتگی و ذوقِ خاصی گفت

 خیلی خوشتیپه، مگه نه؟ -
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روبی با این احتمال که ممکن است مایکل صدایش را بشنود، در جواب فقط سرش را تکان داد و با 

 :ای گفتصدای آهسته

 .بدون هیچ دوست و همراهی پس فرار کردی، تنها و -

 :زد، با لحن دردناکی زمزمه کردتیارا در حالی که لبخند می

 .معناستاما من که دوستی ندارم، توی شهر کِلیا دوستی و عشق بی -

 :روبی که گیج شده بود، حرف او را تکرار کرد و پرسید

 معناست؟دوستی و عشق بی -

 :تیارا گفت

 .کنههاش... احساسات و عواطف رو سرکوب میهرِ مزخرفیه، و قانونآره، بهت که گفتم، کِلیا ش -

 :اش را پنهان کند، سعی کرد بحث را عوض کند، او پرسیدتوانست تعجب و شگفتیروبی که نمی

 اما پدر و مادرت، اونا مخالف فرارت نبودن؟ سعی نکردن جلوت رو بگیرن؟ -

 :بریده گفترویی بریدهده و با کمی سرزنده و شاداب تیارا، ناگهان پژمرده شچهره

 ...دونی؛ یعنیکنی نبودن میطورها که فکر میاونا، خب... اونا اون -

 :رنگی ادامه دادتیارا نفس عمیقی کشید و با لبخند کم

 .ی یه عشقِ آتشین بودممن ثمره -

کرد زیرا حس میدانست چه بگوید و یا چه واکنشی نشان بدهد؛ ای دهانش باز ماند، نمیروبی لحظه

تک حرکاتش را زیر نظر گرفته است؛ اما پس از چند لحظه که توانست بر خود مسلط شود، تیارا تک

 :سردی گفتنفس عمیقی کشید و برخالف تصورش با خون

 .ها کامالً عادیهخب، این چیزا پیش میاد، این اتفاق -

 :خاطر شد و گفتتیارا با دیدن واکنش او آسوده

ی چندان درم اون رو دوست داشت، اون واقعاً عاشقش شده بود؛ اما انگار برای پدرم مسئلهالبته، ما -

 .مهمی نبود

 :کرد، با عصبانیت گفتانگیز در دلش احساس میروبی که خشم زیادی را نسبت به آن مرد نفرت

 کار کرد؟بعدش مادرت چی -

 :او خیره ماند و به تلخی گفت تیارا رویش را به سمت سباستین برگرداند و از آن فاصله به

 تونست هم کاری بکنه؛ چون اون مُردهکاری، نمیهیچ -
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 :روبی تکان محکمی خورد و با صدای بلندی گفت

 ...چی؟ اون پسر -

ها نگاه کرد. با صدای فریادش تیارا از جا پرید و مایکل سرش را از روی زمین بلند کرد و با اخم به آن

ه کنترلش را از دست داده بود، نفس عمیقی کشید و سرش را برای مایکل روبی که برای چند ثانی

 .تکان داد، او نیز دوباره سرش را روی زمین گذاشت

 :ای گفتآن گاه روبی صدایش را تا آخرین حد ممکن پایین آورد و با لحن عذرخواهانه

 اون پسر، ببخشید، یعنی پدرت، اون مرد؟ -

 :د، سپس با ناراحتی گفتتیارا برگشت و به روبی نگاه کر

 .ستاون؟ معلومه که نه! هکتور هنوز زنده -

 :روبی به سختی زمزمه کرد

 پس، یعنی مادرت؟ -

ای نداره و اون احساسی مادرم، بعد از به دنیا آوردنم رفت سراغ هکتور؛ اما اون گفت که بهش عالقه -

کم قدر که چند ساعت بعد کمنتر شد، اوکه بهش داشته گذرا بوده، بعدش مادرم ضعیف و ضعیف

 .محو شد و برای همیشه ترکم کرد

 :روبی با تعجب و حیرت پرسید

 !محو شد؟ اما چطوری؟ -

شدن نداره؛ اما وقتی عاشق بشه، اون  ها فرق داریم، یه جانیل حق عاشقی پریگفتم که ما با بقیه -

ای ی هست که طرف مقابل بهت عالقهکنن؛ ولی بدتر از اون زمانرو به همراه عشقش از شهر طرد می

شه و روح و جسمت برای همیشه این دنیای فانی رو کم محو مینداشته باشه، اون وقته که بدنت کم

 .کنهترک می

کدام حرفی نزدند. نور مهتاب ی طوالنی هیچهای تیارا تمام شد، تا چند دقیقهوقتی صحبت

چند دقیقه توانست وانمود کند که مشغول تماشای های اطراف را روشن کرده بود و روبی تا صخره

 .محوطه است

دانست چرا سرنوشت مادر تیارا تا این اندازه برایش تأثیرگذار بوده بغض گلویش را گرفته بود، نمی

است، شاید به آن دلیل که خودش درد عشق را کشیده بود و شاید به آن دلیل که آن پسر چنین 

هایش بودند؛ شدن اشکبرای جاری  ها دالیل محکمیی این. همهنده بودرحمانه او را از خودش رابی
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 :ای گفتاما روبی به سختی جلوی خودش را گرفت و با صدای گرفته

 ...داستان تلخی بود، یعنی مادرت مجبور نبود عشقش رو به اون پسر پیشکش کنه، با این وجود -

داشتن رو کنترل کرد،  شه عالقه و دوستن فهمیدم نمیبا این وجود این اتفاق افتاد، تا جایی که م -

 درسته؟

های او موافق بود؛ اما وقتی نگاه مشتاق روبی حرفی برای گفتن نداشت؛ زیرا با تمام وجود با حرف

 :تیارا را احساس کرد، نگاهش را به مایکل دوخته و آرام گفت

 .شه کنترلش کرد و جلوش رو گرفتدرسته، نمی -

*** 

 ورمانتیک

کامل طلوع نکرده بود که با بدنی خسته و کوفته بار دیگر به راه طور صبح روز بعد، هنوز آفتاب به

دادن به مسیرشان، سباستین به کمک مایکل چند ماهی از دریاچه بیرون آورده افتادند. قبل از ادامه 

 .ها را کامالً سرخ کردند و همگی در سکوت غذایشان را خوردندو روی آتش آن

های تیارا این بار تصمیم گرفتند از راه دریاچه به مرداب برسند؛ ی سباستین و با راهنماییبه گفته

 .تر بودتر اما امنراهی که طوالنی

آزرد. در تمام مدتی که از کنار دریاچه ها را میبود و سوز سردی آن آفتابیهوا صاف و نیمه

انگیزش های جالب و هیجانو برایش از داستان کردگذشتند، تیارا نزدیک سباستین حرکت میمی

گشت و به کردند، روبی هر چند دقیقه یک بار برمیها حرکت میگفت. مایکل و روبی جلوتر از آنمی

بیگاه او را جور دیگری تعبیر وبارید. مایکل که نگاه گاهاش میکرد. نگرانی از چهرهآن دو نگاه می

 :عصبانیت گفتکرده بود، طاقت نیاورده و با 

 روبی! اصال شنیدی من چی گفتم؟ -

 :روبی که با صدای بلند او از جا پریده بود، صادقانه گفت

 !نه -

 :غره رفت و گفتمایکل با حالت ترسناکی به او چشم

 !شنوی وقتی تمام حواست به... روبیمعلومه که نمی -

رد، با خشم و غضب او را صدا زد و های او توجهی ندامایکل وقتی متوجه شد روبی باز هم به حرف

ای به آن دو جلب شود. روبی که فکرش به شدت مشغول باعث شد توجه سباستین و تیارا نیز لحظه
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 :توجه به عصبانیت مایکل، به سختی زمزمه کردبود، بی

 !شهروز دیگه حمله شروع میامروز اولین روزه درسته؟ دقیقاً سه -

توجهی روبی به خودش را فهمیده بود، آرام شده و با حالتی ل بیطور ناگهانی دلیمایکل که به

 :دهنده گفتتسکین

آره درسته، امروز روز اوله؛ اما هنوز سه روزه دیگه مونده، مگه نه؟ هنوز سه روز وقت داریم، اصالً  -

 .ها بتونیم به کوهستان برگردیمشاید زودتر از این

این جمله آرامشش را بازیافته بود؛ اما مشکل آن بود که  روبی نفس عمیقی کشید. خودش هم بارها با

ها و اضطرابش افزوده شده بود، آن هم نزدیکی و وابستگی سریع اکنون نگرانی دیگری بر باقی نگرانی

و عجیب تیارا به سباستین بود. اصالً دوست نداشت به آن حقیقت واضح دامن بزند و آن را به خود 

اطمینان داشت که سباستین فراموشش نکرده است. و حاال که داستان  یادآوری کند؛ اما او هنوز

توانست اجازه بدهد که او نیز به سرنوشت مادرش دچار زندگی تلخ مادر تیارا را شنیده بود، نمی

 .فهماندشود؛ هرجوری که شده باید این را به سباستین می

چیز را برای او نیز تعریف کند، شاید با ی مایکل شد، تصمیم گرفت همه روبی وقتی متوجه نگاه خیره

ی چیزهایی توانست جلوی احساس حسادتش به سباستین را بگیرد؛ بنابراین همهاین توضیحات می

سرانجام او به ی بیاش بابت عالقهقول کرد و سپس از نگرانیرا که از تیارا شنیده بود برای او نقل

 .سباستین گفت

 :ای گفترین حد ممکن پایین آورد و با لحن عذرخواهانهآن گاه روبی صدایش را تا آخ

 اون پسر، ببخشید، یعنی پدرت، اون مرد؟ -

 :تیارا برگشت و به روبی نگاه کرد، سپس با ناراحتی گفت

 .ستاون؟ معلومه که نه! هکتور هنوز زنده -

 :روبی به سختی زمزمه کرد

 پس، یعنی مادرت؟ -

ای نداره و اون احساسی رفت سراغ هکتور؛ اما اون گفت که بهش عالقهمادرم، بعد از به دنیا آوردنم  -

کم قدر که چند ساعت بعد کمتر شد، اونکه بهش داشته گذرا بوده، بعدش مادرم ضعیف و ضعیف

 .محو شد و برای همیشه ترکم کرد

 :روبی با تعجب و حیرت پرسید
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 !محو شد؟ اما چطوری؟ -

شدن نداره؛ اما وقتی عاشق بشه، اون  فرق داریم، یه جانیل حق عاشقها ی پریگفتم که ما با بقیه -

ای کنن؛ ولی بدتر از اون زمانی هست که طرف مقابل بهت عالقهرو به همراه عشقش از شهر طرد می

شه و روح و جسمت برای همیشه این دنیای فانی رو کم محو مینداشته باشه، اون وقته که بدنت کم

 .کنهترک می

کدام حرفی نزدند. نور مهتاب ی طوالنی هیچهای تیارا تمام شد، تا چند دقیقهصحبتوقتی 

های اطراف را روشن کرده بود و روبی تا چند دقیقه توانست وانمود کند که مشغول تماشای صخره

 .محوطه است

گذار بوده دانست چرا سرنوشت مادر تیارا تا این اندازه برایش تأثیربغض گلویش را گرفته بود، نمی

است، شاید به آن دلیل که خودش درد عشق را کشیده بود و شاید به آن دلیل که آن پسر چنین 

هایش بودند؛ شدن اشکبرای جاری  ها دالیل محکمیی این. همهرحمانه او را از خودش رانده بودبی

 :ای گفتاما روبی به سختی جلوی خودش را گرفت و با صدای گرفته

 ...لخی بود، یعنی مادرت مجبور نبود عشقش رو به اون پسر پیشکش کنه، با این وجودداستان ت -

داشتن رو کنترل کرد،  شه عالقه و دوستبا این وجود این اتفاق افتاد، تا جایی که من فهمیدم نمی -

 درسته؟

گاه مشتاق های او موافق بود؛ اما وقتی نروبی حرفی برای گفتن نداشت؛ زیرا با تمام وجود با حرف

 :تیارا را احساس کرد، نگاهش را به مایکل دوخته و آرام گفت

 .شه کنترلش کرد و جلوش رو گرفتدرسته، نمی -

*** 

 مانتیکور

طور کامل طلوع نکرده بود که با بدنی خسته و کوفته بار دیگر به راه صبح روز بعد، هنوز آفتاب به

سباستین به کمک مایکل چند ماهی از دریاچه بیرون آورده دادن به مسیرشان، افتادند. قبل از ادامه 

 .ها را کامالً سرخ کردند و همگی در سکوت غذایشان را خوردندو روی آتش آن

های تیارا این بار تصمیم گرفتند از راه دریاچه به مرداب برسند؛ ی سباستین و با راهنماییبه گفته

 .تر بودتر اما امنراهی که طوالنی

آزرد. در تمام مدتی که از کنار دریاچه ها را میبود و سوز سردی آن آفتابیو نیمه هوا صاف
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انگیزش های جالب و هیجانکرد و برایش از داستانگذشتند، تیارا نزدیک سباستین حرکت میمی

گشت و به کردند، روبی هر چند دقیقه یک بار برمیها حرکت میگفت. مایکل و روبی جلوتر از آنمی

بیگاه او را جور دیگری تعبیر وبارید. مایکل که نگاه گاهاش میکرد. نگرانی از چهرهن دو نگاه میآ

 :کرده بود، طاقت نیاورده و با عصبانیت گفت

 روبی! اصال شنیدی من چی گفتم؟ -

 :روبی که با صدای بلند او از جا پریده بود، صادقانه گفت

 !نه -

 :غره رفت و گفتممایکل با حالت ترسناکی به او چش

 !شنوی وقتی تمام حواست به... روبیمعلومه که نمی -

های او توجهی ندارد، با خشم و غضب او را صدا زد و مایکل وقتی متوجه شد روبی باز هم به حرف

ای به آن دو جلب شود. روبی که فکرش به شدت مشغول باعث شد توجه سباستین و تیارا نیز لحظه

 :صبانیت مایکل، به سختی زمزمه کردتوجه به عبود، بی

 !شهروز دیگه حمله شروع میامروز اولین روزه درسته؟ دقیقاً سه -

توجهی روبی به خودش را فهمیده بود، آرام شده و با حالتی طور ناگهانی دلیل بیمایکل که به

 :دهنده گفتتسکین

مگه نه؟ هنوز سه روز وقت داریم، اصالً آره درسته، امروز روز اوله؛ اما هنوز سه روزه دیگه مونده،  -

 .ها بتونیم به کوهستان برگردیمشاید زودتر از این

روبی نفس عمیقی کشید. خودش هم بارها با این جمله آرامشش را بازیافته بود؛ اما مشکل آن بود که 

ستگی سریع ها و اضطرابش افزوده شده بود، آن هم نزدیکی و واباکنون نگرانی دیگری بر باقی نگرانی

و عجیب تیارا به سباستین بود. اصالً دوست نداشت به آن حقیقت واضح دامن بزند و آن را به خود 

یادآوری کند؛ اما او هنوز اطمینان داشت که سباستین فراموشش نکرده است. و حاال که داستان 

نوشت مادرش دچار توانست اجازه بدهد که او نیز به سرزندگی تلخ مادر تیارا را شنیده بود، نمی

 .فهماندشود؛ هرجوری که شده باید این را به سباستین می

چیز را برای او نیز تعریف کند، شاید با ی مایکل شد، تصمیم گرفت همه روبی وقتی متوجه نگاه خیره

ی چیزهایی توانست جلوی احساس حسادتش به سباستین را بگیرد؛ بنابراین همهاین توضیحات می

سرانجام او به ی بیاش بابت عالقهقول کرد و سپس از نگرانیارا شنیده بود برای او نقلرا که از تی
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 سباستین گفت

های او را گوش داد، سپس نفس عمیقی کشید و با لحن مایکل با دقت و در سکوت تمام حرف

 :بخشی گفتاطمینان

 .مند بشهز به سباستین عالقهمورده، امکان نداره که تیارا در عرضِ سه رونظر من نگرانیت بیبه -

 :روبی با درماندگی گفت

 .اما اونم قراره با ما به آدونیس بیاد -

 :مایکل به سختی خودش را کنترل کرد و با صدای ضعیفی گفت

ی کنی توی اون گیرودار و جنگی که در پیش داریم وقتی واسهخاطر خدا روبی! تو که فکر نمیبه -

 این کارها بمونه؟

 :میلی گفتاه گذرایی به پشت سرش انداخت و با بیروبی نگ

 .ذارهی تیارا نمیمطمئنم که حتی اگه خود نارسیسا هم به کوهستان بیاد، تأثیری توی روحیه -

 ...گی ممکنهیعنی، تو می -

کنم حتی همین االنم اون بیش از اندازه به سباستین وابسته شده؛ در حالی که این من احساس می -

 .رعادیهخیلی غی

 :مایکل با ناراحتی گفت

 .کنمکنم برای اولین بار سباستین رو... اِ... درک میست، نه؟ حس میآره، یه ذره آزاردهنده -

 :واج به مایکل نگاه کرد و او فوری بحث را عوض کرد و گفتوروبی هاج

ال باهاشون روبرو شدم هایی که دیدم و تا حاخاطر نژادشون باشه؟ یعنی اونا با تمام پریممکنه به -

 .ترنمتفاوت

 :روبی که هنوز گیج و متعجب بود، سرش را تکان داد و گفت

 فهمی؟خاطر همونه؛ ولی ما نباید بذاریم، ما باید جلوی رشدش رو بگیریم، میآره، فکر کنم به -

 جوری؟یعنی دقیقاً چه -

 :روبی مرموزانه گفت

 !جوریاین -

 :گفتسپس برگشت و با صدای بلندی 

 تیارا؟ -
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 .با صدای بلندش تیارا دست از وراجی برداشته و سباستین نفس راحتی کشید

 :روبی ادامه داد

 شه؟ی پیدا کردن مرداب تمرکز کنن؟ مینظرت چیه پسرها رو با هم تنها بذاریم تا بهتر روی نقشه -

 :یی گفتروای خشکش زد و سپس با خوشتیارا که هنوز به سباستین آویزان بود، لحظه

 !شهمعلومه که می -

 :گاه فوری سباستین را رها کرد و با مهربانی به او گفتآن

 کنم، باشه؟بعداً ماجرای اون پیرزن رو برات تعریف می -

 .حالت بودی سباستین سرد و بیحالت چهره

ندی گرفت، با صدای بلدرپی مایکل به پهلویش را نادیده میهای پیروبی که در تمام مدت ضربه

 :گفت

 !عالیه -

کشان از دو پسر سپس مایکل را به سمت سباستین هل داد و دست تیارا را گرفت و او را کشان

 .خشمگین دور کرد

شدن با  قدمکشید که نشان بدهد از هم وقتی دخترها به قدر کافی دور شدند، مایکل نفس عصبی

رفتن در یک مسیر،  رفتن کرد. راه ه راهتوجه به او شروع بسباستین ناراضی است؛ اما سباستین بی

کرد، برای مایکل آن هم در کنار کسی که همیشه خشم و نفرت بسیاری را نسبت به او احساس می

خواست وجه دلش نمیای که در دریاچه اتفاق افتاده بود، به هیچعجیب بود، آن هم پس از حادثه

کرد که سباستین به لحظه نیز از تهِ قلبش دعا میانگیز فکر کند. در آن دوباره به آن تصمیم هراس

ای نکند؛ اما دعایش مستجاب نشد و درست همان موقع سباستین با حالتی سرد و آن موضوع اشاره

 :خشک شروع به صحبت کرد و گفت

 ...دیروز توی دریاچه -

کند و از او قلب مایکل در درونش فرو ریخت و به سختی جلوی خودش را گرفت تا شروع به التماس ن

ی توجه به رنگ پریدهکس دیگری در میان نگذارد. سباستین بینخواهد که این موضوع را با هیچ

 :مایکل، ادامه داد

 .خوای ولم کنیخوای ولم کنی، برای چند ثانیه واقعاً فکر کردم میفکر کردم می -

 .کردممنم همین فکر رو می -
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ترین احساس ، این جمله از دهانش پرید؛ زیرا این صادقانهقبل از آنکه بتواند جلوی خودش را بگیرد

 .او در آن لحظه بود

 :مایکل به سختی به سباستین نگاه کرد و اضافه کرد

وقت تا قبل از اینکه تو رو اون روز توی جنگل جویی هم نبودم، هیچمن قاتل نیستم، حتی آدم کینه -

 .ببینم

 :اش کرداراده شروع به تعریف احساست درونیسباستین هم به مایکل نگاه کرد و او بی

چیز رو  عدش از رفتارهات همهکردنت به روبی خوشم نیومد. شک داشتم؛ اما ب اون روز از طرز نگاه -

کردم و بهش احترام فهمیدم، بدون اینکه بخوام ازت متنفر شدم. من از تهِ قلبم به جاناتان خدمت می

م. من از اینکه مجبور بودم از تو عصبانی باشم عصبانی بودم، ذاشتم؛ اما از پسرش متنفر بودمی

قدر که آدم رو از انسانیت تونه خطرناک باشه، اونطوره؛ اما دیروز، فهمیدم که نفرت میهنوزم همین

 .کنمشماری میخوام شبیه همون کسی باشم که دارم برای نابودیش لحظهدور کنه. من نمی

 .ای درهم، سرش را پایین انداختچهرهمایکل دیگر حرفی نزد و با 

ی مایکل خیره ماند. داشت، به صورت گرفتههای بلندش را برمیطور که قدمسباستین همان

های او افتاد، شکاف عمیق کنار دهانش خشک شده بود؛ اما اختیار به جای زخمهای سیاهش بیچشم

آور سباستین دچار ی شگفتلحظهکرد. در یک اش همچنان خودنمایی میجای کبودی روی گونه

ای که وجدان شده و نفسش را با حرص و ناراحتی بیرون داد. پس از چند ثانیه با صدای آهستهعذاب

 :رسید، گفتفقط به گوش مایکل می

تونیم به وقت نتونستیم همدیگه رو بفهمیم، ما حتی نمیتونم بهت حق بدم؛ چون ما هیچنمی -

 .هم صحبت کنیم؛ ولی فقط یه چیزی هست که باید بدونی ی چند جمله بااندازه

دیگر نگاه سباستین بازوی مایکل را گرفت و او را وادار به ایستادن کرد. آن دو چند ثانیه به یک

 :گاه سباستین گفتکردند و آن

 ...کنه به من نگاه نکرد، حتیجوری که به تو نگاه میوقت اونوقت دوستم نداشت، هیچاون هیچ -

اش فقط به او کردن جمله ای را بگوید اما چیزی مانعش شد و برای تمامخواست مسئلهسباستین می

 :گفت

 .ای به من نداشت، در حالی که مطمئنم عاشق توئهترین عالقهوقت کوچکاون هیچ -

همه  مایکل تلخی کالم سباستین را هنگام بر زبان آوردن آن جمله، با تمام وجود احساس کرد؛ با این



  98زهرا باقری نویسنده انجمن رمان  |جدال نهایی )جلد پایانی رمان لیانا( 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         186 

 

طور ناگهانی دو بال بزرگ و سفید و زیبا از پشتشان سبز در آن لحظه حال کسانی را داشت که به

 .شده باشد و بخواهند اوج بگیرند و به پرواز دربیایند

کردند. تیارا برای چند ثانیه برگشت دیگر حرکت میتر روبی و تیارا دوشادوش یکچند متر آن طرف

زده بود، فوری دلیل خوشحال و ذوقسباستین انداخت، سپس در حالی که بیای به و نگاه خریدارانه

 :شروع به صحبت کرد و گفت

 .کس رو مثل اون ندیده بودمخیلی پسر خوبیه، تا حاال هیچ -

روبی برگشت و به عقب نگاه کرد و در کمال تعجب مایکل و سباستین را دید که هنوز آرام و در 

کردند. نفس راحتی کشید و نگاهش را به چشمان درخشان تیارا سکوت کنار یکدیگر حرکت می

 :نظر برسد، گفتای مکث کرد، سپس به زور خندید و با لحنی که سعی داشت عادی بهدوخت، لحظه

 .اِ... آره پسر خوبیه، انگار ازش خوشت اومده -

 .نگاهی به او انداخت سپس زیرچشمی

 :تیارا بالفاصله با شیفتگی خاصی گفت

 .ه ذره بیشتر از اونی -

و ناراحت شده بود، نتوانست خودداری کند و با صدای بلندی  روبی که از شنیدن این حرف عصبی

 :گفت

 .اون خودش یکی رو داره -

ی جدیدی شده بودند که ناگهان تیارا سر جایش خشک شده و باعث شد مایکل و دیگر وارد محوطه

 .خورد کنندها برسباستین که پشت سرشان بودند به آن

 !چی گفتی؟ -

دار و درخت مقابلشان پیچید. مایکل که  ی سرسبز و پرتیارا چنان جیغی زد که انعکاسش در محوطه

 :درست پشت سر روبی ایستاده بود، با تعجب و شگفتی پرسید

 !چی شده؟ -

 !هیچی -

ه به تیارا خیره ماند و روبی این را گفت و سعی کرد به چشمان تیارا نگاه نکند؛ اما سباستین چند ثانی

 :از او پرسید

 چی شده؟ -
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های لحن کالمش کامالً آرام و مالیم بود، شاید هم همان باعث شد که تیارا در مقابل چشم

ها دور شود. دهان مایکل بازمانده بود و دوان از آنی روبی و مایکل زیر گریه بزند و دوانزدهحیرت

 .یدرسروبی ناراحت و درمانده به نظر می

چیز سباستین نگاه مشکوکی به روبی انداخت و روبی فوری نگاهش را از او گرفت تا مجبور نشود همه

 .را در آن شرایط برای او توضیح بدهد

 :ها گفتپس از چند ثانیه سباستین به هر دوی آن

 .رم پیداش کنممی -

 :ها دور شد، مایکل از روبی پرسیدوقتی از آن

 بهش چی گفتی؟ -

 :شد، آهی کشید و گفتاش هر لحظه بیشتر از قبل میهای فکریه دغدغهروبی ک

 توقع داشتی چی بگم؟ -

 :هایش را بست، سپس با صدای ضعیفی گفتروبی روی زمین نشست و به درختی تکیه داد و چشم

 .بهش گفتم سباستین، دوستی داره -

 :گفتدش را گرفت و به آرامیجا خورد؛ اما به سختی جلوی خو مایکل با شنیدن این حرف حسابی

 ...دونی که اشتباه کردی؛ چونمی -

ای به ذهنم نرسید تا گه که من دروغ گفتم، آره؛ ولی چیز دیگهچون همین االن سباستین بهش می -

 .بهش بگم. اون باید از سباستین دور بمونه

به یاد آورد و در  های سباستین راو خشمگین شود؛ اما ناگهان حرف آن خواست عصبیمایکل یک

 :خندید، گفتاختیار میحالی که بی

 .رو برای این کار انتخاب نکردی اما انگار روش خوبی -

 :مایکل کنار روبی نشست و با لحن جدی گفت

 خوای مشکل دیگران رو هم بهش اضافه کنی؟تو به قدر کافی مشکل داری، چرا می -

 :هایش را باز کند گفتکه چشمآن روبی با حرص سرش را به درخت کوبید و بی

شه، سخت و غیرممکنه. دیگه خسته اعتنا باشم؛ اما نمیشون بیتونستم نسبت به همهکاش می -

 !ش نگران کسانی باشم که برام عزیزن، خسته شدمشدم، از اینکه همه

 :تر شد و گفتمایکل به روبی نزدیک
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شه که از شرّ ها وقتی تموم میی اینه همهدونی کتونم درکت کنم؛ ولی تو هم میدونم، میمی -

 .کشیمنارسیسا خالص بشیم، فقط اون موقعست که یه نفس راحت می

روبی آه عمیقی کشید و حرفی نزد، در همان حال سرش را به درخت تکیه داد و نفهمید کی خستگی 

 .کشاندآور خواب اش او را به عالم عجیب و شگفتهای فکریناشی از راه زیاد و مشغله

*** 

ماندن درد گرفته بود. وقتی حرکت خاطر چند ساعت بی روبی سرش را تکان داد. گردنش به

حرکت ماند؛ اما ناگهان سرجایش نشست، فهمید که چیزی به تاریکی شب نمانده است. چند ثانیه بی 

ها . از قرار معلوم آنبه یاد سباستین و تیارا افتاد و با ترس و وحشت از جا پرید و به اطرافش نگاه کرد

 .گذردهنوز بازنگشته بودند؛ در حالی که روبی اطمینان داشت چندین ساعت از رفتنشان می

 .با نگرانی روی زمین نشست و شروع به صدا زدن مایکل کرد

اش، تکان مختصری خورد و در عالم خواب و بیداری خوردن به شانهمایکل پس از چندبار ضربه 

 هایش با حالت گنگ و مبهمیباز شدند و مردمک چشماش نیمههای بستهمچیزی گفت. سپس چش

را بر سرش کوبیده  گاه چنان که گویی چوبیای گذشت، آنروی صورت روبی قفل شد، چند ثانیه

 .طور کامل باز شدندهایش بهباشند، چشم

 :به سرعت سر جایش نشست و با نگرانی پرسید

 چی شده؟ چیزی حمله کرده؟ -

 :بی که سعی داشت مایکل را آرام کند، به او اطمینان داد و گفترو

 ...چیزی نیست، اتفاقی نیفتاده، فقط -

 فقط چی؟ -

 .تیارا و سباسیتن هنوز برنگشتن -

ی او فکر کرد تا چند لحظه سکوت برقرار شد، مایکل که به روبی خیره مانده بود چند ثانیه به جمله

ین نشست و با گیجی دستش را روی صورتش کشید و زبری خاصی اش را بفهمد، سپس روی زممعنی

 .را احساس کرد

ریش صورت مایکل شده ی تهداد، حتی روبی هم متوجهخیلی وقت بود به ظاهرش هیچ اهمیتی نمی

های زندگیشان نبود، غمگینش ی زیبا جزو الویتبود و این موضوع که دیگر ظاهر آراسته و چهره

دهد و تر را ترجیح میتر و پختهکرد که این مایکل جدید با ظاهری مردانهتراف میکرد؛ با این حال اع
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 .بیشتر دوست دارد

 :دلیل به صورت مایکل خیره مانده بود، با صدای ضعیفی گفتروبی که بی 

 !شاید توی دردسر افتادن -

را تکان داد و اش پریشان شده بود، با کالفگی سرش ایهایش سرخ و موهای قهوهمایکل که چشم

 :خواست حرفی بزند که ناگهان نگاهش به زمین افتاد و گفت

 اینا چیه؟ -

های کوتاه و روبی اول متوجه سؤال او نشد؛ اما وقتی رد نگاهش را دنبال کرد چشمش به چوب

 .با دقت و سلیقه روی هم چیده شده بودند یکسانی افتاد که همچون هرمی

وجوشی از دور هد؛ اما چیزی به ذهنش نرسید. همان موقع صدای جنبدهانش را باز کرد تا پاسخی بد

ها بخواهند شنیده شد. روبی با نگرانی به مسیر پیش رویشان نگاه کرد؛ اما قبل از آنکه هرکدام از آن

 .ها نزدیک شدندحرکتی بکنند، سباستین و تیارا از پیچی ظاهر شده و به آن

ها رفت. وقتی به آن دو رسید، نفس طرف آنت و به روبی نفس راحتی کشید و از جا برخاس

 :اش را خارج کرد و گفتشدهحبس

 ...شما کجا بودین؟ خیلی نگرانتون شدیم، اگه قرار بود انقدر دیر برگردین حداقل یه خبری -

 .مها رو بگیر، من خیلی گرسنهبیا روبی این -

های او را نشنیده بود، چند چوب صاف و از حرفتیارا بعد از گفتن این جمله، چنان که انگار یک کلمه 

ی فروافتاده از او دور های کوتاه و شانهرمقی زد، سپس با گامکوتاه را در دستانش انداخت و لبخند بی

 .شد و در جایی نزدیکی مایکل نشست

 :گفتیمیروبی با تعجب نگاه از او گرفت و با حالتی پرسشگرانه به سباستین نگاه کرد و او با لحن مال

های زیبایی داشت کف هایش را بلند کرد و روبی چند تخم بزرگ را که نقش و نگارسباستین دست

 .هایش دیددست

کرد سرد و آرام او نگاه کرد. مطمئن نبود؛ اما احساس میتر آورد و به صورت خونروبی نگاهش را باال

چرخید سؤالی که در سرش می خاطر پرسیدندر نگاهش هزاران حرف نهفته است. خودش نیز به

 :ای از او پرسیدتردید داشت؛ با این حال دلش را به دریا زد و با صدای آهسته

 چیزی شده؟ -

هایش سیاهش شک و توانست ذهنش را بخواند. در چشمسباستین جوری نگاهش کرد که انگار می
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یگر شک نداشت که تیارا شد. دی او معذب میکم داشت از نگاه خیرهزد. روبی کمدودلی موج می

ها را صدا زد و وقتی که داشتند به چیز را به او گفته است؛ اما خوشبختانه همان وقت مایکل آن همه

 :گشتند، سباستین با لحنی کامالً عادی گفتکنار آتش بازمی

 .زنیمچیزی نیست، بیا بریم، بعد راجع بهش حرف می -

ر روبی نشد، برعکس، او این بار در حالی که نگرانی و وجه باعث آرامش خاطاما این حرف به هیچ

 .وحشتش تا میزان بسیاری افزایش یافته بود، در کنار مایکل نشست

هایی که به ای از وقتشان به کارهای عادی گذشت، سباستین و تیارا با هم باقی چوبچند دقیقه

 .درست کردعنوان هیزم جمع کرده بودند، روی هم چیدند و سباستین آتش کوچکی 

هایشان را با یکدیگر تنظیم کرده بودند. کرد که انگار حرکت دستروبی با افسردگی به آن دو نگاه می

 .آیدنظر نمیدر آن بین این نکته هم توجهش را جلب کرد که تیارا دیگر مثل قبل شاد و بانشاط به

زدن کند تا آن فضای  فپس از دقایق طوالنی که در سکوت گذشت، روبی تصمیم گرفت شروع به حر

 :آور را از بین ببرد؛ بنابراین رو به سباستین کرد و گفتپرحرارت و خفقان

 .ای نداریمذاری؟ ما که اینجا بشقاب یا ظرف دیگهها رو روی آتیش میچطوری تخم -

د خاطر آنکه سباستین از حرفش خوشش نیامده باشاش پشیمان شد؛ نه بهاما روبی بالفاصله از گفته

و یا مایکل از معاشرت او با سباستین آزرده خاطر شده باشد، بلکه به این خاطر که تیارا به محض 

 .هایش را در شکمش جمع کردزده زانوشروع صحبت او با حالتی غم

خبر از اتفاق وحشتناکی که ممکن بود برای هایش به یقین تبدیل شد، سباستین بیدیگر تمام حدس

 .اش به روبی نیز برای او تعریف کرده بودیز را از اول، حتی از عالقهچ تیارا بیافتد همه

 .مثل این که یادت رفته من یه جادوگرم -

سباستین پس از چند لحظه، پوزخندزنان این را گفت و ناگهان ظرف مسی در هوا ظاهر شد و با 

 .بر روی زمین افتاد صدای مهیبی

وجه خوشایند نبود و کاری برای روبی به هیچاین شیرینمایکل با کنجکاوی به ظرف خیره شد؛ اما 

خواست این بود که سباستین را در جایی تنها گیر بیاید و تا جایی که توان تنها چیزی که دلش می

 .داشت او را کتک بزند

چیز را برای او نگفته است. در جایی دیگر از دانست که چرا از اول همهاز طرفی خودش را مقصر می

کرد کرد که یک روز از سه روز باقی مانده گذشته است، به آن هم فکر مینیز به آن فکر میذهنش 
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 .که اگر دیر برسد ممکن است چه اتفاقاتی بیفتد

اندیشیدن به آن همه مشکل بسیار سخت و دشوار بود و ممکن بود هر کسی را از پا دربیاورد، و روبی 

 .افتداز پا می آرام داردکم و آرامکرد کمنیز احساس می

 !روبی -

 .با صدای مایکل سرش را بلند کرد

 بله؟ -

 حواست کجاست؟ -

 .جاهمین -

 مطمئنی؟ اصالً شنیدی چی گفتم؟ -

ای به خود بگیرد تا مایکل را قانع کند، خوشبختانه همان لحظه ی مظلومانهروبی سعی کرد قیافه

 :هایشان پریده و به سردی گفتسباستین میان حرف

 .ش تموم میشهه دیر بجنبین همهاگ -

ای به مایکل روبی به دو برش بزرگ نیمروی درون ظرف مسی نگاه کرد و برگشت و با حالت معصومانه

 .آمیزی به روبی انداخت و مشغول خوردن شدلبخند زد، او نیز نگاه سرزنش

زن و درخشان ای دراز کشیده و در سکوت به ستارگان چشمکپس از خوردن غذا هرکدام در گوشه

 .آسمان چشم دوختند

ی بلند و اند؛ زیرا هر چند ثانیه خمیازهروبی متوجه شد که هم تیارا و هم سباستین به شدت خسته

چیز را  خواست همان لحظه بلند شود و کنار سباستین بنشیند و همهکشیدند. دلش میکشداری می

وبیگاه و دزدکی تیارا را بر های گاهوز نگاهبرایش توضیح بدهد؛ اما چنین چیزی ممکن نبود؛ زیرا هن

مکش درونی، باالخره از تصمیمش منصرف شد. کرد. پس از چند دقیقه کشروی خودش احساس می

دانست که او نیز همچون خودش خواب به ی مایکل انداخت، مینگاهی به چشمان باز و خیره

 .واب بودندها تمام بعد ظهر را خآید؛ چون هردوی آنهایش نمیچشم

 .برهانگار خوابت نمی -

 :کنان گفتپچمایکل سرش را برگرداند و پچ

 .درست عین خودت -

 :نمایی زد که قلب مایکل برای بار هزارم فرو ریخت و سپس گفتروبی لبخند دندان
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 .کنمدارم فکر می -

 به چی؟ -

 .کنیبه همون چیزی که تو فکر می -

 :مایکل با لبخند معناداری گفت

 .کنم فکر کنیامکان نداره تو هم به همون چیزی که من فکر می -

 :روبی که متعجب شده بود، پرسید

 !کنی؟مگه داری به چی فکر می -

 :گفت مایکل با لبخند جذابی

 !به طرز برگزاری مراسم ازدواجمون -

 .وتوق درون آتش شنیده نشدوواج ماند، چند لحظه صدایی به جز تقروبی هاج

 :روبی با شگفتی گفتگاه آن

 کردی؟شه! جدی داشتی به همین فکر میباورم نمی -

 :مایکل فوری گفت

کردم که اگه تو شب ازدواجمون چندتا پری کوچیک دور سرت چرخ معلومه، داشتم به این فکر می -

 .نظر میایتر بهبزنن تو چقدر خوشگل

به ابراز عالقه به او کرد؛ اما پس از چند توجه به دهان باز روبی جلو رفت و به شدت شروع مایکل بی

 .ثانیه روبی او را پس زد

های سباستین بود که به مایکل با کنجکاوی به او نگاه کرد؛ اما تمام توجه روبی به تکان مختصر دست

 .ی پیش صاف بودند و اکنون به حالت مشت درآمده بودندنظرش تا چند ثانیه

 .د، با چشم و ابرو به تیارا و سباستین اشاره کردروبی برای آنکه مایکل را منحرف کن

 :مایکل که به ظاهر قانع شده بود، آهی کشید و لبخندزنان گفت

 .کنیم؛ باشکوه، پرنور و رنگارنگبعد از این جنگ، مراسم رو برگزار می -

 !مایکل -

 :توجه به روبی، ادامه دادمایکل بی

ی پوشی، درست عین یه الههتو یه لباس بلند و سفید میره. چیز به بهترین نحو ممکن پیش میهمه -

 ...واقعی و من
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 !کنممایکل! خواهش می -

 :مایکل به روبی خیره شد و او با ناراحتی گفت

قرارِه یه جنگ در بگیره، اون هم درست در زمانی که ما نیستیم، متوجه هستی که ممکنه چه  -

 ...اتفاقی

 کنی؟ها فکر مین فقط خود تویی که داری به این احتمالمعلومه که مطمئنم! فکر کردی ای -

 :روبی فوری خواست حرفش را اصالح کند؛ اما مایکل به او مهلت نداد و با آرامش خاصی گفت

فهمم که چقدر وحشتناکه، دونم که ممکنه هرکدوم از دوستان و عزیزانمون رو از دست بدیم. میمی -

 .کشمدوستانمون در خطر... من هم دارم عذاب می ما اینجا و تو یه جای امن باشیم و

ای مکث کرد و در حالی که صورت روبی را که از شدت بغض منقبض و سرخ شده بود مایکل لحظه

 :کرد، ادامه دادنوازش می

ش تو بافی کنم و برای یه شب عالی و پر از آرامش رؤیا بسازم. از اینکه همهخواد خیالاما دلم می -

نی باشم و تو رو ناراحت و داغون ببینم خسته شدم، باور کن روبی که منم خسته شدم، ترس و نگرا

 !دوست دارم تموم شه، فقط تموم شه

 :کنان گفتهای روبی چکید و زمزمهی چشمیک قطره اشک از گوشه

 .گذشتمی سخت میدونم چطور باید از این دورهچقدر خوبه که برگشتی. اگه تو نبودی، من نمی -

ایکل برایش حکم یک پناهگاه راحت و امن را داشت و راحتی و امنیت تنها چیزی بود که همیشه م

 .ی آرامش و آسایش انسان باشدتوانست مایهمی

اند، جدا شدن روح از بدنش و هایش سنگین و گرم شدهروبی پس از چند دقیقه احساس کرد چشم

عمیق فرو برود، از آنکه بخواهد در خوابی کرد؛ اما قبلخبری را حس میوارد شدن به عالم بی

 :نجواکنان گفت

 مایکل؟ -

 بله؟ -

 :روبی به سختی دهانش را از هم باز کرد و گفت

 .دوستت دارم -

پس از آن، دیگر فرصتی برای صحبت بیشتر نماند، روبی حتی جواب مایکل را نشنید و خیلی زود به 

 .خواب فرو رفت
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*** 

ریزی گریزانند. گاهی اوقات حتی فکر آن نیز رعب و ها از جنگ و خوندر بسیاری از مواقع انسان

چیز کامالً  ا برای روبی همهگیرد؛ امها میاندازد و خواب و خوراک را از آنوحشت را در وجودشان می

کرد که هرچه ی مردمان عادی دیگر، اکنون از تهِ قلبش آرزو میمتفاوت بود. او برخالف طبیعت همه

 .تواند خود را به جنگ پیشِ رو برساندزودتر ب

فقط دو روز دیگه »ای که به ذهنش رسید، این بود: صبح آن روز وقتی از خواب بیدار شد، اولین جمله

 «.باقی مونده

 .و همین جمله چنان وحشتی در وجودش انداخت که حتی نتوانست غذایی بخورد

شدند صدای قاروقور شکمش بلند شد؛ اما با های کاج بود، وقتی وارد فضای سرسبزی که پر از درخت

خواست ترین میلی به خوردن و آشامیدن نداشت. تنها چیزی که میوجود گرسنگی شدیدش کوچک

معطلی به کوهستان اش را پیدا کنند و بیاین بود که هر چه زودتر به مرداب برسند، تونی برک و گله

 .رسیدشوار و ناهموار به نظر میبرگردند؛ اما حتی در فکر و خیال هم راهی بسی د

 !روبی -

ی چند با شنیدن صدای تیارا به عقب برگشت. او از سباستین و مایکل جلو زده و اکنون در فاصله

 .اش ایستاده بودسانتی

روبی با تردید به او خیره ماند و خیلی زود متوجه شد که نگاهش لبریز از نیش و کنایه است. در یک 

 .اش پژمرده شدش فرو ریخت و چهرهلحظه قلبش در درون

های بسیار آماده کرد؛ اما منتظر ماند تا تیارا شروع به صحبت کند و در همان حال خود را برای کنایه

هایش تنگ شده بود، چند لحظه مکث کرد. در آن لحظات حساس تیارا که همچون او چشم

 .هایش را گرد کردماراده چشهایشان چنان شبیه به هم شده بود که روبی بیچهره

ای از طعنه در گفتارش ترین نشانهپس از چند لحظه تیارا شروع به صحبت کرد و خوشبختانه کوچک

بارید که دل هرکسی ی روبی نیز چنان فالکت و بیچارگی میپیدا نشد. شاید به آن دلیل که از چهره

 .آمدبه رحم می

 :مقدمه گفتانداخت و با صدای آرامی، بیهای روبی او نگاهی به موهای پریشان و گودی چشم

 .دونمچیز رو می من همه -

 .خورد؛ اما حرفی نزد روبی تکان محکمی
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 :کرد، پس از چندین ساعت لبخندی زد و گفتتیارا که با دقت به او نگاه می

 .ندیمای نگاه نکردی، تو فقط به مایکل عالقهوقت اون رو به چشم دیگهدونم که تو هیچاینم می -

 :ی جدی فوری گفتروبی با چهره

 .آره، من فقط به اون عالقه دارم -

 :تیارا که شرمنده شده بود، گفت

ی شما خبر نداشتم، حاال هم که سباستین گفت که دونم! حاال دیگه مطمئنم؛ اما من که از گذشتهمی -

 .دیگه احساسی به تو نداره

ی آخر او را درست قش درآمد و نتوانست جملهوتوروبی چنان گردنش را بلند کرد که صدای تق

 :تشخیص بدهد. در حالی که به طرز واضحی جا خورده بود، از او پرسید

 !سباستین همچین حرفی بهت زد؟ دیروز؟ -

 :تیارا لبخندی زد و گفت

 چیز دونی وقتی دنبالم اومد و دلیل ناراحتیم رو پرسید نتونستم مقاومت کنم و همهاوهوم. آخه می -

شد، بعدش هم رو بهش گفتم. راستش وقتی فهمید تو به دروغ گفتی که دوستی داره، خیلی عصبی

گفت که بینتون چی گذشته، آخرش هم از احساس واقعیش برام تعریف کرد و گفت که دیگه هیچ 

 .ای به تو ندارهعالقه

 :روبی که از وراجی تیارا کالفه شده بود، با عصبانیت آهسته گفت

 !احمقی پسره -

هایی را زده است؛ با این حال مثل روز برایش روشن بود که سباستین برای انتقام از او چنین حرف

 .چیز، تیارا را قانع کرده و او را از خود نرنجانده است خبر از همهخوشحال بود که او ناخواسته و بی

اش را به تفاوتیاب بیسوزاند، سرش را پایین انداخت و سعی کرد نقروبی که خشمش درونش را می

ای روبرو شد که باعث شد رنگش مثل گچ سفید و سر چهره بزند؛ اما وقتی سرش را بلند کرد با منظره

 .جایش خشک شود

رویی بشکنی در هوا زد و تیارا که درست مقابل او ایستاده بود و به پشت سرش دید نداشت، با خوش

 :گفت

 هی! یهو چت شد؟ -

 .ها رسیدنداستین و مایکل نیز به آنهمان موقع بود که سب
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حرکت مانده است؛ اما وقتی درست ها بگوید که روبی همچون مجسمه ثابت و بیتیارا خواست به آن

 :گشت، گفتشده و در حالی که به عقب برمی همان حالت را در صورت آن هم مشاهده کرد، عصبی

 هیچ معلوم هست شماها چتون شده؟ -

 .از تعجب و وحشت باز ماند، سپس او نیز همانند سه نفر دیگر خشکش زد ایدهان تیارا لحظه

رفتند و با صدای بلند غرولند ها مانتیکور رژه میها ایستاده بودند، دهچند متر دورتر از جایی که آن

 .کردندمی

و است. این جانور سر یا همان کایمرا  شیمر گونههای از افسانهای موجود مردخوار یا مانتیکور)

رنگ به شکل شیر و دم آن ( و چشمان خاکستری دارد و بدن قهوهای)اغلب مردصورت یک انسان 

تر و از اسب کوچکتر این جانور از شیر بزرگی اندازه، مانند عقرب و گاهی اوقات اژدها میباشد

ست. است و بدنش کمی درشت تر از شیر است. شکار مانتیکور در افسانههای اروپایی بسیار جذّاب ا

 او وجود در دردی و میکند تزریق شکار به کشنده زهری خود مانندوی ابتدا با نیش دم عقرب

سپس وقتی مطمئن شد که شکار دیگر قدرت حرکت ندارد قسمتی از گوشت او را ، میکند ایجاد

 .اندازدمیکند و به کناری می

مانندی الالییحالی که آواز  جود آمده خارج میشود. سپس مانتیکور دروبه زخم از خودخودبه زهر

 .بلعدرا زمزمه میکند شکار را می

شیر و یک کلهی دیگر بز و دم ن و سرِ شیمرها موجوداتی با بد، هستند شیمرها نژاد از مانتیکورها

خود انواع گوناگونی دارند و در میان آنها مانتیکورهای قهوهای و مانتیکورهای ها اژدها یا مار. آن

 (.د دارند. مانتیکورهایی که بال دارند نمیتوانند دم اژدها داشته باشندبالدار نیز وجو

به عقب برداشت و  اند، قدمیها را احساس نکردهها هنوز حضور آنتیارا با اطمینان از آن که مانتیکور

 :ای گفتپیراهن سباستین را گرفت و با صدای بسیار آهسته

 .برین پشت این درخت، زود باشین -

 .پریده بود، نگاه کوتاهی به روبی انداختکه رنگ سباستین

 :کنان گفتکرد روبی را یک سانت از جای خود تکان بدهد، زمزمهمایکل در حالی که سعی می

 .روبی زود باش، باید پنهان شیم -

ی اول چنان از دیدن آن موجودات که شباهت اما روبی قادر نبود از جایش تکان بخورد. در لحظه

 .حس شده بودها داشتند یکه خورده بود که اکنون تمام بدنش بیکایمرا بسیاری به
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 :سباستین با نگرانی پرسید

 روبی، چی شده؟ حالت خوبه؟ -

 .تا ما رو ندیدن باید پنهان شیم -

 خوری این را به سباستین گفت تا توجهش را به خود جلب کند؛ اما نه او و نه مایکل بیتیارا با دل

اند از خود نشان بدهند، با روبی صحبت ن واکنشی از آنکه صدای تیارا شنیدهتریآنکه کوچک

 .کردندمی

ها را پشت سر هم ردیف کرد توانست جلوی لرزش بدنش را بگیرد، با زور و زحمت کلمهروبی که نمی

 :و گفت

 .من خوبم -

توانست به می ی پهنی داشت وسپس خود را به مایکل سپرد و همراه او به پشت درختی که تنه

 .ها پنهان کند، پناه بردها را از دید مانتیکورراحتی آن

شدن به روبی نگاه کرد که با تکیه به درخت، آهسته لغزید و  سباستین و تیارا نیز به محض پنهان

توانست دلیل بهت و حیرت او را درک کند، حتی خودش هم برای چند ثانیه گمان پایین رفت. می

اند، زنده شده و در مقابلشان قرار آن کایمراهایی که به سختی بسیار نابود کردهکرده بود تمام 

 .اندگرفته

کم از حالت شوک مایکل روبی را صدا زد و سباستین در مقابل او روی زمین نشست، روبی که کم

 :هایش را بر هم فشرد و با صدای ضعیفی گفتآمد، چشمبیرون می

 .ثانیه واقعاً فکر کردم خودشونن فکر کردم خودشونن، برای چند -

داد، نفسش را پرحرص بیرون مایکل که هنوز آثار ترس و وحشت را در صورت او تشخیص می

 .فرستاد

 :سباستین با لحن خشکی گفت

 .ی اول همین فکر رو کردممنم تو لحظه -

 :مایکل با کالفگی گفت

 کنن؟کار میاما چطور انقدر شبیه اونا هستن؟ اصالً اینجا چی -

 :ناگهان صدایی گفت

قدر خطرناکن، کم متفاوته؛ اما در واقع همونها و شکلشون یهها هستن، رفتارچون اونا از نژاد کایمرا -
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 !شون هم گوشتِ انسانهمحض اطالع غذای موردعالقه

 .های تیارا تمام شد، روبی، سباستین و مایکل چند لحظه مبهوت ماندندوقتی صحبت

 :آهستگی گفتسپس روبی به 

 چرا اینجان؟ یعنی اونا به ارتش نارسیسا ملحق نشدن؟ -

 :این بار هم تیارا بود که جواب او را داد

 .طرف موندندونم نه، اونا بیتا جایی که من می -

 :زده و غمگین بود، پوزخندی زد و گفتتیارا که ماتم

ی آینده، من شنیدم که ملکه سال پیش حماقت نکردن؛ چونحتماً حاال خیلی خوشحالن که بیست-

 .ی کایمراهایی رو که آزاد شده بودن کندکلک همه

 .های معناداری ردوبدل کردنددر این لحظه، روبی، مایکل و سباستین نگاه

 :کرد عادی باشد، پرسیدروبی درحالی که سعی می

 ی آینده چیه؟منظورت از ملکه -

ی یا بهتر بگم، پوسایدون، آره بابا، همه از قصه همون کسی که پرنسس لیانا انتخابش کرده بود -

 .نفرین هیدس و دخالت به موقع پوسایدون خبر داریم

زدند فراموش کرده هایی را که در اطراف پرسه میدهان روبی از تعجب باز ماند. اکنون دیگر مانتیکور

 .بود

ستین صدایش را مایکل که در کنارش نشسته بود، نیشخندی زد و جوری که فقط روبی و سبا

 :بشنوند، گفت

 !شناسنتی آینده، پس به این اسم میملکه -

 :کنان گفتروبی با حرص به بازوی او کوبید و زمزمه

 !خفه شو -

 :سباستین بحث را عوض کرد و از تیارا پرسید

 دونی؟تو این چیزا رو از کجا می -

زدن، یکی از ی آینده حرف میملکه دونم، تمام مردم جانیل در مورداین چیزا رو فقط من نمی -

هایی هم که من رو به سمت آدونیس کشوند، خود اون بود. دوست دارم برای یه بار هم ترین دلیلمهم

 .که شده ببینمش
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 .اراده لبخند زدروبی با شنیدن این حرف، بی

هان مایکل با زد. ناگی خاصی نسبت به قهرمان رویاهایش موج میی تیارا اشتیاق و عالقهدر چهره

 :صدای بلندی گفت

 ...شی اگه بشنویپس مطمئنم خیلی خوشحال می -

 !هیس -

اش گذاشته اش را روی بینیتیارا، سباسیتن و مایکل برگشتند و به روبی که با وحشت انگشت اشاره

 .بود، خیره شدند

 :ان صدای بلند گفتتوجه به حالت او با همزد؛ اما مایکل بیاش اضطراب و نگرانی موج میدر چهره

 چی شده؟ -

ها بلند شد و باعث شد هر چهارنفرشان همچون ناگهان صدای خرخر خفیفی درست در نزدیکی آن

 .حرکت بمانندجان، ثابت و بیهایی بیمجسمه

جوشید، آب دهانش را به زحمت قورت داد و با صدای مایکل که حاال دیگر دلش مثل سیروسرکه می

 :لرزانی پرسید

 هم شنیدین؟ شما -

شک بقیه نیز آن را انگیز چنان واضح بود که بیبدهد؛ زیرا آن صدای هراس کس جوابیالزم نبود هیچ

 .گذشتها از مردنشان میشنیده بودند، چنان رنگ از رخشان پریده بود که انگار سال

آمد. او با ترس ر میها نشسته بود، پوست سفید و شفافش حاال کدر و تیره به نظتر از آنتیارا که دور

به سباستین نگاه کرد؛ اما درست قبل از آنکه بتواند یک کلمه با او حرف بزند، نفس داغی را بر 

 به وضوح در گوشش پیچید. تیارا که جرئت تکان پوستش احساس کرده و صدای خرخر عجیبی

 .و، قلبش فرو ریختی اپریدهخوردن را نداشت، نگاهش را به سباستین دوخت و با دیدن صورت رنگ

ای درست پشت سر روبی که درست روبروی تیارا، هنوز روی زمین نشسته بود، با وحشت به نقطه

تیارا خیره ماند و نفسش را در حبس کرد، سرِ بزرگ مانتیکور درست از پشت درخت بیرون آمده و 

 .متر با سر تیارا فاصله داشتتنها چندسانتی

خاطر همین هم بود که مانتیکور تا آن لحظه هیچ داشت، شاید بهکردن را ن کس جرئت حرکتهیچ

 .واکنشی نشان نداده و سر تیارا را نبلعیده بود

کرد و تیارا که سردی و آرامش تشویق میهایش تیارا را به خونها و دستسباستین با حرکت چشم
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 .اشدکرد آرام بتمام اعضای بدنش به لرزش افتاده بود، با تمام وجود سعی می

گاه سباستین با سرعتی ها به کندی گذشتند و آنزد. ثانیهآور میقلب روبی با سرعتی سرسام

آور جلو رفت و با یک حرکت تیارا را کنار زد و خود را روی هیکل عظیم مانتیکور انداخت و سرسام

مانندی از قههایش را که انگار جریان صاعآلود حیوان بلند شود، کف دستی خشمقبل از آنکه نعره

 .زد روی گردنش قرار داشتآن بیرون می

ی صرع شده کنترل به لرزش افتاد؛ درست مثل آنکه دچار حملهبدن مانتیکور با سرعتی غیرقابل

ی تیارا، روبی و مایکل پوست بدنش چروکیده و جمع شد و زدههای حیرتباشد. در مقابل چشم

 .حرکت ماندخورد و ناگهان بین محکمیهای براقش از حدقه بیرون زد، سپس تکاچشم

داد، با اطمینان از آنکه مانتیکور کامالً سباستین که هنوز با خشم دستش را روی گردنش فشار می

مانندش گذشت و از تیارا جان شده است، از روی بدنش بلند شد و با احتیاط از کنار دُم عقرببی

 :پرسید

 حالت خوبه؟ -

ی بعد در کمال شگفتی و را نداشت، فقط سرش را تکان داد؛ اما چند ثانیهزدن  تیارا که توان حرف

 .حیرت به گریه افتاد. مایکل و روبی حیران مانده بودند

*** 

 رهبری اِدوارد

دانست چندین ساعت دیگر راه باقی چند ساعت بعد به راه خاکی کوهستان رسیدند. روبی با آنکه می

ای که در اطرافشان بود، خوشحال و خرسند وکولههای کجو سنگها مانده است؛ اما از دیدن صخره

 .داد که دیگر چیزی به پایان راه نمانده استشد؛ زیرا این نشان می

رفتند. روبی آه عمیقی کشید. ها دوشادوش یکدیگر راه میتیارا و سباستین چندمتر جلوتر از آن

 :همان لحظه مایکل در گوش سمت راستش گفت

 .با هم جور شدن بیانگار حسا -

 :اعتنایی گفتروبی که از طوالنی بودن را خسته شده بود بی

 .اوهوم -

 :ای بهتر از یک اوهوم برسد، بحث را بیشتر باز کرد و گفتمایکل که دوست داشت به نتیجه

 سباستین هم بهش توجه نشون میده، مگه نه؟ -
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 :حوصلگی گفتروبی با بی

 .فکر کنم -

 :دامه دادمایکل مرموزانه ا

 ...دونی چی میگم؟ یعنیتوجهش به تیارا یهه جورخاصیه، می -

 :روبی با کالفگی گفت

 .دادای جای اون بود، سباستین نجاتش میخب آره، شاید! ولی مطمئنم اگر هرکس دیگه -

 :مایکل با عصبانیت گفت

 منظورت از هر کسی کیه؟ -

 :روبی با حرص و ناراحتی جواب داد

 !مثالً شاید خودِ تو دونم،چه می -

 :مایکل نگاه مشکوکی به او انداخت و با انزجار گفت

 ...حاضرم بمیرم؛ ولی جای تیارا نباشم و کسی مثل اون نجاتم -

 :های او پرید و گفتروبی با صدای بلند به میان حرف

ه تو باید انجام اما تا جایی که من یادم میاد اون یه بار جونت رو نجات داده و فکر کنم تنها کاری ک -

 .بدی اینه که بری و ازش تشکر کنی

 :مایکل پوزخند وحشتناکی زد و گفت

 .های برقی اون بهم بخورهدونی چیه؟ اینکه هرگز نذارم دستتنها کاری که من انجام میدم می -

 :روبی که از وقاحت مایکل دهانش باز مانده بود، فریاد زد و گفت

 !دمون رو نجات دااون جون همه -

 :تر از او جواب دادمایکل با صدایی بلند

در واقع جون خودش رو نجات داد، در ضمن با اون رعدوبرقی که به راه انداخته بود، ممکن بود  -

 .شونم رو هم بکشونه اونجابقیه

 .اومد انجام دادتنها کاری رو که از دستش برمی -

 :اد زدمایکل که خونش به جوش آمده بود، ناگهان ایستاد و فری

 .کنیتو داری از اون دفاع می -

روبی که جا خورده بود و توقع چنین حرفی رانداشت، سر جایش خشکش زد، سپس چند ثانیه مکث 
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 :مقدمه گفتکرد و بی

 نظرت چقدر دیگه به مرداب مونده؟به -

در سکوت  ها، تیارا و سباستین کهجلوتر از آن ی مایکل لبریز از خشم و غضب بود. کمینگاه خیره

 .ای به عقب برگشتند آنگاه دوباره رویشان را برگرداندندرفتند، لحظهکنار یکدیگر راه می

 :رنگی زد و گفتاش سرخ شده بود، لبخند کمخاطر سرما بینیتیارا که به

 .کنم بحثشون جدی باشهفکر نمی -

ابل صورتش قرار گرفت، به سباستین از قصد حرف او را نشنیده گرفت؛ اما وقتی صورت گرد تیارا مق

 :سردی گفت

 .طورمنم همین -

 :رفتن کرد و ادامه دادتیارا دوباره شروع به راه

 ...کنه؛ مثالً مامان منی این کارها رو میست، اونه که همهش کار عشق و عالقهدونی همهمی -

 :های او پرید و گفتسباستین به میان صحبت

 .اصالً برام جالب نیست که از زندگی شخصی دیگران سردربیارم باور کن تیارا، تو این موقعیت -

 :ای گفتتیارا که تمام شوقش فروکش کرده بود، با صدای آهسته

 .خوام، من فکر کردم جالبه که بدونی کسی که دوسش داشتی االن چه حالی دارهمعذرت می -

 پس اشتباه کردی، درسته؟ -

 .سباستین با خشم نگاه از او گرفت

 .همان لحظه تیارا احساس کرد چیزی از وجودش کنده شده و برای همیشه از او جدا شد و در

ها فقط یک احساس هایش حس کرد؛ اما تمام اینتک سلولطور ناگهانی در تکحالی را بهضعف و بی

 .شدن قسمتی از وجودش شده بودی خالینبود، او به حقیقت متوجه

ی او نشده بود، با عصبانیت به راه گذاشت. سباستین که متوجه تیارا با نگرانی دستش را روی قلبش

 .مقابلش خیره شده بود

تر از قبل نشده است، نفس عمیقی رنگتیارا چند ثانیه مکث کرد و زمانی که مطمئن شد بدنش کم

 زدن کرد، سباستین متوقف شده و بیکشید و شروع به صحبت کرد. به محض اینکه شروع به حرف

 :های او گوش دادردد و به او نگاه کند، به صحبتآنکه برگ

 ...خواستم بهت بگم اگه قرار نباشه اتفاق بیفته، نمیفته و تو اگه هنوز عاشق روبی باشیفقط می -



  98زهرا باقری نویسنده انجمن رمان  |جدال نهایی )جلد پایانی رمان لیانا( 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         203 

 

سباستین به سرعت برگشت؛ اما قبل از آنکه بتواند حرفی بزند، تیارا لبخند زورکی زد و با اطمینان 

 :گفت

طوری تباه بینم؛ اما تو نباید اینهات رو به اون دیدم و میفتی، من نگاهدونم که بهم دروغ گمی -

 .تونی کاری کنی که از این بند رها بشیبشی، تو می

شدن ها به دنبال راهی برای خالصسباستین با کنجکاوی به او نگاه کرد؛ انگار که خود او هم مدت

دوان به را به او نشان بدهد، روبی و مایکل دوانبود؛ اما درست قبل از آنکه تیارا بتواند راه نجاتی 

زد، با خوشحالی نفس میها نزدیک شدند. با یکدیگر جلو آمدند، سپس روبی که همچنان نفسآن

 :گفت

 !جاستاینجاست، اینجا، همون -

 .سباستین و تیارا پرسشگرانه به او خیره شدند

 :فتروبی دوال شد، پهلوهایش را مالید و راست ایستاد و گ

جاییه که با اون غول غارنشین برخورد کردیم، پس حاال باید از همین مسیر برگردیم، اینجا همون -

 .دیگه چیزی نمونده

تر از آنچه بود که فکرش را ها نزدیکو به حقیقت دیگر چیزی به پایان راه نمانده بود. مرداب به آن

 .بکنند

د، از راه خاکی گذشتند و پس از گذشت چند کوهستان پایین آمدن ها به سرعت از سراشیبیآن

 .زار منتهی به مرداب شدندساعت وارد سبزه

 :پرید، فریادزنان گفتروبی که از خوشحالی باال و پایین می

 !دیگه چیزی نمونده، دیگه آخرشه، بدویین -

کرد اس میی زیادی بود؛ زیرا بقیه از شدت خستگی نا و رمق نداشتند. مایکل که احساما این خواسته

اند، دهانش را باز کرد تا با ناراحتی چیزی بگوید؛ اما قبل از آن زانوهایش را از پاهایش جدا کرده

ی تیارا را دید. رفتهی دردناکی بلند شد و روبی اولین کسی بود که برگشت و صورت درهمصدای ناله

 .کردتیارا خم شده بود و از درد ناله می

اش وحشت کرد. او و مایکل نگاه پریدهدیک شد و از دیدن صورت رنگروبی با نگرانی به او نز

 .دیگر کردند و با کمک هم او را روی زمین نشاندندمعناداری به یک

 :خبر بود، کنارشان ایستاد و پرسیدجا بیسباستین که هنوز از همه



  98زهرا باقری نویسنده انجمن رمان  |جدال نهایی )جلد پایانی رمان لیانا( 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         204 

 

 چی شده؟ -

گین شد و به سویش روبی که چشم دیدن او را نداشت، با شنیدن صدای بم و لحن سردش خشم

 :اش را گرفت و با جیغ و داد گفت، یقهور شدحمله

آخرش کار خودت رو کردی؟ نتونستی حتی برای یه مدت کوتاه هم که شده مثل یه انسان رفتار  -

 کنی، نه؟

 .سباستین که اخم کرده بود و با خشم به جلوی پاییش خیره شده بود

خواست به روبی آمد، دلش مینظر میرمانده و دلواپس بهوواج مانده بود. تیارا که دهاج مایکل

ی چیز خبر ندارد؛ اما چیزی مانع شد و او فقط با نگرانی به ادامهیادآوری کند که سباستین از هیچ

 .ها گوش دادجروبحث آن

 :آمدن را نداشت، فریادزنان گفتبه ثانیه نکشید، روبی که قصد کوتاه

 ...بیفته، اگه بالیی سرش بیادتو باعث شدی به این روز  -

ها قبل سعی داشت خشمش را کنترل کند، ناگهان از کوره در رفت. دست روبی سباستین که از مدت

به او داد، روبی اندکی تلوتلو خورد و سپس با  ی لباسش جدا کرد و هل محکمیرا با خشونت از یقه

 .پشت به زمین افتاد

ی زد و خواست به سباستین نزدیک شود؛ اما تیارا مانع او شد و امایکل که شاهد آن صحنه بود، نعره

 .مایکل به دادن فحش بسیار رکیکی اکتفا کرد و فوری از جا پرید تا روبی را از روی زمین بلند کند

ی خشم و نفرتش بود، از جا برخاست و خیره به آن روبی که حیرت و بهتش درست به اندازه

 :مه کنان گفتروح، زمزهای سیاه و بیچشم

بند یه بهونه بود، تو واقعاً آدم بدذاتی گفتن، تو اصالً شبیه جاناتان نیستی. اون گردنبقیه راست می -

 .هستی

روبی پس از گفتن این جمله از مایکل فاصله گرفت و کنار تیارا نشست. مایکل فحش دیگری به 

 .سباستین داد و در طرف دیگر تیارا نشست

حالت سباستین نگاه کرد که انگار اصالً در آنجا حضور نداشت. مگین به صورت بیای غتیارا با چهره

های سیاه سباستین را دید و یک بار دیگر متوجه های خودش پرشدن چشمای بعد با چشمثانیه

 .شدن نیروی بدنش شدکم

ها زمانی کدام از جایشان تکان نخوردند. تنکس حرفی نزد، حتی هیچی طوالنی هیچتا چند دقیقه
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ها یک دست اطرافشان تکان خورد و از پشت آنهای بلند و یکروبی سرش را بلند کرد که علف

 .کن بیرون آمدندپرتابی نیزهها کوتولهی اخمو و بدخلق و پشت سرش صدکوتوله

و  ی اخمو نزدیک شداختیار از جایش بلند شد، به آن کوتولهدهان مایکل از تعجب باز ماند و روبی بی

 :گفت

 ادوارد؟ -

 .طور بود که آخرین بار او را دیده بودند، ابروهای پرپشتش در هم گره خورده بودادوارد همان

ی سیاهی به تن داشت، شلوار سیاهش نیز گشاد و سبزرنگی پوشیده و روی آن جلیقه لباس پشمی

 .رنگ و رفته بود و کاله کلفت و خزداری را روی سرش گذاشته بود

 .که اکنون از حالت بهت و حیرت بیرون آمده بود، جلوتر رفت و کنار روبی ایستادسباستین 

های کنجکاو و یک شکلی که پشت سر ادوارد آنکه توجهی به او نشان دهد، نگاهی به کوتوله روبی بی

 :ایستاده بودند انداخت و گفت

 کنین؟کار میشما اینجا چی -

 :ه مانده بود، ناگهان در مقابلش زانو زده و گفتبه روبی خیر ادوارد که با حالت عجیبی

 !ملکه -

 :کنان گفتندها نیز همان کار را تکرار کردند و زمزمهپشت سرش باقی کوتوله

 .ملکه -

اش گشاد شده بود، متوجه شد شخصی کنارش ایهای قهوهزدن را نداشت و چشمروبی که توان حرف

 :ایستاد و گفت

 !اوه -

 :ا کشید و نجواکنان اضافه کردمایکل لباس روبی ر

 .دونناونا می -

ها انداخت و سپس سرش را برگرداند و به تیارا نگاه کرد که رنگش سباستین نگاه کوتاهی به کوتوله

 .توانست چشم از روبی برداردپریده بود و نمی

 :رویی پرسیدپس از چند دقیقه روبی نفس عمیقی کشید و با کم

 دین؟ولی شما از کجا فهمی -

ادوارد که زانوهایش درد گرفته بود، بالفاصله از جا پرید، پشت سرش بقیه نیز از جا برخاستند و با 
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 :عالقه و کنجکاوی سرک کشیدند تا روبی را بهتر ببینند. او با صدای زیری پاسخ داد

که  خبرهای آدونیس رو شنیدیم، فهمیدیم که قراره جنگ بزرگی در بگیره، به عالوه متوجه شدم -

 شد که ما نیایم؟مردم کالینوس هم برای کمک به شما داوطلب شدن، مگه می

 :روبی که گیج شده بود، پرسید

 کی بهتون گفت که قراره جنگ بشه؟ -

 :ادوارد بینی بزرگش را خاراند و گفت

ه کنن، انگار تاززد شنیدم. آخه اونا اطراف مرداب زندگی میاز یه گرگینه که توی جنگل پرسه می -

اخبار آدونیس رو شنیده بود. اون گفت که یکی از دوستانش به اسم تونی برک اهل آدونیسه و 

 .ی آینده برسونهخواد خودش رو به ملکهمی

 :چیز را از یاد برد و گفتروبی با شنیدن نام تونی برک همه

 خواد خودش رو به آدونیس برسونه؟اون گرگینه گفت که تونی برک می -

 .بله -

دیگر نگاه کردند، سباستین از ادوارد با تعجب به مایکل خیره ماند و آن دو چند لحظه به یکروبی 

 :پرسید

 یعنی تونی برک به آدونیس برگشته؟ -

 :حوصلگی جواب دادادوارد این بار بی

 .ی دوستانش هم قراره برن، اونایی که اهل کالینوس و آدونیس هستنآره، بقیه -

 کنن؟اونا کی حرکت می -

ست که رفتیم اونجا. االن یک هفتهخاطر همین داشتیم میی دیگه، شاید هم زودتر. ما هم بههفته -

 .حرکت کردیم. دیشب به کوهستان رسیدیم. همه با هم برای کمک به شما اومدیم

 .ای معذب شودی آخرش را به روبی گفت و باعث شد او تا حد قابل مالحظهادوارد جمله

 :هایش تمام نشده بود، با عجله از او پرسیدنگار هنوز سؤالاما سباستین که ا

 ها از کجا فهمیدین ملکه اینجاست؟شما -

 :روبی با حرص گفت

 .من که ملکه نیستم -

هایش را تنگ کرد و در جواب سؤال ادوارد با گیجی چند لحظه به روبی نگاه کرد، سپس چشم
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 :سباستین گفت

کنیم؛ دونستیم که داریم به کی کمک میه توی اردوگاه بودین نمیدونستیم؛ یعنی زمانی کما نمی -

اما همون گرگینه که اسمش توماس بود بهم گفت که چندماه پیش که سربازای نارسیسا به اینجا 

شنیده که شما توی مارالنا هستین. اولش  آبیحمله کردن تا کالینوس رو نابود کنن از یه پسر چشم

چیز رو فهمیدم، فهمیدم که من و بهم از مشخصات ظاهری شما گفت همه مطمئن نبودم؛ اما وقتی

 .کارگرانم میزبان چه انسان بزرگی بودیم

های ای کشید و مایکل که فقط یک قسمت از حرفپس از این سخنرانی طوالنی، روبی نفس کالفه

 :ادوارد را فهمیده بود، با صدای بلندی گفت

 ینه روبرو شدن؟ پس چرا چیزی بهمون نگفت؟دین بوده، یعنی اونا با یه گرگ -

گاه برای اولین بار آمده سردرگم شده بود، دستش را روی صورتش کشید. آنروبی که از اتفاقات پیش

 :شد، گفتدر آن چند دقیقه نگاهی به تیارا انداخت و در حالی که به او نزدیک می

 وقت ازش نپرسیدیم، مگه نه؟خب، ما هیچ -

 :رنگی به تیارا زد و گفتسپس لبخند کم

 حالت خوبه؟ -

 :ور بود، به آهستگی گفتتیارا که هنوز در شوک و ناباوری غوطه

خواستم این همه راه رو به آدونیس برم تا تو رو ببینم؛ در حالی که االن پس تویی، خودتی! من می -

 .روزه کنارتم و خودم خبر ندارمسه

 :بی پرسیدای کرد و از روتیارا ناباورانه خنده

 چرا بهم نگفتی؟ -

 :روبی کنار او نشست، چند ثانیه به سؤالش فکر کرد و سپس گفت

دونستم که تو برای چی دونم؛ یعنی هیچ دلیل خاصی نداشت. راستش من اولش اصالً نمینمی -

خوای به آدونیس بری، بعدش هم بعد از ماجرایی که توی جنگل پیش اومد اصالً فرصت نشد تا می

 .جع بهش صحبت کنیمرا

ی روبی حالی سرش را روی شانهتیارا سرش را تکان داد و لبخند عمیقی به او زد؛ اما بعد با بی

 .هایش را بستگذاشت و چشم

 :روبی که نگران او بود، رو به بقیه کرد و گفت
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 .ریممونیم و فردا به مرداب میکنه، امشب رو اینجا میخورشید داره غروب می -

ها پس از شنیدن حرف او، چنان که انگار دستور صریحی را دریافت کرده باشند، به او وتولهی کهمه

 .تعظیم کرده و درست در جایی که ایستاده بودند، روی زمین نشستند

 .ادوارد نیز تا کمر خم شد و سپس به باقی افرادش پیوست

ن بخوابانند. پس از آنکه تیارا به مایکل با جدیت به روبی نزدیک شد و کمک کرد تا تیارا را روی زمی

 .خواب عمیقی فرو رفت، سباستین آتش بزرگی برپا کرد و روی زمین نشست

ترین توجهی به او نشان دهند، به یکدیگر نزدیک شدند تا در مورد آنکه کوچک روبی و مایکل بی

 :ای که به دست آورده بودند، گفتگو کنند. مایکل گفتاطالعات تازه

یشه این همه راه رو بیخودی اومده باشیم. تونی برک برگشته به آدونیس، احتماالً حاال هم باورم نم -

 .خندنشون دور هم نشستن و دارن به ما میهمه

 :آمد، گفتروبی که چنین چیزی به نظرش محال می

 .کشنی اونا دارن انتظار برگشتمون رو میکنم همهامکان نداره، من که فکر می -

هایی رو که دوست دارن تو جنگ شرکت کنن با ی گرگینهونا هم توقع دارن ما بقیهنظرت ابه -

 خودمون ببریم؟

تر میشن؛ اما حاال که فرصتش رو داریم باید باقی شک ندارم ما هرچه زودتر برگردیم بقیه خوشحال -

ند هفته توی راه طوری برای اونا هم بهتره؛ چون الزم نیست چها رو هم با خودمون ببریم. اینگرگینه

 .باشن

 :مایکل که به فکر فرو رفته بود، سرش را تکان داد. چند لحظه بعد روبی با نگرانی گفت

 .فقط یه روز مونده، باید عجله کنیم -

 :کنان گفتپچمایکل پچ

 ن؟بینی همه چقدر خستهنمیشه، مگه نمی -

 ...تره یااستراحت مهم -

 باید توان داشته باشیم که به مرداب برسیم، درسته؟روبی! تو اصال متوجه نیستی، ما  -

 :تراشی کند گفتچیز ایراد بگیرد و بهانهخواست به همهجهت دلش میخود و بیروبی که بی

 ...وقتولی اگه جنگ شروع بشه اون -

وقت ما فقط باید امیدوار باشیم که همه در امن و امان باشن، کاری بیشتر از این از دستمون اون -
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 .برنمیاد

 :روبی با حیرت گفت

 چی؟ -

 :آنکه کوتاه بیاید، با قاطعیت گفت اما مایکل بی

کنیم! انگار یادت رفته، بیشترین تاوان رو تو دادی. این ما داریم برای سرزمین و مردممون تالش می -

توی تو بودی که ملکه رو برگردوندی، پدرت رو از دست دادی، سباستین رو نجات دادی و ارتش رو 

جنگل رهبری کردی؛ پس من متأسفم که باید بگم در این مورد کاری بیشتر از این از دستمون برنمیاد 

 .ها در اولین فرصت به کوهستان برسونیمها رو به همراه کوتولهی گرگینهجز اینکه بقیه

 :روبی با درماندگی خواست حرفی بزند؛ اما مایکل نگاه از او گرفت و گفت

 .مهمن خیلی خست -

 .هایش را بستهایش گذاشته و چشمسپس دراز کشید و سرش را روی دست

کس به جز خودش خور و ناراحت شده بود، نگاهی به اطرافش انداخت و متوجه شد هیچروبی که دل

 .کردها استراحت میی بسیار دوری از آنهوشیار و مضطرب نیست، حتی سباستین هم در فاصله

کند و هیچ چیزی را عوض نمیرا فهمید که فکرکردن به هدفی که دارد هیچاو ناگهان این واقعیت 

اش تضعیف شده و توان و نیرویش از بین برود؛ بنابراین او نیز ای در پیش ندارد جز آنکه روحیهنتیجه

 .هایش را بستکنار مایکل د*ر*ا*ز کشید و چشم

*** 

 چقدر مونده تا برسیم؟ -

پرسید، تا جایی که او را به ستوه آورده و با تمام ابتدای راه از ادوارد میاین سؤالی بود که روبی از 

 :که برای روبی قائل بود، فریادزنان گفتاحترامی

 !دیگه چیزی نمونده -

 .نوعانش رساندی کوچکش دوید و خود را به همسپس با آن جثه

رخواهی کند؛ اما قبل از آنکه بتواند روبی که از فریاد او جا خورده بود، دهانش را باز کرد تا از او عذ

 :آمیزی گفتحرفی بزند، مایکل با لحن سرزنش

 .تر از قبل شدهکنم ده سانت کوتاهاحساس می -

 :هایش پف کرده بود، چندبار پلک زد و گفترسید و چشمروبی که خسته و کالفه به نظر می
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 ...دست خودم نیست، باور کن که -

تونیم خودمون رو به کوهستان برسونیم، ، دیگه چیزی نمونده، ما تا شب میدونم؛ ولی ببین روبیمی -

 .شک نکن

 :مقدمه گفتاش فقط این نبود، برگشت و به تیارا نگاه کرد و بیروبی که نگرانی

 .اون ضعیف شده، شاید جاناتان بتونه کمکی کنه -

 :مایکل نیز نگاه کوتاهی به تیارا انداخت و گفت

گفتی حس کردم موضوع صحبتتون رو فهمید، چیز رو به سباستین میاشتی همهامروز صبح که د -

 ...شاید اون

 .دونه که نزدیکی االنِ سباستین به خودش فقط از سر ترحمهمی -

 .مند بشهدرسته؛ اما این وسط تو هیچ تقصیری نداری، مگه نه؟ تو از اون نخواسته بودی بهت عالقه -

اش را حفظ سردیسایید، به زور و زحمت خونهایش را روی هم میمایکل که از شدت خشم دندان

 :کرد و ادامه داد

 !خاطر اونفهمی؟ فقط بهست، میخاطر رفتارهای اون دیوونهدر ضمن، حال االن تیارا فقط به -

 ...تنها مسببش اونه، باشه؟ تنها مسببش

 !خیلی خب مایکل، فهمیدم -

ی روبی دریافت که چیزی که باید را به او فهمانده برافروختهمایکل از صدای بسیار بلند و صورت 

 .آمیزی روی صورتش نشستاست و لبخند رضایت

درست همان موقع صدای جیغ ریز و بلندی برخاست و روبی و مایکل را از جا پراند.بالفاصله 

 .وجوش افتادند و دویدند و پشت روبی سنگر گرفتندها به جنبکوتولهتمامی

هیکلی که ناگهان در مقابلش سبز شده تر بود، با وحشت و هراس به مرد قویاز همه پیشروبی که 

 :بود نگاه کرد و گفت

 تو کی هستی؟ -

 .دار نگاه کندای کرد و سعی کرد با جدیت به آن صورت کثیف و لکهلرزید، سرفهروبی که صدایش می

بدنش همچون گرگی پرمو بود، موهای در هم بـرهنه بوده و مردی که در مقابلش ایستاده بود، نیمه

 .رسیداش میاش تا عرض شانهگره خورده

 .به جلو برداشت او که با حالتی عجیب به روبی خیره مانده بود، قدمی
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 :کرد، آب دهانش را قورت داد و تکرار کردکم فروکش میروبی که شجاعتش کم

 !گفتم تو کی هستی -

 .ای او را خشک کرده بودندمانده بود؛ جوری که انگار به وسیله اما آن مرد همچنان به او خیره

 .دادن گردنش را نداشتروبی حضور مایکل و سباستین را در دو طرفش احساس کرد؛ اما جرئت تکان

 :ای که شبیه خرخر حیوانات بود، گفتپس از چند ثانیه باالخره آن مرد تکان خورد و با صدای گرفته

 .تظر اومدنتون بودم ملکهاسم من توماسه، من -

روبی با شنیدن صدای او تمام موهای بدنش سیخ شد؛ اما سعی کرد بر خود مسلط شود. همان لحظه 

 :ای گفتچندان آهستهشخصی لباسش را به سمت پایین کشید و با صدای نه

 ای بود که بهتون گفتم، یادتون میاد؟ی عزیز، این همون گرگینهملکه -

سرش را  داد و کوشید تا لباسش را از چنگ ادوارد بیرون بکشد، سپس به آرامی روبی سرش را تکان

 :گذشت، گفتبلند کرد و به مردی که به ظاهر چند ساعتی بیشتر نبود که از تغییر شکلش می

ازتون ممنونم، من و دوستانم اومدیم تا کسانی رو که برای جنگ داوطلب هستن با خودمون ببریم  -

 ...دیر کردیم؛ چون ر کمی... خب، انگاو

ها بود که از برگشت به سرزمینش ناامید شده بود؛ اما دو سال پیش، وقتی با این پسر تونی سال -

های اون رو شنید، امیدی رو که از دست داده بود دوباره به دست آورد، اگر چه مالقات کرد و حرف

 کدوم از احساساتش رو با اون در میون نذاشت، مگه نه؟هیچ

 :مبهوت مانده بود، او با تحیر پرسیدوکرد که ماتتوماس به مایکل نگاه می

 ...یعنی تونی برک از همون موقع منتظر یه نشونه بود؟! یعنی خودِ اون قصد داشت که بیاد و -

 .ی ریختن خون اون شیطانههمراه بقیه به جنگ نارسیسا بره، بله، تونی تشنه -

 :کرده بود، از او پرسید سباستین که تا آن لحظه سکوت

 پس چرا شما باهاش نرفتین؟ -

 :توماس گفت

ی ما پذیرفته شد. اون و چند تن از دوستانش که سال پیش در گلهتونی برک کسی بود که بیست -

شدن ی خارجاهل آدونیس بودن، از اینجا رفتن؛ ولی ما اهل کالینوس هستیم و باید از رهبرمون اجازه

 .بگیریماز سرزمینمون رو 

 :مایکل به تندی پرسید
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 یعنی اون هنوز راضی نشده؟ -

 .ی منفی تکان داد و قلب روبی در جایش فرو ریختتوماس که هنوز آرام بود، سرش را به نشانه

ی تیارا را دید که لبخند پریدهی رنگطور ناگهان دستی در دست سردش قرار گرفت و او چهرهاما به

ها هنوز وقت کافی برای اراده دلگرم شد و به آن فکر کرد که آنرنگی بر صورت داشت. بیکم

 .ها را دارندکردن رهبر گرگینهراضی

 :کرد لبخند بزند، سرش را تکان داد و گفتروبی که سعی می

 .شاید ما بتونیم راضیش کنیم -

ر یک شب بنابراین همگی به سمت مرداب به راه افتادند. روبی و مایکل با دیدن زمین سفتی که د

 . مهتابی، در کنار هم خـوابیده بودند، لبخندی زدند

ها در حالی که با یک دست بینی بزرگشان کردند و کوتولهها حرکت میسباستین و تیارا پشت سر آن

ها جا های بلند آندویدند تا از قدمکردند، پشت سرشان میپیف میرا گرفته بودند و مدام پیف

 .نمانند

 .کشیده را کنار زدفلکبههای سراز همه بود، علف توماس که جلوتر

 .ها پنهان شده بود، گذاشتای که درست پشت علفروبی قدم به محوطه

ها چادر عظیم برپا شده و هزاران مرد که در جای جای ها بود، صددر فضای بسیار بزرگی که مقابل آن

 .دویدندکردند، به این سو و آن سو میمحوطه آتش برپا می

 :ای به پهلویش زد و آهسته گفتروبی که دهانش باز مانده بود، همان لحظه شخصی ضربه

 .اینجا یه جوریه، من که هنوز بهشون اطمینان ندارم -

ای طول زد؛ به همین خاطر چند لحظهاین اولین بار در آن چند ساعت بود که سباستین با او حرف می

 :نار بگذارد و جواب بدهداش نسبت به او را ککشید تا مایکل کینه

 ای هم داریم؟ی دیگهطور؛ ولی مگه چارهمنم همین -

هایش را درهم کشید و خواست حرفی بزند که ناگهان سباستین که از این اوضاع ناراضی بود، اخم

 .ها جلب کردی روبی توجه آنشدهنفس حبس

ی شت او شد. اکنون همهمایکل رد نگاهش را دنبال کرد و خیلی زود متوجه منبع ترس و وح

کردند. در صدر ها نگاه میانگیزی به آننما دست از کار کشیده بودند و با حالت رعبهای گرگانسان

 .باریداش میاز چهرهرحمیها نیز مردی ایستاده بود که خشم و بیآن
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های درخشید و موهای بلوندش همچون انسانهای سبز روشنش همچون گرگی درنده میچشم

اش کشیده و نامیزان بود و حالت صورتش جوری بود که غارنشین پریشان و به هم ریخته بود، بینی

 .زدانگار مدام پوزخند می

تر از قبل شده بود، خود را در حصار دستان روبی پنهان کرد؛ اما روبی که تیارا که رنگش پریده

های براق سعی کرد به آن چشم دانست چشم همه به اوست، به ناچار خود را جدی نشان داد ومی

 .خیره بماند

ها از سر و ترشدنش کوتولهها ایستاده بود، جلوتر آمد. با نزدیکآنی چند قدمیمردی که در فاصله

 .کول هم باال رفتند تا هرچه بیشتر از او دور شوند

چندان لحن نههای سرزمین کالینوس، خود را به روبی رساند و با صدای بم و جیسون، رهبر گرگینه

 :ای گفتدوستانه

 .های سرزمین کالینوسجیسون هستم، رهبر گرگینه -

غره رفت؛ اما روبی که قصد داشت به او چشم جیسون دستش را جلو آورد و مایکل با حالتی عصبی

تر او را برای بردن افرادش راضی کند، فوری دست مایکل را جلو برد و به او دست داد. به هرچه سریع

 .لمس پوست زمخت دست او، احساس ناخوشایندی وجود مایکل را پر کرد محض

آور سرتاپای روبی را برانداز جیسون در حالی که لبخند کریهی بر صورت داشت و با حالتی چندش

 :کرد، گفتمی

 .ی آیندهاز آشنایی با شما خوشبختم، ملکه -

 .مایکل را بشنود های عصبیتوانست صدای نفسروبی می

 :کرد عادی رفتار کند قاطعانه گفتدر حالی که سعی میاو 

 !ی آدونیس همیشه ملکه کاترین هستنملکه -

 :ی بلند و غیرطبیعی کرد و گفتجیسون ناگهان خنده

کنم! مگه مردم آدونیس عقلشون رو از دست دادن که اون زنِ پیر و از کار افتاده؟ گمون نمی -

 حکومت رو به یک پیرزن بسپارن؟

 :زمان جلو آمدند؛ اما روبی با دست مانع آن دو شد و گفتهم کل و سباستین با حالتی تهاجمیمای

شدن ای به ملکهملکه کاترین هنوز خیلی فرصت برای فرمانروایی بر آدونیس دارن، و من هیچ عالقه -

 .ندارم
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سباستین او را  جیسون با حالتی تمسخرآمیز سرش را تکان داد و روبی را وسوسه کرد که با شمشیر

 :از وسط به دو نیم کند؛ اما روبی به سختی این حس خوشایند را سرکوب کرده و گفت

ی مسائلی که به شما مربوط نمیشه صحبت کنم، من برای بردن تونی برک به نیومدم اینجا تا درباره -

در جنگ پیشِ رو  ی کسانی رو که دوست دارنخوام بقیهاینجا اومده بودم؛ اما حاال که اون نیست می

 .حضور داشته باشن با خودم ببرم

مانندش ی گرگای نفرت و انزجار بر چهرهجیسون با شنیدن این حرف تکان ناگهانی خورد، لحظه

 :ای جایگزین خشمش شده و گفتسایه افکند؛ اما فوری حالت چاپلوسانه

 با هم صحبت کنیم؟ دونم؛ اما بهتر نیست درباره این مسئله توی چادربله! این رو می -

درخشید انداخت و از او کمک قیمت میهای مایکل که همچون جواهری گرانروبی نگاهی به چشم

 .خواست

توانست پنهان کند، به صورت مرموز جیسون کرد، او با سوءظنی که نمیاما مایکل به او نگاه نمی

 .خیره مانده بود

 :پس از چند لحظه صدایش را صاف کرد و گفت

ریم داخل، اگر به توافق نرسیدیم از رسته، به نظر منم بهتره توی این سرما زیاد معطل نشیم. مید -

 .گردیمهمین راه برمی

ی آخرش را با اطمینان به روبی گفت و سباستین برای تأیید حرف او سرش را تکان داد. مایکل جمله

 :جیسون که هنوز پوزخندی بر روی صورت داشت با صدای بلندی گفت

 !اِ... بله، البته -

ای ها دور شد. توماس که هنوز کنار روبی ایستاده بود، با صدای آهستههای بلندی از آنسپس با قدم

 :گفت

 .تونین منتظر بمونین از اینجا برین، شاید ما بتونیم جیسون رو راضی کنیماگه نمی -

 :روبی که متعجب شده بود، گفت

 .کردنِ اونخاطر همین به اینجا اومدیم، برای راضیقع ما بهنیازی به این کار نیست، در وا -

 .ی جیسون شدروبی پس از گفتن این جمله با راهنمایی چند مرد راهی چادر رنگ و رو رفته

 :ی نگران توماس خیره نگاه کرد و گفتسباستین به چهره

 رو راهنمایی کنی؟تونم خواهش کنم بقیه تونه متقاعدش کنه. مینگران نباش، احتماالً می -
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 :ها اشاره کرد و توماس فوری گفتسباستین با سر به کوتوله

 .برسینی خوبیالبته، امیدوارم به نتیجه -

 .ممنونم -

نظر تر بهپریدهسباستین این را گفت و به همراه تیارا به راه افتاد. تیارا از چند ساعت قبل رنگ

 .رفتن به کمک نیاز داشترسید و برای راهمی

 :گفتکشید، با لحن مالیمیوجدان میسباستین که هنوز عذاب

 خوای با من بیای؟ شاید بهتر باشه پیش بقیه باشی و استراحت کنی؟حالت خوبه؟ مطمئنی که می -

 :رمقی زد و به دروغ گفتتیارا لبخند بی

 .خوام پیش شما بمونممن حالم خوبه، فقط می -

آمد. از این رو گوید؛ با این حال کاری از دستش برنمینمی سباستین مطمئن بود که او حقیقت را

 .ها وارد چادر جیسون شدندهردوی آن

سباستین که چند ثانیه ماتش بـرده بود، نگاهی به مایکل انداخت که از شدت خشم سرخ شده بود و 

ا کسی که باید کرد. البته از نظر سباستین تنهروبی با شرمندگی به هر جایی غیر از جیسون نگاه می

ی بعد زد و چند ثانیهعاری در چادر قدم میکشید، جیسون بود که در کمال بیاز رفتارش خجالت می

 .اش نشستانگار نه انگار که اتفاقی افتاده باشد، روی صندلی

 :جیسون گفت

 !کنم بنشینید سرورمخواهش می -

 .ل با مشت و لگد به جانش بیفتددر کالمش چنان تحقیر و توهین واضح بود که نزدیک بود مایک

ها مقابل اما خوشبختانه روبی مثل همیشه موفق شد که خشم او را مهار کند و باالخره هر چهارنفر آن

 .جیسون نشستند

 :ی تصنعی کرده و گفتای سکوت برقرار شد، تا آنکه روبی سرفهچند ثانیه

چیز رو از اول براتون توضیح بدم، شاید خوام قبل از شما صحبت کنم و همهاگر اجازه بدین، می -

 جوری بتونیم بهتر با هم کنار بیایم، ممکنه؟این

 :اش را باال انداخت و گفتتفاوتی شانهجیسون که مشغول ریختن نوشیدنی برای خودش بود، با بی

 .هرطور مایلید -

انگشتانش کرده  آمد و روبی متوجه شد سباستین از حرص شروع به شکاندن قلنج صدای تق مالیمی
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اکنون مایکل نیز ببر خفته و خطرناکی شده است. تیارا هم به شدت است. تردیدی نداشت که هم

 .نگران و مضطرب بود

روبی برای اینکه هرچه زودتر فضا را عوض کند و روی لحن تحقیرآمیز جیسون سرپوش بگذارد، 

 .چیز را تعریف کردشروع به صحبت کرد و از اول همه

هایی بود که به جنگ و نزاعشان با نارسیسا مربوط هایش فقط شامل قسمتی صحبتهاگرچه هم

 .شدمی

خیالی است. او سرد و بیشد که جیسون چه آدم خونکرد، بیشتر متوجه میهرچه بیشتر تعریف می

های روبی ارزش شنیدن را نداشتند، حتی در کدام از حرفچنان راحت و آسوده بود که انگار هیچ

شد؛ اما روبی فقط به آن امید که با آرامش و متانتش ی لحظات متوجه پوزخند صدادار او میبعض

چیز را با جزئیات برای بتواند مایکل و سباستین را نیز آرام کند، سکوت کرده و با اعتماد به نفس همه

 .جیسون تعریف کرد

ا در آن لحظه هایش تمام شد، دهانش خشک شده و سرش درد گرفته بود؛ اموقتی صحبت

العمل یک از آن احساسات توجهی نشان دهد؛ زیرا تمام حواسش به عکستوانست به هیچنمی

 .جیسون بود، هرچند که چیز خوشایندی برای دیدن وجود نداشت

کردن موهایش بکشد و افتخار بدهد و نظرش را ای طول کشید تا جیسون دست از مرتبچند ثانیه

اش ای از موهای بلوندش را روی پیشانیوبی ابراز کند. او در حالی که تکهی سخنرانی مفصل ردرباره

 :سردی گفتریخت، با خونمی

 ام چه ربطی داره؟اما من یه چیزی رو نفهمیدم سرورم، تمام این توضیحاتی که دادید به من و گله -

ا کرده بود که باری فرو رفت. روبی احساس کسانی را پیدجا در سکوت مرگبرای چند لحظه همه

؛ اما برعکس او، مایکل و سباستین به طور ناگهانی پارچ آب یخ را روی سرشان خالی کرده باشندبه

ها چنان سریع از جایشان بلند شدند که نزدیک بود روبی را از روی ومبهوت نماندند، آنوجه ماتهیچ

 .اش پایین بیندازندصندلی

 :اش را محکم در دستش گرفت و فریادزنان گفتتر بود، یقهمایکل که به جیسون نزدیک

 جوری صحبت کردی؟به چه جرئتی باهاش این -

های لرزان مایکل مچاله شده بود، اش در دستجیسون که برای یک لحظه حیران مانده و اکنون یقه

 :ی بلندی کرد و گفتخنده
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 .اوه، انگار خیلی هم از شوخی من خوشتون نیومد -

ی صندلی ی صندلی او زد؛پایهبه پایه کرد، لگد محکمیتی خودش را کنترل میسباستین که به سخ

 .خندیدشکست و جیسون روی زمین افتاد. او همچنان می

های به هم اش کند، از الی دندانخواست گلوی او را بگیرد و خفهروبی که با تمام وجود دلش می

 :اش، آهسته پرسیدفشرده

 کدوم شوخی؟ -

 :وز روی زمین نشسته بود، پوزخندی زد و گفتجیسون که هن

همین که تا اینجا بیارمتون و وقتتون رو بگیرم، باور کن عالی بود. فقط اینکه متأسفانه یه کلمه از  -

 .حرفات رو نفهمیدم

ی بلندی زد و مایکل و سباستین هردو حرکت یکسانی را انجام دادند؛ اما قبل از آنکه جیسون قهقهه

 .به شکم او زد ون برسند، تیارا جلو رفت و لگد بسیار محکمیها به جیسآن

 .ای به او دادجیسون از درد به خود پیچید و فحش زننده

. او سباستین جلو رفت تا جوابش را بدهد؛ اما این بار روبی به جای بقیه اقدام کرده و مانعش شد

ی به صورت کریهش انداخت و فهمید ایستاد، با نفرت و انزجار نگاهدرحالی که باالی سر جیسون می

 .کندتوزانه به تیارا نگاه میکه با حالتی کینه

 :لرزید، گفتروبی دست تیارا را گرفت و در حالی که تمام بدنش از خشم و غضب می

ی قدر احمق که حتی عرضهاما من خیلی خوب متوجه شدم که تو چه موجودِ احمقی هستی، اون -

اری. بذار من بهت بگم که چرا به اینجا اومدم جیسون، من اومدم تا افراد تو ت رو ندنگهداری از گله

کدوم از افراد خودت هم هیچ تعلق خاطری به فهمی؟ یعنی اینکه حتی هیچرو با خودم ببرم، می

تک اونا به من، خونشون ندارن، اونا داوطلب شدن تا به من کمک کنن؛ پس یادت نره که اعتقاد تک

 !تا به توخیلی بیشتره 

ی جیسون نشان بدهد، ترین توجهی به حالت چهرهآنکه کوچک اش، بیپس از به پایان رسیدن جمله

 :به بقیه گفت

 .بیاین بریم -

انگیز خارج شدند. روبی به محض برخورد سوز سرد زمستانی به سپس هر چهار نفر از آن چادر نفرت

 .صورتش نفس عمیقی کشید
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 :گفتمایکل رو به او کرد و 

 کار کنیم؟حاال چی -

آمد، با اطمینان نظر میپریده بهاش سرخ شده بود و پوست صورتش از شدت سرما رنگروبی که بینی

 :گفت

 !گردیم، همین االنبرمی -

ی کالینوس پنهان شده بود ی سرخ رنگی که پشت آسمان تیره و گرفتههالهسباستین نگاهی به

 :انداخت و گفت

 .شب نمونده، باید عجله کنیمدیگه چیزی به  -

 :روبی سرش را تکان داد و زیر لـب گفت

 .جنگ صبح فردا شروع میشه -

 :مایکل دستش را گرفت و گفت

 پس معطل چی هستی؟ -

 .ها در آن درحال استراحت بودند، دویدندهمگی به سمت چادری که کوتوله

ووضعشان انداخت و با اهی به سربه محض رسیدن به ورودی چادر توماس در مقابلشان ظاهر شد، نگ

 :نگرانی پرسید

 چی شد؟ باهاش صحبت کردین؟ -

 :مایکل جواب داد

 !وقتی رفتی پیشش از طرف ما بهش بگو که واقعاً عوضیه -

 .ای زد و وارد چادر شدسباستین به توماس طعنه

تعجب از روبی  اش از وقایع پیش آمده بود، بااطالعیاش نشان از بیهای گردشدهتوماس که چشم

 :پرسید

 !آخه یه دفعه چی شد؟ -

 :سوخت، با عصبانیت گفتاندازه میبی روبی که هنوز از خشمی

 دونستی؟مون کنه؛ یعنی تو نمیاون لعنتی فقط ما رو کشوند اینجا تا مسخره -

 :آنکه منتظر جواب توماس بماند رویش را به سمت تیارا برگرداند و گفت روبی بی

 به؟حالت خو -
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گردد، با اطمینان به او کم نیرو و توانایی به پاهایش برمیکرد کمتیارا که در آن لحظه احساس می

 :جواب داد

 .من خوبم -

 .باورم نمیشه، من از هیچی خبر نداشتم -

 :مایکل به سردی به توماس گفت

 !آره، حتماً -

 :یده بود، فریاد زد و به روبی گفتکردند به مرز دیوانگی رستوماس که از اینکه حرفش را باور نمی

دونستم، من به خیال اینکه اون قصد کمک به شما رو اش نمیخورم که من هیچی از نقشهقسم می -

 !خورمداره به اینجا آوردمتون، قسم می

آنکه  دادند و بیتوماس نگاه کرد که معصومیت خاصی را نشان میروبی چند ثانیه به چشمان آبی

 .او را باور کرد و سرش را تکان دادبخواهد حرف 

. روبی فرصت را غنیمت شمرد و به ها از چادر خارج شدندهمان لحظه سباستین به همراه کوتوله

 :آهستگی از تیارا پرسید

 ...کردم که ممکنهولی چی شد؟ من فکرمی -

 :تیارا جواب داد

دم بفهمونم که عاشقش نیستم و کردم به خوکردی؛ اما تمام دیشب سعی میدونم چه فکری میمی -

 .به این فکر کنم که تو هم عاشقش نیستی

 :ها نبود اشاره کرد و ادامه دادطور نامحسوسی به سباستین که حواسش به آنتیارا به

کنم حالم بهتره، حس کم به خودم بیام. االن چند ساعته که حس میشاید همین باعث شد که کم -

داشته باشم، شاید از  روز رو فراموش کنم و در آدونیس زندگی خوبیسه تونم اینکنم به زودی میمی

 .کردماول هم نباید اشتباه مادرم رو تکرار می

تر بود؛ زیرا در آن لحظه یکی از تر و جانانهی روبی از او بسیار وسیعتیارا لبخند زد؛ اما خنده

طور کامل از شد که سباستین را بههایش برطرف شده بود. اگر تیارا موفق میترین نگرانیبزرگ

شدن و مرگ احتمالی تیارا که دیگر یکی ذهنش بیرون کند، دیگر نیازی هم نبود که او مدام به ضعیف

گاه دست سرد روبی را گرفت. سباستین نیز کنار تیارا قرار آن .از بهترین دوستانش شده بود فکر کند

 :گرفت و رو به توماس کرد و به سردی گفت
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 .خداحافظ -

 :توماس با ناراحتی گفت

 جوری، آخه پس ما چی؟اما شما نباید برین، این -

 :همگی سر جایشان ایستادند و روبی قاطعانه به او گفت

شدم اگه تونم صبر کنم. من واقعاً خوشحال میهمین حاال هم خیلی از وقتمون گرفته شد، دیگه نمی -

تونیم اینجا معطل کردم؛ اما متأسفم، ما بیشتر از این نمیهای بیشتری رو با خودم همراه میگرگینه

 .بشیم

 .کرد، چشم از او برداشته و نگاهی به آسمان انداختتوماس که با حالتی درمانده به روبی نگاه می

ی توماس مانندی بر چهرهی گرگآمد و سایهکم از پس ابرهای تیره بیرون میماه پرنور آن شب کم

 .شدپدیدار می

 :بی لبخند تلخی زد و باتاسف گفترو

 .من واقعاً متأسفم -

 :سپس رویش را برگرداند و خواست قدمی بردارد که با شنیدن صدای او یک بار دیگر متوقف شد

 .پس من و دوستانم رو هم با خودتون ببرین -

 :روبی برگشت و به او نگاه کرد و با تعجب گفت

 !یلی مهمهکردم رضایت او براتون خولی من فکر می -

که  توماس لبخندی زد و باعث شد حیرت روبی ده برابر شود؛ اما از طرفی واقعاً خوشحال بود

 .توانست بی آنکه بار دیگر با جیسون رودررو شود بقیه را نیز با خود همراه کندمی

در ی کسانی که اش همچون حبابی ترکیده و شوروشوق را از او و همهاما دیری نپایید که خوشحالی

 :ها به گوش رسید که گفتی چند قدمی آناطرافش بودند گرفت؛ زیرا همان لحظه صدایی از فاصله

 !کردمطور فکر میدر واقع منم همین -

ها برگشتند و به صاحب صدا نگاه این بار نه فقط روبی، بلکه تیارا، مایکل، سباستین، توماس و کوتوله

 .کردند

ها نزدیک ها به آنای درآمده بود به همراه باقی گرگینهالجثهجیسون که اکنون به شکل گرگ عظیم

 .شدمی

 .قلب روبی در جایش فرو ریخت و نا خودآگاه با ترس به مایکل نگاه کرد



  98زهرا باقری نویسنده انجمن رمان  |جدال نهایی )جلد پایانی رمان لیانا( 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         221 

 

رحمی تبدیل ی درنده و بیعار نبود، او اکنون به گرگینهجیسون دیگر یک مرد غیرقابل کنترل و بی

 .اختاندشده بود که هرکسی را به وحشت می

ی دراز و زشتش را باال بـرده و ها غرق خوشی شده بود، پوزهجیسون که از دیدن ترس و وحشت آن

 :طور که نزدیک میشد، گفتهمان

 زدین، بد موقعی رسیدم، مگه نه؟انگار داشتین پشت سر من حرف می -

به شدت  توماس که انگار خشکش زده بود، قدمی جلو رفت و مقابل روبی ایستاد. روبی از او

وار افتاد، قلبش دیوانههای براق جیسون میسپاسگزار بود؛ زیرا هر لحظه که نگاهش به چشم

 .کوبیدمی

ی نزدیکی از ی توماس شد؛ اما بی آنکه به او اهمیتی بدهد در فاصلهی عمل محتاطانهجیسون متوجه

 :ها ایستاد و ادامه دادآن

افراد من رو با خودتون ببرید؟ اما این کارها که از شما خواستین سرورم، درست شنیدم که شما می -

 بعیده، مگه نه؟

روبی نتوانست جلوی خودش را بگیرد، به سرعت توماس را کنار زد و جلو رفت؛ اما مایکل که هنوز 

 .کنار روبی بود مانع شد

و غضب رفت تا دست مایکل را که سد راهش بود کنار بزند، با خشم روبی همچنان که کلنجار می

 :گفت

ای کدوم از کسایی که عالقهخوام هیچمن کسی رو خالف میلش به آدونیس دعوت نکردم، حتی نمی -

 .به جنگیدن ندارن رو با خودم ببرم

 !طورهاوه، البته که همین -

 :هایش را گرفته بود، فریادزنان گفتروبی که خون جلوی چشم

 !برمبه بودن در کنارم دارن میای ترین عالقهی کسایی رو که کوچکاما همه -

های تیزش را به نمایش گذاشت و مایکل با حالتی هشداردهنده روبی در همان لحظه جیسون دندان

های برجسته و را صدا زد؛ اما روبی که از شدت عصبانیت سرخ شده بود به او اهمیتی نداد و به چشم

 .درخشان جیسون خیره ماند

گاه پس از چند ثانیه با صدای ری که انگار به فکر فرو رفته بود، آنجیسون سرش را کمی کج کرد؛ جو

 :آوری گفتبم و لحن دلهره
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هاش درست بوده، به حقیقت بینم که تمام حرفجور انسانی هستی، میملکه بهم گفته بودن که چه -

 .نباید به اون زن استثنایی شک کرد

ها با هم ی آنکس حرفی نزد، انگار همههیچی ساعت ها گذشت ای که به اندازهدر چند دقیقه

کردن نبودند. سرانجام روبی که با شنیدن این حرف صدایشان را از دست داده بودند و قادر به صحبت

وا رفته بود، بی اختیار سرش را برگرداند و به سباستین نگاه کرد. سباستین که رنگش پریده بود، 

 :زخم گردنش را لمس کرد و آهسته گفت

 .پس با اونی -

خشونتی ناگهانی در صورت جیسون پدیدار شد و خرناس بلندی کشید. تیارا یک قدم به عقب 

 .تر از بقیه بودند، با ترس و لرز خود را جمع کردندها که به ظاهر حساسبرداشت؛ اما کوتوله

 :جیسون با پرخاشگری گفت

تره برای کنم، کی شایستهاب میطور کامل مشخص بود، مگه نه؟ اینکه من کی رو انتخاین به -

 ...فرمانروایی آدونیس

 !دهنت رو ببند -

 .زنان خواست به گرگینه نزدیک شود؛ اما روبی و سباستین جلویش را گرفتندمایکل نعره

اش را با صدا باال کشید و با جیسون صدای مبهمی درآورد که بی شباهت به پوزخندزدن نبود. او بینی

 :در آن مشهود بود، گفتلحنی که وجد و سرور 

مواظب باش پسر! محض اطالعت باید بگم که افراد من خیلی وقته که به یه انسان حمله نکردن و  -

 .امشب شاید دیگه نتونم مانعشون بشم

 .روبی با نگرانی به مایکل خیره شد و با خواهش و التماس از او خواست که آرام باشد

 :را در برگرفته بود، با انزجار گفتسباستین که دوباره نفرت سراسر وجودش 

میشه،  دونم چرا زودتر حدس نزدم؛ چون هرکسی که با اون باشه عین خودشالبته که با اونی، نمی -

ی ی ارتشش؟ یا رهبری یه گله گرگینهای داده؟ فرماندهمگه نه جیسون؟ بگو ببینم به تو چه وعده

 خوار؟وحشی و خون

 :سردی گفتشید و با خونجیسون پاهایش را روی زمین ک

 !هردوش -

 :اراده پرسیدزد، لبخند روی صورتش خشک شد و بیسباستین که تا قبل از آن پوزخند می
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 !چی؟ -

 :جیسون تکرار کرد

 .هردوش، من حاال دیگه صاحب هردوش هستم -

حاصره ی مهای دیگر دورشان را گرفتند و حلقهسباستین که مات مانده بود، متوجه نشد که گرگینه

 .را تنگ کردند

 :او با ناباوری گفت

 ...سال قبل تای ارتش از بیستامکان نداره! فرمانده -

 :ی او را کامل کرد و گفتجیسون جمله

خوره و ی پیش هنری بود، بله؛ اما متأسفانه اون به جایی رفته که دیگه مقام به دردش نمیچند هفته -

 .های شما در قصر کشته شددست جاسوستا جایی که من فهمیدم چند وقت پیش به 

 :روبی با عصبانیت گفت

 .زنی؟ ما جاسوس نداریماز چی حرف می -

 :کردن او را داشت گفتجیسون با لحنی که انگار قصد مسخره

 .بله، بله، پس حتماً اون بیچاره خودش شمشیر رو تا دسته توی قلب خودش فرو کرده -

 :مایکل فریاد زد

 .کار رو کرده نه، نارسیسا این -

 :روبی نیز فریاد زد و گفت

 !ستاین یه توطئه -

سردی از ها غرق در خوشی بود، نفسش را با خونجیسون که انگار از تماشای خشم و حرص آن

 :اش بیرون داد و به سردی گفتشکاف بینی

 .وفاداری بودهایی، واقعاً انسان بزرگ و حیف، واقعاً حیف به اون مرد! چه خدماتی، چه دالوری -

 :سباستین که تا آن لحظه به فکر فرو رفته بود، ناگهان گفت

 !اون یه قاتل بود -

 درست مثل تو، مگه نه؟ -

 :سباستین با نفرت به جیسون نگاه کرد و او با صدای بلندی ادامه داد

یی که براش هاچیز رو برام گفته، قتلجوری به من نگاه نکن. آره سباستین نارسیسا همهاَه... اون -
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 .ای که نمیشه بازگو کردی دیگهانجام دادی و البته خدمات شرافتمندانه

 .ور شود؛ اما این دفعه نوبت مایکل بود که جلوی او را بگیردای زد و خواست به او حملهسباستین نعره

فراری  طور اتفاقی متوجه شد که دیگر هیچ راهروبی با نگرانی به سباستین و جیسون نگاه کرد و به

ها حلقه زده و حالتی به خود گرفته ها، به جز توماس دور آنی گرگینهبرایشان باقی نمانده است. همه

شوند. بار دیگر ناامیدی به سراغش آمد و فکر کرد ی جانانه آماده میبودند که انگار برای یک حمله

 .که دیگر راه فراری وجود ندارد

کرد، تیر خالص را های مایکل نگاه میبرای آزادشدن از دستجیسون که به تالش و تقالی سباستین 

 :زده و گفت

هات کرد چه عطشی رو توی چشمو باالخره اون بهم گفت که وقتی از توی اون آینه بهت نگاه می -

ی دید. آره سباستین، حتی بین یه گله انسانِ پست که ادعای مهربانی و صداقت دارن هم یه لکهمی

 !که خیلی به درد بخوره سیاه پیدا میشه

سباستین با شنیدن این حرف دست از تالش و تقال برای رهایی از بازوهای قدرتمند مایکل کشید و با 

جز او روبی و مایکل نیز سر جایشان خشک شده بودند، مایکل که دهان باز به جیسون خیره ماند. به

 .از دور بدن سباستین شل شدکم هایش کمی دستاش گرد شده بود گرههای سبز و آبیچشم

 :طور کامل هوشیار شده بود بالفاصله از جیسون پرسیداما روبی که انگار به

 ها چیه؟منظورت از این حرف -

 :آمیزی گفتکرد در ضیافتی باشکوه قرار گرفته است، با خوشحالی جنونجیسون که حس می

 !میده نی سیاهیه که با خیال راحت توی کوهستان جولومنظورم لکه-

 :زنان گفتروبی که دیگر از حالت رازآلود گفتار او کالفه شده بود، جیغ

 زنی؟از چی حرف می-

 :هایش را تنگ کرد و با شک و تردید گفتجیسون چند ثانیه به روبی نگاه کرد، سپس چشم

 .از جاسوسی که توی کوهستان هست -

 .حالت بدی سست شدند ناگهان قلب روبی در جایش فرو ریخت و دست و پاهایش با

مایکل که حال و روزش بهتر از او نبود، لباسش را گرفت تا از سرنگون شدنش جلوگیری کند؛ اما 

کردن سباستین از جایش تکان نخورد. او که در آن سه روز هیچ لزومی برای گفتن حقیقت و نگران

 .و اکراه داشتهای اکردن به چشمدید، اکنون همچون فرد گناهکاری از نگاهروبی نمی
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ای به سباستین اطالعی مطلق روبی شده بود، نگاه مرموزانهجیسون که در آن لحظه متوجه بی

 :انداخت و گفت

 .انگار یادت رفته یه چیزهایی رو برای اربـاب جدیدت تعریف کنی -

 :روبی به سرعت رویش را به سمت سباستین برگرداند و با ناباوری گفت

 !دونستی؟تو می -

 :دید، بالفاصله پاسخ دادکاری بیشتر نمیتین که دیگر دلیلی برای پنهانسباس

 .آره -

اش سایه انداخته بود، لباسش را از دست مایکل پریدهی رنگاش بر چهرهروبی که حیرت و ناامیدی

 .بیرون کشید و به سباستین نزدیک شد و درست در مقابلش ایستاد

ای درنگ کرد و نفس انداخت، لحظهباید سرش را پایین میکردن به روبی سباستین که برای نگاه

 .عمیقی کشید، سپس به چشم های روبی خیره ماند

های جیسون را باور نکند، دوباره از ای بود تا حرفروبی که هنوز اندک امیدی داشت و به دنبال بهانه

 :او پرسید

ی سوم داریم؟ نارسیسا از توی آینهزنه درسته؟ توی کوهستان یه جاسوس هایی که مییعنی حرف -

 کرد؟با تو صحبت می

کردند روبی فقط به هایش را برهم فشرد؛ زیرا برعکس دیگران که گمان میسباستین با تأسف چشم

دنبال حقیقت است متوجه شد که در لحن گفتارش امید خاصی نهفته است؛ گویی برخالف چیزی که 

ی حرفاش دروغه، بگو که همه»گفت: زبانی به او میبی بر زبانش جاری شده بود، روبی با زبان

و سباستین « جاسوسی وجود نداره، نارسیسا از زمان خروجت از قصر دیگه باهات صحبت نکرده.

گذشت با اطمینان جواب بدهد. او تواند به چیزهایی که از ذهن روبی میخورد که نمیتأسف می

های جاناتان را برای او ی حرفآن به سرش زد تا همه، یکهای روبی زل زده بودطور که به چشمهمان

ی جاناتان ای چهرهگناهی خود را به اثبات برساند؛ اما این تصمیم آنی با یادآوری لحظهبازگو کند و بی

 :از میان رفت و سباستین قبل از آنکه بتواند جلوی خودش را بگیرد، فقط یک جمله گفت

 .متأسفم -

او نگاه کرد، احساسش در آن لحظات غیر قابل توصیف بود؛ درست مثل آن بود که روبی با وحشت به 

 .از ارتفاعی عمیق سقوط کرده باشد
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کدام از هایش برای آینده را بر باد رفته دید، دیگر هیچها و برنامه ریزیباره تمام نقشهیکبه

کرد با صدای ره نگاه میطور که به سباستین خیهایش دست خودش نبودند. روبی همانالعملعکس

 :ضعیفی گفت

 .دونستی؛ ولی هیچی به ما نگفتیپس تمام مدت می-

کرد؛ زیرا طاقت دیدن یأس و ناامیدی که در ورای های او خودداری میکردن به چشمسباستین از نگاه

 :انگیزی به او گفتای روشنش پنهان شده بود نداشت؛ اما وقتی روبی با لحن تأسفهای قهوهچشم

 !چی روچی رو نابود کردی، همههمه-

دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد و دستش را دراز کرد تا دست او را بگیرد؛ اما روبی که دلش 

 .اش کند، با خشونت دستش را پس زد و خود را به مایکل رساندخواست گلوی او را بگیرد و خفهمی

ه خورده بود، گویی او برخالف روبی به خوبی مایکل تمام مدت نگاهش به چشمان سیاه سباستین گر

 .کاری استفهمیده بود که چه کسی پشت این مخفی

دهنده نگاهش را چرخاند و چشمش به تیارا افتاد که با حالت سباستین به امید یک یاری

ها را نداشت، دستش را به گونه نگاهکرد؛ اما سباستین که طاقت آنانگیزی به او نگاه میترحم

 .ش کشید و آرزو کرد که یک بار دیگر جاناتان را ببیندصورت

 !خب، دوستان و میهمانان گرامی با ما باشید -

طور که پالتوی اش درآمده است. او همانروبی متوجه شد که جیسون بار دیگر به شکل انسانی

 :ی به افرادش کرده و گفتاکرد اشارهخزداری را به تن می

 ...برسیم میهمان ما هستن، نبینم باهاشون بدرفتاری بشه، وگرنهتا زمانی که به آدونیس  -

ی ی بلندی زد؛ اما خندهای به افرادش گفت و به همراهش قهقههی زشت و زنندهجیسون جمله

داشت با ی توماس برنمیزدهوارش خیلی زود متوقف شد و در حالی که چشم از صورت وحشتجنون

 :آمیزی گفتلحن خشونت

 .به چادرم، یه تنبیه کوچولو الزمه تا بفهمه دورزدن اربابش چه عاقبتی داره بیارینش -

های بلند به سمت چادرش به راه افتاد سپس جلوی پای جیسون تف کرد و رویش را برگرداند. با قدم

 .و در تاریکی شب ناپدید شد

نگرانی خواست حرفی الجثه دور توماس حلقه زدند. روبی با ی عظیمبه محض رفتن او، چهار گرگینه

 :بخشی به او گفتبزند؛ اما توماس با لحن اطمینان
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ش تقصیرِ من بود که شما به اینجا اومدید، من رو هیچ بالیی سر من نمیاد، نگران نباشید! همه -

 .ببخشید

و ای به ادهندهی تسکینروبی بار دیگر دهانش را باز کرد تا حرفی بزند؛ اما قبل از آنکه بتواند جمله

 .ها غرش تهدیدآمیزی کردند و توماس را وادار به حرکت کردندبگوید، گرگینه

کرد، سرانجام او نیز وارد چادر شد و ای که وارد چادر جیسون شود به روبی نگاه میاو تا آخرین لحظه

 .جا در سکوت مطلق فرو رفتهمه

 .با ما میاین -

ی بعد به سمت خود را جمع کرد. چند دقیقه های اطرافشروبی با شنیدن صدای خرخرمانند گرگینه

های نمور و تاریک بود. وقتی در سلول پشت سرشان تونل زیرزمینی به راه افتادند که پر از سلول

 .تری از سلول نشستی تاریکقفل شد روبی که چشم دیدن سباستین را نداشت، در گوشه

 .تری منتقل کرده بودندسلول جداگونه و بزرگها را به دلیل جمعیت زیادشان به ادوارد و باقی کوتوله

دید. امکان شده میچیز را تمامروبی با ناامیدی سرش را به دیوار سنگی سلول تکیه داد. دیگر همه

طور که نشسته بود زانوهایش را در بـ*ـغلش جمع کرد و نداشت راه نجاتی وجود داشته باشد. همان

 .آسایی نجات پیدا کرده بوده و هر دفعه به شکل معجزهبه مواقعی فکر کرد که در دردسر افتاد

اولین چیزی که به ذهنش رسید، دست و پای پشمالوی میالنا بود، بعد از آن هم ورود ناگهانی فرد و 

های انفجاری؛ اما اکنون فرد هزاران مایل از او فاصله داشت، مایکل نیز در کنار خودش و مایکل و دانه

 .دگرفتار همان مخمصه بو

اش شد؛ ای کشید و سعی کرد فکرش را متمرکز کند؛ اما این کار نیز باعث آزردگیروبی نفس کالفه

هایش ظاهر شد. به سرعت آور پیرزنی با موهای سفید درهم گوریده مقابل چشمزیرا صورت چندش

بیاورد؛ اما سرش را تکان داد و سعی کرد اتفاقات بعد از نابودی آن زن و جزئیات فرارشان را به یاد 

توانست ی دوستانش بود و این بار هم نمیفایده بود؛ زیرا رابین نیز کنار فرد و بقیهاین افکار نیز بی

روی کمک مایکل حساب کند. فرارشان از دست ساطیرها؛ غیرممکن بود پوسایدون برای نجاتشان 

، تنها با تأسف سری خراشش به او برسداقدامی کند. روبی اطمینان داشت حتی اگر خبر مرگ دل

 «!اتفاق وحشتناکی بود؛ اما ما نباید از هدفمون دور بشیم»گوید: دهد و میتکان می

 .سپردحتی بعید نبود که به جای روبی، مسئولیت نابودی نارسیسا را به شخص دیگری می

 :روبی با این فکر ناگهان عصبی شده و فریادزنان گفت
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 !اما من این همه بدبختی کشیدم -

مایکل، سباستین و تیارا با صدای بلند او از جا پریدند. روبی متوجه شد که از شدت عصبانیت 

ها نداد و پس از آنکه به افکارش را با صدای بلند بر زبان آورده است؛ اما با این وجود اهمیتی به آن

 .ی اساسی رفت، سرش را پایین انداخت و دوباره درگیر افکارش شدغرهسباستین چشم

 :ایکل نگاهی به سباستین انداخت و گفتم

 .ستکم فکرش به هم ریختهفقط یه -

 :سباستین که هنوز ایستاده بود روی زمین نشست و گفت

 .از دلداریت ممنونم -

 :نظر نرسد، به سردی گفتمایکل که تمام تالشش را کرده بود تا لحنش مالیم به

 .حرفی هم که بشنوی حقتهاین رو نگفتم که تو رو آروم کنم، در واقع هر  -

مایکل بعد از گفتن این جمله نگاه زیرچشمی به سباستین انداخت و منتظر ماند تا او جواب 

شکنی بدهد؛ اما سباستین برخالف همیشه حرفی نزد و همچنان ساکت ماند. مایکل نگاه دندان

 .هاش را باال انداختمتعجبی به تیارا انداخت و او در جواب تنها شانه

هایش را بست و به ثانیه نکشیدِ تصویری که در تمام آن دقایق ستین که خسته و کالفه بود، چشمسبا

هایش ظاهر شد؛ هنری. چقدر عجیب بود فکرکردن به او، کرد به او فکر نکند مقابل چشمسعی می

 .هایش، رفتارهایش، به آرزوهایش و رویاهایش که دیگر به عدم پیوسته بودندحرف

میرد؟ مگر او نیز کرد که آن مرد هرگز نمییدن چنین خبری را نداشت؟ چرا فکر میچرا توقع شن

دانست که دنیا فانی است و یک روز حتی نارسیسا نیز همانند خودش یک انسان نبود؟ مگر نمی

توانست فکر او را از سرش بیرون شود؟ پس چرا حتی یک لحظه نمیمیرد و به خاک سپرده میمی

 .داشت دلش به حال او سوخته باشد؟ به حال مردی که همیشه از او نفرت داشت کند، آیا امکان

 .اش ناخودآگاه بسته شدندکردههای سرخ و پفچشم

 حالت خوبه؟ -

ای که به سراغش آمده بودند، مایکل با اکراه این سؤال را پرسید و سباستین را از افکار آزاردهنده

 .نجات داد

 :مایکل در کنارش نشسته است، با صدای ضعیفی صادقانه پاسخ داد سباستین زمانی که متوجه شد

 .دونمنمی -
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های مایکل ابروهایش را باال برد. سباستین یک لحظه به روبی خیره ماند، سپس نگاهش را به چشم

 :روشن مایکل که به خاطر تاریکی سلول به رنگ آبی تیره درآمده بودند انداخت و به آرامی پرسید

 شناختی؟رو میتو هنری  -

ای گشاد شد؛ معلوم بود که از این سؤال ناگهانی جا خورده است، با این حال های مایکل لحظهچشم

 :جلوی حیرتش را گرفت و جواب داد

 .کمابیش؛ یعنی فقط در موردش شنیده بودم، اون روز توی جنگل هم برای اولین بار دیده بودمش -

دیدمش. از وقتی که خودم رو شناختم هر روز و هر شب میسال شناختمش، بیستاما من خوب می -

 ...هاش وهاش و خیالرفتارهاش و نگاه

 :ی کوتاه و عجیبی کرد و گفتسباستین به مایکل نگاه کرد، خنده

مرد خوبی نبود، ازش متنفر بودم؛ اما به این عادت کرده بودم که همیشه مثل سایه پشت سرم باشه،  -

 .هاش رو بشنوم. به اینکه یکی هست که ازم متنفره، عادت کرده بودمهعادت کرده بودم کنای

اراده این سؤال از ی او نگاه کرد و بیرخ صورت گرفتهسباستین نفس عمیقی کشید. مایکل به نیم

 :دهانش خارج شد

 قدر ناراحتت کرده؟چی این -

 :سباستین فوری گفت

 .من ناراحت نیستم، فقط پذیرفتنش برام مشکله -

 .ای درنگ کرد و ناگهان به طرف مایکل برگشت؛ جوری که او جا خوردسباستین لحظه

 :رسید گفتای که به گوش تیارا و روبی نمیگاه با صدای بسیار آهستهآن

آورد، مردی بود که تمام تونی تصور کنی؟ اون مردی بود که حتی در مقابل نارسیسا کم نمیمی -

گـ ـناه هیچ رحمی توی قصر بود. مردی که تو کشتن افراد بی رؤیاش رسیدن به باالترین مقام

کدوم از آرزوهاش برسه، تو یه لحظه شمشیر نارسیسا نداشت؛ اما حاال اون مُرده بدون اینکه به هیچ

 .توی قلب تاریک و سیاهش فرو رفت

 :داد، سرش را تکان داد و گفتهای او گوش میمایکل که با دقت به حرف

 .فهمم؛ چون خود منم یه بار مُردممیگی، بیشتر از هر کسی من میفهمم چی می -

 :ی آرون، آهی کشید و ادامه دادگیر کنار دریاچهمایکل با یادآوری آن روز دل

 .ی یک و نیم متری توی قلبم بود، وقتی سرم توی بـغلش بودوقتی یک نیزه -



  98زهرا باقری نویسنده انجمن رمان  |جدال نهایی )جلد پایانی رمان لیانا( 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         230 

 

 :فتهایش را بسته بود انداخت و گمایکل نگاهی به روبی که چشم

بینم، دیگه کدوم از کسایی رو که دوست دارم نمیشد که داره تموم میشه، دیگه هیچباورم نمی -

 .تونم عشقم رو لـمس کنموقت نمیهیچ

ی کوتاهی کرد و تر شد و سباستین به او خیره ماند، ناگهان خندهرفته آهستهصدای مایکل رفته

 :گفت

 .حساسات رو داشتهالبته مطمئن نیستم که هنری هم همین ا -

ی سلولش گذاشت و اراده لبخند زد و بار دیگر رویش را برگرداند، دستش را دور میلهسباستین بی

 :زمزمه کرد

 .کردههای آخر به چی فکر میخیلی دوست دارم بدونم توی اون لحظه -

شک دارم که خب هیچ راهی برای فهمیدنش نیست، درسته؟ اون رفته به جایی که بقیه رفتن، البته  -

 .روحش هرگز در آرامش قرار بگیره

 .هایش را بستسباستین با تکان سرش حرف او را تأیید کرد و چشم

ای به آورد؛ با این وجود او سعی کرد و بخوابد و حتی ثانیهاش فشار میگرسنگی و تشنگی به معده

 .مکانی که امکان داشت روح هنری در آنجا باشد فکر نکند

*** 

 «مرزشکستن »

ها خیره شده بود، در صورت زیبا و پرابهتش کاترین از پشت مرز حفاظتی کوهستان به دوردست

 .زدنگرانی موج می

ها هنوز به کوهستان بازنگشته بودند. گذشت؛ اما آندیر کرده بودند، دو روز از آمدن تونی برک می

ها هنوز در ا وجود بازگشت آنها پیداکردن تونی برک و افرادش نبود؟ پس چرا بمگر مأموریت آن

 ها در خطر باشد؟کالینوس ماندگار شده بودند؟ آیا امکان داشت که جان آن

نشینی بر روی کسی کاترین را صدا زد. کاترین از جا پرید. برگشت و جاناتان را دید که لبخند دل

 :ای را که به ذهنش رسید گفتصورت داشت. کاترین با درمانگی اولین جمله 

 .نوز برنگشتنه -

 :لبخند جاناتان محو شد و آه عمیقی کشید و قاطعانه گفت

 .کنیگیری، به خودت ظلم میتو داری زیادی به خودت سخت می -
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 :کاترین به تندی گفتی

 قدر آروم باشی؟تونی اینیعنی فقط من این احساس رو دارم؟ سباستین هم با اوناست، چطور می -

 :هم رفت؛ اما خیلی زود حالتش تغییر کرده و با روی باز گفتای در ی جاناتان لحظهچهره

هایی که حاال داره خودت جواب سؤال خودت رو دادی کاترین، سباستین با اوناست، با قدرت -

 .کس جلودارش نیست، اون حاال حتی از پدرش هم قدرتمندترههیچ

وز آرام و قرار نداشت، با حـرارت ی آخرش را اضافه کرد؛ اما کاترین که هنجاناتان با شیفتگی جمله

 :پاسخ داد

العاده سریع هستن. اگه تونه جلوی هزاران گرگینه رو بگیره؟ مگه یادت رفته، اونا فوققدرتش می -

 ...دفعه بهشون حمله کننیه

ای سر ها خیـانت کرده باشن، یادت رفته؟ ممکنه مانع دیگهما هنوز مطمئن نیستیم که گرگینه -

طور یه حدسی بزنیم و بر اساس اون تونیم همینر گرفته باشه. هر اتفاقی ممکنه، ما نمیراهشون قرا

 .زده بشیمحدس نگران و وحشت

 :ای مکث کرد، سپس بـازوی کاترین را به نرمی گرفت و با صدای آرامی ادامه دادجاناتان لحظه

تصورش رو بکنی؛ ولی در حال تونی قدر که نمیکنم، منم نگرانم اونترس و نگرانیت رو درک می -

 .ای پیش رومون نیستحاضر هیچ راه دیگه

داد نفس عمیقی کشید و های آبی کاترین پر از اشک شده بود. او در حالی که سرش را تکان میچشم

 .حالی زد؛ اما همین مقدار هم برای جاناتان کافی بودرنگ و بیلبخند کم

رسید؛ صدای جیغ و داد کودکان و ی مردم به گوش میچند دقیقه سکوت برقرار شد. صدای همهمه

 .غرولند افراد سالخورده

 :ای گفتی آن صداها را نادیده بگیرد، با صدای گرفتهکرد همهکاترین که تالش می

 خوای این کار رو بکنی؟جاناتان درمورد اون موضوع مطمئنی که می -

 :جاناتان لبخندی زد و گفت

 .نقشه حرف نداره معلومه که مطمئنم، این -

 :کاترین با بی قراری گفت

 .ولی تو مجبور نیستی از مرز خارج بشی، مجبور نیستی با ما بیای -

خاطر این مردم به خطر انداختم و بازم این کار بس کن کاترین، معلومه که مجبورم! من جونم رو به -
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سال با ، اینکه بعد از بیستش یه ماجرای هیجان انگیزهرو خواهم کرد. باور کن که برای من همه

 ...نارسیسا روبرو بشم و

 :ی کاترین فوری بحث را عوض کرد و گفتجاناتان با دیدن حالت چهره

م تازه ما که قرار نیست جون بقیه رو به خطر بندازیم، به محض اینکه از مستقرشدن اونا توی کلبه -

 .مطمئن شدیم راه میفتیم

 ی کلبه به کار بردی کافی هست؟حوطهکنی جادویی که برای مفکر می -

 ...کنهشک ندارم، با وجود اینکه کلبه هردفعه خودش رو توی یک نقطه ظاهر می -

 طور نبود؟ چرا نارسیسا پیداشون کرد؟ی قبل اینپس چرا دفعه-

دانست گرفتگی شده باشند تکان خورد؛ زیرا به خوبی میجاناتان ناگهان مانند کسانی که دچار برق

شدن در کلبه به چنگ سال پیش با وجود پنهانظور کاترین چه کسانی هستند، جان و لیانا بیستمن

 .افراد نارسیسا افتاده بودند

 :کرد به تلخی گفتگدازی را احساس میجاناتان که درد جان

تو که طور نبود. اون کلبه برای کسانی امنه که نخوان و یا نباید پیدا بشن؛ اما در مورد پرنسس این -

 ...خواستن که این اتفاقدونی هم دست تقدیر و هم خود پرنسس میمی

کردن راجع به لیانا را نداشت و از شروع این بحث پشیمان شده بود، با عجله کاترین که طاقت صحبت

 :های او پرید و گفتمیان حرف

 ...خواستم مطمئن بشم، منحاال خیالم راحت شد، فقط می -

ها رو به اونجا ببریم تا طی ها و زنی افراد سالمند، بچهتونیم اول همهپس ما می دونم، خبآره می -

 .این مدت در امان باشن

ها را با عجله پشت سر هم ردیف کرد و قطره اشکی را که از چشم کاترین چکید جاناتان این جمله

 .نادیده گرفت

ای که یس با وجود ابرهای تیرهچیز همچون برق و باد گذشت، آسمان آدوندر دو ساعت بعد همه

 .جلوی خورشید را گرفته بودند به سرعت روشن شد

های ضروری را ی جاناتان فرستاده شدند و تمامی وسایلها و سالمندان توسط دین به کلبهزنان، بچه

رین لحظات ها نیز با اصرار فراوان کاترین از آنجا رفتند. النور که تا آخبا خود بردند. النور و باقی الهه

 .کرد، تنها زمانی آرام شد که کاترین قول داد روبی را صحیح و سالم به او برساندابراز نگرانی می
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بعد از آن تنها دین و آدریان، سلنا و جیمز، رابین، فرد و امیلی و رافائل به همراه جاناتان و کاترین در 

 .شدندها ملحق میدریاچه به آنها در نزدیکی کوهستان ماندند، سربازان، ساطیرها و گرگینه

زده به فضای ای چپانده و روی دوشش انداخته بود، با حالتی غمدین که تمام وسایلش را در پارچه

 :وکور کوهستان نگاه کرد و با لحن دردناکی گفتسوت

 .سال اینجا زندگی کردیمواقعاً الزمه که از اینجا بریم؟ما بیست -

رسید، نظر میسنگینی پوشیده بود و هیکل تنومندش دوبرابر مواقع عادی بهجاناتان که لباس رزمی 

 :لبخندی زد و گفت

 .افتاددونستی که باالخره روزی این اتفاق میزنی انگار نمیجوری حرف می -

 :دین با بدخلقی زیر لـب گفت

 .دونستممعلومه که می -

 :جاناتان حرف دین را نشنید، برگشت و به بقیه گفت

شدن من از کوهستان مرز کار کنیم. به محض خارجدونین که قراره چیتون مییلی خب، همهخ -

رسونین. تا وقتی که ما بر خودتون رو به کلبه میی مکانشکسته میشه، بعد از اون شما به وسیله

 !رفتن ندارین، اگرچه با جادویی که انجام دادم همچین کاری غیرممکنهبرنگشتیم هم حق بیرون

 :ومبهوت بقیه خندید و دین با حرص و ناراحتی زیر لـب گفتی ماتاناتان به چهرهج

 .یعنی رسماً زندانیمون کرده -

 ...هیس -

 .آدریان با این کار او را ساکت کرد

 ی ما از اینجا بریم پس تکلیف روبی و بقیه چی میشه؟صبر کنین ببینم اگر همه -

ای مبهوت بمانند؛ اما جاناتان رسید و باعث شد او و بقیه لحظهفرد ناگهان این سؤال را از جاناتان پ

 :خیلی زود جلوی تعجبش را گرفت و گفت

 ...چیز رو براشونوقت همهتا وقتی اونا برگردن ما هم برگشتیم، اون -

 اگه زودتر بیان چی؟ -

 :سلنا این را پرسید و جیمز در جواب سؤال او به سادگی گفت

 .با کوهستان خالی مواجه میشن هیچی، میان اینجا و -

 :دین گفت
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 کنه، شما چی؟بندم روبی با دیدن این صحنه غش میمن که شرط می -

 :فرد نیز پیشنهاد کرد

 .باید یه نفر رو بذاریم اینجا تا به محض برگشتنشون اونا رو به کلبه بیارن -

 :ناگهان رافائل که تا آن زمان یک کلمه حرف نزده بود، گفت

 .مونممن می -

 :مانندش را روی زمین کشید و گفترابین با ناخشنودی پای سم

 .مونمپس منم می -

سلنا به پهنای صورتش خندید و خواست حرفی بزند؛ اما جاناتان که دهانش باز مانده بود، قبل از او 

 :شروع به صحبت کرد و گفت

 ...ی ما باید بریمگین؟ همهشماها چی دارین می -

 :بت جاناتان پرید و گفتکاترین میان صح

 ...بسیار خب پیشنهاد خوبیه، رابین و رافائل اینجا مونن تا -

 چی داری میگی؟ -

 :کاترین نگذاشت جاناتان حرف دیگری بزند و قاطعانه گفت

ببین جاناتان حق با اوناست، اگه روبی قبل از برگشت ما به اینجا بیاد و این وضع رو ببینه حتماً  -

 ها به حرف جوونا گوش کنیم، مگه نه؟د نیست گاهی وقتدیوونه میشه. ب

 .غره رفتخندید چشمجاناتان حرفی نزد و فقط به دین که به پهنای صورتش می

 .ی موافقت تکان داد و دستی به پشت رابین و رافائل زدو باالخره سرش را به نشانه

 :کاترین گفت

 .خطرین با این به جنگل برین خیلی مراقب باشین، به محض اینکه احساس کردین در -

بر را جلو برد؛ اما قبل از آنکه رافائل آن را بگیرد، کاترین که روی صحبتش بیشتر با رافائل بود، مکان

 :بر را از دست کاترین قاپید و گفترابین مکان

 .حتماً ملکه، خیالتون راحت باشه -

به رافائل نگاه کرد و در کمال تعجب متوجه کاترین به او لبخند زد. فرد که آزرده شده بود، زیرچشمی 

آید، برخالف گذشته، او دیگر زیادی نظر نمیوجه ناراحت و یا عصبی بهشد که حالت صورتش به هیچ

 .سرد شده بود؛ درست از وقتی که به آدونیس آمده بودندآرام و خون



  98زهرا باقری نویسنده انجمن رمان  |جدال نهایی )جلد پایانی رمان لیانا( 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         235 

 

و به رافائل نزدیک شد،  وقتی سلنا و جیمز برای خداحافظ با رابین جلو رفتند، فرد به خودش آمد

 :ی بی حالتش لبخندی زد و گفتسپس به چهره

 .شیمخب، فعالً از هم جدا می -

 :رافائل سرش را تکان داد و با حالتی خشک و رسمی لبخند زد و گفت

 .بینمتآره؛ ولی به زودی می -

 :فرد گفت

 .مواظب خودت باش -

د را به امیلی برساند؛ اما هنوز یک قدم هم سپس لبخند مهرآمیز دیگری به او زد و برگشت تا خو

 .برنداشته بود که رافائل دستش را گرفت و او را برگرداند

 :با حالت عجیبی سرتاپای فرد را برانداز کرد و گفت

بازی رو بذار کنار، تو باید سالم بمونی؛ ما هنوز خیلی کار برای مستقیم به کلبه برو، قهرمان -

 .دادن داریمانجام

ز سر فرد پرید. رافائل از کجا فهمیده بود که او و دین و جیمز قصد دارند پس از رساندن دخترها برق ا

به محل امنی، به سوی قصر برگردند و به جاناتان و کاترین بپیوندند؟ اما نیازی به فکرکردن بیشتر 

 :نبود؛ زیرا رافائل فورا جواب سؤال او را داد و گفت

 .دیشب حرفاتون رو شنیدم -

خواست کسی این موضوع را بداند، با نگرانی به اطرافش نگاه کرد، وجه دلش نمیرد که به هیچف

 .ها نبودکس حواسش به آنهیچ

های دیشبشان را توجیه کند؛ اما رافائل به او فرد نفس راحتی کشید و به زور خندید و خواست حرف

 :ای گفتمهلت نداد و با صدای آهسته و لحن پرخاشگرانه

تونی انکار کنی، بسه! جوری رفتار نکن که انگار متعلق به این سرزمینی. من، تو، پدرانمون و مین -

 هامون همگی توی کالینوس به دنیا اومدن، نکنه یادت رفته؟ریشه

 :بریده گفتمبهوت مانده بود، بریدهوفرد که مات

 ...تو چی میگی؟ معلومه که من -

گرفتن هام رو فراموش نکن. ما برای پسدونی حرفوس میپس اگه هنوز خودت رو اهل کالین -

 .سرزمینمون تنها یک فرصت داریم
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 :فرد که حرف او را کامالً اشتباه فهمیده بود، بالفاصله گفت

 گرفتن سرزمینمونه، درسته؟ی این کارها هم برای پسدونم، همهی این چیزها رو میمعلومه که همه -

 :کنان گفتپچگاه پچای درنگ کرد و آنحظهبا دیدن نگاه عجیب رافائل ل

 تو مطمئنی که حالت خوبه؟ -

 :سردی گفترافائل ناگهان تغییر موضع داده و با خون

 !البته که مطمئنم -

 ...ولی -

 .فرد! دیگه وقت رفتنه-

دین او را صدا زد و منتظر ماند. فرد که گیج و سردرگم شده بود، خواست حرف دیگری به رافائل 

 :ی فرد زد و گفت؛ اما او فقط به شانهبزند

 .بینمتمی -

زنان به سمت چادرش به راه افتاد. فرد با نگاهش چند ثانیه او را تعقیب کرد و سپس برگشت و قدم

 .بعد او نیز برگشت و خود را به بقیه رساند

ر و دورتر دیگر از مرز خارج شدند. در آن لحظه که جاناتان از کوهستان دورتها دوشادوش یکآن

هایی که از زیر درخت بیرون کشیده شده سال همچون ریشهشد، مرز حفاظتی پس از بیستمی

 .تر شده و در آخر برای همیشه ناپدید شدندرنگرنگ و کمباشند، از یکدیگر جدا شده و کم

 :ها دست تکان داد و فریادزنان گفترابین از پشت مرزی که دیگر وجود نداشت برای آن

 !امید دیداربه  -

*** 

ی قدی اتاقش خود را برانداز کرد. ی طالیی و زیبایش را روی میز انداخت و در آینهنارسیسا شانه

های آبی بسیار زد، چشمموهای بلندش هنوز صاف و چنان سیاه بود که در نور کم اتاق برق می

ما با وجود زیبایی دست بود؛ اروشنش نیز همان درخشندگی سابق را داشت، و پوستش سفید و یک

هایش گود افتاده و خطوط شدن نیروهایش، زیر چشمکرد که از زمان خارجگیرش اعتراف مینفس

اش کامالً واضح شده بوده است. او اکنون زنی میانسال بود که زیبایی و رنگ روی پیشانیکم

گرفتن نیروهایش پساش اش به دلیل ضعف بدنش در معرض خطر قرار گرفته بود و تنها چارهجوانی

 .بود
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ماندن داشته باشد، حتی اگر حاال و به کمک جیسون اما نارسیسا کسی نبود که تمایلی برای جوان

رسید که بار دیگر او را اسیر خود کند، پس دیگر آورد در نهایت روزی میسباستین را به چنگ نمی

رفت؟ در هایش از بین میچه اهمیتی داشت اگر پوستش پر از چین و چروک شده و درخشش چشم

ای داشت، نابودی اهالی کوهستان و اربـاب آن لحظه، در آن ساعت تنها چیزی که برایش اهمیت ویژه

 .دادندجدیدشان بود؛ نابودی این دشمنان خونی که روح و جسمش را آزار می

تاد که تا مدتی ی اتاق ایستاد. نگاه گیرایش ناخودآگاه به جایی افاز جایش برخاست و کنار پنجره

انگیزی روی صورتش نشست. آن دختر گمان ی دوم در آنجا قرار داشت. پوزخند هراسپیش آینه

تردید خود او نیز همین فکر تواند توانایی آینه را از بین ببرد. گرچه بیکرد با یک انفجار ساده میمی

توان کارهای آینه نیز میدانستند تنها با یک تکه از آن ها نمیکدام از آنکرد. هیچرا می

خورد و حتی به فکرش شانسی خود غبطه میها از خوشانگیزی انجام داد. هنوز پس از ماهشگفت

پنداشت به سراغش بیاید و به او پیشنهاد همکاری رسید روزی یکی از کسانی که دشمن خود مینمی

 .بدهد

رفت، ی او پیش میطبق خواستهچیز داشت ناگهان تمام بدنش از شدت شور و شعف لرزید. همه

دار کند. باید بدون آنکه زحمتی به خود بدهد؛ اما شاید االن وقتش بود کمی احساساتشان را جریحه

 .داد؛ زیرا دیگر از این همه مالیمت خسته و کسل شده بودها نشان میآن روی دیگر خود را نیز به آن

 .از افکار خوشایندش بیرون کشیدهمان لحظه در اتاق به صدا درآمد و نارسیسا را 

 :ای گفتبا صدای آهسته

 .بیا تو -

هایش از او خواست جلوتر بیاید. ی دستنگاهی به او انداخت و با اشارهتام وارد اتاق شد. نارسیسا نیم

 .سردی به نارسیسا نزدیک شد و به او تعظیم کردتام با خون

 خبر جدیدی برام داری؟ -

 .بله ملکه -

 خب؟ -

 :ی کوتاهی کرد و گفتم سرفهتا

شون هستن، مرز کوهستان رو شکستن و دارن به این سمت اونا دارن به سمت قصر میان، همه -

 .میان
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 :نارسیسا لبخندی زد و گفت

 ...هاها، بچهزن -

 :تام با لحنی که تأسف و شرمندگی در آن محسوس بود جواب داد

کردن؛ اما تا جایی که فهمیدم دو نفر از افرادشون توی متأسفانه نفهمیدیم اونا رو به کجا منتقل  -

 ...کوهستان موندن، نتونستیم بفهمیم چرا؛ اما

 :آمیزی گفتنارسیسا با شادی جنون

 های قانعی هستیم، مگه نه؟خب دو نفر هم کافیه، ما انسان -

 .تام با شنیدن این حرف نتوانست جلوی خودش را بگیرد و با صدای بلند پوزخند زد

 :ای گفتنارسیسا نیز با صدای آهسته

 .کار کنیدونی که باید چیمی -

 :رحمانه گفتای زد، سپس بیتام به آهستگی سرش را تکان داد و لبخند مرموزانه

 .ترتیب این کار داده شده -

اش همچون کسانی بود که از عذابی دردناک خالص شده باشند، صدا خندید؛ خندهنارسیسا بی

 .روی آتش ریخته شده باشد همچون آبی که

قامتی ی بلندی آمد و سپس شخص کوتاههمان موقع در اتاق بار دیگر با شدت باز شد. صدای نعره

 .همچون گلوله وارد اتاق شد و روی زمین افتاد

 ای به آن شخص انداخت؛اما نارسیسا که هنوز لبخندتام نگاه منزجرکننده

 :و ایستاد و گفتزد، چند قدم جلوتر رفت، باالی سر امی

 !انگار یادت رفت در بزنی، لوسین -

کنان از جا ونالهوپایی و خشونت لنگه نداشت، آهدستلوسین، خدمتکار پیشین سباستین که در بی

ای نفسش از ترس بند آمد؛ اما خیلی زود برخاست. با دیدن پیکر نارسیسا درست باالی سرش لحظه

 :زد گفتهایش میهر دستی که به کفشخود را روی پاهای او انداخته و با 

 !ی من! من رو ببخشین؛ اما خبر آوردم، یه خبر مهمسرور من، ملکه -

 :هایش را تنگ کرد و پرسیدنارسیسا با کنجکاوی چشم

 چه خبر شده؟ -
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 :لوسین جیغی کشید و گفت

 .های قصر هستناونا، اونا اومدن! پشت دروازه -

های او را بشنود و به سرعت از اتاق بیرون رفت. تام پشت سرش حرفنارسیسا دیگر نایستاد تا باقی 

کشان ها لوسین که از شدت هیجان دست و پاهای شل شده بود، کشاناز اتاق خارج شد و بعد از آن

 .به دنبالشان رفت

زد، از پلکان باال رفت و وارد وار میرفت، قلبش دیوانهی سوم پیش میدر راهروی تاریک طبقه

لرزیدند. در اتاق را باز کرد. قلبش برای بیرون هایش از شدت هیجان میروی برج قصر شد. دستراه

 .کردجهیدن التماس می

گاه او را ی بسیار بزرگ اتاق ایستاد و آنجلو رفت؛ آهسته و آرام. نفسش را حبس کرد و پشت پنجره

زدن بود. مادرش درست کنار  ی نیشتر از همه، همچون ماری که آمادهدید، جلوتر از همه، خشمگین

قدر مقتدر قدر زیبا، همانجاناتان و مقابل در ورودی قصر ایستاده بود. چقدر شبیه خودش بود؛ همان

 .سوزیو پرجذبه؛ اما درست همان اندازه قابل ترحم و دل

و همه به در همان وقت اتفاق عجیبی افتاد؛ قلبش آرام گرفته بود، ضربان تندش، لرزش دستش، همه 

فهمید دید تا باز هم میدید، باید دوباره او را میحالت عادی خود بازگشته بودند. انگار فقط باید می

 .در برابر خودش چقدر ضعیف و عاجز است، چقدر نادان و احساساتی است

ی حرکت دهان کاترین شد و صورتش درهم رفت. از آن زن نفرت داشت، از هر چیزی نارسیسا متوجه

 .لوحشد، از آن جمعیت سادهبه لیانا مربوط میکه 

کاترین پشت درهای عظیمی که روزی برایش حکم پناهگاهی امن را داشتند ایستاده بود و به 

کس شناخت و هیچکرد؛ به کسی که خودش به این دنیا آورده بود؛ اما او را نمیدخترش نگاه می

 .منده استدانست چقدر از به دنیا آوردن چنین دختری شرنمی

جاناتان دستش را روی پیراهن کاترین کشید و انگار که گرمای وجودش را به او منتقل کرد؛ زیرا پس 

 .از چند دقیقه نفس عمیقی کشید و دهان خشکش از هم باز شد

 :اش با نارسیسا زیاد بود و مجبور شد فریاد بزند تا صدایش به او برسدفاصله

ای که بهت دادن، اومدم تا از خواب و رؤیا س و یا هر لقب دیگهملکه، سرورم، فرمانروای آدونی -

بیدارت کنم! از این خیال که تا صدها سال دیگه عمر خواهی کرد و بر آدونیس فرمانروایی، من و 

سال باالخره اومدیم تا باهات روبرو بشیم و ی کسایی که به خاطر تو زجر کشیدن، بعد از بیستهمه
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 .تی پس بگیریمچیزی رو که ازمون گرف

 .گونه تمام کرد و انعکاس فریادش در قصر پیچیداش را اینکاترین جمله

گزاران در سرسرای قصر جمع شده بودند. نارسیسا که با نفرت به او اکنون تمام سربازان و خدمت

ای کرد که باعث شد قلب ی وحشیانهسوزاند، خندهکرد و تمام وجودش را خشم و کینه مینگاه می

 :انگیخت گفتمانندی که وحشت همه را بر میکاترین در جایش فرو بریزد. سپس با صدای جیغ

طور تو، مامان! بگو ببینم حال ی شما مردم آدونیس و کالینوس و همینتون! همهخوش اومدید همه -

 لیانا چطوره؟ حالِ جان عزیز و فداکار؟ لیانای شجاع و مغرور؟

هایش شروع به لرزیدن کرد، قلبش از این ز حیرتش جمع شد و دستدهان کاترین برای جلوگیری ا

های جاناتان نیز فقط خشم و نفرتی عمیق رحمی و وقاحت دخترش به درد آمده بود. در چشمهمه بی

 .پایان بودو بی

 :ها را به چه حال و روزی انداخته است، خندید و ادامه دادزد آننارسیسا که حدس می

ها رو مثل یه حشره زیر ی اونخوام که من رو ببخشید، یادم نبود که من همهون میآخ، من از همته -

 .پام له کردم

 !تو فقط یه شیطانِ کثیفی -

 .لرزید این را گفتجاناتان طاقت نیاورده بود و با صدایی که از شدت خشم می

 :اش باز شد و گفتنارسیسا بالفاصله پس از دیدن او، چهره

پاک کجاست جاناتان؟ سباستین، پسری که مثل یک قهرمان به سمت پدر عزیز جولیای خوب و  -

 .پدرش برگشت؛اما افسوس که این رسیدن خیلی دووم نیاورد

های جاناتان از شدت خشم و غضب پر از اشک شد؛ اما حتی نتوانست یک کلمه حرف بزند؛ با چشم

ین انداخت. کاترین با دیدن او به سختی این وجود همچنان استوار ماند و فقط نگاه دردمندی به کاتر

هایش جاری نشود، تا با ضعفش باعث ناامیدی افرادش نشود؛ اما با این جلوی خودش را گرفت تا اشک

ها برای اعالن جنگ آمده بودند، برای یک زدن را نداشت. آنحال حتی او نیز دیگر توانایی حرف 

خاطر او از دست ها و یادآوری عزیزانی که بهحساسات آنی حقیقی؛ اما نارسیسا با برانگیختن امبارزه

 .داده بودند باعث شده بود که از درون خالی و متالشی شوند

ها ها را بشکند و ایمان به هدفشان را از آناش نیز همین بود که مقاومت آنو شاید هدف نهایی

 .بگیرد
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ها به وجد آمده ی ضعف آناز مشاهدهگاه نارسیسا که بار گذشت و آنچند دقیقه در سکوتی مرگ

 :هایش را از هم باز کرد و گفتکرد، دستبود با فریادی که بند دل آسمان را نیز پاره می

کنیم، سرزمینی هست که تا ابد به همین شکل باقی اینجا دنیایی هست که در اون زندگی می -

 .خواهد موند

 اش را به سمت کاترین گرفتسپس انگشت اشاره

 :اطعانه گفتو ق

 .اینو تو و افرادت، یه بازنده -

 .شی، روزی که دیگه دیرهست تویی، باور داشته باش که روزی پشیمون میکسی که بازنده -

 :کاترین این جمالت را آهسته زمزمه کرد، سپس سرش را بلند کرد و فریاد زد

ی سیاه بودت کنیم تا این لکهخوای مجبورمون کنی وارد قصر بشیم و ناپس قصد مبارزه نداری، می -

 برای ابد از دنیا پاک بشه؟

 :ی بلندی زد و گفتنارسیسا با شنیدن این حرف قهقهه

خوام، من هرگز از این قصر بیرون نخواهم اومد و تو هم باور داشته باش که هرگز معلومه که نمی -

 !تونی پات رو تو قصر من بگذارینمی

 قصرِ تو؟ -

 :اش فریاد زدکرد و با صدای گرفته ی عصبیکاترین خنده

 .کنی، بعد از من اون قصر فقط متعلق به لیانا بودباور کن که اشتباه می -

هایش دوباره به لرزش افتاده هایش از حدقه بیرون زد. دسترنگ نارسیسا به سرعت پرید و چشم

توانست فقط گرفت. دیگر نمیبار دلیلش خشونتی بود که ناگهان تمام وجودش را در بر میبود؛ اما این

توانست در برابر آن زن با برانگیختن احساساتشان رنج و عذاب را برایشان ایجاد کند، دیگر نمی

نشینی نیاز داشت. پس او تری برای عقباحمق، صبر و حوصله نشان بدهد؛ این بار به سالح محکم

 :ناپذیر گفتآخرین تیر ترکشش را رها کرد و با خوشحالی وصف

گیریم که کوهستان هم متعلق به روبی بوده؛ اما یه مشکلی وجود داره؛ طور نتیجه میپس این -

 ...چون

 :نارسیسا پوزخندی زد و ادامه داد

 .دیگه نه کوهستانی وجود داره، نه دختر احمقی به اسم روبی، وجود خواهد داشت -
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دیگر نگاه ها با نگرانی به یکندند، آنرفت کاترین و جاناتان مات و مبهوت ماطور که انتظار میهمان

 :کردند و ناگهان جاناتان فریاد زد

 !های این شیطان دروغهی حرفهمه -

ها نگاه شنید؛ اما جرئت نداشت برگردد و به آنها را میپچ سربازان و خرخر گرگینهکاترین صدای پچ

ها ببیند قلبش از حرکت خواهد نهای یکی از آکرد اگر شک و تردید را در چشمکند؛ زیرا گمان می

 .ایستاد

 :ی قصر را شکست و گفتبار دیگر صدای فریادی سکوت محوطه

 .های خودت ببین که چه به روز خودت و مردم آوردیپس برو و با چشم -

 :کاترین با حیرت به نارسیسا نگاه کرد و سرش را با ناباوری تکان داد، جاناتان در گوشش گفت

 !وجهنکن، به هیچحرفش رو باور  -

 :کاترین با حرکتی آهسته سرش را برگرداند و به او نگاه کرد و گفت

اگه راست بگه، جاناتان اونجا تنها جاییه که برای موندن داریم. مرز شکسته، ما به اینجا اومدیم؛ اما  -

ون بگیره، گاهمون رو ازمخواست آخرین پناهانگار اون اصالً قصد نداشت جنگ رو شروع کنه، اون می

 ...اون

 .زده کنه، نباید اجازه بدی احساس پیروزی کنهآروم باش، نباید بفهمه که تونسته ما رو وحشت -

 ...ولی -

خواد از اینجا دورمون کار کنه. اون میخواد چیدونم که اون میکار کنیم، اینم میدونم باید چیمی -

 ...ذاریم، ماپیدا کنیم بهمون حمله کنه؛ اما ما نمیی مرز رو کنه و قبل از اینکه فرصت ایجاد دوباره

 .گردممن به کوهستان بر می -

 ...اما -

 !شهسعی نکن جلوی من رو بگیری جاناتان؛ چون نظرم عوض نمی -

 .ی جدی این را گفت و رویش را به سمت ارتشش برگرداند و به جستجو پرداختکاترین با قیافه

 تونی، کجایی؟ -

شان های یواشکیکردند و صدای صحبتدیگر در گوشی صحبت میتی که مدام با یکاز میان جمعی

ای الجثهپیچید، راه باریکی باز شد و گرگ عظیمهمچون وزوز زنبوری مزاحم در گوش کاترین می

 .بیرون آمد
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 .تر شد و منتظر ماندهای آرام به کاترین نزدیکتونی برک با قدم

 :کاترین گفت

تونی از پس رهبری ارتش بربیای؟ فقط برای چند ساعت؛ چون نجا بریم، همین حاال! میما باید از ای -

 .تونیم عقب بکشیم بقیه باید اینجا بمونن تا اونا فرصت نکنن از قصر خارج بشنما نمی

 :ای گفتتونی برک خرخر عجیبی کرد؛ اما بالفاصله با لحن قاطعانه

 .دم حتی یک نفر از اون موجودات پست از این در خارج بشنیتونم، شما برید. اجازه نمالبته که می -

گاه برگشت و خود را به کاترین با شنیدن این حرف نفس راحتی کشید و با نگرانی به او لبخند زد، آن

 .جاناتان رساند

 .آمیزی زدی بعد آن دو خود را غیب کرده و نارسیسا لبخند جنونچند دقیقه

*** 

 جشن تاریک

 دو ساعت قبل

 :ی سلول چسباند و با نگرانی گفتروبی صورتش را به میله

 .چیزی به صبح نمونده -

 :بخشی گفتمایکل و سباستین نگاه معناداری ردوبدل کردند و مایکل با لحن اطمینان

 .هنوز چند ساعت وقت داریم -

 :روبی بی توجه به او با حالت عصبی گفت

 .مطمئنم تا حاال خورشید هم طلوع کرده -

 :استین به او اطمینان خاطر داد و گفتسب

 .مونهجاناتان منتظرمون می -

 :شد، گفتکم صدایش بلندتر میروبی که کم

 !لعنتی -

 :مایکل با کالفگی دستش را روی صورتش کشید و تیارا پیشنهاد کرد

 ...جوری شاید بهتر بتونیمیه ذره آروم باش، این -

 :ه روبی جیغ کشید و گفتاش را کامل نکرده بود کاما هنوز جمله

 !لعنتی، صبح شده و ما هنوز توی این سوراخ گیر افتادیم -
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 .تیارا، سباستین و مایکل با صدای فریاد او از جا پریدند

مایکل خواست از جا بلند شود و او را آرام کند؛ اما قبل از او تیارا از جا پرید خود را به روبی رساند و 

 .ن به کمر او کردزدبا نگرانی شروع به ضربه 

 :مایکل به سباستین نگاه کرد و به آهستگی گفت

 .یه ذره عصبی شده -

 :سباستین پرسید

 فقط یه ذره؟ -

 .ی فشارها روی اونهدونی که همهخب آره، می -

 :سباستین با ناراحتی غیرقابل درکی حرف او را تأکید کرد و گفت

 .درسته -

 .سپس نگاه زیرچشمی به روبی انداخت

ماندنشان در آن سلول تاریک وخروشی بر پا بود که هیچ ارتباطی به مبحوسدرونش جوشدر 

اش از آن بود که تا زمان رسیدن به آدونیس راه فراری پیدا نکنند؛ در آن صورت نداشت. تمام نگرانی

م دانست؛ اما از وقتی که در داداد. دلیلش را نمیوجدان عقلش را از دست میحتماً از شدت عذاب

جهت دلش خود و بیکرد که مقصر خودش است. بیجیسون افتاده بودند مدام به خودش تلقین می

کرد )در جلد سوم( خواست به خودش بقبوالند که اگر او حمله به کالینوس را به تام یادآوری نمیمی

نهایت برای متحد  کرد؛ زیرا نارسیسا درافتاد. اما شاید اشتباه میکدام از این اتفاقات نمیاکنون هیچ

ها مخفی مانده بود؛ اما روزی شد و هرچند که کالینوس از چشم آنها دست به کار میشدن با گرگینه

کرد. با این حال سباستین به کسی نیاز داشت تا فکری را که در ها را پیدا میرسید که باالخره آنمی

یشتری خواهد داشت. اولین کسی که به گونه آرامش بکرد که اینسرش بود تأیید کند؛ چون گمان می

تکان هایش را مشت کرده بود پایش را تکانذهنش آمد مایکل بود که در کنارش نشسته، دست

داد با هر کس دیگری به غیر از مایکل صحبت کند؛ اما داد. اگر چهار روز پیش بود، او ترجیح میمی

 .شده استچیز عوض اکنون ناچار بود به خودش اعتراف کند که همه

سباستین با دست به بازوی مایکل زد و او را از فکر و خیال بیرون آورد، سپس با صدای بسیار 

 :ای گفتآهسته

 .یه چیزی هست که باید بهت بگم -
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ی ای به او انداخت؛ اما مشخص بود که حوصلهمایکل با سوءظن سرش را تکان داد و نگاه پرسشگرانه

 .کس را نداردزدن با هیچحرف 

خواست بزند پشیمان هایی که میای از حرفی این نکته شده بود، برای لحظهسباستین که متوجه

شد؛ اما وقتی همچنان نگاه منتظر مایکل را به خود دید، تصمیمش عوض شده و قبل از آنکه دوباره 

 :منصرف شود فوری گفت

نی انگار باید با یکی صحبت کنه، باید راجع بهش باهات یعیه موضوعی هست که داره اذیتم می -

 .کنم

 :حالی گفتمایکل با تعجب به او خیره ماند و پس از چند ثانیه با بی

 خب، اون موضوع چی هست؟ -

توجه به روبی که دست از غرولند برداشته بود و صدایش در سباستین نفس عمیقی کشید و بی

هایش را با مایکل ی نگرانیام کرد و همهکردن ماجرای مالقاتش با تآمد، با عجله شروع به تعریف نمی

اش صحبت کند، به او هشدار داد که در میان گذاشت. البته قبل از آنکه بخواهد از عمل زشت و زننده

بند نارسیسا را بر گردن داشته و تأکید کرد که آن اتصال نقش زیادی در در آن زمان هنوز گردن

مام شد، چند ثانیه طول کشید تا مایکل دست از هایش تشخصیت سابقش داشته است. وقتی صحبت

آنکه  خورد، بیوقفه تکان میکردن به او بردارد. سباستین متوجه شد که دهان مایکل بی خیره نگاه

کرد. در هایی را که بلد بود نثارش میشک داشت سیل ناسزاها و دشنامصدایی از او دربیاید. بی

ای درخشانش پدیدار شد؛ اما خیلی زود آن برق عجیب از های خشم به صورت واضح در چشملحظه

 :کرد بر خود مسلط باشد، گفتبین رفته و مایکل، در حالی که سعی می

 .خب درسته که اشتباه کردی؛ ولی اون زمان که از چیزی خبر نداشتی -

 .مایکل با حالتی که انگار خودش هم به حرفی که زده است اطمینان ندارد به او نگاه کرد

سباستین با دهانی که از شدت نگرانی اندکی بازمانده بود به او خیره شد و ناگهان مایکل در کمال 

خشنودی، چنان که انگار چیزی را به یاد آورده باشد، صحبتش را ادامه داده و با لحن 

 :ای گفتهشداردهنده

نارسیسا اینجا رو پیدا  کردی، باالخرهدر ضمن، حتی اگه تو هم حمله به کالینوس رو یادآوری نمی -

 گشت، درسته دیگه نه؟ها میکرد؛ چون اون دنبال گرگینهمی

سباستین که در تمام آن دقایق فقط مشتاق شنیدن همین حرف بود، با اشتیاق سرش را تکان داد و 
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 :کشید، با اطمینان گفتدر حالی که نفس عمیقی می

 .خیالم راحت شد -

 .طورکه این -

ی سیاه روبی را روی خودش دید که با حالتی طلبکارانه به او زل بلند کرد و سایهسباستین سرش را 

 .زده بود

وتاب ناخوشایندی خورد و با حالت عصبی از جا برخاست. مایکل نیز با دیدن صورت روبی دلش پیچ

ا که از آن زاویه شباهت زیادی به جادوگران خبیث و سیاه پیدا کرده بود، احساس خطر کرد و از ج

 .پرید

 .رسیدتیارا که درست پشت سر روبی ایستاده بود، غمگین به نظر می

های روبی که لبریز از خشم و غضب بود، خیره ماند. روبی سباستین سرش را پایین انداخت و به چشم

که به شدت عصبانی بود، با صدایی که لرزش بسیاری داشت شروع به صحبت کرد و با لحن 

 :تهدیدآمیزی گفت

خیالت راحته، آره؟ اصالً برات مهم نیست که با این کارت چه بالیی سر مردم کالینوس آوردی؟ پس  -

 خاطر تو چندنفر آواره شدن؟اصالً ناراحت نیستی که به

 ...من اصالً -

 بند توجیه خوبی برای تمام گندهاییه که تا حاال زدی؟کنی اون گردنفکر می -

 .وری بشهطخواستم ایننه؛ اما من هرگز نمی -

 :مانندی گفتتوجه به حرف او با صدای جیغروبی بی

 !چیز خراب شدخاطر تو همهبه -

 :سباستین با سرسختی تکرار کرد

 .طوری بشهخواستم ایننمی -

ی سلول زد و حالتی به خود گرفت که انگار هر لحظه ممکن بود به سباستین روبی با مشت به میله

ه این موضوع شده بود؛ زیرا درست به موقع خود را به روبی رساند و ور شود. مایکل نیز متوجحمله

ی او به سباستین شود. با آنکه دیگر روبی دپیراهن او را محکم از پشت گرفت تا مانع حمله

توانست خود را به سباستین برساند؛ اما از آخرین سالح خود در برابر او که گفتن فحش و ناسزا نمی

 .چنان جمالت رکیکی را نثار او کرد که دهان تیارا از تعجب باز ماندبود هم غافل نماند و 
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داند. ی خود میها را برازندهرسید تمام آن حرفنظر میی سباستین طوری بود که بهحالت چهره

آنکه خسته شود همچنان بر سر سباستین فریاد  مایکل هنوز روبی را نگه داشته بود و او بی

 .کشیدمی

های سنگین شخصی در حظه صدای به هم خوردن دری به گوش رسید و صدای گامدرست همان ل

راهرو پیچید. روبی که پاهایش از زمین فاصله داشت، با شنیدن صدا خشکش زد. مایکل نیز 

ها هر لحظه حرکت ماند و گوشش را تیز کرد. صدای قدمطور که روبی را نگه داشته بود بیهمان

 .اخم کرده و تیارا با دلواپسی یک قدم به عقب رفتشد. سباستین تر مینزدیک

همان موقع صدای فریادهای آشنایی به گوش رسید. مایکل به سرعت پاهای روبی را روی زمین 

متری ی شخصی در چند میلیها چسباند؛ اما با دیدن صورت برافروختهگذاشت و صورتش را به میله

 .صورتش از جا پرید و ناسزاگویان عقب رفت

های ریز برف بر روی موهایش نشسته بود، آمد و دانهنظر میبی با دیدن توماس که پریشان بهرو

 :های عمیق بود. روبی با صدای بلندی گفتزده شد. صورتش نیز پر از خراشیدگی و زخمحیرت

 !کنی؟کار میتو اینجا چی -

 :گفت خوریمایکل که ضربان قلبش هنوز به حالت عادی بازنگشته بود، با دل

 .کردیم جیسون حسابت رو رسیدهفکر می -

های رسید، جوابی نداد و فقط در برابر چشمنظر میتوماس که به شدت مضطرب و عصبی به

ای را از جیب لباس خزدارش درآورد و در سلول را باز کرد. زدهها کلید بزرگ و زنگی آنزدهحیرت

 .لرزدهایش به شدت میدستروبی متوجه شد که هنگام چرخاندن کلید در قفل 

اش مبهوت بود، ها از سلول بیرون آمدند، روبی که هنوز از آزادی ناگهانیزمانی که هر چهار نفر آن

 :پرسید

 ...آخه چطوری -

توماس اجازه نداد تا او حرف دیگری بزند و با عجله شروع به صحبت کرد و معلوم شد که عالوه بر 

 :هایش، صدایش نیز می لرزددست

 !ها رو آزاد کردم، شما باید برینشما باید از اینجا برین، اون -

ها نیز مانند خودش یک کلمه هایشان فهمید که آنسباستین نگاهی به بقیه انداخت و از حالت چهره

 .های توماس را نفهمیدنداز حرف
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 :ای از توماس پرسیداو با صدای گرفته

 ...کارها چیه؟ ما باید چیمنظورت از این حرف -

 :توماس که دیگر از شدت نگرانی رنگش پریده بود، با صدای بلندی جواب داد

کدوم از من اشتباه کردم، باشه؟ از اولش هم قرار نبود جیسون به شماها کمک کنه، حتی هیچ -

ش کلک بود و من احمق این رو نفهمیدم. اونا از من خواستن به آدونیس بیان، همهدوستانم هم نمی

شناسم و برای نجات دونستن دین رو میکشوندن شما به اینجا استفاده کردن؛ چون میبرای 

 .کنمی آدونیس هر کاری میی آیندهدوستانش و ملکه

 :مایکل به تندی پرسید

 شناسین؟تو و دین از کجا همدیگه رو می -

 :توماس با درماندگی گفت

گشتن و من، بی شدم، دنبال یه راهِ فرار می زمانی که به آدونیس حمله کرده بودن باهاشون روبرو -

هیچ دلیل خاصی کمکشون کردم و بردمشون توی یه غار، سربازها حتی تا اونجا هم دنبالمون کردن. 

دونستن که اونجاییم و سعی کردن با دادن وعده و وعید به اون پیرمرد از اونجا بکشوننمون می

 .بیرون، البته موفق نشدن

 :مانده بود، آهسته گفت روبی که دهانش باز

 !رافائل؟ -

 :توجهی گفتتوماس با بی

دادن کالینوس رو بهش دادن؛ البته در صورت همکاری. ببینین دیگه آره خودشه. اونا قول پس  -

 .وقتی نداریم، هر لحظه ممکنه اونا متوجه غیبتم بشن، من باید شما رو از اینجا ببرم بیرون

ها حتی یک سانت هم ل محکمی به سباستین و مایکل داد؛ اما آنتوماس بعد از گفتن این جمله ه

 .تکان نخوردند

گاه، هر چهار نفرشان به روبی، سباستین و مایکل اول نگاه معنادار و نگرانی ردوبدل کردند و آن

 .سرعت برق و باد به سمت راه خروجی دویدند

ها که ها رساند. کمی بعد کوتولهرا به آندوان خود ها جا خورده بود، دوانالعمل آنتوماس که از عکس

از سلولشان بیرون آمده بودند، مات و حیران همچون زنجیری پشت سر یکدیگر صف بسته و طبق 

های کوچکشان شروع به دویدن کردند. همچنان که در راهروی تر از بقیه، با آن جثهمعمول عقب
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 :بت کرد و گفترفتند، روبی تندتند شروع به صحتاریک و طویل پیش می

 .رافائل بوده، مطمئنم که خودشه، اون جاسوسه -

 :نفس افتاده بود از او پرسیدمایکل که به نفس

 قدر مطمئنی؟از کجا این -

از اونجایی که رفتارش بعد از اومدن به آدونیس با رفتار قبلیش زمین تا آسمون فرق کرده بود. در  -

برانگیز بوده که بخواد اون رو از راه درست منحرف وسوسهقدر گرفتن کالینوس اون ی پسضمن وعده

 .کارهکنه، ما هم که یادمون نرفته اون چقدر خودخواه و فریب

 .کردنش کافی نیستها که برای متهماما این دلیل -

 :روبی چنان که انگار جواب او را حاضر و آماده در آستین داشت، با لحنی هشداردهنده بالفاصله گفت

 ...ی سومش توی آینهتصویر -

 .بعد از آن دیگر مایکل هیچ مخالفتی از خود نشان نداد

ی بعد به در خروجی رسیدند. مایکل و سباستین نگاه تردیدآمیزی ردوبدل کردند؛ اما چند لحظه

ی در را پایین کشید، از آن تونل تاریک خارج شد و باعث شد صدای فریاد معطلی دستگیرهروبی بی

 .در غرش صدها گرگینه گم شود ی توماسخفه

کشیدند و پاهایشان را با حالتی ها با حالتی وحشیانه زوزه میی وحشتناکی بود. گرگینهصحنه

ها ایستاده و ی آناش، در رأس همهکشیدند. جیسون در غالب انسانیتهدیدآمیز روی زمین می

 .پوزخند ترسناکی روی لـ*ـبش بود

قدر که بتوانند حتی ی خشمگین بسیار زیاد بود؛ اما نه آنزاران گرگینهها و هی بین آناکنون فاصله

یک لحظه را نیز از دست بدهند. توماس هم به خوبی از این موضوع آگاه بود و در آن لحظه تنها 

 :ها گفتای به آنفکری را که به ذهنش رسید بر زبان آورد و با صدای بسیار آهسته

 ...هاماها برین، اول کوتولهکنم، شمن سرشون رو گرم می -

ها قبل از آنکه منتظر دستوری بمانند فرار را بر قرار ترجیح داده ها خبری نبود؛ آناما از کوتوله

 .بودند

خورد. هوای آن روز صبح برفی و طوفانی بود و باد سرد و گزنده همچون تازیانه بر سر و رویشان می

توجه به غیبت ادوارد و کرد، بیهم برخورد می هایش از شدت سرما بهروبی در حالی دندان

 :کارگرانش، با دلواپسی پرسید
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 تو چی؟ -

توماس نفس عمیقی کشید و طوری که انگار سؤال او را نشنیده است، به مایکل و سباستین رو کرد و 

 :گفت

 .مواظبشون باشین -

 .دمایکل با ناامیدی سرش را تکان داد و سباستین دست تیارا را محکم فشر

 :قراری گفتروبی با بی

 !کار... ولم کنخوای چیازت پرسیدم پس تو چی؟ می -

کشان با خود برد. روبی با جیغ و داد تقال کرد تا های روبی را محکم گرفت و او را کشانمایکل دست

خود را از دست او آزاد کند؛ اما در نهایت حریف مایکل نشده و خیلی زود پشت علفزارها ناپدید شد 

 .و صدای جیغ و فریادش دیگر به گوش نرسید

 :پس از گذشت چند ثانیه، سباستین و تیارا هنوز ایستاده بودند که ناگهان شخصی نعره زد

 !شون رو بکشید، بهشون مهلت ندینبگیریدشون، اگه نشد همه -

ل داد و آور به سمتشان دویدند، توماس با خشونت سباستین را هها با سرعتی سرساموقتی گرگینه

 :گفت

 .برو دیگه -

ای به او انداخت، سپس دست تیارا را کشید سباستین با فریاد توماس به خود آمد و نگاه قدرشناسانه

 .و شروع به دویدن کرد

زد، برگشت و به پشت سرش نگاه کرد. در همان وقت شش زمانی که علفزارهای محوطه را کنار می

نداختند و صورتش از شدت تأسف برای او درهم رفت. بعد از گرگینه را دید که خود را روی توماس ا

 .کشیده را رها کرده و با سرعت بیشتری شروع به دویدن کردفلکهای سربهآن علف

طور که سباستین و تیارا به سرعت از کنار مرداب گذشتند و وارد راه خاکی کوهستان شدند. همان

ها نیز به گوش رسید. اگرچه های سنگین گرگینهرفت، به دقیقه نکشید که صدای قدمانتظار می

کدام تردیدی نداشتند که با وجود سرعت باالیشان تا ی بینشان بسیار زیاد بود؛ اما هیچفاصله

 .ها خواهند رسیدلحظاتی دیگر به آن

دویدند. سباستین از حالت دویدنشان فهمید که ها میی دورتری از آنروبی و مایکل نیز در فاصله

کند؛ اما به یقین دیگر برای هر اقدامی ی توماس مقاومت میی هنوز در برابر پیشنهاد فداکارانهروب
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شد گیرش میدانست و فقط برای احساس بدی که گریباندیر شده بود. شاید روبی نیز این را می

 .توانست چنین چیزی را بپذیردنمی

فریادزنان سباستین را صدا زد. سباستین  ی بازتری رسیدند، روبی به عقب برگشت ووقتی به محوطه

شنیدند، با داد و فریاد از او خواستند خود را ها را میخس نفس گرگینهو تیارا که اکنون صدای خس

 .به مکان امنی برساند و منتظرشان بماند

زور و  رسید که روبی باز هم قصد مخالفت دارد؛ از این رو بار دیگر مایکل مداخله کرده و بانظر میبه

 .زحمت او را به دنبال خود کشاند

ها ایجاد متر با آنای بیش از دهتوانستند فاصلهدویدند؛ اما باز هم نمیوقفه میسباستین و تیارا بی

دوید و کمانی ها میآور پا به پای گرگینهکنند. بدتر از همه آن بود که جیسون نیز با سرعتی سرسام

 .کردبراق را با خود حمل می

دانست قرار است چه اتفاقی بیفتد. انگار ای در سـ*ـینه فرو ریخت؛ انگار میقلب سباستین لحظه

کند و پس از آن، به ها آخرین تیرش را از کمانش رها میکردن آنخبر داشت که جیسون برای متوقف

ای در هوا هچرخید به واقعیت پیوسته و تیر تیز و برندثانیه نکشید که فکر ترسناکی که در سرش می

 .چرخیده و به هدف خورد

کرد؛ اما خیلی زود با علم بر ترین دردی را احساس نمیای مبهوت ماند؛ زیرا کوچکسباستین لحظه

ی تیارا در برابر پریدهآنکه چه اتفاقی افتاده است، سرش را به سمت چپش برگرداند و صورت رنگ

گاه باز شدند و تیارا را قبل از هایش ناخودآهایش ظاهر گشت. در آن لحظه دستچشم

 .شدنش در آ*غ*و*ش گرفتندسرنگون

همان وقت چشمش به جیسون افتاد که با حالتی پیروزمندانه سرعتش را کم کرد؛ گویی دیگر 

های اطراف اراده نگاهی به صخرهها خواهد رسید. سباستین بیتردیدی نداشت که دستش به آن

رسید اجرا کرد. ها را بگیرد، تنها فکری را که به ذهنش میوی آنانداخت و برای آنکه چند دقیقه جل

های اطراف با حالت ای صخرهها فرستاد. لحظههایش نیروی قوی را به سمت صخرهاو با دست

ها جدا شد، سپس لغزید و با صدای گاه چند سنگ بزرگ و عظیم از صخرهتهدیدآمیزی لرزیدند، آن

 .اه جیسون و افرادش را بستمهیبی بر روی زمین افتاد و ر

سباستین از میان گردوغباری که اطرافشان را فراگرفته بود، به راهی که از آن آمده بودند نگاهی 

 .های روشن تیارا خیره ماندای را وقت دارد، به چشمکرده و با اطمینان از آنکه چند دقیقه
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 .فکر خوبی بود -

 :ای گفتگینی راه گلویش را بسته بود، با صدای گرفتهسباستین به زور لبخند زد و در حالی بغض سن

 ...کنه، تا اون موقع از اینجا رفتیم واین چند دقیقه معطلشون می -

 !سباستین -

هایش بود نشان سباستین که ازحالت نگاه او عصبی و خشمگین شده بود؛ زیرا حالتی که در چشم

 :تشدن را پذیرفته است. با خشونت گفداد که تسلیممی

 چیه؟ -

 :شد به سختی گفتکم محو میتیارا که بدنش کم

 .خوام آخرین راه حل رو بهت بگممی -

 :قلب سباستین بار دیگر فرو ریخت. تیارا لبخندی زد و ادامه داد

کنه. راهش رهاکردنه. روبی رو رها این راهیه که تو رو از بندهایی که اسیرشون شدی، خالص می -

طوری از این عذاب راحت میشی. فقط فراموشش کن، ست بردار، فقط اینداشتنش دکن، از دوست

 !گیری، قول بدهبهم قول بده هرگز سر راه اون و مایکل قرار نمی

های خیس تیارا خیره ها مات و حیران مانده بود، با شک و دودلی به چشمسباستین که از این صحبت

 :ماند، سپس سرش را به آهستگی تکان داد و گفت

 .قول میدم -

باز هم لبخندی حقیقی تیارا نمایان شد و برای چند ثانیه سباستین را به یاد لبخندهای ناب روبی 

داشتنش دست بردارد، انداخت؛ اما او با این خیال فوری سرش را تکان داد. اگر قرار بود از دوست

وفادار بماند، امکان  شاید بهتر بود که از همان لحظه شروع کند؛ حتی اگر قرار نبود به این قول

سوزی حیایی به او و دلجان تیارا چنین بینداشت درست در آن لحظه و در برابر جسم بی

شد را از ذهنش بیرون کرد. تیارا با صورتی اش بکند. بنابراین او هر فکری که به روبی ختم میصادقانه

گاه با صدای ضعیفی ست و آنهایش را بکه دیگر به سختی قابل تشخیص بود، برای چند ثانیه چشم

 :گفت

 .چهارروز قشنگی بود، دوستتون دارم -

 :سباستین نیز فوری گفت

 .ما هم دوستت داریم -
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اما به نظر رسید که تیارا حرف او را نشنیده است؛ زیرا جسمش در برابر نگاه غمگین سباستین به 

 .رفتطور کامل محو شده و جسم تیارا با حالتی دردناک و زیبا از بین 

توانست اشک بریزد و در آن هدف به جای خالی تیارا نگاه کرد. عجیب بود که حتی نمیسباستین بی

دیگر گذرانده تک لحظاتی را که کنار یککردند که تکلحظه تمام احساساتش فقط او را وادار می

بیشتری از کرد، خاطرات با سرعت بودند به خاطر بیاورد؛ ولی هرچه بیشتر به آن دقایق فکر می

ها نبوده و حتی برای چندروز هم وارد شدند؛ چنان که گویی تیارا هرگز کنار آنخاطرش محو می

 .ها نشده بودزندگی پر از ماجرا و دردسر آن

ای نامعلوم زل زده هدف به نقطهسباستین وقتی به خودش آمد که خود را روی زمین رها کرده و بی

شدند؛ با این تر میفریاد جیسون را بشنود که هر لحظه واضح توانست صدای داد وبود. هنوز می

ای برای رفتن و گریختن نداشت. احساس عجیبی داشت؛ انگار او را با چسبی دائمی وجود هیچ عجله

کردن آن محل باعث رنجاندن گفت با ترکبه زمین چسبانده بودند و صدایی از درونش مدام به او می

 .شودتیارا می

های او آسیبی به العملکدام از عکسزد که تیارا دیگر رفته و هیچو منطق نیز به او نهیب میاما عقل 

 .ای جز اسیرشدن و مرگ نداشتجا نتیجهرساند، از طرفی ماندنش در آنروحش نمی

رساند در آن صورت هنوز یک خاست و خود را به بقیه میفایده بود؛ باید از جا برمیدیگر ماندن بی

برای گرفتن انتقام تیارا از جیسون داشت. همین فکر نیرو و توان را به پاهای سباستین شانس 

آنکه هایش خاکی و کثیف شده بود؛ اما او بیبرگرداند و او به سرعت از جا پرید. تمام لباس

ها کند، نگاه گذرایی به پشت سرش انداخت و با آخرین توان ترین تالشی برای تکاندن خاککوچک

 .به دویدن کردشروع 

بر را از جیب لباسش بیرون کشید،با نگرانی های کمتر، مکانای باز با صخرهروبی با رسیدن به محوطه

لرزیدند انگشتش را روی ضامنش گذاشت و هایی که از شدت ناراحتی و ترس میو دلواپسی و دست

ها ی کوتولهاز آن، همه با دست دیگرش دست مایکل را گرفت. مایکل نیز دست ادوارد را گرفت و پس

 .ای بزرگ و عظیمی را تشکیل دادندی دایرهحلقه

لرزید. او و مایکل در انتظار برای بازگشت سباستین و اختیار میروبی چنان عصبی و نگران بود که بی

تیارا دست یکدیگر را محکم فشردند؛ اما در نهایت انتظارشان خیلی طول نکشید و از پیچ راه 

آور به ای پریشان ظاهر شده و با سرعتی سرسامسری قدبلند با موهای سیاه کوتاه و چهرهمقابلشان پ
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سمتشان دوید. روبی با دیدن سباستین احساس کرد تکه آجری در قلبش سقوط کرد؛ زیرا او تک و 

 .شدها نزدیک میتنها و بدون تیارا به آن

ها رساند، دست کوچک و ود را به آنچیز به سرعت برق و باد گذشت؛ سباستین خبعد از آن همه

خپل ادوارد را گرفت و قبل از آنکه روبی فرصت کند سؤالی از او بپرسد، پاهایشان از زمین جدا شد و 

هایشان محو شد. روبی با وجود ترس و وحشتی که همیشه در مقابل فضای کوهستان در برابر چشم

ی بعد به زمین سرد و سفتی برخورد ه ثانیههایش را محکم بست. درویارویی با حقیقت داشت، چشم

 .کردند و تلوتلو خوردند

*** 

 .فرسا به کوهستان بازگشته بودنددر نهایت، پس از چهارروز سخت و طاقت

روبی به محض اطمینان از رسیدن به مقصد، با آن امید که یک بار دیگر مرز حفاظتی را ببیند، الی 

ی مقابلش احساس کرد خنجری داغ را درون بدنش فرو حنههایش را باز کرد؛ اما با دیدن صپلک

کردند. او در حالی که قصد داشت به محض رسیدن به آدونیس با ترس و لرز علت غیبت تیارا را 

چیز را فراموش کرد و یک قدم به جلو برداشت. مرز ی وحشتناک مقابلش همهبپرسد، با دیدن منظره

جا پر از گرد و غبار بود و از میان دودهای سیاه و غلیظ، هنامرئی کوهستان از بین رفته بود، هم

چادرهایی که به آتش کشیده شده بودند به خوبی قابل تشخیص بود، بوی تند سوختگی نیز به 

 .رسیدمشامش می

ها وارد شد که نتوانستند حتی یک سانت از جای با دیدن آن صحنه چنان شوک ناگهانی به همگی آن

توانست شنید، حتی میها را میپچ کوتولهدار مایکل و پچروبی صدای نفس کشخود تکان بخورند. 

ها روبرو شود، حال کنونی سباستین را نیز درک کند؛ اما حتی توان این را نداشت که برگردد و با آن

 .ها نیز ببیندی آنتا مبادا حیرت و ناباوری را در چهره

های ها تا سالشدند، آنیکر انسانی از غیب ظاهر نمیشد و دو پشاید اگر صدای مهیبی شنیده نمی

بینند حقیقت نداشته باشد. روبی با دیدن جاناتان و کردند چیزی که میایستادند و آرزو میسال می

اش را باز یافت و با شوق و ها ایستاده بودند، امید از دست رفتهی دورتری از آنکاترین که در فاصله

نگرانی به سمتشان دوید؛ اما قبل از آنکه به آن دو برسد، جاناتان و کاترین ذوق آمیخته به ترس و 

هدف پشت سرشان ومبهوت مانده بود، بیی کوهستان شدند. روبی که ماتدویدند و وارد محوطه

 .دوید و متوجه شد که بقیه نیز به دنبال او وارد محوطه شدند
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هایش به واقعیت پیوسته بودند. چادرهای ه ترسچیز همچون کابوسی واضح و روشن بود؛ انگار کهمه

هایی های خونی که در هر طرف پخش شده بودند، درست مثل یک کابوس تکرار غمگرفته، لکهآتش

ای افتاده بود و پایان. روبی چشم چرخاند و هیکل عظیم ساطیری را دید که غرق در خون در گوشهبی

رام بود؛ جوری که انگار به خواب عمیقی فرو رفت بود و اش آهایش داشت. چهرهبری را در دستمکان

خودم تنهای تنها نجاتشون دادم، »گفت: گاه صدای واضح و آشنایی در گوشش پیچید که میآن

 «.هام رو فرو کنم تو شکمش تا جونش دربیادمجبور شدم بیست و پنج بار شاخ

ی ویکتور نشسته و با صدای بلند ماجرای توانست صدای رابین را بشنود که در قلعهروبی به خوبی می

هایش قرار ای تیره و تار ناگهان جلوی چشمکند. سایهمرگ آن پیرزن به دست خودش را تعریف می

گرفت و او پرهای براق سابیروس را نیز دید که به خون آغشته شده بود، از قرار معلوم او بعد از رفتن 

داد؛ چون دیگر د. اما این واقعیت نیز چیزی را تغییر نمیجاناتان و کاترین به کوهستان بازگشته بو

توانست مرهم قلب خراششان نمیها در این دنیا حضور نداشتند و چگونگی مرگ دلکدام از آنهیچ

 .مجروح روبی باشد

 :جان رابین ایستادند، روبی صدای ضعیف جاناتان را شنید که گفتوقتی همگی باالی سر جسد بی

 .ها رو پیدا کنمبری نیست، چادرش خالی بود، فقط تونستم ایناز رافائل خ -

ای را دید که در ابتدای آن با خطی ی کهنه و پارهروبی سرش را برگرداند و کاغذ پوستی و صفحه

 «های تشخیص آنهای ظاهری ترسماتورس و نحوهتمامی عالمت»خوانا نوشته شده بود: 

های قرمزش حتی در آن نگیز نقاشی شده بود که چشمادر پایین صفحه نیز عکس موجودی هراس

 .زدکاغذ رنگ و رو رفته نیز برق می

 :ای غمگین رو به او کرد و گفتجاناتان با چهره

 .این رو زیر بالشتش پیدا کردم -

*** 

تر از ابرهای تیره و کدر آدونیس بر زندگی سخت و دشوارشان سایه یک بار دیگر ابری حتی سیاه

 .رسدهایشان به پایان میفهمیدند که کی غم و غصهوجه نمیها به هیچکدام از آند و هیچانداخته بو

وقفه ی کوهستان نگاه کرد که با چندین ساعت تالش بیای غمگین و گرفته به محوطهمایکل با چهره

رابین و باری از غم و غصه اجساد ای را به یاد آورد که با کولهبه حالت اولش بازگشته بود. لحظه

های سابیروس را از کوهستان بیرون بـرده و در آرامگاهی که روزی تابوت پرنسس لیانا، جان، فرمانده
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دانست که روبی با آدونیس، پدرش و مایکل را نیز بـرده بودند به خاک سپردند. مایکل به خوبی می

انگیز به یاد خاکسپاری غمتردید او گذاشتن در آن آرامگاه چه احساسی را تجربه کرده است. بی قدم

وجه چارلی را ندیده بود؛ پدرش افتاده بود. اگرچه مایکل پس از فرار سختشان از دنیای روبی به هیچ

 .کرددردی میاما با روبی هم

از طرفی روبی برای اولین بار پایش را در آرامگاه پرنسس لیانا گذاشته بود و این اتفاق حتی بیشتر از 

 .وجب دگرگونی حال او شده بودهر موضوع دیگری م

سه شب پس از مرگ رابین و سابیروس، بعد از آنکه یک بار دیگر مرز جادویی ایجاد شده و همگی تا 

جور کردن افکارشان شدند )ارتش آدونیس همان روز به کوهستان بازگشت.(، وحدودی موفق به جمع

 .کنار یکدیگر نشستندهایی گرفته و افسرده در چادر جاناتان جمع شده و با چهره

ی نارسیسا سباستین خبر از روبی که هنوز سوگوار مرگ بهترین دوستانش بود )دو روز بعد ازحمله

ای نامعلوم خیره شده و در سکوت کنار مایکل و سلنا دست رفتن تیارا را نیز به او داد.(، به نقطه

 .نشسته بود

دادند که انگار بیمار روانی است ساس را به روبی میالنور و جیمز نیز در مقابلش قرار داشتند و این اح

که نیاز مبرمی به مراقبت و دقت بیشتری دارد. وضعیت فرد نیز بهتر از او نبود؛ زیرا پس از بازگشت 

اش را خوانده بود. ی عذرخواهیی جاناتان بالفاصله ماجرای خیـانت رافائل را فهمیده و نامهاز کلبه

اش به او موجب ناباوری و حیرتش شده بود؛ اما با توجه به تمام مدارکی ز اندازهدر ابتدا اعتماد بیش ا

ی سوم چسبانده شده بود، ناچار شد این ای که به پشت آینهکه علیه رافائل وجود داشت و تکه آینه

حقیقت تلخ را بپذیرد که کسی که برایش مظهر شجاعت و وفاداری بود از راه درست منحرف شده 

ماند؛ زیرا ملکه اش به این موضوع نیز اشاره کرده بود که همیشه منتظر او میائل در نامهاست. راف

پذیرد. فرد پس از نارسیسا با کمال میل فرد و تمام کسانی را که از آن پس به او ملحق شوند می

بیندازد و خواندن متن کامل نامه تنها کاری که انجام داد آن بود که کاغذ را مچاله کرده و درون آتش 

 .مقصد رافائل کندی راه کج و بینفرت و انزجارش را بدرقه

 !خب -

توجهی به صورتش خیره ماندند. روبی نیز با صدای جاناتان همه کمابیش از فکر بیرون آمده و با بی

 .های آبی روشن جاناتان بودها دورتر از چشمفکر و حواسش فرسخ

 .رین که چه اتفاقی افتاده، به ما خیـ*ـانت شدهتون تا حدودی خبر دادونم که همهمی -
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در این لحظه همه به طرز نامحسوسی به فرد نگاه کردند. دین که به طور معمول ارتباط خوبی با فرد 

کردن به او را از سر گرفت. حتی امیلی که پس از آن محلی داشت نیز، پس از نگاهی گذرا بار دیگر بی

خوری به او خیره ماند؛ اما کرد، نگاه زیرچشمی به فرد انداخته و با دلاش را با او حفظ میروز فاصله

بیگاه امیلی از خود شده وی فرارهای گاهکدام از دوستانش نگاه نکرد. با آنکه حتی متوجهفرد به هیچ

ی آن رفتارها را نادیده بگیرد. در این میان تنها بود؛ اما غرورش چنان زخمی بود که ترجیح داد همه

کس ترین نگاهی به فرد نینداختند، کاترین، روبی، سباستین و مایکل بودند که هیچکسانی که کوچک

 .دانستندرا به جز خود رافائل مقصر نمی

 :نگاهی به فرد بیندازد، ادامه دادآنکه نیمجاناتان نیز بی

گم تا از همین حاال ن میکنه. این رو بهتوکس جز رافائل ارتباطی پیدا نمیاما این خیـ*ـانت به هیچ -

 .بینی کنهتونست چنین چیزی رو پیشدست از متهم کردن هم بردارین، هیچکس نمی

اش را ماهرانه نثار دین و امیلی کرد و باعث شد آن دو به سرعت از رفتار خود جاناتان نیش و کنایه

، فوری از جا زده شوند. امیلی که حاال از دست خودش عصبی و ناراحت بودشرمنده و خجالت

اش را به او رسید، صندلینظر میبرخاست و کنار فرد نشست. دین نیز که کمابیش پشیمان به

 .تر کردنزدیک

ترین ها شادمان بود، لبخند زد؛ اما کاترین که کوچکهایش بر روی آنجاناتان که اکنون از تأثیر حرف

ای را روی زمین انداخته و با لحن ب کهنهزد و تا آن لحظه حرفی نزده بود، ناگهان کتالبخندی نمی

 :بسیار جدی خطاب به فرد گفت

 شناسی؟این کتاب رو می -

ای درنگ کرد و فرد تکان مختصری خورد، سرش را به آهستگی بلند کرد و به کتاب نگاه کرد، لحظه

ن کتابی بود شناخت. همای مثبت تکان داد. روبی نیز آن کتاب را میسپس بار دیگر سرش را به نشانه

اش دیده بود و حتی خودش هم قسمتی از آن را خواند بود که ی پیش فرد را مشغول مطالعهکه هفته

 ...یدرباره

 !ترسماتورس -

 :کاترین این را گفت و با سوءظن به فرد نگاه کرد و پرسید

 دونی؟ش چی میدرباره -

 :گفت هیچ حالتِ خاصیفرد نگاهی به صفحات باز کتاب انداخت و بی
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 .هیچی؛ چون هنوز به فصل مربوط به ترماسماتورس نرسیده بودم -

 :سردی گفتکاترین با خون

 ترسماتورس، بذار سوالم رو یه جور دیگه بپرسم؛ اصالً چرا تصمیم گرفتی بخونیش؟ -

 :آنکه فکر کند صادقانه گفت فرد بی

کرد، ها رو برای خوندن انتخاب میتابونم، شاید فقط به این دلیل که رافائل همیشه بهترین کدنمی -

هاش برسم؛ یه ی کتابشدم تا به گنجینهخاطر حسی که به اون داشتم همیشه وسوسه میمنم به

 ...خواستجورایی دلم می

 :فرد نفس عمیق کشید و با اکراه گفت

 .شبیه اون بشم -

انده بود، با حالتی ناباورانه های او خیره مگاه کاترین که به چشمچند ثانیه سکوت برقرار شد، آن

 :سرش را تکان داد و پرسید

 ...یعنی فقط به همین دلیل -

 .بله، فقط به همین دلیل -

فرد چنان قاطعانه و سریع جواب کاترین را داد که او دیگر چیزی نگفت و فقط با دقت به صورت بر 

 .ی فرد نگاه کردافروخته و ابروهای درهم گره خورده

ان را حبس کرده بودند و منتظر بودند تا ببینند در ادامه این بحث به کجا کشیده هایشهمگی نفس

دانست، تالش کرد تا توجه بقیه را ی آن بحث را چندان خوشایند نمیخواهد شد؛ اما جاناتان که ادامه

اش خم شد و کتاب را از روی زمین ی دیگری جلب کند؛ بنابراین از روی صندلی چوبیبه نکته

های دیگر نمایان شد الی صفحهشده مربوط به ترسماتورس البهی پارهت و آن را ورق زد. صفحهبرداش

 .های آن پرداختها و عکسای متفکر به بررسی نوشتهو جاناتان با چهره

 :ای آرام گفتگاه با صدای آهستهآن

 ...آخه برای چی باید این صفحه رو زیر بالشش پنهان کنه، برای چی -

ای های پر چین و چروک جاناتان خیره مانده بود، با فهمیدن نکتهدر آن لحظه به دست روبی که

 :ناگهان دستش را در هوا تکان داد و گفت

 !درسته، همینه -
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 :با صدای فریادش همگی از جا پریدند و با تعجب به او خیره ماندند. کاترین پرسید

 چی همینه؟ -

دانست از کدام منبع ود، با اطمینانی که خودش هم نمیروبی که هیجان و ترسش به یک اندازه ب

 :گیرد، گفتسرچشمه می

هاست، خودشه، ترسماتورس خودِ اون یا خودِ اون ترسماتورسه، هیدس هم استاد پرورش اون -

 .چیز جور در میادهمه

 :جاناتان با صبوری پرسید

 چی جور در میاد؟ -

ای که انگار بیشتر با صدای جاناتان را نشنید، او به گونه اما روبی چنان در تفکراتش غرق شده بود که

 :کرد تا با دیگران آهسته گفتخودش صحبت می

 من خود اون رو توی آینه دیدم، چرا همون موقع نفهمیدم؟ -

 :قراری پرسیدمایکل با بی

 چی رو نفهمیدی؟ -

واج وهاج است، رو به بقیه کهطور کامل بدیهی اش بههای ذهنیروبی طوری که انگار تمام فرضیه

 :کردند کرد و گفتنگاهش می

اینکه مشخصه، مگه نه؟ یعنی شما متوجه نشدین؟ توماس بهمون گفت که توی کالینوس سربازان  -

دادن سرزمینش رو دادن، در مقابل خیـ*ـانت به ما، بعدش من اون نارسیسا به رافائل پیشنهاد پس

 .قت بعد تو اون کتاب رو پیدا کردیتصویر و توی آینه دیدم و چندو

 :روبی با دست به فرد اشاره کرد و ادامه داد

 ...حاال هم که این صفحه رو زیر بالش رافائل پیدا کردیم؛ پس یعنی -

 :سباستین بدون هیچ شوروشوقی گفت

 یعنی دقیقاً چی؟ -

 :قبل از آنکه روبی با توپ و تشر جوابش را بدهد، امیلی پرسید

 ه؟توماس کی -

 :دین گفت
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 کتاب چه ربطی به نارسیسا داره؟ -

 :فرد پرسید

 ی اینا به اون ختم میشه؟یعنی همه -

ها گیج شده بود، با درماندگی به جاناتان خیره ماند و مثل همیشه روبی که در برابر رگبار سؤاالت آن

اش مشخص ز حالت قیافهکرد و ااز او درخواست کمک کرد. جاناتان نیز به او نگاه می با ارتباط چشمی

ی کوتاه ای فهمیده است؛ از این رو با یک سرفههای او را بهتر از هر کس دیگهبود که معنی حرف

 .چیز را با جزئیات و دقیق برایشان تعریف کردتوجه بقیه را به خود جلب کرده و همه

دادند باوری نشان میهایی که دوستانش از سر حیرت و شگفتی و ناروبی تمام مدت در برابر واکنش

دیگر به  های جاناتان به پایان برسد و برای چندمین بار، هردو بارساکت ماند و صبر کرد تا صحبت

کرد نشد؛ زیرا جاناتان به بینی میطور که روبی پیشچیز آنی درست برسند؛ اما هیچیک نتیجه

 :ان داد و با اطمینان گفتمحض در میان گذاشتن فرضیات روبی با بقیه سرش را با مخالفت تک

 .دم، پس نگران نباشیناما من چنین احتمالی نمی -

روبی با دهان باز نگاهش را از او به کاترین انداخت و در کمال تعجب متوجه شد که کاترین نیز در 

دهد، حتی این را نیز فهمید که بسیاری از دوستانش های جاناتان سرش را تکان میتأیید صحبت

کشیدند، ها نباید دست از نگرانی برای این موضوع میر آسودگی کشدیدند؛ اما آننفسی از س

 .شدندزده و مضطرب میبرعکس اکنون باید بیشتر از هر وقت دیگری وحشت

 :روبی با صدای بلندی گفت

کنم؟ امکان نداره، من به چیزی که فهمیدم اطمینان دارم. کنین که من دارم اشتباه مییعنی فکر می -

 .نارسیسا یه ترسماتورسه؛ برای همین من این صورت رو توی آینه دیدم

 :که جاناتان در دست داشت اشاره کرد و با عصبانیت ادامه دادروبی این بار به کتابی 

خواست اطالعات بیشتری راجع به اون به خوند؛ چون میی همین رافائل این کتاب رو میواسه -

 .ه وجود آورد، به احتمال زیاد نیکالس هم یه ترسماتورس بودهدست بیاره. هیدس پدر اون رو ب

 :های او پرید و گفتکاترین میان صحبت

 .شدممدت زیادی همسرش بودم؛ اگه چنین چیزی بود، متوجه می -

 :روبی با گستاخی گفت

 ...ولی من مطمئنم نارسیسا -
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 :کاترین این بار با لحن تندی پاسخ او را داد و گفت

 .ی ندارم که یه انسان رو به این دنیا آوردممن تردید -

ای ی بقیه با صدای آهستهزده شده و در برابر نگاه خیرهروبی با این فکر که تند رفته است، خجالت

 :گفت

ها بعد هیدس اون رو تبدیل به یه ترسماتورس خواستم؛ یعنی فقط فکر کردم شاید سالمن نمی -

 .کرده باشه

 :کننده به بحث خاتمه داد و گفتعصبیجاناتان با اطمینانی 

 .ایهی هوشمندانهست که البته فرضیهها یه فرضیهدیگه کافیه، همه این -

 .غره رفتخوری به او چشماو با مهربانی این را به روبی گفت؛ اما روبی فقط با دل

 :جاناتان آهی کشید و گفت

ای نیست که رافائل هستش، چیز دیگه شکنیدر هر صورت تنها چیزی که واضح و حقیقیه، پیمان -

 ...خبخوایم راجع بهش صحبت کنیم، پس شب همگی به

ی جاناتان تمام نشده بود که روبی به سرعت برق و باد از جا برخاست و موجب تعجب و هنوز جمله

 .حرف از چادر بیرون رفتناامیدی بقیه شد، سپس بی

 .ته پشت سر او از چادر خارج شدای به بقیه انداخمایکل نیز نگاه عذرخواهانه

نگاه سباستین چند لحظه به ورودی خیره ماند؛ اما بالفاصله سرش را برگرداند و افکارش را به سمت 

 .شکنی رافائل سوق دادنارسیسا و پیمان

طور کوبید که باعث شد جای کفشش بهروبی با حرص و ناراحتی چنان محکم پاهایش را به زمین می

دوید چندبار او را صدا طور که پشت سرش میهای کوهستان حک شود. مایکل همانبرفواضح در 

 .اهمیت به او وارد چادر شده و با خشونت ورودی را بستزد؛ اما روبی بی

ای که از شدت سرما سرخ شده بود وارد به ثانیه نکشید که ورودی بار دیگر باز شد و مایکل با چهره

اش از جاناتان و خواست حرص و ناراحتیبست. روبی که خیلی دلش می شد و سپس با آرامش آن را

های آن دو حرفی بزند؛ اما کاترین را بر سر یک نفر خالی کند، منتظر ماند تا مایکل در دفاع از صحبت

فرما شد، مایکل هیچ حرفی نزد و فقط روی صندلی نشست. تا چند دقیقه سکوت در چادر حکم

 :بخشی گفتبت کرد و با لحن اطمینانسپس مایکل شروع به صح

 .کنمهات رو باور میمن حرف -
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خواست سرش را برگرداند و با شور و شوق به او پاسخ بدهد که مایکل زده شده بود میروبی که ذوق

 :اجازه نداد و گفت

 .اما الزم نیست دیگران رو هم مجبور کنی که باورت کنن -

 ...اما -

 .روبیبذار حرفم رو تموم کنم  -

اختیار سکوت کرده و با دقت به کرد که روبی بیصحبت می مایکل با چنان لحن آرام و مالیمی

 .های او گوش دادحرف

 :مایکل گفت

ی تو و ما افتاد، مطمئنم که توانایی گرفتن بعد از این همه وقت، بعد از تموم اتفاقاتی که واسه -

ی هیدس و نارسیسا ماجرایی وجود اط مخفیانهکنی پشت ارتبتصمیم درست رو داری. تو فکر می

داره؟ مطمئنی که اون نارسیسا رو تبدیل به یه ترسماتورس کرده تا مردم آدونیس رو نابود کنه؟ خب، 

پس دیگه چه نیازی به باور و اعتقاد بقیه هست؟ چون در واقع چیزی عوض نشده، ما قراره نارسیسا 

 .کنهچیزی رو عوض نمی، این حقیقت جدید هیچکنیمرو نابود کنیم، پس این کار رو می

ی مایکل لبخند شدن جملههای او بود، با تمام روبی که هنوز تمام هوش و حواسش به صحبت

 :کرد، آهسته گفترنگی زده و در حالی که حس خوشایندی سراسر وجودش را پر میکم

کنیم؛ اما همین برای من کافیه که تو می کنه، ما این کار رو با هم تموممطمئنم که چیزی تغییر نمی -

 .کنیهام رو باور میحرف

روبی سرش را برگرداند و لبخند وسیعی به مایکل زد، متقابالً لبخندی از او دریافت کرد و بعد سکوتی 

 .که باعث شد برای چند دقیقه تمام مشکالتشان را فراموش کنند

*** 

توجه به مایکل، از چشمانش بیگانه بود، برخاست و بی چیزی به صبح نمانده بود. روبی که خواب به

جادر بیرون زد. لحظاتی بعد مایکل با تکان مختصری از خواب پرید. با وجود آنکه هنوز در خواب و 

 .بیداری بود؛ اما غیبت روبی چنان شوکی به او وارد کرد که باعث شد به سرعت سرجایش بنشیند

 .گاه فوری از جا پرید، ورودی را کنار زد و از چادر بیرون رفت، آنبرای چند ثانیه قلبش از کار افتاد

اهمیت به سوز و سرمای هوا با درماندگی تمام محوطه هوای صبحگاهی بدنش را لرزاند؛ اما مایکل بی

 .معطلی دوید و چادر را دور زدرا از نظر گذراند و وقتی روبی را نیافت، بی
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اآرامش آرام گرفته و نفسی از سر آسودگی کشید. روبی در به محض رسیدن به پشت چادر، قلب ن

لرزید؛ اما به نظر پناهی خودش را جمع کرده بود و میی بیای نشسته و همچون دختربچهگوشه

 .آمد که این لرزش ربطی به سرما داشته باشد؛ زیرا شنل خزداری به دورش پیچیده شده بودنمی

گریه و اندوه است، اخم غلیظی کرده و جلوتر رفت و در کنارش مایکل زمانی که دریافت لرزش او از 

نشست. روبی با احساس حضور او خود را بیشتر جمع کرد و صورتش را از دید او پنهان کرد؛ اما 

مایکل با سماجت صورت او را به سمت خود برگردانده و با لحنی آمرانه که آمیخته به حیرت بود، 

 :پرسید

 !چی شده؟ -

ریخت، سپس هایش میهای درشت و براقش بر روی گونهحظه فقط به او خیره ماند، اشکروبی چند ل

های او را ریخت. مایکل که رد اشککرد و روی شنلش میاش نیز عبور میآمد و از چانهتر میپایین

طور کامل خیس شده است. بار دیگر سؤالش را کرد، متوجه شد که آن قسمت از شنل بهدنبال می

هق خشکی شروع به صحبت کرد و کرد و پس از چند ثانیه روبی با صدای ضعیفی، همراه با هق تکرار

 :گفت

هام رو با تیارا در میون بذارم؛ اما بعدش یادم افتاد اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که فرضیه -

 ...که اون

 :بان گفتروبی نتوانست ادامه بدهد و با شدت زیر گریه زد. مایکل آهسته بر ز

 .این کار رو با خودت نکن -

 داری گفتروبی با صدای گرفته و خش

هاشون میاد توی ذهنم و من دیگه بیشتر از کنم نمیشه. مدام صورتتونم، هرچقدر تالش میاما نمی -

 !ای رو ندارمتونم تحمل کنم، من طاقت مرگ دیگهاین نمی

ذاریم همچین ست چنین اتفاقی بیفته؛ ما دیگه نمیهیس، هیچی نگو، دیگه بهش فکر نکن. قرار نی -

 .اتفاقی بیفته

کرد قلبش از آن همه وجه آرام نشد و در حالی که احساس میاما روبی با شنیدن این حرف به هیچ

 :کنان گفتهقپاشد، هقغم و اندوه دارد از هم می

های ها و حرفتیارا رو، شوخیهاش رو، صورت قشنگ های سابیروس رو یادمه، چشمبال هنوز نرمی -

 ...رابین
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اش فشرد که روبی نتوانست مایکل دیگر نگذاشت او ادامه بدهد و چنان محکم سرش را به سـینه

 :بخشی گفتگاه با لحن اطمینانهیچ حرف دیگری بزند و آن

دردی شه و دیگه چیز فراموش مکم همهگذره و کمهای سال میگذره، سالی این روزها میهمه -

چیز رو به زمان کردن نخواهد بود، باید همهمونه، دیگه دلیلی برای گریهبرای کشیدن باقی نمی

 !چیزچیز یه روز تموم میشه، همهبسپاریم. همه

ی مایکل تکیه داد و کم آرام شده و در همان حال سرش را به شانهروبی با شنیدن این جمالت کم

 .ی چشمش جاری شدندشههایش آهسته و آرام از گوفقط اشک

چیز به پایان خواهد رسید؛ اما شاید بهتر مایکل که در فکر فرو رفته بود، با خود گفت که به یقین همه

هایشان نیز بکند تا روبی را از آن حال و روز در آورد. همان موقع بود که بود فکری به حال آن روز

 :گفت یفکری به سرش زده و بدون آنکه فکر کند با صدای آرام

احتیاج داریم که این روزها رو از یادمون ببره، پس چه بهتر که زودتر دست به کار  ی ما به شبیهمه -

 .بشیم

های مایکل نگاه کرد و او با روبی که از حرف او سردرنیاورده بود، با تعجب به صورت سرخ و برق چشم

 :کنان گفتزمزمه لبخند جذابی

 .ازدواج کنیمبیا هرچه زودتر با هم  -

اش بند آمد؛ اما برخالف ظاهرش، در درونش روبی با شنیدن این حرف مات و حیران ماند و گریه

 .اش داشتتردید ریشه در شور و هیجان قلب شکستهطوفانی برپا شده بود که بی

*** 

ردناک دیگر چیزی به پایان زمستان و آغاز فصل بهار باقی نمانده بود. یک هفته از آن شب سرد و د

زد، مدام به اتفاقاتی گذشت و روبی که اکنون در اطراف محوطه و دور از چادرها پرسه میمی

ی که در حفره توانست به آن شبیاندیشید که در دو سال اخیر رخ داده بود و در این بین نمیمی

 .ی یک درخت گذرانده بود فکر نکندتنگ و تاریک تنه

آن شب زمستانی سرد و سوزناک از ترس جانوران جنگل کالینوس  که درآیا دو سال قبل، هنگامی

اش کرد که اکنون خود را برای جشن عروسیزانوهایش را در بـ*ـغلش جمع کرده بود، فکرش را می

وجه! روبی اطمینان داشت در آن لحظاتی که تمام فکر و ذکرش پدر و دوستانش آماده کند؟ به هیچ

 .آمدنظر میدار بهخیاالتش نیز خندهبودند، چنین احتمالی حتی در 



  98زهرا باقری نویسنده انجمن رمان  |جدال نهایی )جلد پایانی رمان لیانا( 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         265 

 

انگیز برایش دردناک بود؛ زیرا در آن دوران پدرش ها، فکرکردن به آن شب شگفتگذشته از تمام این

ای از این دنیا زندگی ها در گوشهو رابین، تیارا و حتی سابیروس زنده و سالم بودند و هرکدام از آن

هایش اشتباه بوده است، نکند بازگشت او که نکند تمام قدمگفت ها با خود میکردند. گاهی وقتمی

کرد و هنوز در آن شهر های میکل اعتنا نمیتنها دلیل مرگ عزیزانش بوده و در صورت آنکه به حرف

 .ها اکنون زنده و سالم بودندی آنداد، همهاش ادامه میشلوغ و پرتردد به زندگی

گذاشتند و این حس را به او روی تمام اعضای بدنش تأثیر میکم همچون سهم مهلکی بر این افکار کم

کردند که یک انسان خودخواد و نادان است که با هر اقدامش نزدیکانش را به دردسر و یا مرگ القا می

 .کشاندمی

 روبی؟ -

هایش چنان عمیق بود که چند لحظه طول کشید تا صدای سلنا را بشنود و رویش را به فکر و خیال

 .و بازگرداندسمت ا

 .زدسلنا با مهربانی به او لبخند می

 بله؟ -

کردند. روبی نگاهی به لباسش انداخت و به یاد آورد که در پچ میبودند و با شور و شعف با یکدیگر پچ

ی گذشته چندین و چند تغییر در قسمت باالتنه و دامنش انجام شده است و خدا یک هفته

های طالیی بر ن بر سر اختالف نظراتشان در دوختن یا ندوختن پروانهدانست چندبار امیلی و آدریامی

اش آمده و روی لباسش به جان هم افتاده بودند و در نهایت این کاترین بود که به نجات لباس بیچاره

قواره و شلوغ را به پیراهنی شیک و زیبا تبدیل کند که تنها با چند ترفند ساده توانست آن لباس بی

 .زداش در شب چشم را میشد و درخشندگیبر روی زمین کشیده می اشدنباله

خواستم بیام پیشت و ازت بپرسم نظرت چیه قبل از اینکه خوب شد اومدی روبی، همین االن می -

 های خوشگلم رو بهش وصل کنم؟لباست رو بپوشی من چندتا از پروانه

بی نتوانست مخالفتی کند؛ اما خوشبختانه آدریان چنان با شور و حرارت این پیشنهاد را داد که رو

 :همان لحظه کاترین ورودی را کنار زد، وارد چادر شده و قاطعانه گفت

 کنه! ببینم، نکنه تغییراتی رو که بهش دادم نپسندیدین؟این لباس دیگه هیچ تغییری نمی -

گفت اگر جرئت دارید از لباسی ها میزبانی به آنکاترین جوری این جمله را ادا کرد که انگار با زبان بی

 .ام ایراد بگیریدکه درست کرده
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 .ترین ایرادی از لباسش بگیردکس نتوانست کوچکو به راستی که لحنش کارساز شده و دیگر هیچ

خور آدریان پس از چند ثانیه، کاترین که لبخند شیطنت آمیزی بر لـب داشت، نگاه از صورت دل

 :بی زد و گفتی روای به شانهگرفته و ضربه

 .دیگه وقتشه، باید بپوشیش -

خورد، و چنان که گویی تازه وارد این دنیا شده  اش تکان محکمیی کاترین به شانهروبی با ضربه

ای با بهت حیرت به بقیه نگاه کرده و سپس آهسته و آرام جلو رفت و لباسش را از امیلی است، لحظه

 .هایش کردگرفت و شروع به درآوردن لباس

رفت؛ زیرا در یک چشم به هم زدن لباسش را پوشیده و با چیز روی دور تند پیش میانگار همه

 .موهایی مواجی که با حالتی برازنده صورت گردش را قاب گرفته بود در مقابل آینه ایستاد

درخشید کرد که آن دختر زیبا و ریزاندام خودش باشد که در آن لباس همچون پرنسسی میباور نمی

داد گذشته بود؛ اما در ای میها از زمانی که به ظاهرش اهمیت ویژهکرد. مدتها را خیره میچشم و

آمد. روبی کرد که از زیبایی ظاهرش بیشتر از هر وقت دیگری خوشش میآن لحظه اعتراف می

به تن ی سفیدی که آمیز اطرافیانش لباسش را در آینه برانداز کرد. پارچهتوجه به نگاه تحسینبی

دار بود و توانست نگاه از آن بگیرد. دامنش پفداشت چنان براق بود که حتی خودش نیز نمی

 .شداش روی زمین کشیده میدنباله

 :آمیزی به او انداخت و گفتسلنا نگاه ستایش

 !نظیر شدیبی -

 :روبی که برخالف چند ساعت گذشته لبخندی حقیقی بر صورت داشت، گفت

 .نه ها همقدراون -

 :آمیز سرش را تکان داد و گفتآدریان فوری با حالتی مخالفت

 !العاده شدینه، اون راست میگه واقعاً که فوق -

 :امیلی نیز با مهربانی گفت

 .خیلی خوشگل شدی -

هایش بر روی زده شده بود، لبخندی زد و به النورکه اشکها خجالتروبی که از تعریف و تمجید آن

هایی پر از اشک به او ود نگاه کرد، بعد از آن نیز به کاترین نگاه کرد که با چشمصورتش جاری شده ب

 :کنان گفتخیره شده و زمزمه
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 .داشتنی شدیی اون زیبا و دوستدرست به اندازه -

تر شده و صورت لیانا را در ذهنش تجسم اراده لبخندش وسیعروبی که منظور او را فهمیده بود، بی

وجه نگرانش کرد که در زیبایی هنوز خیلی مانده تا او برسد؛ اما این موضوع به هیچ کرد و با خود فکر

گذاشتن در راه تواند در قدمکرد؛ زیرا بر عکس گذشته اکنون معتقد بود که زیبایی ظاهری نمینمی

قدر زیبا بود که به درست و رسیدن به هدف هیچ کمکی به او بکند، هرچند که از نظر خودش آن

 .سردگی و سرخوردگی مبتال نشوداف

روبی با این فکر نفسی از سر آسودگی کشید و به همراه بقیه از چادر خارج شد و پا به فضای روشن و 

 .ی نورانی تزئین شده بودهای رنگارنگ و هزاران گلولهنورانی محوطه گذاشت که اکنون با گوی

داشتنی که هر کسی دلش خواب دوستچیز بیشتر به یک رؤیای شیرین شباهت داشت، به یک همه

 خواست تا ابد ادامه داشته باشدمی

محابا های شاد و خندانی بود که با وجود غم بسیار بیی کوهستان مملؤ از انسانتمام محوطه

درخشید. کف زمین پوشیده از خرده هایشان از میزان شادی و نشاطشان میخندیدند و چشممی

های ها میز طویلی را گذاشته بودند که در دورتادورش صندلیجلوتر از آن های براق بود و کمیکاغذ

 .بلندی را قرار داده بودندپایه

های سفید و صورتی درست کرده روبی چشم چرخاند و جایگاهی را دید که در همان نزدیکی با رز

شخصی اورا  پیکر داشت. همان لحظهی گل غولبودند که از آن فاصله شباهت بسیاری به یک حلقه

ای که براساس توصیفات جیمز طراحی شده بود، در قوارهرنگ و بیصدا زد، جاناتان با کت سیاه

 .زدکنارش ایستاده و به او لبخند می

قلب روبی با دیدن او از تپش باز ایستاد و برای چند لحظه صورت مهربان پدرش را به جای او دید که 

ی پدرش به همان سرعتی که ظاهر شده بود . تصویر چهرهآمیزی به او زدخندید و چشمک شیطنت

ی خندان در مقابلش پدیدار شد. روبی نفهمید کی ناپدید گشت و بار دیگر جاناتان با همان چهره

 .هایش برروی صورتش جاری شدهاشک

ل این بار وقتی رویش را برگرداند و به سمت جایگاه به راه افتاد، مایکل را با لباسی دید که هیک

اراده خندید و با اطمینان به خود به نمایش گذاشته بود. روبی با دیدن او بی اش را به خوبیورزیده

 .های کامل سلنا استنقص و شیک به یقین حاصل تعریفگفت که این لباس بی

خرامان عبور زدند خرامانکه از وسط جمعیتی که در دو طرفش ایستاده بودند و لبخند میهنگامی
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ای ، چشمش به سباستین افتاد که لبخند کجی به صورت داشته و جدا از بقیه درگوشهکردمی

و معذب شده است؛ اما تمام تالشش را کرد که  دانست چرا با دیدن او عصبیایستاده بود. روبی نمی

جلوتر از جایی که سباستین ایستاده بود نگاهش به جمع دوستانش  لبخندی واقعی به او بزند. کمی

چیز به خندیدند؛ به راستی که هیچآوردند و بلندبلند میتاد که هرکدام از خود شکلکی در میاف

 .ی آرامشش نبودها مایهی دیدن شادی آناندازه

جا های سرخ است. مایکل از همانوقتی به جایگاه رسید، متوجه شد که روی زمین نیز پر از گلبرگ

 .که ایستاده بود، لبخندی به روبی زد

 .تی در کنارش ایستاد، خجالت سراسر وجودش را در بر گرفته بودوق

 خب چطوره دیگه شروع کنیم؟ -

ی روبی و مایکل از آن نیز کمتر بیشتر صبر کنند، فاصله کرد اگر فقط کمیبه ظاهر جاناتان گمان می

ه خود آمده و کرد؛ زیرا روبی و مایکل با شنیدن صدای او بشود. از قرار معلوم درست هم فکر میمی

کرد. روبی چندبار دیگر هم آن ها نگاه میچشم به مرد میانسالی دوختند که با حالتی رؤیایی به آن

مرد را در نزدیکی چادر جاناتان دیده بود و خبر داشت که آدریان و دین بارها به سراغش رفته و از او 

رآورد؛ اما خب این را نیز ی فوق محرمانه آن دو را به عقد هم دخواسته بودند طی یک جلسه

 .اندها پس از یک روز از تصمیمشان منصرف شده و اظهار پشیمانی کردهدانست که هردوی آنمی

 :ی جاناتان زد و گفتآن مرد صمیمانه به شانه

 .بله، بهتره شروع کنیم -

لبخند طرف چپش برگرداند که به کاترین زمانی که آن مرد شروع به صحبت کرد، روبی سرش را به

خوری نگاه از او گرفت و به طور کامل پرت شده است. با دلبزند؛ اما متوجه شد که حواس او به

جاناتان نگاه کرد و در کمال تعجب دریافت که او نیز حالتی به خود گرفته است که انگار سخت در 

سردرنیاورده بود،  هاپچ و شلوغی تمرکز کند. روبی که هیچ از کار آنتالش است که در آن ولوله و پچ

چشم و گوشش را تیز کرد تا صدایی عجیب و یا حرکت مشکوکی را ببیند؛ اما خوشبختانه نه 

های هایش صدایی به جز صدای خنده و جیغهایش چیزی جز دوستان و مردمش دید و نه گوشچشم

؛ اما قبل از روبی کردشادمانه شنید. همان موقع مایکل را دید که با حالتی پرسشگرانه به او نگاه می

 :به او بدهد، آن مرد با صدای بلندی گفت بتواند جوابی

 .خوام که بیان جلوها میخب از شاهد -
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خندیدند، جلو آمدند و هرکدام در روبی، سلنا و جیمز را دید که همچنان که به پهنای صورتشان می

ای مضطرب دوید ا، جاناتان با چهرههزمان با آنجا بود که همیک طرفشان ایستادند؛ اما قسمت بد آن

ی بدی به جان روبی افتاد، رنگش شورهو از میان جمعیت عبور کرد و از نظر ناپدید شد. ناگهان دل

های آن هایش شروع به لرزیدن کرد و همین باعث قسمت زیادی از حرفمثل گچ سفید شد و دست

 .مرد را نشنود

 :آن مرد گفتپس از چند ثانیه تنها همین را شنید که 

 کنید؟به همسری قبول می -

ای با گیجی به آن مرد نگاه کرد؛ اما پس از چند ثانیه از طرز نگاه مایکل و سلنا متوجه شد روبی لحظه

 :که مخاطب آن مرد خود او است و بالفاصله با صدای بلند و زیری گفت

 !بله -

ار شخص دیگری به جای او جواب داده اش حتی برای خودش هم ناآشنا بود؛ انگصدای لرزان و گرفته

 .بود

در آن هیاهو و هلهله و جیغ و فریاد با چشم به دنبال جاناتان گشت؛ اما او را نیافت، در همان لحظه 

 :مایکل نیز با صدای رسا و بلندی گفت

 .بله -

 ...پس حاال، من شما رو رسماً زن و شوهر -

 !مایکل -

دوان از جایگاه بیرون رفت. مایکل فریاد این را گفت و دوان روبی با شنیدن صدای آشنایی با جیغ و

ها با ها و بچهنیز به دنبالش دوید و سلنا و جیمز نیز با نگرانی از جایگاه خارج شدند. زمانی که زن

 :جیغ و داد پراکنده شدند، آن مرد با صدای ضعیفی گفت

 !کنماعالم می -

گرفته بود؛ انگار نارنجکی را وسط محوطه پرتاب کرده سراسر کوهستان را صدای جیغ و فریاد فرا 

کشیدند. روبی در آن آشوب دامن دویدند و جیغ میسو میسو و آنگونه به اینبودند که مردم این

کرد بفهمد چه اتفاقی افتاده است. مایکل، سلنا و جیمز نیز سعی لباسش را باال گرفته بود و سعی می

ز کنند و خود را به روبی برسانند؛ زیرا اطمینان داشتند اگر این داشتند در آن شلوغی راهی با

ترین هدف، در حال حاضر روبی است؛ هرچند که ای از جانب نارسیسا باشد، اولین و مهمحمله



  98زهرا باقری نویسنده انجمن رمان  |جدال نهایی )جلد پایانی رمان لیانا( 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         270 

 

 .دیگران هم در نوبت بودند و امکان نداشت جان سالم به در ببرند

آمد؛ زیرا اکنون به سیل ی از دستش برنمیشنید؛ اما کارروبی صدای فریاد مایکل و جیغ سلنا را می

اراده همراه جمعیت به جلو ها نیز افزوده شده بودند و او بیها و کوتولهها، گرگینهجمعیت، ساطیر

هیکل ظاهر شده و دامن بلند روبی را شد. در همان موقع سباستین از میان دو ساطیر قویکشانده می

 .شدوپا له شود افزوده میرا هر لحظه به احتمال آنکه زیر دستمحکم گرفت تا از او محافظت کند؛ زی

 :روبی با داد و فریاد از او پرسید

 چی شده؟ -

 ...دونم، مرز حفاظتی شکسته، بابا هم غیبش زده، مانمی -

ی سباستین تمام نشده بود که باد تندی وزید و باعث شد موهایشان از شدت جریان آن هنوز جمله

 .هایشان به سوزش بیفتدچشمتکان بخورد و 

هایش را باز کند، کاترین را در مقابل خود دید پس از چند ثانیه، زمانی که روبی موفق شد الی پلک

 :ها گفتکه با عجله و نگرانی به آن

تون پوشه، جاناتان رو از مرز بیرون کشوندن تا وارد محوطه بشن. دارن میان، همههای شنلکار شبح -

 .تا بیرونشون کنیمپناه بگیرین 

 ...بابا -

 :کاترین با اطمینان به سباستین که رنگش پریده بود گفت

کنه، تو روبی رو به یک جای امن حالش خوبه، داره شرشون رو برای همیشه از سرمون کم می -

 ...برسون تا

 !روبی -

آنکه به  یناگهان مایکل از غیب ظاهر شده و روبی را به شدت به طرف خودش کشید. سباستین ب

 :ها نگاهی دیگر بیندازد، به کاترین گفتآن

 .منم میرم پیشش -

دوان آمیز کاترین دوانهای اعتراضتوجه به فریادسپس به سرعت برق و باد از کنارشان گذشت و بی

 .ها دور شداز آن

اما او حتی توان  حالی به دست مایکل رها شد، همه با فریاد نام او را صدا زدند؛با رفتن او روبی با بی

دانست که قرار نیست حتی یک شب هم روی آرامش را ببیند. آن زدن را نیز نداشت؛ انگار میحرف
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 .هایش بودزده و تاریکی مطلق نیز درست مثل تمام کابوسهای وحشتفریاد

د هنوز مایکل و بقیه باالی سرش نشسته بودند که ناگهان سلنا جیغ بلند و ممتدی کشیده و باعث ش

ها هایی که پروازکنان از باالی سرشان عبور کردند، بشوند. روبی که از دیدن آنهمه متوجه شبح

ها باالی سر مردم ها را دنبال کرد. شبحشوکه شده بود، سعی کرد تکان بخورد و با نگرانی مسیر آن

 .زدندشان به سروصورتشان ضربه میهای نامرئیچرخیدند و با دستمی

 :ضعیفی گفت روبی با صدای

 .باید یه کاری کنیم -

طور کامل از دهانش خارج نشده بود که سباستین، جاناتان و کاترین وارد محوطه اش بههنوز جمله

ها به سرعت مردم را از اطراف ها نفس راحتی کشید. آنشده و به آن سمت دویدند. روبی با دیدن آن

پوش را های شنلوجودشان ریشه دوانده بود شبح پراکنده کردند و با نیروهایی که از بدو تولد در

کرد، روبی متوجه شد هدف خود قرار دادند. با وجود نیروهایی که همچون رعد آسمان را روشن می

 .تر از جاناتان و کاترین استتر و روشنآید بسیار قویکه نوری که از بدن سباستین بیرون می

 «بازگشت»

گذشت، دیگر هیچ ترس سازی مقدمات جنگ میر تالش برای آمادههایی که دبا گذشت روزها و هفته

چیز توانست باعث وحشتش بشود، هیچچیز نمیو نگرانی برای روبی باقی نمانده بود؛ انگار دیگر هیچ

اش به جز از دست دادن دوستان و همراهانش. در اعماق ذهنش در انتهاترین جای قلبش، تنها نگرانی

ها نیز با وجود ی بود که برایش باقی مانده بودند. هرچند که آن نگرانیدیدن تنها کسانآسیب

شد. با این رنگ میکردند کمای که بقیه نصیبش میاندازههای دین و عشق و محبت بیطبعیشوخ

شد قلبش آرام بگیرد، دوستی میان مایکل و سباستین بود؛ پیوند حال بیشترین عاملی که باعث می

 .ها پیش از نفرت و عصبانیت شکل گرفته بودگویی مدتای که برادرانه

روبی در کمال آزردگی روزی را به یاد آورد که سباستین از جبران اشتباهاتش گفته و از او خواست 

گاه صورت مایکل را هنگام ای را که با یکدیگر گذرانده بودند فراموش کند، هیچتمام لحظات صمیمانه

ای به کرد که پس از آن با حالت وحشیانهن نیز فراموش نمیهای سباستیشنیدن حرفدزدکی

توانست حرص و عصبانیتش را بر روی صورت او خالی کرد. ور شده و تا جایی که میسباستین حمله

ی دوستی میان آن دو پیوند نخواهد خورد؛ اما زمانی به کرد دیگر هرگز رشتهبعد از آن شب گمان می

هایش کرده و در نهایت حیرت و ین به زور مایکل را وادار به شنیدن حرفاشتباهش پی برد که سباست
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گاه نفهمید طور کامل درکش کرده بود. روبی هیچهای او را پذیرفته و بهشگفتی، مایکل حرف

دانست که هایی به مایکل زده و چطور او را قانع کرده است، او فقط همین را میسباستین چه حرف

به حقیقت از عالقه به او منصرف شده و پذیرفته بود که چیزی به جز یک  انگار دیگر سباستین

چیز به حالت عادی توانست وجود داشته باشد. در آخر همهها نمیدوستی ساده و پاک در میان آن

توانست حتی برای خود بازگشته بود و اگر در این بین جنگی در کار نبود، روبی با خیال راحت می

توانست حولِ برای آینده تنها می کشیدنریزی کند؛ اما در حال حاضر نقشهبرنامهشان نیز آینده

محور جنگ پیشِ رو و اقدام برای آن بچرخد. روبی اکنون که آمادگی الزم را پیدا کرده بود، فقط به 

به ارتباط با جنگ، اما در راستای رسیدن که بیکرد. اقدامیخواست بردارد فکر میکه میاولین قدمی

 .اش بودکردن زندگی گذشتههدف و ترک

به سمت چادرشان به راه افتاد. وقتی به آنجا  های کوتاه و محکمیشب گذشته بود که با قدماز نیمه

رسید، نفس عمیقی کشید و سپس ورودی را باز کرد و وارد شد. به محض ورود مایکل را دید که تازه 

کشید، روبی لبخندی زد . روبی کمی از او خجالت می یک دستش لـباسش به تن کرده بود، با دیدن

قدر حالش بد بود که خیلی زود به خواب رفت، نه به آن دلیل اش آنخاطر آنکه در شب عروسینه به

کردن که در تمام آن دو هفته فرصتی برای تنهاماندن با او پیدا نکرده بود و امکان داشت با دوری

خاطر که او عاشق آن مرد بود، عاشق آن باشد، بلکه فقط به اینمایکل را آزرده و ناراحت کرده 

خواست قبل از هر اتفاقی برای یک شب هم که داشتنی. او فقط میو لبخند دوست های سبزآبیچشم

 .شده در آرامش باشد

*** 

شد  دوان از محوطه خارجای را که جاناتان به او داده بود محکم در دست گرفت و دوانروبی گرداننده

وزید گذشت؛ اما باد سوزناکی همچنان میو از مرز عبور کرد. با آنکه اکنون پانزده روز از فصل بهار می

آرام به اش را پاک کرد و آرامشد. روبی با آستین لباسش بینیاش میو باعث سوزش و خارش بینی

خبر از دیگران به شهری بیترین اقدامش در تمام آن دو سال بود؛ اینکه تنها و راه افتاد. این عجیب

ای که پر از خاطرات هایش را نیز از خانهسال را در آن گذرانده بود برود و آخرین یادگاریکه بیست

شود؛ اما برای او تلخ و شیرین بود بردارد. اطمینان داشت که مایکل به شدت از دست او عصبانی می

تر هایش از هر چیز دیگری مهمها و کتابباسها، لاش از آن شهر و داشتن یادگاریشدن زندگیپاک

 .تر بودو حیاتی
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ی ی کافی از کوهستان دور شد، گرداننده را در دست چرخانده و در یک لحظه دریچهوقتی به اندازه

های طالیی چه خبر است، اهمیتی هم دانست پشت آن ریشهروشن و آشنایی پدید آمد. روبی نمی

اش پشت آن دریچه شدن ناگهانیآنجلس به دلیل غیبهای شهر لسداد، حتی اگر کل پلیسنمی

سردی جلو رفت و با رساند؛ بنابراین با خونایستاده بودند، او باز هم این کار را نیز به پایان می

 .ی دریچه رها کردآغـوش باز خود را در نور شدید و زننده

آشنا طور دردناکی ای که بهرد و با منظرههایش را باز کبالفاصله نسیم خنکی به صورتش خورد، چشم

ی دو سال قبل اش درست به شکل و اندازهی نزدیک خانهکشیدهفلکبود روبرو شد. درختان سربه

ای بود که روزی به همراه مایکل در آن ناپدید شده و بودند. جایی که او ایستاده بود، همان نقطه

 .تحقیقات شده بود مطمئناً باعث حیرت و شگفتی پژوهشگران مرکز

آرام از آن محوطه روبی بار دیگر احساس فروریختن چیزی را در قلبش احساس کرد، سپس آرام

اش گذاشت. احساسش در آن لحظه خارج شده و پا به خیابان خلوت و سوت و کور منتهی به خانه

را در آن گذرانده  اشای که تمام دوران کودکی و نوجوانیدید.خانهنشدنی بود؛ انگار خواب میوصف

 .طوری بود که یک روز آن را رها کرده بودی تقریباً دوری از او، همانبود، در فاصله

توانست در نهایت آسودگی قدم بزند و تمام طور کامل خلوت بود و روبی میخیابان در صبح به

ه بود. با یادآوری روزهایی را به یاد بیاورد که از آن مسیر به دبیرستان، خرید و یا محل کارش رفت

هایش نشست و بر سرعتش افزود تا هرچه زودتر به خانه تک آن لحظات لبخندی روی لـبتک

 .برسد

هایش را بست، سپس ای دستش را روی آن گذاشته و چشمرنگ خانه رسید، لحظهوقتی به در سیاه

شک پدرش قبل . بیزد، در خانه قفل استطور که حدس میبه آن داد و متوجه شد همان هل آرامی

تواند دخترش را برگرداند کرد که میاز آمدن به آدونیس آن را بسته و قفل کرده بود. شاید گمان می

 .اش را از جایی که رها کرده بود ادامه دهدو زندگی

ی اتاقش رساند، سپس یک دستش را روی سالنه خود را به زیر پنجرهروبی آه عمیقی کشید و سالنه

رِ خانه گذاشته و دست دیگرش را به آجر روی دیوار گرفت و با یک حرکت خود را باال ستون کنار د

 .کشید

ی اتاقش با زمین چندان زیاد نبود و او نیز قبل از رفتنش بارها این کار را ی پنجرهخوشبختانه فاصله

 .انجام داده بود
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طور که لش زد؛ بالفاصله همانبه قف ی محکمیطولی نکشید که خود را به آن رسانده و با دست ضربه

هایی افتاد که از انتظار داشت، پنجره با شدت باز شده و به دیوار اتاقش برخورد کرد. روبی به یاد شب

ی اتاقش را باز کند و وارد اتاقش شود، تا صبح نخوابیده و ترس آنکه دزد و یا سارقی این گونه پنجره

 .کشیک داده بود

هایش جاری و زحمت خود را به داخل اتاقش رساند؛ اما به محض ورود اشک باز هم لبخند زد و با زور

شدند؛ زیرا آن اتاق هم مثل هر جای دیگری درست به همان شکل سابق بود، با این تفاوت که بیش از 

 .داد پدرش در غیابش بارها به آنجا سر زده بوده استاندازه تمیز و مرتب بوده و نشان می

ریزد. به سرعت مد که متوجه شد چند دقیقه است که ایستاده و اشک میروبی وقتی به خود آ

رنگی را هایش را پاک کرد و روی زمین نشست و دست را به زیر تختش برد و چمدان صورتیاشک

 .بیرون کشید

 .جا پر از گرد و خاک استی این نکته هم شد که همهنشست، متوجهوقتی روی زمین می

شید و قفل آن را باز کرد. عجیب بود که با آن همه اتفاقی که در آن مدت روبی دستی به چمدانش ک

خاطر داشت: یک، نه، نه، شش؛ تاریخ تولدش. داخل آن نیز پر از افتاده بود هنوز رمز چمدانش را به

هایش را باز کرد، بعد خاک بود؛ اما در حال حاضر اهمیتی نداشت. روبی از جا برخاست و در کمد لباس

 .کرد باارزش است، گذشتها و وسایلی که فکر میکردن لباستمام وقتش به جمعاز آن 

معطلی خود را به سختی باال ها راه داشت رسیده و بیی دیگری که به انبار نیزهباالخره به دریچه

طور کامل از آن تونل بیرون کشیده و در آن اتاقک گاه در یک حرکت ناگهانی خودش را بهکشید، آن

توجهی ها خالی شده و در انبار با بیجعبه و سنگی نشست. به محض ورود، متوجه شد که تمامیخالی 

شده از درون ای شلیکباز مانده است. روبی خوشحال شد که این بار نیز مجبور نیست همچون گلوله

ت و پا اتاق به راهرو پرتاب شود. او از جا برخاست و با نهایت شجاعت از راهروی خالی و خلوت گذش

ی اهالی قصر را بشنود؛ زدهریادِ وحشتتوانست صدای داد و فبه پلکان مارپیچی گذشت، از آنجا می

ی سوم شد. بار ترس وارد راهروی طبقهآید، بیاما چون اطمینان داشت این صدا از تاالر قصر می

 .دیگر از پلکان باال رفت و خود را به تنها اتاق برج قصر رساند

ای از کار افتاد، ورود ویی زمین و زمان متوقف شد، دنیا به پایان رسید و قلبش لحظههمان موقع گ

ی بزرگ آن جریان خون به مغزش قطع شده و تمام وجودش سرد شد. نارسیسا در اتاق و رو به پنجره
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دی کرد، به محض ورود روبی رویش را برگردانده و با لبخنی آدونیس را تماشا میایستاده بود و منظره

 :انگیز زمزمه کردهراس

 .سالم روبی -

*** 

 نگهبانان قلعه

 .روبی نفس عمیق و صداداری کشید؛ با آن امید که دهاتش باز شده و بتواند صحبت کند

اش جوری بود که انگار ی کوتاهی کرد. حالت چهرهی او خندهپریدهنارسیسا با دیدن صورت رنگ

شدن هستند و یا ارتش روبی پشت و کشته عین خیالش نیست که سربازانش در حال جنگ

 .های قصرش حضور دارنددروازه

طور ناگهانی اندک ترسی را در ی زیبا و موهای سیاه و براق او انداخت و بهروبی نگاهی به چهره

روشن او تشخیص داد؛ با این خیال وحشتش کمتر شده و در اتاق را پشت سرش  های آبیچشم

 :ای گفتو با صدای گرفتهبست. گلویش را صاف کرد 

 .خواستی، من اومدم، حاال اینجامطور که میهمون -

ها ها و نعرهروبی شکرگزار بود که هنگام صحبت صدایش نلرزید. صدای داد و فریاد و حرکت شمشیر

 .های قصر آمده بودندشد، از قرار معلوم ارتشش تا پشت دروازهطور واضح شنیده میبه

تر از پیش به تر و قاطعیکی کاترین و جاناتان به خودش، اندکی دلگرم شده، جدیروبی با احساس نزد

 .نارسیسا نگاه کرد

نارسیسا که شنل سیاه و بلندی به تن داشت و موهایش را با حالتی شیک و برازنده باالی سرش جمع 

ای ین حال هنوز ذرهرسید؛ با انظر میتر از هر وقت دیگری بهتر و پیرکرده بود، در نظر روبی شکسته

 .اش کم نشده بوداز زیبایی و جذابیت ذاتی

 :به روبی زده و با لحن تحقیرآمیزی پرسید او پوزخند مالیمی

 !زدی؟ خیلی عجیبهپس چنین چیزی رو حدس می -

 :توجه به لحن او، با شجاعتی که در خود سراغ نداشت، فوری گفتروبی بی

دونی شکست چرا تو اونجا نیستی؟ چرا با وجود اینکه میبرای منم یه چیزی خیلی عجیبه،  -

 ری تا در کنار ارتشت شرافتمندانه بجنگی و کشته بشی؟خوری؛ ولی نمیمی

هایش را در هم کشید و با اخم« کشته بشی»نارسیسا که تا آن لحظه آرام بود، با شنیدن عبارت 
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 :که شباهتی به صدای خودش نداشت، گفت صدای کلفت و بمی

کردم گلی که اون پیرمرد به آب داده بود فکر میفهمم روبی، با دستهمن معنی مرگ رو نمی -

 ...فهمیدی که

 چه بالیی سر رافائل اومده؟ -

روبی به تندی این سؤال را پرسید و نارسیسا با علم بر آنکه این موضوع تا چه اندازه برای روبی 

 :اهمیت دارد، با شوق غیرقابل وصف پاسخ داد

بالیی سرش اومد که مستحقش بود، اگرچه خدمات زیادی برام انجام داد؛ اما از نظر رفتاری شباهت  -

 .زیادی به هنری داشت، این خصوصیت اصالً براش خوب نشد

کرد، نارسیسا دوباره خندید و روبی که برخالف همیشه که مرگ نزدیکانش غمگین و ضعیفش می

 :عصبانی و خشمگین شده بود فریاد زد

 طرف خودت کشوندی تا بکشیش؟تو اون رو به -

 :نارسیسا با مالیمت بیش از اندازه گفت

طرف خودم کشوندم تا باعث مرگ تو بشم؛ اما اون کودن قبول نکرد و فقط برعکس، من اون رو به -

 .ترجیح داد سباستین رو به سمت من بکشونه، هرچند که این کار رو هم درست انجام نداد

ر به آنکه رافائل از کشتن او سرباز زده و قبل از آنکه فرصتی برای جبران اشتباهاتش روبی با فک

 .اش در هم رفتداشته باشد کشته شده بود، چهره

در آن لحظه نارسیسا جوری که انگار به وجد آمده بود سرتاپای او را برانداز کرده و با صدای 

 :گفتآرامی

ه تو یه انسان معمولی هستی و اون یک پرنسس بود، بازم بهش داری، حتی با اینک شباهت عجیبی -

 .وجه نمیشه تحملش کردکنی و این چیزیه که به هیچبیش از اندازه حضور اون رو یادآوری می

 .تر شدطور تهدیدآمیزی به پایان رساند و چند قدم به او نزدیکهایش را بهنارسیسا صحبت

ه از جایش تکان نخورد و فقط با نفرت به او نگاه کرد؛ اما قدر از مرگ رافائل عصبانی بود کروبی آن

زده بعد به آن نتیجه رسید که لیانا تنها کسی بود که وجودش نارسیسا را خشمگین و وحشت کمی

ضعف نارسیسا سوءاستفاده کرده و برای آنکه وقت بیشتری برای خود کرد؛ از این رو از تنها نقطهمی

 :او گفتبخرد، شروع به صحبت کرد. 

 .تونم کارهایی رو که اون برای مردمش انجام داد انجام بدمقدر شبیهشم، پس میاگه اون -
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 .اندهایش نیز در کنار بدنش مشت شدههایش را تنگ کرد و روبی متوجه شد که دستنارسیسا چشم

 :روبی با دیدن آن صحنه لبخندی زد و پیروزمندانه ادامه داد

ز مرگ نجات داد، شاید امروز منم بتونم اون فداکاری رو کامل کنم و زندگی یه روز اون مردمش رو ا -

 اون افراد رو بهشون برگردونم، نظرت در این مورد چیه؟

 :نارسیسا به زور لبخند کجی زد و گفت

تونن جلوی ما رو بگیرن؛ اما خودت کردن میی اون و مادرم احمقی، اونا فکر میتو هم به اندازه -

 .چه روزی افتادن دیدی که به

طور نامحسوسی شمشیرش را لمس کرده و برای آنکه روبی صورتش را با نفرت جمع کرد، سپس به

همچنان او را سرگرم نگه دارد خواست بار دیگر شروع به صحبت کند؛ اما نارسیسا که برای نابودی او 

 :آمیزی گفتصبر و قرار نداشت جلوتر آمد و با لحن خشونت

تو اون کلبه جون داد، نفس راحتی کشیدم، حاال نوبتِ تو رسیده روبی، آخرین بازمانده از وقتی لیانا  -

 .دختری که خواست صاحب دارایی من باشه

های گرمش را بر روی صورتش توانست نفسنارسیسا دیگر چنان به او نزدیک شده بود که روبی می

سرش را بلند کرد و به صورتش که هر  که داشتند به ناچار خاطر اختالف قدی کمیاحساس کند. به

ای آور باعث شد لحظهشد نگاه کرد. وحشت از آن صورت کریه و چندشتر میتر و کدرلحظه تیره

گاه در یک لحظه شمشیرش را ی کار را گم کند؛ اما خیلی طول نکشید که به خود آمد، آنسررشته

 .بیرون کشیده و تا انتها در پهلوهای نارسیسا فرو کرد

ای که عمرش بسیار کوتاه بود، شادی غیرقابل وصفی وجود روبی را فرا گرفت. او در برای چند لحظه

اش خیلی دل گفت باالخره تمام شد، نارسیسا برای همیشه نابود شده و مردمش آزاد؛ اما خوشحالی

شکل اش تغییر زدههای وحشتبه طول نینجامید و نارسیسا در حالی که همچنان در مقابل چشم

 :آشکاری در گوشش گفترحمیداد، او را به سمت خودش کشید و با بیمی

باهوش بودی جواب سؤال خودت  فهمم روبی، اگه فقط کمیبهت گفته بودم که معنی مرگ رو نمی -

تونه همه رو فهمیدی که یه ترسماتورس نیازی به سرباز نداره و به تنهایی میکردی و میرو پیدا می

 .های خودت ببین که نادونیت چه بالیی سرت میارهحاال با چشم نابود کنه!

هایی را که طور ناگهانی تیزی ناخنهای او را به درستی بفهمد، بهروبی قبل از آنکه فرصت کند حرف

خون را احساس کرد و با بهت و حیرت به صورت شیطانی نارسیسا به داخل بدنش فرو رفت و گرمی
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وارش را ببیند؛ اما در کمال تعجب وقع داشت صورت خبیث و شادمانی جنوننگاه کرد. در آن موقع ت

 .ای نامعلوم خیره مانده استمتوجه تغییر حالت صورت او شده و دریافت که نگاهش به نقطه

وجه قابل توضیح های قرمز نارسیسا ترسی عجیب وجود داشت؛ ترسی که به هیچاکنون در چشم

برگرداند تا علت نگاه او را بفهمد؛ اما در پشت سرش چیزی برای دیدن نبود. روبی به سختی رویش را 

وجود نداشت و یا شاید تاری دیدش باعث شد دختری را نبیند که با موهای طالیی و چشمانی سبز در 

 .ی نزدیکی از نارسیسا ظاهر شده بودفاصله

؛ اما قبل از آنکه سرنگون دانست که این پایان کار اوستکرد و میروبی ضعف و سستی را احساس می

ها پیش از شده و تسلیم مرگ شود، به آخرین راه نجاتش متوسل شده و خنجری را که مدت

پوسایدون گرفته بود درآورده و به سرعت در قلب نارسیسا فرو برد. صدایی شبیه به ناله از گلوی 

 :نارسیسا خارج شد، سپس روبی با صدای ضعیفی به او گفت

فهمی و جسمت متالشی و روحت در جایی و پیش کسی زندانی میشه که گ رو میحاال معنی مر -

 .کردی ناجیتهفکر می

خواست نارسیسا قبل روبی با آخرین توانی که برایش باقی مانده بود این جمله را گفت؛ زیرا دلش می

و به یه از نابودی و مرگ بداند که به چه شخص اشتباهی تکیه کرده بوده است. هیدس با تبدیل ا

خواست در صورت شکست، کردن به او را نداشت و فقط میوجه قصد لطفترسماتورس به هیچ

 .روحش را از آن خود کند

ی وحشتناکی تبدیل شده و جسمش به شکل ناگهان صدای خرخر عجیب نارسیسا به جیغ و ناله

انگیز بود لند و هراسکشید، چنان بدودی سیاه درآمد. صدای جیغ و فریادی که از سر درماندگی می

توانست که روبی اطمینان داشت تمام آدونیس آن را شنیدند؛ اما جدا از آن جیغ ممتد روبی نمی

خواست هرچه زودتر شاهد خورد بردارد؛ زیرا دلش میچشم از آن دود سیاه که در هوا پیچ و تاب می

 .بار فرو رفتو اتاق در سکوتی مرگ ی سیاه نیز نابود شدهنابودی ابدی او باشد. سرانجام همان توده

توانست بفهمد که اتفاقی بزرگ و عظیم رخ داده روبی با وجود سوزش شکم و تاری دیدش نیز می

است. نارسیسا رفته بود، برای همیشه نابود شده بود. رؤیایی که همیشه خواستارش بود به حقیقت 

و حضور داشت. دیگر ترس و اضطراب پیوسته بودث در آن لحظه در اتاق تاریک برج قصر تنها ا

دوسال پیش از دست داده بود بار دیگر به دست آورده ومعنی بود، آدونیس آرامشی را که بیستبی

بود. همین موضوع به روبی قدرت داد تا با زور و زحمت روی پاهای لرزانش بایستد و با سختی و 
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ی پیروزی در هوا بلند کند. با این به نشانهمشقت خود را به پنجره برساند و شمشیر بلند آدونیس را 

تر از هر چیز بخشبخش بود، لـذتی ارتش به هوا برخاست. دیدنش لـذتکار ناگهان فریاد کرکننده

 !دیگری در آن جهان

ها های آشنایی افتاد؛ اما قبل از آنکه بخواهد برای آخرین بار به آندر یک لحظه چشم روبی به چهره

کم از سال کماز آسمان پدیدار شده و از درون خورشید آدونیس که پس از بیست نگاه کند، نوری

پیکر با پرهای طالیی و روشن ظاهر گشته و در مقابل آمد، موجودی غولپشت ابرها بیرون می

 .پر و بال زدهایش در آسمان صاف و آفتابیچشم

ابرهای تیره زندانی شده بود.( با ها در پشت ی محبوب کاترین که در تمام آن سالآرنینا )پرنده

 .تکان دادشادی و سرور صدایی از خود درآورد و سرش را تکان

هایش چکید، سپس روی زمین افتاد و رنگی زد و قطره اشکی از چشمروبی با دیدن او لبخند کم

 .حرکت ماندجسم غرق خونش بی

آنکه در آن سکوت و ه باشد، بیآنکه مقصدی داشتزد، بیدر جنگل روشن و زیبای کاترین قدم می

پوش در حال فرار باشد. های شنلآرامش به دنبال چیزی بگردد، ترسی داشته باشد، از دست شبح

های ها و کایمراها و افعیهای بیراسها و پرسهوآمد شبحهایی مدیدی محل رفتجنگلی که مدت

زندگی موجوداتی شده بود که گوش به  آسا بود، اکنون در آرامشی ژرف فرو رفته و بار دیگر محلغول

 .فرمان او و کاترین بودند

طور چیز را بهی خشک درخت زده و با یادآوری کاترین لبخند زد. هنوز همهروبی با پا لگدی به شاخه

آمد. ای بند نمیهای سلنا که لحظهشدن زخمش به دست جاناتان و گریهواضح به یاد داشت؛ بسته

اش در لحظاتی که جاناتان با صدای ضعیفی اعالم کرد پریدهمایکل و صورت رنگنگاه مات و حیران 

پایان النور و صورت بسیار های بیبرد، اشککه شاید امیدی وجود نداشت باشد را هرگز از یاد نمی

که نارسیسا در لحظات پایانی زندگی غمگین باقی دوستانش. با این حال او زنده ماند. زخمی

 .ی زندگی او شوده او وارد کرده بود نتوانست مانع ادامهبارش بتأسف

آسا اش به زندگی باعث آن مقاوت عجیب و معجزهی بیش از اندازهکرد عالقهها گمان میگاهی وقت

بوده است، البته این به آن معنا نبود که او دل به آن دنیای فانی بسته باشد، روبی بهتر و بیشتر از هر 

وجه از روبروشدن با آن واهمه نداشت؛ زیرا اطمینان گ را دریافته بود و به هیچکس دیگری معنی مر

 .ها تولدی دوباره استانسان داشت که مرگ برای تمامی
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زد، باقی خاطراتش را مرور کرد. پس از مرگ نارسیسا و بهبود زخم طور که قدم میروبی همان

ه کرده و پیشنهاد جاناتان، برای استفاده از عمیقش، او و بسیاری از مردم شروع به بازسازی دهکد

ها به ی خانهشدن دوبارهکرد ساختهها را رد کردند؛ زیرا روبی حس میی خانهجادو و ترمیم بالفاصله

 .تر استبخشتر و لـذتنشیندست مردم بسیار دل

و سرکش نارسیسا سربازان و حیوانات درنده  ی بزرگی تشکیل داده شده و تمامیبعد از آن، محاکمه

 .برای همیشه از سرزمین آدونیس تبعید شدند

کرد بار دیگر دارد اشتباه ملکه و مضطرب بود؛ زیرا گمان می روبی در چند ساعت اول بسیار عصبی

اندازد. ملکه دیانا، مادربزرگ کاترین که در اولین کند و مردمش را به خطر میدیانا را تکرار می

دش را تنها تبعید کرده بود؛ اما کاترین به او اطمینان خاطر داده و گفته بود شورش، هِندِریک و افرا

که با وجود نیروی بسیار قدرتمند سباستین، مرز جادویی جنگل چنان مقاوم است که اگر ده نارسیسا 

طور کامل آن طرف مرز ایستاده باشند قادر به شکستن آن نیستند. این جمله باعث شد روبی به

 .شود خاطرآسوده

ها شده ها بار دیگر مسئول آشپزخانهاکنون قصر کاترین به دوران سابق خودش بازگشته بود، کوتوله

و بسیار از وضعیت خود راضی و خشنود بودند. اِدوارد و افرادش در قسمت انباری قصر برای خود 

های بالدار از سراسر نظیرشان را از سر بگیرند. پریهای بیجایی را ساختند تا بار دیگر تولید نیزه

سرزمین جمع شده و هرکدام برای آنکه زودتر به کمک اهالی قصر بیایند، با دست به سر و صورت 

ها عالقه گفتند. از سری موجوداتی که روبی به شدت به آنزدند و به هم ناسزا مییکدیگر ضربه می

ها کردند. جوندهی قصر دزدی میهها بودند که مدام زیر دست و پا پلکیده و از آشپزخانداشت، جونده

ای و دست و پایشان بسیار انـ*ـدام و ریزنقش بودند که بدن پرمویشان قهوهموجوداتی کوچک

ها هایشان پیش آمده بود. دین از آنهایشان تا امتداد لـبهایشان باریک و دندانکوچک بود، لـب

 .هیچ دل خوشی نداشت

خود بازگشت، مردم وفادار کالینوس نیز به سرزمین خود چیز به حالت عادی پس از آنکه همه

ها انسان فرهیخته و عاقلی را انتخاب کرد که به جای بازگشتند. قبل از رفتن، جاناتان از میان آن

رافائل مراقب اوضاع آن سرزمین باشد؛ اما فرد که از مرگ رافائل بسیار غمگین و آشفته بود، ترجیح 

 .قی عمرش را در کنار دختری که دوستش داشت و دوستانش بگذراندداد در آدونیس بماند و با

های خود بازگشتند. بازگشت بسیاری از افراد هایش نیز با رضایت به سرزمینویکتور و باقی ساطیر
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ترینِ آن افراد النور بود که های دیگر؛ اما یکی از مهمگیر و غمگین کرد؛ مثل ماریا و خیلیروبی را دل

از پیروزی آدونیس، به مارالنا بازگشته و قول داد که مرتب به دیدن او بیاید و پس از  چند هفته پس

آن، رفتن کاترین بود که نه فقط او، بلکه باعث درآمدن اشک و آه تمام مردم شد. روزی که او برای 

. اش بودبه یاد داشت، یکی از غم انگیزترین روزهای زندگی همیشه از کنارشان رفت را به خوبی

ها وجه از آنبرد؛ اما کاترین به هیچی جاناتان هنگام ناپدیدشدن کاترین را هرگز از یاد نمیچهره

ترین همسران پوسایدون بود، این قول را داد که خداحافظی نکرد؛ زیرا با وجود آنکه او یکی از خاص

شد؛ اما همین که ب میهر زمان که اراده کنند به دیدارشان بیاید. اگرچه نبود او خأل بزرگی محسو

 .ها داد، باعث شد قلبشان تا حدود بسیاری آرام بگیردقول دیدارهای مجدد را به آن

تر بودند. دین و تر و سرحالها بسیار خوب بوده و از هر زمان دیگری شادی آناکنون حال همه

رکشان را به مدتی دیگر ازدواج کردند؛ اما فرد و امیلی شروع زندگی مشتآدریان چندی بعد با یک

بعد موکول کرده و تصمیم گرفتند وقت بیشتری را قبل از تشکیل یک خانواده با یکدیگر بگذارند. 

شدن انتقام برادرش و خوردن ی او پس از گرفتهامیلی از این تصمیم بسیار راضی بود، روحیه

 .ر از قبل شده بودکرد، بسیار بهتهای عادی دیگر میپادزهری که گذر عمر او را همچون انسان

خاطر در آخر تنها کسانی که تا مدتی در شگفتی و حیرت فرو رفته بودند، سلنا و جیمز بودند که به

هایی که جانشان به خطر افتاده بود روبی ی ناب بارها از او تشکر کرده و همچنین برای زمانآن تجربه

وجه ناراحت کننده نبود و برعکس هیچها از نظر روبی به را بسیار سرزنش کردند؛ اما این سرزنش

شد، آنکه شاید سلنا شد. چیز دیگری بود که باعث ناراحتی روبی میاش میباعث خنده و خوشحالی

جا هم و جیمز دوست داشته باشند باقی عمرشان را در سرزمین حقیقی خود بگذرانند، تا همان

خود تصمیم بگیرند؛ اما طولی نکشید  سختی بسیار کشیده بودند و این حقشان بود که برای زندگی

ها ها داد تا هروقت اراده کردند در سرزمینای به آنکه آن مشکل هم حل شد، جاناتان گرداننده

 .وآمد کنندرفت

توانند به دیدن مادربزرگش بروند؛ اما این پیشنهاد بسیار جیمز را خوشحال کرد و گفت که حاال می

 .طور نامحسوس و دور از چشم جیمز غرولند کردنشد و بهی جیمز خوشحال سلنا به اندازه

روبی از الی شاخ و برگ درختان به آسمان نگاه کرد و خوشحال شد که زندگی سباستین نیز مانند 

اش قطع شدند. ورود دوباره های شبانهکابوسکم تمامیباقی افراد به حالت نرمال خود بازگشته و کم

شان بـرده و آن ی قدیمین نبود؛ بنابراین جاناتان او را با خود به خانهوجه برایش آسابه قصر به هیچ
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 .دو در آنجا زندگی جدیدی را آغاز کردند

آوری اسرار پرنسس را که یک روز پس از ی جاناتان رسیده و جمعطولی نکشید که روبی به کلبه

هایش فشرد، برای دیدن دستی آرون برایش آورده بودند در ی مخفی دریاچهپیروزی، نگهبانان قلعه

های موجود را خاطرات درون آن صبر و قرار نداشت؛ از این رو به سرعت وارد کلبه شد، یکی از لیوان

گاه لیوان را نوشیده و وارد خاطراتی آوری اسرار را در آن سرازیر کرد، آنبرداشت و مایع درون جمع

 .شد که هم دردناک و هم خوشایند بودند

 (آوری اسرار لیانا بود که به نگهبانان قلعه داد تا به دست روبی برسونند. جلد اولمعاین همون ج)

ها او در خاطرات لیانا لحظاتی را دید که او، جاناتان و پسری که جان نام داشت از دست بیراس

انا و ی جان و لیگریختند. اتاق تاریکی را دید که در آن پیرزنی را به قتل رساندند و لحظات عاشقانه

بسیاری چیزهای دیگر را نیز دید که باعث شد بیشتر از پیش به راهی که در آن قدم گذاشته بود 

 .ایمان بیاورد

آوری اسرار را به گردن انداخت، از تهِ قلب از خودش روبی زمانی که از کلبه بیرون آمد و زنجیر جمع

 .جواب نگذاشته بودا بیراضی بود که با ماندن در این راه سخت فداکاری لیانا و جان ر

خاطر رفت. روبی بهآمدند و آسمان در تاریکی فرو میکم انوار خورشید به رنگ قرمز درمیکم

تصاویری که دیده بود تصمیم گرفت به جای قصر، اول به کوهستان رفته و در آنجا آرام شود؛ بنابراین 

 .بر را بیرون آورده و ضامن آن را کشیدمکان

*** 

 طلوعی دیگر

طوری بود که مردم رهایش کرده بودند، با این تفاوت که دیگر مرزی وجود نداشت. کوهستان همان

 .کردتنگش میروبی به دیدن آن دیوار نامرئی عادت کرده بود و نبودش دل

سنگی که درست ها قرار داشتند گذشت و خود را به تختهآرام جلو رفت و از جایی که قبالً چادرآرام

خواست هایش را بست. در آن لحظه دلش نمیبود رساند، سپس روی آن نشست و چشممقابل قصر 

دانست چند دقیقه گذشته است چیز فکر کند، آرامش و سکوت برایش بسیار خوب بود، نمیبه هیچ

 :که ناگهان شخصی گفت

 !زدم که بیای اینجاحدس می -

ه بود و او متوجه حضورش نشده بود. به سرعت برگشت و مایکل را دید که درست پشت سرش ایستاد



  98زهرا باقری نویسنده انجمن رمان  |جدال نهایی )جلد پایانی رمان لیانا( 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         283 

 

 :روبی لبخند عمیقی به او زد و مایکل در کنارش نشست و ادامه داد

 تونی از اینجا دل بکنی، مگه نه؟منتظرت بودم. انگار تو هم مثل من نمی -

 :روبی سرش را تکان داد و گفت

 .زم اینجا رو دوست دارمها... هنونه، من دو سال از عمرم رو اینجا گذروندم. با تموم تلخی -

 .تونی یه قصر هم اینجا بسازیاگه بخوای می -

 :روبی خندید و گفت

 .کنم دلم بخواد، ترجیح میدم از اینجا فقط شاهد طلوع خورشید باشمفکر نمی -

 :مایکل با شوخی و خنده گفت

 .کنهاما االن که داره غروب می -

 :های او گفتروبی لبخندی زد و خیره به چشم

 کنه، مگه نه؟اما باز هم طلوع می -

 :گذاشت گفتی او میهایش را باز و بسته کرد و روبی در حالی که سرش را روی شانهمایکل چشم

شد، اگه یه چرخه که اگه جاناتان و کاترین نبودن چی میاز اون روز تا حاال این سؤال توی سرم می -

 افته؟روز هم نباشن چه اتفاقی می

 :ای مکث کرد، سپس با اطمینان گفتمیقی کشید و لحظهمایکل نفس ع

ها نبودن و اگه روزی نباشن، مطمئن همیشه راهی برای غلبه بر تاریکی وجود داره. حتی اگه اون -

های زیادی رو باش که باز هم راه درست خودش رو بهت نشون میده، اگرچه من مطمئنم که هنوز سال

 .اریمها در پیش رو دبرای بودن با اون

 :ی آخر او بود، لبخندی زد و گفتروبی که تمام مدت منتظر شنیدن جمله

 .ی خورشید و ببینم؛ اما اون تازه غروب کردهدوست دارم طلوع دوباره -

 :مایکل نجواکنان گفت

 .کنیم تا دوباره طلوع کنهپس صبر می -

 .پایان

 1396شروع رمان مرداد 

 9:00ساعت:  1397مهر8پایان جلد آخر 

*** 
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 :سخن نویسنده

ی من برای نوشتن بود و خوشحالم که بعد از تقریباً یک سال رمانم به پایان رسید. این اولین تجربه

نقص نبود؛ اما من تمام سعیم رو کردم که فقط جوری العاده و بیوجه فوقشاید داستانم به هیچ

 .فق شده باشمهام ارزش خوندن رو داشته باشه. امیدوارم که موبنویسم که نوشته

 .ی کسانی که در این مدت همراهیم کردن و بهم روحیه دادن ممنونماز همه

 .ها از این دنیا محو بشه و صلح ابدی در جهان برقرار بشهها و تاریکیی سیاهیبه امید روزی که همه
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