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خالصه
سوفیا دختری  ۱۹ساله ای است که هرساله تعطیالت تابستان را در کنار مادر بزرگش در خانه ای نزدیک جنگل سپری
میکند طولی نمیکشد که اتفاقات عجیبی رخ میدهد و نظر سوفیا را نسبت به اطراف انجا تغییر می دهد.زندگی اورا با
اتفاقات تازه ای روبه رو میکند که سرنوشت اورا به کلی تغییر می دهد.
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《مقدمه》
زندگی به مانند جورچین هزار تکه ای است که هریک از تکه ها در جایی مدفون اند؛ آرام و نرم به انتظار نشستهاند تا روزی
کسی ،در جایی ،آن هارا بیابد و درکنار هم بچیند در آن زمان است که زندگی کامل می شود و هرکس از مقدمه تا نتیجه
خود را درون این جورچین تماشا میکند.
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 لینک ،لینک کجایی پسر؟ لعنتی بازهم غیبش زد ،هی لینک! سوفیا بسه اینقدر صداش نکن حتما همین اطراف هستش ،بیا چایت رو بخور سرد میشه!هوف معلوم نیست باز کجا غیبش زده.
 راستی مادر بزرگ خانواده جکسون رو این اطراف ندیدم ،کجا هستند؟ دیگه اینجا نیستن سوفی ،دوماهی میشه به لندن رفتن. اوه که اینطور ،باورم نمیشه خونه به اون قشنگی رو فروختن رفتن. زیاد بهش فکر نکن .هی اونجارو باش اون لینک نیست؟چیزی که میدیدم رو نمیتونستم باور کنم .تمام بدن لینک خونی بود دست و پاهاش تا نصف گلی بودن .بدون معطلی
دویدم سمتش ،بدن نیمه جون سگم رو تو بغلم گرفتم و طرف حمام دویدم.
《سوفیا یواش تر االن زمین میخوری》جواب مادر بزرگ رو ندادم و سریع لینک رو داخل وان گذاشتم؛ بدنش رو شستم
و بغل شومینه گذاشتمش .چیزهایی که دیدم خیلی دور از ذهن بودن انگار...

انگار رد و پنجه گرگ بود .شانس آوردم سگ قوی بود وگرنه االن...
دیگه نتونستم چیزی بگم و اشکم راه افتاده بود .با کمک مادر بزرگ گردن و بدنش رو باندپیچی کردیم .چند تا استامینوفن
تو غذاش خرد کردم (از هرچی که بهتر بود ،واسه آروم کردنش) گردنش رو آروم دست کشیدم و بیرون اومدم.
 -ببخش نتونستم برای شام کمکت کنم.
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مادر بزرگ :نگران نباش عزیزم حال سگت چطوره؟ اینجا از درمونگاه دوره و اال با جورج میتونستی بری سگت رو درمان
کنی!
 محض رضای خدا لطفا مادر بزرگ حرفش رو نزن ،من بمیرم هم حاضر نیستم با اون گنده بک بی خاصیت جایی برمهووف!
چشمهام رو بستم و سعی کردم با آرامش نخود فرنگی هارو بشورم.
مادر بزرگ :اون که پسر بدی نیست به هرحال حال لینک چطوره؟
 راستش بعید میدونم اون خراش های سطحی کار گرگ بوده باشه با وجود خونی که رو تنش بود حس میکنم طرفمقابل رو زخمی کرده باشه .نمیدونم چی بگم.
مادر بزرگ :شاید با روباه درگیر شده ،این وقت سال خیلی زیاد هستن.
 اوهوم ،شاید فردا رفتم این اطراف یه گشتی زدم؛ چیزی که به سگم حمله کرده و اون رو اینطور ترسونده ،حتما واسهماهم خطرناک هستش.
مادربزرگ :به آقای فرانک میگم باهات بیاد فعال بیا شام بخوریم!
 باشه مادربزرگ.فکرم خیلی درگیر اتفاقات این چند وقت شده بود.

اون شب در کمال آرامش گذشت .تصمیمگرفتم به خاطر حال لینک جام رو کنار شومینه پهن کنم .درسته خراش هاش
سطحی بودن اما خیلی خسته بود معلوم بود تالش زیادی کرده تا فرار کنه .آروم به گردنش دست کشیدم چشمهاش رو باز
کرد.
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 لینک چت شد؟ ای کاش میتونستی واسه چند لحظه باهام حرف بزنی و بگی چی تورو به این روز درآورده ،نمیدونم چرااما مطمئنم کار یک حیوون نبوده.
با حرکت دستم کم کم چشمهاش رو بست و خوابید من هم کنارش دراز کشیدم .وقتی شانزده ساله بودم پدرم لینک رو به
عنوان هدیه تولد به من داد از اون موقع بود که لینک شد بهترین دوستم ،االن سه سال از اون دوره میگذره.
چه تابستون عجیبی شده امسال دیشب همش حس میکردم یک چیزی به پنجره اتاق می خوره اما هربار که چکش کردم
چیزی نبود ،امیدوارم اتفاقهای که واسه لینک افتاد دلیل رفتن خانواده جکسون نباشه...
 سوفی ،سوفیا بیدارشو! دختر مادرت زنگ زده. بله .مادر بزرگ ساعت چنده؟ ده ،بلندشو یک آبی به صورتت بزن .لینک تو حیاط نشسته حالش هم خیلی خوبه .خشک شدی اینجا خوابیدی کمی راهبرو!
 ای وای چقدر خوابیدم!مادر بزرگ درحالی که میخندید گفت:
 عیب نداره ،راستی با فرانک صحبت کردم.میدونی که پیرمرده کم حرفی هستش ،از وقتی همسرش رو تو تصادف از دست داد خیلی ساکته ،لطفا با پرحرفیت
پشیمونش نکن از اینکه بات همقدم شده!
 -خیلی خب مادر بزرگ این هارو خود هم میدونم ،تمام همسایه های شما عجیب هستن.
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 از کجا معلوم شاید اون ها هم همین رو در باره من بگن؛ مثال همین جورج ،بیچاره شک ندارم همش داره در مورد منحرف میزنه ،اون روز پیش باغچه به من گفت خانم سارا میتونم تو آب دادن باغچه کمکتون کنم؟!
باورم نمیشد بعد ده سال یکی پیدا شد اسمم رو صدا کرد ،حس جوونی به من دست داد دختر!
 وای مادر بزرگ ،ترکیدم از خنده آخه ...شما ...وای ...یادم باشه از این به بعد جای مادربزرگ ،به شما بگم دوشیزه سارا،وای!
 خیلی خب کافیه کمتر بخند! پای سیب پختم بهتره زودبخوریم؛ واسه ناهار میخوام سوپ هویج درست کنم لطفا بعد ازاینکه کارهات رو کردی برو از باغچه کمی هویج واسم بچین!
 حتما دوشیزه سارا. سوفیا! بله دوشیز ،آخ مادر بزرگ؟ این رو زدم تا یادت باشه سر به سر مادر بزرگت نزاری خانم کالرک! حتما دوشیزه سارا.بعد از گفتن این حرفم تند -تند دویدم پشت خونه مادربزرگم با خنده به من بدوبیراه میگفت و مشغول چیدن میز شد.
بعد از خوردن پای ،طبق معمول مادربزرگ روی ایوان رفت تا کتاب مورد عالقهاش رو بخونه .اوایل تابستون بود و هوا در
عین گرم بودن ،کمی خنک هم بود .بلوز نخی بلندم رو به همراه شلوارک کوتاهم پوشیدم و موهای کوتاهم رو شونه کردم.
تا همین پارسال موهام به پنجاه سانت هم میرسید ،اما خب تصمیم گرفتم کمی تنوع بدم.
هیچوقت یادم نمیره وقتی مامان رفته بود پارچه بخره موهام رو کوتاه کردم و تا شب کاله گذاشتم؛ وقتی پدرم فهمید
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کوتاهشون کردم کلی غر زد.
همشون فکر میکردن شکست عشقی خوردم اما خب دل هستش دیگه؛ خواست کوتاه باشن و از اونجایی که من سایه
پسرها رو با تیر میزنم مادرم خیلی تمیز قبول کرد که به خاطر هیچ نوع جنس مذکری دست به کوتاه کردن موهام بردم.
 هی لینک ،حالت چطوره پسر؟! خوبه خوشحالم که زود خوب شدی.باغچه مادربزرگ پنج متر از خونه فاصله داشت .با بارون شدید دیشب تمام مسیر باغ چسبنده و گلی شده بود؛ اگه چکمهها
نبودن حتما گندش در میاومد!
 لینک کجا میری؟ چی شده؟ همین جا وایستا! لینک چیه؟ چرا اینجوری میکنی؟ از چی میترسی پسر؟ هیچی به جز من و تو اینجا نیست! سوفیا؟ هیع ترسیدم! سالم. سالم. ببخشید آقای فرانک ،چیزی شده؟ داشتم از این طرف رد میشدم ،صدای پا شنیدم. صدای پا؟ بله فکر میکردم دزد هستن ولی شما رو دیدم .مواظب باشید تنها جایی نرید ،همسایهها گفتن چند تا از مرغهاشوندزدیده شده!
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 متشکرم از یادآوری؛ آها راستی ،آقای فرانک؟ هوم؟ مادربزرگم به شما... آه بله! ساعت پنج کارم تموم میشه؛ جلوی خونه منتظرتم ،اما بهتره تو خونه بشینی با سگت بازی کنی دوشیزه جوان؛جنگل جای شما نیست!
 ببخشید؟ من باید برم .ساعت پنج آماده باش! از معطل شدن خوشم نمیاد!رفت؛ حتی صبر نکرد جوابش رو بدم .واقعا که مرد عجیبی هستش! هیچوقت فکر نمیکردم آقای فرانک خوش خنده بعد از
مرگ همسرش اینقدر بیحوصله و ناراحت بشه!
حرفهای فرانک خیلی ذهنم رو مشغول کرد؛ تا پارسال تابستون هیچوقت همچین اتفاقهایی نمیافتاد .چند تا هویج کندم
و سریع به خونه برگشتم با کمک مادربزرگ سوپ پختم.
بعد ناهار تصمیم گرفتم کمی به گلها رسیدگی کنم .حدودهای ساعت چهار و نیم بود که لباسم رو با یک سرهمی آبی
رنگ و بلوز راه -راه آستین بلند عوض کردم .چکمههای قرمز رو پوشیدم و با یه چوب کلفت وسط حیاط منتظر فرانک
شدم.
همونطور که گفته بود رأس ساعت پنج اومد .برای مادر بزرگ به رسم ادب سری تکون داد.
 -فرانک لطفا مراقب سوفی باش! زیاد دور نشید؛ تا یک ساعت دیگه برگردید! سوفیا لطفا پرحرفی نکن!
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 باشه مادربزرگ.هرچی جلوتر میرفتیم بیشتر به این پی میبردم که چقدر جنگل برخالف تصور سکوت وحشت ناکی داره .درسته از بچگی
اینجا بزرگ شدم اما خب هیچ وقت واسه پیدا کردن دلیل زخمی شدن سگم پا توش نزاشته بودم.
 هیس صبر کن! چرا چی شده؟ صدای خش -خش میاد.با این حرف آقای فرانک کمی محکم تر چوبم رو تو دستم گرفتم و به جلو خیره شدم ولی با دیدن بچه خرگوش بازیگوشی
نفس عمیقی کشیدم و به راهم ادامه دادم.
به زور لینک و با خودمون آوردیم .راضینمیشد بیاد خیلی دلم میخواد اون حیوون نکبت رو ببینم تا حالیش کنم وقتی به
سگ من حمله کرد ینی سند مرگش رو امضا کرده .با این حرفها سعی داشتم به خودم روحیه بدم.
 میشه اینقدر وزوز نکنی سوفی؟ چنان با چوب داخل دستت واسه درختها چشم و ابرو میای انگار بهت چیزی گفتن. اوه نه بهخاطر پشه ها اینجوری می کنم.نگاهی بهم کرد که نتونستم معنیش رو بفهمم سعی کردم با سوالهایی در مورد کارش بحث رو عوض کنم.
 آقای فرانک چوبهایی که تو کارگاه چوب بریتون هست از همین درختان؟ نه.همین ،نه؟!چقدر هم خوب الاقل یک توضیح می دادی پیرمرد بداخالق!
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 بهتره جلوتر نریم نمیدونم چی رو میخوای ببینی این زمان جنگل پر روباهه البته من که...من که بعید میدونم این دزدی ها کار حیوونها باشه ،هنوز حرفش تموم نشده بود که لینک همینطورکه رو به جلو پارس
میکرد اومد و کنارم ایستاد.
 هی پسر هیش آروم تر چیزی نیست. صبر کن حتما چیزی حس کرده!تمام مدت سعی داشتم لینک رو آروم کنم .باالخره بعد دقایقی پارس کردن آروم شد ولی مدام بی تابی میکرد و گوشهاش
تیز بود.
 سوفیا بهتره برگردیم حتما حیوون وحشی چیزی دیده که اینطوری میکنه. اما ،ماکه هنوز چیز خاصی ندیدیم. مگه ما پلیسیم؟ تا همینجاش هم زیاده روی کردیم.همینطور که راهه رفته رو برمیگشتیم واسه یک لحظه حس کردم کسی داره تعقیبمون میکنه وقتی برگشتم پشتم
چیزی ندیدم ،البته به جز چند تا برگ معلق تو هوا که آهسته روی زمین فرود اومدن.
دوباره به راهم ادامه دادم.وقتی رسیدیم ساعت نزدیکهای شش بود .با توجه به نزدیک بودن خونه به جنگل و بارونی که
تازه باریده بود ،هوا خیلی تاریک بود یه جورایی حس بدی به آدم دست می داد.
***
باال رفتم مادر بزرگ بغل شومینه با چشمانی بسته نشسته بود .گونهاش رو بوسیدم و لبخندی زد .همونطور که لباسهام رو
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تکون میدادم رفتم سمت آشپزخونه تا چیزی واسه شام درست کنم.
***
اون شب نتونستم درست بخوابم همش حس میکردم کسی داره نگاهم میکنه خیلی ترسیده بودم وقتی به مادر بزرگ
گفتم ،گفت《:بخاطر اتفاقهای این چند وقت و دزد هاست که فکرت مشغول شده》.اما من اینجور فکر نمیکردم.
تمام مدت لینک کنارم بود انگار اون هم همین حس رو داشت.
یک هفتهای از این ماجرا و البته از تابستون عزیزم میگذشت ،چندبار با مامان و بابا تماسگرفته بودم و حالشون رو پرسیدم.
طبق معمول مامان مشغول رسیدگی به مشتریهاش و کاره ای خیاطیش و بابا هم سرگرم کتابخونهاش بود.
امروز هم هوا آفتابی بود! لینک کامال خوب شده بود .قرار شد بعدازظهر با مادربزرگ خونه خانم ماریان بریم .نزدیکی خونه
خانم ماریان یه دریاچه کوچیک وجود داشت که تو این فصل از سال پر از مرغهای ماهی خوار سفید بود.
وسایل نقاشیم رو گذاشتم زمین و به منظره رو به رو خیره شدم.به اتفاقاتی ک این چند سال افتاده بود فکرکردم ،به خودم.
سوفیا کالرک نوزده ساله دانشجوی ترم دو نقاشی .سعی کردم اتفاقات ناراحت کننده رو فراموش کنم و رو منظره متمرکز
بشم.
استادمون واسه کار تابستانه ازمون قول یک نقاشی از طبیعت رو گرفت و حاال چی بهتر از این دریاچه ،همینطور که
مشغول بودم یکی از رنگ هام ریخت رو زمین سریع به سمتش رفتم تا جمعوجورش کنم ،وقتی سرم رو باال آوردم از چیزی
که دیدم کم مونده بود دوتا شاخ در بیارم.

خط های درهم و بی معنی ،درست گوشه نقاشی ،دو رو برم رو نگاه کردم دروغ بود اگه بگم اصال نترسیدم ،لینک هم که
پیداش نبود .دستم رو روی نوشته ها کشیدم ،رنگ به دستم چسبید.
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واقعا همین االن کشیده شده ،اما چطوری؟ یکهو صدای شکستن چوب اومد برگشتم طرف صدا اما پام لیز خورد و پرت
شدم تو قسمت عمیق دریاچه بعید بود بتونم نجات پیدا کنم.
همونطور که دستو پا میزدم کمک میخواستم .چشمهام بسته شد و تنها چیزی که لحظه آخر دیدم لینک بود که باالی
دریاچه پارس میکرد.
***
 سوفی دخترم؟حالت خوبه؟ اوه سارا بیدارش نکن بزار استراحت کنه.مادربزرگ :ماریان خیلی نگرانم اون دختر دست من امانته ،چطور تونستم...
با سرفههای سوفیا حرف مادربزرگ نصفه موند و به صورت زردشده سوفی نگاه کرد.
 چ...چطوری نجات...پیدا کردم؟! سوفی عزیزم استراحت کن. اما؟ ماریان راست میگه همین که چشمهات رو باز کردی خیالمون راحت شد سه ساعتی میشد که بیهوش بودی .چشمهامروبستم و نفهمیدم دوباره کی خوابم برد.
***
 -چجوری نجات پیدا کردم؟
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 راستش من خیلی نگرانت بودم همش دلم شور میزد و میگفتم دیر کردی. اما ماریان بهم دلداری میداد که چیزی نیست .موقع خدافظی تو حیاط هرچی صدات کردیم جوابی نشنیدیم کمی جلوترکه اومدیم صدای پارس لینک جذبمون کرد.
وقتی رسیدیم پیش دریاچه تو رو با لباسهای خیس کنار دریاچهپیدا کردیم .لینک با دیدن ما دیگه آروم شد اما تو...
یخ ،یخ بودی با کمک هم آوردیمت داخل خونه ،االن هم که بهتری!
 اوه ببین کی بیدار شده ،واست سوپ گندم درست کردم سوفیای عزیزم! مامان بزرگ بداخالقت میخواست با این حالتبرین خونه اما طبق معمول من نذاشتم.
فقط تونستم در مقابل پرحرفی های خانم ماریان یک لبخند کوچیک بزنم چون خیلی سرم درد میکرد.
من مطمئنم که رفتم زیر آب اما چطوری؟
 بیا عزیزم بخور! مچکرم. اوه نگاهش کن درست عین مادرش ،مدام تشکر میکنه! سوفیا! بله مادر بزرگ؟ -لطفا بیشتر مراقب خودت باش .باشه؟
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 باشه.مادربزرگ گونهام رو بوسید و همراه ماریان اتاق رو ترک کرد.
***
صبح روز بعد من تو اتاق خودم تو خونه مادربزرگ چشمهام رو بازکردم ،اولین چیزی که توجهام رو جلب کرد وسایل نقاشی
بود که روی میز اتاق ،نزدیک پنجره بودن.
چنان با سرعت بلند شدم رفتم طرفشون که چند لحظه سرم گیج رفت ،اما بعد چند ثانیه که بهتر شدم و وسایل هارو چک
کردم تمام صفحات بودن ولی هیچ اثری از نقاشیم نبود.
همشون اونجا رو میز قرار داشتن حتی کاردک چوبی کهنهای که دور انداخته بودمش.
 مادر بزرگ ،مادر بزرگ؟ بله چرا زود بیدار شدی؟ بیا صبحانه بخور! -وای ممنونم ،خیلی گشنمه! راستی مادر بزرگ؟

 ممنون بابت آوردن وسایل هام.مادربزرگ :وسایلهات؟ کدوم؟
 -همونهایی که با خودم پیش دریاچه بردم.
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مادربزرگ :آها ،خب به هرحال من که چیزی یادم نمیاد بهتره بهش فکرنکنی.
 اگه شما نیاوردین پس ،کار کی میتونه باشه؟!مادربزرگ :وای خدایا سوفی بازهم پرحرفی رو شروع کردی؟! صبحانهاترو بخور ،به چیز دیگهای هم فکر نکن!
بعد از خوردن صبحانه ،تصمیم گرفتم برم حیاط و یک چرخی بزنم.
 سالم جورج!جورج :سالم سوفیا ،خیلی خوشحالم که میبینمت شنیدم داشتی خفه میشدی(.می خنده)
 مچکرم اما من اصال از دیدنت خوشحال نیستم جورج!جورج :ولی من خیلی خوشحالم(.همچنان میخنده)
هوف خدای من چطور قراره کل تابستون تحملش کنم.
 هی جورج حال پدرت چطوره؟جورج :خوبه ،خوبه!
 بسیار خب .جورج یک سوالی ازت داشتم .لطفا برای چند لحظه ،درست فکر کن و جواب بده خواهش میکنم.جورج :خیلی خب باشه بپرس!
 -تو این چند روز ،اتفاقات عجیبی واستون نیفتاده؟ مثال گم شدن وسایل یا چمیدونم جابه جاییشون؟
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جورج :بابام میگه تو خل و چل هستی!
 جورج ازت خواهش کردم راستش رو بگی این اطراف فقط ما هستیم که زندگی میکنیم و این مسئله واسم خیلی مهمهستش ،باید بدونم شما هم چیزهای عجیبی حس میکنید یا نه؟!
جورج :نه.
 باشه ببخشید ،نمیخواستم داد بزنم عذرمیخوام. میشه نقاشی من رو بکشی؟ چی؟! خانم سارا میگفت تابستون که بشه سوفیا میاد اینجا و نقاشی همه ما رو میکشه.عجب گیری کردم ،تمام فکرم درگیره اونوقت جورج ،هی سوفیا اون فقط یه پسر شانزده سالهاست که کمی مشکل داره!
 خیلی خب باشه میکشم ،اما االن نه،چون اصال تمرکز ندارم .باید با پدرت حرف بزنم میشه لطفا راهنماییم کنی؟ دنبالم بیا.***
 هی اینجارو باش ببین کی اومده سوفیای دوست داشتنی! مچکرم عمو تام. -پسرم تو میتونی بری ،بیا بشین داشتم یکم هیزم آماده میکردم.
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 راستش چندتا سوال داشتم ازتون ،اوم خب شاید بگید خنگ شدم اما لطفا صادقانه جواب بدید هرچی که میدونید روبگید!
 داری نگرانم میکنی ،چی شده؟ ماجراهای جدید رو شنیدید؟ اگه منظورت دزدیده شدن مرغها به دست روباه هاست باید بگم آره. خب نمیدونم شاید اره اما یه اتفاقاتی داره میافته که صالح دونستم اول با شما در میون بزارم.با نگاه منتظر بود که ادامه بدم و من تمام اتفاقات این چندروز رو واسش گفتم.
 جالبه! چی جالبه؟خب آره قبول دارم جالبه اما کمی مرموزه اگه بدونیم کی یا چی پشت این جریانات هستش شاید ،آها خودشهفهمیدم.
 چیه دختر چرا داد میزنی؟! باید نوبتی نگهبانی بدیم تا بفهمیم کی اینکارها رو اینقدر تمیز انجام میده. تو هنوزهم همون دخترکه خل وچل هستی! عمو لطفا ،تو پیدا کردن حقیقت فقط شما میتونید کمکم کنید. -خیلی خب باشه تمام سعیم رو میکنم ،اما بگو ببینم چطوری میخوای اون رو به محل نگهبانی بکشونی؟!
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 خب باید یک راهی باشه ،اوم هردفعه که این اتفاقات افتاد یک طوری همه چیزم سالم موندیعنی چطوری بگم؟ میخوای بگی اون فرد همه جا مواظبت هستش ،درسته؟ یک جورهایی بله. باید به خطر بیفتی. چجوری؟ ببین امشب ساعت دو برو رو پشت بام خونه یک طناب ببند به کمرت اما طوری که از پایین دیدنداشته باشه بعدش...کنم ،اونوقت اون فرد میاد و نجاتم میده شماهم بهش دید و من یکهویی خودم رو پرت می -البد شماهم پایین کشیک می
شلیک میکنید ،نه؟
 آفرین واسه اولین بار خل وچل بودن رو گذاشتی کنار و درست حدس زدی. عمو تام با اینکار هم من آسیب میبینم هم اون میمیره ،نچ نمیشه.***
اون روز بازم با تام حرف زدم چندمدل تله باطناب رو به من اموزش داد .ازش خواستم فعال چیزی به کسی نگه .از نقشه و
عملیاتی هم خبری نیست.
اما خب من که بیکار نمیشینم ،من فقط قول دادم از عملیات دونفره تااطالع ثانوی خبری نباشه.
تقریبا یک هفته از اون اتفاقات میگذشت ،تو این مدت هیچ اتفاق عجیبی نیففتاد .تونستم یک نقاشیه خوب از منظره
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باغچه بکشم.
مادر بزرگ گفته بود قراره خانواده جدیدی به خونه خانواده جکسون نقل مکان کنن .اطالعات زیادی نداشتم اما خب به
لطف خانم ماریان متوجه شدیم که یک دختر همسن من دارن.
 مادربزرگ؟مادربزرگ :بله عزیزم؟
 من بیرون بودم ،کسی تماس نگرفته؟مادر بزرگ :منتظر کسی بودی؟ راستش نه اما پدرت پیام داده بود ،گفت باید باهات حرف بزنه تو اولین فرصت باهاش
تماس بگیر!
 اوه باشه یادم رفته بود .لعنت! این دومین باره ازمن خواسته باش تماس بگیرم.تند دویدم داخل اتاق و تلفنم رو نگاه کردم .دو تماس بی پاسخ از بابا ،هوف!
 الو سالم ،نمیدونستم زنگ زدی چی شد؟ پیدا...بابا :سوفیا ،صبرکن دختر کمی نفس بکش! آره پیدا کردم ،اما تا نگی واسه چی میخوای عزیزم چیزی بهت تحویل داده
نمیشه.
 بابا!بابا :من حرفم رو زدم ،راستی تو اولین فرصت برگرد اینجا باید در موردی موضوعی باهات حرف بزنم.
 -چی؟
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بابا :اینجوری نمیشه یک هفته بیا اینجا و بعد برگرد!
 خیلی خب باشه با مادربزرگ حرف میزنم بهت خبر میدم.بابا :منتظرم ،مراقب خودت باش ،فعال.
 همچنین فعال.حتما اتفاق مهمی افتاده .بلوز شلوار مناسب پوشیدم و همراه کاله آفتابیم رفتم تو حیاط تا این اطراف یه چرخی بزنم .خیلی
ذهنم درگیرشده این چن روزشده .اتفاقات عجیبی نیفتاده و خب همین هم عجیب هستش.
نه مرغی دزدیده شده و نه وسایلی جابه جا ،قضیه خیلیبو داره .صبر کن ببینم اون چیه اونجا؟ کمی جلو رفتم زیرتنهی
درخت یه تیکه کاغذ ،شایدهم نامه است اما چرا اینطوری هستش؟
بازم خط های نامفهوم ،لعنتی دوباره ،هرکی که هست قصدداره با روح و روان ساکنین اینجا بازی کنه .نامه رو برداشتم و
خوب بهش نگا کردم ،خط های کوتاه درهم اصال شبیه هیچ نوع زبانی نبود حتی به چینی هم شباهت نداشت .انگار یه بچه
سه ساله خواسته واسه اولین بار نقاشی بکشه.

نمیدونم کی هستی اما جای خوبی رو واسه بازی انتخاب نکردی ،خیلی خنده داره ،واقعا پیش خودش چی فکر کرده تنها
ساکنین این محدوده مادربزرگ من ،عموتام و پسرچاق و شیرین عقلش جورج ،آقای فرانک بی حوصله ،خانم ماریان و من
هستیم.
من ،درسته من! از وقتی من اومدم اینجا این اتفاقات داره میفته .هوم پس قضیه کمی پیچیده شد شاید یکی از پسرهای
دانشگاه است که میخواد من رو اذیت کنه ،سوفیا چقدر خنگی اون آدم مگه بیکار هستش؟!
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نمیدونم ،نمیدونم وای خدا دارم دیوونه میشم.
صدای خش_ خش برگ و شکستن چوب اومد.
 چی بود؟ کسی اونجاست؟ لینک؟ لینک تویی؟بهتره برگردم خونه این سکوت و این صدای شکستن چوب معنیه خوبی نداره .تند ،تند برگشتم باال اما تا دره اتاق رو باز
کردم بازهم اون نوشته ها ،اینبار با خودنویس روی میز نوشته شده بودن .از رنگش مشخصه که تازه است اما این ها کاره
کیه؟!
پنجره قفل هستش از راهرو هم که نمیتونه فرار کنه ،پس چجوری؟ هوف!
***
 مادر بزرگ ،مادربزرگ اینجا هستید؟مادر بزرگ :اینجام سوفیا ،بیا خانواده جدید اومدن دارن بارها رو خالی میکنن.
 اوه میخواین واسه عرض ادب برید؟مادربزرگ :االن نه فردا میریم  .میخوام کیک هویج بپزم فردا واسشون میبریم ،موقع اسباب کشی و چیدمانه حتما وقت
نمیکنن چیزخوبی بخورن .اگه من کیک هویج ببرم حتما خیلی خوشحال میشن.

 -عالیه ،واقعا خیلی با سیاستی مادربزرگ بعضی وقت ها باورم نمیشه که یک زنه شصت ساله هستی.
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 دختر دل باید جوان باشه ،خودم بهت یاد میدم نگران نباش فقط کافیه موقعیت هارو درک کنی ،درضمن اینکار فقطحسن نیت من رو میرسونه نه چیز دیگه.

همونطور با خنده حرف هاش رو تایید میکردم که وارد خونه شدیم.
 -امشب شام مهمون داریم ،به من کمک میکنی؟

 با کمال میل سرآشپز سارا!***
موقع شام عمو تام ،جورج ،خانم ماریان و البته با خواهش های مادربزرگ آقای فرانک هم بهمون ملحق شدن .شب خوبی
بود ,واسه اولین بار تو عمرم سوپ غاز درست کردم اما خودم حتی یک قاشق هم نخوردم.
***
بعدشام کم -کم همشون باخداحافظی های کوتاه و بلند خونه رو ترک کردن.
 خسته نباشید! ممنون سوفیای عزیزم ،سوپت خیلی خوشمزه بود! -مچکرم ،راستی مادر بزرگ؟
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 بله؟ هفته آینده شاید برم شهر ،راستش بابا باهام کار داره ،خودمهم باید تو کتاب خونش دنبال یه چیزی بگردم که خیلیبرای من مهم هستش.
 اوه باشه عزیزم ،فقط زودبرگرد دوست ندارم جشن ماهیگیریه امسال رو تنهایی تجربه کنم. آ نه ،نه حتما میام خیلی زود!بعد ازشستن ظرف ها و بوسیدن مادربزرگ به اتاقم برگشتم و به اتفاقات امروز فکر کردم ،باید قبول کرد جورج با همه ی
اعصاب خوردیهاش خیلی بانمکه!
کم -کم چشمم ههم داشت گرم خواب میشد که باصدای تق تقی به شیشه پنجره تو جام نشستم کمی چشم هام رو
مالیدم و بهش خیره شدم.
هیچی ،طبق معمول این چغندر فقط میخواد من رو اذیتکنه .دوباره خواستم بخوابم که صدای تق -تق بیشتر شد .با چشم
های بسته گفتم:
 لطفا کمی وقت شناس باش! اخه چطوری میتونی اینقدر بی وجدان باشی؟دوباره تق ،تق! بلند شدم و بی معطلی پنجره رو باز کردم اما هیچی ،یکهویی یک کاغذ ،درست همونی که کنار دریاچه
ماریان روش نقاشی کشیده بودم همراه نسیم افتاد کف اتاق...
وای نه،نه بازهم اون نوشته ها ،ولی اینبار با نظم بهتر کنار هم!
انگار ،انگار یک نامه است ،واقعا نامه است؟! کمی اطراف رو نگاه کردم اما چیزی ندیدم ،پنجره رو بستم و قفلشکردم .باید
این قضیه رو تمومش کنم ،هرکی که هست خوب بلنده ذهن آدم ها رو درگیر کنه.
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***
 سوفیا ،سوفی بیدار شو شیرداغ کردم واسه صبحانه! باشه.تند ،تند دوش گرفتم ،آماده شدم ،صبحانه خوردم و تو اتاق برگشتم .یکی از کتابچه هام رو باز کردم و تمام کاغذها و نامه
های عجیب رو الش گذاشتم .فعال هیچ کس نباید چیزی بفهمه .کتاب رو گذاشتم داخل کیفم توی کمد و پایین برگشتم.
بعد ناهار با کمک مادربزرگ کیک پختیم .قرار شد ساعت دو به خونه همسایه جدیدمون بریم.
***
 اوه سالم!یک خانم الغراندام با پوست سفید و موهای فرفریه طالیی جلو اومد و به گرمی با مادربزرگ احوال پرسی کرد.
 سالم شما باید خانم سارا باشید. خیلی دلم میخواست شمارو زودتر مالقات کنم.اوه شما دختر...
 سالم ،سوفیا کالرک هستم نوه خانم سارا از آشناییتون خوشبختم امیدوارم تابستون خوبی پیش رو داشته باشیم.به هرحال گاهی وقت ها الزمه با ادب حرف بزنم تا همه مثل عمو تام نگن که خلوچل هستم.
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 اوه عزیزم از آشناییت خوشبختم من هم ناناهستم .ایوای عذر میخوام که اینجا نگهتون داشتم بفرمایید اینجا بنشینید.بچه ها! راستش شوهرم خونه نیست رفته تا کارهای حمل و نقل رو انجام بده .اما ،اوه دخترم میگل و پسرم مکس.
به همراه مادربزرگ باهاشون احوال پرسی کردیم .خانم نانا خیلی خوشخنده است و همیشه سوپرایز میشه ،مثال وقتی
کیک رو دید نزدیک بود از خوشحالی بال در بیاره! میگل دخترخونگرمیه از همون ابتدا تونستیم خیلی خوب باهم ارتباط
برقرار کنیم.
اما برادرش مکس ،کامال برعکس در طول احوال پرسی هامون و آشنایی فقط سرتکون داد حتی کیک هم نخورد خیلی
سریع خونه رو ترک کرد ،بدبخته وحشی!
قرار شد بعد از چیدن وسایل خانم نانا مهمونی بده و تمام همسایه هارو دعوت کنه ،تا هم بهتر باهم آشنا بشن هم ارتباط
بهتری باهمه پیدا کنه .اون روز هم گذشت اما من همچنان به فکر اون نامه نامفهوم بودم.
"دو روز بعد"
 سالم ،خانم سارا؟ سوفیا؟ دارم میام.داشتم نقاشی میکشیدم که حس کردم ،کسی داره صدام میکنه ،از اونجایی که مادربزرگ صبح رفته بود پیش ماریان ،من
تنها بودم و تصمیم داشتم کارهای عقب مونده رو انجام بدم تا وقتی رفتم شهر کمی از بارم کم بشه.

 اوه سالم! میگل بودی درسته؟ -بله ،راستش اون روز نتونستیم زیاد باهم آشنا بشیم.
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همونطور که دستش روجلو میآورد.
 من میگل هستم نوزده ساله عکاسی میخونم و خب خوشحالم که اینجا میبینمت. آره من هم از آشناییت خوشبختم! سوفیام همسنت و دانشجوی هنر هستم.دخترخوش برخوردیه بهش نمیاد اهل کلک باشه اما خب احتیاط واجب هستش.
 بیا بریم داخل کلوچه گردویی پختم امیدوارم دوست داشته باشی ،راستش نمیدونستم قراره برای من مهمون بیاد وگرنهبیشتر میپختم.
یکهو کوبید به بازوم و بلند گفت:
 هی سوفی چقدر سخت میگیری دختر ،راحت باش ما همسن هستیم. خیلی خب باشه ،راستش من دوست های زیادی ندارم بخاطر همین .خب بیخیال کاری داشتی که یکهویی اومدی؟ درکت میکنم اما من دختر شلوغی هستم ،از اونجایی ک قراره کل تابستون اینجا باشیم ،خیلی کار ها میتونیم انجامبدیم.
چقد پرحرفه ،فکر نمیکردم اینقدر زود خودمونی بشه.

 میخواستیم واسه شام ساالد درست کنیم به خاطر همین کمی کاهو احتیاج داشتیم ،ما هم که تازه اومدیم اینجامتاسفانه نه وقت خری...
 -میگل فهمیدم کاهوهای باغچه درسته؟
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 خب آره.همونطورکه میخندیدم بهش گفتم دوتا کلوچه بردار تا بریم.
میگل :سوفیا؟!
 بله؟! تو دختر مهربونی هستی خیلی خوشحالم که قراره تابستون باهم خوش بگذرونیم! او خیلی خب باشه چقدر ازمن تعریف میکنی!میگل :بعد از چیدن کاهوها بیا پیش تاب خونه ما بریم.
 تاب؟!میگل :آره پدرم درستش کرده ،بیا بریم عکس بگیریم!
بایه لبخند گفتم:
 باشه ،امروز فرمانده تو هستش.دوباره کوبید به بازوم و بلند ،بلند خندید؛ حتما االن بازوم سیاه شده ،باورم نمیشه دخترالغری مثل میگل چقدقوی هستش.

میگل :اوه سوفی اونجارو نگاه کن!
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 ها؟ کجا؟میگل :اونجا ،ببین کنار بوته کلم درست کنار دستت.
سرم رو یکم کج کردم تا ببینم چی توجه میگل رو جلب کرده.
 وای نه!باز هم یک تیکه کاغذ ،نوشته های درهم ،با توجه به خیس بودن زمین و بارونی که صبح باریده بود ،این تیکه کاغذ کوچیک
ترین مشکلی نداشت.
حتی رطوبت خاک هم باعث نرم شدنش نشد ،پس یعنی این نامه مدت زیادی نیست که اینجا قرار داده شده.
اما ،اما آخه چطوری؟!
میگل :هوی ،سوفی خوبی؟ ده دقیقه است دارم تکونت میدم چرا شبیه مرده متحرک بهش زل زدی ؟ انگارنه انگار خودت
نقاشی و هرروز با این جور چیز ها دست و پنجه نرم میکنی.
 چیزی نیست کمی رفتم تو فکر ،خیلی صدام کردی؟! خیلی ،خیلی هم نه ولی آره.آروم کاغذ رو برداشتم و گذاشتم داخل سبد ،به زودی همه چیز روشن میشه.
 کمی حواسم پرت شد راستش انتظار نداشتم الی کلم و کاهو ها یه نامه ببینم. -او نامه ،البد بعدش هم میخوای این خط های کجوکوله رو به جمله های عاشقانه تعبیرکنی.
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از حرفش خندم گرفته بود واسه همین گفتم:
 نترس کسی به من نامه عاشقانه نمیدی ،شاید هدفش تو بودی.میگل :برو ولی سوفی جونم تو مگه رشتهات نقاشی نیست؟
 خب آره.میگل :مثال میخوای بگی دیدن این خط های کج واست تازگی داره؟
همونطور ک دنبالش می دویدم بلند گفتم:
 میگل اگه جرات داری وایسا!صدای خنده امون کل خونه رو برداشته بود .واقعا فکرنمیکردم اینقدر راحت باهم دوست بشیم .اون روز حسابی عکس
گرفتیم و باعث شدیم خاله نانا سردرد بگیره.
واسه شام هم میگل اومد اینجا و باهمدیگه مرغ شکم پر درست کردیم ،شب خوبی بود .خواستم کم ،کم بخوابم که یکهو...
*دینگ ،دینگ*
یک پیام! یعنی کی میتو...با دیدن صفحه چت ادامه حرفم تو دهنم ماسید!
خیلی عجیب بود  ،نه شماره ای نه اسمی و تنها یک پیام خالی ،این بار انگار به انگلیسی نوشته بود .حس میکنم خیلی
دست و پا شکسته میخواست یک چیزی به من بگه اما فقط تونست همین رو بنویسه
 کمکمکن! -تو دیگه چی میگی؟
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هوف ،یعنی واقعا این موضوعات به خاطر وجود من اینجا است؟دخیلی گیج شدم ،هرچقدر هم شجاع و محتاط باشم،
مطمئنم تنهایی نمیتونم از پس حل کردن این مشکل بربیام.
تصمیم گرفتم بهش پیام بدم شاید چیزی دستگیرم شد.
 کی هستی؟تقریبا یک ساعتی میشد که تو گوگل دنبال همچین زبانی بودم اما چیزخوبی پیدا نکردم که جوابگو باشه ،تو این زمانم
حواسم به تلفن بود ،بلکه جوابی بده اما بازهم هیچی...
بعضی وقت ها زندگی اونقدر با آدم بازی میکنه تا تمام هدف هات یادت بره؛ دقیقا اینجمله هم مصداق حال من بود .چه
فکری میکردم و چی شد؛ گفتم امسال تابستون میام اینجا حسابی نقاشی میکشم با مادربزرگ خاطره میگمداما االن دقیقا
مثل کارگاه های سریال ها و فیلم ها در تالشم تا یک دست خط فوق العاده عجیب رو به زبان حال برگردونم.
***
 سوفیا چته ،چرا گرفته ای؟ هوف نمیدونم میگل ،دیشب اصال خوب نخوابیدم فکرم مشغول هستش. مطمئنی چیز خاصی نیست که به من بگی؟ببین درک میکنم؛ خب من و تو مدت زیادی نیست که باهم دوستیم اماخب ،چطوری بگم یه جورایی فکر کن من خواهرتم ،هروقت نیاز داشتی با کسی درد و دل کنی من هستم.
به مهربونیش لبخند زدم و گفتم:
 درسته مدت زیادی از دوستیمون نمیگذره اما توهم فکر کن من خواهرت هستم.بلند خندید و گفت:
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 چرا از حرفهام کپی میگیری؟ خب چه کنم؟ بلد نیستم مثل تو احساسی عمل کنم.با خنده دوباره به بازوم کوبید و گفت:
 دیوونه من جدی هستم. باشه ،باشه آخ نزن! من هم جدی هستم.بعد از اون تصمیم گرفتم کل ماجرا رو به میگل بگم .موبه مو و اما واکنش میگل واقعا دیدنی بود.
 نه واقعا؟ لعنتی میدونی این یعنی چی؟ خب چی ،چیه؟ اگه چیزی میدونی بگو! احمق یکی عاشقت شده داره بهت اینجوری ابراز عالقه میکنه. وای میگل سرم رفت آروم تر ،چرا چرت و پرت میگی؟! مگه طرف روانیه بیاد اینجوری ابراز عالقه کنه؟ نمیگه من یکهوخسته میشم ،بیخیال این ماجرا میشم؟
 خب اره این هم حرفیه ،باور کن تنها چیزی بود که به ذهنم ،وایسا! چیه؟ چرا نمیری کلیسا؟ -کلیسا برم چیکارکنم؟ اگه چیزی باشه باید تو کتابخونه پدرم هم باشه باالخره اون کتابخونه بزرگ حتما یه نکته یا کتابی

33

WWW.98IA3.IR

درجوارتو_ LNAZ_ASکاربر نود و هشتیا

در مورد این زبان داره.
 احمقی احمق! اگه چیزی بوده به جز کتاب حتما راهبه ها یا کشیش اعظم چیزی ازش میدونن ،اه خودت بفهم دیگه،مگه نمیگی تمام جزئیات طوری هستن که انگار هیچ آدمی اون اطراف نبوده؟ خب پس یا کاره روح هستش ،یا کاره خون
آشامه و یا کاره...
 وای بسه دیگه فهمیدم! خب آفرین .ببین هفته آینده که تو میری شهر دنبال اکتشافاتمون ،من اینجا نگهبانی میدم خبرها و اتفاقهای جدیدوواست خط به خط توضیح میدم.
 باشه ،باشه هوف امیدوارم هرچه زودتر بفهمیم داستان از چه قراره ،من دیگه کشش ندارم. باشه آروم باش .سوفیا؟! بله؟ مرسی به من اعتماد کردی گفتی ولی لطفا به کس دیگه ای نگو! نمیخواستم بهت بگم اما خب گفتم حداقل یه نفر دیگم بدونه بد نیست اما خب من به آقای تام هم یه چیزهایی گفتم. برو بهش بگو یکی از دوستهات بوده خواسته اذیتت کنه .اگه این موضوع بزرگتر بشه و همه بفهمن مجبور میشیم ازاینجا بریم .اونموقع هم پلیسها اینجارو قرنطینه میکنن و دیگه نمیتونیم بفهمیم این نامه های مرموز...
از کجا اومدن.
 باشه ،باشه حواسم هست نترس! -خوبه .سوفی! استرس دارم ،اگه یکهویی تو خواب مارو خفه کنن چی؟!
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کمی خیره نگاهش کردم که سریع گفت:
 خب چیه؟ اینطوری نگاه نکن ،ما که نمیدونیم داریم با کی یا چی بازی میکنیم. هوف میگل ،ما باهاش بازی نمیکنیم ،ما فقط میخوایم این مشکل رو حل کنیم .شاید واقعا کسی یا چیزی باشه که بهکمکمون احتیاج داشته باشه.
 نمیدونم کمی نگرانم .شبیه کتابهای تخیلی شده ،فکر کن یه خون آشام هزارساله بیاد و یکهو عاشقت شه بعدش منهم بکشه ،چون شاهدم ،وای چرا به من گفتی؟!
 یا مسیح! چته تو؟! چرا اینقدر داستان سرایی میکنی؟ آروم باش بابا! باشه ،باشه .چیزی نیست ،اگه چیزی هم باشه توباهاش طرفی ،اصال من بدبخت رو چیکار داره؟ به تو نامه میده. میگل ،پشیمونم نکن از اینکه بهت گفتم نترس چیزی نیست ،اگه یه تهدید به حساب میاومد مطمئن باش تک ،تکساکنین اینجارو اذیت میکرد ،اما فقط به من نامه میده.
 نمیدونم حق با تو هستش .،اما شاید تو نامهاش داره تهدیدمون میکنه.دوباره خیره بهش نگاه کردم.
 وای باشه!***
 -مادربزرگ ،من هفتهی آینده باید به شهر برگردم.
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 اوه .چه زود! باشه عزیزم ،منتظرتم که برگردی ،واسه جشن خودت رو برسون باشه؟ حتما!امروز صبح وسایل های مهمم رو برداشتم؛ قرار شد جورج و میگل باهام تا ایسگاه بیان و بدرقهام کنن؛ مادربزرگ یک سبد
بزرگ شیرینی خونگی ،مربا ،جوشونده و ...داده بود بهومن تا با خودم به خونه برم.
 دلم واست تنگ میشه دیوونه زودبرگرد ،ولی عجله هم نکن لطفا و نگران چیزی هم نباش! باشه میگل عزیزم ،ممنون که هوای من رو داری.در جواب حرفهام تنها یه لبخند زد .روبه جورج گفتم:
 مرد کوچیک! درسته اوایل ازت خوشم نمیاومد ،اما االن دیگه تو تیم مایی ،لطفا در نبود من مراقب میگل باش ،باشه؟جورج همینطور که میخندید سرش رو باالپایین کرد و تند گفت:
 حتما ،حتما!خندیدم و رو به میگل گفتم:
 هرشب راس ساعت ده باهم در ارتباطیم و تبادل اطالعات میکنیم ،یادت نره.با کمی خنده که همیشه چاشنی حرفش بود گفت:
 حتما ،شما نگران چیزی نباش و حواست باشه نصفه شبی تو اتاق خفه نشی فقط! -ای بابا میگل ،حاال نمیشه ،الکی نترسونیم؟
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 باشه بابا ببخشید! اوه صدات میکنن ،بهتره بری.بغلشون کردم و رفتم طرف اتوبوسی که مسافرین رو از روستا به شهر میبرد.
حدودا یک ساعت بعد رسیدم ،کتابخونه پدرم درست کنارخونمون بود ،در زدم و وارد شدم .کمی صدام رو کلفت کردم و
گفتم:
 عصربخیر آقای کالرک!پدر همونطور که سرش پایین بود و داشت روزنامه ها رو جابه جا میکرد ،گفت:
 خوش آمدید خانم سوفیا کالرک ،لطفا بنشینید تا برگردم!بلند ،بلند خندیدم.
 محض رضای خدا ،یک بار لطفا جدی جوابم رو بده بزار باور کنم من رو نشناختی. آخه دختر تو از وقتی که پنج ساله بودی همین حقه رو انجام میدادی .خوبی ؟ تعطیالت تا االن چطور بود؟ همه چی خوبه ،شما خوبید؟ مامان کجاست؟ من اومدم کمی وسایلهام رو کم و زیاد کنم و امانتیم ،راستی کارم داشتید؟ اوه همه چی خوبه ،من هم خوبم ،مامانت رفته بازار کمی وسایل بخره .آره ،االن نمیشه سر فرصت حرف میزنیم .چقدرمیمونی اینجا؟ دوباره برمیگردی؟
 اوهوم حدود یک هفته؛ آخه به مادربزرگ قول دادم برای جشن ماهی گیری برگردم. -خوبه سرفرصت همه چی رو برای من تعریف کن!
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 چیز خاصی نیست بابا ،مطمئن باش هر اتفاق مهمی بیفته بهت میگم ،باشه؟ سوفی ،تو تنها دختر من هستی ،از وقتی کوچیک بودی بهت گفتم قبل از اینکه من پدرت باشم ،حکم یک دوست روبرات دارم؛ پس لطفا نزار آخرین نفری باشم که همه چیز رو میفهمه.
 -هوف باشه ،امشب توضیح میدم ،واقعا چجوری از چشمهام میفهمی یه مشکلی هست؟!

 شاید خیلیوقتها درکت نکنم اما خب ،تو بچه من هستی و وقتی نگاهت میکنم میفهمم چه مشکلی داری .از راهرسیدی خسته ای ،بیا بشین یه چایی بخوریم!
 باشه بابا ،راستیاون کتاب رو... آره ،پیداش کردم؛ تو قفسه تاریخ و زبان شناسی ،چند تا کتاب دیگه مشابهش بود برات جدا کردم اما قبلش به مت بگوباشه؟
 میشه االن بگم؟ شب از اینکه مامان بشنوه میترسم. خب ،باشه فقط بزار مغازه رو تعطیل کنم چون میدونم موضوع مهمی هستش که به اینجا تورو کشونده. شاید.***
بعد دو ساعت که همه چیز رو تعریف کردم ،باالخره دست از سکوت برداشت و گفت:
 راستش اون مسئله ای که میخواستم باهات در میون بزارم هم یه جورایی شبیه این بود .نمیدونم ،اما چند بار که رفتمتو اتاقت تا کتابهای قدیمیت رو بردارم ،روی میز مطالعه تو یه چیزهایی دیدم.
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 واقعا؟ خب چی؟! یه نوشته های بی معنی ،درست مثل اینهایی که االن به من نشون دادی .سوفیا ،این خا هرچیزی که هست پیام خوبینداره.
 نمیدونم ،راستش میگل هم یه جورایی میترسید ،همش به شوخی میگفت《:کار یک خون آشام هزارساله است》. میگل کیه؟ امسال چه تابستونی هستش!با خنده گفتم:
 میگل دوستمه و دختر خوبیه ،تازه به خونهی جکسون نقل مکان کردند. آهان ،که اینطور .سوفیا ،مراقب خودت باش! االن که دلیل کارت رو فهمیدمکمی نگرانت شدم .قبل از هرکاری بهم خبر بده ،باشه؟
 باشه بابا ،نگران نباش لطفا ،من دختر شجاعی هستم .از پسش برمیام ،فقط میخوام بدونم کی پشت این جریان هاهستش.
 میدونم .باشه اما ،قبل از اینکه جایی بری به من بگو! باشه حتما ،مرسی که منطقی برخورد کردی ،ماچ! خیلی خب ،لوس نشو! فقط به من قول بده،حتی اگه کمی حس کردی خودت و اطرافیانت دارین با کارهات به خطرمیافتین ،لطفا دیگ ادامه نده .یه مدت برو لندن تا همه چیز به روال قبل برگرده!
 -باشه ،حتما .نگران نباشید!
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***
حدود دوساعتی بود که داشتم تو کتابخونه مطالعه میکردم .یه چیزهایی دستگیرم شده بود ،در مورد جهان موازی و اینجور
چیزها اما خب ،اطالعاتم هنوز به قدری کافی نبود که بخوام حرکتی انجام بدم.
***
اون شب هم گذشت .خیلی با دیدن مامان و بابا روحیه گرفتم واسه چند لحظه هم که شده دلیل اومدنم به اینجا یادم رفت.
مامان وقتی سبد مادربزرگ رو دید خیلی خوشحال شد
از طریق تلفن میگل ،مامان و بابا تونستن با مادر بزرگ تماس تصویری بگیرن و باهم حرف بزنن.
ساعت ده میگل تمام اتفاقات رو برای من نوشت و من هم هرچیزی که متوجه شده بودم رو واسش خط به خط توضیح
دادم .قرار شد میگل همه رو دسته بندی کنه و نکته ها رو داخل یک برگه بنویسه.
طبق حرفهایی که میگل به من زد ،بعد از رفتنم از اونجا هیچ اتفاق عجیبی رخ نداده بود ،تنها جملهی میگل که خیلی
متعجبم کرد این بود که:
 راستش هیچ اتفاقی نیفتاد ،اما وقتی وارد اتاقت شدم تا مطالب رو داخل کمدت بزارم ،بوی خنک و عجیبی حس کردم،انگار بوی یخ و خاک بارون خورده ،باهم مخلوط شده بود؛ بعد چند لحظه ،دیگه هیچ بویی حس نکردم؛گفتم شاید الزم
باشه بهت بگم ،هرچند چیز مهمی نیست.
برعکس تفکر میگل واسه من خیلی مهم بود .شاید اگه یکم دیگه تو کتابها بگردم ،حتما نکتهای در موردش پیدا میکنم.
باالخره بعد دو ساعت و اندی سروکله زدن با تلفن و کتابها ،سعی کردم کمی استراحت کنم .ساعت حدودا دوازده شب
بود.
تمام این مدت لینک مثل یه پسر خوب یه گوشه نشسته بود و نگام میکرد بدون اینکه یه بار با کارهاش ازم بخواد بازی
کنیم انگار اونهم خیلیکنجکاو بود بدونه چی پشت این قضایا است؟
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یکم سرش رو دست کشیدم و بعد از خاموش کردن چراغ ،تصمیم گرفتم بخوابم تا برای ادامه تحقیقات فردا انرژی داشته
باشم.
***
 سالم. سالم خانم خانما خونه مادر بزرگم تا این زمان میخوابیدی؟ وای مامان مگه ساعت چنده؟! ساعت یازده ،برو صورتت رو بشور بعد بیا ،پنکیک درست کردم تا با مرباهای مادر بزرگ بخوریم. اوم ،پنکیک با مربای توت وحشی ،وایسا اومدم!بعد از شستن صورتم و انجام کارهای مربوط به اتاق تفکر(توالت) ،برگشتم سمت میز چوبیه قشنگ ،مربعی شکلی که چند
سال پیش ،دوست بابا بهمون هدیه داده بود .همونطور که با انگشتم یکی از توت های مربارو تکون میدادم ،گفتم:
 تو این مدتی که من نبودم ،اتفاق خاصی نیوفتاد؟ دقیقا منظورت از اتفاق خاص چیه؟ خب نمیدونم ،مثال در مورد شغلتون یا همسایهها.مامان همونطور که فنجونهای قهوه رو روی میز قرار میداد ،متفکر گفت:
 اوم راستش نه ،تنها اتفاقی که به نظرم خاص بود ،اومدن دوستهات به اینجا واسه دیدنت بود ،همین! -اوه ،واقعا؟ کیا اومدن؟
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 جسی و ...اون پسر موفرفریه کیه؟ اسمش یادم رفت. نمیدونم کی رو میگی مامان ،هیچ کدوم از دوستهای من موهاشون فرفری نیست. هوم خب به هرحال زیادهم مهم نیست ،فعال صبحانهات رو بخور!بعد از این حرف من ،سری به معنیه 《بله》 تکون دادم و شروع به خوردن پنکیکهای طالیی کردم .بعد از صبحانه ،از
مامان تشکر کردم و برگشتم به اتاقم .تصمیم گرفتم به جسی پیام بدم.
 سالم جسی ،من برگشتم .شنیدم کارم داشتی اگه هنوزهم باهام کار داری ،میتونی یه روز اینجا بیای!بعد از ارسال پیام ،لباسم رو با یک شومیز خنک قرمز مشکی و شلوار نخیه مشکی عوض کردم.
موهای کوتاهم رو با چند تا سنجاق سر پشت سرم محکم جمع کردم و با برداشتن تلفن ،دفترچه یادداشت ،ساعت مچیم و
کمی پول راه افتادم تا تحقیقاتم رو شروع کنم.
***
اول از همه تصمیم داشتم برم کلیسا .اگه حرفهای میگل درست باشه  ،میتونم اطالعات زیادی به دست بیارم.
کردم حس کردم صدای کمک تو تموم راه ،همه ی فکرم پی اتفاقات خونهی مادر بزرگ بود ،همینطور که داشتم فکر می
وزید که باعث میشد حس میاد .کمی اطرافم رو نگاه کردم اما چیزی ندیدم .تابستون بود و هوا گرم اما نسیم خنکی می
خوبی نسبت به این منطقه داشته باشیم.
شدی .دورجاده ،ی ما فاصله داشت؛ یک راه میانبر واسه رسیدن بهش بود که باید از جاده خاکی رد میکلیسا ،کمی از خونه
با نرده های چوبی تزئین شده بود که همیشه میزبان پیچکای وحشی بود.
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کردم ،درخت قدیمی و بزرگی توجهم رو جلب کرد ،از روی نرده ها رد شدم و برای بار همینطور که اطراف رو نگاه می
هزارم خودم رو لعنت فرستادم که چرا اینقدر کنجکاوم؟!
رفتم جلو و کنارش رو با دقت نگاه کردم اما هیچی نبود به جز یک تکه کاغذ تا شده.
یه جورایی ،شبیه کاغذ بیسکویت بود .برداشتمش ،اما هیچ اثری از کسی نبود.
 لعنت ،مطمئنم یه صدایی شنیدم! درسته.برگشتم و دوباره اطراف رو بازبینیکردم .یکی االن گفت درسته ،من مطمئنم که شنیدم《درسته》 اول صدای کمک ،االن
هم کلمهی درسته! کاغذ رو نگاه کردم .نوشتههای درهم برهم کنارهم قرار گرفته بودن و عالمتی شبیه ی یه فلش رو
درست کرده بودن که درست من رو نشون میداد.
 من؟!خیلیعجیب بود ،حسمیکنم خیاالتی شدم .این اتفاقات ،تاثیر بدی داره روم میذاره.
کاغذ رو تا کردم و گذاشتم تو جیب شلوارم ،تصمیم گرفتم هرچه زودتر به کلیسا برسم و از اون جاده مرموز عبورکنم.
هرچقدر که تند تر قدم برمیداشتم ،انگاری پیچک های دور نردهها هم بیشتر تکون میخوردن .باالخره بعد از قدم
برداشتنهای محکم و تند به کلیسا رسیدم.
حس امنیت پیدا کردم و برای چند لحظه آرامش وجودم رو فرا گرفت .راهبه جوانی به سمتم میاومد .ازهمین فاصله هم
میتونستم بشناسمش ،لیندا بود.
 -سالم سوفیای عزیز ،خیلی خوشحالم که میبینمت!
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 سالم ،حالت چطوره؟ خوبم ،چخبر؟ بچه ها میگفتن تعطیالت رفتی. اوه ،آره برگشتم تا در مورد یه چیزهایی تحقیق کنم.همونطورکه میخندیدیم و میرفتیم،
یاد خاطرات گذشتم افتادم .وقتی سال آخر راهنمایی بودم ،یادمه یه روز تو مدرسه دعوا شده بود؛ بچه ها داشتن لیندا رو
کتک میزدن ،چون لیندا یه دختر معتقد بود و دائما دربارهی خدا و دین های مختلف صحبت میکرد و میگفت که میخواد،
به مدرسهی مذهبی بره.
این سبک از حرف ها اونم تو دوره راهنمایی ،بازخورد بدی داره و بچه ها خوب نمیتونن باهاشکناربیان .بعد از جدا
کردنشون از لیندا و دعوای بچهها باهاش ،لیندا من رو دوست خودشخطابکرد.
از اون زمان تا به امروز،ما دوستای خوبیبرایهم هستیم .درسته بخاطر دانشگاه و مشغله هامون نمیتونیم زیاد به هم دیگه
سر بزنیم اما خب ،رابطهی دوستانمون هنوز پابرجا است.
 یه روز باید بیام خونتون تا باهم کیک هویج بپزیم سوفی ،دلم خیلی واسه اتاقت تنگ شده. حتما ،تا وقتی اینجا هستم پیشم بیا ،باشه؟ با کمال میل! خواهر لیندا؟صدای یکی دیگه ازدراهبه ها بود.
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 بفرمایید داخل ،اینجا نشینید بچه ها!باهم به داخل اتاق لیندا رفتیم و کمی از خاطراتمون حرف زدیم .مابین حرفامون سوال های زیادی ازشپرسیدم .لیندا یک
کتاب به من داد و ازمن خواست وقتی بیکارم مطالعش کنم.
دم دمای ظهر بود که تصمیم گرفتم برگردم .تو راه برگشت ،خیلی حواسم رو جمع اطراف کرده بودم ،با کوچیک ترین
صدایی مثل خش -خش برگ ها یا زوزهی باد ،سریع واکنش نشون میدادم .از بین حرف هایی که با لیندا زدم ،یکی از
جمله هاش خیلی توجهم رو جلب کرد.
لیندا :گوش کن سوفی! تو این دنیا ،هراتفاقی میتونه بیوفته ،هنوز چیزهای زیادی هست که ما انسان ها توانایی درکشون رو
نداریم .اگه کمی وقت بزاری و کتاب های قدیمی رو بخونی ،نکته های زیادی دستگیرت میشه ،جمله ها و نوشته هایی که
وقتی درکشون کنی ،این دنیا برای تو بی اهمیت میشه.
همونطور که حرف های مبهم لیندا تو ذهنم مرور میشد ،دست کردم تو جیب شلوارم و کاغذ تا شده رو بیرون آوردم ،اما
در عین ناباوری کاغذ ،سفید سفید بود .انگاری از اول هم چیزی روش نوشته نشده بود.
کاغذو تو مشتم مچاله کردم و تو جیبم انداختمش .کمی شقیقه هام رو ماساژ دادم .حجم زیادی از اطالعات االن دارن تو
مخم رژه میرن .هوف بعد چند دقیقه به خونه رسیدم.
خسته و کوفته بابا مغازه بود و مامان هم تو اتاق کارش ،بدون اینکه سروصدایی کنم به طرف آشپزخونه رفتم و کمی ناگت
خوردم ،بعد از ناهارهم به سرعت به اتاقم برگشتم.

تمام کتاب ها ،جزوه هام رو میز و تختم به هم ریخته بودن .نمیدونم چرا اما حس کردم کسی اون هارو دستکاری کرده .به
هرحال ،اینقدر خسته بودم که دیگه فرصت فکر کردن و کارگاه بازی رو نداشتم .با درازکشیدن رو تخت ،خودم رو به آغوش
خواب سپردم.
 -لینک ،لینک برگرد!

45

WWW.98IA3.IR

درجوارتو_ LNAZ_ASکاربر نود و هشتیا

سایه های سیاه ،به شکل دایره های وحشتناکی در اومده بودن و هر کسی که نزدیکشون می شد رو به داخل خودشون
میکشیدن.
با وحشت داد میزدم و از دوست هام وخانوادم میخواستم که نزدیک اون حلقه های سیاه نشن ،اما انگار صدام رو
نمیشنیدن و هر لحظه بهشون نزدیک تر میشدن.
 میگل ،لینک برگردین! خدای من نه!میدونستم دارم خواب میبینم ،میدونستم اما ،دریغ از هیچ حرکتی ،بین یک خالء دست و پا میزدم ،اما انگار هرچی
بیشتر تالش میکردم و بقیه رو صدا میکردم بیشتر از حلقه دور میشدم .تمام تنم درد میکرد .داشتم رو زمین کشیده
میشدم که یکهو...
***
 سوفیا! سوفیا عزیزم باید چیزی بگی ،داری نگرانمون میکنی! (سکوت) سوفیا ،به من نگاه کن! چرا غذات رو نخوردی؟ نه درست حسابی حرف میزنی ،نه لب به غذا میزنی ،االن دو روزه رو همینتخت نشستی .سوفیا!
 -هیش ،عزیزم!

 نمیتونم ،نمیتونم من مادرش هستم و نگرانم ،نگاهش کن ببین تمام تنش رد کوفتگی و ضربه است! خدای من دارمدیوونه میشم.
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 عزیزم ،آروم باش .دکتر معاینش کرد ،شنیدی که گفت بخاطر خواب بدی که دیده از تخت پرت شده رو زمین و تنشکوفته شده .لطفا با گریه و ناراحتیت حالش رو بدتر نکن! کمی بهتر بشه دوباره میشه همون سوفیای پر حرف و شیطون!
***
طرف های چهار صبح بود .چشم هام رو آروم باز کردم .از شدت ضعف و گرسنگی داشتم باال می آوردم که سمت دستشویی
اتاق دویدم .تو این دو سه روز بدنم خیلی ضعیف شده ،به لطف اون پنج قاشق سوپی که دیروز مامان ریخت تو حلقم و سرم
های دکتر ،تونستم زنده بمونم.
چشم هام گود ،لب هام خشک شده ،موهای کوتاهم بیشتر از هروقت دیگهای به هم ریخته بود و رنگ پوستم هم به زردی
میزد.
وحشت ناک بود! تمام این چند روز مثل مردهی متحرک بودم .لباس خواب رو کمی باال دادم تا تنم رو وارسی کردم .رد
کوفتگی و خراش ،تمام گردن ،بازوهام و شکمم رو پوشونده بود .وقتی یاد اتفاقاتی که تو خوابم افتاده بود میوفتم ،مو به تنم
سیخ میشه!
درست وقتی که سایه ها من رو میکشیدن ،محکم به چیزی برخورد کردم که جیغ گوش خراشم بلند شد ،همون لحظه نور
سفیدی...

همه جارو پوشوند .از اون لحظه تنها چیزی که یادم میاومد ،یک جفت چشم وحشیه قهوه ای با هاله های سبز بود که به
من زل زده بود .درسته ،انگاری داشتم خواب میدیدم.
اما ،اما انگار خواب نبود .همه چیز به طور خیلی عجیبی واقعی به نظر میرسید .ای کاش بیهوش نمی شدم تا بیشتر
چهرهی ناجیم رو میدیدم.
هوف ،از جلوی آیینه کنار رفتم .ساعت نزدیک های چهار و نیم بود .با اینکه تابستونه ولی خیلی سردمه ،سمت حموم رفتم
و بعد رفتم طبقهی پایین ،خونه ساکته ساکت بود.
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کمی شیر داغ کردم و همراه کیک خوردم .حالم بهتر شده بود .خیلی بهتر! هرچقدر که زمان میگذشت ،حس میکردم
بدنم اون حالت کرختی و سستی رو از دست میده و قوی تر میشه.
همونطور که پشت میز نشسته بودم .سرم رو گذاشتم رو میز و به اون چشم ها فکر کردم .آروم ،آروم چشم هام گرم شد و
دوباره به خواب عمیقی فرو رفتم؛ اینبار بدون هیچ کابوس و ترسی...
***
صبح ،وقتی چشم هایم رو باز کردم سرجام بودم .کمی بعد در به آرومی باز شد؛ مامان با یک سینی پر از خوراکی های
رنگارنگ داخل شد .لبخندی به روش زدم و جوابم رو با یه لبخند گرم داد .کنارم نشست و گفت:
 -خیلی خوشحالم که حالت خوب شده عزیزدلم ،بیا این هارو بخور جون بگیری.

بعد از رفتن مامان ،به بالشم تکیه دادم و شروع به خوردن آبنبات های رنگارنگ به همراه توت خشک کردم.
یادمه همیشه مامانم مخالف این آبنبات ها بود ،االن عجیبه که خودش واسم آورده .لبخند زدم و تو دلم گفتم:
 فکر کنم الزمه هر چند وقت یکبار ،کمی تو خالء برم ،بعدش به حرفم خندیدم که یکهو یکی از آبنبات ها تو گلوم پرید.اونقدر سرفه کردم و از چشم هام اشک اومد که باالخره تونستم قورتش بدم و نفس بکشم .کمی آبمیوه خوردم و تو جام
دراز کشیدم.
تو همون حالت دستم رو دراز کردم و ابزار اولیه نقاشیم رو برداشتم .بعد از سی دقیقه زوم شدن رو کاغذ و کشیدن طرحم،
اون رو جلوم گرفتم و با دقت بهش خیره شدم ،همون طرز نگاه...
هرچی بیشتر نگاهش میکردم بیشتر به پارادوکس زیبای چشم هاش پی میبردم .چشم هایی وحشی و ترسناک در عین

48

WWW.98IA3.IR

درجوارتو_ LNAZ_ASکاربر نود و هشتیا

حال زیبا و آرامش بخش!
وسایل هارو پرت کردم رو میز و تلفنم رو ورداشتم .بعد چند روز باالخره آنالین شدم و دیدم که بله ،کلی پیام از میگل دارم
که هشتاد و هشت درصدشون این بود
 معلوم هست کدوم گوری هستی؟ نکنه خون آشام هزارساله رو پیدا کردی من رک یادت رفت .وای به حالت سوفیا بفهممدیدیش و به من نگفتی.
به تهدیدهاش خندیدم و واسش نوشتم حال جسمی من خوب نبود ،تازه به هوش اومدم.

 بعدا توضیح میدم.گوشی و خاموش کردم و دوباره خوابیدم ،بلکه کمط بیشتر انرژی بگیرم ،وقتی چشم هام رو باز کردم ،نزدیک های غروب
بود.
 اوه چقدر خوابیدم!کش و قوسی به بدنم دادم ،خواستم به طرف دستشویی برم که چراغ چشمک زن گوشیم ،توجهم رو جلب کرد.
برداشتمش؛ بازهم خطای نامفهوم ،پوف کشداری کشیدم و گوشی رو پرت کردم رو تخت و رفتم تا به کارهام برسم .این
چند روز خیلی از کارهام عقب افتادم ،باید جبران کنم.
اون شب کنار مامان و بابا خوشگذروندم و تلویزیون دیدم .بعد از شب بخیر برگشتم به اتاقم ،مراسمات قبل خواب (مسواک-
دستشویی) رو انجام دادم و با یک پرش به روی تخت آمادهی خواب شدم .لینک هم کنار تختم روی بالشتک مخصوصش
خوابیده بود.
***

49

WWW.98IA3.IR

درجوارتو_ LNAZ_ASکاربر نود و هشتیا

آروم داخل یک جنگل قدم میزدم ،بخاطر نازکیه لباس سردم شده بود .موهام با وزش نسیم پراکنده شده بودن .آروم ،آروم
قدم برمیداشتم و اطراف رو نگاه میکردم .کمی جلوتر یه آتیش بزرگ توجهم رو جلب کرد.
خواستم به سمتش برم که ناگهان ،دستم از پشت کشیده شد و محکم برخوردم به یک چیز گرم اما تا خواستم برگردم .از
خواب بیدار شدم کمی احساس لرز داشتم پتوی نازکم رو باال کشیدم و اطراف رو نگاه کردم.
لینک سرشو باال آورد و با زوزهی خیلی آرومی زل زد بهم .نفس بلند و عمیقی کشیدم!
 لینک؟ توهم حسش میکنی؟کمی جابه جا شد و اومد باالی تخت و کنارم دراز کشید .دستم زو دور گردن پشمالو و گرمش انداختم و سعی کردم دوباره
بخوابم .صبح ،طرف های ساعت نه از خواب بیدار شدم.
بعد از شستن صورتم و چک کردن کوفتگی های روی تنم ،لباس مناسبی پوشیدم و رفتم پایین .تا بعد از ظهر اتفاق خاصی
نیوفتاد .خوشبختانه بابا و مامان چیزی نپرسیدن و واقعا فکر میکردن که از روی تخت روی وسایل هام افتادم.
تصمیم داشتم برگردم پیش مادربزرگ.تو این مدت اطالعات زیادی دستگیرم شد که حتما باید با میگل درمیون بزارم.
***
داخل پوشه قرمز رنگمو برای بار هزارم چک کردم تا چیزی رو جا ننداخته باشم .اینبار بر خالف دفعهی قبل که کیفم پر
لوازم نقاشی بود ،تصمیم داشتم چند تا از لوازم مهم رو ببرم و بیشتر فضای کیفم رو به کتاب ها بدم.
ساعت نزدیک پنج عصر بود ،مامان و بابا ،باهام تا ایستگاه اتوبوس اومده بودند تا با خیال راحت بدرقهام کنن .بغلشون کردم
و گونشون رو بوسیدم.
نمیدونم چرا اینبار حس بدی داشتم ،انگار میخواستم برای یک مدت طوالنی نبینمشون ،باالخره ازشون جدا شدم.
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 دخترم ،خیلی مراقب خودت باش ،باشه؟ باشه بابا ،نگران نباش ،دیگه شب ها نمیوفتم.واسه عوض شدن جو کمی خندیدم که مامان با خنده گفت:
 وای ،هنوز باورم نمیشه چطوری تونستی از رو تخت با اون شدت بیوفتی؟! هنوزهم همون دختر کوچولوی شرو شیطون هستش.با لبخند حرف هم رو تایید میکردیم که راننده اتوبوس صدام زد .باالخره خداحافظی کردم و سمت خونه مادر بزرگ و
سرنوشت جدیدم راه افتادم.
***
 سالم! اوه ،سوف...سوفیا؟ تویی؟ بله من برگشتم ،حالتون چطوره دوشیزه سارا؟ اوه ،سوفی! باز نیومده شروع کردی؟ حالم خوبه عزیزم .بیا ،بیا داخل بشین برای من تعریف کن این مدت چیکار کردی؟! هوم ،اگه اول کمی از اون کیک های خوشمزه کشمشی که بوش تا پنج متری این اطراف پیچیده به من بدید ،قول میدمهمه چی رو بگم.
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مادر بزرگ با خنده به پشتم کوبید و گفت:
 ای شکمو ،باشه تا تو بری وسایلت رو بزاری داخل اتاق من هم واست کیک برش میدم. ممنون.همونطور که به سمت اتاق میرفتم به میگل پیام دادم:
 هی تو! من برگشتم ،ساعت هشت بیا باید حرف بزنیم!انگار رو تلفن خوابیده بود چون فورا جواب داد:
 -هی تو! چرا بهم نگفتی داری میای؟ باشه ،باشه هفت و پنجاه ونه دقیقه اونجا هستم.

بعد از خوردن کیک خوشمزهی مادربزرگ ،وسایل هام رو تو اتاق چیدم و کمی منتظر موندم .باالخره راس ساعت هشت،
میگل اومد و باهم به حیاط رفتیم تا حرف بزنیم.
 خب،خب همه چیز رو مو به مو بگو! راستش نمیدونم از کجا تعریف کنم میگل ،اتفاقات عجیبی افتاده. مثال چی؟ ببین انگاری واقعا پای کسی درمیون هستش .خواب هایی که جدیدا میبینم ،اثراتشون تا مدت ها همراهم هست .نامه هاکمتر شدن و االن تو خوابم اتفاقات ناخوشایندی میوفتن .یه جورایی انگار یک پیامی میخوان بهم برسونم.
 -وایسا ،وایسا یعنی میگی اون چیز عجیب اومده تو خوابت و اتفاق عجیبی رو ،وای وایسا فکر کنم!
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 اه چته میگل؟! ترسیدم ،آره یه همچین چیزایی. خب ،پس باید از طریق خواب باهاش ارتباط برقرار کنی! اوف نمیشه میگل ،نمیشه. چرا نمیشه؟ اینبار سعی کن قبل خواب بهش فکرکنی و باهاش حرف بزنی ،مطمئن باش تو خواب هم رو میبینید. امیدوارم اینطوری که میگی باشه ،چون چیز خاصی تو کتاب ها پیدا نکردم که واقعا بتونه کمکمون کنه. حتما همینطوره! نگران نباش من از مطالبی که جمع کردی یه کتابچه درست کردم؛ سر فرصت دوتایی میخونیمش. فکر خوبیه! ای وایسا ببینم تو چرا دست هات انقدر سرده؟! استرس دارم ،هوف باید باهاش کنار بیام؛ بیا به داخل بریم. نگران نباش سوفیا ،اگه میترسی امشب رو پیشت بمونم؟ نه میگل ،نمیخوام زیاد وارد این قضایا بشی تا همین جاهم زیادهروی کردیم .راستش به پدرم قول دادم خطری حسکردم دیگه ادامه ندیم ،اما االن نمیدونم چیکار کنم.
 ببین سوفیا ،ما تقریبا نصف راه رو اومدیم و اگه االن جا بزنیم ،نه اتفاقی میوفته ،نه چیزی حل میشه؛ داستان ماهم شبیهاین سریال های بی پایان ادامه پیدا میکنه.
 -درسته ،باید ریسک کنیم.

53

WWW.98IA3.IR

درجوارتو_ LNAZ_ASکاربر نود و هشتیا

بعد از گپمون ،میگل رفت ،من هم خواستم بیام باال که حس کردم صدایی از بین درخت ها میاد ،برگشتم و گفتم:
 کی اونجاست؟ نیاز نیست بترسی دوشیزه سوفیا! اوه ،مکس اینجا چیکار میکنی؟ داشتم این اطراف قدم میزدم ،حس کردم دوتا موش کوچولو دارن چیزهایی میگن. موش کوچولو؟! آره موش کوچولو ،درست مثل تو ،دیگ دور خواهرم نباش ،تو دیوونهای ،معلوم نیست چه بالیی سرش آوردی همشسرش تو کتابه.
 هی ،هی بهتره بفهمی داری چی میگی! مسائل من و دوستم به تو مربوط نمیشه .در ضمن بهتره دفعه بعد از ادبیاتبهتری برای حرف زدن با یک خانم محترم استفاده کنی.
 -اوه ،بله خانم محترم!

خانم محترم رو چنان مسخره وار گفت که چند لحظه دلم خواست خفش کنم.
 میدونی ،رفتار تو خیلی ،چطور بگم؟ دختر چندشی هستی ،موهای کوتاهت هم قیافه تو زو مسخره تر کرده .دوباره میگمموش مزاحم ،اطراف خواهرم نباش!
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از شدت عصبانیت دندون هام رو روی هم سابیدم؛ اون االن دقیقا به من توهین کرد .با همون عصبانیت گفتم:
 حرف دهنت رو بفهم مارمولک زشت! اوه ،مثال نفهمم چی میشه؟! دندون هات رو تو دهنت خورد میکنم .عوضی ،اومدی تو ملک مادر بزرگ من و من رو تهدید میکنی ،به قیافم توهینمیکنی و هرچیزی که به ذهنت برسه رو به زبون میاری؟!
تنها فقط به یه نیشخند بسنده کرد .سری از روی تاسف واسش تکون دادم و خواستم برگردم طرف خونه که یهو از پشت
کسی هولم داد و محکم خوردم به زمین .زانوم به سنگ تیزی برخورد کرد و شلوارم پاره شد .همینطور که به زور سعی
میکردم سرجام بایستم ،حس کردم موهام از پشت کشیده میشه.
 احمق کوچولوی خنگ! پا رو دم ما نزار ،اگه بازهم به کارگاه بازیت ادامه بدی ،میکشمت. ولم کن ،آی!با ناخون هام دستش رو خراش دادم اما دریغ از یک حرکت ،واسه چند لحظه دستش شل شد و رو زمین افتادم .وقتی
برگشتم از چیزی که دیدم کم مونده بود سکته کنم.
یک دست سیاه پر مو ،گردنش رو فشار میداد و رو هوا نگهش داشته بود .مکس تالش میکرد گردنشو آزاد کنه .چون تو
قسمت کناری خونه مادر بزرگ بودیم ،سایه های درخت فضای تاریکی رو ایجاد کرده بودند که به سختی میشد تشخیص
داد چه کسی اونجا ایستاده.
ترسیده بودم و همونجوری نشسته رو زمین ،آروم عقب عقب رفتم .مکس صداهای نامفهومی از خودش در می آورد ،انگار
داشت خفه میشد.
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با اینکه دل خوشی ازش نداشتم اما راضی به مرگشم نبودم .آروم بلند شدم و جلو رفتم تا ببینم کی داره خفش می کنه،
فقط دو متر باهاش فاصله داشتم.
پام میسوخت و شلوارم خونی بود ،یکهو تو سرم درد وحشت ناکی پیچید و از دریچه نیمه باز چشمم اون موجودو دیدم که
با عجله و ترس به سمتم اومد.
***
 بهوش اومد؟ نه. خوبه ،رئیس میخواد اون عوضی رو ببینه ،ببریمش!صداهای آرومی میشنیدم ولی نمیتونستم چشم هام رو باز کنم .سرم خیلی درد میکرد؛ آروم چشم هام رو باز کردم .یه
سلول سنگی به نظر می رسید ،خیلی سرد بود ،خواستم بیشتر اطراف رو ببینم که دوباره از شدت ضعف بیهوش شدم.
***
 فرانک ،چیزی دستگیرت شد؟ اوه خدای من! سوفیای من کجایی؟! نه سارا ،آروم باش! پلیس ها این اطراف رو بازبینی میکنن. میگل ،میگل مطمئنی دیشب حالش خوب بود؟ میگل بگو! آره ،آره ،آره! وای خدایا! مطمئنم من ازش خداحافظی کردم و دیدم عقبگرد کرد که برگرده باال ،پیش شما. -با گریه و ناله چیزی درست نمیشه .باید جدی باشیم.
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 منظورت چیه تام؟ سوفیا دختر باهوشیه .اگه جایی نرفته و کسی هم چیزی ازش نمیدونه ...شاید دزدیدنش! اووه ،نه! خدای من! آروم باشید! پلیس همه تالشش رو میکنه پیداش کنه .فقط یه روز گذشته .شاید رفته جایی. نه عمو فرانک .سوفیا نمیره؛ یعنی قرار نبود که بره! تو چیزی میدونی میگل؟ عزیزم اگه میدونی بگو .اون تنها نوه منه. کافیه! همه به استراحت الزم دارن .کمی غذا بخورید! به خانوادش هم فعال چیزی نگید.***
چشم هام رو آروم باز کردم .یکی دیگه از اون موجودات سیاه زشت جلوم بود .با صدای وحشتناکش گفت:
 هی ،تو! اینجا هتل نیست که هی میخوابی! بلند شو غذات رو بخور! رئیس کارت داره.بعد از تموم شدن حرفش بیرون رفت .هیکل بزرگی داشت ،تمام بدنش سیاه بود و پوشیده از موهای ریز مشکی ،دوتا شاخ
ریز رو سرش داشت و چشم های سیاه و قرمزش بیشترین وجه ترسناک چهرش به حساب میاومدن .کمی به غذا نگاه
کردم؛ گوشت سرخ شده .ترسیدم از خوردنش .نکنه گوشت آدم باشه؟ خدایا ،کمکم کن! خیلی میترسم!
به زور تونستم کمی غذا بخورم .هیچی تو اتاق نبود .به ساعتم نگاه کردم .لعنت! شیشه ها شکسته بود و کار نمیکرد.
نمیدونم چند ساعته که اینجام .حتما االن همه متوجه نبودنم شدن .وای خدا!
در باز شد و دوباره اون موجود اومد .کمی تو خودم جمع شدم و به دیوار سنگیه سرد چسبیدم.
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 راه بیفت! بهتره آدم خوبی باشی وگرنه مجبورم دست و پات رو با زنجیر ببندم. باش ...باشه! شما کی هستید؟! چرا من رو آوردید اینجا؟ من که... خفه!با دادش ساکت شدم و با فاصله دنبالش حرکت کردم .از یک راهروی طوالنی سنگی عبور کردیم .از پشت متوجه شدم دوتا
بال ریز رو پشتش وجود داره که انگار قطع شدن .خدای م ،چه وحشتناک! از سلول های اطراف ،صدای جیغ ،ناله ،داد و
خنده های ترسناک میاومد .دیوارها سنگی بودن و برای روشن نگه داشتن اطراف ،فقط از چند تا مشعل استفاده کرده
بودند.
 همین جاست .به تک تک سواالت رئیس جواب میدی؛ البته بهتره که کمی چموش باشی .خیلی وقته پای انسانی به اینجاباز نشده.
بعدش با صدای وحشتناکش شروع کرد به خندیدن .آب دهنم رو با صدا قورت دادم و وارد تاالر جدیدی شدم .تاالر
مستطیل شکل بود و همه جا پر بود از آتشدان های بزرگ و کوچیک!
نزدیک به پنجاه موجود شبیه هم با بال های بریده  ،بدن پر مو و سیاه به من زل زده بودن .خیلی ترسیده بودم و قلبم مدام
در تالش بود تا سینم رو بشکافه و بیرون بیاد.
کمی جلوتر ،یک تخت بزرگ بود.
 خب! باالخره موجود مزاحم پیدا شد!منبع صدا رو پیدا کردم .به نظر رئیسشون بود چون بزرگتر از همه بود و بال هایی به طول دو متر ،پشتش آویزون بود؛ شبیه
خفاش.
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از ترس نفسم بند اومد .با صدا خندید و گفت:
 با پای خودت افتادی تو داممون؛ البته همه این ها رو مدیون اون پسره ...اسمش چی بود؟ مکس؟ درسته خانم کوچولو! تو خیلی زیادهروی کردی ،خیل!جمله آخر رو با نعره وحشت ناکی گفت:
 بیاریدش!دوتا از همون موجودات ،یکی دیگه که شبیهشون بود رو با زنجیر های سنگینی که به گردن و مچش وصل بود ،کشون-
کشون آوردن به تاالر.
اون هم بال داشت اما نه به بزرگیه رئیسشون! از اونجایی که تقریبا رو زمین کشیده میشد ،تونستم بفهمم حالش خیلی بده
چون رو زمین درست قسمتی که اون موجود رو میکشیدن پر خون شده بود.
با دیدنش وحشت زده داد زدم:
 چی از جونم میخواین؟! ولم کنید! شما کی هستید؟!با تو دهنی نه چندان محکمی خفه شدم.
 -بهتره جلوی من صدات رو بلند نکنی و از آخرین ثانیه های عمرت بهترین استفاده رو ببری!

توی احمق ،با تحقیقات مزخرف و کنجکاوی بی موردت دنیای مارو به خطر انداختی!
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_نه من کاری به شما ندارم .قسم میخورم!
داشتم گریه میکردم .واقعا دیگه داشتم گریه میکردم .با فشار دستی رو شونهام رو زمین نشستم .بهشون نگاه کردم .رئیس
برگشت و به طرف جسم بیجونی که کنار تخت بود رفت.
 تو لیاقت نداری! این یازدهمین باریه که تالش کردی فرار کنی اما کور خوندی! االن جلوت فرشته نجاتت رو تیکه -تیکهمیکنیم تا بفهمی حرف من عوض نمیشه.
از شدت ترس و سرما میلرزیدم و بهشون نگاه میکردم .وقتی سرش رو باال آورد و اون چشمای آشنا رو دیدم ،برای بار سوم
بیهوش شدم.
***
 خبری ازش نشد؟ نه .همه جارو گشتیم اما هیچی به هیچی! ممنون تام. مادربزرگ آروم باش لطفا! سوفیا پیداش میشه؛ من مطمئنم! میگل! میگل! بله مامان؟ چی شد؟! -مکس رو پیدا کردن! نزدیک های رودخونه افتاده بود با بدن نیمه جون .زود باش! باید بریم بیمارستان!
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 باشه ،باشه .گریه نکن! دارم میام. تام؟ به نظرت چه اتفافی داره میفته؟! یعنی قضیه گم شدن سوفی و همین طور مکس به هم مربوطه؟ نمیدونم مادربزرگ .استراحت کن! حتما خبری میشه!از الی چشم های نیمه بازم کمی اطراف رو دیدم .تو همون اتاق لعنتی اما این بار اون هم بود.
 کار تو بود؟ متاسفم! همش تقصیر توئه که اینجا دارم میمیرم؟! آره اما من نمیذارم!دیگه نگاهش نکردم و بیصدا اشک ریختم .باورم نمیشه تمام این قضایا زیر سر این موجود عجیب بوده!
 سوفیا؟!برگشتم و نگاهش کردم.
 تا وقتی این آهن های لعنتی دور گردنمه ،نمیتونم تله پورت کنم .تنها راه نجاتت همینه .کمکم کن این لعنتی رو بازکنم!
 اگه اینجوری نجات پیدا میکنم ،چرا خودت رو نجات نمیدی؟ -من نفرین شدم! هیچ وقت نمیتونم نجات پیدا کنم! من باعث تمام بدبختیهام ،من!
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سرش پایین بود و صداش میلرزید.
 هی ،عامل بدبختی من! اسمت چیه؟ یادم نمیاد. چی؟! اسم اصلیم یادم نمیاد اما اینجا صدام میکنن ریچارد. چطوری؟! مگه ممکنه اسمت ...اوه ،تو فراموشی داری؟!سرش رو اورد باال و گفت:
 نه اما چندین ساله که کسی اسمم رو نگفته! بهتره غذات رو بخوری .تو هنوز زنده ای و تنها شانس من واسه خالصی. خفه شو! بخاطر توی لعنتی من اینجام! من دارم از درد میمیرم؛ اونوقت...صدات رو بیار پایین! اینجا گوش های همه به صدای بلند حساسه. هوف! باشه .گوش کن ریچارد! من نمیدونم کی هستید یا چی!اما اینرو خوب میدونم؛ تنها شانس زنده موندن من ،تویی .با وجود اون رئیس دیوونتون فرار از اینجا غیر ممکنه .تو به من
کمک میکنی از اینجا فرار کنم و من هم به تو کمک میکنم که نفرینت برداشته شه .هوم؟
ریچارد :کارسختیه اما باشه!

62

WWW.98IA3.IR

درجوارتو_ LNAZ_ASکاربر نود و هشتیا

واقعا حالش بد بود .به زور صداش در میاومد و متوجه شدم که از درد زیاد نمیتونه سرش رو باال نگه داره.
 چیکارت کردن؟ چرا اینجوری شدی؟ریچارد :گوش ...کن .همه چیز رو از اول واست تعریف میکنم .حدود چند سال پیش ،یه زن حامله وارد بیمارستان شد.
شیفت بودم و افراد زیادی تو اون بخش نبودن .سعی داشتم کمکش کنم اما نتونست طاقت بیاره و سر زا مرد .کمی نفس
عمیق کشید و دوباره شروع کرد به ادامه دادن:
 بعد مردنش موجود سیاه و زشتی درست شبیه به خودم اونجا ظاهر شد.با پوزخندی گفت:
 میدونی کی بود؟!سرم رو به معنی نه تکون دادم که ادامه داد:
 آرتور ،رئیس دو رگه های اینجا. دو رگه؟!ریچارد :آره ،دورگه؛ همین کثافتهای وحشتناک ،بی رحمهای سنگدل! میدونی چرا هیچ زنی بینشون نیست؟! چون بعد
از به دنیا آوردن این هیوالها میمیرن!
 اما آخه چطوری؟ باورم نمیشه! یعنی اون شب اون زن مرد و بچش به دنیا اومد؟ یا...ریچارد :بهت میگم .هیوال کوچولو مرد!
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اون زمان آرتور بدجنس فکر میکرد من مقصر مرگ فرزندشم .اون من رو به هیوالیی شبیه به خودشون تبدیل کرد.
میخواست با این نفرین شوم هم انتقام بچش رو بگیره ،هم جانشینی برای خودش جور کنه؛ البته جانشینی که هیچ وقت
به سلطنت نمیرسه و فقط یک نماده!
 وای ،باورم نمیشه! یعنی اون با این کار... درسته! من تا اخر عمر عذاب میکشم و اون لذت میبره!به چشم هام زل زد و گفت:
 تو آخرین شانس منی! اما اگه موفق نشم چی؟ریچارد :میشی .اطالعات زیادی به دست آوردی!
 از کجا میدونی؟ریچارد :من بال دارم .دورگه های بالدار تله پورت میکنن .معموال اکثر اوقات کنارت بودم .داشتم نگاهت میکردم که
مطمئن شم میتونی این کار رو نجاتم بدی یا نه.
 لعنت! تو به حریم شخصی من وارد شدی؟! وای!ریچارد :آروم باش! لطفا داد نزن! این لعنتیها به صدا حساسن!
 باشه باشه! هووف! گرسنمه .ساعت چنده؟ریچارد :نمیدونم!
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 هوف! تو هم که هیچی نمیدونی! راستی دورگه ها یا به اصطالح شما ها ...چطوری به وجود میاین؟ریچارد :صفحه چهار صد و چهل ،کتاب واقعیت پیرامون ما ،بند دوم .یک دور خوندیش و عکس گرفتی!
 تو چطور ...وای! وایسا فکر کنم.آها ،داره یادم میاد! زمانی که یکی از خون آشام ها به خالق خود خیانت کنند و با واسطه جادوگران...
بخواهند نیروی باالتری به دست آورند ،به دورگه تبدیل میشوند .دورگهها موجوداتی قوی ،با پوشش بدنی پر مو هستند و
ظاهری شبیه به خفاش دارند .آنها میتوانند...
 بسه! پس آرتور میخواست یک موجود قوی و جدید باشه که خودش رو در اختیار جادوگرا گذاشت و اونوقت تبدیل شد بهدورگه؟
 یه جورایی آره. چرا اینقدر زیادین پس؟ زیادن! من جزوی از این هیوالها نیستم سوفی! حتی صدام هم مثل اونا نیست .رنگ چشم هام رو ببین! جثهی ریزم روببین! من فقط داخل این پوسته گیر کردم.
 متاسفم! -اشکالی نداره! زیادن چون با دروغ و حیله متحد جمع میکنن.
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 برای چی؟ برای تصاحب دنیا!خواستم بگم اما چرا؟ که در باز شد و اون نگهبان بد شکل وارد شد .از ترس کمی به طرف ریچارد مایل شدم.
 استراحت بسه! راه بیفتید!عصبی گفتم:
 صبر کن! کجا میبریمون؟ ما جایی نمیآیم!ریچارد چیزی نگفت و به طرف بیرون رفت .از این کارش حرصم گرفت و قبل از اینکه نگهبان بازم گیر بده ،دویدم و کنارش
ایستادم.
اینبار به طرف تاالر نرفتیم .جای عجیبی بود! شبیه به سالن غذا خوری اما نبود .خالی خالی!
با صدای آرومی گفتم:
 هی ،اینجا کجاست؟! اتاق مجازات!وقتی وارد شدیم نگهان در رو از پشت بست و صدای قدم های آرتور...
از میون سایه ها شنیده میشد.
 -خب  ،خب ،خب! در چه حالید عزیزان؟ چیزی میخورید براتون بیارم؟
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 چی از جونمون میخوای؟ اوه! میبینم خانم کوچولومون جسارت پیدا کرده. آرتور! بله جانشین من؟بلند بلند شروع کرد به خندیدن.
 بزار سوفیا بره! اوه ،سوفیا بره؟ کجا بره؟ تازه اومده! چی از جونمون میخوای؟ چرا نمیفهمی پسرت رو اون نکشته .همسرت نتونست مقاومت کنه و مرد.ناگهان به سمتم حملهور شد و سیلی محکمی بهم زد .خواست دومی رو بزنه که ریچارد با لحن نسبتا بلندی گفت:
 آرتور بسه! با کتک زدنش چیزی درست نمیشه! اون هیچی نمیدونه .ولش کن! درسته! وجودش فایده بیشتری داره.جای سیلیش میسوخت و کنار لبم پاره شده بود .حس خوبی نداشتم .دیگه نمیتونستم مقاومت کنم و تمام محتویات
معدهام رو همونجا باال آوردم .فشار عصبی و استرس زیادی روم بود.
ناخواسته وارد یک دنیای دیگه شده بودم که ساکنینش به شدت وحشی و ترسناک بودن!
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ریچارد از پشت نگهم داشت و گفت:
 اگه همچنان اینجا نگهش داری ،میمیره! بدنش به این فضا و غذاها عادت نداره .بزار برش گردونم! نه اگه کسی بویی ببره هممون میمیریم! اون زیادی از ما اطالعات داره .نباید اجازه بدم یک موش کوچولو باعث از دستدادن تمام زحماتم بشه! تو بازم میخواستی...
من رو دور بزنی که نشد .بازم شکست خوردی! بازم بردهی منی! این مردنی رو ببر به اتاقت .تنها راه نجاتش یک چیزه.
 چی؟! هزار متحد جدید از تمام قبایل و گروه ها واسم بیار؛ در این صورت آزادین! من نمیتون...م! من هیوال نیستم! تو بال داری! قیافت رو دیدی؟ درست مثل ما هستی! تو زشتی! درست مثل ما؛ وحشتناکی! دندون های نیشت رو دیدی؟غذا خوردنت چی؟ تو یک هیوالیی ریچارد! یک هیوال!
با بدن نیمه جونم بهشون نگاه میکردم .چقدر ریچارد مظلوم بود!
اونا واقعا وحشتناک بودن! پوزه کشیده ،دندون های نیش بلند ،صورتی سیاه اما ریچارد ترسناک نبود چون جزوی از اونا
نبود!
از اونجا دور شدیم.
آرتور گفت:
 -به خاطر اینکه تله پورتی اتفاق نیوفته ،گردنبند آهنی ریچارد باز نمیشه!
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میتونستیم تو قلعه بمونیم تا تصمیمگیری بشه؛ البته فقط داخل اتاق ریچارد!
 حاال چی میشه؟ تنها راه نجاتمون همین چیزیه که گفت؛ هزار متحد جدید .سخت ترین کاریه که باید انجام بدم! چرا؟! مگه اونا به خواست خودشون جزوی از این هیوالها نمیشن؟ اولش آره اما بعد از فهمیدن واقعیت ،نه! چه واقعیتی؟ چی شده؟! -هر انسان ،خون آشام ،جادوگر یا گرگینه ای تبدیل به دورگه میشه...

بال هاش رو قطع میکنن؛ در این صورت برای همیشه داخل محدوده میمونه .نه میتونه هیچ وقت تله پورت کنه ،نه توان
مخالفت با رئیس رو داره .اونقدر اینجا میمونن و میجنگن که یادشون میره کی بودن و از کجا اومدن!
 چقدر وحشتناک! چطوری تبدیل میشن؟ تو گفتی جادوگرها اما... نه ،راه دیگه هم وجود داره! با فرو رفتن دندان نیش یک دورگه بالدار داخل کتف داوطلب که دقیقا هدف آرتور هم همینه؛شکنجه دادن من از این راه!
برای چند لحظه نفسم تو سینه حبس شد .چقدر آرتور ...هوف!
 قبول میکنم! -اما ممکنه نتونی از پسش بر بیای! تو میخوای صدها انسان یا خون آشام رو به سرنوشت خودت دچار کنی؟
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 تنها راه نجاتمونه وگرنه توهم تبدیل میشی و بعدش... وای نه! اون هم دقیقا همین رو میخواد؛ عذاب دادن روحی و روانی زیر دست هاش!سرم رو تو دست هام گرفتم و روی تخت نشستم.
 راهی نیست حال خانوادم رو چک کنم؟ نه .بهتره کمی بخوابی! به زودی غذا میارن. باشه.آروم رو تخت سفت و سیاه ریچارد چمباتمه زدم و سعی کردم بخوابم.
با قرار گرفتن بال بزرگ و گرمش روم ،سرش رو واسم تکون داد تا کمی حس امنیت کنم.
 ممنون!دیگه چیزی نگفتم و اون هم سرش رو پایین انداخت.
با تالش بسیار سعی کردم کمی بخوابم.

#ریچارد:
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تو بد دردسری گیر کردم! آرتور بدجور داره باهام بازی میکنه! قبال هر چقدر بهم میگفت واسم متحد جمع کن ،جوابم
منفی بود اما االن مجبورم که این کار رو انجام بدم وگرنه سوفیارو میکشه.
اگه سوفیا بمیره ،تنها شانس من برای برگشتن به زندگی عادیم نابود میشه!
داشتم به چهره خسته و بی رنگش نگاه میکردم .اگه چند روز دیگه اینجا بمونه حتما میمیره!
رطوبت زیاد اینجا کُشندست .تا همین االنشم تاثیر بدی روش گذاشته!
خدایا! تو همین فکر ها بودم که دَر صدا خورد .بازش کردم.
 غذای شما.غذا رو گرفتم و گذاشتم روی میز .باید بیدارش کنم وگرنه غذاش سرد میشه.
 سوفیا؟ گرسنه نیستی؟ بله؟ آیی ،بدنم خشک شد! چه جوری اینجا میخوابی؟! مطمئنم اگه بالت نبود یخ میزدم! غر نزن! غذات رو بخور! گوشت چیه؟ انسان؟ انسان نیست. پس چیه؟ -گفتم گوشت انسان نیست! بخور ،حرف نزن!
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 واقعا که!بعد از خوردن غذا کمی قدم زد و گفت:
 تمام استخون هام درد میکنن! اینجا آفتاب بیرون نمیاد؟ کمرم و پاهام خیلی درد میکنن! متاسفم اما رطوبت اینجا باالست! باید زودتر خارج بشیم وگرنه مریض میشی. وای ،نه!***
#سوفیا
بعد از چیدن چند نقشه و برسی تمام نقاط منفی و مثبت...
قضیه ،تصمیم گرفتیم به دیدن رئیس آرتور بریم و موافقتمون رو برای جمع آوری متحدین اعالم کنیم.
حس بدی داشتم؛ فوق العاده بد!
 ریچارد؟ هوم؟ نامه ها کار تو بود؛ درسته؟ از چه زبانی استفاده کردی؟! -آره .زبان اینجا اما با محتوای انگلیسی .ریسک بزرگی بود! اگه فرد اشتباهی نامه رو میدید ،تو بد دردسری میوفتادم!
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 پس نامه ها رو جاهایی میزاشتی که من ببینم؟ آره .وقتی دیدم پیگیری میکنی ،خواستم بیشتر بهت اطالعات بدم ولی توی خنگ رفتی پیشینه تمام ماورا طبیعی ها روخوندی!
 اوه ،خب بهم حق بده! راستی! چطوری قضیه لو رفت؟! احتماال جاسوسین آرتور بهش خبر دادن که من تله پورت میکنم یا شاید هم تو رو دیدن. اما من اینطور فکر نمیکنم! ببینم ،کسی از شماها توانایی تغییر شکل هم داره؟ چرا اینقدر سوال میپرسی؟ جوابم رو بده! اگه کسی از شما بتونه تغییر چهره بده ،حتما به وسیله اون لو رفتم. میشه اما با کمک جادوگرها .دورگه های عادی نمیتونن. که اینطور!فکرم خیلی درگیر شده بود .ذهنم رفت پی حرف مکس که گفته بود« :پا رو دم ما نزار! اگه بازم به کارگاه بازیت ادامه بدی،
میکشمت!»
تو فکر بودم که حس کردم کسی تکونم میده.
 سوفیا؟! حالت خوبه؟!ریچارد بود .پشت اون چشم های وحشی قهوه ای ،واقعا کسی بود که نگران شده بود! وقتی فکر میکنم چطوری چند سال
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داخل بدنی باشی که برای خودت نیست ،خیلی عذاب آوره!
 خوبم. نگران شدم! یهو از حرکت ایستادی .اگه حالت بده ،استراحت کن! عجله ای نیست با من به دیدن اون احمق بیای! نه؛ فقط حس میکنم مکس جاسوس آرتوره .االن خبری ازش نداری؟ بعد از گرفتن من چه بالیی سرش اومد؟ چیزی نمیدونم اما احتمال داره کار خودش باشه. اگه کار اون باشه ،یعنی خانوادش هم قالبین؟ ببین سوفی! جادو چیز های زیادی رو عوض میکنه .ممکنه اون خانواده هم طلسم شده باشن! کسی چه میدونه؟! فعالدغدغه مهم تری داریم.
 هوم ،نمیدونم .درست میگی! رسیدیم .لطفا زیاد حرف نزن! از چیزی هم نترس! نمیزارم تو قربانی این مسخره بازی ها بشی!فقط به زدن یه لبخند مطمئن اکتفا کردم .حرفیم نداشتم که بزنم .این بازی بود که واردش شدم و االن فقط باید با کمک
ریچارد نجات پیدا کنم.
دوشادوش هم وارد شدیم.
آرتور روی تخت پادشاهیش نشسته بود و با چشمان زرد و فریبکارش نظارهگر ما بود.
جلو رفتیم که ریچارد گفت:
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 قبوله!لبخند خبیثی زد و شروع کرد به دست زدن.
 شجاعتتون رو تحسین میکنم؛ مخصوصا تو موش کوچولو!چیزی نگفتم و همونطور با اخم بهش خیره شدم.
 لطفا بهمون کلک نزن و وقتی متحدین جمع شدن ،اجازه بده برگردیم! -نگران نباش پسرم! خودم هم کمی خسته شدم .تو زیادی تکراری شدی! باید دنبال یه قربانی دیگه باشم!

باز هم قهقهه وحشتناکش رو سر گرفت .با دستان قوی و سیاهش کاغذی رو از میزش برداشت و جلومون گرفت.
نزدیکی فاصله ،حالت دست و ناخون های تیزش رو بهتر نمایان میکرد .از فکر اینکه گلوهای زیادی با فشار این دست راه
تنفسشون بسته شده ،برای چند لحظه ترسیدم و بیشتر به طرف ریچارد متمایل شدم.
ترس من کار خودش رو کرد .با لبخند ترسناکی گفت:
 از چی میترسی؟ تو که خیالت راحته! بعد این جریان حتی اگه ریچارد هم بمیره ،تو زنده میمونی! کسی قرار نیست بمیره آرتور!بعد از این حرف ،ریچارد کاغذ رو از دست آرتور کشید و شروع کرد به خوندن.
 -به پنجاه گروه گفتی که ما داریم متحد جمع میکنیم؟ چرا؟!
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 فکر میکنی اینقدر پیر و خرفتم که ندونم چی تو کله پوکتون میگذره؟! راحت بزارم که دور شید؟ بدون هیچ ضمانتنامهای؟

 اما تو که مارو طلسم کردی! آرتور من چندین ساله که اینجام! فکر میکنی نفهمیدم؟!لحظه آخر موقع خروج از تاالر هر دوی ما رو طلسم کردی که از مکانمون با خبر باشی!
درسته یک دورگه واقعی نیستم اما سال های زیادی زیر شکنجه های یک شیطان صفت نفس کشیدم!
 اوه بله ،بله! اما شما باهوش تر از اون چیزی هستید که فکر میکردم! بنابراین بهتره از دستوراتم پیروی کنید و متحدینرو بدون هیچ کلکی به اینجا بیاری؛ در ضمن زیاد وقت ندارید .بهتره عجله کنید وگرنه تصمیمم عوض میشه.
ریچارد با دندون قروچه ای گفت:
 باشه! باالخره از دستت آزاد میشم! اوه ،بله اما فعال برده منی! حواست باشه عصبی نشم که اینبار هدف شکنجم تو نیستی! خب ،دیگه میتونید برید!***
 هدفش منم ،نه؟ بهش توجه نکن! عالقه زیادی به درگیر کردن ذهن اطرافیانش داره. -اگه موفق نشیم چه اتفاقی میوفته؟
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از حرکت ایستاد و با دست های قدرتمندش دو طرف بازوم رو گرفت ،محکم تکون داد و گفت:
 موفق میشیم سوفی! باید موفق بشی! حتی اگه تو این راه بمیرم هم نجات پیدا میکنم؛ پس در هر صورت موفق میشیم! باشه! آ ...ریچارد دستم! له شدم! باشه ،باشه!ولم کرد و با گفتن «متاسفم» با قدم های محکم به سمت جلو رفت.
دنبالش رفتم و سر از یک تپه سنگی در اوردم.
رو تپه ایستاد و به افق خیره شد.
بال های بزرگ و نازکش با حرکت باد تکون خوردن .کنارش ایستادم و گفتم:
 تنها نقطه قشنگ اینجاست؟ نه؟ریچارد :آره .شب های زیادی اینجا سیر کردم .آرامش داره.
 کار تو بود .درسته؟چرخید و سمتم و لبخندم رو که دید ،گیج تر از قبل گفت:
 چی میگی؟ نجاتم از دریاچه.ریچارد :اوه ،آره!
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با لبخند چند قدم برداشتم و ناگهان به رسم عادت از حرکت میگل ،محکم تو بازوش کوبیدم.
با کمی تلو -تلو به عقب رفت ،جدی نگاهم کرد و گفت:
 چیه سوفیا؟ چرا اینجوری میکنی؟دندون هام رو بهش نشون دادم و گفتم:
 ممنون بابت نجاتم از دریاچه! خب ،باشه! مجبور بودم! اگه ولت میکردم ،تنها شانسم از دست میرفت ولی... احمق بیشعور!همنوطور که بهش بد و بیراه میگفتم ،محکم میکوبیدم به بازوش که یهو انگار زیر پام خالی شد و رو هوا رفتم.
با جیغ بلندی بازوش رو چنگ زدم و بهش چسبیدم.
 چشم هات رو باز کن! االن اگه جرعت داری ،باز هم من رو بزن!آروم چشم هام رو باز کردم .به محض دیدن ارتفاع وحشتناک ،سرم گیج رفت و تند تند گفتم:
 من رو بزار پایین! من رو بزار پایین! االن روت باال میارم! من از ارتفاع وحشت دارم! لطفا من رو بزار پایین! -چشم هات رو باز کن!
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با دیدن زمین سفت و سنگی ،مثل نیمرو رو سنگ پهن شدم و گفتم:
 دیگه هیچوقت یهویی من رو از روی زمین بلند نکن! باید کم -کم آماده بشی؛ راه درازی پیش رو داریم .اگه قرار باشه اینقدر ناز -نازی باشی ،هیچ شانسی نداریم! خفه شو! من میترسم!ریچارد خندید و گفت:
_فکر نمیکردم اینقدر بی ادب باشی! باشه ،بلند شو برگردیم .گرسنهات نیست؟
 من بی ادب نیستم اما ازت بدم میاد .عامل بدبختی های من تویی و اون نامه های مسخرهت!نمیدونم چرا اما یهو گریهم گرفت و راه رفته رو تند -تند دویدم که به اتاق برگردم .چیزی به رسیدنم به لبه تپه نبود که
یهویی پام لیز خورد و داشتم به پایین پرت میشدم .شاید اگه لحظه اخر ریچارد جلوم ظاهر نشده بود ،االن بین صخره ها
له شده بودم!
***
 خوبی؟جوابش رو ندادم و طرف مخالف برگشتم.
 باشه ،قهر باش اما لطفا غذات رو بخور! اینجا سر ساعت های مشخصی غذا آماده میشه. -باشه.
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 قبول کن افتادنت تقصیر خودت بود؛ پس با من قهر نکن!چشم غرهی جانانهای بهش زدم و شروع به خوردن غذای مسخره و حال بهم زن رو به روم کردم.
 لجباز!با گفتن این حرف ،تمام غذام رو کف زمین پرت کردم و با قدمهای محکم به سمت پنجره رفت.
از گوشه چشم ریچارد رو دیدم که مثل برق گرفته ها به من و ظرف غذای واژگون شده زل زده بود.
 این دیگه چه حرکتی بود؟!اداش رو در اوردم  ،طرف پنجره برگشتم و به آسمون زل زدم.
 هوف! بیا اینجا قهر نکن ،حوصله ندارم! سوفیا یه چیزی بهت میگمها!با دهن گشاد و چشمهای گُندهام ،زیر گریه زدم و همونطور که در تالش بودم هوا رو در حین صحبت ببلعم ،بریده -بریده
گفتم:
 میزنم ...تو سرت ...نصف ..شی...چهرهی متعجب ریچارد ،آخرین چیزی بود که دیدم چون فورا به سمت دستشویی داغونی که گوشهی اتاق بود ،رفتم.
برای بار هزارم به بخت خودم لعنت فرستادم و هرکسی که لحظه ای به یادم میومد رو به باد فحش میگرفتم!
اونقدر گریه کردم و غر زدم که همونجا رو سکوی سنگی قدیمی و سرد خوابم برد.
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***
 لجباز! بهتری؟ بله. غذات رو بخور؛ دیگه هم به چیزی فکر نکن! بهتره خوب قوی شی؛ چند روز دیگه باید راه بیوفتیم. باشه ،حواسم هست! االن خوبی؟ چیزی احتیاج نداری؟ آره ،خوبم .ممنون ،چیزی نمیخوام .لطفا حرف نزن؛ بدم میاد! -پوف! باشه ،غذات رو بخور!

به زور تونستم سوپ رنگ و رو رفته ای که ریچارد واسم درست کرده بود رو بخورم .هویج داخلش خام بود و در کنار اون
سوپ له شده ،پارادوکس خیلی خاصی ایجاد کرده بود که داشت حالم رو بهم میزد!
وقتی برگشته بود ،دیگه گردنبند فلزی دورگردنش نبود .حدس میزدم به خاطر همون موضوع تونست تله پورت کنه و این
وسایالت رو تهیه کنه.
به حرف هاش فکر کردم که گفته بود شیفت بوده و از چیزهایی که ناگهانی به ذهنش میاد و میگه ،میتونستم حدس بزنم
که پزشک بوده؛ البته فعال چیز زیادی در مورد گذشته به هم نگفتیم.
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بعد از خوردن آخرین قاشق سوپم ،خواستم بخوابم که ریچارد با پتوی بزرگ و گرمی وارد اتاق شد.
 پتو و این وسایل ها رو از کجا اوردی؟ فضول نباش! واقعا که! به درک؛ نگو! از اتاقت برداشتم. واقعا؟! آره .اونجوری نگاهم نکن! میگی باید چیکار میکردم؟! تنها چیزی که به ذهنم رسید ،همین بود. پس آرتور ،طلسم؟با پوزخندی گفت:
 طلسم سر جاشه .با وجود طلسم مکانیابی دیگه به گردنبند آهن احتیاجی نیست! به هر حال ممنون! قابلی نداشت!پتو رو ،روم پهن کرد و رفت لبه پنجره نشست.
 -راستی ریچارد؟

82

WWW.98IA3.IR

درجوارتو_ LNAZ_ASکاربر نود و هشتیا

بدون اینکه نگاهش رو از آسمون بگیره« ،هومی» کرد.
 -زندگی قبلت چجوری بود؟یعنی ازدواج کرده بودی یا...

نامزدی ،چیزی داشتی؟
ریچارد بهم نگاهی کرد و بعد از یک خنده کج و کوله ،گفت:
 دلت خوشه! من حتی اسمم رو یادم نیست؛ اخرین تصویری که از خانوادم دارم هم مبهمه! سوفیا شوخی که نیست؛ حدودصد ساله اینجام!
درست میگفت .نباید با این سواالتم ناراحتش میکردم .فورا گفتم:
 خب آره ،میدونم ولی فکر نکنم کسی تو زندگیت بوده چون شنیدم آدم که عاشق میشه ،صد سال هم بگذره ،باز همعاشقه!
 نمیدونم ،شاید! چیشد که این رو پرسیدی؟ راستی خودت چی؟ کسی تو زندگیت هست؟بلند خندیدم و گفتم:
 خب نه؛ یعنی اجازه ندارم .میدونی هر آدمی تو زندگیش محدودیت هایی داره؛ من هم مشکالت خاص خودم رو دارم کهکسی درک نمیکنه.
 -چطور؟ اگه چیزی هست که عالقه به گفتنش نداری ،مجبور نیستی که بگی!
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کمی با ناخون های دستم ور رفتم .داشتم پوست گوشه انگشتم رو میکندم که با قرار گرفتن دست بزرگ و گرمش رو
دستم ،از ادامه کارم دست کشیدم و سرم رو بلند کردم.
 سوفیا! دستت خون بیاد ،سخت خوب میشه! اینجا داخل قلعه ،همه چیز سخت و کنده .بدنت رو زخمی نکن! ریچارد ،من...با نگاهش منتظر بود ادامه بدم که بالفاصله گفتم:
 وقتی ده سالم بود...برام یه اتفاق خیلی خیلی بد افتاد! این راز رو فقط خانوادم میدونن .تو اولین غریبه ای هستی که خبردار میشه!
 خب چی شده؟ چه اتفاقی افتاد؟ وقتی ده سالم بود ،من رو دزدیدن .شاید اگه همسایه ها به موقع نمیرسیدن ...االن زنده نبودم! میخواستن بکشنت؟! یک چیز بدتر! میشه در موردش حرف نزنیم؟! آره .متوجه شدم .االن خوبی؟ اتفاقی که واست نیوفتاد؟! خب نه .لحظه اخر نجات پیدا کردم .به خاطر همونه از جنس مذکر متنفرم! تا االن هم با هیچ پسری وارد رابطه نشدم؛چون با این کار حس انزجار بهم دست میده!
 -پس یه جورایی بعد پدرت ،من اولین جنس مذکریم که تا این حد باهام راحتی؟ آره؟!
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به حرفش خندیدم و گفتم:
 زیاد دلت رو خوش نکن! اگه قیافت معمولی بود ،یه لحظه هم کنارت نمیموندم! پس بر خالف تصورم ،این چهره زشت فوایدی هم داره!خندیدم و گفتم:
 هنوز هم ازت بدم میاد! میدونم .واقعا تو این مواقع غیرقابل تحملی! دلم واسه شوهر آیندت میسوزه! ببخشید؟! هیچی ،ولش! سوپ چطور بود؟ میبینم که همش رو خوردی! راستش مزخرفترین غذایی بود که تو عمرم خوردم اما چون دیگه حالم از گوشت بهم میخوره ،سوپ عزیزت واسم مثلخوراک سبزیجات و اسپاگتی بود.
با خنده گفت:
 قبول کن بعد صد سال...سوپ خوبی از آب در اومد!
 اوه ،بله! حتما!***
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تقریبا سه روز گذشته بود .تو این مدت از طریق تله پورت های پی در پی ریچارد ،کمبودهام جبران شده بود و البته از
خانوادهام هم خبر داشتم .ریچارد میگفت همه حس میکنن دزدیده شدم! مادر بزرگ خیلی ناراحته و مدام بی تابی میکنه،
مامان و بابا هم باالخره متوجه نبودنم شدن و مدام به اداره پلیس سر میزنن تا خبری بگیرن .مکس مرده و...
همونطور که داشتم به حرف های ریچارد فکر میکردم و لباس هام رو تو کوله پشتیم جا میدادم ،در باز شد و ریچارد تو
اومد.
 کمک نمیخوای؟ ببینم چیز دیگه ای که احتیاج نداری؟ نه ،ممنون .خیلی لطف کردی! همه چیز خوبه؛ فقط ...آرتور چی گفت؟ وقتی بهش گفتم حالت بهتر شده و امروز ،فردا حرکت میکنیم به سمت ایزل (منطقه ای در جهان موازی که تمامیجانوران ماورا طبیعی هرساله برای مسابقات قدرت ،گرد هم میآیند تا عنوان بهترین جنگجو را برای خود کنند ).چشمهاش
از خوشحالی برق میزد.
 باید هم خوشحال باشه! اونجا نشسته به همه دستور میده؛ جای ما نیست که برای آزادیمون مجبوریم تمام سوراخسمبههای جهان موازی رو فتح کنیم!
 به هرحال! بهتره ارادهات رو قوی کنی چون کاری که میخوایم شروعش کنیم ،سخته!باالخره زمان رفتن فرا رسید .یک شلوار جذب کلفت پوشیده بودم ،به همراه سویشرت قرمز کاله دارم .کوله پشتیم پر از
لوازم بهداشتی ،آب ،بیسکوییت و کمی لباس بود.
موهای کوتاهم رو پشت سرم با سنجاق سرای فلزی گلداری که ریچارد از داخل کمدم کش رفته بود ،محکم کردم .کتونی
مچداری پوشیدم و با بلند کردن سرم ،رو به ریچارد گفتم:
 -من آمادم! کی حرکت میکنیم؟
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 دارم میبینم .من هم آمادم! به غیر از غذا و نقشه ،چیز دیگهای احتیاج نیست .باید با آرتور حرف بزنم .باهام میای؟ اوهوم .باشه ،بریم .امیدوارم اخرین باری باشه که داخل این قلعه نمور هستیم! حتما اخرین باره! نگران نباش سوفی! ما موفق میشیم؛ حتی اگه من نتونم موفق بشم ،اجازه نمیدم تو به خاطرم قربانیبشی!
 باشه .بهتره به چیزهای مثبت فکر کنیم!در همین لحظه به پشت در تاالر اصلی رسیدیم .ریچارد در زد و داخل شدیم .مثل همیشه دور تا دور تاالر پوشیده از
آتشدان های بزرگ و کوچک بود.
آرتور روی تخت پادشاهیش لم داده بود و جامی به دست داشت.
با دیدن ما ،یک تای آبروش باال رفت و با لبخند منزجر کنندهای گفت:
 -میبینم که باالخره عزم سفر کردید عزیزان!

حالت چطوره سوفیا؟ بهتر شدی؟ خیلی نگرانت بودم!
حالم داشت از حرفهاش به هم میخورد؛ برای همین تند و خشن گفتم:
 هی ،حواست باشه چی میگی! به زودی متحدینت رو میگیری و ما برمی گردیم به محل زندگیمون؛ پس بهتره حرفینزنی که پشیمون بشی! چون...
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داشتم به حرف هام ادامه میدادم که ریچارد مانعم شد و گفت:
 کافیه! آرتور! میدونی که برای تیکه پروندن به دیدنت نیومدیم .خواستم ازت خواهش کنم روی حرفت بمونی! این سفربرای سوفیا خیلی خیلی سخته! لطفا برای تمامی سختیهایی که قرار بکشیم ،ارزش قائل شو و به حرفت عمل کن! قول
میدی؟!
 اوه ،پسرم! چقدر داستان میگی! کافیه؛ سرم رفت! من سر حرفم هستم! تو بهتره حواست به کارت باشه تا به نفع احسنتانجامش بدی!
بعد از حرف آرتور تاالر رو ترک کردیم .آخرین چیزی که دیدم لبخند عجیب آرتور بود که تو ذهنم هک شد.
بعد از بسته شدن در ،رو به ریچارد گفتم:
 چرا نزاشتی کامل جوابش رو بدم؟ بسه سوفیا! ما راه درازی در پیش داریم ،با موجودات زیادی باید رو به رو بشیم تا به خواستهامون برسیم ،اگه قرار باشهبرای هرحرفی اینقدر عصبی و ناراحت بشی ،مطمئن باش هیچ وقت به هدفمون نخواهیم رسید!
 درست میگی! من زیادی عصبی شدم.لبخندی زد و با گفتن «عیب نداره» ،بحث خاتمه پیدا کرد .بعد از رد شدن از تاالر اصلی و البته نگهبان های وحشتناک
قلعه ،خودم رو روی همون تپه سنگی دیدم.
 چرا اومدیم اینجا؟ از اینجا باید به سمت ایزل حرکت کنیم. -صبر کن ببینم! چجوری؟! مگه شما با کالسکهای چیزی ،چمیدونم ...اسبی تردد نمیکنید؟
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 مسخره میکنی؟! به نظرت یه اسب میتونه وزن من رو تحمل کنه؟! سوالهای مسخره نپرس! بیا اینجا. چ...ی؟! نکنه میخوای از اینجا تا ایزل رو پرواز کنیم؟!_ تو راه دیگه ای میبینی؟
 من از ارتفاع وحشت دارم؛ نمیتونم! وای! اخه چرا اینجوری میکنی سوفیا؟! من نمیدونم این همه آدم ،چرا باید میومدم سراغ تو؟!با این حرفش انگاری روم سطل آب یخ ریختن .نمیدونم اون لحظه قیافم چطوری بود ،چون بالفاصله ریچارد گفت:
 هی ،هی! سوفی ببخشید ،منظوری نداشتم! سوفیا؟جوابش رو ندادم و محکم بهش چسبیدم .همونطور که سعی میکردم گریه ام نگیره ،گفتم:
 زود پرواز کن تا پشیمون نشدم!بی هیچ حرفی ،آروم بال زد و از زمین فاصله گرفت.
با بلند شدن پاهام از سطح سخت تپه ،محکم بازوش رو چنگ زدم و چشمهام رو تا جایی که میشد ،بستم.
دستش رو دور کمرم انداخت و گفت:

 بچه نیاز نیست بترسی! نمیزارم بیوفتی؛ دارمت! اینقدر سفت کمرم رو فشار نده؛ دارم خفه میشم! -نمیتونم ،نمیتونم! ولت کنم میوفتم!
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یهویی انگار رو یک جای خشک فرود اومدم .با باز کردن چشمهام ،یک جفت چشم قهوه ای سوخته و با هالههای سبز تو
فاصله پنج سانتیم قرار داشت که باعث شد جیغ بزنم اما همون لحظه دست ریچارد جلوی دهنم رو گرفت و آروم اما عصبی
گفت:
 دیگه چیه سوفیا؟ منم ،نترس! منطقه در حال بازبینیه .باید همین اطراف قایم بشیم. بار اخرت باشه اینقدر بهم نزدیک میشی! باشه ،ببخشید! حرف نزن لطفا! خیلی صدات بلنده!به آروم ترین شیوه ممکن گفتم:
 بازبینی چیه؟ چی شده؟ ما که تازه پرواز کردیم!خنده آرومی کرد و گفت :
 اگه اون چشمهات رو وا میکردی ،میدیدی که صد کیلومتر رو تو دو دقیقه طی کردیم! واقعا؟! آره .به خاطر تو خیلی سریع بال زدم؛ همین هم باعث شد مامورین نامرئی جنگل وجودم رو حس کنن. وویی ،واقعا مرسی! حاال چی میشه؟ تا کی باید اینجا بشینیم؟ من جام خیلی خشکه. بیا رو پای من بشین .چقدر غر میزنی ،اه! انگار شصت سالشه ،دخترهی غرغرو! -وایسا ببینم؛ با کی بودی دقیقا ،ها؟! با کی بودی؟!
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با باال رفتن صدام ،ریچارد سعی داشت آرومم کنه.

اما من بیشتر عصبی شدم و به سمتش رفتم .با صدایی که دیگه مثل چند دقیقه پیش آروم نبود ،گفتم:
 بار آخرت باشه...هنوز حرفم تموم نشده بود که شاخه زیرین شکست و محکم به داخل علفزار پرت شدیم.
 آیی ،وایی ،کمرم! بلندم کن! عمرا! من دارم میرم آتیش روشن کنم .با این دسته گلی که به آب دادی؛ بعید میدونم امشب رو بتونیم حرکت کنیم! مگه چقدر گذشته؟ چرا اینقدر زود شب میشه؟! زود شب نمیشه! این جنگل معروفه به جنگل عجایب .همه چیز اینجا قاطیه و تمام ساکنینش غیرقابل دیدنن؛ برای همینمیگم لطفا زیاد حرف نزن!
 ریچارد! باشه ،هرچی تو بگی همونه! من اشتباه کردم ولی لطفا از اینجا بریم ،خواهش میکنم! من نمیتونم امشب اینجابمونم .از اینجا بریم!
 آخه کجا بریم؟! حداقل صد کیلومتر دیگه مونده! بالهام خسته شدن. -وایسا ببینم؟ تو که االن گردنبند آهنی نداری؛ پس چرا تله پورت نمیکنی؟!
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 اینجا نمیشه .گفتم که! این جنگل همه چیزش عجیبه .خواسته یا ناخواسته کسانی که داخش پا میزارن ،توانایی هاشوناز کار میوفته.
 وای ،نه! حاال چیکار کنیم؟ هیچی!آروم تخته سنگ بزرگی رو جا به جا کرد و کنار درختی گذاشت.
 لطفا حرف نزن! کنار سنگ آروم بشین تا من آتیش روشن کنم.باشه آرومی گفتم و کنار سنگ جا گرفتم .با دستهام دو طرف بدنم رو پوشش دادم و سرم رو روی زانوم گذاشتم.
 میگم ریچارد!همونطور که سرش خم بود و مشغول جمع آوری هیزم بود« ،هومی» گفت.
 ریچارد خیلی طوالنیه! من همش باید به خودم زحمت بدم و اسم طوالنیت رو چند بار به زبون بیارم اما دریغ از یکجواب خوب!
دست از کار کشید ،طور عجیبی بهم زل زد و گفت:
 باز چی شده سوفیا؟ چرا اینجوری میکنی؟ موضوع دیگه ای نیست ،داری به اسمم گیر میدی؟!نفس عمیقی کشیدم و به پشت کنار سنگ دراز کشیدم .همونطور که قصد داشتم چشم هام رو باآرنج بپوشونم ،گفتم:
 -واسه شام بیدارم کن!
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**
 هوی ،خرس خوش خواب! نمیخوای بیدار شی؟پرنده کباب کردم ها! میخوام بخوابم! باشه ،بخواب اما این رو بدون من بیکار نیستم هر زمان گفتی غذا واست آماده کنم!با این حرفش ،خودم رو جمع و جور کردم و صاف نشستم .با کش مویی که داخل جیبم بود ،موهام رو بستم و نگاهی به
اطراف انداختم .کامال شب بود و نور آتیش نشون میداد که دقیقا تو یک متریمون چخبره! صدای شکستن و سوختن آتیش
تنها چیزی بود که سکوت خفقان آور اونجا رو میشکست.

و با برداشتن یک تکه ران پرنده کباب شده ،به فکر کردن و آنالیز اطرافم خاتمه دادم.
 میگم ریچارد. بله؟ مگه داخل این جنگل همه چیز نامرئی نیست؟ پس چجوری این پرنده رو شکار کردی؟لبخند کجی زد که من رو بیشتر از قبل کنجکاو کرد چهره واقعیش رو ببینم.
 باز هم جادو؟ یه جورهایی اما به سختی! راستش خودم هم دیگه حالم از اون گوشتهای بد بو داشت به هم میخورد!با گاز زدن رون دیگه ای و البته دهن پر گفتم:
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 به هرحال ممنون بابت این! قابلی نداشت!بعد از خوردن شام ،به کوله پشتیم تیکه دادم و با زل زدن به آتیش ،بار دیگه چشمهام گرم خواب شد .صبح با احساس
کرختی و خشکی بدن خواستم چشمهام رو باز کنم اما با حس مالفه خنک و نرمی دوباره به خواب رفتم اما طولی نکشید
که وحشتزده چشم هام رو باز کردم و...
 این دیگه چه کوفتیه؟! چرا اینجا خوابیدی؟ هوی ،با توام! مردک خفاش نما! بیدار شو ریچارد! برو اونور بخواب! ریچااارد!ریچااارد!
اکوی صدام تو اون فضا به شکل وحشت ناکی پیچید.
گوشهام برای لحظه ای به شکل فجیهی شروع به سوت زدن کرد .تازه یاد حرف ریچارد افتادم که گفته بود اینجا نباید بلند
حرف...

زد.
 احمق! آیی گوشم ،وای!ریچارد به حالت جنینی تو خودش مچاله شده بود و بال های بزرگش دورش رو پر کرده بودن .با دو تا دستش محکم به
گوشهاش فشار وارد میکرد و نالههای آروم میکرد.
 ریچارد؟ حالت خوبه؟! متاسفم! فراموش کردم به صدای بلند حساسید.دستم رو پس زد و گفت:
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 اشکال نداره؛ فقط انگار یک ضربه وحشت ناک به سرم خورد.مگه بهت نگفتم بلند حرف نزن؟ آیی! خب ببخشید؛ اصال خوب کاری کردم! چرا اومدی پیش من خوابیدی؟ ها؟! جواب بده! وای سوفیا ،چقدر خنگی! ولت کنم اونور بخوابم که نصفه شب تو خواب نصف بدنت کنده شه؟!مگه بهت نگفتم باید خیلیمواظب باشیم؟ فکر کردی از خدامه بیام پیش دختر غرغرویی مثل تو بخوابم؟
 هووی ،خیلی هم دلت بخواد! من به این خوبی! درضمن بهتره قبل از انجام هر کاری واسم توضیحش بدی. چشم! امر دیگه؟! تشنمه!یه طور خاصی نگاهم کرد و زیرلب چیزی گفت که متوجه نشدم؛ بعد بلندتر ،طوری که بشنوم گفت:
 جمع کن وسایلها رو .حرکت میکنیم بریم پیش چشمه. باشه.***
بعد از یک ساعت راه رفتن و البته پیدا کردن چشمه ،شستن و پر اب کردن وسایل ،کنار هم حرکت کردیم تا زودتر به ایزل
برسیم.
حسابی کالفه شده بودم.
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دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد ،من هم ترجیح دادم بحث جدیدی رو باز نکنم .شاید این سکوت الزم بود تا هردومون
واسه نجاتمون فکر کنیم .بعد از پیاده روی نسبتا طوالنی ،ریچارد به حالت کالفه ای گفت:
 اون مرز رو ببین! اگه از اون عبور کنیم ،وارد دوگانه هورم میشیم .ممکنه از بدو وردمون پری های بدجنس بخوان اذیتتکنن .ازت میخوام نترسی و کنارم بمونی! موجودات اینجا هزاران ساله که آدمی رو از نزدیک ندیدن .تو واسشون خیلی
تازگی داری؛ پس سعی نکن با غرور یا کنجکاوی بیخودت ما رو تو دردسر بندازی! متوجه ای سوفیا؟
با دقت به حرف های ریچارد گوش دادم .درست میگفت! باید خیلی مواظب خودم باشم .تازه اول راهه .اگه از االن ایجاد
دردسر کنم ،هم آرتور خوشحال میشه ،هم زمان نجات پیدا کردنمون به تعویق میوفته .بعد از تموم شدن حرفش ،با خم
کردن سرم و گفتن «نگران نباش ،حواسم هست!» صحبتمون تموم شد.
مرز دوگانه هورم درست وسط علفزار قرار داشت .واقعا شانس آوردم که یک جفت چکمه داخل کولم دارم.
 سوفیا! جلوتر نرو! صبر کن! چرا؟ چی شده؟ تا اینجا اومدیم؛ حاال که فقط چند قدم مونده تا از اینجا خارج بشیم ،میگی صبر کنم؟ من حس خوبی بهاینجا ندارم دوست عزیز!

ریچارد پشت سرم حرکت میکرد و تند -تند اخطار میداد که حرکت نکنم.
واقعا شانس اوردم اینجا تواناییش از کار میوفته؛ اگه غیر از این بود ،مطمئنم االن رو هوا بودم!
خواستم پام رو از روی خط مرزی رد کنم که ناگهان با شدت زیادی از پشت کشیده شدم و به یک جسم سفت و سخت به
نام ریچارد خوردم.
نگاه خصمانه ای بهم انداخت و یک تکه چوب رو اونور مرز پرت کرد .باور نکردی بود! چوب به محض رد شدن از مرز به تکه
های کوچیک و بزرگ تقسیم شد!
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 وای ریچارد ،نگاه کن!گرفتن بازوم و وارد کردن فشار بهش ،گفت:
 خفه شو!با چشمهای گرد شده بهش زل شدم که ادامه داد:
 دلم میخواد با دستهام گردنت رو فشار بدم سوفیا! مگه همین یک دقیقه پیش بهت نگفتم از اینجا به بعد خطرناکمیشه ،از کنارم تکون نخور؟! باز سر خود عمل کردی! باز هم گند زدی! اگه به موقع نمیگرفتمت االن جای اون چوب ،تکه
های بدنت اینجا پخش شده بود! میفهمی؟!
جمله آخرشو تقریبا با داد گفت و باعث شد چشمهام به صورت غیرارادی بسته شه .راست میگفت! چطور یادم رفته بود؟
اصال چرا با این شدت خواستم از مرز عبور کنم؟
با دست آزادم ،سرم رو لمس کردم.
 -ریچارد میشه داد نزنی؟ حس میکنم صدات تو مغزمه هنوز!

 نه ،نمیشه! دیگه حرف نزن لطفا!باالخره دستم رو ول کرد و محکم من رو به خودش چسبوند .با بال هاش دورم رو پوشش داد و آروم گفت:
 جیکت در نیاد وگرنه خودم خفت میکنم!از گوشه چشمم بهش نگاه کردم.
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 چشمهات هم ببند .نیاز نیست همش با اعضای بدنت بهم بفهمونی که میتونی حرف بزنی!چشمهام رو تو حدقه چرخوندم و از شیار بال هاش به جلو خیره شدم.
مثل پر از روی زمین بلند شدیم و اونور مرز فرود اومدیم.
نفس حبس شدم رو بیرون فرستادم و از باالی سرم به چهره ریچارد زل زدم.
تو همچین شرایطی مردمک چشمهاش بزرگتر میشه و دندونهای نیشش آماده دریدن مهاجمن! اطراف رو خوب نگاه کرد؛
انگار که مشغول آنالیز کیلومتر ها دور تر از اینجاست!باالخره به حالت قبل برگشت و آروم گفت:
 بالم رو شل میکنم ،آروم بیا بیرون ولی از کنارم تکون نخور! االن پری های ریز و رنگارنگ دورمون رو میگیرن .واکنشینشون ندی ،خودشون میرن .هر اتفاقی افتاد لطفا نه بهشون حرفی بزن ،نه حمله کن!
 باشه.بال های بزرگش که مثل پیله ابریشم دورتادورم رو احاطه کرده بودند ،آروم پایین اومدند؛ تو این لحظه گروه عظیمی از
موجودات ریز براقی رو دیدم که به سرعت به سمتمون بال میزدن.

ریچارد بالفاصله بعداز دیدن چهره مضطربم دستش رو دور شونم انداخت و آروم کنار گوشم گفت:
 فقط چیزی نگو و به راهت ادامه بده! -باشه!
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هنوز قدم دوم رو نزاشته بودیم که پری های حال به هم زن دورمون رو پر کردن .شبیه ملکه زنبور ها بودن؛ همین موضوع
باعث میشد حس بدی بهم دست بده و بخوام از ته دلم جیغ بکشم! اما با فشار دست ریچارد رو شونم ،فکر های مزخرف رو
کنار گذاشتم و سعی کردم درست راه برم که یهویی سنگ کوچیکی به سرم برخورد کرد .آخ ارومی گفتم که صدای خنده
تیز و نازکی به هوا رفت.
 سوفیا خوبی؟ چیزی نیست! تند تر قدم بردار. آره ،آره خوبم! ریچارد اینا دارن میرن تو حلقم!تله پورت کن دیگه. نمیشه دختر .باید خسته شن برن؛ وگرنه به هرجا که تله پورت کنم میان! چه مصیبتی!حدود پنج دقیقه راه رفته بودیم .به شدت از پرتاب سنگ و حرفهای بی مزه پریها عصبی بودم .ریچارد همچنان من رو
سفت به خودش چسبونده بود که باعث میشد بیشتر عصبی شم!
مردک پشمالو نمیگه من گرمم میشه! تو همین فکرها بودم که یهو با شلیک سنگ کوچکی به چشمم ،تمام کنترلم رو از
دست دادم و با کشیدن نعره وحشتناکی ،به سمت پری حمله کردم.
 نه ،نه! سوفیا نه ،نباید عصبی بشی!تمام پریهای مزخرف با خندههای سرسام آورشون دورمون حلقه زده بودن و با دست انداختن ما ،به شدت خنده هاشون
اضافه میشد.
با دستم یک مشت سنگریزه برداشتم و همه رو به سمتشون پرت کردم.
بلند داد میزدم و تهدیدشون میکردم .ریچارد از پشت دستهام رو گرفت و گفت :
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 دختره نفهم! ساکت شو میگم!داشتم بلند -بلند فحش میدادم که با قرار گرفتن دست ریچارد رو دهنم ،خفه شدم.
***
 وااقعا درک نمیکنم چرا اینقدر خنگی؟! خنگ خودتی!نفس کالفه ای کشید و گفت :
 سوفیا ،گوش کن! پریهای اینجا همشون زیر نظر ژاکلُن کار میکنن .ژاکلن برخالف ظاهر مهربونش ،یک شیطان واقعیه!همیشه پری هاش رو برای جاسوسی میفرسته؛ برای همین گفتم هر کاری انجام دادن ،تو واکنش نده!
 خب باید از اول واسم توضیح میدادی که این این پاکن داره ما رو میبینه!چشمهاش رو ریز کرد و خیره نگاهم کرد ،بعدش خیلی آروم گفت:
 مغز فندقی! باشه ،بخشید! حاال خوب شد؟ پوف! فقط مواظب باش با این کارهات سرت رو به باد ندی! گوش کن! نزدیک بود نقشمو خراب کنی چون من باید باژاکلن حرف بزنم .اون میتونه بهمون کمک کنه از این طلسم لعنتی خالص شیم!
 -طلسم ...مکان یابی؟
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 آره. خب از چیزهایی که من متوجه شدم...این طلسم توسط جادوگرهای ارشد آرتور قابل اجرا هستن؛ پس اگه یک جادوگر فردی رو طلسم کنه ،جادوگر دیگه میتونه
طلسم رو بشکونه! وای چرا به ذهن خودم نرسید؟!
 نه خنگ! هر جادوگری نمیتونه طلسمی رو بشکونه .هر طلسم ورد خاص و البته سطح سختی و آسونی خودشو داره!هوف ،چطوری بگم! ژاکلن خالق تمام پری ها و البته معشوعه جادوگر برتر بوده!
 نه! یعنی اون االن هزار سالشه؟! وای ،چقدر خنگی! من رو نگاه کن! من االن بیشتر از صد سال سن دارم؛ پس معلومه کسی که از اول اینجا بوده ،هزارانسال سن داره! عهه قاطی کردم! خودت بفهم دیگه!
 عه ،داد نزن ،ترسیدم! متوجه شدم .تو فکر میکنی چون ژاکلن معشوقه جادوگر برتر بوده ،پس یعنی میتونه طلسم ما رونابود کنه؟
 باید بتونه! طبق چیزهایی که شنیدم ،جادوگر برتر قلب اون رو طلسم کرده تا عاشق هیچ کس غیر خودش نشه و در ازایاین ،ژاکلن توانایی هایی هم به دست آورده!
 اوه ،چه خاص! حاال چرا با هم ازدواج نکردن؟اصال این جادوگر برتر کجاست؟ اسمش چیه؟ کسی نمیدونه .چند ساله که خبری ازش نیست! خب اسمش؟ -ایزل.
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با چشمهایی که نزدیک بودن از حدقه بیرون بزنن ،به چهره خونسرد ریچارد زل زدم« .ایزل»
دستم رو کشید و گفت:
 همینجا بشین ،یکم غذا بخوریم. باشه.یکم چوب جمع کرد و بعد از اتش زدنشون ،گوشتی که از قبل همراه خودمون داشتیم رو کباب کرد.
دست از نگاه کردن به ریچارد برداشتم و به اطراف زل زدم .همه جا پر بود از درخت های بلند و باریک ،شبیه به درخت بید.
گل های ریز رنگارنگ سطح زمین رو پوشش داده بودند .دستم رو بردم و یکی از گلها رو چیدم.
به محض چیدنش ،پودر هایی طالیی از ساقش بیرون ریخت.
 واهای ریچارد ،اینجارو؛ پودر طالیی! اوه ،پودر نیست؛ گرده های طالییان ،مخصوص پریا.گلها رو نچین سوفیا .شاید تله ای ،چیزی باشن!
 اوه ،باشه .ببخشید!گل رو ،رو زمین گذاشتم.
 میگم ریچارد .چقدر راه مونده تا به ایزل برسیم؟ این ماجراها چقدر طول میکشن؟ امکان داره چند سال بگذره؟ -سوفیا ،ایزل دور هست ولی رسیدن بهش غیرممکن نیست؛ درضمن اگه اراده کنیم زودتر از یک ماه بهش میرسیم.
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روی زمین کنار آتیش دراز کشیدم و رو به ریچارد گفتم:
 ایزل ،جادوگر برتر از کجا اومده؟ ببین ،موضوعات زیادی هست که خودم هم هنوز چیزی ازشون نمیدونم؛ یکیش همین که ایزل از کجا اومده و چرا جاییکه هرساله تمام موجودات ماورا داخلش مسابقه میدن ،اسمش ایزله!
 ممکنه آرتور چیزی بدونه؟ سوفیا این چه سوالیه؟! نکنه میخوای بری ازش بپرسی و خیلی هم خوشخیالی که اون واقعیت رو بهت بگه؟بطری آبم رو به سمتش پرت کردم که تو هوا گرفت و گفت:
 خیلی رو مخی!با گفتن «باشه ،حق با توعه!» برگشتم طرف مخالف تا کمی چرت بزنم.
***
بعد از خوردن ناهار ،دوباره عازم سفر شدیم.
 میگم ریچارد؟ بله؟ -من حس میکنم دارم کپک میزنم! تو چی؟
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 منظورت چیه؟ مگه کپک زدن هم بلدی؟!کوبیدم تو بازوش که نه تنها دردش نگرفت ،بلکه به صورت حرص دراری گفت:
 مرسی! یکم بیشتر بکوب ،تمام تنم گرفته!مسخره ای نثارش کردم که گفت:
 تو کپک زدی ،من چیکار کنم؟ خب واضح حرف بزن! وای ،بعدا به من میگی خیلی خنگی! میگم کپک زدم ،یعنی باید برم حموم .در عجبم تو چطور با اینقدر مو و بال احساسکپک زدن نمیکنی!
 چون این چیزی که جلوت وایساده ،انسان نیست! باشه ،ببخشید .حاال چیکار میکنیم؟ میریم حموم پیدا کنیم؟ اینجا نمیشه؛ ممکنه پریها یهو مزاحم شن! تا فردا وایسا .از اینجا که بریم بیرون ،یک فکری میکنیم. ایی ،از دست تو! باشه. اما سوفی ،به نظر من هر چی کپک تر باشی ،بهتره! شوخی میکنی؛ درسته؟ نه ،کامال جدیم! تو این حالت کمتر از قبل بوت حس میشه که این یعنی رهایی از دردسر اضافه!باشه بلندی گفتم و در سکوت به راهمون ادامه دادیم.
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تقریبا نزدیکهای غروب بود .دیگه جونی تو پاهام نبود .داشتم از خستگی بیهوش میشدم .دستهام رو به زانوهام تیکه
دادم و با نفس نفس گفتم:
 وای ،ریچارد! بسه! خسته شدم! عزیزم فقط داری راه میای!مسخرهام کرد؛ اون گنده بک بو گندو مسخرهام کرد!
بلند گفتم:
 عزیزم خیلی رو مخی! من راه نمیام دیگه! خستم ،همینجا میخوام بخوابم؛ شام هم نمیخورم!دراز کشیدم و چشمهام رو بستم که ناگهان با حس معلق بودن تو هوا ،چشمهام رو وا کردم.
نگاه خنثی ای بهم کرد و من رو رو شونش انداخت .محکم تر از قبل قدم برداشت و گفت:
 وول نخور! االن میرسیم.درسته جام راحت نبود ولی دیگه چیزی نگفتم .از این ارتفاع و تکونهای پی در پی ،هر لحظه ممکن بود باال بیارم؛ برای
همین چشمهام رو بستم و سعی کردم بخوابم.
***
#ریچارد
روی تختی که تو کلبه بین راهی بود ،گذاشتمش .آتیش کوچکی داخل کلبه روشن کردم و نزدیک سوفیا نشستم .نمیدونم
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کار درستی بود یا نه اما باالخره دلم رو به دریا زدم و کوله پشتیش رو باز کردم.
دفتر یادداشت کوچکی که از روز اول سفر دستش بود رو بیرون اوردم و مشغول خوندن شدم.

#ریچارد
چیز زیادی ننوشته بود؛ بیشتر داشت به زمین و زمان فحش میداد که چرا اینجا گیر کردیم .حتی به ایزل هم فحش های
رکیکی داده بود!
اسم ژاکلن رو پاککن نوشته بود! از حرکاتش خندهام میگیره! صفحه بعد زدم و شروع به خوندن کردم.
«امروز هم داریم به راهمون ادامه میدیم .االن ریچارد خوابه .من خیلی تشنمه ولی نمیدونم چیکار کنم .خیلی نگران و
خستم .دلم برای خانوادم تنگ شده! ریچارد خیلی مواظبمه و همه جا حواسش بهم هست! شرایط خوبی نیست! تازه اول
راهه و من حس میکنم برای این ماجراجویی خیلی بچم! هفت روز دیگه تولدمه؛ البته ریچارد نمیدونه .دلم برای مادر
بزرگ خیلی خیلی تنگ شده! هرسال تولدم کیک میپخت و جشن میگرفتیم .اگه هیچ وقت نجات پیدا نکنیم چی؟!
اگه»...
دفتر رو بستم و داخل کولش گذاشتم .اعصابم خرد شده بود .من چیکار کردم واقعا؟! یک دختر پر از آرزو و انگیزه رو به
اینجا کشوندم که در اخر پنجاه درصدش مرگ هردومونه!
با گذاشتن یادداشتی ،از کلبه بیرون زدم و به سمت قلمرو ژاکلن پرواز کردم.
هنوز زیاد دور نشده بودم که با احساس سوزش شدیدی تو پهلوم ،روی پرچینها فرود اومدم.
اطراف رو نگاه کردم اما چیزی ندیدم .کم -کم چشمهام تار شد و به خواب عمیقی فرو رفتم.
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#سوفیا
با احساس کرختی چشمهام رو باز کردم .صبح شده بود .چقدر خوابیدم! چرا ریچارد بیدارم نکرد؟ واقعا که!
 ریچااارد؟!اوه ،عجب کلبه ای! کی اومدیم اینجا؟ حتما وقتی خواب بودم من رو به اینجا آورد .دستم رو روی تخت گذاشتم تا بلند شم
اما با حس کاغذی زیر دستم ،دوباره سر جام برگشتم و یاد داشتی که به نظرم برای من بود رو خوندم.
«خرس ،وقت بخیر! من رفتم جایی؛ زود برمی گردم! نگران نشو! واست غذا گذاشتم .از کلبه بیرون نیا تا برگردم.
ریچارد»
هوف! همین؟ نگفت کی برمی گرده .اه ،این چه وضعشه؟! تو این زمان کجا رفته؟
بلند شدم و تصمیم گرفتم لباسم رو عوض کنم و کمی غذا بخورم تا بلکه ریچارد بیاد.
از پنجره کوچک چوبی بیرون رو دیدم .درسته وسط جنگل بودیم اما میتونستم تشخیص بدم که هوا داره تاریک میشه.
حسابی حوصلم سر رفته! چرا برنمی گرده؟ دارم نگران میشم!
کنار شومینه کهنه نشستم و با برداشتن یک تکه ذغال ،تصمیم گرفتم خودم رو مشغول کنم .
رو به روی دیوار چوبی تقریبا صافی ایستادم و چهره های افرادی که دلم واسشون تنگ شده بود رو کشیدم.
سه ساعت گذشته بود .دیگه حوصله نداشتم .ذغال رو تو شومینه پرت کردم و روی تخت نشستم.
یعنی من رو ول کرد و رفت؟!
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تقریبا یک روز میشه که خبری ازش نیست .کمی بیسکوییت خوردم و به بیرون خیره شدم.
میدونم اگه پام رو از اینجا بیرون بزارم ،حتما تو دردسر میوفتم اما تا کی میتونم اینجا بمونم؟باالخره غذام تموم میشه!
خدایا!
مشغول پیمودن طول و عرض کلبه بودم که حس کردم صدای خش -خشی میاد! آروم گفتم:
 ریچارد برگشتی؟هیچ صدایی نیومد .به سمت کوله پشتیم رفتم و کاتر نقاشیم رو از داخلش بیرون کشیدم .سفت تو دستم گرفتم و دوباره
گفتم:
 اصال وقت خوبی برای شوخی نیست!حس کردم چیزی داره روی دیوارهی بیرونی کلبه کشیده میشه .آروم سمت کنج دیوار رفتم و از گوشه پنجره به بیرون
خیره شدم .هیچی! اینبار صدای خش -خش از پشت در اومد .وحشتزده صندلی پشتش گذاشتم و عقب عقب رفتم.
ضربان قلبم خیلی باالست ،کف دستهام عرق کرده! هر چی که هست ،ریچارد نیست؛ اون کم حوصلهتر از اینه که با من
شوخی کنه!
دوباره صدای ضربه های ریز و خش -خش .آب دهنم رو به زور قورت دادم؛ بلکه از خشکی گلوم کم شه اما هیچ تاثیری
نداشت.
در شروع به تکون خوردن کرد .ضربههای محکمی که به در میخورد ،باعث میشد صندلی کهنه چوبی تکون بخوره.
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من تنهام؛ تنهای تنها! صدای ضربه بیشتر شد.
در با صدای وحشتناکی شکست .تنها کاری که تونستم انجام بدم ،کشیدن جیغ گوشخراشی بود و بس!
#ریچارد
از الی پیلکهای نیمه بازم دیدمش؛ الغر اندام و قد بلند! پوست رنگ پریده ای داشت .خواستم بلند شم که سریع به طرفم
برگشت .سرم گیج رفت .حتما بهم بیهوشی تزریق کرده .دوباره داشت چشمهام گرم میشد که با یادآوری سوفیا سریع سر
جای خودم نشستم.
واکنش نشون داد و گلوم رو سفت گرفت .از بین فک منقبض شدش غرید:
 تا نکشتمت بگو کجاست!نای حرف زدن نداشتم .میدونستم بدنم رو ضعیف کرده! لعنت به من! سوفیا ...تو فکر بودم که اینبار محکم تر از قبل با
انگشت های کشیده و باریکش گلوم رو گرفت.
نیش های بلندش بیرون زدن و عصبی گفت:
 کجاست؟با ته مونده انرژیم گفتم:
 بزار برم!به عقب هلم داد و ایستاد .لباس چرم تیرهاش با پوست رنگ پریدش تضاد عجیبی رقم زده بود.
خواستم از جام بلند شم که دوباره سرم گیج رفت و محکم روی زمین افتادم .لعنتی بال هام رو از پشت بسته!
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 از آخرین ثانیه های عمرت لذت ببر! به هر حال من پیداش میکنم!به سمتش هجوم بردم و مشت محکی حواله صورتش کردم .آب دهن خون آلودش رو بیرون تف کرد و با پوزخندی اتاق رو
ترک کرد.

#سوفیا
از شدت وحشت نمیتونستم چشمهام رو باز کنم .مدام تو دلم به خودم امیدواری میدادم که ریچارد نزدیکه و االن میاد .رد
اشک روی صورتم میسوخت .گلوم خس خس میکرد و مچ دست و پاهام بی حس بودن .با صدای نازک و آرومش ،خنده
هیستیریکی کرد که باعث شد موی پشت گردنم از ترس سیخ شه.
باالخره دست از ور رفتن با وسایل هاش بر داشت و شاد و خوشحال گفت:
 باورم نمیشه! باالخره موفق میشم!مسرورانه خندید و اتاق تاریک رو ترک کرد .صورتم عرق کرده بود .وقتی به قیافش فکر میکردم ،دلم پیچ میخورد و اسید
معدم باال میزد!
پوست کمرنگ و نازکی داشت که حدس میزدم بخاطر نبودش تو افتاب به این وضع افتاده باشه .رو سرش دست کم بیست
تار مو بود! چشمهای بزرگ و روشن ،گودی چشم وحشتناک و دندونهای عجیبش .هر بار داشتم تو ذهنم به این نتیجه
میرسیدم که اون یک آدمه ،با کاری که میکرد تمام تفکراتم نسبت بهش عوض می شد!
دلم نمیخواست اینجا ،تو این موقعیت اتفاقی واسم بیافته .ریچارد ،کجایی؟!
کمی بدنم رو تکون دادم تا شاید از دست این تخته چوبی که محکم بهش بسته شده بودم خالص بشم اما بی فایده بود و
فقط به شدت کمر دردم اضافه میشد.
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از ضعف چشمهام داشت روی هم میافتاد که...

نمیدونم چند ساعت بی حرکت بودم .نمیدونم االن ریچارد کجاست .خیلی خیلی خستم! با باز شدن در ،نور زیاد باعث شد
چند لحظه چشمهام رو ببندم.
 اینجاست! اینجاست سرورم؛ خودشه!از صداش هیجان میبارید .ای کاش ریچارد اینجا بود تا اون کله خربزه شکلش رو فشار میداد و میترکوند!
باالخره چشمهام به نور عادت کرد و تونستم اون چیزی که منتظرم بود رو ببینم .یک زن!
شنل بلندی به تن داشت و با کالهش تمام صورتش رو پوشونده بود.
شروع به حرف زدن در مورد من کرد.
 چقدر دووم میاره؟ با محاسبات من ،میتونه تا مسابقه بمونه .کمی ضعف داره که میتونیم با جادو سر پا نگهش داریم.لبخند زن پر رنگ تر شد و گفت :
 خوبه! از گشتن دست برندار هراس! باز هم بگرد! میزبان هر چقدر بیشتر باشه ،خیال سرورمون راحتتره!نگاه اخرش رو به من انداخت و اتاق رو ترک کرد.
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مرد عجیبی که فهمیدم اسمش هراس بود ،به سمت تخته چوبی اومد و پارچه دور دهنم رو باز کرد .با صدای جیغ مانندی
شروع به تند حرف زدن کرد.
 واست غذا میارم؛ همش رو بخور! باید قوی بشی! من باید باز هم بگردم .میگردم؛ پیداش میکنم ،پیداش میکنم.همینطور که زیر لب این جمالت رو تکرار میکرد ،از اتاق خارج شد.

#ریچارد
بزرگترین حماقتم این بود که تنها گذاشتمش؛ اون هم تو این زمان و تو جایی پر از پری! عصبی شدم و مشت محکمی به
دیوار زدم که باعث شد تکه نم گرفتش فرو بریزه.
اگه جسم یک انسان درونم نبود ،اینقدر ضعیف نمیشدم .چطور اون ابله نفهمید؟! مشت محکمی به در زدم.
در باز شد و دختری با موهای بلوند بلند ،صورت استخوانی و بدن الغر وارد اتاق شد.
 میتونیم باهم حرف بزنیم؟ حس میکنم تو چیزهایی میدونی که میتونه بهمون کمک کنه زودتر به سوفیا برسیم.راست ایستادم و به چشمهاش زل زدم .ادامه داد:
 ببین ،میدونم تو از جای سوفیا خبر داری؛ برای همین من اومدم باهات حرف بزنم .نمیدونم چی از جون سوفیا میخوایاما خانوادش بهش احتیاج دارن!
کنترلم رو از دست دادم و بلند داد زدم:
 -چی داری واسه خودت بلغور میکنی؟! هااا؟! فکر کردی من بیکارم ،بیام یک دختر رو با خودم تو این فصل سال بکشونم
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اینور اونور؟ ببین دخترخانم...
 جین! حاال هر چی! ببین جین ،تنها چیزی که میتونم به تو و اون یارو بگم اینه که با صدمه زدن به من و کار احمقانه ای کهانجام دادید ،باعث شدید سوفیا تا مرز وحشت بره! البته اگه هنوز تو اون کلبه زنده باشه!
حالت صورتش تغییر کرد و مضطرب گفت:
...

 چی؟ یعنی سوفیا همراه تو بود؟ وای! وای!انگشت اشارهام رو جلوش گرفتم و گفتم:
 برو به اون دوست خون آشامت بگو اگه بالیی سر سوفیا بیاد...دندانهای نیشم بیرون زدن.
 با همینها زندگیش رو میگیرم!سریع اتاق رو ترک کرد.
سرم رو با دست هام محکم گرفتم و روی تخت نشستم .لعنت به من! در با شدت زیادی باز شد و اینبار پسره هم وارد شد.
بی هیچ حرفی به چشمهام زل زد .باالخره گفت:
 -تو کی هستی؟
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 فرقی به حال االنمون میکنه؟ خودت کی هستی که یهویی تو زندگیمون ظاهر شدی و گند زدی به همه چیز؟!نفس کالفه ای کشید و گفت:
 ببین ،با حرفهایی که شنیدم حدس میزنم جون سوفیا تو خطر باشه .بهتره کمکمون کنی برش گردونیم به خونهاش!داد زدم:
 نمیشه ،نمیشه! فکر کردی من نمیخوام برگرده؟! همون شب لعنتی داشتم میرفتم با ژاکلن صحبت کنم که برش گردونهاما نمیشه! گلوم بخاطر دادی که زدم میسوخت .به سرفه افتادم که جین گفت:
 لطفا آروم باش! اشتباهی پیش اومده اما االن هممون میخوایم سوفیا برگرده؛ درسته؟پس لطفا کمکمون کن آقای... ریچارد.جین ساکت بود که دوستش گفت:
 ریچارد؟سوالی نگاهش کردم.
ادامه داد:
 تو اتاق سوفیا... تو اتاق سوفیا یک نقاشی نصفه پیدا شده .راستش اون چشمها خیلی شبیه چشمهای دورگه ای هستن که جلوم وایستاده!حدس زدیم ربطی به موضوع گم شدن ناگهانیش داشته باشی .حال سارا اصال خوب نیست!
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***
یک دورگه و دوتا خون آشام ،میتونست خبر جالبی برای ژاکلن باشه! امیدوارم آرتور طلسم مکانیابیش رو بر داره .صدای
جین رشته افکارم رو پاره کرد.
 اوه ،در چرا بازه؟ یعنی سوفیا رفته؟ به چیزی دست نزنید!دست از سکوت برداشتم و گفتم:
 نگاه کنید؛ صندلی واژگون شده ،وسایل بهم ریخته!خم شدم و با برداشتن کاتر نقاشیش ،به چشمهای منتظرشون زل زدم و گفتم:
 اوضاع اصال خوب نیست!یک ساعتی میشد که تو کلبه مونده بودیم .ته دلم امید داشتم سوفیا بیاد و بگه همین اطراف بود تا حموم پیدا کنه!
نفس عمیقی کشیدم و اطراف رو نگاه کردم .جین مشغول جمع کردن وسایل پخش شده سوفیا بود.
 هی جین؟سرش رو بلند کرد و منتظر نگاهم کرد که گفتم:
 -اسم این یارو چیه؟ چیکارهی سوفیاست که اینقدر عصبی زل زده به اون نقاشیهای روی دیوار؟!
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کنارم نشست و گفت:
 اون یارو ،جیکوب ،برادرمه .ببین ریچارد ،نمیدونم سوفیا تا چه حد از زندگیش واست گفته و چقدر صمیمی هستید...حوصله حرفهای مسخرهاش رو نداشتم.

تند گفتم:
 ربط شماها به سوفیا چیه؟ یک کلمه جواب!دهن نیمه بازش رو بست و گفت:
 چند وقت پیش رفتیم لندن .به خاطر ماموریتهایی که داشتیم ،نمیدونستم امسال تابستون همچین اتفاقاتی میافتهوگرنه هیچ وقت سوفیا رو تنها نمیذاشتیم.
یک تای ابروی نداشتم رو باال دادم و گفتم:
 خانواده جکسون؟ آره.از جا بلند شدم .کیف سوفیا رو از دستش گرفتم ،به سمت شومینه رفتم و با خاموش کردنش ،رو به جیکوب گفتم:
 -بهتره زودتر حرکت کنیم .با اینجا نشستن چیزی حل نمیشه! سوفیا خودش نرفته که بخواد برگرده؛ سوفیا رو دزدیدن!
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جیکوب دست از نگاه کردن به نقاشی های ذغالی روی دیوار برداشت و گفت:
 درسته اما کجا باید دنبالش بگردیم؟***
زن بزی (ساتیر) لبخند مرموزی زد و گفت:
 اگه من از درخت بخوام روحش رو با من تقسیم شه و چیز هایی که شاهدش بود رو به زبان بیاره ،چی به من میرسه؟کالفه بودم اما نمیتونستم سختیهای پیدا کردنش رو فراموش کنم .وقتی یادم میاد سه ساعت تمام طول غار رو رفتیم تا
پیداش کنیم ،بیشتر از قبل ساکت میشدم تا زحماتمون هدر نره! تمام این ثانیه ها برام با ارزش بود ولی حاال با سوالهای
مسخره عفریته رو به روم ،داشتن از دست میرفتن!
جیکوب نگاهی به معنیه "چیکار کنیم "به من و جین انداخت .نمیدونستم چی میتونه راضیش کنه برای همین گفتم:
خودت چی میخوای که راضیت کنه؟
لبخندش عمیق تر شد و گفت :من مدت هاست داخل این غارم...
جین گفت_:اگه کمکمون کنی حتما روحیه ات عوض میشه ...ادامه حرف های مسخرهاش با نگاه خشک برادرش از بین
رفت.
میدونستم ساتیرا خیلی زرنگ تر از این حرفان و احتماال فکر میکرد برای مسابقات ساالنه میخوایم به ایزل بریم!
_گوش کن...تو به ما کمک میکنی دوستمون رو پیدا کنیم ،در عوض ماهم تورو به ایزل میبریم تا بعد از مدت ها مسابقات
بهترین جنگجو رو از نزدیک ببینی...هوم؟
خواهر برادر نگاهی عصبی و مضطرب به من انداختن.اما اهمیتی نداشت .اونا چند روزه که وارد زندگیمون شدن.حتی
نمیدونن من یک انسان واقعیام! اونا نمیدونن هدف منو سوفیا دقیقا رفتن با ایزله.
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حرفم نتیجه داد و پیرزن موهای سفیدو بافته شدهاش رو تاب داد و از بین شاخ هاش رد کرد .پاهای پر مو و سم دارشو رو
تخته سنگ ها گذاشت و دستی به پیراهن سفید بلندی که به تن داشت کشید.
نگاهی بهم کرد و گفت:میدونی اگه بفهمم حرفت دروغ بوده میتونم روحت رو برای همیشه بین دست هام نگه دارم؟
لبخندی زدم و گفتم:
_میدونم!
بعد از پیدا کردن زن بزی تله پورت کردم و داخل کلبه ظاهر شدیم.
به سمت درخت بزرگی که رو به روی در کلبه قرار داشت رفتیم  ...زن بزی سم های سفیدش رو روی زمین کوبید و چیز
های زیرلب گفت ،ناگهان نسیم مالیم و خنکی دورمون رو گرفت و شاخه های درخت تکون خورد.
جین و جیکوب ساکت بودن و تمام حرکات زن بزی رو زیرنظر داشتن.
زن با پای چپش مدام روی زمین ،کنار درخت میکوبید و چیز هایی میگفت .بعد از کمی لرزش و تلو تلو خوردن شروع
کرد به حرف زدن...
_اون اینجا بود...هراس.سوفیارو بردن به زیرزمین.میزبان ها گردهم هستن.ریشه هام حس میکنن...
زن بزی چشمانش رو باز کرد و به حالت قبل برگشت...رو به من گفت_:چیزی که میخواستی رو به دست آوردی؟
_آره.
با شناختی که از سوفیا دارم ..اون هیچ وقت توان تحمل روح یک فرد دیگه رو داخل بدنش نداره! میزبان ها همیشه بعد
ازاتمام کار قربانی میشدن...در هرصورت جون سوفیا تو خطره!
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جین :برای چی میزبان میخوان؟ مگه چه اتفاقی قراره بیافته؟
جیکوب :شاید برای مسابقات دارن آماده میشن  ..اما چرا سوفیا؟ اون که بدن مبارزی رو نداره!
زن بزی لبخند مرموزی زد و گفت :داره میاد!
#سوفیا
با شک و تردید تونستم کمی غذا بخورم...کم کم حالم داشت از فضای تاریک اتاق بهم میخورد که در بازشد و زن شنل
پوش با لبخند مرموزش به داخل اومد.
روی صندلی چوبی ،تو فاصله دو متریم نشست و گفت_:چخبر؟
گیج شده نسبت به سوال عجیبش،به صورت پوشونده شدش زل زدم.
خنده نسبتا بلندی کرد و گفت_:عزیزم!نیاز نیست اصال بترسی .تو اینجایی تا به سرورت خدمت کنی!
_سرورم؟من اصال تورو هم نمیشناسم ،چه برسه به سرورم!
بازم خندید اما اینبار جدی تر گفت_:وقت زیادی ندارم اینجا وایسم و به سواالت دختر کوچولوی روبه روم جواب پس بدم...
هرچی کمتر بدونی،به نفعته!
بهتره به حرفا و نصیحت های هراس گوش کنی.وقت زیادی به مسابقات ایزل نمونده .خوب قوی شو و از زندگی جدیدت
لذت ببر!
خنده بلندی سر داد و از اتاق بیرون رفت.
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حرفاشو تو ذهنم تکرار کردم ...اون گفت ایزل! چه اتفاقی داره میوفته؟! ریچارد گفته بود که مسابقات مهمه ،اما فکر
نمیکردم تمام اهالی دنیای ماورا واسش آماده شن!
باید زودتر از اینجا برم بیرون...وگرنه مرگم حتمیه.
به اطرافم نگاه کردم .یک پنجره دایره شکل روی سقف بود.چهارپایه ای زیر پام گذاشتم و روش ایستادم.
دستمو بهش نزدیک کردم...

سطح بتنی و سختی داشت.اطرافمو نگاه کردم ...به جز یک صندلی،چهارپایه ،تخت ودستبند های آهنی چیز دیگه ای داخل
اتاق نبود.
بی رمق روی تخته چوبی نشستم و به ظرف غذام زل زدم....
یک کاسه گود سنگی! بی معطلی برش داشتم و پریدم رو چهارپایه...
حدس میزدم سه ساعتی باشه که مشغول تراشیدن سنگ سفتم.
بند انگشتام درد میکردن..مشغول مالشش بودم که صدای قدم های کسی رو شنیدم.سریع کاسه سنگی رو زیر تخت
گذاشتم ...چهارپایه رو کنج دیوار....و روی تخت نشستم.
کله خربزه ای که حدس میزدم هراس باشه،داخل شد.
_سالم موش کوچولو.واست محلول آوردم میزارمش اینجا.یک ساعت دیگ برمیگردم ...بهتره خورده باشی.
_باشه.
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داشت میرفت بیرون که یهو سر جاش ایستاد و برگشت طرفم...
_غذاتو خوردی؟
_آره.
_خوبه!
درو بستو رفت ...هووووف دراز کشیدم رو تخت و انگشتامو تکون دادم ..کمی بعد بلند شدم و محلول سبز رنگ رو برسی
کردم...بوی تند و زننده ای داشت!
_اییی عمرا اگه من اینو بخورم!
همشو خالی کردم زیر تخت.و دوباره با ظرف سنگیم مشغول ساییدن پنجره شدم.
***
بعد از چند ساعت تالش باالخره دوتا از لبه های مربعی شکلش شکست.شانس اوردم پنجره قدیمیه!

در طول امروز هراس دوبار بهم سر زد .خیلی خوش شانسم که پنجره کنج دیواره و تو دید نیست!
کافیه بفهمن میخوام از اینجا خارج بشم ،اونموقع مرگم حتمیه.
سومی،چهارمی و پنجمی .کل شب رو بیدار موندم  .سرم درد میکنه ..چشمهام گود شده .موهام بهم ریختهاست و شدیدا به
حموم نیاز دارم.
فقط پنج عدد قسمت مربعی شکل مونده که این پنجره لعنتی رو تشکیل میده .بهتره ادامهاش رو بزارم برای فردا چون دیگه
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اصال دستهام یاری نمیکنن.
عرق نشسته روی پیشونیم رو پاک کردم و به اتفاقات این چندوقت فکر کردم .دلم برای خانوادهام تنگ شده...برای
میگل...جورج...فرانک...و ریچارد.
اشکای جاری شده روی صورتم رو پاک کردم و به پنجره سنگی زل زدم ...فردا باید از اینجا خالص بشم!
***
_معجون هات رو خوردی؟
_بله!
_خوبه .ساعت سه غذات رو میارم.تا اونموقع خوب استراحت کن...وقتی که ژاکلن برسه عملیات احضار رو شروع میکنیم
میزبان عزیز...
با خنده های مستانه و دیوانه وارش اتاق رو ترک کرد .فورا از جام بلند شدم و چهارپای رو زیر پام گذاشتم.با دستم محکم
پنجره تشکیل شده از مربع های سنگی رو گرفتم و به سمت باال هل دادم...حس میکردم کمرم داره میشکنه.
_یاال دیگه..

فشار از روم برداشته شد و پنجره شکست.به طرف باال هلش دادم .سریع روی صندلی ایستادم .چهارپایهام رو روی صندلی
گذاشتم .بهتر شد .سرم رو آروم از سوراخ بیرون بردم .جنگل بود!
حتما قسمت تاریک و پر درخت جنگل بود چون هیچ صدایی ازش نمیاومد و نور زیادی نفوذ نداشت.
دست از نگاه کردن به اطراف برداشتم و با کمک دستهام خودم رو باال کشیدم.شکم و پاهام خراشیده شدن اما اصال عیبی
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نداشت.مهم نجات پیدا کردنم بود !
باال اومدم دستم رو روی زانوم قرار دادم و به سوراخی که حکم پنجره رو داشت زل زدم.
بعد از کشیدن چند نفسعمیق یک تکه سنگ پهن روی پنجره قرار دادم.
کمرم درد میکرد؛ اما زمان رو از دست ندادم و با سرعت زیاد شروع کردم بین درخت ها و بوته ها حرکت کردن.
اینقدر رفتم و رفتم تا به کنار رودخونه ای رسیدم .آروم پاهام رو داخل آب قرار دادم .چند ثانیه از شدت درد چشمهام رو
بستم پاهام رو شستم و تیغ های کوچک فرو رفته به داخلش رو کشیدم بیرون.
سویشرتم رو کندم و آستینهاش رو پاره کردم پیچیدم دور پاهام و دوباره سویشرت بدون آستینم رو ،روی تیشرتم پوشیدم.
بعد از تمیز کردن صورت و موهام.دوباره با سرعت زیاد شروع کردم به راه رفتن.

#ریچارد
سرم داشت منفجر میشد.
زن بزی:هی هی هی! کجا دارید میرید؟ این منطقه جنگل سیاهه .به جز ژاکلن و دارو دستش کسی حق ورود بهش رو
نداره.
جین:ب رگشت هم ممکن نیست .ما راه زیادی رو تا اینجا اومدیم.
زن بزی:به محض وارد شدن گرفتار تله های ژاکلن میشی.
دست از سکوت برداشتم و گفتم:کسی داخل نره.من تله پورت میکنم و خبرهارو بهتون میدم.
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تا موقع برگشتنهم همینجا بمونید.
جین و جیکوب لطفا باچشمای تیزبینتون این اطراف رو زیرنظر بگیرید .اگه خطری حس کردید برید به کوه آوارت.اونجا
میبینمتون.
هردو سرشونو به معنای فهمیدن تکون دادن .بال هامو تکون دادم و در کسری از ثانیه کنار رودخونه ظاهر شدم.
اطراف رو نگاه کردم .هیچ چیز خاصی توجهام رو جلب نکرد .خواستم دوباره تله پورت کنم که چیزی داخل آب تکون خورد!
بال زدم و کنار تکه پارچه قرمز رنگی به پرواز در اومدم.
تکه پارچه رنگی رو تو دستم گرفتم و کنار رودخونه فرود اومدم.
عجیبه! اهالی اینجا لباسهاشون همیشه یا سبز بوده یا مشکی .هیچ وقت از رنگ های روشن و جیغ استفاده نمیکنن! طی
یک تصمیم آنی بر خالف جریان رودخونه شروع به پرواز کردم ..
بازم یک تکه پارچه توی آب دیدم!

صبر نکردم و با شدت بیشتری بال زدم ...باال تر رفتم و به آبشار رسیدم .حرکت جسمی بین سخره ها و شاخه ها توجهمو
جلب کرد..
روی زمین فرود اومدم و آروم جلو رفتم.ناگهان چشام گرد شد و با صدای نسبتا بلندی گفتم_:سوفیاااا؟
سرشو بلند کرد!بین شاخه های کج شده درخت گیرکرده بود و با دستاش سعی میکرد خودشو باال بکشه.دندوناش از سرمای
آب رودخونه بهم میخورد ..
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فاصله زیاد بود اما با این حال خم شدم و گفتم:
_دستمو بگیر ..زود باش.
بریده بریده گفت:نمیتونم...فاصله زیاده.
_با پاهات بیا باال ...دستمو از بین شاخه ها بیشتر دراز کردم و گفتم :عجله کن!
_نمیتونم ...نمیتونم...پاهام یخ زده..تکون نمیخورن.
_سوفیا؟ دستاتو وردار .خودتو پرت کن میگیرمت.
_چیی؟نمیشههه  .میخوای منو بکشی؟ پرت شدنم مساویه با مرگ.
اجازه ندادم زیاد حرف بزنه با چوب روی دستش زدم .هولش دادم.چشاش پر اشک شد و با داد گفت_:چرا اینجوری
میکنیی؟اگه بیوفتم میمیرمممم.
با چوب ضربه نسبتا محکمی به دستاش زدم که با جیغ گوش خراشی از جا کنده شد و به پایین سقوط کرد.

#سوفیا
آب سرد ضربه های محکمی به صورتم میزد که جرعت جیغ زدن رو ازم میگرفت.مدام آبو چنگ میزدم بلکه بتونم چیزیو
بگیرم تا نجات پیدا کنم
لحظه های آخر زندگیم بود که یهو از داخل آبشار به سمت باال پرتاب شدم.
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چشمامو باز کردم ..ریچارد آروم دو طرف بالشو باز کرد و منو روی زمین گذاشت.
تخس و سربزیر گفت:متاسفم!
بدنم یخ زده بود...من داشتم مرگ رو لمس میکردم.
وحشت زده جیغ کشیدم و شروع کردم به گریه کردن.
_سوفیا...سوفیااا گریه نکن .لطفا .ببین تو االن زنده ای .نجات پیدا کردی .من اینجام،دیگه آسیب نمیبینی پس نترس خب؟
بیا سریع تر از اینجا بریم.
سرمو به چپو راست تکون دادم و با گریه گفتم _:تو میخواستی منو بکشییییی.
منو از اینجا ببر بیروننننننننن.نمیخوام ببینمت.
بی هیچ حرفی دستامو گرفت و تله پورت کرد.

_لعنت! رفتن به کوه
باید بریم اونجا.دستمو بگیر.
دوباره تله پورت کرد و اینبار رو به روی کوهی ظاهر شدیم.
کمی اونطرف تر سوراخ بزرگی بود .
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داخل رفتیم و ریچارد آتیش درست کرد.
سویشرت پارمو کندم و روی تخت سنگی کنار آتیش گذاشتم.
تیشرتمم خیس بود اما خب فعال نمیتونستم کاری کنم.
سرمو روی زانو هام گذاشتم و...

چشمامو بستم  .بدنم داشت گرم میشد که ریچارد گفت_:چقدر الغر شدی!
چشمامو باز کردم و با اخمی گفتم_:انتظار داشتی چاق بشم؟ نزدیک دو هفتست تو یک اتاق سنگی نمور زندانیم .تمام
استخونام تیر میکشن .دستام دارن نابود میشن .من خستههه شدم.
_باشه باشه .االن وقت توضیح دادن نیست .آروم باش کنار آتیش بمون تا برگردم.
منتظر جوابم نشد و سریع به سمت بیرون رفت.
روی زمین سفت کنار آتیش دراز کشیدم و بعد از مدت ها با آرامش به خواب رفتم.
با احساس دستی روی موهام و سرو صداهای نامفهوم چشامو باز کردم.
زن پیری با شاخ های بلند و موهای سفید ...پاهایی به شکل پای بز ..وای خدای من سم داره !اونقدر سریع سر جام نشستم
که باعث شد گردنم رگ به رگ شه و چشام از شدت درد بسته شن.
_آخ!تو...تو؟
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_نیاز نیست از چیزی بترسی.تو جات امنه.دوستانت هم بیرونن تا چیزی برای خوردن پیدا کنن.
_تو کی هستی؟ چی هستی؟ چرا اینجایی؟.
_آروووووم  .من یک ساتیرم .
خندید و گفت:دوستات بهم میگن زن بزی.
_اسم نداری؟
_ایوانجولیا.
_چه اسم سخت و البته قشنگی  .منم سوفیام.
_میدونم  ...میشناسمت.کم دردسر نکشیدیم تا پیدات کنیم.مخصوصا اون رفیق بی اعصابت!

_ریچارد؟!
_آره همون دورگه بی اعصاب!
_اوه!شما از کجا اومدید اینجا؟یعنی مگه فقط ..وای چی دارم میگم!
ایوانجولیا خندید و گفت_:آروم باش.دوستات از من کمک خواستن تا از طریق درختی که رو به روی کلبه بود ،ردی ازت
پیدا کنن .منم در ازای همکاری خواسته ای داشتم.
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_چه خواسته ای؟
_رفتن به ایزل!
_اوه .خب ماهم قراره به اونجا بریم!
ایوانجولیا سری به معنای فهمیدن تکون داد و رو به من گفت_:من میرم کمی گیاه دارویی جمع کنم.
به پاهام اشاره کردو گفت :راه درازی در پیش داریم .با این پاها نمیتونی زیاد دووم بیاری.
از غار خارج شد .کمی خاکستر روی آتیش رو فوت کردم و به اطراف زل زدم.
_اوه کوله پشتیم! چراغ دستیه کوچیکمو بیرون آوردم و تصمیم گرفتم به قسمت تاریک غار نگاهی بندازم!
حدود دو متر جلو رفتم  ...به عقب نگاه کردم.
_خوبه! آتیش دید داره .گوشامو تیز کردم .با شنیدن صدای آب لبخندی روی لبم شکل گرفت و به طرف چپ رفتم .یک
چشمه درون کوه .
وقت زیادی نداشتم  .سریع لباسای کثیفمو گوشه ای پرت کردم و داخل آب سرد رفتم .بعد از نیم ساعت شستشو با
شامپوی مسافرتی کوچیکم ..یک بلوز چهارخونه قرمز مشکی و یک شلوار لی مشکی پوشیدم.

تصمیم گرفتم لباسای کثیفمو بشورم  ...مشغول چنگ زدنشون بودم که صدای قدم هاییو شنیدم .به عقب برگشتم.
سایه این هیبت بزرگ با شاخ های ریز و بال های افتاده فقط برای یک شخص بود!

129

WWW.98IA3.IR

درجوارتو_ LNAZ_ASکاربر نود و هشتیا

_چیکار میکنی؟
_اومم.خب در نبود شماها از فرصت استفاده کردم و از حالت کپکی در اومدم.
خندید و گفت_:راستش این چند وقت که غیبت زد..با خودم گفتم اگه دوباره ببینمت یک کتک حسابی ازت میخورم!
_خب چرا؟
_آخه همیشه میگفتی کپک شدی و اینا ...منم هی امروز فردا کردم اخرشم دزدیدنت!..ولی سوفیا باورت میشه امید داشتم
برت گردونن اخه تو از دور شبیه یک گلوله کپک متحرک بودی و..
یک مشت آب یخ روش ریختم و با صدای نسبتا بلند که از حرص و خنده میلرزید گفتم:
_خودتیییی!خودتییییییییییی .کپک خودتییییی.
بال هاشو دورش جم کردو گفت_:باشه باشهه آب سرد نریز.
یهو وسط خنده  ...مطلب مهمی یادم اومد که باعث شد جدی بپرسم_...ریچارد ؟ من ایوانجولیارو دیدم اما متوجه نشدم
منظورش از دوستام چین؟ مگه فقط تو نبودی؟
_اه سوفیا داستانش طوالنیه .فقط بدون پیداشدنشون .هم لطف بود هم ضرر.
_چطور؟
نفس کالفه ای کشید و گفت_:من دفترتو اون شب خوندم .تصمیم داشتم از...

ژاکلن کمک بخوام تا برت گردونه خونه...میدونی وقتی فهمیدم کسیکه دستور دزدیدنت رو داد ،همین ژاکلن لعنتی بود
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چقدر خودمو سرزنش کردم؟!
اگه من لعنتی اون شب تنهات نمیزاشتم،هیچ کدوم از این اتفاقات نمیوفتاد.
لبخند اطمینان بخشی زدم و گفتم_:ریچارد؟ به این فکر کن که ممکن بود اتفاقات بدتری بیوفته .اما نکته مهم اینه که
هممون االن اینجاییم! درست میگم؟
بهم زل زد و گفت_:جین و جیکوبو میشناسی؟
_چییی؟معلومه! چرا پرسیدی؟ چطورمگه؟!!اتفاقی واسشون افتاده؟
پوزخندیزد_..اینقدر دوسشون داری؟ نترس سالمن .وقتی داشتم میرفتم پیش ژاکلن بهم حمله کردن ...احمقا فکر میکردن
من دزدیمت! مسخره نیست؟
_اوه! راست میگی؟!!! اخه چطوری اومدن اینجا؟ وای ریچارد ،چطوری؟؟
_البود اینم نمیدونستی که اونا خون آشامن؟
با دستام موهامو به سمت باال بردم و زیرلب گفتم_:وای خدا...چه اتفاقی داره میوفته...
کالفه نفسی کشید_...باشه ،بسه .بده من لباسارو باید بریم.جین داره غذا درست میکنه .
سری تکون دادم و پشت ریچارد با قدم های آروم به سمت آتیش رفتم.

انگار یک پتک بزرگ خورده بود تو سرم!تازه متوجه رنگ سفید پوستشون شدم!
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پشت ریچارد آروم قدم برداشتم و آهسته وارد قسمت نورانی غار شدیم.
با صدای قدم هامون ،برگشتن و به چشام زل زدن...
هنوزم مثل قدیم .جین با استرس و جیکوب با لبخند!
بی مقدمه گفتم_:واقعا که! از شما که جز صمیمی ترین دوستام بودین انتظار نداشتم...خیلییی بهم برخورد!خیلی! یعنی اگه
ریچارد به کمک احتیاج نداشت و االن اینجا نبودم ،هیچ وقت متوجه هویت اصلی شما نمیشدم؟!
جین دستپاچه چوب های ریز شده رو داخل آتیش ریخت:هی سوفیا..عزیزم آروم تر!ببین همه چیزو واست توضیح میدم.
قول میدم باشه؟ االن لطفا آروم باش.
جدی و خشک بهشون زل زده بودم که ریچارد دستشو روی شونم گذاشت.
کنار گوشم طوری که فقط خودم متوجه بشم گفت:
_با عصبی شدن چیزی حل نمیشه.مطمئن باش اگه توهم جای اونا بودی این ریسکو نمیکردی!

داشتم به حرفای ریچارد فکر میکردم که جین چوبی به سمتم پرت کرد..
_هی سوف گندش نکن من هنوزم همون جینم!تو تغییری توم میبینی؟
_هوف باشه!قانع شدم.اما محض اطالع اگه هوس خون کردید باید بگم خون من اصال خوشمزه نیست!
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همه مشغول خندیدن به حرف بی مزم بودن که جیکوب نگام کرد .
_سوفیا .نمیخوام ازمون بترسی .ما هنوز دوستای همیم.مگه نه؟

چشمامو به نشانه اطمینان باز و بسته کردم که لبخندش رنگ بیشتری گرفت.
سنگینی نگاه ریچارد رو روی خودمون حس میکردم.
با حالت دستپاچه نگاهمو دادم به سقف که جین بلند شد و با صدای نسبتا بلندی گفت:
_خب خب خب .آقایون بهتره برین سروقت شام
ما خانوما یکم گپ خصوصی داریم.بعدش به سمتم اومد و با گرفتن بازوم منو به قسمت خالی و البته تاریک تر غار هدایت
کرد تا کمی حرف بزنیم.
***
سه روز گذشته بود.
طبق حرفای ریچارد ،امروز به دهکده بنجامین میرسیم.روز به روز بارهامون سبک تر میشن!موهای کوتاهم کمی رشد کردن
و حاال میتونم با کش مویی ببندمشون.
ریچارد جلو  ،ایوانجولیا کنارش ،من پشتشون و جین و جیکوب دو طرفم ...
مشغول باال رفتن از سطح کج و سنگالخی هستیم!_هی؟! تا کی باید این تپه رو کج بریم باال؟ من خسته شدم! هرکدومتون
یک نیروی خاص دارید ،گناه من بی نیرو چیه اینجا؟!
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من گرسنمه .پاهام خسته شدن ...درضمن لباسمم خاکیه!من...
_وااای ببند سوفیا!
_ببخشید؟!چی گفتی ریچارد؟ دوباره تکرار کن ببینم؟چیو ببندم..دهن تورو؟
چنان با شدت برگشت طرفم و به چشمام زل زد که ناخواسته خفه خون گرفتم  .بازومو آهسته از دست جین آزاد کردم...

_بهتره قبل از حرف زدن و غرغر کردن یکم فکرکنی ! کاری نکن با کمک اولین جادوگری که سر رام قرار گرفت بفرستمت
خونت .فکر نکن نمیفهمم یادت رفته چرا اینجایی!
جین:سوفیا بهم گفته بود میتونی با جادوگرا حرف بزنی اما خب نمیدونستم تا این حد حرفه ای باشی! فکر میکردم فقط
آرتور اینقدر قویه.
_نه خوشم اومد! سوفیا دیگه چی بهت گفته؟...چرا ساکت شدین؟! هان؟
جیکوب:هی هی پسر آروم ...چته چرا اینجوری میکنی؟
ریچارد محکم دستشو از دست جیکوب بیرون کشید و با نگاه خسمانه ای به ما با سرعت به سمت باال حرکت کرد!
_چرا همچین کرد؟مگه من چی گفتم؟
جین:حتما فشار عصبی روشه  ..عیب نداره خوب میشه راستش موقع امتحانات  ،جیکوب هم زیاد اینجوری میشه اما بعد
یک مدت کوتاه دوباره به حالت اولش برمیگرده!به دل نگیر.
جیکوب:واسه دلداری دادن میتونی از افراد دیگه ای هم استفاده کنی! همیشه منو مثال نزن .
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خسته از بحث نوپا خواهربرادر  ،قدم های بلندی برداشتم تا به سمت باالی تپه برم.
ایوانجولیا با عصای چوبیش آروم به سمتم متمایل شد و گفت_:هنوز مونده تا این دورگه کله شقو کامل بشناسید!
سرجام ایستادم و به ریچارد زل زدم.

از حالت قدم هاش میتونستم بفهمم چقدر عصبیه!
_جیکوب:سخت نگیر !بعد یک مدت مثل قبل میشه...
نگاه گذرایی بهش انداختم و با صورت پکر به سمت باال رفتم.
وقتی به قسمت باالی تپه رسیدم دهنم از زیبایی اونجا باز موند! درختانی با برگ های زرد و گل های کوچیک قرمز ،دور تا
دور جاده رو پوشش داده بودن.
کنار یکی از درختای بزرگ،چشمه کوچیکی بود ..ریچارد کنار چشمه ایستاده بود و با اخم بهم زل زده بود!
دستمو به معنای "چیه؟" تکون دادم.
چشم خوره ای رفت و نگاهشو به پشت سرم سوق داد.
جین:وااای اینجا چقدررر قشنگه سوفیا ! ای کاش وسایلت همراهت بود .شرط میبندم زیباترین نقاشیه سالو میکشیدی!
_نمیدونم.شاید ...ولی خب االن که چیزی همراهم ندارم،فکر کردن بهش فقط اعصاب خوردیه!
جین:بیخیال! اونجارو باش .بیا بریم تاج گل درست کنیم.
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بی حرف دنبالش راه افتادم.کنار بوته زردرنگی زانو زدیم .دستمو دراز کردم تا گل قرمز رنگ زیباشو بچینم که یهو چوب
محکمی پشت دستم فرود اومد!.
_آخخخخ...
ایوانجولیا:اوی اوی!چیکار میکنی؟ اون گل بهت آزاری رسونده میخوای زندگیشو بگیری؟جای این کارا بلند شو با اون کوه
یخ حرف بزن ببین چشه!

جین با خنده گفت_:وای یکم محکم تر میزدی دستش میشکست ...عجب شانسی اوردم تو اول خواستی گلو بچینی!
_ساکت شو!تقصیر تو بود!
جین:خب حاال .شنیدی که چی گفت؟! برو با ریچارد حرف بزن.
بی هیچ حرفی از جام بلند شدم و پاکوبان پاکوبان به سمت چشمه رفتم.
جیکوب داشت آتیش روشن میکرد و اصال حواسش به ما نبود.
تو فاصله یک متری ریچارد ایستادم و گفتم:
_هی؟چرا اینجوری میکنی؟
الاقل وقتی دارم باهات حرف میزنم نگام کن!یک ساعت کنار این چشمه وایسادی که چی؟
منو تهدید میکنی که برم میگردونی؟ من بخاطر تو اینجام! از شرایط پیش اومده هم خوشحالم هم ناراحت!
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خوشحال بخاطر اینکه.دلم هیجان میخواست  .دوست داشتم چیزای جدید کشف کنم و ناراحت بخاطر اینکه هیچ خبری از
خانوادم ندارم! ریچارد به من حق بده بعضی وقتا غیرقابل تحمل باشم.
_هوف چرا داستان میگی؟ساکت باش دارم فکر میکنم از چه راهی میتونیم به ایزل وارد شیم.
_ببخشید؟! خب چرا زودتر نمیگی؟ اه.
_سوفیا ؟
نیم نگاهی بهش انداختم که گفت:
_قبول دارم تا االن خیلی سختی کشیدی!اما حس میکنم اصال یادت رفته چرا اینجاییم.چرا میخوایم به ایزل بریم .چرا من
عصبیم!

سر به زیر شدم!چیزی نداشتم که بگم .اون حق داشت.انگار تازه حرفهای آرتور داشت یادم می اومد  ،که گفته بود وقت
زیادی نداریم.
_ریچارد ببخشید؟باشه؟ سعی میکنم دیگه وراجی نکنم.
نفس کالفه ای کشید.
_سوفی؟من نمیخواستم اینجوری شه باشه؟اما االن که اومدی داخل این بازی،برای نجات جون خودت هم شده باید تالش
کنی .نترس حرفم رو یادم نرفته.رو حرفم
هستم  ،نمیزارم تا آخر اینجا بمونی ،تو بخاطر کوتاه فکری من وارد اینجا شدی من هم گفتم به قیمت جونم هم شده
سالم برت میگردونم.
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***
ریچارد حدود دو ساعت واسمون حرف زد.از گیاهان سمی گرفته تا ترفند دزدی و کلک .قرار شد امشب رو کنار چشمه
استراحت کنیم و فردا به دهکده بریم .بعد از دهکده میتونیم به جاده ای که به ایزل میرسه نزدیک بشیم .باید سوار گاری
های جا به جایی معجون بشیم تا بتونیم از دروازه شهر ایزل عبور کنیم! راه پراسترسی در پیش داریم.
بعد از سفارشات و حرفای ریچارد .تصمیم گرفتیم دور آتیش بشینیم و هرکدوم خنده دار ترین خاطرهام رو تعریف کنیم.

جین :تابستون پارسال میخواستیم بریم دوچرخه سواری بعدش..
جیکوب :بعدش سوفیا طبق معمول هوس تمشک کرد و تو راه تمام بوته های تمشک رو خالی کرد!

جین :هه جیکوب؟ داشتم میگفتم .بعدش همه تمشکهارو چید .تازه توی سبد دوچرخهاش هم پر تمشک بود .وقتی
رسیدیم به خونه خانم سارا نزدیک بود از ترس سکته کنه .چرا؟چون فکر میکرد سوفیا افتاده و زخمی شده!
جیکوب :آخه از دست و دهن و دوچرخهاش رنگ قرمز بیرون میریخت!
_بسه دیگه برید کارهای خودتون رو بگید.
من رو ببینید! جیکوب تا پنج سالگی از گل درخت گردو میترسید!
ریچارد با خنده گفت :گل درخت گردو؟ مگه گردو گل میده؟
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جین :خب آره! همه گل میدن  .من هم گل میدم.
دستش رو دراز کرد و گل سر مسخره بزرگشو ر به طرف ریچارد گرفت!
ایوانجولیا که در تمام مدت با لبخندی نظارگر کارهای ما بود دستی به دامنش کشید و گفت:
_چند ساله که گل درخت گردورو ندیدم! کم کم داشتم فراموش میکردم چه شکلیه.خوب شد یادآوری کردید.
_صبر کنید صبرکنید! االن میکشم همتون ببینید تجدید خاطره شه.
از تو کولم دفتر و مدادمو بیرون آوردم و تو کمتر از سه دقیقه گلو کشیدم.
ریچارد کنجکاو خودشو جلو کشید تا بهتر ببینه!بعد از اتمام کارم گفت:
_ها اینو دیدم!
همه متعجب از حرفش بهش زل زدیم که ادامه داد..
_چندسال پیش آرتور یک مرضی گرفت مدام سرفه میکرد.

پزشک اعظم گفت اینو بدید بخوره خوب میشه.
از شدت خنده از چشمام اشک میومد_..وااییی اخه چجوری اینو خورد؟تصورشم وحشت ناکه!
جین:پس علت دیوانگیش کشف شد!
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ریچارد با خنده سرشو تکون داد و گفت:تازه میگفت قیافه جالبیم داره!
***
اون شب با خنده و حرف گذشت.
حدودای ساعت سه بود که سروصداهایی باعث شد چشامو باز کنم.
آروم از الی پلک بازم یک کوتوله آبی پوشو دیدم که مشغول فوضولی داخل کیف بچه ها بود.
با دستم آروم به بازوی ریچارد زدم که چشماشو باز کرد.
خیلی حرفه ای بدون اینکه چشمامو کامل باز کنم به کوتوله اشاره کردم .متوجه شد و بهم اشاره کرد بخوابم.
ریچارد خیلی طبیعی به طرف مخالف برگشت .کوتوله تند و سریع خودشو پشت تخته سنگی قایم کرد.
بعد از چند ثانیه انگار که خیالش از بابت خواب بودن ریچارد راحت شد .آروم آروم بیرون اومد و به طرف کوله جیکوب رفت!
خواست برگرده که ناگهان تو دستای ریچارد زندانی شد!
چشمام از فرط تعجب نزدیک بود از حدقه بزنن بیرون!
تو ذهنم فقط یک کلمه شکل گرفت ...تله پورت.
کوتوله ای که به نظر میرسید غش کرده رو تو دستش جا به جا کرد و اومد کنارم نشست.
از داخل کولم کمی نخ کاموا بیرون اوردم .
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دستو پاهاشو بست و دستمو گرفت  .وادارم کرد از جمع بچه ها دور بشیم.
رفتیم و کمی دورتر کنار سخره بزرگی ایسادیم.
_بهتره خودتو به موش مردگی نزنی.چشاتو وا کن!
کوتوله آروم چشمامو باز کرد و زبونی برای ما درآورد
خندم گرفت و گفتم:
_واااییی چه بی ادبی کوچولو.
با صدای بامزه و ظریفش تند و عصبی گفت:
_بی ادب خودتی زشت.ولم کنن ..ولممم کننن .ولم کنننن.
ریچارد هول شد.سریع یک چوبو به همراه برگ شکست و فرو کرد تو دهنش .متعجب گفت:
_واای به این کوچیکی عجب صدایی داره!
سرمو به معنیه آره تکون دادم و رو به کوتوله که سعی داشت چوبو به بیرون پرت کنه گفتم:
_ببین! نیاز نیست اصال بترسی .منو دوستم بهت آسیب نمیزنیم! تورو گرفتیم چون حس کردیم شاید بخوای مارو اذیت
کنی .متوجه میشی چی میگم؟
سرشو تکون داد که ادامه دادم:
_ببین خانم کوچولو اگه دوستامو بیدار کنی ممکنه نزارن ولت کنیم! ما کاری بهت نداریم .چوبو میارم بیرون .داد نزن باشه؟
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فقط بیا مثل دوتا دوست باهم حرف بزنیم.
بازم سرشو تکون داد .
ریچارد که تو این مدت نظارهگر بود آروم گفت_:اینبار اگه داد بزنی جای چوب دستمو تو دهنت فرو میکنم.
دستشو مشت کرد و جلو چشم کوتوله

تکون داد و اینبار رو به من گفت _:کل هیکلش اندازه مشت و ساق دستمه! بهش بفهمون آروم صحبت کنه.
_خیلی خب بابا! من ترسیدم چه برسه به این بچه.
پوف کشداری کشید .
چوبو بیرون اوردم  .توفی به سمتون انداخت و اینبار زبونشو تا ته بیرون اورد سمتم و گفت_:ممنوووون ولی تو خیلی زشتی!
_باشه من زشت .اسمت چیه؟
_من اسممو به خانومای زشت نمیگم!
_خوشگله افتخار میدی بگی چرا اینموقع شب اومدی جاسوسی؟
خونسرد به ریچارد زل زد و گفت:دوست داشتم به تو چه گنده بک بی خاصیت.
تو نور ماه برجسته شدن رگ های دست ریچاردو دیدم آروم کشیدمش کنار و گفتم:ولش کن ولش کن خب؟ بزار من سوال
کنم.
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_ببین خانوم کوچولو...
_تفیان.
_چه اسم قشنگی!ببین تفیان تو داشتی بدون اجازه به وسایالی ما دست میزدی...
آروم پرت شدم کناری _...ببین کوچولو.گردنتو برای یک ثانیه بگیرم مردی!اینقدر لجبازی نکن بگو چرا اومدی فضولی؟ از
طرف ژاکلن اومدی؟ها؟
تفیان زد زیر گریه !اینبار ریچاردو هول دادم اونور و بندهایی که دور دستو پای تفیان بودو باز کردم .
به محض آزاد شدن.دستمو گاز گرفت و پرید روی تخته سنگی ایستاد.
دوباره زبونشو تا ته بیرون آورد و گفت:زشتا برید به درک...

ریچارد نگاه ترسناکی بهم انداخت  .کمی عقب رفتم و آروم گفتم_:خب چه کنم؟زیادی پررو بود.اصال بهتر که دررفت!
ریچارد عصبی دوتا دستشو محکم کوبید به تخته سنگ پشت سرم و گفت :اخه تو چرا اینقدر خنگی؟ چرا دستشو باز
کردی؟
اخمو بهش زل زدم _...دوست داشتم.
_اَهم اَهم.
ریچارد پوف کشداری کشید و زیرلب گفت_:رو مخه بی رنگ!
متوجه منظورش نشدم اما بعد از دیدن چهره جیکوب تو تاریکی لبخند کجوکوله ای زدم و گفتم_:سالم .اینجا چیکار
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میکنی؟
عصبی گفت_:بد موقع مزاحم شدم؟
ریچارد اجازه حرف زدن نداد و گفت:آره  .اون موقع که باید باشی نیستی .االن چرا اومدی؟ برو بگیر بخواب.
جیکوب :عجب! باشه مزاحم نمیشم شما به کارت برس.
_هووی وایسا ببینم؟چی میگی واسه خودت؟ جای این حرفا برو کیف خودتو جینو چک کن ببین چیزی کم نشده.
انگار که جوک شنیده باشه مسخره وار خندید و گفت_:باشه سوفی فهمیدم به کارت برس .
ریچارد_:احمق االن وقت شوخی نیست برو ببین چیزی از کیفت کم نشده..
بعدش بدون توجه به ما به سمت کیف خودش رفت و مشغول برسی شد.
جیکوب کنجکاو به سمتم برگشت و گفت:چی میگه این؟
_ببین من مچ یک کوتوله رو موقع فوضولی گرفتم  .االنم فرار کرد...
ریچارد:هی شماها میخواین تا صبح اونجا وایسید؟
_اومدممم.
جیکوب برو وسایالتو چک کن.
سرشو آروم تکون داد و پشت سرم به سمت آتیش حرکت کرد.
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به محض نزدیک شدنمون  ،ریچارد کوله پشتی جیکوب رو به طرفش پرت کرد و دوباره مشغول برسی شد.

***
جین:آییی گردنممم دیشب اصال خوب نخوابیدم.
ریچارد پوزخندی زد و گفت :مشخصه!
جیکوب نگاهی بدون حس به ریچارد کرد..
_مشکلت چیه؟ مطمئنا تقصیر ما نیست که آرتور این بالرو سرت آورده،پس...
ریچارد فورا ظرف غذاشو به زمین کوبید و با صدایی که هرلحظه شدتش اوج میگرفت رو به من گفت:
_بهش بگو ساکت شه.
دست از غذا خوردن برداشتم و با مالیم ترین لحن ممکن گفتم:
_بچه ها؟اخه چرا اینجوری میکنید؟جیکوب  ،فکر کنم بدونی و نیاز به گفتن دوباره نباشه که منو ریچارد باید این بازیو
تمومش کنیم و به ایزل بریم تا بتونیم متحد جمع کنم!اگه واستون مشکله میتونید برگردید  ،به خانوادم بگید که حالم
خوبه .شما مجبور نیستید با ما بیایین که هرروز سرکوچک ترین موضوعی بهم بپرید.
ریچارد نگاه قدرشناسانه ای بهم انداخت و مشغول خوردن غذای ریخته شدش شد.
جیکوب:اوه! جالبه..میبینی جین؟
دارن غیر مستقیم بهمون میگن که اینجا اضافهایم! خیلی خب باشه مشکلی نیست .این همه راه رو اومدیم تا بفهمیم
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زندهای یا نه؟! اونوقت خیلی راحت مارو به یک دورگه بی نام و نشون میفروشی! بهتره شما به سفرتون ادامه بدید ماهم
تنهاتون بزاریم.
ریچارد :چقدر حرف رو دلت بود .بازم بگو سبک شی .فردا نیای یقهام رو نگیری نگی باعث ورم شکمت بودم!
جین :جیکوب آروم باش منظور سوفیا این نبود .ریچارد توهم لطفا ادامه نده.
 صبرکن ببینم داری منت میذاری؟جیکوب :هرطور دوست داری برداشت کن خانم کالرک .جین بلند شو! زووود.
جین ناراحت بهم زل زد که لبخندی به روش زدم و بغلش کردم .آروم کنار گوشم گفت " متاسفم" .
جیکوب :خوش باشید.
این رو گفت و دست جین رو گرفت و در کمتر از سه ثانیه با سرعت به سمت پایین تپه رفتن .صدای قدم های ایوانجولیا
باعث شد نگاهمو از پایین تپه بگیرم و به ساتیر رو به روم بدم.
بی هیچ حرفی کنارمون نشست و مشغول خوردن گیاهانی شد که از زیر درخت ها جمع آوری کرده بود .جو سنگینی بود.
نه ریچارد چیزی میگفت ،نه من .از همه بدتر سکوت ایوانجولیا بود .مطمئن بودم همه چیزو دیده و اینکه االن حرفی
نمیزد خیلی بد بود!
بعد از غذا ایوانجولیا به سمت چشمه رفت تا استراحت کنه .رو به ریچارد گفتم :حاال چی میشه؟ تنها میریم؟
ریچارد مچ دستهاش رو تکون داد و گفت :مگه از اول همراه ما بودن؟ ناراحت شدی رفتن؟
 نمیدونم .راستش از بچگی همینجوری بودیم .بحثی که میشد جیکوب قهر میکرد و میرفت اما زود برمیگشتپیشمون..اما االن...نمیدونم .بعید میدونم برگرده! نظر تو چیه؟
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درحین دراز کشیدن بهم نگاهی انداخت :سوفیا بس کن .از اول تو همه چیز دخالت میکرد .هیچ وقت حرفمون رو گوش
نمیداد ،همیشه ساز مخالف میزد .خیلی ممنونم که با حرفت باعث شدی قهر کنه .االن هم بخواب استراحت کن غروب راه
میافتیم.
 پوووف .من خوابم نمیاد میرم این اطراف یک دوری بزنم . زیاد دور نشو .تو دید باش .خوابت نمیاد این وسایل رو جمع کن! هوووف.خیلی خب باشه.دیگه چیزی نگفت و ساعدش رو گذاشت رو چشمهاش.
بلند شدم و لنگه شلوارم رو تکون دادم .اول وسایلهای ریخته رو جمع کردم .مشغول شستن ظرفها بودم که حس کردم
چیزی خورد به پشتم!
ظرفهای خیس رو روی تخته سنگ گذاشتم و برگشتم.نسیم آروم علف های بلند و تکون میداد .ایوانجولیا به حالت نشسته
زیر درخت کمی دور تر ازمن خوابیده بود .ریچاردم خواب بود....
شونههام رو به حالت بیخیالی تکونی دادم و کاسههای فلزی کوچیک رو داخل پارچه ای چیدم  .قبل از بلند شدنم دوباره
حس کردم چیزی خورد به کمرم.
با عجله برگشتم و اینبار متوجه سنگریزهای شدم که به شکمم برخورد کرد .ظرفهارو همونجا رها کردم و آروم آروم به
محل پرتاب سنگ رفتم.
علف های بلند تا زانوم میرسید ..اصال حس خوبی نداشتم.هوا ابری بود ولی خورشید وسط آسمون خودنمایی میکرد!
 -هی هی.
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ترسیده سرجام موندم و به اطراف نگاه کردم..همچنان ایوانجولیا و ریچارد خواب بودن .هوووف.
 هی این جا.این پایین.صدارو دنبال کردم و...
 تفیان؟! هیس چخبره آروم.علف هارو کنار زدم و کنارکنده کهنه ای زانو زدم رو به کوتوله کوچک گفتم_:چی میخوای؟چی شده چرا فرار کرده بودی؟
 کمتر حرف بزن .دوس ندارم اون گنده بک بفهمه بازم اومدم.دنبالم بیا. کجا میری؟تفیااان .اهه وایسااا.آروم آروم دنبالش رفتم  ..علف های باریک و بلند به کمرم میرسید .دیگه نمیتونستم ریچاردو ببینم،و این بد بود!
سرجام ایستادم و گفتم :تفیان؟کجا میری..وایسا من نمیتونم بیشتر از این جلو بیام.
 -با جثه کوچیکش غرغرکنان جلو اومد و گفت :آخه چرا نمیتونی بیای؟بخاطر اون؟بس کن .

_تا نگی چیکارم داری.یک قدمم به سمت جلو ورنمیدارم.
_قول میدی کمکم کنی؟
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_کمک؟
_آره کمک.خوب گوش کن ببینم چی میگم پنجشنبه ها یک گاری از اینجا رد میشه.رئیس قبیلمون گفته  ،علت گم شدن
کوتوله ها صاحب گاریه.
_یعنی چی؟ اون میدزدتون؟
علف هارو آروم کنار میزد و نجوا کنان میگفت:
_آره...فروشندس.همه چی تو بساطش پیدا میشه.از مارو عقرب سه سر گرفته تا زیباترین جواهر این منقطه.
_خب چرا جلوشو نمیگرید؟االن چه کمکی از دست من برمیاد.
_نمیتونیم.ما تعدادمون کمه .تو دوسال گذشته خیلی از دوستامونو از دست دادیم .در حال حاظر فقط یک سوم قبیله
تونسته جون سالم به در ببره!
_متاسفم .تفیان وایسا...
_نترس بیا از اینجا علفا تموم میشن .
علفارو کنار زد وآروم پرید پشت درخت.
منم همین کارو کردم...درست میگفت دیگ علف بلندی نبود .چمن بود و بوته های تمشک  .درختای بلند با برگای زرد.
کمی دور تر یک جاده بود.
_هیسس داره میاد.

149

WWW.98IA3.IR

درجوارتو_ LNAZ_ASکاربر نود و هشتیا

_گوشامو تیز کردم که صدای چرخ گاری شنیدم!
گاری چوبی قدیمی با دوتا اسب سیاه و مردی چاق که صورتش پوشیده از ریش و مو بود!
از دور نمیتونستم چهرشو واضح ببینم اما مشخص بود که ریششو با تکه های طال و جواهر بافته!

تفیان:داره میره به قسمت پایین دشت.
_از کجا میاد؟
تفیان:سرتو بیار پاایین تر .از هرجایی که فکرشو بکنی .دور تا دور جهانو با همین گاریش فتح کرده.
_چه عجیبه! حاال میخواین چیکار کنید؟
تفیان:باید گیرش بندازیم تحویل رئیس بدیم.
_و؟
تفیان:و چی؟ باید کمک کنی.
_چرا به ریچارد نگفتی؟ اون قوی تره اینجام بهتر میشناسه.
تفیان:واقعا فکر میکنی به حرفم عمل میکنه؟بس کن.بیا بریم پایین تپه .قول میدم زیاد طول نکشه.
حس خوبی به این قضیه نداشتم،اما از طرفی دلم نیومد کمکش نکنم .برای همین بی معطلی گفتم:
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_باشه  .بریم حسابشو برسیم.
خنده با نمکی کرد و جست و خیز کنان به سمت پایین جاده حرکت کرد....
#ریچارد
نفس عمیقی کشیدم و چشمامو باز کردم...
ایوانجولیا کنار چشمه نشسته بود.نسیم آرومی می وزید.
دستی به گردنم کشیدم و بلند شدم.
_سوفیا؟
معلوم نیست باز کجا رفته!
_ایوانجولیا خوابید؟
ساتیر چشماشو باز کرد و گفت :االن بیدارم.
_سوفیارو ندیدی؟
موهای استخانی رنگش رو به رقص درآورد و با نگاه خیره ای گفت:رفت به طرف پایین...
_یعنی چی؟! چرا؟
منتظر جوابش نشدم و به سمت پایین تپه حرکت کردم.علف های هرز بلندو با خشونت کنار زدم
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دختره احمق معلوم نیست کجاست!
#سوفیا
پشت درخت های بلند ایستادیم
طبق نقشه تفیان ،اون قراره سر دستفروش رو گرم کنه تا من به داخل گاری برم و دوستاشو آزاد کنم!
بعد از اون دوستای تفیان میان تا با گل های سمی که به سمت دستفروش پرت میکنن،اون رو بیهوش کنن!
تفیان بهم عالمت داد که وقتشه .آروم خودمو رسوندم پشت گاری .پرده کهنه کرم رنگ رو کنار زدم و سرکی به داخل گاری
کشیدم.
گاری خالی بود!
خواستم به عقب برگردم و به تفیان عالمت بدم که با ضربه شدیدی به سرم چشام سیاهی رفت..خودمو به گاری تکیه دادم
که تفیان جلو اومد.
تفیان:متاسفم سوفی.اما تو تنها شانس برای آزادیمون بودی..
_چ...چی..میگ..ی؟؟
تفیان خواست چیزی بگه که مرد دستفروش کنارش زد و کالهشو از سرش برداشت.
_خب دیگه بازی بسه وقتشه بریم به جایی که بهش تعلق داری.
_تووو.؟؟!!
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عقب عقب رفتم که سرم محکم به قسمت لبه گاری برخورد کرد...همین ضربه کوچیک کافی بود تا تعادلمو از دست بدم و
بیوفتم.قبل از بسته شدن پلکام  ،دیدمش که جلو اومد و با کسی مشغول حرف زدن شد...
#ریچارد
تقریبا به قسمت پایین رسیدم.جاده بود و درخت!
_سووووفیاااا؟
هیچی!

_سووووفیااااا؟
جاده خالی بود ...صدای نفس های بلندم سکوت جاده رو میشکست،جلوتر رفتم که صدای شکستن چیزی توجمو جلب کرد.
به عقب چرخیدم .
_اینجا چیکار میکنی؟
تفیان:این منطقه برای ماست.بهتره بگم تو اینجا چیکار میکنی؟!
_دنبال دوستمم!
آهانی کرد و مشغول جمع کردن برگ های زرد رنگ شد!
_تو ندیدیش؟
چیزی نگفت و به سمت درخت بزرگتری حرکت کرد.
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مطمئن بودم چیزی میدونه ! از روز اولم بهش مشکوک بودم..هرچی صداش کردم جوابی نداد .داشتم کالفه میشدم که آروم
گفت:
_رفت .دیگه اینجا نیست.احتماال تا چند ساعت دیگه برمیگرده به دنیای خودش،بهتره فراموشش کنی و به سفرت ادامه
بدی.
_چیییییی؟ از کدوم طرف رفت؟
تفیان انگشتشو به طرف چپ جاده گرفت و گفت:
_یک روزه دیگه به دروازه شهر ایزل میرسی...میخوای تمام راه رفته رو برگردی ؟ بخاطر چی؟ اون شمارو ول کرد رفت ...از
اولشم دوست نداشت بهت کمک کنه!.بهتره دنبالش نری.
_مزخرف نگو.
اجازه حرف زدن ندادم و هر ده متر به ده متر طول جاده رو تله پورت کردم ...
محکم تر از قبل بال میزدم ...میدونستم سوفیا اینجا بودن رو دوست نداره .میدونستم چقدر واسش سخته.اما خودش به
جیکوب گفت که میخواد کمکم کنه
یهو از حرکت ایستادم....درسته!جیکوب خیلی سریع قهر کرد و رفت...سوفیا حتی تالش نکرد جلوی اون هارو بگیره!
یعنیهمش نقشه بود؟! میخواست فرصتی گیربیاره تا فرارکنه؟
عصبی مشتی به درخت کناریم زدم که صدایی غرغرکنان به گوشم رسید.
_هووووی تو دیگه کی هستی؟ چرا خونمو خراب میکنی؟ گمشو.
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به باالی سرم نگاهی انداختم .یک سنجاب سیاه مشغول خوردن بلوط های قرمز بود!
نگاه خسته و عصبیمو که دید تندتر از قبل گفت:
_چی شده ؟بلوط میخوای؟
خشک و سرد "نه" گفتم .بین دوراهی سختی گیر کرده بودم...
میتونستم پیداشون کنم و بپرسم چرا؟
میتونستم برگردم و دلمو به حرف آرتور خوش کنم ...
هزار متحد در قبال آزادیم!
_اگه بلوط نمیخوای دور شو.گنده بک
واقعا تو این لحظه حوصله این موجود وراج رو نداشتم.
نفس کالفه ای کشیدم و به درخت تکیه دادم...
هوا داشت تاریک میشد.هیچی سرجای خودش نبود.
بعد از چندلحظه که چشمامو باز کردم حس کردم درخت روبه روییم جابه جا شده.
سریع از جام بلند شدم و سرمو باال گرفتم..
_اسم اینجا چیه؟
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سنجاب سیاه بلوط هاشو سفت بغل کرد و گفت :چرخنده!
وای نه...نه...

ولی وای به حال کسی که نیت شوم داشته باشه.
_که اینطور...باشه.
کمی بال زدم تا خشکی بدنم از بین بره...باالخره تصمیممو گرفتم .برمیگردم...همراه ایوانجولیا به ایزل میرم و تمام سعیمو
میکنم تا دوباره انسان بشم.
گرچه رفتن ناگهانی سوفیا خیلی واسم گرون تموم شد...اما،از اولم خودم تصمیم داشتم بفرستمش بره...وقتی با جیکوب
رفته ،حتما راهی برای از بین بردن طلسم های آرتور هم دارن.
کمی چشمامو بستم تا بتونم تمرکز کنم.ناگهان شیعی سفت به سرم برخورد کرد ...با شدت برگردم که سنجاب گفت_:زیر
درخت من نمون .گورتو گم کن...اصال حوصله ندارم یک ساعت دیگه به بقیه جواب پس بدم که کی بودی و چی میخواستی،
چرا نمیری؟برو دیگه .اصال کجا میخوای بری؟
_پوف...چقدر پرحرفی .میرم به ایزل،تموم شد؟
_اوه که اینطور.پس میخوای عنوان بهترین جنگجو ماورا رو نصیت خودت کنی!
_تا حاال به مبارزه فکر نکردم.حتی نمیدونم به برنده کامال چه چیزایی داده میشه.
مشکوک بهم زل زد و دستشو روی بلوط دیگه ای قرار داد که گفتم:
_اگه جوایز خوبی داشت ...شاید شانسمو امتحان کردم.
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سنجاب بلوط رو محکم کشید و آروم گفت:
_من اگه جای تو بودم،حتما اینکارو میکردم.....

_اونوقت چرا؟
_چون میتونی با جادوگربرترمالقات کنی...میتونی هرچیزی ازش بخوای .حتی تا یک سال هرجا که بری هیچ کس حق
سرپیچی از دستورت رو نداره!
_وااقعا؟؟! اگه اینطور که میگی باشه ،چرا تاحاال کسی چیز زیادی ازش نگفته؟!.
_برای اینکه نمیخوان رقیب هاشون زیاد شن!چقدر احمقی ...خب دیگه برو پی کارت...
چقدر بی ادب!حتی نزاشت ازش تشکرکنم..فورا بعد از تموم شدن حرفش به داخل لونش رفت!!
نفس عمیقی کشیدم و به جاده زل زدم .بعد از چند ثانیه درست کنار ایوانجولیا ظاهر شدم.
ظرف های ریخته شده رو جمع کرده بود و کنار تخت سنگ های رنگارنگ منتظر نشسته بود.بهش نزدیک شدم و گفتم:فکر
کنم باید دونفری به ایزل بریم.
چشم هاش رو با اطمینان بازو بسته کرد.
رنگ آسمون به زردی میزد  .دوساعتی میشد که حرکت کرده بودیم .داشتیم به دروازه میرسیدیم .از اونجایی که سوفیا
دیگه همراهمون نبود  ،بازارچه جذابیتی واسم نزاشت پس همراه ایوانجولیا تله پورت کردم و نزدیک دروازه شهر ایزل فرود
اومدیم .بعد از کمی به انتظار نشستن برای درشکه های معجون...باالخره تونستیم یواشکی واردشون بشیم.
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ایوانجولیا برخالف ظاهر مسنش...
در همچین مواقعی مثل یک دختر بیست ساله عمل میکرد ...اونقدر فرض بود که بعضی اوقات خندم میگرفت...کسی چه
میدونست،شاید انتظار زیادی کشید تا به اینجا بیاد!
نبود سوفیا باعث میشد اطرافمو بهتر ببینم .صداها ،چهره ها و حتی رفتار های بعضی از ساکنین منطقه!
نفس کالفه ای کشیدم که ایوانجولیا گفت:
_بهتره روی هدفت تمرکز کنی!
بهش زل زدم که گاری ایستاد.بی معطلی والبته یواشکی پیاده شدیم و به سمت بیرون رفتیم.
تو یک نگاه کلی ایزل شبیه گویی پر از انواع حشره بود! خون آشام...دیو ..اسب تک شاخ..جادوگر..ساتیر ...دورگه..سایکالپس
..اژدها ...پری..گرگینه و هرچیزی که وجود داشت!
ایوانجولیا کمر راست کرد و پر ذوق گفت_:وقتشه کمی خوش بگذرونم....کجا ببینمت؟.
به جلوم نگاهی انداختم"مهمان خانه سبز"چه اسمی!
_بریم اینجا بمونیم؟
ایوانجولیا خواست جوابمو بده که سایکالپس نعره زنان گفت:بشتابید....بشتابید ....مسابقه تمرینی اینال و تکاچ....بشتابید..
کنجکاو به سمت مخالف حرکت کردم...یک دیو چهارشاخ و یک جادوگر سیاه مشغول مبارزه بودن...
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صدای همهمه تمام منطقه رو فرا گرفته بود...یک گروه با صدای بلند اینال رو تشویق میکردن و گروه دیگه تکاچ رو!

#سوفیا
صداشو میشناختم...خودش بود جیکوب.داشت با کسی حرف میزد ..بیشتر شبیه جروبحث بود،سرم کمی گیج میرفت آروم
نشستم و گوشمو چسبوندم به قسمت چوبی گاری که بینمون فاصله انداخته بود...
_باید زودتر دور شیم ممکنه اون لعنتی پیدامون کنه.
_فکر میکنی میتونی قولی که بهم دادیو فراموش کنی؟
_به موقش!
_فکر کردی بچه گول میزنی؟ میتونم خیلی راحت همه چیزو بزارم کف دست رئیس .پس بهتره اول روی قولت بمونی .
_نمیشه...باید برش گردونم.
یهو گاری محکم ایستاد که باعث شد سرم به دیواره چوبی بخوره.
صدای زمخت مرد بلند شد که تشرگونه به جیکوب گفت:چند روز دیگه مسابقات شروع میشه .نمیزارم زحماتم بخاطر تو
هدر بره .سر حرفت بمون کمکم کن برنده شم.منم میبرمتون پیش جس .
سکوت شده بود ....پس جیکوب لعنتی با کمک این یارو منو خام کرد...حس کردم کسی درحال نزدیک شدن به در پشتیه
گاریه برای همین سریع خودمو به خواب زدم.
در باز شد از گوشه چشم دیدم که مردالغری دستشو به طرف کیسه ای دراز کرد...با صدای کلفتش که اصال به چهرش
نمیخورد گفت_:سنگ تیترام اینجاست!میتونیم خیلی راحت به همه خواسته هامون برسیم...اما اول باید اول شم.
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چند ساعتی از باز کردن چشمام تا به االن میگذشت...جیکوب مدام سعی میکرد تا باهام حرف بزنه اما همیشه با اخم های
درهمم رو به رو میشد .تا دیروز فکر میکردم دوستمه ولی االن فهمیدم اون یک خودخواه به تمام معناست.
مردک الغر اندام غذایی رو جلومونگذاشت و گفت_:بهتره بخورید .یک ساعت دیگه حرکت میکنیم .بعد از ساعت ها لب باز
کردم و عصبی گفتم :به کجا؟
الغر مردنی لبخندی زد که باعث شد پوست های چروکیده و سیاه زیر چشمش بیشتر از قبل جمع بشن.چشم ازش گرفتم
که جیکوب گفت_:یک کار نیمه تموم داریم ....تا یک هفته دیگه مسابقات ایزل برگذار میشن.یکی اینجا بدجور تشنه
قهرمانیه.
با اخم بهش زل زدم ...این یعنی یک شانس!میتونستم با ریچارد حرف بزنم و از دست این مارمولک کنه نجات پیدا کنم.
_جین کجاست؟
جیکوب:برگشت به جایی که بهش تعلق داریم...در نبود من باید یکی به کارا سروسامون بده.چشمکی زد و مشغول زیرو رو
کردن آتیش شد .دوباره تو الک سکوت خودم فرو رفتم و لحظه هارو برای رفتن به ایزل شمردم.
...
یک روز میگذشت طبق حرفاشون قرار بود در تمام این مدت جایی غیر از ایزل سکونت داشته باشم!میترسیدن...اونا از روبه
رو شدن با ریچارد میترسیدن.
سعی کردم خودمو خوشحال تر نشون بدم  .بدبخت فکر میکرد بخاطر دزدیدنم باید ازش تشکر کنم! االنم که معلوم نیست
کدوم گوریه...برای چند لحظه دلم برای تلفن همرام تنگ شد..همراه با نفسی عصبی دست از بازرسی کلبه چوبی که داخلش
اقامت داشتیم ورداشتم و به پیرزن گوشت تلخ رو به روم چشم دوختم.
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_میشه یکم آب بهم بدید؟واقعا تشنمه!
پیرزن که فهمیده بودم اسمش سلینانست چشم غره جانانه ای تحویلم داد و گفت_:فکر کردی من نوکرتم؟ ساکت بشین تا
دوستات برگردن.
_نوکرم نیستی،رئیسمم نیستی که بهم دستووور میدی .آب میخوام.
غرغرکنان هیکل چاقشو تکون داد و از بشکه رنگو رورفته گوشه کلبه کمی آب برام اورد.
بی تشکر ازش گرفتم و یک ضرب سر کشیدم .طعم گندش باعث شد قیافمو توهم کنم
_اییییی این دیگه چه کوفتی بووود؟
لبخندی زد و سرجاش نشست_ .نمیدونی کجا رفتن؟
سلینا:گفت تا چهار روز دیگه برمیگردن.چقدر سوال میکنی بگیر بخواب.
به سمت در رفتم که چوب دستیشو محکم به طرفم پرت کرد و گفت:تکون نخور حق نداری بری بیرون.
باشه آرومی گفتم و چند قدم به عقب رفتم...دیگه مطمئن شدم که منو سپردن دست این خیکی تا راحت به ایزل برن! تو
دلم شمردم یک...دو...سه...

سریع و محکم پا به فرار گذاشتم .درو باز کردم و به سمت درختی که اسب بهش بسته بود دویدم سلینا دادی کشید و به
طرفم پاتند کرد.خوشبختانه اونقدری چاق بود که تا خودشو تکون بده من تونستم فرارکنم.
به سمت اسب رفتم و بازش کردم  .با دستای گوشتالوش سنگ های ریزو درشتو به سمتم پرت میکرد بلکه بتونه جلوی
فرارمو بگیره .دهنه اسبو کشیدم و با سرعت زیادی به سمت جنگل رفتم.
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از پشت صدای دادو فریادشو میشنیدم که میگفت:هیییی هیییی برگرددددد....
تو دلم به حالش پوزخندی زدم و خودمو به اسب نزدیک تر کردم.
بعد از چند دقیقه کنار درختی ایستادم ...دختری با موهای سفید و لباس سبزی مشغول جمع کردن سیب بود.
_هی خانم کوچولو؟
بهم نگاه کرد ....خدای من یک چشم داشت.برای ثانیه ای نگاهمو ازش دزدیدم و روی اسب جا به جا شدم.آروم گفت:با من
کاری داشتید؟
دلمو به دریا زدم و گفتم:میخوام برم به ایزل...راهش ..هنوز حرفم تموم نشده بود که دستشو به سمت راست گرفت .راه
باریکه ای میون بوته ها بود ...بهش زل زدم که جلو اومد .تاج گلی بهم داد و گفت:موفق باشید خانم زیبا!
از حرفش تعجب کردم...نمیدونستم چیکار کنم.شاید تله باشه...شاید.

سنجاق سر قرمز رنگم رو از بین موهام بیرون کشیدم و به طرفش گرفتم .همین طور بهم زل زده بود که گفتم:بهم هدیه
دادی .راه رو نشونم دادی...این هدیم از طرف من به تو.
لبخندی زد و سنجاق رو ازم گرفت .تاج گلو روی سرم سفت کردم و به سمت ایزل تاختم! اونقدر رفتم که به همون تپه
لعنتی رسیدم .همونجایی که تفیان ازم کمک خواست .دیوونگی بود اما برای دیدن ریچارد و ایوانجولیا به باالی تپه زل زدم.
دیگه توان نداشتم .با هزار بدبختی آتیش روشن کردم ،میوه هایی که توی راه چیده بودم رو توی آب چشمه شستم و شروع
به خوردن کردم.من االن به معنای واقعی یک گمشده بودم .نه ریچارد از جام خبرداشت و نه جیکوب! تاج گلی که اون
دختر عجیب بهم داده بودو دوباره روی سرم محکم کردم تا نیفته .گاز دیگه ای به میوه آبی رنگ داخل دستم زدم و به
صدای ترق تروق آتیش گوش دادم.
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_زیاد نخور،فقط یکی اون هم در صورت نیاز!
به سرفه افتادم و میوه از دستم پایین افتاد .با چشمایی که حاال داخلشون اشک جمع شده بود به کوتوله رو به روم نگاه
کردم.
تفیان:سالم
_درد .یکی از میوه های توی دستم رو به سمتش پرت کردم و گفتم :از جلو چشمهام گمشو...دروغگوی بدجنس..
_اوی اوی مواظب باش سوفی نزدیک بود سرم رو به باد بدی!
_ساکت شو تفیان....چطور تونستی؟ من بهت اعتماد کرده بودم...من...
تفیان :پشیمونم!
_االن این رو میگی؟ االن که ریچارد رفت؟ االن که تنها شدم؟ اگه اتفاقی واسم بیافته خانوادهام دق میکنن میفهمی؟ نه
نمیفهمی! اگه میفهمیدی اون کارو نمیکردی....جیکوب فرستادت آره؟ کو کجاست؟
_ساکت سوفی...من اونبار مجبور بودم وگرنه جیکوب خواهرم رو میکشت.
شوکه از حرفش آب دهنم رو قورت دادم که گفت:آره درست شنیدی...میخواست هرطور شده برت گردونه به دنیای
خودت ...اونقدر جدی بود که ترسیدم با مخالفتم جونش رو بگیره....بی حرف بهش زل زده بودم که ادامه داد..
حق داری باور نکنی .ریچارد داشت دنبالت میومد ..ولی من نزاشتم بخاطر جیکوب میترسیدم .من یک کوتوله تنهام که
هیچ قدرتی در مقابل اون خون آشام نداره.
ولی ...ولی میدونستم میای .بخاطر همین صبر کردم .کمکت میکنم بری به ایزل .قول میدم.
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کمی به سکوت گذشت.تنهایی شانسی نداشتم...من یک دختر معمولی بین این همه هیوال! تا همینجاش هم خوش شانسیم
رو میرسوند که دووم آوردم.
_اگه بهم کمک کنی..خانوادت؟ ممکنه جیکوب برگرده.
_حاال دیگه جاشون امنه.

اون شب تا صبح کنار چشمه حرف زدیم و خاطره گفتیم...تفیان بر خالف جثه ریزش،صدای خیلی تیزی داشت و البته
بیشتر از من میخورد!
_اووی تفیان بیدار شو دیگه.
تفیان:واای باشهه بدش به من...بدش به من...حمله...
خیلی جدی بهش زل زدم و بلند تر از قبل گفتم_:یاال بیدار شووووو.
هول زده سر جاش نشست و کاله کوچیک قرمز رنگشو روی سرش جا به جا کرد.
دوتا میوه نون چیدم و روی اسب نشستیم همینطور که بافت نرم و شیرینو مزه مزه میکردم ..
تفیان :تا حاال روی یک اسب میوه نخورده بودم.راستی قضیه این تاج گلت چیه؟ خوشگل کردی داری میری دیدن ریچارد؟
_منم.نههههه یکی بهم هدیه داااد تفی .یه دختر تک چشم تو جنگل .
تفی:وووه چ باحال من همیشه اینجام یه بارم چیزی هدیه نگرفتم اونوقت تو  ،تو این مدت کوتاه تاج گل گرفتی.
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_حسود نباش...چقدر راه مونده؟ریچارد گفته بود باید یواشکی وارد بشیم .
خنده کوتاهی کرد وگفت :زیاد نمونده...اون درختو میبینی؟ از اون رد شیم میتونیم دروازه رو ببینیم .بعدش پشت درختا
پنهان میشیم تا گاری معجون برسه،ادامشم خودت میدونی دیگه ؟
_آره آره متوجه شدم.بزن بریم.
روی تخت مهمون خونه نشستم و مشغول بافتن موهام شدم.
رو به تفیان گفتم_:میگم تفی...حاال که جامون مشخص شده،بهتر نیست زودتر به دیدن ریچارد بریم؟
قیافه متفکری به خودش گرفت...
تفی:اوممم تا شروع مسابقه سه روز مونده...اگه ریچارد جزو داوطلبین باشه،بیرون از جایگاه مخصوص نمیتونیم مالقاتش
کنیم تا مسابقه تموم شه ...پس یعنی فقط سه روز فرصت داریم تا تو این شهر بزرگ پیداش کنیم!
_جدی میگی!؟ وااای اگه زودتر از اون جیکوب پیدام کنه چی؟اوف بدبخت شدم.
تفی:هوووی هوووی یواااش...چخبرته؟ تو این سه روز همه بیشتر به میدون اصلی میان...در ضمن،از کجا معلوم ریچارد جزو
جنگجوها باشه؟ این فقط یک نظره.بعد از غذا میریم داخل بازار شهر ...باید یکم لباسای مخصوص اینجا بپوشی .با این لباس
عجیبت خیلی تو چشمی!
نگاهی به بلوز چهارخونه تنم کردم...این کجاش مشکل داشت؟!
تفی خواست چیزی بگه که صدای در توجهمونو جلب کرد.
_موقع ناهاره ...بیایین به سالن غذا خوردی.
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***
کمی سوپ سبزرنگ برای خودم ریختم و مشغول خوردن شدم ...طعم کرفس و سیب ! _تفیان؟این چیه؟
تفی:سوپ جلبک...غذای مخصوص مسافرخونه.بدش به من بیا این میوه رو بخور.

_حالم داره بهم میخوره...وای تفیان خم شو خم شو...
سریع زیر میز خم شدیم که تفیان گفت:چیه؟چی شده؟
_هییییس حرف نزن هراااس...هراس اون اینجاس ..دیدمش داشت اطرافو نگاه میکرد..
تفی:هراس دیگه کیه؟
_هییش ساکت بیا از اینجا بریم بیرون..بدو
سریع به طرف بیرون سالن رفتیم ...تفیان کاله رنگارنگی از بوفه کناری خرید و روی سرم قرار داد.
تفیان:بهتر شد! زود باش بیا بریم...یک دوست قدیمی اینجا دارم میتونه بهمون کمک کنه.
***
هاتیلدا:خبببب اینم از این  ...تو آیینه خودتو ببین.
آیینه رو از دست هاتیلدا گرفتم و چهره جدیدمو برسی کردم!
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_وای...چقدر تغییر...
موهای قرمز فرشده..ابروهای قرمز...ناخون های بلند مشکی ...خیلی عوض شدم...
تفیان:عالی شدی...شرط میبندم ریچاردم نشناستت...
هاتیلدا:هنوز تموم نشده ...اینجارو ببین..یکیو انتخاب کن.
لبخند دندون نمایی بهم زل زد که باعث شد چال گونه های عمیقش بیشتر از قبل پیدا بشه..چشمای سبز و پوست تیره ای
داشت .موهای صاف و بلند مشکیشو با شونه مخصوصی باالی سرش جمع کرده بود ..وقتی دید حرفی نمیزنم دوباره
گفت:سوووفیااا...یکی از لباسارو انتخاب کن.
_باشه باشه...

دستمو روی لباس سبزرنگ بلندی گذاشتم و گفتم...این چطوره؟
تفیان:اوممم راستش تو این لباس خیلی شبیه زنای رمال نمیشی؟
هاتیلدا لبخند خبیثی زد و گفت_:نه نمیشه اون سرمه سبزو بده به من...بفرما حاال بپوشش.
بعد از پوشیدن لباس ...واقعا خودمو نمیشناختم!
تفیان:هی اینو نگاه کن ...یک تل مشکی که پوشیده از مروارید سبز بود.
هاتیلدا اونو روی سرم قرار داد و گفت :و پاایان یک گریم فوق العاده دیگه ازززز آرایشگر هاتیلداااا
خودشو به صورت نمایشی خم کرد که تفیان خندید و گفت:باشه کافیه حاال یک عطر خاص میخوایم که خون آشاما نتونن
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بوشو تشخیص بدن.
هاتیلدا جعبه طالیی رنگیو از داخل لوازم عجیبش بیرون کشید و با باز کردنش پودری طالیی روم پاشیده شد...رو به تفیان
گفت :بو بکش.
تفیان دماغشو جلو اورد ،خندید و گفت:بوی گل طال میدی.
_گل طال دیگه چیه؟
هاتیلدا:یک گل خاص که فقط توی ساحل طال رشد میکنه.
اینجوری دیگه کسی شک نمیکنه چون فکر میکنن اهل اونجایی!
لبخندی زدم و گفتم ممنونم.
***
بعد از اینکه هاتیلدا سفارشات الزمو کرد...از اتاقک مخصوصش بیرون اومدیم و به طرف بازارچه میدون شهر حرکت کردیم..

تفیان:راستشو بخوای خیلی از قبلت خوشگلتر شدی.
_خودمم همین حسو دارم...میخواستم تو چشم نباشم...ولی حاال .با اخم به فرد کچلی که داشت بهم نگاه میکرد  ،زل زدم
سریع روشو ازم گرفت..تفیان خندید و گفت:میدونی ...افراد خیلی کمی از جزیره طال به اینجا میان...برای همین هاتیلدا اون
عطرو انتخاب کرد..اینجوری همه چیز عادیه..اگه روزیم با یکیشون مالقات کردی جای نگرانی نیست!
اصال حرفای تفیان رو نمیفهمیدم...یک هفته ای میشد که غذام شده بود میوه و چیز های چرتو پرت...دلم نون
میخواست...گوشت میخواست...سوپ های مادربزرگ..
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تفیان:هییی گوشت با منه؟..میگم منو بزار زمین برم از اونجا کمی ساندویچ ذرت بخرم...صدای شکمم در اومد.
_وای اره اره خوبم...بیا..برای منم بگیر.
جثه کوچیک تفیان بین شلوغی گم شد..به ستونی تیکه دادم و منتظر ایستادم .نمیدونم چرا اما نگاه خیره کسی رو روم
حس میکردم.کمی اطرافو نگاه کردم ولی چیز مشکوکی ندیدم .تره ای از موهای فر شدمو پشت گوشم فرستادم که یهو یخ
زدم! جیکوب با فاصله ای حدود دو متر اونطرف تر ایستاده بود و داشت با کسی حرف میزد،اگه حرکت میکردم ممکن بود
توجهش جلب شه!

خودم رو مشغول نگاه کردن به زیورآالت رنگارنگ نشون دادم .فروشنده زن پیرو الغری بود .گوشوارههای سیاهی جلوم
گرفت و گفت بهت میان .میخوای امتحان کنی؟
حس کردم کسی داره نگام میکنه! آروم از کنار موهام چپ و راستم رو دیدم...ایی جیکوب داشت میومد طرفم! تند تند
گفتم بله و گوشواره رو گرفتم .انگار گوشهام کر شده بودن و فقط صدای قلبم رو میشنید...برای بار هزارم خواهش کردم
که کار تفیان طول بکشه و االن نیاد...
جیکوب درست کنارم ایستاد و رو به زن پرسید..
 مهمون خونهای سراغ ندارید؟ اینجام پر بوده! دستم به گوشواره خشک شده بود .آروم آب دهنم رو قورت دادم و مشغولجا به جایی وسایل زیر دستم شدم .سرم تا حد امکان پایین بود .زن داشت جواب جیکوب رو میداد که ماسکی پیدا کردم.
با انگشتهای یخ زدم اونو روی صورتم قرار دادم و گوشواره ها رو به گوشهام وصل کردم...
جیکوب تشکری کرد خواست بره که یهو ایستاد به طرفم چرخید و خوشحال گفت:
 -جزیره طال؟
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نمیدونستم چیکار کنم .با این حجم استرس صدامم نمیتونستم عوض کنم .بدون اینکه کامل به سمتش بچرخم آروم
سرمو تکون دادم .دستش رو روی شونهام گذاشت و گفت :میتونم اسمتون رو بدونم؟

پیرزن دست از سکوت برداشت و چوب بلندش رو به شکم جیکوب زدو گفت:اوی سوالت رو پرسیدی برو رد کارت به
مشتریهای من هم کاری نداشته باش مرد جوان.
جیکوب متعجب از رفتار پیرزن گفت:باشه باشه فقط سوال پرسیدم .روز خوش خانومها.
همچنان سرم پایین بود که پیرزن گفت :ردش کردم رفت .فهمیدم ازش خوشت نمیاد.حاال میخریشون؟الزمت میشهها؟
لبخند کج وکول ای زدم و با کشیدن نفس راحتی گفتم :آره.

تفیان:وای خدا باورم نمیشه.چقدر شانس آوردیم .اگه میفهمید! هوووف بیرون میریم این ماسکو بر نداره .واقعا شانس
آوردیم .دست هاتیلدا درد نکنه.
مشغول خوردن ساندویچم بودم...بعد چندوقت واقعا بهترین غذایی بود که میخوردم.
تفیان:هووی خوب شد از گرسنگی نمردی...نترس میدونستم خوشت میاد ده تا خریدم...بخاطر همین کارم طول کشید..
سری تکون دادم که تفیان با دهن پر گفت:هییییع خوب شد کارم طول کشیددد وگرنه منو میدید.
_تفی بسه دیگه گذشت کمتر استرس وارد کن.بزار راحت غذامو بخورم.
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باشه باشه ای گفت و دیگه حرف نزد.
*
#ریچارد:
حوصلم سر رفته بود...بدنمم حسابی درد میکرد.هنوز رد مشتای اون غول بیابونی روی شکمم مونده بود...

از وقتی با سنجاب سیاه حرف زده بودم .انگیزهام تغییر پیدا کرده بودم .میتونستم با برنده شدنم هرچیزی از ایزل بخوام.
حتی آزادیم! ایوانجولیا برای راحتی داخل اتاق کناری اقامت داشت .کمی از معجون شادی آوری که برام درست کرده بود
خوردم و به سمت پنجره رفتم .این روزها شهر حسابی شلوغ بود .داشتم مردم رو نگاه میکردم که چیزی توجهم رو جلب
کرد .بو کشیدم .بوی طال پرده رو کمی کشیدم و این بار با دقتتر نگاهش کردم چقدر .چقدرر از پشت شبیه سوفی .نذاشتم
حرفم تموم شه و فشاری به فنجون داخل دستم وارد کردم که شکست .بی حوصله تکههای خورد شده رو روی تاقچه پرت
کردم و روی تخت دراز کشیدم .بعد از دو تقه به در ،ایوانجولیا وارد شد و با نگاه مختصری بهم گفت :باز چی شده؟ کی
یادمیگیری خشم درونت رو کنترل کنی؟ تا چند روز دیگه مسابقاتت شروع میشه سعی کن آرامش داشته باشی .آروم
همراه عصاش به سمت تاقچه رفت و به بیرون زل زد .نمیدونم چرا ولی حس کردم داره لبخند میزنه.
 به چی لبخند میزنی؟نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:هیچی! نگاه خیرهام رو که حس کرد برگشت و با لبخندی گفت :مهمون داریم .بهتره سعی
کنی تو میدون مسابقه زنده بمونی.
بعد از رفتن ایوانجولیا منهم بلند شدم تا کمی قدم بزنم .طبق معمول جنگجوها دوباره مشغول تمرین بودن .یک مشت
احمق...اخه کی قبل مسابقه با حریفش تمرین میکنه! _هی پسر  ...صدای رَنک بود..گرگینهای از جنگل های شمالی .بهش
نگاه کردم که گفت :چخبر گرفته ای؟!
_نمیدونم...حوصله ندارم...از بس به تخته سنگ ها مشت زدم انگشتهام درد میکنن!
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خندید..
رنک_:میدونی ریچارد...از بین این همه جنگجو شاید فقط دو نفرشون به جایزه این مسابقه احتیاج داشته باشن...بقیه فقط
برای کسب قدرت اومدن .درست میگفت.از کری خوندنهاشون پیدا بود .میخواستن از ایزل مقامی بگیرن تا بتونن هرجا
که میخوان برن..هرکاری دوست دارن انجام بدن؛بدون اینکه کسی چیزی بهشون بگه! رنک که دید تو فکرم ضربه نسبتا
محکمی به بازوم زد و گفت:خبر داری چند تا خون آشام هم بین داوطلبینن؟ اونقدر سریع به سمتش برگشتم که یک قدم
عقب رفت.نمیدونم چرا اما خندم گرفت.
_از برگشتن یهویی من اینقدر ترسیدی؟ یک اشاره به جاگار کردم و گفتم بعدش میخوای با اون بجنگی؟ نفس رو بیرون
فرستاد ..
_ریچارد تو میدون مسابقه آماده ام ولی اینجا ..هووووف
_باشه پسر نگران نباش.نمیدونی اون خون آشام هاکیان؟

رنک:هومممم خرج داره تا بفهمی.
_اونوقت خرجش چیه؟
رنک:کمی از فنون مبارزت رو بهم یادبدی!
کمی نگاهش کردم...واقعا برای این مسابقات بچه بود...از روز اول وقتی دید تنهام خودش به سمتم اومد و تقریبا میشه
گفت تنها دوستیه که اینجا دارم!
_تنها تمرینی که باید انجام بدی(دستمو روی شونش گذاشتم و وادارش کردم بشینه) اینه که اینجا بشینی و مبارزه این
وحشیهارو ببینی،همین.
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رنک:اونوقت چی میشه؟
_خیلی سادهاس...اگه االن تمرین کنی هزاران چشم مثل چشمهای ما نگاهت میکنن و روش مبارزت رو
یادمیگیرن(...اشاره ای به چهار جادوگر سیاه کردم ) باید یک گوشه آروم بشینی و فنون بقیه رو حفظ شی!
رنک:متوجه شدم.ممنون ریچارد.
_خواهش میکنم...حاال نمیگی اسم اون خون اشام ها چیه؟
**
#سوفیا
فقط دو روز تا شروع مسابقات مونده بود..موهای مجعدم رو باالی سرم جمع کردم و بعد از آرایش مختصری همراه تفیان به
سمت میدون اصلی رفتیم...
تفی:میگم سوفیا..خیلی عجیب نیست؟
_چی خیلی عجیب نیست؟
تفی:اینکه تو این چندروز حداقل یک بار تونستی دونفر از آشناهات رو ببینی ...ولی ریچارد انگار آب شده رفته تو زمین.
_نمیدونم...شاید حدست درست باشه و جزو داوطلبینه.

مشغول نگاه کردن به اطراف بودم...راستش دیدن از پشت این ماسک واقعا سخته!
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تفیان:هی سوفی اینجارو باش...
خواستم به سمتش برگردم که چیزی محکم بهم برخورد کرد...تعادلم رو از دست دادم و پرت شدم روی بساط شیرینیهایی
که حدس میزدم متعلق به دیوی بداخالق بود.
_آخخخ سرمممم  ..خواستم بلندشم که فروشنده داد زدو با ضربه محکمی به قفسه سینم من رو هول داد روی زمین.
تفیان:هی هی چیکارش داری ؟ برو کنار.
دیو:ساکت شو...تمام شیرینیها خراب شدن ..مگه کوری؟
تفیان:خودت مگه کوری؟ندیدی هولش دادن؟ برو سر همون که هولش داد ،فریاد بکش.
کف دستهام سوزش میکرد ..آروم بلند شدم و رو به دیو بدترکیب رو به روم گفتم :من واقعا عذر میخوام .باورکنید از عمد
نبود،چطور میتونم جبران کنم.با نگاهی به اطرافم متوجه شدم فقط دوتا از سینی های شیرینی برعکس شده بودن ..هوف
شانس اوردم.
نگاه عصبی بهم انداخت _.واقعا میخوای جبران کنی؟ حاصل یک روز زحمتم رو به باد دادی! (دستاشو روی سرش کوبید و
تند تند گفت)چیکار کنم...چجوری دوباره بپزم...وای.
_پولش؟
تفیان:بسه سوفی..ما معذرت خواهیمون رو کردیم .بیا بریم.
_چی چی رو برین؟پولش رو میخوام چیکار؟
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خم شد یک شیرینی برداشت و گفت_:ببین!شربت ندارن...این دوتا سینی که زدی نابود کردی برای شرکت کننده های
مسابقه بود!
تفیان نگاه تیزی بهم انداخت که منظورش رو فهمیدم.
****
_زودباش تخم مرغ هارو بده.عجله کن.
تفیان:بفرما...سوفیا تا دو ساعت دیگه آماده میشن؟
_شک نکن...فقط موقع چیدن تو سینی داغن.فقط امیدوارم دستورالعمل مادربزرگ رو درست اجرا کرده باشم!
تفیان :هوف نترس.ولی شانس آوردیم.بی دردسر میریم پیش ریچارد.
_ازکجا معلوم که ریچارد اونجا باشه؟من که مطمئن نیستم..فقط امیدوارم این همه شیرینی درست کردن نتیجه خوبی
داشته باشه!
آخرین سینی رو از داخل تنور بیرون آوردم و تند تند همه ی شیرینی هارو داخل سینی بزرگی قرار دادم.
_آمادهاست؟
_بله.
دیو لبخندی زد و گفت:عالی شدن..افرین.شانس اوردم که اشپزی بلد بودید وگرنه نمیتونستم تو این زمان کم این همه
شیرینی بپزم.
تفیان:ما اینیم دیگه .کی حرکت میکنیم؟
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_االن...فقط اگه ازتون چیزی پرسیدن بگید همراه شیرینی پز هستید.
با لبخند سری تکون دادم و همراه دیو و تفی به سمت اردوگاه اصلی مبارزا حرکت کردیم.
دیو:امروز همه جنگجوها به اردوگاه اصلی میرن.

_فردا مسابقهاست؟
دیو :تو بازار اعالم میکنن.جانشین ایزل گفته برای پذیرایی از جنگجوها شیرینی بپزیم...شما افتخار بزرگی کسب کردید
بچه ها! همینجا صبرکنید تا برگردم..
دسته گاری پر از شیرینی رو گرفت و به سمت دیگری از سالن رفت.
_زود باش تفی .تو قسمت چپ رو بگرد من راست.
دامن لباس رو گرفتم و با سرعت پله هارو باالرفتم.
_خب به نظرم بدبخت شدم! چقدر اتاق اینجاست!
در اول...دوم..سوم...خواستم چهارم رو باز کنم که صدایی از پشت سرم گفت:
_اینجا چخبره؟
رو پاشنه پا چرخیدم که یک تک چشمی کچل دیدم!
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_آممم من..دستیار اشپزم.
تک چشمی:دستیار اشپز اینجا چیکار میکنه؟نکنه جاسوسی؟ هاا؟ اعتراف کن.
_چی میگی تو؟ خودت جاسوسی مردک برو کنار میخوام برم پایین.
تک چشمی :هیچ میدونی من کیم که اینطور با من حرف میزنی؟ من جالسم.قوی ترین جنگجوی این منطقه!
واقعا از حرفاش حالم داشت بهم میخورد...عصبی بودم ...خیلی وقت داشتم حاال اینهم واسم نازل شد.
_گوشهاترو وا کن ببین چی میگم ،جالسی،خالسی،چالسی،حالسی .واسم مهم نیست چه چیزی هستی.از نظر من فقط
یک تک چشم کله گنده زورگویی .حاال از سررام برو کنار وگرنه به دوستم میگم دخلترو بیاره.

انگار که جوک شنیده باشه .مسخره وار شروع کرد به خندیدن .فرورفتن ناخون هام داخل گوشت دستم رو حس
میکردم...اگه همینطور ادامه میداد توجه هرکسی که طبقه باال بود به این سمت جلب میشد!
جالس :پس من رو تهدید میکنی؟
خب خوبیش اینه تفیان اونور ساختمونه .دلم رو زدم به دریا و تصمیم گرفتم تا اخر جوابش رو بدم.
_من فقط هشدار دادم!
ضربه آرومی به کتفم وارد کرد که باعث شد دو قدم عقب برم_.خب دوستت کو؟چرا نمیاد نجاتت بده ها؟ هنوز نصف
جنگجوها اینجا ساکن نشدن! راحت میتونم بکشمت و سرت رو برای ایزل ببرم..جاسوس ترسو.
دوباره جلو اومد ...ترسیدم اگه داد بزنم جیکوب سربرسه .لعنتی همه جا هست! آروم گفتم:من جاسوس نیستم فقط برای
رفع کنجکاوی اومدم باال وگرنه اشپزپایین هست میخوای ازش بپرس...از جنگجوها بعیده اینقدر بی مغز باشن.
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مشتش رو جمع کرد به سمت صورتم اومد .دستهام رو ضربدری جلوی صورتم گرفتم و چشمهام رو بستم.
تفیان:سو...سوفیا.
آروم چشمهام رو باز کردم و از الی دستهام یک دست سیاه قدرتمند رو دیدم که گلوی جالس رو فشار میده...با پایین
اوردم دستهام قیافه متعجب تفیان رو دیدم که به پشت سرجالس اشاره میکرد...خودش بود ریچارد!
تفیان اروم به سمتم اومد و گفت :خوبی؟
فقط سرتکون دادم.
ریچارد از پشت گلوی جالس رو به سمت خودش کشید و کنار گوشش گفت :بار اخرت باشه کارهایی خارج از محدوده
سنیت انجام میدی و بعد جالس و به سمت پله های چوبی هول داد  .جالس سرفه ای کرد و خشمگین گفت:تو زمین
مسابقه حالت رو جا میارم دورگه کثیف!
بعد از رفتن جالس ،ریچارد نیم نگاهی به من و تفیان انداخت و گفت:چطور با این هیکلتون باهاش دهن به دهن شدین؟
خواستم چیزی بگم که تفیان پیشدستی کرد گفت :ریچارد؟وقتمون کمه باید باهم حرف بزنیم.
****
بعد از رفتن به مسافرخونه و اتاق ریچارد .تفیان داخل بالکن ایستادو نیم ساعت در مورد اتفاقات افتاده حرف زد ریچارد
درطول حرف های تفی اخم خیلی عمیقی داشت گاهی به من نگاهی مینداخت و گاهی فکش رو روی هم میسابید!طبق
حرف ریچارد یک روز به شروع مسابقه مونده و تا راس ساعت ۱۲شب جنگجوها میتونستن بیرون از اردوگاه بمونن.
ایوانجولیا نگاه مهربونی بهم انداخت و گفت:چقدر الغر شدی!بیا کمی از این سوپ بخور .میدونستم به غذاهای اینجا عادت
نداری واست درستش کردم.
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تشکری کردم و مشغول خوردن شدم.
باالخره حرفهاشون تموم شد و اومدن داخل.
تفی:هوف تشنم شد!

با لبخند بهشون خیره شدم و گفتم :خب؟
ریچارد با اخم بهم زل زد و همزمان با عصبانیت گفت :سربه هوایی سربه هوا! چندبار گفتم بدون خبر جایی نرو؟چند بار
گفتم بهم بگو .هاان؟ واای سوفی..واای سوفی دوس دارم خفهات کنم.
رفته رفته صداش اوج میگرفت و عصبی طول و عرض اتاق رو قدم میزد .انتظارش رو داشتم .االن دو روز غر میزنه!
_خب بسه دیگ  .منهم گول خوردم.
تفیان:اَهم اَهم .مثل اینکه یادت رفته من هم مجبور بودم؟
_به اون بگو .دیدی که میخواد بهم حمله کنه.
ریچارد :مگه من حیوونم؟ سوفیا میزنمتها.
_دیدی؟!
ایوانجولیا:کافیه.
_ریچارد؟ بهتره استراحت کنی فردا مسابقه تمرینی داری.
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_سوفیا یک فکری به حال موهات بکن دارن مثل قبل میشن .تفیان کمی غذای مقوی همراه گل بابونه واسم بیار .
بعد از بیرون رفتن ایوانجولیا ریچارد گفت:حاال این چه ریخت و قیافهای واس خودت درست کردی؟
بعد از تعریف کردن جریانات پیش اومده و گفتن اینکه هراس هم داخل شهره .اینبار گفت:نه خوشم اومد! یک بار عقلتون
درست کار کرد .یکم قیافهاتهم گریم کن .دستش رو به لبه شومینه ذغالی کشید و زیرچشمهامرو سیاه کرد!
ریچارد:بهتر شد .کپک شدی!
خشمگین بهش زل زدم.

لبخند حرصی تحویلم داد و با اخم از اتاق زد بیرون!
با بیرون رفتن ریچارد خنده تفیان هم اوج گرفت .عصبی بهش زل زدم که گفت :چیه خب؟وای وقتی یادم میاد چقدر زمان
برای آرایش کردنت صرف کردی وای .دوباره شروع کرد به خندیدن!
_تفی ساکت!
**
امشب ریچارد وارد اردوگاه مخصوص میشد .طبق گفتش میتونست یک همراه جهت مداوای زخم ها و رسیدگی با خودش
ببره .ایوانجولیا در طول مدتی که اینجا ساکن بودن مشغول ساخت انواع دارو و معجون بود.
مشغول حرف زدن بودیم که ریچارد وارد اتاق شد و گفت:
_خب دیگه زمانش رسیده .واسم آرزوی موفقیت کنید! در ضمن ،بچه ها ردیف پنجم رو برای تماشا انتخاب کنید.
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تفیان :چرا؟ من میخوام ردیف اول بشینم.
ریچارد :نه .ممکنه مبارز ها پرت شن روتون .برای امنیت خودتونه که میگم ردیف پنج!
_ریچارد؟
سوالی بهم خیره شد که گفتم:لطفا مراقب باش.قبل از مشت خوردن به فکر ایوانجولیا باش .
نیشخندی زد که ایوانجولیا گفت :سوفیا نشد بهت بگم .من تصمیمم عوض شده .میخوام تو بجای من همراه ریچارد بری!
متعجب بهش خیره شدم که گفت:مثل اینکه یادت رفته این همه راه اومدم تا مسابقات رو ببینم؟
_اما من...
ایوانجولیا :اما تو فقط یکم استرس داری .نگران نباش روی هر معجون فایدهاش هم نوشتم .من پیر شدم توان کمک به یک
مبارز رو ندارم.منو تفیان از ردیف پنجم براتون دست تکون میدیم!
با دستهام موهامرو کشیدم و باشه ای گفتم .ریچارد خبیثانه خندیدو گفت خب دیگه بهتره بریم.
ایوانجولیا دو دست لباس و کمی غذا که تفیان تهیه کرده بود بهم داد.
بعد از خداحافظی کردن به سمت اردوگاه حرکت کردیم.
_هی هی ریچارد وایسا اون رو بخرم.
ریچارد:واای سوفیا فقط یک خیابون بین ما و تفی و ایوانجولیا فاصلهاست چرا هرچیزی میبینی میخری؟
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انگار میخوایم بریم مسافرت.تمومش کن باید قبل از خوندن اسامی وارد بشیم!
با کشیده شدن دستم و معلق شدن رو هوا تو کمتر از پنج ثانیه به اردوگاه رسیدیم.
***
تمام شیشه های معجون رو داخل کمد گوشه اتاق چیدم .باند ،غذا ،لباس .خب عالی شد .یک ساعتی میشد که داخل اتاق
تنهام .لب پنجره ایسادم و مشغول خوردن ساندویچ ذرت شدم که در باز شد و ریچارد عصبی داخل اومد.
_چیه چی شده ؟ اسامیرو دیدید؟ فردا با کی مبارزه میکنی؟
ریچارد :ساعت دو نوبت منه .اسم رقیبم رو نگفتن .ولی...ولی هووووف ولش کن.
_ریچارد؟ ولی چی؟

ریچارد:میترسم به گوش آرتور برسه که میخوام چیکار کنم.
دستمرو روی شونهاش گذاشتم و گفتم :ریچارد؟ نگران چی هستی؟طبق قوانین هیچ احدی حق آسیب زدن به جنگجوهارو
در طول مسابقه نداره .پس لطفا بابت این موضوعات ناراحت نباش.
نگران بهم زل زد و گفت:تو درک نمیکنی .اگه من بتونم برنده بشم ،ایزل تمام خواستههام رو با جادو به واقعیت تبدیل
میکنه...اما اگه ..
_ریچارد؟اگه اول هم نشدی بازم میتونیم یک راه دیگ پیدا کنیم هوم؟فعال به چیزی جز مسابقه فکر نکن.بیا این رو بخور.
حالت رو بهتر میکنه.
سوالی بهم خیره شد اما وقتی نگاهش به شربت شادی اور ایوانجولیا افتاد خندید و گفت :میبینم که داری پا جای ایوانجولیا
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میزاری! باورت میشه حالم داره بهم میخوره ازشون.برخالف رنگ زیباشون واقعا طعم خیلی مزخرفی دارن!
از لحن عاجزش واقعا خندهام گرفت!
_چی؟پا جای ایوانجولیا دیگه چیه ؟!به هر حال .باید بخوری!
ظرف شیشه ای رو از دستم گرفت و گفت:راستی سوفی.تو نقاشی منرو کشیدی؟
از سوالش جا خوردم .میدونستم جیکوب گفته ولی دوست نداشتم خودم به سوالش جواب بدم!دنبال یک جواب بودم که
صدای تق تق در اومد.ریچارد:من باز میکنم حتما غذا آوردن.
به سمت در رفت و ظرف غذاهارو تحویل گرفت.
بعد از غذا و تحویل ظرفها مشغول درست کردن موهام بودم که ریچارد گفت :این مدلیهم بهت میادا!
_مرسی! اره خودمم خوشم اومده.میخوام بلندش کنم.
ریچارد:فکر خوبیه .یکم تنوع بد نیست! هییی امیدوارم منم بتونم کمی تو ظاهرم تنوع ایجاد کنم!
نگران بهش زل زدم :اگه بخوای این لطفت رو در حقت میکنم.
سوالی بهم خیره شد که ادامه دادم.
_به هرحال هر دختری توانایی آرایش کردن رو داره .مخصوصا اگه نقاش باشه! میتونم قیافت رو تغییر بدم.
هول زده از جاش بلند شد_..هیی بس کن! اصال شوخی قشنگی نیست .سوفی وای به حالت اون رنگ روغن هارو بمالی به
صورتم...
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اونقدر خندیدم که از چشمهام اشک اومد...
ریچارد:نخند .چرا میخندی؟ جدی گفتمااا!
_باشه بابا..باشه .از خدات هم باشه آرایشت کنم .با هرحال بهتره بخوابی .فردا روز بزرگیه.اولین قدم رو باید برداری.
ریچارد:هوف امیدوارم به همین راحتی باشه.باند و لوازمت رو آماده بزار .تضمین نمیکنم بخاطر راحتی تو مشت نخورم!
این رو گفت و به سمت تخت رفت .با پیچیدن باالش به دور خودش خیلی زود به خواب رفت.موهام رو با کش باالی سرم
بستم و بعد از جا به جا کردم لوازمهام یک گوشه تخت جا گرفتم .

_استرس داری؟
همینطور که بازو و دستهاش رو میمالید "نه"محکمی گفت که خیالم راحت شد.
_ریچارد اگه بهت حمله کرد فرار کنیهااا.نمونی بزنتت.
_اوف سوفی ...وای سوفی ...چند بار میگی؟ خودم میدونم چیکار کنم شما حواست باشه من وسط مبارزم یکی ندزدتت!
متوجه تیکه سنگینش شدم اما خب جوابیم نداشتم بگم برای همین محکم به بازوش کوبیدم که خندید.
همون لحظه راند اول مسابقه به پایان رسید.
مسئولین ،بدن آش و الش شده یک مرد رو کشون کشون از زمین خارج کردن.
برنده که مردی شبیه غول ،با صورتی پر از رد چاقو بود بلند نعره کشید و دستاشو با شدت به سینش کوبید.
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اطرافیان با داد اسمش رو صدا میزدن.خدمتکار ها کف زمین رو جارو زدن .و کمی آب پاشیدن تا خاک بلند شده از بین بره.
رد خون و پنجه های مرد لرز بدی به تنم انداخت که از چشم ریچارد دور نموند.
آروم به بازوم کوبید و گفت:هی الزم نیست بترسی همه چی تحت کنترله خب؟
سرمو تکون دادم که گزارشگر حراف اسم ریچارو رو بلند صدا زد.
ریچارد با غرور سرشو باال گرفت و وارد زمین شد.
دور محوطه آهن کشی بود و هیوالها فریاد کنان میله هاورو تکون میدادن .همه هو میکشیدن و اسم رقبارو صدا میزدن.

با نعره داور هیوالی زشت به ریچارد حمله کرد .حرکت کن لعنتی حرکت کن! ریچارد بدون حرکت ایستاده بود ...هیوال
میدوید و نعره میکشید ..
 ریچارد بپر!همه داد میزدن چیزی به له شدنش نمونده بود که ناگهان...بلند پرواز کرد و هیوال محکم به نرده آهنی برخورد کرد .خون
جاری شده روی زمین فضای خیلی وحشتناکی رقم زده بود .خونآشامهای داخل سالن دیوانهوار جیغ میکشیدن و
نیششون رو نشون میدادن .ریچارد با غرور روی دو پا پایین اومد و داور اسم اون رو به عنوان برنده این دور اعالم کرد.
همین! تموم شد .چقدر سریع.
جادوگرها سریع محوطه رو تمیز کردن.
 بیا این حوله رو بگیر.هرچند عرقی هم نکردی!خنده آرومی کرد :میدونی،این غول بیابونی برخالف زوری که داره اصال مغز تو کلش نیست .هوف به هرحال اولی بخیر
گذشت .بیا بریم باال استراحت کنیم.
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 هووم باشه  .میگم ریچارد به نظرت جیکوب مارو دیده؟ صد در صد! از کجا اینقدر مطمئنی؟ فقط یک خون آشام بود که اون لحظه به ما زل زده بود. اما تو که...آخه چجوری دیدی؟ چطور اینقدر مطمئنی؟ -اوف سوفی سوال نکن .مثل اینکه یادت رفته دورگه ها ترکیب جادوگرها و خون آشام هان.

یک هفته گذشته بود .یک هفته خونی و دردآلود .ریچارد سومین مسابقه هم پشت سرگذاشته بود .فقط تعداد محدودی از
مبارزین وجود داشتن .تماشای بدنهای آش و الش شدهشون تاثیر خیلی بدی روی روحیهام گذاشته .یه جورایی انگار دارم
دیوونه میشم .تو فکر بودم که قالب پارچه بافیام داخل دستم رفت .با دیدن خون هراسان جیغ میکشیدم و دستمو محکم
تکون میدادم...اتاق هرلحظه کوچیک و کوچیکتر میشد..اینقدر جیغ زدم که دراتاق با شدت باز شد.
ریجارد :چیکار داری میکنی؟ چرا جیغ...با دیدن دست خونیم واای گفت و به طرفم اومد.
چشمهام داشت روهم میافتاد و سیلی های ریچارد هم جوابگو نبود.
***
 میخوام از اینجا دور باشه. -میدونی که نمیشه.هم خالف قانونه ،هم خطر تهدیدش میکنه .مخصوصا االن که همشون فهمیدن اینجاست.
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 داره دیوونه میشه .نگاش کن .فقط دو قطره خون دید داشت خودش رو میکشت!موقع بستن زخمهام دستهاش میلرزه.آوردنش به اینجا تصمیم بدی بود .خیلی بد.

دیگه توانایی شنیدن صداشون رو نداشتم سرم درد میکرد .آروم دست زخمیم رو تکون دادم و نگاهی بهش انداختم.ف قط
انگشت اشارهام کمی پاره شده بود فقط کمی .اونقدری زخمم کم بود که نیازی به باند نداشت!

داخل تخت نیمخیز شدم که ایوانجولیا به سمتم اومد ونگران نگاهی بهم انداخت .پشت ندش ریچارد با نفس کالفه ای گفت:
ببین سوفی .بهتر نیست یه مدت به خودت استراحت بدی؟ میدونم واست سخته .روز به روز هم بدتر میشه .فکر کن یک
روز من به اون شدت زخمی بشم .چهجوری میخوای کمکم کنی خوب شم؟ یکم برو استراحت کن باشه؟
قول میدم دورادور حواسم بهتون باشه .به دوستم میگم همراهتون بیاد.
سرم رو تکون دادم که از اتاق بیرون رفت.
ایوانجولیا :دلت میخواد برگردی؟
متعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد :اگه بخوای میتونم از کسی بخوام برت گردونه به محل زندگیت .اینجا موندن عمرت
رو کم میکنه.
 نه.من قول دادم تا اخرش همراه ریچارد باشم .باید موفقیتش رو ببینم.سرشو به معنای فهمیدن تکون داد و با قدمهای آروم اتاق رو ترک کرد .تصمیم گرفتم دست از مسخره بازیهام بردارم.
دوباره باید قوی میشدم...از اولم میدونستم مبارزه یعنی چی .وقتی وارد ایزل شدیم فهمیدم چه روز های سختی در پیش
داریم .نباید جا بزنم...
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با کشیدن دستی به سرو صورتم به سمت سالن غذا خوری عمومی رفتم .مشغول قدم زدن بودم که کسی محکم بهم
برخورد کرد..
 -اهی ببخشید متاسفم..تووو؟

پوزخندی روی صورت همیشه مغرورش نشست...
 چیه انتظار نداشتی به این زودی باهام روبهرو شی ،ها؟!از اولین روز مسابقات دیدمت .دوشادوش اون لجن حرکتکردی.چی توش میبینی ها؟ چی ازت گرفته که همه جا کنارشی؟ تهدیدت میکنه؟بهت چه قولی داده که همیشه ازش
حمایت میکنی سوفیا.
 بسه تمومش کن .از اول هم قرار نبود چیزی بهتون بگم .تو اینقدر وحشتناکی که معلوم نیست سرجین چه بالیی آوردی.من به ریچارد قول دادم کمکش کنم .این یک چیز شخصیه و به تو هم مربوط نیست.
 باشه...باشه...تا اخرین روز مسابقات فرصت داری با ریچارد جونت بزنی به چاک وگرنه هرچی دیدی از چشم خودت دیدیسوفیا.
من به پدرت قول دادم برت گردونم .سر قولمم هستم درست مثل تو.
با نفرت بهش خیره شدم و با کج کردن راهم سریع به سمت اتاق قدم برداشتم .بعد از بستن در اتاق روی زمین نشستم که
صدای ریچارد بلند شد.
 باالخره حرفهاش رو زد آره؟نمیدونم تو نگاهم چی دید که خشک و جدی گفت :میدونی که جرئت انجام هیچ کاری رو نداره مخصوصا وقتی اینجاییم.
بهتره به چیزای چرت و پرت فکرنکنی .درضمن واست مشتری جور کردم.
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 -مشتری؟!

 آره مشتری .روزایی که مسابقه ندارم بشین بقیه رو بکش ..هم پول در میاری هم فکرت از این خون و خونریزی منحرفمیشه.
با لبخند بهش خیره شدم که سریع گفت:هی هی این چه قیافه ای .اگه میدونستم اینقدر خوشت میاد زودتر دست به کار
میشدم.
 واای ممنون ریچااارد خیلی ممنون  ..مثل دیوونه ها باالپایین میپریدم  .وقتی نگاه متعجب ریچاردو دیدم کمی خودموجمع و جور کردم و گفتم :اما من که ابزار ندارم.
با لبخند مغرور و خاصی به سمت تخت رفت از زیرش یک جعبه چوبی بیرون کشید .با عالمت سر بهم فهموند که باید برم
نزدیک تر...
 واهای اینجارو باش چقددررر وسایل . خب مشکل بعدی؟ هیچی..هیچی..این عالیه تو بهترین دورگه جنگجویی هستی که دیدم.ریچارد اخمو بهم زل زده بود .تازه فهمیدم چیکار کردم..دستهام رو از روی لپهای سفت و پر موش ورداشتم و با خجالت
عقب عقب رفتم.
با دستهاش کمی دو طرف صورتش رو مالید و گفت :اگه ادم بودم شرط میبندم لپهام کنده میشد...عجب انگشتهای
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سفتی داری!
قرمز شده ببخشیدی زیرلب گفتم که گفت:به هرحال  .امروز مسابقه دارم ...بهتره پایین نیایی .دره اتاق رو قفل کن از پنجره
میدون رو ببین.
 چرا؟ رقیبم زیادی قویه.نگران بهش نگاه کردم که لبخندی زد.
 ولی من قوی ترم.لبخند دندون نمایی زدم .ریچاردم فورا از جاش بلند شد و با گفتن "کار دارم"اتاق رو ترک کرد .با لذت مشغول دیدن
قلمهای مختلف بودم .جنسشون با چیزی که تو اون دنیا داشتم کامال فرق داشت .اینا واقعا طبیعی بودن .لوازم رو کنار
گذاشتم و تعداد مبارزههای ریچارد شمردم...تصمیم گرفتم یک نمودار رسم کنم .تقریبا چهار برد پی در پی داشته .تعداد
افراد مونده بیست و چهارتاست .اگه از هرگروه یک برنده زنده بیرون بیاد ،افراد باقی مونده میشن دوازده تا.
اوممم بعدش شش تا باقی مونده .بعد سه تا .اوه خدای من سه تا!
مگه ممکنه؟باید حتما به ریچارد بگم.
تندتند از اتاق خارج شدم .خواستم وارد راه روی بعدی بشم که صدایی باعث متوقف شدنم شد .صدای جیکوب بود.گوشم رو
به در چشبوندم تا صدا واضح بشه.
 ببین واسم مهم نیست چی پیش میاد .این سمو وسط مبارزه به بدنش تزریق کن.صدای قدمهاشون که به سمت در میاومدن اجازه موندن نداد سریع داخل راه رو دیگهای پیچیدم تا رد بشن .اوه خدای من.
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اون که حریف ریچارد بود .جیکوب بعد از نگاه انداختن به اطراف دوباره وارد اتاق شد.

سریع به داخل اتاق برگشتم و منتظر شدم تا ریچارد برگرده .تقریبا دو ساعت گذشته بود .حتی ناهارهم سرو شده بود .پس
این لعنتی کجاست؟!
کمی بعد سالن پر شد از صدای جنگجوها .داشتن به سمت محل مسابقه میرفتن .ریچارد هنوزم نیومده...
***
دو گروه مسابقه داده بودن .اینبار نوبت ریچارده.
تفیان :سوفیا؟ سوفیا؟
 وای تفی چقدر خوبه که هستی. چی شده سوفی؟ریچارد کجاست؟ اصال نمیدونم .مسئله مهمی هست که باید بهش اطالع بدم .االنم که ... وای خدای من! اونریچارد نیست؟!جواب تفیان رو ندادم .سریع به سمت راه رو رفتم تا بهش برسم.
 هیچ معلوم هست کجایی؟ این چه ریختیه؟با کی دعوا کردی؟ -هیش! ساکت هیچی نپرس .اینهارو نگه دار تا از مسابقه برگردم.
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 ریچارد صبرکن .ریچارد؟محکم بازوش رو کشیدم که ایستاد و سوالی بهم خیره شد.
 نباید مسابقه بدی!جیکوب به حریفت یه چیزایی داده ،مثل اینکه میخواد مسمومت کنه.سری تکون داد و به طرف میدون رفت .مسئول حفاظ چوبی رو انداخت و هردو جنگجو مقابل هم قرار گرفتن.
به اتاق برگشتم و از بالکن شاهد مسابقشون شدم.
اکثر مسابقات گذشته قبلی خیلی زود تموم میشد..اما این یکی ،نه!

هردو سخت در تالش بودن تا ضربه های همدیگر رو دفع کنن .ریچارد محکم روی زمین افتاد .غول بدجنس بهش حمله ور
شد درخشش شی کوچکی توجهمو جلب کرد و باعث شد تا با تمام توانم داد بزنم:
 جلوشو بگیرید اون سم داره.ریچارد با جفت پاش محکم به قفسه سینه غول ضربه زد.
واقعا که صدای تماشاگران کر کننده بود! غول محکم به حفاظ آهنی برخورد کرد .ریچارد شی کوچکی که روی زمین پرت
شد رو برداشت .مشغول نگاه کردن بهش بود که غول ضربه محکمی به سرش وارد کرد..
***
#ریچارد
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همه چی جلوی چشمهام تار شد .اون چیزی که سوفی گفت تو دستم بود .حس کردم اطراف داره میچرخه..گوشهام سوت
میکشیدن...چهره ها درهم شدن.کسی جلوم اومد...لبخندش رو دیدم.خواستم بگیرمش که همه چی محو شد.
#سوفیا
از میله بلند کنار بالکن استفاده کردم و به پایین پریدم بدون توجه به افراده کنارم حفاظ چوبی رو برداشتم و به داخل
رفتم ..تنها دلیل کارم قاپیدن اون شی کوچک براق بود...بعد از برداشتنتش بلندش کردم و داد زدم..
 ببینید...ببینید! این سمه .آهای ایزل؟ ایززل؟ اینجایی؟ نگاه کنید..اینجوری مسابقه میدن؟یکی جواب منو بدهههه.اونقدر داد زدم که گلوم به سوزش افتاد.

همهمه بدی بین تماشاگرا شکل گرفته بود...از دور چهره جیکوب رو دیدم که با اخم عمیقی بهم زل زده بود.بی معطلی
دوباره داد زدم..
 اونااا اوناهاش کار اون بود..چرا وایسادین من رو نگاه میکنید؟ مگه جناب ایزل حکم نکردن اولین شرط مسابقه دادنامنیته؟ این بود امنیت.
همینطور که داد میزدم دیدم که غول بدترکیب نگاه خندانش رو از ریچارد گرفت و عصبی به سمتم حمله ور شد.چیزی به
رسیدنش نمونده بود که دوتا جادوگر به سمتش رفتن و اون رو داخل حبابی اسیر کردن .
یکی دیگه از جادوگر ها ریچارد رو بلند کرد و به داخل ساختمان مخصوص مداوا برد .مشغول نگاه کردن بودم که دستم
توسط پسری کشیده شد.چنباری دیده بودمش فکر کنم دوست ریچارد بود.
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 ولم کن. صبر کنکمی بعد که پشت دری ایستاد و آروم گفت :
 اینجا اتاق شکایته  .جای دادوبیداد هرچیزی که دیدی و شنیدی رو اینجا بگو.***
تمام اتفاقات رو گفتم .از جیکوب تا دادو بیداد اخرم.
جادوگری که فقط شنل و دو چشم قرمزش رو میدیدم تند تند همه چیزو با انگشتش وارد دفتر میکرد .بعد از تموم
شدنشگفت که سریعا به ایزل خبر میده .بهتره فعال پیش ریچارد بمونم تا سالمتیش رو کامل به دست بیاره.

با یک بشکن منو داخل اتاق ریچارد ظاهر کرد و اجازه سوال و حرفی رو ازم گرفت!
ریچارد مثل یک جسد روی تخت افتاده بود .ایوانجولیا داشت زخماشو میبست .تفیان روی بالکن مشغول دیدن مبارزه بعدی
بود.
خسته تر از هر زمان خودمو روی صندلی انداختم...درسته اتفاقات جالبی نیوفتاد،اما شانس اوردم بالیی سر ریچارد
نیومد..البته فکرکنم!
 حالش چطوره؟ایوانجولیا آخرین زخم ریچاردو بست و گفت :بهتره.جادوگری که معاینش کرد گفت نیاز به استراحت داره .ضربه خیلی
شدید بوده ولی خوشبختانه ریچارد قویه .طی دو روز کامال خوب میشه.
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نفس راحتی کشیدم و خودمو پرت کردم روی تخت .ایوانجولیا مالفه ای روم انداخت و گفت_:پنجره رو بستم صدا نیاد.تو
هم بخواب.ریچارد جسمش خستست توهم روحت!من بهتون سر میزنم نگران جیکوبم نباش دوتا نگهبان پشت درتونه.
فقط به لبخندی اکتفا کردم و با بستن چشمهام خیلی زود خوابیدم.
***
#ریچارد
گیج منگ روی تخت نشستم کمی سرم گیج رفت.از تاریکی آسمون فهمیدم که شب شده .سوفیا خواب بود تفیان هم روی
صندلی خوابیده بود .خواستم بلند بشم که سرم گیج رفت و محکم روی زمین افتادم و باعث شدم سوفی هول زده بلند شه.

دو روز گذشت.ق درتم دوباره مثل قبل برگشته بود .حاال که فکر میکنم میبینم باید زودتر به این حال دچار می شدم! واقعا
در حق سوفیا لطف کردم .بیشتر از من خوابید و بیشتر از من غذا خورد.ن گاهی به صورت غرق خوابش انداختم و اتا رقو
ترک کردم.رنک رو دیدم که باسرعت به سمتم میاومد؛ بین راه شیفت داد و ایستاد.
رنک :چخبر؟خوبی؟
 بعله!مبارزه چطور پیش رفت؟ بد نبود .دستم ضرب دیده .اینارو ولش کن.چن روزه بعضیا مثل موش رفتن تو سوراخشون!از ترس مامورین ایزل نمیتوننتا دسشویی برن!
 جیکوبو میگی؟!!! -آره  .از وقتی سوفیا اون گزارشات رو داده خیلی کم میبینمش .شبها میاد بیرون کاراش رو انجام میده و برمیگرده
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سرجاش .اونم مثل تو فردا مسابقه داره .البته با اتفاقاتی که افتاد همه خیلی محتاط عمل میکنن.
 سر حریفم چی اومد؟ باخت.البته اگه نمیباخت هم مجبور به ترک اینجا میشد .میدونی که ایزل چقدر روی نظم و امنیت حساسه! که اینطور .به هرحال جیکوب دیده با منی .بهتره خیلی مراقب خودت باشی؛ ممکنه هدف بعدیش یک گرگینه جوانباشه،که خیلیم مشتاق برنده شدنه!
رنک خندید و با گفتن تمرین داره خیلی زود ناپدید شد.
#سوفیا
هفتهها و روزها گذشت .ریچارد نسبت به مبارزههای سخت و پی در پی همچنان قویه .ایوانجولیا هر روز برامون جوشونده و
گیاه های دارویی میاره .واقعا بعضی رفتارش من رو یاد مادر بزرگ میاندازه .دوری واقعا سخته...خیلی سخت.
امیدارم هرچه زودتر بتونیم از این زندان نجات پیدا کنیم.اینکه هرلحظه حس میکنم یکی از سربازان آرتور مراقبمونه واقعا
عذاب آوره! درگیری جدی جیکوب و ریچارد ...و از همه بدتر اینکه هیچ خبری از خانوادهم ندارم .حتی نمیدونم ماه و سال
اینجا چطور میگذره...کاش میگل اینجا بود تا ازش بپرسم چه اتفاقاتی افتاده.مشغول فکر بودم که با صدای در  ،سرم رو
بلند کردم.
 چی شده گرفته ای؟ ریچارد اینجا سال نو چطوریه؟ یعنی چقدر زمان نیازه تا یک سال بشه؟ چمیدونم  ...تا حاال بش فکرنکرده بودم! حاال چرا میپرسی؟ -اوف مثال چند ساله اینجا گرفتار شدیها! به هرحال ،میخوام بدونم تقریبا چند وقته که اینجام .دلم واس خانوادهام تنگ
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شده.
 میدونی که تنها شانس برای نجاتم چطوریه؟اگه من ببرم میتونم از ایزل درخواست کنم که نجاتمون بده .اونوقت نه آرتورمیتونه جلومون رو بگیره نه جیکوب...
 درسته.با لبخند عمیقی بهم خیره شده بود .معلوم بود واسه نجات پیدا کردن لحظه شماری میکنه .این رو از برق نگاهش متوجه
شدم .با لبخند گفتم:
 ریچارد دقت کردی؟ به چی؟! اینکه هروقت در مورد این موضوع حرف میزنی چشم هات به طرز فوق العاده ای براق میشه؟ میدونی سوفی؛خیلی سخته درعرض یک ثانیه تمام جوونیت،برنامت برای آینده و از همه بدتر عزیزانت رو ترک کنی.اونقدر داخل بدن فرد دیگری عذاب بکشی که هرلحظه دلت بخواد بمیری! میدونی من اگه تو دنیای خودم به زندگی ادامه
میدادم االن مرده بودم؟ میتونستم ازدواج کنم،بچه دار بشم .خندید و ادامه داد :سوفی من میتونستم نوهدار بشم!
لبخند تلخی به روش زدم که با صدایی که معلوم بود از بغض میلرزه گفت:
 میدونی چقدر بدبختم که حتی اسم اصلیم یادم نیست؟میدونستی از خیلیها کمک خواستم ولی آرتور همرو به بدترینشکل ممکن جلوی چشمهام کشت تا دیگه به فرارفکر نکنم .اما من دست برنداشتم اونقدر گشتم که باالخره تورو دیدم .تو
میتونستی بهم کمک کنی...تو من رو راهنمایی کردی .سوفی اگه تو نبودی من هیچ وقت جرات مبارزه برای آزادیم رو
نداشتم.
این رو گفت و با باز کردن بال هاش از پنجره به بیرون پرید...

197

WWW.98IA3.IR

درجوارتو_ LNAZ_ASکاربر نود و هشتیا

 درسته.با لبخند عمیقی بهم خیره شده بود..معلوم بود واسه نجات پیدا کردن لحظه شماری میکنه...این رو از برق نگاهش متوجه
شدم .با لبخند گفتم:
 ریچارد دقت کردی؟ به چی؟! اینکه هروقت در مورد این موضوع حرف میزنی چشمهات به طرز فوق العادهای براق میشه؟ میدونی سوفی؛ خیلی سخته درعرض یک ثانیه تمام جوونیت ،برنامت برای آینده و از همه بدتر عزیزانت رو ترک کنی.ونقدر داخل بدن فرد دیگری عذاب بکشی که هرلحظه دلت بخواد بمیری! میدونی من اگه تو دنیای خودم به زندگی ادامه
میدادم االن مرده بودم؟ میتونستم ازدواج کنم،بچه دار بشم .خندید و ادامه داد..سوفی من میتونستم نوه دار بشم!
لبخند تلخی به روش زدم که با صدایی که معلوم بود از بغض میلرزه گفت:
 میدونی چقدر بدبختم که حتی اسم اصلیم یادم نیست؟ میدونستی از خیلیها کمک خواستم ولی آرتور همرو به بدترینشکل ممکن جلوی چشمهام کشت تا دیگه به فرارفکر نکنم...اما من دست برنداشتم اونقدر گشتم که باالخره تورو دیدم .تو
میتونستی بهم کمک کنی .تو من رو راهنمایی کردی.سوفی اگه تو نبودی من هیچ وقت جرات مبارزه برای آزادیم رو
نداشتم.
این رو گفت و با باز کردن بالهاش از پنجره به بیرون پرید...
غمگین به مسیر رفتنش خیره شدم .ای کاش برنده این مسابقه ریچارد باشه! طی یک تصمیم آنی به سمت اتاق جیکوب پا
تند کردم.
***
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جیکوب :یعنی تو ازم میخوای ببازم؟ اونوقت چرا باید به حرفت گوش کنم؟
 ببین،میدونی که با اتفاقات افتاده ،اصال دلم نمیخواست باهات حرف بزنم؛ اما اینم میدونی که یک زمانی...منو تو و جینبهترین دوستهای هم بودیم .جیکوب نمیخوام برگردم به گذشته ولی تمام حرفم اینه من دشمن تو نیستم .اگه میبینی
طرف ریچاردم،چون خودم خواستم بهش کمک کنم ،اگه ریچارد برنده این مسابقه باشه میتونه دوباره تبدیل به انسان بشه
اونوقت میتونیم راحت برگردیم به دنیای خودمون.
من ،تو ،ریچارد ،جین...
در تمام مدتی که حرف میزدم با اخم در سکوت بهم زل زده بود.
 جیکوب کمکمون میکنی؟ ریچارد نمیدونه من االن اینجام .ولی باور کن من قصد سواستفاده یا اذیت کردنت رو ندارم .منامروز به یاد گذشته که مثل دوتا دوست همیشه پشت هم بودیم به اتاقت اومدم.
وقتی دیدم همچنان به سکوتش ادامه میده .بلند شدم و به سمت در رفتم.خواستم دستگیره رو به پایین بکشم که آروم
گفت:
 باشه.فقط قول بده بعد از این جریانات با زبون خوش برگردی .من به پدرت قول دادم جوجه!با خنده سرتکون دادم .یادمه وقتی بچه بودیم به خاطر جثه ریزی که داشتم همیشه بهم میگفت جوجه! منم برای حرص
دادنش گفتم:چشم داداش بزرگه.
عصبی لگدی به زمین زدو گفت :من داداشت نیستم سوفی چند بار بگم بدم میاد ...یدونه خواهر دارم واسم بسه ،تو دیگه
لطفا از این بازیها را ننداز.
 -باشه بابا باشه...جیکوب؟
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 هوم؟ ممنون. باشه برو دیگه تا نظرم عوض نشده .آها راستی! به اون دوستت بگو این کارو فقط بخاطر تو کردم .وای به حالت پیشخودش فکرکنه از من قوی تره.
 باشه خیالت راحت.شادو سرحال به سمت اتاق ریچارد دویدم.
فردا روز بزرگیه .جیکوب ،ریچارد و یک جادوگر سیاه قراره باهم مسابقه بدن .فقط و فقط یک برنده از این میدون خارج
میشه،که امیدوارم ریچارد باشه.
طبق گفته تفیان ،همه مردم از اومدن ایزل حرف میزنن! فردا درست زمانی که مبارزه به پایان میرسه ایزل وارد میشه و
تمام خواسته های برنده رو انجام میده.
اونقدری هیجان زدم که نمیتونم یک جا بند بشم...
 وای سوفیا سرم گیج رفت بشین سرجات. نمیتونم تفیان .تازه سرشبه .حس میکنم هرچی خوردم داره برمیگرده! اه ساکت شو چندش! خب چرا اینقدر استرس داری؟ معلومه که ریچارد برنده میشه .البته اگه اون دوتا بزارن.هیچ کس نمیدونست من با جیکوب حرف زدم .حتی به ریچارد هم نگفتم!
باالخره زمان مسابقه فرارسید .جمعیت حاضر چندبرابر نسبت به قبل بودن .احتماال دلیلشون هم دیدن ایزل بعد از مدت ها
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بود .هرچند در بدنی دیگه!
باالخره سوت مسابقه زده شد .اونقدر هیجان داشتم که ترجیح دادم مسابقه رو از داخل بالکن اتاق ریچارد تماشا کنم.
جیکوب با قدم های محکم وارد شد و از بدو ورود نگاهی بهم انداخت .سری واسش تکون دادم ،اونم متقابال سری تکون داد.
نفر بعدی ریچارد بود .با یک پرش روی زمین فرود اومد و بال های بزرگش رو بست و نفر آخر ...جادوگر سیاه بود که با گرد
و خاکی ظاهرشد!
بعد از بستن حفاظهای چوبی و آهنی ...داور مسابقات شروع رو اعالم کرد .هرسه مثل دشمنهای خونی به همدیگر خیره
شده بودن...یک..دو..سه ...هرسه به سمت همدگیه حمله ور شدن .ضربه های پی در پی باعث سرباز کردن زخم های ریچارد
شده بود.
تفیان دست کوچکش رو روی دستم گذاشت و با لبخند مهربونی ازم خواست آروم باشم.
کنار لب جیکوب پاره شده بود ...وخیم بودن وضع صورت جادوگر سیاه ،حتی از زیر شنل هم به خوبی مشخص بود ...افراد
حاضر داد میزدن و اسم سه جنگجو رو بلند فریاد میزدن! خون ریخته شد باعث وحشی شدن جیکوب شده بود .به ریچارد
حمله کرد.
با دستهای قوی و سفیدش گلوی ریچارد رو هدف گرفت .جیغی کشید و خواست نیشهاش رو داخلش فرو کنه که
جادوگر سیاه با لبه شنل بلندش گلوش رو نشونه گرفت...محکم گلوش رو فشار میداد جیکوب گلوی ریچارد رو ول کرده بود
و حاال با ناخون های بلندش سعی در پاره کردن شنل پیچ خورده دور گلوش داشت...ریچارد با دستهای خونیش دستی به
گلوش کشید و با پرشی به سمت جیکوب رفت ضربه محکمی به صورتش زد و اونو به گوشه ای پرت کرد...از بازوش
همچنان خون میاومد .جادوگر سیاه جیغ بلندی کشید و به طرف ریچارد دوید .حاال کامال شنلش کنار رفته بود و موهای
بلند مشکیش پیدا بود...ریچارد دست انداخت بین موهاش و اون رو محکم روی زمین کشید...
اونقدر وحشی شده بود! قابل باور نبود که یک انسان داخل این بدنه! محکم موهای جادوگرو میکشید...ترس و وحشت به
خوبی تو چشمهاش دیده میشد ،به محض اینکه ریچارد جادوگرو سمت میله ها پرت کرد..جیکوب سمتش هجوم برد.
با دندون های نیششون بدن همدیگه روپاره میکردن.
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دیگه نتونستم بمونم با همون روش قدیمی میله کنار بالکن رو گرفتم و پایین رفتم ..جعیت چسبیده به حفاظ آهنی رو کنار
زدم و با تمام توانم اسمشون رو صدا زدم.
 جیکوووب...ریچارد بسه!اشکهای ریخته روی صورتم رو با خشونت پاک کردم ...همچنان مثل دوتاموجود وحشی گلوی همدیگه رو نشونه گرفته
بودن .از نیش های بیرون زدشون خون میچکید!
 خواهش میکنم بسه!همینطور که به نفس نفس افتاده بودن .جیکوب نگاهی به سمتم انداخت و به طرف ریچارد حمله ور شد .گردوخاک بلند
شده جلوی دیدم رو گرفته بود .بعد از مدت نسبتا طوالنی ،سایه خمیده ریچارد از بین گردوخاک نمایان شد .دستش رو
روی زانوش گذاشت و آروم ایستاد.
دستی به صورت خون آلودش کشید و نگاهی به اطراف انداخت .جیکوب بافاصله کمی از ریچارد رو به آسمان دراز کشیده
بود .تند تند نفس میکشید و با دستش صورتش رو پاک میکرد .داور برتر پایان مسابقه رو اعالم کرد و ریچارد برنده شد.
گریه اجازه دیدن منظره رو به رو ازم گرفته بود .میخندیدم و با پشت دست اشکهام رو پاک میکردم .ریچارد خنده
خستهای کرد و به سمت جیکوب رفت .آروم بلندش کرد و دستشو پشتش گذاشت .حدس میزدم تو این مدت کوتاه
جیکوب یک چیزایی به ریچارد گفته باشه.
افراد حاضر بلند اسم ریچارد رو صدا میزدن .تفیان به بازوم کوبید و گفت:
 -دیدی همه چیز درست شد؟! بیخود نگران بودی.

بعد از چندلحظه گردوخاک عظیمی به پا شد اونقدر شدتش زیاد بود که هرلحظه ممکن بود پرت بشم .تفیان بین دوتا
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دستام خودشو محکم بهم چسبونده بود.با دستم به میله آهنی کنارم چنگ زدم و روی زمیم نشستم...
تفیان:سوفیا برو زیر پلهها.
گردوخاک اجازه دیدن چیزی رو بهم نمیداد..نشستم و میله رو محکم با دستهام چنگ زدم...
صدای جیغ...فریادو التماس بین اون فضای وحشت ناک جوالن میداد.
بعد از گذشت دقایقی ،همه چیز به حالت قبل برگشت.
گلدونهای شکسته ،ستونهای کج شده ،صندلی های خورد شده و مردمی که وحشت زده همدیگر رو چنگ زده بودن.
دستی به چشمهای خیسم کشیدم و اطراف رو با دقت نگاه کردم.
 ریچارد؟ هی سوفی؟ جیکوب؟خوبی؟ ریچارد کجاست؟ نمیدونم سوفیا..بیا بریم اونور .اینجا خیلی خاکی و کثیفه.دستم رو کشید و به قسمت کناری اقامتگاه رفتیم.
باالی سرش کمی شکسته بود...دستم رو روش گذاشتم که سریع عقب رفت.
 -چیزی نیست...دست نزن.
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 جیکوب کجاست؟ نمیدونم سوفی ..نمیدونم.کار من نبود ،باور کن .تو گردوخاک دیدمش .انگار با کسی درگیر شده بود.نمیدونم دقیقا چی شد و چی شنیدم.فقط میدونم اصال اتفاق خوبی نیفتاد..

یک هفته از اون زمان شوم میگذشت .همراه تفیان ،ایوانجولیا و جیکوب بی هدف راه میرفتم.نمیدونستم چه اتفاقی برای
ریچارد افتاده .نکته بدترش اینجا بود که حتی نمیدونستم چه بالیی قراره سرخودم بیاد.
 جیکوب؟همه از حرکت ایستادن و بهم زل زدن.شاید برای اون ها کمی عجیب بود که بعد از چندروز تصمیم گرفتم دوباره حرف
بزنم.
 جیکوب.باید با ایزل حرف بزنیم.همه دیدن که ریچارد برنده بود .این مسابقه ارزشی نداره؟یعنی ایزل تمام مدت تماشاگره؟چرا نیومدجلو؟ چرا کاری انجام
نداد؟ چر
 بسههههه!با دادی که زد خفه خون گرفتم که ادامه داد:
 روز اول پرسیدی گفتم نمیدونم..نمیدونم.من راضی به گم شدن اون پسر نبودم.در مورد ایزل هم هیچی نمیدونم .شاید..ادامه حرفش با نگاه ایوانجولیا قطع شد.
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 چرا اومدید دنبالم تا با درخت حرف بزنم؟!جیکوب گفت :اون زمان سوفیا به دست ژاکلن دزدیده شده بود ،ماهم میخواستیم از درخت مسیر حرکتشون رو متوجه
بشیم.
ایوانجولیا نفس خسته ای کشید.
 فکر میکنی کار ژاکلن باشه؟! باالخره اون بخاطر قدرت کنار ایزل قرار داره .هرچند عاشق اون نیست.باز هم ماجرای عشق ایزل به ژاکلن!

 میشه یکی برام توضیح بدید این موضوع چه ربطی به گم شدن ریچارد داره؟!جیکوب بدون اینکه نگاهش رو از ایوانجولیا بگیره با لحن محکمی گفت:باید با ژاکلن حرف بزنیم.
***
خسته از نگاههای غیر دوستانه هراس نفس عمیقی کشیدم و سمت دیگری رو نگاه کردم .باالخره در چوبی باز شد،ایوانجولیا
و جیکوب آروم به سمتم اومدن.
پشت سرشون ژاکلن ...
یک پیراهن بلند حریربا رنگ های سفید و سبز .موهای بلند سبزیشمی! تاج گل رز.صورت سفید و چشمانی سبز...
ایزل حق داشت عاشقش بشه!
 -خب؟
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ژاکلن نگاه مهربونی بهم انداخت و گفت ..تو همونی نبودی که قرار بود روح سرورم در طول مسابقات تو بدنت باشه؟!
 آره خودمم.ولی االن برای شکایت این موضوع نیومدم.همونطور که دوستان گفتن و خودت شاهد بودی،دوست من درستبعد از اتمام مسابقه ناپدید شد.
 میدونم .جنگجو باید تا پایان مسابقه در میدان بمونه .در اون زمان ایزل وارد میشه .به هرحال من این موضوع رو بهسرورم اطالع دادم .
 یعنی ممکنه ایزل ریچاردو نجات بده؟!یا حداقل بهمون بگه که کجاست؟همینطور مستقیم به چشمهام زل زده بود.ناگهان گفت:باید با جیکوب حرف بزنم.

تقریبا دوماه از ناپدید شدن ریچارد میگذشت .دوماه تمام به شهرهای اطراف رفتیم .از جادوگرای زیادی کمک گرفتیم .اما
هیچی به هیچی! مشغول بافتن موهام بودم که جیکوب در زدو وارد شد.
 خبری نشد؟سرشو به معنی نه تکون داد و روی صندلی،نزدیک پنجره نشست.
 سوفیا باید باهات حرف بزنم.موهای بافته شدم رو ول کردم و سوالی بهش خیره شدم که ادامه داد.
 خودت خوب میدونی که به هردری برای پیدا کردن ریچارد زدیم! خالصه بگم دیگه جایی نیست که نرفته باشیم .ریچارداگه زنده باشه میتونه برگرده ..

206

WWW.98IA3.IR

درجوارتو_ LNAZ_ASکاربر نود و هشتیا

 کافیه .تو میخوای ولش کنم؟من قول دادم. به منم قول دادی .به هرحال این حرفها فایده نداره ،من با یکی از جادوگرا حرف زدم .به زودی برمیگردیم.بعد از گفتن این حرف سریع اتاق رو ترک کرد .وارفته روی تخت نشستم .یعنی واقعا باید برگردم به دنیای خودم؟ لعنتی
همه چیز داشت خوب پیش میرفت .میتونستیم باهم برگردیم.
ریچارد .ریچارد بیچاره چقدر لحظه شماری میکردی تا دوباره انسان بشی .دستی به صورت خیس از اشکم کشیدم.
***
خیلی سریع همه چیز گذشت .امروز یکی از دوستان جیکوب به اینجا میاد تا برمون گردونه.

آخرین وسیلمم،داخل کوله پشتیه خرابم گذاشتم.
 آماده ای؟تفیان بود.به صورت نگرانش زل زدم و گفتم:
 آره.اما قبلش باید برم جایی. باشه .اگه بخوای میتونم همراهت بیام. نه؛ لطفا! میخوام تنها باشم.آروم پرید کنارم و اشاره کرد که خم بشم.
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سرمو به صورتش نزدیک کردم و بی معطلی دور گردنمو گرفت و زد زیرگریه...
هول زده گفتم :تفیان آروم باش ...چی شده.
 سوفیا...تو اولین دوست واقعی...من بودی...سوفیا من ریچاردو پیدا میکنم..سوفیا میشه نری؟ بری من دوباره تنها میشم.حاال دیگه اشک خودمم راه افتاده بود..محکم به خودم فشارش دادم و گونه کوچک و قرمزش رو بوسیدم.
 تفیان تو هروقت که بخوای میتونی بیای پیشم.اصال شاید به جیکوب گفتم هرماه بیارتم اینجا .هوم؟ دیگه گریه نکنعزیزم.
کمیکه آروم تر شد باهمدیگه به بیرون از کلبه رفتیم.
هیچ وقت فکرش رو نمیکردم تفیانی که روز اول زبونش یک جا بند نمیشد و همیشه حرفهای زشت میزد،االن بخاطر
رفتنم زار بزنه.
 همه چی مرتبه؟چرا چشمهاتون قرمزه؟ نکنه گریه کردین؟ چیزی نیست .جیکوب من میخوام برم جایی.خواست چیزی بگه که فورا گفتم:
 زودبرمیگردم.قول میدم! -باشه.

زیرنگاه نگران ایوانجولیا به سمت تپهای که به کوه ختم میشد قدم گذاشتم.
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از اینجا ،میشد هر سه خورشید درخشان که درحال غروباند رو دید .نمیدونستم امکان داره یا نه ...اما ،دلم میخواست با
ریچارد حرف بزنم.
هیچ وقت نشد بخاطر چیزهایی که بهم یاد داد ازش تشکر کنم.هیچ وقت نتونستم بهش بگم ممنونم که منو وارد این بازی
کردی.شاید دیگه نتونم ببینمش اما االن تو این زمان ،وقتشه که بلند بگم:
 ریچارد .در جوار تو بهترین لحظههای زندگیم سپری شد .اگه روزی بفهمم که تو این دنیا نفس میکشی فورا میام تا بهقولم عمل کنم .قول میدم.
اشکهای روون شده روی صورتم رو با خشم پاک کردم و با قدم های محکم به سمت بقیه رفتم .واسم مهم نبود اگه صدام
رو شنیده باشن یا قضاوتم کنن .من تصمیمم رو گرفتم .میرم اما زود برمی گردم.
ایوانجولیا محکم بغلم کرد و با دستای چروکیدش ظرفی شیشه ای بهم داد.
سوالی بهش خیره شدم که در گوشم گفت:
این رو ریچارد واست خریده بود .نمیدونیم تا چه حد درسته امااون جادوگر گفت یک قطره ازش میتونه متن نامه هارو
عوض کنه!
 یعنی این یک محلول جادویی تغییر نوشتهاست؟ ازش به خوبی محافظت کن.طی یک چشم بهم زدن همه چی گذشت .هالههای نور دورمون رو احاطه کردند و من بعد از مدتها بوی خونه مادر بزرگ
رو حس کردم!
 -بریم؟
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صدای جیکوب بود که برای دهمین بار این سوال تکراری رو میپرسید .تقریبا یک ساعت بود که بی حرکت نشسته
بودم.تمام اتفاقات افتاده رو مرور کردم .تمام لحظههای از بین رفته .حدس میزدم ساعت هفت باشه .رطوبت جنگل باال
رفته بود و لرز بدی به تنم نشسته بود!
با بلند شدنم ،سکندری خوردم اما خیلی زود خودم رو جمع کردم!
 صد بار گفتم اینقدر نشین رو زمین! اگه نمیتونی راه بیایی کولت کنم؟وقتی نگاه عصبی من رو دید پوفی کرد و ادامه داد:
 هرچند زیادم نمونده اون درخت رو رد کنیم حیاط سارا معلومه! باالخره برگشتم به خونه! از خیس بودن زمین میشدفهمید که تازه بارون اومده .گلهای دور نردهها خشک شدن .باغچه از بین رفته .شیشه پشتی شکسته.
هراسون به جیکوب زل زدم.
بی هیچ حرفی سریع به سمت خونه دویدیم.
باز باز شدن در سیلی از هوای سرد و بی روح به صورتم خورد.
بی هیچ حرفی به فضای سرد داخل خونه زل زده بودم.باالخره جیکوب چراغ کهنه ای رو پیدا و روشن کرد.
 -احتماال فیوز پریده!

 مادربزرگ کجاست؟نگران بهم زل زدو گفت :االن به پدرت زنگ میزنم .حتما بخاطر سرما و نبود برق رفته شهر.
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آروم به سمت میز رفتم .با دستم خاک روی قاب عکس رو کنار کردم و نگاهم ثابت روی عکس مادر بزرگ موند .من ،میگل
و مادربزرگ سارا...همون روزی که کیک هویج پخته بودیم.
 جواب نمیده.به اقای فرانک میزنم.نگاهم رو اینبار به آشپزخونه دادم .با یکم تالش تونستم شومینه خاک خورده گوشه سالن رو روشن کنم .با کمک چراغ
نفتی کهنهای تمام اتاق هارو نگاه کردم .هرلحظه که جلوتر میرم چیزی درونم بیشتر از قبل فریاد میزنه که اتفاق بدی
افتاده!
با صدا زدن های جیکوب با سرعت به سمت پایین میرم وقتی نگاه نگران و پراز سوالم رو که دید ،آرووم گفت:باید بریم
جایی!
 جیکوب یک اتفاقی افتاده...یک..یک اتفاق خیلی بد..من حسش میکنم .این جا بوی قبرستون میده! آروم باش .جین تو راهه ،چیزی برام توضیح نداد گفت باید باهات حرف بزنه.ازت خواهش میکنم آروم باشی.تند تند سرم رو به معنای آره تکون دادم.
کمتر از نیم ساعت بعد جین با پاکت های پر از غذا و لباس نو اومد .برق خونه رو وصل کردیم .کمی غذا خوردیم و به
معنای واقعی از حالت شلختگی در اومدیم...

کالفه شده بهشون خیره شدم که باالخره جین گفت :نمیدونم از کجا شروع کنم؛ نمیدونم جیکوب بهت گفته یا نه ،از زمانی
که تو غیب شدی قریب به ده سال گذشته!
بهت زده رو به جیکوب گفتم :یعنی چی؟! جین چی میگه؟این امکان نداره....امکان نداره...
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جین :سوفیا؟ لطفا آروم باش .باید همه چیزو بشنوی .تو این ده سال اتفاقات زیادی افتاد.به علت سیل های پی در پی و
تغیان رودخونه کناری خیلی از ساکنین اینجارو ترک کردن.
درست میگفت هرساله عموتام از آب زیاد و خرابی مزرعهاش شکایت میکرد...اما یعنی در حد فاجعه بوده؟!
 مادر بزرگم؟بی هیچ حرفی به سمتم اومد و با بغل کردنم گفت :زندگی یک چرخهاس سوفی...یک چرخه بی رحم از نباید ها و باید
ها..سارا همیشه کنارماست ،حتی اگه دیگه نبینیمش!
حلقه دستهاش رو دورم محکم تر کرد .با رفتن جیکوب به بیرون از خونه ،بغضمم شکست و با صدای بلند زار زدم .صدای
گریه بلندم با صدای رعدو برق توی آسمون یکی شده بود .جین مثل همیشه سعی میکرد با حرفهاش آرومم کنه اما دریغ
از کمی اثر!
حال خوشی نداشتم .حس میکردم مادر بزرگ بخاطر من فوت شده .مادر بزرگ شاد من...اگه مثل همیشه من کنارش بودم
شاید االن زنده بود!
چند ساعت از زمان شنیدن خبر مرگ مادربزرگ گذشته بود.از اون زمان ،بی هیچ حرفی گوشه مبل نشسته بودم و بی صدا
اشک میریختم .مشغول پاک کردن اشکهام بودم که جین با چهره ناراحت و البته یک فنجون شیرگرم اومد کنارم.
 بیا یکم بخور .غذای خوبی هم نخوردی که! جیکوب با پدرت تماس گرفته؛ خونهاتون هنوز داخل همون محلهاست .بخاطررفتن برق تلفنها شارژ نداشتن.اگه دوست داشته باشی فردا راه میافتیم .االن جاده خطرناکه.
نگاهم هنوز روی اون فنجون شیر بود...
 -سوفیا؟ میشنوی چی میگم؟
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بی حرف فنجون رو ازشگرفتم .لعنت به این ضعف جسمانی که همیشه از پا درم میاره! ای کاش بتونم راحتتر با مرگ
مادربزرگ کنار بیام .تنها کاری که از دستم برمیاد اینه که خودم رو قوی نگه دارم .من هنوز کارای ناتمومی دارم.
کمی از شیرتوی دستم رو خوردم که جین گفت:
 این حرف نزدنت رو میذارم به پای اینکه هنوز تو شوکی.اما سوفی عزیزم ،میدونم خیلی واست سخته ،اما یادت نره تماماین اتفاق ها چرا و چطور افتاد .راستی؟
اینبار بهش خیره شدم که ادامه داد.
 تو هنوز اون تابلو نقاشی از منو تکمیل نکردیها .اما خب االن راحتتر سایه های روشنش رو میزنی چون میدونی که اینطرح زیبا از یک خون آشامه خاصه!

ساعت از دوشب گذشته بود .جین با کسب اجازه به بیرون رفته بود تا اطراف رو چک کنه .خون آشام بودن هم عالمی داره!
شال بافتنیم که هنوز داخل خونه جامونده بود رو محکم تر دورم پیچیدم و آروم به سمت انباری خونه مادربزرگ حرکت
کردم.
برق اتاق سوخته بود .از این بهتر نمیشه! با چراغ تا حدودی میتونستم اطراف رو ببینم اما حتم دارم اگه یک موجود
ماورایی اینجا باشه نمیتونم از بین این همه وسایل و سیاهی تشخیصش بدم!
دماغم رو باال کشیدم و با باز کردن کمد کهنه گوشه اتاق سیلی از خاک به سمتم هجوم آورد .عطسه ای زدم و نگاهم روی
قاب نقاشی کهنه مادر بزرگ ثابت موند .آروم خم شدم و از کنار کمد برش داشتم .اولین پرتره ای که ازش کشیده بودم!
اونقدر عیب و نقص داشت که ازش خواسته بودم بندازتش دور .اما اون نگهش داشت!
قطره اشک مزاحمی که روی کار سقوط کرد و پاک کردم و نقاشیو گذاشتم کنار در.
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دوباره برگشتم سمت کمد .به سمت چمدون قدیمی مادربزرگ رفتم که صدای ضعیفی به گوشم رسید .حس بدی بهم
دست داد! صدا ضعیف بود اما دور نه!
چراغ رو باال آوردم و اتاق رو رصد کردم .هیچی.خواستم برگردم که نگاهم روی پنجره بازشده ثابت موند...

لرزخفیفی تنم رو دربرگرفت .آروم به سمت پنجره رفتم .یک تیکه کاغذ قرمزرنگ...
برش داشتم .خالی بود! کمی چراغ رو بهش نزدیک کردم اما بازم هیچی .آروم پنجره رو بستم و به سمت سالن اصلی پاتند
کردم .کوله پشتی کهنهام هنوزکنار در بود! بازش کردم .محلولی که ایوانجولیا بهم داده بود .دستهام میلرزید و تمام تنم
یخ زده بود! آروم کمی از محلول رو،روی کاغذریختم.با قدم های لرزون به سمت شومینه رفتم .هرچقدرزمان میگذشت
بیشتر از درون یخ میزدم! کم کم نوشته های عجیبی کنارهم قرار گرفتن...بعد ازاون نوشتهها محو شدن و اینبار تونستم
بخونم...
[ لطفا از اینجا برو.هیچ وقت برنگرد.نه به دنیایی که ازش اومدی نه به این منطقه.حال همه دوستات خوبه.همهاشون]
وارفته روی مبل کنارشومینه نشستم .همون لحظه درباز شد و جیکوب و جین مثل موش های آب کشیده داخل شدن.به
محض دیدنم سریع به سمتم اومدن.قبل از اینکه چیزی بگن کاغذو جلوشون گرفتم .جیکوب بی حرف و با اخم عمیقی
مشغول خوندن بود .جین آروم نگاه از من گرفت و رو به برادرش گفت :برای چی این درخواست رو دارن؟
جیکوب :هرکی که این نامه رو نوشته ،صالح سوفیارو میخواسته .این کاغذ..این کاغذمخصوص قصرآرتوره سوفیا!

آروم با صدایی که میلرزید گفتم :یعنی میگی ریچارد زندهاس؟
جیکوب:نمیدونم!
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 دروغ میگی!صدام اونقدر بلند و عصبی بود که جین شوکه کنارم نشست و سعی داشت آرومم کنه.
 دروغ میگی جیکوب .دروغ! توهمه چیزو میدونی .هیچوقت نگفتی اون روز اون ژاکلین لعنتی چیکارت داشت...هیچ وقتنگفتی چرا میخواست با تو حرف بزنه..من میدونم ریچارد زندهاس.اون زندهاس...
دیگه نتونستم ادامه بدم و بغضم با صدای بدی شکست.
جیکوب آروم روی زمین نشست و گفت:
 زندهاس!اینبار جین متعجب بهش نگاه کرد و گفت :تو از کجا میدونی؟
جیکوب :حق با سوفیاست! ژاکلن بهم گفت .اما ازم خواست چیزی نگم.گفت این به صالحمونه .گفت اگه بیشتر تو دنیاشون
بمونی خطرات بزرگی تهدیدشون میکنه.سوفیا باورکن نمیخواستم بهت دروغ بگم یا چیزی رو مخفی کنم.
با صدایی مخلوط از بغض و جیغ گفتم:
احمق چندش! حالم رو بهم میزنی .تمام بدبختیهام از روزی شروع شد که آقاکارگاه بازی درآورد و میخواست برم گردونه.بیا االن خوب شد؟ مادربزرگم زندهاس؟ من حتی نمیدونم بعد ده سال خانوادهام قبولم میکنن یا نه.
بعد از حرفم جیغ بلندی کشیدم که جیکوب گوشهاش رو گرفت و گفت :خواهش میکنم اروم باش نمیخواستم سوفی
نمیخواستم...
مثل دیوونه ها جیغ میکشیدم و کوسنهای مبل رو پرت میکردم به طرفشون .موهای جیکوب رو محکم میکشیدم .یهو با
حس سوزشی تو بازوم ،الل شدم و به جین خیره شدم که آروم گفت :آرامبخشه .لطفا سوفیا ،آروم باش .بعد از حرفش آروم
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چشمهام روی هم افتادوسیاهی مطلق!
***
با حس خنکی روی صورتم بیدار شدم .دست جیکوب بود! یک بار دیگه دستش رو روی پیشونیم گذاشت و بعد از اون سرم
کنارتختم و چک کرد.
تمام صورت ،گردن و پیشونیش پر بود از رد ناخون های من.
بعد از کشیدن سرم باالخره نگاهش به چشمهای بازم افتاد .آروم دوتا دستش رو به نشانه تسلیم باال برد و گفت :سالم .صبح
بخیر!
سالمی گفتم که حالم از صدام بهم خورد!
جیکوب :سرما خوردی و اونقدر دیشب جیغ و داد کردی که به گلوت فشار وارد شده .جین سه ساعته داخل آشپزخونه داره
واست سوپ درست میکنه! از من میشنوی بهانه بیار نخورش...اخه سه ساعت داخل آشپزخونه باشی بخاطر یک سوپ؟
لبخندی از حرفش زدم که گفت :سوفی بابت تمام اتفاقات افتاده متاسفم.میخوام بدونی به هرحال مجبور بودی برگردی.
ولی قول میدم اگه ردی از ریچارد پیدا کردیم همه تالشمون رو بکنیم،ب اشه؟
باور کن به دوستامم سپردم تحقیق کنن.
صداقت داخل کالمش اونقدر واضح بود که نتونستم مخالفت کنم .آروم گفتم :بابت خط خطی کردنت معذرت میخوام...
خواست چیزی بگه که با دستم حرفش رو قطع کردم و ادامه دادم :متاسفم که زود قضاوت کردم .و ممنونم که کمکم
میکنی به ریچارد کمک کنم ولی جیکوب قبول کن باید بهم میگفتی ژاکلن چه درخواستی ازت داشته! لطفا از این به بعد
هراتفاقی افتاد بهم بگو...من احساسی هستم اما میتونم منطقی هم باشم .باشه؟

216

WWW.98IA3.IR

درجوارتو_ LNAZ_ASکاربر نود و هشتیا

باشهای گفت که همون لحظه جین با لبخندی روی لب و یک سینی پر از غذاهای مختلف داخل اومد.

غذامون رو داخل همون اتاق خوردیم .کمی واسم تازگی داشت .تاحاال ندیده بودم اون ها از غذاهای خاصی استفاده کنن اما
امروز جیکوب و جین با خوردن قرص های قرمز رنگیکه داخل آب تبدیل به خون میشدن  ،کامال ثابت کردن که خون
آشامن!
اما با همه این ها ،هنوزم درک این موضوع واسم سخته .اینکه چطور یک خون آشام میتونه پزشک باشه؟!
 جیکوب و جین؟هردو سوالی بهم خیره شدن که گفتم.
 چطوری هوس خوردن خون بیمارت به کلهات نمیزنه؟جا خورده از سوال ناگهانیم تک خنده ای کردو گفت :نگو تمام مدت داشتی من رو تو این حالت تصور میکردی!
_نه نه...منظورم اینه،خب یکم غیرعادیه .مگه نه جین؟
شونه هاشو به طرف باال حرکت داد و گفت:راستش تا حاال بهش فکر نکرده بودم..ولی سوفی االن دیگه مثل قدیم نیست.
همه چیز عوض شده .این قرص هارو ببین .اگه اینا نباشن ممکنه نتونیم خودمون رو کنترل کنیم؛اما تا وقتی این ها باشن
نیازی به تغزیه از خون انسان نیست.
_خب پس..با این حساب خیالم راحت شد جام امنه.
جیکوب خنده کوتاهی کرد و گفت :بدون وجود این قرص ها هم جات امن بود جوجه!
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***
_استرس داری؟
_نمیدونم،یعنی آره.
جین خواست چیزی بگه که با دیدن پدر ومادرم تو چهارچوب در حرفش رو خورد.
آروم به سمتم اومدن.
جیکوب با خنده دستی به شونه پدرم کشید و گفت:نگفتم؟! صحیح و سالم تقدیم شما...
_سالم.
موهای کنار شقیقه بابا،سفید شده بود و کنار چشم های مامان هم چین و چروک هایی خود نمایی میکرد.
آروم به سمتم اومدن و محکم به آغوش کشیده شدم.
تمام استرسم بی جا بود.چرا حس میکردم پسم میزنن؟چرا تمام این مدت دلم برای این امنیت تنگ نشده بود؟
محکم تر فشارم دادن و من اینبار بدور از هراسترس و دلشوره ای تو بغل پدر و مادرم آروم گرفتم.

بعد از دقایقی،باالخره سکوت به دست مامان شکسته شد و با صدای لرزون گفت:کجا بودی؟!
اینبار مثل همیشه بابا نگفت،خستست!نگفت بعدا سوال بپرس.اون هم سکوت کرده بود تا جوابی بشنوه.
هرچند هنوز هم آثار نگرانی داخل چهرشون آشکار بود.اما از چشم هاشون میشد فهمید که سوال های زیادی در انتظارمه.

218

WWW.98IA3.IR

درجوارتو_ LNAZ_ASکاربر نود و هشتیا

اگه حقیقت گفته میشد ،هویت اصلی جین و جیکوب هم لو میرفت.بین گفتن و نگفتن گیرافتاده بودم.جین با آرامش پلک
های سفیدشو روی هم قرار داد و من گفتم...
تمام اتفاق های شوم...اتفاق های خنده دار..لحظه های حقارت...وحشت و دلتنگی برای خونه.
در تمام مدت همه در سکوت نظاره گر دختری بودند که به تنهایی کوله باری از دلهره رو حمل میکرد.
بین حرف هام.میتونستم نگاه خیره و سرزنشگر بابا به روی جیکوب رو حس کنم.نگاه لرزون مامان کافی بود تا اطمینان پیدا
کنم که تمام حرفم رو باور کردن.
بعد از تموم شدن...بابا آروم به شونم زد و گفت_:بهت گفتم تا جایی پیش برو که به خودت و اطرافیانت صدمه نرسه.با
کشیش صحبت میکنم.
بهتره چندجلسه باهاش حرف بزنی؛ مطمئنا میتونه کمکمون کنه!
دو روز از برگشتنم میگذشت.جین و جیکوب هم درگیر کارهای خودشون بودن.هربار که تو خلوت خودم بودم ،ناگهان
،دراتاق باز میشد و مامان با نگاه هراسونش همه جارو از نظر میگذروند.
روح و جسمم خسته بود.حاال که اثری از میگل نیست باید تنهایی به راهم ادامه بدم .اکتشافات هنوز تموم نشده .با یادآوری
ترس و دلهره های بی خودش پقی زدم زیر خنده.خیلی زود خندم تبدیل به گریه شد .سرمو محکم داخل بالش فرو کردم و
بی صدا اشک ریختم..با چند تقه به در سریع به طرف توالت رفتم و بلند گفتم بیاتو.
مشغول آب زدن به صورتم بودم که صدای بابا اومد...
_سوفی؟ببین کی اینجاست...
چندضربه به صورتم زدم و آروم اومدم بیرون.
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_لینک؟!!
_آره،خودشه.حاال که برگشتی میتونی دوباره ازش مراقبت کنی.این مدتم پسر خوبی بوده .عمه ماتیلدا حسابی عاشقش
شده .
پس حرف مامان درست بود.بعد از گم شدنم لینک پیش عمه ماتیلدا زندگی میکرد...
سگ کوچولوی شیطون من حاال دیگه حسابی بزرگ شده.کمی غریبی میکرد اما بعد از بوییدنم محکم خودشو بهم مالید بابا
خندیدگفت:و با گفتن برای شام بیا پایین از اتاق بیرون رفت.
_خب خب توهم دلت واسم تنگ شده بود آره؟
بعد ازصرف شام.گونه مامان بابارو بوسیدم و به سمت اتاقم حرکت کردم.لینک گوشه تختم خوابیده بود.لبخندی به روش
زدم و کنار کمد قدیمیم نشستم.خوشبختانه تو این مدت چیزی از اتاقم کم نشده بود.الاقل فعال...
لوازم رو زیرورو کردم و تمام چیز های الزم رو به یک ساک دستی انتقال دادم.موهای مزاحم جلوی چشمم رو محکم کنار
زدم و با حواسی جمع برگه های خاک خورده رو مطالعه کردم.
طبق چیزهایی که دستگیرم شد؛حاال حاال ها اجازه تنهایی زندگی کردن هم ندارم .مخصوصا بافوت مادر بزرگ .
اونقدر این دو روز درگیر سوال و جواب مامان بودم که نتونستم در مورد همسایه ها بپرسم ،باید فرانک ،تام و جورج رو پیدا
کنم...البته قبلش نیازه با لیندا مشورت کنم .اون تنها یک راهبه نیست!با توجه به کتاب های زیادی که در باره این
موضوعات خونده حتما بهتر از بقیه درک و راهنماییم میکنه.
دست از فکر کردن برداشتم و برگه ها پخش شده رو داخل ساک قرار دادم.خواستم درشو ببندم که چیزی توجهمو جلب
کرد! ساک رو کناری قرار دادم و آروم خم شدم زیرتخت،تکه مچاله شده کاغذرو بیرون اوردم و بازش کردم .خط خطی های
بی معنی!!!کمی مضطرب به پنجره بسته و لینک نگاهی انداختم.
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وقتی چیز مشکوکی حس نکردم.کاغذرو بین کتابی قرار دادم و به سمت تخت رفتم تا بخوابم...
چند ساعت میگذشت و متاسفانه اصال نمیتونستم بخوابم.کالفه چراغ رو روشن کردم و سمت کتاب رفتم .کاغذ رو برداشتم
و با برداشتن محلول جادویی روی زمین نشستم.
لینک چشماشو باز کرد و با نگاه معنا داری سرشو به زیرپتو فرستاد و خوابید.
عجب!
یک قطره محلول روی کاغذ ریختم و منتظر شدم .هیچ تغییری نکرد ،تنها خط ها کمرنگ ترشدن!
هول کردم و همه چیزو سرجای خودش قرار دادم .ترجیح دادم بخوابم تا بیشتر از این خراب کاری انجام ندادم.اینبار با بغل
کردن لینک پشمالو و نرم فورا به خواب رفتم.
**
_خواهش میکنم...لطفا..قول میدم زودبرگردم.
مامان نگاه کالفه ای به ساعت انداخت و جدی گفت_:نمیدونم چی بگم؛به هرحال تو کاری که دوست داشته باشی رو انجام
میدی.فقط لطفا قبل از غروب برگرد،باشه؟
با لبخند باشه ای گفتم و با کمک دوچرخه قدیمیم به سمت کلیسا حرکت کردم.هوا کمی سوز داشت و زمین پر بود از چاله
های گلی آب.
اینبار سریع تر به مقصد رسیدم.لیندا مشغول تدریس به دانش آموزان جدید بود..چقدر نسبت به قبل عزیزتر شده  .با دیدنم
فورا به سمتم اومد .
با صدایی پر از رگههای تعجب آروم گفت :سوفیا خودتی؟!
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اجازه حرف زدن ،نداد و محکم به آغوشم کشید....
کلوچه گردوییهای مامان رو داخل ظرفی ریخت و با آوردن قهوه منتظر به چشمهام نگاه کرد.
 خب ،راستش بهت حق میدم اگه نخوای قبول کنی یا فکر کنی مشکل دارم به هرحال... سوفی! من باورت دارم .پس بدون دلهره بگو.با نفس عمیقی تمام ماجرا رو تعریف کردم .بعد از اتمام حرفم ،به سمت کتابی رفت و با گرفتنش به سمتم گفت:
 ببین این کتاب تنها نسخه اصلی چیزیه که دنبالشی .بخونش بهت کمک میکنه. یعنی میگی با کمک این کتاب میتونم وارد دنیای ریچارد بشم؟!! هییش آرومتر .اگه تمام نکتههارو به درستی انجام بدی حتما اتفاق میافته .سوفیا لطفا نزار دست هیچ کس به این جواهربرسه .این کتاب چندین ساله به دست افراد مختلف ،قایمکی دست به دست میشه...
کافیه این خبر به بیرون درز پیدا کنه ،فورا نابودش میکنن!
 لیندا؟ لطفا آروم باش .من بهت قول میدم چند روز دستم باشه ،میخونمش نکات مهم رو یاداشت میکنم و دوباره پسشمیارم قول .باشه؟
سرش رو به معنای فهمیدن تکون داد و با اشاره به قهوه دیگه چیزی بینمون ردوبدل نشد.
کل روز مشغول نکته برداری از کتاب بودم .تمام نکتهها و وردهایی که حس کردم روزی بهشون احتیاج پیدامیکنم رو وارد
دفترچه یادداشتی کردم؛ و اون رو کنار بقیه لوازم های ضروری گذاشتم .این روزا کمتر بیرون میرفتم و بیشتر مشغول
خوندن کتاب بودم .زمان مثل برق و باد سپری میشد و من هرروز بیشتر از قبل نگران و دلتنگ ریچارد ،ایوانجولیا،میگل و
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حتی تفیان بودم.
کریسمس نزدیک بود و تمام مردم مشغول خرید شب سال نو .به پیشنهاد مامان،جین جیکوب هم امشب به اینجا میان تا
شام رو در کنارهم باشیم.
 اون گوی رو بده من... نه جین! اونجا جای ستاره بود!جین نگاه خستهای بهم کردو گفت:حاال چه فرقی داره سوفیا؟ مهم اینه این درخت تزئین بشه.
جیکوب با خنده کمی از قهوهاش نوشید و گفت :مثل اینکه ایشون رو نشناختی.
دهن باز کردم حرف بزنم که ادامه داد.
 بله بله میدونیم .شما یک نقاشی و از نظر شما نظم در اوج بی نظمی قشنگه .تنها جمله ای که فقط خودت متوجه اشمیشی!
بابا درادامه حرف جیکوب خنده بلندی کرد و با بستن کتابش گفت :موافقم!
عصبی به همشون خیره شدم که زنگ در به صدا دراومد.
همه سوالی بهم خیره شدیم که مامان با لبخند به طرف در رفت.
بعد از باز شدن در اولین چیزی که دیدم لبخند بزرگ جورج بود! بعد از اون تام هم با چهره خندان وارد شد.بعد از دیدنم
لبخندش محو شد و با هول به سمتم اومد.
 -خدای من! باورم نمیشه...سوفیا خودتی؟
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با لبخند سری تکون دادم .عموتام دستی به موهام کشید و رو به بابا گفت:فکر میکردم سرکاری باشه! خیلی خوشحالم که
جوجه خانواده برگشته.
به سمت جورج رفتم و با لبخند گفتم :من رو یادت میاد؟
با لبخند انگشت باریکشو به گونهام فشار داد و گفت :مگه میشه یادم بره؟بابا همیشه میگفت سوفیا یه ابلهه واقعیه.
با خنده ازش جداشدم .چقدر خوب بود که دوباره اینجام ،اما اینبار مادربزرگ نیست ،میگل نیس؛ .حتی خبری از آقای
فرانک هم نیست! درسته همیشه از اخالق و روحیه سردش پیش مادربزرگ شکایت میکردم؛ اما دلم میخواد دوباره باهاش
جنگل رو بگردم! دوباره واسش پرحرفی کنم...
با ضربه نسبتا آرومی به بازوم ،سرراست کردم و چهره خندان جیکوب رو دیدم که گفت:بیا دیگه چیه سه ساعت اونجا
موندی .قراره هدیه هارو بازکنیم.
سری تکون دادم و آروم کنارشومینه جای گرفتم ،روبه عموتام کردم و گفتم :چه بی خبر! مامان نگفته بود.
تک خنده ای کردو گفت:حتما خواسته سوپرایز شی!
_پیر شدی عمو.
بالبخند مشغول تماشای مسخره بازی بچه ها بود.نگاهی بهم کردو گفت:نه به اندازه پدرت.توفرقی نکردی! تو الکل نگهت
داشتن؟ الاقل یکم موهاتو سفید میکردی دلم خوش شه!
خنده ای کردم که ادامه داد :دلم نمیخواد بدونم پنج سال کجا بودی.اصال هم عالقه ای به حرف زدن در مورد اتفاقات پیش
اومده ندارم؛فقط حواست به کارات باشه سوفی.
سری تکون دادم و پرسیدم:بقیه کجان؟ بعد از غیب شدنم ...میگل کجارفت؟فرانک،مکس،خانوم...
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_هووی هووی بسه.دونه دونه بپرس!بعد از گم شدنت میگل به همراه خانوادش اسباب کشی کردن.
متعجب پرسیدم:به کجا؟
شونه هاشو به طرف باال انداخت و ادامه داد_.خیلی سریع غیب شدن؛ درست مثل تو.بدون هیچ ردی! بعضی از همسایه ها
میگفتن شبونه بارکشی کردن.اما خب...همسایه ها همیشه میخوان حرفی برای گفتن داشته باشن ،پس نمیشه به حرفشون
تکیه کرد!
کمی از شیرینی گردویی مامان خورد و بدون نگاه کردن به صورتم ادامه داد_.حتی پای پلیس هم به قضیه باز شد.ولی خب
مثل تو!بدون کوچیک ترین سرنخی رفتن پی کارشون.
_فرانک چی شد؟
_خُل شد!
با تعجب بهش خیره شدم که بلند خندید؛اما بالفاصله چهرش غمگین شد!
_آب رودخونه که زد باال،نصف زمین های اطرافو کشید تو خودش.کارگاه چوب بریه فرانک هم کم کم رو به خرابی
رفت.هممون نقل مکان کردیم.ولی اون موند .میگفت نمیتونه همسرش رو ترک کنه.اصرار داشت روح خانوادش تو اون
منطقس .اونقدر موند که کم کم عقلشم از دست داد.یک روز چندتامرد بین چوب های شناور کنار مرداب پیداش
کردن.شانس باهاش یار بود.زندس ولی ساکت.
غمگین به نیم رخش نگاه کردم _...اگه ببینتم،ممکنه بشناسه منو؟
_نگاه خسته ای بهم انداخت.خواست چیزی بگه که سیب سرخی به طرفمون پرتاب شد.تام سیبو رو هوا گرفت و رو به
جیکوب باخنده گفت:با منه پیرمردشوخی نکن بچه.سیب به سرم میخورد تو جوابگو بودی؟
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اون همیشه همینطور بود.شادوسرزنده.حتی بعدمرگ همسرش هم خیلی زود خودشو جمعوجور کرد.عموتام یک اسطورست.
بیشترازهممون سختی کشید امایکبارشکایت نکرد.کل عمرشو ریخت به پای تنهایادگاری همسرش،جورج!
***
چکمه های قرمزم رو کناردر قرار دادم.با اینکه سه ساعت از اومدن میگذشت،اما باز هم فضای خونه سرد بود.نمیدونم!شاید
بخاطر نبود مادربزرگه که این شومینه گرمایی نمیده.
به سمت آشپزخونه رفتم و با ریختن قهوه درون فنجون قرمزم ،پشت میز نشستم.نگاهی به نوشته ها و کتاب های روی میز
انداختم و برای بار دهم جمله های مهم کتاب لیندارو خوندم.
بهار بود و هوا گرم تر از سال های قبل! کل زمستون با عموتام،جورج و لیندا گذشت .به زبان ساده تر ،فقط همین افراد
بودن که من رو از تنهایی در میاوردن!
اما خب...باالخره اصرارها نتیجه داد و من دوباره به جای محبوبم برگشتم؛البته بابا در صورتی راضی شد که جین و جیکوب
هم همراهم باشن!نمیدونم چرا با وجود فهمیدن هویت واقعی اون ها بازم پدرم مثل قبل بهشون اعتماد داره!
نوشیدن آخرین جرعه قهوم مساوی شد با،بازشدن در توسط چهره خندان جین.
_برای منم قهوه میریزی؟
_خستم جین...خسته.لطف کن خودت برای منم بیار.
نگاه طلب کارانه ای بهم انداخت...
_سوفیا؟ واقعا؟ کل روز کارت خوندن این کتاباست،واقعا خسته ای؟
بهش زل زدم که پوفی کشید و به طرف قهوه ساز رفت.
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_جیکوب کجاست؟
لبخند مرموزی زد و گفت_:نگرانشی؟!
شونه هامو باال انداختم و اضافه کردم
_فقط سوال بود.بهتره بهش بگی زودتر بیاد .میخوام درباره مسئله مهمی باهاتون حرف بزنم.
سری به معنای فهمیدن تکون داد
طولی نکشید که جیکوب هم به جمعمون اضافه شد.حاال هرسه نفر پشت میز نشسته بودیم.با بستن کتابی که دستم
بود،نگاه منتظر هردو روم نشست.
_احتماال بعد از مالقات با فرانک،برگردم.
جین بالفاصله گفت:به این زودی؟هوا که خیلی خوبه.بمون خوشمیگذره قراره برای شکار بریم جنگل...
_چرا؟
ادامه حرف جین با سوال ناگهانی جیکوب قطع شد و از اونجایی که از قبل برای تمامی سواالت احتمالی جواب آماده کرده
بودم،مثل خودش محکم گفتم:
_نمیتونم کاریو نصفه رهاکنم.باید برگردم.خودت گفتی ریچارد زندس.من مادر بزرگمو تو این راه از دست دادم .اجازه نمیدم
تمام زحمات و اتفاقات افتاده بی نتیجه بمونه.
جیکوب جدی تر از قبل ادامه داد...
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_من نمیتونم به پدرت دروغ بگم.اون مرد به من اعتماد کرده.لطفا درکم کن سوفی.رفتن تو خیلی چیزارو بهم میریزه .حتی
ممکنه وقتی برگردی دیگه خانواده ای نباشه .سارا مرد .مطمئن باش اینبار اگه بری و برگردی یا پدر مادرت مردن یا تام.
_هییش جیکوب...آرومتر.هممون نگرانیم ،تا حدودیم حقو به سوفیا میدم ،شاید بتونیم کمکش کنیم.
امیدوار به جین و جیکوب زل زدم که جین ادامه داد.

_ریچارد بهمون نیاز داره .معلوم نیست االن چه بالیی سرش اومده .اما...اما اون بهمون نیاز داره.جیکوب لطفا اگه نمیخوای
کمک کنی،اجازه بده خودمون به نجاتش بریم.
دلم از حرفای امیدوارکننده ی جین گرم شد.اصال فکر نمیکردم اون تا این حد نگران ریچارد باشه.با لبخند بهش خیره شدم
؛متوجه شد و با گرفتن دستام بهم اطمینان بخشید که سر حرفش هست.
جیکوب عصبی از جا بلند شد؛ درو با شتاب باز کرد و بیرون رفت.
جین زیرلب پچ زد _...کله شق!
خندیدم و گفتم:فکر میکردم زیاد از ریچارد خوشت نمیاد!
لبخند دندون نمایی زد و گفت:ازش خوشم میاد! راستش...تنها دورگه ای که با دیدنش عصبی نشدم.
یک تای ابروم کامال غیرارادی به طرف باال رفت و آهانی گفتم.
دوباره خندید و موهای قهوه ایش رو از جلوی صورتش کنارکرد .جین خوشگله.منم خوشگلم! تازه من نقاشیم
بلدم...آشپزیمم بدک نیست .درسته هفته پیش خوراک مرغم سوخت ،اما اون حساب نیست...مشغول مقایسه توانایی هام
بودم که جین گفت_:هی خوبی؟ سوفیا؟ چرا نیم ساعته با ابروی باال رفته زل زدی بهم؟
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_ها؟!!! هیچی.یکم خستم میرم استراحت!
جین متعجب گفت:باشه عزیزم.شبت بخیر!
در اتاقو بستم و نفس عمیقی کشیدم...

اگه ریچارد هم از جین خوشش بیاد چی؟! عصبی به سمت تخت رفتم و روش نشستم .کالفه چندتا مشت به بالشم زدم و
زیرلب گفتم_:اصن به من چه..به من چه...به من چه!!!پتو رو با حرص باال کشیدم و با خاموش کردن چراغ سعی کردم
بخوابم.
چشمام داشت گرم میشد که با حس قلقلک چیزی رو صورتم فورا تو جام سیخ نشستم.با چشمای درشت شده کل اتاقو تو
تاریکی رصد کردم...
خب،فک کنم خیاالتی شدم.دوباره سعی کردم بخوابم که باز هم اون اتفاق تکرار شد.طوری که انگار یک حیوون مشغول
نفس کشیدن جلوی صورتمه!با وحشت نشستم و با دستم دنبال کلید چراغ کنار تخت گشتم.
باالخره روشن شد ...عرق های نشسته رو پیشونیم رو پاک کردم و تاجای ممکن به زیرپتورفتم.خواستم چراغو خاموش کنم
که صدای خیلی ضعیفی حس کردم اینبار با دستای لرزون تلفنم رو برداشتم و همونطور که با چشمام اطرافو نگاه میکردم با
جیکوب تماس گرفتم...خوشبختانه فورا جواب داد.
_چیه؟
_فقط بیا...خواهش میکنم.
تلفن قطع شد و در کسری از ثانیه در اتاق به ضرب باز و چهره وحشت زده جین و نگاه ترسناک جیکوب پیدا شد.
_بچه ها یکی اینجاست...حس میکنم تو صورتم نفس کشید...
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جین مضطرب گفت_:چی میگی تو؟آروم باش ببینم.
کنارم نشست و با دستاش شونه هامو نوازش کردو پرسید :خوبی؟
سرمو تکون دادم و به جیکوب که همچنان درون چهارچوب در ایستاده بود زل زدم.حس میکردم رنگ نگاهش عوض شده.
با چشم هایی که به سرخی میزد دور تا دور اتاق رو نگاه کرد.فک منقبض شدشو حرکت داد و دندان های نیش بلندش
درصدم ثانیه بیرون زدن.
جین نگران بهش نگاه کرد و گفت:چی شده جیکوب؟ چیزی حس کردی؟
بدون جواب دادن به سوال جین به طرف کنج اتاق رفت.مثل یک حیوون وحشی بو میکشید  .از تمام حرکاتش وحشت
میکردم...حتی موقع مبارزه تو ایزل هم این شکلی نبود!
ناگهان ایستاد و به سمت پنجره هجوم برد.
_جیکوب چی شده؟
جین تقریبا با داد این جمله رو به زبون آورداما جیکوب کَر شده بدون کوچیک ترین توجه ،مشغول جنگ با هواشد!!
وحشت زده بازوی جین رو چنگ زدم_..بیا بریم بیرون .با سر تایید کرد و سریع دستمو کشید و چیزی به بیرون رفتنمون از
اتاق نمونده بود که ناگهان صدای جیغ زنونه ای جلومون رو گرفت!
آروم چرخیدم و با دیدن صحنه رو به روم زانو هام شل شدن...
جین سریع مداخله کرد و بازوهای اون دختر رو ازپشت گرفت.جیکوب وردی خوند و...
پیچک هایی از جنس چوب دور مچ ها و گردنش رو اسیر کردن.
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***
لحظات بدی بود.زمان به کندی میگذشت و اون دخترعجیب عالقه ای به حرف زدن نداشت.
جیکوب مداوم داد میکشید و ازش میخواست دهن باز کنه.جین پتویی روی شونه های لرزونم انداخت و با ظرف غذایی به
سمت دخترک رفت.
رنگ پوستش به نقره ای میزد! چشم هایی زرد رنگ و مژه های بلند آبی! سری بدون مو و لباسی از جنس پوست تنش بود!
ساعت از سه بامداد میگذشت.کالفگی تو چهره همه معلوم بود.لب به غذا نزده بود.طبق گفته جیکوب این دختر ،یک بچه
جادوگره!
جیکوب عصبی گلوشو گرفت و غرید:چرا نمیگی دلیل کارت چی بود؟!اومده بودی دزدی؟یا شایدهم خبرچینی!محکم گلوشو
تکون میداد و حرفاشو تکرار میکرد.نگاه لرزون دخترک از روم برداشته نمیشد..حس کردم ،از طریق چشماش داره ازم کمک
میخواد.بلند شدم و دستمو روی دست جیکوب گذاشتم.سوالی بهم خیره شد که ادامه دادم_.اون به دیدن من اومده  .پس
شاید فقط میخواد با من حرف بزنه!لطفا اجازه بده.
جین مداخله کردو گفت:تو متوجه نیستی سوفی.بچه جادوگرها از جادوگرهای بالغ هم خطرناک ترن.نباید...
_لطفا .زود تمومش میکنم.
هردو نفس کالفه ای کشیدن و جیکوب ادامه داد_:پس همینجا.
کنار جادوگر نشستم و آروم گفتم_:خب؟
باالخره بعد از قرن ها دهن باز کردو با صدای فوق العاده زیباش شروع کرد به حرف زدن!
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_ارباب من،جادوگر ارشد ایزل،شمارو فراخوانده اند.لطفا با من همراه شوید تا به نزد ایشان برویم؛اگر باعث ناراحتی شما شده
ام،عذر میخوام.
با چشمای گشاد شده از تعجب به جین نگاه کردم.اونم حال بهتری نسبت به من نداشت.
جیکوب با اخم و لحن سردی گفت:از کجا معلوم دروغ نمیگی؟!
_دلیلی برای دروغ وجود نداره.من کارآموز دربار ایشان هستم.برای گذراندن دوره تکمیلی ماموریتی به من داده شد و...
_باشه ساکت باش لطفا.مدل حرف زدنت حالمو بهم میزنه...
توبیخگر به جیکوب خیره شدم که با تشر گفت:
_چیههه به این مدل به من نگاه نکنید..
تک خنده ای از مدل حرف زدنش کردم و رو به دخترجادوگر گفتم_:پس یعنی من و دوستام باید باهات به دیدن جادوگیر..
_فقط شما.ایشان گفتند شما،بدون دوستان!
حجم زیادی از افکار نگران کننده و استرس زا توی سرم جوالن میدادن..ته دلم حس میکردم از طرف آرتور اومده .اما از
طرف دیگه این فرصتی برای نجات ریچارد به حساب میومد.
مشغول فکر کردن بودم که جین آروم گفت:تو که نمیخوای باهاش بری؟میخوای؟
جیکوب عصبی حرفش رو قطع کرد و گفت:چرند نگو خواهشا!
گلومو صاف کردم و با نفس عمیقی گفتم:این شانسو از دست نمیدم .من میرم.شمام میتونید بیایید ولی نه با من،جدا جدا.
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جیکوب:هی هی هی سوفی عقلتو از دست دادی؟خطرناکه بچه.
_نیست جیکوب.شاید خطرناک باشه ولی من مثل بچه ها جا نمیزنم!
جین برای جلوگیری از ایجاد دعوا سریع واکنش نشون داد و گفت:نگران نباش جیکوب .ماهم پشت سرشون میریم تا
خیالمون جمع باشه.
.
زمان به تندی گذشت.من و جادوگرجوان حاال دوباره تو دنیای ماورا بودیم.بدون حرف با نگاه جدی هربار وردی میخوند و
تغییر مکان میدادیم.
هرچی بیشتر جلو میرفتیم ،بیشتر به این موضوع پی میبردم که جین و جیکوب حسابی گممون کردن! اسمش کالیاست.
خیلی کم حرفه و از جواب دادن به سوال های تکراری و بیخودم شونه خالی میکنه!
بعداز ساعت ها تله پورت و تغییرمکان باالخره به تپه زرد رنگی رسیدیم.از کالیا خواستم کمی بشینیم و خستگی در کنیم،
که با بی میلی قبول کرد.
_واقعا خسته نشدی؟ با اینکه تو همش از نیروهات استفاده میکنی این منم که از پا دراومدم! عجیب نیست؟
_پوزش میطلبم.حتما جو حاکم برایتان ناخوشایند است.
نگاه خسته ای به روش انداختم که به آسمون خیره شد.واقعا این چه طرز حرف زدنه؟!اگه ریچارد یک درصد اینطور بود
شک ندارم همون روز اول داخل زندان آرتور ،با رنجیر خفش میکردم!

بعد از دقایقی ،حس کردم داره چیزی زمزمه میکنه.دست روی شونش گذاشتم که با حس برق گرفتگی سریع دستم رو پس
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کشیدم.متعجب بهش خیره شدم که چیزی داخل صورتم فوت کرد.چشمام تار شدن و بالفاصله خاموشی مهمون ذهن
خستم شد.
***
بوی خوش عود و برگ گل رز باعث شد به آرومی چشمام رو باز کنم.فضای اتاق ،نورانی بود و پرده های ابریشمی با نسیم
حرکت میکردن.
حاشیه های طالیی دور تا دور تمامی لوازم اتاق رو پوشونده بودن! سعی کردم اتفاقات رو مرور کنم...اتاق خواب..جادوگر...تله
پورت...برق گرفتگی...بیهوشی!
آروم به طرف آیینه قدی گوشه اتاق رفتم .
_هوووو.این منم؟
لباس بلند ابریشمی سفید .موهای آرایش شده.صورت شاداب.قطعا مردم و رفتم بهشت! اما این ممکن نیست،اون جادوگر
کجاست؟هوف خدای بزرگ...
مشغول برسی دیوار و پنجره بودم که در باز شد و فردی با چهره و لباس های عجیب به داخل اتاق اومد!
_بانوی من سرورم مایل به دیدن شما هستند .لطفا دنبال من بیایید.
سری تکون دادم و پشت سرش قدم برداشتم تا ببینم چه اتفاقی افتاده!
از داخل راهرو سفید و طوالنی عبورکردیم و به دربزرگ طالیی رنگی رسیدیم .فرد عجیب تعظیم کرد و رفت .نفس عمیقی
کشیدم و درو باز کردم.
یک اتاق...نه ،یک باغ!
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یک اتاق بزرگ درست مثل یک باغ! فضا متشکل از یک حوض بزرگ  ،گلدان های پیچک،درختچه های عجیب و غریب و
پرنده های رنگارنگی که روی شاخه ها بازی میکردن! کمی جلو رفتم و نگاه عمیقی به حوض انداختم.
_خسته نباشید.از خودت پذیرایی کن.
سریع به طرف صدا برگشتم و به مرد قد بلند و الغراندام رو به روم زل زدم.تک خنده ای کردوگفت_:در طول راه که خیلی
سوال داشتی...چی شد که االن سکوت کرده ای...اووه یادم نبود حس خفه کردن بهت دست میده..واقعا ریچارد شانس آورد
که این مدل
حرف نمیزنه!
با دهن باز بهش زل زدم و نامفهوم گفتم_:کالیا؟!!
_اوه آره! نه البته که نه!
خودمو جموجور کردم و گفتم _:تو کی هستی؟!
_واضح نیست؟به مالقات چه کسی این همه راه اومدی؟
امکان نداشت فرد رو به روم ایزل باشه...اصال در شان جادوگر برتر نیست که اینقدرر...
_اینقدر چی ؟ خب سوفیای عزیز بهتره یادت نره که من توانایی تغییر قیافه دارم .احتماال دلت نمیخواد با یک فسیل زنده
صحبت کنی،پس بهتره به این صورت جدید عادت کنی.
با چشمای درشتم زل زدم بهش و آروم "باشه " گفتم.
_خب بهتر نیست به جای نگاه کردن بیخود،در مورد موضوع مهم تری حرف بزنیم؟ چرا ایستادی بشین.
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بعد از گفتم این حرف بشکنی زد و میزی پر از فنجان های چای و کیک های شکالتی ظاهر شدن.
برای بار هزارم با خودم تکرار کردم که اون ایزله،و اینجا قلمرو اون .پس این اتفاقات عجیب کامال طبیعیه! پشت میز نشستم
و بالفاصله لبخندش تبدیل به اخم بدی شد!
_میدونی که حال ریچارد اصال خوب نیست.
_دزدیده شدنش کار آرتور بود؟
_البته! آرتور زرنگ تر از این حرفاست  ،که اجازه بده هویت شاهزاده قالبی قلمروش ازبین بره.
_چرا جلوش رو نگرفتید جادوگر ایزل؟

با چشمای عجیب و غریبش بهم زل زده بود؛انگار که تو عمق نگاهم دنبال چیزی میگشت! باالخره دست از نگاه کردن
برداشت و گفت_:آرتور به قوانین پایبند نیست.میشه گفت تبدیل ریچارد اولین قانون شکنی بزرگش بود.تو طول عمرم این
تنها اتفاق عجیب این دنیا بود.بارها و بارها از طرف انجمن مورد سرزنش قرار گرفت،از جاهای زیادی منع شد.سال ها تبعید
شد،ولی باز هم با استفاده از جادوی سیاه مقامش رو حفظ کرد .کافی بود ،چیزی بهش میگفتیم.عصبی میشد،قتل و کشتار
راه می انداخت.
پس بخاطر امنیت اطرافیان هم که شده تصمیم گرفتیم کاری به کارش نداشته باشیم.
_اما این درست نیست.شما و بقیه متحدین حتما میتونید جلوش رو بگیرید.تعدادتون زیاده،جادوگران،ساتیرها،خون آشام
ها،گرگینه ها وتمام موجودات عجیبی که به شهر اجدادیتون،ایزل اومده بودن تا مسابقه بدن...واقعا نمیشه؟؟
_سوفیا بحث قوی بودن نیست.سال هاست که دیگه جنگ و خونریزی صورت نمیگیره.من شهراجدادم رو به نام خودم،ایزل
بنا کردم تا هرساله همشون بهانه ای برای روبرو شدن باهم داشته باشن.
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_اما آرتور قانون شکنی کرده.من فقط از وجود ریچارد خبردارم...معلوم نیست چندتا انسان دیگه این وسط قربانی شدن
_زیاد!
بهت زده بهش خیره شدم.پس خبر داشت! اون از تمام اتفاقات خبرداشت!
بعد از سکوت نسبتا طوالنی،گفتم:
_معشوقتون،ژاکلن از جیکوب خواسته بود تا من رو از اینجا دور کنه.میخواست برگردم به دنیای خودم،به جیکوب گفت
امنیت دنیای ماورا با بودن من به خطر میوفته .اگه این حرف درست باشه،پس چرا با وجود ریچارد و قربانیان کشته
شده،امنیت بهم نخورده؟
_عشق!
با ترس به چشمای عجیبش زل زدم که تک خنده ای کرد_:میگل رو میشناسی؟
_البته!اون دوستمه.
_مرده!
فنجون چای از دستم رها شد و روی زمین افتاد.
_مرده؟ میگل مرده؟
_خب مثل اینکه سوفیای ما از همه چی بیخبره!
_میشه واضح حرف بزنید؟
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_بهت یک نامه داده بود.البته نامه نصفه به دستت رسید.تو فقط قسمت دور شدن و برنگشتن به دنیای ماورا رو دریافت
کردی ،در صورتی که میگل تمام اتفاقات رو واست توضیح داده بود،و خب البته که کسی مثل آرتور اجازه نمیداد پای یک
دردسر به قلمرواش باز بشه.
_دردسر؟
_آره،تو .تو واسش دردسری.یک دردسر بزرگ که تمام زحماتش رو به خطر میندازه!
_آخه من...
_تو باعث شدی ریچارد سرکش بشه.وقتی ریچارد سرکش بشه از هرراهی برای فرار و صدمه به آرتور استفاده میکنه.
_من باید ریچارد رو نجات بدم.لطفا کمکم کنید.خواهش میکنم ایزل.
_نجات دادن ریچارد مساویست با جنگ و خونریزی بین متحدین اینجا.سال ها زمان برد تاآرامش برقرار بشه.
_من ریچارد رو نجات میدم.
_نمیخوام اینجا یک دیوانه روانی داشته باشیم پس بهتره با منطق حرف بزنی.تو خیلی خامی سوفیا.حتی از موقعیت میگل
هم بی خبر بودی.هنوز آرتور رو نمیشناسی و خیلی راحت جلوی جادوگر ارشد حرف از نجات دادن یک زندانی میزنی!
ذهنم خسته بود و سردرد شدیدی داشتم.با دست جلوی چشمای نمدارم رو پوشوندم و به میگل فکر کردم که ایزل ادامه
داد_:بعد از درخواست ریچارد برای نجات ،طولی نکشید که آرتور همه چیز رو فهمید.نامزد میگل،مکس..
_نامزدش؟! اما اون برادرشه.
_نه سوفیا .مکس نامزد میگل بود .و از اونجایی که خیلی به احزار  ،سروکله زدن و تحقیق روی دورگه هاعالقه داشت .با یک
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اشتباه کوچیک اینجا گیر افتاد.میگل تمام تالشش رو کرد تا نامزدش رو آزاد کنه.
آرتور از این قضیه سواستفاده کرد و از میگل خواست کاری کنه تا تو دام بیوفتی .میگل مخالفت کرد اما با تهدید زندگی
مکس مجبور به همکاری شد.باهات دوست شدوبرای همین سعی کرد نجاتت بده.

_میگل بهم دروغ گفت؟اون از اولش با کلک بهم نزدیک شد...میگل..
_قضاوتش نکن.اگه بهت بگم ریچارد روبه موته ،واکنشت چیه..اها وایسا ذهنتو خوندم.میری با آرتور حرف میزنی .خب خانوم
جوان فکر میکنی آرتور به حرفت اهمیت میده؟ البته که نه .ممکنه توهم به بدترین شکل ممکن بکشه  ،یا اصال داستان
جذاب تر میشه اگه توهم تبدیل کنه!
وارفته بهش خیره شدم.باید چیکار کنم؟ میگل عزیزم بخاطر آگاه کردن من مرد .ریچارد زندانیه و مکس..مکس زندست؟
سواالتم رو به زبون نیاوردم چون میدونستم حتما ذهنم رو خونده.بهش خیره شدم که گفت_:مکس زندست و تو قلمرو
آرتوره ،نکته خوبش اینجاست که هنوز از مرگ میگل مطلع نیست .اون فکر میکنه میگل تودنیای شماست و خب به حرف
مکس گوش داده و مشغول زندگیشه!
اشک های مزاحم رو کنار زدم و آروم گفتم:میگل چجوری مرد؟
_بعد از فرستادن نامه آرتور سریعا متوجه شد ،تونست نیمی از نامه رو از بین ببره و بعد از اون میگل رو کشت...خفش
کرد...توخواب.
با دستای لرزون دهنم رو گرفتم تا صدای گریم رو کنترل کنم.ایزل دستشو روی شونم قرار داد و بعد از بازبسته کردن چشم
هاش به نشانه اطمینان،از اتاق خارج شد.
دو هفته از اقامتم تو قلمرو ایزل میگذشت .ایزل از تاریخچه شهر و قلمرواش صحبت میکرد .از عالقه چندین سالش به
ژاکلن  ،از مردم ساده لوح دنیای من و از هرچیزی که به ذهنش میرسید .درسته نشون نمیدادم ولی تمام فکرم پیش
ریچارد بود .با اینکه میدونستم ،ایزل از تموم لحظه هامون تو اینجا با خبر بوده،اما تمام اتفاقات رو براش میگفتم.ال به الی
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همین حرفا بود که فهمیدم قبال هم با ایزل مالقات داشتیم! هم من،هم ریچارد.
مثال همون پیرزن فروشنده که باعث شد جیکوب تو شهر ایزل منو نشناسه.اون ایزل بود؛یا به گفته خودش یک بار به جای
یک سنجاب سیاه با ریچارد حرف زده بود! وقتی دلیل این کارش رو پرسیدم،با خنده گفت_:شما دوتا عامل بهم خوردن
توازن دو دنیا شدید،پس حق داشتم هرلحظه اطرافتون باشم!
از جین و جیکوب گفتیم.ایزل بهشون خبر داد و گفت که جام امنه.همچنین ازم خواست تا هیچ کس چیزی از مکالممون
نفهمه و تمام حرفامون مثل یک راز بزرگ بین خودمون باقی بمونه!
از اخرین باری که وضعیت ریچارد رو چک کردیم ،چیزای خوبی دستگیرمون نشد.قلبم به درد اومد وقتی با دستو پای زنجیر
شده داخل زندان دیدمش!

سه هفته میگذشت  .چندروزپیش ژاکلن هم بهمون ملحق شده بود و تقریبا درجریان تصمیمات و اتفاقات پیش اومده بود.
طبق نقشه ای که همراه ایزل کشیده بودم،میتونستم وارد عمارت آرتور بشم.میتونستم با ریچارد حرف بزنم...حتی شاید
تونستم با آرتور معامله ای انجام بدم!
یک چیزایی تو سرم بود،اما خب ازاونجایی که ایزل هیچ دخالتی انجام نمیده و فقط به عنوان یک پشتیبان ازم حمایت
میکنه ،با خیال راحت تر میتونستم به نقشه عجیب غریبم فکر کنم .هرچند به ریسک و خطرش نمی ارزید اما حتما
میتونست باعث آزادی ریچارد بشه.
امروز عصر،قرار بود دوباره همراه ایزل و ژاکلن همه چیز رو برسی کنیم.برای بار اخر نگاهی به خودم تو آیینه انداختم و بعد
از اطمینان پیدا کردن نسبت به سرووضع مناسبم از اتاق خارج ،وبه سمت سالن اصلی حرکت کردم.اینبار برخالف دفعات
قبل استرس عجیبی داشتم و مدام کف دستام رو به لباسم میمالیدم تا از اضطرابم کم شه!!
بعد از در زدن و کسب اجازه از ایزل ،به داخل رفتم و روی صندلی سفیدرنگی نزدیک ژاکلن نشستم .دلهره و هیجان به
خوبی تو نگاه ژاکلن پیدا بود .ایزل با اخم خفیفی به زمین زل زده بود.
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بعد از لحظاتی،ژاکلن سکوت رو شکست و گفت_:مطمئنید همه چیز همونطور که انتظار دارید پیش میره؟
_نه.
_آره!
نه ایزل و آره من ،باعث شد ژاکلن نفس عمیقی بکشه و رو به من زمزمه کنه:
_نیاز به عجله نیست.بهتره فعال دست نگه داری،متحدین هنوز جواب پیغام من رو ندادن.
ایزل ادامه داد_:ریچارد سرسخت تر از این حرفاست.بهتره تا جواب دادن متحدین دست نگه داری!
_اما تا کی؟چندین ساله که از دست کارهای آرتور خسته شدید؛به نظرتون وقتش نیست یک بار برای همیشه جلوش رو
بگیریم؟ چرا جلسه اضطراری ترتیب نمیدین؟ چرا فقط ژاکلن یک پیغام کوتاه براشون فرستاد؟ واقعا درک نمیکنم میخواین
به ما کمک کنید یا نه!
بعد از اتمام جملم از پشت میز بلند شدم و بی توجه به صدا کردنم به سمت اتاقم رفتم .
فکر میکنن من ابلهم،ایزل هیچ وقت راضی به شروع جنگ نمیشه...اگه زیاد اصرار کنم برای ایجاد توازن خیلی راحت منو
میکشن و همه چیز مثل روز اولش میشه!خودم باید دستبکارشم.
طبق حرفای ایزل کتاب لیندا با ارزش تر از این حرفاست...مطمئنم توش چیزای مهمی هست که میتونه برای آرتور
ارزشمند باشه!
***
_مطمئنی؟!
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_آره!
این سومین بار بود که ایزل این سوال رو ازم میپرسید.لباس مناسب تیره رنگی پوشیدم و ژاکلن شخصا موهای بلندم رو با
پیچک های سبزوسفید تزئین کرد .باالخره زمان رفتن سر رسید؛ایزل جلوتر اومد و آروم گفت:من که میدونم چی تو کلت
میگذره،به هرحال مراقب باش،آرتور خبره تر از چیزیه که تو فکرش رو میکنی.
سری به معنای فهمیدن تکون دادم و با گرفتن محلول مخصوص ،آخرین نگاهم رو به چشمای نگرانش انداختم .ایزل شخصا
سه شبانه روز وقتش رو صرف ساختن این محلول عجیب کرد.محلولی که تنها چندقطرش باعث فراموشی و از کارافتادگی
موقتی شخص میشه.
جادوگر ارشد محکم و استوار ایستاد،وردی خوند و هاله های رنگی نور دورم رو پوشش دادن...چندثانیه بعد درست روبه روی
دروازه قلعه آرتور بودم.نفس لرزونی کشیدم و آروم آروم به سمت دربزرگ آهنی رفتم.
_هی آرتور!باید حرف بزنیم.
انعکاس صدام داخل فضا پخش شد و باعث شد لرزی به تنم بیوفته!
چندثانیه گذشت و بعد در بزرگ به آرومی کنار رفت.
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سراسر قلعه پر بود از دورگه های ترسناکه بدون بال.کنجکاو با دندون های عجیبشون بهم زل زده بودن.کمی بعد صدای
آشنایی توجهم رو جلب کرد.برگشتم و ...
آرتور درست در باالترین نقطه قلعه ایستاده بود و با لبخند مسخرهای نظاره گر من بود.
 انتظار دیدنت رو زودتر از این داشتم ،سوفیای عزیز.خوش آمدی...نفس عمیقی کشیدم و محکم تر از قبل به سمتش قدم برداشتم .یکبار دیگه تمام نصیحتها و حرف های ایزل رو مرور
کردم و با لبخند حرص دراری گفتم :منم انتظار خوشآمدگویی بهتری داشتم!
باید اعتمادش رو جلب میکردم پس ادامه دادم...
 اوضاع چطوره؟ بسیارعالی،مگه میشه با وجود شما بد باشه؟حالم از کنایهها و لبخند های مسخرهاش بهم میخورد .همه از آرتور دوری میکنن من درست اومدم تو دل خطر! حفظ
ظاهر کردم و همراهش به طرف داخل قلعه رفتیم.
نمیدونم چی تو کله پوکش میگذشت ،اما طوری رفتار میکرد که انگار چندین ساله منتظرمالقات دوست قدیمیشه! ذوق
مسخره و لحن شماتت بارش از ترک اینجا واقعا روانی کننده بود! اینقدر جو حاکم خشک بود که جرعت سوال کردن
درمورد ریچارد رو نداشتم .زمان گذشت و لحظه صرف شام رسید .اینبار برخالف چیز هایی که قدیم ریچارد گفته بود،غذا
رو به اتاق نیاوردن ،بلکه احظار شدم به سالن غذاخوری مخصوص!

لباس ساده و مشکی رنگی پوشیدم .موهای بلندم رو با پیچکهای اهدایی ژاکلن بافتم و با اخم خفیفی به سمت سالن رفتم.
نگهبان در رو باز کرد و آروم داخل شدم .دیوارهای سنگی و چراغ آویز های فلزی به مخوف بودن سالن اضافه کرده بودن.به
طرف میز بزرگ وسط سالن چرخیدم و با دیدن چهره آشنای کسی نفسم حبس شد.جلوتر رفتم و ناراحت زمزمه کردم:
خوبی؟
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با اخم خفیفی نگاهش رو ازم گرفت .شکافهای ریز و درشت زخم روی صورتش ،نشون از شکنجهها و تنبیههای سخت
آرتور میداد .باغم بهش زل زده بودم که آرتور وارد شد .سریع نگاهم رو از ریچارد گرفتم و روی صندلی سیاه رنگی نشستم.
 زیبا شدی سوفیای عزیز! مگه نه پسرم؟آرتور این جمله رو گفت و من نگاهم روی اخمهای درهم و فک منقبض شدهی ریچارد ثابت موند .بی هیچ حسی رو به
آرتور گفتم :زیبا بودم!
آرتور خنده بلندی کرد و مشغول خوردن تکه گوشتی شد .ریچارد با اخم مشغول خوردن شد .منم تکهای جدا کردم و با
قیافهای درهم شروع به خوردن شدم .غذا ظاهر خیلی بدی داشت و باهربار جویدن ،مزه خون به خوبی حس میشد! شام
مسخره زیرنگاههای گاه و بیگاه آرتور تموم شد! بارش از ترک اینجا واقعا روانی کننده بود! اینقدر جو حاکم خشک بود که
جرعت سوال کردن درمورد ریچارد رو نداشتم.
زمان گذشت و لحظه صرف شام رسید .اینبار برخالف چیز هایی که قدیم ریچارد گفته بود ،غذا رو به اتاق نیاوردن ،بلکه
احضار شدم به سالن غذاخوری مخصوص!
قسمت عذاب آور اونجا بود که ریچارد حتی نیم نگاهی بهم نمیکرد .زودتر از همه غذاش رو تموم کرد و با بلندشدن از
پشت میز ،سری برای آرتور تکون داد و به طرف در رفت.
با اینکه سیر نشده بودم ،منم دست کشیدم که بالفاصله آرتور گفت :سیر شدی؟ حتما این غذارو دوست نداری .اوه فراموش
کرده بودم وعده غذایی انسانها چطوره! بهتره با آشپز حرف بزنی ،دلم نمیخواد به مهمونهام سخت بگذره ،سوفیای عزیز!
لبخند الکی زدم و با گفتن مچکرم خواستم برم که آرتور صدام زد .سوالی بهش خیره شدم که گفت :شبت بخیر!
با ابروهای باالرفته سری تکون دادم و به طرف اتاقم حرکت کردم .چیزی نمونده بود که دستی محکم من رو کشید و به
ستون کوبید.با نفس حبس شده به یک جفت چشم سبزجنگلی آشنا خیره شدم .استخون کمرم از شدت ضربه تیر کشید
های کلید شده گفت :چرا ولی چیزی نشون ندادم .با خشم تو صورتم خیره شده بود .باالخره دهن باز کرد و با دندون
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برگشتی؟
آب دهنم را قورت دادم و آروم گفتم :واضح نیست؟ بهت قول داده بودم ،امکان نداشت بزنم زیرش...
اومدی؛ دیگه راه برگشتی نیست! دوباره محکم به دیوار چسبوندتم و آروم غرید :نباید می
آروم زمزمه کردم  :ریچارد؟ چیزی نیست ،ما از اینجا میریم .بهم اعتماد کن.
چشمهاش رو به نشونه کالفگی بست.
تو متوجه نیستی .یا کور شدی یا خودت رو زدی به کوری .به نظرت من تو وضعیتیم که بتونم بهت کمک کنم؟ نبایدبرمیگشتی سوفی...نباید.
دستم رو روی دستش گذاشتم و آروم گفتم :لطفا نگران چیزی نباش ،من اجازه نمیدم به دوستم آسیبی برسه .باشه؟
پوزخندی زد :آره  ،تو..فقط..هوف گوش کن ببینم چی میگم .واسم مهم نیست چی تو کله پوکته ،من دیگه بریدم .واسم
مهم نیست دوباره انسان بشم یا نه .بهتره به فکر خروج خودت باشی!
این جمله رو گفت و بعد از نگاهی به مردمکهای لرزونم سریعا از کنار ستون غیب شد.
آروم به طرف اتاق رفتم .واقعا انتظار همچین برخوردی رو نداشتم! میدونم عصبیه ،نگرانه و از همه مهم تر خستهاست! ولی
خب من تمام تالشم رو میکنم تا دوباره خوشحال باشه.
باید زودتر نقشم رو اجرا کنم و ریچارد رو از اینجا ببرم بیرون .تا االن که تونستم توجه آرتور رو نسبت به رفتارم جلب کنم.
احتماال اگه کمی بگذره ،دنبال دلیل اومدنم به اینجاست ،پس باید نقشه شماره یک رو بدون هیچ نقصی پیاده کنم ،مو به
مو ،در کنار تمام توضیحات و نصیحتهای ایزل.
چند روز از اقامتم به سختی گذشت.حرف های دوپهلوی آرتور کالفم کرده بود! از طرف دیگه وقتی نقشم رو یواشکی به
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ریچارد گفتم،تنها جوابی که بهم داد،پوزخند عصبی بود.
تقریبا مطمئن شدم که ریچارد هیچ ذوقی برای خروج نداره ،و من تنها بودم .البته درسته ایزل حواسش بهم بود،ولی خب با
حرفای گفته شده کاری هم از دستش برنمیاد.
آرتور بسیار مهربان تراز قبل شده بود و من خوب میدونستم حتما نقشه ای در سرداره!
امروزم طبق روال همیشکی لباس های ساده و مشکی رنگم رو با لباس مناسب تری عوض کردم و به طرف حیاط راه افتادم.
سرباز های بدون بال با خشم بهم خیره شده بودن و این اصال خوب نبود!
کنار درخت سیاه رنگی ایسادم و مشغول چیدن گل های قرمز رنگ از روی زمین شدم،کمی بعد آرتور دیدم که با فاصله از
من روی زمین فرود اومد .با هرقدم،بال های زمخت و بزرگش باعث له شدن گل های بیشتری میشد! وقتی کنارم ایستاد
،سرم رو بلند کردم و از پایین بهش خیره شدم که گفت_:روز بخیر!
متقابال جوابش رو دادم و مشغول کارم شدم.اینبار روی زمین نشست_...چی تو سرته سوفیا؟
دست از گل ها کشیدم _متوجه نمیشم! چی تو سرمه؟خب مغز!
جواب احمقانه ای که فقط برای خریدن زمان و اماده کردن جواب برای سوال های بعدش بود،نتیجه داد! بلند بلند خندید و
گفت:تو خیلی بامزه ای!
بامزه؟؟ایییییی چه کلمات عجیب و تهوع آوری!
از سکوتم استفاده کرد و ادامه داد_:میدونم که دلت برای قلعه عزیزم تنگ نشده و خب میدونم که میدونی ریچارد پسر منه
و هیچ راهی برای خروجش نیست!فقط نمیدونم که چرا دوباره برگشتی؟..
_منم نمیدونم تو چطور اینقدر از نمیدونم و میدونم استفاده کردی!
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اینبار بازم خندید و من خودم رو برای سوال های بعدی آماده کردم.
_بیا روراست باشیم سوفیای عزیز! دلیلت برای برگشتن به اینجا چی بود؟
_زندگی تو دنیای خودم کسل کنندست!اینجا پیر نمیشم و میتونم هرکاری دلم بخواد  ،انجام بدم.درضمن دوستان زیادی
هم پیدا کردم ،دنبال جایی برای زندگی بودم و خب اینجا بهترین جاست!
تقریبا با آخرین جملم گند زدم ولی حتم دارم اعتمادش جلب میشه!
_که اینطور! خوشحالم که همچین چیزی میشنوم! امیدوارم اینجارو مثل خانه ی خودت بدونی.
_حتما!
نگاه مرموزی بهم انداخت و در کسری از ثانیه غیب شد .نفس عمیقی کشیدم و به درخت تکیه دادم که ریچارد کنارم
گفت_:واو دختر تو محشری!
_دروغگوی بدی ام درسته؟
_بد؟ شوخیت گرفته؟
با لبخند بهش خیره شدم که تو صورتم غرید_افتضاحی!
عصبی نفسم رو بیرون دادم و گفتم _:اصال تو از کی اینجایی؟!
_این مهم نیست ! مهم اینه داری گند میزنی سوفیای عزیز!
_بس کن ریچارد.
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ساکت شویی گفت و به طرف قلعه حرکت کرد! از این بهتر نمیشد ،حتما آرتور فهمید نقشه ای دارم!اصال به درک.عصبی
موهام رو کشیدم که ریچارد از همون فاصله داد زد:
_نکش اونارو!
با قیافه کج شده زبونی براش دراوردم و بیشترموهام رو کشیدم  ،سری به نشانه تاسف تکون داد و غیب شد .متوجه صدای
خنده یکی از نگهبان ها شدم  ،وقتی نگاه خشمگینم رو دید سریعا خودش رو جمع کرد و جدی شد!
چند تا نفس عمیق کشیدم و با برداشتن معجون به طرف آشپزخونه رفتم تا ببینم امشب چه چیز چندشی قراره به خوردم
بدن ،واقعا با این وضعیت الغر نشدنم خیلی عجیبه!
امشب حتما نقشه رو اجرا میکنم ،از اون محلول تو غذای آرتور میریزم و بعد ازاینکه خوب تاثیرش رو گذاشت با ریچارد به
طرف قلمرو ایزل حرکت میکنیم! آروم در زدم که آشپز سری تکون داد ،به طرف ظرف های غذا رفتم ...
خورشت جگر برای آرتور! گوشت سرخ شده برای ریچارد و سوپ رنگارنگی برای من!
تا االن ،همه چیز طبق نقشه پیش رفت؛موقع سرو شام رسید،مثل همیشه آراسته در سالن غذاخوری زودتر از قبل منتظر
بودم.دورگه های آشپز میز رو چیدن  .بالفاصله آرتور و ریچارد وارد سالن شدن.با لبخند به ریچارد خیره شدم و مشغول
نوشیدن شربت شدم،با چشمم مسیر حرکتش رو زیر نظر داشتم که درست رو به روی خوراک جگر نشست!وای،وای،وای
خدای من! از این بدتر ممکن نبود...نه! نه! نباید اینجوری میشد!
آرتور لبخندی زد و با گفتن شروع کنید ،مشغول خوردن گوشت های برشته شد .با قیافه ای زرد شده به ریچارد زل زدم که
خونسرد قاشقش رو داخل ظرف برد...اونقدری نزدیک نبود که با لگد بهش بفهمونم پس بی معطلی صدای عجیبی از دهنم
دراوردم و تمام محتویات دهنم رو با فشار روی میز خالی کردم .اصال کافی نبود!دوباره همون حرکات عجیب رو تکرار کردم.
مثل یک فرد مرده خودم رو رها کردم که آرتور بازوم رو گرفت و متعجب داد زد:چی شده؟
ریچارد با حالتی عصبی غرید:میخواستی مسمومش کنی!
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اوه نه! نباید دعوا کنن،حداقل االن نه! چنگی به صورتم زدم و جیغی کشیدم!واقعا کنترل رفتار احمقانم دست خودم
نبود،فقط باید از اون غذای لعنتی دورشون کنم.
ریچارد با نگرانی و خشم غرید:سوفیا نفس بکش! حرف بزن!
چندلحظه بی حرکت موندم!آرتور جام شربت رو جلوم گرفت و ازم خواست کمی بنوشم که ریچارد اجازه نداد و با گفتن
احتماال به این نوشیدنی حساسیت داره  ،دستش رو رد کرد.پشت هم حالم رو میپرسیدن ؛چهره مملو از پشیمونی به خودم
گرفتم و با گفتن :متاسفم کمی خستم ،قصد رفتن به اتاقم رو کردم،چیزی نمونده! نقشه شماره سه  ،برای حفظ تعادل کنار
میز رو گرفتم که باعث شد کاسه خوراک جگر لعنتی روی زمین پرت شه! درسته که باعث شد با چونه  ،محکم روی زمین
سنگی فرود بیام ولی خب،ماموریت با موفقیت انجام شد! با لبخند مسخره ای به غذای ریخته شده روی زمین خیره شده
بودم.ریچارد دستمو گرفت و گفت_:چته سوفیا؟ قبل از شام چی خوردی که االن مثل خمیری؟
ای احمق!جای تشکرته.
آرتور کمی جابه جا شد و گفت:مشکلی نیست ریچارد!بخاطر آب و هواست ،کمی طول میکشه بدنش کامل عادت کنه!
خدایا ممنونم.ریچارد حرفش رو تایید کرد  ،لحظاتی بعد چندنفرکف زمین رو تمیز کردن و غذای جدیدی برای ریچارد
آوردن.
اینبار با خیال راحت و البته زیرنگاه های نگران جفتشون غذام رو خوردم و زودتر از هردو به سمت اتاقم رفتم!
دوساعت از اون اتفاق مسخره میگذشت .وقتی یاد حرکات مسخرم میوفتم ،دوباره خندم میگیره! فقط امیدوارم صدای خندم
رو نشنون چون اون لحظه مطمئن میشن که واقعا مشکلی دارم .با یاد آوری قیافه ترسیده ریچارد که ازم میخواست نفس
بکشم ،دوباره پقی زدم زیرخنده.با شنیدن صدای در  ،بازش کردم که با ریچارد رو به رو شدم.
وقتی آثار خنده در صورتم رو دید با اخم بیشتری بهم زل زد _.حالت خوبه؟ امروز تو حیاط قلعه که تنها بودی چیز عجیبی
نخوردی؟
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_اوه ریچارد نگران چی هستی؟نفس بکش...نفس..دوباره خندم گرفت .ریچارد کالفه و شمرده شمرده گفت:سوفیا  ،اینجا
قارچ سمی رشد نمیکنه ،تو چی خوردی؟ لطفا بگو.
از ترس فاش شدن رازم،در نزدیک ترین فاصله از گوش ریچارد ایستادم و گفتم:اشتباهی تو غذای تو محلول رو ریختم!
کمی به عقب متمایل شد و متعجب گفت:تو دیوونه ای!چطور اینقدر طبیعی خودتو زدی به مردن؟
_هییشش! ساکت؛ ممکنه صدات رو بشنون!
حدود یک ساعت از هرچیزی که به ذهنمون تو این مدت رسید حرف زدیم!حاال خیلی از رفتار های عجیب ریچارد رو بهتر
درک میکردم.موقع رفتن به اتاق خودش،ازم قول گرفت که تا وقتی اینجام ،کاری رو بدون مشورت با ریچارد انجام ندم!

صدای بلند آرتور واقعا رو مخم بود! حس میکنم ساعت حدودا هشت صبحه و این گروه لعنتی سه ساعته که تو محوطه
مشغول تمرینن!
بالش رو محکم تر روی گوشام فشار دادم تا کمی،فقط کمی بیشتر بخوابم!
_فایده نداره کپک،بهتره قبول کنی باید بیدار شی!
ریچارد بود،توجه نکردم و به کارم ادامه دادم.تقریبا از زمانی که بیدار شدم همینجا کنار پنجره نشسته!
_سوفی  ،با ایزل حرف بزن زودتر از این وضعیت نجاتت بده،خسته نشدی؟
_ساااکت لطفا  ،بیدارم میکنی!
پوفی کرد و آروم گفت:هرکاری میخوای بکنی،امشب وقتشه!موقع تمرین ماهانست،وقتی نبرد تمرینی تموم بشه خسته تر از
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چیزیه که بخواد به طعم و رنگ غذا توجه کنه!محتاط عمل کن.
_اوهوم،باشه!
بالشیو محکم روی سرم کوبید و غرید_:هوی با توام!
_باشه ،باشه ،ریچارد باشه،برو بیرووون!
کمی بعد صدای در اومد و صدای دورگه ها هم قطع شده بود! با خیال راحت خواستم بخوابم که دوباره آرتور فریاد کشید و
همه چیز تکرار شد!
***
طبق گفته ریچارد،امروز غذا سرو نمیشه تا قدرت جسمانی و تحمل افراد باال بره .چه مسخره!
با این حساب نمیشه مطمئن بود که آرتور میلی به خوردن شام داره باشه یا نه؟!
پس ترجیح دادم نقشه رو طور دیگه ای اجرا کنم!
**
با لبخند وارد آشپزخونه شدم  ،تقریبا کارسرآشپزتموم شده بود .نگاه سوالی بهم انداخت که گفتم:امشب شخصا میخوام
غذای عالیجناب آرتور رو براشون ببرم؛از نظرشما که اشکالی نداره؟
کمی مردد نگاهی به غذاها انداخت و با گفتن مشکلی نیست راه رو برای اجرای نقشم باز کرد.
سینی بزرگ و سنگین رو بزور بلند کردم و با لبخندی از آشپزخانه خارج شدم.
بین راه پشت یکی از ستون های تاریک ایسادم و چندقطره از محلول ایزل رو داخل غذاها ریختم.صدای پای یکی از دورگه
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ها اومد،فورا محلول قایم کردم و مشغول تکوندن خاک لبه لباسم شدم!
_مشکلی میش اومده؟
_نه نه! ابدا .کمی لباسم خاک شد،خواستم تمیزش کنم...
سری تکون داد و خواست رد شه که فورا گفتم_:ببخشید؟ میشه لطفا غذای عالیجناب رو برام بیارید؟سنگینه ،خسته شدم!
_البته!
آفرین،دورگه ی مهربون.تو ذهنم خنده شیطانی کردم و نامحسوس قوطی محلول رو داخل جیب داخلی لباسم قرار دادم و با
لبخندی پشت سردورگه حرکت کردم.
آروم در زدم که آرتور گفت:چند دقیقه دیگه وارد سالن اصلی میشم!
تو دلم فحشی نثار این غرور و تکبرش کردم .

دوباره در زدم و بالفاصله گفتم:براتون شام آوردم  ،حتما خسته اید.
در فورا باز شد و دورگه تعظیمی کرد.آرتور با چهره ای بشاش ظرف رو گرفت و کناررفت تا من هم به داخل اتاق برم.
_همیشه یک روز در ماه اینقدر سخت تمرین میکنید؟
_همیشه سوفیای عزیز،همیشه!
_پس حتما خیلی خسته میشی،حتم داشتم برای خوردن شام نمیایین،پس از آشپزخواستم غذات رو اماده کنه تا بیارم
اینجا.امیدوارم ناراحت نشی!
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_اینطور نگو!اتفاقا حاال پی بردم که چقدر گرسنم ،تو نمیخوری؟!
_نه من میل ندارم،شما بخور!
آرتور دیگه چیزی نگفت و مثل شیری زخمی به محتویات داخل سینی حمله ورشد! به هیچ چیز رحم نکرد،در آخر حتی
تنگ نوشیدنی مخصوص هم خالی بود! نمیدونم واقعا اینقدر گرسنه بود یا از خواص محلول بوده!
_بقیه هم به اندازه تو گرسنن؟
_اوه البته!تمرین سخته ولی بدن هاشون باید آمادگی الزم رو داشته باشن!
_عجیبه! این سبک آماده سازی درست نیست؛اینجوری خیلی فشار وارد میشه.
از هرچرتو پرتی که به ذهنم رسید حرف زدم تا باالخره پلکاش سنگین شد و به خواب رفت!
خیلی خب طبق گفته ایزل این محلول باعث فراموشی و ازکارافتادگی موقتی آرتور میشه،پس فردا بعد از بیدار شدنش هم
چیزی یادش نیست!شانس بیاریم بتونیم به موقع به دنیای انسان ها برگردیم.با برداشتن ظروف خالی به سمت آشپزخونه
حرکت کردم و بین راه به یکی از دورگه های نگهبان سپردم کسی مزاحم آرتور نشه،چون ایشون خستن و میخوان حسابی
استراحت کنن! عجب چیزی!
ظرف هارو داخل آشپزخونه گذاشتم و یواشکی به سمت اتاق ریچارد حرکت کردم ،داخل سایه های ستون های سنگی
پنهون میشدم تا نگهبانا به گشتو گزار شبانم مشکوک نشن!
باالخره رسیدم.درو با هول باز کردم و پریدم داخل ...ریچارد روی تخت سنگی و نمنانش دراز کشیده بود که با ورود ناگهانیم
سریع نشست و پرسید_:چی شد؟
لبخند دندون نمایی زدم که همه چیز دستش اومد_..عالیه یک ساعت دیگه حرکت میکنیم.از تپه شمالی میریم که دید
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نداشته باشیم.
_باشه .یک ساعت دیگه،داخل اتاقم منتظرتم.
با زدن این حرف فورا به داخل اتاقم برگشتم و همه چیز رو مثل قبل درست کردم.
زمان به کندی میگذشت و هربار به استرس من هم اضافه میشد .دیگه چیزی تا سکته نمونده بود که در اتاق آروم باز شد،
ریچارد با جعبه چوبی رنگ به داخل اتاق اومد  .آروم تخت سنگی شکلم رو به پشت در هدایت کرد و با باز کردن پنجره ازم
خواست کنارش بایستم.

 سوفیا قصر آرتور طلسم تله پورت داره؛ از اینجا تا تپه سیاه رو باید پرواز کنیم،بعد به قصر ایزل تله پورت میکنیم. باشه .فقط آروم پرواز کن. چشمهات رو ببند ،سریع پرواز میکنم ،باید از بین سایهها عبور کنیم ،وگرنه دورگهها متوجه میشن!با سرتایید کردم  ،ریچارد دو طرف دستهام رو گرفت و آروم پرید ،با شدت پرواز میکرد ،باد خنک صورتم رو قلقلک
میداد ،با هر تکون بال ریچارد ،موجی از سرما به طرف صورتم حرکت میکرد ،سرم رو باال گرفتم و به چهره جدیش خیره
شدم ،تو نگاهش نگرانی ،دلشوره و شوق عجیبی رو میشد دید ،شاید شوق آزادی! اگه همه چیز طبق نقشه پیش میرفت
کمتر از یک ساعت دیگه ریچارد دوباره انسان بود!
باالخره به تپه سیاه رسیدیم!کنار ریچارد ایستادم،دستامو گرفت و چندثانیه بعد داخل قصرایزل بودیم.
بالفاصله در باز شد و ایزل با چهره ای هراسون به سمتمون اومد.
 -بدویین،عجله کنید! او ریچارد ،سوفی ،حالتون خوبه؟
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 اوه ایزل ممنونم ،اگه کمک های تو نبود نمیتونستم ریچارد رو بیرون بیارم.ایزل نگاه مهربونی به ریچارد انداخت و به طرف گوی سفید رنگش رفت .ثانیه ها ،دقیقهها و شاید ساعتها از زمان
اومدنمون میگذشت ،ایزل حسابی آشفته و نگران بود.
وردها درست کار نمیکردن و ایزل به شدت هراسون و نگران بود! گوی خالی خالی بود و چشمه جادویی کدر! بالخره
ریچارد دست از سکوت برداشت و عصبی گفت :اینجارو طلسم کردن ایزل ،وگرنه ممکن نیست .
ایزل سری تکون داد و گفت :با طلسم خودم ،طلسم شده! مشکل اینجاست نمیدونم کدومش هست! بدبختی از این بیشتر؟
 تو چجور جادوگری هستی که نمیتونی طلسم خودت رو بشکونی؟ایزل موهای فرفری بلندش رو با شدت به عقب پرت کرد و رو به من غرید :من بیشتر از یک قرن سنمه! انتظار نداری که
مثل روزای اول جوونی همهی طلسم ها یادم بمونه؟! معموال االن از کتاب استفاده میکنم.
 خب از کتابت ببین ،ایزل خواهش میکنم مارو برگردون ،تو میتونی. گوشهاتون رو وا کنید ببینید چی میگم .قسمتی از مغزم که جای کتاب و ورد هارو بلد بود ،به بدترین شیوه ممکنخالیه!
 لعنت!لعنت! ایزل از کتابت استفاده کردن ،هرکی بوده از تمام نقشههای تو و سوفی نقشه داشته! اون میدونسته من قرارهبا کمک تو دوباره انسان شم ...لعنتتتت!
 صبرکن ببینم،ژاکلن کجاست؟ایزل چندبار زیرلب اسمش رو زمزمه کرد ولی ژاکلن نیومد!
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 -حتمادر دسترس نیست! سوفیا و ریچارد عزیزم ،به اتاق میهمان برید استراحت کنید.

_دارم دیوونه میشم ریچارد،این غیرممکنه! جادوگر ارشد نمیتونه از داخل گوی اطراف رو ببینه،واقعا مسخرست؛به نظرت
آرتور این طلسم رو انجام داده؟
_اگه معجون همونطور که گفته باشی درست عمل کنه آرتور االن باید تو اتاقش در حال خواب باشه!صبر کن ببینم...
_چی شده؟
ریچارد هراسون من رو کنار زد و به سمت اتاق ایزل حرکت کرد .اونقدر تند میدوید که گاهی خم میشد تا تعادلش رو حفظ
کنه! بالفاصله پشت سرش دویدم تا بهش برسم.
ایزل با چهره ای گرفته مشغول خوندن ورد بود،با دیدن ریچارد سوالی بهش خیره شد که ریچارد با نفس نفس
گفت_:تو...جادوت...درصورتی اثر...میکنه..که...لعنتی معجون...
حاال همه چیز رو فهمیدم! جادوهای ایزل از کار افتادن ،پس تمام چیزهایی که وابسته به جادوش بودن هم از بین
رفتن،یعنی با اتفاق پیش اومده،معجون فراموشی برای آرتور درست مثل آبه!
ایزل تازه همه چیز رو فهمید،آتش خشم رو میشد به خوبی داخل چشمانش دید،فورا به سمت در رفت و بلند گفت:برید تو
اتاقتون،درم ببندید،یکی نیاز به تنبیه داره!
_حاال چیکار کنیم ریچارد؟
_نمیدونم،نمیدونم مطمئنم هرجا قایم بشیم آرتور پیدامون میکنه،مگر اینکه خودمون کاری کنیم!
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حدود ده دقیقه از رفتن ایزل میگذشت که در اتاق آروم باز شد،فورا درجام نشستم و ریچارد با دندون های نیش بیرون
زده،آماده حمله شد!
سیاهی کنار رفت و چهره ی زیبای ژاکلن معلوم شد.
_دنبالم بیایید،عجله کنید .ایزل ازم خواست ببرمتون به جای امنی.
بی معطلی پشت سرش راه افتادیم که ریچارد پرسید..،
_تا االن کجا بودی؟
_اوه،ریچارد هنوزم بدبینی؟ قسمت شمالی جنگل آتش سوزی بود باید کمک میکردم.
نگاه نگرانی به ریچارد انداختم که دستم رو گرفت و با نگاهش اطمینان داد که همه چیز تحت کنترله! آروم پرسیدم_:کجا
میریم ژاکلن؟
_یک کانال قدیمی ،از اینجا به دروازه هفتگانه راه داره،نگران نباشید ،اولین در شمارو میبره به هرجا که بخواین.
هرسه در سکوت به قسمت زیرین قصرایزل رفتیم .از راه پله های طوالنی عبورکردیم و به در قدیمی چوبی رسیدیم .ریچارد
آروم زمزمه کرد_:همینجاست؟
_آره.همینجاست! برید تو.
ژاکلن در رو باز کرد و ازم خواست تا برم داخل .کمی مردد بودم،نمیدونم چرا ولی اعتماد به این زن خیلی خیلی سخت
بود_...میشه یک چراغ بهمون بدی؟ این راه رو خیلی تاریک به نظرمیاد،حتی زیرپاهامونم معلوم نیست.

ریچارد خواست چیزی بگه که ژاکلن تشرگونه غرید:
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 هیییش ساکت چقدر حرف میزنید،برو تو ،زود زود..خواستم مخالفت کنم که محکم هولم داد به طرف داخل ،موقع افتادن به بازوی ریچارد چنگ زدم و باعث شدم اونم باهام
پرت شه پایین ،زانوم زخم شده بود ،با اینکه تاریک بود اما میشد فهمید که درست داخل یک راه رو باریک و دراز فرود
اومدیم!
فضا سرد بود و به خوبی بوی نم حس میشد.
با کمک ریچارد ایستادم و کف دستم رو مالش دادم تا از دردش کم شه ،ریچارد سرش رو بلند کرد و رو به ژاکلن گفت:
 چرا اینکارو کردی؟ یک چراغ بده بهمون! مگه نمیبینی تاریکه؟ژاکلن لبخندی زد و با گفتن:
 برید به درک !...در رو محکم بست.
از صدای در تکونی خوردم که ریچارد داد زد:
 ای روباهه مکار! درو باز کن .هول زده بلند گفتم:
 آهای ژاکلن درو باز کن یخ میزنیم...ژاکلن؟سکوت تنها جوابی بود که دریافت کردیم.
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یعنی همش نقشه بود تا مارو بکشن؟ لعنت!
ریچارد عصبی مشت محکمی به دیوار زد و گفت:
زنیم -.باید حرکت کنیم؛وگرنه یخ می
کردیم،یکی از بال هاش رو دورم انداخت تا گرم بمونم.همونطور که بااخم و نگرانی به سمت جلو حرکت می
 حاال چی میشه؟ به نظرم ایزل بی تقصیره،مگه نه؟! باید زودتر میفهمیدیم که کاسه ای زیرنیم کاسه است.همه چی زیر سر ژاکلنه! اونه که اجازه هیچ کاریو به ایزل نمیده.آروم گفتم:
 ریچارد ؟ اگه ایزل پیدامون نکنه  ..اگه تا ابد این پایین گیر کنیم چی؟ نگران نباش سوفی ،حتما راهی هست .بخاطر جادوی ایزل تله پورت تو این مکان ممکن نیست؛وگرنه به اون ژاکلنبدجنس عواقب کارش رو نشون میدادم .
نمیدونم دقیقا چقدر این راه رو لعنتی رو طی کردیم  ،اینطور که به نظر میرسه حاال حاال قصد تموم شدن نداره!حسابی
خسته شده بودم .آروم بال ریچارد رو کشیدم که نگاهش بهم جلب شد .آروم گفت_:چیه سوفی؟سردته؟
_نه زیاد،ریچارد از نفس افتادم.یکم بشینیم.
_یخ میزنیم،نمیشه.بخاطر رطوبت داخل فضا اینجوری شدی ،کولت کنم؟!
_برو بابا.
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جلوتر ازش مشغول راه رفتن شدم که صدای خنده ریچارد بیشتر از این عصبیم نکنه!
_هی هی سوفی وایسا.
_چیه؟
ریچارد انگشتش رو به نشانه سکوت باال اورد و اشاره کرد برگردم پیشش .همینکارو انجام دادم و سوالی بهش خیره شدم که
آروم گفت:
_از این قسمت دیوار صداهایی میاد؛گوش کن!
گوشمو نزدیک کردم .درست میگفت،انگار یکی داشت شعر میخوند.مثل خودش آروم گفتم:
_یعنی کی میتونه باشه؟
ریچارد بدون حرف چندضربه به دیوار زد  ،بالفاصله صدا قطع شد .آروم پشت ریچارد ایستادم.بعد از چندلحظه ضربه آرومی
از اون سمت دیوار صورت گرفت.
با تعجب به دیوار و ریچارد خیره شدم،خواستم چیزی بگم که اجازه نداد و دوباره چندضربه با فاصله های مشخص به دیوار
زدو دوباره همون کار تکرار شد.
زیرلب گفتم:
_یکی اونجاست .اونم مثل ما گیر افتاده.

بین حرف زدن و نزدن ،مردد بودیم که صدای ضعیفی گفت:

260

WWW.98IA3.IR

درجوارتو_ LNAZ_ASکاربر نود و هشتیا

_کسی اونجاست؟
صدای درمونده،ناراحت و از همه بدتر پر از ترس..آره اون شخص ترسیده بود!
نمیدونم چرا ،ولی صداش برام آشنا بود!
ریچارد بین جواب دادن مردد بود که آروم گفتم:
_توهم گیر افتادی؟
بالفاصله گفت :
_وای خدایا ممنونم.باالخره دارم نجات پیدا میکنم! لطفا...لطفا کمکم کنید..دارم میمیرم از تنهایی!
ریچارد جدی ادامه داد...
_تو کی هستی؟ چجوری رفتی اون داخل؟
_کار اونه...کار اون...اون لعنتی.

_خیلی خب،خیلی خب! آروم باش مرد ،ما کمکت میکنیم.

ریچارد بعد از گفتن این حرف،نگاه دقیقی به دیوار انداخت و رو به من گفت _:باید دیوارو خراب کنیم؟
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تقریبا با صدایی که شبیه جیغ بود گفتم:
_چییییی؟ دیوونه شدی؟ این کار غیرممکنه! هیچ وسیله ای نیست،حتما راه دیگه ای هست.
بی توجه به حرفم چشمکی زدوگفت:

_ولی باید دیوارو خراب کنیم.

_وای ریچارد میفهمی چی میگی؟

بدون اهمیت به حرفم  ،کمی عقب تر رفت و مشت محکمی به دیوار زد!
با این کار راه رو باریک پر شد از گردو خاک های قدیمی.
مرد پشت دیوار هینی گفت و من با چشمای درشت شده نالیدم:
_مگه دیوونه ای؟ دستت بشکنه هیچکس نیست به دادت برسه ،ریچارد ما برای فرار کردن به دستات نیاز داریمااا!
تک خنده ای کرد و در ادامه خندش،
ضربه محکم تری به دیوار زد.
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بی توجه به غرغرام پشت هم مشت میزد.اونقدر با خشم و نفرت ضربه میزد که انگار آرتور جای دیوار قرار داره!
دست به سینه عقب رفتم و به دیوار پشتی تکیله دادم تا کارش تموم بشه.

با آخرین ضربه ،لرزشی ایجاد شد و سنگ های بزرگ و کوچیک با صدای گوشخراشی فرو ریختن.
با آستینم جلوی دهنم رو گرفتم تا خاک وارد دهنم نشه،صدای سرفه های مرد ناشناس واقعا رو مخم بود!
کمی بعد که خاک فروکش کرد،ریچارد به طرف داخل سلول رفت و لحظاتی بعد همراه اون مرد خارج شدن.
لباسای قدیمی به تن داشت و موهاش..اوه خدای من،شرط میبندم معدن انواع کک و شپش بود!
سرش رو بلند کرد و برای چند لحظه شوکه شده نگاهش کردم و بالفاصله با صدای بلندی گفتم:
_مکسسس؟!!!
با چشمای ریز شده بهم زل زده بود که ادامه دادم..
_چقدر بدشکل شدی!!وای خدایا...من فکر کردم مردی!یعنی نمیدونستم تمام مدت اینجایی..
باالخره با صدای گرفته ای گفت:
_متاسفم سوفی! تمام این جریانات تقصیرمنه! فکر نمیکردم همچین جایی دوباره مالقاتتون کنم.
ریچارد که انگار حوصلش سررفته بود کمی مچ هاشو مالید و گفت:
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_خیلی خب،ساکت  ...سااکت!زیاد وقت نداریم باید زودتر از اینجا بریم بیرون.
سری تکون دادم که مکس ادامه داد:
_از میگل خبر داری؟
چی بگم؟! آخه االن موقع این سوال بود؟ پشت سر ریچارد طول این راه روی تنگ رو طی میکردیم ،تصمیم گرفتم خودم و
بزنم به نشنیدن .از دست دادن میگل شوک بزرگی برام بود ،مطمئنم اگه بخوام به این بیچاره بگم نامزدش فوت شده واقعا
براش عذاب آوره .نفس خستهای بیرون دادم که ریچارد آروم برگشت به سمتم و سوالی آبرویی باال انداخت ،دستهام رو به
نشانه چه بدونم باال بردم که چشمهاش رو تو حدقه چرخوند و برگشت .خوشبختانه مکس هم چیز دیگه ای نپرسید و
تصمیم گرفت وارد این مسائل نشه.
خسته تر از قبل غریدم:
 دیگه جونی تو پاهام نمونده .واقعا خسته شدم .خسته! آخر این راه روی نکبت کجاست؟! چرا به تهش نمیرسیم؟مکس بالفاصله جواب داد:
 ته نداره...من قبال خواستم فرار کنم  ،ولی نشد .گیرافتادم.روزای سختی بود .این راه رو ته نداره مثل یک هزارتو دوبارهبرمیگردیم سرجای اول!
شوکه شده به طرفش چرخیدم که ادامه داد:
 تا آخرش این تو گیر میوفتیم..اگه بخوان زندانی جدیدی رو بیارن اینجا مارو میندازن تو یک سلول نمور و تاریک،روزییک قرص نان و کمی آب داخل سلول ظاهر میشه.
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ریچارد از حرکت ایستاد و من هراسون داد زدم:
 یعنی چی؟ ایزل میدونه؟ ایزل دیگه کیه؟! واقعا مکس؟! ایزل رو نمیشناسی؟ هووف این همه مدت اینجایی و نمیدونی ایزل کیه؟! هوی سوفی یواش ،یواش..خب من ازکجا بدونم؟ سرجمع فقط چن نفرشون و دیدم..اون یارو که شبیه ریچارده با اوندختر جادوگره.
 آرتور و ژاکلن...دقیقا همینه .کار خودشونه من مطمئنم! نکبتا.همینطور که از خشم میلرزیدم ریچارد آروم به طرفمون چرخید و با قیافه ای متفکر رو به مکس گفت:گفتی هرچقدر جلو
بریم آخرش برمیگردیم سر جای اولی که بودیم؟!
مکس فورا جواب داد:خب آره .بزار اینطور بگم،انگاری که روی یک دایره راه میریم.
ریچارد بشکنی زد و با سرخوشی مشغول حرکت شد.
متعجب از این رفتار به مکس نگاهی انداختم که اونم به نشانه ندونستن سری تکون داد .حدود ده دقیقه بعد درست سرجای
اولمون بودیم .همون دریچه کوچیک روی سقف که ازش پرت شدیم پایین!
آروم گفتم :خب حرفای مکس کامال صحیح بودن .حاال چیکار کنیم؟
ریچارد چشمکی زد و درست زیر دریچه ایستاد.
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 -هی پسر میخوای بری باال؟ از االن بگم قفله ،انرژیت رو الکی هدر نده ،فایده نداره!

بی توجه به حرف مکس ،مشغول دست کشیدن روی دیوار رو به رویی شد.
با تعجب تمام حرکاتش رو زیر نظر داشتم.چشاشو بسته بود و دستش با تمرکز زیاد مشغول حرکت روی دیوار بود .چند
دقیقه گذشت که باالخره قسمت مربعی شکل کوچکی از دیوار فرو رفت.
_وای رفت تو!االن در مخفی باز میشه.
ریچارد رو به من خنده ای کرد و گفت_:دقیقا .احتماال در تونل مخفی باشه که به بیرون راه داره.
درست میگفت!بعد از حرکت آروم دیوار،تونلی نسبتا پهن رو به رومون قرار داشت .آروم و با احتیاط داخلش قدم میزاشتیم.
بر خالف راه رو باریک قبلی،اینجا گرم بود.صدای حرکت پاها و صحبتای بلند چند نفر قابل تشخیص بود! آروم و محتاط
عمل میکردیم  ،تا از لو رفتنمون جلوگیری بشه.قسمت زیادی از تونل طی شده بود.
_بچه ها؟ اونجارو نور .به نظرم یک دریچست.
با صدای آروم مکس سرم رو بلند کردم  .درست میگفت  ،یک دریچه .ریچاردهم حرفش رو تایید کرد،طولی نکشید که زیر
دریچه بودیم.
زیاد بلند نبود،تصمیم بر این شد که اول ریچارد قالب بگیره و من باال برم  ،بعد مکس و در آخرخود ریچارد.
همین که ریچارد دستاش رو به حالت قالب دراورد صدای آشنایی روی روحمون سوهان کشید.
میشد حدس زد که با کی حرف میزنه!انگار درست کنار دریچه ایستاده بود.طبق راهنمایی ریچارد به دیواره تونل چسبیدیم
تا از باال داخل دید نباشیم.
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از ترس نفس نفس میزدم و گرمای دیوار پشتیمم نمیتونست از شدت سرد بودن دستام کم کنه.
هراس با خنده های مسخرش مشغول ادامه حرفش شد:
_نگران نباشید بانوی من .تمامی خروجی ها مهر وموم شدن.فردا که عالیجناب آرتور بیان حتما غافلگیر میشن!
+خوبه هراس.میخوام کامال حواست بهشون باشه  .اون موشای موذی کودن تر از این حرفان ولی تو احتیاط کن.
_ حواسم هست قربان  ،روی تنها خروجی که احتمال میدم بتونن فرار کنن  ،دائم نگهبانی میدم.
+عالیه نوکر وفادار من!خبرای خوبی تو راهه،به زودی میتونی با مغز اون مکس لعنتی دلی از غذا دراری.

از چیزایی که شنیده بودم  ،مو به تنم سیخ شد! میخوان چیکار کنن؟! ایزل کجاست؟
گوشه ناخونم رو میجویدم که متوجه شدم دستم کشیده میشه ...ریچارد بود،ازم میخواست بی صدا چند متر عقب تر بریم.
همینکارم کردیم.
سه تا بدبخت تنها که روی زمین نشستیم ،یک جای تاریک،گرسنه،تشنه و ترسیده.
مکس از زمانی که اخرین حرفای ژاکلن رو شنید حرف نمیزنه...

ریچارد با اخم به دیوار پشتم خیره شده.دستم رو روی دستش گذاشتم که نگاه سوالیش رو حواله ام کرد.
_نگران نباش .تا اینجا دووم اوردیم،یک درصد فک کن اجازه بدم اونا هرکاری که بخوان بکنن!
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مزخرف میگفتم ،من در مقابل اوناهیچ قدرتی ندارم...هیچی!
_سوفی؟
_هوم؟
_وقت نداریم.از اولش همه چیز اشتباه بود،من باعث شدم وارد این جریانات بشی...
_خدایا .دوباره شروع نکن باشه؟
_من فکر میکردم میشه دوباره انسان بشم..من در اوج خودخواهی یک دختر بیگناه رو وارد این قضایا کردم.هدف آرتور
منم،حتی اگه انسانم بشم،باز هم سایه نحسش روی زندگیم جوالن میده.
_ریچارد...لطفا .
_کمکتون میکنم.حواس هراسو پرت میکنم،شما دور شید،از اینجا به آتارا برید،درای سه گانه رو باز کنید برگردید به دنیای
خودتون.
اشکای مزاحم رو پس زدم و آروم نالیدم_:چی میگی اخه؟ کجا بریم؟ من زندگیم رو فدا کردم  .نمیتونم حاال که به اخرش
رسیدیم جا بزنم.باهامون بیا...ریچارد؟
_نمیشه.نباید فدا میکردی...من بهت گفته بودم.منو فراموش کن.
همینطور که حرفاش رو میزد آروم آروم به سمت دریچه رفت .قدرت حرکت نداشتم .مکس رسما الل شده بود.
ریچارد ادامه داد...
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_عاشق شو .با یک انسان ازدواج کن ،شنیدی سوف؟ یک انسان .تو مادر خیلی خوبی میشی کپک .
تک خنده تلخی کرد و ادامه داد_...بهشون نقاشی یاد بده،ببرشون یه جای امن...شاد باش،بخند،زندگی کن،سوفی تو باید به
جای منم زندگی کنی باشه؟قول بده.
محکم دهنم رو گرفتم تا صدای هق هقم هراس رو مطلع نسازه.
ریچارد لبخندی زد  .دندون های نیشش بیرون زدن و با سرعت از دریچه به طرف بیرون رفت.
سرو صدا اوج گرف .صدای جیغ داد و فریاد هایی که وحشتشون رو نشون میداد .مکس که به خودش اومده بود دستام رو
گرفت و ازم خواست پشت سرش به سمت دریچه برم.
یک قدم...دو قدم ...و جیغ خفه ای که با دیدن سر بریده شده ی هراس کشیدم.با کمک مکس بدن بی جونم رو به طرف باال
بردم .دستش رو گرفتم و اون هم باال اومد .جنازه های خون آلود همه جارو فرا گرفته بودند .تن بدون سر هراس درست
کنار دریچه بود.
به جلو نگاه کردم متوجه شدم ریچارد به سمت قلعه ایزل پرواز میکنه.چیز زیادی دید نداشت.مشغول تماشا بودم که متوجه
شدم ریچارد بد پرواز میکنه! اشک هام دوباره راه افتادن که مکس با صدای لرزون گفت_:دارن میکشنش پایین؟
_نمیدونم.
_آره.دارن میکشنش پایین..خدای من!

هق هق هام شدت گرفتن .باالخره هیبت بزرگش رو کشیدن پایین و همه چیز پشت تپه ها پنهان شد .مکس دستش رو
روی شونم گذاشت و آروم گفت :متاسفم!
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چیزی نگفتم و با برداشتن تبرخون آلودی از روی زمین به سمت مخالف حرکت کردم .مکس هم چیزی برداشت و دنبالم
اومد.
نمیدونستم چی در انتظارمونه! تو این دنیا بدون ریچارد حتما میمیریم .هیچ خبری از ایزل نیست .دوستام رو گم کردم،
اطالعی از جین و جیکوب هم ندارم .مکس بی هیچ حرفی بین افراد کشته شده وسایلی که ممکن بود به دردمون بخوره رو
دستچین کرد .آتارا کجاست؟ریچارد چطور تونست ولمون کنه...چطور؟!
نمیدونم چه قیافه ای داشتم که مکس با کمی آب به سمتم اومد.
 بخور سوفی .حتما تشنه ای .ریچارد جونش رو فدا کرد تا ما بدون دردسر برگردیم خونه .بیا لطفتش رو هدر ندیم،باهمبرمیگردیم حتما خانواده هامون نگران شدن.
حرفاش مسخره بود؛عصبیم میکرد! ظرف آب رو ازش گرفتم و سرسختانه گفتم_:تو برو آتارا بین راه از هرکی بپرسی بت
جواب پس میده.
 تو؟ تو برو ؟ چرا نمیگی ما؟ ببین قبول دارم به ریچارو عالقه داشتی و اون خودشو کشت....با دادی که زدم ساکت شد و ترسیده به لبه تبر که با فاصله کمی از گلوش قرار داشت نگاه کرد .شمرده شمرده گفتم:
 ریچارد نمرده .فقط زندانی شده .فهمیدی؟ ریچارد زندهاس .تو برمیگردی پیش خانوادت .به تام ،جیکوب و خانوادم خبرمیدی که زندم .فقط بگو زندهام ،بگو برمیگردم.
 سوفیااا!؟ پس تو چی؟ میخوای چیکار کنی؟انگار این کار ریچارد بهم جسارت داده باشه،با اطمینان گفتم_:من کارای نیمه تموم رو تموم میکنم.فقط سالم برو.من باید
انتقام بگیرم .انتقام تمام لحظه های سپری شده.عمرمون،شادیامون،یکی باید آرتور رو بنشونه سرجاش!
پوزخندی زدو با گفتن توهم سرتو به باد میدی به سمت جنگل حرکت کرد.
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فرصت رو غنیمت شمردم با برداشتن لباس یکی از افراد کشته شده،تصمیم گرفتیم از شر این دامن مزاحم و لباس کثیفم
خالص بشم.از پشت حلقه اشک دیدن برام سخت بود ولی با پیدا کردن شمشیر تیزی .موهام رو تا گردنم بریدم .موهای
کوتاه بهتره!
با خشم اشکهام رو پاک کردم و با برداشتن شمشیر جدیدم به سمت قصرایزل راه افتادم .بین راه متوجه حضور کسی پشت
سرم شدم ،خودم رو به بی خیالی زدم و از شدت قدم هام کم کردم .از استرس کف دستام عرق کرده بود!

اگه ریچارد به خاطر نجات من میتونه قتل عام کنه منم میتونم.
قدم هاش نزدیک تر شدن..داشت میدوید..دادی کشید و بالفاصله برگشتم و تیغه شمشیرم رو با شدت داخل شکمش فرو
کردم.
یکی از سربازای هراس بود ،با سروصورت زخمی به شمشیری که داخل بدنش فرو رفته بود خیره شد .بالفاصله جیغ کشید
و از بین رفت ونسیم خاکسترش رو پخش کرد.
نفس سنگینی کشیدم  .این اولیش بود .مثل آب خوردن خودش رو به کشتن داد ،بدون هیچ برنامه ریزی و هدفی مستقیم
بهم حمله کرد...انگار که ژکلن طلسمشون کرده تا وقتی منو بیرون از گودال دیدن بکشن!
سریع تر از قبل به سمت قلعه حرکت کردم.با سرگیجه خفیفی که دارم ،بعید میدونم بتونم خودم رو سرپا نگه دارم چه
برسه به اینکه ریچارد هم نجات بدم!خوشبختانه لباس سرباز های ژاکلن تنم بود پس میتونستم موقتا از دیدشون پنهان
باشم .دشت تهی از هر نوع جنبنده در سکوت وحشت ناکی فرو رفته! هرچقدر که به قصر نزدیک تر میشم  ،دلهرمم شدت
پیدا میکنه.پشت تخته سنگ نسبتا بزرگی پناه گرفتم ،در قصر بازه و به خوبی ورود و خروج بقیه قابل دیده! ژاکلن،آرتور و
میلیون ها سرباز از قصرخارج شدن .شرط میبندم قصد برگشت به قلعه آرتور رو دارن!
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از پشت پناهگاه کوچکم به این لشکر وحشت خیره شدم.آرتور با  ،بال های بلندش روی جمعیت در حال حرکت ،پرواز
میکرد  ،کمی عقب تر قفس بزرگی از جنس نقره در حال حرکته .حتم دارم ریچارد داخلش باشه.
دقایق به کندی سپری شدن و باالخره همه چیز از جلوی چشمم محو شد.با برداشتن شمشیر تیزم تصمیم گرفتم دنبالشون
برم .به جهنم که ممکنه جونمم از دست بدم! اصال برام مهم نیست که روزی تنها دغدغم گرفتن نمره کامل داخل کالس
بوده،تک دختر خانواده حاال فقط به فکر نجات جون دوستشه! آره دوست .نه بیشتر ،نه کمتر!
چند قدم بیشتر برنداشته بودم که همه چیز تو نگاهم تار شد و در سیاهی مطلق فرو رفتم.
***
با سردرد شدیدی چشمام رو باز کردم.فضای اتاق آشنا به نظر میرسه! نگاه از شمشیری که روی میز بود گرفتم و به دستای
تمیز و بدون زخمم رسیدم!
در آروم باز شد ..قسم میخورم انتظار دیدن هرکس رو داشتم به جز ایزل!
فورا نیم خیز شدم که باعث شد همه چیز تار بشه و با دماغ به روی بالش فرود بیام_..آخ!
_یواش سوفی،بهتره فعال زیاد حرکت نکنی!
با صورت فرو رفته تو بالش جواب دادم_:من چم شد..باید زودتر برم ریچارد به کمک من نیاز داره.

از پشت پناهگاه کوچکم به این لشکر وحشت خیره شدم .آرتور با ،بالهای بلندش روی جمعیت در حال حرکت ،پرواز
میکرد ،کمی عقبتر قفس بزرگی از جنس نقره در حال حرکته .حتم دارم ریچارد داخلش باشه.
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دقایق به کندی سپری شدن و باالخره همه چیز از جلوی چشمم محو شد .با برداشتن شمشیر تیزم تصمیم گرفتم
دنبالشون برم .به جهنم که ممکنه جونمم از دست بدم! اصال برام مهم نیست که روزی تنها دغدغهام گرفتن نمره کامل
داخل کالس بوده ،تک دختر خانواده حاال فقط به فکر نجات جون دوستشه! آره دوست .نه بیشتر ،نه کمتر!
چند قدم بیشتر برنداشته بودم که همه چیز تو نگاهم تار شد و در سیاهی مطلق فرو رفتم.
***
با سردرد شدیدی چشمهام رو باز کردم.فضای اتاق آشنا به نظر میرسه! نگاه از شمشیری که روی میز بود گرفتم و به
دستهای تمیز و بدون زخمم رسیدم!
در آروم باز شد .قسم میخورم انتظار دیدن هرکس رو داشتم به جز ایزل!
فورا نیم خیز شدم که باعث شد همه چیز تار بشه و با دماغ به روی بالش فرود بیام_..آخ!
 یواش سوفی،بهتره فعال زیاد حرکت نکنی!با صورت فرو رفته تو بالش جواب دادم :من چم شد..باید زودتر برم ریچارد به کمک من نیاز داره.

صدای پوزخند آروم ایزل باعث شد آروم برگردم .بالفاصله چشمهاش غمگین شدن و پتوی بهم ریخته رو  ،روی تنم مرتب
کرد.
 کجا بودی؟ -االن اینجام،بهتره فعال استراحت کنی!بعدا حرف میزنیم.
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با آخرین ذره از توانم آستین زیبای بلند و یشمی رنگ لباسش رو گرفتم و نالیدم_:بگو چم شده؟ بگووو.
وای خدای بزرگ! باور کن از منم سالم تری فقط یکم ضعف کردی،همین! اگه بخوای همینطور آستینم رو نگه داری تزمین
نمیکنم حرکتی نزنم ،من به شدت روی لباسهام حساسم دوشیزه جوان.
آستین زشت و بدرنگ لباسش رو ول کردم و گفتم :ازت بدم میاد،اسم خودت رو گذاشتی جادوگر ارشد؟! ریچارد بخاطر
نجات من خودش رو فدا کرد! واقعا نمیدونم چرا عاشق ژاکلنی .اون زن یک شیاده!
ایزل با صدای نعره مانندی داد زد :میدونم! فکر نکن از کارشون گذشت میکنم؛ به خاطر خودم نه،اون شیادان با کاری که
کردن باعث شدن چرخه و نظم اینجا بهم بخوره،میلیون ها موجود مثل تو نزدیک بود بمیرن!
با چشمهای درشت شده و صدایی که شک داشتم شنید یا نه گفتم :چ ...چی میگی؟! یعنی چی؟
 یعنی همین! باورم نمیشه...چطور تونستن ،چطور؟ ژاکلن از اعتماد من سواستفاده کرد و معجون خواب جادوگر رو بهمداد.

اینکارش باعث ایجاد اختالل تو نیروهام و در نتیجه یک خواب طوالنی کرد .میدونی وقتی جادوگر اعظیم به خواب عمیق
بره چه اتفاقی میفته؟
با سر جواب منفی دادم که دوباره داد زد :همه چیز نظمش رو از دست میده! واقعا باورم نمیشه.
از دادو بیدادش ،سر درد منم شدت گرفته بود!نمیدونم چی تو نگاهم داد که بالفاصله ساکت شد و با گفتن :بعدا حرف
میزنیم با سرعت از اتاق به بیرون رفت.
با رفتن ایزل ،سکوت بدی تو اتاق حکم فرما شد،بی اخیتار زدم زیر گریه .اونقدر گریه کردم که نفهمیدم کی خوابم برد!
زمان زیادی نگذشته بود که با صدای تقه در بیدار شدم .ایزل ناراحت داخل اومد و گفت_:خبر خوبی ندارم!
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آروم نشستم و با گفتن :لطفا بگو چه بالیی سر ریچارد اومده ؟ بهش خیره شدم.
 سوفیا قبل از هر چیز میخوام بدونی این جریانات تقصیر تو نبوده ،و خب یه جورایی ممنونتیم،هم من و هم ریچارد چونباعث شدی حقایق زیادی رو بشه.
سوفیا...آرتور باالخره کاری رو که هممون از انجامش وحشت داشتیم انجام داد .یک بار برای همیشه!
بی صدا اشک میریختم و غریبانه بهش زل زده بودم تا ادامه بده...
 بال های ریچارد با نقره داغ قطع شده! وضعیت جسمانیش از اخرین باری که عالئم حیاتیش رو چک کردم داره بدترمیشه .متاسفم عزیزم ،تو تمام تالشت رو کردی!
جیغ زدم ،گریه کردم ،حتی با اینکه میدونستم روی لباساش حساسه ،آستینهای بلندش رو گرفتم و با تمام نیرویی که
برام مونده بود التماسش کردم تا ریچارد رو نجات بده!
ایزل با چهرهای ناراحت و در سکوت منتظر بود تا خودم رو خالی کنم؛ اما مگه میشد؟! از چیزی که وحشت داشتیم سرمون
اومد .مطمئنم سر منم همین بال میاد .اون لعنتی خونخوار به منم رحم نمیکنه.
دست از کشیدن لباس ایزل برداشتم و با دستام صورتم رو پوشوندم،صدای هق هقم تو کل فضا پیچیده بود.بعد از دقایقی
که به کندی گذشت ایزل آروم گفت:کمکم کن انتقام بگیرم ،دو نفری! میدونم اگه بگم برو طلسمی برات میزارم که هیچ
وقت دستش بهت نرسه ،بازم نمیری! ثابت شدست که کله شق تر از این حرفایی،پس بمون و کمکم کن انتقام بگیرم.
درسته عاشق ژاکلنم ولی نباید جون مردمم رو به خطر می انداخت ،من قبل از خودم جادوگر ارشد این سرزمینم.از این کار
نمیگذرم.
با هرکلمهای که از دهنش بیرون میومد ،شعله های رنگارنگ آتیش هم داخل چشمهاش دیده میشد.
شد چیزی که نباید میشد! ایزل از جنگ و خونریزی متنفر بود،اما حاال خودش به فکر انتقامه! معشوقش باالخره اون روی
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شیطانیش رو نشون داد.تنها چیزی که به ریچارد توان موندن تو اینجارو میداد  ،بالهاش بودن که االن...
نفس لرزونی کشیدم  ،باید به ایزل کمک کنم...اگه زودتر وارد عمل بشیم مطمئنم میتونیم ریچارد رو نجات
بدیم_.قبوله!جادوگر ارشد تمام سعیتو بکن دوباره نظم و قانون برگرده به اینجا!
_من که میدونم نظم و قانون اینجا یک درصدم واست مهم نیست ،ولی مچکرم .اگه همه چیز همونطوری که میخوام پیش
بره  ،به زودی به اون دورگه هم میرسی!
با خجالت سری تکون دادم که ایزل با نفس کالفه ای گفت :اصال حوصله ندارم یک هفته تو تخت باشی تا نیروت برگرده،
سرت رو بیار جلو.
بی حرفم سرم رو جلو بردم  ،آستین زیباش رو کمی باال کشید و دستش رو روی سرم قرار داد ،وردی خوندکه باعث شد
جیغ خفه ای بکشم.
 برق داشت..دستت برق داشت! آره باشه تو درست میگی!من میرم بعدا بیا به سالن اصلی.با رفتن ایزل ،دیگه خبری از سرگیجه و ضعف نبود! آروم از تخت پایین اومدم .حس میکنم اونقدر نیرو و هیجان دارم که
میتونم این تخت رو بشکونم!
یک هفته از ماجراهای پیش اومده میگذشت.با کمک خدمتکار لباس بلند سیاه رنگم که با گل های نیلوفر سفید تزئین شده
بود رو پوشیدم و به سمت سالن اصلی رفتم.
ایزل نگاه جدی بهم انداخت و در حین تکون دادن دستش چیزی زیرلب زمزمه کرد  ،بالفاصله تور بلند سیاه رنگی روی
موهام نشست.
_حاال بهتر شد!
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با استرس کمی دامنم رو باالکشیدم و گفتم_:به نظرت داریم کار درستی میکنیم؟
_به هرحال این پیشنهاد خودت بود.همه چی تحت کنترله نگران نباش دختر.
زیرلب باشه ای گفتم و با بشکن ایزل تله پورت صورت گرفت.پشت درخت ها پناه گرفته بودیم.چندلحظه بعد از مرور
نقشمون،ایزل به حالت نامرئی دراومد و پشت سرم مشغول حرکت شد.
ضربه های بیجونی به در قلعه زدم.زنجیرها باز شدن و در با شتاب باز شد.همونطور که انتظار میرفت آرتور با لبخندی به
انتظارم نشسته بود! با قدم های بیجون جلو رفتم  ،لبخندی زد و خودش رو به حالت نمایشی خم کرد.دورگه های اطراف
هم سری خم کردن و من به همراه آرتور به داخل قلعه حرکت کردم.با هرقدم حس میکردم دیوارها دارن به سمتم میان!
تور مزاحم رو از جلوی چشمام کنار کردم و بالفاصله آرتور گفت:
_همه چیز آمادست.

بعد از رفتن آرتور،ایزل به آرومی گفت:
_مکس موقعیت ژاکلن رو بهم گزارش داده!اگه همونطور که بخوایم بشه،نابودیش حتمیه.
_هنوز باورم نمیشه چرا قصد همکاری داره!
_از وقتی متوجه شده نامزدش میگل ،بخاطر کار های خودش از بین رفت  ،تصمیم گرفت انتقام بگیره.
چندلحظه در سکوت گذشت که گفتم:
_میگم ایزل  ،اگه من نتونم اون طلسم رو به خوبی اجرا کنم...
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_تو اجراش میکنی! تو این فرصتم من میرم سروقت ریچارد.
سری به معنای فهمیدن تکون دادم تا زمان ازدواج فرا برسه! با آرتور شرط گذاشتیم تا با ازدواج با من ریچارد رو آزاد کنه؛
هرچند میتونیم حدس بزنیم همه چیز دروغه  ،برای همین اجرای چند طلسم امری حیاتیه!
با به صدا در اومدن در اتاق ناقوس مرگی تو دلم نواخته شد.ایزل زودتر غیب شد تا به کارها رسیدگی کنه و من آرام آرام
پشت سر خدمتکار به سمت جایگاه قدم برداشتم.
به گفته آرتور محل ازدواج جایی باستانی روی تپه های سنگی بود .درست نزدیک همونجایی که برای اولین بار  ،همراه
ریچارد پرواز کردم! با احتیاط رو به روی آرتور ایستادم.
دست هایی که آلوده به سم و طلسم مرگ بود رو داخل دستاش قرار دادم،لبخندی زد و کاتب شروع به خوندن عهدنامه
ازدواج کرد.تمام تنم از ترس یخ بسته بود.اگه یک درصد هیچ چیز اجرا نشه...اگه آرتور دستای آلوده به سم رو سمت
دهانش نبره ،اگه ایزل نتونه ریچارد رو نجات بده...قطعا خودم رو از باالی همین سخره به پایین پرت میکنم!
_بانوی من!
با صدای کاتب از فکرو خیال بیرون اومدم،سوالی بهش خیره شدم که آرتور گفت:
_عزیزم،موافق ازدواج هستی؟
_من..ب..
فشاری به دستم وارد کرد و با لبخند گفت:
_کاتب وقت نداره،بهتره عجله کنی!
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ای کاش میشد دست سمیم رو تا ارنج تو دهنت فرو کنم  ،بدجنس خبیث! لبخند الکی زدم و سری تکون دادم.باالخره که
چی؟خودم میکشمت.
_من قبو...
هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای مهیبی از کنارمون به گوشمون رسید.گردو خاک اطرافمون رو پر کرده بودن...کاتب به
عقب پرت شده بود و من از ترس توان حرکت نداشتم .آرتور به سمت مخالف چرخید و از میون توده خاک سایه بزرگی به
طرفش حرکت کرد!
آروم آروم عقب رفتم و به تخته سنگب چسبیدم.آرتور فریادی کشید و رو به سایه گفت:
_چطور جرعت میکنی مراسم ازدواج شاه آرتور رو بهم بزنی؟
تو سزاوار مرگی! زود باش خودتو نشون بده.
دست بزرگ و تنومند گردن آرتور رو هدف گرفت.آرتور تقال کرد تا دست پیچیده شده به دور گردنش رو باز کنه  ،اما این
حرکت نه تنها نتیجه ای نداشت،بلکه باعث شد فشار وارد شده به گردنش بیشتر بشه!حاال پاهای سیاه و بزرگش هم از زمین
فاصله گرفته بودن.باالخره هیبت بزرگ از میون دود حرکت کرد و خودشو نشون داد .بال های بزرگ و وحشت ناکی که با
هاله های درخشان و سبز رنگ نور پوشیده شده بودن .بدن قوی و صورت جدی و ترسناک،چشمای سبز رنگی که پر از رگه
های قرمزبود..سبز!
با وحشت داد زدم :
_ریچاااارد.
سر موجود به طرفم چرخید و نعره ای کشید  .با دیدن دندون های نیش بلند و خونابه ای که از دهانش بیرون ریخت  ،از
ترس به تخته سنگ پشت سرم چنگ زدم...این هیوال ریچارد بود؟ اخه چطور ممکنه! چشمای آرتور از وحشت و خفگی
تغییر اندازه داده بودن اما باالخره با زحمت زیاد نالید:
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_و...لم..ک..ن...پس..رم!
ریچارد بار دیگه دندون های بلندش رو بهش نشون داد و آرتور رو محکم به زمین کوبید که باعث فرو ریختن چند سنگ
درست کنارمون شد!جیغ بلندی کشیدم .
کاتب که جادوگر الغر و ضعیفی بود دستم رو کشید و با صدایی که کمی لرزش داشت گفت:
_بیا باید بریم پایین.االنه که کوه ریزش کنه!
دامن بلند لباسم رو محکم گرفتم و با احیاط مشغول پایین اومدن از پله های سنگی ترک خورده شدم.لرزش دیگه ای حس
شد و صدای نعره دردالود آرتور بلند شد.از ترس نشسته بودم و نمیتونستم پاهام رو تکون بدم .کاتب با دستای الغرش
بازومو گرفت و دوباره گفت:
_سریع تر االن میمیریم.
خواستم جوابش رو بدم که کوه تکون خفیفی خورد کاتب لیز خورد و درست قبل از پرت شدنش دستاش رو گرفتم.اروم
نالید_:برو.فرار کن.
دیگه داشت گریم میگرفت،پس ایزل کجاست!چرا همیشه لحظه های حساس گموگور میشه،چرا؟!
_نمیتونم ولت کنم...آروم میکشمت باال باشه؟
حرفی نزد  ،زور زدم و به سختی دستای استخونیش رو به لبه رسوندم.صدای کوبش بدن آرتور به تخته سنگ ها و لرزش
های پی در پی کوه واقعا حالم رو بد کرده بود .کوه دوباره تکون وحشت ناکی خورد .جیغ کشیدم ...پرت شدم..کاتب پیر
دستمو گرفت .بلند گفت:
_گرفتمت.تکون نخور.آروم میکشمت باال دستامو ول نکن .

280

WWW.98IA3.IR

درجوارتو_ LNAZ_ASکاربر نود و هشتیا

بدون باز کردن چشمام با گریه داد زدم:
_یکی باید تورو بکشه باال! هردومون میمیریم کاتب.

بعد از چند دقیقه دستم رو آروم به لبه تخته سنگ رسوند.با ترس دستای خشک شدمو تکون دادم و کمی خودم رو باال
کشیدم.ریچارد نعره ای کشید.با وحشت بهشون خیره شده بودم.جسم بی جون آرتور رو مثل خمیر به دیواره های کوه
میکوبید با هر ضربه ،تکه های ریز و درشت سنگ قل میخوردن و پایین میریختن .همینطور که سعی داشتم خودم رو بکشم
بابا به کاتب گفتم:
_االن میارمت باال...یکم دیگه طاقت بیار.
تنها لبخندی زد  .کوه تکون بدی خورد .از صداهای تولید شده گوش هام زنگ میزدن .به سختی خودم رو نگه داشته بودم
تا پرت نشم.چرخیدم یکی از دستای ول شده ی کاتب رو گرفتم...حس میکردم کتفم داره کنده میشه.با جیغ گفتم:بیا باال....
اما کاتب خونسرد تر از قبل گفت:
_زمان من رسیده  .آروم انگشت هام رو باز کرد که سریع گفتم:
_اینکارو نکن...نه نه ...نه.
توجهی نکرد و به پایین پرت شد.جسم بیجونش بین سنگ ها و دره پوشیده از مه گم شد.با چشمای درشت شده به پایین
زل زده بودم.اون جونمو نجات داد و خودش مرد.
دستام درد میکرد کامالبه گریه افتاده بودم که حس کردم دستی من رو باال کشید .اونقدر درگیر مرگ کاتب بودم که
متوجه خاموش شدن صدای اطراف نشدم .ریچارد جدید،با دستای خونی کمکم کرد بایستم  .خواستم به طرف آرتور برگردم
که سریع گفت_:برنگرد.
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با فک لرزون بهش خیره شدم که گفت:
_خوبی؟ باید سریع تر بریم،میتونی راه بیایی؟ هیچی نگفتم که گفت :
_دیگه همه چیز تموم شد سوفیا.
بازم جوابی ندادم که کالفه نفسی کشید
_متاسفم که اینطور شد.دستتو بده من!
سرم رو به نشانه منفی تکون دادم که سوالی بهم خیره شد.
_سم!
باشه ای گفت و با گرفتن بازوم به جنگل عجیبی تله پورت کرد.
حس ناامنی همه جا جوالن میداد،ریچارد بازوم رو محکم گرفته بود تا مبادا دور بشم .دامن مزاحمم رو باالتر کشیدم و به
قدم هام رو تند تر کردم تا نیوفتم.
کمی جلوتر سه موجود عجیب با فاصله از زمین نشسته بودن! یکی با شنل سفید ،یکی آبی و دیگری قرمز.ریچارد جلوشون
ایساد سری خم کرد و من هم به تبعیت از اون این کار رو انجام دادم.
صدای یکیشون بلند شد.
_تو رسم رو به جا آوردی جنگجوی جوان،قلب پدرت رو پس بده.تا غروب فردا فرصت داری با این انسان از اینجا
بری.فراموش نکن اگر یک روز تعلل کنی،پدرت دوباره به حالت قبل برمیگرده و تمامی قوانین نقض میشن!
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با اشاره ای که کرد ریچارد دست چپش رو باال اورد و تکه گوشت خونالودی که بی شک قلب آرتور بود از دستش جدا  ،و به
طرف مرد سرخ پوش رفت!
صدایی که مشخص نبود دقیقا برای کدومشونه ادامه داد:
_ایزل اون پریه شیاد رو دستگیر کرده و به زودی به اینجا میاد.
ریچارد دوباره سری خم کرد و بی حرف منتظر موند.آروم تنه ای بهش زدم که نگاهی بهم انداخت..
_تو آرتور رو کشتی؟
_آره!
_اما چرا؟
_رسمه.پسر پدر رو میکشه تا شاه بشه.من با کمک ایزل موقتا به یک دورگه کامل تبدیل شدم و تونستم با نیروی ذاتیم
شکستش بدم،اما از اونجایی که روح یک انسان رو دارم تا دو روز آینده دوباره ضعیف میشم ،پس باید تا غروب فردا اینجا رو
ترک کنم،وگرنه آرتور قلبش احیا میشه و دوباره جهنم پا میگیره!
_متوجه شدم.
دیگه حرفی ردو بدل نشد تا اینکه ایزل با تابوتی سیاه رنگ در نزدیکی ما ظاهرشد  .به طرف سه فرد عجیب رفت و
تعظیمی کرد.تابوت سیاه رو جلوی اون ها قرار داد و صدایی گفت:
_به راستی که جادوگر ارشدی!
ایزل لبخندغمگینی زد و با اشاره فرد سفید پوش تابوت ژاکلن آتش گرفت.زمان به تندی سپری شد و لحظه ای بعد چیزی
به جز خاکستر ازش باقی نموند.
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یکی از اون ها دوباره گفت:
_کارهای ما تمام شده  .بعد از رفتن شما دورگه ها آزاد میشن و به هویت واقعی خودشون برمیگردن،البته اگر شما لطف
کنید و هرچه زودتر به دنیای خودتون برگردید!
ایزل سری خم کرد و با گرفتن دست من و ریچارد،در کسری از ثانیه به داخل قصر فرود اومدیم.سریع گفتم:
_اونا چی بودن؟
ایزل همونطور که دست هاش رو روی دستام کشید تا اثر جادو و سم به خوبی از بین بره  ،جواب داد:
_انجمن سه گانه دنیای ماورا .ازشون درخواست کمک کرده بودم و این اجازه رو دادن تا خود ریچارد کار آرتور رو تموم
کنه.باالخره اون ها از تمام اتفاقات با خبر بودن!
_پس آرتور موقتا به دست پسرش مرده!
_بله.
نگاهی به ریچارد انداختم که گفت:
_خیلی سخت جون بود!
ایزل نفس کالفه ای کشید و با بشکنی که زد تمام خون و گردو خاک از روی لباسامون پاک شد  .لبخندی زدو گفت:
_حاال بهتر شد...من میرم چندلحظه دیگه برمیگردم.بهتره تو این زمان حرفاتونو بهم بزنید دیگه وقتی نمونده،شما جوونا
حالمو بهم میزنید!
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بی حرف بهمدیگه زل زده بودیم.ریچارد دستی به گردنش کشید و به طرف میز وسط سالن رفت!
مشغول کندن تور از موهام بودم که گل رز سفید رنگی جلوم قرار گرفت.با تعجب ابرویی باال انداختم که ریچارد گفت:
_واقعا تو این شرایط چیز دیگه ای نداشتم!
با اینکه واقعا زانو زده ولی با بال های بزرگ و قد بلندش هیچ فرقی با ایستاده نداره!
_خب...سوفی میدونم من خیلی مزخرفم و البته حق داری اگه نخوای با یک مسیر زندگیتو ادامه بدی ولی خب من واقعا
انسانم و از اونجایی که به زودی انسان میشم پس هیوال نیستم  .تو مدل انسانی منو ندیدی ممکنه خوشت نیاد البته خودمم
یادم نیست...چی دارم میگم!
با تعجب به حرفای بی سروتهی که پشت هم از دهنش خارج میشد گوش میدادم که با نفس عمیق و به تند ترین حالت
ممکن گفت:
_سوفی با من ازدواج کن.
بعد از گفتن این جمله عرق نشسته روی پیشونیش رو پاک کرد و ملتمس بهم خیره شد.گل رو نزدیک تر اورد.طوری
نزدیک که اگه میخواستم نفس بکشم حتما گلبرگش مانع نفس کشیدنم میشد!
شاخه گل رو ازش گرفتم که نفس حبس شدش رو بیرون فرستاد.
_باشه.
_باشه؟
_آره قبول میکنم!
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تک خنده ای کرد و آروم ایستاد آروم پرسید:
_واقعا؟

تنها لبخندی زدم و جوابم رو با لبخند دندون نمایی داد ،که دندونهای نیش بلندش خودنمایی کردن .ایزل ظاهر شد و
خواست چیزی بگه که نگاهش به گل داخل دستم افتاد.
 اینجا چه خبره؟سعی داشتم خندهام رو کنترل کنم که ریچارد گفت:
 باالخره موفق شدم!ایزل ابرویی باال انداخت و گفت :
 واقعا انتظارش رو نداشتم .فکر میکردم پنج سال بعد اقدام میکنی!به حرفش خندیدیم که ایزل با مهربونی گفت:
خیلی خوشحالم که باالخره آرامش برگشته!آروم گفتم:
 اگه نبودی معلوم نبود چی سرمون میاد .ازت ممنونم جادوگرارشد.لبخندی زد و گفت:
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 من نمیتونم اینجارو ترک کنم .حداقل فعال نمیتونم،پس... موافقیم!اینبار من و ریچارد همزمان موافقتمون رو اعالم کردیم و با بشکن ایزل،لباس سیاه رنگم با پیراهن آبی رنگ زیبایی عوض
شد .دامن لباس پر بود از گل های های رنگارنگ و باالتنش با مروارید های ریزو درشت براق تزئین شده بود .آستین های
لباس از جنس حریر پر از شکوفه های رنگارنگ کوچک  .با حیرت به این اثر هنری خیره شده بودم که تاج گل رزی روی
سرم قرار گرفت ،موهام با پیچک های سبزرنگ بافته شدن و در آخر تور سفید بلندی روی موهای تزئین شدم نشست.
اشک مزاحم رو پاک کردم و آروم گفتم:
 این خیلی قشنگه...اخه چطوری اینقدر زیبا طراحیشون میکنی؟!ایزل لبخند مهربونی زد و گفت :
فکر کنم از مدل لباسهام باید فهمیده باشی  .تو دوران نوجوونی ،وقتی هنوز به درجه ارشدی نرسیده بودم یک طراحلباس بودم .
اونقدر محو لباسم بودم که نتونستم جوابش رو بدم.
چند بار ریچارد رو صدا کرد تا باالخره نگاهش رو از من گرفت و به ایزل داد.
 وقت توعه !دست ریچارد رو به نشانه اطمینان فشار دادم که لبخندی زد .
کنار ایزل ایستادم و به ریچارد خیره شدم.ایزل دستانش رو آزادانه حرکت میداد .ریچارد از زمین فاصله گرفت .پرتوهای نور
از جای جای بدنش بیرون زدن و باالخره روی زمین پشت به ما فرود اومد .لباس فاخر سفیدرنگی پوشیده بود و موهای
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سیاهش کوتاه بودن.چندلحظه طول کشید تا به خودش بیاد از پشت متوجه شدم که به دستهاش زل زده .با دیدن لرزش
خفیف زانوهاش آروم به سمتش رفتم و با گرفتن دستش ازش خواستم کمی روی زمین بشینه.
ایزل دستش رو روی شونش گذاشت و پدرانه گفت :
-خوش اومدی پسر .دیگه کابوس تموم شد.

باالخره سرش رو بلند کرد و چند ثانیه به من خیره شد .بدون حرف و بدون حرکت فقط اشک میریختیم.
بین گریه هاش گفت:
 چطورم؟در حین پاک کردن اشکهام با خنده گفتم:
 قابل تحملی!جوابم رو با خنده بغض آلودی داد.
ایزل دستی زد و توبیخگرانه گفت:
چرا جای شادی گریه میکنید؟بخندید .امروز همین جا جشن عروسیو برپا میکنیم شبم برمیگردید به دنیای خودتون.گریه هامون شدت گرفتن و دستای همو محکم تر فشار دادیم...باورم نمیشه همه چیز تموم شده!باالخره موفق
شدیم...باالخره!
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ایزل کالفه گفت:
_حالمو بهم میزنید...من میرم به کارای مراسم رسیدگی کنم.
با رفتن ایزل نفس عمیقی کشیدم که ریچارد آروم گفت:
_ممنونم که باهام موندی!
مشتی به بازوش کوبیدم و گفتم:
_قابل تورو نداشت!

**
همه چیز مثل برق و باد گذشت  .ایزل برای سوپرایزمون ،ایوانجولیا،تفیان ،رَنک ،هاتیلدا،مکس و تمام کسانی که تو طول
این سفر همراهمون بودن رو دور هم جم کرد.مراسم عروسی به بهترین شکل ممکن صورت گرفت.
چند ساعت بعد لباسامون رو عوض کردیم و دوشادوش هم منتظر ایستادیم تا ایزل ،ریچارد ،من و مکس رو به دنیای
خودمون برگردونه.

_هیچ وقت نشد ازت تشکر کنم.
مشغول ور رفتن با دسته کیفم بودم که با صدای ریچارد دست از کار کشیدم و بهش زل زدم که ادامه داد:
_ممنون از اینکه با همه سختیا کنارم موندی و هیچ وقت دست برنداشتی..سوفی میدونم موقعیت بدی بود،من هنوز هیچ
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هدیه و خب هیچ چیز خوبی بهت تقدیم نکردم..
_ریچارد؟
نگران بهم نگاه کرد که با لبخند مهربونی گفتم:
_من دنبال این چیزا نیستم.ما یکبار زندگی میکنیم،یک بار عاشق میشیم ،یک بارم فرصت ریسک و انجام کار های جدید رو
داریم .شاید به نظرت عجیب باشه ولی به نظرم همین که تونستی دوباره لذت انسان بودن رو درک کنی،برام بهترین
هدیس.من هدفم کمک به تو بود،به چیزای اضافه هم فکر نکن،مهم اینه حاال خوشحالیم!
لبخند دندون نمایی زد و گفت:
_ میدونی،دارم به این فکر میکنم که تو از اون دسته مادر بزرگ هایی میشی که همیشه داستان های عجیب برای گفتن
دارن،و مطمُنم اخر حرفاتم تاکید داری که همه چیز واقعی بوده و خودت حضور داشتی،اونجاس که من باید تا صبح پیش
نوه هامون بمونم تا بتونن بخوابن چرا که مامان بزرگشون گفته اگه نخوابن ممکنه آرتور بخورتشون!
با تک خنده ای مشت محکمی به بازوش کوبیدم و بلند گفتم:
_ای بدجنس!
_سوفی چرا اینقد این بیچاره رو میزنی!
با صدای تفیان نگاه از ریچارد گرفتم و به ایوانجولیا،ایزل،رنک ،هاتیلدا و تفیان خیره شدم.
_سوفی ایزل بهم اجازه داده بعضی وقتا بیام به دیدنتون ،از نظر شما که مشکلی نداره؟
_معلومه که نه تفیان! اتفاقا خیلی خوشحال میشیم؛مگه نه ریچارد؟
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_البته! در خونه ما همیشه به روی شما دوستان بازه.
_سوفیای عزیز  ،من نتونستم به موقع هدیه ازدواجتون رو تقدیم کنم،اما ازتون میخوام این چیز کوچیک رو ازم بپزیرید.
به جعبه کوچکی که با برگ های پهن و گل داوودی بسته بندی شده بود خیره شدم.آروم از ایوانجولیا گرفتمش و با
مالیمت بازش کردم .یک گردنبند با سنگ الجوردی!
_خیلی زیباست!ممنونم ازت ...واقعا زیباست!
دست های چروکیده اش رو گرفتم که با مهربونی ادامه داد.اینو تو گردن فرزندتون بندازید،باعث دفع موجودات پلید
میشه.شما یک بار تو این دنیا بودید پس ممکنه دشمنانی داشته باشید،خواهش میکنم مراقب خودتون باشید.
ریچارد دستای چروکیده ایوانجولیارو گرفت و با نگاهش بهش اطمینان داد که همه چیز تحت کنترله.
بعد از ایوانجولیا رنک بود که خودش رو در اغوش ریچارد انداخت.مردانه گریه میکرد و از ریچارد بابت تمام نصیحت ها و
فنون مبارزه ممنون بود .در اخر شال بافته شده ی قشنگی به من هدیه داد و گفت:
_من چیزی نداشتم.این شال رو مادر بزرگم برام بافته بود.کافیه هروقت سردتون شد ازش استفاده کنید،چون با دستان یک
گرگینه بافته شده نیروی گرمایشی داره.
_واای خیلی ممنونم مطمئنم خیلی الزمم میشه چون من به شدت سرماییم.
همه به حرفم خندیدن و نفر بعدی هاتیلدا بود که جلو اومد و شانه طالیی زیبایی به موهام زد ،با گرفتن دستام به من و
ریچارد گفت_:خوشبخت بشید.
_ممنونم خیلی زیباست هاتیلدای عزیزم.
تفیان یک مجسمه چوبی به من و ریچارد هدیه داد.مجسمه ای که حتم داشتم خودش با دستای کوچیکش اون رو
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تراشیده،طرح ریچارد با بال های بزرگش و من که با لباس زیبایی رو به روش ایستاده بودم .ریچارد حیرت زده گفت:
_خیلی زیباست!
حرف ریچارد رو تایید کردم که تفیان با لبخند گفت:
_دوست دارم وقتی میام خونتون مهمونی اولین چیزی که ببینم این باشه!
خنده ای کردم که ایزل توبیخگرانه گفت:
_خیلی خب خیلی خب بسه دیگه.ریچاردوسوفی  ،عزیزانم همونطور که میدونید زمان در این دنیا به سرعت میگذره

نمیخوام حال خوبتون رو خراب کنم اما باید بگم ممکنه وقتی برگشتید دیگه کسی منتظرتون نباشه؛برای همین میخوام
شمارو به صد سال قبل بفرستم.به عبارتی تو دنیای خودتون به بیست سال قبل برمیگردید.موافقید؟
آروم گفتم:
_اونموقع مادر بزرگم هم زندست؟
_میتونم این کار رو به عنوان هدیه ازدواجتون در نظر بگیرم! حاال چون خیلی برام عزیزید حافظه خانوادتم پاک میکنم
،البته بهتره همشون بدونن ازدواج کردی!
ریچارد لبخند دندون نمایی زد و با گرفتن دستم رو به ایزل گفت:از این بهتر نمیشه.ممنونتیم.
لبخندی زدم و با گفتن هیچ وقت فراموشتون نمیکنم عقب رفتم و کنار ریچارد ایستادم .مکس هم با لبخند و شور عجیبی
که تو چشاش دیده میشد ایزل رو بغل کرد و بعد با فاصله کنارمون ایستاد .دستای ریچارد رو محکم گرفتم و با باالرفتن
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دستای ایزل گرده های درخشان نور دورمون رو پر کردن .
***
چشمام رو آروم باز کردم و تو جام نشستم.برگ های خشک زیر دستام صدا دادن  .آسمون آبی بود و درختای بلند به
زیباییش اضافه کرده بودن.
_اخ سرم!
به طرف صدا چرخیدم و ریچارد رو دیدم که با فاصله کمی از من ،روی زمین دراز کشیده.
باالی سرش ایستادم و گفتم:
_دستتو بده به من!
_وای سوفیا،اونقدر خستم که دلم میخواد همینجا بخوابم!انگار پنج کیلومتر رو بدون مکث دویدم!
با خنده آرومی،دستاش رو کشیدم وگفتم:فکر کنم بخاطراینه که بعد مدت ها با بدن انسانیت داری نفس میکشی!زوووود
بلند شو که کلی کار داریم.
با ایستادن ریچارد،لوازممون رو به دست گرفتیم و تو مسیرباریکی که حتم داشتم به حیاط پشتیه خونه مادربزرگ میرسه
قدم گذاشتیم.
_به نظرت خانوادت من رو به عنوان شوهر دخترشون قبول میکنن؟
_شوخی میکنی؟ احیانا من قراره باهات زندگی کنم ،نه بابام.
_خیلی خوب باشه!فقط استرس دارم،به نظرت لباسم برای دیدار اول مناسبه؟
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_ریچارد ،باور کن نیاز به این همه نگرانی نیست.
از این فاصله ،خونه مادربزرگ به خوبی دیده میشد،باغچه حیاط پشتی هم پر بود از انواع سبزیجات تازه،یک سبد پر از سیب
های سبز و آبدارهم روی کنده بریده درخت بود.لبخندی زدم و گفتم:
_احتماال بازم فراموش کرده اینو ببره باال!
ریچارد سبدو به دستم داد و گفت_:خب پس تو اینکارو بکن،میدونم اضطراب داری،نگرانی و شاید کمی ترسیدی ؛اما اگه تا
صبح هم اینجا بمونی هیچ اتفاقی نمیوفته.پس باهاش روبه رو شو!
لبخند مضطربی زدم و سبد سیب رو ازش گرفتم.
نفس عمیقی کشیدم و با صدای لرزونی مادربزرگ رو صدا کردم.هیچ جوابی دریافت نکردم.مضطرب به فنجون چای خالی
که روی میز بود خیره شدم.ریچارد دستشو روی شونم گذاشت و گفت:
_دوباره!
سبد رو،روی میز گذاشتم و وارد نشیمن شدم.با استرس به سمت آشپزخونه رفتم که صدای آشنایی از پشت سرم گفت:
_وای دختر! اونجا چرا وایسادی؟ این چه ریختیه؟
خودش بود...سریع خودم رو تو بغلش انداختم و با خوشحالی اشک ریختم و بلند گفتم_:ایزل ممنونمممم...
_پناه برخدا!خفم کردی سوفیا .ایزل دیگه کیه ؟
با صدای سرفه ریچارد مادر بزرگ،من رو بزور از خودش جدا کرد و به سمت در برگشت.
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_سالم.
_سالم عزیزم،بیا این همسرت رو از من جدا کن.نفسم گرفت!
ریچارد شکه از لحن مادر بزرگ آروم به سمتم اومد و ازم خواست روی مبل بنشینم.ضربه آرومی به پهلوش زدم و زیرلب
گفتم_:طبیعی رفتار کن!
_خب حاال بگید ببینم ماه عسل خوش گذشت؟
با سوال عجیب مادربزرگ نگاه از صورت خیس از عرق ریچارد گرفتم و بشاش گرفتم:
_ماه عسل؟آره ماه عسل! خیلی خوب بود  .ای کاش میشد شماهم بیایید.
مادربزرگ که مشغول تمیز کردن سیب های داخل سبد بود  ،مهربون نگام کردو گفت:
منم دلم برات تنگ شده بود!
میدونم خسته اید  ،برید باال استراحت کنید...راستی سوفیا،چند دست لباس نو تو کمد هست،این عتیقه هارو
دربیارید،هرطور که فکر میکنم،باورم نمیشه از ماه عسل برگشتید!انگار یک گرگ دنبالتون کرده.
ریچارد که قیافه برق گرفته من رو دید سعی کرد اوضاع رو کنترل کنه،برای همین اول خنده عجیب و بلندی کرد و در
ادامه گفت:
_خب ما،تصمیم گرفتیم از جنگل بیاییم...برای همین افتادیم و لباسامون کثیف شد!سوفیم چند با صداتون زد کلی جواب
ندادید برای همین یکم ترسید .
مادر بزرگ دست از کار کشید و حق به جانب گفت:
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_پسرجون ،هنوز اونقدری پیر نشدم که فرق بوداپست و جنگل رو نفهمم! به هرحال فعال وقت استراحته.
همونطور که از راه پله باال میرفتیم عصبی گفتم:
_بوداپست!! چرا باید ما برای ماه عسل بریم بوداپست؟
ریچارد ادامه داد:
_کاش میشد فهمید،ایزل دیگه چه چیزایی با جادو به خوردشون داده!
با وارد شدن به اتاق قدیمیم،از تعجب بی حرکت ایستادم و به تخت دونفره رو به روم خیره شدم.
ریچارد بی حرف وسایل رو،روی زمین گذاشت و به طرف میز کنار پنجره رفت.با برداشتن قاب عکسی از روی میز،اخمش باز
شد و با لبخند گفت:
_اینجارو نگاه..عکس عروسیمونه!
با تعجب به عکس توی دستم خیره شدم.به خودم که لباس بلندسفیدی به تن داشتم و اینطور که به نظر میرسید داشتم از
ته دل میخندیدم.روی سرم یک تاج ظریف بود و تور بلندی روی صورت و موهام رو پوشونده بود.ریچارد هم با لبخند به من
خیره شده بود و تو دستش دسته گلی از گل های میخک و رز صورتی بود!
با تعجب و خنده عکس رو سرجاش برگردوندم و رو به چهره خندون ریچارد گفتم:
_دلم میخواد بدونم،ایزل دیگه چه کارا کرده!
***
بعد از سه ساعت خوابیدن،لباس مناسب و خوشرنگی پوشیدم و بعد از شونه کردن موهام به پایین رفتم تا به مادر بزرگ تو
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کارا کمک کنم! ریچارد همچنان خواب بود و من ترجیح دادم تا اطالع ثانوی بیدارش نکنم!
_عصر بخیرعزیزم!امیدوارم از اون حالت عجیب غریب در اومده باشی.
لبخندی به حرف مادر بزرگ زدم و گفتم:
_واقعا بهترشدم،خستگی زیاد روانم رو بهم ریخته بود!
_کامال معلوم بود.راستی سوفیا ،مهمانی امشب رو که یادت نرفته؟ مادرت لباست رو زودتر فرستاد.داخل کمداتاقت
گذاشتم...برای ریچارد هم فکر کنم لباسی باشه.
_مهمونی؟
_نگو که یادت رفته! قرار بود بعد از ماه عسلتون یک مهمونی کوچیک دور هم داشته باشیم.
_آها آره.یادم اومد!
زمان مثل برق و باد گذشت.هدیه هاتیلدا رو روی موهام محکم کردم و با نگاه اخری به خودم به پایین رفتم.
جین مشغول حرف زدن با مامان بود اما بعد از دیدنم با سرعت به سمتم اومد و لبخند خاصی زدوهیجان زده گفت:
_وای اگه بدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود!
_من بیشتر جین،کلی حرف داریم که بزنیم.راستی جیکوب کجاست؟
_همین اطراف.اونو ولش کن،نمیدونی چقدر خوشحالم که با ریچارد ازدواج کردی ،امیدوارم خوشبخت شی!
نمیدونستم جین هم مثل مادربزرگ فکر میکنه یا نه برای همین تصمیم گرفتم سوالی بپرسم تا شاید چیزی دستگیرم بشه.
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_بعد از رفتن من شما چیکار کردید؟
_اونقدر اینجا موندیم و مخ سارا رو خوردیم تا تو همراه شوهر عزیزت از ماه عسلتون برگردی!
خب تقریبا مطمئن شدم ایزل جای هیچ شکی باقی نگذاشته،پس با خیال راحت به تمام سوال ها جواب دادم و البته
اطالعات زیادی هم از مراسم ازدواجم از جین گرفتم! با اتفاقات تعریف شده از زبون جین به این باور رسیدم که ایزل بی
شک کارگردان خوبی میشه!
در اولین فرصت دست ریچارد رو گرفتم و به آشپزخونه رفتیم:
_چی شده سوف؟
_میدونستی تو مراسم ازدواجمون کیک کج میشه و میوفته روی زمین؟
_چی؟!
_ریچارد باورت نمیشه  ،جین چنان با خنده و جدی تعریف کرد که کامال باور کردم! کیک افتاد و درست اون لحظه که من
از ته دل قهقهه زدم،عکاس اون عکس رو ثبت کرد.
_همونی که تو اتاق...
خنده بلندی سرداد که باعث جلب توجه تام شد.عمو تام محکم به پشت ریچارد کوبید و گفت:
_بوداپست چخبر؟
تنهاشون گذاشتم و به داخل حیاط رفتم.میگل با اون شکم بزرگش از ده کیلومتری هم مشخص بود! با دیدنم گاز دیگه ای
به سیب داخل دستش زد و با هیجان گفت:
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_نمیدونی چقدر دلم واست تنگ شده بووود!
_منم میگل،واقعا خوشحالم اینجایی .چندوقت دیگه خاله میشم؟
_پنج ماه دیگه!
_کوچولو اذیتت که نمیکنه؟
خنده بلندی کرد و به مکس اشاره کرد تا سیب دیگه ای براش بیاره! چخبره؟ این همه سیب!
مکس با لبخند تعارفی بم کرد و بعد گفت:
_دوتان.
با تعجب گفتم:
_شوخی میکنی؟
_سوفیا واقعا من با این شکم بزرگ،به چهارماهه ها شباهت دارم؟
انصافا نه! اما بازم فکر نمیکردم بعد از جین و جیکوب .دوقلوی دیگه ای وارد این جمع بشه.با لبخند گونشو بوسیدم و گفتم:
_خیلی واست خوشحالم میگل،مرسی منو به آرزوی خاله بودنم رسوندی!
با لبخند اضافه سیبش رو داخل ظرف گذاشت و خوشحال به شکمش زل زد.
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مکس نگاه قدرشناسانه ای بهم انداخت و با گفتن:
_نمیدونم چطور لطفتون رو جبران کنم  ،سیب دیگه ای به دست میگل داد.
آروم به دستش کوبیدم و گفتم:
_لطفو ولش کن ،این باد کرد! چرا اینقدر سیب میخوره؟
_به من گفتن طبیعیه! راستش خودمم نگرانم.
با خنده دستی برای جیکوب تکون دادم و گفتم:
_باالخره حواست باشه،کمکی هم خواستی بگو.هرچی نباشه ما یه دکتر تو دمو دستگاهمون داریم!
با خنده باشه ای گفت.دستی به دامنم کشیدم و تصمیم گرفتم چرخی تو حیاط بزنم که جیکوب با زنی زیبا ،به سمتم اومد.
_خوش اومدی سوفیا.از اول مهمونی میخوام باهات حرف بزنم نمیشد!
_مشکلی پیش اومده؟
_نه دیوونه!میخواستم نامزدم رو بهت معرفی کنم.
تازه یادم اومد که کسی کنارشه،اونقدر تحت تاثیر حرفش بودم که فکر میکردم بازم خبر بدی در انتظارمه.نفس راحتی
کشیدم و با هیجان دست دختر روبه روم رو فشار دادم.
_رفتار بی ادبانه من رو ببخش!خیلی خوشحالم که کنارهم میبینمتون .من سوفیام!
لبخند با نمکی زد و با محبت گفت:
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_همونطور که جیکوب گفت خیلی شادو مهربون،منم الینام.
با هیجان بیشتری تکونش دادم و رو به جیکوب گفتم:
_وای باورم نمیشه باالخره انتظارات به پایان رسید!
جیکوب خنده بلندی کرد و رو به قیافه متعجب الینا گفت:
_فقط از دیدنت هیجان زدست همین!
محکم الینا و جیکوب رو بغل کردم و با ارزوی خوشبختی  ،تنهاشون گذاشتم.همه غرق شادی بودن .بچه ها
میرقصیدن،بزرگترها میخندیدن و فضا پر بود از حس و حال خوب.
وقتی لبخند خانوادم رو میبینم ،بیشتر از همیشه از خداممنونم که ایزل رو برای کمک فرستاد.شاید اگه جادوگر ارشد
نبود،حاالحاال ها درگیر سروکله زدن با آرتور بودیم .مطمئنم  ،دیگه هیچ وقت نمیتونستم خانوادم رو ببینم،همیشه با فکر
کردن به مرگ مادر بزرگ و میگل درد بدی تو قلبم حس میشد و در اخر توانایی پذیرفتن عالقه ریچارد به خودم رو نداشتم
 ،در نتیجه هیچ ازدواجی هم سر نمیگرفت.
بعد از فکر کردن به تمام اتفاقات و لحظه های شیرین سپری شده ،لبخند بزرگی رو لب هام شکل گرفت.
کمی بعد متوجه بابا شدم که آروم به سمتم میاد .با لبخند پیشش رفتم.
_چه خوشتیپ شدی امشب!
خنده ای کرد و گفت:
_واقعا ؟ اول مادرت االنم تو.
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_حرف حق.
_دخترم؟
آروم و با لبخند بهش چشم دوختم که گفت:
_دلم برات تنگ شده بود.
سرم رو کمی کج کردم و با لبخند گفتم:
_ من که جایی نرفته بودم!

_میدونم...میدونم.ولی انگار سال ها ازم دور بودی.دختر قشنگم دیگه هیچ وقت پدرت رو تنها نزار.
درسته ایزل همه چیز رو برگردوند به سال ها قبل اما...این دلتنگی رو نمیشد کاریش کرد! مطمئنم بابا گیج شده! میتونم
درکش کنم چقدر کلنجار رفته تا اینارو بهم بگه .از نظر اونا من یک ماه عسل چندهفته ای رفتم.اما چیزی که تو قلبشون
بوده یک دلتنگی چندسالس!
ای کاش میشد همه چیز رو بگم،اما مطمئنم با وضعیت پیش اومده درک سختی ازش دارن.به جای فکروخیال تصمیم
گرفتم بهترین استفادم رو از این آغوش پرمهر پدرانه ببرم.
_قول میدم دیگه دختر خوبی برای بابام باشم!هیچ وقت تنهات نمیزارم.
_و البته دختر خوبی برای مامانت.
با صدای مامان ،از آغوش بابا بیرون اومدم و با طرفش چرخیدم .اول با اخم بعد با بغض بهم خیره شد و گفت:

302

WWW.98IA3.IR

درجوارتو_ LNAZ_ASکاربر نود و هشتیا

_بعضی وقتا میگم ای کاش دیرتر ازدواج میکردی،اصال باورم نمیشه دختر کوچولوی من حاال بیست سالش باشه !
دقایقی بعد به این نتیجه رسیدم که چقدر دلتنگ این محبت بودم  .چقدر دلم میخواست ساعت ها سرم رو،روی زانوی
مامانم بزارم .ال به الی قفسه های کتابخونه بابام بچرخم و باهاش درمورد فانتزی های دخترونم بحث کنم.
بعد از چند لحظه که با لبخند ازشون جدا شدم ،متوجه نگاه ها و لبخند های اطرافم شدم.تمام مهمون ها دورمون حلقه
بزرگی زده بودن...انگار این جمع صمیمی هم دلشون برای سوفیای قدیم تنگ شده بود.
جیکوب با خنده گفت:
_میبینم که خانواده خوب خلوت کردید!
جین خنده بلندی کرد،مشتی به بازوی برادرش کوبید و توبیخگرانه غرید:
_اخه به تو چه!
با حرف جین همه بلند خندیدن؛از خنده اون ها منم خندم گرفته بود .دستی جین و جیکوب رو کنار زد و کنار بابا ایستاد.
گلویی صاف کرد و با نگاهش از پدرم اجازه گرفت.
بابا با لبخند سری تکون داد و دستی به شونه ریچارد کشید .دست مامان رو گرفت و هردو چند قدم عقب رفتن.
حاال تنها من و ریچارد بین این دایره بزرگ بودیم!با استرس به چشماش خیره شدم وآروم گفتم:
_چی شده؟
لبخند دندون نمایی زد و با گرفتن دستام گفت:
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_هیچ وقت نشد اونطور که لیاقتته ازت تشکرکنم.تو بهترین فرشته ای هستی که تو عمرم دیدم .با اومدنت تو زندگیم ،من
رو از جهنمی که توش دستو پا میزدم،نجات دادی .به عنوان یک دختر در عین لطافتت اونقدر شجاع بودی که بعضی وقتا از
خودم خجالت میکشیدم

همه از حرفهای ریچارد متاثر شده بودن .مامان و بابا باعشق دستهای هم رو گرفته وبا چشمهای اشکی به ما زل زدن.
شاید از نظر حاضرین  ،ریچارد هم مثل همه داماد ها مشغول تشکر از همسرشه؛ اما خب تو این جمع فقط منم که معنی
تک تک کلماتش رو با عمق وجودم درک میکنم .همین هم باعث شده تا در سکوت اشک بریزم و با عشق به فردی زل بزنم
که از یک جایی به بعد تبدیل شد به تمام دغدغههام!
ریچارد نفسی تازه کرد و ادامه داد...
سوفیای مهربان من .ازت ممنونم که اجازه دادی در کنارت تو جاده زندگی قدم بزنم .اون زمان نشد که بشه ،اما االن درحضور خانوادهات میخوام ...
آروم دستهام رو ول کرد؛ زانو زد و جعله کوچکی از جیبش بیرون آورد .نگاهی به مکس انداخت و مکس با نشون دادن
انگشت شصستش  ،لبخند ریچارد رو عمیق تر کرد.
در حضور خانوادهت میخوام این هدیه رو از من بپذیری!
صدای دست و سوت به هوا رفته بود .مطمئنم هیچ کدوم انتظار نداشتن ریچارد تو همچین شبی دوباره به من یک حلقه
قدیم کنه ،هرچند برای من اولین بود!
با پشت دستم اشکهای روون شده رو پاک کردم و دستم رو جلو بردم .لبخندی زد و حلقه تک نگین زیبایی رو تقدیمم
کرد.
 -ممنونم .واقعا قشنگه ریچارد!خیلی دوستش دارم.
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 خوشحالم که خوشت اومد.جیکوب سوتی زدو و گفت :ریچارد بداموزی داری .توقع همه دخترارو تو این جمع باالبردی!
همگی به حرفش خندیدیم .کمی بعد با اشاره تام همه متفرق شدن و مهمونی روال عادی خودش رو طی کرد .با لبخند به
حلقه توی دستم زل زده بودم که ریچارد آروم کنار گوشم گفت :یک هدیه دیگه هم برات دارم.
متعجب بهش خیره شدم که گفت:
 اونجوری نگام نکن! االن نمیشه! ریچارد؟ نه! ریچااارد؟ نمیشه. خب بگو چیه! باید ببینی.اداش رو در آوردم که خندید.
 باید همه برن بعد. -مشکوکی!
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خنده بلندی سر داد و با بهم ریختن موهام گفت:
 نیستم!**
با آخرین نفرکه خداحافظی کردیم ،درو بستم و به داخل برگشتم ...
 شما کجا؟ فردا کلی کار داریم سوفی ،باید کتابخونه رو باز کنم. آره دخترم .مراقبت مادر بزرگ و شوهرت باش.مامان بعد از بغل کردن مادر بزرگ ،همراه بابا ،داخل اتوموبیل نشستن تا زودتر به شهر برسن.
با رفتنشون ،مادر بزرگ هم شبخیر گفت و به اتاق خودش رفت .آخرین ظرف هم شستم و سرجای خودش گذاشتم .مشغول
خشک کردن دستهام بودم که ریچارد آروم گفت:اگه کارت تموم شد...

بیا بریم.
دستمالها رو آویزون کردم و سوالی گفتم :بریم؟
 بله .نگو که هدیه آخرم یادت رفته؟ -خیلی خب باشه ،بریم؛ اما کمی صبر کن.
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با سرعت باال رفتم و از بین وسایلهام شال گردن زیبایی که رَنک بهمون هدیه داده بود رو برداشتم و دورخودم پیچیدم.
 خب من آمادهام!لبخندی زد و خوبهای گفت .دستهای هم رو گرفتیم و از کنارخونه عبور کردیم.
 خب سوفیا ،از اینجا به بعد باید چشمهات رو ببندی!افتم اینجا،خیلی تاریکه -.شوخیت گرفته؟ ساعت سه صبحه! می
 نترس من حواسم هست.ببند دیگه!با بستن چشمهام ،دستش رو محکم گرفتم و با احیاط قدم به قدم همراهیش میکردم.بعد از یک دقیقه پشتم ایستاد و ازم
خواست دستهام رو پایین بیارم .روی یک تپه بلند بودیم که با نور ماه کامال روشن شده بود.
گلهای ساقه بلند زرد رنگ زیرنورماه میدرخشیدن .جلوتر ،یک بوم نقاشی ،با تمام لوازم نقاشی قرار داشت! اشکهای حلقه
زده داخل چشمم رو پاک کردم و رو به ریچارد گفتم :خیلی قشنگه .واقعا انتظار این رو نداشتم!
 _میدونی،در تمام مدتی که یواشکی میدیدمت و حتی اون دوره که وارد دنیای ماورا شده بودی ،هرزمان که وقت داشتیبا هرچیزی که به دستت میرسید نقاشی میکشیدی.
مطمئن بودم تو این سالهایی که سپری شد ،حتی یک بار هم دست به قلم نشدی .من نقاش نیستم ولی خب حتم دارم
دوران سختی برات بوده .حاال میخوام جبران کنم .تو یک بار بخاطرترس از من افتادی تو آب...اون روز نصف لوازمت هم
موقع نجاتت از بین رفت .امیدوارم این ها به کارت بیان!
ناباور خندیدم و گفتم:
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 تو یادته؟باورم نمیشه همه چیز یادته! انتظار نداشته باش یادم برن .خاطرات قشنگیان،هیچ وقت یادم نمیره .به هرحال از هدیهام خوشت اومد سوفیا؟ عااااالیه! میخوام اولین چیزی که بعدمدتها بکشم خودمون باشیم. پس بی صبرانه منتظر اولین تابلوی خونهامون هستم!لبخندی به روش زدم و دستی به بوم زیبام کشیدم .آروم ادامه دادم:
_زندگی با همه سختیها ،بازم ادامه داره .ممکنه شکست بخورم و یا غمگین بشم؛ ولی ته دلم باور دارم که هیچ غمی ابدی
نیست! همه چیز میگذره ،و تنها چیزی که جاودانهاست ،دوست داشتنه.
_مثل دوست داشتن تو.
با لبخند بهم زل زدیم و اون لحظه آرزو کردیم که همیشه کنار هم بمونیم...

" پایان جلد اول "
"الناز عسکری"
/۳اسفند۱۳۹۹/
گرافیست :فاطمه کارگر
مراجعه کنیدelnazaskari_novel.برای اطالع از جلد دوم و خالصه قسمت ها به کانال تلگرام
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جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس  www.98ia3.IRمراجعه کنید.

@98IA.IR
www_98iia_com
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